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LONDONO LAIKRAŠČIAI 
PRIEŠ SUTARTI80 

BOLŠEVIKAIS.
ŠAUKIA PARLAMENTĄ 
NERATIFIKUOTI SU

TARTIES.

Primenama' žudymai Anglu 
į Rusijoje/

Londonas, Kovo 18. — An
glijos vyriausybė padarė* .pir
šlybos sutartį su Rusijos bol
ševikais.

Pradžioje vietos spauda bu
vo kaipir pasiskirsčiusi aptar
dama tą Įvykusį faktą.

Bet kiek palaukus spauda 
jlakėlė smarkias, atakas prieš 
vyriausybę. Prisiminta viso
kie nedorieji bolševikų atlik
ti darbai Rusijoje su Angli
jos pavaldiniais.

Kadangi tą padarytą sutar
tį būtinai turi ratifikuoti par
lamentas, tad šis šaukiamas 
pasipriešinti tai sutarčiai, ku
ri pažemina Angliją.

Kritikuojama vyriausybė y- 
pač už tai, kad sutartyje bolše 
vikai neduoda kontrolės gva- 
rantijos pertraukti savo pro
pagandą Anglijos kolionijose 
ir visose Anglijai priklausan
čiose žemėse.

Laikraštis Daily Telegra- 
pb ir Morning Post bara vy
riausybę už pasirašymą sutar
ties. Sako, bolševikai pirmiau 
turėjo išpildyti sutartyje pa-' 
žymėtas sąlygas, palytinčias 
bolševi k i ne propagandą.

Morning Post be kitko šau
kia parlamentą nepripažinti 
tos negarbingos Anglijai su
tarties.

Prancūzų laikraščiai taip- 
pat didžiai nepatenkinti tąja 
sutartimi Anglijos su Sovietų 
Rusija.

Prancūzai nekuomėt nesiti
kėję, kad Anglija gulėtų pa
daryti tokį klaidingų žingsnį. 
Jiems norėjosi, kad toje sutar
tyje* butų padėtos sąlygos, pa
lytinčios Rusijos skolas Pran
cūzijai.

PASIMATĖ SU AIRIJOS 
PREZIDENTU.

Dublinas, Kovo 18. — Vie
nas Associated Press kores
pondentas pasimatė su Airijos 
prezidentu de Valerą. Kores
pondentui buvo užrištos akys 
ir jis motoriniu dviračiu buvo 
pristatytas prezidento butam 
Iš tenai paskui taippat su už
rišima akim buvo paimtas.

Koresjiondeiitas rašo, l<ad 
jis kalbėjosi su de Valeru.
Nuo jo patirta, kad Airiui ne
paliausią kovoję už savo tei
ses. Ištvermingai kariausią su jm). 
Auginis, kol nelaimėsią Airi
jai laisvės ir nepriklausomy
bės.

TURKŲ SI> PRANCŪZAIS 
SUSIRĖMIMAI.

Konstantinopolis, Kovo 18. 
— Gauta žinių, kad Cilicijoj,* 
atnaujinti s u si rėminiai Turkų 
nacijonalistu su Prancūzais.

OKAK. šiandie gražu; rytoj garadžius. Sunaikinta 156 an 
ncpastoviiNo ras; kak šilčiau. 1 toinobilių.

Bolševikai Paėmę Kronštadto 
Tvirtovę?

Bonar Law Išėjo iš Anglijos 
Kabineto

APIE KRONŠTADTO PUO
LIMĄ GAUTA ŽINIŲ 

RYGOJE.

Ryga, Kovo 18. —- Bolševi
kų taikos delegacija, sakosi va 
kar gavusi iš Maskvos žinių, 
kad bolševikų karuomenė* pa
ginusi Kronštadto tvirtovę.

Tvirtovė puolusi po atkak
lios kovos su revoliucijonie- 
riais trečiadienio vakare.

1
BOLŠEVIKŲ ARMOTOS 

GRIAUJA KRONŠTADTĄ.

Tęsiasi smarki artilerijų dvi
kova. .

Copenhagen, Kovo 17. — 
Bolševikų artilerija nito Ka
relijos augštumų vakar buvo 
atidariusi smarkių ugnį prieš 
Kronsladtą, anot pranešimo 
iš (ielsingforso.

Nuo Kronštadto revoliuci- 
jonierių neatlaidaus šaudymo 
Petrogrado pusėje buvo paki
lę keturi dideli gaisrai. Bom
bardavime dalyvavo ir Kron- 
štadte stovintieji karo laivai.

Suomiai pabėgėliai iš Sys- 
terbako pasakoju, kad bolševi
kai rengiasi dideliu puolimai) 
prieš Kronštaęltų.

Tarpt* Svsterbako ir Petro
grado sukoncentruojamos ke
turios divizijos artilerijos su

Kiti laikraščiai pažymi svar- . 48 iomis keturių ir šešių colių 
bilis Lenino laimėjimu?’. i anuotomis.

Praėjusią naktį buvo pasi
baisėtina anuotomis kova 
tarpe Kronštadto, Oranienbn- 
ujtio ir Krasna.ja Gorka,

SUKILIMAI ARTIMUOSE 
RYTUOSE.

Konstantinopolis, Kovo 18. 
— Rauta čia žinių, kad prieš 
Rusijos bolševikus įvyko su
kilimai Kubaniuj, Tereke ir 
Dagestane.

SEMIONOVO ARMIJA UŽĖ
MĖ DU MIESTU.

Pekinas. Kinija, Kovo 18.— 
!Tarpi* Mongolijos ir Kiberijos 
gten. Kemionovo vadovaujama 
karuomenė* užėmė du miestu— 
Kiaclitą ir Troiekosovską.

“ŽALIOJI” ARMIJA 
GRŪMOJA BOLŠEVIKAMS

Londonas. Kovo 18. — Iš 
Rygos pranešama, kad paga
liau Rusijoje prieš bolševikus 

a organizuoti “Žalioji 
armija. *

Ji oragiiizuojnma iš dezor- 
tarių iš bolševikų armijos ir 

| valstiečių. Pirmosios tos ar
mijos skaitlingoji kuopa atsi
radusi Kostromoj.

GAISRAS SUNAIKINO 150 
AUTOMOBILIŲ.

So. Bend, Iųd.. Kovo 18. 
ElkluiMe, Imi., sudegė Losee

BONAR LAW REZIGNAVĘS 
DEL NESVEIKUMO.

Tai buvo dešinėji Lloydo Ge
orge ranka.

Londonas. Kovo 18. — Iš 
Anglijos ministerių kabineto 
vakar išėjo “privv sęal” lor- 
<1‘V (mažosios ant.spaudos lor
das) Andre\v Bonar Law.

Rezignavimo priežąstis pa
duota — nesveikumas.

iJisai parlamente buvo vy
ri a usv bės 1 y i leri s- kai bėtojas. 
Jis skaitėsi šiandieninio prem
jero Lloyd George dešinėji 
ranka.

Gal teks patirti tikresnių 
jo rezignavimo priežasčių, ko
kios visuomet neišduodamos.

MŪŠIAI DUBLINO GAT
VĖSE.

Kareiviai šaudo i civilius žmo
nes.

Dublinas, Kovo 18. — Pra
eito trečiadienio vakari* čia 
gatvėse buvo pakilę mūšiai 
tarpe kareivių ir policijos iš 
vienos pusės ir civilių žmo
nių iš, kitos. Keletas žmonių 
sužeista.

Būrys kareivių armijos au
tomobiliu važiavo Redmonds 
Ilill gatve, šiaurinėj miesto 
daly, kuomet į automobilių 
staiga pamesta bomba.

Kareiviai tuojaus atsakė* 
šaudymais. Sužeista du ž.mo-

Kitas armijos automobilius 
buvo bombuojamas i į vienų 
namų Camden gatvėje.

Trečioji bomba sprogo, Au- 
ngier gatvėje ir sužeidė* tris 
žmones.

Ties Sbip gatvės kareivi
nėmis pakeltas trukšmas. Te
nai kareiviai pašovė* tris žmo
nes.

Kituose Airijos miestuose 
irgi įvyko susikirtimai gyven
tojų su policija.

LENKAI NAUDOJASI GUD
RYBĖMIS.

Augštąjai Silezijai pažada au
tonomijų.

Varšava, Kovo 18.*— Len
kų seimas pagaliau trečiuoju 
skaitymu priėmė lyenkijos re
spublikai konstituciją.

♦Su priėmimu konstitucijos 
pasiskubinta, nes užporyt Ati
mtojoj KilėyJjoj įvyks plebis-

” eitas.
Lenkų konstitucijoje yra pa

reikšta, kad jei Augštoji Kile- 
zija tieksianti lx*nkija'r, tad tai 
provincijai skiriama, plati au
tonomija, su mio<n\uoju sei
mu.

Tuo bildu norima Silezijos 
gyventojus paraginti, kad ple
biscito metu jie balsuotų ne 
už Vokietiją, bet už Lenkiją.

Illinois valstijoje esama a 
pie 50,001) buvusių kareiviui be 
darbo.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
PARYŽIUS. — Prancūzija pa

galiau linksta prie revizijos Ver- 
sailleso taikos sutarties. BcL tuo 
žvilgsniu, kad jai butu leista už
imti kadir visą Vokietiją, jei ne- 
pi Idiomos taikos sąlygos.

GELKINOFORSAS. — Patvir
tinama žinia apie Kronštadto puo
limą. D; uguma revoliueijonierių 
atbėgo čir, Simmijou. Revoliueijo- 
nieriiĮ vųdai sako, jie patys ati
davę tviiltovę. Bet pirmVo suplai- 
šine karo lai uis.

DUBLINAS. — Airijos, mote
rys šaukiasi Suv. Valstijų prezi
dento Darduigo žmonos, kad jinai 
atsilieptų į Amerikos moteris gel
bėti Airijos moteris ir vaikus.

PARYŽIUS. — fia Rusų ra
teliuose pasakojama, kad Kronš- 
tadtą paimti bolševikai panaudo
ję Kinus kareivius, kuriuos su 
durtuvais varę revoliueijonierių 
ugnių. ct

PARYŽIUS. — čia sakoma, kad 
kuomet Prancūzijos specijalis at
stovas Viviani nukeliaus Wnshin- 
gtonan, jis dės pastangas patrau
kti Suv. Valstijas Tautų Sąjun
gom

UŽDRAUSTA VARTOTI KA- 
RUOMENĘ IŠKIL

MĖMS.

18.Boston, Mass., Kovo 
Vakar čia iškilmingai pami
nėta dviguba šventė. Paminė
ta. Airijos globėjo šv. Patriko 
diena ir 145 metų sukaktuvės, 
kaip šį ^miestą evakuavo An
glų karuomenė*.

Parodavimui norėta gauti 
federalės karuomenės ir karo 
laivyno jurininkų. Bet prezi
dentas I lardingas nesutiko su 
tais vietos piliečių norais. 
Del to pakilo čia nepasitenki
nimai šalies vyriausybės nu
sistatymu.

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Žmogelis restorane peikia patarnavimą, kad jam ne- 
kuomet stalan nepaduodama maltos mėsos. Patarnautoja at 
sako, kad malta mėsa pagaminama iš visokių liekanų, mės
galių ir atmatų. Ve kodėl čia tokia mėsa nepaduodama 
stalan.

z \

ARTINASI FINANSINĖ 
VĖTRA PRANCU-

ZIJAI.

Taip šaukiama Prancūzų par
lamente.

Paryžius, Kovo 17. — “()- 
kupavimns I hvesseblorlTo ne
duos mums nieko. Tai ne jo- 
kis atitaisymų problemų išri
šimas,” kalbėjo parlamento 
priešbolševikinis soči jalistas 
atstovas Yinceut Aursol, ata
kuodamas premjerą Hriandą 
dėl blogos finansinės Prancū
zijos padėties.
“ Finansinis patvarkymasbū

tinai reikalingas, nes finansi
nė vėtra atūžiu visu savo grei*- 
tumu,” sakė jis.

“ Pranciižijos mažiausios iš
laidos ateinantiems ' metams 
bus 55 milijardai frankų (nor
maliai apie 1 1 milijardų do-
iierių). Mokėstimis bus gali
ma surinkti vos 18 milijardų siai P°Ix>žnii' pu m negu pa-
frankų. Amerikoniškos medžią 
gos likvidavimas duos apie 4 
milijardus. Tai viskas. Kur 
reiks gauti daugiau pinigu?”

Ir kuomet jis pakėlė* klausi
mą, kas prisieis daryti, vienas 
radikalas atstovas atšovė: 
“Grąžinkite Cnillaux.”

Aursol sakė, jog yra tik vie
nas išėjimas apsisaugoti kri- 
zio. Taigi, sutarptautlnti (in- 
ternaeijonalizuoti) atstatymą 
Prnneuzijos. l’raneuzija, Ang
lija, Belgija ir Vokietija ftio 
tikslu turi dirbti ranka ran
kon. Ir jei Europa atstatymo 
darban susijungtų, tuomet fi
nansinė* Suv. Valstijų parama 
butų užtikrinta.

Premjeras Briandas kaip 
šiandie'žada kalbėti parlamen
te apie žinomą nepnvytaisią 
su Vokiečiais konferenciją 
Londone,

New York, Kovo 18. — A- 
merikos begijonaz paskelbė, 
kad šiandie be darbo yra apie 
400,(MM) buvusiojo karo vetera
nų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS SANTIKIAI 

VATIKANU.
SU

Iš laikraščių pareinančių iš 
įnetuvos sužinoma, kad visuo
menė* užimta yra tarp‘kitų da
lykų ir šiais klausimais:

1. Nuncijumi Varšuvoj ark. 
Ratti,

2. Seserų Benediktinių vie
nuolynu Kaune ii

3. Sienų arba rubežiaus nus
tatymo tarp Žemaičiui r Rygos 
vyskupijų.

Pagal Bažnyčios įstatymų dviejų vyskupijų eis isenomis,
— Corpns Joris (’anoniei — 
paragraf. 265, popežius turi 
teisę siųsti savo atstovus į vi
sas pasaulio šalis, neklausiant 
pasaulinių valdžių, ir taip da
ro ten, kur su tos šalies val
džia negali susitarti. Tankiau-

siųs savo pasiuntinį, delei 
mandagumo pradžioje pasita
ria su tos šalies vyriausybe 
apie atstovo siuntimą ir kan
didatą, ir gavęs pritarimą, 
duoda jam įgaliojimus. Taip
pat pasaulinė valdžia, susita
rus su l’opežiaus Valdžia siun
čia savo atstovą prie Vatika
no.

Kartais taip esti, kad viena 
pusė* yra pasiuntusi savo at
stovą, o kitą dėl įvairių prie
žasčių ne. Taip pavyzdžiui, 
Prancūzai, Urugvai, Lietuva ir 
kitos šalys laiko savo atsto
vus prie Šv. Sosto, o popežius 
nėra dar pasiuntęs.

Kaikurie klaidingai mano, 
kad Nuncijus Varšuvoj arki
vyskupas Ratti esąs ir Lietu
vai nuncijus arba vizitatorius. 
Tas netiesa, nes susitarimo 
tarpe musų valdžios ir Vati
kano dar nebuvo tame daly
ke ir Lietuvos valdžia nekuo- 
met ark. Rattį nelaikė kaipo 
popežiaus atstovų Lietuvai. 
Jei sykį atsilankė* Kaune, bu
vo priimtas kai}X) “augštasai 
svečias.”

Kuomet musų veikėjai pas
tebėjo, kad Hrk. Ratti daug 
darbuojasi Lenkų politikai, 
musų atstovas Romoje ’da/ 
prieš metus kreipėsi prie Kar
dinolo Gaspari, kad Apaštališ
kas Sostas nepavestų savo 
l uncijai Varšuvoje pildyti 
priedermes vizitatoriaus Lie
tuvai, ypač kuomet Lenkų val
džia kariauja prieš Lietuvius.

2. Knune yra Seserų Bene
diktinių vienuolynas. Vienuo
lės Lenkės nepatenkintos vy
skupo vienuolyno tvarkymu, 
šaukėsi jmgelbos į V’aršavos 
Nuncijų. Kuomet Mons. Ratti 
atvyko Kaunan, įsakė vienuo
lėms klausyti Vyskupo, bet 
leido reikalui esant pasiskųs
ti Vienuolynų Kongregacijai 
Romoje. Jos pasiskundė ir 
Kongregacija nusprendė* išs
kirti Benediktinių vienuolyną 
iš Vyskupo valdžios ir palikti 
tiesioginiai šv. Sosto valdžioj, 
kuri busianti vykdomu per 
Nuncijų Ratti. Tuomet Nunci
jus pranešė Žemaičių Vysk li

pui apie tų Kongregacijos pa
rėdymą ir paskui paskyrė 
Pralotą Bacevičių, to dekreto 
vykdytoju.

Tas viskas daryta be Vys
kupo ir Lietuvoj valdžios ži 
nins. Iš to ir kilo konfliktas 
dar neišrištas. Yra nežinia,

kad musų atstovas Romojo 
.jau antrų lairtą kreipėsi prie 
popežiaus sekretoriaus Gaspari 
apie kito Šv. Tėvo atstovo pa- 
skirimą Lietuvai.Gal dabar ap 
silankius musu Vyskupui Ro
moje tas konfilktas bus išriš
tas. i

3. Išnykus Rygos vyskupi
jai, jos dalis teko Žemaičių 
Vyskupui. Dabar kuomet jk»- 
pežius paskyrė* naują vysku/ 
pą į Rygą, tai rašė* savo gro- 
matoje, kad rubežius tarp"

kokios Ims nustatytos tarp 
dviejų valstybių: Lietuvos ir 
Latvijos. Kadangi tas sienos 
dabar tiktai yra tvarkomos,J 
todėl ir vyskupijų rubežius 
nėra galutinai nustatvtas. -į

ŽEMĖ KOVOTOJAMS.

— Vyriausioji Komisija kad 
rimukus žeme aprūpinti tnrė-^. 
jo posėdį Sausio 24 d. ir nu 
tarė išdalinti kareiviams šias1
žemes:

rpeisiu apskr., Luokės vai j 
Onos Gorskienės palivarką su: 
Miškaplėsio sklypu apie 80 
deš. žemės.

2. Vilkaviškio ap., iš Tado^ 
Vaičinskio, dalį Vailiškių dvaį 
rą 641 marg. Versnupių iltį 
306 trirg. ir Sukulių dvaro 100‘- 
mrg.

3. Zabielienės Zaliokių pali-' 
vark o.

4. Sabinos BulinskienėsJ4er-
vilių pal. 390 mrg. ir Rosursi 
pal. 300 mrg. (

•). Jono Eustaelio Kosaueki 
L kmergės aps., Deltuvėlės pal 
su mišku, šlaitės aps. apie-.2flf 
deš. \

— Prezidentas A. Stulgins 
kis priėmė jau seniau įteikjį 
tą prof. Voldemaro, kaipo Lie
tuvos atstovo prie Tautų Si 
jungos, atsistatydinimą ir pa? 
kvrė* j jo vietą Finansų p 
kybos ir Pramonės ministerj 
Galvanauską.

Kaunas. Vas. 18. Jo Malo- 
nyhe Žemaičių Vyskupas, F0 
Karevičius sugryžo iš Romos 
Kaunan, aplankęs Apaštalu 
Sostą. Kelionė* tęsėsi dvi ir 
pusę sava i t i.

— Vas."^7 d. Kaune šaukia-, 
mus Lietuvos Esperantistų Są-, 
jungos visuotinis susirinki-, 
inas. ,|

Vas. 18 d. Humanitarių 
nio skyriaus pamokos nuo 4 i- 
ki 5 vai. Prof. Būga skaito 
Latvių kalbą; nuo 5 7 vai.,
prof. Vabalas, Gmlaitis — bert 
drąją psikologiją, nuo 7 8 vai
dr. Šalkauskas logiką; nuo’

■i

8 9 — dr. Kilnotas 
ėių literatūrą.

\'okie-

»».PLATINKITE “DRAUGĄ.

PINICy KURSAS.
Svetimų Salių pinigij vertė, mat j 

linu) nenuižiiiii $25.(MM) Kovo H 
buvo tokia pagal Merehantg 
an, and Trust Co.:
Anglijos aterlingų svarui 
I’raneuzijoR šimtui frankų^ 7.11 
Italijos šimtui lirų 3.I
Vokiol įjos šimtui markių 1.59
Lietuvos šimtui auksinų 1.5S
Lenkijos šimtui markių
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DRAUGAS Penktadienis, Kovas 18, 1921?

is.oo
4.00

luptuviv katalikų dienraštis“DRAUGAS”
■taa kasdieną HAjiih aedėldlealua. 

PRENUMERATOS KAIMAI

cmcAGOJ m ctsuarrjKi 
Metams ••••••• • •• »•••••
POSel Metų . .... .nwr»-. .

BUV. VAIAT,
• • • • •”.' •••••••••• 88.00

Metų • • • $.00
Pranumarata mokasl Mkalno. Ląl- 

fcas skaitosi nuo utslraiymo dienos 
as nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Piotrai geriausia sių
sti lAperkant kraso ja ar ezprese "Mo- 
aay Order" arba {dedant pinigus { 
registruotą lalftką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
8334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Algų Mažinimas.
Katalikų Gerovės Tautinė 

Taryba pirm poros dienų iš
siuntinėjo raštų vardu: “Wa 
ges being lowered freąuently 
against justiee”, t. y. Ali 
mažinimas dažnai įvyksta ne
teisingai. ’ ’

* Tame rašte pasakyta, kad 
r beveik visoje šalije įvairiau- 
F, siose darbo rųšyse prasidėjo 
u algų mažinimas. Vienur jis į- 
’ vyko, kitur vykdomas. Skau

džiausiai atseina neorganizuo
tiems ir blogai organizuotiems 
darbininkams. Smarkių ypų 
gauna ir unijų nariai.

Yra, tiesa, tokių darbo ru
siu, kuriose negalima išlaikyti 
senųjų algų, bet daugumoje at
vejų algų mažinimas vien tik 

_ daugina vargų ir nelaimes. 
E Kuomet algos buvo keliamoj 
i valgomieji ir kiti gyvenimui 
jį reikalingieji daigtai greičiau 
J| ėjo brangyn negu algos. ])a- 
h bar gyvenimas kai-kūgiais da
lį lykais atpigo mažai, kitais vi

sai neatpigo, o algos mažina
mos smarkiai. Tarp Gruodžio 
1919 ir Gruodžio 1920 gyveni
mas veikiau pabrango negu at
pigo. Kubai dabar tebėra taip 

| brangus kaip rudenije 1919 
| metų. Kuras, šviesa, rakandai 
I ir kitoki naminiai reikalai, v- 

pač gyvenimo samdymas pa- 
| brango taip smarkiai, kati pa- 
I naikino visus įvykusius atpi

gimus. Dabar darbininko šei
mynos išlaidos yra didesnės ne 
gu buvo karui besibaigiant.

^Tuomtarpu algos numuša
mos dešimčių nuošimčių, vie- 

| tomis dvidešimčia, vietomis jo< 
nupuolė taip, kad darbininkui 
beliko vos 30 centų už valan
dų. Blogiausia, kad šiandien 

į' už 30 centų tegali nusipirkti 
tik tiek reikmenų, kiek 1914 
metais galima buvo gauti už 

į 15 centų. Visi algų mažintojai 
turėtų žiūrėti į tuos dalyku? 
ir apsvarstyti juos.

Amerikos katalikų vyskupai 
12 Vasario 1919 m. rašė bend
rų laiškų apie gyveninio grų- 
žinimų iš karo padėties į tai
kos padėtį. Tame laiške jie 
šukė: “Bendrasis algų augsi is 
pasiektasis karo laiku neturi 
būti žeminamas. Tiktai kai-ku- 
riose pramonijos šakose, iški- 

| lusios grynai karinieins tiks- 
į luius algos pakilo taip nugš- 
į tai, I <ud jw) karo jų nebegali- 
| ma išlaikyti. Bet darbininkų 
f įkaičius tose pramonėse yru 
E taip mažas, kad visame rank- 
E peluių daugume darosi beveik 
i nežymus. Didėji darbininkų 
į visuomenė amžinų dienų netn- 
? ri Indi verčiama, kad apsieitų 

savo algų sumažinimų, dėl 
dviejų priežasčių. Pirmutinė 
yra ta, kad algo? negieji iau

<ilo už gyvenimo brangenybę, 
antra dėlto, kad prieš pradė- 
iant algoms kilti 1915 metais 

žymi daugumu Amerikos dar
bininkų ir darbininkių netu
rėjo tokių algų, iš kurių butų 
buvę gulima padoriai išgy
venti. Jeigu įvyktų tas, ko ne
stikime šitais penkeriais me
tais, būtent, jei darbininkų 
perkamieji daigtai atpigtų iki 
to, kaip jie buvo 1915 metais, 
tai dabartinės algos butų dar 
neperdidelės, kad didžioji dar
bininkų daugybė iš jų galėtų 
padoriai gyventi. Jeigu prie 
to kas būtinai darbininko gy
venimui reikalinga alga pridė
tų šiek tiek viršaus, tai ir tuo 
atveju nereikėtų jos mažinti. 
Nes kų tik ištenkanti pado
riam gyvenimui alga dar nėra 
pilnas darbdavio atsiteisimas 
su darbininku. Ji yra tiktai 
mažiausia teisybei pakenčia
moji sutartis.”

Taip rašė Amerikos katalikų 
vyskupai pirm dviejų su vir
šum metų, kuomet dar nebuvo 
ginčo Cliioagos skerdyklose 
tarp darbininkų ir savininkų. 
Tas teisingas mintis naudinga 
atkartoti ir šiandien.

Amerikonins Atei
vius.

Kovo 15 d. AVashingtone 
prasidėjo svajbi konferencija. 
Ton konfereneijon suvažiavo 
delegatai daugiau kaip iš tris
dešimties įvairių nacijąnalių 
pilietinės gerovės ir apšvietos 
organizacijų. Konferencijoje 
dalyvauja ir šalies vyriausybės 
organai. Konferencijos tikslas 

suformuluoti programų a- 
merikonizavimui svetimšalių.

Konferencijų surengė patri- 
jotinio ir pilietinio darbo su- 
bendrinimo komitetas. Tasai 
komitetas praeitų rudenį buto 
įsteigtas Xew Yorke.

Konferencijoje vienas iš 
svarbiausių klausinių buvo pa
keltas paraginti svetimšalius 
darbininkus imties darbo ukė- 
se. 'Ypač į ukes nukreipti nau
jai atkeliavusius ateivius.

Naujas ateivijos generalis 
komisijonieriiĮs yra llusband. 
Išrišti ateivijos problemai jis 
pagamino pienus, kaip svetim
šalius nukreipti ir patraukti i 
ukes. Tuos pienus patvirtino 
žemdirbystės sekretorius Pa
vis.

Komisijonieriiis llusband sa
kė :

“Musų pienai ne pamainyti 
Amerikonus ūkininkus svetim
šaliais. Bet pakeiti liaujas nikes 
ir padaryti naujus ūkininkus, 
kad tuo laidu padidinti nacijo- 
nalį išnašimių. Musų ateivijos 
problema yra svarbiausia ta
me, kaip tinkamiau įm» šalį pa
skirstyti ateivius.

“Didžiuma ateivių yra vals
tiečiai. reikalingi mums ūki
ninkai. Amerikos darbininkas 
šiandieni nėši* sųlygose neguli 
jau užimti apdirbimui dideliu 
žemės plotų, kokių yra dar ne
paliestų darbo, liet Inos plotus 
paskirstyti j mažas ukes ir 
anas pasiųlyti ateiviams. Tuo 
keliu mes jiems duosime pro
gos įsigyti nuosavybėn žemės.

“Tekino bud u paskirstant 
ateivijų, mes apsisaugosime 
“raudonojo” pavojaus. Tai 
vienu. Antra, mes pakreipsime 
ateivius iš tirštai apgyventų 
industrijinių centrų, tikės Ims 
geriausios ir tinkamiausios a- 
nierikoiiiniiinii mokyklos.”

Gražus siiinanymas materi- 
jaliu žvilgsniu. Reikia jis pa
girti. Bet kuo vienu žvilgsniu 
svetimšalis ateivis negali Imt 
patenkintas. Jam reikalinga 
apšvieta doroje. Nes gyvento
jų dora yra stipriausias vals
tybei pamatas. Tad kuomet

Žydų Reikalų Ministerija.
(Spaudos Skyrius).

“Žydų Balse” Apie Sveikatos
Departamento Politikų.

“Žydų Balse” iš š. m. Vasa
rio G d. Nr. 30 patalpintas ši
sai straipsnis vardu “Sveika
tos Departamentas ir jojo poli
tika”.

“Prieš kurį laikų Lietuvos 
Žydai-išeiviai Amerikoj atkrei
pė Žydų Tautos Tarybos Lie
tuvoje domę du laišku: paskel
btu Amerikos Lietuvių laikraš
ty “Dirva” iš 1920 m., Rugsė
jo 10 d.. Vienas laiškas yra 
adresuotas “Lietuvai Gelbėti 
Draugijai” Cliicagoj ir pasi
rašytas Sveikatos Departamen
to Medicinos Skyriaus Vedėjos 
Dr. Aldonos Šliupaitės, o ant
ras adresuotas minčiai Drau
gijai ir Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijai ir pasira
šytas Vidaus Reikalų Ministe
rijos Sveikatos Departamento 
Direktoriaus J. Bagdono.

“Pirmame laiške Medicinos 
Skyriaus vedėja šaukia gydy
tojus Lietuvius kuogreieiausia 
važiuoti Lietuvon, nes kitatau
čiai, kaip Vokiečiai, Rusai, Žy
dai stengiasi užimti visų kraš
tų.

“Antrame laiške Direktorius 
Bagdonas pasiremia Dr. Šliu
paitės raštu ir pakartoja atsi
šaukimų į gydytojus tuoj at
vykti Lietuvon, nes kitaip sve
timšaliai užims geriausias vie
tas.

“Paskutinėse dienose priim
ti 4 gydytojai: 1 Vokietis, 3 
Žydai.” ’

Apie tokį negirdėtų valdžios 
įstaigos pasielgimų. Žydų Rei
kalų Ministeris D-ras M. So- 
loveičikas Įnešė Ministerių Ka
bineto posėdy paklausimų Vi
daus Reikalų Ministeriui ir 
Ministerių Kabinetas sutiko tų 
klausimų svarstyti.

Vienu laiku ir Žydų Tautos 
Taryba kreipėsi į vyriausybę ir 
atkreipė josios domės į tai, jog 
.jei ištikrųjų valdžios įstaiga 
išsiuntinėjo tokius laiškus, ra-

tikius į juos tokioj formoj, ku
ri nepaliks abejojimų, kad yra 
visiškai neleistina išnaudoti 
valdžios aparatų kovai tarp 
Lietuvoj gyvenančiųjų tauty
bių.

Kaip mums teko patirti, Žy
dų Reikalų Ministeris prieš 
kelias dienas pranešė Žydų 
Tautos Tarybai, jog klausimas 
apie tuodu laišku buvo aps
varstytas Ministerių Kabineto 
posėdy iš š. m. Sausio 2G d. 
ir Vidaus Reikalų Ministeriui 
davus ilgesnį paaiškinimų dėl 
to reikalo, priimta šį rezoliu
cijų:

“Išklausęs Vidaus Reikalų 
Ministerio pranešimų, kuris 
pripažino, Direktoriaus Bagdo
no pasielgimų neleistinu, Mi
nisterių Kabinetas pereina prie 
dienotvarkės”.

Mes*esame įsitikinę, jog da
bar, Ministerių Kabinetui pa- 
sjnerkus Direktoriaus Bagdono 
pasielgimų ir tuo pareiškus 
jam savo nepasitikėjimų, jis 
mums gerai žinomas prieš Žy
dus atkreiptų jam pavesto Svei 
katos Departamento politikų, 
žinos kaip padaryti reikalingas 
išvadas. ,

Mes laukiame.

vių perkant puskolos bonus, 
kurie dabar išleisti.

Savo prakalboj rabinas ša- 
piro, dėkodamas visiems kal
bėtojams už jam suteiktų dide
lę garbę, ragino Amerikos Žy
dus visomis pajėgomis remti 
Lietuvų, kuri kuriasi teisingu
mo pagrindais.

vardo neminėsiu). Visokie 
priešvalstybiniai gaivalai jam 
darė kliūtis, kad tik pasitrauk 
tų nuv vietos, nes jam valdant 
tų vietų, ntirties pavojus gręsė 
visiems šalies išdavikams,

(Pabaiga bus)

«•
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veikalas

“Katalikų Tikyba”

Biuletenis Nr. 15.
Amerikos Komitetas ginti tau
tinių ir tikybinių mažumų tei

ses Europoje.
Amerikoj įsisteigė Komite

tas iš 120 įžymiausių asmenų, 
kurio pryšaky stovi AVilsonas 
ir buv. prezidentas Taftas ir 
kuriame tarp kitų dalyvauja 
buvęs ministeris Bryanas, buv. 
Ministeris Hooveris, kardino
las Gibbons, kardinolas O’Con- 
nell, buv. Amerikos pasiunti
nys Turkuose Morgentau, ka
ro Ministeris Bakelis, Ministe
ris Koblv, Louis Marshall, Os- 
car Strauss, Steponas Wise 
ir garsiausieji l’niversitų pro
fesoriai, juristai, finansininkai, 
reduktdriai ir t. t. Šisai Komi
tetas turi tikslo ginti tautinių 
ir tikybinių mažumų teises Rū

ginančius vienų gyventojų dalį ropoj. Savo manifeste, kurį šit
išstumti kitų iš ekonominių 
pozicijų ir šaukia juos kovon 
prieš “Žydų užmačias”, tai to
kiam reiškiniui • turi būti pri
duota labai didelės reikšmės.

Toliau Žydui Tautos Taryba 
nurodo, jog tie laiškai visiškai 
prieštarauja pagrindam,ku
riais statoma Lietuvos valsty
bė ir jie stato keblioj padėty 
taip-gi Žydų Tautos Tarybų, 
kuri taip dažnai pareiškė už
sieniuose, jog Lietuvoj įgyven
dinta pilietinė1 teisių lygybė.

Žydų Tautos Taryba neabe
joja, jog vyriausybė pasmerk
dama tuos laiškus, rus reika
lingu esant pareikšti savo san-

bus rišama ta problema, tos 
pilietinės gerovės organizaci
jos neturėtų pamiršti ir doros 
reikalų.

Ir seniau čia fdačiui buvo 
viliamas aiiierikonininias sve
timšalių. Bet tas darbas buvo 
netaktingas ir didžiai neteisin
gas. Daugel atvejuose tas aine-
rikoniniiuas buvo reakeiįinis./ -
Kad veikiau siiainerikoninti 
svetimšalį, šitam norėta pa
nai,kinti Įgimti jausmai, norė
ta jam pamainyti širdis.

I’o buvusio karo šios šalies 
veikėjai Įsitikino, kad buvu
sioji uincrikoiiitiitnn priemonė 
yra kenksminga pačiai valsty
bei. Tad šiandie sugalvojamos 
naujos metodus. Norima ne šių 
dj svetimšaliui pakeisti, bet jį 
apšviesti, palengvinti jam gy
venimų, padaryti jį geru pilie
čiu ir jo parinktos naujos tė
vynės patnjotu.

garsiausi Amerikos vyrai iš
leido, jie nurodo į antisemitiz
mų, kaipo į pavojingų šmėklų 
ir giria Žydų lojalumą, saky
dami, jog antisemitizmas yra 
tampriausiai surištas su netei
sėtumu, brutalumu ir neteisin
gumu.

Kauno Vyriausia? Rabinas Fi
ladelfijoj.

, t

Kaip yra žinoma, Kauno vy
riausias rabinas p. B. šapiro 
prieš kurį laikų Amerikos Žy 
dų ortodoksiniam sluogsnium 
pakviestas, išvažiavo Ameri
kon,
Jam aplankius Naujorkų, km 

jis labai širdingai buvo priim
tas, jis s. m. Sausio 4 d„ aplan
ke Eliadei Ii jų, kur jam pa
gerbti buvo surengtos iškil
mes, Jį pasveikino Eilndolfijos 
rabinas b'ventalis, Eiladelfi 
jos ortodoksinio laikraščio “ 1- 
diše Velt“ redaktorius ir kiti 
Filadelfijos gyventoji,! Žydų 
atstovai. Prakalbom pasibai
gus rabinas Šapiro laikė ilges
nę prakalbų, kurioj jis j>er<la- 
vė broliškų Lietuvos gyvento
jų Žydų pasveikinimų ir smul
kiai nupiešė Žydų padėtį Lie
tuvoje, laibai didelį įspūdį pfi 
darė susirinkusiems Filadelfi
jos Lietuvių atstovų atvyki
mas, kurių pryšaky buvo p. Jo
nas Grinius, musų Ministerio 
Pirmininko brolis, ir D-ras Kli
mas. Jiem pasveikinus karštais 
žodžiais svečių ir padėkojus už 
tokį Širdingų Lietuvos nušvie
timų, alm kalbėtojai apeliavo

SKAITYTOJŲ BALSAI.
Josvainiai, Kėdainių apskr.

Gyvendamas Amerikoj tankiai 
mintydavau apie savo tėviškę 
ir užduodavau sau klausima, 
kas veikiama apie Josvainius, 
kad nieks nieko nepraneša į 
laikraščius. Todėl ir jaučiu, 
kad ir daugiau josvainiškių 
taip-pat žingeidauja apie savo 
tėviškės padėtį. Tad-gi ir ban
dysiu nors trumpais ruožais 
apibudinti išvaizdų ir pilie
čių ūpų.

Sausio lt) d., š. m., atvykau į 
Kėdainius ir labai likau nus
tebintas tokiuo dideliu jų su
naikinimu. Visas veik mieste
lis sudegintas. Nuo šiaurinės 
turgavietės visa pusė sudegus. 
Prie didžiosios gatvės didieji 
murai stovi djidegę ir niekelio 
netaisomi. Žydams neduodama 
taisyti ir kurti krautuvės. Ne
bloga proga kokiam pagrįžu
siam pataisyti ir valdyti įku
riant krautuvę; ir varyti kon- 
iiirencijų su Žydais.

Besidairant apie sunaikin
tus nuirus pasigirsta galingi 
balsai: “Ateis laikai, užgims 
vargai, pasikels jauna Lietu
va”. Šiurpuliai perėjo per vi
sų kūnų, ašaros iš_džiaugsmo 
pradėjo riedėti per mano vei
dų. O širdis tarė: “Broliai A- 
merikiečiai, grįžkite Lietuvon 
ir išgirskite jos karžygių dai
nas, o išgirdę tikrai atbusite iš 
visokių izmų ir busite tikrais 
tėvynės sunais, kaip ir jūsų 
broliai.”

Prisiartina kariškių eilės, 
išdidžiai žengdami, tarsi, tik 
pažiūrės priešui į akis ir jau 
jo daugiau nebus Lietuvoje.

Kelios dienos atgal Lenkų 
Imrys buvo pasirodęs apie Ke 
dainius, bet mus karžygiai 
greit jiems parodė kelių “do 
Warszawy” ir “do basu.”

Tų dienų turgas buvo mažas, 
nors dnbar yra įvestas ir ark
lių ketvirtadieniais. Kiaušini? 
po l-auks. ir 20 skatikų. Mei
tėliai gerai nupenėti po 1401 
auk. Pūras kviečių 260 auks 
Kasdienių batų pora 500 auks., 
šventadieniai 800 auk. Mergi
nų (jau sportiškų) čeverykų 
porų 2G0 auks. Lietuvoje vis
kas brangu, darbininkas pigus

Praeitų metų derlius mus 
apiėlinkėj buvo menkas. Bet 
visko yra perdaug.

Josvainių miestelis veik vi
sas išdegęs. Krakių taip pat 
sunaikintas.

Lietuvoje perinažai yra pa 
trijotizmo. Reikia, ka<l ibiu- 

giau grįžtų Amerikiečių Lietu
vių ir parodytų, kaip reikia 
Imti #eru tėvynainiu, mvlėt 
savo gimtų kraštų ir reikalui 
esant dėl jo pasišvęsti. IVel 
reikia Imti pasirįžus viskų per
galėti, visus trukumus, kuriut *
Lietuvoje netrūksta arba, gė
liau sakant, iš kurių LietuVa 
susidaro.

Lietuvoje tarpe ūkininkų 
yra nusistatymas, kad valdžiai 
nieko neduot, vien tik iš jos 
imti, Bet valdžia priverčia vi
sas jiems skiriamas pareigas 
išpildyti. Žilumui, yra ir tė
vynainių, bet labai mažas nuo
šimtis. Beveik tas pats via 
ir tarpe valdininkų,pavyzdžiui, 
viena Kauno įstaiga turėjo ge
rų ir tėvynei atsidavusi valdi
ninkų ir Amerikos Lietuviams 
gerai žinoma kaipo rašytoja

SVEIKATOS PATARIMAI 
MOKSLEIVIAMS.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Mokyklos kambarys turi būt 
gerai vedinamas; turi būti švie 
sus, švariai neperšiItai užlai
komas ir neprigrųstas,

Mokslo pertraukoj!1 visi vai
kai turi užsiimti mankštiniino- 
si, gimnastika. ^Nereikia po me
džiu seilėti, bet žaisti kožnų 
miliutų.

Nevartok viešo gėrimui puo
duko ir viešo rankšluosčio. 
Gerk tyrų, švanj vandenį.

Kasdien maudykis, varto
jant gerokai muilo. Švariai lai- 
<yk dantis.

Nevalgyk ir negerk tuoj po 
nankštinimos. Truputį pasil
sėk.

Sutvarkyk kasdieninį pri
pratimų taip, kad anksti galė
tum atsigult.

PRANEŠIMAS.
Cunard Linija praneša kablegra- 

mu iš LiverpooĮ kad paaažieriai 
kurie išvažiavo iš New Yorko, Va
sario 26, ant “Aąuitania” bus 
Liepojui ir Danzige Kovo 9. Ham
burgo pasažieriai išlipo Kovo 7.

Aųuitania” perplaukė iš Ameri
kos j Hamburgu j mažiau kaip de
vynias dienas. (Apgr).

FARMOS.
Kani nusibodo fabrikantams ver

gauti, pirkite farmas nematysite be
darbiu Tamstų gyvenimas bus užtik
rintas ant visados. Amerikos piningai 
stovi uugšt'iąusia už viso/ pasaulio, 
taip pat ir žeme brangsta ir bus bran 
gi. Dauguma žmonių nori pirkti far
mas bet nežino kur? Gerinusia yra 
pirkti naujoj Lietuvių Mlchigano Ko
lonijoj kur galima gyvent nevartoda
mas nei svetimtaučiu kalbos mes tu
rime lietuviškas draugystės, parapi
jos, mitingus, balius, pikninkus ir 
lietuviškus turgus. Visoj Amerikoj 
kitos tokios vietos nerasi, Hiusų tar
pe randasi labai turtingu farmerių 
kurie turi savo žemdirbystės, maši
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
jus nereikia kreiptis prie svetimtau
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen 
tu., šv. Antano Draugystė jau 3 metai 
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie 
per jų pirko džjaugiasi. Agentai ku
rie ateina daugiausia j stubas ir siū
lo jums aukso farmas tų sergekites 
nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pas
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant $1000 ar daugiau o taip labai 
daug atsitinka.

Norėdami platesnių 
kreipkitės šiuo adresu:

KAZ. DAUNORAS,
Box 7 Custer, Mieli

Informacijų

FARMA

į Amerikos Žjdus remti Lietu- (delei tam tikrų priežasčių, jo

21ti puslapių
Gražiais Audeklo

.\|Mlurais ................................
Prastesniais aialarais .. . 
Be

$1.80 
$1.60

updai-ų ........................... $1.30

“Klebono Žodis 
Savo Parapijai”

Kainu 15 centų

Šias knygas galima gauti

"lĮKAl’GO” KNYGYNE 
2331 S. Oakley Avė. Cbieago,

K—-

Parsiduoda puiki fanuu 160 
likerių, 20 akerių dirbamos 2 
akeriai užsėta dobilais, o liku
si tai puikus miškas, galima 
prisipjauti daug lentų. Karma 
randasi Micbigan valstijoj, 
puikioj apiėlinkėj tarpe trijų 
ežerų, per kampų fanuos bėga 
upelis, labai patogi vieta au
ginti gyvulius- Lietuvių ap- 
{Tyventa 400 šeimynų, yra baž
nyčia ir kapai. Jeigu kam vi
sa ūkė butų perditlelė tai pHD 
duosiu 80 akrų, stuba yra ma
žukė, tvartas mažas, esu pa
vienis ir vienam ūkininkauti 
sunku. Jeigu turi kiek centų 
nesėdėk mieste, lx*t nusipirk 
ūkę, o tikrai bu>i sau dėkin
gas, nes atgaivins tavo suvar
gusi gyvenimu. Kas norite pa
sikalbėti apie tai ypatiškai at
važiuokite aut žemiau paduota 
adreso.

P. žalenskas
1710 S. Union Avė, Chicago,

Po vaisiui neužmiršk, kad geriau
sias raistas tavo skilviui yra EATO- 
N1C. Prašalina visus nosmagumus 
suTirlklnltno, o tae reiškia, kad rei
kia pamėgint) vieną. Parduodama 
pas r įsus aptlekorius.

Tel. C inai 57 Vale. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1811 So. Balsted Street 

Valandos: lt Iki 12 ryto; 1 iki
po plet t iki 9 vakar*.

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel, Canal 2118 -
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 
Gyvenimas:

2811 W. B3rd Str.
Tel. Frospect 3481.

2
•jTel. Canal 6222

S DR. C. K. CHERRYS
•$ LIET L VIS DENTISTAS 1 
^2201 West 22-nd & So. Leavitt 86.' 
2 Chicago
•}Valandos: 9:30 A. M. to 12 N. 

1:00 P. M. to 8:00 P. M.

S
|Tel.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 YVest 22nd Street
Canal 6222

■■
■lies. 8114 W. 42nd Street S

Tel. McKinley 4988J

^Telefonas Boulevard 9199 c

I DR. G. KASPUTIS
5 DENTISTAS
# 3331 South Halsted Str.
JjValandos: 9—12 A. M. 
oj i—5; 7—8 P. M.

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOK DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano, Teorijos Ir 
Kompozicijos 

2021 N. IVestcm Avė. 
Chicago, I1L

Dr. L L MAKARAS
Lietu vys Gydytojas ir ChlriltgM 

į Ofisas 10900 So. Miehigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Iteatdenclja: 10538 Perry Avė. 

Tel. Pullman 342

»rtl 47-tee Gatvės
Tel. Drover 7842

Dr. C. Z. Vezellfls
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 80. ASHLAND ATKNUI 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 

Beredomls nuo 4 lig 9 vakare

I Tel. Ilandolph 28 98

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vKlumicstyj
ASSOCIATION RLDG.

19 So. I.it Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų j 

Panedėllals iki 8 vakare '
Nedėllomis ofisas uždarytas

Phono Secley 7489

DR. I. M. FEINBERG
Gydo Hpecljnllul visokias vyry Ir 

moterų lytiškas Ilgas 
2101 Madl-on Str., kampas Wes-

tem Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnm
lies. 1130 Indcpcndeiice Blrd. 

Telefonas Von Burcn 284

DR. A. A. ROTH,
Rusas 'Gydytojas ri Chirurgas
Sprcljnllstns Moteriškų, Vyrišky 

Valkų ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d, 
Ofisas 3354 So. Halsted S t., Chicago

Telefonas Drover 9693 «.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiut
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MELROSE, P ARK, ILL.

Misijos Lietuviams.

Švenč. Marijos Karmelitų 
Italų bažnyčioje prasidės Mi

kė gražų pamokslų, pritaikin
tų Šv. Kazimiero dienai.

Y akare buvo prakalbos. Kal
bėjo Al. Karkus iš Chieagos. 
Jis aiškiai nupiešė Lietuvių

sijos Kovo 21 d., t. y. po Ver- vu,'«'us biurokratijos
laikais ir dabartinę Lietuvos 
padėtį.

bų sekmadienio pirmadienio 
vakare 7:30 ir tęsis keturias 
dienas. Misijas laikys gerb. 
tėvas Alfonsas Marija Pasijo
nistas. Lietuviams katalikams, 
gyvenantiems Melrose Purk, 
Maywood ir kituose aplin
kiniuose miesteliuose, pasitai
ko gera proga gavėnios pabai
goje aprūpinti savo dusios rei
kalus.

Kun. Pr. Meškauskas.

WORCESTER. MASS.

Šv. Kazimiero diena.

YVorcesterio Lietuviai Šv.
Kazimiero dienų apvaikščiojo 
lahai iškilmingai, nes tų dienų 
bažnyčioje už tėvynę buvo lai
komos iškilmingos pamaldos. 
Bet tos dienos programa buvo 
sekmad., Kovo 6 d.

Vakarų surengė vietinis Tau 
tos Fondo skyrius. Buvo už
kviesta ir atsilankė keletas žy
mesnių svetimtaučių, tarp ku
rių buvo ir miesto majoras. 
Jam įėjus į svetainę publi
ka išreiškė didelę pagarbų.

Atsidarius vakarui, pirmiau
sia angliškai dainavo Mis. Ti- 
niothy J. Foley. Antras taip-gi 
angliškai dainavo John W. 
<lakęs.

Paskui kalbėjo miesto ma
joras ir kitas angliškai adv. 
Mr. Maboney. Abu kalbėtoju 
išreiškė Lietuviams prielanku-

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA,
(Tąsa)

9. Cleveland, Ohio, Apskritys
(10 storių)

Kvota $400,000.
Kvotų Kolonijos Stovis

vardus.

Stovis Vus. niėn. 1 <1 
Skirtumus apie ..........

Baigdamas prakalbų ragino 
visus remti tėvyn(* pagal savo 
išgalę.

Vakaras prasidėjo ir baigė
si Lietuvos ir Amerikos him
nais, kuriuos išpildė Šv. Cecili
jos choras. Mazurkiavičiutė 
solo padainavo tam vakarui 
pritaikintų dainų, o ina- 
žvtė Markūnu mergaitė la- 
bai jausmingai padeklemavo 
eiles. Iš priežasties bedarbės 
maža sudėta aukų.

Aukojo:
Šv. Kazimiero dr-ja .. $10.00
Šv. Jurgio dr-ja ......... 10.00
S. Markūnas ................  5.00
1L Klimas..........................5.00

Po $2: J. Balakauskas, V. 
Balkus, O. A. Nevuliutė, J. 
Bareišis.

P. Markūnas $1.11.
Po $1: K. Genčiauskaitė, J. 

Stukšis, S. Žižiutė, A. Mazur 
kiavičienė, V. Rakštis, J. Kas
paravičius, J. Jasulevičius, B 
Adomavičius, K. Šidlauskas, 
P. Vaivada, J. Petfauskas, J. 
Radzvila, P. Armonas, B. Kar
pis, L. Žuvis, S. Malančius, V. 
Akučiunas, P. Kratavičienė.

Smulkiais $8.27. Viso $65.88,
Prakalbų suruošimu dau

giausia darbavos L. Raudono 
Kryžiaus Reni. Dr-jos skyrius.

O. A. Nevuliutė,
Viena iš raštininkių

Šv. Kazimiero parapijos 
choras padainavo keletą 
gražių lietuviškų dainelių. Pas
kui lietuviškai kalbėjo trečias 
kalbėtojas adv. A. Mileris. Jis 
kalbėjo apie reikalų šelpti Lie 
tuva, kad greičiau atgavus so 
stinę Vilnių. Karštais ir jaus
mingais žodžiais ragino auko
ti Tautos Fondam

Po to rinkta aukos. Duetų 
“Tėvynės Aušra” išpildė K 
Jonaitis ir p-lė A. Bailiutė. 
I’-lė M. Ališauskaitė 
paskambino ant pijano.

Ant galo gerb. kun. J. J. Ja
kaitis, kaipo vakaro vedėjas ir 
T. Fondo pirmininkas, išreiš
kė padėkų kaip kalbėtojams, 
taip ir visiems dalyvavusiems 
programoj. Ypatingai pažyluė 
jo adv. A. Milerį, kuris nenu
ilstančiai darbuojasi kaip 
YVorcesterio Lietuvių tarpe, 
taip ir plačioje Lietuvių vi
suomenėje.Teisybė, adv. A. Mi
leris ir vertas to pagyrimo bei 
pagarbos. Jis nors Amerikoje 
gimęs ir mokslus išėjęs, vie
nok yra karštas Lietuvis ir 
pasišventęs dirbti tautos ir 
tėvynės labui. Jį gerbia ne tik 
\Vorcesterio Lietuviai, bet net 
ir svetimtaučiai, nes tos pa
garbos jis pilnai užsitarnauja.

Publikos buvo prisikimšus 
svetainė ir visa patenkinta 
skirstėsi maino.

Šis vakaras, pasidarbavus 
kai-kuriems 'I'. F. nariams, ne
mažų ir |M*liių atnešė, ypatin
gai šiuo nedarbo metu.

Koresp.

MILVVAUKEE, WIS.

CICERO, ILL.

20,000 Akron 
90,000 Cleveland
5,000 C oi limbus
5,000 Cincinnati
25,000 Dayton

(2 stotys) 
Kun. Cibulskas

$85,876.24
314,123.70

2,130.25
44,903.25

450.00
000.00

2,580.00
t
į Dambrauskas 750.00

80,000' Detroit Mieli. 20,140.74
00,000 Grand Rapid-s 7,220.00

(Mieh)
2,000 Saginatv, Mich 100.00
10,000 Youngstown 1,030.00
103,000 Be stočių

$85,870.24$400,000
Pavieniai Lietuvos Misijai pri

davė .......................$01,302.49

III. Imant apskričiais, pasko
los rezultatai šitaip atrodo:

1) Chieagos apskr 520,451.93 52%
2) Boston apskr. 289.788.10 49%
3) N. Yorko apsk. 232,088.70 33%
4) Waterb. auskr. 202,426.03 36%.
5) Philad. apskr. 96.173.97 24%
6) Cleveland. apskr. 85,876.24 21%
7) Wilkes B. apskr. 60,759.81 14%
8) Pittsb. apskr. 00,164.99 15%
9) Shenand. apskr. 46,214.02. 11%
10) L. Mis. Raštinė 61,302.49 
Stotiems nepriskaityt ų 6,350.40

Bendrai $1,667,597.34 33%

IV. Paskolos upelis mėnesiais:
1920 m.

Per nesenai buvusias Tėvo 
Alfonso Maiijos Misijas, kai- 
kurie parapijonys įtaisė baž
nyčiai: keturis arnotus, tris 
kryžius, mašinų komunijos Juo 
nai kepti, mišiolų ir jam sta
lelį, kodylų, aliejaus lempai 
visiems metams šv. Pran
ciškaus ir Gabrieliaus stovy- 
las.

Didžiųjam Penktadieny prieš 
Velykas atvažiuos tėvas Al
fonsas Marija Pasijonistas ir 
iki antrai Velykų dienai lai
kys novenų prie Šv. Gabrio 
liaus. Novenų pabaiga bus iš
kilminga. Tų dienų bus atnau
jinimas įžadų, padarytų per 
nesenai buvusias misijas. 
Taip-pat bus pašventinimas 
daiktų, kurių nesuspėta per 
misijas supirkti. Rep.

WEST PUIjLMAN, ILL.

Kovo 20 d. L. Vyčių 35 kp. 
rengia vakarų Šv. Petro ir Po
vilo par. svet. Vaidins “Ge
rinus vėliaus, negu niekad.” 
Pelnas skiriamas parapijos 
naudai.

Verbų sekmadienyje, Kovo 
20 d., L. Vyčių 35 kuopa ir 
šv. Veronikos (moterų) dr-ja 
“in corpore” eis prie Šv. Ko
munijos šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Rep.

KENOSHA, WIS.

Kovo 6 vietos Lietuviai iš
kilmingai apvaikščiojo Lietu
vi) karalaičio ir tautos globė
jo Šv. Kazimiero dienų. Rvte 
“iii corpore” atėjo išklausyti 
Šv. Mišių šios draugijos: Šv. 
Kazimiero, Šv. Jurgio ir Mo
lėm Sąjungos kp. Po Mišių 
gerb. l,un. A. F. Daugis paša

Sausis .......... ............... 198,309.10
Vasaris........ ..............  220,818.45
Kovas .......... .............. 190,992.30
Balandis . . . . ............... 177,110.73
Gegužis........ ..............  177,202.10
Birželis........ ............... 248,510.20

$1,158,949.00
Liepos .......... .............. 172,821.79
Rugpjūtis i... ................. 57,653.90

Spalius ........ ................. 58,222.70
Lapkritvs . . . ................ 47,477.20
Gruodis........ ................. 86,928.70

$451,086.45
Sausis 1921 m. $57,561.89 

Viso labo bendrai .. $1,007,597.34

bažnyčioj buvo duilg.
Paskutinį vakarų buvo pro

cesija, kuria dabino prirengti 
mokyklos vaikučiai ir mergai
tės.

Kovo (i, 7 ir 8 dienomis Šv. 
Petro bažnyčioje buvo 40 va
landų atlaidai. Pagelbori klebo
nui atvažiavo sekantieji sve
čiai kunigai: A. Daugis, J. 
Paškauskas, S. Bvstrais, J. 
Klotis, V. Daunoras ir M. Km

Malonui įspūdį darė būrelis 
mažų mergaičių, kurios barstė 
gėles. Jos gražiai buvo išmo
kintos. ypač pirmutinės: Kaz. 
Klevickaitė ir A indė .Jurku- 
niiltė. Garbė seserims moky
tojoms už gražų jų išlavinimų, 
taip-gi už papuošimą altorių. 
Garbė ir tėvams, ypač moti
noms, kad nesigailėjo darbo 
nei lėšų aprengimui savo vai
kučių.

Peikia pažymėti, kad tikėji
mo ir tautos priešai, norėdami 
žmones atitraukti nuo bažny
čios, tais vakarais dirbo kiek 
galėjo. Jie svetainėje priešais 
bažnyčių surengė prakalbas ir 
turėjo net tris kalbėtojus Ide- 
vyzgotojus. Jie tikėjosi su
traukti daug žmonių, nes kada 
pakviečia pliovotojų Mockų, tai 
daugelis nueina jMižiopsoti. Bet 
šį sykį jie prakišo, nes Keno- 
shos Lietuviai prmbtla supras
ti, kur ir prie ko veda nepil 
napročių blevyzgos. Reikėtų, 
kad ir visados tokiais pasiro
dytų. Tegu visokie ištvirkė
liai dirba kaip jiems patinka, 
bet iries. Lietuviai katalikai, 
turim žiūrėti savo reikalų, dar- 
buoties ba'žn^čios gerovei ir

V. Vardai atsižymėjusių kolo
nijų, ką užbaigė paskirtas kvo

tas arba netoli užbaigimo.

a) Užbaigusios kolonijos:
VVorcester, Mass.
Paterson, N. J.
Harrison ir Kearny, N. J.

b) Pusės kvotos ir toliau pasie
kusios :

Aiusterdain, N. Y.
Bronx, N. Y.
Herkimer, N. Y.
Linden, N. J.
Niagara Pails, N. Y.
Nevvark, N. J.
Thiuiipsonville, Conn.
Staniford, Conn.
Athol, Mass.
G reenfield, Mass.
Levvistou, Me.
Manchester, N. H.
Nerthanipton, Mass.
Pittsfield, Mass.
Rumford, Me.
Gardner, Mass.
VVestfield, Mass.
Trenton, N. J.
Braddock, Penn.
E. Vandergrift, Pa.
Cleveland, Ohio.

Chicago: ,
. Town of Lake.

Bridgeport.
North Side.
Brighton Park.
Roseland.
Beloit, VVis.

(Cicero, III.
E. St. Louis, III.
Gary, Ind.
Ind. Harbor, Ind.
Kenosha, VVis.
Melrose Park, III.
Milvvaukee, VVis.
Raeine, AVis.
So. Chicago, 111.
St. Louis, Mo.
Šioux City, Ia.
Cbier go Apskr.

VI. stambiausi skolintojai ($1,- 
000.00 ir viršaus) buvo se
kančios organizacijos, draugi

jos ir atskiri asmens:

Atstatymo Bendrovė 294 8-th Avė.,
N. Y. City ................. $10,000

S. L. R. K. A. Centras 222 So. 9-th
St. Brooklyn................. 10,000

Šv. Kazimiero Dr-stė 152 Forbes
St., Amsterdaniv N. Y. .. 1,000 

Balt vienas, Juozas 1707 S. Halstcd
St., Chicago, III................ 1,000

Krukonis, Nikodemas 1810 So. Pc-
oria St., Chicago, III.........1,000

Lietuviu Ukeffh Kl. 324 Thompson
Ave.7 Donorą, Pa............. 1,000

Lietuvos Sūnų Dr-ja VValerbury,
Coiln......................................2,500

Bašinskai, J. ir A. AVaterbury,
Conn......................................1,000

Lietuvos Pol. Uk. Kl. AVaterbury,
Conn......................................1,000

Šv. Stanislovo Brang. AVaterbury,
Conn......................................2,000

Mičiuta, Kazys AVaterbury, Conn.
......................................... 1,000

Lietuvos Prekybos Bcn. Baltiino- 
re, Mil................... -......... 10,000

Cibulskis, Brunas, New Havru,
Conn......................................1,000

Šileikis, Pranas Ncw Haven Conn.
............... . ................. 1,000

Lukoševičius, Jurgis, Chicago, III.
......................................... 1,000

Sim. Daukanto Draug. Chicago,
III........................................ 1,000

Rutkauskienė, Vik. Sbenandoah,
Ba........................................ 1.050

Liet. Uk. Pafielp. Kl. AVoreester,
Mass.................................... 1,500

Šv. Kazimiero Dr-ja, VVorecster.
Mass....................   1,500
Tai toli dar nevisi.
Sąskaitas suvedus, kiti Ims pas

kelbti pupildainatne sąraše. 
(Daugiau bus)

PRANEŠIMAS ‘NAUJIENŲ’ 
BENDROVES ŠtRININ 

KAMS.

Mes, žemiau pasirašiusi taikos 
komisija, susidūrėme su labai svar
biu dalyku, kurispriverčia mus 
šaukti viešą, fiėrininkų draugišką 
pasikalbėjimą. Todėl kviečiame vi
sus Naujienų Bendrovės šėrinin- 
kus dalyvauti susirinkime, kuris 
įvyks nedėlioj, kovo (March) 20 
d. 1921, Meldažio svet., 2244 AV. 
23rd PI.

Susirinkimas prasidės kaip 9 vai. 
iš ryto.

Šėrininkai malonėkite atsilanky
ti ant paskirto laiko, kadangi su
sirinkimas prasidės punktuališkai 
9 vai. iš lyto.

Komisija:
T. Dundulis,

P. Z alpūs,

J. Shimbel,
T. J. Kučinskas,

M. A: Meldazis,

J. Jurgaitis. (Apgr.)

RED. ATSAKYMAI.

šus. Pamokslus sakė kunigai:
Daugis Paškauskas, Bystrais,{(autos naudai. Gyvt*niiims imi
Daunoras ir Klotis. Per visus! sų
dienas Įpai- vakarais žmonių zu-

BALI UOS -AMERIKOS UNIJA
'CZ DROADWAY . ... ....NEW ĮURh.N.Y.

TIKSI Kelionė Be Persėdimo Ii NE\V YORKO Per l.IUAVĄ Arba 
- HAMBURGU — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 11 d. Dideli dviejų sriubų paėto laivai Išplaukia: 
S. S. “POLONIA” K(rto 30 # "EKTONIA” Bal. 37.

B. 8. “LITUANIA” April 13 * “POLONIA” Gegužiu 13
Visi laivai turi puikiu kambarius trečios kllasos kėlėt viama 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPE, General Western Passenger Agent

130 North La Šalie St., Cliiengo, Illinois.

S W

ATPIGO MAISTAS,
Atpigo maistas, o ir mus medus
Mes turim tikrą, kurs labai gar

dus
Nėra fabričnas bet visai tyras
Jums tą pasakys kiekvienas vy

ras
Mes kopinėjam bites visados 
Medaus nė vaško netrūksta nieka

dos ’ ' t
Taip-gi ruginius miltus parduo

dam
Rupei sumaltus šviežius atduodani

Farinas nupirkti pas mus geriau 
šia

Čia mus Lietuviai gyvena tirš
čiausia

Jie tur Draugiją, tankiai sueina
O ir laikraštis iš mus išeina.

Tai-gi laikraštis išeina iš mu
sų kolonijos kuris aprašo apie 
tikos ir ūkininkavimų, iš kurio 
daug ko galima pasimokyt, jo 
kaina $t metams į Lietuvą 
$1.25 jo niekur nesulaiko ant 
rubežių; pasiuskit savo gimi
nėm o gausit didžia padėkų.

M. WALEN6IUS,
119 Washington St.

Hart Michųjan..

TIKTAI PENKI BELIKO 
$500 CASH

Pastatys tave tavo naujame 
name ant Soutbwest Side. No
rint daugiau sužinot, atvažiuo
kite arba rašykite šiandiena. 
Atdara ilki 8:30 vakare.
Lake Shore Realty Company

202 South State Street 
Room °18

C. Szydlowski, Mgr.

P imi A. Andrikiui YVauke- 
gan, III. V ienas tūkstantis Ja
ponijos jenų l(i Kovo 1921 m. 
Ncvv Yorke buvo $482 dolieriai 
51) centų.

ANT RANnOR.
2 kambariai dėl ofiso labai pato- 

tuda bus liflksinas ir gra-igui daktarui arha kokliųn kitaip bii- 
niuJ. Atsišaukite:

IOTS7 b. Mlchtvan Avė.Suprantąs.

i ► j A*
’ W : t - * ! ‘ * J - -
mii i ’ft n'iiF' rtfrAži

REIKALINGOS
prityrę operatorkos ant dresių. 

Atsišaukite

Viola Dress Company 
1CL6 S. Wells Street.

J. Malinavičius.

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks. 
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Generalis štabas, 
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams

“KARI”
Jis nušviečia .musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
Jis-duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kilų valstybių armijas.
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško "kelių joms 

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

■džiovų, Moterų i* vyrų liul|
Jvalandosnuo 10 iki 12 Išryto; nuo) 
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:3PB 
Įvakare. Nedėliomla 10 kii t ■
■ Telefonas Drexel 3880 j

VARGONINKAS IEŠKAU vietos, su
prantu bažnytinė inuzyke, galiu ves
ti choru, tūrių paliudijimus, reikaluj 
esant meldžiu atsišaukti šiuo antrašu.

J. Vokelis 
1838 Augusią S t r. Chicago, III.

PAIEŠKOJ IMAS.
Itelknlingus kambarls dėl viena 

vaikyno North aidės apiellnkėj geis
tinu kad apatinius drabužus name 
mazgotu kad ir be valgio, l’ž gera 
kambarį muku >10.00 ir daugiuu X, 
mėnesi. Kas turi tokia vieta meldžiu 
pranešti per laišku.

I*. K. L.
728 W. 18 bl. Cliicago, III.

ANT PARDAVIMO.
Moving, anglių Ir medžių biznis, 

didelis vežimas. expresas, uDglIams 
vežimus, tris arkliai, pakinkliai ir vi
si kraiiMt>mų reikalingi dalykai. At- 
alšuukito.

2134 W. 24 Street

Ant pardavimo keturių ruimu ra
kandai parHlduoda, pigai. Suvinlnkav 
išvažiuos Balandžio mėneslie J Lietu
va galite uiatyti. 5:30 vakure. Atsi- 
Sų ūkite ,’\T- Vp ' '
4341 Uo. Califorma Av.

1
Chicago.

Telef»n»a Pullmun

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Mlchlg&n Avenae 
Koeelnnd, UI.

VAI-ANDOSs s ryto Iki 9 vakare, 
ei. Pnllman 343 Ir 3180.

l’el. Yards 6000 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gvdvtolav. Oh'enrira* Ir
) i. ...-

8303 8. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
«—S vakare Ned. lt—13 18 ryto.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—150 N. Calrk 8t.

Tel. Randolph >507

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAH 
Ofisas Ir Gyvenimo vista 

8353 South Halstcd Street 
Ant vtrtoas Tnivaraal 8«Ms Itaah 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėllomli nuo 10 Iki 2. 
Tslefsaaa T»rt, 9M4

R. M. S. P.
Europą

Ilvisųvaitini “O” Laivai

NEW Y0RK-HAMBURG
Sustojant

ChcrlKHirg ir Soutbampton
ORBITA Gegužio 21—Liepos 3 
OROl’EKA lliržcllo 4-Liepos 18 
ORDI NĄ Dirželio 18-Idcpos 30 
1-2 ir 3-čios Kl. Pusažicriama
l'lie Itoyal Mali Steam Paeket C, 

117 W. Wa.shlngton Street 
Tel. DearlMim 1307

Arba prie Tikietų pardavėjų,

Dr. M. Stupnid
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefou&s Yards 5033

Valandos: - 
5 po pietų 
mis nuo 6

■ Dr. M. T. STRIKOL’ISI Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą
■ Peoples Teatro Name 

{■1818 W. 47th Ktr. Tel. Roul,
■ Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl II 

!llki 12 ryte.1 Res. 2014 W. -43rd Street ,
| Nuo ryto iki piet.

j |Tel. McKlnlcy 203

Carter’s Little Liver Pilis
Vaistas KurisNegali Būti Links

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Pigulka
Mažas Dosas

Maža Kaina

* Reikalingas Visiems
Tikras turi pasiraiymhe

Kraoju uelortntli, Grietiną 
yra prtetaatlml UblUkunlu 
v«W«. CARTER’S IRON PILI

• /ūma pngf ibcM. imtneglnklto

. ?,-4 .
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STREIKAS SKERDYKLOSE 
Į PORA SAVAIČIŲ.

NORIMA PRIVERSTI KOM 
PANIJAS ARBITRUOTI.

Kitos unijos pažada pagelbą.

pakils darbi- 
j porą savaičių, 

jei kampanijos nesutiks užiuo- 
kesnio ir darbo valandų klau
simo išnaujo pavesti kokiai 
nors arbit raeijinei tarybai, 
kaip yra rekomenduota teisė
jo arbitro Alseliuler paskuti
niame nusprendime užmokes- 
nio klausimu.

Skerdyklų dąrbininkų uni
jos, vadinamos Amnlgamated 
Meat Cutters’ and Bnteher 
’VVorkers’, atstovu, sekretorius 
Laite ir advokatas Rrennan, 
iškeliauja AVasbingtonan.

Jiedu tenai ateinanti pirma
dienį prasidėsiančiose tarybo
se palvi kalaus arba grąžinti 
skerdykloms buvusį arbitrą tei 
sėjų* Alseliuler, arba paskirti 
kitą kokią arbitraeijinę tary
bą.

Jei tuo reikalavimu darbi- 
nipkų atstovu pelnytų, tuomet 
kompanijb«<sauvaliai, kaip jų 
paskelbta, negalėtų mažinti 
užmokesnio ligi arbitraeijinės 
tnrvbos galutino nuosprendžio. 

Kitos unijos' pagelbon.

Unijos viršaičių susirinki
me, kuriame buvo paskirtu at
stovu M’asliingtonan, dalyva
vo ir kitų unijų, dirbančių 
skerdyklose, atstovai.

Tie atstovai pranešė, kad 
jeigu Amalgamated C. and P». 
AVbrkers’ unija butų priversta 
pakelti streiką, tuomet pagal
bon stotų ir kitos unijos.

Kitame skerdyklų darbinin
kų unijų susirinkime padary
ta rezoliucija, kad pakilusie
ji streikan darbininkai bus 
paremiami materijaliai ir mo
raliai.

Mušta telegrama Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentui 
Gompersui, kad jisai dalyvau
tų pirmadienį tarybose Wa- 
sbingtonez

Pasibaigė balsavimai.
Vakar vakare pasibaigė A- 

malgamated (’. and

Skerdyklose 
ninku streikas

Kai kurie kursto darbinin
kus pakilti ir užimti skerdy
klas, lygiai kaip yra buvę ki
liminei padaryta darbininkų I- 
talijos industrijimuose eent- 
truošė.

Tokių propagandistų nerei
kia klausyti. Nes jie darbi
ninkams nevėlija nieko gera. 
Tik pragaištį. Skerdyklų dar
bininkai turi klausyti tik sa
vo vadu nurodvmu.

AIRIŲ IŠKILMĖS.

tarpe, parinkta aukų nuo pa 
žįstanių ir sudaryta $50.00.

Metai atgal tokį jau darbą 
kuopa yru atlikus dėl Kuzie- 
nės (ji jau mirus). A|»irt to, 
kuopa įsirašė į Lab. Sąj. Gar
bės narius, įmokėdama $100. 
Tuo pačiu laiku Lietuvos lai
svės reikalams suaukojo 
$35. Daugelis nariu pasiuntė 
Lietuvos kareiviams dovanų 
mokėdami už prirengtą dėžutę 
$3.15. Beveik visi nariai yra 
Tautos Komio ir L. R. Kry
žiaus Rėmėjų Draugijos rėmė
jais.

Bonų .pirkime taip-gi gražus 
yra kuopos rekordas.

Parapijos reikalais kuopa
Kovo 17 dieną išpuolė Airi- dauginu rūpinasi negu kitos 

jos globėjo sv. Patriko diena, draugijos, nes jos naudai 
t’liieagos Airiai ir jų salinin- kasmet rengia po du vakaru, 
kai tą dieną iškilmingai pa-i parapijos bazare vyčiai taip- 
minėjo. Buvo sufengta įvai- daug darbuojasi.

Mišios šv. bu* 
draugijos intencijai.

A.

laikomos

Bislis.

VAKARAS LIETUVOS 
NAUDAI.

rni pramogų ir susirinkimų. 
Cliicagoje vieši Airijos mies

to Corko lordas majoras <)’- 
Callagban. .lis čia keliuose su
sirinki urnose kalbėjo apie Ai- 
riojs vairus, kovą už nepri
klausomybę ir nepaprastą Ai
riu ištverme. /

Pranešta, kad praeitą parą 
Cliicagoje pavogta 14 automo 
biliu.

IŠ NORTH SIDES.

Prakalbos Lab. Sąj. Reikalais.

<p.

Dvasios reikaluose kuopa 
irgi neapsileidžlia. Kasmet 
užjx*rka Mišias Sv. ir “in cor- 
pore”* eina prie Sv. Komuni
jos.^

Visose pašelpinėse ir kitose 
idėjinėse draugijose valdybo
je bei komisijoje rasi vyčių 
narius. Visokiame darbe jie v- 
ra pirmutiniai.

Bet, kaip yra sakoma, kas 
veža, tą ir plaka. Vyčiams toks 
plakimas labai tankiai tenka 
perkąsti. A. B.

.a o. Są.į. o

Kovo 13 d. Meldažio svetai
nėje Lietuvos Dukterų drnugi- 
ja buvo įrengus vakarą, ku
riame vaidino “Genovaitę". 
Vaidinimas pavyko. Publikos 
buvo pilna svetainė. J plunku 
buvo $273.00. Visas pelnas 
skiriamas Uetuvos reikalams.

Lietuvos Dukterų draugija 
širdingai dėkoja p. Veidužiui, 
kuris veltui davė tam vakarui 
svetainę, taip-gi visiems artis
tams ir renginio komisijai.

Lietuvos Dukterų dr-ja.

■■■■■■■■■■■■
Š Ar Žinotę Kad Yra Galima? |■ H
m Ar žinote, kad Lietuvoje nėra jokio Čeveryku Fabriko? J
| Aržinote, kad Lietuvos žmonės sunešiojo Penkis Milijonus Porų čeveryku kas meta?
■ Ar žinote, kad lietuves žmonės moka po 400 auksinų nž pora, pusiau popierinių čevery- ■
g kų (vokiško padarymo.) 5
g| Ar žinote, kad Progresą Shoe Mfg
| Pnsaulije? \

Ar žinote, kad Progresą Shoe Mfg. 
kiekvienam tinka ant- kojos?

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg.

B-vė. yra Pirmutinė Lietuviška eeverykų Fabrikas

B-vė. išdirba puikiausius ir gerus čeverykus, kurie

B-vė. turi Devynes nuosavas Krautuvės, sekančiuose.

B

B. VVor- 
kmens’ unijos balsavi
mai streiko klausimu. Tr tuo
jaus imta skaityti balsai.

Unijos viršaičiai, pasirem
dami darbininkų upu, tvirti
na, kad kuone visi darbininkai 
stovi už streiką. Todėl ir bal
savimo pasekmės neabejotinos.

Kituose miestuose irgi to
kios pat pasekmės laukiamos.

Patiiški, kad darbininkai 
nusprendę kovoti ligi pat pa
baigos, jei kompanijos kokiuo 
nors būdu turėtu pasipriešin
ti.

Tuo tarpu turima žinių. knij 
jos priešinsis. Kad jos taippat 
rengiasi kovon prieš organi
zuotus darbininkus. Nors jos 
tų darbų, žinoma, užsigina, 
bet kas čia gali pasitikėti jų 
nupasakojimais.

Darbininkai perspėjami.

Unijos viršaičiai Įs-rspėjii 
’ darbininkus prieš visokius ne

geistinus agitatorius, kurie 
šiaudų* išsijuosę veikia savo
naudai.

Kaip dešinieji arba inodern 
tiniai, socijalistai, taip radika
lai kai-kur darbininkų susirin
kimuose nei.škentę ima kurs

, tyti darbininku^, kad Jie liau
tasi Infvę lėtais, bef tllojaiis

.savarankiai i/uttisi tvarkyli 
darbo klausima.

Kovo 13 t 
laivo surengus prlukalbas, šv. 
Mykolo Ark. parapijos svetai
nėje, kurių tikslas buvo supa-' 
žindinti.Nortli Sides Lietuvius 
su Lab. Sąjungos nuveiktais ir 
veikiamaisiais darbais. Pirmas 
kalbėjo areli. M. Žalčiukas a- 
pie reikalą Lietuviams našlai
čių prieglaudos. Jis sakė, kaip 
nei viena tauta negali apsiūti 
be tokios įstaigos, taip negali 
apseiti nei Lietuviai. Todėl ra
gino visus rašyties Lab. Są- 
jungon ir padėti įvykinti taip 
didelį darbą.

Antras kalbėjo Dr. A. Rut
kauskas, nesenąi sugrįžęs iš 
Lietuvos. Jis kalbėjo apie var
gingą Lietuvos našlaičių padė
tį ir visus ragino priklausyti 
prie labdaringų draugijų.

Aukų prakalbose surinkta 
$46 i-r tiek pat liko nuo vaka
ro. Todėl sudarytus apskritas 
šimtas dolieriu ir pasiųstas 
Centran prie $1000 Garbės na
rio mokesties. Dabar Lab. Sąj. 
(5 kuopa jau turi įmokėjus 
$300. Trūksta dar $700.

Aukojo:
M. Saldokas .r............. $5.00

Po $2: kun. A. Baltutis, J. 
Kaitulis.

Po $1: V. Dumbiauckas, K. 
Tgnatavičia, A. Marcinkevičia, 
K. Aleknienė, M. Plancinnie- 
nė, P. Eizulis, E. Nausėdienė, 
V. Dovidaitis, J. Naujokas, O. 
Miliauskienė, f). Kizelevičienė, 
K. Kišonienė, O. Mikuziunie- 
nė, P. Steponavičienė, A. Bok
sais, A. Sutkus, A. Gerdžiuntts, 
J. Valaitis, J. Kriminskaitė, 
J. Gerdžiunas, V. ^Kavaliaus
kas 50c.

Be to, kuopa turi du nauju 
Garbės nariu: kun. A. Baltutį 
ir A. Puidokienę.

Komitetas.

IŠ DIEVO APVEIZDOŠ 
PARAP.

7
Kovo <1- Sv. Kazimiero 

Vienuolyno auklėtinės statys 
“Patriciją’’ Dievo Apveizdos 
par. svet. Žmonės džiaugiasi 
ir kurkia jos- Rep.

Iš LIETUVOS VYČIŲ 16 KP. 
DARBUOTĖS.

Iš WEST SIDE.

A. + A.

V. MALINAUSKIENĖ
persiskyrė su šiuo pasaulių 
Kovo 16, 19*21. 9 vai. ryte, 60 
melų amžiaus, paėjo iš Kau
no Gubern. Šiaulių Apskr. 
Gruzdžių parap. Kantoros 
Dvaro. Vyrapalaidojo 1909, j 
Amerika atvyko 49l3, paliko 
nubudime 3 dukteris Mar. 
Markuniene, Ona Šuąienė, 
Zofija Žukauskienė ir sūnų 
Juozapa Malinausku.

Laidotuvės bus subatoj 
Kovol9, iš švento Antano 
bažnyčios Cicero, 111. į Šv.' 
Kazimiero kapines. Velionės 
kūnas randasi po num. 1436 
S. 48 Court, Cicero, 11L

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės ir pažįstamus j lai- 

(dotuvės.
Liekamos nuliudė

Dukteris, Žentai ir Hunus 
Juozapas.

miestunse: Wercester, Mušk., S«l. Boston, Mass, New Ilaven, Conn., Brooklyn, N. Y., Provi- 
dence, L, Balti mere, Md. n- Chieagoj, Dvi.

Ar žinute, kad Progress Shoe Mfg. Krautuvėse parsiduoda šimtai poru kas diena?
Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė. pasiunčia Katalogu j kiekviena šluba (ant pa

reikalavimo.)
Iš kurio pasižiurėją galite pirkti tiesiog iš Fabriko, nemokant ne eento iš kalno. Tuomi 

sulaupinate, savo naudai, krautuvninko pelną.
Visur ir visados Reikalaukite Progress Išdirbvstės Čeverykus ir žiūrėkite, kad butų žirg- 

vaikis ant Pado.
PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Yra inkorporuota Mass. Valstijoj ant (500,000) pusė 

Milijono Dolieriu. ,
PROGRESS’SHOE MFG. B-YE. Turi apie Tukstanti Dalininku. Ktirie yra visi Lietu

viai (ne Lietuvius nepriiman j B-vė.).
PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Turi tris akerius žemės. Tris Didelis namus su geriau

siais Įtaisymais ir mašinomis, prie pat geležinkelio.
Vieta randasi didžiausiame eeverykų išdirbvstės centre pasaulij.
Bendrovė taip-gi turi uždusę dideles sales ofisą, Bostone, U. States llotel. 136 Lincoln St. 
PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Įsteigs toki pat arba didesnė Fabriką, Kaune, Lietuvoje

Šiai ką sako — praneša tik ką sugrįžęs iš Lietuvos B-vės Sekretorius, S. A. Milehius? Jis sako: 
kad jsteigų Lietuvoje eeverykų Fabriką nespetume padirbti tiek eeverykų kiek Lietuvos žmo
nės suvartoja į vienus metus.

Dirbant po 3,000 porų į diena, darytume metinė apyvarta apie Du Šimtų Milijonų Auk
sinų ; tas sudarytų tiktai Penkta Dali, to, ka Lietuvos žmonės per vienus metus suvartoja.

Amerikos Lietuviai? Kuobogreeiausia turite sudėti reikalinga Kapitula InsteigimUi Lie- 
tuvnjo-č'everykų Fabriko, nes dabar yra tam geriausia laikas.

PROGRESS SHOE MFG. Šerai parsiduoda lygiai po $125.00 (Cotnmon Stoek) Galima 
pirkti mokant Cash arba. ant lengvo išmokėjimo.

PROGRESŠ SHOE MFG. B-VE. Priims Suv. Valst. Liberty Bonus Visų Išleidimų už 
pilna vertė. Pasarga: Bonai bus imama tiktai iki Geg. 1-mos. 1921.

Insidomėkite, kad parvažiavę j Lietuva. Neorganizuoti Dideliu Darbu nenuveiksite, Pri- 
\sidėkite prie PROGRESS STIOE B-VE. Nes jį jau yra pradėjusi tą didelį darbą veikti.

Kiekvieno žmogaus ateities gerovę priklauso nuo jo paties veikimo. .Tusų pridėjimas atneš 
nauda jums ir Lietuvos žmonėms.

Tad nieko nelaukus ispildyk apačioj japlikacijos Blanką, užsirašydamas viena ar dauginus 
šėru ir pasiųsk į B-vės. Ofisą.

APLIKACIJA
Aš žeminu pasirašęs šiiioml užsirašau ant (klek šėrij>..........................Comrafin Stoek SCrti Progress

Slioe Mfg. Co.. B-vės, ir tuojaus įmoku kaipo dali ant aiikšėlaus paminėto skailliaus Seru: $................

kili) dal| sumos. .............. sutinku užmokėti f............................ dienas laiko, nuo užsirašymo dienos.
Čekiai ar “money order” turi būti niokumi Progress ąiioe Mfg. Corp.

Kovo 13 <1. S. U. A. 109 kp. 
surengė prakalbas Meldažio 
svet. Žmonių atsilankė apie 60. 
Prakalbos prasidėjo valanda 
vėliau paskelbto laiko. Buvo 
paskelbta, kad visiems dova
nas duos po knygą. Tiesa, da
vė, bet ne po knygą, tik po 
menką agitatvvį pamfletėlį.

Pats vakaro vedėjas padek
lamavo ir padainavo. Dekle- 

ineija jam goriau išėjo.
Kalbėjo T)r. Graičiunas. Pas

kui Dr. B. Alseika. Jo kalba 
buvo patrijotinė. Pasigyrė, 
kad Steigiamąjame Seimo 
Liet. Valstiečių Są-gos frak
cija, romia dalinimą dvarų be
žemiams ir mažažemiams. Pa
sakė, kad Lietuvoje (dalyse, 
kurias Lenkai yra užėmę) Len 
kai sušaudę Lietuvių kunigų. 
Jr Vilniaus vyskupui, kaipo 
Lietuviui, yra sunki padėtis.

Jam pabaigus kalbėti rink
ta aukos. Pusė žmonių tuojau 
išėjo laukan. Surinko 
$43.20.

Po rinkliavai Dr. Alseika 
atsakinėjo į klausimus. Charek 
torizavimas adv. Bulotos ir 
apsakymas jo politinės karje
ros kai-knriems komunistė
liams labai nepatiko.

Rusus Dr. Alseika išvadino 
atžagareiviais, darbininkus ne 
gana apsišvietusiais, kad juose 
galima butų įvesti socijaliz- 
mas. Sakė, kad Rusija ne pra
monės šalis. Amerika tai kas 
kita. Visu laiku komunistėliai 
su savo klausimais nedavė ra
mybes. O kai tas griežtai atsi
sakė atsakinėti, tada ir pra
kalbos pasibaigė. Rep.

Liet. Vyčiu 16 kp. yra skait
linga, nariais ir eidama obnl- 
siu I )ievas Įr Tėvynė — gra 

dnrbuojusi. Nei tėvynės, 
1G 
Ir

ziai
nei labdarybės reikaluose 
k p. vyčiai nėrn pasiliko, 
šiai: kuopa turi narę, M. Ka- 
tauskaitę, kini ilgas laikas 
serga gulėdama ligonbuty. 
.Jausdama jos padėtį kuopa 
sykį susirinkime nutarė ją su
šelpti. Padaryta kolcktn narių

——--- —

Pirkite Dabar 

Atdara 
Dienomis 
Vakarais

Nedėliomis 
Pirk Dabar! 

Specialis Išpardavimas 
Vartotų Karų

Iš

PARIU'ODAMI ANT 
IŠMOKĖSIMO PLANO

100 Kari) Galima pasirinkti
ROADSTEILS
asazierią Touring

’asažieriij Touring 
COUPES 
SEDANS 

Karai su žieminiais Šailimis. 
Dideliame Pasirinkime.

I

į Progress Shoe Mfg. Corp. :
| 88-92 Spark Street - - Brockton, Mass. g
MHUHHUIHHHHMmmMnHHIHnHHlMi

S. D. LACHAV1CZ
LIET C VYS GRABORIL8

■ Patarnauju laidotuvėm koplarlaunla. Ret i
■ kale meldžiu atnliauktl, o mano darbui 
Ibualta užganėdinti.
|2S14 W. SSrd PI. Chlcaco, IU.|

Tol. Ganai 11M

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKU 
! KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi eeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeveryku 
nuo $5.85 iki $14.00.

Scripps-Booth. 
VVestrott 
Kranki In 

rodos Studebaker 
’ Overland 

National 
Butck 
Volte 
< 'halinėm 
Maxwell 
Eigin 
I’aige

Oldsmoblle
Chevrolet

FordePoilses
Apperson 

AVillys-Knight. 
Marmon

Briseoe
Heo

Stephens 
King S

K issol

Hv. Juozapo Apiekuno dr-ja 
išpažinties eis šeštadienio va
kare, Kovo 19 d. D sekmadie 
ny. Kovo 20, 7:30 vai. ryte vi
si nariai turi susirinkti Šv 
Mykolo Ark. pas. svet. Iš ten 
“in corporo” eisime bažny
čion išklausyti Šv. Mišių ir 
priimti Šv. Kotnnni.įa.

Mėnesinio Tšmokesčio I’linno
Kuru kaina l.Akalno mėn. Muk.
$200.00 * $75.00 $25.00
UOO.OO 100.00 30.00
jee.M i75hn 3oo
M10.00 200.00 40.00
600.00 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55,00
900.00 350.00 60.00
1/000.00 400.00 65.00

Nereikia mnrlgnge mokėti 
Nereikia hrokerage.
Nereikia notarh) mokėti
Nereikia tavų mokėti
Nereikia freiglito mokėti
Nereikia stale Ueenee
Fotografijos dykai.

APMAINYK SAVO SENA KAPA. 
Tavo senus karna nptnalnonuiM imt 

nulijo ntrokiiojunl jo vertė, 
v Visi pertntsytl Mitehells turi pilna, 

gvarantljn khlp nauji.

Parduodami ant Išmok.
Pirk dabar, o kurą gali utsiiintl pn- 
vaaurj. Neruokuoja.ine už palaikymo.

JVHTCHELL
DVI KRAUTUVES

2328 2334
Miehlguu Avė Mlehlgan Avė

| Pertaisyti karai parduodami abejose 
krniituvėa.

X-

DR, G. M. GLASER
Praktikuoja M metai 

T)fisas S t M So. Morgan Hl. 
Kertė 32-ro 8t., Ohlcago, III.

8PECIJA1.ISTA8
Mot.rUkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
Iki S po pietų, nuo < Iki 8 valan
dą. vakaro.
Nedėliotais nuo 9 Iki $ po plat.

Telefonai Yarda «H7

VALENTINE ORESMAKING 
COLLEGEH 

J«205 S. Halsted, 24U7 W. Mndl*on,į 
1860 N. WellM SL 

137 Mokyklos Jungi. VnlHtlJOHO. 
-Moko Siuvimo. I’attąrnų Klrpl- 

Voo, Deslgnlng bizniui Ir namama.( 
[Vieton duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslas lengvai. atmokejlmala.i 
>l<lr aut dlenmnla Ir vukuraia. I’a-( 
Jrelkalnuklt knyRėlėa.

Tel. Sėėley 1643
SARA rATEK, pirmininkė.!

■■■■■■81«W
VICTOR SHOE STORE

4719 S. Ashland Av. Chicago

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Į VISUOMET TURĖK OMENĮJE į
= Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių S 
| auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 5 
| laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių 5 
| ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 2 

Turime gramofonų rekordų, rožančių, E 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- S 
vorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas =

3327 So. Halsted St. Chicago, UI.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŲiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiniiimiii

j V. W. RUTKAUSKAS į
J ADVOKATAS (
" Ofisas Didmiesty!s $

g 29 South La Šalie Street J
g Kamltarl.u 894 g
g Telefnuaa: Gefit.ral g

j Vakarais. 812 W. 33rd St j
■ Telefoną.: Varde 4*R» S

f~ L. O O F
STPAKJHT

IO MELBA
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne

koks Havana cigaras.
Paklausk savo krautuvninko— Bet Jelgn 

krautuvninkas neturi—rašyk niurna.

I.LEWISCIGARMFG.CO.NcnuikMJ[
Latgeat Indcpendent Cįar Faclorij in The World
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