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Anglijoje Didelis Streikas bus Pakeltas Penktadienį 
Daugiau 4,000,000 Darbinin

kų Pakils Kovon 
S. Valstijų Senatui Induota jau 

Rezoliucija 

LENKAI GINKLUOJA CI
VILIUS GYVENTOJUS, 
(IŠ Lietuvos Informacijų 

Biuro) . 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

N E S U S I T A I K O M A SU KA 
SYKLŲ SAVININKAIS . 

Nevyks ta ta rp in inkaut i vy
riausybei. 

Londonas, Bal. 14. — Angli
jos tr i lypės darbininkų sąjun
gos dvi organizaeiji, būtent , 
geležinkeliečių i r t ransport iniu 
darbininkų, vaka r painformuo
ta , kad generalis s treikas tur i 
paki l t i rytoj rytą. Nes kasyk
lų savininkai atsisako pildyti 
anglekasiu reikalavimus. 

Toji žinia čia padarė nepap
ras tą įspūdį. Nes buvo spėja
ma, kad konferencijos kasyk
lų savininkų ir anglekasiu at
stovų su premjeru Lloyd Ge
orge visgi duos pageidaujamų 
pasekmių. Pasirodo, kad ta ip 
nėra. 

Atmetė siūlomas sąlygas. . 

Po kelių konferencijų su 
viena ir k i t a puse premjeras 
suformulavo anglekasiams pa
siūlymą. Pasako, jog vyriausy
bė stovi, idant kiekviename 
kasyklų apskr i ty darbinin
kams butu skir iama skir t inga 
-užmokesnis, žiūrint kasyklų 
pelningumo. 

Sakė, kasyklų savininkai 
jnrmutinia i negalės naudoties 
jokiuo pelnu, kol pirmiau ne
bus aprūpint i darbininkai tin
kamomis užmokesnimis, nors 
pačiai vyriausybei prisieitų 
duot i pagalbos kasyklų savi
ninkams. 

Anglekasiu ats tovai aptarė 
tuos pasiųlymus i r pranešė 
premjeru i , ' jog pasiųlymai ne
pri imtini . Darbininkai stovi už 
dabar t inę suvienodintą už-
mokesnį. 

Padėt is labai r imta. 

K a d šiandie Anglijoje del 
to anglekasiu streiko padėtis 
labai r imta, tai pripažino va
k a r ir premjeras Lloyd Ge
orge kalbėdamas parlamente. 

J i s sakė, jog Angli ja susi
laukusi juodžiausių valandų. 
Visgi, pr idurė, tur ima dar šiek-
tiek vilties pasukti šalin be
siart inantį baisų kataklizmą. 

Pranešė, kad vyriausybė dar-
bua^is dar sutaikinti abi pusi. 
Be t podraug imsis visų gali
mų nepaprastųjų priemonių 
prieš įžiūrimą revoliuciją. 

Pažadama apsauga. 

Kuomet tri lype sąjunga pas
kelbė, jog generalis streikas 
bus įsiūbuotas penktadienį, 
tuojaus vyriausybė irgi pas
kelbė proklemaciją, kad liku
siems darbe darbininkams( tai 
gi, katr ie nenorės streikuoti) 
bus duodama reikalinga tik
roji apsauga. I r tie darbinin-

ralio streiko. 
Pranešama, kad kuomet vi

sa t r i lypė darbininkų sąjun
ga bus pakilusi streikan, iš 
simpatijos prie streiko gal pri
sidės ir kitos maržesnės amat-
ninkų organizacijos. 

Nes bus darbuojamasi sus
tabdyt i visą Anglijos žmonių 
gyvenimą. 

T U R K A I MĖGINA GRAI
K U S PAGAUTI Į SAVO 

SPĄSTUS. 

Nuo B. Balučio iš Kauno 
gau ta tokia kablegrama: 

"Vi ln iaus i r Švenčionių ra
jonuose Lenkai dalina savo 
šalininkams — civiliams gy
ventojams, daug ginklų, steig
dami k i t a P . O. W. (Polska, 
Organizacja Wojskowa) v a r 
du " S t r a ž Bezpieczenstwa. i t 

LONDONAS. — čia jau netu
rima vilties sutaikinti anglekasius 
su kasyklų savininkais. Gcležin-

i keliečių ir transportinių darbinin
kų streikas neišvengtinas. Paskui 
juos, kalbama, ar tik nepakels 
streiko ii* kiti milijonai darbinin
kų. Nes anglckasiai į visus darbi
ninkus padarė įsravą tokią, kad 
jų pralaitaėjimas, tai visiems An
glijos darbininkams vargas. Tad 
galimas daiktas, kad pakils visi, 
organizuoti ir neorganizuoti dar
bininkai. 

PARKELIAVO KARDINO
LAS DOUGHERTY. 

ŽINIOS IŠ UETUVOS 
LIETUVOS TAUTIŠKA 

ŠVENTĖ N E U T R A L I N Ė J E 
ZONOJE ŠIRVIN-

TUOSE. 

TAUTŲ SĄJUNGA GAVO 
INSTRUKCIJŲ. 

Graikų ka ro laivai ties Darda-
neliais. 

Konstantinopolis, Bal. 14. — 
Ismido ir Brusos fronte didė
j a skaitlius Turkų nacijonalis-
tų karuomenės. 

Turka i mėgina Graikus su
čiupti į savo spąstus ties Oly
mpus kalnu i r grūmoja gele
žinkeliui nuo Brusos į Mouda-1 
nia iš šiaurių šono. 

Toliau į pietus Turkų raita-
ri ja blaško Graikus ant Pan-
derma. 

Išilgai Juodosios juros pak
raščių Turka i naci jonai istai 
užgesino visus švi tur ius . 

Graikų karo laivynas at
plaukė ties Dardaneliais . Ma
tyt , jo dalis a r t ik nenorės įp
laukti Marmora jūron, kurios 
pakraščiais blaškomi Graikai . 

P R E Z I D E N T A S ATSISAKO 
PALIUOSUOTI DEBSĄ 

IR K I T U S . 

Tas nebus padary ta kol nėra 
taikos. 

• 

Washington, Bal. 14. — So-
cijalistų delegacija čia kong
resui padavė prašymą su dau
geliu piliečių parašų paliuo-
suoti iš kalėjimo socijalistą 
Debsą i r ki tus visus socijalis-
tus, prasižengusius šaliai karo 
metu. 

Delegacija tuo tikslu lan
kėsi ir pas prezidentą Hardin-
gą. Šis pareiškė, kad kol ne
pada ry ta t a ika su Vokietija, 
nereikia laukti to paliuosavi-
mo arba amnestijos. 

Praneš ta ja i nedidinti nesusi
prat imų su Suv. V. 

Paryžius , Bal. 14. — Laik
raštis Kelio de Par i s praneša, 
kad Tautų Sąjungos viršinin
kai nuo talkininkų gavo ins
trukcijų susiaurinti savo vei
kimus, kad nedidinti nesusipra 
timų su Suv. Valstijomis. 

Tas pa t la ikrašt is pažymi, 
jog Prancūzijos premjeras 
Briand pasiuntęs kablegrama 
atstovui Viviani Amerikoje, 
kad Prancūzija t ikint i Suv. 
Valstijos būt inai tu r i dalyvau
ti abelnąjame talkininkų ka
ro laimėjime. ) 

Talkininkų augščiausioji ta
ryba, t y. premjerai , turės kon
ferenciją Paryžiuje gal pirmo
mis Gegužės dienomis. Konfe
rencija, matyt , svarbiausia pa
lies Vokietiją. 

Anot Prancūzų, t a konferen
cija Vokietijos žvilgsniu bus 
sprendžiamoji. 

Čia daug visaip spekuliuo
j ama apie prezidento Hardin
go pranešimą kongresui i r a-
pie Suv. Valstijų vyriausybės 
nusistatymą pasaulio politiko
j e 

Maršalas Foch su gen. Wey-
gand ir kitais militariniais 
satelitais dažnai tu r i konfe
rencijų. Laukiami kokie tai 
nepaprastieji laikai. 

PARYŽIUS. — Vokietija pain
formavo talkininkus, kad jų norai 
nebus išpildyti, kad Vokietija su 
Gegužės 1 d. neišmokės talkinin
kams reikalaujamų milžiniškij su
mų. Nes tam tikslui permažai lai
ko nuodugniai apskaityti milži
niškus reikalavimus. 

New York, Bal. 14. — Vakar 
čia atplaukė iš Europos gar
laivis Olympic. J u o parvyko 
naujas Amerikos kardinolas, 
Philadelpliijos Arkivyskupas 
DoUgherty. 

Keli šimtai Philadelphijos 
katalikų čia atvažiavo pasi
t ik t i i r pasveikinti sugryžusį 
kardinolą. 

R U S I J O S M I E S T A I N E T U : 

R I MAISTO. 

LONDONAS. — Buvo pakilusių 
kalbų, kad Anglija su Prancūzi
ja padariusios slaptą sutartį ben
drojo apsiginimo tikslais. Vyriau
sybės atstovas užgynė parlamente 
tas kalbas. 

MILANAS. — Gegužės 15 d. 
įvyks rinkimai atstovų Italijos 
parlamentan. Spėjama, kad šiais 
rinkimais klius soeijalistams, ku
rie perdaug įsivyravo.. 

RUSAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKŲ BOLŠEVIKŲ 

TAIKĄ. 

us, Bal. 14. — Čia gy
venantieji Rusai pakelia smar
kų protestą prieš Lenkų-bol-
ševikų taikos sutartį , padary-
tą Rygoje. 

Anot Rusų, tąja sutar t imi 
Lenkams pavesta dideli Rusi
jos plotai su 7 milijonais gy
ventojų, iš kurių t ik 4 nuoš. 
y ra Lenkų, ir be jokio reikalo 
Lenkams duetą 30 milijonų 
rubliu aukso. 

TAIKOS REZOLIUCIJA 
SENATE. 

Washington, Bal. 14. — Se
natorius Knox vakar senatui 
indavė taikos rezoliuciją, su 
kuriąja norima baigti karo 
padėtį su Vokietija. 

Tokia pa t rezoliucija sena
to buvo pr imta praeitoje sesi
joje. Bet tuometinis preziden-

Itas Wilsonas atsisakė patvir-

LENKAI LENKUI NUKAR 
SĖ KAILĮ. 

t inti , 
ka i , sako, galės savo pareigas] Rezoliucija tuojaus pavesta 
eiti ka ip ėję, nežiūrint gene- užrubežinių reikalų komitetui. 

Varšava, Bal. 13. — Lenkų 
seime atstovas iš vakarinės 
Galicijos, valstietis Michal 
Marek, nesenai iš čia nuvyko 
namo papasakoti savo^ rinkė
jams valstiečiams, kas nudirb
ta seime. 

Skait l ingame Lenkų vals t ie : 

čių susirinkime Marek pasa
kojo apie seimo darbus. Be 
ki tko pranešė, k a d seimas įs
teigęs senatą, už kurio įstei
gimą i r j is pats balsavęs. 

Valstiečiai . senatui buvo 
priešingi, kaipo reakcijoninei 
tvir tumai , i r Marek 'ui buvo 
įsakyta pasipriešinti senato 
kūrimui . 

Susirinkę valstiečiai ramiai 
išklausė Mareko kalbos. J a m 
baigus kalbėti, valstiečiai jį 
iŠyedė iš salės kieman, pasi
guldė ir a tskai tė dvidešimts 
penkis kirčius rykštėmis už 
tai , kam j is seime balsavęs 
priešingai rinkėjų norą. 

ĮVEŽAMA DAUG AUKSO. 

Komunizmas baigia smaugti 
Rusiją. 

Vladivostokas, Siberija, Bal. 
14. — Iš Pet rogrado čia pri
siunčiamieji laiškai užtrunka 
kelionėje apie porą mėnesių., 

Iš laiškų pat ir iama, kad Ru
sijos vakaruose žmonės visgi 
mažiau skursta, ka ip čionai, 
Vladivostoke. Gyvenimo sąly
gos čia nepalyginamai sun
kesnės, ka ip Pet rograde i r 
Maskvoje. O juk ir ten siaučia 
didis vargas. 

Vladivostoke nuo praeito* 
Sausio neapmokami nei valdi
ninkai, nei geležinkelių darbi
ninkai , policija i r mokytojai. 
Nemokamos jokios algos, ne-j 
duodama nei maisto. 

Tolimųjų Rytų respublikos 
sostinėje Čita irgi darbinin
kai neapmokami. Bet tenai 
j iems duodama kiek-nors mai
sto. 

Kai-kurie Širvintų gyvento
jus skaito lenkininkais, bet 
tas netiesa, nes sunku ė i a ras
ti tokį, kurs nemokėtų lietu
viškai susikalbėti. 

Širvintiečiams teko gyventi 
po valdžia daug okupantų, bet 
blogiausiai po Lenkais, kurie 
smarkiai agituodami savo nau
dai tikėjosi galut inai šį kraš
tą palenkti savo pusėn. Gyve
nimas su Lietuviais ir zeligows 
kininkų žiaurumai padarė vi
sai kitokį įspūdį gyventojams 
ir suprasdino, kad jie Lietuviai 
buvo ir bus. Todėl Vasario 16 
d. t au to* laisvės šventės die
ną išpuošė namus eglaitėmis ir 
trispalvėmis Lietuvos vėliavo
mis. Apie 10 vai. iš visų a-
pylinkių susirinko didžiausia 
minia dalyvaut i iškilmėse. Su
sidarė iš vietos gyventojų di
delis raitelių būrys su Lietu
vos vėliavomis. 11 vai. rytą 
minia slinko į bažnyčią į iš
kilmingas pamaldas. Per pa
maldas grojo orkestrą. Pamal
doms pasibaigus a ts i rado kal
bėtojai, kurie prirodinėjo šios 
dienos reikšmę, nurodydami 
Lenkų politikos veidmainin-
gumą ir jų grobimo tikslus 

Washington, Bal. 14. — Pa
skelbta, kad šion šalin nepa
pras ta i plaukia auksas iš Eu
ropos. 

Pe r vienuolika dienų, pasi
baigusių Kovo 31 d., įvežta 
$49,635,652 aukso. 

PLĖŠIKAI APMUŠĖ FAR 
MERI. 

Belleville, HL, Bal. 14. — 
Art i čia vienoje farmoje (ukė-
je) a t ras tas pr imuštas seny
vas tur t ingas f armerys Kolter. T — v — »««««* ^ 
J o namai išgrosti . \ ^ * " » « * * • ligi t rup 

Policija yra nuomonės, kad 
tai bus plėšikų darbas. Far -
merys eina 66 metus ir neve
dęs. 

ATMUŠTI A I R I A I NUO 
GORKO KALĖJIMO. 

Cork, Airija, BaL 14. — Vie-

Duodami ženklai, nėra maisto. 

Pe t rograde ir Maskvoje žmo
nėms padal inami maistaženk-
liai. Bet i r su tais ženklais 
kar ta i s negalima gaut i jokio 
maisto. 

Vienas advokatas, seniau 
buvęs tur t ingas, rašo: 

* 'Kadangi Petrograde siau
čia didelis šaltis, ta i vietos po
licija, kurioje didžiuma y ra 
moterų, nepatroliuoja gatvėse, 
bet būna savo namuose arba 
sulindusios kitose kokiose šil
tose vietose. T a d gatvėse nė
ra kam prižiūrėti tvarkos. 

" Nežiūrint maisto trukumo, 
iš komunizmo visgi vystosi 
naujoji Rusija. 

Maisto vos trupinėliai. 

" P o dviejų metų valdžios 
ofise ąš esu perkeltas žemes-
nėn darbininkų rangon. To
dėl ir maisto mažiau gaunu. 
Mano šeimynai šiandie mais-

inė-
lių. ^ « « — ^ — . 

" J u o d ų miltų pūdui Petro
grade reikia mokėti 40,000 ru
blių; baltų miltų pūdui 60,000 
rub. Geltonojo muilo svarui — 
13,000 rublių. 

' 'Tea t r a i ir operos dykai. 
Bet lankyti teat rus praktiko
je leidžiami t ik ta i darbo uni-

Dorpate baigė universiteto Ru-
sų-Slavų skyrių. Nuo 1880 m. 
ligi 1886 m. buvo valdžios sių
stas į Lietuvą. Klaipėdos kraš
tą i r Slavų žemės etnologijos 
ir lingvistikos studijoms. 

1881 m. i šė jo ,p i rmas prof. 
Volterio turiny* *'Uber dic 
Volkspoesin der Le t t en . " 1882 
m. Petrapi ly gavo magistro 
laipsnį. 

III—p0. įvyko L. K. V. Cen
tro Tarybos posėdis Centro 
vyriausiajai valdybai rinkti , 
kun. Vailokaičiui del perdide-
lio darbo Seime iš valdybos iš
stojus ir da r keliems, reikėjo 
išrinkti naują valdybą, tuo la-

j bjau, kad toji valdyba ir be to 
yra išbuvusi savo laiką. 

Dauguma balsų valdybon iš
r inkt i šie: Dr. L. Bistras, kun. 
Kapočius, Dr. Maliauskas, A. 
Ambrozaitis i r kun. Marma; j 
revizijos komisiją, pp. Radze
vičius, Mikuta ir kun. I. Meš
kauskas . — Gyvavimui prade
dant rimti, naujas draugijų 
gyvenimas kyla, rengiamasi 
prie grynai kultūrinio darbo, 
armotoms bent kiek aprimus. 
K. V. Centrui kyla nauja už
duotis tam smarkesniam gy
venimui patvarkyt i , surast i 
paramos; prašymai pašelpų 
plaukte plaukia Centran. Rei
kia pasit ikėti katalikų duosnu-
mu. Kultūros darbas pradėtas. 

Paskui didžiausia minia i^il-jT-sikurusi " B l a i v y b ė " žada 
minga* žygiavo atgal per mies- vėl žmones gaivinti . Reikia 
telį. Rinkoj d a r vienas kalbė- spausdinių, l i t e ra tū ras knygų, 
tojas ilgoj kalboj pažymėjo is- Centras turės i r tą reikalą ap-
torinius Lietuvos nuotikius rūpinti , padedant žmonėms, jų 

V. K. 

x i i - -™ i A i • i -i Ju nar ia i ir, komunistai dar-J tos kalėjimą, kur Anglai laiko *: T . , . * 
, , v. . » • . i DininKai. 

daugybę areštuotų Airių, aną naktį užpuolė Airiai republi-
konai. Tečiau Anglai juos at
mušė. 

Praei tą parą Chicagoje pa
vogta 11 automobilių. 

MIRĖ I S P A N I J O S PASIUN 
T I N Y S K I N I J A I . 

Pekinas , Kinija, Bal. 13. — 
Čia mirė Ispanijos pasiunti
nys Luis Pastor . 

smulkiai aiškindamas blogus 
Lietuvai iš Lenkų unijos Liubli 
ne ta is ius , privedusius Lietu
vą į pražūtį, ačių Lenkų poli
t ikai . Pažymėjo i r į veidmai
ningą Zeligowskio žygį, ku
riam puola visą atsakomybė, 
kad pralietas buvo brolių 
kraujas, kad daug žuvo, suk
laidinti Lenkų dvarininkų, ku
rie norėjo sugrąžinti savo dva
rus, ku r ir toliau " c h l o p a i " 
jiems amžiną baudžiavą eitų. 
Po to minia t raukė į Akmenių 
sodžių, kur buvo pirmos Lie
tuvos karuomenės dalys, ati
duoti joms pagarbos. Akmė-
nuose išsirikiavę sutiko mani
festantus Lietuvos kareivėliai, 
kurie dėkojo širvintiečiams už 
jų palankumą Lietuvos val
džiai, tuo pat parėikšdamj, 
kad jie, širvintiečai, a tskir t i 
demarkacijos linija, veikiai su
lauks, kad visa Lietuva bus 
laisva, ramų kultūros darbą 
varys, esant Lietuvos valdžiai 
Vilniuje. Širvintiečiai pasitiki, 
kad garbingoji Lietuvos karuo 
menė savo narsumu atvaduos 
Lietuvą nuo visų okupantų, 
panaikins demarkacijos liniją 
i r su laisve sugrąžins sostinę 
Vilnių. 

Pasibaigus dienos iškilmėms 
6 vai. vakare, buvo teatras , ku
rį atvaidino mokyklos vaiku
čiai. Viskas gerai nusisekė. 

geriems siekiams. 

"Vilkaviškis. Kasžin ko čia 
laukia didelė, graži , buvusi 
Rusų cerkvė! Rusai, Vokiečiai 
joje meldėsi. Kasžin del ko 
Lietuviai iš tos gražios cer
kvės nepadaro sau maldos na
mų ir nesimeldžia. 

Parapi jos bažnyčioje, kaip 
dabar, tai i r visai kamšalie-
nė. Čia sueina karuomenės 
pulkas, gimnazistai, parapijo-
nys, t ik ta ip i r grūdasi, ka ip 
piestoje. O čia netoli galima 
bažnyčia stovi tuščia. Del ko? 
I r ištikrųjų, kas per malda, 
žmogui atėjus 8—10 varstų ir 
dar reik grūsties, ka ip piestoj. 
Ko t a cerkvė laukia? A r Ru-
sų? a r Prūsų? A r Lenkų? 

Kodėl ji nelieka šiandie mal
dos namais Lietuviams? 

Vilnius. Lenkų seime Var-
šavoje atstovas Erdmanas pa
brėžė, kad Lenkai norį 
susitarimo su Lietuviais, te
čiau nekuomet neatiduosią 
Vilniaus už federaciją. 

ORAS. — Šiandie ir* rytoj ap
siniaukę; galimas lietus; maža at
maina temperatūroje. 

Kaunas. III—18. Kovo 19 d. 
Augštųjų kursų prof. Volterio 
65 metų amžiaus sukaktuvės. 

Prof. Volteris gimė 1856 m. 
Rygoje. Baigęs Rygos guber
nijos gimnaziją, išvažiavo į 
Liepcigo universitetą. Ten stu
dijavo du metu. 1880 metais Į 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 13 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92 
Prancūzijos šimtui frankų ' 7.15 
Italijos šimtui lirų 4.46 
Vokietijon šimtui markių 1.62 
Lietuvos šimtui auksinų 1.62 
Lenkijos šimtui markių .13 
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I J E T U V I V KATALDtŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHUAUOJ IR UiSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Meto - . .*•••• *-w 

SCV. VALST. 
Metams / . f6.00 
Pusei Metų . . . . , 5.00 

prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti iaperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve.. Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Kaip Daug 
Uždirba. 

karos tenka 61 nuoš. visų lėšų. 
Pasirodo, kaip taip nėra. 

Kontraktorių tvirtinimas tai 
tik prasimanymas klaidinti 
visuomenę. 

Tas pat mūrininkų unijos 
prezidentas skaitlinėmis pri-
rodo, kad amatninkai paima 
ne 61 nuoš., bet tik 29 nuoš. 
lėšų statant namus. 

Je i šešių kambarių mūrinis 
namas atsieina $6,000, tai iŠ 
tos sumos amatninkams ten
ka tik $1,7-40. • 

Aišku, kompanijos medžia
gą turi pirmiau gerokai papi
ginti ir tik paskui reikalauti 
darbininkų pigiau dirbti. 

" ' •• 
w 

Ko Nori Prancū
zija. 

Chieagoje statymo namų 
.amatninkams šiandie mokama 
. po $1.25 valandoje. Papras

tiems darbininkams, kurie y-
ra pagelboje amatninkams, 

- mokama $1.00 valandoje. 
Daugelis pamano, kad tai di

delis uždarbis. Už aštuonias 
darbo valandas dienoje amat-
ninkas paima dešimtį dolierių. 

'. Betai kas gali tiek uždirbti. 
Bet ištikrųjų taip nėra, kaip 

. mintijama. Toksai uždarbis 
' tiems darbininkams turėjo but 

ir pirm buvusio karo, kuomet 
viskas buvo pigu. Teeiau tais 
laikais jie pasitenkino 80c. 
darbo valandoje arba dar ir 
mažiau. 

Nors didieji kontraktoriai ir 
Z uja darbininkus, kad šitie frt* 
Z sisako pigiau dirbti, bet fak-
• tai kitką rodo. Dirstelkime, 

Z kaip ištikrųjų dalykai stovi. 
- Mūrininkų unijos prezidentas 

Shaughnessy sako, kad jei mu-
~ rininkai nubalsavo nedirbti pi-
- giau, tai tas nereiškia, kad jie 

nenorėtų papiginti žmonėms 
_ statydinimą namų. 

Metai skaito 365 dienas. Iš 
to mūrininkai nedirba 81 sek-

' madieniais, šeštadienių popie
čiais ir paprastomis šventė
mis. Sausio, Vasario ir Kovo 
mėnesiais •mūrininkai netenka 
(nedirba) po 3 dienas savai
tėje. Tas padaro 39 dienas. 

• Balandžio, Gegužės ir Birželio 
i; mėnesiais netenka po vieną 

dieną savaitėje del staigių oro 
atmainų. Pasidaro 13 dienų. 

,- Liepos, Rugpjūčio ir Rugsėjo 
mėn. po 2 dieni kas mėnuo — 
6 dienos. Spalių, Lapkričio ir 

« Gruodžio mėn. 4 dienos. Be to 
mažiausia 10 dienų reikia pas
kaityti bedarbei del kitų ko
kių priežasčių. Tad išviso per 

• metus mūrininkai netenka 
• 161 dienos. 

Taip yra normaliais laikais. 
Bet nenormaliais laikais, kai 

i kad šiandie, mūrininkai per 
metus neišdirba daugiau kaip 
100 dieną, Šimtas dienų po 
dešimts dolierių padaro tūks
tantį dolierių per metus. 

Taip vra su mūrininkais, 
taip yra ir su kitais- amatnin-
kais. Nes jei vieni nedirba, tai 

• jr kiti priverstinai turi švęsti. 
Z Suv. Valstijų statistikų biu

ras tvirtina, kad iš keturių 
žmonių šeimynai žmoniškiau 

- pragyventi šiandie būtinai ręi-

Prancuzija šaukia tik pinigų 
ir pinigų. Sako, milijardus ji 
būtinai turi gauti iš Vokieti
jos karo atlyginimo- formoje. 
Tvirtina, kad jai tie milijar
dai reikalingi atstatydinimui 
sunaikintų karo metu plotų. 

Nerasi tokio žmogaus, kurs 
sakytų, kad atlyginimas jai 
nebūtų reikalingas. Nes šiau
riniai Prancūzijos plotai tik
rai išnaikinti. Kovų metu ten 
nepagulėjo akmuo ant akmens. 
Ne užgina to nei pati Vokieti
ja. Bet reikalaujamas atlygini
mas turi but žmoniškas. 

Kad nebūtų nei vienai nei 
kitai pusei perdidelės skriau
dos, Vokietija vietoje reika
laujamo aukso pasiųlo Pran
cūzijai duoti darbininkus ir 
reikalingą medžiagą. Vokietija 
apsinia sunaikintus plotus at
statydinti savo rankų darbu 
ir savomis lėšomis, pačių Pran
cūzų priežiūroje. -

Tame ir pasirodo geri Vo
kietijos norai. Kiekvienas tai 
gali , įžiūrėti. 

Bet Prancūzija nesutinka su 
tuo pasiųlymu. Atkakliai gi
nasi. Bijosi, tartum, kipšas 
švęsto vandens. Prancūzija 
nori pinigų ir tik pinigų. 

Delko taip y ra ! Del to, kad 
Prancūzija žymią dalį gautų 
pinigų galėtų pavartoti kito
kiems tikslams. Ja i reikalingi 
pinigai ginklavimuisi, palaiky
mui savo militarizmo. Tas 
Prancūzų militarizmas, tai pa
čiai Vokietijai pavojus. 

Prancūzija gudri, bet ir Vo
kietija ne iš kelmo išspirta, 
anot patarlės. Ve kodei ir se
ka tos varžytinės ir ginčai at
lyginimo klausimu. 

Baltijos Valstybių Atstovų Pasitarimas. 

IR VĖL $7,492.78 ARBA 
474,215 MARKIŲ 

LIETUVAI. 

turėtų tinkamą užlaikymą lan 
kalinga turėti nemažiau $2,300 Įkant mokyklas, kad nereiktų 
per metus. 

Ar-gi amatninkai tiek pada
r o ! 

Pagaliau kontraktoriai šian
die plačiai įsiskelbę buk už 
pastatymą namų darbinin-

Kad pagelbėti Lietuvai jos 
kovoje už šalies laisvę ir tau
tos gyvybę, Tautos Fondas ir 
vėl pasiuntė A. Stulginsko var
du $7,492.78 draftą arba apie 
474,215 markių. Ir taip, nuo 
praeito T. Fondo Seimo ligi 
1 d. Balandžio, 1921 m., Tau
tos Fondas pasiuntė Lietuvos 
laisvės gynimui $38,632.54 ar
ba 2,683,807 markių. Yra tai 
gausi parama Lietuvai sun
kioje kovoje su Lenkų plėši
kais. 

Lietuvi, jei brangi tau tėvy
nė ir gimtinis kampelis; jei 
nori, kad greičiau išvarytų 
Cenkų plėšikus iš Lietuvos že
melės, aukok bent dalelę savo 
uždarbio Lietuvos laisvės gy
nimui per Tautos Fondą; jei 
nori, kad Lietuvos jaunimas 

(Iš Liet. Inf. Biuro.) 

Balandžio 6 dieną Waldorf 
Astoria viešbuty, New Yorke, 
įvyko Baltijos Valstybių: Suo
mijos, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos atstovų pasitarimas dė
lei užmezgimo artymesnių po
litikos ir ekonominių ryšių 
tarp šių valstybių. Toksai su
kvietimas buvo padarytas Lie
tuvos Atstovo Jono Vileišio 
sumanymu iš priežasties už
baigimo su Latvijos respublika 
sieim. išlyginimo, kursai yra 
suteikęs Lietuvai Baltijos pa
jūrio pakrantį. Prie paruoštųjų 
pietų sutiko pirmininkauti ir 
vesti pasitarimą Suomijos at
stovas Amerikoje ministeris 
prezidentas A. H. Saastamo-
inen. 
• 

Pradėdamas pasitarimą, Lie
tuvos Atstovas yra pasakęs il
gesnę prakalbėlę, kurios tek
stas čion pridedamas, kurioj 
jis, padėkojęs visiems sve
čiams už atsilankymą, nuro
dinėjo į svarbumą šių valsty
bių susivienijimo dėlei lai
mingesnio politinio ir ekono
minio šių valstybių plėtojimosi 
Kokia forma šio susiv. bus su-
rastatinkamiausia,tai tame jau 
darbas visų šių valstybių vy
riausybių, o mums pasilieka 
tik kelti ir auklėti šio susivie
nijimo reikalingumo obalsiai. 
Suomijos Ministeris, kalbėjęs 

antruoju, nurodinėjo ypatingai 
pavoją šioms valstybėms 
nuo Rusijos, kuri kitados bu
vo pavergusi šias neslavų tau
tas ir linkėjo ypač plačiau 
kaimyniuojančiai su Rusais 
Lietuvai veikiau laimingai už
baigti savo- ginčus su Lenkija 
ir gauti nuo visų valstybių, 
lygiai ir nuo Suvienytų Valsti
jų Amerikos, *avo nepriklau
somybės pripažinimą. 

Prof. Herbert Adams Gib-
bons iš Princton prisiminė a-
pie Amerikos atskirų valsty
bių buvusius ginčus kovojant 
už savo nepriklausomybę. Tie 
ginčai ir maži nesutikimai bu
vo atidėti į šalį ir tapo prieita 
prie bendros kooperacijos, 
bendro veikimo. Be tokio nu
sileidimo šios valstybės gal ir 
šiandien dar butų tebebuvu
sios po Anglijos vadovavimu. 
Jis prisiminė žodžius Benja-
min Franklino, kursai yra pa
taręs, idant visos valstijos lai
kytųsi iš vien, jeigu nenor bū
ti pražudytos kiekviena atski
rai ( "We mušt all liang to-
gether, if we would not all 
hang separately."). Todėl 
kviesdamas prie sudarymo 
tarp šių valstijų kokios nors 
sąjungos, nurodinėjo, kaip tai 
svarbu kiekvienai iš tų vals
tybių daboti, idant ir jos kai
mynės, sesers, valstybės nebū
tų slavų užlietos. Jeigu žlug
tų Lietuva, tai tas patsai pa
vojus gręstų ir Latvijai ir Es
tijai, o pagaliau ir Suomija, 
likusi pati viena, negalėtų at
silaikyti prieš slavų įsiveržimą. 
Todėl jos visos išvien privalo 
ginti savo nepriklausomybes. 

Ką tik sugrįžęs iš Europos 
kongresmanas Wal ter , M. 
Chandler, kursai buvo atsilan
kęs visose trijose valstybėse ir 
matęsis su Suomijos U. Minis-
teriu, plačiai nurodinėjo į po
litinį ir/ ekonominį šių valsty-

badauti ir džiovą gauti, aukok 
besimokinančios jaunuomenės 
sušelpimui. 

Jei nori tamsą ir skur
dą 
tuv 

vienas priaugantis Lietuvos 
vaikelis butų mokinamas ra-
šyti-skaityti, aukok Lietuvos 
krikščioniškosios kultūros rei
kalams per Tautos Fondą. 

Tautos Fondas, 
greičiau prašalinti iš Lie-1 222 So. 9-tb Street, 
ių tarpo; jei nori, kad kiek- Brooklyn, N. Y 

bių padėtį ir jų faktiną padė
tį, kurios priparodžiusios yra, 
jog jos moka ne tik tą savo 
nepriklausomybę paskelbti, bet 
ir ją išlaikyti. Naujoji Ameri
kos administracija dar nėra iš-
sitariusi, kokios laikysiąs po
litikos link Baltijos valstybių 
nepriklausomybės pripažini
mo, tečiau savo programoje y-
ra priėmusi principą tautų 
apsisprendimo. Savo kalboj 
gerb. Walter M. Chandler 
plačiai nurodinėjo, kaip tat jis 
dalinai yra daręs Amerikos 
senate, jog visi pamatai, ku
rie reikalaujami dėlei tautų 
pripažinimo kaip tat ir atski
rą teritoriją, tikėjimas, kalba 
ir faktinis šių tautų buvęs už
grobimas ir faktinis jų galėji
mas ekonominiai ir politiniaj 
išsilaikyti yra pilnai priparo-
domi šių valstybių gyvenime. 

Toliaus kalbėjo gerb. R. 
Caldwell, kursai yra ne vieną 
sykį jau užtaręs Lietuvių rei
kalus ir prašęs suteikimo Lie
tuvos pripažinimo nuo buvu
sios Wil8ono administracijos 
ir jau yra, kaip pasisakė, kla
binęs ir šią administraciją. Dė
lei daugelio priežasčių daly
kas vis atidėdamas, iki paaiš
kės ir visas nusistatymas link 
Europos politikos. Tečiau gerb. 
R. J . <Caldwell didžiai apgai
lestavo dėlei -įsivyravusios im-
perijalistinės politikos Lenki
joj, o Lenkiją palaiko jug 
Prancūzija. Todėl daug atsako
mybės už visą padėtį šiandien 
krinta ir ant tos valstybės. 

Buvusieji susirinkime Bal
tijos valstybių atstovai gerb. 
Jolm J . Kalnin, Latvijos at
stovas ir Otto Lepel, kaip nau
jai nuskirtasai Estijos atsto
vas, abudu yra pabrėžę savo 
kalbose apie reikalą Baltijos 
valstybėms vienytis ir bendrai 
ginti savo nepriklausomybę. 

Iš Liet. pusės kalbėjo dar 
šiame susirinkime d-ras Jo
nas Šliupas, nupiešdamas ats
kirą šių valstybių buitį, kaipo 
neslavų tautų ir iškeldamas 
sumanymą apie sudarymą 
naujų vandens kelių, kurie ga
lėtų sujungti Nemuną su Dnie
pru, Baltąsias juras 6U Juo
dosiomis; ir Lietuvos Atsto
vybės sekretorius M. Vinikas, 
kursai yra kvietęs nepamirš
ti šių užmegstų pasitarimų ir 
toliau juos palaikyti ir Lietu
vos Atstovo vardu padėkojo 
visiems susirinkusiems už gra
žius ir skaisčius sumanymus, o 
ypač Suomijos Ministeriui, 
kuriam teko ir perstatyti kal
bėtojai ir atsiliepti po kiek
vieno kalbėtojo kalbos. 

Prie šių pietų dalyvavo Suo
mijos Atstovas ministeris A. 
H. Saastamoinen, Lietuvos 
Atstovas J . Vileišis ir Lietuvos 
Atstovybės darbuotojai M. Vi
nikas ir R. C. DeWolf, Lat
vijos Atstovas John J. Kal
nin, Estijos atstovas Otto Le
pel ir konsuliaris agentas P. 
A. Pabstel, Kongreso narys 
Walter A. Chandler, prof. 
Herbert Adams Gibbons, R. J . 
Caldwell, Generalis Suomijos 
konsulas A. Solitander, d-ras 
Jonas Šliupas ir Prekybos ir 
Pramonės Direktorijato na
riai J . Lopato, pirmininkas, 
P. S. Vilmontas, vice-pirm. ir 
F. Bagočius, sekretorius. Iš 
pakviestųjų pietums neatvyko 
Latvijos finansinis atstovas 
gerb> Ozolis, kursai tą dieną 
buvo užimtas kitame posėdy
je ir Lietuvos Misijos narys 
Boi. Mastauskas, kursai tą va
karą buvo susirgęs. 

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE 

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
NKAS 

Vilniuj 

ir jo skyriai 

Panevėžį Šiauliuos Raseinius 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virtalyje 
kogreičiaųsia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ 
NBWARKB. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P. 
Bankan. Ten gausi 

7% padėjus 2 metams 
5% padėjus 1 metams 
3% padėjus neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėjimą 
banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS 
747 Broad Street, irev.ark, N. J. 

Telefonas Pullmnn HM 

Dr, P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. MlchUjau A r a m e 
• IIMIITIT m. 

VAJJLNDOSl • IV** IU • 
Fullman 841 Ir 8180. 

^ . — - j — M » l « l » ^ 

ttPhone Seeley 7489 , 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias Tyrą 
motery lytiškas ligas 

8401 Madison Str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 

Tcl. Yards 666G B l v d . 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

LietuYia Gydytojas, Chirurgas ir 

8808 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 Ir 
t—8 vakar*" Ned. l t—12 ii ryte 

Lietuvos Atstovo* J. Vileišio 
Kalba, Pasakyta Baltijos Val

stybių Atstovu Susirinkime 
Prie Pietų VValdorf-Asto 

rija Viešbuty, Kovo 6 
Diena. 

"Gerbiamieji Baltijos Valsty
bių Atstovai ir gerbiamieji 
svečiai: 

" A š skaitau sau už didelę 
garbę, jog jus sutikote atsi
lankyti ant šios pirmosios Bal
tijos valstybių atstovų nedide
lės sueigos. Vos tik keletas 
dienų,kaip Lietuvos Respubli
ka, užbaigus taikos keliu sa
vo sienų išlyginimą su Latvi
jos Respublika, yra faktinai 
priėjusi prie Baltijos juros. 

44 Kovo 31 dieną Lietuvai ta
po pavestas Baltijos pajūrio 
krantas ir tokiu būdu ir mūsų 
šalis faktinai įnėjo į šeimyną 
Baltijos valstybių, kurių lai
vai ir laiveliai jau senai plau-
kinėja po Baltijos jurą. Tasai 
atsitikimas yra pridavęs man 
drąsos sukviesti jus eion pas 
save, kad delęi šio fakto pasi
džiaugus. Ir šiandien man ma
lonu čion matyti ne tik broliš
kos sulig praeities Latvijos ir 
Estonijos gerb. atstovus, tų 
dviejų valstybių, kurios yra 
pripažinusios Lietuvos Respu
bliką de jure, bet ir gerb. Suo
mijos Ministerį, kurio valstybė 
jau yra ir Suvienytų Valstijų 
Amer. pripažinta, nuo kurio aš 
esu prityręs per visą laiką 
čion 'draugiško atsinešimo. 
Drauge su tuomi negaliu ne
paminėti, kad prie šios suei
gos sutiko atsilankyti gerb. R. 
Caldwell, kursai jau keli me
tai nuoširdžiai seka visus san-
tikius Lietuvoje, yra apsipa
žinęs su daugeliu mano krašto 
veikėjais ir visados yra rodęs 
širdingą prie mūsų krašto atsi-
nešimą; ir gerb. prof. Herbert 
Adams Gibbons, kurio skais
čius raštus apie Baltikos vals
tybes, be abejonės, jus visi e-
sate skaitę . Pagaliaus tarp 
mūsų yra ir Represent. Mr. 
Ckandler, kursai vos kelios 
dienos, kaip yra sugrįžęs iš 
Europos ir kuriam pasisekė 
aplankyti Lietuvą, Latviją ir 
Estohiją ir, manau, jog jam 
bus dar smagiau už šių šalių 
^nepriklausomybę išsitarti, ne
gu Joup jis nesykį jau pirmiau 
ir kaipo vienas iš pirmųjų y-
ra išsitaręs. 

" I š tarpo Lietuvių Tamistos 
čion matote tik pirmuosius 
darbuotojus mūsų jaunos įstai
gos Amerikos Lietuvių Preky
bos ir Pramonės Tarybos Di-
rektoriato narius, būtent J . 
Lopalą-pirm., F. Vilmontą — 
vice-pirm. ir F. Bagočių ~ 
sekretorių ir mūsų Atstovybės 
narius. Be jų dar yra tarp mū
sų ir gerb. d-ras Jonas Šliu
pas, kursai čion tarp Amerikos 
Lietuvių darbavosi apie 35 
metus, skleisdamas, liupsybės 
ir demokratyįės įprinčįcus, o 
paskutiniais metais įsimylėjęs (Pabaiga anĮ' 3 pusi.). 

Ų s S » M i ^ V I LcOMPANY.I-
Gcncraliai Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 

N0RTO GERMAN LL0YD, BREMEN 
U N«>iv Yorko Tiesiai J 

BREMENA DANZIGA ir LIEP0JŲ 
S. S. ANTTGONE Gegužio 3 ir Birželio 15. 

•S. S. srsŲU-:HANXA Gegužio 21 ir Liepos 5 
Tiesiai per Liėpojų via Danzig. Persėdant iš laivo į laivą, 

Atsišauklt pas H. Ciaussenius & Co. General. Pasažicrlniai Agentai 
100 N. fja Satte St., Chicago, m . TeL Franklin 4180 

V 

• 
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yra į idėją sutvėrimo Lietuvos 
laivyno, kursai taip reikalin
gas priėjus mums prie juro>-. 

"Gerbiamieji, mums prisei-
na darbuotis šioj didžiausio 
viso pasaulio demokratijoj Su
vienytose Amerikos Valstijose 
ir būti kiek toliau nuo to sū
kurio, kuriame eina mūsų 
valstybės gynimas. Turiu pri
pažinti, kad pačioj Lietuvoj 
priseina pergyventi dar daug 
neramių valandų dėlei užėmi
mo mūsų teritorijos dalies ir 
įsiveržimo į Vilnių Lenkų ka-
ruomenės. Ten dar girdžiami 
ginklų žvangėjimai, bet Lietu
vos Tauta tvirtai pasitiki, jog 
užgrobimo siekimai taps pa
galiau diskredituoti akyse vi
so pasaulio tautų ir jog visi 
ginčai su Lenkija taps ramiu 
būdu išlyginti. J au praėjo tie 
laikai, kuomet imperijalistinių 
siekimų perimtos viena ar ki
ta šalis norėjo apimti kitos teri 
toriją. Visas pasaulis ruošiasi 
prie naujos buities, kuomet 
tiesa turės paimti viršų ant 
galybės, kuomet valstybinės 
kooperacijos ir susibendrimo 
interesai turės imti viršų ant 
egoistinių troškimų užgrobimo 
tai vieno ar Jdto žemės šmo
telio nuo kaimyno. 

• 

"Istorijos bėgiirm Baltijos 
valstybėms yra lemta veikiau
sia susirasti tie valstybinio 
susibendravimo obalsiai, kaipo 
naujai susikūrusios; jos priva
lo surasti daugiau moralinės 
pajiegos ir valstybinio nusi
manymo, jog viena ar kita 
vienybės forma yra visoms 
joms naudingiausia. 

* i Prie' tokios \ vienybės mus 
ve^Įa ne tik;« tas skaistus, bal-

Dr. F.O.Carter 
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims 

Jusų ak|s gol reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo altinių. 
Kaipo Okulistas saliu duoti 
jums patarimą.. 

Aukso Filled %4, $5, $6, 7, 
$8, $9, $10. 

Čysto aukso $6, $7, $8, $9, 
$10, $11, $12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
23 metus. 

Ištaisau žvairuma. Gylnu vi
sokias akių ligaa Išpjaunu ton-
silus. 

FRANKLIN O. CARTER 
M. D. 

120 So. State St. 
Valandos nuo 9 Iki f. 

Nedėliomis nuo 10 iki lt. 
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DR, S. NAIKUS 
LIJb.TUVT8 

GYDYTOJAS IR CHIIU R G A i 
Ofisas tr Gyvenimo vieta. 

8258 South Halsted Street 
amt Tiriam Unlveraal Stata Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 

Nedėliomis nuo l t iki a 
TdaCaaai 

n 

v • 
SI 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4508 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—150 

Tel. Randolph 

ixds 10SS 
-158 N. Calrk St. Į 
>h 3507 , 

J 

s—** 
Tel. Canal 257 Vak. Canal 1111 

DR. P. Z. ŽALA I ORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
18t l So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki I I ryto; i 1*4 4 
po piet. l iki 9 vakarą. 

— ^ » <Į • » 

tiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiniiiiiiiiiiii 
Res. 1139 Indepcndenoc Blvd. 

Telefonas Vau Burcn 884 

DR. A. A, ROTH, 
Rusas Gydytojas i i Chirurgas 
Kpetijalistaa Motcriiku, Vyriška 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St* Chicago 

Telefonas Dmver 8883 
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fcenĖfailienis, 6aTan3. lt 1921 H I U G I S i 
NAŠLAIČIŲ SAVAITĖ. 
Mes, Lietuviai, daug jau e-

same praleidę įvairių savai
čių, arba vajų visokiems tik
slams, bet nebuvo lig šiol gir
dėti Našlaičių Savaitės. 

J i pasirodė 1921 m. pirmo 
Balandžio ir tęsis ligi Gegu
žės 15. Kas paskelbė ta. Naš
laičių Savaitę! Tai draugija, 
kuri susideda iš grupės geros 
širdies asmenų, vadinama Lab
daringoji Sąjunga. Ta draugi
ja yra prakilniausia iš visų 
draugijų, kokias tik mes tu
rim del to, kad ji dirba mie-
raširdinga darbą, deda pastan
gas, kad pastatyti našlaičiams 
prieglauda. Be to Lab. Saj. 
dar garbės verta, nes renka 
našlaičius išblaškytus po sve
timtaučių prieglaudas ir auk
lėja tikroje lietuviškoj dva
sioj, kad užaugę mylėtų Die
vą ir savo tautę. 

Kaip skaudu matant, kad 
rengiant vakaras Lietuvių ko
lonijose našlaičių naudai, su
sirenka tik sau jale žmonių. 
Kur mūsų visuomenė? Ve ii 
atsakymas. Daugelis mūsiškių 
eina į svetimtaučių "šiovus" 
ir neša jiems savo 'sunkiai 
uždirbtą skatiką. 

Tai-gi darbininkai ir darbi
ninkės, atsižvelgkim Į ateitį iv 
apdrauskim savo nelaimes. 
Pastatykim prieglaudą, o tada 
ir ant mirties patalo gulėda
mi nesibijosiu], nes žinosim, 
kad likę mūsų kūdikėliai ne
pražus. 
. Tai-gi atkreipkim domę, y-

pač šiame laike visose kolo
nijose turėtų būti ruošiami 
vakarai arba prakalbos, kur 
plačiai turi būti išaiškinta tas 
svarbus dalvkas. 

Reikalaujant kalbėtojų rei-
.kia kreiptis j Lab. Sąj. Centro 
įgaliotą komisiją šiuo adresu: 

J. Šliogeris, 1308 48 Ct., Ci
cero, UI. 

Padarykime, kad šita Naš
laičių Savaitė nepraeitų be 
naudos. Nepraleiskime to laiko 
neprisidėję auka bei darbu 
prie Lab. Sąj., kad praleidę ją 
galėtume pasidžiaugti ir ar
čiau paėjėti prie įkūrimo naš
laičiams prieglaudos. S. J. 

J. VILEIŠIO KALBA WAL-
DORF-ASTORIA VIEŠ-

BUTY. 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
CLEVELAND, OHIO. 

Extra pranešimas. 
Patėinykite ir nepraleiskite 

šių prakalbų, kurias rengia L. 
R. Kr. E. Dr-jos 7 skyrius 
Balandžio 27 d., 1921 m., 7:30 
vai. vakare. Kalbės dr. A. K. 
Rutkauskas, nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos, L. R. Kryžiaus 
ir Šv. Vincento a Paulo Rė
mėjų draugijos atstovas. Kal
bės ir L. R. Kryžiaus Rem. 
Dr-jos Centro pirm. gerb. kun. 
J. Petraitis ir vietinis klebo
nas, kun. V. Vilkutaitis. 

Visi jie kalbės apie L. R. Kr. 
reikalus ir nurodinės kareiviu, 
našlaičių ir pavargėlių padėtį; 
kaip Lietuva nukentėjo karo 
metu ir kaip mųs broliai lie
ja kraują už Lietuvos laisvę. 

Tat, kam brangus žodis lais
vė, kas norėt išgirsti, kas šian
die dedasi mūsų tėvynėj, ne
praleiskite tų prakalbų. 

Mes, Clevelandiečiai Lietu
viai, per keturis metus gau
siai aukojom tėvynės laisvės 
reikalams. 

Šiose prakalbose i rg i turė
sim parodyti savo duosnumą. 

Prakalbos bus Lietuvių sve
tainėje, 6835 Superior A ve. 
ir 68 gatvės. 

(Pradžia ant 2 pusi.) 
tasai Baltijos paviršius, bet ir 
gyvas mūsų pąeių reikalų nu
simanymas. Praeity visos šios 
neslaviškos valstybės buvo 
slavų pavergtos — jie stengėsi 
prieiti prie Baltijos juros. Te-
čiau jų naturalis išsivystymas 
turėtų eiti į pietus ir gal į to-
lymus Rytus, kame jų istori
nė kultivavimo rolė dar nėra 
pilnai atlikta. Baltijos valsty
bėms tur but leisįa liuosai vy
styti savo gyvenimą, ir mes 
tvirtai pasitikime jog nei vie
nos iš mūsų valstybių slavai 
jau nebeužlies. Kad pavojus 
butų mažesnis, mes privalome 
susiburti į vieną kūną ir tuo
met mums nebebus baisios nei 
bangos iš vakarų nuo Vokie
čių ekspaneijos, nei bangos iš 
rytų — nuo Rusų, nei paga-
liaus, ką jau aš, kaipo Lietu
vis galiu pasakyti, ir bangos 
iš pietų nuo Lenkų, kurie yra 
tais pačiais slavais. 

"Tverdami tarp savęs tokią 
vienybę, mes neprivalome au
ginti savo širdyje kokios nors 
agresijos link Rusų ar kitų tau 
tų. Mes privalome suteikti 
joms kuoramiausį sugyvenimą 
ir nekliudyti jiems naudotis 
Baltijos jura ir uostais. Tesi
naudoja jais visi platieji ry
tai, kaip Amerikos uostais 
Atlantiko pakraštyje naudo
jasi visos labiau centralės val
stijos. Ir, aš tvirtai tikiu, jog 
šių Baltijos valstybių skait
lingi uostai kaip Helsingfor-
sas, Revel, Ryga, Liepojus ir 
mūsų Klaipėda, aš tikiu, kad 
ji tur but Lietuviams atiduo
ta,neveizint į visokius kai-
kurių imperijalistų pienus, 
žydės lygiai taip, kaip Bosto
nas, New Yorkas, Philadelpbia, 
ir t.t. 

" Gerbiamieji, as baigiu sa
vo prakalbėlę. Aš nieko taip 
net'rokštu, kaip tinkamo vals
tybinio susipratimo tarp šių 
Baltijos valstybių. Aš pilnai 
tikiu, jog idėja pamatinai yra 
sveika ir reikia spėti, jog mu-
sų valstybės politikos veikėjai 
pajiegs surasti tinkamas for
mas tokiam susivienijimui — 
tame jau ne mūsų darbas. O 
kuomet susidarys tarp mūsų 
tokia vienybė, tai aš tikiu, jog 
ir Amerikos demokratinė Res
publika, kurios malonų atsine-
šimą prie naujai susidariusiu, 
respublikų mes galime apibran 
ginti, nutars galutinai ir mus 
pripažinti, kaipo laisvas ir ne-
prigulmingas valstybes, kokį 
pripažinimą jau yra suteikusi 
mūsų Baltijos respublikų vy
resniajai seserei-Suomijai, ku
rios gerb. Ministerį atstovg 
mes turime garbės tarp savęs 
matyti. Aš kviečiu jį būti šios 
iškilmės vedėju. 

"Tai-gi, valio laisvų ir ne
priklausomų Baltijos Valsty
bių sąjunga!" 

kaitimus pranešti Steigiamojo 
Seimo plenumui. 

Steigiamajam Seimui 1921 
m. susirinkus, Skundų ir Tar.-
dymo Komisija davė praeitų 
metų savo darbuotės apyskai
tą. Pasirodė, kad Komisijai 
teko peržiūrėti 340 skundų, 
kurių trečdalis teko grąžinti 
padavėjams, kaip nepamatuo
tus, arba neatitinkamus komi
sijos uždaviniui. Vidaus Rei
kalų Ministerijai teko 20% 
skundų, tiek pat Prasto Ap
saugos Ministerijai; Žemės U-
kio ir Valstybės Turtų Minis
terijai apie 15$>; J^inansų Pre
kybos ir Pramonės Ministeri
jai 10%; arti tiek Teisingumo 
Ministerijai. Likusieji skun
džia liečia įvairias įstaigas. 

Į ištirtus nusikaltimus Ko
misija griežtai reaguoja. 35 
bylos atiduotos Valstybės Gy
nėjui patraukti nusikaltusius 
valdininkus atsakomybėn. Del 
120 skundų pareikalauta iš Mi 
nisteriju pasiaiškinimų. Be to 
duota Seime paklausimų, da
ryta atskirų pranešimų ir pa
našiais budais kreipta val
džios domė į jos agentų dar
bus, 

Vilnius 111-21. Dar keturi 
Lietuvių gimnazijos mokiniai 
Vilniuje sėdi kalėjime. Želi
govskio vyriausybė grūmoja 
teisianti juos už "išdavystę". 
Gimnazijos tėvų komitetas į-
teikė per Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisiją prašymą pa
leisti juos iki teismo, komite
tui laiduojant už juos. Atsaky
mas į prašymą <lar negautas. 

Klaipėda-III-21. "Prūsų Lie
tuvių Balso" pranešimu, Kraš
to direktorija uždraudusi to
liau išvežti gyvulius, kadangi 
paskutiniu laiku kainos žymiai 
pakilusios. 

Kaunas 111-21. S usisie k i mo 
Ministerijos pranešimu, pa
jamų gelžkelių srityje buvo: 

Š. m. Sausio mėnesį: 
Plačiųjų gelžkelių 2,799,520 

auks. 07 skat. 
Siaurųjų gelžkelių 365,880 

auks. 20 skat. 
Viso 4,165,400 auks. 27 sk. 
Vasario mėnesį: 
Plačiųjų gelžkelių 3,356,442 

auks. 38 sk. 
Siaurąją gelžkelių 398,468 

auks. 04 sk. 
Viso 3,754,910 auks. 42 sk, 
Viso š. m. Sausio ir Vasario 

mėn. 7,920,310 auks. 69 sk. 

LIETUVTC VARGAI KONS 
TANTINOPOLY. 

AMERIKONIŠKOS ŠVIETI
MO IDĖJOS ALBA

NIJAI. 
— — — — 

LIETUVOS INFORMACIJOS 
BIURO PRANEŠIMAI. 

(Eltos Žinios). 
Kaunas-III-21. Iš Steigia

mojo Seimo darbuotės. 
Steigiamasis Seimas susirin

kęs pradėjo gauti daug skun
dų del neteisėtų laikinosios 
valdžios darbų. Tiems skun-
daiųs ištirti ir į juos reaguoti 
išrinko komisiją, kuri vėliau, 
priėmus tam tikrą statutą, ta
no pavadinta Skundų ir Tar
dymo Komisija. Komisijos už
davinys tirti, sulig gautų skun
dų, civilinių ir karinių vald
žios įstaigų bei jos agentų ne-

| teisėtus darbus, traukti juos 
Al. Banys, rast. 'atsakomybėn, o svarbius nusi-

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

BStinar E. Jonės, viršininkas 
Northwestern University Švie
timo Departamento, apžiūrės 
Albanijos mokyklas Albanijos 
valdžiai prašant. Prof. Jonas 
kelis mėnesius pasiliks Alba
nijoje J i s patars, kaip perdirb 
ti ir pagerinti švietimo siste-
mą. 

Britanijos Mokintojos Maino 
Vietas. 

• 

Mokintojos mainysis vieto
mis tarp Didžios Britanijos ir 
jos kolonijų. Kelios mokinto
jos iš Anglijos, Škotijos, Vali-
jos ir Naujos Zelandijos siun
čiamos įKanadą metams, o 
Kanados mokintojos siunčia
mos j viršminėtas šalis tokiam 
pat laikui.Algos bus mokamos, 
bet mokintojos privalo užsi
mokėti kelionių lėšas. 

Taupumas. 
24,000 mokinių iš 300 moky

klų San Franciskoje sutaupė 
-1,500,000. Vasario 1 d. 1921 
ra., tik vienoje bankoje buvo 
sudėta $730,000 ir $800,000, 
vertės taupumo ženklelių. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kaunas. (Elta). Iš parvyku-
sio šiomis dienomis Lietuvio 
karininko U. iš Konstantino
polio gauna patirti apie Lietu
vių vargus Konstantinopoly. 
Drauge su Wrangelio armijos 
likučiais atvykę į Konstanti
nopolį ir nemaža Lietuvos pi
liečių, kurie tuoj sudarę komi
tetą ir jo pirmininku išrloikę 
kapitoną Bloviesčiuną. Kadan
gi Lietuvių karininkų ir ka
reivių esa išmėtyta po įvairias 
Rusų karuomenės dalis, o šios 
esančios ne vienoj, tai apie ko
miteto esimą dar ne visi suin
teresuotieji žino. Be kariškių 
esą ir civilinių pabėgėlių iš 
Lietuvos, daugiausia Žydų. 

Wrangelio armijos dalių, at
siradusių Konstantinopoly, ar 
jo apylinkėse padėtis esanti 
labai sunki. Blogiausia pasi
elgę su jomis Prancūzai, iš ku
rių tikėtasi daugiausia užuo
jautos, nes jie kuodaugiausia 
buvo suartinę tą armiją į kovą 
prieš bolševikus. Taip atsiti
kę del to, kad Prancūzai nori 
tuo būdu priversti daugiausia 
Rusų įsirašyti į savo karuome-
nę. 

Lietuvių Komitetą pripaži
nę po didelių rupesnių Pran
cūzų, Anglųir Italų atstovai. 
Komiteto išduodami esą Lie
tuvos piliečiams liudymai grį
žti tėvynėn. Daugiausia ne
laimingi esiams padėjęs ir pa
dedąs Amerikos Raudonasis 
Kryžius:.įsteigęs valgyklų, duo 
dąs drabužių, o grįžtančius tė
vynėn sušelpiąs ir pinigais; 
po 40 turkų svarų kiekvienam 
kelionei išlaidoms. Kaip ka
rininkas U. p-<akojo, tų pi
nigų kelionei visai pakanka. 
Keliauja iš Konstantinopolio 
pro Svilingradą, Sofiją, Vara-
Urodą, Bielgradą, Mariborą, 
Vieną, Pašau, Berlyną. Tai e-
sąs tiesiausias kelias Lietuvon. 

REIKALAUJA 
Reikalingas keletą, jaunų vyrų ar 

moterių prie geros pardavinėjimo pro 
pozicijos, mokama alsą ir commission 
atsišaukite nuo 10 iki 1 aal. pof pietų. 
186 N. La Šalie Street Room h£t 

Paieškaii darbą kaipo buderis, ge
rai savo amatą suprantu kam reika
linga meldžiu atsišaukti šiuo adresų: 

I. J. Y. 
365 E. 22 Gatvė Ckioago, 111. 

AR MYLI UKi? 
Kaą myli ukė, gyvulius tyra orą 

gali juos turėti. Žmonės kurie gerai 
apsipažinę su ūkės dalykais, gyvu
lių auginimų gali padaryti gerus 
piningus. Ponas Henry I. Hazeltonas, 
127 N. Dearborn Street, Chicago da
bar siūlo Jums puikiausias ūkės ko
kias galite pirkti. Ponas Hazeltonas 
yra visiems žinomas, jis buvo vedė
jų Ali American Bureau Republican 
Natioial Komiteto, jis turi žmonėse 
dideli pasitikėjimą, jis dirbo kartų 
su Felix J. Streyckmans. 

Ponas Hazeltonas dabar atstovau
ja Homcmaker Land Company of 
Milwaukee kaipo generalis agentas 
Chicagoj. šį didelę kompanija turi 
tūkstančius akrų geriausios žemes, su 
miškais ir ežerais, Wisconsino vals
tijoj, šį valstija yra žinoma kaipo 
geriausia su savo ukėmis. Pavieto 
Teisėjas J. C. Karei, of Milwaukee 
kuris yra viče-plrmininkų Homema-
ker Land Company ir vienas iš di
džiųjų šėrinlnkų. Ponas Hazeltonas 
yra pasekmingas savo darbe ir turin
tis pasitikėjimą visų žmonių. 

(Apgr.) 

Parsiduoda už pigia kaina naminiai 
rakandai (forničei) norinti pamaty
ti galite kreiptis diena ir vakarais 
šiuo adresų 

Alexandra Valius 
1140 So. tanai Si. Chicago, 111. 

(2nd flat-) 

Parsiduoda geras saliunas taip-pat 
ir susirinkimams svetainė, gera vie-

Atsišaukite 
1734 W. 51 Street 

AR NORI GEROS ŪKĖS. 
Turėsi kaimynus su kuriais 

galėsi susikalbėti kolonijoj ku' 
rią mes organizuojame Wis-
eonsine. Žemė gera, 250'pieni-
nyčią, geri marketai, keliai, p-
ras ir gelžkeliai. Jūsų pasise
kimas yra mūsų pasisekimų. 
Ištaisytos ūkės Sand Pavietė 
kainuoja nuo $100 iki 250 už 
akrą. Gali "nusipirkti už $25 o 
kitus dasidirbti. Platesnis pa
aiškinimas bus Jums pasiųstos 
jūsų kalboj. Reikalingi agen
tai. 
Homemaker Land Company 

Lithuanian Department 
127 N. Dearborn St. Chicago. 

lV'*Wi ' ' 

Inexpensive 
Loiig-Di&tance Calls 
Bell systein siūlo Jum- >iVo ir piningų sutau-
pymo pliana norint šaukti long distance tele 
foną, 
Sužinok telefono numerius savo kostumierm 
Milwaukee, St, Paul, Minneapolis, Omaha, Des 

^Moines ir kituose miestuose taip kad reikalui 
prisiėjus Jus galėsite juos pašaukti ant tele
fono "station to station" būdų. 

Get acą«a:rlrxi with Ibo m e a c y aad tune taving 
"statkm to etation" cervice, cxplflincd o n Page X» 
of tbe eurrent issue of the Telephone Dfrectory 

Haukiant tarpe 8:30 ir vidurnakties "statkm 
to station" būdų kainuoja biskuti daugiau 
kaip puse dienos kainų, o saukiant po vidur
nakčiui apie septiniasdesimts penktas nuošim
tis mažiau kaip diena. 

• 

ILLINOIS BE^L TELEPHONE COMPANY 

j V. W. RUTKAUSKAS 2 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

I 
| 29 South La Salk Street \ 

R am baris t M 
Telefonas: Central 9390 

I 
3 
• • 
S 

Vakarais, 812 W. 33rd St 
Telefonas: Varos MftJ 8 

RED. ATSAKYMAI. 

Parapijonui (Chicago Heights, 
Ui.) Žinutė perdaug pasenus 
taip kad dienraščiui jau netin
ka. Nedėsime. 

PRANEŠIMAS WORCES-
TERIEČIAMS! 

Worcesterieeiai norėdami pirkti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės fiėrų 
arba siusti pinigų- saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės įgaliotinį agentą—• 
moksleivį Ignų Barkų. Taip-gi su
teikia visas reikalingas Informaci
jas .Su reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu: 

Ignas J. Barkus 
16 Columbia St. 

Worcester. Mass. 

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS. 

Nebokite Be "Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitę vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ, 

4358 So. Fairfield A ve. 
TUMŠIS & CO. 

3853 So. Rockweli St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 
JUOZAS DEITŠKO, 

4409 So. Fairfield Ave. 

GERIAUSIOS FARMOS. 

DR. S. B1EŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Canal 6222 
8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988" 

• 
| T e l . 
| R e s . 

JJTel. Canal 8222 

8 DR. C. K. CHERRYS 
•j LIET l'VIS DENTISTAS 
#2201 West 22-nJ & So. Leavltt 8t.< 
ot Chicago 
Jjvalandos: 9:30 A. M. to 12 N-[ 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. U. 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

ii Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakar* 
Gyvenimas: 

2811 W. 88rd Str. 
Tel. Prospec t 2468. 

1 
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BARGENAS. 
Parsiduoda naujas mūrinis namaa 

maudtnės elektriką gaząs viskas kie
to medžio su atikų, gražiausioj Lie
tuvių apgyventoj vietoj ant gražios 
gatvės. Namas be skalos parslduos 
pigiausiai negu vienas gal mislite 
nupirkti. Priežastės savininkas aplei
džia miestą skubinai ir nebegali pa
grįžti. Poperos yra Gary advokatas 
pirkiko galios peržiūrėti ir atras 
kaip reikia. Atsiliepkite per laišką 
tiktai ir aš pasiųsiu antrašą namo 
kada galėsite vieni namą apžiūrėti, 

-'-j Adresuokite Č. Urnik 4545 6o. Tal-
man Ave. 2nd Floor Cbicago, 111. 

Norinti pirkti geros ūkės x teisinga 
kaina ir tarpe Lietuvių rašykite man 
aš prlsusių jums veltui, knigele tei
singai aprašančia apie parduadama-
sas ukėa ir kurioj rasite' paiškinta 
kuomet kokius, javus reikia sieti ir 
kiek j akeri reikia kokių seklu sieti 
kiek kainuoja gyvuliai ūkiški pada
rais ir mašinos. Rasite daug kitokiu 
žingeidžių ūkių pirkėjams aprašimu 
ir t. t. Atvažiuokite prie manės j 
Scottville, Mich. kur pas manė ga
lėsite išsirinkti pigia kaina geriausia 
sau ukė. Aš tūrių paėmės iš Anglų 
Farraerių kurie mufojas laukan iš 
lietuvių ūkininku tarpe 140 ūkiu ant 
pardavimą mažu ir dideliu su budin-
kais su sodnais tūrių ir su gyvoleis 
mašinomis ir su javais ir tūrių 17 
ūkių ajit i.šmainimo į miestu namus 
visos tos ukios randasi pas mane 
viena uždėtoj ir apkolonizotoj Di
džiausioj Lietuvių Ūkininkų koloni
joj Amerikoje Aplinkis miesto Scott
ville Mich. kurioj kolonijo aš vienas 
apgyvendinau «450 Lietuvius Ūkinin
kus kurie gerai ir linksmai gyvena 
turi savas visokiu partijų Draugijas, 
Parakvljas, Bažnyčia ir savus kapi-
nus. Pas mus oras sveikas vando ge
ras laukai lygus gražus su daug upe
liu ir ežeru, i e m e derlingiausia su 
moliu maišyta tų mūsų kolonija tai 
yra tikra NAUJA LIETUVA. Aš 
turiu paėmės dar 45 ūkės ant par
davimo "VVisconsino Valstijoj mažoj 
Lietuvių kolonijoj tai kuriems^, pas 
mus j Scottville atvažavusiemš čia 
netiku ūkės tai mąs laivu iš mūsų 
kolonijos jus nuvešime j tas "VViscon
sino valstijos ūkės. Atvažiuokite 
prie manės turėsite geriausia proga 
iš daugybos ūkių savo uke išsirinkti 
ir aš daug pigiaus parduodu ukies 
negu kiti agentai arba ūkių savinin
kai aš turiu tas ūkės išderėjas (Il
ges) už žemiausia kaina Duodu ūkės 
gyvuolius ir ūkiškus padarus ir ma
šinas ant lengviausiu išmokėjimu. 
Rašykite tuojaus gausite aprašančia 
apie ūkės knigele dovanai. Atvažuo-
kite o gausi teisingiausia kaina gera 
ūkės per mus nusipirkti. Adresas 

A. KIEDIS & CO. 
Peoples State Bank. 

Scottville, Micn. 

Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego k 
negrumuliavimu 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

rauda pagelba vartojant 

Dr. Milės' Nervine 
Kodėl TU Nepamegini? 

- Ar esi vartojęs Dr. Milės 
» Ajtfį.Paiu PJlls? 

PASIKLAUSK SAVO VAISTUfDOKO 

TeL Drovsr t«41 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

4711 SO. ASHLAND AVEHUK 
arti 4?-to* Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki • vak. 
Seredomis nuo 4 ll* 9 vakarą 

- * 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 6:30 iki 8:80 vakare 
Residencija: 105SS Perry Are, 

Tel. Pullman 842 
; ; • • • » • - » » , • ! » » • • • • • • • • į 

į Dr, M. T. STRlKOL'lS • 
Į Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas Į 

Peoples Teatro Name 
H M *\ rf M i r r « « j a m%* »»• i » * « « / * / > " 

Peoples Teatro 
14 W . 4T'!i «J*r. t 

m 
•Valandos: i> jin o 
• ik i 12 ryte. 

Res. 2914 W. 48rd 
Nuo ryto iki piet. 

| T e l . McKinley 263 

• 
I 

TV."' f T 
x\«uei 10 

Street 

g DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė seavo ofisą po num 

8 • 
J4729 So. Ashland Avenncl 

Specijalistas 
•DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGUi 
|Valandosnuo 10 Iki 12 išryto; nuo! 
• 2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:10g 

•
"vakaie Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drexel 2880 

8 8 • • " 
Tel . Hando l p h 2898 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
A8SOCIATION BLDG. 

19 So. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

V-> 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina visų akių 
tempimą kas yra 
priežastimi skaude* 
jimo galvos, svaigu
lio, aptftmimo, ner-
votuma. skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu aktų kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Draver 9080. 

Telefonas Ar m i ta ge 9770 
MARYAN S ROZYCKI 

-ULZ-ilkOo DiKKKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave, 

Chicago, III. 

^ • • • • » » » » » M » » » ^ » » » » ^^m-m^^^t'^. 

DR. G. M. GLASER 
Praktiknoja l t 

Ofisas 8149 So. 
Kertė 82-ro 8L, Ckioago, HL 

8PECIJALIS1'AJB 
Motsriškų. Vyriškų, taipsi oaro-

niikų Ugrų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki • po ploti), nuo • iki 1 valan
da vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 Iki J po plot, 
Telefonas Tardą 987 

K 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Tiesoglais Patarnavimą 

NEW YORK-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) 3VLANCHURIA 
Balandžio 28 Gegužio 21 Birželio 2 

(3rd Kliasas Tiktai) 
Trečia' Kliasa iš New Yor&o i Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa i i New Yorko 1 Liepojų $132.00 

Trečios kliaaos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 Ko. 
boro Str. Onicago, arba \ Lokalį Agentą. 
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NORIMA MOKESTINIS 
APDĖTI VISUS DARBI

NINKUS. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
— 

TAI NAUJAS CHICAGOS 
VALDYBOS SUMANY

MAS. 

Miesto valdyba niekur negali 
gaut i pinigu. 

Miesto valdyba pastarai
siais metais t a ip nušeiminin-
kavo, kad ant galo netur ima 
k u o p a d e n g t i k o k i ų a š t u o n i ų 

milijonų dol. deficito. Taksas 
didinti u£ nejudomasias nuo
savybes y ra baimės. Nes jos 
jau ir ta ip nepaprasta i angs-
tos. 

Ta ta i miesto valdyba apgal
voja naujus pienus surinkti 
milijonus dolierių reikalingi] 
išlakioms. 

Mokestimis išdalies jau ap
dėti visi profesljiniai žmonės. 
Tad kodėl nebūtų galima mo
kestimis apdėti visų amatnin-
kų i r paprastų darbininkų, 
ka ip vyru ir moterų. 

Tuo keliu valdyba turi vil
ties surinkt i per metus kelio
lika milijonų dolierių. 

Sakoma, valdyba tur i tei
sių tą padaryt i ir padarys, jei 
darbininkai nepakels protestu. 

Neužilgo Chieagoje kiek
vienam darbininkui prisieis 
gaut i miesto " l a i s n e s . " 

BUS NUGAfoABINTI KETU
RI ŽMOGŽUDŽIAI. 

K a i p rytoj Chieagoje sulig 
t t y m o nusprendimų turi bnt 
nugalabinti keturi žmogžu
džiai: Lopez, Constanzo, Ferr-
era ir Cardinella. 

IŠVEŽĖ 10,000 DOL. VER 
TĖS CIGARETŲ. 

Penki plėšikai nakčia įsilau
žė į United Cigar Otores Co sau 
delį, 1435 AVest 15 g a t , ir iš
vežė su automobiliu 10,000 dol. 
vertės eigaretu. 

PINIGŲ DIRBĖJAS GAVO 
5 METUS. 

Penkiais metais kalėjimo nu 
baustas John Dubeza, kuris 
mėgino pratur tė t i dirbant pi 
nigus. 

GALI PABRANGTI PIENAS. 

Po namus išvežiojančios 
pieną kompanijos paskelbė, 
kad "trumpoj atei ty gali pab
rangti pienas. Nes darbininkų 

Bal. 12 d. ftv. J u r g i o par . 
svet. parapijos mokyklos a-
lūmnai bei alumnės laikė su
sirinkimų, š iame susirinkime 
p. Filipaviėia turėjo trumpą 
paskai tą apie Napoleoną; p-lė 
Br . Liaudanskaifė pasakė mo
nologą. Ki t i ant programos ne
pasirodė, — tai užmiršę, a r 
kas ki ta Įvykę. Vienok kitą
syk tikimasi ilgesnės progra
mos. 

Susir inkimas nutarė įrengti 
vakarą Bal. 30 d. Šv. Jurg io 
p a r . s v e t . B u s p r o g r a m a s u 

pasilinksminimais. Pelnas ski-
ramas parapijai . 

Šv. Kryžiaus par. mokyklos 
alumnai atsilankė į susirinki
mą ir pakvietė į savo vakarą 
rengiamą Bal. 14 d. Davis Squ-
are Parke: Į susirinkimą at
silankė kun. Svirskas, kuris 
daug gyvumo indėvė. 

Tik vienas nesmagumas: ne 
visi alumnai J>ei alumnės lan
ko susirinkimus. Reikėtų lan-
kvmą susirinkimu skai tyt i už 
pareigą. Laikui bėgant, nes-
naudžiant, gal ir tas nesmagu
mas bus prašalintas. 

Bal. 10 d. Šv. Ju rg io par . 
^vet rupesniu Mot. Sąjungos 
1-mos kuopos Šv. Kazimiero 
Vienuolyno auklėtinės vaidino 
" P a t r i c i j ą . " (Jai kas iš ma
rinsiu plačiau aprašys. 

Bal. 17 d. Šv. Ju rg io par. 
svet. L. Vyriu l(i-ta kuopa 
rengia vakarą. 

Bal. 19 ir 20 dd. Šv. J u r 
gio par. svet. bus rodomi jo
domieji paveikslai, vaizduojan
tieji Lietuvos žmonių ir vals-
tybėf gyvenimą. Bep. r>.' 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Bal. 9 d. Šv. Mvkolo Ark. 
bažnyčioje vakare klebonas 
kun. A. Baltutis sutuokė p. 
Petrą Safroną su p-le Ona Am-
brozaiėiutė. Jaunoji priklausė j 
prie parapijos choro apie 10 
metu, užtai apeigų metu cho
ras gražiai pagiedojo, ir p. 
St. Šlajus žavejančiai smuiką 
pagrojo. P-lė Ambrozaiėiutė y 
ra pasižymėjusi vaidintoja ir 
veikėja. Laimjngo sugyvenimo 
jaunajai porelei i 

Tos miesto dalies piliečiai 
dė(temi mokesčius duosniai pri 
sidėjo prie įrengimo ir jų už
laikymo aštuoniolikos vaikš
čiojamų daržų (parkų) i r 33 
mailių bulvarų. Tais daigtais 
piliečiai turėtų ta ip pat rūpin
tis, kaip nuosavybe. 

Vargas,, kad ne visi supran
ta tų gražių vietų naudą. Ke
leriais paskutiniais metais 
Daržų Valdybos Komisijonie-
riai gaudavo pat i r t i , kad ar
dymas eina didyn, kad laužo 
medelius ir krūmus, mynioja 
gėles, da rko vėjas, gadina 
triobeles, rakandus ir k i tus to
kius daigtus. Tą piktą ir bjau
rų darbą dažniausiai daro vai
kai, nors kar ta i s padaro i r su-
a ū k u s i e j i . 

Tainista gyveni netoli tų 
daržą šalę tų bulvarų. Mes 
tikime, kad tamistai rupi gra
žiai išlaikyti t as gražias vie
tas, kur gal ima ir pasilinks
minti. Mes meldžiame tamistą 
padėti mums, kad po tamistos 
valdžia esantieji vaikeliai ge
riau suprastų bendrumo dva
sią, kad jaunoji k a r t a iš ma
žumos pr ipras tų nedarykyt i 
kas gera, gražu i r naudinga . ( 

Ar tamista negalėtum įla
šinti į jų jaunas širdis įprotį 
mylėti kas gražu, a r negalė
tum išaiškinti jiems, kad vi
suomenės nuosavybė reikia 
gerbti ta ip, ka ip ir t ikra savo
ji . 

Je i tamis ta prie to prisidė-
si, ta i dalyvausi ne vien tame, 
kad gražios vietos išliks nesu-
gadytos, bet taip-gi prisidėsi 
prie to, kad šios šalies pilie
čiai bus geresni. 

Su pagarba 
Christian F. Wiehe, 

prezidentas. 

Pr ie šito gražaus ir teisingo 
laiško mes galime pr idėt i t ik 
apgailestavimą, kad vaikeliai 
nesupranta, jog gadydami sve
timus da ig tus ir patys pasida
ro niekesni. Liūdna, kad retas 
kas, temokina vaikus, jog j ie 
iš mažens turėtų įprasti sau
gotis kas gadina juos arba 
kitką, o norėti i r t rokšt i to, 
kas juos pakelia i r geresnius 
padaro. 

nešta, kad ši tame mėnesy ren
gia šeimininį vakarėlį su pro
grama. 

Apskričio choras veikia ir 
didina spėkas "Kornevi l io 
Va rpams" . Taip-gi Bal. 27 d., 
Šv. Ju rg io parap . svetainėj 
rengia vakarą. 

P ikniko komisija pranešė, 
kad veikimas pradėtas . Bilietai 
atspausdinti . 

Po to darė pranešimų Cen
tro rast . V.. Rukštalis . Ig . Sa
kalauskui įnešus, *' Vyč io ' ' 
i l iustravimui atstovai sumetė 
aukų $15.32. 

Balandžio 24 d. paminėti pa
likta pačioms kuopoms.' 

Sekantis Apskričio susirin
kimas bus Geg. 1 d. Brighton 
P a r k e . 

Posėdis baigta malda. 
A. S. V. 

Žiūrėk kad butŲ RAUDONA EILE ant viršaus 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Praei tą ketvirtadienį Alum
nai laikė susirinkimą. Jaun imo 
atsi lankė gana skait l ingai ir 
gražiai svarstė kuopos reika
lus. > 

(Jprb. kunigas A. Mart inkus, 
Alumnų dvasios vadas, atsilan
ko į kiekvieną susirinkimą, 
suteikia jaunimui gražių pata
rimų, ir daug pr iduoda energi
jos, už ką labai j am esame dė-
kmgu 

Užsiminus apie Misijas, A-
lumnai vienbalsiai nutarė eiti 
išpažinties ir " i n corpore ' 'pr ie 
šv. Komunijos. 

Apie tai Tėvas Alfon
sas praneš bažnyčioje. Ta t vi
si alumnai nepamirškite. 

Alumnė. 

. 

8 

Ta i;o—čeverykas o ne kieno kito 
Goodrich "White LeMgh" tai tavo čeverykas — kaip 

tik padirbtas del kasyklų darbo. Nepirk čeveryko kuris 
yra padirbtas, ūkininkui, žvejuj arba kitam amatninkui. 

Goodrich "White Lehigh" nešiosis daug ilgiau negu 
kokis kitas čeverykas. Jis net pemešioja plienines vinis 
kurios randasi kitokios rųšies batuose. Tai geriausi batai 
kokius gali pirkti — padirbti del jūsų mainieriai — ir 
vien tik Jums! 

Juos galima pažinti nes turi raudona eile ant vir^ 
šaus. 60,000 krautuvininkų juos pardavinėja. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron, Ohio. 

Ti 

Tą pačią dieną Šv. Mykolo 
Ark. bažnyčioje ta ippat susi
tuokė Pe t ras Demikis su Ma-
gd. Sodaitiene ir Kaz. Bugare-
vičia su Br. Leska. 

Bal. 24 Šv. Mykolo parap. 
(d ra i t e r ių ) unija ne tik nesu- svet. bus rodomi judomieji 
t inkajsu užmokesnio sumažini- paveikslai naujai parvežti is 

^vu , -Bet dar stato reikalavi
mu* šešių dienų darbo. Sep-
tintąjai savaitės dienai darbi
ninkai reikalauja kompanijų 
turėt i kitus extra darbininkus. 

Visuose kituose miestuose 
darbininkai da r nepakėlė to
kių reikalavimų, nors mažiau 
uždirba, kaip Chieagoje. Čia 
kiekvienas iŠvežiojąs pieną 
darbin inkas ima po $50 sa
vaitėje. 

Lietuvos. Rep. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Bal. 17 d. per sumą šv . Kry
žiaus bažnyčioje prasidės mi
sijos, kur ias laikys Tėvas Al
fonsas, Pasijonistas. Užsibaigs 
Bal. 26 d. Rep. 

GRAŽIŲ VIETC ARDYMAS. 

TAKSOS AUG&TOS, NORI 
MA DAR AUGŠTESNIŲ. 

Laikotarpiu nuo 1914 ligi 
1921 metų Chieagoje munici
palinės taksos (mokesčiai) 
pakito* ligi 122.6 nuošimčiu 
daugiau. 

Miesto valdyba tuo nepasi
tenkina. J i darbuojasi, kad 
taksos šįmet pakil tų ligi 16.) 
nuoš. 

-

!š CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

IŠ LIETUVOS VYdIŲ CHI-
CAGO APSKRIČIO SUSIRIN

KIMO. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAP. 

Lietuvos Vyčių į t o s kuopos 
mėnesinis, labai svarbus, susirin
kimas įvyks Baland. 14 d., S. m., 
Dievo Apveizdos parap. svet. 8:00 
vai. vak. 

Svarba yra tame, kad bus da-
rinkta valdyba, todėl kviečiu vi
sus narius atvykti. , 

Po susirinkimo bus žaidžiama 
nauji žaidimai. 

A. C. Alabnrdaitė, rast. 

I š BRIGHTON PARKO. 

Vakarinės Chicagos dalies, 
arba West Sidės, daržų komi-
sijonierius išsiuntinėjo laišką 
bažnyčioms, mokvkloms i r lai-
kraščiams, kunį čia paduoda
me išvertę: 

Didelė Chicagos Vakarų da
lis turi vaikščiojamų daržų 
sistemą, plačių vietų vaikams* 
žaisti ir gražių bulvarų važi
nėti. J ie jau įgijo garbės ta ip 
plačiai kaip pasaulis platus, 
nes jie y ra gražus ir pakelia 
bendrumo dvasią. 

Paskut inis L, Vyčių Chica
gos Apskričio mėnesinis susi
rinkimas buvo Bal . 2 d., Šv. 
Petro i r Povylo par . svetai
nėje (West Pul lmane) . 

Atstovų suvažiavo virš 40. 
Susirinkimą a t idarė pirm. J . 
Balsis malda. Perskaičius pra
eito susirinkimo protokolą, 
kuris liko pri imtas, ei ta prie 
svarstymo nepabaigtų reikalų. 

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad svetainė veikalui 
— Eglė-žalčių karalienė nepa
imta. Vakaras at idėtas neap-
pribuotam laikui. . 

Seimo rengimo komisijos ra
portą išdavė pirm. i r komisijos 
rašt ininkė Z. Mastauskaitė, 
pranešdami, kad darbas varo
mas pirmyn. Neužilgo prasi
dės pardavinėjimas šeiminio 
koncerto bilietų. Grynas pelnas 
skir iamas į s te ig imui '* 'Vyčio ' ' 
spaustuvės. 

# 

Dramatiško ratelio raportą 
išdavė Mureika. J i s pranešė, 
kad per žiemą, apar t kelių pa
mokų, mažai kas buvo veikta. 
Rapor tas tapo pr i imtas . 

Iš Atletų skyriaus raporto 
pasirodė, kad skyrius veikia. 
J i s ruošiasi prie vasarinių iš
važiavimų ir kitų darbų. Pra-

Tautos Fondo 60 skyriaus mėne
sinis susirinkimas bus sekmad., 1? 
d, Bal., 1:30 vai. po pietų, N. P. 
P. M. parapijos svet. (prie 44-tos 
ir Fairfield Ave.). 

Visi Brightonparkiečiai kviečia
mi skaitlingai atsilaikyti, nes tu
rim aptarti daug svarbių nepa
baigtų reikalų. 

Artinasi vasaras karščiai. Visi 
norės im išvažiuoti už miesto ant 
tyro oro. Tai-gi dabar pats geriau
sias laikas pasidarbuoti Tautos 
Fondui ir L. R. Kryžiui. 

Valdyba turi apžiūrėjusi karei
viams reikalingų ir naudingi} daik
tų už labai mažą, kainą, taip kad 
kožnas pamatęs juos nepagailės 
$1.50 ir pasiųs savieMs ka
reiviams, kurie turės didelį džiaug
smą. Tai-gi kviečiami susirinkti. 

A. Banys, rast. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto: 
5 po pietų Iki 8 vak. Nodėlio-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

STelefonas Boulevard 9199 £r 

3 DR. G. KASPUTIS j 
DENTLSTAS 

8831 South Halsted Str. a 
JValandos: 9—12 A. M. •[ 
3 1—5; 7—8 P. M. « 

JUOZAPAS A, PEPPETS 
Lietuvis Advokatas. 

Šiuomi praneša, kad atidarė 
ofisą Brighton Parke, viršuje 
Ventos Aptiekos, po No. 4101 S. 
Francisco Avenue, kampas Archer 
Avenue, kuriame bus vakarais nuo 
7:00 lig 9:00 vai. Telephonas La-
fayette 621. Advokatas Peppets 
yra išėjęs mokslą Pennsylvanios 
Valstijoj *1913 m., ir pirma atva
žiavimo j Chicagą praktikavo Con-
neetieut ir Pennsylvanios Valstijo
se; pereitais 2 metais praktikuoja 
Chieagoje. Miesto ofisas: 155 N. 
Clark Street; telephonas State 
8326. 

tw$$$$$$$90e$9Q^$9e< 
VALENTINE DKESMAKING 

COLLEGES 
0205 S. Halstcd, 2407 W. Madison,J 

1850 N. Wells St. 
137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternu Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. < 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais.} 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 
reikalaukit knygelės. 

Tol. Seeley 1648 
SARA PATEK, pirmininkė.' 

S. D. LACHAWICZ 
LIETCTVYS G R A B O R I C 8 

Patarnauja laidotuvės© koplglausla. R«l 
kala meldžiu ataiftauktl. o mano darbą 
bturtta uisanSOlnU. 
2314 W . 23rd P I . Ohlomgo, 10. 
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Į Svarbus Susirinkimas!!! 
I LAUKIAMOS AMERICAN C00PERATIVE S0CIETY 1 

I Pet vak., balandžio 15,1921 1 
I Šv. Jurgio Parapijos svetainėje 32 PL ir Auburn Ave. 

Pradžia 7:30 vai. vakare 

Bus Lietuviai ir Amerikonai kalbėtojiai. Bus kalbama kaip yra 
»• — 
• galime pigiaus pragyventi. Taip-gi bus ir dainų bei skambinimu ant S 
5 piano. Jžanga visiems veltui. 5 
5 Visus kviečiame atsilankyti RENGĖJEI. 
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GERIAUSIAS I 
UŽ 

> H E S JUSU PINIGĄ | 
Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 

E kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
E mus. Mūsų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai'ran-
1 dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas. 
S s 

= aJUJri'l l iT d Chicago, Illinois. 
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DIDŽIAUSIA Į lETUVlSm KRAUTUVE RHICA60JE 

ff-PlARL QUBBN K0NCBRTIN4 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius u 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7809 
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