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Prancūzų Kariuomene 
Briaujasi Vokietijon 
Pirmiausia užima miestą 

rrankiortą 
MOBILIZUOJAMA 700.000 j prasti prancūzams, kad Vo-

PRANCUZŲ. | kietija mėgina prasilenkti su 
I pildymu taikos sąlygų. 

Užėmė miestą Frankfortą. Prancūzijos vyriausybė pa
reiškia, kad Vokietijos vy-

VYRIAUSYBĖS KARIUO
MENĖ SUTRUŠKINO 

RAUDONUOSIUS. 

Su artilerija apgriautas 
Duisburg. 

Paryžius, bal. (>. — Praneu-

ryte inėjo Vokietijos miestan 
Frnnkfortan. 

riausybė labai šaltai atsineša į 
zų kariuomenė šiandie anksti ( Versailleso taikos sutarti. Nes 

MOBILIZUOJAMA 700,000 
KAREIVIŲ. 

Paryžius, bal. o*. — Karos 
departamentas paskelbė įsa
kymą kuoveikiaus . visiems 
prancūzu ofieieranis ir karei
viams, katrie buvo paliuosuo-
ti šventoms, sugryžti į savo 
pulkus. 

Taippat miestų policijai, į-
-akyta apie tai pranešta tiems 

" ofieieranis ir kareiviams, kat
rų nepasieks tasai karėg vy-

*fesnybės parėdymas. 

vis toliaus atidėlioja savo ar
mijos išginklavimą. I r jei vo
kiečių armija butų sulig su
tarties išgmivluota, tuomet ten 
nebūtų militarisrų nei bolše
vikų sukilimų ir patiems tal
kininkavus nekvaršintų galvų. 

Anui jos neišginklavimas 
padarė tai, kati Rubr apskri
ty) pakilo bolševikizmas. Tan 
apskritin, priešingai sutarčiai, 
vokiečių vyriausybė siunčia 
>avo kariuomenę. 

Tad Prancūzija iškalno pri
versta apsidrausti prieš tokius 
vokieeių žygius. 

PRANCŪZIJA BIJOSI TAL-
KININKŲ. . Praneuzija ligšiol karės tar

nyboje palaiko vyrus iš 1910,j 
1917, 1918 ir 1919 metų skyrių! Paryžius, bal. 6. — Prancu-
— išviso apie 700,000 karei-f uja pati viena priversta vefk-
vių. Tik ne visi jie buvo pa- j t i prieš Vokietiją, kurį per
tvarkyti taip, kad juos pavar- ' žengia neutralia ruožo gyva 
toti karės laukui. Tad dabar 
ant greitųjų patvarkoma. 

Anglija atsisako gelbėti 
prancūzams užimti Vokietijos 
miestus, rašo laikraštis # Petit 
Parisien. Bet ta pati Anglija 
nieko neturinti prieš prancū
zų veikimą. Nes tas Prancū
zijai yra svarbus daiktas. 

Praneuzija aiškinasi. 

Praneuzija pastarąjį savo 
žingsnį paaiškina vakar spe-
cijaliai paskelbta nota. 
Notoje pažymima, kad Pran

cūzija prieš Vokietiją nepake
lianti karės, neturinti jokių 
blogų tikslų, tuo labjau no
rinti atnaujinti <*u vokiečiais 
pilnus santikius, bet stipriai 
stovinti už pildymą taikos su
tarties sąlygų. (Jį kaip kartai 
Vokietijos militaristinių gai
valų nerimavimas duoda su-

vimą, tuo labjaūs, kad Ang
lija su Italija yra palinkusios 
prie revizijos taikos sutarties. 

Pramatoma revizija reikštų 
ne kitką, kaip tik panaikini
mą to neutralio žemės ruožo 
Paremia, bet dar susiaurini
mą okupacijos plotų. 

Kad to išvengti, Praneuzija 
turi pasinaudoti dabartinės 
sutarties principais, ineiti gi-
liau -Vokietijon ir apsidraus
ti prieš Vokietiją. 

Prancūzai nuomoniauja ir 
bijosi, ar kartais talkininkai 
neturį bent kokio be jų žinios 
slapto susinėsimo su Berlynu. 

Duisburg, Reino-Prusija, bal. 
3 (Suvėlinta). — Vyriausy
bės kariuomenė šiandie čia 
inėjo ir po smarkių susirėmi
mų gatvėse sutraškino radi
kalių elementų (bolševikų) 
armiją. 

Susirėmime pavartota ne 
tik šautuvai m kulkasvai-
džiais, ibet ir anuotos. Ap
griautas krautuvių distriktas. 

Kai-kuriose vietose vyriau
sybės kariuomenei prisiėjo im
ti namus paskui namus, ku
liuose buvo susispietę bolše
vikų kareiviai į r stipriai prie
šinosi. 

Mūšių metu Belgijos šone 
nužudytas vienas vaikas ir 
pažeistas vienas belgų karei
vis. 

Kovota per dvi valandi. 

Raudonosios armijos buvo 
mieste arti 300 kareivių. Ne
žiūrint tokio neskaitlingumo, 
jie per dvi- valandi valiojo at
silaikyti prie?* vyriausybės 
"Iieichs\velirus ,\ Ir tik pra
dėjus temti buvo sunaikinti 
paskutiniai raudonųjų lizdai. 

JŲ#iUC?lis žmonių matė, kad 
suimti raudonieji buvo varo
mi gatvėmis. Buvo pakeltas 
kalbos, kad suimtieji nugala
binti. Tas tuojaus oficijaliai 
užginta. Dar pareikšta, kad su 
suimtais apsieita žmoniškai. 

Mušiu metu tik trvs civiliai 
žmonės užmušta. 

Bet krautuvėms padaryta la
bai dideli nuostoliai. 

EBERTO KARIUOMENĖ 
EINA PIRMYN. 

Spaudžiami vokiečiai bolševi
kai. 

Esama 188 nukentėjusių. 
Jeruzalė, bal. 6. — 188 žmo

nės nukentėjo, didžiuma leng
vai, įvykus čia susikirtimui 
Velykų dieną. Kariuomenė 
pasekmingai palaiko tvarką. 

BUT LAIKINA! UŽ
DARYTI "STOCK-

i ARDAI." -
Priešingai organizacijos no-

rui sustreikavus Cbicagoje 
daliai geležinkelių bėgių su
kiotoji}, ant keliolikos gele
žinkelių didžiai sutrukdyta 
traukinių važinėjimai. Labai 
mažai i stoekyardus (galvijų 
skerdyklas) atvežama galvi
jų ir todėl mažai yra darbo. 

Union Stockyards Co. gene-^ 
ralis valdytojas Henkle pas
kelbė, kad, regis, kelioms die
noms bus uždaryti stockvar

dai. Tas reikštų, kad apie 
50,000 darbininkų laikinai ne
tektų darbo. 

Savo "keliu* Brotberhood/ of 
Railroad Trainmen organizaci
ja pradeda smarkią kovą prieš 
insurgentus streikininkus. Bė
gių sukiotojai atgabenami iš 
kitų vietų ir pristatomi dirbti 
streikininkų vietoje. tSakoma, 
turima vilties, kad ligi atei
nančio šeštadienio insurgentai 
bus įveikti ir ant geležinke
lių sugryž normai i s veikimas. 

Brotherbood of Bailroad 
Trainmen oficijaliai skelbia, 
jog insurgentų stfeikininkų 
esama 2,500. Bet streikininkai 
sakosi, kad jų esama net 14,-
000. 

liuesseldorf, Vokietija, bal. 
6. — Eberto vyriausybės ka
riuomenė Ruhr apskrity j ima 
šturmuoti bolševikų pozicijas, 
k*rios krinta kitos paskui ki
tas. Paimta Bocbum, Witten 
ir Hagen. 

Bolševikų valdžia pasprūdo 
iš Esseno ir saVo ofisus įkū
rė Bremene, arti Elberfeld. 
'Paimant Duisburgą ir ap-

linkines vietas 'krito 200 Eber-
to vyriausybės kareivių. 

Berlyno vyriausybė skelbia, 
kad kaip veik Rubr apskritis 
bus patvarkytas, iš ten kariuo
menė busianti atšaukta ir to
dėl nebus peržengta taikos su
tartis. 

WILSONO NOTA SUPURTĖ 
TURKUS. 

Yra pavojaus amerikonams 
Turkijoj. 

Konstantinopolis, bal. 5. — 
Prezidento Wilsono nota talki
ninkams su patarimu turkus 
išmesti iš Konstantinopolio, 
supurtė visas turkų partijas, 

Šiandie Turkijoje yra pavo
jaus amerikonams, kurių bm<t 

čia apie 500. Reiktų juos iš 
kalno apdrausti. 

AREŠTUOJAMOS PIKE 
TUOJANcIOS MOTE

RIS. 

Vyriausybė apdraudžia Angli
jos ambasadą. 

Washington, bal. 7. — Fe-
deralės vyriausybės parėdy
mu čia Anglijos ambasada 
bus# apsaugota nuo airių mo
terų piketavimo. 

« 

Suv. Valstijų apskričio pro
kuroras painformavo piketuo
jančių moterų advokatą' ()'-
Brien pranešti savo klientėms, 
kad jos liautasi piketavusios 
palei Anglijos\ ambasadą. 

J r tuojaus policijai buvo 
įsakyta areštuoti piketninkes. 

Kiek palaukus suareštuota 
dvi piketninkes. Bet prokuro 
rui pareikalavus paliuosuotos. 
itfes (V Brien nebuvo suspėjęs 
joms pranešti apie federalės 
vyriausybės parėdymą. 

Paskui suareštuotos dar dvi 
kitos. Šitos turėjo, padėti pa
lankos po 25 dol. 

Apskričio prokurorą^ Įga
liotas piktnojančias moteris 
patraukti teisman ir parei
kalauti kalėjimo bausmės,už 
darymą nesmagumų svetimų 
šalių diplomatams. 

UŽMUŠTAS BANKOS PLĖ 
ŠIKAS. 

Pirm to jis du nužudė ii^ke
turis sužeidė. 

BRANGIAI ATSIEJO IšMĖ 
GINIMAS. 

e 

Washington, bal. 7. — (Je-
ležinkelių administratorius Hi-
liea vyriausybės vardu parei
kalavo kongreso paskirti 
$420,727,341, su kuriais nori
ma pabaigti' visus su geležin
keliais reikalus. 

Podraug Hines pranešė, 
kad geležinkelių valdymas 
vyriausybei atsiejo $900,478,-
<o(). 

Ligi ateinančio -v rugpjūčio 
geležinkeliai pilnai pereis 
kompanijų kontrolėn. 

St. Louis, Mo., bal. 7. — 
Dienos metu stipriai apsigin
klavęs plėšikas užpuolė ftas-
ton — Tavlor Trust Co. l5an-
ką. Pasiėmė $20,000 ir spru-f. 
ko laukan šaudydamas. 

Bankoj tuo metu buvo ne
mažai žmonių. Pakelta trukš-
mas. Žmonės puolėsi laukan 
paskui jį. 

Plėšikui nebuvo kur dingti, 
tad jis smuko artimiausiai! 
teatran, kurs /tuo metu buvo 
tuščias. 

Pašaukta policija apstojo 
teatrą. Tenai jis buvo paklo
tas. Bet pirm to j i s nužudė 
vieną poliemoną ir vieną civi
lį ir sužeidė 3 poliemonus ir 
vieną civilį. 

Pas jį a/t rasti iš bankas pa
imti pinigai. 

Pasirodė esąs Frederick C. 
Smith, elektrikas, 40 metų. 
pirmiau gyvenęs Dayton, O. 

Italija Gryžta prie Senosios 
Užrubežių Politikos 

TURKIJOS KLAUSIME 
STOVI SU S. VALS

TIJOMIS. 

Nori nepriklausomybės Alba
nijai. 

Rymas, bal. 6. — Italijos 
vvriausvhė atmaino savo už-
rubežinę politiką. Griebiasi 
senosios, t. vad. "AYilsoninės 
politikos",kuomet prezidentas 
\V ii šonas pirmukart buvo 
atkeliavęs Europon. 

Nebe pamato įvyksta ta 
svarbi atmaina. Tos atmainos 
pusėn linksta pačių gyvento-

TUKSTANČIAI APLEIDŽIA 
FEDERAL? TARNYBĄ. 

VARŽYMAS SVETIMŠALIŲ 
LAIKRAŠČIŲ. 

Gauta laikinai "injunetion''. 

Permažai mokama šiais bran
genybės laikais. 

Washingtym> bal. 6. — Žem
dirbystės departamentui daug 
nesmagumų padaro reikalin
gumas visokios rūšies eksper
tų ir kilantj^ pragyvenimo 
brangenybė. 

Aštuoni tūkstančiai bran^in-
Portland, Ore., bal. 6. tinų žmonių apleido fedendę 

Oregono valstijos legislaturaj tarnybą del didesnių uždarbių, 
pravedė įstatymą, suvaržantį j l«>kių negauna tarnaudamiDė-
svetimšaliu kalbose leidžiamus I dei Šamui, 
laikraščius. Žemdirbvstės sekretorių^ 

Įstatymu reikalaujama, kad 
laikraščiai šalę svetimšalių 

norėtųsi anų vieton patraukti 
naujus darbininkus. Bet ken-

kalbos padėtų pilną angliškoj į gresas nenori skirti reikaliu
ką Iboį tekstą.' 

'Kad sulaikyti tą negird ė U 
Amerikoje autokratinį Įstaty
mą, svetimšalių laikraščiai 
nuo Suv. Valstijų t£įsėjo iš
gavo laikiną "injunetion." 

Kol-kas nežinia, kas toliaus 
bus veikiama. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

TAKC HER YOON6 MAN 
FOR ^CUR LAWFOL WlFE 
-YOVJ CfcRT7\lNiX DtS€.RV/e 
AN IRON CRoSS FOR 
HAVIN6 THE NE«VE T O 
SW£M OP FOR HFE W i T « 
HER! SHE UOOKS OUO 
EHOU^H TO HAVE RoWCD 
STROKE OAR FOR, 
WA5HlK^TON CROSSIN6 

THE. PELAVVARE 

gų ] ) in igų. 

Štai kadir visokių vaisiu 
kultūrinimo ekspertas fevtera-
lėj tarnyboj būdamas ii/alavo 
$4,500. Šiandie jis Įstojo vie
non vai<ių raiginimo sąjungon 
ir ima $20,000 per metus. 

Kitiems privatinėse įstaigo
se algos padvigubintos ir pat
rigubintos, y 

DENIKINAŠ KRIME. 

jų ūpas. Toliaus, Italija did
žiai paliestą ekonominio kri-
zio. 

Kuomet premjeras Nitti su
galvojo gryžti prie senosios 
užrul>ežinės politikos, parla-
mente išreikšta juo pasitikė
jimas. Šiandie šalies valdy
me jis turi daugiau intakos. 

Bus padu6ta talkininku kon
ferencijai. 

Premjeras Nitti savo suma
nymus apie atmainas politikoj 
paduosiąs augščiausiąjai talki
ninkų tarybai, kuomet toji 
suvažiuosianti miestan Rėmo. 

Pareikalavime štai kas bu-
:ia: 

1. Revizuoti Versailleso tai
kos sutarties ekonominę dalį, 
idant Anglija paneštų daug :au 
pasišventime tuo žvilgsniu. 

^2. Pakeisti politiką alsi ne
šime į l ngariją. 
I 3. Susitaikinti su Jugosla

vija, tam tikslui pašventas 
Italijos reikalus. 

4. Atnaujinti pilnos santi-
kius su Rusija. 

Albanijos klausimas. 

t 5. Su Turkija pasielgti 
fig prezidento AVilsono išr" » 
kiamos nuomonės Turkija* 
klausime. 

G. Albanijai pripažinti ne
priklausomybę, paliekant tą 
šąli viešpatijų priežiūroje. 

7. Smarkiau veikti tautų 
sąjungos reikale. 

8. Talkininkų užsieninę po
litiką vesti nepriklausomai. 

MOTERYS REIKALAUJA 
PRIPAŽINTI AIRIJĄ. 

Tarptautiniai įstatymai žuvę 
1914 metais. 

TAIP NIEKAD ^EBUVA. 
Imk ją,, jaunikaiti, kad tau butų teisėta moteris. Tu vertas 

esi geležinio kryžiaus, kad turi drąsos pasižadėti jai iki gyvos 
galvos. Ji išrodo taip sena, kad butų galėjusi irklą valdyti 
kuomet Washingtonas kėlėsi per Delawaro upę. 

Konstantinopolis, bal. 6. — 
Gen. Denikino štabo viršinin
kas, gen. Romanovskii, re
zignavo. Jo vietą užėmė gen. 
M ak r o v. 

J£rimo komendantas gen. 
Sbilling i i \gen. Skoura taip
pat atsistatydino. 

(!en. Denikinas Krime turi 
apie 30,000 kariuomenės. Tai 
viskas, kas jam liko kovojant 
už Rusijos čielybę. 

JAPONIJA PADIDINS 
SKAITLIŲ KARIUO 

MENĖS SIBERI-
JOJĮL/ 

rfonolulu, bal. 6. — Vietos 
japonų laikraštis turi žinių, 
jog Japonijos vyriausybė Si-
berijon pasiųsianti daugiau k^ 
riuomenės. Norima visoj ryti
nėj Siberijoj panaikinti bol
ševikus. 

Tuo tarpu iš Vladivosto
ko pranešama, kad Japoni
jos kariuomenė kuoveikiau-
sia apleisianti Siberiją, nes 
rusų neapsikentimas prieš 
japonus vis labjaus didėj;^. 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 ~strv New York, 

Washington, bal. 6. — Ka
dangi valstybės departamen
tas paskelbė, jog jis imsiąsis 
priemonių prieš moteris, ku
rios piketuoja Anglijos am
basadą, tad piketuojančios 
moterys pranešė, kad valsty
bės departamentas verčiau'pa
sirūpintų pripažinti Airijos 
respubliką. 

Sako, šiandie Anglija netu
rinti iš ko mokėti nuošimčių 
S. Valstijoms už paskolintus 
pinigus. Bet ta pati Anglija 
turi užtektinai pinigų palai
kyti skaitlingą savo armiją 
Airijoje. 

Sako, Airijos respublika y-
ra įvykęs faktas. Jos vvriau-
sybė įsteigta legaliai didžiu
mos žmonių. Tąd jei Valstybės 
departamentas uiki demokra
tijai ir tą demokratiją, išpa
žįsta, turi pripažint i Ai rijai ne
priklausomybę ir apie tą pra
nešti Anglijai. 

Moterys sako, jog tarptau
tiniai įstatymai, katrie drau
džia taip elgties, jau nebegy
vuoja. Jie žuvo 1914 metais. 

Londonas, bal. 6. — Iš Bu
karešto pranešama, jog atei
nantį rudenį Rumunijos ka
ralienė žada aplankyti S. Val
stijas. 
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Ch. Dai^in'as ir 
K. Marx'as, 

Charles Rabert Dąrwin la
bai pragarsėjęs Anglų gamti
ninkas gimė 12 vasario 13U9 
metų Shrewbury*je. Kad An
glijos vyriausybė siuntė savo 
laivą "Beagle* apvažiuoti a-
pie pasaulį, Ch. Darwin'as ta
po paskirtas vesti gamtos ty
rinėjimus to laivo kelionėje. 
Bet Darwinas neėmė algos ir 
da-gi mokėjo savo iškaseiu 
dalį, nes jis norėjo visai sa
viškai tuos tyrinėjimus vesti 
ir būti nuo nieko neprigul-
mingas. 

Laivas išplaukė gruodyje 
1831 m. ir grįžo apvažiavęs 
žemę aplinkui spalyje 1836 m. 
Trimis metais po to, t. y. 1839 
m. jis apgarsino Journal i>f 
Rosearelies into the Natūrai 
History", t. y. Gamtos Istori
jos tyrinėjimų kasdieninės už-
raSoe.'' Paskui 1840—1842 
mertais jis atspausdino "Zoo-
logy of the Voyage oi" the 
Bėgle", t. y. Begle'io kelionės 
zoologija (mokslas apie gy-
vuolius.) 

Tuose dviejuose veikaluose 
yra medžiaga visai vėliau pra
garsėjusiai Darvino teorijai, 
nors jisai 1842 m. rasė apie 
Koralų >ulas ir 1844 apie 
Vulkanų iškeltąsias salas k 
184b" apskritai apie geologi
j a 

187)9 jis išleido labiausiai 
pragarsėjusį savo veikalą 
" T h e Origin of Speeies by 
Means of Natūrai Selection,' 
t. y. Veislių pradžia gamtinio 
pasirinkimo priemonėmis. Ta-
iue veikale jis sakė tiktai, kad 
gyvuolių veislės yra kilusios 
vienos iš kitų, o apie žmogų 
nekalbėjo. Bet iš jo duotosios 
medžiagos vokielys E. Maec-
kel 1870 m. išvedė, kad žmo
gus yra ne Dievo sutvertas, 
tik iš beždžionės atsiradęs. 

Į metus po te, t. y. 1871 ii 
pats Darvinas išleido raštą 
'Deicent of M*T5 in relation 

to sex, " t . y. Žmogaus kilmė 
saryšyip su lytim. Iš to-ma
tome, kad Darvinui davus 
medžiagą, jo skaitytojai da
rydavo išvadų, kurias vėliau 
pripažimhivo ir jis pats. 

Kari Marx buvo devyniais 
mefais jaunesnis už Darwiną, 
nes gimė Trevyre, Vokietijo
je, 5 gegužio 1818 m. 1842 m. 
jis tapo redaktorium laikraš
čio Rhemi^che Zeitung, t. y. 
R^ino Laikraštis. Tas'tapo val
džios uždraustas. Išbėgęs i 
Paryžių Marksas ėmė išlei^ii-
pat i * * Deutseh-Franzoesische 
Jahrbucher", t. y. Vok£kai-N 

Prancūziškus Metraščius, bet 

cuzrjos/ 
1847 m. jis $u dnaugais iš

leido Komunistų Manifestą, 
kuriame skelbė klosiu kova 
ir šaukė viso pasaulio pro
letarus vienytis. Sugrįžęs į 
Vokietija. Marx'as išleidinėjo 
Neue Rheizusclie Zeitung, t. 
y. Naujas Reino Laikraštis. 
Išvarytas iš Vokietijos 1849 
m. apsigyveno Londone. Ten 
būdamas rašinėjo į Nev Yor-
ko "Tr ibūne" . 1864 m. sus
tatė Tarptautinio Darbininkų 
Susivienijimo programa, o 
trimis metais po to išleido pir
mutinį tomų savo veikalo sis-
tematiškai išdedanftio socija-
lizino teorija. 

Tas veikalas vadinasi Das 
Katpital, t. y. Kapitalas. An
truosius du tomu Marx'as ne
išleido kol buvo gyvas. Ant
rąjį tomą, , atspausdino 1884 
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Trečiadienis, 1>al. f 1 9 2 0 m . 
i . . . » ! * , • : 

Lietuvos Valdžios Balsas. 
Piliooiai! 
Lietuva atdw«įU> ir tampa ue-

priklau£Qioa valstybė. Ilgai 
kentę svetima jungą, šio baisio
jo karo audrų sujudinti, šoko 
Lietuvos sunūs ir dukters va
duoti savo tėvynės. Vieni dar-' 
bu ir išmintimi stojo dėti pir
mutinių valstybinio gyvenimo 
pamatų, kiti kardu rankoje sa
vo krauju ir gyvybe—ginti to, 
kas jau sukurta. 

Per pasl^utinius sunkaus 
darbo ir didelių pastangų me
tus sudarytos reikalingiausios 
valstybei statyti ir tvarkyti 
įstaigos bei organai. Iš didžio
sios šalies dalies išvaryti sveti
mieji atėjūnai priešininkai. 

Iš Mažosios Lietuvos ligi pai 
Nemuno atitraukta visa vokie 
čių kariuomenė, ir to krašto 

m " o trečiąjį 1894 m. j 0 drau- &****&* P* r savo atstovus 
gas Engels. Rankraščius lie-
dvieni tomam buvo palikęs 
pats Marks'as. J i s mirė Lon
done 14 kovo 1883 m. 

Darwin'as ir Marks'as W-
veik vienu laiku gyveno ir 
turėjo daug bendrų stambių 
ypatybių. Darvin 'as mokėjo 
plaeiai ir į tikrinančiai pas
kleisti ižmonėse kovos reikš
mę gyvuolių gyvenime. Mark
s'as taip-pat plačiai ir smar
kiai paskleidė mintis apie ko
vą žmonių gyvenime. Dar
v in ' as perdėjo tos kovos reik
šmę gyvuoliuose, Marksas per
dėjo kovos reikšmę žmonėse. 

Darvinizmas ivirtino, buk 
nesą skirtumo tarp gyvuolio 
ir žmogaus Marksizmas arba 
soči jai izmas tą tvirtinimą 
kalte kalė į galvas visiems, 
kuriuos tiktai priėjo. Iš to 
kalinio darbininkams nėra nei 
kokios naudos, bet yra dar 
nuostolis, nes prie socijalistu 
negali prisilieti visi tie, kurie 
jaučiasi turį savyje amžiną 
dusią. Jeigu socijalizmas bu
tu mokėjęs pasitenkinti viena 
kapitalizmo kritika, tai tarp
tautiniu darbininkų suvieniji
mą > nebūtų dusyk iširęs. 

PATARIMAI SUV. VALSTI
JŲ PUBLIC HEALTH 

SERVICE. 

Širdis ir sveikata. 
Žmogus, kuris turi silpną 

širdį, negali atlikti sunkaus 
kūniško darbo, bet su tinkamu 
tvarkymu valgio, gimnastika, 
ir tt. širdis užlaikys jį iki- se
natvei. 

Jeigu turi širdies silpnumą, 
reikia panaikinti stiprus gėri
mus ir tabaką; mažai gert ar 
batos ir kavos; reikia valgyt 
vidutiniškai, niekuomet valgyt 
uaktimis; gaut daug šviežio 
oro; gimnastikuot šviežiame 
ore, bet saugok susivarginimo. 

Vaikščiojimas ir kalnelių 
laipiojimas labai gerai dei 
sveikatos, bet nesveika, jeigu 
po vaikščiojimo krūtinė skau
da arba stoka kvapo. 

Vesk #erą, švarų gyvenimą. 
Panaikink visokius sujudini-
mus. 

Jeigu stoka kvapo, arba ken 
ti vandens ligą (dropsy), arba 
jauti galvos besisukimą, būti
nai reikalinga atsargios medi-
kališkos priežiūros. s 

Žmogus, kuris turi silpną 
širdį, nors sykį į metus turi eit 
pas gydytoją del egzamino. 

Nereguliariškas širdies vei
kimas, daugelį kartų, neturi ten 
kokios didelės svarbos, bet ir 
kai-kada pavojinga, todėl me-
dikališkas tėinijimas svarbus. 

Visuomet saugokis nuo skau
džiamos gerklės. Kartais ženk
las užkrečiamų lįgų, kaip tai 
dir'terijos ar škarletinos. 

yra pareiškę valią susilieti su 
visa kita Lietuva į vieną val
stybinį kūną. Tik rytuose žymi 
mūsų krašto dalis su sostine 
Vilniumi vis dar tebėra sveti
mųjų užimta ir laukia atvada
vimo. 

Jąu arti yra svarbiausioji 
tėvynės laisvės ir nepriklauso 
mybės atstatymo valanda, ka
da susirinks Steigiamasis Sei
mas, kuris peržiūrės visa, kas 
padaryta ir nuties tikruosius 
Lietuvos valstybės pamatus. 

Ligi šių metų kovo 15 dienos 
turi būti sustatyti ir įteikti 
Apygardų Rinkimų Komisi
joms—tų žmonių, sąrašai, ku
riems Jus , Lietuvos Piliečiai 
Pilietės, pasiūlysite savo at-
atstovais Steigiamajam Sei
mui ; gi balandžio 14 ir 15 die
nomis bus jau tų atstovų rin
kimai. 

Atminkite visi, kad rinkti a t 
stovus yra ne tik augštoji pilie
čio teisė, bet ir didžiausioji 
pareiga! Atminkime, kad Stei
giamasis Seimas grįš Lietuvos 
valstybės pamatus. J is išleis 
pagrindinius valstybės sutvar 
kymo įstatymus, nustatys 
svarbiausius žemės reformos 
dėsnius ir kitus pamatinius, 
įstatymus. Atminkime, kad ant 
nutiestųjų Steigaimojo Seimo 
pamatų reikės statyti Lietuvos 
valstybės ir jos piliečių gyve
nimo rūmai. Pamatai turi būti 
tokie tvirti ir taip gerai nutie
sti, kad mūsų tėvynės nuliuo
se butų nepavojinga, laisva ir 
patogu gyventi. 

Tai bus padaryta taįka tada, 
jeigu visų Lietuvos piliečių va
lia ir reikalai bus teisingai 
Steigiamajam Seime apreikšti 
ir apginti. Tai-gi tegu nebus 
Lietuvoje nė vieno piliečio ir 
pdietės, kuris liktų nepadavęs 
sau tinkamų kandidatų sąrašo 
ir tuo neišreiškęs savo balso. 

•Todėl, kad laisvai galėtu
mėm pasiruošti prie rinkimų įr 
nevaržomi atliktumėm pačius 
rankinius, visoje Lietuvoje nu
imama karo stovis, palikus jį 
tik tam tikroje juostoje pagal 
demarkacijos linijos. 

Piliečiai! Rinkimų metu ša
lyje privalo išlikti tvarka ir 
reikalingoji drausmė, kad mū
sų valstybės priešininkai nesu-
naudotų laisvės visos mūsų ša
lies pražūčiai. Ypač dabar, ar
tinantis Steig. Seimui, visi jie, 
sujudo inatydami, kad Lietuva 
stiprėja viduje ir, kad sveti
mos valstybės, kitos de fakto, 
kaip Anglija, kitos de jure, 
kaip Italija, jauipripažino ne 
priklausomą Lietuvos valsty
bę. 

Vyriausybė deda visas pa
stangas tą nepriklausomybę 
galutinai sustiprinti. I^idžiau-
sis valdžios šiuo metu uždavi
nys privesti kraštą prie įstei
giamojo Seimo tvarkant vi
daus reikalus, ypač savivaldy

bės tais įstatymais, kuri# per
nai buvo j&$įi$tfi ir yra įžiebti. 

Vyriausybė daug rupesnio 
ir pastangų deda tam, kad pa
didinus krašto produkciją ir 
sutvarkius mūsų finansų reika
lus taip, kad įstengtume vers
tis savo pajamų lėšomis be pa
skolų svetur. Vyriausybė turi 
vilties, kad tai pavyks jai at
siekti ir atsiteisti.su piliečiais 
iŠ tų visų už rekvizicijas skolų, 
kurių jie Puošniai yra teikę 
sunkiu valstybės gyvenimo me
tu. 

Tai-gi, bukite kantrus ir pa
tvarus ! Mūsų valstybės prieši
ninkai deda ir dės visas pa
stangas, sugriauti tą didelį dar
bą, kurį Ugi šiol esame pada
rę. Ypač ir pirmiausia visomis 
išgalėmis jie kliudo ir kliudys 
susirinkti Steigiamajam Sei
mui. 

Jie stengiasi sukelti netvar
ką ir maišatį mūsų pačių tarpe. 
Kokių priemonių priešininkai 
griebiasi, yra geras pavyzdis 
vasario 22—23 ilieaių atsitiki
mai Augštoje Panemunėje sa
le Kauno. Matydanit, jog di
džiausioji šalies laisvės ir ne 
priklausomybės atrama yra 
Lietuvos kariuomenė, jie tą *it-
ramą kėsinasi išversti, kad su
griovus ir visą valstybės rū
mą. . • 

Kareivių draugais, net tėvy
nės ginėjais dėdamies, tie di
džiausieji Lietuvos priešinin
kai—lenkai, bolševikai ir kito
kie—eina į kariuomenę, kursty
dami ir keldami nepasitikėji
mą viršininkais ir vienų kitais, 
o tikslą turėdami w r d y t i 
drausmę, sugriauti pačią ka
riuomenę. Apie Vyriausiąjį 
mūsų kariuomenės vadą gene
rolą Žukauskį leidžia visokias 
paskalas esant 41 mūsų prieši
ninkų šalininku ir nepasitiki
mu žmogumi. Tai yra šmeižtas 
ir grynas prasimanymas. Tad 
vyriausybė tvirtina, remdamo
si esamais jos žinioje dokumen
tais ir faktais. 

Reikšdama pagarbos ir pa
dėkos žodį mūsų narsiajai ka
riuomenei, trumpu laiku pada
riusiai tiek garbingų žygių ir 
parodžiusiai didelį savo parei
gų supratimą, vyriausybė viso
mis priemonėmis stengsis su
daryti joje tvarką ir pašalinti 
tuos trukumus, kurie yra apsi
reiškę. 

Išvijus iš šalies bolševikus ir 
bermontininkus ir tokiu būdu 
atsimainius sąlygoms, nežiū
rint visų rinkimams įvykinti 
sunkeifybių, visiems kariškiams 
tam tikru įstatymu netrukus 
bus suteiktos teisės ne tik pa
syviai, bet ir aktyviai dalyvau
ti Steigiamojo Seimo rinki
muose. 

Tik daugiau vienybės, ištver
mės ir rimties! 

Visi be išimties prie rinįdmų 
į Steigiamąjį Seimą! -

Visi tieskime kelius savo 
laisvei i r nepriklausomybei! 

Ę. Galvanauskis ministeris 
Pirmininkas, Finansų, Preky
bos ir Pramonės |4inisteris. 1)>. 
E. Draugelis Vidaus Reikalą 
Ministeris. A. Voldemaras Už
sienio Reikalų Ministeris. L. 
Noreika Teisingumo Ministe
ris. A. Merkis, Krašto Apsau
gos Minist. Valdytojo padėjė
jas. J, Tūbelis, Švietimo* Mini
steris ir Žemės Ųkio ir Valsty
bės Turtų Ministerijos Valdy
tojas. T". Čarneckis Susisieki

amo Miuis»teris. M. Solorvičikas 
Mimsteris Žydų Reikaluose (be 
portfelio). J. Varonko Ministe
ris Gudų Reikalams (be port-, 
felio). V 
Kaunas, 

Kovo 2 d., 1920 m. 
"La i svę , " Kaunas. 

Lietuvos Laisves Paskola* 
Paskolos bėgis. 

— -

Pereitą kartą pranešėme 
bendrais ruojjais apie inplau-
kas ir išlaidas Lietuvos jL#is-
vės paskolos pravedime. Šiuo-
mi kartu paskelibsime,kiek ku
ris apskritis pasidarbavo ir už 
kokią sumą išpirko Liet. Lais
vės bonų. Skaitlines paduoda
me iš kovo 26 d. 

Bostono apskritis viso jau 
inešė $104,660.69. Tame skai
čiuje didesnės kolonijos įnešė; 
Boston $20,053.00, La\vrenee 
$7,491.00, Worcester $34,875.-
95. 

v, Waterburio apskritis įnešė 
$81,079.00. Tame skaičiuje di
desnės kolonijos: VVaterbury 
$32,495.00, New Britain $15,-
365.00, Hartford $13,850.00. 

New York apskritis viso 
inešė $73,585.50. Tame skai
čiuje didesnės kolonijos: 
Brooklyn $20,738.00, Newark 
$18,100.00, *Amsterdam $13,-
800.00, l larrison $5,905.00. 

Philadelphia apskritis viso 
inešė $32,864.00. Tame skaičiu
je Baltimore sudėjo $27,914.00. 

Wilkes-Barre apskritis viso 
sumokėjo $6,975.00. Tame skai
čiuje Pittstonas sudėjo $5,-
285.00. 

Shenandoah .apskritis viso 
sudėjo $7,492.00. • 

Pittsburgho apskritis 4,835.-
00. 

Clevelando apskritis įmokė
jo $25,012.26. Tame skaičiuje 
Clevelandas davė $12,273.00. o 
Detroitas $8,739.26. 

Chicagos apskritis davė vi*>o 
$218,7,60.99. Tame skaičiuje 
pati Cliieaga sudėjo $b6i,813.-
95. 

Visi vakarai davė 8,200.00, 
0 

pavieniai sumokėjo $11,461,24. 
Tiek viso sumokėta j misiją 

iki kovo 26 d. Gi užsirašė ir jau 
pradėjo mokėti už bonus su
moje $1,270,000.00. 

Veikėjai imdami šias skaitli
nes lengvai supras, kiek dar 
darbo reikia padėti, kad su
rinkti kiekvienam apskričiui 
stdig nustatytos ąuotos. Sekan
tį kartą paskelbsime, kiek kuri 
stotis sumokėjo. . 

Pinigų siuntimo'reikalu. 

Pašelpos siuntimas gimi
nėms Lietuvoje per Misiją vis 
didėja. Žmonės noriai siunčia. 
Veik visi klausia apie pinigų 
kursą, vienok kursas labai .tan
kiai manosi. Pinigai siunčiami 
Lietuvon tuonu kursu, kokis 
yra tą, dieną. 

Su pinigais šią subatą, ba-
tandžio 10 d. išvažiuoja kurje-
ras į Kauną, tad kurie norėtų 
pasiskubinti pašelpą pasiųsti, 
galėtų tai padaryti. Sekantis 
gi kurjeras išvažiuos balandžio 
24 dieną. 

Lietuves Misijos 
Informacijų Biuras. 

P. S. Rašant čekius persiun
timo pinigų dėlei pašelpos 
Lietuvon, malonėkite adresuoti 
sekančiai: "Lithuąnian Miss-
ion," 257 W. 71st St., New 
York City, N. Y. 

Vyrų ir Moterų Ri*U Kirpi
mo ir Dosigning Mokykla. 
Mūsus istemą ir mokymo būdu Jus 
trumpu laiku išmoksit*, viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, desigrning ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroi 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko. 
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del salynų. 

Fatterns daromos saiUg mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurio-
madų (knygos. 

MASTER DESIGNINO 
SCHOOL. 

,J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, C1I1CAOO. 

Kampas Lake S t . ant 4-tu. lubų 

BUVUSIEMS KAREIVIAMS. 

Karės Pavojų Apdraudimo 
Biuro viršininkas, Director ot" 
th e Bureau of War Risk.In
surance, R. (i. p ia lmela^Jo-
nes apgarsina, kad jau baigia-
si tas laikas, kada Biuras tu
rėjo perdaug darbo ir negalė
davo priderančiu laiku visiems 
atsakyti. Ta darbo daugybė 
susidarė, kuomet susyk visa 
armija tapo paleista ir visi 
kareiviai kreipėsi savo reika
lais į Katės Pavojų Apdrau 
dimo raštine. • 

Tie vyrai, kurių apdraudi
mas išsibaigė arba tapo pa
naikintas, gali dabar jį vėla at 
naujinti, tik reikia paduoti 
pranešimą ir mokestį už du 
mėnesiu iškalno, bei paliudi
jimą, kad sveikata yra kaip 
reikia. Kvitas arba resytes už 
savo mokesčius jie gaus grei
tu laiku. Iki šiol atsakymams 
buvo vartojami nevisai geri 
laiškai paragrafine forma. Tu 
rint visą tvaną klausimų, ki
taip nei negalima buvo at
sakinėti. Dabar jau bus atsa
koma tikrais'laiškais tada, ka
da paties apsidraudime^ ypa
tybės reikalaus ypatkigo pa-
aiškinimą 

Spalio mėnesije- Raštinė tu
rėjo apie 88 tūkstančius ne^ 
sutvarkytų premijų. Dabar jų 
beliko tik maždaug 10 tūks
tančių. Tiek jau tvarkoma su 
viena diena. 

Neatsakytų laiškų dabar yra 
apie 60 miošinieių mačiau ne-* 
gu buvo pirm penkių mėne
sių. Dar truks kokios dvi ar 
trys savaitės, kol Raštinė ap 
skiirbs su visais atsilikusiais 
laiškais ii\gaslės atsakinėti na u 
jai ateinantiems taip greitai, 
kaip greita i dabar tvarkomos 
premijos. Už kelių savaičių 
kiekvienas užklausimas galės 
gauti atsakymą į keturias 4}e-
nas po jų atėjimo į Raštine. 

Žinoma\ vis Kksis dar kai-
kurių klinčių, nes ir karei
viai nevisa-da į Raštinę atsiun 
ėda drauge su užklausimai taip

gi ir reikalingas žinias. Bet 
raštinė iš Kongreso jau gavo 

galės visus pinigų tiek, kad 
jos žinioje esančius buvusių ir 
esančių kareivių vardų sąra
šus su adresais padėti ant ad-
resografo lentų. Tokiu būdu 
išnyks klaidos, kurios pirma 
darydavosi perrašinėjant mili
jonus adresų mašinėle. 

Buvusieji kareiviai norin
tieji savo apdraudą atnaujin
ti arba perkeisti, ga*li kreiptis 
prie kiekvieno Amerikos Le-
gijos skyriaus, prie veteranų, 
tarnavusių užritbežinėse karė
se, arba prie kitų organizacijų 
padedančių buvusiems karei
viams, kaip tai prie kariuo
menės ir Laivyno rekrutą vi-
mo stočių, ,prie valstijinių ap-
draudos komisijonierių (State 
I n s u rancetkninmi ssiomers), pri e 
kiekvieno Amerikos Raudono
jo Kryžiaus skyriaus, prie 
Kolumbo Vyčių (Kniglits of 
Coluniibus), pi-ie (Jelbėji-
mos A unijos (Salvation Ar-
my), ]>rie Žydų Gerovės Val
dybos (Jewisli Welfare Bo-
ard), prie Y. M. C. A. arba 
prie kitų brolybės arba gero
vės šelpimo organizacijų, ku
rios turi* ir reikalįngų blan
kų, suteikia įr patarmių. Jei
gu jos nori,, jos pačios gali 
tiesiog pa rašyt i A/pd raudų C>ky 
riui prie Karės PavojųApdrau 
dimo Biuro WasLington, IX C. 
Visais tais aitvėjaig reikia į 
\Yashingt0ina siųsti praneši-
mus atsakančius šitiems še-
šiem.s klausimams: 

1. Vardą*, pavardė ir adre-

, - „ - • • a 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
rottsvMe, Penna. 

Su risomia ligomis priima nuo 
Nuo 8 Iki l f vai. ryto 
Nuo l i k i s vai. po piaty 
Nuo C iki 8 ral. Takara. 

y « « » « m> 

Dr. C. Z VezeHs 
Tai . D r o v e r 7 0 4 1 

L I E T U V I S D E N T I S T A S 
Valandos: auo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliotais pagal sutarimą 
SO. ASHLAND AVLM E 

arti 4 -tos Gatvės 
, - . , - . • • • » 

4712 
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Dr. L E. MAKARAS : 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 
Ruselaode: ltOOS S*. Mlchl*wi Ar*. 

TdefMUM l 'ol lnun M» Ir P a l l n u a H M 
Chicagoj: 4515 Bo. Wood Btr. , 

Tik Ketverto rakake ano 6:30 iki 7HWJ 
TeUtsBM Eards TMt. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETI VIS ADVOKATAS 
•542 S. WOOD STREET 

786 W. ISth STREET 
•* CHICAGO. 

HcKinlry 4380 
— K 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvya Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 
2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 

Tel. Ganai H M . 

* * " * * * • • • • > • • • » ! ! 

JOSEPH C. WOLON 
' Lietuvis Advokatas l: 

19 SO. LA SALLE STREET 
Gyreniino Tai. Humboldt 87 

Vakarais S911 W. 11-nd Straat 
Tai. Rockwell «999 

CHICAQO, ILL. 
> • ' • • • • » • » » • • • • » » • • • • , , mwmm 

DR. J. SHIN6LMAN ' 
Uydytoias ir Chirurgas 
OfiBfta 4930 W. 13 &t. 

Kamp. 49 Goart 
Res. 1229 W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero S€5C 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
ti~~m • • » » » 

• • • • 
• — a 

sas. J 

2. lianga ir. laipsni*, kokį 
turėjo tada, kada pirmąsyk 
pasidavė apdįaiidiiiiui. 

3. Armijos arba Laivyno 
organizacijom vardas, prie ku
rioj kareivis prjgul<\j<> pirmą 
syk 4>asiduodaii(as .ap<lraudai. 

4. Numaris A.pdraudos /Cer-
tit'icato (InsuradH'.e ('ertifica-
tei) arba Valdžios Gyvy])ė^ Ap 
draudos poliso, jei t i k r a s mi-
marisvi 'a žinomas. 

PRANEfilMAfl. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

•LUBTUVI8 
«, O'dytojaa ir Ohlrurgaa 
Perkėlė aavo gyvenimo rteta i 

Vi 
Valandos 
S:30 vaki 

ZS14 
Tel. 

Brtghton Park. 

| 1 « M : 1757 W. 4-Jth m* 
ryto iki 2 po platu. 6*10 iki 

vakare Ned*Homl. i Ud 1» rytala 
l e l . Boulevard U» ^ 

&?• • • » • • » . 

— = * = 

- 5. Kokią serija ir kokis bu
vo numaris tarnaujant Armi
joje. 

•6. Diena inemo ir mutai, 
kada tapo paliuosuotas iš tar
nybos. 

Tegu vyrai, .tarnavusieji ka 
riuom<*nėje atsimena, k,ad--pa
sibaigus JŲ,ajxlraudo.^ laikui, 
jei jie neįsitraukė į kitą ap-
dra^dą, t a i ' j i e yra be apsi
gynimo nuo nekiiuės. Todėl 
j į m s gerirąu.sia^ būdas yra 
atnaujinti ^ y o Jvaiiškaj^ aji-
dr/aaulu. * 

http://atsiteisti.su
file:///Yashingt0ina


Trečiadienis, bat. 7 1920 m. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
• i • • » • • » • • • • «*P i» • • » • , • » ip « » » Į ^ Į • W » % • 9t.ę • «fc» *H> l » ą f 

RACINE, WIS. 

Dviejų metų Lietuvos nepri-
gulmybės sukaktuvių 

paminėjimas. 

» 

k 

į 

i 

Kovo 28 d., pasidarbavus L. 
L. P. Stočiai, Uniofi Hali buvo 
surengtos prakalbos. Kalbėjo 
p. Jonas ftvaldas ir Vincas 
Stulpinas. Nors ta diena siau
čianti vėsula namus vartaliojo, 
vienok susirinko gražus žmo
nių būrelis. 

Prakalbos pradėtos Lietuvos 
himnu. Pirmas kalbėjo Jonas 
Evaldas. Jis kalbėjo apie Lie
tuvos reikalus, ragindamas pir
kti L. L. P. bonus. Savo kalba 
jis taip Įkaitino nms bolševįkė-
lius, kad tie bėgdami iš svetai
nės ir kaliošus paliko. Po pir
mos kalbos buvo renkamos au
kos Lietuvos "Šaul iams." 

Aukojo sekantieji: 
I\az. Šapalas $2.00. , 
Po 1 dol.: M. Kasparaitis, J . 

Baukus, A. Valeiukas, D. Jac
kevičius, P. Karaliūnas, K. 
Supkeviėia, J . Staponas, A. Si
manavičius, J . Kidzevičia, S. 
Jurgait is , T. Ramanauskas, A. 
Karaliūnas, A. Keinauskas, J . 
Tauškela, D. Daukšas, S. Sa-
gentas, J . Pilipavičius, P. Juš
ka, J . P. Evaldas* J . Kairis, 
J . Gliebas, M. Bardauskis, F . 
Petkenitienė, St. L r bošas, P. 
Žutautas, M. Vilkiene, A. Uer-
chus, 1*. Rugis, lz. U ūdas, V. 
Balanas, J . Staliga, P. Cepu-
kenas, A. Bukšuis, S. Sasnaus
kas, A. Ciudžiunas, J . Sasnaus
kas, Leo Taujenis, A. Gudžiū
nas, J . Bakutis, A. Zizmenskai-
tė. Viso su smulkiomis surink
ta $51.21. 

Pabaigus aukų rinkimą bu
vo išpildyta programa, suside
danti iš deklemacijų. Seserys 
Petkevičiūtės padeklemavo 
" A š grįšiu į ta šalį" ir "Ne
munas tykiai p laukia / ' 

Antras kalbėjo Y. Stulpinas 
iš Lietuvos istorijos ir apie 
svarbesnius nuotikius. Per pra
kalbas buvo pardavinėjami L. 
L. P. bonai. Parduota už virš 
tūkstantį* dolierių. Geras tė
vynainis, Steponą* Jurgaitis, 
sukirto visus, nes bonų pirko 
už $200.00. Garbė jaim Dau
giau tokių tėvynainių. . 

Praaklbos užbaigtos atgie-
dant Lietuvos himną. 

Taip tai gražiai apvaikščiota 
dvimetmės sukaktuvės Lietu
vos neprigulmybės. Malonu ir 
linksma, kad lietuviai, gyve
nantieji Amerikoje, stipriau 
ima pildyti pilietiškas parei
gas. 

Nenoromis prisieina pasa
kyti, kad mes, liacinos lietu
viai, nebuvome užpakalyje 
pildyme kitų Lietuvos reikalų, 
nebusime ne dabar. Vardu vi
sos stoties, tariu ačiū kalbėto
jams, publikai ir rengėjams, 
taip-gi P. P. Petkevičiu-
tėms už dalyvavimą progra
moj. 

M. Kasparaitis, 
L. L. P. Stoties sek r. 

DETROIT, MICH. 

Kovo 27 d. buvo įrengtos iš
kilmingos išleistuvės vyčių kp. 
nariui p. Košt. Grigtjliauskui, 

kuris išvažiuoja Lietuvon su 
savo žmona ir sūnum. Vakaras 
buvo su programų ir vakarie
ne. Užkandžiaujant, pirminin
kas, p. S. Paurazas, paaiškino 
vakaro tikslą ir perstatė kal
bėti p. A. J . Aleksį, kuris pra
džioje apibėgo mūsų kolonijos 
gyvavimą, kas daugiausia 
prisidėjo prie organizavimo 
vyčių,choro ir tt.Pasirodė,kad 
p. K. Grigaliauskas yra daug 
dari*) nuveikęs. Toliau kalbėjo 
p. K. Gervilis, J . Grušta, D. 
Gustaitė, O. Malakauskaitė, O. 
Meldažiutė, J . Jankeliūnas, A. 
Šaeikas, J . Očikas, A. Vare-
niaskas, P. Jurevičiūtė ir Ka
rosas. Pastarasis kalbėjo trum
pai, bet savo kalba gražiai pri
vedė, kad visiems mums reikia 
grįžti į tėvynę ir kovoti už jos 
nepriklausomybę. Tarpe kalbų 
buvo pamarginimai: Jaugutė 
deklemavo eiles ir Juodsnukiu-
lė.Aut pijano skambino Jaugu
tė. Anelė ir Stepanė Bakšaitėš 
padainavo duetą. Ant galo p. 
Kast. Grigaliauskas, dėkoda
mas už dovanas ir draugavi
mus, sykiu pakvietė vistis, 
kuomet sugrįž Lietuvon, atva
žiuoti pas jį į svečįus, arba sta
čiai į gegužinę pas "Krosnos 
tiltą' (Dzūkijoje). 

Programa užbaigta daina 
•'Ilgiausių metų" ir Lietuvos 
hiiunu. Galiaus ant laimingos 
kelionės tris svk sušukta valio. 

Girna. 

REIKALAUJA. 

JJBIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

D R A U G A S 
« • • m-m-m = = 

REIKALAUJA 

KONVENTU LANK8TYTOJIAI 
Prityrę $2 3 garantuojama taip pa t 

mergaites, kurios nori mokintis , dar
bas pastovus. 

Service E r o e l o p c Co„ 
182* Be lmont Ave. 

MOTERIS I R MERGAITES. 

Lengvas. Svarus fabrikas,- prityri
mus nereikalingas, išpradžiu mokama 
$16.00 ir Bonus su gera proga pakyli-
mui. 

Thortlurson Electric Mfg. Co. 
501 So. Jefferson Str. 

D A R B I N I N K A I IR StfRTFJUAI 
Turi kalbėti Angliškai. 

F L L L E R T O N L A L N D R Y 
1601 Ftillcrton Ave. 

REIKALINGI . 
Jauni vaikynai 18 metų ir dau

giau už klerkas Račtoj. 50 j va
landa. Atsišaukite Fostmaster's Of
fice. Room 358, Post Office Building. 

J ALNI V Y R A I 

Mes turime keletą vietų mūsų už-
sak3"inų išpi ldymo skyriuje ir išsiun
timo skyriuj—120 išpradžios gera 
proga paki lymui darbas pastovus. 

Pamatyki te M r. Smith. 

A L F R E D P E ATS CO. 
2ū S. Vtalutsh Aveniu* 

R E I K A L I N G I 
Vyrai del pakavimo daiktus \vare-

housej. Darbas pastovus, 50c j valan
da pradžiai. 

Chicago Storagc & Transfcr l'o. 
5885 JF, 65 Strevl 

ClUcago, 111. 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
VISOSE DALYSE MIESTO. 

J.eįgų ieškai pirkti namo— 
tai ateik pas mane aš tau su
teiksiu patarimą, kuris tau 
nieko nekainuos. 

Mes pardavinėjame šimtus 
nauuj visose,dalyse miesto ir/> 
labai prieinama kaina. Štai ne-
kurie barbenai: 

'2 a u k š č i ų m u r m i ; - i f u u m s 4 
i'latai po 4 kambarius kiekvie
name. Geroj vietoj, geros ran
do* kaina $7,000.00. 

2 aukščių namas 4 flatii p o 4 
kambarius kiekvienam, randa
si ant r>() (Jatves. Vidutiniokas 
pasiulijimas bus priimamas. 

2 augščių akmeninis prieša
ky^ anuro uamas 2 f'latų po 6 
kambarius kiekvienam, dide
lis gražius garadžius, netoli 
.(j&rfieM Bulvaro. Kaina $10,-
500.00* 

FIRST NATIONTL REALTY 
<& CONST. CO. 

840 W. 33rd Street 

Telefonas BouLevatd 2437 

• • • • • • • • • • > • • 

PIRKI • r PIRK! PIRK! | 

JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMO K RATINGA RESPUBLIKA. 
Bonai ant 100 dolierių. ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50* dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

3 

• 257 West 7Ut Street New York City 

PAIEŠKO 

REIKALINGAS. 
tuojaus atsakant is Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
i 

"Draugo" Administracija 
1SO0 W. 46 Street Chicago, I1L 
E. V. 

PaieSkau savo pusbrolio Ant—p 
Paškausko girdėjau kad gyvenas Chi-
cagoj aš jam tūrių ląiska iš Lietu
vos norėčiau prisiųsti nežinau k,ur. 
Jis pats ar kas kitas praneskit šiuo 
adresų: * 

uJozas Paškauska>. 
1140 So. Jack.»oit St., Wauk«*gan. 111. ^-J 

PAIEŠKAI . 
savo kuimino Jurgio (hu i iuko Yil-
niaus gubern.. švenėionų parapijos, 
kaimo Kukiškes pirmiau gyveno Ohi-
cagoų dabar nezinou kur. Turiu 
svarbu reikalą meldžiu atsišaukti j is 
pats ar kas apie ji žinotų praneškite 
Šiuo adresu: 

A . Bei n a t o \ it v 
Box 1»4. Lawri i i (T I'a. \Y. Co. 

JC 

VAIKAI. 
1 >el ol'fieo darbo 18 metų a m 

žiaus ar daugiau geras a lgos pra
džiai, ge"ra proga prasilavint. 

Atsišaukite Cashier 445 N. Saera-
mento Rlvd. 

GKlEfrEN \VHEEL CO. 

R E I K A L I N G I T R C C R E R I A I I R 
LEIRER1A1. 

Vyrai del vidujinio darbo, ware-
houtej . Pastovus darbas. 50c. j va
landa. 

GumbuiNky Bros. Company. 
Kamp. l 'uion ir Lumbcr Gatvės. 

Ant C. B. ir Q Tracks 

REIKALINGOS MOTERIS. 

Del i'urbriko darbo, pastovus 
darbas geru mokestis, a t j a u 
kite: 

PulĮjnan Couch Go. 
3759 S. Ashland Ave. 

COIL VINIOTOJAI. 

Prityrę, Augšeiausios algos 
įnokaina pradžiai ir Bonus. 

Thordarson Electric J£fg. Co. 
501 So. Jeffersop Str. 

. P E T R Ą r » S S * * -•«» Į 

A. PETRATIS 8c CO.. 
M O R T G A G E B A N K 

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

EUROPEAK AMERICAN BuRrAU 
Siunčia Pinigus Parduoda t si^ofcortaa į 

N O T A R I J L Š A S 
3244 So Halsled Street. Ch.Ciįo Illinois I 

T C L C P H O N E B< U L E V A R D 6 1 1 

K t l K V I 1N(.I 
MKCHANIKAI IK l.fcJBKBl \ I 

• PASTOVUS D A R B A S 
GEK V MOKKSTJS 

As.seuibling ir bench darbas; machi-
nu operatoriai ant gasal ine inžino; 
laippat vyrai del kalvystes ir fousdres. 

l.ettH riai , 

del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
Pamatykite Mc. . Hermanaon. Briggs 
Hoiise, Kamp. Handolph &. "VVells 

i s tret t , i 'hicago. kiekviena diena š ia 
[savaite ir Nedel ioj Balandžio \\, arba 
rašykite ar ats i lankykite j Eniploy-
ment Office of 

i 

ANT PARDAVIMO. 
P A R S I D U O D A l iABAI PIGI iU. 
Kendžiu krautuve, labai geroj vie

toj prieš pat l ietuviška bažnyčia ir 
viešąja mokykla. Del labai svarbios 
priežasties priverstas parduoti. Del 
platesnių ^ n i ų kreipkitės: 

A. J. 
4614 So. Wood Street 

ANT P A R D A V I M O : 
Dviejų lubų mūrinis storas su 3-fla-

tais del šeimynos, su stock'ii, moder
niškas ir gerai apmokantis , randasi 
geroj vietoj arti Bažnyčios ir mokyk
los ant 37 Gatves į rytus nuo Halsted. 
Atsišiiukite 

Slavie Sale & Evcl iangc 
1215 W. 18 Str. | 

P A R S I D I ODA 
medinis namas ant 1 pagyvenimo su 
6 Jotais tik 2 metai kaip statytas, vi
si nauji rakandai,. Ifi viMų, Šuva. 
Esų priverstas parduoti nes tūrių 
išvažiuot į Lietuvą. Atsišaukite tuo
jaus o gu.usite pigiau. 

J u o z a s .Mikurku i i> , 
12544 WaUaec Street (West Pi iUman) 

Cluia^o. 111. 

Ant pardavimo 4 flatų mūrinis na
mas, steam heat d e k f r a Sr kiti mo
derniški įtaisymai, arti 52ro.s ir Laf-
lin gatvių. Kaina $13.000.00. 

r i l i v i l e k l lro>. 
1647 W . 47 S t r e e t 

BUDA COMPANY 
Harvey. | l l . , 

Chieago suburb. 

Mykolas Laurinaitis 
mirė Balandžio 6, 12:10 
1920—apie 52 metų am
žiaus. Paėjo Kauno Gu-
ber. Raseinių Pav. Stulgių 
miestelio. Amerike išgy
veno apie 13 metų. Paliko 
nuliūdime Lietuvoj mote
rį Marijona ir sūnų Stani
slova. ' 

Laidotuves bus Ketver
ge, Bpįlandįio 8, 1920 iš 
Šv. Kryžiaus bažnyčios į 
Šv. Kazimiero kapynes. 

Gimines ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da- į 
livau# lajdotuyese po 
num. 4605 S. Hermiįtage 
#ve. 

•Juzefą Ručinskiene. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

• 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam klšeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurio I 
dalykai i mažiau negu wholesalo 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai ,su dirželiais ir be, for fitt'ng 
ir kttokio styliaus $32.50 iki $60 
l 'amatykite mušu speeijale • eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20. $22.50, $25. ir $30. Juodi 

I Siutai po $45 iki $€". Melinos vil
nos siutai po $35 iki ;30. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.5 j ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. 4r aukščiau. 
Melinos pusvilnes kel ines $5.5Q iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio s iunčiamo < 
Europa. 

Atdara kiekviena diena 
vai. vakare Subatomis 10 vai 
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

iki 9 
N e -

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

K-
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Kelias iri Lietuvą 
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 

S1UNSKITE PER DIDYJI VALSTIJINI BANKĄ ANT BRIDGEP0RT0. 

Central JVlanufacturing District Bank 
Piningus siuiu-iiiiit į Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet siunsti per atsakan-

eias vietas tai yra pfer YALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Mušu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntinio pinigu ir atlikimo vi

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

PINKH SIUNTIMO IK TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS į SAVAITE SEKANČIAI: PANKDKLIA1S, SKRKDOMIS IR SUBATO
MIS Nuo 6 iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEKĖLIOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų. 

Central Manufacturing District Bank 
i A STATE BANK 

1112 West 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois. 

Banko Turtas Viršina $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I K M l l I B 
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UŽSIRAŠYK 
LIET. LAIKRAŠČIU 

"KARIŠKIŲ ŽODIS' ' 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.01), pusei metų 
$1.00. 

" L A l S V l V Krikščionių 
Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis — metams .$10.00, 
pusei metų $5,00, 
1 mėnesiui $1.00. 

Prenumeratas siųskite: 

Lithuanian Sales 
Corporation,! 

414 Broad\vay, 
Boston 27, Mass. 

AMERIKOS LIETUVIŲ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»uiiiiiiiii«iiiiiiiiiiHiimimiiiiiiHimiiiii»iiiuiiiii«iiiiim 
J A U I Š Ė J O OKYKLAI • ^ 

Mokinama: angl i škos ir l ietuviškos S 
kalbų, aritmetikos, knygvedystos, s te- ' 
nografijos, typewriting, pirklybos te i - i 
slų, Suv. Valat. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
i valandos po pietų; vakarais nuo 8 
iki 10 vai. 

dd PlElRiB^ 1 
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Dr. M. Stupnicki 

«« 

3107 So. Morgfci* otreet 
CHICAGO, Il iLIlIOIS 

Telefonas Vardą &OS1 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

j » • » » • • • i — • 1 — — - ** •* ^ y 

3106 So. Halsted St., Chicago. I 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS A K I Ų SPECIALISTAS 

Palengvins visų aklų 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir u is idesuslus karšc'ru akių kreivos akys, 
katerakto , nemiegio; ne t ikras akis uidedam, 
Daroma egzaminas lekt ra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli Ir eiti ma tan t i ems pagelbėta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki & vakaro. N»-
dcliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 0060. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

3-čias NUM. 
s 

Kas trokšta meiles, lai užsisako ir skaito "Meilę." 
"Meilė" yra meil iausias ir įvairiausios 32 puslapių mt*nra.štis. 

P R E N U M E R A T A METAMS TIK $1.00. 
"Meili" meiliai traukia vi.sus prie savęs. 
Kas "Meilę" sykį perskaito tas be jos jau negali gyventi. 
"Meiliai" pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose. 

= = 
£ »01 State Stfpe4 "MEILK," DuBois . Pa. 
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Paklau-k savo krautuvitiiiko—Bot joigu 
krai i luvninka- neturi—rašyk m u m s . 

L LEWIS C1GAR MFG. CONEMMIKNJL 
Largest Independent Ci^ar Faclory inlhe Vrorld 

Silpnybes, paeinančios nno persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

P A I N - E X P E L L E R I 
' • D r a u g ą B e i k a l c " 

Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančLi jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas P a i u - E i p e l l e r i s ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

fa ANOHOR (Įkąrsts) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai j i s nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekoee po 35c. ir 65c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
P. A D . R1CHTER & CO., 3 2 6 - 3 3 0 Broadway , N e w Yočk 

Teletoiuu Pnllman S U ) 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dantistai . 

10657 So. Mlchigan, Avenae 
KM«iWtd. IU. 

\ AU4J\DON: .» Ikf 8 /Mtur*. 

3 = 

PIRKITE 
UETUVOČ PASKOLOS 

BONUS 

H 
Afi, ADOMAS A. BARALAUSKAS, SEKANČIAI RAfiAU. 

A i labai sirgau per t metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu- Nervu ir 
abelnas spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nasigaiiėjaa visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumat izmo gyduolės, tai p o suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, garai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ueu-
rnAtismas pranvko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėaimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 2 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butel} Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams krelptlas prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Frof., 

U 0 7 So, Halsted 84., Telcphone Canal 1417, CtUrago, m . 

! • • — M > • • • • • • • 
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DRAUGAS Trečiadienis, bal. 7 1920 m. 
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KATAUKIšKOS ŠVENTES S U S T R E I K A V O 5,000 ANG-
LEKASIŲ. 

d., Trečiadienis, bal. 7 
šv. Hermanas Juozapas. 

Ketvirtadienis, bal. 8 d v 

fav. Albertas. 

GATVEKARIŲ DARBININ 
KAI REIKALAUS DAU 

GIAU UŽMOKĖS-
TIES. 

Nepatenkinti padidinta užmo-
kestimi. 

Apie tai iškalno bus pranešta 
• 

kompanijai. 

(iatvckariu ir viršutiniu ge
ležinkelių konduktorių ir mo-
tontianu sutartie su kompani
jom Chieagojg baigiasi gegu
lės 30 dieną. Su sekančiasJie-
na darbininkai noivs, kad 
jiems butu daugiau mokama 
už d a r b ą . 

Ana vakarą konduktoriai ir 
matomumai turėjo susirinki
mą. N'utarta pareikalauti dau
giau užinokestlos. Šiandie 
jiems mokama ]>o 65 ir 67e. 
valandoje. v • 

Susirinkimas autorizavo li
nijos. p'Tzidonhj Quinlan pas
kirti komitetą vesti tarybas 
ra kompanija. Dabartinėj* 
sutartyje pasakyta, kad uni
ja privalo pinu 30 dienu pra
nešti kompanijom apie savo 
reikalavimus. 

"Mes nereikalausime dau
giau, bet tiek, kiek tikrai 
mums priguli", sakė Quin-
lan po susirinkimo. "P ragy 
veninio brangumas kyla ir 
dariu valandų susiaurėjimai 
duoda nuostolius darbinin
kams. Darbininkai pragyveni
mo brangumo aplinkybių yra 
verčiami reikalauti didesnių 
u/mokesėiu." 

EŽERE SURASTAS PRA 
ŽUVUSIOS LAVONAS. 

Prieš Naujus Metus Cliiea-
goje buvo pražuvus turtinga 
jauna merginą. Jeanne Auna 
<le Kay. Jinai buvo apsisto
jusi Hull namuose, 
įj T^igšiol buvo ieškoma be pa
sek m i u. 

Dabar jos lavonas ištrauk
tas iŠ ežero ties Municipal 
prieplauka. Spėjama, kad ji 
hus nusižudžiusi. Nes buvus 
neapsikentusi. Turtinga, jau
na, bet veidą turėjo išraižytą 
raupais. 

Jos tėvai yra turtingi. 
Laikinai gyvena Šveicarijoje. 

GAISRE ŽUVO SENYVA 
MOTERIS. 

Gaisras 
po nuin. 
Namuose 
Fola, (57 

sunaikino namus 
1807 Newport ave. 
žuvo Mrs. Jolianna 
metų našlė, katra 

vien u-v iena gvveno. 

MIRĖ SUŽEISTAS AUTO 
MOBILIAUS. 

Knglewood ligoninėj mirė 
1o metų amžiaus John John
son, 1260 \Vest 72 gat. ' 

Praeitą šeštadienį ji< Dino 
sužeistas pravažiuojančio an-
tomobi liaus. 

ATSISVEIKINO KUN. 
McCAĮR*\ 

De Paul universiteto prezi
dentas genb. kun. MeCabe va
kar atsisveikino su savo pa
žįstamais ir prieteliais skait
lingam susirinkime, kurs įvy
ko universiteto auditorinme. 
Susirinkime dalyvavo apie 
5,000 žmonių. 

Valstijose Illinois ir.Kansas 
sustreikavę 5,006 anglekasių. 
Jie nepatenkinti 27 nuoš. di
desne užmokestimi. 

Xors mažai darbininkų strei-
kuoja, bet daugelis šaukia, 
kad kailais gali pritrukti an
glių Ohieagai. Nea dėl strei
ko Tllinois Valstijoj uždarda 
apie 20 kasyklų. 

Kas kita yra Kaušas vai s-
tijoj. Tenai streikas galį vei
kiai pasibaigti. Nes tenai už
drausta streikuoti valstijiniu 
Įstatymu. Pareina žinių, kad 
už tą streiką streikininkų va
dai pašaukiami teisman. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
' KOLONUI) 

ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH-
TON PARKO VEIKĖJUS 

IR VISUOMENC. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. Vyeių 16 kuopos įvyks mė
nesinis susirinkimas balandžio 
7 d., H)21) m., Šv. Jurgio parap. ' 
svet., Vyčių kambaryje, 8 vai. 
vakare. 

Pageidaujama, fcad visi na
riai (ės) susirinktų ir naujų 
atsivestų. Apart susirinkimo 
Ims kas naujo. 

Rast. Nik. 

PRANEŠIMAS. 

SNIEGAS NYKSTA CHI
CAGOJE. 

Praeitą pirmadienį Chicago 
vos išsikasė iš sniego. Šiandie 
jau bepig. Žymią dalį sniego 
sunaikino saulė. Kita likusio
ji dalis baigia nykti papūtus 
šiltesniam vėjui. 

Bet tasai sniegas ir šaltis 
eentraliniuuse valstijos plo
tuose padarė didelius nuosto
lius daržams ir laukams. 

Gerbiamieji Brigbton Parko 
veikėjai ir visuomenė: ; 

Mūsų kolonija yra labai pa
naši į balandį, kuris greitai pa
kyla, smarkiai skrenda padan-
gesna, fret ir vėl greitai nutu
pia ir laukia kol kas jį pabai
dys. 

Gerbiamieji, kokios baidyk
lės mes laukiame? Kas mns*ge-
riau paragins prie veikimo, 
kaip mūsų motina—Lietuva, 
kuri kelintas mėnuo kaip pra
šo mūsų paskolinti' nors 5 mi
lijonus dol. Tai yra labai ma
ža suma sulyginus s u reikalais L Mėgink pėkŠėias į (įarbą nu-

Šv. Antano iš Padvos drau
gijos, ant Town of Lake, susi
rinkimas bus subatos .vakare, 
balandžio 10 d., 1920 m., 7 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiami į 
susirinkimą." 

A. Dausinas, pirm., 
F. Galdikas, rast., 
4547 So. Talman ave. 

GAISRININKAI ATŠAUKIA 
REZIGNAVIMA. 

Dalis Chieagos gaisrininkų 
jau atšaukė savo paduotą re-
zignavimą patariąs miesto 
majorui. Matyt, ir kiti ta patį 
padarys. 

.Majoras gaisrininkams iš
aiškino, kad miestas šiuo 
kartu negali išpildyti jų rei
kalavimų. Padidina jiems už
mokestį tiek, kiek leidžia ap
link vbės. 

DANIJOS DARBININKAI 
BAIGIA STREIKĄ. 

Steigiamas naujas ministerlų 
kabinetas. 

Copenhages, bal. (>. — Šiuo 
kartu* Danija apsaugota nuo 
generalio darbininkų streiko. 
Karalius sutiko prašalinti 
trumpai gyvavusį Liebe mi
ni sierių kabinetą. Darbininkų 
vadai tad sutiko atšaukti pa-
<kelbtą visoj šalyj ir dalimis 
jau įvykusį generalį streiką. 

Parinktas jau naujas prem
jeras, kuriam pavesta suda
ryti kabinetą iš įvairių parti
jų atstovų. 

Svarbu tas, kad karalius 
turėjo nusileisti darbininkams. 

ANDERSON GAL BUS Už 
DARYTAS KALĖJIMAN. 
New York, bal. 6. — Jei 

New Yorko legislaturos juri
dinis komitetas priims pulki
ninko Ransom-* (iillett pasiū
lymą," Anti-Saloon sąjungos 
superintendentas Anderson 
hus uždarytas kalėjiman už 
šmeižimus legislaturos ir 
bernatoriaus. 

gu-

Scottville. Michigan 3-23-20. 
M. Vv'alenčiau, Gerbemas Draugai. 

Aš ušprašau jivnis, pribut ant mū
sų mitingo apie pono Administrato
riaus bizni. Mes norime jam sustab. 
dit. ir buvom net jau .Ludingtone pas 
advokatą. Jis Draugystes jokios netu
ri tik vardą jos nešioja, malonėkite 
pribut Kovo 28 Nedėloj po piet pirma 
valanda, pas Juozapa Arlauski, vie
na mylia j pietus nuo Scottvillės. Mel
džiame priButi su širdingais veliji
mais. 

Joseph Geribe, Koottville. Mich. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

•mūsų tėvynės; tai yra visai 
maža suma sulyginus su skait
ikliai lietuvių Amerikoje. Bet 
kodėl ta paskola Amerikoje 
taip silpnai eina, o ypatingai 
mu|5ų kolonijoje. Tiesa, mes 
pardavėme bonų iki 30,000 dol., 
bet kas tai yra $30,000 Brigh-
tonjyarkieėiams. Juk ėia yra 
api l f 1,800 dirbančių lietuvių 
dar/ljininkų. Jei visi tie žmonės 
pirktų bonų už $50.00 kiekvie
nas, tai jau butų $90,000.00, 
arba tris sykius tiek, kieksmes 
esame išpirkę, o dar yra tokių, 
kurie pirko nuo $100.00 iki 
$3QO.OO ir daugiau. 

Tai-gi, sulig to išrokavimo, 
mes, brightonparkieeiai, turė
tumėm išpirkti mažiausia už 
$100,000.00. (Jai nevienas pa
sakys, kad tai negalima> bet 
mūsų yra apskaitliuota, kad tas 
yra galima, tik reikia truputį 
pasidarbuoti. Mes turime 32 
bonn. pardavėju. Kai-kurie la
bai gerai veikia. Pav. p. Jonas 
Podžiuvelis yra pardavęs bo
nų virš $4,000.00. Ką veikia tie, 
kurie ne tik nepardavė daug 
bonų, bet dar 7ie patys nepirko. 

Jvo jie dar laukia. Jeigu visi 32 
pardavėju butų pardavę bomj 
už $4,000.00 kiekvienas, tai 
Brigbton Parkas šiandie butų 
pardavęs už $128,00p.00. O ar 
tas nėra galimai Jeigu J . Po
džiuvelis pardavė už tiek ir dar 
parduoda, tai kodėl kiti negali 
parduoti ? Juk gatvės senai pa
dalintos. Tai ko laukiame! 

Gerbiamieji, atminkime Ab-
rabomo Lineolno žodžius ištar
tus ant kapinių , dienoje pami
nėjimo kareivių, kritusių civi-
lėje karėje. J i s pasakė: ' 'Ne
daug pasaulis supras ir ne il
gai atmins ką mes čia kalbame, 
bet pasaulis per amžius neuž
mirš ką jie ėia nuveiki ." 

Tai-gi mažiau kalbėkime, o 
daugiau dirbkime, kad ir mū
sų pasaulis neužmirštų. 1 

J. K. E. 

eiti , t aps i j a u n e s n i s i r sveikes
nis. 

Sekantieji pirko L. L. P. bonų 
ne mažiaus $100.00. 

(Tąsa). 

V. Bamblis, K> Auškalnis, 
K. Mankus, F. Kumpis, K. 
Kasmauskas, J . Baranauskas, 
J . Auškalnis, J . Mačiulis, Dr-
ja S. Š. V. Jėzaus, K. A. Za-
ramskas, K. K. Kilkinas, A. 
Pakeltis,* K. Zaramskas, J . 
Karbauskas, J . Arelis, F . Bar t ' 
kus, J . Staliulionis, M. Dūda, 
S. Krukas, A. Lapenas, J . Pru-
bis, A. Narkus, J . Buvilas, J . 
Dragūnas, F . Andriejauskas, 
J. Andriunas, P. Viršila. 

J . K. E., rast. 
(Daugiau bus). 

' Pastaba. Pirkusieji už $50.00 
bus paskelbti tada, kada pirks 
už antrą $50.00, arba ant pat 
galo. 

A.f A. 
JU0ZAPASY0KH1S 

Mirė nedėlioj 4 balan
džio 1920 — 44 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno 
Red. — Raseinių Apskr. 
Kunigo sodos. Paliko di
deliame nuliūdime moteri 
Barbora ir 5 vaikučius, 
Juozą, Antanina. Vikto
rija Eugenija, Anstake-
jus. 

Laidotuvės bus ketver
ge balandžio 8 — 1920 iš 
Šv. Antano bažnyčios 9 
vai. ryte į šv. Kazimiero 
kapines. 

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po 
num. 
4843 W. 14 St. Cicero, 111. 
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LIETUVIAMS \ 

Town of Lake Apielinkeje 

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

PEPOSITORS STATE BANK 
Turtas Siekia $6,000,000.00 

.»—»»»<». 

4633-4637 South Ashland Avenue 
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PASPOKTI 

P I L D O M I : 

DYKA!. 

BLANKAS 
1 rv. 

lliillio Cotisiilfatioii l iunaii, Inc. 
35 So. Dourborn St. Cliicago. 

Room 206 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos porai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
r̂ ,, kuomet skaitai ar siuvi ar i c -
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dyka}. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandas: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėllais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

BAIIGENAI! BARBENAI! 
Nanui kainos kyla augštin kas

dien nelaukite iljriau-bet pirk 
narna DABAR. 
3 aukštu naujas muro namas ant 

Brulgeporto, visi fliatai po 5 rui
mus gazas, elektra, vanos, ir .kiti 
moderniški j taisymai. Kaina 9,500 

2 augčtu. — 4 pagyvenimu muro 
namas po 6 ir 4 ruimus, gazų ap
šildomas automatikai, rauda $120 
menesui kaina $10.500. 

2 aug-štu. muro namas su storų 
labai puikoj vietoj ant Bridgepor-
to savininkui reikalingi pinigai 
parduos pigiai. 

2 augšlu incuttus labai geras 
tvirtas §namas, 4 pagyvenimai, po 
f> ir 4 ruimus randa .$50 menesui 
l ama $3*700. 

l^j^csniu žimu dėle! min-ia 
na:r;u kreipkitės pas: 

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Halste įSt . 

Chicago. Phone Blvd. 5009 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja S8 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2ro .St . , Chicago, m. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ehro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Tards 887 
« 
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Resid. 9SS So. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Daymarket 8844 

. DR.A .A .R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moterifikų, Vyriško 
Vaiko ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover 8093 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vafc. Nedėliomis 10—12 d 

DR. S. NAIKELIS 
IJIKTU VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo rtet* 

3252 So. Halsted Str. 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 3 lkl 
4 po pietų: nuo 7:30 lkl 9:*0 vakare 

Telefonas Yarda 8544 
Ofisas: 4712 So. Ashland 
VaL 4:80 lkl 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7t49 

Ave. 

Telefonas Pullman 19 

' DR. W. A MAJOR , 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS N 
Oflsa* 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:8t iki 9 Išryto — 1 Iki 
2 po pietų — 6:8t iki 8:80 vakare. 

Nedėllomls nuo 18 iki 11 Išryto 

1 

Jklainierio Negalima 
Apgauti ant Ceverykų 
/^ ALI pasitaikyti nusipirkti blogą porą 

^-*čeveryku vieną kartą, kitą kartą jau ap
sižiūrėsi. Tavo darbas reikalauja gero ta-

voro. 

Užtat kasdieną daugiau mainieriy pradeda 

nešioti "Hi-Press." Jis pernešios bent įok į 

čeveryk§ 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. Ohio 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Foot wear 

j f e mtmt ^ m> tm m m^m* +m ** > —9 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street | 
Kambaris 324 . | 

Tel. Central 6390 I 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
Tel. Yards 468* • 

rouHoco !»« • 
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