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* BERLYNAS—TURKŲ SUO
KALBININKŲ LIZDAS.

Bankininkai Finan
suoja Visą Pabaltijį

LIETUVOS PREKYBA AN. 
OLŲ RANKOSE

Londono bankininkai steigia 
banką Kaune.

JĮĮ1 >T Į ■ “*' "- * A “ * •

Londonas, kovo 3.—Angli
jos industrijrnj ir komercijinj 
apsukrumą paliudija kadir pa 
starasis nuveikimas. Kelios di
džiulės Izmdono bandos pasky
nę 3 milijonus svarų sterlingų 
(normaliai 15 milijonų dol.) 
Įkurti nacijonali Imnka Lietu
voje.

Tokias pat komercijines su
tartis vietos kapitalistai jau 
yra padarę nu Estonijn ir Lat
vija.

Londono liauki ninku grupe 
padarė sutartį ir su Lietuvos, 
vyriausylie penkiolikos metų 
laikotarpiui. Steigiama- Lietu
voje nacijonalis bankas bus ve- 
damas liondrai sii Lietuvos vv 
rlatiRvbe.- ■ •

Penkiolikai metų sutartis.

Aptarianttą sutartį ameri
koniškas preky lios butas 1 žin
dime imi reiškia:

“Lietuva visų savo finansinę . 
ir koinerrijinę ateitį imdėjo'in- 
tckmiiigų lx»ndono bankininkų 
grupė* rankosna. Bankininkai 
Lietuvoje turi** eksporto ir im
porto valdininkus, kai pi/ agen
tus. Tenai tie valdininkai eks- 
portui pardnos medžius, eėme-• 
nas ir kiek javų. Gi importuos*

i reikalingus Lietuvai daiktus.
“Iš (iraurtizų pusės pasigir-| 

sta kritikos. Sakoma, anglai 
.negina kai pi r aumnnoįsiiizuo 
ti prekylią PaljaJtijoje.

‘ ‘ Bet anglai atsako, jog toms ! 
viešpatijoms yra reikalinga • 
taip daug visokių daiktų, kad 
jie noapsiima vieni visko pri- 

!statyti. Ypač negalės jhristaty- 
j ti reikalingos žalios inodžia- 

i 

r
Visko reikia.

WiLSONAS NEBUS KAN
DIDATU1 PREZI

DENTUS. -
Kazokai apie Rusijos Likimą
DENIKTNAS KLAUSOS! A 

PIE ŽMONIŲ PRIE
SPAUDĄ.

BOLŠEVIKAI APSUPO VI 
SĄ DENIKINO KOR

PUSĄ.
Bendrauja su bolševikais, vei

kia prieš talkininkus.
—

Berlynas, kovo 3.—Šiandie 
- r- «• » ;*■

« i *’ ■* i
daug užimtos Rusijos bolševi
kais, nuo kurių veikimo pra
mato sau pavojų.

Be bolševikų yra pavojus 
dar ir kitas. Tas pavojus dau
giausia paliečia Anglijos rei
kalus.

Reikia atsiminti, kad šian
die Berlynas yra tikras turkų 
suokalbininkų lizdas.

Daugelis gal stebisi, kodėl 
taip palengva pravedama pa
saulin taika. Bet jei kas ima 
dontūn čia įvairius suoknlbia- 
vimus, tasai supranta, kad 
greita taika jokiuo budu nega
lima.

( Štai ką apie taį ČIR TtlŠO 
viena.-, turkas, dalykų žinovas:

Turkai Vokietijoje.

Su a nu •‘•t‘rijos jirndžin be 
daugelio k tų turkų čia ir Vo
kietijoje apsigyveno šitie Tur-j 

kijo.- valtlininkai:
Talaat paša, didysis vėži

nis; Enver jiaša. karės mini- 
storis ir vyriausias armijos va
das; Dejmn paša, laivyno ml- 
niateris; Azmi Djesnal bey, 
Treziboado gubernatorius; Dr. 
Niishm bey, žinomo turkų 
Unijos ir Progreso komiteto I 
pirmininkas: Bendri bey, Kon
stantinopolio gula- rna tori us;
Azini bey, Konstantinopolio 
(Milicijos viršininkas.

Šitie ir kiti buvusieji nug- 
šviausieji Turkijos valdininkai 
šiandie laisvai važinėjam po 
Vokietijoj, dažnai maino pagv- 
veninio vietas, aplanko Šveica
riją, kur taippat jie turi savo 
rtovyklaa ir visas laikas suo- 
kalbiaujn prieš talkininkus.

Tai baisiai pikti žmonės.

6itiė turkai baisiai pikti 
žmonės. Jie yra įsteigėjai Uni
jos ir Progreso komiteto, kurs 
kituoiuet prašalinai suItaną Ąb- 
dul Hainidą. Jie yra to komi
teto viršininkai. Ugi praeitos 
karės galo tns komitetai), ty. 
jie, valdė Turkiją.- 
L. Valdydami Turkija rišu lai-

Kubaniaus kraštas — mažių
laukas.

1 ** r**

jau tikrai -{kuirta, jog prezi
dentas VriKmia- atsisakė būt 
kandidatu j prezidenlus tre- 

Ir todėl
kitiems denio-

čiąjam terminui, 
duota progo- 
kratų }Mirtij<>' vmlams darbuo
tis apie sav,, kandidatūras.

Neveltui tad aną dieną ge- 
neralis prokuroras Pnlmer su
tiko, kati ateinančioje demo
kratų konveiii ijoje jo vardas 
butų padėta, kandidatų sąra
šam

Dabar tik yra klausimas, 
katrų kandidatų parems pre
zidentas VFilsonas. Nes daug garijos kuriamojo surinnkimo 
kas prigulės nuo jo intako* paskirta, 
partijos konvencijoje.

Londoną.., J
jos soviMas ofieijaliam pra-

kis p.i-įstatyt j ovarhų faktą— 
musų nugalėjimų.

fltrOMv, t*

nešime iš Maskvos jiažymi. 
kari pietrytuoae nuo Azovo jū
rių. ty. Kubaniau* provinci
joje, bolševikų kariuomenė ap
supusi visą gen. Denikino ar
mijos korpusą.

Toliau? jiažymima. kad Im»1- 
ševikai pažangiuoju ant Kau
kazo ir kitur.

HORTHY UŽĖMĖ REGEN 

TO OFISĄ.

Budapeštas, kovo .3. — 1>

PALIUO8UOTOS NUO PRU 
SIJOS PROVINCIJOS.

Šalie-- ivgentn ad
mirolas liorthy užėmė regen
to ofisą. Kaipo regentas jis 
išdidins naudosis kandimi, tei
sėmis.

I Liaudis nenori reakcijos; De- 
nikinas turi tarti žodį.

I

Lietuva yra reikalinga dirlv’ 
tuvių ių žemdirbystės mašine
rijų, visokūi gęfcžinkeliftms iš- 

! rengimo, elektroj mašinerijų 
ir vaistų, žibalo, anglių, riebu
mų. rakandų, dralnuių ir kito
kių išdirbinių.

Sakoma, kad di<ieli visokių 
reikalingų daiktų supirkimai 
bus 8liikti Suv. Valstijose.

Pati T/ietnvos vyriausyb** pa
žymi, kad ji nebus varžome, 
pirktiem sau reikalingus daik
tus bite kokioj pasaulio turga
vietėj. Taigi apie anglų mono- 
isdizaviiuą negali būt kabios.

Veikiai bus steigiama banka.

Londono lamkininkų delega
tei jnu Kaune. Daro prisiren
gimus steigti liauką. Vyriausy- 
lies sutartis su bankininkais 
ims veikti lialandžio pradžioje. 
Tuo metu kaip karta? Liritnt* 
je įvyks rinkiniai ktirmmąjin 
st.Miriukiinan.

T?

DAR APIE KAREIVIŲ SU 
' KILIMU KAUNE.
KAREIVIAI PAUUOSAV^ |

BOLSEVIKU8 KARKS

Anuotomis apteikę valdiš 
k uosius bustus

tftaosybės pranešimą apie ka- 
; ndvių maištus. Oficijaliai sa- 
, koma, jog maištą pakėlusias 
(laive raitarijoa ir artilerijos. 
Pakiluriėji kareiviai pradėjo 
organizuoti sovietus (tarybas), 
K»nnn m tu-Ii ttlr/>uA ii£2»tiu> rwwi- —r- ------ . - •
njte ir prądėjo 'bombardooti 
valdiškuosius bustus (trobe- 
-•‘ms).

a

Vartava, kovo 3.—Apie lie
tuvių kareivių sukilimų Kau
ne laikraščiai praneša vienaip, 
gi* oficijaliuose praiiešųnuoae 
suk urna vėl kitaip. Ir UmJvI ne
lengva patirti, kame yra teiay- 
hf.

Iš Kauno gauta oficijalių Ži
nių, Jog kėh'Tvhj <!iM1in»R« nu
malšinta*. Bet laikraščiai akel- 
Ina telegramas, jog snlrilimai 
tęaiasi ir kaiknriuoa** ntsitikl , 
murme apaireiškiųa butseviki-, 
ni« pobūdis.

Palinosave bolševikus

Maištinink.".; įveikti.
Po smarkaus susi rėmimo 

maištininkai įveikti. Bet kol- 
kas ne j vykę areštavimai.

Ta |*aU Lenkų Telegrafų 
agentam, diaktuuodatna apie 
Rtovį tarpe Lietuvos Ir Lenki
jos. pareiškia:

Vyskupas pneaingaa lenkams. 
“Lietuvos vyriausybė* afe

rose apsireiškia noras susiar- 
Lurii t. u Jxuikija. Tvčiaus tam 
aštriai priešinasi kraštutiniai! 
rieji ministeriai ir pataai Kau-

į ė uehuivius.
Telegramom paduodama, 

jog jmkilę kareivini paliuosavę 
kelis šimtus bolš<.vikų karės ne 
laisvių. Ir šituos pakvietę sto
ti sava cdftMia- —

Pastaroji žinia oficijaliai ! 

nepa tvirti narna.
Lenkų Ttlr^rafo agentūra 
lįrih* cdirijfliį Liei

Iš 900 PARINKTA TIK 40.
Paryžių*, kovo 3. — Talki

ninkai sutiko sumažinti vokie- j 
I n tar- — t A-i y o eia •♦ėelO&Aa?**

skaitliu. Iš 900 žmonių sąrašo 
parinko tik 40 ir pareikaiuuš 

fitaos nubausti. Aitic bo* 
**?' ’ teisiami Vokietij

Londonas, kovo 3. — Pro- 
i vineijų SclilesM'igo ir llolstei- 
Į no organizaciją at.*>torai. su 
' ririnkę iM-udiai >u įvairių }m*- 
| litikmių j Mirti jų vadais Rends- 

burge (Mohieine), paskelbė 
proklemariją. kad tiedvi Pni-» 
sijos provinciji galutinai at- į 
si dalina nno Prasijos ir pasi
skelbia nepriklausomom.

Seniau tiedvi provinciji pri
gulėjo Danijai. Po šios karėsi 
pravestas plebiscitas. Didžiu- 

į ina gyventojų suliko atsiinee-' 
ti nuo Prnrijos. Bet fiodraug 
nesutiko gryžti ir prie Dani
jos, tik j*t<igti atskiriu rie- 
priklausoiną vieš imi t i ją.

Philadelphia. Pa., kovo 3, 
Čia mirė M illiain A. Stono, bu
vęs Ponu *ylvani jos guliernn 
torius.

Žino ir prieš jų skleidžiamų 
pragaištiniui propagandų rv 
tuose kovoja.

Tik to visa neskelbiu viešai. 
PaslajK'ia grumiasi talkinin
kai, ypač- Anglija, prieš tuoR 
mioknlbininkiiR.

Ve kodėl taip pahuigvn 
pravedama taika, kodėl atvar
gtai Veikiamu Turkijos likimo 
klniisinie.

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS VALIJOJ.

Norima iškovoti didesnę
• užmokesti

Londonas, kovo 2.—Plienoj 
dirbtuvių darbininkai pietį, 
m'-j Talijoj nutarė pakelti 
streiką. kuuuiet jiems atsaky
tas reikalavimas padidinti už
mokestį 3(1 nuoš.

Streikas juili*-*- apip 1G.IKM1 
darbininkų.

Šiandie plieno dirbtuvėse i 
darbininkai uždirba nuo $bi* 
ligi $125 savaitėje. Bet jie no
ri daugiau.

Unijos
streikui. Tad 
atrinko kitus 
sprendė savo 
remti streiku.

vadai pasi priešino 
darbininkai pa

vadų* ir nu- 
rvikalavilną pa-

Londonas. kovo .3. — Ofici- 
jnlini paskelbta, knd ambnsa- 
doriu Suv. Valstijose piskir- 
ta« Sir Am-kland Geddes. Už 
kokio mėnesio jih iškeliaus 
Amerikon.

KOVO 3. 1920.

<’l ii rago. — Šiandie 
niaukę ir šalčiau; laukiamas

ajfri-

“Mes didžiai gerbiame mu
sų vado talentų; me$ gerbia
me narsių kareivių ] ui si šven
timą. Bet civilyje karėje ųjes 
turime vaduotis* ne tik stra
tegija, het ir politika. Nes 
šita rivi(|‘ karė yra pakelta UŽ 
jNilitikinius skirtumus.

“150 milijonų nišų gyvena 
jm> Lenino v-J.U.in. Mes esame 
!**? :..«iza dali* tos didelės rusų 
šeimynos. Ir todėl mes Rusi
ją galime atgaivinti -u aiškia 
(Militiku. gerai suprantama 
visiems rusams.

“Kuhaniaiis ir kiti kazokai 
netiki, kml Rusija gali bnt iš
gelbėta diktatorinėmis meto- 
domis. Diktatorius yni j nišai j - 
nis ir svetimas liaudžiai žmo
gus. Tarpe diktatoriaus ir 
liaudies visuomet yra stora 
siena. Ta siena — tai visokie 
valdininkai. Irokštnntieji lai
mės tik sau.

Jekaterinodftras, vasario IR
(suvėlinta). — Kazokai atsa
kė gen. Dcnikiniii į jo kalbą, 
jiasakyliĮ) pinu (toros dienų 
kazokų tarybos susirinkime.

Gen. Denikinas už savo ar
mijų nepavykimus kaltino ka
zokus ir kitus už jų kert*intri
gą Rusijai propr.gandą, už no- 
rojinio ^kablyti Rusijos.

Kazokai neprisiėmė kaltės, l 
Pažadėjo duoti gen. Denikinui j 
kariuomenės. Pažadėjo jį pri- • 
jmžinli vyriausiuoju rusų ar
mijų vadu. Bet pirm vįsakoj 
(Niiriknlavo, kad geų. Dcniki- 
nas viešai (įaskelbtų savo po
litiką. kokiais tikslais jis ka-1 
riauja prieš bolševikus.

Kazokai pareikalavo gni.
Denikino (aisisakyti. ar kor 
tais jis nemano sugrąžinti

krijos, pas Denikimis turi pasisakyti.
diktatorium nuveikus b<»lševi-: “Musų gerbiamasis vadas 

*us* •! gen. Denikiaas tvirtina, kad
Kalbėjo tarybos pirmininkas, kuomet liolšcvikni burių į- 

■ ..įveikti, jis sušauksiąs kūrin
ti enero! m Denikinui ?i<-ako • - . ____

. . . . . . mąj| Misirinkimą.
kazokų tarybos ptnnimnkas ’ •
Toinašcnko. susirinkus vi-: 
šiem* tary bos nariams ir gen.1 
livnikinuį su savo štabu.

Tikrai buvd dramatinis mo-[ 

mentus kulliant Tomašenkai.
“Per tris šimtu.*, metų”, sa

kė pirmininkas, “Rusija gy
veno (s* valdžia, kuri buvo tik 
kaipo kokiu parodija. Per i 
tuo* ilgus metus Rusijos stip- 
tvIm* ir apėmis praplėstas 
liaudies katilai.*, kraujais ir 
prakaito

•‘Per tris šimtus metų <ii- 
| džiulės Rusijos gyventojai 
vilko iiea(»sakomas vargus. Ra 
rijos žmonėms nebuvo lemia 

turėti laimingesnių dienų. Iht 
štai staiga prnplito revoliuci
ja ir gyventojai nusimetė ver
gijos pančius.

Pasirodė nauji satrapai.

r-.' ■

Me* jMisveikinume kti’b.- 
mnjj susirinkimą. Bet pi»; ’ •• 
reikalingu jiaskolhti rusi u . - 
si sumanymai, kuip ta* roši- 
rinkimas bus šaukiamas.

••.Musų, kazokų, valdžia į- 
-teigta Ih* gen. Denikino suti
kimo. įvykus tam faktui. gvji. 
Denikina* užpuolė Kubaniaii“ 
sostinę. Kovoje žuvo musų 
vienas vadas. Kiti vadai būva 
uždaryl i kalėjiniuosna.

“Tad gen. Denikinas turi 
via pranešt i apie savo karia
vimo tikslus, turi ]>askelLtt 

į sav<» |w>litikų. Kol to jis ne- 
|wd«ryst kazokai neskaitys jo 
i*avo vadu ir neduot jam tvi- 
kafaujamos kariuomenės.’’

TURBUT. NIEKO NEBUS 
Ifi TAIKOS 8UTARTIE8.

ku jie uužudė nesuskaitomą 
daugybę savo priešininkų, 
konfiskavo jų turtus. * Pasi- 
gfemžė dideles sumas viešpa
tijos pinigij.

Karės [Mibaigoje jie atliėgo 
Vokietijon ir čia moknlbiauja 
prieš talkininkus.

Sėbrauja su bolševikais.’

IŠ- čia jie veikia pragaištin
gus darbus rytuose. Jie tnri 
MirinėKimus su Indija. Egiptu. 
Persija ir Afganistanu. Susi
nešė su Turkija ir Kaukazu.

Be to, jiP tnri artimu* ry
žius su Rusijos bolševikais.

Visuose tuose kraštuose jie 
lurj didelę intaką. Savo ugen- 
mnis pristato no tik pinigų. 
l*et dar ir ginklų.

Patys turi visuomet didelį 
išteklių pinigų. Pinigų jiems 
pristato, suprantama, talki
ninkų tiriešininkai.

Talkminka’ žino
Td viešpatijų vy. j patsai Anglijo* pr

risusyhės Ir. i gerai Fainfor-| Georg“. 
ninoioe npri turkų veikimą.| Yra žinonui. kad ta* nu- at-.rin

f

TALKININKAI STOJA 
LENKTYNĖSNA SU 

VOKIETIJA.
NORIMA PAIMTI SAVO 

, RANKOSNA RU8IJOS 

PREKYVIETES

Anglija darbuojasi ui taiką
bolševikais

SU

lietus ar sniegus liaudie va
kare. nr rytoj.

Taip bent nuomoniaujama

N

t‘o n’Voiiueijos Rusijos gy- 
valiojai *n*ilaukė naujų sa
trapų. Tai bolševikų, atsira
do komisarai ir specijnlial 
tribtinnlai. Ir šitie peėsi<unkė 
|H«r<lėm žmonių krauju. Vie
toje laisvės liaudis susilaukė 
naujų persekiojimų.

“T uoniet atokiuose Kusijvs 
kampuose jNikilo put ri jotai. 
Nesigailėjo savo gyvybės, kad 
paliuosiioti liaudį nuo naujų 
reakrijotiiorių.

“Ir mes štai 
mu briovėniės 
L’iimė mums 
mų> džiugino. 1 
ko? •

“Nežiūrint talentuoto musų 
vyriausiojo \u«io ir jo narsių) 
generolų, ne* štai dabar *u-1 
klupdyti nežinomų gni ,.lų. Į 
Tir 
nii, ...w> ------
•lie pristatė mus i

I Washingtone.

Washington, kovo .3. —
Čionai iiuomuniaiijama, kad 
kongresas nieko galutina ne
nuveiks taikos nutarties klau
sime. Atmainoms taikos su
tartyje (iiieŠinasi prezidentas 
\\ ilsonus.

J’rezidentas aiškiai paihatė. 
kml republikonų ir dalies de
mokratų senatorių jau neinti- 
kins, knd taikos sutartis birių 
ratifikuota taip, kaip ji yra 
parašyta. Todėl stovi už tai. 
knd sutartį (MV«*j<ti ratifikuo
ti patiem- Suv. Valstijų pi- 
iierinms ateinančiais rudenį 
generaliais rinkimais.

Tns reiksnj. Knd 'leinokrarų 
(tfirtijn turėtų suskiln, jeĮ pre
zidento noru.* butų vykiam- 
nia.*. Nes dali-, demokratų se
natorių stovi Brvano pusėje. 
Gi Bryana- vrn priešine?!-' 
laikos sutai'tj paduoti pilie
čių brt’.-am*.

! likta Mt tik «lu užbėgti už niwų 
, Vokietijai, katra koketuoja nu 

Rusija, noriMlama paimti savo 
rankosna Rusijos turgavietes.

• Tiri bus kaipir savo rųšivs len 
’ ktyms talkininkų -u Vokietija

Ik* to yra žinoma, kad Vo
kietija deda iiaMunga,. susi- 
bendrauti su įlenki ja ir lien- 
drnnii*. iėgn!ni« jnniti i Kuri
joj. prekyvietes (turgavietes).

Tos varžytinės už prekybą 
-•ii lliibijs bolševikam* duo* 

i laikų veikiau, Kuip kuri pir- 
1 miaii buvo umnomn.

Ihir viena.- svarbus apsi- 
\urr.yiim-s už pro- 

gall suartinti 
iotijn. Kefi an- 
jim darbuojasi 
»j. Anglų Bpa>i- 

reikalavtmtd
ly J-iitcii-

Paryžius, kovu 3. — Angli 
ja, Itnl ija. Lenkija ir Ramu
Ottn .. Inflm Ini- • ... .

............... į nūn s Hilas.
,.... ...i veikiai ' 
Angliją su Vol 

* gini tuo tikslu 
l*- j pačioj Vokieti j. 
ią dnje pasigirsta 

j kai* agi rVt i i< VAZA 
♦ yje

l a-Ui rasi?
prciDCuZuik'C «*n

kos konferenciją sn bolšoviki- 
ne Rusija. Sakoma, konfervn- 
rija įvyksianti Vnršnvnj.

Apie tą faktą, kaip pn 
šnma. hn> paskelbi n dar 
savaitę. N aomęmanjaiun. 
ton konfercnciion kėliau
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deuMikratipė rcopubliku. Daug 
kas ruošiasi tuoj važiuoti Lie* 
tuvon. kud bendrai prisidėjus 
prie atliekamųjų Lietuvos lai
svės darbų, kiti norėtų dar 
patekti į Inisvanorių eiles, 
kad išliuosavus musų sostinę 
uito lenkų, kiti vėl ruošiasi su 
pinigais, kad ten įsikūrus vie-

rę --------- --------------------—i
Švento Kazimiero Akademijos

Rėmėjos. T.S®IĮ

ISi-rt Mrtq ................................ S.0» . . .
Prenumerata moka* lAkalno. Lai-| UU kiti) pramonę, O VISI Velk, 

ka. akaitoal nuo ufaMrno etano, m j kjck galėdami, perka LietUVOS 
Trini \auhi Mrtn Nnnn! norniMlnvflnuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adrvun vimdn reikia prlMųcU Ir mum 
adrvKjM. Pinigai roriauaia viųati lApor. 
kant kraaoja nr o*pr*n« "Moncy Or- 
<Jor” arba įdedant pinigus I regis- 
trnotn lauk*

“Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UI.

Telefoną* McKinlcy <114

• »
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Saulės” Draugija.

laisvės bonus. Toksai tai yra 
ir/.sidvgimas.

Bet yrn žmonių, kurie šių 
agnį norėtų užgesinti. Vieni 
gavę vienų kitų iš Lietuvos 
laiškų, jau sakosi, kad ten ir 
sunkti ir vargu gyventi, kiti 
nusiskundžia ant Lietuvos 
valdžios ur aut jo* valdinin
kų ir žiūrėk—jnn išvada pa
daryta. Lietuvoje nėra nieko 
gero, ten dabar dar sunkiuu. 
kaip buvo, dar blogiau, o to
dėl nėra ko nė paskolai rem
ti, nė ten važiuoti, o geriau 
jau čion darbą dirbti, kaip 
dirbus. Ir kalba taip daug 
kas, tarsi kitsai hutų papirk
tas kokio vertelgos, kad mat
darbininkai svetur nekeliautų, 
nes tuomet jug jie yra eiom.i 
pigesni, kiti bolševikais prisi 
metę taip šneka.

Ne, vyrai, negesinkite 
nies. Lietuvoje yrn mažai 
bloga, ir tai bus gulimu 
taisyti. Tai šventa
kiekvieno jos piliečio, 
šiandien valdžia kam netin
ka, ji bus galima permainy
ti, jeigu kas nuo jos kenčia, 
lui tegul )m*irupins, kad tų 
kančių nebūtų. Tame jug pa
čių piliečių darbas. Ncdary- 

l dumi nieko prie nieko geru 
neprieisime, o skursime taip, 
kaip ir ikišiol esame skurdę. 
Nevertas piliečio vardo, pas 
kurį yra užgesus ugnis prie 
geresnės laimi ilgesnės ateities, 
o ir liepi liečiu derlias yra tą 
ugnį tnrji savųjų gesinti-tai 
turėtų Imti tik kitų darinis. 
Te*iėgn meilė just; širdyse.

šv. Kazimiero d ienoje, jau
niausia musų lietuvaičių drau
gijų švęs pirmas metų sukaktu
ves. Trumpos dar draugijos 
gyvenimą*, liet darbščios jos 
narės daug jvadarė savo tik
slui pasiekti.

Skyrių yra jau septyniolika 
įvairiose lietuvių jiarajiijose, o 
narių skaitlius siekiu suviršum 
700. Skyrių organizavime dau
giausia pasidarbavo ir bepalio- 
vos veikia Draugijos pirminin-
ko—p-nia A. Nausėdienė.

’’ .. .. .
ge” buvo minėtas įvairių sky
rių veiki urnas pereituose me-

Amerikoje me- turime laik
raštį vardu “Saulė”. kuris 
dar iki šiol neišmoko lietuviš
kai rašyti. Lietuvoje tuo pa 
ėiu vanlu, ln*t ne tos paries 
dvasios, yra draugija “Sau
lė”, kuri rusų biurokratų Ini 
ku<*se, |>ra>ki**is<iiiina neapsako 
mai dideles klintis, pramynė 
pirmuosius takus lietuviškai 
mokyklai. įkūrė pirmų mokiu 
tojų .-emi nuriju, ir pirmus 
knvgvedijos kursus.

Lietuvos laisvei pražilai* ta 
“Saulės” draugija, turinti sa-i 
vu centrą Kaune nnt Žaliojo 
Kulno, įkūrė lietuviškų gim
nazijų.

Jnu didelis būrys jos auk
lėtinių tapo Lietuvos intcli- 

» gimtais, dirlmnčiuis nuodingų 
tėvynei ir kultūrai darbų. Jos 
buvusieji mokintojui pasižy
mėjo kuij>o Lietuvos raštinin
kai.

Tų “Saulės” Draugijų A- 
merikos lietuvių katalikų vi
suomenė jau rėmė, nes keliais 
metais prieš karų sumetė au
kų tiek, knd galima buvo pn- 
statyti didelę ir gražių trioba. 
Laimė, kad ištikusioji didėji 
karė tos triohos nesugriovė.

Gaila, kad dabar neturi lėšų 
išrūkyti savo dešimtį lietuviš
kų gimnazijų. Ji tikisi, kad a- 
nierikieriai prisius 15 tūkstan
čių dolierių 1oms gimnazijoms 
ir 5 tukstanėius vadovėliam? 
leisi i. Holus nedidelė Šurna. 
Ir kuip reikalinga.

Mažai vy4nidos publikaei- 
jos reikalams išleidome ketn- 
ria*dešimt tūkstančių. Pusės 
tų pinigų bu1ų ištekę visom-
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kiek laiko teko laimi

“ Saulės “ gimnazijom >. Iš jų 
butane* 'ii/ilnukę mažiausiai 
dviejų tūkstančių jaunų, mok 
alus išėjusių, lietuvių veikėjų.

Ne kų darysi. L'žrobcžinių 
Lietuvos reikalų ministras tė
vynės laisvės vardu reikalavo, 
kad publikacijai pavogtume 
šešiasdešimta tūkstančių. Pa
vedėme keturi h-dešimts tūks
tančių ir dabar nepatenkame 
mokslo reikalajn-.

Mų.- vilti- lad-gi nenyksta. 
Jhir tikimės, knd Amerikos lie
tuviai Tgutoa Fondu nariai ne
užmirš ir “Saulė-*“, kaip ne
užmiršo lietuviškų gimnazijų 
veikiančių pakraščiuose.

| l’er
daug rantyti viršmiiiėtų jilnka 
tų. jirilipintų prie kiekvieno 
stntpo mieste. Miesto majoras, 
W. U. Tlioin|>*oii, inešė juitari- 
mų. kad Cliieago* pramoniniu- 

jkui per ketumi* metus jmvy- 
. mili sufleri) vienų milijonų d«»- 
lierių agitacijai ši<» miesto tik
slai*. Majoro nuomonė yni. 
kad Chirugu turėtų išeiti aik
štėn kaipo “didžiausias mies 
tas pasaulyje.**

Majoras skundžiasi prnmo- 
. miliukams Imk Cliicaga yra tai* 
kini laitai neteisingai ajišrnei- 
žiaina ir todėl tųjų agitacija jis 
nori parodyti pasaulini šio mie
sto viršonyK- ant visų kitų mie
stų.

Nors Majoras ThompMin 
parodo gana daug entuzijazino 
įvykdinli šį smnanyimi, l>et-gi

< jis sutinka labai aštrių kritikų 
laikraštyje “l’coria 'Trar- 

iscript.” Tas tvirtina, kad Chi- 
ragos miestui nereikalinga 

Mangiatf pro paira ridos, kad 
Thonipsom* sumanymus pada
ryti jų “didžiausRi miestą pa
saulyje “ už $4.(MMMN)tMMI. yra
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labai neprotingas dalykas. .Jis 
vėl tvirtina, kad Clūcagos svnr- 

i gurshrtojai yra vietiniai 
ančiai ir niekas negali 
- užginti skelbti tikru.- 
is apie šį miestų: kad visi 
apie joh ėvarunių, kurį 

U IMgcrrnti. jeigu labinu 
tų kaminu.-: ir. kad visi 
jog J> yru “šeštus <ii-

tuose. Jie ir šiais metais gy
nioja. Naujuose metuose pir- 
matinė* bruzdėjo cicorieu-K Hv. 
Antano parapijos 9-toj<> sky
riaus naiėa. Surengusios išlai- 
mėjimus ir vakarėlį sn teatrė- 
liu. surinko pusantros šimtinės. 
Tai buvo npriiiopiama nauda 
mus kultūros įstaigai, imkai- 
hart apie gražų pasilinksmini
mų jiadnrytų Cicero gyvento
ja ma.

Penktas skyrius iš Dievo 
Apvaizdos parapijos taip-gi 
turėjo j>elninvų vakarienę, ku
rioje svočiai netik skaniais už
kandžiais, l>et ir gražiais sce
nos margumynais buvo paso
tinti ir nemaža džiaugsmo šir-

Prie tokių rengimą, svečių 
pričniiinaa ir svetainės prirėžt 
*hnaF su visa jos priežnrra, 
apskritai tenka ftv. Jurgio pa
rapijos 2-rų skyriaus rėmė
joms, nes jų parapijos svetai
nė |Mi*irodo tinkamiausia ir 
liuosiauria. Negalima nepari- 
gerėti ją paišėrentimn tam 
darbui ir visuomet linksmu, 
nudoniti iFžsiėitimu tų reikalų 
rūpesčiais. Kitiems skyriams 
nei galvot neįeik i a. tuoj sako: 
“Tai brk|flBr1 iries tų rrt 
lik.-.“ noru?* Tkarb

Im atsakymas ir visoms narėms 
jis dang reiškia.

Jau galima pasidžiaugti ne
tik Chicagos skyrių veiklumu, 
liet ir rytinių kolonijų darbai*, i

l’lnladelplnjbje abiejose lie
tuvių, Sv. Kazimiero ir Av. J ar 
gio. parapijose skyriai gyvuo
ja su (langeliu narių. Gerb. 
Klebonams—kum J. Kaulakini 
ir kun. J. Žitnibliin—padedant 

. ir paraginant, ti<* skyriai suge
bėjo gausias aukas Akademijai 
prisiųsti.

Cantbridge ir So. Boston. 
Mass., žmonės Seserų Knzitnie- 
riečių dar nei nematę, nei jų 
darbų vaisiaus nepatyrę, suda
rė veiklius skyrius su deugelin 
narių. Klelw>nai ]urbsią tiems

dyse parsinešė iš savo prisidė- p'kslams. .\kad<‘>iiija turi iš to 
jirno prie kiltų darbų. daug naudos.

Narės kitų skyrių Chicagoje |. Dytroit. Mieli, taip-gi gyvuo- 

taiji-gi turi jau sudariusios 
plenns pelningai vaikti. Kai
kurie skyriai kelintu atvėju 
tam dalinti jiasišvenėiių 
šitmin tarpu jmvieniai skyriai 
lyg prisilaiko truputį su savo
mis parodomi*, nes de<la jiegas 
į liendrai rengiamų ir tikrai ne- 
jmjirastų veikalų “Vakarieti- 
butis,” kurį įvykins Akademi
jos auklėtinės. Tvirtiname, km i 
lietuviai netik Kv. Jurgio sve- 
tai nėję, liet ir niekur kitur to
kio veikalo nėra matę. Veika
las savo rimtumu ir svarbumu 
nelyginamas su musų žmonių 
matymais perstatymais. įvyks 
jis kovo 21 d.. Kančios Savai
tės sekmadienio vakare. Atjau
čiant. kud tuomet Ims kas nors 
nepaprastai svarbu, ir kud ne- 
atsilankiasmji gailėsis, dėlto 
daliar Rėmėjos tik kruta j>ar- 
<lavinėdainos ineigos ženkle 
liits. kad tik mnžigu liktų maži
nančių to ir savo jiasivėlininių 
ujigailinėjų.

. ju skyrius ir tai nemažas. Ten 
bus ir kitas skyrius, nes jau dvi 

į imrnjoji pikurr- CiūcaguM apy- 
jH>t linkių kolonijos, ar-gi užsilei*.' 

Aiiaijitol. ne. Draugijos veik 
liausies minui juu |>asiskirstė, 
kur kuri vaituos ir rėmėjų pra 
kilnius durims aiškins.' Dalmr 
gavėnioje labai patogus laikas; 

pramogų lieveilt nėra, tni to
kiems rimtiems susirinkimams 
laiko visur bu*. Musų gerašir
dės moterys ir merginos link
smai ir mielai įstos į tų prakil
nių darbininkių eiles.

Gal kas ]>aiuųatys: “Rašo 
čia apie veikimu* ir pinigus, 
ln*t kas ir kokių tikrai iš to tu
ri naudų!” Rėmėjos iš savo 
konstitucijos žino, kad turi 
naudų, tai: neturtingos, liet gu 
Inos Sv. Kazimiero Akademijo
je, augėlesnio mokslo šiekian- 
rioa lietuviutč-s ir toji vieimti- 
•nė čia Amerikoje musų tautos 
Akadeonija.

ftv. Kazimiero Akad. Rėmėjų

Rodos, kad tas laikraštis už
miršo pridėti kelintas didžiau-* ų e
sias “negrų” miestas jia yra 
paaumyje.

Kritika toliau sntiriškai va
ro apie Chicagos iminstrijalius 
jr soi’iialiiis faktus ir prie galo 
prideda, kad majoro agitacijos 
pb nas yra laliai provinryaUs, 
ir jeigu kas kitas, ne majoras. 
Imtų jų įdavęs publikai, tai jau 
senai hutų atsidūrusi į gurbų.

LIETUVIŲ TAUTOS TARY
BAI WASHINQTONE

“NhuIč.” Tjctuvių Aj>- 
švietinm Draugija, 
Kalina-.^
Grnn»lž?n, 2t> d- 191M m. 
No. 4«7.

Ka* įaugi Lietuvių Tautos
Taryba Hnslunghmc turi sau 
tikslo padėti atstatyti Lietuvų. 
kaifsi nepriklausomų v«h*tylM*. 
o knd ji butų ntstntonia nu- 
knluigH inteligentų iln^biiiiiikų.

“Saulė-” Drauitija. gyvai 
jauzdanui tų reikalų. įktuhi 
išlaikė 10 giiunuzijų. I*ei užėjus 
Itolševikam*. vienos iš jų tapo 
SlMNUkllitita, kiltas IltlMlujo Wi- 

jkusios dėl stokos lėšų. lsvnt;n> 
l*'lšf‘Vikut-, ju- iitnaujinti tanew c

I

čio im’m., š. m. Todėl “Kaulė*“
> <*• • • <• < < .4■ t/raugijus t «-n«ry eaiuvtm, uu- 
rėdamu ir toliau varyti Švieti- 

i mo dariu) ir neleūcdAma užsi
daryti dalmr gyvuojančioms 

'gimnazijom*, kreipiami į Lieta- 
vių Tantos iį^ryftų, prašydama 
išlaikymui ^hmaziją atsiųsti 
bent ponkfJlfcų tūkstančių 
(ir»JMkJj ifrdi ’nų lt betit įlen
kia t tiksi ai įči um (5,tM>») dolierių 
mokykloms adovšlimns lvisli 
kadangi lietnvių kalboje jų la
imi trūksta. <> ha pnsekimn- 
gni varyti m<>k«lo negalima.

Negavus pnšėlpos. “Sanh-s”l 

Draugija privHMa butų uixla ' 
ryti puskiiiįlies nu u gHiuiazi 
jas. nes bes i mokinančioji jau- 
nuomom* nelH*turi n<- km užsi- 
• »lr/*t •*••• -•** • • 
netari ir dnzaai Itaidmija. Te
rmų jH-rtraukti jai iikMczIo 

to, ka«l ti 
tolių brsiki 
to*h*l ' ’Sai

pat nebuvo hšų, ne* iš v aisty-
< - HT’

v t * 

up £

Ti ” *1

NedėHoje, kovo 7 d.: Spring jsOl S. Ashland A v. Chicago
? viT. po pTctų^Tfy* r'w;uuuk» Minim ».< :^k<a.

LIETUVOS MISIJOS TOU 
MESKIS MARŠRUTAS.

v nuo metuose;
Ajnhokėjo 1-mų 

metalų penkioms A- 
kademŲos mokinėm* 
mi.......................................diUkUO

įtaisė suolus amatiiin 
kratės kurse už............ 135.00

laboratorijai pripirko 
rhdykų už..................... . 100.00 j

Neturtingoms kandida
tėms davė kraičiams. ^WO.fiOj

Nupirko auklėtinėms-
Victrola ir puikių re- , Charlc* - Bata\ia, < 30 vai.

kordų už.........................
________ .Subatoje, kovo 6 A: Chicago 

$933.00 Hcighte, IH.. Steger, 7:30 vai. 
. $784.00 vakare.

Ši uoli ii Ciiicago* I)i strikt 
Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietime Misijos nurrSratų:

Ketverge, kovo 4 d.: Rock- 
, dale—Joliet. 7:30 vaL vakare.

Pėtnyčioj. kovo 5 d: St.

Lieka ižde
Tai pradžia stijiendijom*. ku-1 

Į Hie JU lpy J‘ *s UU**b MlcUOMicUi -
hie rudenyje. Vis»» lietuvį wesr 
taftg&kiMtns nmkyMoe galės 
dalyvauti konteste ir iš kiek
vieno? mokyklos aštuntojo skv-

1 *•

WestviUe, m. 7:30 vaL vakare, 
ledėlyj. kovo 8 d.: India

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

Utarninke, kovo 9 d.; Kast 
St Louis. UI.. 7:30 vai. vakare 
ir Springfidd. UL, 9 vai. vak.

Seredoje, kovo 10 d.: So. 
Omaha. Nebr., 7:30 vai. vakare 

Pėdnyčioje, kovo 12 d.: Grand

rnin» rnairkiansioji mokiaė ga
lės AV. Kazimiero Akademijoj! 
per du metu amatnhtkyatė* 
kurso, arba per keturmz metus 
ankštesnės mokyklos kurso 
mokslu dykai naudotis, kitais 
Ž.Mižiam:pimi siiprnmją. Konrlj^d^ Mieh., 7:30 vai. vak.

, Nedėlioj. kovo 14 d. Warake- 
gan, IU.

AngšČiau nurodytos koloni
jos turės progų turėti pas save 
l»ažymvtoH» dienose Lietuvos 
Misiją.

I Kolonijų Paskolos Stučnj 
Tokios tai paramos yra ža- | Pirmininkas ir Sekretęrins te-

lestų etiMinčios kvotimus turės 
išlaikyti Akademijos mokyto 
joms. (Iriausiai išlaikiusios ii 
nž vjsas lekcijas nemažesnę 
skuitlinę kaip 90 nuošimčio 
]x*lnijusios, naudosis stipendi
ja. Apie kvotimų laikų ir vietų 
Ims pranešta vėliau.

gul tuojaus praneša apie su-

rę, knoi.iet .kaltai ar •iuv* ar »*- 
iai. Ui tuomet yra lenkias, kad 
reikta Jums akinių. Mano 15 mėty 
patyrimas priduos Jums goriausi* 
putn rnarlniŲ et prieinam* kaina 
oot taip lemai net iki fl.CO.

JOHN SMETANA 
Akių Specija.

į*

—

Mnt-n

i

mo ir Desuming Mokykla.

damos mokslui atsiduodan
čioms. iš kurių tikimasi turėti rengimų jų kolonijoj ikkiiinin- 
vargatančiRi musų tautai pa- susirinkimo priėmimui Mi- 
rama ir pagalba. Tai gi dido- xijos žemiau paduotu antrašu. 

Ij ir prakilnų Kentėjos turi tik Į
dn. Prie jo jos einu «ninrkiai ir'tits malonės jmtnrurnnfi turėti 
Dieve duok, knd įsigalėtų į užtektinai knygučių ir Imhiu 
milžiniškai 1 sietuvos labui vei
kiančių draugijų.

Kiekvienos kolonijos komi te-
j 
!

I

KORESPONDENCIJOS Iš
LIETUVOS.

LAZDIJAI. SEINŲ APSKR.

Lazdijuos*, ant Seinų gat
vės, įsteigta trijų klasių gimna
zija. Mokinių tuo tarpu yra 
a|>ie du Smitu. Mokytojauja pp. 
S. Tijūnaitis, p-lė Karaliūtė, 
Varnelis, knn. Ix»onavičins, 
Imzdijų vikaras, A. Kubilium 
L. čepukvičhis. Mokytojų pri
bus daugiau. Pamokoj* būva : 
aritmetika, gamta, lotynų kal
ba. vokiečių kalba, lietuvių kal
ba. jmišvlm ir geografija.

Mokiniai, norintieji aplanky
ti savo tėvelius lenkų nžgrob 
tone vietose, k. a. Bierbiškiuo
re, Sunkuliuose ir k., slapi’i a 
turi eiti per demarkacijos Įim

užrašinėtojų.
Visas pastangas dėti, kad 

pažymėtose dienose ir vielose 
tikrai prakalbos įvyktų. Jeigu 
kur butų visai negalima, rei
kia TELEGRAFl'OTI žemiau 
|»a<lnotu antrašu.

Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai pasiliktų .Misiją nulv- 
dint į susirinkimo vielą.

Vardu* Chicagos Dist rikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto

S. V. Valančius ir P. Baltutis, 

32445 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Telefonui: Drover 7t)l, Drovcr 
^1514, Yards (1126.

T-i -rili >i'

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi-

tatema ir mokymo budu Jųa
Lruiupu l^lku lAmok«lt« vl*o ima

te
klea tnriteo didilauatUB Ir <erl«u- 

«

Vtouooo «lu*in>o okyrluuoo tnaJUuoo

► 
kluo taiku. Uita# tr ar vakarata, juta

l*nllcm» tlnfutiio* oiitr mieno, vi- 
•okio »UUau» ir dydtio i* bot kuriau 
mo4v komo*.

MASTER DESIGNING J

•Ina kirpimo, dranminc Ir
•kyrlua. kur klok r tano
prakllkoo boaituoklodainaa.

♦arotiMio oteklrna Jlega.
KvtaCtaine ktakvt

tr de* rsjbcg.

SCHOOL i._

I

»

Uu

Dr.A-BURKE
(Lietuvis)

i

bėajiegavo pinigų nuo rugpju- neH L-i^u lenkai nugauna,
.11 _ 4al». tt t» - k. ’ - .

tai pabando* turi užmokėti 
markių.

Viena moteris, iš šiapus de
markacijos linijos, nuvyko į 
Seinus paimti imtalinę savo sa- 
neJiu, kuris, prieš užimsiant 
lenkams Seinų*, mokinosi gim
nazijoj. Moteris tapo suimta, 
jiasodijitu kalėjimau, kunumv 
išbuvo 10 dienų. Lžianmkejus 
170 markių liko paleista.

lenkiški pinigai Lietuvoje 
negiltuoja.

vos. Gal ]>j seimui Lietuva bus 
huosesnė iu*gu dabar.

Dalia r iš tisų pusių grobikai 
ištiesę nagus ant tos vargšės 
IJ e tavos, kad pagriebtų kų 
nors iš ji»s. Bet musų kareivi- 
ja. ners mažas būreli*, drąsiai 
muša grobikam.' per migti* ir 
šaukis “šalin grflliiiūi4~J^gė- 
ttrvos.“ Čia Ijettrrn. ne Rusija 
nr Vokietija, ne T-rniktja.

Po truputį slenka tolyn ntiu 
UetafOs juodi debesiai.

Aš jau nelie viršaitis. į ma
no vietų aprinks kitą. Nenorė
jau imti, ne* pcruuiža alga. Ne 
gulėjau sii. rimliev.

J Bene virius

smulkmenos.SMULKMBMOS.

tik negalimi 
duotų <|i 
rimiėini

'* l»r 
tiki, 
mkit

t- 
lu

I*

ris

i;

kad jos pr*') i>
it a* <■'

i.

. jiirwrvri.

fiicrbiškietL

BVENTE2ERIS. SEINŲ 
APIELINKĖ

8®tf. Tėvo tratteijtiF lenkam*
BVENTE2BRIS. SEINŲ

APIELINKĖ
arkivyskupas Ratti atsilankė

Išnikai jau pradetla apleisti 
Lietuvą. Jau musų valdžia ke
tina rytoj giųzti į fteinuz ir gai 
neužilgo lenkai a]deia ir Vil
nių. Jau ačiū Dicmi k Ja niusų 
nepriklausomybė nugštyn. 
Nora js» valiai, liet k)la mufų

1B

Vilniuje, pmdmi )*r Vievį 
važmvu į Kauną. Čia grlekin 
kelio stotyje Htigšlų svečių pa
sitiko žetnajčių vyskupas Prau 
ciMUS Karevičius ir nžruhrži 
nių dalykų ministras prof Vol
demaras. Arkivyskupus Rntti 
Į K am ių atvyko ne kuip* 
jus Is-nkijm, uos

Li* 
bą, unint L 

tyčia į 
t* į Khu 
ns. o-ik* i*1

{4 vai. jio pietų.
• misekuptat

a‘

K

/

2i

. JOSĖPH C. W0L0N J
Uetuvii Advokatas į
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Bolšerikli Darbeliai.

PHILADELRHIA. pa

♦rtflros <*era. i?oni« rai
bloga, o kas Uoga jiems yra 
gera. % Vystanti Sakelė.

I

DRAUGAS ■ i
/ >

REIKALAUJA REIK ALINO AS

NAKTINIS J A KITOKIUS.

finHiiiiN«twmmmiiiimHniN«miiiiiiiMiiiHimniiniNnHiimiiiimiuiiifiiiiiiimim

Pagelbekite Lietuvai PirkdamiMERGAITES
16 metų ii Nurisi pHMorioa

Vietos šviesiam 
Svariam Fabrike

Prityriniita Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaite# 
Valanda 7 :30 iki 4 :30 

1*018.' Dienos S ubą toj
♦ 14 Saviutėj mokinanti* 

Nuo žtukio $16 iki $25 
Atsišaukite

Superintendente Office 
Sauycr Biscuit Company 

1041 — 1049 W. Harrisun

DARBAS PASTOVUSSHEMAMDOAH PA.

v .TT“
\ asurm lb d., s. tu., vietiuis 

Lietuvos Liuosybės Sargų 16 
skyrius leitenantui J. K. Miliui 
buvo surengęs prakalbas reika
le organika vinių 1^- Sargų 
Kalbėtojas savo uždavinį atli
ko kopuikiausia. nekliudyda
mas jianijų nė pažiūrų, kas 
turėtų hnli pavyzdžiu visiems 
tuusų kalbėtojams. Leit. Mihns 
kalbėjo vien tik apie vienybės 
reikalingumų, kad tik spiestų
si Viri f vreflų didelį būrį, tai 

? I t*f 1 JurtavIm’*-. barini Sa 
įjuugų, Kaip kąu yra Laeluvoju

gavę pranešimų, jog para
pijinėj svutainėj dedasi negra
žus dalykai. P. Grigaitis pa
aiškino, kad jokio lošimo dabar 
nėra, kad visi žmonės bažny
čioje. Pasakė, kati vakare bns 
vakaras našlaičių naudai.

Po to detektyvu nuvyko jias 
klebonų ir viekų papasakojo. 
Klebonas stt p. l’ranrk^tt pa- 
rimatė su ppligijos viršininku 
ir paaiškino dalykų stovį. Vir 
šininkns, supratęs kame daly
kas. davė leidimų vakarui rrn- 
•rii kolektai darvti ir tikietus 
jiuiUMViuvU. Am. gaię uui, y>u 1 
sakė, kad jeigu dar sykį gaus Į Sęjurįa,'nriSurint ko-

I

Jau tiems lietuviškiems ixd- 
še-zikame tikrai galvoje nege-1 
rai. Nors plaftoji mus visuo
menė gerai juus pažįsta iš jų I 
tįprhų ir greitai atskiria nao >* 
sveiku proto žmonių. Itet kad j 
dar randasi , nesusipratėlių,! 
kurie jiems tiki, buk jie esu di
džiausi darbininkų prieteliai ir 
kžrarcjaL tai!štame ra&riyj 
TMtdunriu takia, kuris parodys, 

mus kolonijoj.
'<rprrsetmt Liet. Darbinir.kų 

13 kuopa rengė našlniėių nati- 
l dai vakarų. Viri philadelphie 

eini žino, kad mus našiai t na 
myj randuri apie 65 n8t*iai»’iRi) 
kurie tik ir užsilaiko iš rengia
mųjų vakarų pelno bei aukų.

Hitiv "darbininkų užtaryto
jai.” kurie sakosi kovoju už 
darbininkų gerbūvį ir jų teises, 
išgirdę, kad L. Darbininkų 
kuopa rengia našlaičių naudai 
vakarų, naudai t n kw£kėlių. 
kurie neturi ne tėvo, nė močiu
tės, kurie ištiesę šudžiuvusias 
rankutes prašo jmšelpos. susi- 
mylėjimo, jie tokių turėjo ge
rų širdį, kad nubėgę prie mie
sto valdžios prašė tam vakarui 
neduoti leidimo.

Nejiešę, turbut, nieko, grie
bėsi pačių negražiausių ]>rie- 
lismių. Tų pR<’ių nedėlių, kad 
turėjo įvykti vakaras, pagiežos 
apimti iajiševikui tyie uiiUgu 
į policijų ir pranešė, Imk Įiara- 
pijinės mokyklos svetainėje 
yra koncertas, visokie loši-' 
mai (gambling). -

Valdžia, gavusi tokį praneši
mų, nustebo. Ir kaip-gi nesi 
stebėti. Nedėlios ryte, apie 10 
vaL, kad žmonės, eina iiažny- 
čion, iMtrapijos mokyklos sve
tainėje dedasi tokio dalykai.

Vienuoliktų valandų, per pa
čių sumų, atvyksta du detekty
vu ir žiuriį kad nieko nėra. Per 
pamokslų parapijos maršalkų 
išėjo iš bažnyčios pažiūrėti ar 
nedaro kas netvarkos. Žiuri, 
apjt» mokyklų vaikšto du žmo
gų. Paklausęs ko ieško, detek
tyvu parodė ženklus ir pasakė

»* ’

l<>kj pianrSirūų, tai tie praatfc 
Sėjai, ’ki ]iaaiškės dalykai, tu- 
rė3 paiilikG polieij<»s stotyj, gi, 
pasi rodžiu, melui, u*ž suvadžio- 

turės nGakyti. '■

N<»Į<an« to. Pamatę, kad vė
jais nuėjo jų pastangos, tų pa 
tj vakarų, atliėgę svelainėn, 
pradėjo kabinties prie klebo
no, kad kam, girdi, juos val
džiai skundžių s, kad jis jų va 
karienę “su^tapavęs” (sulai
kęs) ir kita* n«Kąnimio..s tiliauk 
Sti. A r-gi n? teisingas pasaky
mas, kad ]>ats muša, pats ir rė
kia. Patys negražiai elgdamie
si. kitus tame intaria. Paskui 
pradėjo kalnuiies ir prie kitų 
asmenų, pav. prie p. Praneku- 
no iki buvo iš svetainės pra
šalinti.

Ar tnatolt* dabar kokie jie 
yra “darlųiunkų užtarėjai,” 
koklini geras širdis tari <W tų 
mnuniiingų mtsiun-ių, autic ne
tari kas juos maitina, glolnija.

Gaila, kad mus tautoje ran 
dusi tokių žmonių. N ei ai minga 
musų tėvynė. Ji m-pajiegia at
siginti nuo išlaukinių priešų, o 
rfa tikri jus samus dar padeda 
tiems priešani^. Jie visokiais 
budais trukdo išganingų Lietu
vai darbų. Sykį ant visados jau 
turėtame jų nusikratyti, nes 
aiškiai matonie, kad jie nėra 
linijų prietoiini. bet didžiausi 
priešai. Jie, it tas kirminas, 
nori pnkušti mus tanios šaknis 
ir pasėti nuodingų mums vi- 
simns sėklų. Jie nepripažįsta 
Visagalinčio Dievo, o kur nėra 
Dievo, ten nėra doros, nėra 
meilės, nėra teisyljės, nėra san-

ĮĮiimmitimiintmmnniiHttiiRiHmiiiiiiHiinminiiiiiiiiiHHiHHHiHiiiiiiiiminlinĮ 
PIRKITE SAVO------- »

Platinamą Mašiną |
•a? % 1 v, - • J »' A ‘ f

nuo pasitikimos kompanijos 
čia pat, nereikia nei j miestų 
važiuot.

Pristatome į visas mjrato 
dalys.

KALUZNY & CO.
5041 8o. Ashland Avė.

T..| Uoulevard 9»«>
2804 Milwaukee Avė.

Tel Irviną 46>S
UIHIIIHIimJIHIIIinilHliMHHHIIHIHIUINMUUimiliaUlini

GERA ALGA

TOP NOTCH COOKIE CO.

333 S. Western Avė.

REIKALINGOS MERGAI- 
TĘS.

GcrinuniiiM būtina pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvus 
Ženklai (markės.) knrim yra atvežtos iš Lietuvos, kmi amerikiečiai uu- 
bipirkę galėtų nusiųsti savieinaicms netik dėl laiškų, bet ir didesnę bu
mų, pirugų vietoje.

Kiekvienas perkantia Lietuvos Pašto "i j.h’n nemažiau kaip už 5 auk- 
Kinus ($1.25) gnu r. u paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pa&to ženklais Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, TaSto arba 
Iždinės stotyse.

Pastaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skali-
Bei kuigvuitn darbo fabri- kų, taipgi po 3 ir po 5 uuksinufi viena. (100 skatikų sudaro auksinų), 

ke. Pastovus darbas. Gera mo- Parsiduoda po 25 centus už auksiną.
•’......  v-l-ivlnc T 1 tn-m P v. Mat »H TI 4 Km-p lOfN) m MnMan

• ar . j___________________
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kioa butų partijos, kukių pažiū
rų, liet kad butų vien tik lietu
vis ir kaipo lietuvis stotų už 
Lietuvų ir visokiais budais, 
k»o tik gdinia, kaip tai: žo 
riti u. dhrku bei tlolieriais kovo
tų su j<»s priešais bei padėtų 
pasekmingai veikiančiai bei ko
vojančiai Lietuvoje Šaulių Sų- 
jtingai, kurios nariais gali būti 
dori piliečiai, Im* skirtumu am
žiaus. vyrai ir moterys. Nes tik* 
vienj’hėjp yra galybė; tik visi, 
surėmę j tėčius, kaip Lietuvos, 
taip ir Amerikos lietuviai, sy
kiu iškovosi. ie Uetuvai nepri- 
klausomylię. Taip-gi ragino rn- 
ftyties prie L. R S. Sujungus ir 
kad nei vienas iš mus nepasi
liktų lie ženklo kovotojo 
tėvynę Lietuvę.

Įsirašyti galima pas T. 
Križamiuską, A. K. Klimų 
Imi užeinant į Slmnuiid<»ali’rio 
Lietuvių Teatrališkus kuupu> 
kambarį, 27 W. Cual St.. kas 
vakaras.

Pasekmės prakalbų gana ge
rus, nes įsirHŠi* apin 23 nauji 
nariai ^jr aukų surinkta 
$252.55.

Aukojo šios ypatus: 
A. K. Klmuta $23,00. 
Po 10 dol.: K. Antaiuivicia ir J. 

Ba nurims.
Po 5 dol.: A. F. Bridirkiis, .1, 

KiriiešiuK. A. Šulinėm*. J. Pcėidin- 
gis, K. N aru v»u. .M. Bliujus. J. 
Bnrdolm. J. Kurnlntuns. A. 6«rke- 
li*. S. J. MockaitiiL

J. Abnciiiskos $4 00
Po 2 <H.: P. V.- Birštonas. J. 

Amrraviėia, A. Rutkauskai. A. 
Kvedare, P.'Krejūinurium, J. Kar
toka, A. Dagilius. J. la-tfiku, M. 
KmetUnskaM. J. Itudzcvičiu. J. Uri-- ‘im4 •
gus. <1. Tarnškeviėia, p. Simoniufis. 
A. Žilinskas, A. Karaoka, P. Juitn- 
skns.
. V. Tamuliouis $1.25,

Po 1 dol.: T. Križanauoka*. A. 
Gobcria, 8. Diindzila. J. Kurbočius, 
A. Grigas. J- Križanauakas. M. 
Savukynas. J. Dzeventkauska*. J. 
Admnavtfia, J. Kubilius. A Krei
vėnas, A. VastltauskiM. J. norima*,

REIKALINGI LEIBERIAI.

Prie statymo darbo.

WE8TERN ELECTRIC 00.
■A

West 48-th Avė.
400 pilių j pietus 22 gatves.

už

p.
ar-

apie*
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iP. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.. TeL Drover 9687

Netikėtai pasitaikė mums nupirkti 
keletu siuitų Elgino išdtrbitno 
laikrodėlių. Primetame, kad pra
dedant punedėlį. Kovo 1-iuų ir 
per visų sųvaitę parduosim pigiau
kaip tikra verte. Pasitiksim kad 
tauLstos jmsinaudueite šita prug 
kori labai Kitai ptndtaiku. Visk 
gviirnatnujani ir 
•iAe_ iiiiifaii Lr'Kitf i lllUtdf Mituli
jum jier 24 nuU

soti iBikrndčliai (Gold fiUed) 
varantuotae — 20 metų .... 
gx’arantuotxp 2t) melų ..

uz 
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Benus mokamu (ndiaigoj kiek- kaip už vienų doiierj luariuų neaiunoiaaie. 
vienos suvaitos.

Darbas lengvas sėdint.
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek

retorių, - ,
|

340 W. Illinois 
Kampas Orleans Gatves.

UFRG VTTES KEIK W.IXGOK
imi imicinuo |n-i U u r.’ JUao dnifcun- 

(o durim, liurbiui Icnyv**. Punr dlc- 
n<m »u tart u J |1S.00 savaitėj ifcprs- 
dtioa. Pakelinio* uMikrlnce*.

A įnerti-a n Itank lot r Co.
118 E. 20 Strect

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimminimi nMnnniiiiiiimtmtttmHHiHR«ninnn»
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Fabriko merginos—Gera 
mokestis inokinanties.

■ Trumpos valandos.

NorthWestem Car Seal
108 N. Jefferson St

Co.

814.88 | i^vairv tpergaltvttu suvirti 
He Ik alinga Lietuvaite pardavėja

tari būti tttvirA 14 metų Atattan- 
klte:

205? U'. 47 Str.

1C metų cunktatir Prityrime* nerei
kalingus. Lomnas >' -ba* valandos 
npo 7:40 1K1I ir 12 r-tetute 
tom ik.

•ubu-

TIKTK ALINGOS.
Prityrė inertiniu, taip pat Ir ne- 

prytyro prie dirbimo Gelių. Pope rialų 
Kepurių ir Nut puodukų. Darba*; pa
siuvu*. Aitru yera.

S'nvtM* Bapcr Uarv Woi1u»
81 W. laike Str. SBS

I
I
I8
I 
I 
■ 
aI
I 
f

j v. W. RUTKAUSKAS;
i
-i___________ .

[ Vakarais, 812 W. 33 St. j
Tel. Tani* 4881 ■

i ■

-

K
I
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ADVOKATAS
OTtaa* lHdmiratjrj: .

29 South La Šalie Street J 
Kamtarl. XS4

Tvl. O-ntral 8390

■
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DR. S. N AIKELIS

Resid. M3 So. AUilaud iUr. Cliliifa 
Telefoną* Uijmirtct SiU 

■ A. A. ROTH,
Husas gydytojas Ir chirurgas

v N»O»^T»NlrŲ. ■
Valkų ir visų chrouiakų ligų 

Ofisas: 3SM So. Halsted kl. i'hicsuro 
Telefonas DruTcr 9092

VAUUVDA8: 10—11 ryto S—1 po 
pietų 7—8 rak. NcdėMumi* 10—18 d.

OOOOOOOOlOOBOMS

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 BL

Kimp. 49 C^tri 

Rck. 132? Vf. 19 Avraer
Telaroosa Cicure Irti 

Ofiso Cicero 48 
KALBAME LTETt'VUKAI

REDAKCIJOS PAIESK0ME
Kuri npaiiiiitu 8juiuxdlnti ir Hcda- 

goti f>vi ■avaitini Metuvtkkti ITtlR- 
ku loiikraAli HEI’AKT1VIAKA lllus- 
trnta Zmrnala •'1KININKC tIXKW 
kuri neatbūtinai esame paMtrenaen 
pradėti iMcinineii nuo ia u. iuuan- 
dHlo leisime llalt cotln didlių o nuo 
lt luti 34 puniaplu kningtne pope- 
r«au Malonoklte ataitauktl turlnėioa 
parankumu toki m dnrbul apdlrblnė- 
IL Mus norėtumėme kuugreičlaua su
lotu padaryti Ir rengt les prlo pra- 
dkjltno tftlrtdinctl to tiurnaio Adre
suokite.

LIKTI nv I KIM1KKI ORAVOUA 
Scottvlllr. Mich.

l

Geru* darbo
A. V. Msntip 

ta<r. w. 8M1I str.

in m iiimiiimiiitti ui u tnituntu utim tm t tunu iltiniu u
• • .« toMlt.u , . •**

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.

Išbandyk šį naują išradimą.
=

s

=
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=

(Pabaiga bus j. ValaUja

l>*

<tr* uiti

Atit patrik imu murini* nuimi 1X6? 
H. Oitltlėf- Avė. Atimi) MltJooui unl 
pirmo liibi. 7 it* m tortai Jrltj tr S 
lubų pu c k.imtMrtv*.

Tcb-ftaiU'Jrfre Klhtnre 7947

VAKACIJAA
Ifeta tialt» 
ritita >

Mokinama. sa* įtakos Ir HatuvUkoa 
kalbų, aritmotlkoo, knygrotlystra, ste- 
notrrafUor. typovntta*. ptrktyboa tel
kiu. Suv. vnlirt istorijos, abelnoa isto
rijų, geografijos, politlkini-s akono- 
tnljoa, plilctystfa dalilaradratėn

Mokinimo vnl—doa: nuo • ryto iki 
4 valandos po pievų; vaaaraia nuu • 
Iki 10 vai 
3106 So. Halsted St, Chicago.

Turima parduoti taria uolu t’kiu malu tr <lid< lid au Undlnkate au 
Sodnais (r »u Gyvulėlė MmAiuohUh geriausiu tat tinko fantui dcl 
vuiukju 4«vu Auginimą tart**- tJ<tuvių f*Vįninku Dldltinainjo Lietu
vių l'kininku Kuitnrijoj-Amerikoje apli kiej niieata Hcottviiie. Muh 

P.VKDt ODAMl
Pirkit* <1 mnmi Valgomus produktus. Onunitc M-icgmc Kiautiniu*. 

Kviesta 1.1etW)*ku-< Purius Tikro Meduųr, iJnraųvip Bulvių Visokiu 
Grindų iueno.

TrlrieM* t»rm

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
UITI VIS AUl 8PE4 ĮAUSTAS 
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O«u*l«o kin'" Akintai trltotaonil trMn- 
u*l. Coli Ir riti lunlaatlMMi tmgotbct*. ter.*. 
kur «■>.. rMVJ'ni* tr vilku. ->uu*.‘iu» nu>- 
Jųkluu Valandų*; «U* IX iki a vakaro ha- 
tMIlaaua nuo ta iki 1 vai. po ploto 

1553 W 47th St ir Ashland Av.
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ftilpni-bfc, |ia«inM^W>4 nuo pmtedirMtno. pniteimo, mariu ir r*un>-nu 
u>*ituo, (kaitinau otrčnncc, ym greitai praAnlinanio*, vartojant

PAIN-EIPELLERI

A4, ADOMAS A. KAKALAI HKAS. SEKAUCiA! ILMlAU.
I tabal rirvna p*r S m*tua, nusl*bn«Jt* pilveli* b'tva Dl*p«p> 

______ V’-i-ta inkam Nervų Ir 
abetBM epAkų SMtoJimiu- vteo kūno, tr buvau ntirioję* viltlM, ua 
b*<yv«ne>u Vtaur IcAkojiiu anų ruirelbo*. MeipeJltjM vlnoj* Ameri
koj ir nl m bąli u. imt niekur nrffaveu **vo uvclkntai p* r* t boa

Bet kad* pareikalavau Balutaraa valatų. Bttterio, Kraujo valyto
jo. Narvatooa. lūkėtu tr Zlei.ni*ti»mo ryduolteu ta! po Ruvarm.n m ui 
minėto* ryduoira pralijo mano pttv** etipr/-ti. ynrai dirbt.
Kraują* ifatvaR N<rvat 4zuė etiprial dirbti Inketa. ateteara. L*u- 
matiamii* praark o, dioclial »el<i>ad4 po krutina Vidurių ritimą* 
•*oyko po ui m nior> ui vteų tlfų. Bc<iu S mėuaelų ifaartfavnu ka* *a- 
vaito po butai; Kai u tara*. Biuaria. tr po 1 tnėn aavo pavelka^* p*- 
ma<M.u u>kj Mirtum* kaip tarp dieno* ir t»»At>*» Uihar jtuX> 
*c**«tai ir e*u itak*ru*» tr 18t>4 «ykių dofcoj* ttaintara* nyitmų p>- 
radtjui ir linkiu vieelm* aavo draufaiu* krn.ptio* prie ttalutara*.

8AŽ. (TARAS,
enianCAl. IKirnVinOM i. Baltrroa* rn.i ,

V-'i-Thng>» *Maal *-411 fW***M8x IR
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Laikas pamąstyti kuom per 
Velykas gerklę maagosi su vai- 

' gius dešrų. Duodu informaci
jų kaip daryti gurus gėralus 
namie už dykų

COSMOPOLITAN MER 
CANTILE C0.

80 Winthrop St., Boston, 19
Mass.

VYKAI Ui MOTKKYS. ar j uiti* Jau yra tinum*. 
kad tapo ifcruata Kyduoh- prakulitilniul platokam; Ir 
■uluikyniui plaukų alinkluiuV
IEŠKOK. FAGKLHOS. MIK 'GAUNA KASTI.

Šen-lt*jir> Mntr Ttuik' (plaukų lonlkaaL 1*1 yra 
rvilAuaia iJradltua* ir ruaukrtiinviii'uua tnrduulė nuo 
tdt-taki.nų ir plaukų altnkimo. fu- to dar, uuaUprin* 
plonf-JanMii* pinu k u*, padaru Juo* labai kvclniato 
tr briljantavat bllaganMala.

|NlTf:MVK! Žeminu paalrnAimit kompanija nbw>. 
IhitlAkal Kinmituoja Rcn-Kijlo Plauku Ton ik*, 
jos Jt» rrcitMl Ir vinlJlkai praRulinu plrinkana* ir 
antaiko plaukų alinkim*.

VIKI OMET reikalaukite fa*«Ka>lo Plauku Tuni
kų pa* barberlua tr aptlekono artai pirkite i* nirrn- 
tų. Geniau* formato, Anunf k o*, (pufa nvurn) kun
kule paraiduoda ui *1.00; 4 u* — ui 40c.

lAbandymut Jo Rcrtimo, Ifairkltc *| kuponų. i>uky- 
n.Murul navų va r d* ir adrean Ir Įdėkit* 10c. irrt*** 
atariipų padeniflninl perrtuBtimo irau, n mve pri- 
riVrinie anuipal*.
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DR. S. BIEŽIS
«

Lietuvis Gydytojas 
Chirurgas 

3UOI Wcxt 23nd SI. 
Kiunpaa H. Loavitl St 
Telefono* Canal 1111.
Vstatuto* 1—4 ir 7 Iki > rakara 
Realdanolta;

2114 W 43nd tu.
Telefone* MrRialey 4»l«

VaUotfM: MU 10 tOryLo

PENKI APGARSINIMAI VIENAME.

<U fa« PteHUtan ila-
Mllftlttnta BKCAftl'VMNMn >'.rom..nv-

•»*rM«t»*to4 Un'o* Hl »4*.. pttaatrh ' Ir Twl|»ln» MokMlfaiHn 
imnk.air* ItaAtn* tiainohmrtn Mtei.i nkmi*k.>

mik *11^0i.i.i t
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mr. HEK-RAYTO COMPAVY
0017 W«dr Purk Air., (Teidami. Ohio,

Gerbiu iiii lliioinl ui prlMilinehi jutu 14c. vertas rtan.pii. Ut ku- 
rlaa malonėkit* prtautprtj tnsn Mm palo GVAflANTVOTO SKN- 
ftAYTo FhAfTrr Tnrncn. (
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* * Drau p g Kr j kale ”
šeimy o«is, kurio* karte daUnojo je vaikianHa jirgf, dangiatia l* jo nrapsirnaa. 

Yra tik vienas rnln-Eipeilrrh ir dcl Justi apnaaipijimo, jis yra i^iraUiutai 
mulu raiiltaimikUu 1

-A.NOKOR Ikaras
Jeigu aut ;>okniio t,m» vaiibaicnkho ikaro, tai jis i.cra Laras it jut įaiuo 

neimkite. V>rai> opUbkaS* |n> ,To< ir (!.*»<• Tuijųn galima gauti j>a« iWirbįjui:
At>. RtCMfTR dr CO., J2O-J30 Broedvray, New Verk
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V4T4I IVIi'VAC nTMTtC PAGAVA SAPA4A TMDTIR. T* BTFVrt AOUVKATALIKIŠKOS ŠVENTES

Trečiadienis, kovas 3 
šv. Kunegnnda.

Ketvirtadienis, kovas 4 
Sv. KAZIMIERAS.

d..

d.,

PRISIPAŽINO PAVOGĘS
$1.900.

PAGAVO SĄRASA INDUS- 
TRIJALISTŲ.

Yra pavardės ir adresai.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Neturi nei cento; uždarytas 

kalėjime.

Pirm šešių mėnesių Fmnk 
W. Ihdinoiit. IS34 llnmmond 
oui., im\o liumuigas žmogus. 
Dirbo kaipo vyriausias knyg 
vedijt Buttcrick Patiem kom
panijoje. Gaudavo $55 užmo
kesčio savaitėje. Gražiai gy
veno, nieko nesusitaupė.

Kiek palaukus pavojingai 
susirgo jo moteris. Prisiėjo ją 
pačiuoti ligoninėn. Padidėjo 
išlaidos.

Knd išbristi iš tu išlaidų 
klano. Beimant nusuko pami
nėtai kompanijai

Jo vagystė teeiaus susektu 
ir jis suareštuotas. Dabar ka
lėjime imdamas prisipažino 
esąs kaltas.

Ir tik dar nelabai senai 
žmogus jautėsi laimingas ir 
visų pasitikėrinas. (ii šiandie?

l)a dotektivu iš plėšikams 
gaudyti huno ana vakaro vai
si ijinio prokuroro ofisai) at- 
■\ ii ko didelį glėbį poneriy. f’’i- 
Vrt.iti, tni sąrašas pavardžių 
ir adresų visų industrij.'di-tų 
(I. \\. \V.) visose Suv. Vnls- 
t i jose.

Driekti vu stovėjo kertėje 
Tliroop ir Mndison gat. Tr jie
du teima’* 5»TnnnH ’mngij n 
nnšuliu. Pasirodė, intariamas. 
Tad susistalnlė ir paėmė 
našnlj.

Žmogus jHisisakė esąs Alės 
(iiivlin. Matyt, jis tuos sąra 
šus nešė kurį kokią atsargią 
vietą. Bet nepavyko.

PRASIDĖJO NAUJA KAM- 
PANŲ A.

tė- 
čia 
už-

5 ATRADO BEŽAIDŽIANT SA 

VO DARBININKUS
P

*

Visus suspendavo kelioms die
noms.

Sveikumo departamento sa
nitarinio biuro viršininkas Dr. 
E. Vernoti Dili netikėtai užėjo 
vienon hilijardinėn vidumiea- 
tyj. Tenai atrado prie stalų 

r bežaidžiant penkis to biuro 
darbininkus.

VLuif juos tuojaus ‘-ils]im
davo nuo vienos ligi septynių 
dienų.

15 METŲ MERGAITĖ 

LAIKO ŠEIMYNĄ.
UŽ

Suv. Valstijų vyriausyliė 
de|M>rtavo daugelį radikalų. 
Iš jų daugelis buvo vedę. Tu
rėjo šeimynas. Taigi pasiro
dė, knd kuomet vyrai ir 
vai deportuoti, jų likusios 
šeimynos paliko be jokio 
laikymo.

Chicagoje tml ir pradedama 
kampanija už tai. kad šalies 
vyriausyltė «le]M>rtuotų ir tas 
visas likusias šeimynas į ten. 
kur yrn deportuoti vynu.

Kampanijų, kaip rodosi, y 
ra teisinga. Tik vargas tame, 
kad ląjakampamja užsiima jei 
jau ne patys radikalai, tai a- 
nų šalininkai. Ir tas daroma 
ne su tikslu pagelbėti liku
sioms šeimynoms, liet kad 
dar labjaus bustiprinti bolšc- 
vįįcizihą.

Nes skleidžianiaa gilus pa
sigailėjimo sentimentas. Nu
pasakojama. kaip paliktos Šei
mynos vargstančios, kaip li
kusios moterys įniki darančios 
galą ir 11.

Vakaro Įspūdžiai.

Pamatęs “ Drauge“ paskelbi
mą, knd Aštuonioliktoje kolo
nijoj bus vaidinta ‘'Živilė“, 
laukiau tos dienos.

T n n<*dėlią, išėjęs iš bažny
čios, sutikim draugą. Ar va
žiuosi pamatyti Živilę, už
klausiau. “Taip, važiuosiu“, 
atsakė draugas. Gerai, tai sy
kiu važiuosim.

t r r> ‘
jonu \ aidinumis tikrai huvo 

, puikus. Gnrbė visiems artis
tams už tokį darbštumą. Gar
bė ir 4 vyčių kuoĮtai už suren
gimą vakaro.

Gaila tik, lcad mnsų tarpe 
yra daug nosusbrendusių, nes 
laike vaidinimo neužsihikė 
ritmini. Griaudingoso scenose, 
kada vieniems nšaros veržiasi 
iš akių, kiti, nesuprazAlami, 
juokiasi. Rodą jau turėtų su
siprasti.

Aktų tarpuose huvo fiarda- 
vinėjami Liet. laisvės Pasko
los bonni. Priėjęs prie musų 
pardavėjas paklausė, ar esate 
pirkę lamų. Parodėm ženkliu 
kus ir Įiardavėjas pasitraukė : 
užpakalį, kur sėdėjo du jau
nu vaikinu, “Tamstos esate 
pirkę L L. P. bonų,“ užklau
sė pardavėjas. “Taip,“ atsakė 
tuodu vaikinu.“ “Bet tamstos 
neturit prisisegę ženklelių“, 
mandagiai atsakė pardavėjas. 
“Ar manai, kad mes grinoriai, 
kml eisime apsisegioję guzi- 
kais,“ atšovė jaunuolis. Par
davėjas nuėjo. Pasižiūrėjęs į

Jos vyresnis brolis uždarytas 

kalėjiman.

NEBUS SUMAŽINTAS 
“ŽMOGŽUDYSČIŲ 

RURYS.“

Aną dieną “Jaunuomenės 
teisme“ vienos bylos metu su
sekta, jog Annn Kopynski, 15 
metų, savo darbu užlaiko savo 
5 brolius ir seseris ir diilę po 
num. 2912 So. Throop gat., 
basvmemte.

Mergaitė uždirba $17 savai- 
tėję.
Vienas brolis. 20 motų, taip- 

pat dirba. Bet uždirbtus pi-
■ tsįpt: prs!e:dž:." berdanu*.- 

kaulelius.
Ten gyvena dnr dėdė, kuris 

b irgi nieko nemoka už užlai- 
k kynią.

K Teismas nubaudė tą 20 me-1 
tų brolį už pažeminimą teis 
mo $25. Uždarytas kalėjiman

Policijoje yra. taip vadina
mas “žmogžudysčių būrys“ 
(homicide Hpiad). Jin i neina 
27 poiienionui.

Prieš tų Imrj turėjo atkreip
tą akj jNilieijos viršininkus. 
Jis manė, kn<l būrys turi per
daug vyrų, knd jo skaitlių 
reik sumažinti.

Pirmininkas savo nuomonę 
rėmė tuo, kad tasai būry- bu
vo jsteigtas iš -penkių vyry. 
Pankui padidintas iigi penkio
likos, ĮNignliaus ligi dvide
šimts septynių.

Ant galo viršininkas įsiti
kino. kad tasai būrys atlieka 
dideles pareigas. Tad savo 
nuomone atmainė ir nuspren
dė nemažinti bario.

savo ženklelį, manau sau: jis 
mane, ir visus tuos, kurie per
ka bonų. grinorium vadina. 
Gėda jiasirodyti tokiais neiš
manėliais. Kas nenori pirkti 
Lietuvoj Laisvės I’ask. bonų. 
tas nenori Lietuvai nepriklau- 
somyls’-s; kas nenori Lietuvai 
nepriklausomybės, tas yra jos 
priešas.

Po to, tas jaunuolis pradė
jo šnekėti su šalę sėdinčia mer 
gina. “Kas čia toliau bus”, 
graudenosi mergina. “Nieko 
gero eia neparodo. Ot, nuva
žiavus miestam, už 30 ar 40c. 
tai l**nf y m ko paŽHtrėfj ir 
įvnlias }msijuokti. O čia.... 
ttiOg žodžius ir namie girdžiu. 
Verčiau buria nuėjus į “Nau
jienų“ balių.“

Tokiom/ mergaitėms pat ar
čia daugiau skaityti knygų ir 
laikraščių. Taip kalbėdamos 
mergaitės pačios save pažemi- 
nn VviAitM-t ovniimlaBiZi •• —f K. • 
litrą, ką ten gera pamatysi. 
Arba ar-gi gražu dorai mer
gaitei gavėnios laike eiti į to
kius Imlius, kaip “Naujienų“!

Gaila, kad apšvietos trūks
ta, todėl ir nežino kas gera, 
kas bloga.

Kibirkštis.

k
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Iš ROSELANDO
Lietuviai Tautiečiai, duodame jums žinoti knd musų 

Real Estate Ofisas yrn atidarytas dėl jusli, jeigu norite 
parduoti arba pirkti nuinus, lotu.- larmas ir inšiuryti 
namus, naminius rakandus ir savo gyvastį. Parduoda
me laivakortes, siunčiamo pinigus į visas dalis svieto ir 
tmiiiiiniiir visokius JSUIIV HllSKllS <lokUlUPntUS. Taigi jei 

turite kokius reikalus ir norite patarimo ateikite pas 
mų*. gausite geriausia patarimą dykai ir teisinga pa- 
tanui viina.

= IŠ T0WN OF LAKE

Chas. Klimowicz & Son |
10801 Michigan Avė. Arba lll East 108th St. |

Teicphone Pullman 1372
ŠMNU^HtraummmmiiimtmmiimiiiimnnNitnniuimimHmHmimiittninii

Lietuvos Vyčių 13 kuopa, 
ant Toun oi Lake, rengia tau
tinės dienos (fiv, Kazimiero) 
paminėjimą seredctje, kovo 3 d., 
7:30 vai. vakaro, Pavis S<piaro 
parko svetainėje. Buk išpildy
tas tam pritaikintas programė- 
lis susidedantis iš: prakalbu, 
vaidinimo, deklemacijų ir L 
| šį vakarėlį pakviečiu ir kitų 
kuopų narius ir mus kolonijos 
visus lietuvius.

Korespondentas.

IŠ NORTH SIDES.

Broliai ir seserys, nnrthsi 
diečiai.-ypač katalikai’ Atmin
ki m,'kad įneš mvlim savo tau*

Iš NORTH SIDE.

I

Ofiso valandos: kasdiai nuo 9 išryto iki 4:50 vai. po piet; Ketver

1

ipn-

Pardduod* geibiu ir Maliavų* krau
tuve. U prieinant-* ' mirtie* vyra 
Krautum lietuvių ipgyvantoj vietoj. 
Ut iamlaualu preke kaip galima

Norintieji gero* i>ro*o* *t*i*a u ki
to

4M7 R, W<mm! Kt. Tri. Tardt

ANT PARDAVIMO.

DRAUGAS

LING

Musų karnos auksinų nupigintos ir yra tokios:

s

aur

BOSTON, MASS..-•a

■MM

-•

X!JL' 
’» A

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street 

CHJGA(»<>, [LLIJBOiM

▼*l*ad<w: — l IM 11 t* ryta: 
• po Platų IM B vo* Modali o 
ml* nuo t iki ( vai vakar*

j Lithuanian Sales Corporation
f l?0 TREMONT STREET.

nununiiiinHtwitnind>iiimiimimHm<HMMiimiHiMiMnfmBmiiiHiii<iinimuni

SiuMia Pintgnt Parit>.e*a l».■.•karta* 
notarui sas

*« •»«»< Stoti Cintt* O***1* 
TiLOMOM '•oucevaao

turim mylėti javo laikrąatj. 
Tuo musų lAikrRšciu yra vie
nintelis ninsų dienraštis, 
‘•Draugas,” kurį kasdieną 
gaunamo. v

Sv. (Meiliju* draugija nuta
rė tą laikraštį pasiimti nž or
ganą ir šinndiefjaii mos, drau

gijas nariai, skaitonie jį musų 
organu. Tiktai <lnr ne visi yrn 
užsimokėję. Tai-gi malonėkite 
užsimokėti draugijos įgaliotam 
komitetai: Antanui Bugieniui. 
Atininkim, kad giekviena par
tija laiko savo jmsę. Tat ir 
mums, katalikabis, reikia Įni
ki t i sava.

Iki šiol ant kožno Mihrauker
1-A*T*rfrT'.''n'*’ 

viską imk rasi], o musų katali
kiško, nežinia kukiu jiriožasčių 
delei, nebuvo matyti.

Broliai, seserys katalikai! 
Susivienykime taip, kad inJiu- 
tą North Sidėj name, kame ne
prastų katalikiškus laikraštis. 
Atininkim, kad katalikiškas 
laikraštis, tai uola musų tiky- 
Ijos, musų <loros. Tat. kas gy
vas, prie katalikiškos spaudos.

J. K.

šiandie, t. y. kovo 3, 1920, 
S vai. vak. įvyks Liet. Vyčių 
5-tos kp. mėnesinis susirinki
mas.

Turime svarbių reikalų, ku
rie Imtinai reikia apsvarstyti.! 

Kvi»‘čin narus koskaitlmgiau 
šiai susirinkti. L Ateidami at
siveskite ir naujų narių.

Pr. J. Paliulis rašt.

P IRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ.

PAIEŠKO

PalcAkau A. Snitiydlno, Jia rra S 
pt-du > ctiliu uucAėic bltadnu valda, 
kreiva noal Ir tatimię plaukų. JU at- 
vadavo tt Chtc.iK<>* J Rockford* Ul. 
JUi a|MilKyv<-n<i ant vieno kambario 
au manim apie pora aitvuMlt) Ir vė
liau* dingo paaUm.i imtt mino l?».O6 
viena čeki *1100 ir gera lalkrodvll. 
Kaa uticmrturnrt taki kinoiru malo
nėkit* praarto o > auaite *10.00 do
vanų.

I
I 
«.

• et t narte a,

A. PETRATIS & CO.
Mortgacė. Bank 

REAL ESTATE ISSUBANCt 

Europear American Bubeau

kurie kalba ir rašo lietuviškai apimti atsakančias vietas su stipriai

augančia banka, su užtikrinimu, kad jie atsakanti, nes jų svarba augs 
kartu su banka. Gera mnkecM ičnrnrHiv

ti biznį. Visi atsakymai užlaikomi slaptybėj

Depositors Statė Bank

Tiktai vienintelis bankas "užpakalyj skerdyklų” kuris

yra Suvienytų Valstijų Valdžios ir Valstijos priežiūroje.

4633-4637 S. Ashland Avenue

tais nuo 7 iki 9 vai. vakare. Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

S. D. LACHAWICZ
lUMurye Oratorių* pa tarnauja lalta- 

iu»#aa ha plalauaia. (talka!. tnaMila at- 
«t*auXti. e mane darto bunlta utaatodlnit 

2314 W. 23 PL Chicago, UL
ToL (fenai BIM.

Lietuvis Dentistas 
Ml So. HĮcblęnn. Atmb

VALANDOM: • IU • raJtora.
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

E
-s=
|
=

ARMINAI
knd tu yra vloOkal tnllmn; kad per Lletnvh; Prekyba* Bendror? TamMa ereliai sali paatųoU plBifų 

Mvifiklame Lieturoje T
Kada■«! tiek dau* pipirų Jau yra aiundlaina per Bendrovę Ir keliai paraiuntlmul Ant tiek 

lenyv> Jo. kad dabar

Me Jau taunmne Lnfų. kad plnir«i per mua atųatl nueina Lietuvos u- yra Hmokami j ries# mt- 
neat laiko.

tiel Flntr«ilŲ tnformacUtj r*Jyk tuojau* ant lomiau paduoto *4r*on Jei nori tai pinigui
mum> priduoti aUkm| .vralyt® anre adresu i? Lttz ptetgsa sunturta U Att Jmm iuuuaua paa*w>OM.

lfM) auksinų 92.00 2.000 auksinų ■ 40.00
2(X) f f 4.00 3,000 • f 60.00
3U0 6.00 4,000 99 80.00
40(1 >9

•9
8.00 6,000

’’ * * Mr'
99

• •
100.00

^*****
1.000 99

AVoMV
20.00

OąUAIV

12,000 M
J0U.UII
200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTŪOTAS
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