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Tuo tikslu saKoma, jungiasi 
gyventojai.
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Rumunai Nuteriojo

jreta Nužudyti Anglijos Pa 
siuntinys Suomijoje
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Rumunai pasitraukdami api
piešė šal).

PASIKĖSINTA PRIEŠ AN
GLUOS PASIUNTINĮ 

SUOMIJOJE.
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Budapeštas, knvo 2. — Ru

munai aplęizdami upės Tbeiss 
klonius. anot žinių, apiplėšė 
vinis plotus. Paėmė su savi
mi, kas yra reikalingesnių.

žmogžudžis nepataikė; 

nesuareštuotas.

(Jauta

Fiume. kovo ‘2.—Itoliir»« vv- 
puohylpv UfUlų bio-. 

kada aplinkui miestų Fiume 
su tiksiu išvyti iš via lakūną 
Gabriele d’Annunzio. kuris 
vis dar laikomi su neskaitlin
gu buriu šalininkų.

Italijos vyriausybė nuspręs | 
dė šitą miestą atskirti nuo! 

•viso pasaulio. Neįleisti čia nei j 
maisto, nei kitokių reikalingų 
prekių.

Sakoma, jog maistas Ims 
pristatoma* tik vieniems ^vai
kam*. Daugiau niekam.

Jnu ir šiandie čia *tnąi* u.i 
bai apverktinas. Paskiau bu* 
aršiau.

D’Annunzio eitas -apleidžia 
ne tik kareiviai, 1**1 ir oficio- 
rai.

Susirinkimai ir demonstra
cijos čia uždrausti, jei nori
ma kritikiicdi lakūnų.

I
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"Seno^orporacija’
LEGALIZUOTA.

kovo 2. — Aug 
še i aušins šalie.- teismas puškel
io į,..iul»oa i.'Guiiir, ■
United Steel Corjiorafion vrn 
tagulė taflgjtoi a. ija jr jte kom
binacijos nėra priešingas ži
nomam Shvrniano prieštrusti- 
ninm įstatymui.

Byla prieš tų plieno korpo
racijų buvo pradėta 1911 me
tais. Norėta ją suskaldyti ar
ba panaikin’i. kaip kml )ia-< 
daryta su lilmlo Irusiu ir ki-1 

; tais.
I • s *I * ____ . _____  _

Niekais paverčiamas federalis

i ■■ — ■ ■ ■
C kovu 2.—

Vakar čia federalis teisėjas 
Geiger legnliziivii visoj valsti
joj dirbti ir pardavinėti alų 
su 2 ir puse nuošimčių alko
holio.

Nuosprcndįs išduota,, reika
le Monitovoc I*rodiici* Com- 
pany. kuri buvo pareikalavusi 
“injunetion ” prieš Volstcado 
Įstatymų, kur* gėralams nu
stato pusę vieno nuošimčio al
koholio.

Teisėjas Geiger nusprendi
mo pažymėjo, jog valstijų* 
prohHucijinis įstatymas (Mnl- 
bergerio įstatymas) turi pir
menybę ir valstijai svurlies- 
nis už federalį įstatymą.

Argunumtų m**tu buvo ata-l 
kilojamas aštuonioliktasis | 
proliihjcijos nmendmentas.1 
Buvo arguineUtais prirodytu, 
kad kongresas neturėjo teisės 

I prie to amendinento nustatyti 
i gėralams alkoholio kiekvb- -

I
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GAld P A A a L11 LKUbb JA

PONUS KINIJA IR 
KORĖJA.

UAiui.- pašau uis jiem* įHoovi
ja s ir strategines vietas, kol 
hu< pabaigta galutina likri- 
darija ku buvusia Kolėako val
džia, 

j 

I 
IPekinas, kovo 2. -- Jei Ja- 

|xmijn laiku neatšauks savu 
kariuomenė* j* Sibcrijos. ga
li įmini susilaukti karės. Kuo
met pakils kuriui Siberijn 
prieš .Inptnijų, tuomet pakils 
revoliucija Korėjoj ir paga
linus prieš japonus atsisuks 
pati Kinija.

Kūrė* debesys Sibelijuje ne-. 
kuomet dnr nebuvo tnip juodi 
ir tiršti, kaip šiandie. Kas 
momentas jie gali pakilti ir 
Japoniją intraukti delian pa
voju u.

Kinija tik lukeriuoja tinka
mos progos, kad visu savo 
sunkumu užtelti ant Japoni
jos. Korėjoj jau senai ruošia
ma id'elna tvvollilrtja. Silpti
jos revoliurijonierini prisi-t 

, jungs prie tų ir kitų, kuri ja- 
i [K>nu* suginti į jų apgyVenta* 
sala*.

Induos ultimatumą japonams.

Oi n yrn informacijų, jog Si- 
lierijus revoliucijonierių va
riai pasitvarkę induos Ja|>oni- 
jtd ultimatumą. Pareikalaus 
arba veikiau* atšaukti savo 
kariuomenę iš Silierijos arba 
stoti kurėn.

Nauju valdžia Vladivostoke, 
sakoma, tik laukia, kol Ims su
mobilizuoti valstiečiai, kol jie

j- • 1—----------
Ve kodėl karaliaus vaikai 

išsiųsti Anglijon.

Paryžius, kovo '2.—Prancū
zų rojalistai didžiai nerimau
ja gaudami žinių iš Ispanijos, 
knd tenai šiandie viskas ver-j

1 dn. kaip kokiam katile.
Kas momentas, anot žinių'. , 

Ispanijoje gali užsipliekti re- 
volinrija. ** •

j Pirm Icriių dienų Ispanijos 
sostinę Madrioių apleido auto
mobilius. -Jw iškeliavo sosto 
įpėdini* ttartdinnas 12 metų, 
su seserimi' Beatriče ir broliu 
don Jaime.

Ties Stftr ■Wbns 0 a n pervii- 
žinvo y»er Prnnėuzijus rul>ežių.

Reiškia, vaikai išgabenti 
Anglijon. Neg Ispanijoj bui*u 
jnu gyventi. Tik nuolatiniai 
darbininkų streikai ir mėty
mą* bombų.

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

Po to t nujaus jiųtontim* 
pa«idary« ankšta visoj Kzijoj.

Japonų terorizmas.

-butonu kariuomenė jau ir 
taip nepakenčiama visuos** 
rytuose. Bet kuomet ta ka
riuomenė visur terorizuoja gy
ventojus, nepakentima* turi 
didėti.

.Yra žinių, kad japonų ka
riuomenė atlieka pikius dar
bu* kaip Sitarijoj, taip Korė
joj ir Kinijoj. Kur ta karino- 
inenė pasisuka, tenai visur pa-

I juntama nepaprasta geležinė 
ranka. Gyventojai baisiai 

' spaudžiami ir persekiojami;

Ką darys Japonija.

.laponija mato sau (Mivojų 
i Si berijo oje ir loitar. Bei »»•»•- 
gina laikyties M*no*h»n»am 
didume. Nemano* gražiuoju pa
sitraukti iš užimtu fiozicijų.

j Japonijos vyriausybei te-
■ o’iau* vargas tame, kad p»ty? 
Japonijos gyventoje^ prie* t ... 
si takiai imperijaltatfbdl 
litikai. Nenori (urėti kuro 
Sako, kūrės nori im|M'rijalis- 
tai ir militaristai. Tad jie vie
ni tegu ir kariauja.

Tame ir yru visa nelaimė.
Ir ju Jiqx>nijos vyriausyla* 

liepai ink- prio* savu gyvento
jų noro, neužilgo Rytai turės 

' užsilieknuti.

PALMER PASISKELBĖ 

KANDIDATU Į PRE 
ZIDRNTUS

1
pusę vieno nuošimčio. 1 uo

Londonas, kovo 2.
žinių, jog Gelsingforse, Suomi
jos sostinėje, atlikta nepavy- 

j kęs pasikesininiiui prieš Angli
jo? pasius tirų. Jardą Actou.
. Pasiuntinys vakar ryte 4a : 
žiavo į prekivietę, Jiuomet į jji 
šauta. Tečiąųa į jį nepatai-

I Rasi kušintojus nuaus raštuo

tas. Lyginį nežinoma užpuoli
mo priežastis.

tairda.* Acton, kurs vtn bu- 
vę* Anglijo* generalis konsu
lai Zuriche. pasiuntiniu > Siu e 
inijon išskirtas praeitą rug- 

**

Anglija nepriklausomybę 
( Suomijai pri imi i no gegužės 6, 

1919. Ant rytojau* tą patį pa
darė Suv. Valstijos.

C'ift nuomoniaujamn. kad 
pasikėsinimas busiu* bolševi
kų darbas. %

I

Nmkttr nieko nepatiko.
Ungarijos kariuomenė ap

leistų teritorijų palengva už
ima. •

'Sugadinti geležinkeliai.

Pasitraukdami rumunai pas
kui save sunaikino ^eh^inke- • 
liūs, tiltus, geležiu kelių susi- 
įaugimus; nukapojo telefonų ir ■ 
telegrafų vielas: su savimi pa
ikino Užsilikusius arklius ir 
galvijus, taippat žeimlirbystės 
ir kitokias mašinas ir mašine
rijas.

Kaip žmonės apdirbs žemę.
J. ” -
Tos vietos yra apgyventos 

mažažemių žmonių. Tie žmo- j 
nė„ dabar patys vieni, be gy
vulių, bus priversti žemę ar-i
. A : . 1 ■ i■ • . • •

Atlanta. Ga., kovo 2. — Ge-; 
norulis prokuroras Palmer pa- į 
skelbė, jog ji* apsiimąs but 
kandidatu į šalies prezidentus 
iš denio kratą partijos. Busi-. 
moję demokratų konvencijoje ? 
tad jo šalininkai pasidarbuos! 
už jo kandidatūrą.

•• ___________________________________

Londonas, kovo 2. — iš 
Maskvos pranešta, kad bolše
vikų kariuomenė paėmusi 
miestų Stravropolj šiauriniam 
Kaukaze.

i

turpu kongresas tų padalė, 
Mulliergerio įstatymas gy

vuoju \Vi.Miinsino valstijoj. 
Jis leidžia vnlstijoj dirbti ir 

I pardavinėti alų su 2’/į nuoš. 
ulknbulio. Kiekvienai valsti
jai nuosava* seniau nžgirtas 
įstatymas vra *varl*,snis už 
tokioj pat rųšie* ] aiškesnį fe-i 
detalį įstatymų, sakė teisėja*, i

KOVO 2, 1920

C’liiriigo. — Šiandie gražus 
oru*, šilčiau; rytoj nepasto
vus.

ti. akėti tr užsiimti kitokiais 
dariuits laukuose. ,

Rumunų okupacijos medų 
gyventojai tyčiomis pilnai ne- 
n|xiirbo žemės. Pasirūpindavo 

jasų tik tiek, kad bile kaip 
pramisti, kad neteisti naudo- 
ties rumunams.

Šiandie bu* kitaip, kuomet 
atyiaZin^

BUVUSIEJI KAREIVIAI 
KOVOJA 8U POLICIJA

Londonas, kovu 2. r- Dėmu 
bilizuoti kareiviai čia bnvo 
parengę pamelavimą xU tikslu 
nž pmtesrimti, k m m buvusieji 
kareivini* prašalinami ii val
diškų darbų.

Demomtrneijų metu sc įrem
ta an policija. Apie 50 žmo
nių Hužeiata.

PRIBAIGĖ SEONKE 
LIEČIU STREIKAS.

NEMAŽO ATLYGINIMO 
REIKALAUJA LENKIJA.

pažadėjo jam taippat viekai 
tam pačiam šnarinkime atsa
kyti.

Kasžin kaip į tą atsineš 
bolševikai.

■ —

Copenhagen, kov o2. — Len- * 
kija taikos sąlygoj be kitko 
nuo bolševikų reikalauja 31,- 
rrfMMHAjmn lenkiški! w«rlrl« 

■'4’*,3D*rvn."*’”2sr2rqp~'‘" —
(aukmi) atlyginimo.

Normaliais laikais ameriko- 
niškari pinigais tasai lenkų 
reikalavimu Imtų lygus arti 
8 milijardams dolierių.

Apie tai pranešu vietos laik 
raštis Tidečde.

4 , ■ ■
NEW ERSEY LEG1SLATU 

RA PRIĖMĖ SVAIGA
LŲ BILIU. I

Trtnton, N. J , kovo 2, — An
dai tarne • ysis N«w Jerscy 
Iegi*1 nturos butus, gi vakar 
ir -enalas pravedė svaigalų 
biliu. Sulig to biliaiy* šitoje 
valstijoje, nežiūrint šalies pro- 
liibicijos įstatymu, gali būt

Paryžius, kovo 2. —■ Vakar 

vakare pasibaigė gvlržtnkelie- 

-1 reikta* i Pranruzijojr.

_v„ldi ritamas ir pardavinėjamas Į 
nlns. netarį* daugiau knip 

mion. alkoholio.
Kaip šiandie gubernatorius 

Edvatd* patvirtins bilių ir tas 
hn t< į«t a t’ nw«.

Bet bravarai paskelbė, kad

KALTINA JIS RU8UOS 
SKALDYTOJUS

■ •

Reikalauja pagelbon kazokų
i

Jekaterinodaras, pietinė Ru
sija, vm. 15 (suvėlinta). — 
Pn žinomu onnomln nenilrinn 
armijų nepavykimų pietinėj 
Rusijoj, Kubaniav* ir Dono 
kazokai savo apskričiuose pa
siskelbė pusiKU-nupriklaiiMH 
mais ir nusprendė ginties nuo 
bolševikų, jei tie mėgintų 
briftutice į šituo* apskričiu*.

Kazokai parinko laikinų ta- 
rybų, kuri čia susirinkusi ajs 
taria savo Šalies reikalus »ir 
veda visa valdžių. Tarylm 
nusprendė palaikyti nuosavų 
armijų. Bet jei butų reikalo., 
unu pavartoti ir alielniems 
Rusijos reikalnms. pavedant i 
gen. D«-uiklno vadovavimui.

Karė* fronte nepavyk i mai iri 

kazokų atsidaliniiuils baisiai Į 
įžeidė gen. Denikina. Todėl1 
jis čia ntvvko wu savo ūkai 
t linguoju štabu ir šiandie: 
lankėsi kazokų taryta* susi
rinkime.

Dr.vė
' Rur

mvl Denikinui negali but vie
tų* tiirfie kazokų. .Ii* pusiini- 
Mą* savo laisvanorių armijų 
ir išsitrauksiąs lotinus. Ir su 
tąja diena plyšių* karė* fron
tas ir Knbanius su visai* ka
zokai* patck*ią^

Ir laisvanorių 
Ii sulnikyti nno 
ni<>, persjM’jo jis
nesibijų* bolševikų briovimo-

I h), lig kol zustiprėsianti jo
1

urilllJH; -

Kas veikiasi fronte?

“Masu nuopolio dienomis“,' 
“kiek

Iiolševi kailis, 
nieką* nega- 
tokio, žings- 
knzokus. Ji*

I

Dęnikmas nėra baugus.

Gen. I >eh i kinas kallw*daimis 
reikalavo, kad pietinė* Rusi
jon gyventojai kaip vienas sn- 
nijungtą pri<*t bolševikus.

Kazokų \udai ir farybinin- 
kai pažadėjo duoti jo nuožili
rai visą savo annijų ir iš-

-f t, ♦unujiy pi tą i mukiuoju
rusų armijų vadn. Tik išreiš
kė, kad jii* jam pastatysiu dar 
kaikuriuo. reikalavimu*.

Denikimi* pasisakė, jog jo kuibėio gen. Denikinas. 
nekazokin* lątavanorių. armi
ja ueperdaug stipri. Dali* tos 
armijos veikia kazokų aj»s- 
krityj. tnij paf ši j*’ nroiljn 
Husisiekinin* eina per kdzokų 
žemę. Ro<l- jam nesmnuii bu
tų daryti išmetimui mus kuzo- 
kam*. Bet ji< nesi bijąs, kai- 
l»ėdmmu> tei*vhę.

“Nia« ju-ų propaganda pa
dare* tai. kad man m*pavyko 
u ugal et i bolševiku*,’’ -ugrian 
dė Deni kinas.

Išrodė jiems pavojų.

i

vienas ieško kų nors tokio,) 
kas dnr labjnus galėtų pn-I 
kenkti niurni frontai. Dešinieji Į 
už nepavyki nnt* kaltina mu 
*>ų vidutinę prpgramą. Kairio- ( 
ji tvirtinu, kad nupuolimų į 
jmkrliii musų n.«a kei joninė'
valdžia.

“Ninibiie atsidūrus vidun! 
įmiginusių pol it i k i nių liepsnų, 
nš ignoruoju visu* tuos )**r- 
sonališkilnius, visu- fa*. klai
dus ir politikinę mųmkuntų.

“Ka* veik imsi fronto! Vu- 
mnefco š<»ne. kur vra nmsn

ne* visokia pro|mgan<lu ]ia£e-l “To< idėjos priešininkai 

mino musų vadų autoritetų. I turėtų pagalinu* suprasti, ar- 
Antai gruodžio pradžioje Ku-, gi didžiule Rusija gali gy- 
baniims piidttusr laimi stiprios; 'imti Is- Jumlųjų ulba italu- 
kazokų grupė* išsisklaidė, tų^ 
kazokų, katrie sprendžia vi- 
mm* armijos likimu.

“Musų tolimesnis 
įima* yra galimas, 
neeibijotne bolševikų
mosi. Teeinu* Kubanians ar
mija turėtų tuojau* eiti fron 
4- ? - ..M ?— 4 ’

ntsime-, 
Bet įlies i 

hriovi- i

S- ..Kt..*- t *.«»»•.. 1
.A41 J, 114.10111 lt-u npiueivju- ' 

šia* vieta*. Nes šiandie fron-‘ 
t<* Kuliu niaus armija turi vos 
2,5(M) kardų ir 6.000 durtuvų.

“Turin aiškiai pripažinti., 
kml propaganda savo veikia. I 
Nes kuomet šiandie reikia at-. 
sidėjus* grumtiem liendruo- 
jn priešininku, kazokai at«i-1 
dalinu nuo Ris-i jos ir steigia 
naujų, atskiriu sau viešjiatijų' 
*n n<*priklaii*oinn armija.

“Kuomet knzokni faipelgia-i 
si. jie nepiMto vieno daikto. 
Būtent, kml laisvanorių armija 
ir j°* vyriausia* vada* tnr- 

ijn Rn.-ijui. In t ne kazokų 
tarybai.

Tik vienybėje buz laimėta.

jo* jūrių!

“Aš proteguoju prieš ma
žųjų 'tautų atsimetimą nuo 
Rusijos. Protestuoju prieš 
Ameriką, kuri pripažino Ge- 
orgią ir kitas Ruaijr** provin
cijas, pasivadinusias respubli
komis. Ne* pačioje Rusijoje

t negali imt kokių nors atski
riu vio-ipntijų, talkininkai ne
turi teisė.* niai’ytie* į vidų ji-, 
niu* Rusijos reikalus.

“Nėra čia man vietos!”

“K nuveikiau* siųskite Ku- 
baniauH armijų f rantau to
kiam rkuitliuj. kiek tik via ga
lima. I)ono-K ii bariaus arini juo 
turi teisė* gyviu it i ne dėl savo 
tradicijinės tarnybos. I**t 
keipo Ru-ijo* armijos dalD. 
Tų linui jų nišų vadai pavar
ta
tos Rusijos ir 
U 
kuris.

“Jeigu kazokų taryba drįs

geriesiems

n:

tikslams. Be 
armijos vieny- 
lollUUš Vf-llnegalimu

nt*i*kirti nuo į 
nizacijos, jei p 
atskiriu knzok 
atskiria armijų 
save apginti ir 

i ntsitikimr

Generolą* In* jokio* baimė* svarbiausias frontas, priešiniu 
kn* sutraukę- skaitlingus iš vi 
-o* Rii-ijo- >jx«kits. I.— ten me* 
turime trauklios. Rostovu ir 
Novoėerkasko šone me* tikrai 
imlčiomr nudaryti r H4**’ J'”’*’ |
ma Itat ten mum.* pritruko 
drąsos ir didvyry be*.

Neatailaikymo priežastis.

“Me* turėjome atsimesti.

“Musų visit kova yra 
mn įsi vėliava sujungto 
sijos ir sujungtos 
Garsieji generolai 
tųjn i»l°ju. Neg sulig 
galima -njnngti 
kareivių buriu* 1 
vesti ėanijuinijų. T< 
tos id?jo> tolina*! 
Xv* im a! ?-■'-*** eta

A Itll- 
nhnijos. 

pasiremia 
to* idėjos 
ĮYtHTttO * 1 ll ■»

kazokijų, .lis pažymė- 
I jų pašiau-nepri k lau- 

|Mi>iskrthHiui* neturi 
-. ‘Tiesiog koliojo. kad 

us karės fruntan turi 
ę> vos &u0u vyrų.
i kazokai phnuojn nt-

nrnm
Kazokų ; skilt i nuo Rn«ij

grvzln

MIVHMIU
lair.n*

to- 
vj<*- 
ofi’

□ i
ramiai

PIRKITE KARES TAUP^

/
MO 2ENKL



2 DRAUGAS
*’?u? V** Jįž;į

t E5

>

r.irrmr avr m neg r»Trvnt®rw' 
“DRAUGAS”

Eina kax!lm| U?J.)nu> nodrldimUus,

FfUBrcMERATOS KAIVA: 
<WCAGOJ IH VtKll VVJE:

Metama ............ .*..................... ge.ooCu—cd ...•••« .,*••.« S.S0 |
6VV. VALKT.

Metam- ................. ................ .. g 5 00
Pu-rt Metu ................................ 3-00

* Prenumerata niokaal likalno. Lai
ka* akaitoal nuo ulalraiyrno dienos n* 
nuo Nauju Metų. Norint permainyt! 
adrc\.-a visada reikia prMdųaU Ir aona* 
adroaa* Pinigui geriauaia Kiurti lipor. 
kant k rasojo ar rsprcM* "Mancy Or- 
der” arba jdcdr ’it pinigu* | regla- 
truota laMkt)

“Draugas" Pubiishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, BĮ.

Tck-rona- McKink-y 8114

Peticijp Teise.
Kiekvienam Livluvo* pilie

čiui priklauso peticijos tei
st*; ji* tur pilną teisę raikšti 
savo iuisiimiiniiią apie visu- 

. —.. ..e* tiaminus darbus,
gali duoti, kur nor, Nurodymų, 
ka* toj vjilstyhjv yra nege
ra. kas yra taisytina. Juo ln- 
biHit tokia tei-ė priklauso į- 
vairiom* dniiigijoins. hroli- 
joois, sąjungom*, partijoms. 
Misi vieni ji mam.-, ir tt. Kiek
viena Lietuvos piliečių orga- 

' nizuotn grupė tur pilną teisę 
ir m*t ptire'gų tarti rimtą sa
vo žodį dėlei valstybinė- tvar- 
ko«. delei esamos vyriausybė*

041' M IMI.'
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diubų ir uurodinėti viešai jus 
trukumų. Toksai laisvai reiš
kiamas Lietuvos piliečių bal
sas ne tik negali huti gųiuuž- 
iauuis* bet jeigu ji> rimtai ir 
(šutam tikrais prirodymai*; iš- 
tarias, gali huti tik Lietuve* 

' 4yriausylH-> veikinomas. To
kia teisė šiandien priklauso 
visiem- uHiečinms Lietuvųi-., 
ir paveidžiui kiekvienam val
sčiui yra duota teisė dn/yti

Jf ą^vu nusprendimus ir i ika- 
r itv.onns d ,ei vf.-ų vulsfvbės 

n.’ka.’ų ,*»i eis ai-Jonė* 
priki iuso ir v’ .rin* Lietu
viams, svetr.r gyvenant i<*in*.; 
Dtos teinėmo turėtų nundotis 
ir visos Liet’ivių Amerikoje Į 

"TKgųnizarijus.
Paskutiniu laiku dažnai 

rtuidniuo* liiikruščiiioH* ži
nių . kur nuprikiniiia 
tandrais .-akiniai* Lietuvos 
%’yriim-vl»ė- \ idau- nr l'ž*ir-j 
niij politika ir durims. Rašy
tojas ptuuišių straipsnių ar 
laiškų paprastai užbaigia ra
šydamas. jog tukini vvriuusy 
bej nevertu skolinti pinigų, 
neverta ėną remti fMokolų. ur- 
l»n. knd tokiu vyriausybė Ido 
gi*xiH- net už rusų ur kita- 

g vyrinusylav. Išvn<l<>- vi.-ai 
nuli iringuo. Jeigu vyriau*)-

| . bi> darbui vra negeri, tai n*i- 
kiu. kad jie butų kitaip atlie- 
kurni, urba kad butų kita

L, riliu*) L-.
L kn

s turus Misija
' I i»'ttB<»n ir kur rri-1

kiu įteikti visu- nutarimus, į 
kurie linitui nušviečia vienų, 
ar kitų politinį ir visuomenės Į 
darnų, i okie nutarimui guli i 
pftdėti suprasti dabarties dar
bu.- ir jmgrlbėti juus geriau Į 
It**,,, »p«' jeigu sų» liuiari- 

nuri hutų daromi organizuotų 
piu.
hu» liint nurotlymu-. ka- ir.
> rvtkin validybėje daryti,! 

grupės turės giliau aps- j 
sjj ti ir apverUnti (mėiu: j 
bu- ir teikiu sjėti, j«»g vei , 
B priei* prie išradus. ,i 
i laiku <btre>nnwi Lietuva* 

*• « Vvt • y ttu ^8*u mu-

I

Į

te.r

yru 
litiniu-

yy- 
kriti- 

ir.
Lie-

Kauta 
reikalinga.

žinomu.
noriai apsiimtų

tinai reikalinga ir remtina, o 
jeigu jau prie tokių ištikiu 
neprieitų, tai turėtų nurodyti 
kelius, kur ir kaip tos reika
lingos valstybės darbinu* lė
šos yra galimu gauti. Taigi, 
kas nori ir gali, testoja prie 
rimtos kritikos, pric darbu, 
kursai galės huti ir Lietuvai 
naudingas.

Apie Pinigus
sa* 
kn

Lie-

vul-

Sujudu. -ukruto žmonės 
vo giininėtus ar šiaip nuo 
ro nukentėjusioms pinigus 
siųsti. Dalair tik ir tegalini 
tik vien klausimus apie 

tuvos pinigus. Taigi.

T.i<**vi vnv* ’’’iitid?»rr 
vartojami yra vokiečių
džios išleistieji pinigui, bu- 
teut vokiška markė arbu lie
tuviškai vadinoma auksinu. 
Markė ir auksinas yra ta* jmt- 
aai. Markė susideda iš šimto 
pb-iūiigų arba skatikų. Tos 
vokiškos markė- (Lietuviškai 
aiiksimii) vrn dviejų rūšių: 
vieno* yru išleistos apyvartoj 
tik Lietuvoje, jo- vadiniuno* 
ostmarkė-, o kitos jau senai 
vartojamos Vokietijoj. Abiejų 
tų mulkių kaina yra ta pati, 
nes vokiečių vahlžia, išleis
dama ant rinkos ost-mnrkes. 
pasižadėjo ja* visados keisti 
ant *avu markių. Be šių ost Į 
markių yra dar vokiečių iš-' 
leistas ir o*t rubliu*, kursai 
lygus yra dviem markėm ar- 
lut dviem auksinam. Visi pini
gai yra jMijH-riniai ir imt yra 
20 kajieikų arbu keturias de- 
iuiiti* -karikų poperinių. Ma
žesni pinigai, kaip viena* 
skatiku*, 1U skalikų yra i* 
geležies, cjno ir retai vario. 
Nė aukso, nė sidabro pinigų 
nėra. Be to Lietuvoje tebe- 
.vartojami, nors mažai, ir rusų 
]MUM>riniai pinigai, (jerinusiais 
skaitomi yra senieji caro pini- 

yg*i po 25į 50, 100 ir 500 rub
lių. Geriausiai stovėjo kur- 

■sas nnt šimtinių earienė* Kot- 
1 rinos. o smulkieji po L 3 ir 5 
ir 10 rublių sulyginamai ma
žiau vertinami, šių pinigų kur
są* yra didžiai nejiastovus. 
Prieš karų už rn*ų rublį mo
kėjo daugiau dviejų markių, 
piuikui vokiečiams užėjus įm» 
pusantros markės, o toliau ku- 

i rsas buvo vi* mažinamas, rusų 
; rublis ėjo už vukiceįų marl.4.

P mini, 1919 metai*, už smul
kius rusų pinigus temokėjo 
mažiuli pusės markė*, o lut 
didesne* |>o 00 nr 70 skatikų.

1 Lietuve* valdžių* apyvartoj 
buvo Icidžiniua vartoti 1 o* vo
kiško* markės (auksinui), o 
rusų caro 
keičiami, <> rusų rubliai, ku
ru* buvo

»

•>*į. •« L

()

rubliai

išleisti

buvo tik

Kerenskio

įvežti.

paliko

Tų Ke-

bulševikai.
viakų mokėjo ke-

laikuose, tnivo visai uždraus
ta Lietuvon 
reiiskų buvo po 2D ir b* rub. 
ir j>» 25(1 rub. Danginusiai jų 
Lietuvoje 
kurie už
renkonu* ir kur pas kų sura
dę vokiečių ar senų rara ruh- 
lių priverstinai juo* žmonėių* 
iškeiiMlnvo. Mat šios keteu- 
k<»- Iiibu bolševikų Ih* jokių 
miuierių glebiais įvežamo* ir 
už vienų kerenkų (vienų rub 
Ii) 1919 m. temokėjo tik 
12-13 -katikų Kalint, o Rusi
joje jes vi* dar buvo v?i*timi- 
mus, kaijMi rubb*. I i ilnh-— 
uiti* Kerenskio piirgu- jki 25o 
rub. mokėjo už rublį po 30

•- 4M v «v •*■Mvaitną. i u^uunu imhr-, i>ui 
yra palikę Lietuvoje ir jų 
dirbtų rublių—už jų rublius 
jaa niek.- u»* .-kūliko neduoda. 
Ikišiul Lietuve- valdžia -iivi) 

rų dar nėra at*|»auniLnu-. 
jau ruošmai P— ** —iu dar— 

vos pini 
uuišti- 
t Ulėje

pini 
bet 
bo. Pamatiniu Lietu 
gas turi-jo 
ni\ k»<rsni 
t FU 14 u?

kilti vienus 
«yilvfr kilnu3 H*/45
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“ Amerikos Raudonajam Kryžių* r
(Pabaiga.)

Jie nepaduoda skaitlių kiek 
lėšų buvo sunaudota tam tik
slui, h<4 iš kitų šaltinių mums 
teko sužinoti, jog ant Lietuvos 
ir Estonijua buvo išleista Am. i 
Raudonojo Kryžiaus daugiau 
$400,(MM», iš kurių vitui tik Lie- i 
t u vai išpuola, rods, $250,000. 
neskaitant tos pu geibus, kuri 
jau šiais metais daroma arba 
žada būti darumo. Sulygina
mai su kitomis skaitlinėmis, 
būtent kuomet Prancūzijai 
Imvo suteikta pagelba ant 50 
milijonų, Belgijai ant 7 iuil. 
dolierių (apie kitas valstybėm 
j;.u nemimsimej, šia jmgvllm 
Lietuvai išrodo visai menkutė. 
Yjrnč priseina daugiau laukti 
lo, pagelUo*. kuomet yra ži
noma, jog Lietuvos (Lithuu- 
nian Relief Organizations ai- 
ik*d bv Presi<lent Wil«on’s 
priH’lamation setting axide n1 
-|!ecial •• Lithuanian Relief 
Ihiy”) piliečių buvo surinkta 
1.33,000 dolierių. o l>e to ir 
grovienė lunirn Go&lava Tur- 
czvnovict vra sukoiektavusi• • 
prie j* rinki m o aukų vieno 
šimtu mi ii jonų doiierių nuo 
Amerikos gyventojų pilnai tą 
dalį kason sudėjusi.

Taigi šiandien greičiau pri- 
M*ina kalbėti apie tą pagelbų, 
kuri privalo būti suteikta Lie 
tuvai, o ne apie tai, ka* juu 
suteiktai Bet pirma negu išro
dinėti kokia ir kiek tos ]mgel- 
Imj* reikalinga, turiu paliesti 
v»cnų klaidingų nuomonę, ku
ri musų jMiiitinių priešų yra 

‘ dažnai pintinama ir knri pri 
sidėjo prie taip sulyginamai 
mažo * u* ei puno Lietuvos, tai 
įtarimas, kad Lietuvos Val
džia esanti Vokietijos įtakoj, 
kad jį linfaisi prie Vokietijos, 
šį nuomonė yjiač platinama 
lenkų spaudoj, o per jų įtaką 
platinamu iki paskutinių die
nų, nežiūrint į faktiniu kru
viną kovą su vokiečiais Lietu- 

I vos žmonių. Primesdami Lie
tuviams tą simjHitijų prie vo
kiečių. lenkai nor i&dildinti iš 
utminties tą faktinį padėjimų, 
kuomet lenkų legijonai 191G- 
1917 »»<. su pučiu gen. Pilsud
skiu įtriešukyje, kariavo prieš 
ulijiintiis susilieję su vokie
čiais. o jų jmiitikai grovai 
Ronikirr, Radziwill ir kiti lan
kėsi tai Berlynan, tai Vienon, 
tvirtindami nuo vardo Lenkų 
Tautos Taryho*. jog gerinu 

i -iais ją draugais buvo «»• bus 
visada* vokiečiai. Jau tuomet 
giuvas Ronikier buvo greita*

______ — . : * I .* 

gen t i jos buvo ■mkinami Vo
kietijos liogieržėte-. o visame 
krašte jau buvo vedama prieš 
vokiečius partfiųmų kova, ku
ri galutinai privedė prie or
ganizuotus kovot su jais, prie 
jų L-vijimo iš Lietuvos. To
dėl krei|hlamag šiandien pric 
Am. Raudonojo Kryžiaus, o 
p«*r jj ir prie visų kitų Ame
rikos Inb<luringų organizacijų, 
prašau, vardan 4ei*yl»ėb. išsiža
dėti tos klaidingu- apie lie
tuvius nuomones, kuri kaip 
kokia pikčiausia liga yra kn- šiaip visuomenės organizacijų 
kų platinama, Xivtu\uai 9*

gi yra baisus. Gėrimui* įurnui 
]N»geilMŪ tai įtaisyiua# maitini
mo puuktų. šiltų virtuvių, pie- 
uiitių delei viukų. Gabenti stfe 
ėiai iš Amerikos įvairus maisto 
produktai yra gerai—tat pui
kiai ]>an>dc Mooverio Komisi
jos pagelba. bot reikia pagy
ti, kad delei nukritimo vokiečių 
markė* visi šie produktai apsi 
eiua tris ui keturiu* karius 
branginu negu šie produktai 
butų pirkti nnt vietos. Kolpiaiit 
stačiai pinigais tai jau eaamas 
Lietuvos Raud. Kryžiaus, taip

I

I

išsižadėti Poznaniaus. Man
teko huti liudininku prie šios
prukulbos, kud tik jiems, len-
Lhiiu. butu nuvesta Lietu\a

• - ♦ 4

Bet vokiečių galvi*• i susilpnė
jus, lenkai atsimetė nuo vo-
kiučių ir ‘letlamien drauge su

įstaigaa galintu atuešti dvigu-
buvo ii nėra linkę prie Vokie- im. trigubų naudų, negu orgarii 
*r»« t r ArU*t»- "

du neriša su Vokietija, kaip {staigus tr vežant stačiai mai- 
lygiai jie joa neriša nė su by rto produktus iš Amcnktm, 
kokia kita valstybe, kuri no
rėtų ]iaglemžti musii taip sun
kiai iškovotų nepriklausoiiiy- 
lię.

Kokia gi pagalba Lietuvai 
reikalinga11

-* •
I. Lietuvai trūksta daktarų 

ir apskritai iuedi< iiios perso
nalo. Užėjus kurui, Rusijoa 
valdžia buvo suniobilizavtu 
veik visus krašto gydytoju 
kurie ir turėję pasitraukti iš 
Lietuvos drauge su Rusų ar
mija. Lietuvoje veik nepasi
liko gydytojų, pii** vokiečių 
okujiacijo* vaJdžio- \isj Lietu
vos ligonhuėiai, iq(tiekos pe 
n jo vokiečių žinion. Dauguma 
šią įstaigų tapo visai jai nai
kinta ir viaat jų turtas vokie
čių išgabentas tai į frontų, tai 
dar dažniau stačiai Vokieti-

i juu. Kas buvo dar užsilikę, iš- 
. vežė paskui lailicvikų kariuo
menė. l’asiliuotavus nuo prie
šu Lietuvai prisėjo viskas iš- 
nuujo statyti*. Dalis daktarų 
sugrįžo iš Rusijo*. kiti iš Vo
kiečių nelaisvėj bet jų ma
ža: ant viao pavieto (distrieto) 
kokio 50.0(X> gyventojų ran 
dasi vos vienus daktaras ai 
felčeris. Be to susitvėrusiai 
Lietuvos armijai reikalingas 
ir gi gydytojų ir medicinos 
]M«rsonalu*. kurio trūksta. Lie
tuva netur iki šiol savo uni- 
veraitejo, su me<lirinos fakul
tetu, kur galėtų naujų dakta
riškų jiegų pu raminti. Prisei- 
nn siųsti mokiniai svetur, pri- 
seinn steigti felčerių seserų 
mielsširdystč* karsti. Tam 
reikalingi yra pinigai.

II. Lietuvai trukala k4n» ir 
šiaip ligoninių, ^uaitvėrę* Lie
tuvoje Riiu<l"na-ia Kryžius tur 
Kaune dvi did< -nes ligonines, 
tur keletą kilnojamųjų ligom

i

I

prancūzais, stengėsi {tikrinti.
jog ateityje tik jie vieni te
gali Imti stipri

uiti, la>t jų įtaisymui ir užlai
kymui trūksta pinigų, nėra iš
ko apmokėti medicinos perao-
nala*. Dėlei g)'vu|itojų visuose
ju pavictm»<- HaMptos \
ligoninė-
d r ai aižių.

ta t ten trūksta lovų.
<1

I

siena tnrp
Itlisijo* ir Vokietijos, o tam 
tikslui .iiem* reikia pavesti 
Lietuvos dalį, kuri yra neva 
neištikima. d»*du*i prie vokie
čių. Aciu tolriui {mlitikai, 
jiems pasisekė užimti visų 
ti>-čdul| Lietuvei* drauge *u 
s<i*tine Lietuvos Vilnium. Ir 
norėdami len ilgiau pasilikti, 
’io ir Šiandien tebevaro dnr 
INisekmingiii politikų api«* 
Lietuvių vuldšiu* n.na palin
kimą prie vokiečių. Tuo t-ę- 
pn jnu 191(1 mėliui;, kuomet 
li nkai dar ėjo drauge «n vo 
kiečiais, visoj Lietuvoj buvo 
aiškus viso* inteligentijos 
prieš vokiečiu- nnsistatyinii*. 
šimtai žmonių iš minu inteli-

svarbiausia ir-gi
pinigų. Tokių ligoninių reikėtų
įtaisyti maža u ioi po
kiekviename np*ifirilyje.

3 I
n iu*

dienų, aukoki 
pi ųįJiiuui. .

K. J. KruiuiakM,
T. F. Sekret.

45G Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

LAIŠKAS

Paganau reiltataigi drabu
žini. medicinos prietaisai, vais

tai. uore šių paskutinių jau yra 

gtmčffari užpirkta nuo Sūrio 

nytų Valstijų.

Toksai liendras charakteris 
pageliais. kuri n-ikalinga, ir’ 
tuoj reikalinga ir tat nemažo
mis suiuoru.*, l«l didelesniame 
daugina* t ube negu kiek iki šiol 
buvo pušeipa Miteikiaiua. Taip, 
pintam eilėn reikalinga pašei- 
pa Lietuvos Raudonųjani Kry
žini. Miandie ten dirba Aineri- 
kos pilietė, lietuvė Aliupaitė. o 
pirmininku yra D-ras Rokas 
šliupą*. Reikėtų suteikti ma
žiausiai koksai vienas milijo
nas dolierių pinigais. Kodus, 
Amerikos Ratui. Kryžius gulė- 
tų par<‘inti savo naujų ses<dę 

I tame sunkiame jus darbe. Visa 
į kita gali Lutė dat-ona:
ant vietos per Am. Kau<L Kry
žiaus dtdegaiu*, kurie jau ant 
vieton galėtų susižinotu su rie
ti* įstaigomis ir šelpimo orgn- 
nuuu’ijonus ir suteikti pašelpų 
tai |»er jas, tai stačiai per savo 
naujai sutvertas įstaigas. Tai
gi kviečiu pageibon. ir tikiu, 
kad ta* Lietuvos Misijos įtai
sas bus išklausytas.

(Pasirašo) J. Vileišis,
Lietuvos Misijos 

Pirinminkas.

TAUTOS FONDO REITAUTOS FONDO REI

HALAI.KALA!

žemiau pudumiuint* “Sau-
Dr-jos Pirmininko Jaiš-lės“

ką, kuriame dėkojama už su

teiktų pusei pi j 

ky kloni*.

Laišku* kalbu pat* už sa
ve, kad laeluA^ kultūrinės

ae Saulės tt mo-

įstaigos šiandien reikalauju
daugiau paramos, negu kada
nors pirmiau. Lietuva api
plėšta, daugybės priešų ap
supta, kovojanti už *avo gy-
vybę. nepujėgia kultūros rai
kai u* aprūpinti. Jie šaukia*.
prie mus, umorikics'ių. kud
mes ištieetamr *nvu runku

i

1
sant lėšų, jti-k nt< tas «iiirha- 
ntidčti.

Tuo luipu {spėjusio* pvr 
Lietuvą pi kvIniH karina ave- 
mos armijos p.diku <iaug sa 
'vo pėdsakų, i-dplėtojęs yra 
pinčiai -ifilisa*., turkai plečia 
si vis labiau. n<*sant pagtdta**. 
Ik- to. učių li|<i.aiu Ir silpnam 
maistui.* kuip niekados prasi- 
plctc •i«'iu*,l«>ji "iltine, 4eaiale- 
rija. Žmonių mirtingumas kai 
kur padi«k jo unt 2U0—3U1%; 
IMičo# g'U.Mojų iiw«
partkuiuiiu* 3 motus išnrira iki 
't**?*. Svai niuirsin ligoninių 
įtaisymas, kui ‘.'kito* g) vinilo- 
jai gali guuti prieglaudų.

III. Paties muisto Lietuvos
4) veubu«.u-klą. jrma ;«
*i neturtingi gaietų ir turėtų nil 
kų ju misi pirki i. lart nėra ui-! 
iarlrn;. {misa. perbran '

ga*š Jonei reii^n .-U':*,! prp*- >,•«««*u*

i

nuvarginto* Tėvynės atatuty-

{kur butų visai nugalima, reb 

*4M 1 MA-Siiti-y i-vii. lipau 
paduotu antrašu, 'y T**,’

Pasirūpinti, kml kolonijų at- 
stuvdi pa&itUctų Misijų nuly
di n t į trasi rinki įjO vietų.

Vardu Chicagos Diat rikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto

S. V. Valančius Jr P. Baltutis.
3244? So. llateftd St, 

Chicago, IU-

Telef<»nai: Drover 701, Drover 
3514, Varde 6126.

‘‘Saulės” Draugijoj centro 
Valdyba Žinomi dėkoja Lie
tuvių Tautus Fondui už gau
tu* pinigus dešimts t ūksian
čiu (10,000) dolierių per Bun 
qoo Ftderale Šveicarijoje 
“Saulė.*” Draugijos Pinai- 
ninko Prelato K. Olšausko

=
vardu ir prašo tdunesntazn _LAB,. u
plėtojimui švietimo '.Įsiusti SĄJįniGOSCENTBO 

dnr bent penkiolikę tukstau-

xu, .Jhukymm per K^m.. . Bb%

£!*rqucttc Boad, Chirago. IU.
St. Juveričia, 726 W? isth st, 

('tiicagu. IU.
A Dantis, 726 W. 18th st., Ori- 

rago, UL -•’*

B. Nenartonis, 4412 So. Rich- 
inond Kt.. Chicago. IU.

J. šbugtris. 1447 So. 50th ave.,
Cicero, III.

plėtojimui švietimo steiųsli

uĮ&HM ffiUUjįU

liūgų, nes iiS valstyliės, išlai
kymui mukshi įstaigų, pini
gų m-guvo nuo i. m. rugpjū
čio mėn. ir bent penkis tuks
iančius (5,000) tiolieriiĮ vado-
vėliam* leisti, kadangi jų lie
tuvių kalboje labai trūksta, 
o neturint mokslas imsekmin- 
gai varyti negalima.

Iže to praneša, kad “Sau
lės” Draugija pernai išlaiko 
i u gimnazijų, bet, užėjus bol 
ševi karau, vienos iš jų tapo 
sunaikintos, kitos mintojo vei- 
kusįos dėl stokos lėšų.

Kadangi, besikuriant Nau
jai Valstybei, reikalingi in-1 
toli gen tai, o įstojusi į gimna
zijas jaunuomenė neturi kuo 
ufe:mokėti už mokslų, taippat 
neturi drabužių ir dažnai ba- 
dtuijn, liet vi* tik mokslo jai 
pert raukti negalima.

“Saulės” Draugija, nvžpu-

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desigmng Mokykla.

lr?«raa u hm&»<uv j«»«
trumpu laiku ilmolucta viao ama

to.
M<* turime didiiauaiu* ir aorta u- 

aitu kirpimo, dMignlng U* vtuvtmo 
akyčius, kor kiakvienaa gauna gano 
praktiko* boaliuoklndaniaa

Viauooe »luvluio akyrluoae malinu* . 
vmeutua elakUe* J>o*a-

Krttgtom* kiekviena ataltl blla ko- 
klno laiku. <l»en* ir ar vakarai*, par 
•UiurėU tr iMi*ik**n><li dal tolygy.

rint vfcų kibiru), «unp
yra toliau varyti švietimo 
darbų, todėl kreipiasi j Lie
tuvių Tautos Fondų prašy
dama patenkinti šitų prašymų.

Su pagarba, ,
“Saulės” Dr. C. Vai. Pirm.

Prelatas K. Olšauskas

-vokiu nUliaus ir djrdtio M bet kurtu 
mui') ki>>7«

MASTĖS DESIGNING j 
SCHOOL.

Kamirita. Vtdtjaaa. r.

LIETUVOS MISIJOS TOLI
MESNIS MARŠRUTAS.
Aiuomi Chicagos Distriktu 

Komitetus Liefuv<>* laisvės
« A •

Paskolos apreiškia hniniesnj

vakare.
Subatoje, kovo 6 d.: Chicago 

Heighla, UL. Sveger, 7:30 vai. 
vakare.

Nedėlioję, kovo 7 A: Spring
Valloy. m., 2 vak po pietų ir
W«5tville. UI 7:30 vai vakare.

* "’V*1
*4. T_Jx.

na Harbor Ind.. 6:30 vai va
kare ir Gary. Ird , 9 vai. vak.

Utarninke. kovo 9 £: Kast
St. Louiz, III. 7:30 vai. vakare
ir Spnngfield, m., 9 vai. vak.

, Seredoje, kovo 10 d.: So. 
Omaha Nėbr., 7:30 vttl vakaro

PėUijčiojjB. kovo 12 d. . Grand 
Rapids. Mich., 7:30 vai. vak. 
’ Nedėlioj, kovo 14 d. Wauke 
gan, III.

Augščmn nurodytes kolom- 
jos turas progų turėti pu* save 
pnlymetosv dienose Lietuvos 
Minija. *

Kolonijų Paskolos Stočių i 
Pirmmitikae ir Sekretorius to-j 
I*nl ti»r» iw»»« i

mui. Ben itus T. F. seimas nu
tarė surinki 2(1,000 Juk uuik 
*i«?ivijp* ivikubuii.", Ih“L užėjus, 
kėlėt oi rinkliavų ant knrto, 
toli gražu, nesurinkta n imt u 
tytaji sUuul fttui artinus dv. 
Kazimiero iFenn, TJeluvių 
šv<eitė, iitniinkiniH savo bro Į 
liūs euuuriius umk-lų. suko į 
kinu- dienos uždarbį į TantosĮ 
Fondų:

a) Nušeljūmiti “ Saulės“ 
mokyklų.

h) Badaujančias moksleivi
jos.

c) Joicrų kultūrinių įstai-Į 
gų ir daugelio kitų reikalų.į 
kuriuos būt iruti rvikii

t U A**!* •1 
kasa negnl visų aprūpint i. j užrašinėm jų. 

Tu<i išgirskime ravo *Wty* Vizas pa&tanj 
sėt balau, sutekime kuorai- pažymėtose diea 

nmr.ukūuc tikrai praitai

ir* — j-— »>«

renginių jų kolonijoj idilini il
go

i

Ki<*kvienos kolonijų# komib* 
I tas malonės |guuru|nnti turtui 

lendu i užtektinai knygučių ir bu m.

susirinkimo priėmimui M t 
>s žvmtan paduotu antrašu.

užtektinai knygučių ir

kad1
w£m! i

isa N; MTATK HTRJCET. CHICAGO 
Kampaa Laka SU ant <-tų lubų w

Ketverge, kovo 4 d.: Rock-
daie—Joiiet, 7:30 vai vakare.

Pėtnyčioj. kovo 5 A: St.
Charles— Batavia, 7.30 vai.

Lietuvos Misijos maršrutų:

K

r;
2 -

* iy

M iSEttt C. WOLO N
Jetuvis Advokatas

0 K). U BM4JK VTfUEr? 
! B> (l»T»nhM *r*> M

» «
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REIKALAUJA
, iAUKOS LIETUVAI PER LIETUVOS DEIEGAG1 JA PRIE 

TAIKOS KONFERENCIJOS PARViHME IR DELE
GACIJOS IŠLAIDOS 1919 HETAIS.

REIKALINGOS
MCfl'EKIS IR MERGINOS 

dėl lengvam 
ASSR M BL1N <4—l’ŽS.Ui Y M T PILD YMt) 

\v F. ix; i N <;—it N t’i i p r esu 
PRITYRIMAS NEKEIK ALINGAS -GERA 

l ZMOKESTLS—ftVARI APYLINKE

THE BOYE NEEDLE COMPANY, 
4343 Ravensvvood Avė

MERGAITES
16 metų ir cuviri pantoviu*

Vieton dvieninm’

Švariam Fabrike 
Prityrimą* Nereiktlinuas 

Geistina knd Lietuvaitėm 

Vulhuilim 7 :30 iki 4 :3U 

Puse bieįion Suimtoj 
$14 Savaitėj įuokuinntcs 

Nuo ittdtio $16 iki $25 
Atsiiaukite 

Superintendento tJffice 

Sauyer Bincuit Cotnpany 

1041 — 1049 W. Harriaon

Teatro komisija iMavė ra- 
fnirtų, kati buvo vasario 15 d. 
surengtas vakaras, kad vaidin
ta buvo veikalas “Palocius eže
ro dugnuono.” Pelno liko ne- 
pordaugiatįsiai. Raportas pri
imtas.

Po tu buvo n<ukama šiems 
metams valdylm. Visa valdyk 
liko ta pati, šiame susirinkime 
ftv. K. A. rėm. draugijou įsi
rašė keletas naujų narių, kiti 

i atnaujino metines mokestis. 
' Pažymėsiu mus geraširdžių au-

» Apie jx>rų metų algų) iuuk 1 
uiicrtta jaunimai taip būva iė- 
Msinlmvęa. knd rodės niekus ju 
nesulaikys ir niekuomet nesu
stos veikę*, ypatingai kada iro- i 
vo laikinai negyvenęs artis 
tas A. Vitkauskas. Lenktynės t 
ėjo tarpe teatraii&cų draugijų. 
Kiekviena stengės* kuo nors 

Tjjn^riau pasirodyti ir kiek vaikė, 
kiek ne, bet -paaigyrimų i 2 
Įėjo ir jų buvo pilni laikraščiai.

swnmr. ~

v

B — It KITUR GAUTOS DELEGACIJOS REIKALAMS | 
AUKOS:

(l*abaiga.)

2. Fautivniub .1. gy\.mp< Paryžiuje ir iurįn d; 
dėlę knygų aptaisymv dirbtuvę....................

Kuli, baurusaiti* iš Amerika* vykdamns 
Lietuvon ........................................................................ ”

* _

FaVytiHUH Lietuvių Komiteto k*<n» aukom- 
šclpti surinkta (D-ra* ftfiupu* 38 f. 70—M. 
Yčaa 50 fr.—p. Yčient* 50 f r.—p. Pautivni< 

t uė 100 fr.—J. Pautieiiiiu ltx> fr.—(r. Boa<.
j viėius 10 fr.—p. Banaviėienė 10 f r.—1. Llp-

* jianaviėius 5 fr.—kun. A. Vilimas 30 fr.—J.
DauJul'Ub u Ti. -"Y. TCuni...La.- 10 Tu,”.l.
Kurim-ka? 10 fr.—A. Jetaaili- B) fr.—E.
Jansunienė 25 fr.—F. •lanKunas 25 fr.—E. 
Galvauauskis .TO t r.—.1- Pautieuius 20 fr.) ’’

5. Kun. K. Mutuiuitis iš l/ondtm«i, j>er kun. Vi 
liinų ................................................................................. ’’

3.

4.

Iie8al“ kas, kurie daugiausia parodo 
BN lai. l

lueuiB darbam*. rii viUUui* y ru

1,000.00
• K

100.1*4

774.00

2.622.70

1.037.50

*

+$ 400.00

9.3UO.OO
i

1,150.00

Vystanti

WAUK1GAK. ILL.

Antano
Fr. 610,860.77+M k. 1B3.886.OO+0^000+$ 400.00

♦

PHILADELPHIA PA

initfmirmmiMi

EXTRA!

I

10’J!! U

525 Od

na
viena.

15 d
UtilUftUle

vii Irtis
P. Siekiau, Ib-l

g» juo n*ain«’i<«ji iMsnito H»M*h jw vmkų riebu. * <7k«uiin-. 
veltui nedumi mums nopriidattsoniyhėK, im s patys turi 

uarr 

it

Niiuiti. išrauti iš grobikų 
kicdiviciutiu griebtic* savu 
VKieuib aukštui suMtolku 
iiivn! I\*ar ku<* kZiiiia Ivihv

548.70

i
9

JM ___________ —__________
klebonas, kun. J. J. Knu-

L*gus is \\ aterbury io, sykiu ... .. .......... ............. . .......... . .
i sustojo ir veikimas. Tada
»V “Varpas/’ “Aušra“ ]Miiro fi-
£ ' namtiškai ir jmridarė suimto,
f Aiandie nežinia ar jau miru-

UUU3. J1B prUVI'Ų 4MBIŲ BU&UJU 
5d dul. šįmet ir-gi tiek jnU. pa
aukojo. Tai-gi mus klebonas 
jmlieka ftv. K. A. IL dr-jos

d ra ugi jos gyvuoja ar jau mirų- 
* rimt, ne* nerodo jokio gyvybės
! ženklo. Gyvuota vien tik dar
; teatrališka dr-ja “Aidaa,” ku

ri visai nebuvo susidėjus su 
jokiais artintais. Ji savistoviai 

__^4 darbuojasi. Daug kartų mus 
“jiažangieji’’ “Aidų” yra ap- 
šnicižę, pažeminę vien dėlto, 
kad ta draugija yra katalikiš
ka. Puv., laike Sandaros seimo

gurnėf. iumJil Gėris kuu. Ig. 
Valanėiunas paaukojo 25 dol. 
Prie to žadėjo visų šimtinę iš
mokėti ir patapti garbės nariu. 
Gerk kuu. P. Oėsna aukojo 
K> 00 ii- P. Kuisis $5.00. Yra ir 
daugiau geraširdžių žmonių, 
kurie n raiši saku ir kiek gali 
aukoja, remia vienatinę mus 
įtoaigų.

Musų ftv. K. A. Rėm. 
dr-ja jau pasižymėjo darbu ir

\\ aterbury jp Sandaroje
pusakĄ’ėu. kad varpicciai verti 
laurų vainiko už savo nenuil
stantį veiklumų. Išgyrė aušrie- 
ėius, kurie ruuiA*‘Solidarų” ir 
tt. Kaldink aidieėių, tai, girdi, 
neverta nė minėti, ne* ta dr-ja

aukomis, nežiūrint, kad tik 
praeitų metų, pastangomis 
gerk klevono, svaitvėrė. Susi
tvėrus dr-jai klebonas pirmuti
nis paklojo 50 dol. Nepasiliko 
nė kun. ValaneTunas. nė kun.

.*r* r r t i

£ “klerikališka.”. Jos merginos
(>‘snn. Toks duosnumas, toks 
npMMVi'ntima* oiiik va

r vtsnš vyfė«i. fttni pnst arusios
dr-jos veikimas.

I^gyj* 7 bėn. “Aaidas” vai-
■ • * * ■••*.• * ta* • • « V

dovų sužadina ir kilų juusmus, t 
priduoda energijas darbuolie? 
Bažnyčios naudai ii' lėvvnėt

RUKAU.NGl.

ąttom
I
t
I

1

ApprrnUi'O inotiMtnaj ir corc-mn- 
kurini, ‘i'uri būti turi’c 14 Ir 31 met g 
a*m..win G-Ot «U<mn|lM«14a Ir UTVMt** 
pukylllnaa. l^Luil cur.i inum i*muk
ti K«r.tl apmokanti amalu.

AtoiAaulUt*.
J<». A Rra<b l'tMitHlry Co. 

šaut Kg. A ti.

REIKALINGI LEIBERIAI.

Prie statymo darbo.

WESTERN ELECTRIC CO

XNC.

rBi ‘A
Ml1

West 48-th Avė.
4<M) jmhIų į pietus 22 gatves.

ŠIUOMI pranešame, kad lietuvių korporacija, Baltic Con- 
suitation Bureau. nuo Panedėlio Kovo March. 1 dienos. £ m. 
perkėlė savo afisns į pastovi? vietų: 35 So. Dearborn Street, 
(kampas Dearborn ir Monroe) kambarys 206 (bankinis flo
ras) kur kaip ir pirmiau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus siuntinius 
su drabužiais.

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos kursų, 
greitai ir saugiai;

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpinta laiva
kortes, pasportus ir L t.

Veda turto ir žemės reikalus; Konsultacija dykai. 
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Baltic Consultation Bureau Ine.
35 S0. DEARBORN STREET, ROOM 206, CHICAGO, ILL 

(I&sikirpkite adresų, gal bus reikalingas)

dino “Aukso Iheviiuuu mis 
lmėių naudai prie ftv. Juoz. jia 
rap.. atkartojo ftv. Kazimiero 
draugijai Ansonia. Conn. Vai
dino ‘‘Daktarė iš prievartos” 
Pilnųjų Blaivininkų S niui. 
Dalmr, vasario 15 d., vaidino 
lfŽmogžudžiai.” Imlvai gerai 
pavyko, žmonių buvo apie 400. 
Tas ]»arodo. kad “ Aidas” daug

labui. Užtat pas mus viskas 
ir sekasi, ramybės saulelė švie- 

1 čia uiųs parapijoj. >

Tikiu, kati kaip iii šiol, taip 
ir toliau gyvuos ftv. Kaz. A. K. 
di-ja. Narių-rėmėjų dalmr tu
rime jau apie 150. Ceri Irau pa
siųsta $135.00.

Geriausios kloties H v. Kazi- 
▼eikin. Gaila tik, kml ai*ii«-ini • »«ero Altademijos draugijai, 

per mažai rašo į laikrašėitts. 
Nors jteras daiktai yra dau
giau veikti, o mažiau kalbėti, 
bet via-gi reikėtų visuomenei 
pranešti apie savo veikimų.; Pratesimas švento
Girdėti, kad aidiežiai rengia*! - dr-jos nariams, 

prie paminėjimo 13-kus m. su- 
kaktuCų nuo sutvėrimo tos 
draugijos. Geros kloties.

Kudoniškis.

Frs.
C—Be to, buvo gauta Deiegacijie* Kason smili

kių už įmaus ineigų................................................. Fra
Tai-gi lietidra visų ąukų ir smulkių iiieigų suma buvo:
A-b B+C=Fr. 783.669.25-Mi2,lWl * “M.

Pastaba. Visos aukų ir ineigų sumos, noi' įvairiems tik 
'rlams skiriamos ir kasos knygose įrašomos^ gerintis yru Lietu 
vos valdžios žiniai ir kontrolei pavedamos, ir sn \’altlžia Defe- 
gacijn atsiskaito.

D. DELEGACIJOS IŠLAIDOS

1. Grynai Delegacijos reikalams:
Fr. 539.465.86+M k. 1.658.60+€ 88<»+ $2,500.00

2. Lietuvos Valdžios reikalams:
a) “Vilnies” Draugovei (pli

kių ir ginklų pirkiuius)
Fr. 327,274.01+ Mk. 146,200.00

b) Karinei Misijai
Fr. (i9,787.1V+.\lk. 20.500.00+€!.« M KI

c) Amerikos Brigadai:
Fr. 127,744>.O8+M k. 5.050.00

d) Kareivių K<»miėijai:
Fr. 22,762.88

e) Susisiekimo Afinisterijai
(lokomotyvų pirkimas)

Fr. 24,812.10+Mk.
f) Teisingumo Ministerijai:

Fr. 41.40
g) Ministerių Kabinetui:

Fr. 450.00+M k.
k) Užsienio Reikalų Ministerijai;

Fr. 21.108.75+Mk. 6M<J0
l) Nepaprastų išlaidų:

" Fr. 8,185.+1
m) Raudotu;jam Kryžiui:

Fr. 8,O«A»+Mk. IJKMKki

HRIKALECGt
l’rltyry “(rtinarnien" dtrbll Junk 

j yarauj. ,mmwn.* **• i i*.,* imi
rx kaliiigi prityrę lr>it>unau. inukoaUa 
f*. | diena.

J. .ludalman.
1312 W. 3Stfa sum

TrlefcMuu. UentuorUi 1833

Fabriko merginos—(lera 
mokestis mokinanties. 

Trimųms valandos. 
Northvvestern Car Seal 

108 N. Jefferson SL

i

Co.

314.00 | m*r*alt«-nia ouvir*
ilalknhnihi Urtu vaite iiardavčja 

inrl būti auvir* 1* ui«tu. A'aikau* 
kltrt

3*32 W. 4? Str.

16 mutŲ amžiau*. Prityrimaa n«-rvl- 
kaliom* tenoru* riurbaa Valandų* 
nuo T:4G ik: C ir IX valandų aubu- 
lotrU* Uorua darbu o*b co*.

S. D. LACHAWICZ
t*wtw~T* ur*Mr,ti* t«*t*m**,a mirt*. 

r»vA*> i* pl«tAi«tn K«ik*>» ui.iHMu *1- 
ritaukti. o rnaan a*rtra bumt. n*r*n*aintl 

2314 W. 23 PL Chicago, HL 
iw. na**i na*.

R
J.P. WAIT€H£S 

ATT0RNEY AT LAW
UETVV1M ADVOKATAS 
UU b. WOOD KTRjaCT 

CHICAGO.

I
11
.1
J —

•X I
—» 1

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8t

Kamp. 4* Court
Ura. 133* W. 4* Avmne

Telefoną* Cicero 1*64 
Oftao Cicero 4»

I

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law

Gy».: *111 60. Bahtod
Trfe-funaa Vardą 1

tDR. S. RĖŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
21MH VTol Jltad H<.

Kampa* 8 l-eavltt St.
Telsfonaa Canal <332.
Vaiandcm j—k ir T iki • vakar*. 
Rot donai Ja:

31K W. 42nd tit.
Telefonas HcKtnloy 4»»« 

Valandos iki U i*ry<o.

I

(

Vasario 22 d. Imvo susirinki
mai- ftv. Karimiern Akademijos 
Rėmėjų. Susi ri aki nu; atidarei 
pirkiniu!;? •••—i-i~
buvo perskaitytas užpraeito 1 
ausi rinkimo protokoln*. (Pra 
eitam mėnesyj mudria kitan ur- ; 
buvo, uos buvo KuturguM val
dybų 1. Protokolas virnbtdsini 
priimtas.

—-------------.----------- ---
inwwt.nnrn.mn"*

Laikytame susi rinkime, va
sario 8 d., 1920 m., vicnliulsiat 
nutarta eiti Velykinės iAfiažin- 
tįes kovo 7 d.

Viai nariai privalo laiku su
sirinkti į draugijų svetainę ne- 
dėlioj, ryte. B ton “in ror- 

ejsiin hažnyčion iškiliu 
syti šv. mišių,

Neprilmvusioji nariui bus 
luiuM.unu Miili.r VritiKtitlIfium 

° -------- ’
nurodymų.

Jurgis Bukantas. 
Nut. rast.

i

EXTRA!
P. K. BRUCHAS

So. HaLled St., Tel. Drovcr 9687
Netikėtai ]nu>itaik>* niurni nupirkti 
keletu šimtų Elgipe išdirbimo 
laikrodėliu. Pranešame, kud.pra- 
dedant |MMH*deij. Kovu J-mę u 
]»er vi«ų apraitė pardUutAm piginu 
kaip tikra verti*. Pasitikeaim kml 
< - t .. l •_ <— A ta

- teiMI
Pu '• nk:: notį lai

1
I

kuri labai retai pasitaiko. Visk n 3 
gvaranluojam ir už viskų ataakoin. e 

i»ų krautuvė vra panižę 
kaip

Visa Delegacijos išleista:
Fr. 1449^26.63+Mk Hm,5LL6U : £1,880+$2.900.00

Ariu gausioms Amerikos lietuvių auk<>m- IMegacijn Pary
žiuje įstengė atlikti galingų darbų, netik jilicia propaganda už- 
siunyje liekeldumu viešumon Lietuvos vardų, jos garbingų ir 
Iškovodama užjos laisvo bei nepriklausom) Ih*. liet ir nupirkus 
gabendami Lietuvos armijos ir visuomenės reikalams visokios 
medžiagos, prekių, pagalios liesirupindama ii“tuvių tri*mtiuių 
belaisvių likimu ir jn tėvynėn gręžininm. Kaip ftis darbas bu
vo neapsakomai sunkus, gan tik tas suprasti. Kas jį tnrisj.

Dėl pinigų trukumo nekartų reikėdavo veikėjams pradėti; 
su numatomu aeru paaisokimu žygį sustabdytunrt šiandie pi 
nigus netik ekonomijos, liet ir diplouiutijos ls*i /{plitikos srityse 
lęšiu luiiai didelę rolę. Sakysim, lenkų propagandos šaltiniui 
pahidžia jtvkiuingum prancūzų hnkrašiyjv bjaurų šmeižtų prieš 
Lietuvų ir jus vrjdžių. Skundu darosi. Reikia atitaisyti. Bet 
mokėk* •^.'užki’tjni jM*nkia>'l«,šinits tuksiančių frankų ir už il- 
gcaniu si laipsniu indėjiųų šešis tukslain iu.- Įranki;, u už muš.; 
keturių— |>eukių oiluėių žinelę du tūkstančiu t rankų—tai laik
raštis vienų mėnesį tylės ir neužpuliiim+ Liciuvns. Kartų ;mi- 
tauMižius tokios priemonė*, daugiau* nrįstengsi. Taip ir kilme 
*e atdtilHnrnoiM*! * *

Baigdamas apyskaitų turiu garls’*s viešai pareikšti* visiems 
aukotojams—draugijoms, grupėms ir atskiriems lu-mcnites 
vnrdu IPdcgarijuM ir Lietuvon Vuldžius. kurios įsnliojiiiiu ir 
pUcHUiUlHU lvki> iiuiu <iujiiuull(.*8 Paryzillji*. Airtlliif/iflM.sių n< m.

Broliai lietuviai iš užjūrių! Nuo jūsų pngvIlsis įinreina 
di<Mė dalis hiiIau,tėvyne* laisvins. Lietuvi'* nepriklausomybė 
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V. D. SlMMip
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Į CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Antradienis, kovas 2 d.. 
Šv. Simplicijus.

Trečiadienis, kovas 3 d.. 
Šv. Kunegunda.

I
1

EKSPRESMENAI REIKA
LAUJA DIDESNĖS 

UŽMOKESTIES.

Kitaip jie streikuosią I

KOLONIJŲ
IS DIEVO APVEIZDOS 

PARAFUOK

Lietuvos Misijos atsilankymo 
įspūdžiai.

SU PEILIU PERVERTA 
AKIS.

Sakoma, vargiai pasveiksiąs.

Sekmadienio vakare vyrus 
su įsmeigtu kairėn akin pei
liu. kurio kotas kyšojo, įla- 
go vaistinčn po num. 1361 No. 

liniuku ištraukti peilį iš akies. 
Vaistininkas atsisakė tą 

padaryti, bijodamas dar lnb- 
jaus sužeisti žmogų.

Bet vaistininkas pašaukė 
policiją ir šita nelaimingąjį 
tuojau* nuvežė ligoninėn. To
nai ištraukta įsmeigtas ukin 
peilis.

Nukentėję* yra Frank 
kit-wic/., 1400 Dix<Mi gat. 
dytojni ym nuomonės,
su peiliu pažeista galvos sme
genys. Gi jei taip, tai žmo
gus vargiai pigysiąs.

Ligoninėje Petkicvicz pasa
kė, kad jam taip |Mi<larė Stan- 
ley Murienowski. Bitas tuo- 
jaus surastas ir uždarytas ka
lė ji man.

4,400 v<‘žėjų, šoferių ir kitų 
darbininkų unijor viršaičiai 
vakar kompanijai Ameriean 
Tlailway Exprc<s padavė rei
kalavimą padidinti visiems 
darbininkams užmokestis — 
po $.”>5 mėnesiu dauginu kiek
vienam darbininkui.

Kompanijai duota suprasti, 
knd jei reikalavimas nebus 

darbininke) t
šią strrikuu.

Eksprosmonai tokius pat 
reikalavimus ]»astatė kompa
nijai ir kituose miestuose.

SUIMTAS PASKUTINIS 
PLĖŠIKAS.

Jis buvo nusipirkęs farmą.

Pet

G y 
kai

DAUG ŽMOGŽUDYSČIŲ CHI 
GOJĘ.

Nesusekti visi žmogžudžiai.

Nuo sausio 1 hgi kovo 1 
Chicagoje įvyko 18 žmogžu
dysčių. Dauginusia vis nela
bųjų plėšikų užpuolimo au
kos.

■'i - Teciaus ne visos žmogžu
dystės išaiškintos. t y. nr visi 
galvažudžiai soareštnnti.

Policija tvirtina, kad per- 
niai tuo pačiu laikotarpiu yra 
buvę daugiau galvažudy sėjų 
Šiandie gąlvažu<Ivstes sulai
ko, taip vadinamo, policijos 
“žmogžudysčių būrio” uolus 
veikimas.

Baisiai pagedę žmones, 
liciios negalima kaltinti.

VAIKAMS ŽAIDŽIANT 
TIKO EKSPLIOZIJA

Kovo 30, 1919. minate Kr- 
nosha trys plėšikai buvo už
puolę Amcrican Brase Co. o- 
fisą. Jie nužudė policmoną 
Pingatore. Iš ofiso paėmė 
$46,000.

Plėšikus susekti buvo pa
vesta Pinkertono detektivų 
agentūrai. Du — Carl Carlson 
ir Earl Izivedny. veikiai su
imta. Abudn. dabar uždary
ti ligi gyvos galvos kalėji

mam
Su trečiuoju nelengva bu

vo apsidirbti. Jis suimtas tik 
aną dieną. Tai Augusi Blank. 
Šitas už išplėštus pinigus bu
vo nusipirkęs 165 akrų far
mą. Mattovnn, Mich.

Betekti vai jį susekė jy su
areštavo.

UŽPUOLIKAI NESIDAVĖ 
PABARTI.

Peršovė žmogų ir pabėgo.

Po-

Ifi-

Vienam vaikui išplikintos a- 
kys.

Joe Lauca, 9 metų, 6407 Su. 
Francisco avė., ir Peter Gilles- 
pie, 12 m.. 6425 So. Francisco 
avė., žaidė netoli savo namų 
ant tuščių lotų.

Sakosi suradę kokį tai bu
telį, kuriam ųuvę prikimšta 
parako, nr tai dinamito.

Vaiku prie butelio kakliuko 
prikišusiu užielitą degtuką. 
Pasigirdo smarki eksplioz.ija.

Pirmąja m vaikui ekspliozJ 
ja išplikino akis, imt rasis su
žeistas. Abudu jinimtu ligo
ninėn.

Ekspliozija buvo girdima 
aplinkui per kokią mylią. Ar 
timiausiuose namuose subiro 
langų stiklai. Policija 
teiriaujasi apie ekspliodnvusj1 
butelį.

Ana vakarų ties Morgan 
gal. ir 31 piure du piktada
riu užpuolė mėsininkų Jobu 
Anivsz.ewski, 3313 Fisk gat.

Anieszeivski buvo uždaręs 
krautuvę ir ėjęs namo. Jan; 
išstojo kelią piktadariu ir lie- 
s* pakelti rankas.

Vietoje išklausyt i, mėsi
ninkas anuodu s u lojojo už 
valkiojimąsi ir patarė imties 
doraus dariai.

Galvažudžiam nepatiko ta
sai, pamokslas. Abudu šovė į 
mėsininką. Kuomet tas su
kniubo ant šaligatvio, vienas 
piktadaris dar vieną kulipką 
paleido į gulint j. Ir paliego 
neapiplėšę.

Aniesz.ew.*ki leeinus aepavo-
j ings i snžeistns. Puiintns li
goninėn.

ATNAUJINTA KURO AD
MINISTRACIJA.

TURKAI PAĖMi ALEKAN- 
DRETTĄ.

Washington, kovo L—Pre
zidentą* Wihonn« paskelbė, 
.jog kum administracija Suv. 
Valstijose ir tolinus gyvuo
sianti iy veiksianti.

Seniau kuro administraci
joje viršininku buvo tik vie
nu.* žmogus. Nuo šiandie veiks 
komitetas iš keturių žmonių.

Prezidentas Miko, knd ku
ras ir tubaiis turi būt būtinai 
kontroliuojamas.

* linijon.
NAUJI DĖL MATRTO RTT. 
VARŽYMAI ITALIJOJE

Apie <» vai. vakare jau numa
nu Imvo. kad kas nepaprasta 
atsitiks. Žmonės kruta, bėgioja, 
tvarkosi. Stovintieji ant gatvių 
kampų nieko kito ir nekalba, 
kaip tik apie Misiją. Teirauja
si vieni kitų, kada, kaip atva
žiuos, kaip via žmonės ją pa
tiks ir tt. Kiti aimanuoja: kas 
ria daryti, knd reikia darban 
r.pt- . v sr- --

Draugai drąsina, kurstą saky
dami: “Et su tuo darbu, gi 
neik šį vakarą. Dėl vieno sykio 
nė Isisas nieko nesakys.” Pa
klauso. neina, laukia svečių, ži
no, kad pirma tokia proga, tai 
kaip-gi galėtų ją praleisti. O 
čia iš Šalies dar daugiau viso
kių paskatinimų, priduodan
čių geni ūpą nuo tų. kurio jau 
buvo matę, girdėję. Apsakinė
ja. kaip atrodo lietuviškas ka
riuomenės majoras, vyresny
sis. r,Brol,” sako, “kaip kuni
gaikštis!” “Visokių,” sako, 
“teko matyti: ir prancūziškų, 
ir itališkų, ir augelskų, lx*t nei 
vieno prieš mūsiškį palyginti 
negalima.” Visi žingeidumo 
perimti, seni ir jauni, vyrai ir 
moterys, mergaitės net ir vai
kai, kaip žvirbliai, puikuojasi. 
Mirga tik apie svetainės lan
gus.

įraukia visi; laukia nebe 
šiandie. Mes patys ilgai lau
kėm, tunvjom. Ląakė musų tė
vai, seneliai per šimtus metų, 
kada gims tautoje tie drąauo- 
liai, kurie išsklaidys vergijos 
miglas ir į giedriąją ]>adangę 
iškels trispalvę laisvės vėliavą, 
griausimi balsu sušukdami: 
Laisva Lietuva!!! ftiandie su
laukėm tos brangios, džiugi
nančios naujienos. Jie čia tuo 
tikslu ir atvažiavo mums tą vi
są pranešti.

Dvidešimt ininutų iki astuo
nių gražus automobilius, atva
žiavęs Aštuoniolikta gatve, su
stojo ties namais 717. Tuoj pa
sklydo žinia: jau atvažiavo. 
Sausakimšai prisigrūdusi sve
ti, i nė subraškėjo išgirdusi. 
Tuoj visi pradėjo taisytis: vie
ni »l»>ikus. kiti usus. treti kak
laryšius. Mergaitės ir-gi. žino
te kuo jos gražinasi, tai gi ir 
nelieminėšiu. Et, taip dar kam 
norisi būti gražiu, o mergai 
tėms tai nėr nė dyvo.

Neilgai laukus staiga tarp
duryje, it bičių spiečius, pra
dėjo virti. Dvi: lietuviška ir 
amerikoniška vėliavi, kareiviu 
nešamos, Imngavo nuo durų ar 
tyii estrados. Benas pradėjo 
groti. Visi žmonės sukįlo ir 
stiepdamiesi, kiek gali, žiuri 
vienas pro kitą, kad pamatyti 
procesijoje laukiamus svečius. 
Benui pabaigtu maršą, choras 
užtraukė Lietuva, tėvynė mu
sų. Visi šaukė kiek kuris galė
jo.

Po to vakaro vedėjas, klebo
nas, kun. Albavičius, vardu Aš
tuonioliktos kolonijos, gražia 
prakalba pasveikino Misiją. Po 
jo mokyklos vaikai. Kallia p. 
Bagdžiiinas Po jo perstata Mi 
sijos pirmininką, p. Joną Vilei
šį. Jį perstačius visi sustojo, 

į išreikšdami pagarbos sujaus-

Londonas, kovo 1. — Į Ex- 
viinngt* Telpgrapli depošoje iš 
Caiio sakomu, kad turkui su 
umbaiM užėmė Alevandrctt*.', 
V'HrUt-u’+t’rtt -i 1-iLv
w • ••

Ta> reiškia, kad prancūzų 
spėkos toje apylinkėje turi at-

T . 4 in » •* M- »• linija}.

Rymas. vas. 29.- Italijos vy
riausybė paskelbė didesnius 
suvaržvmii* dėl maisto kaipH

mą. Trumpai, aiškiai kallsjo, 
dėstė valntybė-s piniginį stovį, 
jiaskohis reikalingumą. \’isi 
klausosi. Pabaigus p. Vilei
šiui, kallm kun. Vaičiūnas. Jis 
snvo knlhn. pilna juokingų 
komplimentų, jukdė žmones ir 
ragino pirkti bonus.

Paskutinis kniha Vajom* 
iZadeikin, Ksibojn ilgši ir taip

gražiS,' knd 
Nodimcr žod 
miškam palygii 
^akiniais i _ 
valytas nuo unlotyilumų. 
vartoja svetimu “nugštų” Žo
džių, taip kad tikrą malonumą 
daro klausantiems. Jo kalboa 
turinys: kariuomenė, Lietuvos 
žmonių atsidavimas savo val
džiai ir priedermė Amerikon 
lietuvių dėl savo gimtinės že
mės. Žmonės klausėsi lig, saky
tum, užžavėti kokios Vaidvlos 
pasakos. Tiesa, ii Imvo pa nika 
atsiminus ką tik išėjusius rusų 
žandams iš po lietuviškos pa
stogės, kurie hųdanii mums He 
pasakas, liet verguvės dainą 
dainavo ir muajpnčius dar ret-

jerėtis reikėjo, 
s. cTvna? knL 

alygirimnis ir ištisais 
rcišbl mintis, liet ap- 

Ne-

t ė. apkaltai*'^•‘laisvė#
z.iuib, paavi, jaąiis. ZuUaiu su
kant, vakaro p^sisekimas Imvo 
trilvpęs: Pirmus, už astuonioli 
ką tūkstančių Laisvos Paskolos 
bonų užsirašė, J>et tai tik pra
džia; antras, moralis atgaivini
mas tų visų, kurie per tą visą 
laiką daug darbo nuveikė, pri
sidėdami aukomis Tautos Fon- 
įlan ir kitiems šelpimo fondams 
ir įstaigoms. Dalmr jautėsi, 
kad tas visas jų geras noras 
pasiekė tikslą, nebuvo tuščių 
užvvlimų. Trečin-gi nauda' yra 
ta. Nevienas atku< o iš tautinio 
snaudulio,* užšalimo ir nuo šios 
valandos tapo Širdingu laisvos 
tėvynės gynėju. Gal ne vienas 
socijalistas, ir u»4<*kęs galvos 
liolševikutis, pamntys savo pai
kumą, atsigryl ton pusėn, kur 
plevėsuoja Lietums vėliava ir 
puls po ja mehdamas atleidi
mo už jiadarylas ant jos juodas 
išdavystės dėnv- ir pradės 
ginti jos garbę.

Truputėlis.
Du žymus nuo pavienių dar 

bo žmonių bonų pirkikai: P. 
Lukaševičia pirko už $1,500.00 
ir p..N. Krokoai 
Abudu yra a
ties karštu pat

Valio jų vare 
kas (langiaus panašiai jiasiro- 
dys.

už $1,OQO.(M). 
nioiiktos ari- 
tu.

f! La ūksi t n

. Truputėlis.

ATSIIMKITE.

Laišką iš Lietuvos, adresuo
tą M. Kamilai, pirmiau gyve
nusiam J342 So. Sangomon 
St.; laišką pridavė M r. I'J i 
(J losime r; jis nebežino kur da- 
bar vra adresantas.

-
VIEŠA PADĖKA.

k Vyčių 8 kuopai už suvai- 
dinimą “Živilė” vasario 22 d., 
Dievo Apveizdos parap. sve
tainėje. L. Vyčių 4-ta kp. ta
ria širdingą ačių virftminėtos 
kuopos artistams ir visai kuo 
pai. Veikalas buvo kuogoriau- 
n>a »u«niuniias. visi, kurie at
silankė pamatyti, gėrėjosi ir 
girdėjosi kalbant, kad 8-tos 
kuopos artistai-mėgėjai, užsi
tarnauja pagyiimo už taip ar
tistiškai suvaidintą veikalą.

Dar sykį tariam širdingą 
ačių!

L. Vyčių IV kp. Koresp.

14 T0WN 0F LAKE
----------—

Ainndio, kovo z 8 vai. 
vakare, Av. Kryžiaus j m rupi
jos svet. Katalikų Vienybės 
(arba Federacijos) skyriaus' 
bus susiruikitiuuų kunanu> at-l 
stovas, kun. N. Pakalnis, iš 
duos rajsirtą ii FtMleracijos, 

• 4atnėuvų mi>ix HOHviinO. \ ]gj 
draugijų atstovai ir atstovės 
meldžiami laiku nt^ihinkyti.

Valdyba.

BBIDGEPĄhT.

Amerikos Lietuviu

CtArn
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Musu kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

HHHĮHO1 flf■1N A B
kad tas rrn vunekai snjitna; knd per Lietuvių Prekybos Bendrarr TmusI. trvtti: ssH įmušti ptntp) 

savitumui Uctuvoje? '. * . . •
Kndnnirt tiek daug pinlrj jau yr»' siunčiama per Bendrove Ir keliai persiuniiraul ant ua* pa- 

lensrėjo, kad dabar

yra 1 Įmokami i vien* mt-

Jcl nori tai rali pit^c.iR

100 auksinų $2.00
4 00

2.000•
•j fUW>

auksinų
t i—-

40.00
6000•*LA’

300 IV 6.00 4,000 99
uu.uv

so.oo
4tXl M 8.00 6,000 99 100.00

500 99 10.00 9D00 180.00

1,000 M 20.00 12,000 99 200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

~ mm jnu šauname 21niq. kad plnirnl Per mua aiųstl nueina Lietuvon ir
= nca) laiko.
2 I»el platesnių Informacijų raS>k tuojau* ant Sėmiau paduoto adreso. _

niurna priduoti nlAklai euraSyte mvo adraaę ir kam pinigui* siunčia te tr nic» juos tuojau* pasiŲrim* £

I Lithuanian Sales Corporation
1 120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. I

= s
iiiiii!iNimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimtiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiii!iRmiiiiiiiiiiiiimmmmimmiiHminiiiiuiiiiiUNiHMiHHiHmiiii

=

I

Jurgio par. svet. bus laivini-j 
mos ir taip kareiviškos pamo-Į 

kos, su kuriom kuinas nurysi 
privalo susipažinti.

Visi narini ir norintieji pa
rašyti esate kviečiami kuos- 
kaitlingiausiai atsilankyti.

Valdyba.
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami

Dr. P. P. ZALLYS
* Lietuvis Dentistai ;

TALANIMMi • • r«kw».

x
I;----- ----- - ------------ ------------------- -

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO. 11X1X01*
Y arda MU

v

X.

▼alandoa: — • iki 11 U ryto; 
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Kaukiu piaUMltMi paaiNtinlmna t> 
Judintu bendrovė*, apie Ldduviu 
kaleni ja VCbKoanluc. kur jau dau« 
lJctuvip Kjvonn ir dar tukMančlal 
ui>al|tyvcna. um t<*n loine labai gu
ra ant kurloa viakaa UUmI ccrol mu
ku nrimlnanl kokie Hirtui nnbutu 
tki u guma munu pirkėju buvo ikvaii- 
nėjo po dautal valatUu bet t laka- 

■ virto* niekur oecal* Jo mali. 
Vlata labui pulki furmoa randiml ap. 
linkui minai r H kuriama vim Mame
rtai yru Lietuviai Ir dur yra proga 
keliem* btmirrtama atidaryti kitokiu*' 
btsnlu* n—* trumpame laik* bu* bu. 
<Xa*o>MUM baleto* dirbtuvių. Dar da
bar Berne laimi puri aulimuant »u 
kitu k<iiai>«ntju prekėm* u*i uiuaų 
bendrovė pardiKHla per pu* plKlau. 
Graliu* upė* cierai dailina VU* a- 
prritnae.
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vali ur>ti 
kuinui <1«-1 farinrrln 
vtgurH
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norit r

m«ur rrn Kenai kid ir 
ore rlrar salima IS- 

žodEiu ankant Ttal |uu-aa- 
rrn unt vietoa 

luotuvlkkal kalbama. Mkoma
ų taip tanai cyvrnan- 

kaip kad JauaJnvon!

f, įeinant t) pabluk inlmtl. 
mVu adreaa. o 

na knyirelc an plataa- | 
invita. pamtkalsi* ir I
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Lib^rtv Larui i Investmrat Co

Lietu vos Failo Ženklus
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikicioai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savienunenui netik dėl laiškų, bet ir didesnę su- 
m*, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk- 
j «nus ($1.25) gauna paliudijimą, kufj nusiuntus Lietuvon karto su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. •

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

Lietuvos Pašto ženklai paraiduoa tik iki 31 d. Kovo, 1220 šu. Mažiau 
kaip už vieną doberį markių nesiunčiame.

Reikalaukite vietiniuose tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
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LAIKRASTIS 16 LIETUVOS

"TALKA'
Skiriamos Koperacijos Reikalams.

Lietuviams labai pravartu susipažinti su to laikraščio 
turiniu, ypač užsiimant lems prekybą ir pramone ir tems 
kure interesuojasi tais dalykais.

Turime 2 ir 3 n. po 20c. tu pristuutimu.
Abu num. ui 35e.

“DRAUGAS” PUBLI8HING CO.,
| 1800 W 46 th Street, Chicago IR?
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