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Baigiasi Revoliucija 
Vokietijoje 

* 

Streiko pavojus ima vienyti 
vokiečius 

BUS SUDARYTAS NAUJAS VOKIEČIAI, SAKO, PILDY-

PRANCUZIJA PADVIGU- I GAISRE ŽUVO DU AMERI 
BINS SKAITLIŲ KA

RIUOMENĖS. 

Aukščiausioji karės taryba tu
rės susirinkimą. 

KABINETAS. SIĄ TAIKOS SUTARTĮ. 

Paryžius, kovo 16.—Laik
raštis Petit Parisien praneša, 
kad Prancūzijos vyriausybė 
turi paruošusi tris kariuome
nės korpusus pasiusti Vokieti
jos froutan išilgai Rhine. Tuo
met prancūzų kariuomenės 
skaitlius ten butų padvigubin
tas. 

Neleistina betvarkė. 

KONU. 

Ebert ir toliaus pasiliksiąs 
prez iden tu . 

stoj talkininkai su atsidėjimu 
Bet tiek, kiek leisianti tautos | tėmijasi, kad tenai vokiečiai 

Geležinkeliečių streikas Man-
churijoj. 

-JL 

VVashingfon, kov0 17. — A-
merikoniškos ekspedicijos Si-
berijoje vadas, gen. G ravės, 
pranešė karės departamentui, 
kad kovo 6 šalę Vladivostoko 
sudegė amerikoniškų karei 
vi u kazarmės. (Jaisre žuvo du 
kareiviu. 

Be to, pranešta, jog Man-
ehurijoje geležinkeliečiai pa
kėlė streiką ir šiandie Kinijos 
rytiniu geležinkeliu nevažinė-

Okupacijinėj Vokietijos juo-| j a traukiniai. 

SENATAS PRIPAŽINO 
- PASARGĄ TAIKOS 

SUTARTYJE. 

gurbe. 

Berlynas, kovo 16. — Vo
kietijoje pakilusi kontrrevo-
liucija baigiasi. 

Berlynas, kovo 16*.—Praei
ti} sekmadienį naujos vyriau
sybės kanclieris Kapp priėmė 

Čia nuomoniaujanja, kad j užrubežinių laikraščių kores-
trumpu laiku abi pusi susitai-' pondentus Bismarcko kamba-
kins ir socijalistas prezidentas ryj. J is trumpai laikraštinin-
Ebert sngryž ir vėl Berlynan, kams paaiškino naujos vyriau-
Su juo sugryž ir visi jo mi- sybės politiką, 
nisteriai. Kanclieris pasakė, kad nau-

PaskeJbJa, kad naujos vy- joji vokiečių vyriausybė esan-
riausybės kanclieris Kapp da-; ti ištikima Versailleso taikos 
rąs sutartį su senosios soči- Į sutarčiai. Vokiečiai pildysią 
jalistų vyriausybės prezidentu sutarties sąlygas tiek, kiek jos 
Ebert. Norima gražiuoju su- Į nebusią priešingos tautos gar-
sitaikinti. bei ir šalies ekonominei atei-

Niekas visgi negali pasaky- j c i a h 

ti, kiek tame yra tiesos. Nes ' "Naujoji vyriausybė nėra 
tiesioginis su Ebert u 
simas negalimas. 

stfMn&-J reakcjjoninė. J i stovės ant de
mokratijos pagrindų. Mes iš-
skleidėm juodą-baltą-raudona 

Susitaikymo posmai. y.]iavą j o ? p n £ r a r b o s v i e t o j e ; 

Anot pranešimu, militaristu I Ir mes visuomet suvaržysime 
vyriausybės kanclieris Kapp j visokį pakilusį generalį strei-
&U soči jalistų vyriausybės ap- f ką. 
ginimo ministeriu Noske su- ; "Leipzige karės kriminali-
sitaikymui pabrėžę sekančius štai bus teisiami, kaip seno-
kelis principijalius posmus: ; šios valdžios buvo žadama." 

1. Kapp atsisako sudaryti 
naują kabinetą. LUDENDORFF YRA 

2. Naujas kabinetas sudaro? R L ^ N E-
mas iš ekspertų. 

3. Nauji rinkiniai atstovų 
parlamentan įvyksta dviejų 
mėnesių laikotarpiu. "7" ~ TTV , 

* . . , , r . . Berlynas, kovo 16.—Užrube-4. Naujas prezidentas Vokie- | v . \ . . „. . ' ' , ; . , . . ziuose buvo pasklvdusių zimų, 
t.jos respublikai renkamas ne | k a d į £ L u d endorff , k u r s 
parlamento, bet ^vento j i j , s k a i t o m a s v o k i e č i u i n i i i t a r i s tų 

5. Rinkimų metu Ebert pa
silieka savo vietoje. 

taippat ir 
augščia li
pi rminin-

Vakar jis konferavo su kanc 
lieriu Kapp. 

6. Ekonominė imperijos ta
ryba ir eksploatacijos tary
bos pakeičiamos antruoju bu
tu^ pavadinamas darbo butu. 

Bus atšauktas streikas. 

Be to, sutarime paminimas 
dar toks posmas: 

"Naujoji ir senoji vyriausy
bės bendrai paskelbia dekla
raciją, jog gyvuojant dabar
tinėms aplinkybėms generalis 
darbininkų streikas yra dide
lis prasižengimas prieš vokie
čių tautą , , . 

Tas reiškia, kad generalis 
s t r e i k a s Vok ie t i jo j e plečiasi 
ir jis yra pragaištingas abiem 
pusėm ir 7 visai imperijai. 

Kad išvengti to pragaištin
gumo ir neleisti suirutėmis pa
sinaudoti radikalams* milita-
ristai atsisako nuo viršenybės 
ir taikosi su socijalistais, kai
po vokiečiai su vokiečiais. 

Bus išvengta kraujo pralieji
mo. 

smegenimis, iškeliavę* Mask-
;VOU. ^ 

Tuo tarpu gen. Ludendorff 
vra Berlvne. Vakar jis konfe-
ravo čia su nauju kanclieriu 
Kapp. Suprantama, konferen
cijos pasekmės nežinomos. 

Londonas, kovo 16. — Bol
ševikai iš Maskvos skelbia, 
kad kaikurie japonų kareivių 
būriai Siberijoje pakėlę maiš
tus ir apsitaisę raudonais bol
ševikiniais ženklais. 

» 

streiką apleidęs Berlyną. Dau
gel vietose darbininkai jau 
pakilo. Kai-kur įvyko susirė
mimai aarbininkų su kariuo
mene. Pasirodė žmonių aukų. 

Darbininkai paklausė pa
kvietimo streikan. Nes jiems 

-ivo pasakyta, kad Vokietijon 
gryžta reakcijoninė vyriausy
bė. 

Kanclieris Kapp išpradžių 
grūmojo streikininkams. Bet, 
pasirodė, kad grūmojimais ne 
ką pelnysi. 

Tad kad išvengti kraujo 

nepake l t ų j ok iu suiručių , k a d 
darbininkai neišeitu streikan 
ir nevaržytų visuomenės gyve
nimo. 

Rhine provincijos vokiečiu 
komisijonierius buvo pakvies
tas konferencijon su talkinin
kų kariuomenių vadais. Pa
skelbta, kad visuose okupuo
tuose apskričiuose nebūtų su
drumsta ramybė. 

Foch yra vyriausias vadas. 

Maršalas EoVh ir ligsiol dar 
vis skaitosi vyriausias talki
ninkų armijų vadas visuose 
frontuose, rašo laikraštis 
Echo d e Paris. 

Be to, maršalas 
tole sniai skaitosi. 
šios kares tarvbos 
kas. 

Šiandie maršalas yra Vokie
tijos fronte. Kaip tik sugry-. 
šias čia, sakoma, jis tuojaus 
sušauksiąs augščiausios karės 
tarybos susirinkimą. 

Maršalas sako, kad Prancū
zija pasirengusi kas momen
tas numalšinti įsikarščiavu
sius vokiečius. 

Turi pildyti sutarties sąlygas. 

Daugelis nuomoniauja, kad 
Vokietija su tomis per versmė
mis ar kartais nenorėtų atsi
sakyti nuo pildymo taikos su
tarties sąlygų. 

Premjeras Millerand sako, 
kad taikos sąlygos yra nepa
liečiamas daiktas. Nuo to ne
galės atsisakyti vokiečiai, ne
žiūrint to, kas pačioj Vokieti
joj turėtų įvykti. 

S.-V. NETURI VALSTYBĖS 
SEKRETORIAUS. 

Naujo sekretoriaus dar nepat
virtino senatas. 

Washington, kovo 16. — Va
kar senatas 56 balsais prieš 
26 priėmė senatoriaus Lodge 
padarytą pasargą prie sky
riaus dešimtojo taikos sutar
tyje. Tasai ' skyrius sutartyje 
paliečia Monroe doktriną. 

Prezidentas Wilsonas tuo 
tarpu priešinasi visokioms pa
sargoms ir pataisymams. 

Šią savaitę senatas galuti
nai balsuos vitukog sutarties 
klausime. 

Atrodo , k a d s u t a r t i s bus pr i 
imta su pa sa rgomis i r t a i p bus 
induota prezidentui. 

Anglija atsisako pripažinti 
naują Vokietijos vyriausybę 

ANGLIJA MANO. KAD TA j Naujoji vyriausybė turi pa-
VYRIAUSYBĖ TRU1 

PAI GYVUOS. 

Kartais gali but sugrąžinta 
monarchija. 

\ 

rinktiną kariuomenę, kurią 
sudaro apšviestesnieji vokie
čiai. Senoji vyriausybė savo 
pusėje turi tik darbininkų Mi-
ujns, ypač pietinėse provinci
jose. Londonas, kovo 17. — An

glijos užrubežinių reikalų ofi
sas, kurs turi nuolatinius su-j 
>inesimus su lordu Kilmar- j 
noek, Anglijos atstovu B e r J a i k o i M ' k t u l talkininkų įsr 

lyne, skelbia, jog Anglija ne-! l , i a , ^ ' i n a s i vokiečių nesuti-
mano pripažinti naujos V o - | k i m u s >7a negalimas daiktai 

Negalimas įsimaišymas. 
ržrubežiniu reikalu oi' 

Washington, kovo 17. — 
Pirmu kartu pasitaiko S.^Val-
stijų istorijoje, kad valstybės 
departamentas neturi virši
ninko. 

Veikiantysis sekretorius 
Polk ištarnavo legaliai 30 die
nų po Lansingo pasitrauki
mo. Dabar jis ilgiau negali 
but sekretoriumi. 

Prezidentas paskyrė sekre
torių Colby iš New Yorko. Bet 
senatas jo dar nepatvirtino. 
Senatoriai kelis kartus tarei
si apie jo tinkamumą užimti 
tą augštą vietą. Bet netarė 
galutino žodžio. 

Dabar daugeliui žmonių 
reikia išvažiuoti is Suv. Vals
tiją. Nėra kam patvirtinti pa-
sportų. Nėra legalio sekreto
riaus. 

SOCIJALISTAS DEBS STA 
TOMAS KANDIDATU Į 

PREZIDENTUS. 

Atlanta, Ga., kovo 16.—Vie
tos kalėjime, kaip žinoma, už
darytas Amerikos socijalistų 
partijos vadas Debs. Michiga-
no valstijos socijalistai kalėji
mai! buvo pasiuntę delegaciją 

nes ji 

kad 

kiet i jos vy r i ausybės , 
nebus pastovi. 

Anglai nuomoniauja, 
tikrieji revoliucijos sukėlėjai 
Vokietijoje dar neiškilę aikš
tėn. Jie pasirodys švieson tik 
tuomet, kuomet bus gana aiš
ku, kad revoliucija pilnai pa
vykusi. 

Tarpe tų ligšiol nežinomu 
suokalbininku, sako, svarbiau-
sią rolę lošia gen. Ludendorff. 
Sako, jis pienuoja apribota i > 

"Mes esame taikoje su Vo
kietija", sako auigštas valdi
ninkas, " i r negalime mai-
švties be paskelbimo karės. Gi 
skelbti karę arba be karės pa
skelbimo maišyties į viduji-
p\\\% Vokietijos reikalus butų 
neteisingas daiktas, kaip ilgai 
Vokietija pildo taikos sutar
ties salvgas. 

"Didžiausias pavoju-, kokį 
i'-a'ima pramatyti — tai eko-
nominis Vokietijos sugriuvi-

rinkimuose balsavimais su- j UUifi Neramybės sulaikys dai-
pakalbinti Debsą but kandida- Saukti parlamentą, pasisk -lbti j ktu produkciją ir tuomet Vo-
tu į šalies prezidentus iš soči-; prezidentu ir paskui visa \ kietija neištesės pildyti tai-
jalistų partijos. \ imperiją pakreipti mo 

Delegacijai neleista pasiina- j narchijos kelian. 
tvti su Debsu. Bet DebsV per 
kalėjimo viršininką delegacijai 
pranešė, ka<l jis sutinką* but 
kandidatu: 

KAREIVIAI NUŽUDC'GEN. 
BREDOVĄ. 

NAUJAS SUOMIJOS KABI 
NETAS. 

Copenhagen, kovo 17. 
Naują suomių kabinetą 
vėrė prof. Erich. 

Londonas, kovo 16. — Bol
ševikai, iš Maskvos praneša, 
kad savi kareiviai nužudę ru
sų gen. Bredovą pietinėj Ru
sijoj. Gen. Bredov veikė gen. 

— j Oenikino armijoj. J is kaltina-
sut-lmas už žudymus žvdu Ukrai-

! noj ir kitur. 

Pramatomas naujas impera
torius. , 

Nereikia laukti, sako ang
lai žinovai, kad atstatytan 
Vokietijos sostan į imperato
rius butų pakviestas buvęs 
kaizeris, arba buvęs sosto į-
})< dinis. Greičiausia bus pa 
šauktas katras 1 nors buvusio 
kaizerio anūkas. Bet Jto už
tikrinti visgi 

Taippat 
negali ma. 

galimas daiktas, 

kos sąlygų. 
"Tuomet, suprantama, tal

kininkams prisieitų užimti 
Vokietiją. Bet toksai žygis 
butu pavojingas ir didžia: 
1ai sus." 

Atsisako pripažinti. 
iv 

Anglijos atstovas Berlyne, 
lordas Kilmarnock, gavo ins
trukcijų būti neutraliu tuose 
vokiečių kivirčuose. Nepripa
žinti naujos vyriausybės, bot 
ir nenuolankiauti senajai. 

ŽADA PAKILTI VOKIEČIŲ 
RADIKALAI. 

ITALIJAI TRŲKSTA KURO. 

Rymas, kovo 16.—Pradėjus 
praeitu sekmadieniu čionai su
varžytas gazo vartojimas. Į vi
sus privatinius namus gazo 
kasdien duodama: ryte pusvar 
landžiui, pusiaudienyj pusan
tros valandos, vakare vienat 
valandai. Italijai trųksta ang
lių. 

Militaristams bus vargo 
su streiku. 

Socijalistas prezidentas E-
bert su savo ministeriais pas-1 praliejimo, sugalvota gražiuo-
kell>ė generalį darbininkų ] ju susitaikinti. 

PAKILI NESUTIKIMAI 
TARPE BOLŠEVIKU 

IR ESTU. 
Gelsingforsas, kovo 16. — 

Estonijos-Rusijos parubežiais 
stovis aršėja. Tas klausimas 
aptariamas steigiamajam estų 
susirinkime. 

Rubežius uždarytas. Ę&tų 
armijai išleistas atsiliepimas 
kas momentas but pasirengu
siai. Nes .galimas susikirtimas. 

Paryžius, kovo 16.—Nepri-
gulmingieji socijalistai ir ko
munistai Mannheime turėjo 
susirinkimą. Nutarė pasinau
doti dabartinėmis suirutėmis 
Vokietijoje ir paskelbti sovie
tų valdžią. 

Sulig gautų čia žiivų, Ber
lyne pakelta klausimas socija
listų frakcijoms susivienyti ir 
bendrai veikti prieš militari-
stus. 

Iš Berlyno pareina Udrni 
mažai žinių. Tr tos neaiškios. 
Matvt, tenai veikia aštri mili-
taristu cenzūra. 
Suirutės ir plėšimai Be;lyne. 

Telegrafų linijos, jungian
čios Berlyną su Prancūzija ir 
kitomis viešpatijomis, išdalies 
Partrauktos pradėjus sekma
dienio rytmečiu. 

Kuomet, praeitą šeštadienį 
militaristai ėjo Berlynan, kai-
Muiuose priemiesčiuose buvo 
pakilusi betvarke Daugel vie
toje pakelta liaušės ir imta 
plėšti krautuvės. Bet policija 
apmalšino riaušininkus. 

Generalis darbininkų strei
kas Berlyne paliečia transpor-

fcacv9, elektT>:-- spėka* ir pri-
statvma vandens. 

Pranešta, jog sustreikuosią 
ir geležinkelių darbininkai. Ši
tie, sakoma, pranešę naujajam 
kanclieriui Kapp apleisti. Ber
lyną. 

Generalis streikas kitur. 

Generalis darbininku strei-
kas paskelbtas Kiel'e, Breme
ne, Hamburge ir Regensburge. 
Publikos sentimentas yra pa
lankus socijalistų valdžiai Co-
logne, • Essen, Dusseldorfe, 
Bochrun, Dnisburge, Rpandau 
ir Fjankforte. 

Mažai duonos Berlyne. 

Augščiau paminėtuose mie
stuose išdalies pakelti strei
kai. 

Pačiam Berlyne jau yra ma
žai duonos, kuri ne visiems 
prieinama. Bijomasi, kad vi
sai nepritruktų. 

Lei'pzige militarinės spėkos 
yra palankios naujai vyriausy
bei. Bet visuomenė nelabai 
pasitiki militaristais. 

Bavarijos vyriausybė Mu-
niche šalies valdymą laikinai 
pavedė vienam generolui, pa
lankiam Eberto valdžiai. 

Senoji Eberto valdžia stei
giamąjį susirinkimą sušaukia 
Stuttgartan, Wuertenlbergi-
jon. 

kad, jei abi pusi gražiuoju ne- Senoji vyriausybė reikaJa-
susitaikins, turės pakilti civi-j vo, kad Anglijos atstovas ^ ro 
lė karė. Jei tokia pakiltų, 
iuomet Vokietija liktų sunai
kinta. 

testuotų prieš militaristu pa
kilimą. Bet atstovas nepaklau
sė. Tr gerai padarė. 

PAKYLA NACIJONALISTŲ 
PARTIJA t U R K I J O J . 

Talkininkams grūmoja naujas 
pavojus. 

v * • 

r ia i s 

Washington/kovo 16. — 
Turkijos valdžion išnaujo su-
gryžta senoji provokiška tur
kų nacijonalistų partija, sulig 
gautų čia konfidencijonalių 
žinių iš Konstantinopolio. 

Buvo manoma, kad ta tur
kų nacijonalistų partija bus 
palaidota veikiant armisticijos j kalbėjosi apie Turkijos liki 
sąlygoms. Bet pasirodo kaip m ą > tuo metu turkai nacijona-

ruožais plečiasi tarpe 
afganų, persų, totorių i r kitų 
musulmanų Mažojoj Azijoj. 
Ten talkininkams grūmoja 
naujas pavojus. 

Kas indomiausia, kad turkai 
nacijonalistai ima veikti ran
ka rankon su bolševikine Rit-
sija. 

Talkininkai kalba, turkai vei
kia. 

Kuomet- andai talkinir. 
atstovai Londone iLgas lai1* 

tik priešingai. 
Štai garsus kituomet Dar-

danelii| apginėjas Mustapha 
Kemel išnaujo" atakuoja tal
kininkų kariuomenes. Enver 
paša, Talaat paša ir kįti snl-
tanato stipnjs rasčiai pas
prūdo Vokietijon. Ir tenai dar 
buojasi .nacijonalistų reikalais. 

Suokalbis atnaujinti karę. 

Nacijonalistų partijos svar
biausias tikslas neduoti talki
ninkams suskaldyti Turkijos, 
atsiimant nuo jų visas užim
tas teritorijas. m 

Tie turkų nacijonalistų va
dai vadovauja pan-islamiz-
mo sukilimui prieš Angliją i r 
Prancūziją. Tas sukilimas pla-

listai veikė h* atliko savo nau
dai didelius darbus. 

Talkininkams Londone be
kalbant ir besitariant, turkai 
nacijonalistai ir ligšiol žudo 
krikščionis Armėnijoje, kau-
jasi su talkininkų kariuomenė
mis ir baigia rengti talkinin
kams krizį M. Azijoje. 

ADMIROLAS BENSON U2 
ĖMĖ OFISĄ. 

„ , < Washington, kovo 17. 
John Barton Payne čia užė
mė ofisą, kaipo vidujinių rei
kalų sekretorius. Admirolas 
Benson gi užėmė shipping 
board pirmininko vietą. 

http://Kir.pt
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L I E T U V I Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdien* Išskyrus nedėkltonias. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHIUAGOJ I R U Ž S I E N Y J E : 

Metams $ « 0 0 
Puse i Metų _ . . . ^ . . . . . tJM 

BCV. VALST. 
Metams 95.00 
Puse i M e t a S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos ne 
n u o Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
k a n t krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus } regis
truota laiške. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, IU. 

Telefonas McKJnley 6114 

Pinigai. 
Siunčiant pinigus į Lietuvą 

naudinga žinoti, kiek galima 
gauti lietuvišku auksinu už do
lierį. Tat ne visada būva vie-
naip.Suhato.je 13 kovo lietuvis 
kas auksinas įr vokiška markė 
kainavo liek, kad už vieną do
lierį ir 35 centus galima buvo 
gauti šimtą auk>inu arba mar
kiu. Panedėlyje 15 kovo ja U 
buvo galima gauti tą patį Šim
tą už 1 dolierį ir 20 centų. 
Tat reiškia, kad per sekma
dieni (nedėlią) šimtas auksi
nų atpigo penkiolika centą. 

Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoje pinigas vadinasi vie 
naip. Jo vardas yra dolieris. 
Bet Suvienytu Valstijų dolie
ris yra vertesnis už Kanados 
dolierį. Tą galima pastebėti 
mainant didelius pluoštas. Xo-, 
rint gauti tūkstantį Ameriko 
dolierįų panedėlyje 15 k 
reikėjo užmokėti 1125 Kana
dos dotierius. 

Anglijos pinigas taip-gi 
puola žemyn. Vienas svaras 
sterlingų (tai]) vadinasi Ang
lijos pinigas) subatoje buvo 
$3.69, o panedėlyje jis jau bu
vo tik .'> dolieriai o7 centai ir 
pusė. Taigi per dvi dieni sva
ras sterlingų atpigo pusantro 
cento. Kas turėjo mainyti 
tūkstantį svarų, tas žymiai pa
juto, nes nustojo 15 dolieriu. 

Augštyn kyla Šveicarijos 
pinigai. Panedėlyje S kovo už 
dolierį galima buvo gauti V) 
frankus be vieno santimo, t. v. 
5.99. Subatoje K> kovo už tą 
patį dolierį galima krato gau
ti 6 frankus be dešimties san
timų, o panedėlyje l.V kovo 
6 frankus be dvvlikos santimu. 

Nors prancūzų frankai skai
tosi lygus Šveicarijos fran
kams, tečiaus už 1 dolierį pa
nedėlyje 8 kovo duodavo l.'J 
frankų 70 santimų, 13 kovo 
už tą patį dolierį davė K> fr. 
43 santintus, o panedėlyje 13 
kovo 13 f r. 54 santimus. Iš to 
matyt, kad vokiečių revoliu
cija pakenkė ne vien vokiečių 
bet ir prancūzų pinigams. Ši
tie buvo beeiną brangyn, bet 
nuo suimtos iki panedėliui 
pradėjo smukti: per dvi dieni 
nusmuko J) centai. 

Italų lyra skaitosi lygi 
prancūzų ir šveicarų frankui. 
Bet tik skaitosi. Tštiesų-gi už 
vieną Suvienytų Valstijų do
lierį 1T> kovo galima Vmvo 
gauti 18 lyrų ir 32 centezimu. 
Per vieną, savaite italų pini
gai atpigo 37 čentezimais, nes 
8 kovo už dolierį galima bu
vo gauti tiktai L7 lyrų ir 95 
čentezimus. 

Lenkų markė eina blogiau 
nž vokiečių, nes už 75 Suvie
nytų Valstijų centus galima 
gauti Šimtą lenkiškų markių. 

Bet lenkų markė pereitoj sa
vaitėje neatpigo nei nepa
brango. Taip pat pastovi yra 
kaina Jugoslavijos pinigo, bet 
jų šimtinė yra dešimčia Ame
rikos centų brangesnė už lenkų 
šimtine. Čeko-slavokų pinigai 
eina geryn. 8 kovo jų šimtinė 
buvo 1 dolieris 12 centų,. 15 
kovo jau buvo $1.35. 

Tarp visų naujai atsiradu
sių viešpatijų geriausia stovi 
Suomijos arba Finlandijos pi
nigai. Standartinė jų markės 
kaina yra lygi Šveicarijos 
frankui, t. y. penkta dalis 
dolierio. Dabar 100 Suomijos 
markių atseina $5.30. Tie 
pinigai kyla, nes 8 kovo ta 
šimtinė buvo tik $4.50. Tat 
reiškia, kad per aštuonias die
nas Suomi ii šimtinė pabrango 
80 centų, t. y. beveik penktą 
dalį. 

Piniginių dalykų žinovai la
bai naudojasi visa painiava 
pasidariusia pasaulio pinigų 
tinkle. Daug syk norėta visų 
viešpatijų pinigus % suvesti į 
vienybe; daug syk tie bandy
mai nepasisekė. Šiandien yra 
begalinė suirutė. 

—— 

D-ras Lapp 
Paprastai laikraščiai rašo 

tiktai mirusių žmonių nuo
pelnus, bet darbą dir
bant reikia žinoti su kuo 
susidedi. Prisidedant lie
tuviams prie bendro katali
kiško veikimo Amerikoje rei
kia šį 4 a" žinoti apie žmones, 
su kuriais naudinga dirbti iš 
vien. 

Daktaras Jonas A. Lapp 
gyvena \Vashingtonc, D. V. J is 
yra skiriamas vesti reikalus 
katalikų socijalio veikimo 
skyriaus. Nesvarbu žinoti, ka
da jis gimęs, kokias mokyk
las ėjęs, bet svarbu žinoti, 

ain ji* dirba viešąjį darbą. 
Nors jis yra gydytojas, bet 

už savo veikalus apie Ameri
kos visuomenės gyvenimą jis 
gnvo teisių daktaro laipsnį 
iš Alfred Lniversitv. J is v ra 
pa rašės veikalą i 4Our Ameri
c a " (Mųs Amerika). Iš pir
mųjų šaltinių jis surinko, su
tvarkė ir atspausdino svar
biųjų teisių knygą pavadin
damas ją "Important Federal 
L a v s " (Svarbieji Federaliai 
]statai) . Paskui jis surinko 
"Federal Rules and Regula-
t ions," t. y. Fcdcralės Taisy
klės ir Patvarkymai." 

Prezidentas VYilsonas, pri
pažindamas d-ro Lapp'o nuo
pelnus ir mokėjimą naudin
gai dirbti, paskyrė jį į Su vien y 
tų Valstijų Amatinio Auklėji
mo Valdybą (Federal Board 
for Vocational Education). 

Devynerius metus daktaras 
Lapp buvo Teisių Informaci
jos Biuro direktorium Indija-
nos Valstijos kapitolije. Per 
du metu jis buvo direktorium 
Ohio valstijos socijalės apsau
gos valdyboje. 

Jau minėjome, kad Nesv 
Yorko arkivyskupija kvietė 
Socijalio Veikimo skyrių per 
žiūrėti savo labdaringąsias į-
staigas. Tą darbą vedė dakta
ras Lapp. Jis taip-gi sustatė 
pranešimą, kuris neužilgio 
taps atspaustas. 

Karės metu daktaras vedė 
pilietybės kampaniją, kurią 
jam buvo įtikėjusi Tautinė 
Katalikų Karės Taryba. 

Daktaras L&pp yra specija-
listas dirbtuvių ir viešuome
nės sveikatingumo klausimuo-
įe. Juose jis turi taipigi daug 
ir prityrimo. 

Nors čia surašyti toli ne vi
si d-ro LaprVo nuopelnai, bet 
ir to kas minėta, perpilnai už
tenka, kad žinotume, jog pir
masis Socijalio Veikimo Sky
riaus vedėjas turi tris brau-

Iš Lietuvos. 
( " D r a u g o " kor#«p©ndeneija. Rašo P. Julius Kaupas.) 

KAUNAS. 

S a u s i o ! d., 1920 m. Atvažia
vusiems Kaunan iš Amerikos 

Kas anuomet lietuvių ka
riuomenę matė maršuojant, 
negalėjo nesidžiaugti. Vyrs į 

, • • i • vyrą, visi taip karingi. O jei 
vienas pulsis pirmiausia j akisi * y . v r . . . . 
—Lietuvos kariuomenė. Kariš-

. . , jam teko. I r kuomet vokiečiai 
kiųKaune nestoka; gatves jais. 
taip ir mirguliuoja. Bet ameri
kietį ne jų gausybė sudomės, 
tik gerai pažįstama Amerikos 
kareivio uniforma. Dabar veik 
visa Lietuvos kariuomenė A-
merikos rūbais aprėdyta, iš
skyrus, bet ne visai, karinin-
kus-oficierius ir senesnių for
macijų kareivius, kurie dėvi 
palšai-pilkos spalvos unifor
mas. Šiandie Lietuvos kariuo
menė aprėdyta visiškai Ameri
kos aprėdalais, ir jeigu ne skir 
tinga kepurė, lietuvio kareivio 
neatskirtum nuo amerikiečio. 

Avalinė ir drabužiai gauta 
dar spalio mėnesyj ir labai lai
ku. Nebūt gauta, daugeliui bu
tų prisiėję šaltį kęsti, nes del 
medžiagos stokos ir didelės 
brangenybės daugelis kariškių 
nebūt turėję šiltesnio aprėdalo. 
Tž tai, žinoma, ačiū Amerikai, 
kuri paskolos formoje aprėdo 
pardavė, bet taip-gi ačiū ir 
Tautos Fondui, kurio pinigais 
jis buvo parvežtas. 

Šiandie Kauno bažnyčiose 
buvo padėkos pamaldos del 
Lietuvos išliubsavimo ir išvaly
mo nuo vokiečių ir jų sėbrų 
kolčakininkų - bermontininkų. 
Šiandie Lietuva išvalyta nuo 
vokiečių ir bolševikų-rusų plėš
riųjų burių. Beliko tik vienas 
Lietuvos dalies okupantas— 
lenkai. Nors Kaunas ir Lietu
va džiaugias iš dviejų priešu 
atsiliuosavus, bet džiaugsmą 
niaukia skausmas, kad tretysai 
okupantas Lietuvos čielybę no
ri suskaldyti. Kaip ir kokiu bū
du bus pradėta skaitliuoti* su 
paskutiniuoju okupantu, vien-
tik augštesniai valdžiai tėra 
žinoma. 

Šiandie Kaunas šventadie
niai pasipuošęs, pakiliai 
džiaugsmingo upo. Ne tokio 
upe butą spalio ir lapkričio mė 
nėšiuose. Buvo nervuotas, i li
te mptas, l>et nenusiminęs. Lie
tuvą tuomet teriojo ir smūgiu 
grasė vokiečių-rusų plėšriosios 
gaujos. Formavosi antras vei
kiantysis frontas, neminint 
lenkus, kurie iš Suvalkų ir Vil
niaus nuolat grūmojo, o čia dar 
keletas lenkomanų pačiam 
Kaune maištą ruošė, pretekstą 
lenkams giliau Lietuvon briau-
tis. Anuomet iš Kauno ir per 
Kaimą traukė į įvairias frontų 
vietas kariškosios formacijos. 
T raukia kareiviai ir dainuoja. 
Dainuoja ir šiandie, bet ne taip, 
kai anuomet. Anuomet daina 
buvo sinarkesnė, griežtesnė, 
negu šiandie, ir aštriais, skam
biais komandos žodžiais pro
tarpiais išpinta. Ir daina ir ko
manda taip rūsčios būdavo, kad 
nenoroms baisus nujautimas 
nervus ir upą intempdavo, 
kaip visuomet žūtbūtinę mirti
ną kovą nujaučiant. Kad ir in-
temptas, bet Kaunas buvo tik
ras—tikras, kad vokiečius-ru-
sus nugalės. Taip buvo tikras, 
jog linksmiai žiniai pasklidus, 
kad lietuviai vokiečius-rusus 
Hadviliškyj skaudžiai sumušė 
ir apsupo Šiaulius, niekas nesi
stebėjo. Džiaugėsi, bet nesiste
bėjo. 

matė priešas, tikrai nusiminti 

• 

giatLypatybes: jis yra žinantis 
savo dalyką žmogus, jis yra 
darbštus veikėjas ir jis yra 
nuoširdus katalikas, tarnau
jantis ne savo asmens tiks
lams, o tiems idealams, į ku
riuos jis tiki. i ierai padarė 

j tos .kariuomenės smūgių para
gavo, jie lyg savo nepasiseki 
mui pateisinti pripažino, kad 
lietuvių narsumas ir atkaklu
mas viršijąs senosios Rusijos 
kazokų. Dabar toji Lietuvos ka
riuomenė atsidūrė Mažosios 
Lietuvos pasienyj. 

Sausio* 13 d. Lietuva spar
čiai organizuoja vidaus tvarką. 
Kas moka įvertinti valstybinės 
organizacijos komplikaciją, 
persistato valstybinio organiz
mo sudėtį, jo įvairių organų 
gausybę—tas tik pajiegs įver
tinti lietuvių sugebėjimą .pa
tiems save valdvti. Kiekvienas 
kam teko Lietuvoj pastaruoju 
laiku pagyventi, tiesiog jauste 
jaus, kad gyvena savystovioj, 
organizuoto j valstybėj. 

Lietuviams savo valstybę 
kurti teko ytin skaudžiose apy-
stovose. <Jyventojų sudėtis miš
ri, dalys pasiduodavo ir dar 
pasiduoda pašalies intakai. 
Aiškiausi tokių lenkai ir sulen
kėjusi* gaivalas. Bolševikai, jų 
simpatizatoriai ir socijalistų 
rųšys maža valstybes kūrybai 
tedavė. Bolševikai griovė ir te-
begrauua. Inteligentijos, o 
ypač valstybinio auklėjimo, 
maža. Rusija tos rųšies žmonių 
lietuviams veik nedavė. Jeigu 
pridėsime tą faktą, kad didžiu
mą darbščios inteligentijos su
ėmė kariuomeiK', lygiai kaip 
visą idealingąją jaunuomenę, 
prikergsime techniško išlavini
mo žmonių stoką—gal dalinai 
turėsime vardą tų sunkenybių, 
kurios trukdė ir tebetrukdo 

valstvbei organizuotis. 
L Z . 
A) vienok lietuviai pajiegė 

valstybę suorganizuoti, be pa-
gelbos iš šalies, vien trukdomi, 
bauginami. Netobulas kol-kas 
Lietuvos valstybinis gyveni
mas, bet dabarties aplinkyoes 
domon paėmus, s ie tuvoj sma
giau gyventi, negu kuomet nors 
atmenamuose laikuose. Lietuva 
sveikesnis, malonesnis ir nesu
lyginamai geresnis tvarinys 
negu Lenkija, kuri didesnė, iš 
šalies paramos turėjo ir turi, 
daugiau inteligentijos pajėgų 
buvo susitaupiusi. Tą pripažį
sta svetimų šalių vyrai, ku
riems teko buvoti Lenkijoj ir 
Lietuvoj. K u r lenkai su savo 
1* kultūra ' ' Lietuvon užėjo— 
apie žmones nei nekalbėk: už 
demarkacijinės linijos lietu
viams Lietuva kaip saulė švie-
f-ia. Lietuvos ilgisi ir tą ilgėsi 
kai-kada demonstruoja Kuršo 
gyventojai latviai, savo Val
džią turėdami. 

O vienok patys lietuviai 
uiurna dažnai ant savo tvari
nio, pykstasi. Svetimieji lietu
vių nuveiktiems darbams ste 
bisi ir daug kredito pripažįsta, 
tik patys lietuviai nesitenkina. 
Matyt lietuviu tvervbos dar-
bas neužsibaigė. Kaip Lietuva 
bus pilnai savystovi, ramybės 
laikais lietuviai baigs valstybi
nio tvėrybos darbą ir suorga
nizuos, sutvarkys savo šalį 
taip, kad joj visiems bus miela 
ir malonu gyventi. Tų tai laikų 
išsiilgę lietuviai. I r pykstasi, 
kodėl jie ne šiandie. 

Vasario 4 d. Ką tik sugrįžau 
iš kelionės Liepojun, iš latvių 
pašalies. Teko Į Liepoją keliau
ti, į latvių-lietuvių portą, ame
rikiečiu dovanų reikalais, siun
čiamų per Lietuvos-Amerikos 
Pramonės Bendrovę. Čia tą 

vanų pasiuntimą, o jos vis dar 
Lietuvoj nesirodo. Pasirodo, 
kad dovanos atvežtos į Kopen
haga, o iš ten į Liepoj ų, kur 
joms priimti jau priruošta, ne
siranda kas veža. Pasaulyj.-lai
vę badas. Jeįgu sunku gauti 
laivas iš Amerikos į K\iropą, 
tai ką jau besakyti išKopenba-
gos į Liepoju! 

(Raugiau bus.). 

tiiiiiimmimiiiiiiiiiiiuirtiiimiiiiuiimii 
Laikas pamąstyti kuom per 

Velykas gerklę mazgosi suval
gius dešra. Duodu informaci
ją kaip daryti gurus gėralus 
namie už dyką, 

COSMOPOLITAN MER-
CANTILE CO. 

80 Winthrop St., Boston, 19 
Mass. 
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Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mą ir Designing Mokykla. 
M UBUS i s tema ir mokymo būdu JŲ? 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. • ' 

Mes turimo didžiausius ir goriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose s iuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

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

t 

Patterns daromos sul ig mieros, vi
sokio sti l iaus ir dydžio iš bet kurio, 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SGHOOL. 

.1. F. Kosiilcka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAOO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

i •• m "* 1 ' 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

t HICAGO, IULIMOI* 

Valapdos: — 8 Ikt U 1* ryto; 
ft po pietų iki 8 vak. N e d a l o -
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

t m • • • • — »« o » — • 
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DR. J. SH1NGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 18 St. 

Karap. 4 t Court 
Res . 1229 W. 4» Avenoe 

Telefonas Cicero 3666 
Ofiso Cicero 49 

ifAi,WA*ra LIETUVIŠKAI 
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. 2EME LIETUVOJE 
Dafoar gera proga ją įsigyk- Klauskite paaiškinimų. 

J .IKI'* * OS PINIGAI 
i iy lu kasdien. Ne lauki te kol *>axiflks **»« kur«o #Jt5.ttO ui šimtą 

s iuskite snvo g i m i n ė m s arba *iikiU> iiabnr o |*wiu«iu- vėUau. Par
duodame r i k i a i s arba gyvais .pinigais PAf iAL W E K Q 6 fc-TKSA. 

PasiMH-tus ir Laivakortos parūpiname važiuojant iems Lietuvon ir 
Amerikon. 

8 H X t L \ M K P R E K Ė S T A V O I U S . Darome Dokumentus žemės 
ir k i tuose *«*kaiiio*e. *»* uškilaii,****** laišku ar ypatiškai reikia kreip 
i l s prit -

35 S. Dearborn St., 
Chicago, BĮ. 

Tclefouas Majestie *S47 
Antros Lubos, Durys 206. 

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 
9 iki 6; r t a r n . ir Subat. iki 8 
Nedėl iomis nuo 10 iki 4. 

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

LAIKRAŠTIS TIR $2.00 
Nežiūrint šiandienines brangenybes, mes savo lietuviams tė
vynainiams pa'darom proga įsi^įti naudingą Laikraštį savo na
mus, tai MParbo Valandos". Tmie.l per žiuos mėnesius kas no r 
užsirašyti Laikraštį lai MiiiR'ia tuojaus už prenumeratą $2.00 
laikrašt į gaus per metus. Adresuokite: 

"DARBO VALANDOS" PUB. CO. 
64ifl Superior Ave. Ckveland, Ohio. 
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* PIRKITE SAVO S 

Plaunamą Masiną Į 
nuo pasitikimos kompanijos | 
čia pat, nereikia nei j miestą | 
važiuot. 

Pristatome į visas miesto § 
dalys. S 

KALUZNY & CO. I 
5041 So. Ashland Ave. 

Tel. Bouievard 7899 

2804 Milwaukee Ave. 
Tel. Irvuig 5095 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 

ac 

DR. S. BIEŽiS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 \Vest 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas C anai 6222. 
Valandos 1—5 ir 7 iki 9 vakare. 
Residonsija: 

3114 W. 42ttd St. 
Telefonas MoKinley 4988 

Valandos: iki 10 ifiryto. 

Lietuvos Pašto Ženklus 
U l l . i l L. | • • ' * • • • • • • " • • ! • L l l — • I I . M I . I W • i n i i i p 

Goriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Žeiikiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savienišiems netik del laiškų, bet i* didesnę įm
iną, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Ldetuvon kartu su 
Pašto ženldai8, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

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

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

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

* 
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JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

19 SO. LA SALUE STREET 
a y r e n l m o Tel. Hutnboldt 97 

\ Vakarais 2911 W. Mt-nA 8tre«t 
Tel. Rockwel l 6909 

C H i e A G O . . I U ^ 
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i 
PATYRIMAS GEJUAUSLAS MOKYTOJAS. 

Išbandyk šį naują išradimą. 

3 3 = 

Tdef«OM l'ollman 85«* 

Dr. P. P. ZALLYS • 
Lietuvis Dentistas 

10857 So. Michlgan, Avenoe 
K«*el»nd. |UL 

VAIJtMK>St • Iki » vaksn». 

i yri 

Dr. G M. a^SER 
-

rr«JktlkuoJa X» cuetai 
Ofir«8 31*8 8o. Horgain ht. 

j « e r t ė J18 ro m., Ckitatgfo. i « 
S P E C I A L I S T A S 

vyskupai pavesdami socijalio 
veikimo skyrių teikiam ištir- laukia. Mat siuntėjai laiškui* 
tam žmogui. g'unii46iiis jau pranešė apie do-

siuntunn begalo lankia ir noan- ilu w 8 valandai vakaro. 
N o d ^ i o m i s nuo 9 iki 2 po pi©' 

Talefonas Yar4s ««7 

Mottrlftkų, Vyriakų, taipgi caro 
niškij lijrg. 

| OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte I = 
lki< 10. nuo 12 iki 2 po piet. nuo « ' 

I 

V VI U I I n MOTKKYS, ar jums jau yra žinoma, -
kad tapo išrasUi gyduolė prašulininiui pleiakang ir r 

sulaikymui p laukų s l inkimo? V į 
lfcHKOK PAGELBOS, K U R G A I J M A R A S T I . . | 

Scn-Riiylo Halr Tonio <plauku ton ikas ) , tai yra r 
vėliausis išradimas ir pasekmingiausiai gyduo lė nuo 5 
pleiskanų ir plaukų s l inkimo. Be to dar; sust iprina = 
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais S 
ir briljantavai blizgančiais. 

t - '' ' m m 
JSITĖMYK! Žemiau pasirašiusi kompani ja a b s o . S 

liūtiškai gvaraittuoja S e n - R a y t o P lanku Toniką, ~ 
jog ji*, greitai ir visiškai prašal ina ple iskanas ir 5 
sulaiko plaukų sllnjjUmgL. 

YIKLOM1CT reakalaukite St^u-Rayto P l a n k ų Toni- S 
ką pus barberius ir apt iekosc arba pirkite iš ngoa- r 
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) bon- ^ 
kute parsiduoda už $1.06; / 4 oz — už 60c. ; 

Iši)and.vmui jo gerumo, išpirkite šj kuponą, pažy- -
įnėdami savo vard^ ir adresą ir jdokite 10c. vertas E 
staa.pų padonR-imui persiuntimo lėšų. o m e s pri- = 

siusime aampaUį. " 

THK S E N - R A V T O O O M P A S Y 
«<>17 \ l a d c Pai-k Ave., Cle\xrUuid. Ohio. ' 

Gerbiami šiuomi aš prisiimsiu jum J Oc. vertės «^ampij. u/. j<u. 
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTL'OTu 
11AYTO PLAUKU TONIKO. 

I 

S15N-

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
KANSAS CITY, KANSAS. 

Šešti) dieną šio mėn. iš prie
žasties vietinio klebono kun. K. 
Skrypkos varduvių, pasidartia-
vus targ . P. K. V i neini, buvo 
surengtas vakaras. Vaidino 
u S v . Kazimieras," kuris gra
žiai pavyko. Po vaidinimo K. 
Lukošiūtė, vardu vietinio jau
nimo, pasveikino gerb. soleni- v a d a*< K ' M ^ l s < K - ***** 
aantą, o choras gražiai atgie
dojo giesmę į Šv. Kazimierą. 
Po to klebonui įteikta didelis 

kun. Pr. Vaitukaitis, A. Valan
čius, J. Zalaginas, J . Mockus, 
J . (fribauskas, J . Šliogeris, J . 
Riniavieius, L. Gedvilas. 

1*. Tamuliunaitė 65c. 
£>v. Antano parap. benas au

kojo sekančiai: 
•I. Brazauskas 2 dol. 
Po 1 dol.: L. Krikščiūnas, 

RED. ATSAKYMAS 

gyvų gėlių bukietas. 
Kaušas City lietuvių koloni : 

j a bene bus tik mažiausia iš 
visų, bet žmonės čion geri ir 
bažnyčia myli. Pastaruoju lai
ku sumanyta Įtaisyti varpą, tad 
gerb. klebonui pakalbėjus apie 
tai, žmoneliai, bėgyje 15 miliu
tų, suaukoio virš $700.00. Var
po pašventinimas bus antroje 
po Velykų nedėlioję. 

Oras pas mus stebėtinai gra
žus. Neveltui tad laikraščiai ir 
rašo, kud čia vėžio ir džiovos 
ligų kaip ir nėra, o mirtingu
mo skaičius mažiausias iš visų 
Valstijų. 

Visokios rūšies darbų čia už
tektinai; iš kitur atvažiavę iš 
pirmosios dienos gali darbų, 
gtfuti. Gyveninio (namo) sam
dos pigios. Už 4—5 kambarius 
reikia mokėti nuo 10 iki 15 dol. 
mėnesiui. 

Vietinis. 

kas> V, Stankevičius, J . Tupei-
kU, M. Dambrauskas, 8. Jakš
tas, F. Petraitis. 

Po 50c: S. Karalius, J . Ba-
čis, J . Bačis. 

Viso, su smulkiais, suaukota 
$5b.;>5. 

Žmonėms, už jų atjautimą ir 
duosnumą, Lietuva bus amži
nai dėkinga. 

Pr. 

WATERBURY, CONN. 

CICERO, ILL. 

Šv. Kazimiero dienos-
paminėjimas. 

Kovos 4 d. paminėjimui šv. 
Kazimiero dienos, kaipo tauti
nės švemės. Tautos Fondo 50 
sk. surengė prakalbas šv. An
tano para}), svetainėje. Vakaro 
vedėjumi buvo kun. Jrl. J . Vai
čiūnas. Svarbiausiu kalbėtoju-
mi buvo kun. prof, Pr. Bučys., 
kuris kalbėjo apie Šv. Kazimie
ro gyvenimą surištą su lietuvių 
tautiniu judėjimu. 

Kalbėjo ta ipg i ir kun. Pr. 
Vaitukaitis, šv. Antano para
pijos besąs grojo protarpiais. 
Žmonių susirinko mažokai. 
Priežastis gal tame, kad pras
ta* oras buvo ir menkai teiš-
garsinta Atsilankiusieji žmo-
jiės buvo tie patys, kurie vi-
>uomet visokiais reikalais in-
domauja ir remia. Buvo rink
liava. Aukojo sekantieji: 

Kun. H. J . Vaičiūnas $10.00. 
Petras Bašinskas $5.00. 
Po 2 dol.: M. Mažeika, M. 

^bračinskienė, S. Tamošaitis, 
kun. prof. W. Bučys. 

Pr . Zdankus $1.01. 
Po 1 dol.: S. Rudaičiutė, J . 

Žadeikis, K. Zakarauskienė. A. 
Šulgaitė, D. Jakštienė, K. An-
driulaitienė, A. Trakenąitė, 

k 'Draugo" 52 num. radau 
porespondenciją iš mūsų kolo
nijos, po kurią pasirašo p. Ku-
doniškis. J i s rašo: "Vitkauskui 
pabėgus iš Waterburio, sykiu 
sustojo ir veikimas.' ' Tada 
' ' V a r p a s " ir V'Aušra" pairo 
finansiškai." Čia p. Kudoniš-
kis rašo netiesą. Kaip tuoin lai
ku, taip ir šiandie " V a r p a s " 
goriausia stovi finansiškai. To-
liaus parašyta, " š iandie neži
nia ar tos dr-jos gyvuoja ar 
jau mirusios, nes ne.• * 1 > jokio 
gyvybės ženklo." Čia ir mato
mas noras užkenkti. Vitkaus
kas apleido YVaterbury, rodos, 
birželio mėnesyje, 1918 m. Nuo 
to laiko " V a r p o " dr-ja sulošė 
šiuos veikalus: "Sugr įžo ," 4 
veiksmų drama, "Keršt inga 
Meilė," 3 veiksmų tragedija," 
"Knarkia Paliepus," 1 veik
smo komedija, "Gyvenimo 
Verpetai," kurį pakartojo L. 
liaud. Kryžiui. Tas buvo perei
tą gegužio mėnesi. Pereitą m-

ideni lošė "Kalvio duktė." Tas 

P-nui P. Cibulskiui. Chica-
#oje. Tokius dalykus; išties ų, 
gali t iktai . teismas ištaisyti. 
Bet pkatariume atsargiai klau
syti paskalų. Nes jas kartais 
tyčia leidžia pavydus konku
rentai, pavieni asmenys ari m 
draugijos. 

Teisybę Mylinčiam Rock 
forde, 111. Tamistos korespon
dencijos negalime talpinti, nes 
nėra nei parašo nei adreso. 

tElULAUJA 
Reikalingas Zeceris-Pagel-

bininkas Spaustuvėje ir 
"LOCK U P " Vyrai Moder
niška sanitariška šapą, dienos 
šviesa. Darbas pastovus tiems 
kurie -bus tinkami, 48 valandas 
savaitėj. Priduokite metus pri
tyrime ir reikalaujama alga iš-
pradžių S. W. Side Adresuo
kite | 

854 Draugas 

MERGINOS (2) 
Turi būti 18 ar daugiau. O-

peruoti popiero alithers, šva
rus lengvai darbas moderniš
koj ir sanitariškoj šapoj. Už
tektinai tyro oro ir dienos 
šviesos, $12 iki $14 j savaite 
pradžiai su bonus kuomet dar
bas padirbtas. 48 valandos sa
vaitėj. Adresas. 

458 Draugas. 

REIKALAUJA 
| j y IKALINGAS 

Vidur-ftmžks žmogus vedės ar ne
vedės, prižiūrėti 13 akrų ūkę — JChn-
hurst. Atsišaukite 

1256 Wes* Harrison Gatve 
TrU-ionas Mon. 4a8~. 

I U 1 U Al.JNt, \ S 
Duonkepis pirma ranka gerai per

si manantis prie kepimo. Darbas ant 
visados, mokest is gera. Atsišaukite: 

10754 P e n y Avc. 
(Kose laml) CUlcago 

* K EIK ALINGI 
Vyrai del pakavimo daiktų \vare-

housey. Darbas pastovus. 50e. j va
landa pradžioj. 

CIUcago Storame & Trausfer Co. 
5865 W. 65 Street 

Cliieago, 111. 

/ 

REIKALINGA PAGELBA. 

veikalas p. J . Zolpo parašytai. 
Jį lošė iš rankraščio. 1*. Kudo-
niškis nematė jokio gyvybės 
ženklo, nors " Varpas ' ' sulošė 
5 veikalus. Šį sezoną, tiesa, vei 
kta nedaug, bet tai ne draugijų 
kaltė, jei negalima gauti tinka
mu veikalu. Štai šiandie var-
pieėiai gave; ' ' D r a u g o " ben
drovėj "Kantrią, Alena/' su 

Keikalingas Porteris prie 
darbo fabrike. Tvirtas vyras 
$iS iki $20 į savaite 48 valan
dos. Adresuokite 

132 Draugas. 

IIEIKALINGA 50 VYKU. 
Del sora p Iron yardos. Darbas pas

tovus $5.00 į dtena \r daugiau. Atai-
ša ūkite 

37th & Ifonian Avc. 

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

Packieriaį 
Truekeriai 
Prie Masinu 
AssemI vienai 
Langų Plovėjiai 
Prie elevei torių 
Slavėj iai 
Loduoti Į karus 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo arba ne. 

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Belmont linijų. 

Atsišaukite į 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišaukit 

^mėtomos sorai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu -del Jūsų akiu. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidė** licjaai ; kru 
vv. Kuomet skaitai ar sluv' ar > ti
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Juras akinių. Mano 15 m e t ų 
patyrimas priduos Jums geriausią, 
patarnavimą ųž prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių S p eci j a lis ta s 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ikiamas dykai . 

K a m p a s 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virš Platt'o apt ickos . 

Kambaris 14, 15, 10, 17 ir 18 
Tėraykite į mano parašą. 

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

Stevvart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkvvay. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo S ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

} { « » • » » »i M » » »» «p » M • » M ̂  » • »» » . • H .— , 

Telefonas Pu Įima n 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Miohigaii A ve. 

Adynos 8:S» iki 9 išryto — 1 lkl 
2 po pietų — 8 30 iki 9:S0 vakare. 

Nedėl iomis nuo l t lkl 11 Išryto I 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

PAIEŠKOJIMAI. 
I 

VAIKAI IR MERGAITĖS. 

Palaikau senyvo žmogaus l . i r i s no
rėti} janVtoraus darbą atlikti ir at
sakyti telefoną mergaitėj nebūnant 
ofloe. AtslOa.ukite 

P . Burac ika 
810 \V. 33rti StrcHt 

Suvirs 16 metų amžiaus ir 
f langiau mokintis prie opera- j bu. AtetftaokHe 
vimo lengvo puneli presų. 

PaleSknu merginos kuri butu prie 
atsakinėj imo telefono ir tuo paėii.i 
aykiu. gera proga pramokti ofiso <lar-

Lonjrvas svarius darbas. 
L*. l l i i i i i f iUa 

8 4 0 \V. »: in l StrtH't 

Ray Tire & Rubber Co. 
827 Ress Street 

attfiSm 
ELF-ADJUSTINO 

BRASSIEPES 

energija stojo į veikime. P. Ku-
doniškis skundžiasi, kad k4Ai-
dą" kas ten per *'Sandarą' ' 
įžeidė. Bet ką-gi *' Varpas ' ' tu
ri bendro su tuo. Jei "Santm-
roje , , buvo netiesa, tai kodėl 
" A i d a s " nereikalavo atšauki
mo! arba kodėl pats p. Kudo-
niškis to nepadarė? Nemanau 
eiti į polemikas, bet dr-ja rado 
reikalč|. ši atšaukimą padaryt 
per laikraštį " Draugą." Kaipo 
spaudos komisijos narys tą 
padarau. 

A. Aidukoms. 
Nuo Redakcijos. Daugiau 

ginčo apie šitą dalyką nedėsi
me. 

MOTURIK IK MKRG1NOS 
Dvidešimts penkios merginos ras 

gera darbą pakuojant valgio produk
tus nuisų naujam fabrike. Tos ku
rios gyvenate arti mūsų plantos. 

Jewol TVa Co. 
3022 W i m l i e s t c r Avc. 5 Floor. 

Reikalingi Vyrai prie freigltto mu
šu VVarehouse. Darbas pastovus 50c į 
valanda išpradžios. 

Ckicago Storagc & Trausfer Co. 
5865 W. 65 Street. 

ROCKFORD, ILL. 

r9 įpffe 

SI HOfR STOU' 

11 

ASK YOUR DEALEP FOPThLH 
K ThEY FIT AS YOU TASTEN 

^ PtPFECTLYANDWITr10UT 
^ A L T U R A T I O N -

•our 
dealer doemH carry tbem, 
•end money and bust mea»-
ureand we'wiliiend youone 
£or trial. Postage prepaid. 
KKHO triGizmc-rumoH ui«muiE 
DmA M, U IrHat TU** W«w T»«k 

Gerbiamoji " D r a u g o " 
Kedak'eija:— 

Meldžiu pataisyti klaidą, 
Įvykusią " D r a u g o " 55 num. 
(kovo 5 d., š. m.), kame buvo 
skelbiama kun. Laukaičio su
rinktos aukos. Tame paskelbi
me 'nesiranda Kockį'ordo au
kos, o kuriu turi būti 'apie 
$476.05. Minėtą sumą as, že
miau pasirašęs, pasiunčiau 
Tautos Foiidan. 

Su pagarba, 
J. Valentukevičius, 
T. F . 44 sk. ižd., 

627 Island ave., 
Kockl'ord, 111. 

REIKALINGI L K f B E R I A I . 
I )arbas pastovus. Gera alga ir Ke

ras 1 darbo sąlygos. 
T h e Streets Co. 

W. 18 & S. Morgan Str. 

E X T K \ B . \KCiK\AS 
rarsiduoda J';niua \Visconsin Vals-

li.ju.jc. 1?.0 akru, 3" akrai dirbamas. 
reitaa Kiiia. $erne derlinjra. ai>tverta 
naujas trobos, nckurie gyvuliai pii-
tlar.ii ir sekios. Parduosiu pigiai. Ne
praleiskite Sioa progos. 

« «« 
K. Jarumbaviriu 

22.'»2 \V. 22*ul St. C hieatio. III. 

Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės , s te 
nografijos, typewritlng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnoa isto
rijos, geografijos, polit iklnės ekono
mijos, pilietystčs, dailiarašystės. 

Mokinimo va landos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų; vakarais nuo € 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.* 
LIETUVIS A K I U SPECIALISTAS 

PAleufrvina viaų aklų 
teftipims k a s y r a 
|>: ieinstiliii Bkaudė-
jimo galvos. K\ alpu
lio, aptt'rnimo, n^r-
votunaj.. 8k:ii!»liiii<"'iu« 

ir, užsidegusius karščiu akių kreivos akys. 
katerakto, nentieglo; netikras akis indedoni, 
I 'uroma oKzaminos lokti a p.iiociuntis ma
žiausias klaidaa. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems nagelbhta. Sergė-
•He savo regėjimo <r vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pS-tij. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover tM>60. 

Mainierio Negalima 
Apgauti ant Čeverykų 
C^ ALI pasitaikyti nusipirkti blogą porą 
^-*čeveryku vieną kartą, kitą kartą jau ap
sižiūrėsi. Tavo darbas reikalauja gero ta-

voro. 

Užtat kasdieną daugiau mainieriŲ pradeda 
nešioti **Hi-Press." Jis pernešios bent kokj 
čeveryką ir smagus nešioti. Jis padirbtas iš 
VIENO DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir
tesnis. Mes taippat pardavinėjam daug "Hi-
Press" Balty Trumpy čebaty mainieriams. 
Bent kokio styliaus—visi su raudona eile 
ant viršaus. 50,000 Krautuvninky. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron, Onio 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footvvear 
rcuNOCo <• •» 

n)«K I«*RK 

ATYDAI STO<ILJAKI>t VYRAMS. 
1121 -23 (Jarfield-blvd., plet-rytinis 

kampas Ųarfield blvd. ir May gat
vių. 2 pagyvenimų muro ir akmens 
namas, 7 ir 8 kambariai^ steam 
heat, moderniškas gara/.ius $14,50*. 

VYILIJAM HKLI.KK K fcO. 
203 K. 6»th Str. TTlHWll 5533. 

• V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

V Y R A I R E I K A L I N G I 
Prityrimas nereikal ingas Darbas 

pastovus. Gera mokestis . 
Am. P lūs Storagc Battery Co. 

UEIKALINCiI kriaueiai prie mote
riškų kotų ir andarokų. Pastovi vie
ta, gera mokestis . Atsišaukite. 

W. T ASK, 
1256 W. Harrison St. «. Uuago. 

Tcl. Moaroc 4587. 

LATHE II A N D 8 C R E W MASINI 
APERATOK1.YS. 0 

Turi mokėti skaityti blue prints 
ir vartoti mieroiuetev. Atsišaukite 8 
iki 10 išryto. 

Albangli Dover Coiiipan.\ 
2100 Marshall Blvd. 

KEIKAJdKGl V V F . U . 
Prityrimas nereikalingas. Darbas 

pastovui . Gera užmokestis. 
Am. Plūs Storage Djitlery Co. 

7-U W. Vau Buren Str. 

HKIKAIINC.I: Agentai - - kurie 
nori užsidirbti i siivaite \H> $100 ar 
daugiau švari propozicija kuri gali 
at laikyti didžiausius tyrinėjimus.. 

Atsišaukite arba rašykite i , 
Boml Aini Skaros Syntli«-ate. 

««)» Hroacltvay New Yoik . N. Y. 
Kambarys: 501 

REDAKCIJOS PAIEŠKOME 
Kuri apsiimtu Spauzdinti ir Keda-

goti Dvi savaitini Lietuviška Ūkiš
ka Laikrašti BEPARTIVIŠKA Ilius-
trota Ziurnala "ŪKININKU ŽINIOS" 
kuri neatbūtinai e same ' pasirengen 
pradėti Išleidinėti nuo 15 d.. Balan
džio leisime 11x14 coliu didžių o nuo 
16 ligi 24 puslapiu kningine pope-
ros. Malonėkite atsišaukti turinčios 
parankumu tokim darbui apdirbinė-
ti, Mes norėtumėme kuogreičiaus su
burti padaryti ir rengl ies prie pra-
dėjimd\ išleidinėti to žiurnalo Adre
suokite, j 

LIETUVIL' Ū K I N I N K U DRAUGIJA 
ScoUvillc, Mieli. 

JEIGU JUS MANOTE 
Pirkti* "Uke 1 teisingai be 

apgaules. Mes duosime Junis 
geriausi patarimą negu kas 
kitas. Mes turime daug ūkių 
visokio didumo ir prekės, tu
rime su givuolius. Mašinoms 
Sodnais u i t a i s Javais ir taip 
toliaus. Mes parduodam ant 
labai lengvu ismokešeiii, mes 
patis esame ūkininkai ir ant 
ūkiu gyvenam. Ižtai mes 
gva ra lituojame žeme ir pope-
rias norintis ganti gev^sni 
patarnavimą. Visa^los rašyk 
mums pirma. Lietuviškai ad
resuojant. 

American Farm Land Co. 
Scottville, Mich. 

I • • 
I 
• 
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Ofisas Didmiesty j : v 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tcl. Centrai 6300 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 

• • 

! 
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I J. P. WAITCHES 
ATTOENEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4543 S. WOOD S T R E E T 

726 W. 18tli S T R E E T 
CHICAGO. 

1 

Resld. 033 So. Ashlaad Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaiku ir visų chroniškų. Ilgų 

Ofisas: 3354 So . Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover MOS 

VALANDAS: 10—11 ryto 8—S po 
pietų 7—8 vak. Nedė l iomis 10—13 d. 
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ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

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

Atsišaukite 
-

Stevvart-Warner Speedometer Corp. 
1828 Diversey Parkway 

• • • • m mm m m • • • • ! » • • • įį 
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I s»ųarni ir ratunenu 
smos, vartojant 

Silpnybes, paeinančios nuo peraidirbimo, 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai pradą! 

P A I N - E X P E L L E R I 
"Draufą Matik*)*" 

šeimynos, kurios karb> dažiuojo jo veikiančia jiega, daugiaus be jo naapaieiua. 
Yra tik vienas F a i n - E i p c H e r i s ir del jusu apsaugojimo, jie yxa paženkliuias 
mušu vaizbaženkliu 

sl* i 
& 

le igu aut pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, iai jis nesą tikras ir jus Ūkio 
neimkite. Visose aptiekose po 3 5 c ir f£c . Taipgi gal ina gauti pas iadirbčjue : 

A D . KICHTER & CO., 326-1*© Bcomėmmy, lHew Vartc 
• mm • m i • II .i n I I ui i 

* • * 
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I I DRAUGAS Trečiadienis, kova? 17 1920 

j * rasą a»iai •_» • • 

CHICAGOJE. I 
S — 
KATAUKlšKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, kovas 17 d., 
šv. Patricijus (Patrikas). 

Ketvirtadienis, kovas 18 d.. 
Šv. Gabrielius, Ark. 

SUŽEISTIEMS KAREI
VIAMS LIGONINĖ 

CHICAGOJE. 

GALI PAKILTI STREIKAS 
GAZAUNĖSE. 

Darbininkai reikalauja dides
nio užmokesčio. 

Tam tikslui vyriausybė skiria 
pusketvirto milijono dol. 

Po 'ūgų tarylm "\Vasliinirto-
no vyriausybę pagali aus su
tiko duoti pinigų pastatydin
ti milžiniška ligoninę sužeis
tiems kareiviams Chieagoje. 
Ligonine bus pastatydinta va
karinėj miesto dalyį Tam tik
slui parinkt.) mišku apaugu
sios žemės j -lotas — 320 aki u. 
Puliiausžan trobėsis bus i\-
(•10 pėdu , ilg*t« su penkiais 
r.ugštais. Airi bus mažesni. 
Viskas 5 tis pastatydinta iš 
gr4eifes, '•••rvn'r.to ir akmens. 

Ligoninei, kuri vadinsis 
Speedway, ar gal kaip kitaip, 
vyriausybė sutiko paskirti 
$3,500,000. Bet su ga
lutinais pataisymais atsiei 
>ianti daugiau penkių milijo
nų. 

Trukstanėiij pinigu suma. 
pridės Chieagos milijonierius 
Uines. Tai jis padarys atruin-
riai savo sūnaus, kuris žuvo 
karėje. 

Prie ligoninės bus galima 
privažiuoti Metropolitan gc:>-
/.inkelių ir 12 ir Madison gat
vių gatvekariais. Pastarosios 
gatvės linija dar neprieina. 
Sakoma, šįmet busianti prail
ginta. 

iVoples (Jas Co. gazaunėse, 
kur dirba a pi o 17,000 darbi
ninkų, gali pakilti streikas. 
Darbininkai reikalauja 33 
nuoš. daugiau užmokesčio. 
Kompanija siūlo tik 5 nuoš. 
Darbininkai nesutinka. 

Jiems sustreikavus, dau
giau pusės milijono namų ne
sektu gazo. kuriuo šiandie ži
binama ir gaminama valčiai, 

IŠ GHICAGOS UETUVIĮĮ 
KOLONUI! 

DIEVO APVEIZDOS PARA 
PIJA. 

ši 

ATRASTA $100.000 VERTĖS 
PAVOGTŲ BONDSŲ. 

Buvusio poliomono (Juy 
Wadsworth farmoje, Daltone, 
detektivai surado žemėje už
kastą krepšį, kuriam atrasta 
$l(X),000 vertės laisvės bond-
su, turbūt, pavogtu kur In
diana valstijoj. 

Seniau ten detektivai po 
Sėme buvo atradę daug pas
lėpto dinamito, ginklų ir vi
sokių plėšikų prietaisų. 

"\Yadsworth yra suimtas. J is 
yra gaujos plėšik#ų vadas. 

Detektivai iškasinės visa, 
fanua. Gal suras daugiau vi
sokių pavogtų daiktų. 

ATRADO DAUG PAVOGTO 
ŠILKO. 

Ties Carroll Ave. iš geležin
kelių vagonų pavogta $13,000 
vertės šilko. Už trijų valandų 
policija šilkų surado ir sua
reštavo tris intariamus 
liūs. 

vagi-

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ POLICMONAMS. 

Keli šimtai naujų poliemo-. 
nų žada išeiti iš tarnybos, jei 
jiems nebus padidintos algos. 

Policijos , viršininkas tad 
reikalauja, kad kiekvienam 
poliemonui per metus butų 
mokama daugiau $300. 

Miesto majoras Tbompson 
paskelbė, kad jis pasirašysiu* 
po policijos departamento re
organizacijos ordinansu. 

PETRATIS FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
M O R T G A 

R E A L E S T A T F 

EUROPEAN AMERICAN BUREA. 
Siunc t P,n gus Parduoda Laivohortas 

N O T A R U L Š A S 

GRIUVO APGRIAUTŲ NA 
MU SIENA. 

Du vaiku sužeista; kiti laimin
gai išėjo. 

Dievo Apveizdos bažnyčioje 
kovo 17, 18 ir 19 dienomis į-
vyks trijų dienų rekolekcijos, 
kurias suteiks gerb. kun. A. 
Daugis, Milwaukee, Wis. lie
tuvių klebonas. 

Pasibaigus rekolekcijoms 
toje pat bažnyčioje kovo 21, 
22 ir 23 d. bus 40 valandų 
atlaidai, kuriuose skaitlingai 
dalyvaus Chicagos ir apielin-
kės lietuviai kunigai. 

Lietuviams katalikams ge
riausia proga, laukiant Šv. 
Velykų, aprūpinti savo dva
sios reikalus. 
Kun. Ig. Albavičius, Klebonas. 

būtinai kviečiami (mos) į 
svarbų susirinkimų, nes reikės 
balsuoti už arba prieš memo
randumų kaslink šaukimo spe-
cijalės konvencijos. Dabar lai
kas veikti, kad paskui nereikė
tų išmetinėti, kad tas ir tas 
Centro valdininkas netikęs ir 
nepildo savo pareigų. 

Gyvenantieji Bridgeporte 
privalo imti dalyvumų šiame 
svarbiame subrinkime. 

Mėnesines duokles galite 
užmokėti kas dienų nuo 2 vai. 
po pietų iki 8 vai. vakare Uni
jos ofise, 4539 So. Marshfield 
ave. 

Jonas P. Parkauskas, rast. 

wV KM PB I B W* *W •*»̂  I 

IŠ TOWN OF LAKE. 

<( VAKARIENBUTIS." 

Popiečiu apie 20 vaikų link
smai laide Šaligatvyje ties 
apgriauta išdalies muro siena, 
ant kampo f J rami ave. ir Car-
penter gat. 

Buvo griaunami murintai 
namai, kad toje vietoje pas
tatydinti George AVasbington 
mokykla. 

Tik staiga ilga muro siena 
ūžtelėjo ir pakilo dulkių do
bęs vs. 

Vaikai visom pusėm išsis
klaidė. Nes griuvėsiai jų ne. 
palietė. Tik du vaiku sužeidė 
krizdamos plytos. 

Kaip bematai susibėgo bu 
riai moterų, kurių vaikai bu
vo gatvėje. 

Atvažiavo gaisrininkai ir 
sugriovė kitas likusias sienas. 

KALTINAMAS PREZIDEN 
TĄS UŽ BETVARKĘ 

MEKSIKOJE. 

Obicagoje vienam susirinki
me kalbėjo Henry Lane AVil 
son, buvęs- S. V. ambasadorius 
Meksikoje. 

Prisimindamas jis Meksika 
pasakė, kad už betvarkę toj 
šalyj yn | kalta prezidento 
Wilsono " luker iavimo" po!, 
tika. 

Sakė, ta politika prašalino 
iš užimamų vietų valstybės 
sekretorių Lansinga ir am
basadorių Fletcber. 

Pradėjus 1910 metais Mek
sikoje nužudyta 660 ameriko
nų ir sukonfiskuota ameriko
niško kapitalo daugiau mili
jardo dolierių. 

MIRĖ PAŠAUTAS PLĖŠI
KAS. 

Andai pašautas plėšikas 
Charles Allen, kurs su kitais 
keliais savo sėbrais buvo už
puolęs Gross'o saliuną, 3159 
\Vest Chicago ave., mirė ligo
ninėje. \ 

PERDAUG ŽMONIŲ APLEI 
DŽIA SUV. VALSTIJAS. 

Už tai kaltinama prohibicija. 
New York, kovo 13.—Pro

hibicija yra kalta, kad šiandie 
didis skaitlius svetimšalių ap-
!eidžia*Suv. Valstijas. 

Taip tvirtina kongreso at
stovas Siekei, immigracijos 
komiteto narys. 

Salos Isjand rekordai paro
do, kad nuo sausio 1 ligšiol 
šion šalin atkeliavo 53,000 
žmonių. Tuo pačiu laikotarpiu 
iškeliavo 61,000. Didžiuma iš
keliavusių yra slaviai. 

Šį mėnesį ypač -padidėjo iš
keliavimas. Kovo 1—12 d. lai
kotarpiu Europon iškeliavo 
12,000. Tuo pačiu laiku atke
liavo tik 8,000 žmonių. 

Pirma kartą lietuvių kalboj 
statoma misterija "Vakarien-
butis ," arba Kristaus Kančios 
drama, nedėlioj, kovo 21 d., Šv. 
Jurgio parap. salėj (Bridge-
porte). r 

Ši svarbų veikalų perstatys 
Šv. * Kazimiero Akademijos 
auklėtinės. Jau ne pirmų sykį 
tenka mums būti jų vakaruose, 
tai-gi jos neužvils mijs ir šiame 
vakare. Visi ebieagiečiai ir 
apylinkių kolonijų lietuviai, 
kurie mylite dailę, atsilankyki
te, nes šis veikalas nebus atkar
tojamas. ]/angos ženklus gali
ma gauti kiekvienoj parapijoj 
pas Akademijos Rėmėjų Drau
gijos nares. Patartina juos iš-
kalno įsigyti. 

Rėmėja. 

L. Vyčių 13 kp. stato sceno
je dviejų veiksmų dramų 
"Gims tautos genijus," nedė
lioję, kovo 21 d., 1920 m., 
Scbool Hali svet. Kolonijos lie
tuviai^ nepamirškite skaitlingai 
atsilankyti, 

Korespond. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRIČIO KUOPŲ 

DOMEI. 

LIETUVIAMS 
Town t)f Lake Apielinkeje 

•i • i 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio nepaprastas susirinkimas 
įvyks utarninke, Jcovo 23 d. 
MeKinley parko svetainėj 
(VV. 38 ir Western ave.), 7 
vai. vakare. Susirinkimas lie
čia rengiamų po Velykų va
karų ir kitus svarbus reikalus. 

Kuopų atstovai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. 

J. Vilimas, 
Apskričio pirm. 

P. S. Svetainė atdara tik iki 
10 valandai, todėl prašau vi-
su atstovu laiku suvažiuoti. 

J. V. 

ATYDA PIRKĖJAMS NAMŲ 
IR FARMŲ. 

Pirkime arba mainymo Narna, ir 
Farmu, visada randasi labai danę 
visokiu suktybiu ir apgaviseių, ir 
taip dauguma mūsų tautiečiu daž
nai būna skaudžiai prigautais. Tai
gi jeigu manote ka pirkti ir kad 
išvengus tų visu keblumų, turėtu
mėt visada kreiptes pas tikra ži
novą tų visų dalyku kur jums su
teiks tikra draugiška patarnavimą 
ir sučedis jums šimtus dolierių. 
Mes turime didžiausį pasirinkimą E 
Namų visose dalyse miesto Chiea-
gos ir taipgi turime didžiausi pa
sirinkimą Farmų šiose valstijose 
Illinois Wiseonsin ^lichigano ir In 
dianoj. Norėdami pirkti narna ar
ba Fanną visada klauskite .kur no
rite, kokios ir kiek pinigų galite į-
mokėtį, o mes kogreieiausia pasių
sime jums surašą ir pilnas infor
macijas. Reikalaudami" teisingo pa
tarnavimo visada kreipkitės pas 

S. Slonksnis 
3357 S. Halsted St. Chicago. 

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

DEPOSITORS STATE BANK 
Turtas Siekia $6 ,000,000.oo 

4633-4637 South Ashland Avenue 

i 
: 

* * 
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IŠ V7EST SIDE. 

AVest Sidės Lietuvos Laisvės 
bonų pardavinėtojų susirinki
mas įvyks seredoj, kovo 17 d., 
Aušros Vartų parapijos svetai
nėj, 7:30 vai. vakare. 

Malonėkite būtinai visi atsi
lankyti, kurie turite knygutes 
ir kurie esate išrinkti iš drau
gijų darbuoties šiai paskolai. 

Lietuvos Laisvės Bonų 
Bendras Komitetas. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vteta 
S252 So. Halsted Str. y 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo X iki 
) po pietg: nuo 7:80 iki »:10 vakore 

Telefonas Yards 8544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
Vai. 4:10 Iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7*41 

i 
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

• - - - - • • • • " • '- >.}.<!> <\. ! > J. • • J) L 

AR Ž I N A I 
kad tas yra visiškai salima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai sali pasiųsti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? % 
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar 

* 
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PRANEŠIMAS. 

Amalgamated Meat Cutters 
aud Butchers Workmen of 
North America Local 257 turės 
nepaprastų susirinkimų ketver
ge, kovo 18 d., 8 vai. vakare, p. 
Ežerskio svet., 4600' So. Pauli
na gat. Kiekvienas narys (ė) 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

LIETUVIS 
Ordytojai ir Chirurgas 

Perkala aavo gyvenimo vieta t 
Brighton Park. 

t»14 W. 43rd Ntrest., 
TeL McKlnley 161 

Ofisas: 1787 W. 47tb S i . 
(47 Ir W**4 rat.) 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 6:80 
f:80 vakare Nedaliomis • iki 11 ryt 

K . l U „ . . i ~ . . . - ,4 t alk TeL Boulevard 160 

iki 
rytala 

ĮSSJMSI S 

K 
11 
II 

8n 

n 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. / 
Pottsville, Penna, 

•įsomis ligomis priima 
Nno 8 iki 16 vai. ryto 
Nuo 1 lkl 8 vai. po pietų 
Nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

nuo 

YVESTPULLMANIĘČIAI! 

Atkreipiame Jusij atydą, 
kad pas Jus dienraštį u Drau
gą" atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

, Pasinaudokite. 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvyg OraborluB patarnauju, laido 

tuvese ko pigiausia. Reikale meldžiu a t 
si&auktl, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chicago, UI 
TeL Ganai flltS. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Koselandet 149M So. Mlcbigaa Ava. 

Pnllman 349 Ir Pallmaa SIS* I Talefi 
CAdeasoJ: 4515 8o. Wood Str. 

Tik Ketvergo vakake nuo 5:30 Iki 7:00 
TalafssjM Tardą 188. 
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Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 
« 

auksinų 100 
200 
300 
400 
500 . 
1,000 

auksinų 
" 

tf 

JJ 

y J 

>> 

$2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

2,000 
3,000 
4,000 
6,000 ' 
9,000 
12,000 

91 

11 

19 

M 

>> 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną mė

nesį laiko. 
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

mums ^priduoti aiškiai surašytą savo adresą Ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

| Lithuanian Sales Corporation 
j 414 W. BR0ADWAY y UOSTOM, 27 MASS. 1 
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Afi, ADOMAS A. KARALAUBKAfi, 8EKAHC1AI RAftAC. 
AS latoal sirgau per S metus, nuslabnčjęa pilvelis btivo. Diapep-

Blja, nevirlnlmas pilvelio, nuslabnėjlmaa. Kraujo, Inkstų. Narvų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltiea, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nealgTiilėJaa visoje Ameri
koj ir už rubežii,, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos. 

Bet kada pareikalavau Salutatsas vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, attprėti. gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. savo paveikslą pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu, dėkoju Salutaras tnyUstu ra 
radėjui ir linkiu vissims savo draugams krelptlea prie Salutaras* 

SALUTARAS, 
O A E M I O A L IV8TITTJTIO* JI. r*ot. 

1707 So. Halsted Sru Ganai aa i i , DL 
t»«—~ 
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