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Argentina 
\ 

ažino Lietuvą 
ARGENTINOS R E S P U B ^ I 

KA PRIPAŽINO LIE
TUVĄ. K A I P O LAIS

VĄ IR N E P R I K 
LAUSOMĄ 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje laišku iš Vasar io 3 die
nos y ra kreipusis į devynio* 
liką Pietų Amerikos valsty
bių per jų esamas ats tovybes 
Washingtone del tr i jų metų 
Lietuvos nepriklausomybės 

Nenumalšinti Komunistų Suki-
• 

limai Vokietijoje 
_ _ _ _ _ _ _ — _ 

Graikai Daužo Turkų Nacijo-
> nalistų Armiją * 

PRANCŪZAI APGALVOJA 
BAUSMC VOKIETI

JAI. * 

Gal bus užimta daugiau Vo 
teritorijų. 

Paryžius. Kovo 28. — Visa 

SUKILIMAI P A L I E T Ė R H I 
NE ZONĄ. 

pasiskelbimo sukaktuvių pri
pažinti Lietuvos Respublikos \ Du žmogų nukauta Berlyne 
nepriklausomybę. Be to. Vasa
r io 19 dieną, toms pačioms at
stovybėms buvo išsiuntinėtas 
platesnis memorijalas apie vi
są politini i r ekonomini Lie
tuvos padėjimą. 

Coblenz, Kovo 29. — Vakar 
išrvto Vokiečiu komunistai 
buvo sukilę Montabaure, Su v. 
Valstijų karuomenės okupuo-
toj teri tori joj . 

Kuoveikiausia tan miestan 
Į šiuos la iškus buvo gau t i ; s i n s t a i l l m , , . i k o n i j , < a m i 1 W a . 

ve ik nuo visų atstovybių ma-1 • „ . / l k >ija. 
lonųs pranešimai , jog Lietu
vos valdžios prašymas i r me-
morijalai pasiųsti yra kiekvie
nos iš jų savo valdžiai aps
vars tymui . 

šiandie-gi y ra gautas iš Ar
gentinos Respublikos Ambasa
dos toksai laiškas iš Kovo 24 
dienos, 1921 m. 

Arti leri ja prieš komunistus., 

Halle, Vokietija, Kovo 29.— 
Federalė Vokiečių artilerija 
vakar čia buvo panaudota 
prieš sukilusius komunistus. 

Vakaruose nuo Eisleben bū
riai komunistu buvo užėmę po
zicijas ant kalvų. Po kelių pa
leistų iš anuotų šūvių komu-

tai didžiausią t rukšmą ir su
irutes buvo rengę Velykų die
noje. Velykos praėjo, tad ir jų 
didžiausi sukilimai turėjo pra
eiti. 

Visur komunistai visgi yra 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE-

SlMAIi 

BERLYNAS. — Iš vidurinės 
Vokietijos pranešta, kad komunis
tų sukilimai kaip gaisras plečia
si. Ypač Saksonijoje komunistai 
didelius prajovus atlieka. Tenai 

Prancūzų spauda tiesiog kai- jie susiorganizavę Į skaitlingus 
nus verčia aut Vokietijos del . būrius ir statosi net prieš karuo-
šitos atsisakymo išmokėti pa- ****** 
reikalautą milijardą markių. 

Vieni laikraščiai paduoda 
visokių sugestijų, kai}) nu-

• 

LATVIJOS SPAUDA IR LIE 
TUVOS PRIPAŽINIMAS 

D E J U R E . 

Lietuvių sienoms nustatyti ko
misijos darbas tęsįs nedau
giau, ka ip dvi javai t i . 

Kaunas . II—19. I Latvių 
Užsienių Reikalų Ministerio 
Meierovičo sveikinimo teleg
ramą, mūsų Užsienių Reikalų 
Ministeris Pariekis a tsakė 
srai «ą • 

" A š širdingai dėkoju Tam
stai, Tamsta Ministeris, Lietu
vos valdžios ir Steigiamojo 

"Latv i jos Kare iv i s " . Vasa
rio 16 d. pašvenčia Lietuvos 
nepriklausomybės trijų metų Seimo vardu, už nuoširdžius 

LONDONAS. — Iš Berlyno 
pranešta, kad tenai pačios vyriau
sybės parėdymu visai uždaryta 
gatvė Wilhelmstrasse. Gatvėje pa-

lų'afaune»im« Į ta lknnnkų m - t r o l i u ( ) j a į ^ m Tas padaryla 
bausti Vokietijų už jos a tkak-

kala vi mą. 
T a r p kitko patar iama oku-

*». 

padarę daugybę nuostolių. Su p i l o t į T i S U s Reino (Rbine)' plo-
dinamitu jie sugriovę daug 
viešųjų bustų, geležinkelių til 
tų ir at l ikę daugybę kitų pra 
jovų. 

GRAIKAI BLANKO TUR 
K U S M. A Z I J O J . 

Gerb. J . Vileišis. 
Lietuvos Atstovas Amerikoje, |nist a i buvo išblaškvti. 
703 — 15th Str.. N. W., 
Washington, D. C. 
Gerbiamasai: 

Pietvakaruose nuo Eisleben 
komunistai buvo pagrobę niie-

jstelį Sangerhauscn. Po trum-
Su smagumu tur ime Tams- P ° s k < ) v o s karuomenė komunis

t a i pranešti , jog sut inkant s u j t u s i ^ r ėmė Į laukus, 
kablegrama. kur i y r a Ambasa- Eisleben apylinkėse vado-
dos gauta, mūsų valdžia yra vauti policijai ir karuoinenei 
pripažinusi Kovo 14 dieną, š. i paski r tas grafas Poninski , po
ni.. Lietuvą, kaipo laisvą ir | li<*ijos viršininkas Mansfeld 
nepriklausomą valstybę. [apirubėje. 

Su t i k ra pagarba . | Laukiamas naujas sukilimas. 
(Parašas) Felipe A. Espil . ! 
P i rmasai Ambasados Sekrt . j Kuone visus Saksonijos mies-

tus, kuriuose buvo pakilę ko-
Tas laiškas i r anglų kalboje: u m i s t a i j g i a n d i e k o n t r o l i u o j a 

Mr. J . Vileišis. 
Representative of Li thuania in 

America, 
703 — 15th St., N. W., 
Washington. D. C. 
Sir: 

W e have the pleasure of 
informing you t ha t according 
to cable dispatches received a t 
the Embassy, our Government 
recognized Li thuania as a free 
and independent State ^ n 
March 14th instant . 

Very respectfully, 
(Signed) Felipe A. Espil , 
F i r s t Secretary of the Em
bassy. 

Apie tą l inksmą žinią. Lie
tuvos Atstovybė šiandie, (Ko^ 
vo- 25), yra^ suteikusi žinią 
Lietuvos valdžiai, kad t inka
mai išreiškus padėką del pir
mojo pripažinimo mūsų vals
tybės Amerikos žemėje. 

Lietuvos Inform. Biuras. 

Kattowitz, Augštoji SiVzi 
ja. Kovo 28. — Paskelbus tal
kininkams karo padėti kai-k u-
riuose apskriėiuose, aprimo 
Lenkai . 

Praei tą parą Chicagoje pa
vogta 7 automobiliai. 

7 
ORAS. — šiandie gražus oras, 

kiek šilčiau; rytoy apsiniaukę. 

"ža l io j i ' policija. 
Tečiau kai-kur laukiami nau

ji sukilimai. Todėl žymi dalis 
gyventojų apleido "miestus. Iš
keliavo kitur. 

Policija visgi tur i pasitikė
jimo sukilimus numalšinti be 
karuomenės pagelbos. 

Policijos įsakymu kai-ku-
riuose miestuose išlipinta pa
rėdymai, kad po 6:00 vakare 
gyventojai neišeitų gatvėsna, 
nei nežiūrėtų gatvėsna p e r lan
gus. 

Du žuvo Berlyne. 

Londonas, Kovo 29. — Pet-
ersburger aikštėje, Berlyne po
licija susirėmė su komunistais. 
Nepaliaujant rinkties miniai 
policija šovė į jų papliūpa. 
Du žmogų užmušta ir kelioli
ka sužeista* 

Komunistai buvo mėginę su
naikinti geležinkelio tiltą ar t i 
Charla t tenburg stoties. Bet ne
suspėjo tai padaryt i . I šgr iauta 
pora stulpų. 

Manoma pasibaigęs t rukšmas. 

Berlynas, Kovo 29. — Čia 
vyriausybės nar ia i išreiškė 
nuomonę, kad skelbiamas ko
munistų streikas indust r i ja 
niuose centruose nepavykęs 
pat pradžioje. I r todėl jau bus 
pasibaigęs pats didžiausias ko
munistų t rukšmas. 

Tur ima žinių, kad komunis-

Paėmė svarbų geležinkelių 
centrą. 

Atėnai , (J ra iki ja . Kovo 29.— 
Iš Smirnos depešoje pranešta, 
kad (J ra ika i paėmė nuo Tur
kų svarbų geležinkeliu centrą 
Afiun-Karahissar, pietuose 
nuo Eski-Sheh-r. * 

Anot depešos, ten Turkams 
teko daugybė nelaisvių ir ne
maža kiekybė karo medžiagos. 

Turka i fie atodairos Iš tu 
apylinkių bėga ąnt Kiu tayab , 
taigi į š iaurius. 

Brusos fronte Graikai taip-
pat pažangiuoja. Žvalgai pra
nešę, jog Turka i pasirinkę po
zicijas apsikasą. 

Ypač aplink miestą Sughut 
Turkai taisosi s t iprias pozici
jas. 

ANGLAI B I J O S I A I R I Ų PA 
DEGIMŲ. 

Detektivai saugoja premjero 
namus. 

Londonas, Kovo 29. — To
mis dienomis Londono apylin
kėse sudeginta daugybė so
dybų. Pa t i r t a , kad tame vei
kia kokia tai p ikto žmogaus 
ranka. 

Scotland Yardo žinomi de
tektivai išveda, kad tai busiąs 
Airių keršto darbas . * 

Kadang i šiandie su Airiais 
nėra juokų, tad imtasi prie
monių apsisaugoti tų galimų 
visur gaisrų. Detektivai pap
lito po Londoną .ir apylinkes. 

Pat ies Anglijos premjero 
namai st ipriai saugojami. 

Pačioj Airijoj nesiliauja žu-
dvnės ir visokios rųšies kers-

T A L K I N I N K A I P R A V E S 
RUBEŽIŲ S I L E Z I J O J E . 

Paryžius , Kovo 29. — Trum
poj atei ty talkininkų premjerai 
turės savo susirinkimą Itali-Į Pada ry t a rezoliucija, kurio-

tus, paimant kontrolėn nevien 
muitines, bet kasyklas, miš
kus, geležinkelius ir mokes-
čius. 

Ki t i laikraščiai reiškia bai
mės, kad Vokietija galų-gale 
galės ir visai išsisukti nuo pil
dymo taikos sąlygų, matant 
jos šiandienį pasielgimą. 

Trumpu laiku talkininkai iš-
naujo turės konferenciją karo 
atlyginimo klausime. Kokių 
priemonių Prancūzija imsis, 
nėra žinoma. Bet iš pasikalbė
jimų su premjeru Briand pa
t ir ta , kad talkininkai yra ne
palankus užimti daugiau Vo
kietijos teritorijų. 

sukaktuvėms net du straips
niu. Pačioj pradžioj stam
biomis raidėmis paskelbtas o-
balsis: " L a i gyvuoja Lietu-
v a . " Rašiny "Lie tuvos nepri-
klausomvbės Šventė ' duodama 
istorinė Lietuvos apžvalga ir 

tai tui^jo turėti ten demonstraei-
ja. r 

WASHINGTON. — Kalbama, 
kad aukščiausiojo šalies teismo 
vyriausias teisėjas White ar tik 
nepasitifluksiąs iš užimamos vie
tos del senatvės. White eina 75 
metus. Jis j*ra katalikas. Jo vie
ton jžiurimas buvusis prezidentas 
l i f tas . I 

• -
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Š A L T I S PADARĖ NUOSTO
LIŲ DARŽAMS IR 

LAUKAMS. 

KONSTANTINOPOLIS. — Tur
kai naeijonalistai vis dar traukia
si nuo Graikų armijos, (graikui 
mėgina pasiekti Angora. Turkai 
apleido Kutaisę. 

Washington, Kovo 29. — 
Praėjusių poros dienų šaltis, 
kurs buvo apėmęs rytines val
stijas, padarė didelių nuosto
lių daržams, sodnams ir lau
kams. Daug nukentėjusi i r I-
llinois valstija. 

Didžiausi nuostoliai padary
ta valstijose }owa, Oklaboma 
ir Nebraska. 

D I D E L I S GAISRAS M I E S T E 
TOKYO. 

Tokyo, Japonija , Kovo 29.-
Čia buvo pakilęs didis gaisras, 
kuris grūmojo visam miestui. 

Ugnis sunaikino daugiau tū
kstančio namų Yotsuya aps
krity. Nuostoliai siekia apie 25 
milijonus venų (amerikoniš
kais pinigais — 12V2 milijo
no dol .) . 

133 žmonės sužeista, tūks
tančiai žmonių netekę pasto
gės. 

Tarpe sudegusių namų yra 
3 ligoninės, viena banką ir 
daugybė visokių ofisų. 

todėl, nes kaip šiandie komunis- cituojama Lietuvos Tarybos de 
kiaracija, kur ia 1918 m. Vasa
rio 16 d. Vilniuj buvo paskel
bta Lietuvos nepriklausomy-
be. 

Antrame ilgame rašiny " L i e 
tuvos "valstybės metinę šven
tę ' ' nušviečiama Lietuvos vals
tybės politinė padėtis, kur pa
brėžiama, k a d neatsižvelgiant 
į didžiųjų valstybių Lietuvos 
nepripažinimą de jure (del sie
nų klausimio) i r į , tai , kad Lie
tuva dar Vilniaus neturi, Lie-
tuva» yra valstybė tokia pat, 
ka ip i r kitos Pabalt jurio Val
stybės ir kad j i tur i teisę bū
ti nepriklausoma valstybė. 
Latviai jau tai parodę, pripa
žindami Lietuvą de jure. Vaiz
džiai piešiama, kad Lietuvių 
tau ta daugiau negu kitos tau 
tos kentėjo karo laikais, kad 
ja i nereikalingai- pr imetamas 
bičiuoliavimąsis su Vokiečiais, 
nes Lietuvos san t ik ia i su Vo
kiečiais nieko nesiskiria nuo 
santikių su kitomis valstybė
mis. Pabrėžiama, kad Latvi
ja ir Lietuva dvi art imos drau 
gės, kurių santikius i r sienų 
klausimai negalės sudrumsti . 

"La tv i jos S a r g e " . -Sausio 
16 d. jausmingai kelia Latvių 
ir Lietuvių tautų ar t imus san
tikius ir sako, kad vienas te
galįs būti l inkėjimas: lai gy
vuoja Lietuva ir Pabat t jur io 
valstybių sąjunga. Minėdamas 
istorijos ir geografijos art i
mumą, kelia Latvio sielą dai
nos Sodžiais: 

NRW YORK. — Atvyko speei-
jalis Prancūzijos pasiuntinys Re
ne Viviajii. Iškeliavo Washingto-
nan. 

NUPLĖŠĖ ANGLIJOS VĖ 
LIAVĄ. 

-

Boston, Mass., Kovo 29. — 
Praei tą sekmadienį čia įvyko 
parodavimas gatvėmis pagerb
ti Airijos miesto Torko lordą 
majorą O'Callagban. 

Parodavimo metu nežinomi 
žmonės nuplėšė iškabintą An
glų vėliavą prie namų Dr. 
Maynard Ladd, buvusio Am. 
Raudonojo Kryžiaus mojorof 
Vėliava buvo paskleista šali
mais amerikoniškos vėliavos. 

pagriebusieji vėliavą pradė
jo mindžioti. Bet kitų žmonių 
buvo a t imta ir sugrąžinta D-
rui Ladd.. 

-

D E L NAMŲ TRUKUMO SE
NATORIAI DUODA PA-

SIŲLYMŲ. 

IŠVADINO ANGLIJOS A 
GENTAIŠ. 

New York, Kovo 29. — Vie
tos Airiai čia paminėjo sukak
tuves Airių sukilimo 1916 me
tais Airijoje." * 

Milanas, Kovo 29, - Vienas 
joje. Susirinkime bus nustaty- je denuncijuojamas A m e r i k o j 1 iš vyriausiųjų Italijos ana r 
t i rubežiai tarpe Vokietijos ir Legijonas kaipo AngHjos a-^diistų vadų, anarchistas Ma 

Washington, Kovo 29. — 
Senato komitetas, kuris tyri
nėjo visoj šaly gyvenamųjų 
namų trukumą, paskelbė savo 
raportą. m 

Komitetas paduoda keletą 
pasiųlymų, kokiuo būdu butų 
galima paskatint i žmones sta
tydinti namus. 

Svarbiausias iš tų panaikin
ti karinius mokesčius nuo 
morgičių. Tuos -pasiųlymus 
svarstys senatas. 

Visoj šaly šiandie t rųksta 
daugiau milijono gyvenamųjų 
namų. 

Lenkijos. 
Plebiscitą, ten laimėjo Vo

kietija. Bet kad Lenkams rei
kalinga būtinai turėt i anglę-
kasyklų, tad norima jiems 
duoti kaikuriuos Augštosįos 
Silezijos sklypus. 

genias. 
Su k i ta rezoliucija atsiliepta 

j buvusius kareivius Airių pa
dermės, kad jie išeitų iš Legi-
jono. 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " 

latesta, laikomas kalėjime. ^ 
J o sandraugai legaliu keliu 

mėgino jį paliuosuoti.. I r kuo
met jiems nepavyko tas pada
ryti , šiandie -jie visoj šiauri
nėj Italijoj pakelia baisų te
rorizmą su bombomis. 

^ Iš Lietuvos giružių, 
Iš Lietuvos kareivių, 
Krūt inė Latviui kelias, * 
Tautiečiams giesmę graudu. 

"Soz ia ldemokra te" Va sąri o-
16 d. rašo pasveikinimus Lie
tuvių tautai , kur pažymimas 
Latvių darbo žmonių džiaugs
mas, sulaukus Lietuvai trijų 
metų nepriklausomybės šven
tės. Keliama istoriniai Lietu 
vos darbo žmonių santikiai su 
Lenkais dvarininkais, reiškia
ma užuojauta del Želigovskio 
Lietuvai nepakeliamos skriau
dos ir pabrėžiama, kad Lat
vių darbo žmonės padėsią Lie
tuvai laimėti nepriklausomy
bės į ovą su dvarininkais, Že
l igovskio vedamais. 

Ryga, 11—19. "La tv i jos Ka
r e i v i s " VasarioM5 d. numery 
praneša, kad Vasario 14 d. at
vyko į Militenės stotį Latvių-
Lietuvių komisija su prof. Si-
mpsonu, komisija suvažiavusi 
buvo į Radviliškį, Žeimius ir 
Žagarę. Į Rygą komisija da r 
negryžo. Manoma, k a d Latvių-

pasveikinimus ir karčius lin
kėjimus del mūsų Tautinės 
Šventės. Pripažinimas mūsų 
valstybės de jure, kurį Latvių 
vaddžia mums suteikė, aiškiau
siai liudija Latvijos draugin
gumą del Lietuvos. Jūsų Stei
giamojo Seimo atstovai, kur ie 
maloniai dalyvavo mūsų tauti
nėje šventėje, gali patvir t int i , 
kokį entuzijazmą Lietuvoje su 
kėlė tas aktas . Aš neabejoju, 
kad šis pripažinimas, už kurį 
skaitau savo prievolę padėkoti 
Latvių Valdžiai asmeniniai, 
galutinai sustiprina abiejų tau 
tų bro lybę ." 

Roma. 11—21. Lietuvos at
stovas prie Kvirinalo Romoje, 
d-ras Šaulys, Vasario 17 d. į-
teikė savo įgaliojimą Italų Už
sienių Reikalų Ministerijai ir, 
I talų Užsienių Reikalų Minis-
teriui Sforzai, esant išvažia-
fus į Lonodną, buvo pri imtas 
Vice-Ministerio Teris d i Salu-

Naumiestis, Tauragės apskr. 
I I—21. Eltos korespondento 
pranešimu, r prie Naumiesčio 
pašto yra įtaisyta dėžutė Lie
tuvos (iynimo Komitetui au
koms iš tų, kurie gauna iš A-
merikos pinig-ų. Tokių pinigų 
per paminėtąjį paštą pareina 
labai daug. Todėl ir aukų jau 
keletas šimtų į Lietuvos Gy
nimo Komitetą įplaukė. 

PAGARBA MIRUSIAM 
KARDINOLUI. 

^ > — 

y 
Visuresančiai Bažnyčiai didis 

nuostolis. 
Londonas, Kovo 29. — Mi

ręs kardinolas Gibbons augš-
tai pagerbtas, čia bažnyčiose iš 
pamokslinių Velykų dienoje. 

Kunigas Bernard Vaughan 
pareiškė, kad jei Suv. Valsti
jose butų buvęs pravestas vi-
satinas gyventojų balsavi
mas klausiman, koks ten žmo
gus yra popularingiausias, be 
abejonės, ta garbė butų teku
si kardinolui Gibbonsui. 

Westminsterio katedroje 
kardinolas Bourne sakė, kad 
kardinolo Gibbonso mirimas 
ne t iktai didis nuostolis dįoee-
zijai ir Katal ikų Bažnyčiai 
Suv. Valstijose, bet visam an
gliškai kalbančiam pasaul iu i 
ir visuresančiąjai Bažnyčiai. 

PINIGO KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Kovo; 28 
buvo tokia pagal Merchants i Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.91 
Prancūzijos šimtui frankų 6.% 
Italijos šimtui lirų 4.04 
Vokietijos šimtui markių 1.50 
Lietuvos šimtui auksinų 1.59 
Lenkijos šimtui markių .12 
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"DRAUGAS" 
r R E N l MERAT08 KALS A t 

OHICAGOJ IR l ŽSIENTJH: 
SftOtaSat • • • • • • • •.• • • • • • " • 
Pusei Metu, ••!_•:• *E3K£C^« • 4.00 

BL V. VALST. 
Metams . - . . . • • v . . • • • • • • • • »6.00 
Pu irt Metu • •••>••••-»••*.& 8.00 

* 
Prenumerata mokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užstrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti tšperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant niaUrus J 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

T ei. Roosevelt 7791 
«i3>~ : ^ ^ S * -^P»-'-

Dirbtuvė Sulig Kr ik -
šcioniy Demokratų 

Programo. 
Pereita žiema Pietinėje A-

merikoje Brazilijos respubliko
je mieste San Pavlo vienu tar
pa streikavo visos dirbtuvės 
išskyrus viena. J i priklauso 
p. Jurgiui Street. Joje dirba 
keturi tūkstančiai vyrų. 

P-nas J. Street yra katalikas 
ir prisilaiko Leono XIII pa
duotų taisyklių santikiams >u 
darbininkais. Pats jisai yra 
užsiėmęs vien pramoniniais sa
vo dirbtuvės reikalais, l>et jo 
pati nedykauja, tiktai rūpinasi 
įgyvendinti krikščionių demo
kratų pažiūras. 

Dirbtuvė turi nupirkusi di
delį plota žemės. Ant jos pas
tatyta yra tiek triobų, kiek jų 
reikia darbininku šeimynoms. 
Tarp tų asmeninių namelių y-
ra bažnvčia, kelios mokyklos, 
mažų vaikučių mokyklėlės ar
ba kindergartens, žaismams 
vietos ir amatų mokykla, ku
rioje 700 darbininkų valkų 
dovanai išmoksta reikalingų 
amatų. Ponia Street'ienė yra 
visos tos kolonijos viršininkė. 

Šeimynų triobas ir žemę ap
linkui jas darbininkai gauna 
pilnon nuosavybėn, kuomet iš
pildo tam tikras jiems nesun
kias, o jų kaimynams darbi
ninkams reikalingas sąlygas. 

Kitoms dirbtuvėms turint 
rimtų priežasčių streikuoti, p. 
Streeto dirbtuvė tų priežasčių 
neturėjo. J ie butų galėję pri
sidėti prie streiko tiktai iš 
užuojautos draugams, bet jų 
pačių vadai suprato, kad tai 
butų išėję darbininkams ant 
blogo, nes butų Imsi rodę, kad 
nei geriausias darbdavio ap-
sėjimas su darbininkais neap
gina jį nuo streikų. San Pav
lo darbininkai norėjo pažymėti 
skirtumą tarp kitų fabrikantų 
i r tarp p. Streeto, todėl jie nei 
nereikalavo, kad šita dirbtuvė 
streikuotų. Darbininkams kaip 
tik ir reikėjo, kad kaskart 
daugiau butų tokių fabrikan
tų, kaip Streetas. 

J o teisingą apsėjimą su dar
bininkais pastebėjo ir Bene
diktas XV. Šv. Tėvas sutelkė 
p. Streetienei. kaipo viso to ge
ro darbo vedėjai ordeną (kry
žių) " P r o Eeolesia et Pont i-
f iee" (Už Bažnyčią ir Pope-
žių). 

Streeto dirbtuvė nėra pir
mutinė nei vienatinė. Iš apra
šymų galima spėti, kad jis ė-
mė pavyzd] iš p. Haraiel, ku
rio verpiamoji dirbtuvė Vai 

^ e Bois Prancūzijoje jau senai 
garsi tuoini, kad įvykdė krik
ščionių-demokratu, prhieipue. 

Toje darbininkų atstovai da
lyvauja dirbtuvės ir kultūrinių 
jos įstaigų taryboje. 

Kiek Lenkuose 
Doros. 

Antrukart peruiai Lenkai 
užpluilę Lietuvos teritorijas, 
pirmiausia jie puolėsi dagoti 
mūsų apšviestuniją. Lenkams 
grįžtant Lietuvon," kas bėgo 
nebėgo nuo jų. Bet mūsų dva-
siškija nepabūgo. Kunigai kle
bonai su savo asistentais pa
siliko parapijose. Jų tikslas 
buvo nesiskirti su sau paves
tais tikinčiais žmonėmis, nors 
prisieitų nukentėti ir susilauk
ti kentėtojų mirimo. 

Daugybė iš jų paguldė gal
vas kaipo ryškiausi patrijotai 
ir Bažnyčios kentėtojai. Kai-
kuriems po didelių vargų te
ko pasprųsti iš nedorųjų Len
kų nagų. Kiti vargsta kalėji
muose. 

Taip Lenkai apsiėjo su mū
sų kunigais, kurie yra visiems 
lygus tikėjimo reikalais patar
nautojai. Bet jie, gimę ir au
gę Lietuviais, nenorėjo lenkiš
kai mintyti ir Lenkų imperija-
lizmui tarnauti. Tai buvo didis 
nusidėjimas Varšavos ponams. 
Juk jie Lietuvą posenovei mė
gina skaityti Lenkijos dalimi. 

Nesistebėkime. Nes Lenkuo
se mažai doros užsiliko. J ie 
kankina ir žudo ne tiktai mū
sų kunigu*. Ir su savaisiais ne 
geriau apsieina. 

Suvalkuose leidžiamas Len
kų laikraštis Dziennik Su vais
ki kuoaiškiausiai paliudija, 
kiek juose yra doros. 

Tas laikraštis rašo, kad 1920 
metais Augustavo apskrity 
bolševikai pasigavę l^enkų ka-
ruomenės kapelioną kun. Leo
ną Djako\vskį. Sodžiuje Balla-
Koscieina bolševikai buvo ap-
Mnakvoję su tuo nelaisviu ku-
nigu. Ir naktį kunigui pavyko 
pasprųsti iš po sargybos ir pa
sislėpti. 

Ant rytojaus bolševikai įsa
kė sodžiaus gyventojams bū
tinai surasti kunigą ir sura
dus pristatyti Uardino tvirto-
vėn. Kitaip busią blogai. 

Lenkai puolėsi ieškoti kuni
go, gi bolševikai nužygiavo 
sau toliau. 

Atrastas nukamuotas kape
lionas viename kluone šiau
duose. Tuojaus susibėgo visi 
sodžiaus vyrai. Nelaimingas 
kapelionas išaiškino savo tau
tiečiams Lenkams, kad jisai 
butų buvęs galėjęspabėgti.Bet 
nugirdęs bolševikų grūmoji
mus sodžiui, pasilikęs vietoje. 
Jisai sakė, kad jei bolševikai 
butų gryže. ir sodžiui ką bloga 
darę, jis bile valandą butų 
bolševikams pasidavęs, bi tik 
nebūtų daroma skriauda so-
dziui. 

Susirinkę Lenkai į tą kunigo 
kalbą tik pakraipė galvomis ir 
nutarė tuojaus vežti Gardinau 
ir jį išduoti. I r išdavė savą 
kunigą, savo tautieti, nežiūrint 
jo prašymo paliuosuoti. 

Tokie tai Lenkai, tokia jų 
dora. Toksai jų "lenkiška 
tikėjimas. 

Lenkai Kviečia Derėtis. 

>? 

Pigus Maistas. 
Nesenai Žemdirbystės depar

tamentas buvo paskelbęs šalies 
gyventojams kaipir sugestiją 
kaipir paraginimą — vieną 
dieną pramisti žuvimis. 

Pasakyta, kad Suv. Valsti
jose pilna ežerų ir upių. Čia-
pat ilgi pakraščiai vandeny
nų. Tai-gį žuvų yra daug ii* 
jos pigios^ Lygiai žuvis kaipo 
maistas y r a ' sveikas. 

(Pabaiga.) 

Lietuvis, kuriam rupi tėvy
nės tvarka ir ateitis negali 
mintyti apie Lietuvos politiką 
kitaip, kaip tik žiūrėdamas į 
faktus. . Visuomenė to reika
lauja ypač iš asmenų, kuriems 
ji įtikėjo savo valdžią, t. y. 
Steigiamojo Seimo ir iš minis
trų kabineto. Tie visi skau 
džiai nusikalstų, jei jie duotų 
pilnai susiorganizuoti Lietuvo
je žinomiems Lietuvos nepri-
gulmybės priešams. 

Pastatyti Lenkus žemiaus už 
Žydus gali būti nemalonu mųs 
jausmams, bet mums nevalia 
vesti jausminę politiką. Lenkai 
agresyviai kariavo ir tebeka-
riauja su Lietuvos tautiniu ir 
politiniu atgijimu, todėl nei 
jie patys negali norėti, kad 
mes apseitume su jais lyg su 
nekariavusiais. Niekas nega
li norėti iš mųs, kad' mes ne
matytume to kas yra. 

Klausimas ar naudinga bu
vo patiems Lenkams taip 
žiauriai ir griežtai stoti prieš 
mųs tautybės teises, kuomet 
jie patys labai brangino savo 
tautybės teises! Perdidelių už
simojimų politika visuomet 
kenksminga yra tuoini, kad ne
pasisekusi ji atveda nuostolių 
savo vykintojams. Ufžsimanę 
sutrnkdinti Lietuvos kilimą. 
užsimanę atplėšti nuo pakilu
sios tautos jos sostinę, Lenkai 
užsimojo perdaug.Vieno jie ne
išpildė, nuo antro turės atsi
traukt. Pasekmė liks Lietuvos 
nepasitikėjimas Lenkais. 

Pereis keletą metų. Atauš 
Lenkų galvos ir širdys. J ie pa
tys supras, kati jų politika su 
Lietuva karo ir po karo lai
ku buvo klaida atvedusi vien 
tik nuostolių. Mums gaila, kad 
Lenkai tą klaidą padarė, tik 
mes negalime imti ant savęs 
tos klaidos lėšų. 

Miestų laisvės ir piliečių teises. 

Bet mes nenorime į griežtu
mą atsakyti griežtumu. Todėl 
mes del Lenkų kenksmingu
mo mums nebandysime siau
rinti piliečių laisvės teises sa
vo konstitucijoje. 

Mūsų miestai turi pilną sa-
vyvaldą. Žymesnės Lenkų kuo
pos yra Lietuvos miestuose. 
Tai-gi mūsų miestų laisvės ap
draudžia žymių lenkiškų su
sitelkimų teises. Ta apdrauda 
nėra vienatinė. Mūsų konsti
tucija teikia laisvę žodžio, 

draugijų ir susirinkimų vi
siems piliečiams, neskiriant 
nei Lenkų. Ta tpati konstituci
ja apsaugoja asmens, buto ir 
korespondencijos nepąliečianiy 
bę visiems Lietuvos gyvento
jams, tat ir Lenkams. * 

Mųs dienraštis neturi teisės 
kalbėti Lietuvos vardu, bet jis 
tiki, kad Lietuva nekuomet 
nekovos su Lenkų skverbimo
si į Lietuvę nei kokiais vie
niems tik Lenkams skiriamais 
varžymais. Nors Lenkų apsėji-
mas 1918 — 1921 metais ir 
kai-kurių pasaulį vedančių tau 
tų pavyzdis galėtų mus padrą
sinti prie tokios atskiros teis-
davybės, bet mes nesinaudosi
me nei tais pavyzdžiais, nei 
tomis progomis. 

Penki punktai deryboms. 
Ponas N. Jasinskis kvietė 

mus taikintis. Nors jis nedavė 
apčiuopiamų pasiūlymų, nemi
nint pasiūlymo pasiduoti Len
kijai, mes bandome patys for
muluoti derybų pasiūlymus. 
Štai jie. 

1. Lenkija pripažįsta Lietu
vos respublikos nčprigulmybę, 
o Lietuva pripažįsta Lenkijos 
neprigulmybę. 

2. Ribos tarp Lenkijos ir 
Lietuvon per nutautėjusias že
mes nustatomos tomis pačio
mis taisyklėmis, kurių Lenki
ja prisilaiko nustatydama sa
vo ribą per nutautėjusius sa
vo vakarinius pakraščius bu
vusioje Prūsų karalijoje. 

3. Vilnius ir kiti aplenkėju
sieji Lietuvos miestai turės 
savyvaldą nemažesnę u i gry
nai lietuviškus miestus. 

4. Kovą su neabejotina Len
kų tendencija lenkinti Lietu
vius pačioje Lietuvoje šios 
pastarosios respublikos val
džia paliks privatinėms kul
tūrinėms savo tautos# jiegoms, 
o nepanaudos teisdavybės 
priemonių, nei pilietiškų teisių 
siaurinimo Lenkams . 

5. Už agitaciją prieš Lietu
vos nepriklausomybę, arba už 
bandymą jai pakenkti visi Lie
tuvos teritorijoje sugriebti nu
sikalt usieji asmens vienaip at
sakys tos šalies teismams. 

Laikraščiai patarnauja visuo
menei. 

* 

Nors neturime nei mažiausio 
oficijalių ypatybių šešėlio, te-
čiaus Lenkams siūlome kon 
kretinius penkis derybų punk
tus. Jug gyvename demokra 

tinėse šalyse, kuriose laikraš
tija nėra nebylys galvijas ir 
turi teisės išreikšti savo min
čių apie viešuosius dalykus. 
Jei p. Jasinskis arba jo laik
raštis "Dziennik Zwiazkowy" 
ištiesų mintija, kad mes esam 
jam broliai, tai tegu jis pasa
ko mums savo nuomonę apie 
mus pasiūlytus penkis dery
bų punktus. Mes juos svarsty
sime neoficijaliai viešai. Lie
tuvos ir Lenkijos įgaliotieji as
menys galės suvartoti, jei ras 
ką naudinga. 
Kol Lenkai mus vadina " bra

d a , " " z b i r y " ir "zgra ja" , 
kol mums siūlo tik savyvaldą 
susivienijime su Lenkija, ir 
vieną su ja pramonę, tol mes 
nematome rimtos derybų pra
džios. 

LABDARYBĖS REIKALAIS. 
/ — 

met valgomieji produktai ma
žai arba nieko neatpinga. 

Ve todėl ir patarta maistui 
dažniau vartoti žuvis. 

Nežinia, kaip daug (žmonių 
paklausė to patarimo. Tik ži
nia, kad čia žuvys nėra taip 
jau pigios palyginus jas su ki
tos rųšies maistu. 

Tomis dienomis mieste Bro-
oklyrte (dalis New Yorko) bu
vo padaryti tyrinėjimai apie 
žuvų kainas. I r štai kas su
sekta: 

" 

Long Island pakraščiuose, 
kaip tai Sag Harbor, Hamp-
tons, Montauk ir kitur, gyve
na daug žuvininkų. Sag Har-
bore yra turgavietė, kur žuvi
ninkai žuvis parduoda pirk-
liams-agentams. Žuvininkams 
žuvų svarui užmokama nuo 
2c. li-gi 5c., žiūrint žuvų ko
kybės. 

Iš ten žuvys vežamos New 
Yorkan ir parduodamos pirk
liams, vadinamiems "\vhole-
salers". Šitie svarui užmoka 
nuo 4 ligi 6 centų. 

jšitie pirkliai tas žuvis vėl 
parduoda kitiems agentams, Ypač svarbiausioji doma bu 

vo atkreipta į pigumą. Šiais paimdami 6 — 8 centus sva-
Ia*kaifc tas daug reis-kia, kuo- rui. 

I r šitas agentas tas ž:ivis 
pristato į krautuves kaip vie
toje, taip ir kituose mieste
liuose. J is paima 8 — 10c. sva
rui. 

Ant galo krautuvininkai nuo 
suvartotojų paima po 12—15e. 
svarui. I r pačiam miesteliui 
Sag llarbor tų žuvu> tenka. Ii 
ten žmonės suvartoto jai turi 
mokėti po 12 ligi i5c. svarui, 
nors jų pašonėje agentai su
perka žuvis visai pigiai. 

Pasirodo, kad kol žuvys pa-
reina per įvairias ranka*, jos 
pabrangsta apie 600 nuosiųi-
čių. 

Taip čia yra ne tiktai su žu
vimis, bet su visokiais maisto 
produktais ir . kitokiais daik
tais. Ve kodėl gyvenimas 
brangus. 

Vafdžia tuo tarpu nieko ne
gali padaryti prieš tą bjaurią 
maisto paskirstymo metodą. 
Tam tikslui neturima įstaty
mų. Del stokos reikalingų įs
tatymų Čia tunka kompanijos, 
plečiasi negirdėtas išnaudoja
mas. 

Tai-gr žuvies pigumas tik 
gražiai skamba. Tikrenybėje 
čia nieko nėra'pigaus-. 

Našlaičių Savaitė. 

Labd. Są-gos tikslas — gel
bėti žūstančius svetimtaučių 
įstaigose našlaičius. Ta 
Sąjunga susideda iš mielašir-
dingų asmenų, Rymo katali
kų prigulinčių narių, narių 
labdarių ir Garbės narių. 
Toji Są-gą deda visas pastan
gas, kad įgijus našlaičiams 
prieglaudą, kur jie bus auklė
jami katalikiškoje dvasioje. 
Juos auklės Šv. Kazimiero Se
serys (Vienuolės). Kokią nau
dą našlaičiams atneš lietuviš
koji prieglauda, nereikia nei 
aiškinti. Tą liudija jų iš pasi
šventimo darbas parapijinėse 
mokyklose. 

Našlaičių Savaitė. 

Lab. Sa-ga. trokšta kogrei-
čiausia įkurti našlaitnamį. Su
kėlimui tam reikalui didesnio 
kapitalo, Centras mėnesiniame 
savo posėdy, Vasario 23 d., 
Dievo Apv. parap. svetainėje 
nutarė surengti Našlaičių Sa* 
vaite. 

Našlaičių Savaitė tęsis nuo 
Balandžio 1 dienos iki Gegužio 
15 dienai. Todėl kuopos, ga
vusios tame reikale laiškus, 
turi pradėti ruoš ties, nes 
laikas jau gana trumpas. 
Pradedant Našlaičių Savaitę, 

pačių, kuopų užduotis, pasita
rus su savo dvas. vadovais, 
suruošti iškilmingas prakal
bas. 

Kuopoms reikalaujant, cen
tras prisius kalbėtojų, jei pasi
rodys jų stoka ant vietos. 

Reikalaujant iš centro kal
bėtojų, reikia laiku pranešti 
prakalbų dieną, vietą, valandą 
ir kokių kalbėtojų pageidauja
ma. 

Našlaičių Savaitėje per pra
kalbas turėtų būti renkamos 
aukos, prirašinėjama nauji 
nariai, ypatingai kuodaugiau-
sia surasti naujų Garbės na
rių. 

Pg prakalbų kolonijoje tu
ri būti išjudintas darbas aukų 
rinkimo po namus. 

Kolektorių kuopos turi gau
ti kodaugiausia, kad per ke
lias savaites but galima ap
lankyti visus namus, prašant 
nuo kiekvienos Šeimynos ir 
pavienių asmenų ben | po $10. 
Nes senai taip centro yra nu
tarta ir praeito pirmojo seimo 
patvirtinta. 

Našlaičių Savaitės prakalbas 
Chicagoje ir artimose koloni
jose bus rengiamos šiokiais 
vakarais ir ne tuo pačiu lai
ku. Tolimesnėse kolonijose 
prakalboj bus sekmadieniais. 
Todėl visos kuopos, gavusios 
laiškus turi pradėti ruošties. 
Atidėlioti negalima. 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

f MALDAKNYGES Į 
| Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 s 
= Rajflybė Jums (kailio apdar.) 2.50 | 
| Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 | 
S šios maldaknygės formatas yra 5į4x3ty, Puslapi y turi 958, bet ne S 
5 stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra jvairių įvairiau- — 
S sių maldų. * S 

-

• • 4 • • 

$1.25 
1.75 
1.50 
1.75 

= Aniolas Sargas — juodas apd 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 
= Aniolas Sargas — juodais apd. 
= Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. . . . . 
| Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su | 
= paveikslėliu ant apd. 1-75 = 
= Dangaus Žvaigždutė — balto Kailelio apd. 1.50 = 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 = 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 | 

Aniolėlis — juodais apdarais 
§ Aniolėlis — juodais apdarais . . . . . 
_ šios maldaknygės 
Z Spauda aiški. 

yra nedidelės. Turi beveik po 390 

. . 1:50 
. . 0.75 
puslapių. 

i I Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 
| Pulkim ant kelių # 2.50 
E Pulkim ant kelių 2.00 E 
E Pulkim ant kelių 1.85 1 
| Pulkim ant kelių L5G S 
E ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų = 
•• Jvairumas priguli nuo apdarų. = 
| Maldų Knygelė 75a 1 
E Maldų Knygelė 50c | 
= <• w w g 

Užsisakydami adresuokite: = 

"DRAUGO" KNYGYNAS , | 
E 2334 So. Oaidey Ave. Chicago, Iii. E 
Tfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiurfi 

• 

kuopos prašomos tuojau pra
nešti centrui žinių apie pasi
rinktų vakarų. 

Gerb. klebonai ypač prašomi 
kuopoms pagelbėti žodžiu ir 
darbu, kiek galima. 

Visais reikalais reikia kreip
tis vienu iš tų dviejų adresu: 

St. Jucevičius, 726 W. 28 
St., Chicago, 111. 

J . Šliogeris, 1508 So. 4Sth 
Ct , Cicero, 1H. 

• DR. S. BIEŽIS 
B L I E T U V I S G Y D r r o j Ą g 
I IR C f l m t R G A S 
I 2201 West 22nd Street 
gTel. Canal 6222 
• R e s . 8114 W. 42nd Street a 
m Tel. McKinley t i i S * 

• • 
I 
I • 

Našlaičių Savaitės Rengimo 
Komisija. 

LABDARINGOS SĄ-GOS 
VALDYBA. 

i'hone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo spccijaliai visokias Tyrų 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madison S t r., kampas 
tern Are., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7— 
P~55E 

Dvasios Vadovai — Kun. P . 
Bučys, 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago. 

Pirmininkas — Antanas Nau
sėda, 1928 Leavitt St. CM-
cago. 

Prot. raštininkas — Anastazas 
Valančius, 1511 S. 49 Ct. Ci
cero. 

Finansų rast. — Bernardas 
Nenartonis, 4442 S. Ricli-
mond St. Chicago. 

Iždininkas — Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Kasos Glob. — Stefanija Se-
kauskaitė, 1902 So. Union 
Ave. Chicago. 
ir Jonas Mikolainis, 1529 S. 
50 Ave. Cicero. 

Korespondentas — Julijonas 
Šliogeris, 1508 S. 48 Ct. 
Cicero. 

Pagelbininkas — Antanas Bis-
lis, 1434 S. 49 Ct. Cicero.' 

Agitatorius — Stanislovas Ju
cevičius, 726 W. 18 St. Chicago 

> DR. CHARLES SEGAL l 
2 Perkėlė scavo ofisą po num • 

{4729 So. Ashland Avenuel 
• SDccUaUstas 1 

LABD. SĄJUNGOS 7-TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI. 

Pirjn. — Motiejus Svaranaučiua, 
2008 West 23-rd Street. 

Pirm. pagel. — Alek. Cibulskis, 
2243 South Oakley Ave. 

Nutarimų Rast. — Ant. Linkus, 
2216 South Leavitt Str. 

Turto Rast. — Mart. Česnaučius, 
2213 West 23-rd Place. 

Iždininkas. — Petras-Cibulskis, 
2343 West 23-rd Place. 

Eontrol. rast. — Ant. Janilieneius, 
2142 West 22-nd Place. 

Iždo globkjas. — Jozefata Rokienė, 
2326 West 23-rd Street. 

Kad sutvarkyti Našlaičių C e n t r o Atstovai: Antanas Jani-
lienčius ir Aleksandras Cibulskis. 

r 
i 

B vi 
~ Telefonas Dresel 2880 | 

bpecijalistas 
i lOVV, MOTERŲ ir VYRŲ LIG UI 

Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
S iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:3o| 
vakaie. Nedėliomie 10 kii 1 

č ž » — » • » » • • • • » • • • » » • m m m m i 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

Valandos: 16 
Gyvenimas: 

Tel. Canal 2118 
ryto Iki S vakare 

Tel. 
2811 W. 6Srd Str. 

Prospect S 46 C. 

I 
• 

• - - • •——•• • i 
Dr. M. T. STRIKOL'IS I 

iietuvis Gydytojas ir Chirurgas ' 
Peoples Teatro Name " 

I i 18 W. 47th Str. Tel. Boul. 1 8 o ! 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t ! 
ki 12 ryte. * 

I Res. 2814 W. 43rd Stree* " 
• Nuo ryto iki p i e t 
| T c l . McKinley 283 

I 
J 

m 
Tel 

Savaites prakalbas, kad jos 
nepasitaikytų tuo pačiu vaka
ru keliose kolonijose, visos 

Yards 6000 Blvd. 8448* 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

l ietuvis Gydytojas, Chirurgas tr 
AkuSeras. 

888S 8. Halsted St. Chioafo. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—t ir 

•«—8 vakar* Nsd. l t — U | | ryto. 

PLATINKITE •' DRAUGĄ.' • 

i i i i i i i i i i i iuiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiiiim 
Res. 1139 Independencc Blvd. 

Telefonas Vou Buren 884 

DR. A, A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ei «"g»«-y^ns 
Spccijalistas Moterišku, Vyriškų 

Vaiku ir visu chronišku Ugu 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—8 pa 

piety, 7—8 va*. NedėUomis 10—11 d. 
Ofisas 3384 So. M s l t e d s t , GUsaso 

Telefoaas t s t » m ' 8888 
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIUI 
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T r e M i e m s . Kovas 30, 1921 D H K U G K S / i 
i * < • • • » • » 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• * * * < 

LISLE, ILL. 
• »»»». 

Iš šv. Prokopo Seminaxijos. 
šioje seminarijoj yra susi

tverus Šv. Cyrilo ir Metodijos 
kleiiky draugija tikslu lavin-
ties viešomis kalbomis, paskai
tomis ir t. t. Prie draugijos pri 
klauso ir du Lietuviu kleriku: 
J. Skrypko ir V. Damazus, 

Kovo 12 d. klerikas Juoza
pas Skrypko laikė paskaitą a-
pie Rusų būdą ir tikėjimą. Is 
jo paskaitos galima buvo iš
girsti daug naujų dalykų. 

Kovo 19 d. klerikas V. Da
mazus laikė paskaitą: "Rusų 
šaly naujas misijoms kelias". 
Po paskaitos dr-ja laikė susi
rinkimą, nes if ji rūpinasi mi
sijos reikalais. Seminarijos 
rektorius Prokopos O. S. B. D. 
1). Įnešė, kad draugija iš savo 
iždo paaukotų keletą dolierių. 
Išpradžių nutarta paskirti $50, 
bet Lietuviai klerikai, matyda
mi svarbų reikalą, varėsi už 
daugiau. J ų pastangomis pri
dėta visas šimtas. Reiškia, 
kad Lietuviai klerikai dirba 
ne vien tarpe Lietuvių, bet ir 
tarpe svetimtaučių. 

Teko sužinoti, jog klerikas 
V. Damašus žada kreiptis i 
gerb. Amerikos kunigus, kad 
įsteigtų 4*Misijonorių fondą' 
nes pramatoma diena, kada 
reikės visuomenei rupin-
ties misijonoriais, skelbian
čiais Dievo žodį Rusijoj, po-

savęs išrinko sau į direkto
rius, o kun. Petkų atmetė. 

4) Kad senieji direktoriai, 
uoųie^t susivažiavimo išrink-
« i i i v * . • • i • 

draug ir kunigais, einančiais 
augštesnius mokslus. Reikės 
atsižvelgti ir į tuos, kurie va
žinės po Lietuvą ir pradinėse 
mokyklose mokins vaikus ka
tekizmo. Tikus. 

LIET. ATSTATYMO BEN 
DROVĖS &ĖRININ-

KAMS PRANEŠIMAS. 

Gerbiamieji šėrininkai:— 
Paskutiniame L. A. B-vės 

šėrininkų susivažiavime, buvu
siame Vasario 21, 1921, New 
Yorke, mes, žemiaus pasila
siusieji, tapome išrinkti nau
jais šios Bendrovės direkto
riais ir, be abejonės, šėrinin
kai laukia jau iš mūsų, kaipo 
naujai inėjusių Bendrovėn di
rektorių, ką mes esame naujo 
šios Bendrovės labui nuveikę. 

Vienok, labai nusistebės mū
sų gerbiamieji šėrininkai, kuo
met perskaitys šį pranešimą, 
kurį mes skiriame mūsų visai 
spaudai ir visai Bendrovei ir 
kurį esame padarę po mūsų 
bendro susirinkimo, laikyto 
Brooklyn, X. Y.Jvovo 22, 11)21, 
kuriame dalyvavo visi trys 
naujai išrinktieji direktoriai: 
J. \V. Lutkauskas, kun. X. J. 
Petkus ir J. O. Sirvydas. Be 
to, dalyvavo susivažiavimo iš
rinktosios knygų peržiūrėjimo 
komisijos nariai: p. V. Lazdy
nas ir B. Vaškevieiutė. 

Šitame mūsų susivažiavime 
paaiškėjo sekantieji dalykai: 

1) Kad L. A. B-vės senieji 
direktoriai jau atlaikė savo 
vienų susirinkimą Kovo 8 d. 
1921, ir atrado, kad pereitasis 
šėrininkų susivažiavimas ir vėl 
buvo "nelegalis", t. y. neturė
jęs užtektino balsų%vorumo. 

2) Kad susivažiavimo išrink
tieji direktoriai taip-gi buvo 
išrinkti nelegaliai, ir todėl su 
jais •negalima skaityties, kaipo 
su d i k t o r i a i s ir todėl jie ne
buvo kviesti nė į minėtąjį su
sirinkimą. 

3) Kad senieji direktoriai 
>avo susirinkime tik gale pasi
naudodami, du iš susivažiavi
me išrinktųjų direktorių, Lut-
kanskj) ir ftirvjdę, patys nuo 

toji knygų peržiūrėjimo komi
sija buvo Kovo 7 d. nuvažia
vusi į L. A. B-vės raštinę kny
gas peržiūrėti, tai p. A. B. Stri 
maitis neprileido tos komisi
jos prie knygų, sakydamas, 
kad susivažiavimas buvo nele-
galis, todėl ir ši komisija ne
turi teisės knygas vartoti; nors 
jisai pridūrė, kad jo užreiški-
mas esąs neoficijalis, bet apie 
tai galėsią pasakyti tiktai di
rektoriai po savo susirinkimo. 

5) Kad ši komisija buvo in
formuota jau iš potam įvyku
sio senųjų direktorių susirin
kimo, jogei šėrininkų susiva
žiavimas tapęs rastas nelega
liu, ir jogei ir apie knygų per
žiūrėjimą jie busią informuoti 
t i'k vėliau, ar juos prileis, ar 
ne. 

6) Kad dabar senieji direk
toriai jau šaukia vėl naują sa
vo susirinkimą, į kurį kviečia 
tik savo išrinktuosius, o ne šė
rininkų išrinktuosius, direkto
rius ir tą savo susirinkimą ma
no įvykinti Balandžio 5 d., 
1921. 

Tai tokius faktus mes turi
me iš L. A. B-vės senųjų di
rektorių darbuotės. Akyvai z-
doje šitų faktų, mes darome 
sekančias išvadas: 

1) Kad pereitasis susivažia
vimas buvo pilnai legalis, 
nes patys senieji direktoriai 
susivažiavimo laiku turėjo sa
vo atskirą posėdį ir, tarp sa
vęs pasitarę, visam susivažia
vimui viešai užreiškė, jogei ta
me susivažiavime yra pilnas 
kvorumas. 

2) Kad jokie dabar aiškini
mai, jogei tasis susivažiavimas 
buvo nelegalis, neturi savo 
svarbos, nes niekas dabar ne
gali patikrinti, kadangi pati 
valdyba su savim visas pra-
ksis pasiėmė ir galėjo jų dau
gelį sunaikinti. 

?>) Kad mes, susivažiavimo 
išrinktieji direktoriai, skaito-
mės save tik susivažiavimo, 
tai yra žmonių išrinktais di
rektoriais ir jokiu būdu mes 
negalim pritarti seniesiems 
direktoriams, buk susivažiavi
mas buvo nelegalis ir jo
kiu būdu mes negalime prisi
imti įšrinkimo per senuosius 
direktorius. 

4) Kad, jeigu tokis senųjų 
direktorių užsispyrimas yra 
nedaleisti naujų direktorių, nei 
knygų peržiūrėjimo komisijos 
prie revizijos viso L. A. B-vės 
biznio, tai mes manome, kad 
mūsų Bendrovėje yra labai 
sunkios kur nors paslaptys. 

5) Kad tokioje padėty e-
sant mes nebegalim imti sau 
atsakomybės prieš mūsų Ben
drovės šėrininkus ir net nega
lėtume ineiti į savo pareigas, 
kaipo direktoriai, nes mes vis 
vien būtume mažumoje ir mes 
visuomet būtume senųjų di
rektorių balsais viršijami. 

6) Kad šitaip dalykams su
sidėjus ir seniesiems direkto
riams paskelbus, jogei perei
tasis susivažiavimas buvo ne
legalis ir mes negalėdami 
darodyti legališkumo, nes ne
beturime praksių, mes esame 
priversti kreipties į visos Ben
drovės šerininkus,kad naujame 
susivažiavime, kuris turėtų į-
vykti liepiant teismui per 
" v r i t of mandamus", šitą 
klausimą ant visados išspręsti. 

daryti nutarimus, jog jie pri
taria šitokiam naujam susiva
žiavimui per "wr i t of man
d a m u s " ir kad gitą susivažia
vimą sušaukti įgaliotų išrink
tąją knygų peržiūrėjimo komi
siją, kuri yra sykiu legalė ir 
visos L. A. B-vės veiknlenės 
revizijos komisija. 

8) Kad sekančiamer^aluti-
name susivažiavime butų iš
rinkta ne tik šių metų trys 
direktoriai, bet ir praeitų metų 
trys direktoriai, nes ir praeitų 
metų susivažiavimas taip jau 
buvo nelegalis. 

9) Kad mes, praeitojo susi
važiavimo išrinktieji direkto
riai, padarę šituos nutarimus 
ir, vadovaudamies mūsų įga
liojimais nuo praeitojo susiva
žiavimo, pavedame šitame rei
kale knygų peržiūrėjimo komi
sijai išimti iš teismo "wr i t 
of mandamus" ir būti aržiau
siame kontakte su visos mū
sų Bendrovės šėrininkais ir 
visį šėrininkai meldžiami tuo 
reikalu susinešti su minėta 
komisija, po šiuo adresu: Au-
diting Committee of the Lith-
uanian Development Corpora
tion, 315 Walnut Street, Ne-
wark, N. J . 

10) Kad šitokis paskutinis 
susivažiavimas ant "wr i t of 
mamlamus " turėtų įvykti 
paVmigoje Balandžio arba vė
liausiai pradžioje Gegužės mė
nesio. 

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Direktoriai: 

Pasirašo: • 
J . W. Lutkauskas. 
Joseph O. Sirvydas, 
K m N. J . Petkus. 

Tvirtiname parašus: 
Knygų Peržiūrėjimo Komi

sija: 
Barbora Vaškevieiutė. 
Vladas Lazdynas. 

— 

C H I C A G O J E . 
— 

IŠ L. GYNIMO K-TO SUSI 
RINKIMO. 

yra redagavęs Lenku kalboje 
laikraštį, "Glos Lu i l v . Žmonės 
Vilniaus srity eją tamsus, bet 
ima susiprasti ir kripti prie 
Lietuvos, ypač bežemiai ir ma
žažemiai. 

Liet. Misija esanti pasiuntu
si L ie t Gynimo Komitetui 
(Chieaginiam). laišką su pra
šymu surengti jam prakalbų 
inarŠrutą, bet tas laiškas nu
klydęs, patekęs į kito keno 
rankas. Pats dr. Alseika da
bar prašo L. Gyn. Koin. jam 
įrengti prakalbas. 

Hertmanowicz. — Liet. Gy
nimo Komitetas offcijaliai ne
gavo jokio laiško nuo L. Misi
jos dr. Alseikos prakalbų rei
kale. 

Vienas atstovas. — Kur su
rinkti pinigai bus siunčiami! 

Hertmanowicz.—Mūsų nusi
statymas yra, kad eitų per L. 
Misiją. Tas sutinka su dr. Al-
seikos įgaliojimu. 

J . Palekas. — Kur Liet. Lai
svės Paskolos stotys arba ap
skritys rengė prakalbas, pini
gai buvo pasiųsti per L. Mi
siją. Federacija (turėjo ome
nyje A. iL. R. K. Federaciją) 
esanti niekis. Ten priklauso 
tik vveiai, tretininkai ir ma-
ži vaikai. Didelės pašelpinės 
draugijos nepriklauso. 
Pasipylė daug kalbų, kaip L. 

L. Paskolos Chicagos Apskri
tys galėjo paimti darbą, kuris 
turėtų priklausyti Liet. Gyni
mo Komitetui, ir kaipLiet. Gy
nimo Komitetas jį pražiopso 
jo, pramiegojo. 

HertmanoNvicz karštai pra
dėjo kalbėti, kaip jisai visad 
savo užduotis gerai, sąžinin
gai atliekąs, kad net su savo 
asmeniniu darbu yra keliais 
mėnesiais atsilikęs. 

Ad. G ūgis, pirmininkas, pa
sisako nežinojęs, jog, šis susi
rinkimas yra šaukiamas. J is 
tik gavo laiškelį nuo sekreto
riaus, kad pribūtų į susirin
kimą.. Ir tai jis netrukšmau-
ja, tyli del šventos ramybės. 

Sekretorius pasiaiškina, kad 
susirinkimą šaukęs pasitaręs 

7) Kad del šito šėrininkai 
turėtų padaryti savo apskri- ant plebiscito ^Tilniuje, o. 
čių susirinkimus ir juose pa- pakraščiuose. Pats d \ Aisei 

Gynimo Komitetas laikė susi 
rinkimą J . Elias svet. (Town 
of Lake), kurį atidarė pirm. 
adv. K. G ūgis, apie 8:45 vai. 
vak. Atstovų buvo 15. Į SIK 
sirinkimą atsilankė*ir Dr. D. 
Alseika. Raštininkas, p. Hert-
manowicz, perskaitė protokok*} 
susirinkimo, laikyto Gruodžio 
1 d., 1920 m., kuris liko pri 
imtas. 

išduota raportai iš keleto 
vakarų ir prakalbų. Auką 
daugiausia . pavyko surinkti 
prakalbose, kuriose dalyvavo 
p. J . Karosas, krikščionis-de-
mok ratas. 

Atsilankius dr. 1). Alseikai, 
nutarta senesnius reikalus a-
tidėti, o griebties naujųjų. 

Paprašyta dr. Alseikos pa
kalbėti. J is pasisako esąs Liet. 
Valstiečių Są-gos centralinio 
komiteto ir " V a r p o " bendro
vės įgaliotinis. Dabar esąs L. 
Misijos įgaliotas rinkti au
kas Vilniaus atvadavimui. Pi
nigai esą reikalingi užvisla-
biausiai propagandos vary
mui Vilniaus srityje tarpe 
tamsių žmonių* kad jie skaity-
tusi nors da ne Lietuviais, tai 
bent Lietuvos piliečiais. Da
bar ten yra leidžiami laikraš
čiai trimis kalbomis: Lenkų, 
Rusųj ir Lietuvių, bet Lietu
vių dvasioje. Tuos laikraščius 
redaguoja M. Biržiška. Šis bu
vęs socialdemokratas, dabar 
nei jokis, bet vis-gi esąs kai
resniųjų pažiūrų žmogus. Tai 
jis tą darbą varo ir turi ŝ »su 
pritarimą, nuo kairiųjų iki de-

Lietuva nėra sutikus 
o. tik 

Alseika 

Sio mėnesio pradžioje :Liet.v . . _ . . . . , . , 
_ . __ *.* . . . . su iždininku (Elias) ir kitu 
. t-iii KnnurOTflfi :>iki> s i l im. . . . valdininku. Su pirmininku 

noti su veikiančiaisiais dr. Al
seikos prakalbų marž. reika
le ir raportuoti savo patyri
mus Liet. Gynimo Komitetui. 
Perstato į tą komitetą, bet nie
kas neapsiima. Šiaip netaip 
apsiėmė A. Kareiva, paskiau 
p. Pr. Puleikis. Tuotarpu dr. 
Zimontas balsiai. — L. L. Pas
kolos Ch. Apskritys nieko dar 
nenuveikė. 
Tuomet p-nia Dundulienė duo 

da įnešimą atšaukti nutarimą 
komisiją rinkti. Susirinkimas 
nutarė panaikinti nutarimą. 

Girdisi nusiskundimų, kad 
Liet. Gyn. Kom. neturi užtek
tinai darbininkų, veikėjų. 

Dr. Alseika.—-Kaip čia bus, 
kad viena srovė eina prieš 
mus. 

P. Grigaitis. — Nedrįs prie-
sinties. 

Vienas atstovas. — s Mūsų 
komitetai po kolonijas yra 
persilpni. Praeityje parodė, 
jog nieko negalėjo nuveikti. 

Valančius (Valančauskas). 
— Dr. Alseika mokės kaip 
prakalboje pabrėžti, kur au
kos turi eiti ir tuomet minia 
nubalsuos kur jas nusiųsti, o 
ne Tautos Fondui. 

Susirinkimas nutarė, kad 
Liet. G. Kom. paimtų rengimą 
maršruto dr. Alseikai ir L . L. 
Paskolos Ch. Aps. tik pakvies
tų prie 'bendro darbo. Valdy
bai suteikta teisė pasisamdyti 
manadžerių rengiamam mar
šrutui ir jį apmokėti. 

Išrinkta Lie t Gyn. Kom. 
knygų revizijos komisija: And
riulis, M. Dundulienė ir J . Pa
lekas. 

Hertmanowicz skaito tele
gramą anglų kalba sveikinan
čią prez. Hardingą ir išreiš
kiančią jam pasitikėjimą. Ją 
norima pasiųsti prez. Hardin-
gui Kovo 4 d., inauguracijos 
dienoje, varde Lithuanian De-
fense Committee. 
Grigaitis išsireiškė esąs prie

šingas siuntiniui tos telegra
mos. 

Barčius. — Telegrama gali 
užgauti vieną partiją, kuri į-
eina į šį komitetą. 

Kitas atstovas. — Ši tele-

EXTRA! 
Pranešimas Cicero Lietuviams! 
Kurie norite pasiųsti piningų savo giminėms, tai siųs

kite per Lietuvių Prekybos Bendroves Agentą 
BENNY B. POSANKA 

Galima reikalus čia pat ant vietos atlikti nereikia kitur važiuoti. 
Sutelkiu pilnas informacijas norintiems važiuoti į Lietuva arba at
sitraukti savo giminės iš Lietuvos. Taip-gi parduodu Lietuvių Pre
kybos Bendrovės Serus. Visais reikalais kreipkitės šiuo adresų: 

Benny B. Posanka 
1447 South 50-th Avenue Cicero, Illinois. 

Telefonas Cicero 8003 
U:i 9:30, subatomis ir nedėliomis 

L 
Valandos kas vakarą 

nuo pietų iki vėlumai. 
R U O 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Atliekamu laiku tamsta gali 

užsidirbti po $50,00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia. 
220 S. State St.. Ruimas 1422 

Chicago. 

Paieškau brolio Antano Gelžinio 
ir Selnikovu. Jie patys ar kas apie 
juos žinote praneškite šiuo adresų: 
Žemalių klebonas 

Kun. Adomas Gelžinis 
Mažeikių Apskritis 

LIETUVA. 

M P. (jrigaitis ("Naujienų 
redaktorius). — L i e t Gynimo 
Komitetas negali remti Lietu
vos valdžios dabartinės poli
tikos — vedimą derybų su 
Varšava ir Žulikovskiu, areš
tavimą desėtkais žmonių ir t. 
t. Liet. Gyn. Kom. buvo sut
vertas Lietuvą ginti, o čia ap
eina Vilniaus atvadavimas. 
Ar dabar Liet. Gyn. Kom. dir
ba jam pavestą darbą f Jei 
ne, tai jau naujam darbui iš-
naujo reikia gauti tarybų įga
liojimas. 

Hertmanowicz įtaria kai-
kuriuos žmones ignoravime vi
suomeninių įstaigų ir netu
rint visuomenės užpakalyje, 
privatinė inicijatyva pradeda 
didelį, svarbų darbą, (<3ia 
duodama dr. Ziniontui už ė-
jimą prie L. L. Paskolos Ori. 
Aps. ir į kinkymą jo darban 
rengime prakalbų maršruto 
dr. Alseikai — Rep.) 

Dr. Alseika. — Lietuvos val
džia veda diplomatinę, kovfy 
ov Liet. G. K. (Lietuvos) eina, 
dirba prie atvadavimo Vil-

Paieškau brolio Juozą Valinčiaus 
pirmiau gyveno Chicago, I1L Dabar 
nežinau kur. Iš Lietuvos paeina To-
liočių kaimo Žagarės Valsčiaus* Šiau
lių apskričio, Kauno Redybos. Yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. Meldžiu ar 
kas kitas ar jis pats atsišaukti ant šio 
antrašo: _ j y 

Vladislovas Valinčius 
220 McKee Ave. Monesscn, Pa. 

• 

• n a 

R. M. S. P. 
Europą 

Dvisavaitini "O" Laivai 

NEW Y0RK-HAMBURG 
Sustojant 

Cherbourg ir Southampton 
ORBITA Gegužio 21—Liepos 2 
OROPESA Birželio 4—Liepos 16 
ORDINĄ Birželio 18-Liepos 30 
1-2 ir 3-čios Kl. Pasažieriams 
rhe Royal Mail Steam Packet O. 

117 W. Washington Street 
Tel. Dearborn 1367 

Arba prie Tikietų pardavėjų. 

ANT PARDAVIMO 
Pardavimui 1 lotas 30x125 Park 

Holme ant 50 ave. ir 4 lotai prie šv. 
Kazimiero Vienuolyno, gazas, suros 
sidewalks ir gatvės ir viskas atmo
kėta. Kas milyte čieto ir sveiko gy
venimo del platesnių žinių atsišau
kite pas 

Jos. A ligai t is 
810 W. SS St. Tel. Yards 2210 
e j į n i. „ i - — i . «i - i i • • - — - , - . . . . . . . . . . . . . . . . 

PARDUOSIU PIGIAI. 
Parduosiu savo lota pigiai. Jis yra 

po nuin. 1482 So. 50th Ave., Cicero, 
111. Manau važiuoti Lietuvon. Atsi
šaukite pas 

Joną Zalagėna 
1447 So. 50-th Ave., 

(Darbininkų Užeigoje) Cicero, 111. 
1 1 

Ant pardavimo namas, 2 flatų, • 2 • 
furnaces, aržuolinio medžio vidus, 
kningoms šėpos, buffet, gazas, elek- į s 
tra, telefonas ir viskas sulyg vėliau
sių Įtaisų randasi 2641 \V. 69 S t 
Kaina $7800.00. Atsišaukite pas sa
vininką 

0617 S. Artesian Ave. 

; • - » • • - - • • • • • • • • • • » • . • • • . g 
Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

10 So. La SaUe St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

2 * * a • » • • • • » » » • • • • • • • » » » » • 

Ciceho 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTTSTAS 

• Phone 
M 

4847 W. 14th Str. Cor. 40th Are, 
Cicero, BĮ. 

Vai. 9 išryto iki 9 v?k. Išimant 
i Nedėlias ir Seredas 

B 

negavęs progos sueiti. gra"1* b u t u priešinga nmsų 
nusistatymui, principams tve
riant šią organizaciją. 

{jrigaitis. — Sveikinti val
džią susidariusią iš partijos 
man priešingos aš nesutinku. 
Sveikinti pinigų maišą nega
liu. Kad republikonai daugiau 
pinigu, pašventė rinkimams ne
gu demokratai, jų kandidatas 
laimėjo. Šis komitetas yra su
tikęs dirbti tik tokį darbą, 
kurs abi partiji galės sutikti. 

Jurgelionis. — Telegrama 
bus paskelbta mūsų laikraš
čiuose ir tuomi butų agitaci
ja už republikonų partiją. 
Daugiau naudos neatneš. , O 
mums, socijalistams, butų 
sarmata tai skaityti. 

Hertmanowicziaus telegra
ma buvo bepradedanti suar
dyti Liet. Gynimo Komitetą. 
Vis-gi eita prie balsavimo. Di
džiuma balsų tapo nutarta te
legramą atmesti. 

Grigaitis nusišypsojo. 
Pirmininkas susirinkimą už

darė. Jau buvo 12.06 vai. ry
to. Baigiant 'susirinkimą sus
kaičiau 23 atstovus. 

Ir čia atstovai gerai paru-
niaus. Į tą komitetą įneina ir k ^ neatsižvelgdami į tai, jog 

• i šėmųjų. 

Lietuvos socijal^demokratai. 
Užtat nereikia nei kalbėti, ar 
remti tą darbą, ar ne. 

M. Dundulienė. — Ar Vil
nius ne dalis, Lietuvos kaip ir 
Kaunas, kad reikia te i t i klau
simas, ar atvaduoti Vilnių? 
Kam nedaleisti žmonėms 
dirbti, kurie nori dirbti? Jei 
jie dirbta, tai lai dirba. 

Susirinkimas nutarė išrinkti 
komitetą iiš iriji] narių susižS-

jų tarpe sėdėjo viena moteris. 
Reporteris. 

Sakoma, kad Anglijos kalė
jimuose duodama geras valgis, 
nes kaliniai juose pariebėja ir 
atrodo sveikesni. 

X 

Per 11 mėnesių 1920 m. Su v. 
Vals. valdžia surinko $51,000,-
000 taksomis nuo Jsoft dr inks ' 
(šaitakošės, papso, ir t. t.) 

Gausi 7 % 8% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MČRGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 
Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
komp. šėrus. 

Kreipkities J Lietuvių ištaiga 
PEOPLES INVESTMENT CO 
220 S. Statei* Street R o o m 1422 

Te?. "T '*" ' "" "" " ' f." '•;•'.•> Z", 
Kasdien a «, ^..j nuo 12 iki 3 
po piet. 
» i i * i , i 

{ » • > » • • • » » — » • • • » » • m m » • • • • • !> 
Tel. Ganai 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryto; 1 lkl | 
»o plot € iki 9 vakare 

i 

ĮjiiiiiiiiimiiiiiiiictmiiimiiiiimiiiiiiHMi 

Jūsų Ak js I 
Ar jos raudo

nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
kų, žvairumo, ar 
kitų kokių akie* 
ligų ? Jus nega
lite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. Ne-
j» toli visos akių ligos galima iš-

1 gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo 
S ilgiau jus atidedate priderama 
į priežiūrą, tuo liga darosi aršee-
| nė ir tuo labiau jus esate pavo-
! jui liekant neregiu. 

i 

j { » • • • • • « » , • » • • » — — » » » » » » H 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 99 metai 

Ofisas S149 So. Morgmn St. 
Kart* 12-ro 9L, Ctolcago, m . 

8PECIJ AUSTAS 
IfoterlSkų, VyriSkų, taipgi chro

niškų UBU. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
lkl S po pietų, nuo t lkl 8 valan
da vakare. 
Nedėliomis nno t lkl S po plot. 

> • • • • ' • • ' 

&2SS& oooo< DRESl 
COLLEGES 

[6205 S. Halsted, 2407 W. 
1810 N. WeUs St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-j 

10, Deaig&ing bianlui ir narname.< 
[Vietos duodamos dykai. Diplomai.; 

[okslas lengvais atmokėjimais.į 
įKlesos dienomis ir vakarais. Pa-
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1648 
SARA PATEK, pirmininkė.} 

i Pasiteiraukite pas 
manę uždyką 

Daleiskit man išegzaminuo-
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei-

£ 

f 
§ i 
£ 

> gu aš galiu jums apgelbėti, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
ti mano 28-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui augSčiausio 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų 

Nelaukite—-atsišau
kite šiandieną 

Ta dalyką neatidėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akįs 
pačios nepasveiks, bet Jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas; ir tam tikri akiniai išgy 
dys jūsų akis jeigu tiktai pada-
rysįteį laika. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegza-
minuosią dykai. 

Dr.F.O. Carter 
i 

i 
i Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Li#ų. 
| 120 S. State St., 2 augštas 

Chicago, m. 
j Vai.: 9 iki «; Nedėl* 10 ik 12 

Vienos duris 1 Maure nuo 
E Fair Krautuvės 

JlllllllllIflIlIlIltlIltlIltlIlIlIlIlIlItlIUIIIIIaT 



D R A U O g j Trečiadienis, Kovas 30, 1921 

i m 1 mf» » • • • » » » » » • • • • ' I » • < • » » » ' 

CHICAGOJE. 
• 

NORIMA SUSIAURINTI 
UŽMOKESNI RUB-

SIUVIAMS. 

ATRASTAS ŽMOGAUS LA
VONAS PO ŠALIGAT-

f VIU. 

r 
1 ; 
i 

H I 

I 

i 

TAS KLAUSIMAS PALIE 
ČIA 45.000 DARBI

NINKE. 

Bii(1lon<r Pk'kte dirbtuvės, 
10O1 "\Vest North ave., panak
tinis "VV'altor Jonas pusiaunak
čiu, kaip paprastai, apžiūri
nėjo aplinkui dirbtuvę. 

Staiga pamatė gat vaitoji 

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJĮĮ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

__ .. . . . , j . meinaneia kažkokia niotens-
Kompamios tvirtina, kad tas . . * - ._ 

ko. Jani tas buvo zmceiau. reikalinga išvengti lokautą 
Rulnj gaminimo kompanijos 

Cliioa^ojo vakar atliko galu
tinus žingsnius, kad rubsiu-
viams sumažinti užmokesuį 25 
nuošimčiais. 

Tas kompanijų sumanymas 
•paliooia 4.">,(M)0 rubsiuvių dar
bininku. Ir šitu\ l>e jokios a-

Tad jis ja. paseko. 
Moteriško tuo tarpu pasuko 

t ILSO i a n lbtan ir * priėjo prie 
šaligatvio, kuris stovi 10 pė
dų augšoiau loto ir po kuriuo 
yra tuščiu viotu. - ^ 

Kuomet moteriškė palindo 
po šaligatviu, panaktinis tuo-
jaus leidosi ieškoti policmono, Į 

_ Kovo 22 d. Dievo Apveizdos 
parapijos komitetai turėjo su
sirinkimą, kuriame Geg. 1 d., 
parap, salėje nutarė įrengti šei 
myninį vakarą, su vakariene 
ir programa. Vakarienę rengs 
patys komitetai, o programą 
piklys rinktinės dailininkij pa-
jiegos. Pelnas eis parapijai, 

Šioje kolonijoj priviso daug 
degtindarių. Nei areštavimai 
ir skaudžios pabaudos jų ne
panaikina. 

:— 

bejonės, pakels kovą prieš Tą nes jam tas atrodė nepapras-
kompanijų sugalvojimą. V tas daiktą 

Kompanijų tvirtina, kaf 
jei užmokesnis ir tolinus tu
rės pasilikti tokia, kaip šian
die yra, jie uždarysią savo dir
btuves. Siiko, publika reika
laujanti pigesnių drabužių. Pi-
gesni-gi negali but, kaip il
gai darbininkai busią brau-
giai apmokami. 

Dar jos sako, jei tuo žvilg-
gsifui su darbininkais nebu
sią susitaikinta, jie padarvsią 
taip. kai Į) šiaiutie esą padaly
ta Xew Yorke. (iirdi, tenai 
kompanijos uždariusios savo 
dirbtuves ir bO.OIH) rubsiuvių 
neturi darbo. 

Anot kompanijų, šiandie ru-
bsiuviai savaitėje uždirba nuo 
$4t) ligi $81). 

Tas klausimas paduotas ar-
bitraeijos tarybai, kuri suda
ryta iš trijų žmonių: po vie
na atstovą nuo darbininku ir 

4, 4. V 

kompanijų ir vienas pašali
a i s žmogusT 

Ta taryba pradėjo išklausi-
-nėjimus abiejų pusių. . 

Yra žinoma, kad šiandie rū
bų gaminimo industrijoje dar
bai menkai eina. T r jau ilgas 
laikas, kaip Cbicagoje viena 
trečdalis visu rubsirfviu netu-
ri darbo. 

Bet atsižvelgiant i gvveni-
jno brangumą, darbininkams 
butų padaryta skriauda, jei 
arbitraeijinė taryba sutiktų 
su sumažinimu užmokesnio. 

Pabaigus išklausinėjimus 
užims gal keletu savaičių kol 
taryba paduos savo galutiną 
nuosprendį. 

Už keliolikos minutų jis su
rado gatvėje poliemaną. 

Abudu nuėjo po šaligatviu, 
kur buvo palindusi moteriškė. 
Poliemonas turėjo elektrinį ži
burį. • 

Tenai atrado nežinomo žmo
gaus, apie 35 m. amžiaus, la
voną. Moteriškės jau nebuvo. 

Pas lavoną atrastas vienos 
moteriškės adresas. DetektivaįJ 
klausinėjo ją. Bet kol-kas ne
patyrė nieko nauja. 

Iš priežasties ilgų bažnyčio
je pamaldų, Kovo 23 d. neįvy
ko A. L. R. K. Federacijos 15 
skyriaus susirinkimas. 
To skyriaus susirinkimai bū

va kiekvieno mėnesi* trečiame 
trečiadieny. Rep. 

IŠ WEST SIDE. 
s 

narį, Jievą Valaitienę, kuri j -
mokčjo $5. Balius davė $207. 
Kuo£a nutarė gauti nors 10 
Gapbės narių. Centrui atvežė 
$340. 

7 kuopa gerai darbuojasi. 
8 kuopa atvežė O n t r a n 

$500. Birželio 19 d. rengia pik
niką. " v 

9 kuopa prašo kalbėtojų del 
6 Kovo. 

9. Vice-pirminihkui atsi
sakius, išrinlota naujas Jo
nas Petrajtis 4504 S>o. VVaishte-
naw. 

10., Kaslink^ Labcįarin-
gos Są-gos Savaitės. Įnešta iš
rinkti komisiją, kuri išduotų 
kvitas. Išrinkta: Stanislovas. 
Jucevičius, 726 W. 18 St„ 
Franciškus Vitkus, 1432 S. 49 
Ave. 

11. Sekantį susirinki
mą nutarta laikyti Kovo 30 d., 

[1921 m., Dievo Apveizdos yTSk; 
rapijos svetainėje. 

12. Susirinkimą uždarė pirm. 
A. Nausėda, kun. Kudirka at
kalbėjo maldą. 

A. Nausėda, pirm., 
A. Valančius, rast. 

uimimimiiiEjiiimmiiimiiimMiiimimiiiimim 
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Į Pinigai, Laivakortes Lietuvon f 
= - TAU T^mnl/nmi i Ofc /lianoa s 

I 
5 

Jau Išmokami į 26 dienas 
, * Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 

štai pavyzdis kaip apie mus» ir mūsų iš Lietuvos giminiems rašo: * 
"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 -dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po ISsiuntimo. 

Mikalojus Baltutis visus mUms pinigus Išmokėjo ,lkį skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas 
- p . Povilo Baltupio ir pad^kuokite jam, nes per jo įanką greičiausiai ir sažiniškiatislai pareina pini

ga is Daug mūsų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 
po 3—-4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai" šen ir ten kol gavo pinigus. I'o 
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. 
Naumiestis, Gruodžio \9, 1920 Mokytojas D. Jurjonaa"^ 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į {Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega-
liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padą 
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių. ^ ^ 

Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

1 
* 

i PAUL P. BALTUTIS & CO. I 
1901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. | 
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllHlllllillIlIlIlIlIlilIlIlIlHIIIIIIIIIiaillllllllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMllilUllllllllllIIIIflIHIUtlIlIUlif 

Kovo 20 d. L. Vyeių 24 kuo
pa " in corpore" ėjo prie šv. 
Komunijos. į 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PIE 
TVAKARUOSE. 

SUŽEISTAS GENERALIS 
VALSTIJOS PROKU

RORAS. 

Cliieagos universiteto oro 
biuro observatorijoje vakar 
anksti ryta seismografas re-
kordavo smarku žamės <lrebė-
jima. 

Drebėjimas su pertraukomis 
tesėsi apie tris valandas \\v. 
kokiij 1,2.1b mailių pietvaka
ruose nuo Ohicagos. 

Iš \Yashingtono pranešta, 
kad ir tenai (Jeorgeto\vn uni-
versiteto seismografas rekor-
davęs tą žemės drebėjimą. 

(Javėiiios metu L. Vyeių 24 
kuopa savo susirinkimuose 
narių «tarpe rengdavo diskusi
jas, kurias nariai mėgda
vo ir skaitlingai lankydavos 
į susirinkimus. Rep. 

* 

ATLETŲ VAKARAS. 

IŠ UPĖS IŠIMTAS LAVO
NAS. 

Ties Lake gat. tiltu iš upės 
išimtas nežinomo žmogaus, a-
pie 50 meti) amžiaus, lavonas. 

SUSPENDUOTI DETEKTI 
VAI IEŠKO ŽMOGŽU

DŽIO. 

Atletai, priklausantieji prie 
L. Vyčių Ohicagos Ap^kriėio 
Atletų ratelio, Balandžio 23 
d. rengia vakarienę Dievo 
Apveizdos par. svet., kurią pa
vadino "ratelio k r ikš tu , \ 

• Rep. 
• •• m i • • 

LABDARINGOS SĄ GOS 
CENTRO PROTO

KOLAS. 

Pirkite Dabar 
Atdara 

Dienomis 
Vakarais 

Nedaliomis 
Pirk Dabar! 

Specialis Išpardavimas 
Vartotų Karų 

PARDUODAMI ANT 
ISMOKESCIO PI.ANO 

IS 100 Karų Galima pasirinkti 
ROADSTERS 

5 Pasažierių Touring 
Pasažierių Touring 

COUPES 
SEDANS 

Karai su žieminiais Sailimis. 
Dideliame Pasirinkime. 

• ' i 

1920 Hudson Dixi« Flyer 
Templar (falifornia Top) C'olc 
Sorlpps-Booth. Oldgmoblle. 
Weatcott Chevrolet 

•TTel. Canal 6222 g | § 

S DR. C. K. CHERRYS % 
•j IJETCVIS DENTISTAS 
^2201 West 22-na & So. Leavitt SU* 
ô  - Chicago f * 
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 -N.JĮ 
% 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o) 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chicago, III. 

Praeitą sekmadienį Winth-
rop gatvėje susidaužė du au
tomobiliu. Vienu iš jų važiavo „ ^ 
generalis Illinois valstijos pro-'pateisinti už intariamajį apsi-

Pranešta, kad andai sus
penduoti penki detektivai nu
sprendė būtinai surasti žmog
žudį O'Connor, kuris nužudė 
detektivą O'NeilI, ir jį Chi-
cagon pristatyti gyvą arba ne*-
gyvų. 

Kalbama, kad jei jiems pa
vyktų tas padaryti, gal civi-
lės tarnybos teisme jie butų 

kuroras Brundage su savo žino 
na ir dviem vaikais. 

-Prokuroras smarkiai sužeis
tas. Jo žmona menkiau. Vai-
kai išliko sveiki. 

Kito automobiliuos du žmo
gų mirtinai sužeista. 
C3 

leidimą. 

PROTESTAI PRIEŠAIS VI 
VIANI. 

NAMŲ STATYMO TRUSTAS 

Illinois valstijos senato ko
mitetas ilgas laikas Chicagoje 
tyrinėjo apie gyvuojantį suo-
kalbiavimą namų statymo d a r i 
biuiukų vadų su namą staty
mui med&agos kompanijomis. 

Susektas jų suokalbiavimas 
nepripažinti iš kitų miestų čia 
pristatomos medžiagos, bet 
visuomet imti nuo chicaginių 
kompanijų. > 

Tai kriminalis nusižengimas. 
Senato komitetas užtikrina, 
kad kaltininkai už tai turės 
atsidurti kalėjiman. 

A irią Laisvės Draugą orga
nizacija Chicagoje per savo ad 
vokatą O'Donnell pakėlė pro-

i testą prieš Prancūzijos speci-
jalį atstovą Viviani, kurs at
keliavo čia taikos ir Tautų Są
jungos reikalais. 

Reikalaujama, kad Viviani 
šioj šaly nebūtų oficijaliai 
priimtas, kaipo aitriausias 
krikščionybės priešininkas. 

težinomo žmogaus, apie 40 
nietij amžiaus lavonas atras
tas duobėje šalimais 119 gat. ir 
Cottage Grove ave. Paimtas 
lavoninėn 214 E. 115" gat. 
Kensingtono policija veda tar
dymus. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. M 

L. B. K. Amerikos Labda
ringos Są-gos Centro susirinki
mas buvt) Vasario 23, 1921 m., 
Dievo Apveizdos parapijos 
s etainėje. < 

1. Pirmininkas^ A. Nausėda, 
atit'arė susirinkimą su malda. 

2. Protokolas buvo perskai
tytas ir vienbalsiai priimtas. 

3. Komisija nuo " t a g d a y " 
paaiškino, kad reikia paliudi
jimo arba "ehar ter io ." 

"4. Agitacijos komisijos ra
portas. S. Jucevičius paaiški
no, kad buvo ^nuvažiavęs 4 
Rockfordą ir atgaivino kuopą. 

5. Darinkta direktoriai: St. 
Jucevičius, 726 W. 18 St., Jo
nas Petraitis, 4504 So. Wasb-
tenaw, Bernardas Nenartonis, 
4442 So. Richmond St., Boles
lovas Sekleckis, 3427 So. Au-
burn Ave. 

6. Skelbimo komisija paaiš
kino, kad " D r a u g a s " neskelbs 
susirinkimo du kartu, ar bus 
mokama, ar ne. 

7. Pikniko komisija paaiški
no, jog tikietai padaryti ir išda 
linti. 

8) Kuopų veikimas: 
1 kuopa gavo vieną Gar

bės narį; Zofiją* Gečaitę, kuri 
| įmokėjo $100. Vakaras davė 
pelno $40. » 

2 kuopos nebuvo atstavo. 
3 kuopa gavo du Garbės na

riu, Moterų Są-gos 2 kp. ir 
Marcijoną Bookaitęj abi įmo
kėjo po $25, 

4 kuopa gavo vieną Garbės 
narį, Šv. Jono Evangelisto 
dr-ją, kuri įmokėjo $50. Vaka
rą davė $20. x 

5 kuopą gerai veikia ir iš
davė knygutes' del aukų* rin
kimo po namus. 

6 kuopa gavo vieną Garbės 

Kranki m 
Studebaker 
Overland 
National 
Bulck 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Drexel 
Patfe 

/ 
Fords 

Dodges 
Apperson 

Willy8-Knigrht 
Marmon 

Briscoe 
Reo 

Stephens 
Klng 8 
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J. P. WAHCHEES 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 1053 

Dlen. Room 618—159 N. Calrk St. \ 
Tel. .Randolph 3507 

\ Ar Ne Laikas Pagalvoti { 

JSTelef"""* RnnlAvarH 91 flft Ĉ  L'elefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 1 
DFJTTISTAS 

$ SSS1 South Halsted Str. o ralandos: 9—12 A, M. j 

1—5; 7—8 P. M. « 

Kissel 

Mėnesinio Išmokesčio Pliano 
Karo kaina Iškalno mAn. Mok. 
1200.00 $75.00 $2.-.00 
300:00 100.00 30.00 
400.00 175.00 35.00 
500.00 200.00 40.00 
600.00 200.00 45.00 
700.00 2&O.00 50.00 
800 .00 300 .00 55 .00 
900 .00 350 .00 60 .00 
1 .000.00 400 .00 55 .00 

Nereikia mort&aice mokėti 
Nereikia brokerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia taxu mokėti 
Nereikia freighto mokėti 
Fotografijos dykai. 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna 

gvarantija kaip nauji.. 

Parduodami ant Išmok. 
Pirk dabar, o karą gali atsiimti pa
vasari. Neruokuojame už palaikymą. 

MITCHELL 
DVI KRAUTUVES 

~2328~ , 2334 
liicnigan Ave. • Michigan Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse. 

• DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisai (r Gyvenimo vieta, 

8252 South Halsted Street 
Ant rtrlMM Unlreroal StmJkm Bank 

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

Nedėllomis nuo l t lkl 4. 
K M M 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

I Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
J Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 

i Residencija: 10538 Pcrry Ave. 
Tel. Pullman 342 

Kodėl Milijonai auksini} (markių) tapo išmokėta Lie
tuvoje pasiųstų per mus? 

Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kuršę.). 

Todėl kad mes pristatome pinigus >per 30 dienų. 
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau

siame paeto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu- ft 
sų Biure. * I 

t • v 

• 

X 

I • 
I 
I 
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• 
I 

European American Bureau j 
FABIONAS k MICKIEWICZ Vedėjai 

809 W. 35th St. (kamp. Halsted) 
Chicago, Illinois. • . 

v t 

-ATMINKIT 
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo

kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1.000.00 
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais. 

Parupinam pašportus j Lietuva, Latvia ir Russia. 
Parduodame laivokartės iš New eorko arba Kanados Vienu 

Laivu j Bremena, Hamburgą, Liepojų ir Eitkūnus. 
Jauskitės pas mus draugiškai. PatarymSri dykai. 

Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų ^ 
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai. 
Nedėliomis: Nuo ^ ryta iki 3 po pietų. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ELLINOIS 
Telefonas Yarda 50S9 

Valandos: — 8 iki 11 IS ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 lkl 8 vai. vakare.» 
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fv^RuTKAUsitAs"] 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty 1: 

AR NORI GEROS ŪKĖS. 
Turėsi kaimynus su kuriais 

galėsi susikalbėti kolonijoj ku
rią iries organizuojame Wis-
consiue. Žemė gera, 250 pieni-
nyeių, geri marketai, Tceliai,\0-
ras ir'gelžkeliai. Jūsų pasise
kimas yra mūsų pasisekimų. 
Ištaisytos ūkės Sand Pavietė 
kainuoja nuo $100 iki 250 už 
akrą. Gali nusipirkti už $25 o 
kitus dasidirbti. Platesnis pa
aiškinimas bus Jums pasiųstos 
jūsų kalboj. Reikalingi agen-

ttai. 
Homemaker Land Company 

Lithuanian Department 
127 N. Dearborn St. Chicago. 

J 29 South La Salle Street \ 
{ . Kam baris 334 - ] 
\\ Telefonas: Central %»— | 

S Vakarais, 812 W. 33rd S t ! 
a Telefonas: Yards 46R1 • 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Tiesos^nis Patarnavimą 

NEWYORK-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

i ^ Didžiausi Moderniški Laivai 
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA 

Kovo 31 Balandžio 14 Balandžio 28 
(3rd Kliasas Tiktai) 

Trečia Kliasa iš S e w Yorko į Eitkūnus 9130.00 
Trečia Kliasa iš Xew Yorko 1 Liepojų $132.00 

Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims Ir valkams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear
born Str. Cbloago, arba į Lokalį Agentą. 

• 

arti 47-tos Qatvės 
Tel. Drover 704S 

Dr. C. Z. Vezelis 
I J I K T U V I S DENTISTAS 

4712 8 0 . ASHLAND A V E H l l 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 

Seredomia nuo 4 lig 9 vakar* 

I S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laldotuvAae kopiglanala. n»i-
Jkala meldilu atsidauktl. o mano darbo 
•bustt* užganėdinti. 

2314 W. 28rd PI. i Chicago, UI. 
TeL Oanal 3199 

JohnRusRin 
BEST AND BIGGEST CIGAR 

~ ^ ^ 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
I. I. Lewls Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij. 

I.S.MAIL 
Generalini Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 

NORTH GERMAN LLOYD 

IfJKS 

Iš New Yorko be jokiu mainymu tiesiai j 
BREMENA i r DANZIGA 

S. S. NEW ROCUELLE Balandik) t 
S. S. ANTIGONE Gegužio S ir Birželio 15. 

Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persędant ii laivo | laivą. 
Atsišaukit paa H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La SaUe St., Chicago, Un Tel. Franklin 4130 
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento. 
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