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Turkijai 

Prancūzijos Atstovas Atkeliauja 
į Suv. Valstijas 

MIRTINA KOVA APSAU 
GOJAtfT REVOLIUCI. 

JONIERIUS. 

TURKIJA GALI ĮSTOTI 
TAUTŲ SĄJUNGON. 

Tik turi klausyti talkininkų. 

Washingon, Kovo 21. — 
Suv. Valstijų valstybės depar
tamentas turi žinių, kad talki-„ 
ninkai atmaino savo atsineši-
mą į Turkiją. 

Seniau jie Turkijos reikale 
mėgindavo pataikauti buvu-

vo nusistačiusi už sutruški-
nlmą Turkijos Europoje ir su
siaurinimą, jai rnhežių M. A-
zijoj. 
* Bet šiandie talkininkai jau 
kitaip žiuri i Turkijos- liki
mą, koumet neturi tinkamu 
spėkų ją įveikti. 

Valstybes dopai-tamontas pa
informuotas, kad pagal naujo 
talkininku sugalvojimo Turki-
ja gali ineiti Tautu Kąjungon, 
gali kaip buvus pasilikti Eu
ropoje, gali turėti 7.">,000 nuo
latinės karuomenės, jei j i tik 
sutiks su pertaisyta jos su tal
kininkais taikos,s 'tartimi, ži
noma kaipo Sevres sutartimi. 

Nuomoniaujama, kad, rasi, 
Turkija ir sutiks su talkinin
kų sumanymams, o tuomet jai 
paėiai veiluau pasibaigs var-

BUS PASIŲLYTA S. V A J * S -

TIJOMS SĄJUNGA SU 
PRANCŪZIJA. 

Ta sąjunga busianti atkreipta 
prieš Japonija. 

Paryžiui, Kovo -21. — Pran
cūzijos specijalis atstovas Re
ne Viviani ja*u iškeliavo į Suv. 
Valstijas, Jis*Vežasi Ameri-

Bėgančius ant Suomijos už
dengė karo laivai. ^ 

Terioki, Suomija, Kovo 20. 
— Apie 6,000 Kronštadto re-
voliueijonierių ledu atbėgo 
Suonrijon. Visi apdriskę, pus-
basi ir išalkę. ,Apie nuovargį 
nėra nei kalbos. Terioki pa
kraščius, jie pasiekė ketvirta
dienio pavakarėj. Tarpe jų y-
ra apie 30 vadų, n orėjusiu nu
versti bolševikų valdžią^ 

— i - —-.Z=TZ 
"Geležinė' ' divizija. 

Kovo 19 dieną prieš laivu 
buvo pasiųsta stiprus būrys 
baltai apsitaisiusių kareivių. 
Revoliuoijonieriai šautuvų šū
viais juos atbloškė, taip kad 
maža dalis jų atgal sugryžo. 

Po to. iš Kronštadto tvirto
vės prieš laivu buvo atsuk
tos anuotos * ir imta bombar
duoti. -Pasekmės .nežinomos. 

Anot gautų eia žinių, Kron-

PERTEKLIUS IR ŠALIES 
MOKYKLOS. 

Washington, Kove 21. — Ap 
švietos komisijonierius Clax-
ton paskelbė čia indomių skai
tlinių apie Suv. Valstijų gy
ventojų išlaidumą. J is suran
kiojo statistikįnių žinių, iš 
kurių pasirodo, kad 1920 me
tais, taigi, tik vieneriais me
tais, gyyentojai visokiems per-
tekliams yra išleidę tiek,idek 

štadtą paėmė Trotzky'o "ge-" Šalies apšyietai but buvę iš-
ležinė" divizija po baisaus/ i t leista per tris šimtus praėju-
go bombardavimo., 

"•Geležinė" divizija, apsau 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 

siu metų. 
Bet kadangi Suv. Valstijų fa-

Jie tvirtina, kad nesiliausią gota armotų įsilaužė miestan torija pradžią ima kur-kas yė 

kon nauja Suv. Valstijoms pa -
siai AVilsono valdžiai, kuri bu-fsiųlymą, būtent, padaryti sa

gai. 
. Tik svarbus klausimas tas, 
ar kartais naujoji Suv. Valsti
jų vyriausybė nepakels pro
testo prieš tokį talkininkų sa
va rankiavima. 

Ki 
tuomet SuV. Valstijos butų 
priverstos, prireikus, duoti pa-
gelbos Prancūzams prieš Vo
kiečius. 

Tuo tikslu Prancūzija bū
tinai nori susiartinti su Suv. 
Valstijomis. Kalbama, kad 
Prancūzai del ^Suv. Valstijų 
draugingumo mielai pašvęstų 
ir savo bičiuolybę su Anglija, 
kuri Prancūziją dažnai mėgi-

LENINAS MĖGINA PATAI
KAUTI VALSTIE

ČIAMS. 

šokios medžiagos, na painioti, kuomet tai prisi- ~ Tjr v. ° x . , *- > . .. t .. Tr / . v l R. Kryžius atsigabeno 
^įna reikalauti nuo Vokiečių . » , 7 T 3 v r 

50 sužeistų žmonių. 

Tuo tarpu valstiečiai kelia 
maištus. 

Paryžius, Kovo 2 h — Bol
ševikų vyriausias vadas ir 
naujas Rusijos caras Leninas, 
kalbėdamas į sovietų kongre
są Maskvoje pranešė, kad jis 
atmetąs nepavykusį įgyven
dinti komunizmą ir valstie
čiams pasiųląs laikyties savas
čių, taip kaip senovėje,* anot 
depesos iš Revelio į laikraštį 
Herald. 

Be kitko, bolševikų vadas 
ragino sovietų kongresą duo
ti plačių koncesijų svetimų ša
lių kapitalistams. 

Cia Rusai gavo žinių iš <lel-
singforso, kad sukilimai prieš 
bolševikus, esą, platinasi po 
visą Rusiją. 

Prieš bolševikus, sakomą, 
sukilę valstiečiai Ukrainoj ir 
Pavolgy. Kai-kur bolševikų J a 

garnizonai, sakoma, pakelia 
maistus. 

1 

jungą su Prancūzija. Ta są
junga turėtų but atkreipia 
prieš Japoniją, prieš pastaro
sios nusistatymą tolimuose Ry 
tuose ir Ramiajame vandeny
ne". 

Sąjunga nebūtų . koks užsi
puolimas prieš Japonus. Bet 
Imtų tik pa<krymas prieina
mų sutarčių su Japonija. To
kios sutartys. Suv.„Valstijoms 
reikalingos. Tad Prancūzija 
pagelbėtų tai atlikti. 

Bet ne tame dalvkas. Svar-
» # 

besnis už tolimuosius Rytus o nepavykimo, bolševi-
Prancuzijai daiktas, tai Yjokįįikai puolėsi prieš įšalusiu Jai-
Mja. Kuomet sąjįmga įvyktų, vu. Prasidėjo mtišiai. Jų liki-

su savb pastangomis. Kiek pa
laukus jie^išnaujo pakilsią ko
von prieš sovietus ir pagaliau 
turėsią atsiekti savo tikslą. 

Apsaugojo su armotonUs. 

Į Suomijos pakraščius atbė
gę tie tūkstančiai revoliucio
nierių pasakojo, kad kuomet 
jie pamatė neatlaikysią bolše
vikų, ta<^, ir pasileidę ledu 
ant Suomijos. . 

Bolšenrikai juos norėję vy
ties. Bet revoliucijonierių bū
rys užėmė pozicijas karo lai
vuose Petropavlovsk ir Sevas-
tdpol ir anuotų šaudymais 
pridengė bėgančius nuo bolše-
vikų. Daugybė bolševikų iš
klota anuotomis ir kulkasvai-
džiais. 

ir prasidėjo pražūtinga kova 
gatvėse. ^ # 

"Geležine" divizija, sako
ma, labai nukentėjusi. Nežiū
rint to, ji veikiai buvo pasiųs
ta toltau pulti revoliucijonie-
rms. 

ANGLAI SUDEGINO 16 
NAMŲ. 

Dublinas, Kovo 21. — Oli-
Idene šv. Patriko dienoje Ai
rių republikonų spėkos buvo 
užpuolusios būrį Anglų milU 
tar inės policijos. ^ 

Už tai tą pačią dieną ten 
Anglai sudegino 16 namų. 

• 

mas nežinomas. i 
Atbėgusieji pasakoja, jog 

kai-kurios Kronš.tadto dalys 
yra griuvėsiuose. 

Turi daug darbo R, K. 
Amerikos Raud. Kryžiaus 

būrys bendrai su revoliucio
nieriais atpyškėjo. Nesuspėjo 
pasiunti su savimi atgal viso 
maisto, gydymo įmonių ip vi-, 

Cork, Airija, Kovo 21. — 
Arti Kinsale Airių spėkos su
sirėmė €kt* Anglų karuomena. 
x\bejose pusėse žuvo 15 žmo
nių, neskaitantv sužeistą. i 

VIENU KARTU 2UV0 15. 

VERŽIASI UGNEKALNIS 
HAV7AII SALOJE: 

" • • 

kuodaugiau auksinių markių. 
Deja, Suv. Valstijų naujas 

prezidentas yra pareiškęs, #ad 
Suv. Valstijos negali rišties i 
jokias politikines sąjungas su 
Europos viešpatijomis. 

VOKIETIJA PANAIKINO 
PRIVERSTINĄ KAREI

VIAVIMĄ. 

Palikta 100,000 kareivių ar
mija. -

Berlynas, Kovo 2 t — Vo-
kietijos mcbstagas priėmė bi-
lių, kiirs pritaikintas prie Ver-
sailieso taikos sutarties. 

Tuo biliumi panaikinamas 
Vokietijoje priverstinas karei
viavimas ir sumažinama sau-
sžemio armija ligi 100,000 vy
rų, gi karo laivynui 15,000 įu* 
rininkų. 

Neprigulmingieįį socijalis-
tai ir komunistai atstovai bal-
savo prieš bilig. >J 

Washington, Kovo 21. — 
Buvo pasklydusių žinių, kad 
vyriausias augščiausiojo teis
mo teisėjas White del nesvei-^li»s valdymui išleidusi $3,247,-

NEREZIGNUOS TEISĖJAS 
, WHITE. 

Washington, iKovo 21. 

RIAUSYBA MAŽINA IŠ
LAIDAS. v 

Pinigyno departanientas pas-
kelbė^kad p«r praeitus aštuo
n i Tnėnesius » vyriausybė ša«-

kumo rezignuosiąs. Tos žinios < 
užgintos. Nes teisėjas jaučia,-
si sveikutėlis. v 

000,000, arba kuone, pusantro 
inilijardo mažiau, kaip penuai 
toki»o pat laikotarpiu. 

apie 

Šičia atbėgusiems padalino 
jis drabužių/apavų ir kitokių 
reikalingų daiktų. 

Kuoveikiausia imta rupin-
ties gauti pastoges nelaimin
giems pabėgėliams. 

BŪRYS REVOLIUCIJONIE 
RIŲ NEPASIDUODA . 

BOLŠEVIKAMS 

U apkaustytų ledais laivų 
truškina Trotzky'o spė

kas. 
Revelis, Estija, Kovo 19 

(suvėlinta). — Nors Kronš
tadto tvirtumos ir patsai mies
tas yra bolševikų rankose, re-
voliucijonier'ių būrys tečiau 
kovoja ir nepasiduoda bolše
vikams. 

Du dideliu karo laivu; — 
Petropavlovske ir Sevastopol, 
šalimais tvirtovės stovi sukau
stytu ledais. Tuose jie įsitaisė 
ir nepasiduoda bolševikams. 

R^voliucijonierių padėtis be 
vilties. J ie žino, kad jie vne-
pasprųs - iš bblševikų nagų-. 
Tad pirm žųsiarit nori nors 
bolševikams padaryti nuosto-
hų. — 

Tcotzky prieš laivus siunčia 
kareivius po kareivių. Revo-
liucijonįęriai visus juos išklo 

Honolulu, Kovo 21. — Aną 
dieną Hawaii saloje staiga 
pradėjo smarkiai veržties ug-
nekalnisjvilauea. Lava plačiai 
liejasi upėmis į visus šonus. 
Ger.ai' dar, kad ugnekalnio a 
pylinkės neapgyventos. 

liau, tad pertekliams viene
riais ^metais išleista 30 nuo-
šimčių daugiau, ne kaip išlei
sta apšvietQS tikslams visais 
buvusiais istoriniais metais li
gi pradžios 1921 metų. 

Nuo pradžios Suv. Valstijų 
istorijos ligi 1921 metų aps-
vietos reikalams išleista kiek 
daugiau 16 milijardų dolierių. 
Kad tuo tarpu vieneriais 1920 
metais pertekliams paklota 
daujgiau 22 milijardų dol. 

Štai kokios tos pertekliams 
išlaidos padarytos šios šalies 
ČTyvento.įų "vieneriais 1920 me
ta is ! / 

Veido milteliams, kosmeti-
kams, perfiumoms ir tt. 750 
milijonų dol. ;* 

Brangiems bailiams 300 mil. 
Minkštiems gėrimams 350 

mil. . _ -^ 
Toaletiniam muilui 400 mil. 
Cigaretams 800 mil. 
Cigarams 510 mik 
Tabokai rūkyti, kramtyti ir 

uostvti 800 mil. 
Brangiems žibučiams 500 

mil. i v 
Perteklingiems patarnavi

mams 3 milijardai dol. 
Smagiems pasivažinėjimams, 

rezortams ir lenktynėms 3 mi
lijardai. 

Saltakošei 250 milijonų dol. 

PRANCŪZIJA NORI SMAR 
KIAU SPAUSTI VO

KIETIJĄ. 

Tuo-tikslu linksta prie revizi
jos sutarties. 

4 

Paryžius, Kovo 20. — Pran
cūzijos vyriausybė pagaliau 
[sutikinusi, kad* Versailleso tai
kos sutartis turi būtinai but 
peržiūrėta ir pertaisyta taip, 
kad Prancūzijai butų galimy
bės smarkiau prispausti Vo
kietiją ypač karo atlyginimo 
reikale. 

v 

Tas klausimas pripažintas 
ir patvirtintas parlamente aną 
dieną kalbant premjerui 
Briand «pie talkininkų konfe
renciją su Vokiečiais Londo
ne. ^ ; 

Užėmimas Vokietijos; 

Briand-tarp kitko kalbėjo: 
"Trumpu laiku, gal gana 

veikiai, ir tai veikiau kaip aš 
nusimaniau, aš induosiu jums, 
gerbiamieji, aptarti didžiai 
svarbų ir atsakomingą suma
nymą apie naujus žygius, ko
kius Prancūzija turės pakel
ti. Ir jums bus duota laiko 
tą atsakomingą sumanymą tin
kamai aptarti. Paskui jį pri
imti arba atmesti". 

Reikalą žinovai tvirtina, 
ja vkulkagvaidžiais. Aplinkuifkad tie Briando žodžiai štai 
ant sniego ir ledo riogso tik ką reiškia: 
sustingusio kraujo klanaL Po plebiscito Silezijoje tal

kininkai su Vokiečiais turės 
naują konferenciją. I r jei Vo
kietija, kaip paprastai atsira
kinės pildyti reikalavimus, 
tuomet Prancūzijai paliks tik 
du išėjimu: arba sutikti su 
sumažinimu atlyginimo, arba 
praplėsti militarines operaci
jas taip, kad butų s galima 
praktikaliai užimti visą Vokie
tiją ir sukolektuoti atlygini
mą. 

Be S. V. negali apsieiti. 
Prancūzų parlamente nuo

moniaujama, kad buvusioji 
Londono konferencija nepa
vykusi todėl, katff permenkos 
priemonės pavartotos prieš Vo 
kietiją. Tokia politika ypač 
nepatenkinti Prancūzai mili-
•iaristai, kuriems norėtųsi tuč-

v 
tuo jaus pamušti visą Vokie
tiją, nors ir patiems galą ^au
ti. ., 

Buvusioji Clemenceau kabi
neto buvęs narys Charles Cu-
ernier sako, jog Prancūzijai 
būtinai prisieis atlikti revizi
ją taikos sutarties. Ir tarpi
ninku tam tikslui reiks pasi
kviesti Šuv. /Valstijas. 
Guernier yra nuomonės, -kad 

Suv. Valstijos stovės pašaly 
tautų s ĵuiT^gos neratifikuoda-
mos taikos sirtarties. Taigi jos 
bus atsakomoje pozicijoje but 
arbitru Prancūzijai su Vokie
tija. 

, (Eltos žinios). 

Vilnius, 11—12. Gautomis 
žinįomis, Vilniuj praeitą savai 
tę buvo padaryta krata " 0 8 -
rodzemie" bute. Paimti visi 
dokumentai ir net privatiniai 
laiškai. Taippat buvo krata 
pas advokatą Kymantą. Vil
niaus valdžia pavedė karo gro
bio valdybai "Urzedowi Zdo-
byczy Wojennej" rekvizuoti 
Lietuvos valdžios valdininku 
baldus, pav. Janulaičio, Mašio
to ir kt. Manoma, esant kers* 
tą už dvarų dalinimą Kauni-
joj. Taippat būna daug* kra
tų Žydų tarpe. Suimta Gold-
bergas ir kiti. Be to, \^a'rša-
vai įsakius, suimtas Gudų dar
buotojas Duševskis. Pagaliau 
pašalinami iš vietų Lietuviai 
sargai,, tarnavę valstybės įs
taigose per visas okupacijas. 

Kaunas, II—12?v^Iš fronto 
gautomis žiniomis, Vasario 10 
tl. Lenkai pradėjo šaukti Lie-
tuvos okupuotose vietose nau-1 

jokus nuo 19 ligi 30 metų O-
psez, VvdfJų, Braslavo, Bogi
no, Rimšės ir Dūkštų valsčiuo
se. ' 

Kaunas^ I I—H. Gauta tikru 
žinių,-kad Lenkai koncentruo
ja savo pajėgas Turmonto ruo
žte. Lenkai, turbūt, rengiasi 
užimti Kai kūnus. Smalvuose 
buvo Lenkų generolas, kuris 
aiškino kareiviams, kad reik
sią žygiuoti į priekį ir u'žimti 
Lietuvos teritoriją ligi Šven
tosios upės. Lenkų kareiviai 
p a s a g o vietos gyventojams, 
kad jų puolimas prasidėsiąs 
pirmadienį, Vasario 14 d. 

Kaunas, II—11. Vasario 11, 
p . e. Lietuvos Respublikos 
Prezidento p. Stulginskas. i-
Jeikė I-jo lapsnio Vities Kry
žių Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriaus Lietuvoje vedė
jui kapitonui Ryan. 

Kaunas, II—10. Norus-Noru-
ševičius atvyko iš Paryžiaus 
Londonan ir pradėjo eiti laiki
nai Lietuvos Atstovo pareigas. 

Kaunas, 1—31. Lietuvių 
Žemdirbių kongresas Kaune 
Sausio 29 d. nutarė sveikinti 
Estų, Latvių ir Mažosios Lie
tuvos Žemdirbių organizaci
jas, kaipo kovotojas del savo 
tėvynės nepriklausomybės ir 
žemdirbių reikalų, taippat 
Prancūzų ir Anglų Žemdirbių 
organizacijas, kreipdamos, kad 
padėtų kovoti del Lietuvon 
nepriklausomybės, stengtis pa
skubinti t pripažinimą jos de 
jure. 

Kaunas 1—31. J. E. Žemai-
čių Vyskupas Karevičius, Sau
sio 30 d. išvažiavo iš Kauno 
į Rorfcą tikslu aplankyti Apaš
talų Sostą ir pateikti eilinę 
vyskupavimo ir reliaciją. Ga
nytojo kelionėj tęsis apie - 3 
savjaites. 

I 
Kaunas, 1—31. Mušą Sau

l i o 29 d. duotai žiniai apie 
Prancūzų pasiūlymą pripažin
ti jCietuvą, LatViją ir Estiją 
cle jure pataisyti, pranešame 
šią iš oficijalinių Prancūzų 

šajtinių gauta. telegrama: 
Prancūzų tTelegacijai pasiulus, 
konferencija nutarė pripažinti 
de jure nepriklausomybę E s 
tijos ir Latvijos. Toks pat pri
pažinimas Lietuvos buvo svar-, 
stytas su užuojauta, bet buvo 
nutarta pripažinimą atidėti, 
kol liečia tą kraštą klausimai," 
Tautų Sąjungos rišami, neims 
pabaigti. 

Tie nutarimai buvo padary
ti ačių Prancūzų inicijatyvai. 

Klaipėda, U—4. Mūsų spe-
cijaiio'korespondento praneši
mu, Vasario 5 d. atvvksta iš 
Klaipėdos į Kauną Lietuvos 
Karo atstovas Klaipėdai ka
pitonas Dimša, 

Kaunas, 11—4. Pilitvių Ap. 
saugos DejrfHamentas leidžia 
visiems Apskričių viršinin
kams pailginti svetimų vals
tybių piliečiams, turintiems 
leidimą gyventi Lietuvoje ligi 
S. m., Vasario '1 d. ir Kovo 1 
d., laikino apsigyvenimo Lie* 
tuvoj laiką neilgiau, kaip ligi 
Balandžio 1 d. 

Tauragė, II—4. Eltos kores
pondento pranešimu, Taura
gės Apskrities Valdyba išlei
do įsakymą, kuriuo draudžia
ma dieną laikyti palakius šu
nis. Nepildą'tp įsakymo pilie
čiai bus baudžiami iki 500 au-
ks. Šios pabaudos pinigai eis 
švietimo reikalams. 

Tauragė, II—4. Eltos kores
pondento pranešimu, Taura
gės Apskrities Gynimo Ko
mitetų ir viršaičių Sausio 31 
d. suvažiavimo nutarta vi
somis išgalėmis platinti Vals
tybės paskolos lakštus ir tuo 
tikslu proporcijonaiiai turto 
paskolos sumą pa3alinti vals
čiais, o valsčiai iki Vasario 
20 d. padalysią paskolos su
mas seniun) jomis, šios gi pasi
dalysią kaimais, pagaliau kai
mai gyventojais. Taippat su
važiavimas nutarė kreipties į 
Vyriausią Lietuvos GyHfmo 
Komitetą, kad1 jisai pagamin
tų visiems skolinusiems Vals
tybei pinigų tam tikrus ženk
liukus, kaipo pasižymėjimą. 
Pilietis, kuris turės tokį žen
kliuką, su reikalais einant į. 
valdžios įstaigas, turi būti val
dininkų visuomet, pirmoj eilėj 
priirnamas ir išklausomas. 

Kaunas, II—4. Pramonės ir 
Prekybos Ministerija gavo 
Norvegų valdžios pasiųlymą, 
atvežti 100,000 statinių silkių, 
palengvintomis sąlygomis 

Kopenhaga, , II—4. Į Danų 
Komitetą Lietuvai šelpti įsi
rašo vis naujų narių. Pasku
tiniu laiku prisidėjo Revizijos 
bankų direktorius p. Fabri-
ciuš, kurį išrinko Į komiteto 
iždininkus, pramoninkas A-
dolph ir Augštųjų Jfrunų na
rys ponia Bang.v • 

PINI6ĮĮ KURSAS/ 
—i 

Svetinm šalįą pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Kovo 19 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Cty.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.91 
Prancūzijos šimtui frankų 6.96 
Italijos šimtui lirų 4.04 
Vokietijos šimtui markių 1.60 
Lietuvos šimtui auksinų 1.60 
Lenkijos šimtui markių .12 
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Geleži n keli y Darbi
ninkų Algos. 

Šiuo laiku Suvienytų Vals
tijų geležinkelių kompanijos 
smarkiai skundžiasi, kad jų 
įeigos labai sumažėjusios. Ne 
lengva išskaitliuoti visas to 
sumažėjimo priežastis. Nema
ža yra ta, kad mokestis už 
važinėjimų nežmoniškai augš-
tas . Vidutiniškai uždirbantis 
žmogus tur i ikelisyk pamint y-
t i pirmą negu dr įs ta naudotis 
geležinkeliu. Nemaža taip-gi 
priežastis yra ta, kad karui pa
sibaigus vyriausybė paliovė 
važiojusi savo reikmenis i r pa
liovė tankiai siuntinėjusi žmo
nes. Nebeliko kareivių važinė
jančių pasiviešėti. Sustojus 
daugeliui dirbtuvių mažiau 
stintinėjama prekybinių t rau
kinių. Šiltai žiemai pasi taikius 
mažiau važiojama ir anglių. 
I š tų i r iš daugelio kitų prie
žasčių susidarė, kad geležinke
liai gauna mažiau pelno. 

Geležinkelių valdybos nega
li skustis vien t ik nelaimėmis. 
Pereitų metų vidurvasarije jos 
ėmė leisti savo darbininkus 
a ts ta tydamos juos nuo darbo 
i r mažindamas traukinių skai
čių. Sumažėjus darbininkų 
skaičiui sumažėjo ir jų uždir
bamasis pelnas. Kai-kurios 
kompanijos Liepos mėnesije 
1920 paleido 12,000 darbinin
kų. Suprantama, kad jos rnde-
nrje ir žiemos metu negalėjo 
turė t i pelno iš tų darbininkų. 
Dvylika tūkstančių vyrų ne
mažai gali uždirbti sau i r sam
dančiam juos. 
. Sumažėjus įeigoms kai-kurios 
silpnesnėsės kompanijos var
giai tesnveda galus sn galais. 
Stipriosios" kompanijos yra į-
pratusios nemažinti savo pel
no, nors įeigos mažėja. Nuos
tolius jos suverčia ant silpnų
jų kompanijų ir ant savo dar
bininkų. Silpnosioms kompani
joms galingosios uždeda to
kias važiojimo ir važinėjimo 
taisykles, kad stiprioms butų 
lengva, o silpnoms nepaken
čiama. Darbininkus jos pri
griebia mažindamos užmokes
čius. 

Geležinkelių darbininkai tu
r i sudarę su geležinkelių val
dybomis kontraktus . Tie dar 
nėra išsibaigę, nes nei metų 
nėra ka ip jie sudaryti . Bet 
kompanijos jau šneka, kad 
kontraktus reikia "peržiūrė
t i . " Tat reiškia permainyti ir 
darbininkams algas sumažinti. 

Geležinkelių valdybos ren
giasi mažinti algas skyrių žmo
nėms (section men) , nes tiems 
nereikia ypatingo mokslo nei 
ypat ingo įprat imo darbe. Ge-

į ra i , kad draugams dirbant iems 

žiūrėjimo padeda mašinistų ir 
kitokių įpročio bei mokslo rei
kalaujančių darbo šakų sąjun
gos, a rba unijos. 

Darbininkai , vietomis jaučia , 
kad reikia būt i nuolaidiems, 
bet nepasit iki kompanijų dar
bo vedėjais, a rba manadžeriais, 
nes tie veikiai gali suardyt i vi
są ilgų metų pastangomis įgy
tą darbininkų gerovę. Dabart i 
nius manadžerių pasiūlymus 
geležinkelių darbininkai pri
ima taip, ka ip kitų pramonės 
šakų darb in inkai pr i ima fab
r ikantų reikalavimus nepripa
žinti unijų. 

Geležinkeliečių unijų vadai 
nebereikalo sako, kad reikia 
papigint i važinėjimą geležin
keliais, užvesti daugiau i r ge
resnės tvarkos juos valdant, 
tai bus daugiau jeigu i r nerei
kės mažinti algų. Bet geležin
kelių vedėjai sako, kad alg*ų 
su tar tys buvusios tik tam lai
kui, kol valdžia geležinkelius 
vedė. 

Pr ieš karą daugelis geležin
kelio darbo rusių buvo visai 
nesusiorganizavę, arba blogai 
susiorganizavę Ir d a r bloges
nes gaudavo algas. Geležinke
lių vedėjai (manadžeriai) t i
ki, kad ta ip pat turės pasida-
rvt i ir dabar . 

Šita manadžerių polit ika yra 
labai pavojinga. Ne laikas da
bar pradėt i karą su darbinin
kais, kad galima tikėtis ka
ro su Japoni ja , arba ki ta ga
linga šalim. 

Chicago Herald and Exami-
nar ' io rašt ininkas A. Brisbane 
pataria, kati geležinkeliai tap
tų.valdžios nuosavybė. I r mes 
tam pri tar iame, nes tada iš
nyktų daug nereikalingų iš
laidų, tada atpigtų važinėji
mas, tada ir darbininkų algos 
galėtų liktis žmoniškos, nes 
nereiktų rūpintis iš kur gavus 
30 milijonų dolierių kas mėne
sį, a rba 360 milijonų dolierių 
kas metai, dividendos geležin
kelių akcijonieriams. Išdali
nus milijoną dolierių kasdien 
darbininkams drauge su jų 
algomis nereikėtų turėt i gin
čo del tų algų mažinimo. 

Lietuvos Vyriausybes Reikalavimais 

Anglija Visur Pir
mutinė. 

Kai-kurios didesnės pasaulio 
viešpatijos gal dar tik svajoja 
daryt i su bolševikine Kusija 
pirkly bos sutart is . Anglija-gi 
jau ir padarė. Aną dieną* ofi-
cijaliai Londone paskelbta, 
kad sutar t is pasirašyta. 

Dalis Anglų spaudos tuo 
faktu nepatenkinta. Aštr iai 
kri t ikuoja vyriausybę. Bet iš 
to nieko nedaroma. Iš to aiš
kiai pramatomas Anglijos pra
monei ir pirklybai geras pel
nas. 

Daugelis laikosi tos nuomo
nės, kad bolševikinė. Rusija 
šiandie neturinti pagaminusi 
jokių prekių išvežimui j užsie-

(3al i r y r a t a m e k i e k t i e -

(Lietuvos Inform. Biuro pra
nešimas). 

Paskutiniame "E l tos" pra
nešime buvo pasakyta, jog Mi-
nisterių Kabinetas Kovo 9 
dieną yra nutaręs priimti tie
sioginiu derybų Briuksely pro
poziciją, bet ("El tos" praneši
me nevykusiai buvo pasakyta 
" i r " ) dėlei laikinosios padė
ties, sudaramos laukiant Briuk 
sėlio derybų, Vyriausybė pa
sižadėjo padaryti savo paste
bėjimų. Dabar nauja kablegra-
ma " E l t a " praneša apie tuos 
mūsų vyriausybės reikalavi
mus. Kablegrama iš Kovo 14 
tokio turinio: • 

x "Galvanausko nota Tautų 
Sąjungai: Lietuvių Vyriausy
bė reikalauja, kad Lenkai 
griebtai išpildytų Suvalkų 
Spalio 7 dienos sutartį — ne
pereiti liniją B«stunai-Molo-
deena. Su t inka duoti mais to 
Vilniaus sričiai, bet reikalau
ja Lietuvių kontrolės apie iš
dalinimą. Prašo } užginti Len
kams rekvizicijas, kad sušel-
pimas Lietuvių nebūtų iliuzo
rišku. ELTA". 

i 

Kaip žinoma iš Suvalkų su
tarties teksto, Lenkai buvo su
tikę ant laikinosios demarkaci
jos linijos, kuri ėjo nuo Varė-
nų stoties link Bastūnų, o pas
kiau buvo norima ja pratęsti 
iki Molodečnos. Lenkai pasi
žadėjo neiti toliau tos linijos 
į Lietuvą, iki visi ginčai dėlei 
rubežių taip abiejų valstybių 
nebus galutinai išspręsti. Lau
žydami šią sutartį, Lenkai lei
do Zeligowskiui pareiti šią li
niją ir užimti Lietuvos sostinę 
Vilnių. Tai-gi jeigu norima to
liau* vesti derybas apie rube-
žius, reikia, kad Lenkai atsi
trauktų už tos linijos. 

Žinoma, gyvenant Ameriko
je, kaip kam pasirodo, jog Ze-
ligowskį reikia dabar išmuš
ti ir gana. Bet reikia prisi
minti, jog Lietuvių karuome-
nė bent skaičiumi apie dešimtį 
kartų rpds mažesnė, negu Len
kų. Jeigu Lietuviai ir neabejo
ja, jog ir toj nelygioj kovoj jie 
laimėtų-tat patvirtina buvę su 
lankais susirėmimai ties Šir
vi ntais, Giedraičiais ar Vievį, 
bet tokia kova atneštu daug 
nuostolių visoms ntusų jau
noms pajiegoms, o jos yra juk 
taip brangios. Todėl ir veda
mos derybos, statomi įvairus 
reikalavimai, kurie ilgainiui ir 
pačių Lietuvos Rytų žmonių, 
kaipo -daromi jų naudon, bns 
jų paremti ir šiandien jau yra 
paremiami. Zėligowskio pienas 
sušaukti Vilniuje savo seimą 
nusmuko, nes ne tik Lietuviai, 
Žydai, Baltarusiai ir Vokiečiai 
yra išsitarę prieš tokį seimą 
ir buvo atsisakę jame daly
vauti, bet ir tie, kurie dėjosi 
už Lenkus, nustojo karščio 
prie to sejino. Buvusieji Zeli-
govvskio valdžios šulai, kaip 

III U: 

Įsos. Nes Rusijoje siaučia bet
varkė. Tenai vis dar seka pa
prastas griovimo darbas. 

Tečiau tas vis-gi turės pasi
baigti. Rasi, ta sutartis su An
glija duos progos Rusijai ko
kiam laikui nurimti ir pradė
ti šiokį-tokį atstatydinimo dar 
bą. 

Bet jei Anglija greitai ir ne
gautų iš Rusijos pažadėtų pre
kių, tai ji tenai galės laimėti 
prieinamų sau koncesijų. Tas 
vienas iš svarbiausių daiktas. 

Pagaliau bolševikai sakosi 
jie turį krūvas auteo. Jei ta
me butų kiek tiesos, tai ir ši
tame atsitikime Anglija daug 
laimėtų. Nes Rusijai šiandie 

ra joj dalyvauti. Darbininkų 
organizacijos arba bent jų va
dai taip-gi veda pasitarimus. 
Dalykai pradeda aiškėti gal ir 
Vilnijos kaionieiiui, jog po 
Lenkais būti laimės nebus. To
dėl apsimoka papolitikuoti it 
ateityje Lietuvos valdžiai ga
li būti paskaityta didžiu nuo
pelnu, jog ji mokėjo išlaikyti 
ilgesnį iaiką savo gyvą pajie-
gą, būtent Lietuvos karuome-
nę. Įvairiems bolševikams ly
giu būdu nepatinka tokia de
rybose ištvermė. Nebūtų šios 
pajiegos \T Rusai įsiveržtų su 
savo bolševizmu. Chicagos 
"Draugas" lygiu būdu stato
si narsingu ir apvertinda/mas 
derybų pasekmes pasako į-
žangos straipsnyje iš Kovo ,9 
dienos: "Tokie diplomatai, 
kaip Purickis , Voldemaras ir 
d-ras Staugaitis gal lietuvius 
iš proto, išvaryti". Išdrožęs 
tokį paniekinimą gerbiamiems 
Lietuvos veikėjams, " Drau
gas' ' nusiskundžia dar prie tos 
progos, jog mes mažai teger
biame tautos autoritetus. 

lkišiol Lietuviai iš proto ne
išėjo ir moka ginti savo nepri
klausomybės reikalus ir gaj 
but svarbiausia dėlei tos prie
žasties, jog neatsižiuri, ką raši
nėja "Draugas" apie Gabrį, 
ir visą eilę kitų veikėjų, kad 
jau jų vardų nei neminėjus. 

Liet. Inf. Biuras. 
16 Kovo, 1921 m. 

Redakcijos Prierašas. Mums 
rodėsi, kati Lietuvos Informa
cijų Biuras Amerikoje turi ti
kslo informuoti Lietuvius apie 
Lietuvių reikalus. Tas Biuras 
nesiteikė pagarsinti/ Lietuvių 
ir Lenkų Sutarties tekstą, kurį 
minėja šitame pranešime, bū
tent Suvalkų Sutarties. Užtat 
Biuras labai uoliai, nors visai 
nesąžiningai, ginčijasi su 
"l>faugu" prikišdamas jam 
Gabrį. Gabrys turi geresnių 
šalininkų Informacijos Biure 
negu "Drauge". Informacijos 
Biuras nekuomet nekovojo su 
(rabriu, tą darbą palikdamas 
"Draugui." Bet Biuras kovojo 
ir kovoja su "Draugu". Biuras 
ir {įrabrys turi vieną priešą 
"Draugą". Išmanantiems to 
gana. 

AMERIKOS RAUD. KRY
ŽIUS LIETUVOJ. 

(Prisiųsta Vš Am. Raud. Kryžiaus), 

(Du mėnesiai: nuo 1920 m., 
Lapkričio 19 d. iki 1921 .m., 
Sausio 20 d.) 

Per tą laikotarpį Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Skyrius 
Kaune sušelpė 25 įstaigas. Į-
rengė 65 lovų ligoninę Kaišia
doryse; žymiai aprūpino karo 
ligonines Marijampolėj, Aly
tuj ir kitur. 

Paeiliui skaitant gavo pašel-
pos šios įstaigos: 

Karo Ligoninė Šancupse;. 
W . A b r a m a v i e i u s , a t s i s a k ę s y - L i e t u v i ų P r i e g l a u d ą S e n e l i a m s 

dėjus žemdirbystės mašinomis 
ir baigus adatomis. 

Anglijos su bolševikais tos 
pirklybinės tarybos ilgai buvo 
vedamos. Ir todėl Anglijai tu
rėjo gražaus laiko tą klausimą 
visapusiai apsvarstyti. Ir jei 
jie padarė sutartį, tai turėjo 
pasiremti konkretiniu pamatu. 

Patys bolševikai labai pa
geidavo tokios sutarties su An
glija. Tam tikslui nesigailėjo 
jie pastangų. I r laimėjo. -

Neį jiems sutartis turi bega
linę reikšmę. Jąja be jokių ki
tų formalumų pripažįstamas 
šiandieninės Maskvos yajdjsįos 
autoritetas. Kitbko j bolševikai v 

reikalingi visokie daiktai, pra-'šiuo kartu nei nenorėjo.' 

Šituo savo žygiu Anglija, 
be abejonės, prailgins Rusi
joje bolševikų Valdžios gyva
vimą ir pati tnrės daug nau
dosi Bet podraug pasigamins 
ir daugybę priešų. Ta pati 
Prancūzija negi neliepsnos 
kerštu, kuomet Rusijos auk
sas ims plaukti | Londonan. O 
juk tą au4csą sąvinasi Prancū
zija. Del to aukso ji begalo 

Kaune (Muziejaus g-vė); Kau^ 
no Mie t̂ox Ambulatorija; Aps
krities Ligoninėj Kėdainiuos; 
Lietuvių Našlaičų Prieglauda 
7 Nr. Kaune; K. A. M. Sani
tarijos Skyriaus; Karo Ligoni
nė Šancuos (antru kart); Ka
ro Ligoninė Alytuj; Karo Li
goninė Panemunėj; Valstybinė 
Našlaičių Prieglauda (mažųjų 
vaikų skyrius) Kaune; Rusų 
Mokykla ir Našlaičių Prieglau-
da^Raseiniuos; Lietuvių Moky
kla ir Našlaičių Prieglauda 
Kaune (Didžioji Vilniaus g-vė 
30) i Karo Ligoninė panemu
nėj (antru kart); Karo Ligo
ninė ^ancuose (trečiu kart); 
K. A. M. Sanitarijos Skyrius 
(antru kart); Lietuvos Gelžke-
lečių Sveikatos Skyrius; K. A. 
M. Sanitarijos Skyrius (tre
čiu kart); Karo Ligoninė Ma
rijampolėj; Valstybinė Našlai
čių Prieglauda Kaune, Karo 
Ligoninė Kaune; K. A. M. Sa
nitarijos Skyrius (ketvirtu 
kart,-grįžtantiems mūsų belais
viams iš Lenkų); Vajstybinė 
Našlaičių Prieglauda Kaune 
(trečiu kart); Greitosios Pa-
gelbos Ligoninė Kaišiadoryse; 
Armijos Evakuacijos Punktas 
Kaišiadoryse; Antroji Karo Li
goninė Kaune; Neturtingų Mo
ksleivių Bendrabutis Marijam
polėj; Žaslių Karo Našlaičių 
Prieglauda; Lietuvių Mokykla 
ir Prieglauda Panemunėj; Len
kų Našlaičių Prieglauda Kau
ne; (Senajam Mieste); .Svei
katos Departamentas prie V. 
R. M.; Lietuvių Našlaičių 
Prieglauda Kaune (Žaliasis 
Kalnas). Be to, sušelpta ke
lios dešimtys neturtingų šei

mynų. 
Kad geriau vaizduotumės A-

mer.Raudon. Kryžiaus atlie
kamą darbą Lietuvoj, pažymė
siu dovanotų per tuos du mė
nesius kai-kurių kiekį: dezin* 
fekcijos kamerų — 6; vilnonių 
antklodžių — 921; paklodžių— 
775; ufžvalkalų — 145; ligo
ninis marškinių — 1,329; li
goniams apsiaustų (chalatų)— 
521; rankšluosčių — 889; vil
nonių apat. marškinių— 1,234; 
vilnonių apat. kelnių — 1,063; 
vilnonių kojinių 1,882 pori; 
sveterių (megztinių) — 521; 
vaikams ir mergaitėms drabu
žių —j^35 eilių; muilo — 280 
kilogramų. 

Minėtieji daiktai vargu at
svers»gausiai teiktos tvarko
mosios medžiagos, medikamen
tų, dezinfekcijinių ir kitokių 
preparatų, gydytojams ir siau-
gotojoms chalatų, operacijoms 
instrumentų; ir įvairios nomen
klatūros daiktų vertę, kurių 
tilt Am. Raud. Kryžiaus san
dėly yra. 

Ačių greitai Am. R. Kr. ak
cijai, pradedančios siausti mū
sų armijoj epidemijos kaip Ma
rijampolėj šiltinės, buvo sus
tabdytos. Ir dabar, kai Lietu
vai graso limpamųjų hgų ant
plūdis iš Rusų ir anapus de
markacijos linijos, Am. R. Kr. 
yra pasiruošęs Lietuvai padė
ti jį atremti. Kauno skyriaus 
personalas padaugėjo, jam 
priskiriant naują narį, J}r. Wa-
shburn. 

». 

Pargabenta iš Rygos dar ke
turi' vagonai, reijuhenų, iš ku
rių galima 'pažymėti tris dezin
fekcijos kameras. Jei mūsų 
Sveikatos Departamentas tik
rai imsis griežtų ir smarkių 
priemonių kovai neįsileisti į 
Lietuvą epidemijų, o Viduj ap
sireiškiančias likviduoti, nėr 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

Metraštį 
1916 m. 

I Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 
I 
I JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
' b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio JL^tuvio astronomo kun. 
fi A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir jiaip daugybė į-
vairių įvairiattsių^aprašymų. 
. JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas A-

merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 

Kaina: Apdarytos $1.00 
Kaina : Neapdarytos 50c. 

• Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui if paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. ; -

j 

Užsisakydami adresuokite: 
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"DRAUGAS" PUBL1SHING CO. • 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. B 
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LUCKY 
STRIKE 
eiga retU 

tt's toasted 

< £ • * » » » • • • • « » » • • » » • • • • • —m 
NAUJOS KNYGOS 
Ką tik. išėjo iš spaudos 

KLU.fttOF. FR. BUČIO 
veikalas 

"Katalikų Tikyba" 
216 puslapių 

Gražiais Audeklo -
Apdarais $1.80 
Prastesniais apdarais . . . $1.50 
Be apdaru $1.M 

* * * 

į 
Šias knygas galima gauti 

"Klebono Žodis 
Savo Parapijai 

Kaina 1& centą 

f f 

"DRAUGO" KNTGVHE 
2334 S. Oakley Ave. Chicago, 

Amerikos valdžios nereikia in-
dentifikuoti su tautos pažiūro
mis. Raud. Kryžius yra Ame
rikos žmonių organizacija, ku
riai priklauso dešimtoji tautos 
dalis, ir iš jos konkrečių dar-
bi| gulima spręst apie Ameri
kos tautos labdaringunnų ir 
Lietuvai užuojautų. 

Ir Kauno skyriaus darbuo
tojų prasitarimu, jei Ameri
kos vaWžia turėtų progos taip 
Lietuvą pažinti, kaip jiems čia 
besidarbuojant teko pažinti ir 
pamėgti, jos politika ir pažiūra 
į Lietuvą butų kitokia. 

Julius kaupas. 

S • 
DR. S. BIEŽIS 

LIETUVIO GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
e!. Canal 6222 \ 

•Ros . 3114 W. 42nd Street 

v . . . . . "" * 
S 

Tel. McKinley 4 9 8 s į 
• • • I 

g.'-

KUDIKIO MAISTAS T U R I 
BŪTI GERAS. 

pirmutinė aitri Anglijos prie
šininkė. ^ 

Neatsižvelgiant į tas visas 
pasekmės, Anglija vįfcgl yra 
visur pirmutinė. 

daug jau'išsilėšavo. 
Ant galo griuvus bolševikų žiuj jis ras sau naudinga ir 

valdžiai, ta pati Rnsįja bu* apsukrų padėjėją 
Anot pulk. Ryan,.Am. R. Kr. 

os pajnrio valstybėms 
viršininko, žodžį^,- Ąw>. Raud. 
Kryžių reikia skirti nuo Ame
rikos vyriausybės. Taip pat 

Jeigu tavo kuefikis neauga taip 
kaip ji» turėtų, jeigu jis nuolatai 
Sergąs tai i legeras maistas y r a to 
priežastimi Box*dens Eagle Braiid 
Condensed Pienas yra maitinęs 
tūkstančiu^ kūdikių. 

Ant 4-to įpuslapfo šios dienos lai
kraščio rasite Bordens EagleBrand 
Condensed Milk. Iškirpk kuponą ir 
pasiųsk i Ėorflen Company o jie 
prisius tftn\dyk6įi kningutė su vi-
šokiais patarimais apie kūdikių 
maitinimą, f (Ap^r.) 
• II mmmmmmm i i 11 » » — — — 
w . — i • • — i i. • ,">» * • • • • • ' 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: l t iki 12 ryto; l ik) 4 
po piet < lkl 9 Tąkart. 

•81 
=3 

ATONIG 
c;-..ai'?:,fruT^C^V-fr>.<:' • 

Po. valgiui neužmiršk, kad geriau* 
vaistas tavo skilviui "yra EATO-

HIC. Prašalina viena nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kią pamėginti viena. 
pas visus aptiekorius. 

•• AnM 
- - a 

Li 

' 

WESTPULLMAN»6UI! 
Atkreipijuir©- Jvtoų atyda, 

abejojimo, kad Am. Raud. Kry kad pas Jus dienraštį "Brau 
ii gą" atstovauja p. M. Ipupt-

Us 1194fr So. Halsted St. 
Pas i\ galite gauti kasdfen 

nusipirkti "Draugą", ' taip* 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir ap^rshiiDffS" padubti, fa 
dienraltį. { 

Saugok akiu regėjimą v 

Kada kankinies * del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
10 mėty patyrimas sutelks 
jums gerlaus} patarnavimą del 
Akin, Ausų, Nosies to t?m\ lšą 
Ugo* girdoma specljalteto, 

W. F. MONORUFP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPBCIJAUSTAS 

1801 S. Ashland Ave., Osieago. 
kertė 18tos gatvės; i-člos lubos 

Kam baris 14-1S -1C - l t * 
Viriui PLATT8 aptiekęs 

Tėraykite mano parašą. 
Valandos: Nuo į § vyto iki • 
*ak. Nedėllomis auo » ryte 9d 
n d. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
» ^ » » » — ^ » * ^ » B • • • • • > ! 

RACINE, W I S . 
* -K 

Kovo 6 d. Racine Lietuviai 
kata l ikai iškilmingai apvaik
ščiojo Lietuvių Tautos šventę, 
l&vento Kazimiero dreną. Visos 
katal ikiškos draugijos ir kuo
pos skait l ingai dalyvavo pa-
Hialdose. Mišias ta i intencijai 
11 vai. laikė kleb. kun. A. Dau
gis. Pasku i pasakė gražų pa
mokslą apie labdarybę, ka ipo 
krikščionių idealą. P e r pamok
slą buvo renkamos aukos naš
laičių ir pavargėlių pi ieglau-
riai, kuri randasi Wisconsino 
Arehidioeezijoje. 

Antrą vai. po pietų Lietuviai 
skait l ingai susirinko parapijos 
svetainėn išklausyti prakalbų 
ir prograSnos. Atgiedojus Lie
tuvos himną, išėjo kalbėti kun. 
A. Daugis. J o kalba buvo apie 
santikius Lietuvos su savo kai
mynais ir apie ekonominį Lie
tuvos padėtį. Gaila tik, kad 
j is negalėjo ilgai kalbėti, nes 
skubinosi Kenoshan į a t la idus. 

Per t raukose buvo dainų ir 
deklemaeijų, kurias a t l iko PeV 
kevieiutės ir B. Klapatausku-
tė. " 

Ant ras kalbėjo Al. Karkus . 
Pirmoje kalboje plačiai išdės-,-
tė, kaip Lenkai per metų eiles 
stengėsi sulenkinti Lietuvių 
tautą, net t ikras lietuviškas 
pravardes darė lenkiškomis. 
Paskui aiškino, kiek Lenkija 
tur i skolos ir jos skolą suly
gino su Lietuvos skola. I š to 
pasirodė,kadLenkija stovi prie 
galutino bankruto ir jos li
kimą piisirodys netolima atei
tis. 

Antroje kalboje papasakojo 
apie Lietuvos "geležinius vil
k u s , " kaip jie su pasišventimu 
gina tėvynę. P-as A. Račkus 
ver tas ypatingos pagarbos. Bū
damas moksleiviu jis nesigaili 
nei sveikatos, nei energijos. 
Raeinoje kalbėjęs apie dvi ir 
pusė valandos tą patį vakarą 
išvažiavo da r Milwauken. 

Aukų sur inkta $70.78. Išlai
dų butą $18.00. Likusieji $52.-
78, pasiųsta per Tautos Fon-
dan Vilniaus a tvadavimui . 

Aukojo: 
Po $10: Juozapa tas Lukas 

ir Juozas Kesminas. 
Po $5: Iželis A., Šlušnis T. 
Po $2: J . Lazdauskas , S. Ur

bonas. 
Po $ 1 : J . Dokšas, B. Vaič

kus, M. Vilkienė, J . Malinaus
kas, B. Televičhis, D. Jackus , 
J . Staponas, A. Šurna, T?. Mac-
lanis, A. Gudžiūnas, A. Tvir-
butas, K. Šapalas, S. Ralis, T.-
Žižminskas, P . Žutautas , S. 
Kirklauskas, J . Piepulis, P . 
Karal iūnas, A. Petronis , A. Go 
bis, T. Ramanauskas , M. Barš-
tienė, A. Lipas, L. Taujenis, A. 
Kumpis, D. Dokšas, A. Žiž-
minskaitė, M. Digris. 

Stambesnių aukų davėjams 
T. F . centras prisius paliudi
j imus. 

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. 

J . Kesminas, T. F . sk. rast . 

tas i r pers ta to kalbėtoją ku
ris išėjęs tuojau atsikosėjo ir 
pradėjo pu rvu spjaudyti an t 
kunigų, ponų i r Lietuvių val
džios. .Girdi, Lietuvos valdžią 
sudaro buržujai, ponai ir ku
nigai, del to negalima laukti 
geros ateities. Vergi ja bus di
desnė negu pirmiau buvo. Ta ip 
-gi skėtojasi, draskės i už tuos 
žmogžudžius ir p iktadar ius , 
kuriuos valdžia gaudo ir kiša į 
kalėjimus. Tokie •žmonės, gir
di, reikia laikyti didžiausioje 
laisvėje. 

Priėjęs prie aukų sako: " J e i 
jus aukojat Lietuvai, tai skan-
dvnat savo brolius. Tos aukos 
eina Lenkams f>agelbon. Kada 
komunistai paims valdžią sa
vo rankosna i t parvažiuosite 
Lietuvon, kurie neaukojot, jus 
priims kaip t ikrus brolius. O 
jei parvažiuos aukojęs, tai pa
sakys tokiam, jog tu esi žudy-
kas, nes norėjei mųs pražu
d y t i . " 

Apie bonus š i ta ip paaiškino: 
bonus superka ir tuos pmigus 
susinnčia Washingtonan. Te
nai išdirba amuniciją. Paskui 
tą amuniciją išsiunčia Pran-
cuzijon; iš ten Lenkijon. Pil
sudskis tą amuniciją pasiunčia 
gen. Zeligowskiui, o tas su ja 
muša pačius Lietuvius. Tai ir 
viskas. 

Baigdamas prakalba dar pa
sigavo Grigaitį i r patąsė po 
steičių už tai, kam jis imąs 
tokias dideles savaitines algas. 

Ant galo prašė žmonių su
dėti j am aukų, nes šioje bedar
bėje niekur negaunąs darbo. 
Ar pri jautė kas jo dykam pil
vui, neteko pat i r t i . 

Lietuvis. 

Viešai ač modamas visiems 
rengėjams Lietuvių Sv. Ka
zimiero—Dienos ir visiems au-
kojusiems, širdingai meldžiu 
neužmiršti ir toliau su gausio
mis aukomis Vilniaus atva
davimui. Nes Vilnius k a i p bu
vo musų, t a ip ir tu r būti visa
dos. 

Vilniaus Atvadavimo Komi
teto raš t in inkas 

Domininkas Nameika. 

) 
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA, 

J O N A S J . ROMANAS, LIE
TUVIŲ P R E K Y B O S BEN
DROVĖS P R E Z I D E N T A S SU 
DIDELIU BURIU L I E T U V I Ų 

IŠVAŽIAVO I LIETUVĄ. 

(Paba iga ) 

XI. Bendros Pastabos i r 
Išvados. 

Įsižiūrėjus j atskirų kolonijų 
darbuotę ir aplinkybes, kuriose 
joflis teko veikti ir pasiremiant 
ant pristatytų iš stoeių pranešimų, 
yra užtektino pamato padaryti se
kančias bendro pobūdžio pastabas: 

1) Stočių prisiųsti raportai dau
gumoje pasižymi bešališkumu ir 
ganėtinai atvaizdina vietines są
lygas ir žmonių upą. Komitetai, 
kurie daugumoje susideda iš eili
nių darbininkų, parodė subendri-
mą ir mokėjimą pabrėžti kas svar
bu, o menkniekius atmesti. 

2) Nežinant tikro skaitliaus ko
lonijose gyvenančių Lietuvių, kvo
tom kolonijų buvo nustatomos dau
gelyje atsitikimų pripuolamai, to
dėl įveikimas ar ąeįveikimas pas
kirtos kvotos negali but absoliučiai 
neginčijamų prirodymu kolonijos 
darbštumo bei duosnumo. 

3) Mažos kolonijos proporeijo-
naftai Lietuvių skaitlium imant 
dažnai pralenkia didesnes kaip 
paskola, taip ir aukomis. 

niino ir padengdami visas išlaidas 
vietinės kolonijos mezliavomis. 

8) Dangtelis kolonijų nusiskun
džia ant štoko* šiek tiek patyru : 

sių vietinių veikėjų. Todėl tik a-
pie pusė visų kolonijų pasižymė
jo ypatingu darbštumu, pergalė-
damos įvairias kliūtis. 

9) Geriausias būdas agitacijos 
del paskolos, tai gyvas žodis pra-
kalbininkų, ypač naujų žmonių iš 
Lietuvos. Lankymas butų nevisur 
davęs gerus rezultatus (kaip pav. 
Amsterdam, N. Y.) ir matomai 
daug prigulėjo nuo pačių rinkikų 
gabumo ir energijos. Siuntinėji
mas raštiškų paraginimų, — tiks
lo nea^siekdavę. 

10) Agitacijos spaudoje buvę 
ganėtinai, Tečiau kai-kurių deši
niųjų laikraščių išsišokimai ir so-
cijalistinės srovės organų tylėji
mas pradžioje slopinęs paskolos 
idėją. Komunistų spauda ir jų a-
gitacija žodžiu tiesiog kenkusi vi
sam darbui kai-kuriose vietose.*) 

11) Prie pačios Liet. Misijos, 
kaip vyriausio vykdamojo centro 
paskolos, visų be išimties stočių at-
sinesimas prielankus ir pasitenkin 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
Al H R O A D M ' A Y N f A N ( ) W h N- Y 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba 
HAMBURGĄ — UITK.UA U i 

I LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačio laivai išplaukia: 
8. S. " P O I J O N I A " K o v a * » -, " E S T O N I A " Bal . 27 . 

S. S. "MTUAIOA" AprfI 13 ? "POLONIA" Gegužio 13 
Visi laivai tari puikus kambarius trečios kliainon keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
R. KEMPT, General We§tern Paaeenger fegent 

199 North La SaUe St., Ctticago, Illinois. 

4) Apie du trečdaliu visų stočių t i n a g > V o s y i e n a k i t a 8 t o t i g n u r o d ė 

mokėti iki 15 Kovo. A r t v ^ u u i -
siam miestelije reikia klausti 
ku r gyvena " I n t e r n a l Reve-
nue Receiver" . J a m yra mo
kamos taksos. Galima kreiptis 
prie County Treasurer . Beveik 
kiekvienas bankas apsima pa
tarpininkaut i . tas taksas už
mokant. ) 

Yra dvepojų taksų: vienos 
augštesnės, kitos žemesnės. 
Žemesnėsės taksos yra Ameri
kos piliečiams ir draugingų 
šalių gyventojams. Tas turi 
mokėti visi kas t ik gyvena A-
merikoje. Augštesnėsės taksos, ^p^fs^r^:ąxsp^įc=^f. 

Tel. Itandolph 2891 
A. A. SLAK1S 

PROVIDENCE, R. I. 

YVAUKEGAN, ILL. 

Kovo 6 d. Waukegano ko
munistai suruošė plepalus ir 
pavatlino juos " mass-mitingu, 
a rba paminėjimu trijų metų 
Lietuvos nepriklausomybės. ' ' 
Daugelis žmonių pamanė, kad 
mūsų bolševikai j au parvažia
vo į pro<4 ir nuėjo pažiūrėti. 
Bet labai apsivylė, nes pama
tė, kad j ie da r labiau srrkvai-
lėję. Pamatė del ko ir kokiam 
tikslui tas buvo rengiama. 

Apie 7 vai. išeina komunis- kų! 

Kovo 6 d. Šv. Kazimiero 
Dienoje, Palaee Casino svetai
nėje, Vilniaus a tvadavimui au
kojo sekantiej i : 
Kun. A. Tamoliunas . . $25.00 
Jonas Dvareckas . . . . . . 5.00 
Antanas O. Avižinis . . . . 5.00 
Ju rg i s Bolis 4.00 
Pet ras Kaeenas 3.00 

Po $2: D. Nameika, A. Avi
žinis, M. Kaval iauskas, J . Si-
mnkonis, J . Rusas, D. (Jevoda, 
A. Vaitkun<as. 

Po $ U E . Bistruvienė, E. So-
pka, J . Akulevieius, J . Oene-
vieius, J . Kudzma, O. Zelenin-
tė, M. Dzekevieius, R. Zinke
vičienė, A. Bubnis, M. Bagdo
nas, E . Kazinkevičius, J . Bag
donas, O. Pet rauskai tė , J . Bal
kus, A. Markevičienė, J . Rukš-
talis, A. Baliukoniutė, M. Ku-
cevičius, K. Jurgevičienė, P . 
Bolienė, J . JasiuleviČius, K. 
Vaitukonis, M. Juškienė, J . Ži
linskas, P . Bužinskas, D. Ber-
notavičįus, A. Dzekevieius, V. 
Bielskis, V. Virbickas, I. J u š 
kevičius, Z. Turonis, A. Serei-
čikas, M. Juozapai tė, M. Jas iu-
levičienė, D. Molis, I . Miškinis, 
V. Normuntas. 

8u smulkiais sur inkta viso 
$104.03. 

Šitos aukos y ra nebepirmu-
tinės, kurias Vilniečiai paklo
jo Vilniaus atvadavimui. J ų 
bus dar daugiau. Kiekvienas 
Lietuvis vilnietis šioje koloni
joje praei ty parodė duosnią 
savo širdį link, Tėvynės, pana-1 
sių-gi širdį jis turės ir iki Vil
nius bus Lietuvos. , 

Tai-gi, valio Vilnius! Valio 
nepriklausoma Lietuva! 

Šalin visi mūsų priešai ir 
išgamos! Mes bursimės ir dė
sime aukas Vilniaus atvada
vimui iš plėšrųjų grobikų Len-

" C u n a r U " linijos laivu 
" S a K o n i a " Kovo 10 dienų, š. 
m., išvažiavo iš New Yorko į 
Lietuva, p . Jonas Romanas, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
prezidentas. Jorio Romano ke
lionės į Lietuvų tikslas — įgy
vendinti kuogreičiausia tenai 
cukraus išdirbyste ir kitose 
pramonės ir prekybos srityse 
patobulinti l i e t uv ių Prekybos 
Bendrovės darbuotę, kuYi pas
taraisiais laikais nepaprastai 
pradėjo Lietuvoje augt i ir ple-
toties. Be cukraus isdirhys-

Ir 

tės, manoma kiekviename di
desniame Lietuvos mieste i r 
miestely įkurti įvairių prekių 
sandelius ir krautuves. J a u to
kių krautuvių keletas Lietuvo
je yra ir joms puikiai sekasi. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
ta ip-gi / deda dalig pastangų 
Lietuvos susisiekimui gerinti . 
Pagal sutart ies su Foadu, gar
siu Fordo automobiliu išdirbė-
ju Amerikoje, j au Fordai įgijo 
Lietuvoje pilietybės teises. 
Valdžia, karuomenė ir Lietu
vos piliečiai fordus vartoja i r 
džiaugiasi jais , nes jie yra tin
kamiausi i r parankiausi Lie
tuvos keliams. 

J o n a s Romanas y ra pasiry
žęs dirbt i iš visų pajėgų Lie
tuvos pramonės ir prekybos ke 
limui ir Lietuvių Prekybos 
Bendrovės naudai . 

nusiskundžia del paskirtos kvotos 
didumo. Reiškia 5-kių mil. dol. pa
skola pasirodė mūsų sąlygose neį
veikiama. Trijų milijonų paskola 
labiaus atatiktų tikrenybei. 

5) Didėlė dauguma stočių nuro
dė galimybę ir reikalingumą tą pa
čią ar kitą paskoią vykdinti toliau, 

\ tūlus trukumus kaip va: suvėlin
tas Liet. bonų prisiuntimas, nepri-
buvimas su prakalbomis, neva ne
lygus atsinešimas prie atskirų sro
vių darbuotojų, statymas ant ly-

yra nedraugingų šalių gyven
tojams. Nuo tų taksų yra liuo-
si Lietuviai atėjusieji iš Kau
no, Vilniaus ir Suvalkų gu
bernijų, bet jas tur i , mokėti 
Gumbynės, Ragainės, Tilžės ir 
Klaipėdos apskričių gyvento
jai . Žemųjų taksų negalima 

nepirkusius bonų (tarytum kitaip 
( t ) but galima elgtis!) Supran 

padarius tūlas atmainas ir lukte-^ t a m A j įlgląįkiiuame ir komplikuo 
rėjus pagerėjimo darbų. 

6) Kone visi paskolos komitetai 
pasiūlė savo patamavim% ir toli
mesniam laikui, tik 4 ar 5 pareiš
kė nebegalėsiančios del vietinių 
aplinkybių toliau paskolos darbe 
dalyvauti. 

7) Visų kolonijų stočių komitetai 
pasižymėjo pavyzdingu patrijotin-
gumu, pasverdami laiką ir energi
ją paskolos darbui be jokio atlygi-

— 

Oaigalos Genusė, Gaigalos Petras, 
Gintowt J., Girdadavičia Vladas, 
Glebauskienė Petronė, Glebauskas 
Jonas, Griškevičius Vladas, Gru-
di tinkas Mateušas, Grudinskas Vla
das, Janavičius Jaekas, Jankaus
kas Mikoias B., Jrfnuonis Motiejus, 
Jarmalavičius Feliksas, Juknevi
čius Jonas, Kalnikas Kazimieras, 
Karčiauskas Kazimieras, Karčiau
skas Topilė, Klovas Stanislova 
Lenska Albinas, Lianeiavieius Juo
zas, Upski» Antanas, Maciukas M., 
Mikailiunas Krisius, Mikailiunas 
Marijona, Mikailiunas Juozas, Mi
kailiunas Marijona, Mikalauskas 
Pranciškus, Mikais Ambrazaa, Mi
liauskas Alexander, Miliauskas 
Ona, Miškinis Riaardas, Mitrikevi-
čius Juozas, Navaitis Jonas, Na
vaitis- Emilija, Neward George, 
L'aeekonis Joseph, Pakstis Kaziinic 
ras, Pakštis Ona, Pakštis Jonas, 
Pakštis Petras, Paneezinskis Onu-

" S a x o n i a , : išvažiavo 125 A-
merikps Lietuviai . 

Ant ra didelė Amerikos Lie-
tuvių par t i ja su ponu Pranu 
Gudu • *' Darb in inko ' ' redakto-1 

tame darbe galėjo atsirasti pro
gos tokiems nusiskundimams, ne
kalbant apie jų tikslingumą. 

XII. Lietuvos Misijos Žodis. 
Lietuvos Laisvės paskola Ameri

koje yra pirmas Lietuvos istori
joje ir Lietuvių išeivijos gyveni
me plačiai organizuotas > valstybi
nis darbas finansų srityje. Šio 
darbo vaisiai šiandien bent dar 
negali but apibudinti žodžiais 
"nusisekę" arba "nenusisekę", 
bet gali būti įvertinti ta reale 

a tgaut i . Augstasias įmokėtas gio teisinio pamato pirkusius ir , ° J 
«J«;«u«-;„„ wl~„ /•.«,+,>«* ir^o^^ (taksas galima a tgaut i per A-

merikos Baudonąjj Kryžių. Ga 
Įima rašyti lietuviškai. Adre
sas yra "Amer ican Red Cross, 
Li thuanian Section, 15 W. 37 
St., New York City. 

rr. t —Į 

ADVOKATAS 
Ofisas vftfumiestyf 

ASSOCIATION BLiDO. 
19 So. L A Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pi«tų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomia ofisas uidarytas 

Phone Seeley 7489 

DR. L M. FEINBERG HĮ 
)Gy<k) spccijaUat visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas 
3401 Madison Str., kampas Wes-

tern Awe., Chicago 
Valandos: 2—4 po pist 7—9 vsJc. 

TAUTOS P0ND0 VALDY-
BOS ANTRAŠAL 

Su ponu Jonu Romanu laivu Pras>. P a * U 8 Simonas, Paukštis 
Jurgis, Paukštis Agota, Patronis 
Antanas, Petronis Kazimieras, 
Pioseckas StanislovaSy Račila Pi-
jusas, Ralius Juozapas, Rycekvi-
čius Stanislovas^Sabalauskas Vin
cas, Saliutą Motiejus, Saliutą Ona, 

v. 

> 

r ium ir Liet. Prek. Beadrovės 
direktor ium priešakyje išva
žiuos į Lietuvą Holland Ame
rican linijos laivu " N e w Ams
t e rdam ' ' Balandžio 30 d. š. m* 
Spėjama, kad Balandžio 30 d. 
laivas <4New Amsterdam' f iš-
vež iš Amerikos snvin* 200 
Lietuvių. 

Čia paduodame saraša, iške
liavusių Kovo 10 d. 

Ačius Jonas, Aeius Natalija, A-
čius Fra«ik, Acus Juozas, Acus 
Magdelena, Acus Juozas, Ambra- TieuBca Anelė, Urbaitis Baltramie 

Saliutą Ona, Saliutą Marcelė, Sa
liutą Marijona, Sarauskas Fran-
'eiškua, Sarauskas Julijona, Sarau
skas Franciška, Smilgienė Ona, 
Smilgia Albinas/ Sarauskas Fran
ciška, Smilgis Danielus, Stankevi-
čhis Petras, Starolis Kazimieras, 
Stoikus Frank, Stumbris Juozapas, 
Sutkienė Chia, Sutkus Grenovela, 
Sutkus Florentina, Sutkus Fran
ciška, Tamošiūnas Vincas, Tamo
šiūnas Marijona, Tamošiūnas Juo
zas, Tieulka Antona, Tičulka Ona, 
Tieulka Franas, Tieulka Alvira, 

3o Eminencija James Cardinal 
Gibbans, Honorary President, 

Baltimore, Md. 
Kun. K. Urbanavyčius pirm. 

50 West Sixth Street , 
South Boston^ Mass. 

(apie 105 milijonų auksinų) pini- Kun. M. Ą. Pankus , vice-pirm. 
gine parama, kuri teko Lietuvos 443 P a r k Avenue, 
Respublikai sunkiausiais laikais 
kovos su nuožmiausiu mūsų nepri-
gulmybės priešininku Lenkais. Lai
svės Paskola tarp Amer. Lietuvių 
branginama nevien kaipo piniginė 
parama, bet ir moralė brangenybė. 
Paskolos darbas, kaipo pirmas savo 
rūšies bandymas, o taip-gi atsi
žvelgiant į tas pareigas, kuriems 
prisiėjo tą darbą varyti ir j tas 
iki patogumo tolimas aplinkybes, 
kuriose tas darbas vyst ėsi,-supran
tama, negalėjo būti be tūlų tru
kumų. Bet-gi pramintas takas, į-
gytas patyrimas ir pastebėti neto-
bulumai,-dUos galimybę antros 
"Lietuvos Gynimo Paskolos" vy-
kdintojams rasi gausesnių pasek^ 
mių susilaukti. ) 

Apturėjus Lietuvos valdžios įsa
kymus grįžti Lietuvon ir baigda
ma savo darbuotę čionai, Lietuvos 
Valstybės Misija broliškai karštai 
įspaudžia ranką visiems Neprigul-
mingos Lietuvos druagams, kurie 
tai sunkiai uždirbtais dolieriais, 
tai nepailstamu įr neapmokamu 
darbu, žodžiu ir rastu rėmė gim
tojo krašto laisvės reikalą. Tegul 
demokratingos, darbo žmonių val
domos Lietuvos Valstybinė' idėja 
lieka vienijančiu obalsiu ir kelia-
vedia žvaigžde tolimesnioje mūsų 
kovoje už Lietuvos neprigulmybę, 
laisvę ir gjerovę. 

Liet . Mis. Amerikoje. 
23 d. Vasario, 1921 m. 
New York City. 

S DR. CHARLES SEGAL S 
Perkėlė se»vo ofisą po nom 

•4729 So. Ashland AvenaeJ 
SpeciJ«Ust«s 

•DŽIOVŲ, MOTERŲ tr VYRŲ LIGtJ | 
jValandoeBHO 10 Iki 12 išryto; n u o ! 
• 2 iki S po pietų; nno 7 lkl 8 : t 0 | 
B vakare. Nedėliomia 10 kii 1 

Telefonas Drexel 2880 

zavičius Alexander, Babrauckas 
Juozas, Barivikaa Felix, Barivi-
kas Viktoria, Barivikas Zofia, Ba-
rivikas Algirdas, Bartaška Justi
nas, Bartaska Stasys, Bartaška 
Bronė, Cielskis Pranciškus, Bozis 
Andrus, Bulota Stanislovas, Eju-
lota Monika, Česienė Katrina, 
Daubaras Liudvikas,. Dusevičiut, 
Leonardas. 
Gaigalos Povilas, Gaigalos Anelėr-Veronika. 

BridgeporL Conn. 
S. Rutkauskai tė , vice-pirm. 

602 South Street , 
Malianoy City, P a . 

K. J . Kniš inskas , sekret. 
222 South 9-th Street , 

Brooklyn, New York. 
Baltrus V. Vaišnoras, ižd. 

1514 Carcon Street , 
P i t t sburgh, Pa . 

Kun. F . Kemėšis, iždo globėjas 
381 Westminster Street , 

Detroit, Mich. 
Kun. J . J . Kaulalris, ižd. glob. 

524 Whar ton Street , 
Pmladelphia, P a . 

DR. S. NARELIS 
ULKTUVlg 

'' GYDYTOJAS I R OHIRURGA8 
Ofisu Ir Qrv«n(mo vista 

8252 South Halstcd Street 
Ant Tirtom r r i r m a l Stata B M I 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nno 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki f rak. 

Nedėliomls an« 1» iki %. 
TdefsMM 

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

Lietu \U Gydytojas, GhferagM Ii 

820S 8. Halsted St. 
Valandos: 1§—12 Iš ryto 1—S ir 
I—8 vakar* Ned, l t — l t 1S ryto. 

J. P . WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1963 
Dien. R o o n 518—ia» N. Oatrk St. 

Tel. Itandolph 8507 

: 

A N T P A R D A V I M O . 
Movingr, anglių ir medžių biznis, 

dideiis režimas, expresas, angliams 
vežimas, tris^arkliai, pakinkliai ir vi
si kraustymų reikalingi dalykai. At
sišaukite. 

2134 W. 24 Street 

Ant pardavimo keturių ruimu ra
kandai parsiduoda pigai. Savininkas 
išfvažinos Balandžio mėnesije į (Lietu
va gante matyti S:30 vakare. Atsi
šaukite * 
4341 Co. California Av. Chicago . 

*T^T<^onr-s T?ouTevard 91J9 

i DR. G. KASPUTIS 
S331 South Balated Str. 

2 Valandos: t—12 A. M. 
J 1—5; 7—8 P. M. 

', Ant pardavimo namas, 2 flatų, 2 
furnaces, aržuoiinio medžio vidus, 
kningoms šėpos, buffet, gazas, elek
tra, telefonas ir viskas sulyg vėliau
sių įtaisų randasi 2(41 W. 89 St. 
Kaina $7800.00. Atsišaukite pas sa
vininką \ 

•617 S. Artesian A ve. 

jus, Urbaitis Joseph, Urbaįtk Pe
tronė, Urbaitis Juozapas, Urbai-
tis Aleankė, ITaa Jonas, Uždavi-
nis Pctrat, Uldavinis Ona, Vaiva
da P., Varaška Bcmosius, Varas-
ka Jieva, Varaska^ Anelė Varaška 
Juozas^ Varaška Vincas, Varnas 
Augustinas, Virbalas Petras, Vir-
balas Antoniną, Z^Jeekas Jąoząs, 

Bildrikąs Kleopas, * Žaliauskas < .Pel3»as, • Žilvytaitėž 
S* • t i -I • T-r 1 * 

#) Daugiausiai pakenkė pačios, Mi 
sijos vedamo Inlormacijoa Biuro 
įsikišimas į partijinę kovą per 
laikraščius, dovanai tarnavusius 
Misijai. Iš Misijos buvo tokių ne
taktų, kaip žinomoji klaida del 
Galilėjaus. Red. prier. 

RED. ATSAKYMAI. 

• P**, J. Eisiąs, įįtyĮtfri 
Wis . i f ^ s t i ^ T t s j i | } [ a | ^ r y ė t a i 
mums teko. Taksas reikėjo u^-

JjTel. Canal §2 2 S 

I DR. C K. CHERRYS 3 
•j UEIims' DENTISTAS 
§2201 West 22-aJ * So. Leavitt St. 
o* \ Chicago 
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 N. 
% 1:00 P . M. to 8:99 P . M. 

Parsiduos pigiai grocerne, saldai
nių,' šalta-košės ir kitokių mažų da
lykėlių krautuvė. Parsiduoda iš prie-
žastes ligos. Atsišaukite: 

S. Rūbe* 
3441 So. Morgan Str. 

BARGENAS. 
Iš priežasties senatvos ir ligos par-

siduoda gražj ukė su grąžais givuliaia 
padargais pilnas svirnas grudy ir 
skiepas bulvių paltas lašiniu ir kito
niškos venzitas miesos gana turtingu 
ūkininku apgyventa. Ar.t!Uturgu šku
lių Bažnyčių ir geri ktliai. Graži 6 
ruimų trioba ir.kiti gražus budinkai. 
Arba sĄM-mainysiu ant namo jeigo 
teis^ngai^Pilna r informacija apiaiky-
slte'' adresuokite arba vakarais atsi-
-latokykite. , 

C. URJTIK 
4545 So. Talman Ave. a lubų 

• Dr. M. T. STRIKOLTS • 
Į Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 1 

Peoples Teatro Name 
1616 W. 47th Str. Tel. Bosd. I60B 

-Valandos:, 6 iki 8 vak. Nedėl 1 6 3 
A k i 12 ryte. 

Res. 2614 W. 43rd Stt«at 
Nuo ryto iki piet 

i T e l . Hc&inley 963 
• • • • • • • • • i 

S 

IIIINUilIHNIHIiftMUimilllllHMIfflIHfinil 
Res. 1139 Independence BHd. 

Telefonas Von Buren 994 

DR. Ar A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriški] 

Valk* ir visų chroniškų liga, 
VALANDOS: 10—11 ryto 9—9 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomia 10—114. 
Ofisas 3964 So. Įfstoanrt St^ GUkaųpo 

Telefonas Drover 9699 
JlUIUIIilIlIlIlIUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIUlUi 

s 
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CHICAGOS DOMĄ ATKREI- EKSPLIODAVO DIDELIS 
PTA I WASHINGTONĄ. 

I 

šiandie ten bals rišamas sker
dyklų klausimas. 

Apie 50,000 skerdyklų dar
bininkų dalyvavo balsavimuo
se streiko klausime. Iš to sjcai-
tliaus vos keli šimtai pasiro
dė prieš streiką. Kad tuo tar
pu už strejka dešimtys tūks
tančių darbininkų. 

Šiandie Washingtone tary
bose be darbininkų dviejų ir 
kompanijų kitų dviejų atsto
vų dalyvaus dar ir trvs ka-
bineto nariai sekretoriai: Dar
bo — Davis, Komercijos — 
Hoover ir Žemdirbystės — 
Wallace. 

Vakar Washin<rtone susirin
kimą turėjo atstovai darbi
ninkų organizacijų, surištų su 
skerdyklomis. Pirmininkavo S. 
Gompers. 

Kalbama, kad kompanijų 
pasiųsti atstovai esą neinga-
lioti padaryti galutiną susitai
kymą su darbininkais. ' 

Niekas negali pasakyti, ko
kios bus tų tarybų pasekmės'. 
Tik žinoma, kad darbininku 

JAVŲ SANDELIS. 

• M 

I 

6 žmonės žuvo ir keliolika su
žeista. 

Naktį prieš sekmadienį išti
ko baisi ekspliozija javų san
dely ties 122 gatve ir Torran-
ce ave. Sandelis buvo skaito
mas vienas didžiausių visame 
pasauly. 

Ekspliozija įvyko javų džio-
vintuvėje nuo susirinkusių 
dulkių dujų. • 

Per daugelį mylių apylin
kėse buvo mtgirstas baisus 
trenksmas. Iš sandelio beliko 
tik vieni griuvėsiai ir suman-
Ivštyti plieniniaf sienų grobai. 

Šeši žmonės žuvo ir .kelioli
ka kitų sužeista. 

Laimė; k a d ' prieš pat eks
pliozija apie du šimtu darbi
ninkų buvo išėję namo po dar
bo. Todėl ir mažai aukų pasi
rodė. 

• 

Sandelis priklausė Armoųfo 
kompanijai. Nuostoliai apskai
tomi ligį 6 milijonų dolierių. 
Ekspliozijos metu viduje butą 
7,500,000 bušelių javų. Daugu
ma sunaikinta. 

reikalavimai nebus sumažinti- Kalbama, kad sandelio jau 
ir darbininkai nepasiduos kom nebusią galima pataisyti, taip 
panijų norui. , b a i s i a i apgriautas. 

Aplinkiniai namai irgi did
žiai nukentėjo. Neteko languo
se 'stiklų. 

WANDERER TEISMO. PAS 
MERKTAS MIRIOP. 

Pirmukart buvo išsisukęs. 
Buvęs armijos Įeit. Wanderer 

perniai nužudė savo moterį ir 
ligšiol neindentifikuotą kokį 
tai žmogeli Pastarąjį jis nu
žudė, kad juomi uždengti nu
žudymą moteries. 

Buvo jis teisiamas. Ir !a% 
nužudymą moteries gavo 25 
metus kalėjimo. v 

Savo keliu polieija ėmė tei-
riauties apie kitą jo auką. Ne
sužinota, kas per viena. 

Visgi Wanderer buvo pa
šauktas teisman už nužudymą 
nežinomo žmogelio. 

Prisiekusieji teisėjai šitame 
atvejuje jį apkaltino ir pas
merkė miriop. 

J is buvo ginamas pasire
miant jo nesyeiku protn. 

Tad gubernatoriaus įsaky
mu jis buvo pavestas patikrin
ti specijalistams gydytojams. 
ftitie raportavo, kad Wande-
rer protu yra sveikas. 

APIPLĖŠTAS ANGLIŲ SAN 
DELIO OFISAS. 

Keturi automobiliniai plėši
kai šeštadienio pavakarėj už
puolė (larden Citv Coal kom-
Danijos ofisą, 2018 So. Mor
gan gat. 

Paėmė $12.") ir nuvažiavo di
deliu juodu automobilių. 

MAŽĖJĄS BEDARBIŲ 
SKAITLIUS. 

Taip tvirtina sveikumo komi-

FLORIDOJ NULINČIUOTAS 
JUODUKAS. 

r 
Tampa, Fla.. Kovo 17. — 

Šalimais Kagle Lako, ,Polk 
apskr., sakoma, YVilliam Bo
dies, juodukas.* įžeidęs kokio 
tai baltą moteriškę. Už tai a-, 
testuotas. Baltųjų minia ne
laiminga išveržę išlcalėjimojr 
nu linčiavo (nužudė). 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJįj. 

"NEPAPRASTAS SUSIRIN
KIMAS." , 

Kovo 10 d. buvo šauktas L. 
L. Paskolos Cli. Apskričio, sy
kiu ir bendro komiteto, nepa
prastas susirinkimas Kučins
ko name 3401 So. Morgan St. 
(kam nežinoma šita vieta, t e ^ ^ ^ K . ^ i i n į ^ j f j i c į -

APDAUŽYTAS TRANSPOR 
TINIS LAIVAS. 

New York, Kovo 17. — 
Transportinis armijos laivas 
Madawska per miglas plauk
damas susidaužė su pasažie-
riniu garlaiviu Invineible. 

Nelaimė įvyko už 17 mailių 

ta pamatyti). Pranešime pami
nėta, kad gauta laiškų nuo ke-
letos organizacijų, veikėjų,*kn-
rie nori prisidėti prie bendro 
darbo. Kviestos ir tos organi
zacijos, katros nori dirbti ben
drai kaslink Dr. Alseikos mar
šruto. Pažymėta, kad visi pri
valo tan susirinkiman atsilan
kyti. / 

Man pribuvus susirink i man, 
jau buvo arti devintos valan
dos. Radau 4 žmones. Už po
ros valandų pribuvo dar dr. 
Alseika. Pasidarė 5. Paklausus 
L. L. Pask. stočių Apskr. pir
mininko, ką mano L. R. K. Fe
deracijos apskritis kaslink Dr. 
Alseikos bendro su kitomis 
srovėmis rengiamo prakalbų 
maršruto, pirm. atsakė, jog Fe
deracijos Chic. apskritis nieko 
bendro neturi su dr. Alseikos 
maršrutu. Nes tuo*reikalu nie-
kas į jį nesikreipė. 

5 asmenų susirinkimas nusi
tęsė ligi 11:00. Visą laiką kal
bėta apie bendra veikimą su
ruošimui dr. Alseikai maršru
to. Už nesuėjimą į l>en<lrą dar
bą visa kaltė buvo verčiama 
ant katalikų ir kunigų. 

Galop nematydamas iš kata
likų .pusės pritarimo Dr. Al
seika žadėjo veikti vienas. Ne-
lauksęsnę i Bendro Komiteto 
prirengto maršruto. Atrodo, 
kad Bendrasis Komitetas jau 
užvertė kojas. «* 

Apie 11 vai. prieš išsiskirs-
tysiant pribuvo-dar vienas da
ktaras — Naikelis. Paklausta 
apie1 pasekmes buvusiose marš
ruto prakalbose Ciceroje, III. 
Naujai pribuvęs daktacas pra
nešė, kad Ciceroje "tautinin
k ų " nėra, tik bolševikai ir ka
talikai. Nusiskundė, kad cice-
r'ečiai (reikia suprasti, bolše
vikai) kalbėtojus pavaišino 
triukšmu ir kojų.trypimu./Dr. 
Alseika pusiau žodžio prasita
rė, kad'aukų surinkta 50 (do
lierių ar centų), nepabaigė 
sakyti. • ;, 

Susirinkusieji išsiskirstė be 
u po. Gavėnia mat. 

J. Šliogeris. 

sijomenus. _ nuo Barbaget,^N. J . Invincib-
Chicagos sveikumo komisi-

jonierius Dr. Robertson pra
eitą šeštadienį pravažiavęs iš
ilgai West Madison gatvės. Ir 
patyręs, kad Chicagoje bedar
bių skaitlius pasiekęs augš-
čiausią laipsnį ir pagaliau ė-
męs slųgti. 

J i s sako, kad šiandie dau
gybė bedarbiaujancių žmonių 
traukiniais apleidžia miestą, 
keliaują kitur. 

Matęs daugybę paskelbimų. 
Darbininkai reikalingi far-
moms. Siųloma $40 mėnesiui 
ir maistas. Sako, gražus oras 
mažinąs'čia skaitlių bedarbių 
žmonių. % 

Dr. Robertson, viešosios ge
rovės komisijonierins Mrs. Ro-
we ir Hobo kolegijos medika-
lis direktorius Dr. Reitman 
nesenai kreipėsi į policijos vir
šininką,, kad jis daugeliui ne
turintiems pastogės duotų viė-
tos policijos nuovadose. 

Bet^policijos viršininkas at
sisakė, J is pareiškė, kad jei 

le nuplaukė savais keliais. 
Transportas gerokai sugadin
tas. 

ATMESTAS POLICIJOS 
VIRŠININKO BILIUS. 

Springfield, Dl., Kovo 18.— 
Įstatymų leidimo butan buvo 
paduotas bilius, kad Cbica-
gos policijos viršininkas be ct-
vilės tarnybas teismo butų au
torizuotas prašalinti iš tarny
bos bile kokį netinkamą po 
licmoną. ' 

Tą sumanymą^ buvo pada
ręs pats Cbicagos policijos 
viršininkas. Sumanymas at
mestas, i 

•i 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Kovo 9 d. McKinley parko 
svet. L. Vyčių 36 kp. laikė mė
nesinį susirinkimą, kuris bu
vo skaitlingas. Apsvarstyta 
daug kuopos reikalų. Nutarta 
*po Velykų su 13 kuopa su
rengti bendrą va katą. Tam tik
slui tapo išrinkta komisija. 
Priimtas Klimo įnešimas orga
nizuoti kp. cborą. Dalyką pla
čiau apkalbėjus, tuo v reikalu 
išrinkta komisija. Mylintis dai 
ną Brigllton Parko jaunimas 
kviečiamas rašyties L. V. 36 
kp. Susirinkimai būva kiekvie
no mėnesio antrame ir paskuti
niam trečiadieny, McKinley 
parko svet. 

S. P.. Koresp. 

Laurai t is , J . Lesinskis. 
Po$l:«A. Butkevičia, A. Pet

kus, A. Radavičia, J . Jekutis, 
K. Baltikauskis, B. Jekutfs, S. 
Kanopaitis, *N. Vetrekins, M. 
Petrutonfs, J . Petrutonis, "V. ... _ ~ u , • M r / . 
Paukštis, M. Vasilauskis, J . 
Čeponis, J . Padvareskis, G. 
Urbutaitė, Z. Petraitis, J . Ja
kutis, K. Montsvltas, N. Mi
siūnas, K. Klimienė, J. Padro-
stis, J . BrazauskisK M. Paukš
tis, P. Gricius, St Kolišius, M. 

gaivi s, P . Gudonis, J . Kanuše-
nas, A. Zdqnis, A! Sudeikis, J . 
Cibęras,'Brt>gauskieriė, J.-BaL' 
tutis, J . Vilimas, Paukštis, G. 
Panavas^ Balikonis, A. Garla, 
A. Jurgalas, M. Kniukšta. 

Viso $82.00. Aukotojams 
ačiū. Pinigai pasiųsti Tautos 
Fondan. . ' • 

J. Juraška, sekr. 

ehis, V. Baltrukonis, M. Cicėnas, 
A. Ramanauskas, Z. Liekauskas, B. 
Smogis, J£. Bainauskas, A. Buke-f / 
nas, A. Garla, K. Etukenaa, P. 
Angliekis, A. Bernodas, J. Macei-, 
ka, J. Pašeika, J. Vansis, N. Ra
gaišis, L. Pakalkas,. V. Čepotiis, K. 
Čeponis, L. Grijcas, M. Sturonas, 

(Daugiau bus.) 

$733.86 VILNIAUS ATVADA
VIMUI. 

• . . . • . . . p l D . O u 

čia bedarbiams policija rūpin
tųsi duoti pastogę, tuomet Chi-
cagon suplauktų dešimtys tū
kstančių bomautojų. 

Tuo tarpu mūsų tikslas čia 
turėjti kuomažiau^ia visokių 
bomų, iš kurių pakala daugy
bė visokios rųšies piktfidaritj. 

^ 

IS TOWN OP LAKE. 

f 

Kovo 4 Tautos Fondo 39 sk. 
prakalbose aukojo:. 
Kun. A. Skrypkar . . . . $10.00 

Po $5: M. Panaros, J . Sli-
kas, J . SĮįkas. 

P. Dur |a $4: 
J . Jucius $2.50. * 
Po $2: M. Mankrandis. F. 

\ 

Žemiau telpa surašąs davu
sių aukas L. Gynimo Komite
tui, Vilniaus atvadavimui, ma
siniam Vilniečių ir kitų Lietu
vių, paeinančių iš Lenkų už
imtų vietų. 
J. Raila . . . 
J. Bartkus . . . . . ' . x 12.00 

Po $10: A. Petkifnas, Z. Baraus
kas, J. Sliekus, J. Kairis, L. Juo-
dgalius, A: Slankauskas, P. Žaba
ras, M. Kliukas, J. Šimėnas, Ig. 
Povrozas, A. Klaikas/J. Bauža, 
J. Aluža, M. Blaževičia, M. n«-
inaška. J. Rodelifl, M. Maskaliu-
nas, J. Jesudavieia, A. Jurginas, 

Po $5: J. Rustukas, J. Marty-
naitis, J. Raudis, Samulenas F. 
Poška, A. Ma iulis, A. Rukunis. 

S. Kvedaras $4.00. 
Po $3: P. PoSka, Pr . Naikelis, 

J. Kurbė, A. Rastenis. 
Po $2 j. J. K. Eneeric, V. Va-

taekis, L. Juodagalius, A. Šimė
nas, L. Smagiauskaa, J. Šimėnas, 
J; Vilkelis, K. Endželis, P. Ūse
lis, J. Kurpe, K. Šimėnas, J. Ce-
lenskas, J. Karsinkenas, A. Sefpe-
tis, P. Butkus, A. Kinderis, S. Vai
lokaitis, S. Milkintas, S. Rakaus
kas, J. Bcraiunas, V. Rekšnis, P. 
Jankauskas, M. Vasilau&kas, M. Ju 
i*cvieius, K. Mankus, L. Jeneienė, 
L. Byivius, S. Kirdeikis, A. Juo
dis, V. Jenkevieius, ^B. Kepersė, 
J. Dukavičia, V. Bernelis, J. Kun
drotas, A. Iškauskas. A. Kilkius. 

J. Jokantas $1.50. 
Po $11 A. Viršelis, F. Sadaus-

kas; K. Stankus, P. Meškauskas, 
M. Bareiunienė, • F. Kilkius, S. 
Markūnas, V. Lenkauskas, A. Ski-
delis, V. Graibenas, S. JurSeenas, 
V. Juknevičia, K. Bačiulis, V. Ma-
kaluckas, A. Jareekis, J. Kavalevs-
kas, M. Zatkevičia, K. Kamaraus
kas, V. Rimkus, J. Lietuvis, S. 
Mastauskienė, J. Zakarauskas, S. 
Baranauskas, J. Jurevičia, J. Ja
kutis, Z. Sakalauskienė, M. Mae-
kūnas", K. Kilkius, S. Žilius, A. 
Petkunas, vV. Kentra, S. Rakaus-
kas, h. Acienė, M. Acienė, O. Vik-
toravičienė, J. Bartkus, N. Bozuše-
vičia, M. Petrauskas, K^-JakiaboRa, 
V. Petrauskas, A. Vitkus^ A. Mc-
likas, A. Jakutis, M. Masevičiene,' 
A. Šimėnas, M. Draugelis, V. Dam-
kus, K. Šimėnas, S. Jaškovienė, J. 
Bodokas, J. Jakutią, A. Iaranda, 
A. Raginė, S. Labuekas, P. Rač
kauskas, V. Rimkunas, J. Gireius, 
J. Grincius, B. Balkevičius, P. 
Tiškevičius, A. Dambrauskas, A. J. 
Evanaitis, M. Petrauskas, J. Du-
denas, K. Pinas, A. Saunora, J. 
Bernotas, M. Sinevičius, B. Ustila, 
J. Sinkevičius, A. Kavaliauskas, A. 
Paukštė, A. Liksa^ V. Andriulis, 
P. Grybas, J. Kundrotas, F. Kil
kius, P. Mažeikis, S. GimtuviŠkas, 
I. Bartkaitė, J. Janusą, L. Pauk
štis, L. Kaklelis, P. Vaikutis, P. 
Vaikutis, A. Liksa, P. Mastauskie
nė, A. Šumiaskas, ~J . Lietuvis 

(L i tv inas ) , J . Raila, S. Baranaus
ką, A . Saunoras , J . S e r n o U s , S. 

Juršėnas, J. Gribenas, K. Pašakar 
nis r J . Šmel ingis , K. Kamarauskas, 
P. Šimulis, V. Paukšta, A. Drau
gelis, Kaz. Mcckus, K. Misiūnas-, 
M. Cicėnas, J. Bartkus, N. Pet-

r ą n ^ a f , R. Nenartonis , ~ Se t . v Ta-
liuntis, K. Buke*as, A. Garba, Zfg. 
Barauskas, A. Sveneikas, J. Riciu-
na, P. Jakutis, P.%pocevieius, - A. 
Kraujelis, J / Garlavičius, F. Genis, 

Katalikų^, Federacijos 15 sky
riaus susirinkimas įvyks šiandie, 
Kovo 23 d., 8 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos parap. mokyklos kamba
ry^ Visų draugijų atstovai prašo
mi atsilankyti. 

Valdyba. 

Dr. M. Stupnicki 
3107. So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards S0S9 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare. 

„ arti 47-ios Gatvės 
Tel. DroTar 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

471S SO. ASHLAMD AVEMUB 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 

S 
I 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

Tel. Canal 2118 
'Valandos: JO ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 \V. 6Srd St*. 
Tel. 5Prospect S469. 

KAD GYVENIMAS BUTĮJ UŽGANĖDI
NANTIS REIKIA TEISINGAI PRADĖTI. 

Lietuvė motina ii Clevelando rašo: 
"Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam 

savo kūdikiui, bet sulyg patarimo tavo gy
dytojo ji išaugino juos visus ant 

EAGLE BRAND 
\{CONDENSED M1LK) < 

Ji toliau patėmija: 
uKad visi keturi jos kūdikiai fra laimėję 

dovanas". 
The Borden Company -

Borden Building New York 

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪ
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins. 
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104 
Vardas • « • • • • • • • • • • • 

Adresas , .« , • -» . . . 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVTS GRABORTUS 

Patarnauju laidotuvine kopiglamBla. M«t-
kale meldžiu atsliauktl. o mano darbu 
bualto uivanėdlntl. 
SS14 W. Mrd PI. Chlcmco, HL 

Td. G M U I S l t t 

a # — > » » » o — » » M W » » » » » » » » H 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mlehlgan Avc , 
Vai. 10 ffei 12 ryte; 2 Iki 4 po 

pffit, 6:30 iki 8:30 vakare 
R esi d en c i ja: 10588 Perry ATC. 

Tel. P ui Ima n 842 
g — - » 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Kokytojas Piano* Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Are. 

Chicago, 111. 

• m m, mm+H 

DR. G. M. GLASER N 

Ofisas 8140 Bo. Morgan BU 
Kertė 82-ro SU, Chicago, DL 

SPECTJA^ISTAS 
Motarlški). Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki t po pietų, nuo C iki S valan
da vakare. 
Nadėliomls nuo 9 iki 8 po piat. 

Telefonas Vards MT 

m. 
i 

- ADVOKATAS r • • Ofisas Didmiesty!: 

j 29 South La Salle Street Z 
§ KambaMs 824 | 

Telefonas: Central 08ta S 
I Vakarais. 812W.33rd 8 i ! 
• 8n 

Telefoną*: Vards 4f«> 

^ 0 9 9 9 ^ 
ro VALENTINE DREJ 

COLLEGES 
^6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St. 
187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternu Kirpi-^ 
įmo, Designing bizniui ir namams.^ 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslas lengvais* atmokėjimais.j 
•Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 

iikalaukit knygelės. 
Tai. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirmininke.' 

Liberty Land & Investment Co. 
'S' 

Duoda talnstai progą 

paskolint savo^taupynlą ant 

7% (septynių nuošimčių) Vi 

or-
• 

poracijai. 
s . * 

Junior Morgage Šeriai. 

Auksinius Bondsus Galima 
| S ^ gauti pirkti šiokius: 

:S $100 — $500-^$l,000 
Nuošimčiai išmokami du 

IiOOP O F F I C E BUHjDrJfG 

į-Tr^kart j metus, Kovo 1 d. ir 
į į ; Rugsėjo 1 /d. Išsibaigia i 

Į tris iki dešimts metų. Šfe 
bondsai jm užtikrinti ir 
saugus nešanti t ikrai geras 
įeigas. Mes patariame šiuos 
bondsus tamistai ir kviečia
me pasinaudot įnešant savo 
taupymą juosna. Rašyk ar
ba kreipkis mūsų ofisan. 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted Street, Chicago, DL 

Ar Ju* Kaukui* Pl«i«ksu\o»* 
NAUDOKITE 
Ar Jusn* Gatvo* 

^ N A U D O K I T E _ 
^ A r įtpą Plaukai' 
'NAUDOKITE įįuffies į 

Ar Jų« Norite Apseuj i tnTjuo .? / 
NAUDOKITE PjlffleS f J 

UJlaiVmui MVO pUukH g&illZ ir tankiait * 
NAUDOKITE RfJįffles 

IRUikymui g-alvcM odos r̂ Tlouir ivviu 
f NAUDOKITE JįuffleS 

H 

galima gauti visoaa aptiekose po 65c. bonka, arba tie«og 
iį ifidirbėju per pašt^ už 75©. bonka.' 

Ruffiea _ 
bonka. 

F: AD. RICHTER & c o . 
3rd Ave . St 3 S t h St. BrookJyrv. N. Y. 

i DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 

Vyru rudi ir juodi ževerykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. ^Turime 
p i l n a e i l e i n o t e n į č e v e r y k n j 
nuo $5.85 iki $14.00. 

• • • • 

VICTOR SHOE STORE 
I 4710 S. Ashland Av. Ohicago 
• • • • • • • • • • i 

L 
K 


