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Viešumon nepaduodami Protestuojama, kodėl atiduo

damas Konstantinonolis.
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sliingtono gimimo diena. Bet 
dėl sekmadienio tok dienos jmi- 
minėjimai iperkelti į šiandie.

Aiandip |ik*sle uždarytos vi- 
soszmokyijus ir visi miesto 
ofisai. Po pietų ir vakare 
įvyks skaitlingi patrijotiniai 
susirinkimai.
iiiimimiiHiiiaiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniii!

DĖL NUŽUDYTO SOCIJALI 
STO PAKELIAMAS 

TRUKŠMAS.

. »----------
Tiek trūkimo nebuvo, kuomet 

socijalistai žudė žmones.
1-----------

Budapeštas, vas. 23.-— Pirai 
įm>i-us diena kužkur buvo pra
gaišęs vietas socijalistų laik
raščio redaktorius, žydas Su- 
mozyi. Paskui jo lavona« iš
vilktas iš Dunojaus. Prie la- 

' vono buvo prikabinta akmenų.
I’asiroiiė aiški žmogžudystė. ■ 

Socijnlisthi fnd pakėlė baisiau
sią trukšmą. Ir visą kaltę me
ta tiesiog aai mcnarcliiatų ir' 
kitų socijaiistn priešininkų.

Nužudytas Somozvi Imvo ra
dikalių f 
ėdė inonri 
ščiunis. llt tai jam jau buvo 
grumojaimi tarrštavįnHi.

Tad dabar ir-intariami visi 
tie, katruo-. ta< tocijalistns už
puldinėjo.

Kituomet čia socijalistai 
bnisiži skerdė monarchistus ir 
krikščionis. Už tai mažai buvo 
trukšmo. Bet šiandie už viena
tinį vieną soeijalislą sujudina
ma pamiltuose visa šalis.

Yra aišku, kad čia bolševi- 
kizmn< visgi dar stipriai jsi- 
IfaJėjęs.

v v V V u ... J
PABĖGTI BUVO VIENAS Pasiliko tik jūrės.
KELIAS — TAI JŪRĖS. n ... .

1 asilikusiem* ir susibėgu- i 
Kiek tai praleista visokiu bai- sip,”s 1mipslanl ’,rieS j

I no t dieną nebuvo galiam jau i 
niekur pasprukti sausžemių. I 
Vienantinis kelias buvo —.tai 
banguojančios jūrės.

Tuo metu Odossos uoste 
dar buvo užsilikusių visa eile 
įvairių didesnių ir mažesnių 
garlaivių. Bet jais visais ne
buvo galima juiimti tūkstanti
nių minių.

Tatai žmonės Ih* garlaivių 
dar stirikuojM* į visokios rų- 
šie, didesne?, ir mažesnes val
tie, kokias tik buvo tmiinin 
atrasti pakraščiuose. Daugelis j 
ant greitųjų susikalė pervii- 
zus. unt tų sulipo ir atsistU- : 
niė nuo krašto, kol ne|Miguvo "t 
-tiprios jūrių bangos.

Kiekvienu* turėjo v? lt tęs 
kaip nors išlikti gyvas, kaip , 
nors pasiekti Rumunijoj arba j 
Bulgarijos pakraščiu*, negu 
tukti bolševikų terorui.

Tuo metu jūrėse siautė dide
lės bangos, buvo labai šalta.

Daug žmonių žuvo.

Toksai desjairatinis žmomu 
kaiaaviiuąsis labai brangiai 
atsiejo. Ni*s jūrės ptarijo tol - 
stnnčius gyvasčių.

Rumunijos ir Bulgarijos p<- 
krašeiais vanduo išjilovg dau
gelį vairių. Visore nt rasta 

_ ___. .

>9
Londonas, vas. 21. — Aug- 

ščiuasioji taryba vasario 19 d. 
ėmėsi tarties apie Rusijos sto
vį. Esą tai tik įžangiamieji 
pasitarimai ir viešumon nepa

duodami.I

Bolševikai pasižada atmokėti
•į—r Z
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BOLŠEVIKŲ TAIKOS 
SĄLYGOS.

Paryžius, vas. 23.—l^ii k ras
tis Petit Parisien praneša, jog 
ŽŽSndir O*t»Fm«y atijįšriuusią- : 
jai talkininkų tarybai. lx»n<l»- 
ne induos nišų Lilšt-vikų tai
kos sąlygas.
uiiimitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

PRANCUZUA LINKSTA
PRIE ANGLUOS IR 

ITALIJOS.

Laukiamos svarbios atmainos

Paryžius, vas. 23.—Premje
ras Millerand vakar iškeliavo. 
Jsjndonun. fiią .savaitę ten tal
kininkų premjerai tnrįfs kon
ferenciją Busi jos' klusime. 
Niūkiam'*-- svarbios atmainos 
politikoje bolševikų žvilgsniu.

Pirm iškeliausiant premje
rui patirta, kad Prancūzijos 
vyriausylič jaunes politiką, 
kuri neleidžia turėti kokių j 
nors susiartinimų su Rusijos j 
bolševikais.c '

Prancūzų laikraščiai paskel
bė, kad Anglija jau galutinai 
atsisakiusi remti priešbolševi- 
kinius rusų geųęrolus arbn 
Lenkiją. Nes tasai rėmimas 
visvien neduodu geistinų pa
sekmių.

Kad taip, talkininkams nie
ko daugiuu nelieka, kaip tik 
užiu<»gsti kokius nors santi- 
kius nu liolševiknis, pradėti 
prekybą su Rusija.

Yra faktas, kad O’Gmily- 
Litvinovo konferencija Copen- 
liagene tame lošia svarbiausią 
rolę*. Nors Anglija visas Imi- 
kas gynė, kad toj konferanci- 

. joj taikus klausimas buvo ne- 
uptananiaa, bet buvo kaip tik 
pi f -ingai.

Toje konferencijoje bolševi
kų atstovas la t v tno v Rusijos 

• . sovietų vanlti intikino Angli 
> ją, kad liolševikai gva ra n t noja 

atmokėti visas senąsias Kuri
jos skolas. .

Prancūzijai labjnusia apėjo | 
tos skolos. .Juk ji Rusijoje turi1 
sukimšusi nnvn niilijnrdus I 
Gi jei bolševikai gvarantuoja 
užmokėti skolas, tai ko čia il
giau kamuotier bereikalo..

I
I

Talkininkams negalvojo, kas i 
Rusiją valdym kokia ten bus ji 
tvarka. Rnpi tik nuosavi rei
kalai.

Tad šią savaitę iš I»ndono 
bus gulimu išgirsti kokių nors 
naujų žiuių.

Oficierai nori taikos.

Iš Tzmdono pranešama, kad 
visa eilė Anglijos militarinių 
(oficierų) ir kitų žmonių, kat
rie per praeitu «lu metu atli
kinėju oficijales pareigas Ru
sijoje, premjerui Lloyd Geor
ge pasiuntė nieinorijalą. Para
gina premjerą pripažinti bol
ševikinę Rusiją ir užmegsti: 

j santikins su bolševikų valdžia, j 
Tarpt* pasirušilsių po inemo-, 

į rijalu yra Įeit. gen. “Rir Hubert 
Gougli. kurs vrn anglų milita ' 

j rinės misijos pirmininkas Pa- 
; baltijoje; pulk. Mnrsh, buvęs 
1 Anglijos militurinis agenta.- 
Kaukaze 1915-rlB metais, 

' kurs paskiau vadovavo anglų 
I brigadai .M urmanske; ir visa' 
eilė įvairių militarinių misijų 
ekspertų.

Jie memorijnle pažymi, kad 
prekyba su Rusija per koopc- 
nitvvos rusų draugijas jokiuo 
budu negalima be bolševikų 
valdžios. Tno tarpu prekyba 
su Rusija būtinai reikalinga. 
Kadgi vesti tink-enųj prekybą, 
to jradarvti negalima hH pripa
žinimo liolševikinės Rusijos.

Pienuojamas generalis * 
susirinkimas.

Berlyno laikraščiai praneša.

I

taiką diskusijos įvyksiančios 
susirinkimr kovo mėnesiu. Sa
koma. lx*nkija, paskntinama 
Anglijus. pasiūlo au bolševi
kais dink usuoti visoms Euro
pos viešpatijoms. Taigi tame 
suvirinkime ir dislrnkijose su 
bolševukais turi noro dalyvau
ti ir |iati Vokietija.

Ir vokiečiai tvirtina, kad 
laikas atnaujinti prekybos 
santikilis su bolševikine Bosi
ję. Tą piutaryti galima pir
miau susitaikius su bolševikų 
valdžia.

VOKIEČIAI MALDAUJA 
MAI8T0 IR PINIGŲ.

UNGARIJA TURI PASI 
RINKUSI REGENTU

Budapeštas, va*. 23.—Naci-j 
jomdis Vngarijos ruširinkiim^ j 

L sslto Šalie, rsgcatu parinko j 
admirolą Horthv, ligšioi bu-Į 
voaj vyriausiąjį •mgnn) armi-l 
jca vadą- i

Berlynas, vas. 23.—Vokieti- 
jos vyriausybė kreipėsi į tal
kininkus nmldnudnnm kiek 
nors maisto ir pinigų, šiandie 
Vokietija netekusi visų savo 
knlionijų. taigi ir versmių. iš 
kur galėtų gauti riek-tiek pa
ramom. .

Iš Berlyno pranešta, kad 
IVokietijos vyriausybė sutariu- 
Isi su rusų bolšerikų valdžia 
susimainyti kares ir civiliais į 
jnolaisviais.
i Rasi, buvo tariamasi ir apie 
kokį nors susiartinimą Vokie
tijos sn Rusija. Bet apie tą 
nieko nepranešama. .

KONGRESAS APKARPO 

IŠLAIDAS.

Washington, vas. 20. —
Kongreso komitetas nustatyti 
ir skirti įvairiems vyriausybės 
departamentams išlaidas, sa
vo raporte kongresui žymiai 

.apkarpo įvairias reiknlauja- 
• mas išlnitms.

Komercijos departamentui 
nukirpta milijonas dolierių.! 
Prisieis pnliuosuoti daug dar-j 

Jhininkų.
----------------------------- į 

ŽMONĖS BĖGA IS AMERI
KOS.

I

i

Sako, jei talkininkai neduos: 
re ritamos pacvl bre. Vokietija I 
veikiai galės sulaukti Anuri
jos likimo.

patTaigų. Jisai baisiai 
nareli istus. ypač krik-

t
I

Geneva, va*. 22. — Žmonče 
tuludančiais bėga is Ameri
kos. Parkeliauja lenkai, čekai, 
slovakai ir kiti. Pilni Šveica
rijos miestai. Sakosi. dnu- 
k'iausia Ameriką apleidžia dėl 
įvestos ten prohi biri jos.

* ■ •
ATSISTATYDINO I8PANI 

JOS KABINETAS.

Madridas, vas 23.—Atairia- 
tyilino visas Ispanijos kabine
tan negavęs jMirlnnimto pasi
tikėjimo.

Karalius Alfonsas tuojaus 
pakvietė konferencijon parla
mento partijų vadus.

L--------------------------------

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W.8.S.).

DĖL VIENO ŽMOGAU8 

STREIKAS.

Tasai žmogus nenori prigulėti 

prie socijalistų.

Vienna, Austrija, vas. 
(suvėlinta), 
los gyventojai nenoromis su
taupė apie 2 milijonu porcijų, 
kuomet pusdienį streikavo via 
Ankt*r duonos gaminimo kom
panijos 1.800 darbininkų.

Kaip matosi, iieiinng darbi
ninkų buvo mistrėiknvę. Bet 
jie padare daug vargo žmo
nėms.

Aukcr komnaniioie darbi, 
ninkai priguli prie socijalde- 
moknitų ir prie socijali>tų 
krikščionių partijų. Soeijalb 
tų yra didesnė dalis. Tarpe tų 
partijų seka amžina kova.

Bet tas niekai.

15
Išnikusieji vir-

I I

REIKIA TIK 4 VAL8TIJŲ.

Santa Fe, N, M., vas. 21. 
New Mezico valstijos legiria 
turą ratifikavo moterų lygia- 
teij«‘»s amendinentą.

Ligšiol ratifikavo 32 valsti- 
jos. Reikia <iar 4 valstijų.

I Tr kuomet socijnldemokin- 
i tams nepavyko gražumu Baue- 
' rį patraukti savo pusėn, jie 
i sustreikavo ir jiarcikalavo 
kompanijai valdybą prašalin
ti tą nepalaukų jiemmlarbi- 

' ninką.
Valdyba ]>aklauH*, nes ref- 

kia gaminti duoną.
Indomus žmogus.

Tas Bu urr labai indo»mr» 
žmogus. ,li« yni gyvenę* An
glijoj, l*rnneu»jnj ir Italijoj.

| Jis sako, kad jam prigulėti j 
prie kokius |»artijus nrbu nm- 

. jos yra ne|mkenčianias daik
tas. Sako, jis norįs būt laisvas

Londonas, vas. 23.— čia ir' 
visoj Anglijoj pakelta truk-; 
šmas ir protestai, atkreipiami 

i prieš aiigšriausią talkininkų 
' tarybą, kodėl pastaroji nu
sprendė sugrąžinti turkams 
Konstantinopolį.

Pirm kelių tartų, kuomet 
Turkija buvo pakėlus kūrę 
prieš talkininkas, dabartinis 
Anglijos premjeras i.lovd 
George tvirtino, kad turkai 
vra tikras vėžys Eurojais kū
ne ir todėl jie turi būt jirašu- 
linti iš Europos Ih* jokios ato
daira*,

Gi šiandie pasielgiama prie
šingai. Turkams ir vėl palie
kamas Konstantinopolis ir dar 
su šaitano sostu.

Protestuojantieji jmžynu. 
kad kaip ilgai turkai pasiliks 
Europoj, taip ilgai Europai 
ir krikščionijai grūmos pavo
ju*.

senybi ų.

Bukareštas, vas. 22. — Kuo
met ukniinai bolševikai vasa
rio 7 d. užėmė mie>tą (hlessjj. 
tuomet miestas buvo kupinas, 
jMilM-gėlių žmonių iš visų Ru-! 
sijos kraštų. Tarytum, buvo 
numania, kad tenai žmonėms 
yra saugiausioji vieta nuo 
Imlševikų terorizmo.

Kuomet nišų lailševikii sė
brai Ukrainai artinosi prie O- 
dessos, miesto gyventojai ėia

PRAVEDĖ GELEŽINKELIŲ 

BILIŲ.

Darbas savo protestus stato 
pačiam prezidentui. •

Washington vas. 23.—Pra
eitą šeštadienį žemesnysis kon
greso butas pravedė geležinke
lių kilių, nežiūrint smarkių 
darini organizacijų protestų. 
Iž bilių kai savo 250 atstovų: 
prieš—150.

Kiundie kiliu,* i nd įlodamas 
senatui.

Žinovai tvirtina, kad >ena- 
tas kuoveikiaiis priims kilių.

Durim organizacijų protinta, 
prieš kilių tad šiandie nukrri-j 
piuini tiesiog į prezidentą \Vil 
šoną. Norima, kad prezidentas' 
nepatvirtintų to pravesto hi-l 
liaus.

Darko organizacijos prote- ' 
tuo ja prieš kilių todcl. kad 
sulig ano ateityje turi Imt už
drausta geležinkelių darbinin
kams streikuoti.

ninknms neturi Imt įniko '« 
j rinėlivs jMiskui kokias politi 
; kines partijas, jmlitikuoti ir 
streikuoti.

Ant šalies užgulusi pragaiš
tie* šmėkla. Kn<i nuo jos ap
siginti. reikia su atsižadėjimu 
pusišvęsti darbui ir t,k dar
bo!.

Tuo tarpu sorijaldemokmtai 
varinėjas! už savo 
jMinršina <lovj.

Vyrinusyla’* ieško 
monių. kad ateityj
kns sulaikyti nuo streikų. De- • 
damos jutstnngo*. knd prnšn-J 
tintas darbininkas Bauer iš-| 
naujo Imtų priimtas darban.;
v • «•

tad prie 
darbiniu

t

g- —-•* » • ••••• *•«»•••• *.«, at ai: v*

kas negali jo privemti būt ko 
kino nor? partyvifl pastumdė 
liu.

Nepasidavė tad jis ir s 
jaldemokrntama. Verčiau 
tekti darini, kaip susidėti 

Toje kompanijoje dirba Jo- tokiais žmonėmis.
hef Roner, kure nepriklauso' jį paUuomva,, 
nei į vieną partiją. Kalbino jį riba irę streikas.

1/lATVmlr ♦ gi Įstoti Ji’ V

JCI-

ne-
,-u

I «,-» nvptriiors ramios priemo
nės. vyriausybė žada imties 
knr<*s nric monių prieš soči 
jaldeiiiok ratus.

Ne> •'Orijaldemoknilai dm- 
bininkni visose dariai įstaigo
se pakeliu daug nesmagumų.

Anker kompanija paskelbi*, 
pnimsianit algai.

Kl* k Jt l i

tijon. Bet tn 
sakė.

kad Rauerį 
rašt

iatu zis-

to
v \

ii ninui.
A C

Kinndif Anrtriio* dn rbi. 1 timn fĮ■g
p!
, 1

.niH L*- ą *usikir

talkininkų pasiuntinius užver
tė prašymais kuoveikiuus dno 
t i jiems pagellios.

Žymi dalis Odessos žmonių 
pirm poros savaičių buvo išsi- 
kruuseiusi iš miesto. Bet Ii 
kuriems jaigeRios nebuvo. Nes 
kągi galėjo padaryti talkinin
kų pasiuntiniai paskutiniu 
mumentn. kuomet bolševikai 
buvo jau arti miesto.
Žmonės atsiminė pergyventas 

valandas.
Briiiunaiities teroristams ant 

miesto, gyventojai labai vaiz
džiai prisiminė pergyventas 
valanda*, knurnet bolševikai 
pirmu kartu buvo užėmę ()- 
dessą.

Taipnat jie atsiminė ir tas 
baisias dienas, kuomet prieš- 
bolševikiniai nišai buvo atsi
ėmę (klessą. Ir šitie ne geriau
<*lgėsi su žmonėmis. Kiekvie-, 
iia{i intarimuns buvo kankina
ma* ir pagalinus nužudoma^. ( 
Daugiausia nukentėjo žydai ir 
visi buvusios caro valdžios at-J 
kukli priešininkai.

Tai iitsiiuinę jie nejaukė tos i 
valandos, kuomet išnaujo mir-Į, 
s1an iižtrls raudonieji. Bet iš-, 
InŲco apleido O«l<*ssą, kuomet 
dai visais šonais buvo atviri 
jiems keliai.

I

DENIKINO LAIVYNAS 

PERĖJO BOLŠEVIKŲ 

PUSĖN

Denikino vietą užėmė 

W raugei.

I I

snšalę negyvi žmonės.
VienHs didelis garlaivis 

plaukė j Bulgarijos miestą 
Vanią. B«* tuksiančių jatbėgš- 
lių garlaiviu keliavo dauge
li- rusų armijos oficierų ir ci
vilių valdininkų.

Garlaivis užplaukė ant po
vandeninės minos. Ištiko elc*. 
plior.ijn. Žuvo kuone visi žmo
nės. . **

Išsigelbėjusieji neįstengia ap
sakyti praleistų baisenybių.

4

NUPIRKTA L Būnu Už 
$12,250. 1

h

Londonas, vns. 23.- Bolševi
kai' i? Maskvo. kibirkštimu 
telegrafu praneša, knd gen. 
Denikino laivynas Kaspijos jū
rėse )M*v>imrtęx lw>lšea'jkų pu
sėn.

Tnippat pranešama, knd 
g«*n. Denikina* jau nesą* \y- ; 
riaiisias nt-ų armijų vadas. .!<> 
vietą uži'-uięs gva. \V mugei.

Praeitą šefttadienj vajj^cj 
North Side lietuvių parapijos 
salėje buvo susirinkimas L. 
Bonų pirkinio klausime. Apsi
lankė Lietuvos Misija.

Parduota L. Bonu už $12,- 
260.00.’

Šauliams surinkta $126.85.

PRAŠALINA KAIZERIO 

PAVEIKSLUS.

TIK 18 MĖNESIŲ KALĖJI

mv.

Berlynas, vas. 23. Stu
dentų Gltvig von Hir*clifeld, 
kuri kituomet čia jmi.m»vč fi
nansų ministerį ErzhergerĮ, 
teismas nubaudė tik lS-kai 
mėnesių kalėjimu.

Nichulas Miktdovirh. 5tt me
tų, atrastas nužudyta* kar~u- 
ryj uamų 218 We-1 24 p 
• O.lC.ja ičrkū z.Liii>KTU<ežių

l*

4
4

Londonas, vus. 23.—Iš Ber
lynu pranešta, jog Prūsijos vi- 

***io*2-ž *(iiiiiioiv| m |^41* 
kė iš visų valdiškų bustų ir 
ofisų prašalinti vistu* lig vieno 
buvusio kaizeriu pavoksiu* ir 
insignija*

M»ni*ti*ri* patari* tą pat pa
daryti ir miestų valdyboms.

VASARIO 23 1320 M
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lJCTVVn KATALIKŲ IHIMI.KTIS

“DRAUGAS”
1 K1m* ĮfMlh-n* U*krru> nolCIdJunlu-.

HUPICMERATtMi KAINA: 
| CHK AGOJ IR rtM1.MY/E:

Mr 
svv. VAisrr.

Metama 
PtiMci Mr

Prenumerata mok**l iikelno. Lai
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Jurgis Washingto 

nas.

Kas metui 22 vasario Su
vienytos Valstijos džiaugiasi 
atsiminusios Jurgiu Washiwg- 
tono užgimimų. Tas linksmas 
sukaktiiver> šios šalies vaikai 

_ švenčia šiandien, t. y. viena
dienų vėliau, nes vakar buvo 
Mdcmadienis, kuriame ir šiaip 
mokyklos darbų nebūva. Jei 
šventė nebūtų perkelta, vaikai 
jos nepastebėtų. Tečiau# yjrnč 
vaikams reikia išmokti Jurgio 
Washimrt«m i» darlm^ ir jį 
mylėti.

W*aiiingtono didžiausia# 
darbas buvo ir yra šios šalies 

[. laisvė ir neprigulmyhė. Pirui 
.. poro# metų išrodė abejotinu ar 

Amerika nesusilies su Angli
ja taip, kaip buvo prieš Wą- 
tdiington’o laikus, 
tos abejonės nėra. 
Valstijų politiku 
Dabar jau visi gali 
kad ji laikosi Jurgio 
iugton’u palikimų.

Ginčų ir nuomonių 
bės, žinoma, netruksiu 

• kuje. Nei negali būti 
žiūrų skirtumo šalis, jei joje 
gyvena daugiau negu šimtas 
milijonų žmonių.

Tų šalį veda protinga# ir 
Ktipro# valius žmogus. Partijų 
priešininkni šiandien Witso- 
ną peikia, liet jisai savo ap
sėdimu parodo nepujinistų mo. 
kėjiiuų kantriai vesti savo tė. 
vynę prie augštų jai ir visam 
uumuliiii naudingų tikslų.

Tarp tų tikslų yra ir tautų 
jialiuosavimm- iš militarizmo. 
Milito rizoiu rėinvsi i,.t i in—
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Aiandien
Suvienytų 
paaiškėjo, 

matyti. 
Wa-.li-

įvuiry- 
Aineri- 
be pa-

ir Amerika Wil#ono vedama 
• suklupdė Vokietijų. Militiiriz- 

uiu |>erimtii \*er«ailles’o tai
kos sutartis ir Amerikos S*- 

Io.k sutar-

Imk \Vi1eo. 
«nvn šalim*

1 sose katalikų bažnyčiose šioje
1 Šalyje.

Kaikurie vyskupai įsakė tų 
raštų skaityti dalimis, nes jis 
vra labai ilgas, nors kiekvie
nų dalykų palyti trumpai. Tų 
dalykų yra duug ir visi svar
bus. Paminėsime ir mes kai- 
kurinos.

Tarp tų. bealM'jonės, pirma 
vieta tenka katalikiškoms mo
kykloms. Suvienytų Valstijų 
katalikai savo pasišventimu 
ir yuudansrnnus nudarė milži
nišką mokyklų tinklų, apiman
tį visas Suvienytus Valstijas. 
Yru keli tūkstančiai pradinių 
mokyklų (gnuninar schools) 
<n tem tikru '-■kaP’iiiT! 
U*smų mokyklų, ]wvadintų į- 
vairiais vardais: akademijo
mis, kolegijomis ir t. t. Yra 
ir labai rinitų augščiausių 
katalikiškų mokyklų, arba u- 
niversitetų visoms mokslo ša
koms.

Vyskiųmi sukosi su džiaug
smu ir pasididžiavimu žiūrį j 
tas mokyklas. Jie neprideda, 
bet iš kitur mes žinomi*, kad 
keli milijonai vaikų gauna 
mokslo tose įstaigose. Vysku
pai tik primena katalikams, 
kad tikėjimus yru svarbiausia 
auklėjimo didis ir goriausia 
priemonė ^įdaryti vaikus ge
rais žmonėmis. Tokiu budu jie 
tamjia taip-gi gerai* savo ša
lies piliečiais. Kadangi nėra 
pnlrijotizmo geresnio m*gu 
katalikiškos** mokyklose, tai 
jos patarnauja ne vien Baž
nyčiai. bet taip-gi ir tėvynei.

Ypatingai norėtų vyskupai, 
kad tėvai leistų vaikus į augš 
tesu i u# mokslu#. Jei jie tų 
mokslų ieškotų nekatalikiško
se įstaigose, tai prastotų ge
rųjų pradžių gautų žemeanėiiė- 
m* mok v klase. Svarbu vra ne-

• • 

eikvoti jaunų žmonių jiega# ir 
laikų, dėlto reikią saugoti, kad 
neprast otų uugšteraėjr mokyk 
loję to. kų yra įgiję žemesnėje. 
Dėlto taip-gi reikia, knd ka
talikų jaunuomenė augšt uo
sius mokslus eitų katalikiško
se įstaigose. Tokiu budu jau
nuomenė apsaugujama nuo 
dvasios sugriuvimo. įvyks
tančio t ūda. kada žmogaus 
minti# sii#id<*da nelygini, ka
da ji# (rauna daug {tasaulinio 
mokslu, o mažai patiria dva
siai reikalingų dalykų.

tVashingtune; D. C. yra ka
talikų imi versite! n^. Jis 
visų mokyklų vidury#. Jo au
gimas neša <Udeię naudų vi
sam katalikų durimi mokyklų 
srytije. Vyskupai džiaugiasi, 
kad paskutiniai# laikais kata
likų organizacijos ir atskiri as
meny- nesigailėjo aukų ir do
vanų.

Kaikurie katalikai mukiu- urnu^ ‘*l v“oow ruGW P™’

Federacija ir kun. J. Žilius.
------------ 'davusi kadžiu kokj raštų Ru-

SerKioje, 11 aansio. šių me rijos skyriui prie Taikos Kan
tų, kun. J. žilius išdavė savo ferencijos. Tas įtaikiom# bu

vęs prieš kun. žiliui nuva
žiuosiant į Paryžių. Kun. ži
liui jau esant ftuyžiuje Lie
tuvos laidžia liepė Delegaci
jai atšaukti tą raštų.

A pi pasakodama# to raštų 
turinį, kun. žilius šukė, kad 
jame buvo Lietu ves nepri- 
kluusomybė# aire išk imas ir 
kalba apie galinčias būti atei
tyje sutartu*.

raportų Federacijos Tarybos 
suvažiavimui Pittsburgh’e, Pa. 
Raportas buvo iš atminties rū
komus su keletu nuklydimu 
nuo raportuojamo dalyko. Ra- 
portu nepiteumą jautė ir pats 
kun. Žiliui., nes savo kalbų 
užbaigė žadėdamas paai&kinti 
užmirštuosius dalykus, jei kas 
užklaustų.

Kariuomenė,

Klsnrimu ntrirado Pirminu- 
tuui tupu imšlcbeLa, kad ii 
kun. Žibaus raporto išėjo į- 
spudis buk sumanymas suda
ryti Amerikos kareivių bri
gadų ir jų siųsti j Lietuvą, ė- 
sąs kilę# tiktai iš kaikurių at
sitarnavusių Amerikos ne lie
tuvių kareivių, o ne iš Lietu
vos valdžios. Lapkričio pra
džioje Lietuvių Misija Pary
žiuje prisidėjo prie sukėlimo 
Amerikos lietuvių entuzijaz- 
ino, arba užsidegimo, tai bri
gadai. Tų darant vartota ir 
kun. Žiliaus raštus bei jo liu
dijimus, o dabar jau nei jnits 
kun. Žilius nerodo entuzijuz- 
mo, jau sako, kad kareivių 
Lietuva turi užtektinai, jau
liudija, kad dei viso ko butų 
nusiųsta tik 250 kareiviai su 
keliais jau nusamdytais oficie-’ 
ruis nelietuviai^ jau neturin
čiais kų veikti čionai. Tat visa 
pasirodė nesuprantama 
kuris klausė.

Jam paliovus kalbėti 
J. Žilius didžiu baisu
kad entuzijuzino jis turys, bet 
garsiuose jo žodžiuose nebuvo

Tų jduiiškinhnų klausant' 
kilo liūdna 
nerimastis. Jeigu kalboje apie 
sutartis nebuvo nieko pavo
jinga Lietuvos nepriklauso
mybei. tai kaip galėjo val
džia reikalauti, knd tas raštas 
taptų atšauktas. Jei buvo kas' 
nors pavojinga, tai kuip gali
mu buvo tokį raštų įduoti 
Rus*jos atstovams .* Kaip va
dinosi nedoras valdininkas iš
drįsęs tų padaryti? Kaip ap
sėjo Lietuvos valdžia su juo! 
Niekas tų klausimų kun. Ži
liui nestatė. Jie taip ir liko 
tunėti susirinkusių širdyse.

Klausimai buvo grynai kon: 
kratiniai dnr šie: ar Informa
cijos Biuro vedėjas pasipaži- 
nojo su p. N.„Notovič Pary-

vra

mitus uepri jMŽiuo
- ties.
* Kai kum išrodo. 

im< nepiltinkn -ii

Senut u. Bet ką tik minėti du 
faktui yrn iškalbingesni už 
visų debesį politiškų durnų 
rūkstančių apie tarptautinės 
politiko# klausimu#.

Militarizmo itanaikininuis į 
pAKAUlyje yra nuteikimas tik- 
r<»ft ncpriklatiMunriH'F ir Lietu
vai. Kol miiitariznM# yra. tol 
Lietuvos laisvė !cIm’th tik še 

M Sėli#. Remkime Amerikos po
litiką, tai pasinaudosime ir 
palva.

tujai ir mokintojos jmrod*’ ste
bėtinų pasišventimų savo pa
šaukimui. Vy#ktipiii nemini 
niekeuo vardo. Vardai nei ne
svarbu. Kuomet viešųjų mo
kyklų auklėtojui »atsisako tar
nauti už 100 dolierių mėnesiui, 
visos katalikų vienuoles pasi
tenkina 30 dolierių už 10 mė
nesių metams, o už <lu mėne
siu negaunu nieko.

Tuomturpu egzaminai paro
do. ktul lieveik visur katali
kiškų mokyklų vaikui yra ge
riau prirengti iiligštesllienp* 
mokslams eit*, negu viešųjų 
mokyklų auklėtiniai.

Ne vvsknnu tas nuouelmis.

Kataliku Mokyklos

Neis ir pulti'kujr rtuuibių 
atsitikimų n* t ritalą. l»rt kuo- 
xv stumbiau.-uo rių dienų ut- 
Mtikirnn* SuvinnvtoFę VaLli*

ii Vie
no »• «\t <ąįi k g > \ "kūpi) 
kuri vakar * skaitė vi.

Bet vyskupai turi teisę džiaug- 
tin tuomi, ne>* jie yru katuli- 
ky.-tė/ vadui ir atstovai.

ws.s
IRU SAYINGS STAMP5 

įssvrn MT THE 
UNrrtn statės 
OOVBRNMENT

>nėra rušęa straipsnių j laik- 
raHius, o po angliškais strai
psniai# visuomet pasirušy«la- 
vęs visa aavo pavarde ir Mort- 
kuno pseudonimo niekuomet 
uėra vartojęs.

Paskui kilo klausimai, ar 
tieea. jog kun. IdinkaiČini ve
žant 1 .Jotuvos pašto ženkleliu# 
j Ameriką kuu. Žiliu# įsakęs, 
kad tų ženklelių nepatikėtų 
nei p. Mastanskui nei p. Ce#-* 
nuliui, uesų juodu galy tą Lię- 
Javo? turtą “uvartoti taip, kad 
IJetuvai iš to naudos nebūtų. 
Kun. Žilius išpradžių pasakė, 
nekalbėjęs taip kun. Tdiukai- 
čiui. pridhrimui pralojo tokj 
««i,a»tt* 
vesti. Faktas likosi taktu, kad 
kun. Laukaitis, kuri# apie p. 
Mastąuską žinių buvo gavęs 
vien tik iš kup. Žilinus, 
p. Ma>tnuskui parodė niekuo- 
ini neišaiškinamų nepasitikė
jimų.
Knn. žilius ir Lietuvos Misija 

Amerikoje.

Faktas yra, kad Informaci
jos Biuras prie Lietuvos Mi 
sijos Amerikoje išsiuntinėjo 
du raštu įžeidžiančiu Lietu- ' 
vius Katalikus. Tai-gi vienas 
aęruuo Katalikų Federacijos ' 
posėdyje užklausė kun. Ži
li aus u r jisai, kaipo Misijos 1 
narys, žinąs viskų ka.< skelbia- 1 
ma Misi jos vardu? -ALsakynias 
buvo neaiškus, o maždaug to- ' 
kis: žinote žinąs, l»e^ važinė
jęs #u prakalbomis, daug dar
bo turys.

Tada vėl 
kun. žilius

• iinkrnščiu. 
tiek daug 
apie kuriuodu 
rašė? Jei kun. žilius žino tuo
du aplinkraščiu, tai ar jis pro
testavo prieš juodu! Iš kun. 
Žilinu# atsakymo vienąsyk 
girdėjosi, kad. lyg protestavo, 
kitąsyk, kad lyg ne. Tas prieš
taravimas lapo išreikštas 
kum Žiliui. Tada jis atsakė: 
“ Laikraščiuose neprotestavau, 
1h*t pasikalbėjime su Misijos 
nariais išsitariau, kad negerai 
pasidarė.”

, Rezoliucijos.

Klausimam# ir atsakymams 
pasibaigus kun. Žilius išėjo 
iš posėdžio. Tuomtarpu tapo 
paduota rezoliucija, maždaug, 
šitokiais žodžiais: “Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos 
Taryba, išklausiusi kun. J. Ju
liaus raporto ir atsakymų 
klausimam#, pastebėjų, kad 
trūksta aiškumo keliuose svar
biuose dalykuose ir peieina< 
svarstyti kitu* savo dienaivur- 
kė* daigius. ”

Prie tos rezoliucijos tapo 
• •*** 4 «*•«*•« ••••« 4 K4Į^ -Lii r -į~ --- 1~ g*** »••••••• »«*mw****wj ♦•••
tokia: “Knn. žiliu# nebegali 
skaitytis išraiškėju Amerikos! 
Lietuvių Krikščionių • |h*nio- 
kratų pažiūrų.”

Išpradžių buvo siūlomų 
pataisų balsuoti drauge nu 
rezoliucija, hėt galutinai su- 
tarta tuodn jm*^mn atskirti.

Juodu tujai priimt n lieveik 
vienbalsiai viena# po kitiun.

Redakcijos pastaba.

Lietuviuose katalikuos#' A- 
merikoje jau nuo semi buvo 
daug nepasitenkinimo kunigu 
Jonu Žiliiirikti, arlm žiliiuu. Ju 
uptM Jillic S< IUU Bebuvo lo UUU- 
seklumo, kurį žmonės yra pa
pratę matyti katalikų kuru- 

11..♦ U«» ♦ •» • • ir, • '

vietų. IJeluvos Delegaciją 
Paryžiuje mažai tedirbo užru- 
bežinės mus politikom darbų, 
o daug kišosi j Amerikos Ka 
tulikų ginčiu* su Amerikos lie
tuvių ta uti įlinkais liberalais 
padėdama šiems pastariesiems. 
Kunigas žiliu# persiėmė tuja 
Paryžių ės Misijų# dvasia. Pa
vojingi I Jei u vos neprigulmy- 
bės dalykai liko neištirti, pa
rama katalikų šmeižikams 
suteikta.

Taip pat elgėsi kun. žilitk I 
ir tolinus kuomet jis M*gq*o. 
j Ameriką. Ne jis parašė du 
aplinkraščiu, įžeidžiančiu ka- 
talikuš^bįt Lietuvos PrtttK 
dmėė* Hrrm 4? "w«e*-rwi- r
umenkuies Mitujus uuu tiks
lui, kad tokių įžeidimų nepa
sitaikintų. Tų Lietuvos prezi
dento mintį kun. žilius užvylė

Vyrų ir Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mw»MS i*t«awi u aar'u.o budu Jų* 
trumpu laiku itmok.iia vlM ama

lo.
Mm tarimą Oldllauaiua Ir roriuu- 

[#m kirpimo, il«*nminc ir aiuvimo 
| Skyrių*, kur ktokviooaa sauna caroa 
oruktikoK b««>uv>klndamaa

ViauoM siuvimu lUtyriuoM maMnoa 
ruromoa eloktru* Jiega.

KMMJIatn* klekvlcaa •tolti bito ko- 
Uuo laiku. autu ir 0r?taa4nrW** 
Bitiurtti ir poikiUbeljl dal «ųly«ų.

I‘a t lema darotnoa milą mlcroo Tt- 
auU« auliaua ir dydžio ii bot kurioj 

kavas*..

MASTER DESIGNING

J. r. Kaonicka, Vwej*>

Kabumml UKt kL aal i-Urf lutoy

■M

ir užtatai is Federacijos Ta
rybos gavo nepasitikėjimo re
zoliuciją.

Šiuo atveju Federacijos Ta
ryba jrarirvdė rimta ir teisin
ga. Ji nesidavė apdumti ra- 
|>orto žodžiais, kurių viena 
pusė reiškė “taip “kita” ne”.' 
Ji nvpavartojo ueparlnmentu- 
rių išreiškimų, nei pasmerki
mų. Ji tik pasakė, kad jos uŽ- 
sitikėjimas kun. žilium išsi
baigė visai. Katalikų Federa
cijos Taryba nežiūrėjo kas 
kunigas, kas ne. Ji žiurėjo tik 
darl»o ir apsėjimo.

F
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRJKOL’IS

žinje; ar žino, kų ape Lietu
ms nepriklausomybę rašo 
“.levreiskaju Tribūna” išęinan 
t i Paryžiuje, ar žino prancū
ziškų p. Notovičiaus atsišau
kimų į visas buvusios Rusi
jos tautas ir i lietuvius? Vi 
sioms t ienų klausimams Infor
macijos Biuro vedėjas prie 
Lietuvių Delegacijos Paryžiu
je atsiikė nežipųK. Tiesa, jis 
jau buvo išvažiavę# iš Pary
žiaus. ka«la p. Notovič apgar
sino ruivo brošiūrų.

Ji# aiškinu, kad kas kita 
Informacijos Bi*rn«, o kas 
kita inteligencijom Biuras. 
Prie visų ambasadų, delega
cijų arba pasiuntinybių, ku
rion tik turi informacijos biu
rus. inteligencijos, t. y. žinių 
rinkimo uždavinys yra neat
skiriamas nuo informacijos, t. 
y. žinių skelbimo uždavinio. 
Kadangi ne viskas skelbiama, 
kn# sužinoma, lodei inteligen 
vijos agentai viauomet būva 
po Informariju# Biuro vedėjo 
laidžia. Bet Tarybos surinki
mą# negaišino įniko tiems da
lykams išliesi mėti.

*
Katalikai ir Knn. Žilius.

Kilo klausimas ar kun. Ži
lius žinojo, knd ant Amerikos 
Lietuvių katalikų Europoje 
būvu mestas šmeižtas, buk jie 

neištikmu tėvynei jos gin
če su lenkais ir kų kun. Ži
lius dūrė, kad tas šmeižtas 
sustotų vaikščiojąs! Kun. ži
lius utsakė savo paaiškinimų 
tanu* dalyke ]«uduntę# dien
raščiui ••Draugui’’. Tada 
“Draugo” redaktorius pnžv- 
mėju jog guvęM tokį raštų iš 
kun. Žilinus >u ,-ųlyga negar- 
sinti, *o leidimą paskelbti ga
vę# tiktai prieš pat išvažiuo
siant i FimIphiHjim* Tarybos 

vedėju'poMHiį. Kilo Imlsų. reikidau-

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS.

tam.

kuu. 
sakė,

prie daigi 1/ jiasukytų

kuu. žiliu# tajai už
upio antrąjį punktų

ujičiuopiamu turinio. Netaip 
garsini jis pridėjo, kad tie 
250 vyrai tūps išsiųsti greitai, 
o paskui kas dvi savniti nrba 
kas mėnesį bus siunčiama po 
150 arba po 200 vyrų, sulyg 
išgulti*. Tas buvo naujas pri
dėjimas 
raporte.

Tada 
klaustas
eaantj sutartyje tarp p. Swnr 
hout ir tarp p? Gedgaudo, ku
ris atstovavo Lietuvos val
džių. Tų pavojingų jainktų 
kun. žilius aiškino rvinduma- 
m.« didžiu pasitikėjimu p. 
Kvarthout ir jo draugams.

Užmiršta pavardė.

Kun. Žilius kalbėjo apie vie
nų prancūzų generolų įstojus j 
j Lietuvos armiją. Iš kitų lie
tuvių, buvusių Paryžiuje taip
gi gauta žinių apie ‘prancūzo 
generolo įstojimų į Lietuvos

nršiiijuose buvo praleista ge
nerolo |nivarde. Kun. Žiliu# ta
po užklaustus, knd pasakyti) 
tu geiit-rulu pavardę, bet kuli, 
žiliu# sukėsi užmiršę*#, teisin
damas užmiršimą tuomi, kad 
prancūzų |iuvard«M sunku nt- 
minti.

N epriklausomy bė.

Išduodama# ru|>ortų 
Žilina pasisakė, kud jis 
Informacijos 
prie Lietuvių 
lyžiuje. Todėl 
Kad to Biuru 
patirti ir apgarsinti 
tų asmenų, 1 
•vvrti L-,«jįF«* i< ri „V 11 vi A. ( .*■

ri-l 
• I

kun.
buvęs

Biuro vi*d"j!*' „,,t.
Delegacijos Pa-(jaučių, ka<l uiudškininms tap- 
tapo pažymėta J t ų duotas gyvu žodžiu, 
uždavinys buvoi BeaiškmduuuiK kun. Zdiiu 

, i vanliK <akė, kad nmkam nekaltinęs 
kurie tjnhvHVu.Amerikos Lietuviu# Katalikus 

i.f :L : ?!. vi.-•—f ******^ • —| «•«. oc iruniui* Urr-niT "Į *. -
je Kolrakil. Kodėl Informaei- ginče prieš lenktu:, jog tiktai 
jos Biuras neišpildė savo prie- |M-r>kaitęs laikraštyje “La 
dermė# taip svuriiiumv reika-jLjtliuanie hidrpendnntv” strai 
!•! ;psnj su parnlu Mortkunas.

Aiškindama* tą dalykų kun. 
Žibus paaugėjo p. Yčo tele
gramą, reikalavusią, kad A- 
inerikus lietuviui paremtų Kol- 
čaką Kun Žilius pridėjo, kad 
A — ą I . , , ,.. .. - •
IVO U*.£«U MUįi'.

Kun. Žilins taip-gi pasakė, 
kad Lietuva* valdžia Imvo i-

reika- Litliuaniv Indvpvndaiite 
įpsnj #u piratu 

kad to straipsnio au- 
ų# p. Mte-la’iskiis ir 

kad mųmsidarylų

ėjo klausimas. ar 
žinąs tuo# du il|>- 
iniriuodu sukote 

piktumu žmonėse, 
ir laikraščiai

mintis dkėjuai. knd jisai, pa
liovęs kunigišką darbų, guli 

[būti naudingi^ u»n>uo veiklu i 
ine neturinčiame nieko bendra 
mi d ilsios reikalais. 1 kilto k«- 
ialikai v<*ik»-j»u «Ju<»davv mivo! 
balsu# kun. žilini* .kada buda- j 
vo reikalas ką nors paskirti I 
politikos darbai Kun. žiliur,! 
•vueat • ** r«, 4 A a»,VW» F
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FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE 

RAČUOS VALDYBOS 
ANTRASAI.

Kun. Pr Bučys. presidentas, 
2634 W. 67-th str., Chicago. 
DI.

Kun. J. J. Jakaitis, viee pre
zidentas, 41 Providence str.. 
Worcester, Mass.

Kazys Cesnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn. N. 
Y.

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster avė., Detroit, 
Mich.

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y.

*
Iždo globėjai:

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja tt metai

Otfa** S14S So. Morgan b*. 
Kertė M-, Cbieaco. UL

SPECIJAUOTA# 
Moterlkkų. Vyrttkų. Ulptf ehro 

i«5S»m uoli-
OFBO VAJ-AKI*OS: Nuo » ryto 
Iki lt. nuo 19 Iki 1 po pieU nuo •

Ik! I valandai vakare.
NedėUomla nu? t Ut| 9 po plM- 

TetafoMa Torte m

I -............................. ........... ....
v v-i-i i

Kun. M. Pankus, 443 Park 
avė., Brldgeport. Conn.

L. Šimulis. 456 Grand sir., 
Brooklyn, N. Y.

=E
.. ............................................................... >wia *■*»■■

; - Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus:••

’GiffiS TAUTUS GENUU5"
Drama II dnlvse. 10 asmenų lošia.

KAINA 30 CENTŲ. *

“KANTRI ALENA”
6 veiksmų, !• paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka- 

, / reivių, juuduntinių, tarnų.
KAINA 35 CENTAI

“DESENZANO MERGELĖ”
3 reikemų drama. 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ.

Draugas Publishing Co.,
1800 We»t 46th Street CUcafa, lllinou į

M-

t.HtmmnHitiiiiimiiuiMiiimmitiiininininuiiiiiiunmNiiinNMiMiiNiiiiiiHMiM  ̂
LAIKRAŠTIS IS LIETUVOS i

Š

I

"TALKA' ] 

Skiriamas Koperadjoi Reikalams.

Lietuviams lulmi pravartu susipažinti #u tu laikraščio ■ 
tariniu, ypač uz-iiinMitient^ prekybų ir pramonė ir leme w 
kili v iiiU'FvrUutaig daly kata.

Turime 2 ir 3 a. po 30c. su. pnafaMtas.' 
Abu nmn. ui 38c.

’DRAUOši ' FVDUSHIKG m, 3

1800 W. 46 U Street, 5® ChicagoUL I
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BHADDOCK, PA.

Šnipas.

SIOUX CITY, IOWA.

I

C. Barnoskis.

L.

p.

*

I

ir S. Mark bankoj. 
butinei pareikalauti, 
ai važiuotų Lietuvoj* 
Iždininkas jai kaucija

sienoms, n muzika tnrnko- 
mums- bveUuiu'j avueju pui
kios bobelės.

I 
i i 
j

L. SARGŲ MARŠRUTO 
REIKALE.

r ■

DRKOGIS

ii

ELIZABETHPORT, N. J.

l’iutajųiiunih musą darbštaus 
vrik4jo. Prano Savickio, su )>a- 
geliui draugų ir pritarėją buvo 
suorgaturuotas kimba*, kuria
me daiiar priklauso žymi dalir 
lietuvių. Keista tik, kad musų 
lilMtralui jiasirodo nsurpato- 
riais. Kiiutnn vardų j prašo ?qt-
vo, jeitudos gy vuvusio, choro 
“Giedra.”

Į kliubo vukarmnę, -kuri 
buvo surengta vasariu 1 d., bu
vo puu>luaiyulh iu^ 
lai: inžinierius Vaitkus, Lnt- 
kauskns, širvy dus ir svočias iŠ 
Brooklvno, “Vienybės” agen
tas, kuris pirmiausia ir prabi
lo laike vakarienės: “Ačiū 
jutus. gaspadinėJės. ačiū nž 
skanią vakarienę. Aš manau, 
kad čia ElizabeUio pažangiau
si žmonės, tai aš nė nfkalh 'siu 
kaipo kalbėtojas, liet kaipo 
“Vienybės*’ agentas’’ ir prade 
jo girti savo krūmelį. Tuo tar
pu publika pradėjo nerymauti, 
Įiakįlo ir pradėjo skirstylics.

Paskui kalbėjo Vaitkus, Sir- 
vy .aa ir laitkauskas. bet suer
zintos publikos ..vįjtenge su
laikyti.

*7rrhraTn;rj;, nur? kartą Su- 
žiiMinekite, prisilaikykite eti
kos. Žiūrėkite ką kalbate ir kur 
kalbate. Užuot kalbėti kliubo 
gerovei ir apie jo reikšmę, kai 
bate priešingai, panašini 
imilgaveidei jh> ąžuolu: | 
•• .Vin jnnnt toMM, ah4 * 
kurių guli gilelės; ariu šakne
lės, iš kurių auga gilelės,” o 

L ’ patvelgt ąogštyn.

kains rašyti ir tiek pat vokų, 
5 imkelins eiga re tų.

Aš nemanau, kad botų pnr- 
suuku tas išpildyti. Tai-gi nu
pirkite ir atneškite dovanas ar 
pinigais po žemiau psdootu 
antrašu: J. I.4»zdauskas, 815 
l>rk avė., Rarino, Wis. Jis 
aukas prii ns.

■į Ant. Vaiciukas. 
įgaliotinis L. R. K. 

rėmėją skynu.

nes jau keli meiai kaip soci- 
jalistiškai gyvom. Gerai butų, 
kad valdžia to’Jus paukštelius 
uždarytą pataisos name.

Tai mat ko tną.« čia augęs 
jaunimas išmoksta-ant gatvių 
žmones apiplėšti. Gal but tie
du plėšiku apiplėšė nesenai ir 
vieną saliunininką.

Tėvai, prižiurėkit savo vai- 
kus, kurie neina bažnyčion, 
nepriklauso orio jaunimo drau 
gijų. Jie priklauso prie plė
šikų gaujos.

Vasario 15 d. nusmukęs mus 
kliubas buvo surengęs, kaip 
jie sako, teatrą ir balių. Paau
koja, knd tas jų teatras buvo

REIKALAUJA
%

MERGAITES 

IG milų ii tu vinį pastoviu* 

Vista* šviesiam 

Švariam Fabrike 

Prityrunan Nereikalingas 

Geistina knd Lietuvaitės 

Valandų* 7 3U iki 4:3U 

Puse D ienos Sukatoj 
$14 Savaitėj mokiuantcs 

Nuo Štukm $16 iki $25 

AU liaukite 
Superintcmienls Office 

SawTcr B>wiiit Company 
1HI1 Into XV

*

PIRK!

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

į PIRK!

Lietuvos Laisvės Boną
PIRK!

JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATIN G A RESPUBLIKA -
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metą ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį i metus.

t

U

Ir

iMew i orą cny i
——.....................  a

VVe&t i a«i otreeiSurinktos aukos į Kalėdinį 
Tautos Fondą. Sekantieji rin
kėjai vaikščiojo po namus: K. 
Imkšis su -J. Nksėkausku. P. 
(treškąs su K. Petkevičių, St. 
Preidis su M. Bikinu. Aviu 
jiems už iiasidarbavimų.

Sekantieji aukojo: 
M. Vitartas $8.00.
Po 5 dol.: O. Vitartienė, V. 

Zapalskus ir A. Žukauskai.
Po 2 dol.: kun. J. Abromai

tis, S. Gerulis ir S. Tribandis.
Po 1 doL: S. Preidis, M. Pi- 

lųtnvičia, P. Gadajaustas, K. 
Vertrlkas, J. Žukauskas, J. Žti- 
liiiauskaA V. \’ašLJis, K. Ba- 
lasevičieuė, S. Norkus. J. 8a- 
paratttdms, A. Abrvntaviėiit, K. 
Globa. J. Puskunigis, P. Jeu- 
••ius, M. Bitinas, J. Karvelis, 
A. Martinaitis. A. Jatcevičia, 
A. 3atrevičia, O. Povilaitis, J. 
R nizt'vičia. A. Ješkevičia, J. 
Naujokas. P. Navakas,.M. Vit
kų*. K. Adomaiti*. J. Prata
rtus. 8. Buivydas. J Bumbulis, 
8. .Vaictkimis, A. (taiiis, J. Va- 
->iliauckas, V. Bikinas. Z. Gtis- 
kis, K. Tautkus, Ragauskas, F. 
Pampikas, K. A. Lukais, J. 
Skačkouskas, S. Beudaravičia, 
J. Kopsovskis. A. Ludvikas, B. 
Tntttkn*, A. Poškus. 8. Mikui 
nis, K. Berčas, J. Balcikonieuė, 
J. Saiiauskns, A. Jeukauskas, 
J. Vaičius, J. Alksnis, J. Po
lingu, M. Pozingienė, M. 
Truiupikas, J. Vinciunns. J. 
Nausėdas, A. Gedminas, S. Ita- 
dzevičia, A. Rudzevičia, 
Oreskas. V. Papais.

Kitos po 50c.
Smulkią aukų $3.40. 

'Viso lalm $100.40.
Pinigai pasiųsti Tautos Fon

do Ceiitran. .
Visiems aukotojams ačiū.

M. Vitartas 
T. F. ak. sek r.

Vasario 13 d. pasimirė An
tanina ChmrinskienėišgyvenUN 
su vyru 8 motus. Paliko vy
rų ir mergaitę 5 melų. Palai
dota katalikiškose kapinėse 
vasario 15 d.

Velionė priklausė prie Šv. 
Onos draugijos. Gyvendama 
du metu Colorados Vai. ne- 
neapleido tos draugijos. 
Sionx Citv’an sugryžo sausio 
7 d.

Grabą nešė moterys-nhrės.
kaip tai buvo nutaria šv. Ci
nus dr-jos. Nedaug atsilankė 
moterų pagraban. Visą darbų 
atliko ponios: Biržetienė, Sta
tiški cnė ir Tutnienė. Ačiū 
joms. Kitos moterėlės atėjo 
prieš put išnešimą lavono iš 
namu. Per visas .šermenis bu
vo matyti daugiau vyriškų ir 
jie meldėm už imbašninkės 
dūšią (per.vi>m naktį.

K£1K Vl.lNGI.
Aimraatlr-e ttiouidertai Ir ųi>re-ni*- 

'ruri būti tarpe 1S tr SI actų 
•uauina. Gera iiitnnkesUa tr greita* 
MlOlliiiM Labui gt-ra prvaa Ibnok- 

gerai apmokanti umata.
Ataltanktte.

S1<. A. Btn<h liMindry Oo.
AAth Si. A K U'tam AtciMir

u

u-

vasoBTABia: ta pvstissg
MEilGAlVES

Tonolkų-plmejo* AtatAaukUc:
X3& Clnrk Str.
MarriMin liūtei

GRINDŲ PLOVĖJOS
Trumpos vulundos. gera už

mokestis, darbas pastovus. 
D. B. Fisk & Co.

S» N. Wabasli Avė.

REIKALINGI ZECERIAI.
Zecoriai kurie norėtu mo

kyti* nr moklintieji-. Lai krei
ptam rašydnini šiuo mlrvsu:

Lietuvių Spaudos Bendrovė
(The Llth. Pnnting Co.) 

6400 Superior Avė. 
Cleveland. Ohio.

REIKALAUJA. '

MERGINOS. į

lfi metų ir auvirš, prityrimas ne- 
rdkiiliugHK. ♦L’i}00 j savaitę pra
džiai. <4nritB» pakylimus. Gerus 
darbininkės gnli uždirbti iki $20.00 
savaitėje j šešis mėnesiu*. Geros 
dariai atpygus. Cafcterin ir kliubu 
kambariai. Atsišaukite:

R. R. Donnelly & Sons Co.
21 Street ir Oalumet Avė.
Paimkite CoitAtfo Grove kars Iki . 

kui vieno* bluko j Itauriu* *u*tokl 
ta Jirta mInota Mnl)r<ta<! IJ-ro* gnt 
ve* otoclju*.

M

<‘lib-ag<>) vImi K*'nite no 9* iki CO wta» mčn<-Mo kn- uortS. |tn--lk*l. 
Im i aiU.- geni- tarnu-, mu-u gTaiioj npli-Unkrj lai ateina pa* JON \ 
IULHNOTA M. llth PL CHICAGO. IjiukUų |M-r *Tm tta-ua
Sulutloj. NaSMIoJ. ir VancdėlyJ. 31. JJ. 23. latario kiloai tlktnotn 
tik %*kar*i,.

Atįritu daug MEtlAI H, si 1 ESTO. NI KI nuu tartnų.

Ku pugarlta

Walenčius, Bx. 96 Hart, Michigan 
e1- .*•* JSmET 7MOKZ.3im>

I
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kad nuo ąžuolo lyra gilęlė-L 
Pritarinm ir pagalba uGi©d 

ros** kliubo surtiorganiznvc se
nai reikalinga* Elizabetho i v-‘ 

* tuviams ktfftrjau ener
gingai iutasi darbo. Ateityj tu
rėsime ir mes savo lieną. jei lik 
jj finanautiai paremsinie. Pra- 

9 džiu padaryta: instrumvniai 
supirkti, profesorius pasamdy
tas ir jau mokiuasi.

Vasario 8 d. buvo auėauktus 
masinis susirinkimas reikale 
pardavinėjiioo Lietuvos L. P. 
’mthų. Tuo reikalu kalbėjo knn. 
J akstį s ir Dr. Bacevičia. Nu- 
skirUm keturios stotys: klebo
nija pas D. Briizinskį. pas 
Lutviną 
Nutarta 
kud či« 
Misija.
$5,000.1)1).

Vietinis.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

RACINE, WIS.

Atsišaukimas į Racino 
/» lietuvius.

Braugąs broliai ir saaeiyc, 
lietuviai, žinome jau, kari mys 
tėvynė, Lietuva, yra nepriklau
soma valstija, turi savo valdžią 
ir kariitmnenę. Tn kariuomenė 
lieja kraują, kovodama au Lie 
tuvos priešais. L. Raini. Kry- 
fcius, taipgi ir Lietuvos Misi
ja kreipiasi j Lietuvos Raudo

- nojo Kryžiaus rėnu-ją-akyrios 
šiuo prašymu, kad padėtume 
Lietuvos kariuomenei.

Tat męs, L-, IL K. lėiui ją 
skyrius atsišaukiamo j Racino 
lietuvius, kad kožnas vienas
nildvtnmėni Lietuvos kareivio

šitas miestelia stovi labai 
gražioj? vietoje. Vasarą ypač 
grasu- Kvrcikui m- uui vuiut- 
cijų važiuoti.

Lietuviško jaunimo trujMitj 
sumažėjo, ne* daugelir išvaži
nėjo j kitu? nu?«tn*.

žinių ria netruksią, kad 
tik auitpėtuin visas surašytu

VaiMtrio IS d. emdtnokė p. 
K. Juodaiti* sn plc P. Mon- 
kaito. Juunavedis priklauso 
prie L. Vyčių‘kuopos ir buž- 
nylinio ehvrv. Laimingo gy
veninio.

N«*wnui čia susituokė ir vie
nas raudonukas mi kokiu ton 
‘•Trockute”. Abu gyvena, sa
komu, auiig muakių muknb., 
noH jis sakosi paeinąs iš tos 
šakos, nuo keturių koją.

Pąaėl-u
pareigas, t y. kad šel|rtuinc 
LiHttvua kariuomenę. Mes pri- 
vulolnc teikti pagi-llią musų 
broliams kareiviam*. Jie nesi- 
guili savo gyvasties, ją aukoju 
uz tėvjuv. Liet uis. Suteikiu. •

Jau aplankiau lietuvių Kolo
nijas apie \Vilkes-Barre. Pa. ir 
puikiai tėvynainiai pasirodė.

Nuo vasario 16 (L iki 25 d. 
lankysiuosi po Khenandoah ir 
Mahnnoy City, Pa. apylinkes.

Kur dar nieko nedarė ar ne
gavo užkvietimu tose apylinkė
se lietuvių kolonijos, labai pa- 
geidsujanta, kud kogreičiausini 
pasistengtų surasti patogų va
karėli ir surengti prakalbas. 
Norintieji gali kreiptis tiesiog 

Joną K. Milių. :«2 W. M L 
Vernon St.. Shrnand<udi, Pa. 
urba j i*. L. Sargi/ Centrą, 257 
\V. 71 nt St., New York City.

Toliau* butų laimi paguidan 
jai na, kad lietuviui tėvynaiiriai 
apie Pittsburgh, 1*1j. ir apylin
kėje iš laiko prisiruoštų, kad 
1 l x-«* «* s-sxž|s

veikėjai nukviestų kfMluiigiaur 
fHjIJikos, nežiūrint |mžiiinj bei 
lyties. Visi vra kvi<«emuti ko- • • • 
skaitlingiausia.

Važinėju L. Kar. uniforiuo-

Wilkee-Barrw ir Philadel- 
pliia, Fu. upjliuk&M, kurios li
ko neaidankytot*. labai pagei- 
daujunui, kud tos visos koloni
jos prisiruoštų. Pargrįžtant iš 
vakarų, kad butų galimu vi
sas lietuviais apgyventas 
teles aplankyti.

Su nuolanku.
Jonas K. Milius, 
Vanhi L. L Sui^ų Ceiitiu
—• te* te* ** ** 

xxwvxA.nA, n a adv a.

vie

indo plėšikų. kurie pnutikę 
žmogų ntramia ravolverį, np- 
kniuato kišenius, nukubina lai 
krodvlį bei niummsto nuo 
pirštų iietjua. Ibi tokiu (tonu 
ir ij *UXW^v. PuMFted*', k*d yhu 
lif-tuvįu. eis gimu/iu ir 
šią. Abu socŲaiit 
sa štdniyua

• •• ♦' »aa

I

I

Vai. 20 d. T^diana Harbor 
per prakalba® p. Stulpino apie 
Lietuvos Paskolą užrašyta Lie 
tuvos Bonu už $10,000.00

J—« i r-u-!;—■ _ l : ■
Mir.Nhl PiUMiOb.

*i«w •■.itOH- tata* ta*44• |*«l -
•Juuti. krautai* *t taiiu*. uoLoriMt 
■žūta h rAtelUBi Jruia 4tott »MMxiurtU 
hullfKI Ic M| lUUItltK

UW«! *“trTlL 4 <-«k 
r: 15? 5. <<T

AngliMinl tiAll>w. io« l»er|c»itė* 
dirbti IVAKVMto f.ibrlkl\

AbąUkaukit* t-<ta lubM.
402 W? ltaMdulfaii Strvrt

* te • Z* f F
taiundr** |.;.*«4ka reikalingu lln- 

tori* tr Vjrra: gera oiokcatie^ Gero* 
darko vgfa*4u*. Atadiaukitc:

M.<rrtautą Hol<-1
33 bu. llark stre-t.

Ilrlksltngi Hvttsunien Geru 
besti* Gero* vulpndon.

MoitUum HtMH
23 So. (Tark Hirt-ei.

Reikalingos Ženk liu tujos, 
isrinkėjos, prasintujos ir prie 
uln-Jim sk<illnuyčius (iuundiy) 
darbo.

Tarnaite* — *era mokoatta. ccn» 
valandų* au kambarių arba t>®. Ne 
naktinis darbu*

3-ėly IuImj. Murrtaua Hotel.

Agentai 160.00 ) agvaite ir pavaan- 
rinla alutna dykai. Parduokite tnuaų 
popularea kaino* padarytu* alui u*. 
Gera* p**iuvt uiokeatl* .gvarantuo- 
jntna Pilna* cllo drabužių dyku! 
Veikite tuojau*.
S lt SouUi la-iarlauni M. (.lik-ago.

ORYSTAL LAUNDRY 
1446 N. Clark St.

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.
Išbandyk šį naują išradimą.

V Y lt Al Ii: 31OTKRVH. ar jum* jau 'ra finoms. 
k«d tapo itr**u> gyduolė praAulintiiiul plclkbanų ir 
ttulnlkyiiiui plaukų *4inkiiuu?
lEAtiOK PAGEItHOS. Kilt GALIMA ĮLĮSTI.

‘■--•t—li«>iu Hair Tuntr įplaukų tunika*), tai JTA' 
vėlinti*!* Hrudlina* Ir :>aM-kiiitngtuu«l* gyduol-- nuo 
l>lMak»nų ir plaukų allnklma. lie ta dar. auMiprtna 
pluttrjatičlu* plauku*, padaru juu* labai Avgluiui* 
Ir brlljantaval bllagundial*

IMTftMYKt gemutu ntuuraliual ku<ntiaaJJ« ab«*>- 
Uutllkai gtamutuoja N<-u.Ha>to liaukų TumA*. 
J«*V Jl» ateitai ir triaiMcai praAnlinn plciakauaa Ir 
•ulaiko plaušu allnkimg.

VJS1.OMET reikalaukite Hca-K«jrto I*taukų Toni
ka pa* barterriu* Ir apUakoae arba pirkit* M »»#• 
tų G r* ta u* formato, taura K o*, (puaė atraro) buu- 
kule pnnalduoda ui SI.0*; < a* -— ui ®*c.

išbandymui j" nriimn, ilgilrkite *4 l.upung. paty- 
mėdantl aavo v Arti* ir adroaa Ir įdėkite 19c. v«rt4« 
•Umpu padrmjrtn.ui peraiuntimo lėėų. u 
aiųaima aauipalų

IiI

- Jr

IIC1KAL4AGI
I’riprv ”r<ii<Hirn»un” dirbti junk 

yurduj. tunkcaita 19 | dienų taip put 
reikalingi prttjre iclbatrial. iilukuatl* 
16 | dieno

J. Indai man.
1311 W, MMIt Mtvct 

Ick-fotia- Wrntwurtli IK35
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I JOHN K. RODOVICZ =
— ulini kn u

METI VI&KA PAICEUV 
KKAl Tt VE

B Vi—kl* T>■»<*-* Salin- <*•' Katu- Ca- 
X taryKa* lt Vi»nkiu« Vyvllltua
B ISabutuia
= 1111 W. IT Ht. Cltk-ago. =
ftniiniiiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiintr

PAIEŠKOJIMAI.
Gerb. Vargoninku ieškančiu 

vistas prašau atsišaukti prie 
žemiau paduoto antrašo, iš- 
reižkiant sąlygų:

Rev. L. Vaiciekauskas
■u* -«aaj vm Sm-JUM «>• »

jwi tim auuut
Niagara Falls. N. Y.

1‘aMUiuti mvo AVogariu Antanu Ka- 
«l»«M>k*>. i-»rKbiujv GuImu u. 
KuntAiAkiu iniroUrUo. A* gavau lMik
ita U Metuvo. ir aortų ji auroatl. JT* 
pala arba ki.» apie ji |1D<> meldžiu 
ataliaakli am Au> a4r««<<

Aimm<u1Jb FHipmiltitr. 
ttty lluefillal. W<Mvc»l«-r. M»»».

NEPAPRA8TA PROGA 
BAROENAI.

Nepraleiskite šitų proga ir 
nusipirkite priųjerties nuo mu
su ant h-ngvu išmokeščiu. 
Mes turime Inhei puiku lotu 
ticr-iui prieš. Desplames u jie 
kone pHn>id.MMlM pigiai. Knm- 
gi gvveuti -uaignuiusium na- 

t. • • • t <*...--- r 4..•Mt« it šitiems ai imtinu nuuaicr^č 
gnli gražini gyventi šalimiem- 
tij už tn pučia vtiinu pbd.ngŲ.

Rašykite —« TeJefonuokite 
— Ar Atvažiuokite.
FRANK J DEAN 
1404 W. 16 U) Street

Telefonas Ganiu 62tl6.

rūtai sn
«*Mi I-“

■I
I

TIKRI BARGENAI
Puikus Mūrinis Namas, 2 Pa 
gyvenimu po 6 kambarius E-j 
lectrikos, ir Maudines ir Ba 
sementas, arti Lietuviškos Bai 
nyčios Brighton Pąr, tiktai

uz šėoūū.ūū

Mnniiia ntnmui 2 pagyvenimu 5 
ir (i kuni I tart h i nnl Arcner nvtt., 
kuru Iinijt< *»rli Puikinusiu McKiu 
ky Purk o, tiktai už 44500.00

Mūrinis iuuia* 2 pagyvenimu 
po 4 kunibariu* arti prie didžiau 
hhj llcKmicy Parku .Ūktai už 
43300.00

Puiku* medini* namelis Brigh
ton Purkr. arti Arrher avė., 2 pa- 
Ityvrnimu ir mažas Ha<*rmvntax 
Lulaa 23x144 ilgiu, tikros iLugc 
(upi UŽ 42900.00

Puikua inrdinH 4 pugyvciiiinu 
immnt. 2 po 4 knrabnriu't ir 2 po 
pciikia, ir dyk** lotu* prie Mtdicn, 
Brighton Purk netoli LKluviikoa 
Bnr.iO<'uw. V’rrtėe viri 49000.00 
tild.ii nž. S7000.00

2 laitui erti Lietuvių Bažnyčios 
Brighton Purk navininkui IumIuo- 
j* ŠHOUUG |iar»]du<nia už lt*00.00

Šitie v i*i turi but parduoti j 
tiru lupa laiko dcl. įvairių priržun- 
|eių toilcl nvprah'inkilc prugu* taip 
!g: tunuiu slaugi., k.tu i««*iau ir lu- 
'tu nužrtnmtcnHM kaimuni*. k rei p- 
ikilira pa*I

Frank St&sulis 
So. Falifidd A 
Chicago, UI 

Telefonas McKinlev 51+48

.ve.

I

... V'nlaUjA ..

= s

M Imta* .........................

Vardu*

w

1
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J

THE MEX-«U»VTO COMPANY 
MI7 Wad<- l'nrk A*«\. CU-iHaud. OiUo.

Uvrbluiul Al uotui aA |irlr:unlta jum I9v. vctlta «Uuu|<M. u* Mu- 
hm uialoiulUU prlaiųau umn aumpul^ G VA ILVNTl'OTO HLN- 
KAYTo PLAUKU TONIKO.

FlorIde, .

MELBA
TAe Cigsr\Supremė 

ice flop’dc'mELUA' Is, 
>ger «nd nore ptoaainp 
tmld Havana

lftC OrnejiSrm uu. IV num

Lietuvos Pašto Ženklus
(kruiusuMi budus pasiuntimu pinigų Lietuvon, tai Lietuvos 

Ženklai (nuirki-* ) kurios yru Atvežtos ii Lieluvots kad araerikieeiai tio- 
npirkę galėtų nusiųsti Miviemsiems netik dėl lniškų. liet ir didi-anę su- 
nn), pinigų vietoje.

Kiek v iena* jierkautis Lietuviai i’ašį u A'ukių neiuažuiu kaip už 5 auk
sinus (41.23) guanu paliudijimą, kurj uumujiIuh Lietuvon kartu su 
e* •. • • •

psite

uiukuvue VeiiiiM paircia gyvais pinigai*, ręsto ari* 11
Iždinės *tutyw.

Pašiaženkiuii yra šitokią kernų: |x> 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 akuti- 
ky, taipgi po 3 ir po 5 eukeinu* viena. (100 bkatikų nudaro auksuti j. 
Parsiduoda po 25 centu* už aukainą.

Lietuviai 1’uSto icjikJai paraiduo* tik iki 31 d. Kovo, 1020 m Mažiau 
uip UŽ vieną iMUcrj markių ncaiuJii-iamc.
Itoikalnukite virtintuu*.- Tauto* k'ondo *kyrae*c arba pu* centro i*k- 

returią,

K. .1. KRUSINSKAS,
r., Brookbi, N. Y-
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RYTOJ ALDERMANŲ 

RINKIMAI.

Iš GHiGAGOS UĖTUViy
KOLONIJŲ

t IS BRtGŽTO# PARKO.’
■ ----

SąjungiaMų vakarėlis.

PLENUOJAMA NAUJA 
MOKSLO IŠTAIGA.

Atsieisianti 25 milijonus 
lierių.

do-

Chicagos milijonierius ir 
vienas gvvulių skerdyklų sa- 
vininkns. .1. Ogden Artuuur. 
pienuoja pastatydinti naują 
mokslo įstaigų — Technologi
jos Institutą.

Tam tikslui Ims nupirktas 
80 akrų žemės pintas ties 71 
gntvi* ir Vatos avo. ir ten Ims 
pasiaiythnli reikalingi įstai
gai trobesiai.

Viskas atsieisią apie 25 mi
lijonus dol.

Pasakojama, kad milijonie
rius Armour norįs savo dali 
milijonų pašvęsti tokiems tiks
lams, kaip yra padaręs 
jonierius Rockefollor.

mili-

NEGI TAIP BUS.

Iš TOWN OF LAKE.

Rytoj Chiragoje įvyks id- 
dennnnų rinkimai. 7’ni Ims 
pirmu kartu iš lM*|»artyvių 
kandidatų rinkimai sulig imu-

Lnl»d. Sąj. 1 kp. rengiasi 
prie vakaro, kuris įvyks kitoje 
nedėliojo, t. y. vasario 29 d.,

Katra.s kokioj vardoj kan
didatas gaus dauginusia Imi- 
sų. tasai laimės rinkimuose.

Jei kai-kurinse vvnrdose pa
sitaikytų nesusipratimų, tuo
met tokioms wnr<lonis bus pa- 
kirti spcrtjnnnt nntam::!. 
Daugelis žmonių nuomoniau- 

ja, kad rytoj Ims “primary” 
rinkimai, ty. tik kandidatų 
skyrimai.

Taip nėra. Rytoj įvykp tik
rieji rinkimai ahlennanų iš l>e- 
partyvių kandidatų.

GATVEKARIŲ KLAUSIME.
f

Vidujinių mokesčių Cliica- 
gos ilistrikto ofiso laikinas 
kolektorius Mager paskelbė, 
kad pastarojo cenzo sąrašai 
eia busią pavartojami patik
rinti, ar visi žmonės užsimo-Į 
ka mokesčius už įplaukas.

Tue t arpu buvo •••e-
zidento paskelbta, kad cenzo 
raštai negali būt pavartojami 
jokiems tikslams.

1 •

NUOSAVYBIŲ VERTĖ

Valstijos mokesčių komisi 
jn paskelbė, kad Illinois vals
tijoj nuosavybių vertė sie
kianti daugiau 8 milijardų do
lierių.

Iš to tik vienam Cook pa
viete nuosavybių vertės esa
ma pusketvirto milijardo. 
Cook pavietui priguli (’hiea-
ko.

KOMISIJA TURI K0NTR0 
LIUOTI POLICIJĄ.

Miestas nepaliaus kovojęs 
gntvvkarių klausime, sako mie 
sto advokatas, nežiūrint ntig- 
ščiausiojo valstijos 
nusprendimo.

Miesto advokatai kreipėsi 
augščiausinn valstijos teis- 

' man. kad už vąžinėjimų gat- 
, vekąriai.8 mokesties klausimas 
išnuujo Imtų perkratytas.

Miestas turi stiprių argu
mentų prieš Stato Pnblie Uti- 
lities autoritetą nustatyti mo
kestį už važinėjimą.

Keliais metais po įsteigimo 
Stato Pnblie Utilities, komisi
jos. valstijos legislflturn per- 
nini pravedė naujų įstatymą, 
sulig kurio municipalitetai 
jiatys turi teisę nustatyti mo
kestis kompanijoms- nž patar
navimus.

Reiškia, pastarasis įstatymas 
sutraškina Stato Pnblie l’ti- 
lities komisijos autoritetą, (r 
tik. dabar sužinota apie tą 
naują įstatymų.

teisino

Aldermniuis Lvle turi su
manymą, kad miesto policijų 
kontroliuoti; paskirta komi
sija. bet no vienas koks žmo
gus.

Jo nuomone, tuomet polio- 
inonni pers iškirtę su visokia 
miesto politika.

ŽMOGŽUDIS NUGALABIN 

TAS.

TELEFONŲ KOMPANIJA 

NORI PABRANGINTI 
PATARNAVIMĄ.

Chicagos kalėjimo 
praeitų penktadienį nugaln 
bintas jaunas žmogžudis 
O’Brivn, kurs.pemiai vienam 
salium* buvo nušovęs poli r m o- 
nų Burke.

Zmogžudis ligi paskutinės 
valnndo* lukeriavo susi mylė
jimo. Bet nesulaukė. Ir visas 
laikas sakėsi esąs nekaltns.

kieme

Seniau telefonų kompanija 
Chicagoje buvo pakėlusi mo
kestį žmonėms nž telefonų 

• •• •• t • 4 - • • ’VUI14JJ111UU Airi trintni luitjv 
gryžti prie senosios mokes- 
tiės.

Dabar kuomet valstijos nn- 
gš<’iausias teismas pripažino 
autoritetų Statė Pnblie l’tili- 
ties komisijai keisti kont rak
tos, padarytus miestų sn kom
panijomis. kaip tai įvyko su 
gntvekarių kompanija Chica- 
goje, pakelė /irusiau ir
telefonų kompanija.

Ainmlie jei 
dojasi viena 
kompanijai 
vieną nikelį

J laba r kompanija vietoje ni
kolio nori jau aštuoųių centų.

Vadinasi, telefonų vartoji-
* t 1*4?IUMN |m f »i ii 11 £ 19 naujinu nuip 

50 nuoš.
Kas šiandie per mėoesj už 

moka apie pūdantrt» dolierio, 
l>askui reiktų mokėti daugiau 
poros dol.

’lao Likk!a kompanija jau 
padavusi jieticijų Statė Pnblie 

komisijai.

keli žmonės mm 
telefonų linija.I

turi gvnmntnoti1 
dienoje.

i
PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS).333

KRIKŠTAUJA CHICAGOS 

MOTERYS.

Turi priežasties joj? knkš- 
tauti, išreikšti džiaugsmą. Nes 
valstijos j>askui valstijas rati
fikuoja amendmentą, kuriuo- 
mi moterimi duodamo* teisės 
politikoje lygini su vyrais.

Pastaroji valstija, katra ra
tifikavo nmendinentų. 
New Mexico valstija.

Išviso reikia vos 4 valstijų, 
kad amendmentas Imtų įsta
tymas. Tos 4 valstijos susiras 
j jhitų savaičių, o gal dnr grei
čiau.

Ir tuomet Suv. Valstijų 
motery* tikrai turės kuo jia- 
sidid/.iiioti.

yra

r AiEaKujunAo.

Moteriškė su keturiais vai
kučiais palikta Skiemonyse 
C Ienos apskričio Lietuvoje 
paieško savo vyro Petro žybo.1 
kuria prieš karų buvo Ameri-| 
koji*, o dabar nežiną kur 
Jei kn.-
ar mirusį, teduoda 
Ai. K. Stnnkui lx.it 
Str. (’levelnnd. Ohio.

yra.
kų žino apie jų gyvų 

r- it9* Ui

r. moti

SA VISKIAMS LltlbVUJt

Musų kainos auksinę nupigintos ir yra tokios:

GVARANTUOTASPERSIUNTIMAS

1

S
S
2

i ~»

Nedėlioj, var. R dieną di
džiojoj MrKinlėy jiarko sve
tainėje Mot. Sąjungos 20 kuo
pa buvo surengus šaunų šei- 
inininį vnkanėlj, pagerbimui 
aktorių, vaidiau.-ių Rytų Pilį 

. , m. Kadangi
lan vakarelin sąjungietės už
kvietė ir Ig Vyčių 36 kp., tai, 
apart sąjnngicčių. susirinko 
gražus hiirelU-jniinimn, vyčiu. 
Buvo ir s vočių.

Kadangi nodėliomis tokiose 
svetainėse šokiai užginta, tai

Sehool llnll svetainėje, prio MU};io 1S fi j. i • ’ «« . •481 h ir So. Ilonore gatvių. 
Bus vaidinta didelis veikalas, 
4 veiksnių d lama “Pirmieji 
žingsniai.” Veikalų vaidins L.
Vyčių 1,3 kp. artistai-mėgėjai.

L. Vyčių 1.3 kp. artistai savo 
gabumais nesvkį jau yra pub
likų nustebinę, tnd esame tikri, 
knd ir Ii «vki mrnjvil*. Arvnrt 
gabių ai tįsių, tunu pažymėti, 
knd šis veikalas yra statomas 
pirmų sykį Chie. Be aliojo 
visi žingeidausime jį pamatyti. 
Mes. tovnoflakiečiai, tai jnu 
eisime visi, liet linksma butų 
matyt ir kitų kolonijų 
vius musn vakarėlyje.

PRANEŠIMAS.

lictn-

Tyla.

S. L. R. K. A. 1-mas dvimeti- 
nis seimas šinosmet įvyks, kaip 
jau visiems žinoma, Chicagoje, 
UL Seimas bus birželio 17, 18 
ir 19 dienomis. Apie tai jau bu
vo Centro Raštinės pranešta 
organe “Garse.” Seimas ir šei
miniai vakarai bus Sv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 32nd pi. 
ir Auburn avė., Chicago. 1)1. Su 
visokiais seimo reikalais gali
ma kreipties šiuo antrašu: p.B. 
Jakaitis, 901 AV. 33rd St., Chi
cago. III. Seimo rengimo komi
sija jau pradėjo dari ją. Bet to i 
neužtenka. Jei norime, jog šis 
seimas atneštų naudų musų tė
vynei ir pačiai organizacijai, 
turime visi prie to darbo prisi
dėti. Didžiausias darbas guli 
ant S. U R. K. A. Chicagos 
Apskričio ir apylinkių. Čitai 
rbieagiečiai, subruzkime ir visi 
stokime darban. Atmintam, jog 
šitokia proga pasitarnauti mu
sų organizacijai netankiai pa
sitaiko.

Nuo dabar seimas bus kas du 
metu, l’žtai gal jau mes nė ne
sulauksime kito seimo įvyk
stant Chicagoje. Chirą^lečiai, 
mes galime viską atlikti, jei tik 
norėsim. Todėl įtempk i m Havo 
jiegas is laiko ir visi Susi vie
nijimo nariai l»ei narės į dar
iai, į derlių!

Seimo Rengimo Komisija.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Labd. Sąj. 4 kp. veikimas.

Nors* daug visokių darlių 
yru užgulę ant musų žmonių 
pečių, bet ir pastatymas naš
laičiams prieglaudas gerų 
žmonių širdyse neiMjla. Rodos 
į susirinkimų ateina vos keli 
z. mo nė s, Im*1 pažvelgk ant stalo 
—|»aiiiatai jienkdešimltę arba 

šimtinę. Iš to nedidelio būrelio 
atsiranda stambi auka našiai 
čiams.

Keikia priminti, kad 4 kp. 
šįmet jau turį 1 garbės narį, 
kuris Įmokėjo visą šimtinę, t. y. 
p. A. Bislis, uolus veikėjus 
labdorybės <lirvoje.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs ne senų garlats narių, kurie 
pradėjo mokėti savo šimtines.

Prie progos reikia pranešti 
i—iO<HUVI11VUA*VV44MI*1>5

29 d., s. m., Lab. Sųj. 4 kp. ren
giu didelį vakarų. Sykiu pa
kviečiu ir visas Lal><L Sųj. kp. 
(’liicagtijo į tų vakarų. Tame 
vakare L. Vyčių 4 kp. artistai 
vaidins dideli veikalų. Tėmyki- 
te ]Miskelbimų.

Visų meldžiame paremti tų 
vakarą, nev petnR- ef* Lab 
Sąjungai.

žaista įvairus Heluviški Žaidi- 
u Tnni.

9:30 liesilinksminantj jauni
mą ir sųjungietes šeimininkės 
pakvietė prie vakarienės. Apie 
vakarienę nėra ko nė sakyti. 
Visi gerai žino^.kokius skanins 
valgius moka*pagaminti lietu* 
vės moterys ir simpatingai 
parengti stalus. Visi valgiai 
buvo, knip sakoma, “heme 
innde”. Be to vakarieniaujan
čius moterys pavaišino ir įs
pūdinga programa, kurių iš
pildė jaunos siijungietės bei 
vyčių kuopos nares.

Pirmiausia sudainuota Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Solo 
—Kur bakūžė samanota — 
gražini padainavo p-lė J. ftir- 
vaič-iutė Jįm »qynu prilarė inu 
sesuo Ona. Paskui jaunos, bei 
mažos mergaitės: Z. P&aitė. 
S. Statkintė, V. Junokiutė. pa
sakė gražias eilutes. J. Rinj- 
kaitė ir O. Jovaišaitė padai
navo duetą. Jauna mergaitė 
O. AngfttikalnMtė pasakė mo
nologų: P-ni Kukošiimė, ku
riuo iki sotiea visus prijuoki
no. Ant smuiko šmotelį išpil
dė p-lė O. Jovaišaitė, pijanu 
pritariant jon ^oseriai Euge
nijai. Progrižnn užhaigta 
tautiniu himnū^-

Po vakarienė*, dar vahtn- 
lėlę pasilinksminę, visi išsis
kirstė pilni gerų įspūdžių.

Kada Brighton Parko Idėji
nes draugijas apsiaučia tam
sus debesys, kada asmenys ku
rių praeitis Imvo ir dabar y- 
ra arti susigiminiavimo su 
Inisvamanijn. tik prisidengę 
katalikystės skraiste pasiryžo 
išardyti L. Vyčių kuopų ir 
geležį, kaipo i t ankį tam ardy
mui. jie patys arba samdytie
ji mušeikos svkįjjau panaudo
jo. siimušdami keletą veikles
nių narių, einančių iš susi
rinkimo ir dar tą žada atkar
toti, tada linksma dalyvauti 
tokiame vienminčių vakarėly
je, užmiršti tad aplinkybes, 
kuriose, užuot augti, džiūva 
čia idėjinės d rangi jos bei or- 

a tn^onimac I p..... ............................................. .
tai rodo.

ftis sąjunginių vakarėlis pa
liko dar ir kitų malonų įs- 
pudį-tai suartino vyrius ir są
jungines In-ndrabi veikimui. 
Jeigu tie lwmlro veikimo ry
šiai paliks ir toliau tarp tų
dviejų jdėjinių tampų, daug 
darim ateityj Bažnyčios nau
dai, 
nės

J. S

UETUVAIŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 5
IHHH Hl * - *

AR ŽINAI
Ua4 u. yrn hmKim; k*4 per TJetum; rrakytae D^ndrov* Tamsta ctmvu eatt jnuięstl -

nevilktam* lAetuvoje?
KmiImiiuI U«k «taun i>in>KM Jau uiunvututa jstr Brb<lru*y kr kvitai peraiualtinui ant 4<«h W 

Imyvt’Jo, knd dabar

M r* Jau pilnom^ i'nlij, kM mų* _lė«tU*O*_lr .m 1 VHn* jnėr.

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 >> 4.00 3,000 >» 60.00
300 G.00 4,000 »> 80.00
44N) . M 8.00 - 6,000 H 100.00
500 10.00 9,000 »» 150.00
'l.(MM) 20.00 12.000 >» 200.00

nee] laiko.
Dėl platoanių tn'ormacijg ra lyk tnojaua ant temlau paduoto adreao. Jei nori tai Rali pinlrua 

munnii priduoti aUiklal auralb'tą avo adresą ir kam pinigu* atunčiala Ir mn* juo* tuojau* paalQ«lme.

Lithuanian Sales Corporation
120 TREMONT STREET. BOSTON. MASS.

iiimniiiHitnimmmmmmmtmmmmmimmmtimmiFtmmmmiiHimmimHnHHmmtttHiNi

6V. KAZIMIERO DR-TĖS 

Sheboygan. Wis. 

Valdybos Adresai:
T. Grigaliūnai, pirm*. 1437 So 

llth St.,
Jurgii B&taitia, vicr-pirm.. 1428 

So. llth Si.,
Aug. Jukmalu, fin. rašt., 1C2G 

New Jeroey avc.,
P rot. mkr. Kazimieras Smai į 

džiunaa, 1017 Swifta Avc.
Ižd. Antanai Cižaųduu, 13181 

Ncw York Are.
Kanos glob. Kazimierai Lukšii 

ir Jonas Joėii.
Maršalka Pranai Daugirda 
Susirinkimai atsibūva kas antrų 

ncdrldienį mėnemn.

— .. ......................
Į-------------------------------- ----------- —

r

ŠV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI

Waukegan, III.
e j

tautos labui ir visuome- 
gerovvi galės nuveikti.

Pušaitė.

MIRĖ ATSTOVĖ 16 MOTE
RŲ SUVAŽIAVIMO.

<. -

A utomobiliaus suvažinėta 
moterų suvažiavimo atstovė 

r. l<r “^2****^* 
paign, UI., mirė ligoninėje.

WASHIN0T0N0 DIENA

I

Vasario 22 d. AVnshing- 
tono gimimo dieno* paminėj; 
inas. Kadangi ta diena išpuo
la sekmadienį, tad panunėji- 
ma» perkeliama* į pirmadienį, 
hi>. 23. Ta iih*na visi miesii-» J jį*

niai ofisai bus uždaryti.

Dr. M. Stupnidd';
3107 So. Morgas Street

CHICAOO, UAAHOIM
T**da KIS!

V&l»o4o«: — I Iki 11 UI ryto:
8 po pl»nj Iki I rak. NadMlo- 
ruia duo a Iki a vai vakar*.

«

K

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Vietom St.

V’ice-Pirm. — Antanas Taukius, 
1125 Lineolu St, N. Chicago, III.

Nutarimų Rašt.—Jonas Bakšys, 
1331 Presoott St,,

Fin«nm K»St---- Ra.” .« r*-- — — - -«e~*
mulynaa, 759 Sheridan Road.

Kaaierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St.,

Kaaoa Globėjai:—
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie- 

tori* St.
2. Kaa. Makuika, 1411 So. Vic- 

tnria Rt
3. Pranu Ka®dMęv1?hi!i, 

8lh St.
Maršalkoa
1. Pranas Dapkus, 1407 

oott SL,
2. Mykolas Galima, 736 

nuoga Avė..
Knygius—Pranas Kaptarsuakas, 

1321 Ro. Virtoria St.,
Vėliavas ncM*jaa — dtuuaiovaa 

Urboną*. 911—8th St.
Organo Užfiorėtojss — Antanai 

.T 1*117 ViMnrnv

101?

Prea-

Ctun-

DR. S. BIEžIS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
»O1 Wwt Itnd SL 

K»mp»« fl. Lcarttt 8t. 
Telefonu Cana! 8282. 
v«u«a.^i « a •«» « a —

ir

U S. D. LACHAWICZ
LMvv/a OtUmtIim lv»M

kv juctMMMk Wlk« liiSiMfai 'iii*
------dvrtrti tavu oUaakiUatl

W. 23 FL Chicago, BL

SI 14 W. M.
Telefoną* MeKinlcy 4VtI 

Valandna. iki i» Ar/io.

i
I

J. P. w AfTCHES
ATTORNEY AT LAW

LŪKI L VU ADVOKATAM
IMI B. WOOD HTnEET

CSICA(K)

šv. Antano Draugija atudrinki- 
mua laiku po 8-tai dienai pirma 
aekmadcnį. kiekviena mėnesį, 1-ma 
valanda P° P'fttj. Lietuvių tortai- 
nėję. 9th ir So Lincoln S ta., Wm 
krrgnn. Tl!

•4 •44*44*4 •4444 »••>•••••••

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

»•«M ♦*4*•

II

I
I
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