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Negali atsistebėti net patys 
bolševikai. 

ReveUs, kovo (i. — Rusijos 
bolševikų laikraščiai paskelbė 
kai-kuriuos posmus iš lenkų 
taikos sutarties sąiyuų, ko
kias jie padavė bolševikams, 
atsakydami šitiems j pasiūly
mą taikinties. 

&ale to laikraščiai padeda 
bolševiku užrubežinių reikalų 
komisaro Tchiteherino ko
mentarus apie lenkų sąlygas. 

Lenku sąlygą notoje pasi
rašęs kažkoks (Irabsky, ma-
tyt, Lenkijos užrubežinių rei
kalų ministeris, ar tos minis 
terijos valdininkas. 

Ko lenkai reikalauja? 
Trumpai imant, štai ko len

kai reikalauja nuo bolševiki-

, va), žymi dalis Lif landi jos, 
Į visa Baltgudija, žymi dalis pa
čios Rusijos ir visi Ukrainos 

j plotai dešinąjam upės Dniep
ro šone. 

2. Atskyrimo nuo Rusijos 
visu nerusii gyventojų, kat-

1 ruoš lenkai paimtų savo glo-
bon. 

!>. Tikrojo taikos sutarties 
ratifikavimo. Šituo lenkai su
pranta, kad padaryta tarpe 
Rusijos ir Lenkijos taikos su
tartis neturi but ratifikuota 
sovietų valdžios (bolševikų), 
bet sušaukto Rusijos kuriamo
jo susirinkimo. 

Ką. sako Tchitcherin. 
Bolševikų komisaras Tcbite-

herin pažymi, kad jei tie len
kų reikalavimai yra teisingi, 
tai tasai pasirašęs notoje džen-
telmanas (irabsky yra pasiva
dinęs tikru o ja vardu (reiškia 

Bijomasi, kad neatgytų Vokie
tija. 

Viduje sėdi b. Finansų Ministeris J. Vileišis; dešinėje sale jo - kunigaikštis Gediminas 
-Klausutis-Beržanskis; kairėje V. Matulaitis. 

Prancūzija Apsidraudžia Kares 
Baisenybių 

PAŠAUKTA 276.000 NAUJO-1 Negana rubežiams ginti. 
KU 

Vyriausybės oponentai pa
siūlo tarnybai vienerius me
tus. Bet vyriausybės atstovas 
atsakė, kad tokio laikotarpio 
peiToaža. Xes, sako, vieneriais 
metais iš jauno vyro negali
ma padaryti išlaikomo karei
vio, šalies apginėjo. Tam tik
slui reikalingas ilgesnis laikas 

Žiūrėkite, sakė vvriausvbės 
atstovas. Dviejų skyrių ka
riuomenėje bus kiek daugiau 
400,000 vyrų. IŠ jų daugelis 
turės tarnauti kolonijose. Ii 
jei tarnybos laikas bus apri-
buotas ligi vienerių metų, 
tuomet nebus kam nei rube-
žių apginti. 

Bet tai dar ne viskas. 

PANAIKINAMA GEN. DE- i nai bolševikai kelis kartus ta'OLANDIJA ATSAKĖ TAL-
NIKINO ARMIJA. 

nės Rusijos, jei pastaroji nori • 4grobėju"). 
taikos su Lenkija: 

1. Atstatydinimo Lenkijai 
mbežių iš 1772 metu, kuo-

. Tebiteberin sako, jis ma
nus, kad lenkai nerimtai stato 
tokius reikalavimus. Tais rei-

Stovis kituose karės frontuose. 

Londonas, kovo G.—Angli
jos karės ofiso militariai eks-

met buvo įvykęs, taip vadi-1 kalavimais jie nori pridengti • pertai štai kaip aiškina visą j Kolčako annijos liekanomi 

būrį buvo mėginę išmušti iš 
Perekopo ir kitų pozicijų. Bet 
nepavyko. 

Stovis Siberijoje—labai ne
aiškus. Yra žinių, kad gen. 
Voieecbovskii su admirolo 

KININKAMS. 

Nota adresuota Anglijos 
premjerui. 

namas, pirmasis jos padalink! savo sumanymą, kad ateinan-
mas. Tie riibežiai turi prasidė-1 ėiu pavasarin užpulti bolševi-
ti miestu Ryga ir eiu ties 10*4 ; kine Rusiją, 
ant Pskovo. Iš ten per Smo-| Komisaras pareiškia, kad 
lenską, Černigovą ir Kijevą į prancūzai visa širdimi pare-
net ligi Jekaterinoslavo (ties m i a lenkus imperijalistus, ka
upe Dniepru). \ trie nuolat šaukiasi prancūzų 

] tuos plotus taigi turi in- j pagolbos — gelbėti Lenkiją 
eiti Kuršas (matyt, ir l ieta- Į nuo grumojamo pavojaus. 

DARBUOJAMASI NAUJOS 
SUTARTIES KLAU

SIME, 
NORIMA PADARYTI SVAR

BIAS ATMAINAS. . 

Talkininkai ateityj negali tvar 
kyti Vokietijos. 

dujinius Vokietijos reikalus. 
Reiškia, iš dabartinės taikos 

sutarties turi but prašalinti 
visi tie posmai, palieėiantieji 
vidujinius Vokietijos reikalus. 

Naujų viešpatijų klausimas. 

Pakelti jau žygiai su tikslu 
perdirbti Ungarijos taikos 
sutartį. Norima Ungarijai su
grąžinti visus plotus, šiandie 
pavestus Jugoslavijai, Rumu
nijai ir Čeko-Slovakijai. 

Paryžius, kovo 6. — Suv. J . , 
Valstijų senatas neturi reika- L > ^ i a i ™onioniaujama, kad 
lo skubinties ratifikuoti Ver- **** s u p ^ncuz i j a negali 
>ailles0 taikos sutartį. Nes " b a u s t i Austrijai prisijungti 
trumpoj ateitvį, turbūt, ta su-, P"*6 Vokietijos, tuo labjaus, 
tartis bus -perkratyta, pertai- | k a t l Pa* t a™ji persilpna pati 
syta, arba pakeista, taip- kad į v , e n a P ^ l a i k y t C 
paskui ir vėl prisieitų kitą, Šiandie Austriją maitina 
nauja sutarti ratifikuoti. ! S u v - Valstijos. Kuomet šitos 

Šiandie galingos jėgos v e i J Pasitrauks, Austrijos 
kia Anglijoj, Italijoj ir net pa-

,,«.-*n «»»•> ^u O W 1 | ) W vargų 
sunkenybė suguls ant Angli-

stovį Rusijoje: 
<;»>n. Denikino armija pieti

nėj Rusijoj, galima sakyt, bai
gia nvkti. Bolševikai via už-
ėmę dalį. Tieborieckaja-Pet-
rovsk geležinkelio. Tas reiš
kia, jog gen. Denikino armi
jos paskutinė susisiekimo lini
ja atsiduria pavojum Stipriai 
manoma, jog gen. Denikinas 
mėgins ten dar laikyties su 
savo annijos liekanomis. Bet 
vargiai bus atsiektas koks 
nors tikslas. Yra pavojaus, 
kad jis bus atkirstas nuo Kas
pijos jūrių laivyno—paskuti
nės vilties. 

Bolševikai savo raitariją ir 
šarvuotus traukinius koeen-
truoja ant Jekaterinodaro ge
ležinkelio. Tas dar labjaus pa
arsimi stovį gen. Denikinui. 
Trumpu laiku jo visa armija 
pilnai bus žlugus. 

Kas gi bus toliaus? Sulig 
ekspertų nuomonės, po to bol
ševikai ims grūmoti Anglijos 
reikalams artimuose rytuose. 

Gali įsiveržti Persijon. 
Toliaus raportuojama, kad 

bolševikai, pabaigę karę su 
gen. Deni kinu, ar tik nepra-

veikia kur tai nepertoliausia 
Irkueko. Bet pulties prieš fr-
kueką neturi spėkų. 

(Jauta žinių, kad nuo persa
limo miręs gen..Kappell, Kol
čako valdžios vakarinės armi
jos vadas. 
Denikino kareiviai susisiekė 

su lenkais. 
Iš Varsa vos parėjo žinių, 

jog gen. Denikino armijos 
stiprus būrys, kuriam vado
vauja gen. B rėdo v, susisiekė 
su lenkų armijos frontu arti 
Kamenec-Podolsko. Tasai bu-

Hague, kovo G.—Olandijos 
vyriausybė antru kartu atsakė 
talkininkams buvusio vokie
čių kaizerio klausime. Prane
šė, kad kaizerio neišduosian
ti, (nežiūrint talkininkų ivika-
lavimo ir nusiskundimo. 

Olandijos nota adi 'suota 
Anglijos premjerui Lloyd 
George, \\\v daugiausia stovė
jo už išdavimą kaizerio. • 

Notoje pareikšta, kad Olan
dija visgi apsiima buvusį kai
zerį saugoti taip, kad jis .atei
tyje nebūtų pavojingas Knro
pos ramybei. Tegul kas kitas 
sudrumstų Europos taiką, bi 

Paryžius, kov0 7. — Pran-
I euzijos parlamentas žymia di-
Į džiuma balsų priėmė įstaty

mą, sulig kurio priverstinon 
\ militarinėn tarnybon bus pa-
j šaukta 27(5,000 naujofcų iš 1920 
1 metų skyriaus. 

Paskui parlamentas svarstė 
abelnuosius militarinės tarny
bos reikalus Prancūzijoje. Te-
čiaus galutinų išvadų nepa
darė. Tai palikta apgalvoti 
militariniam parlamento ko
mitetui. 

Apie militarinės tarnybos 
ilgumą kareiviams taipgi nie
ko nenutarta. Nes karės minis
teris pareiškė, jog tas prigu
lės nuo aplinkybių, nuo toli
mesnio tarptautinio stovio ir 
pūga Ii aus nuo' pačios tautų 
sąjungos veikimo. 

Daug kareivių bus paliuosuo-
ta. 

"Sausio 1, 1920, Prancūzija 
turėjo išviso 794,000 upgin-

niekur nebusiąs išleidžiamas. 

rys atskilo nuo Denikino armi-,' tik ne buvęs kaizeris, 
jos kamieno, kuomet bolše-į Buvęs kaizeris apsigyvens 
vikai ūžtelėjo ant Odessos irJDoome. Sakoma, iš tenai jis 
paėmė tą miestą. 

Būryj yra anie 6,000 vyrų, 
daugiausia raitarijos. Dauge
lis kareivių serga šiltine. Ka
reiviams draugauja daug pa
bėgėlių moterų su vaikais. 

Pasakojama, kad skyrius 
ieškosi kokios nors atvangios 
prieglaudos, nes netinka to
liaus kariauti. 

Prancūzijos senate paduota 
keli sumanymai apie vi satiną 
visų vyrų militarinį lavinimą. 

Ligšiol Prancūzijoje veikė 
priverstinas kareiviavimą 
Bet butą kai-kurių išeini 
(ii ateityje norima karei, 
padaryti visus vyrus. 

Vieno sumanymo pirmasis 
posmas toksai: 

*'Kiekvieno prancūzo pilie-
kktotu- kareivi^' ' , pa.*atewj,% pmui*usioji priedermė m-
purlamonte vyriausybės atsto- tikrinti šaliai apginimą. Mili-
vas Jean Pabry. "18 tų karei-j tarinis lavinimas ir tarnyba 
vių buvo 010,000 baltųjų eu- yra pareiga visiems. Nuo mi-
ropėnų ir 284,000 spalvuotų ! litarinio lavinimo ir tarnybos 
iš kolonijų. Per sekančius ke- į paliuosuoja tik vienų-viena 
turis mėnesius iš tų apie 330,- i priežastis — nesveikumas;" 
000 vyrų bus paliuosuota. ?ulig sumanymo, kiekvienas 
Kiek tolėliau turės but paliuo- Prancūzijos pilietis skaitosi 
suoti ir 1918 metų skyriaus kareiviu pradėjus 20 metais 
kareiviai, kuomet jiems pasi
baigs trijų metų tarnybą* Ly
giai bus paliuosuoti ir laisva-
noriai. 

NETIESA, KAD PORTUGA 
LIJOJ BUTŲ REVQ 

LIUCIJA. 

TIK PILIEČIAI GALĖS 
PRIGULĖTI UNIJOJE. 

čioj Prancūzijoj su tikslu per
žiūrėti padarytą 80 Vokietija 
sutartį. ^ 

Žinovai tvirtina, kad metu 
laikotarpiu sutartyje busian
čios atliktos žymios atmainos. 

Vidujiniai vokiečių reikalai. 

Daugelis, ypač radikaliai e-
lementai, tvirtina, jog ant 
Vokietijos užkrautos tiesiog 
nepakenčiamos ir neišpildyti-
nos sąlygos. 

Taippat daugelis dideli 11 
klaidų padaryta ir tarptauti
nėse atmainose. 

Juristai yra nuomonės, kad 
talkininkai neturi teisės dik
tuoti Vokietijai, kaip toji at
eityje turi valdyties. Taigi jie 
neturi teisės maišyties į vi

jos ir Prancūzijos. Šitos tuo- dės briauties Persijon. 
met ar tik nepamos su ranka 
ir ar nepasakys Austrijai: Ži
nokis, dėkis prie ko nori"! 

Pastovi taikos sutartis gali 
pasilikti tik su Bulgarija. 

WILSONO NOTA 
LONDONE. 

Londonas, kovo (J.— Prezi
dento Wilsono nauja nota Ad-
riatikos klausime—talkinin
kams atsakymas, vakar cia 
induota Anglijos užrubežinių 
reikalų ministeriui Curzon. 

Washington, kovo 7. — Gau
ta žinių, kad iš Salima Cruz, 
Meksikoje, meksikonų plėšikų 
pagrobtas S. Valstijų pilieti? 
P. M. Summers. 

Gauta žinių, kad bolševikai 
Transkaspijoj yra įsteigę nau
ją administraciją ir anos vir
šininku paskyrę žinomą gen. 
Kuropatkiną, Rytų žinovą ir 
buvusį caro laikais veiklųjį 
vadą. 

Sakoma, kad gen. Kuropat-
kinas su Afganistano gyven
tojais gali padaryti labai daug 
nesmagumo Anglijai. 

Bolševikams tarnauja ir ki
tas buvęs caristas, gen. Brusi-
lov. J is veikia prieš Fergliana 
insurgentus. Buvusios karės 
pradžioje gen. Brusilov vado
vavo rusų armijoms prieš 
Austriją. 

Krime prieš bolševikus dar 
laikosi stiprus gen. ^Denikino 
armijos laisvanorių būrys. Te-

Columbus, O., kovo 6. — 
Anglekasių unija Obio valsti
joj nutarė ir konstitucijoj pa
žymėjo, jog ateityje unijon 
bus priimami darbininkai 
vien tik piliečiai. Prigulintic-
ji dabar unjoje nepiliečiai 
tūri priverstinai gauti piliety
bės raštus. 

Londonas, kovo 6.— Vietos 
Portugalijos pasiuntinystė pa
skelbė, kad žinios apie sukili
mus Portugalijoje ir apie pa
skelbtą sovietų respubliką 
esąs tikras prasimanymns. 

Tos žinios paeina iš Ispani
jos parubežio. Iš ten visuomet 
pranešama daug visokni pra
simanymų apie Portugaliją. 

Tuo tarpu iš Madrido pra
nešama, jog Portugalijoj pa
kilusios suirutės. 

KOMITETAS IŠTIRTI STO 
VĮ RUSIJOJE. 

ITALIJA PANAUDOS TIK 
SAVĄJĄ TABOKĄ. 

Londonas, kovo 6. — Pirm 
karės Italija daug tabokos 
importuodavo iš Suv. Valsti
jų, Egipto ir PhiKpinų, sako
ma depešoje iš Rymo. 

Dabargi Italijos vyriausybė 
nusprendė daugiau nepirkti 
tabokos paminėtose všalyse. I-
talija naudosis nuo savąja ta
boka ir gaunama iš Albanijos 
ir Dalmatijos. 

Londonas, kovo 7. — Talki
ninkų koinitetan ištirti stovį 
Rusijoje ineina atstovai Pran
cūzijos, Anglijos, Belgijos, 
Italijos, Japonijos ir Ispani
jos. Suv. Valstijų atstovo kol-
kas nėra. 

Bus pašaukti nauji. 

Kasgi turės but padaryta už
kimšti tas dideles kariuome
nėje spragas? 

Pirmoje vietoje vyriausybė 
pasiūlė pašaukti tarnybon nau 
jokus iš 1920 metų, taip pil
nai, kaip buvo daroma karės 
metu. 

Iš šaukiamų naujokų 170,-
000 iš jų bus pašaukta dar ši 
mėnesį. Gi kiti 106,000 bus pa
šaukti ateinantį rudenį. 

Tas reiškia, kad po balan
džio Prancūzija militarinėje 
tarnyboje turės kareivių iš 
dviejų skyrių. 

ir baigus 45 metais amžiaus. 
Paskirtą laiką kiekvienas 

išbūna veikiančioje tarnyboje, 
gi paskui atsargoje. Atsargi
niai kareiviai paskirtais lai
kotarpiais šaukiami laviniman 

Prisibijoma vokiečių. 

Nors taikos sutartimi nuola
tinės Vokietijos kariuomenės 
skaitlius visai susiaurintas, 
bet kas gali pasakyti, kas ti
krai veikiama vokiečių. 

Čia apturima informacijų, 
kad Vokietija turi taip suor
ganizavusi savo skaitlingas 
atsargas, kad greitu laiku jos 
gali but sumobilizuotos. 

Tos informacijos negali 
džiuginti prancūzų. Kartą pa
ragavę baisenybių bus labjaus 

^atsargesni. 

Berlynas, kovo 7. — Vokie
tijos tnonarebistai įsteigė po-
litikinę partiją. Partijom sa
kosi, inėina visi tie vyrai ir 
moterys, katrie nepatenkinri 
dabartne valdymo forma. 

LONDONAS, kovo 6. — Daily Telegrapb praneša, kad Ang
lija sumanius užimti Konstantinopolį ir paskelbti ten milita
rinį valdymą. Nes turkai nesiliauja žudę armėnus. Anglija tuo 
tikslu talkon kviečianti Prancūziją ir Italiją. Laukiamas at
sakymas i pakvietimą. 

LONDONAS, kovo G. — Anglijos pinigyno sekretorius 
Cliamberlain paskelbė, kad Anglija su Prancūzija Suv. Vals
tijoms atmokės 500 milijonų dol. paskolos, kokia užtraukta 
1.915 metais Suv. Valstijose. 

LONDONAS, kovo 6. —1 Iš įvairių žinių i r telegramų, pa
reinančių iš Airijos, reikia suprasti, kad Airija stovi kaip ant 
kokio ugnekalnio. Tenai kas momentas gali pakilti revoliucija. 

REVELIS, kovo 6. — Penki Rusijos bolševikų valdžios ko
misarai plenipotentai per čia Iškeliauja Paryžiun ir Londonan 
su tikslu atnaujinti pasaulio prekybą su ^Rusija. 

VLADIVOSTOKAS, kovo 6. — Sachalino saloje pra^ 
sukilimai, pavojingi japonų reikalams. I salos pakraščius 
ponija pasiunčia kelis karė* laivus. 

CIIICxVGOJE, sustreikavo 2,000 darbininkų American Rail-
\vay Express Cp. 
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PRENUMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pnsei Meto . . . . . . . . . . . . . . 8.50 

8UV. VALST. 
Metams -.-.• $8.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Mėty. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti Ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti iSper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus į regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 
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Zuuos iš Kauno ir 
Lietuvos Paskola. 
Angliškieji Amerikos laik

raščiai patalpino telegramų, 
kad Kaune buvę kareivių suki
limu. Tokiu būdu tas praneši
mas pasidarė viešas plačiai ži
nomas. Tada kįlo klausimas ar 
talpinti \ą žinia i lietuvišką, 
laikraštį ar ne.' 

Kai-kurieins mus skaitvto-
Ir » 

jams rodėsi, kad netalpinti, nes 
tokia liūdna žinia gali suma
žinti žmonėse norą pirkti Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonus. 
Kiti buvo visai priešingos nuo
monės. Šitie sakė: Lietuvos 
žmonės yra ne vaikai. Xuo jų 
nepaslėpsi žinią tilpusiu ang
liškuose laikuaščiuose. Dar-gi 
pavojinga ją slėpti, nes yra iš
gali 111 lietuvių visaip trukdan
čių tų paskolą. Tie tuojaus pa
leis žmonėms šnekt), buk visi 
paskolos rėmėjai užtyli nuo 
žmonių kaip kas yra Lietuvo
je, o tik vilioja pinigus iš Ame
rikos lietuviu. Tokiu būdu tvlė-
jimas gali kenkti ii- protin
giems, kuomet pasakymas at 
baugis tik šiaudadušius. 

Perskaitę telegramą apie 
Kauno kareivių nerimavimus 
mes pastebėjome, kad ta tele 
gramą yra lenkų pasiunta i 
Europos sostines. Tai-gi ir pri
dėjome skaitytojams pastabą, 
kad perdaug netikėtų žinioms 
apie kareivių maištus, nes tos 
žinios eina iš lenku. 

g 

Amerikoje yra Lietuvos Mi
sija. J i jau turi tiek pinigų. 
kad gali nusiųsti i Kauną tele
gramą ir užklausti valdžios 
apie tuos kareivių sukilimus. 
Mes neabejojame, kad Misija 
tą padarė, ir kad gavo atsaky
mą. Už keliu dienu ji ta atsakv-
mą išsiuntinės redakcijoms ir 
visos baimės pasibaigs. 

Lietuvos Misijos pirminin
kas p. .1. Vileišis viešai kalbė
jo apie buvusius Kaune karei
vių sukilimus prieš valdžią. 
Jeigu jau tų sumišimų paminė
jimas yra pasitarnavimas len
kam-1, tai išeitų, kad p. Vileišio 
kalba buvo pasitarnavimas len
kams. Keno smegenys tvarko
je, ta:> p. Vileišiui tokio apkal
tinimo del tokios priežasties 
nepadarys. 

Yra lietuvių parsidavusių 
anglams. Tie mato, kad 4 i Drau
gas r giiia Lietuvos neprigul-
mybę ir nuo anglų. Tai tie an
glams parsidavusieji dabar per 
savo agentus ir per neatsargius 
tų agentų klausytojus skleidžia 
paskalas, buk u D r a u g a s " tar
nauja lenkams. 

Parsidavėlių begėdiškumas 
neturi ribų. J ie Chieagoje yra 
susiorganizavę. Jeigu jie 
" D r a u g o " nepanaikins, tai tas 

moka algas slaptiems politiš
kiems agentams užrubežyje, 
liausis mokėjęs algas ir lietu
viams parsidavėliams Ameri
koje. " D r a u g a s " tikisi, kad 
neparsidavusieji ir nežioplieji 
lietuviai netikės parsidavėliais 
ir žiopliais. 

Tai visas mųs atsakymas. 
Žinios iš Kauno nenugązdins 

nei vieną protingą lietuvį. Len
kai buvo paskleidę gandą, buk 
lenkai užėmė Kauną. Tai dar 
didesnis daiktas negu kelių ka
reiviu maištas. Tečiaus del to 
paskalo Lietuvos neprigulmy-
bė nežuvo. J i nežus nei del pa-
skalo apie Kauno kareivių su
kilimus. Juk nei paskalas ne
tvirtina, kad visi kareiviai su
kilę, o tik dalis ir da-gi maža. 
Ištikimieji sukilėlius numalšė. 
Tai ir viskas. Kareivių sukili
mų yra buvę Prancūzijoje ir 
Anglijoje karės metu. Tada tie 
sukilimai pavojingiausi. Bet-gi 
dėlto Prancūzija ir Anglija ne
pralaimėjo karės. Kareivių su
kilimai yra buvę ir Lietuvoje 
kol dar ėjo karė su bolševikais. 

Pavojaus Lietuvos neprigul-
mybei iš*tos pusės nėra. Lietu
vos paskolos vertė visai nepri
klauso nuo gerumo ar blogumo 
kai-kurių nenaudėlių padarau-
etų negerai. . 

Kareivių maištas gali Imti 
pavojingas p. (Jalvanausko ka
binetui, bet nepavojingas Pa
skolos bonams. Jeigu intrigan
tas, kuris sukurstė dalį karei
vių prieš valdžią, galėtų įveikti 
visą Lietuvos kariuomenę, tai 
jis nuvertęs Galvanauską pats 
imtu vaklvti Lietuvą. J i s vis-
tiek turėtų išmokėti paskolą, 
nes ji yra ne Galvanausko, o 
Lietuvos paskola. 
Buvo Šleževičiaus ministerija. 

Ta pradėjo traukti paskolą ant 
Lietuvos. Šleževičiaus ministe
rija pasitraukė, bet paskola ne
pasitraukė. Jei ir Galvanaus
kas ūel kareiviu a r del ko kito 
pasitrauktų, tai paskola vis 
tiek liktų. 

Kareiviu sukilimas yra blo-
gas, peiktinas ir kenksmingas 
daiktas, bet jis nekenkia pa
skolai. Paskolai kenkia parsi
davėlių agentų begėdiškumas 
ir kai-kurių jų klausytojų tam
sumas. 

MUS SANTIKIAI SI) 
VOKIEČIAIS. 

Df lAUGAŽ Pirmadienis, kovas 8 L92<) 
— i 

Apie Kauno Riaušes. 
Dalyk? išaiškinimas. 

Finansų Ministeriu esąs da-
Anglijos viršininkas, kuris iš-1 bar p. Dobkevičius. 

Skolinamoji livtu Kasa Vo-
• i • 4. 

kieti joje vadinasi Ostdarloh-
nenkasse. Ji šių metų pradžioje 
kreipėsi i Lietuvos pasiuntinį 
Berlyne prašydama, kad Lie
tuva atmokėtu 98 milijonus n'()0 
tūkstančių paskolintus Lietu
vai sulig sutarties sausio 20 d., 
1919 m. ir pridėti nuošimčius. 

Lietuvos atstovas atsakė, 
• 

kad negalime tos skolos mo
kėti, nes ji yra neteisėta. 292 
straipsnis Taikos sutartyje aiš
kiai panaikina visas Vokietijos 
sutartis su Kusi ja ir su valsty
bėmis buvusiomis po Rusija 
prieš rugpjūčio 1 d., 1914 m. 

Mųs pasiuntinys Berlyne 
taip-gi paaiškina, kad minėtoji 
paskola nebuvo paskola, bet 
priverstinas pardavimas Lie
tuvai vokiškų verty)>ės poperų. 

# 

IŠ LIETUVOS. 

Finansų Prekybos ir Pra
monės ministerija Lietuvpje 
perka nuo žmonių linus. Tam 
tikslui yra įkurti priimamieji 
punktai, kur dirba ministeri
jos įgaliotiniai. Moka nuo 30 
auksinų ligi 350 auk. už pūdą. 

Pefkamos taip-gi pakulos 
yra 60 auksinų už pūdą men
kiausių k 125 auksinai už pūdą 
geriausių pakulų. Kratytos 
nuobrukos 30 auksinų už pūdą. 

Daugelis labai susirūpino 
žiniomis atėjusiomis per 
Lenkiją apie Lietuvos ka
riuomenės sukilimą. Ramus 
žmonės tų žinių nenusigando, 
bet nedori Lietuvos priešai 
tas žinias griebė ir kreipė, 
kad kam nors pakenktų: ar
ba Lietuvos paskolai, arba 
nors tos paskolos rėmėjams. 

Čia paduodame perspauz-
dine, iš Kauniškės ' ' Laisvės "' 
gražų straipsnį, parodantį, 
kas Lietuvoje darosi ištikrų-
JQ-
Mūsų priešininkai, ko negali 

kardu padaryti, stengiasi tai 
padaryti agitacija. Šiandie 
nmsų narsiajai kariuomenei, iš
mušus priešininkams iš rankų 
ginklą, jie savo tikslo pradėjo 
siekti agitacijos keliu. Agitaci
ja buvo varoma prieš mūsų 
valstybę, prieš siekimą jai ne
priklausomybės visą laiką. Tai 
agitacijai įsigalėti netiesiogi
niu keliu padėjo Sleževičiaus 
kabineto- klaidinga šiuo žvilg
sniu politika. Kaunas tuomet 
tapo kaip*ir priebėga bolševi-
kuojantieins agitatoriams ir ko
misarams. Kas jų jautė pavojų 
provincijoj, bėgo į Kauną ir 
čia razdavo ne tik malonų pi i-
ėmimą, bet nekartą ir valstybe 
ne vietą gaudavo. Atsitikdavo, 
kad tokia agitatorius, išbėgęs 
milicijos ar komendanto var
du, grįždavo čion pat kaipo 
valdimnkas ir toji pat milicija 
turėdavo jo klausyti. Jie tapę 
valdininkais, jau drąsiai galėjo 
veikti ir platinti savo idėjas. 
Vieni jų daugiau padarė, kiti 
mažiau. Kai-kurie bevaldinin-
kaudami, kai-kur ištisas a py 
linkės įvėlė į ImlsVvi/.ino pink 
les. Kitų vaisiai dar nepasiro
dė, bet jaučiami. Be tokių* ol'i-
cijalių agitatorių, turime dar 
ištisą eilę kitokių. Vieni jų dil
ba %ivisuomeninį" darbą, pav., 
organizuoja profesines sąjun
gas, veda centralinius biurus, 
leidžia laikraščius, Lietuvos 
vardu derasi su nepriklauso
maisiais ir lenkų ".nuosakiąja 
demokratija*" ir tt. Kiti veda 
savo darlią slapta: mėto pro-
klemacijas. reikale pjausto te
lefonų ir telegrafų stulpus, ren
gia streikus kartu su lenkų tm-
perijalistais (taktas dokumen
taliai išrodytas), šaudo iš pa
krūmių į kareivius ir tt. Šian
die labiausia jų vartojamoji 
priemonė, tai visuomenės pro
vokavimas, leidimas klaidingų 
žinių, kuriomis nori sudrumsti 

bolševikų gaujos išvytos, vo
kiečiai išguiti, netrukus tas 
pats bus su lenkais. Be to, nž 
trejeto mėnesių susirinks Ku
riamasai Seimas, nustatys 
žmonėms tinkamą pastovią 
tvarką ir galutinai jie visi nu
stos Lietuvoje dirvos varyti 
savo griovimo darbą. Jiems 
svarbu nedaleist Kuriamajam 
Seimui susirinkti. Suirutė, re
voliucija, tai galėtų padaryti. 
Provokacijos nori vesti prie 
suirutės. I r niekad užtad tiek 
nebuvo liaudis ir kariuomenė 
provokuojama, kiek šiandie. 
Provokacijos keliu įsigalėjo 
rusuose bolševizmas, tos jiems 
ištirtos priemonės griebiasi ir 
pas mus. Kas mums belieka 
daryti? Sukeltoji jų suirutė, 
galėtų privaryti prie grabo mū
sų nepriklausomoje. Nustumi-
mas tolyn ar suardymas Ku
riamojo Seimo, labai pavojin
gas mūsų valstybės gyvybei 
smūgis. Visi tad kaip vienas 
privalome stoti su provokato
riais ir provokacijomis į kovą. 
Vyriausybė turi bausti provo
katorius lygiai su aktyviais 
nmsų nepriklausomybės grio
vikais. Musų-gi šviesuomenės 
ir šiaip susipratusių piliečių 
pareiga, tas provokacijas 
griauti, aiškinti žmonėms jų 
melagingumą, daryti jas nepa
vojingomis. Juk tiek dirbę, tiek 
aukų padėję, tiek nuveikę ir 
prisiįrę prie tikresnio ir pasto
vesnio gyvenimo prieangio, ne
gi galim daleisti, kad visa vė
jais nueitų, kad tiek laisvės 
viltimi išgyvenę vėl pakliutu-
mėm į svetimą jungą; o mūsų 
priešininkai melagingas žinias 
platindami prie to mus veda. 

K, Mikalauskas. 

APGINKIME LIETUVOS 
LAISVĘ. 

Vargiai rasime kokį paverg
tą žmogų, kuris netrokštų lais
ves, liuosybės. Žmogus, pakliu 
vęs \ nelaisvę, visokiais budais 
rūpinasi iš jos išsivaduoti, o iš
sivadavęs jau stengiasi nebe-
pakliuti daugiau. Dar vargiau 
rasime tautą, kuri su milijonais 
p i l i e č i ų , n o r ė t ų b t i t i n e l a i s v o j e , 
po svetimu politišku, nepakeu-
čiamu jungu. 

Svetimas politiškas jungas 
yra labai sunkus ir skaudus pa
vergtiems piliečiams. J is kan
kina pavergtųjų kimus, skaus
mais varsto jų šiudis ir amži
nai žudo jų sielas. Pavergtasis 

visuomenes ramvbę ir sudrum- m * t u r i " e s y b ė s , neturi nė tei-
stam vandenyj pagauti «au žu-l81'*? J*s n e * a h Pr iskust i , lo
velę. Ko šiandie neišgirsi pro
vincijoj: tai kabinetas sugriu
vęs ir jo vietą užėmę bolševi
kai, tai sukilusi Kauno kariuo
menė įkūrusi kareivių tarybą h" 
paėmusi visą valdžią, tai krik
ščionys demokratai susitarę su 
lenkais įvedę baudžiavą, tai ki
tur kariuomenė išžudžiusi savo 
karininkus ir daug, daug kitų 
Įvairių įvairiausių nesąmonių, 
kuriomis bauginama visuome
nė, platinama šalyj neramumas 
ir trukdoma ramus valstybės 
kūrimo darbas. Dirbama tai 
įvairiais budais: liaudžiai pa
sakojama, kad jie visa tai savo 
akimis matę. Bolševikuojan-
tiems padeda lenkai, vokiečiai 
ir kiti mūsų priešai. D jų uo
liausi pagelbininkai tamsus, 
nesusipratę mūsų visuomenės 
elementai. I r ko jie nori pa
siekti tais melais rr provokaci
jomis? Jų tikslai mums labai 
aiškus. Nepaisant bet~gi jų vi
sų pastangų išardyti Lietuvos 
darbą, nuslopinti jos laisvę, 
prijungti ją prie kitos valsty-j 

gali padejuoti, tik nusisukęs 
graudžiai apsiverkti. 

Lietuvių tauta nešė svetimą 
politišką jungą per penkis šim 
tus metų. Per tą laiką jinai iš
kentėjo nežmoniškus, negirdė
tus persekiojimus. Lietuvos pi
liečiai (tės) buvo tironiškai 
kankinami kalėjimuose, išvež
ti Sibiran ir tenai kankinėmis 
nužudyti. Šimtai tūkstančių pi
liečių buvo išmėtyti iš savo na
mų, kaip paukšteliai iš lizdo, o 
jų namai, jų turtai atiduoti ru
sams. Lietuvių širdgelės, bei 
kančios krūvon suimtos išsau
sintų Nemuną, o jų išlietos aša 
ros, jų išlietas kraujas pripil
dytų jį! Šimtų tūkstančių Lie
tuvos sūnų kaulai trunėja Sibi
ro šaltoje žemėje! Už ką?!! 
U-gi už tai, kad ttė piliečiai 
troško ir kariavo už.tėvynės 
laisvę, kad jie platino apšvietą 
tarpe Lietuvos piliečių, kurie 
buvo pavergti! 

Pasaulinis karas padarė ga
lą toms rusų nedorybėms, pa
darė jis galą taip-gi vokiečių 

dė mūsų tautą per šimtus me
tų. Pasaulinis karas sunaikino 
galybę pasaulinių tironų, o 
mums, lietuviai, atidarė vartus 
į neprigulmybę! Lietuvos sau
gus vadovai pajuto ir pamatė 
tą progą; jie susimetė į vieną 
būrį ir, liepsnotame karo sū
kuryje, sunkiausiose aplinky
bėse paskelbė tautos vardu 
Lietuvos neprigulmybės obal-
sįi Tas atsitiko vasario 16 d., 
1918 metuose. Tą dieną truko 
Lietuvos vergijos pančiai; ji 
tapo neprigulminga, laisva tau
ta! 

Broliai lietuviai, mūsų tėvy
nė, Lietuva, pasiliuosavo iš po 
svetimo politiško jungo; ji yra 
laisva. Bet jinai turi daug prie
šų, kurie priešinasi Lietuvos 
neprigulmybei, kurie visokiais 
budais stengiasi pavergti Lie
tuvą ir jos piliečius! Ar mes, 
Lietuvos sunųs bei jos piliečiai, 
daleisime, kad mūsų tėvynė vėl 
pakliūtų į vergiją?! Ar mes 
daleisime, kad sugrįžtų rusų 
kazokų nagaikos, kalėjimų kan-
kvnės ir Sibiro žudvnėsf! Ar 
mes daleisime, kad lenkai atei
tų į Lietuvą ir vėl plaktų lietu
vius rykštėmis l! Ar mes nori
me tapti vokiečių vergais? Ne! 
ir tūkstantį kartų ne!!f Mums 
geriau išsižadėti viso savo tur 
to, pagaliaus ir pačios gyvybės, 
negu vėl tapti vergais!!! 

i 

Mes pirksim Lietuvos Liuo-
sybės bonus: 

Statysime prieš priešus 
krutinę; 

Išvysime iš tėvvnės lenkas, 
ponus, 

Apginsime, laisvę, tėvynę! 
Kuris lietuvis neprijaustų ir 

neremtų Lietuvos neprigulmy-
bės reikalų ir kuris galėdamas 
nepirktų Lietuvos Laisvės bo-
nų, lai tas neranda ramybės 
pasaulyje. 

Kuris galėdamas neperka L. 
Ii. P. bonų, tas yra laisves* bei 
liuosybės priešas... 

Jonas P. Poška. 

DAR NORIMA SU MARSIE 
ČIAIS SUSIKALBĖTI. 

bes, Lietuva gyva: raudonosios I gudriems gobsams,kurie skriau 

Senovės istorijoje yra pasa
kaitė, kad vieną kartą užėjo 
žmonėms noras susikalbėti su 
kitomis planetomis. Na, tai ką 
čia padarius? Netrukus atsira
do keli gudruoliai ir štai ką-su
manė: Visi gyventojai turėsią^ 
susirinkti paskirtoje dienoje į 
vieną miestą. Jųjų vadas duo
siąs ženklą ir tada visi turėsią 
rėkti kiek tik gerklė neša. To
kiu būdu, gudruoliai aiškino, 
kitų planetų gyventojai išgir
siu šį riksmą, žinosiu, kad tai 
mėginimas su jais susikalbėti, 
ir jie atšauksią atsakymą. Mat, 
vargšai tikėjosi susisieksią 
vienu riksmu. 

Bet kuomet paskirtas laikas 
prisiartino, visi žmonės susi
rinko j tą pačią vietą ir jau 
laukė ženklo. Kuomet jau atėjo 
laikas duoti tą ženklą, štai kas 
pasidarė. Ženklą davus, nei 
vienas balsas neriktelėjo pla
netų link. Mat, visi norėjo iš
girsti kaip bendras riksmas 
skambės, ir visa minia, to pa-, 
ties žingeidumo apimta, vietoje 
rėkti, klausėsi. Ar kitų planetų 
gyventojai atjautė jų įsivaiz
dintą riksmą, ar ne, tai čia ne
svarbu. 

Bet svarbu yra faktas, kad 
šį istorija pasikartoja dvide 
šimtame šimtmetyje. 

Chemijos- profesorius, Jonas 
J . Crensliaw, i r mokslininką? 
Sir Oliver Lodge, nepasitenki
na bevieliu telegrafu ir geo
metrinėmis priemonėmis, ku
rios nepasisekė. Jie štai ką 
nauja pramanė: durnais keti
na susikalbėti su Marso gyven
tojais. 

Profesorius Crenshaw iŠ 

LIETUVOS MISIJOS TOLI-
MESNIS MARŠRUTAS. 

Galutinas, nemainomas. 
Šiuomi Chicagos Distrikto 

Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutą su
rengtą sekančiose kolonijose 

Utarninke, leovo 9 d.: East 
St. Louis, 111., 7:30 vai. vakare 

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

Pėtnycioje, kovo 12 d.: Grand 
Rapids, Mich., 7:30 vai. vak. 

Augščiau nurodytos koloni
jos turės progą turėti pas save 
pažymėtose dienose be atmai
nos Lietuvos Misiją. 
. Kiekvienos kolonijos komite
tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių ir bonų 
užrašinėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad 
pažymėtose dienose ir vietose 
tikrai prakalbos įvyktų. 

Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai pasitiktų Misiją nuly-
dint į susirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto 

S. V. Valančius.ir P. Baltutis, 
3246 So. Halsted St., 

Chicago, 111. 
Telefonai: Dro.ver 701, Drover 
3514, Yards 6126. 

t1A5TB!^5 Y5TB1 

inešhną valdžiai, kad duotų 
jam užtektinai durnų pripildy
ti vietą didžio Pennsylvanijos 
valstijos. J is pasitenkina bile 
baltais arba juodais durnais. 
J i s ketina visus tuos durnus su
traukti į vieną didelį kamuolį ir 
tvirtina, kad Marsiečiai be abe
jo pastebės jį ir žinos, kad že
mė mėgina su jais susikalbėti, 
ir jie atsilieps mums. Profeso
rius Crensha\vnet tai}) įsigilino 
į savo teoriją, kad išrado būdą, 
kuriuo galės sutvarkyti durnus 
nuo išsiskleidimo į atmosferą. 

Klausimas, kokiais kitais 
žaislais tie profesoriai beužsi-
iminės? # > 

Margarėta. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
MUSŲS tstema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku iSmolciite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mafiinoi 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko. 
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 
* Patterns daromos sulig mieros, vi

sokio stiliaus ir dydžio 18 bet kuriai 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
BCH00L. 

' J . F . K a s n l c k a , V e d ė j a s 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 
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Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Str. 
Pottsville, Penna. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 1W 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki l vai. po platų 
Nuo « iki 8 vai. vakarą. 

nuo 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

-a 

LIKT U VIS 
GydjrtoJA* Ir Cbinirgm* 

Perkėlė savo syrenlmo riet* i 
Biigbton Park. 

tSl i W. 43rd Street.. 
TeL McBUnley *«» _ 

OflMM: 1157 W. 47tli S t . 
(47 ir Wo«d gmt.) 

Valandos: 10 ryto Iki X po pietų, «:*0 Iki 
g:30 vakare Nedellomis • iki U rytsia. 

TeL Boulevard 160 
; » • » » » • • Į» • • • » • • » » • » • » • » » » 3 B 
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 matai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82 ro St.. Chicago, Iii. 

SPECIJALISTAS 
Moterlfikų, TyriSkų, taipgi enro 

niškų ligų. 
OFIHO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakare. 
Nedcliomis nuo 9 iki 2 po pie'_ 

Telefonas Yarda €87 

A 

Kun. Jonui Olechnavičiui, 
Amerikoj, Omaha, Nebr. 

Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus 

Vyriausioji Valdvbju 
1920 m. Sausio 21 d. 

No. 37 

Vyriausioji Lietuvos K. Kr. 
Valdyba, pranešdama Tamstai 
apie gavima " d r a f t o " ant su
mos $1500.00, taria Tamstai ir 
Lietuvių R. Katalikų šv. An
tano parapijai už suteikta au
ką savo širdingiausia aeiu. 

Mūsų tolimi broliai-Ameri
kiečiai neužmiršta :nusų nu
vargintų ir suklupusių po lo 
baisaus buvusio o dar ir tebe
sitęsiančio karo ir priduoda 
mums mus kūrimo darbe e-
nergijos ir vilties ir šviesesnį 
ateities gyvenimą. 

Tamstų auka pinigai.: yra 
tiksliausiai nuspėta. 

Mes gauname iš Amerikie
čių aukų ir daiktais kaip tai: 
rūbais, vaistais, perrišamąja 
medžiaga ir už viską tat e.̂ a-
me didžiai dėkingi, bet visko 
to pas mus galima gauti.žy
miai pigiau, negu aoseina au
kavusiems vien tik persiunti
mas, trnKsta gi mum. pinigų, 
pinigų i<* pinigų. 
Vyriausiosios Liet. R. Kr. 

Valdvbos Pirmininkas, 

DR. S. MIKELIS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I K l U G A S 
Ofisas ir Gyvenimo virt i 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 Jk» 11 ryte: nuo 2 Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki »:S0 vakare 

Telefonas Yarda 8544 
Ofisas: 4712 So. Ashland A\e. 
•ai. 4:80 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7049 
f 

J. P. WAiTCHES Į 
ATTORNEY AT LAW 

METUY1S ADVOKATAS 
4542 8. WOOD STREET 

726 AV. 18tli STREET 
. * C H I C A G O . 

' • mmM 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIHOD3 
Telefonas Tardą 5083 

Valandos: — 8 lkl 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarą 

X » » » ' W » • • • • • • • • • • , — — — 

Telefonas l'ollman 806 & 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Dentistas t 

10557 So. Mlchlgan, Avenne 
Reaeland. UL 

VAI.AM>08: I lkl 9 
Kv4r^ vT^tC^i^^^K 

K. šliupas, 
Reikalų Vedėjas, 

M. Linpis. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Resld. 083 So. Ashland Rlv. Chicago, 
Telefonas Haymurkct S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted 6t., Chicago 
Telefonas Drover 0«t8 

VALANDAS: 10—11 ryto 3—8 po 
pietų 7—8 vak. NedėUomis 10—13 d. 

fc^fca^^tvt^t/a^^a^a-a^^^^tj 

liryn Ma\vr Kolegijos ciave ^ . g ^ ^ g , ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ 

CICERO LIETtfVIŲ DOMAI! 
Ka* tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą/' arba paduoti 
i Ji apgarsinimą, ar kokį dar-
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
PasUaudokite. . 



Pirmadienis, kovas 8 1920 
• i • i i - • 

1 LIETUVIAI AMERIKOJE 
Į p » > W • • • * • ! • • . • » » ^ * > • * » ̂  » i » a • ! • ^ • • • • » • » • • • • • • M • * ^ » — m » » • • { 

ROSELAND, ILL 

Lietuvos Misijos prakalbose 
vasario 23 d., 1920 nu Rose-
landas išpirko L. L. P. bonų už 
$10,500.00. ' 

Suvėlinom paskelbti del to, 
kad norėjome teisingai darbą 
atlikti, o ne tuščią burbulą pa
leisti ir davėm mūsų priešams 
padaryti tuščią džiaugsmą. 
Matote, "Naujienų/ ' reporte
ris visa burna išpūtė, kad, sulig 
jo nuomonės, Koselando lietu
viai M sus ip ra tę / ' nes bonų ma
žai išpirko, paaiškindamas, jog 
žmonių buvo apie septyni šim
tai.. Tai Koselando Lietuvos 
Laisvės Paskolos Stoties Ko
misija "Nauj ienų" reporteri 
vadina melagiam. Žmonių, ku
rie mokėjo įžangą, buvo 716 
ypatų. Šešios draugijos, kurios 
maršavo, nemokėjo įžangos. 
Viso buvo apie 17—18 šimtų. 
Žinoma, nmsų priešai dėjo vi
sas pastangas, kad pakenkti 
mums ir tėvynei. Bet niekais jų 
pastangos nuėjo. 

Nedėlioj, vasario 22 d., J i e 
darė susirinkimą Stančiko sve
tainėj, prisidengdami Lietuvos 
Misiją patikti. O kaip tik susi
rinko žmonių, tai rėkė,'stalą 
daužydamas, kalbėtojas, kad 
neitu ir nepirktų Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. 

Pasirašo Koselando L. L. P . 
Stoties valdyba: 

J. Kuizinas, 
J. Ramanauskas. 
J. J. žlibinąs. 

per J . J . Janušauskas . 

lių. Iš jo kalbos susirinkusieji 
suprato, kad tėvynės meilė mus 
verčia be paliovos dėti aukas 
savo tėvų krašto reikalams. 

Paskui kalbėjo gerb. kun. b\ 
Kemėšis apieTautos Fondą, iš
aiškindamas i kelius skyrius 
aukos yra dalinamos,, pareikš-"' 
damas, kad nuo to mes nė vie
nas neturime atsisakinėti, bet 
visokiais budais remti tą taip 
brangią mūsų tautai įstaigą. 

Ant galo dainavo kvartetas. 
Gražiai išėjo. Po to buvo ren
kamos aukos. Surinkta, kaip 
augščiau minėjau, virš 100 dol. 

Atgiedojus Lietuva, tėvynė 
mūsų, visi traukėme į namus. 

Kulniškietis. 

= M M — 
D R A U G A S 

• 

kiečių katalikų, įteikė maj. Ža-
deikiui tą dovanėlę. 

Mėlroseparkie'čiai veikėjai 
kitą sykį rengdami viešas iš
kilmes tegul nepamiršta* ben-
dran darban ir moterų bei mer
ginų pakviesti. Kitaip moterys 
ir merginos jaučiasi pažemin
tos. , ' E. S. 

MELROSE PARK. ILL. 

DETROIT, MICH. 

Nemaža dieną jau prabėgo 
nuo susiorganizavinio mušu ko-
lonijojKataliku Yienvbės.arba 
Federacijos skyrio, kuris net ir 
atstovą buvo siuntęs j A. L. F . 
Tarybos suvažiavimą Pitts-
burghan, vienok ne visos dar 
draugijos prisidėjo prie jo, nes 
ne visos supranta susiorgani
zavinio svarbą. 

Antai Šv. Jurgio draugija 
susirinkime, vasario 29 d., di
džiuma balsų nutarė neprisidė
ti prie Federacijos,, nes katali
kai dar neturėjo užtektinai 
progos susipažinti su Federa
cijos uždaviniais bei konstitu
cija. Bei visa bėda tame, kad 
prie tos draugijos priklauso 
nemaža tarnaujančių sveti
miems dievams ir kaipo tokie 
visuomet sugebi perkalbėti ir 
gerus sumanymus nustumti j 
šalį. Vienok galima tikėtis, 
kad didelė ir daug pasitarna
vusi vietinės parapijos bei 
Bažnyčios naudai Šv. J, dr-ja 
supras padariusi klaidą ir pa
liks nare Katalikų Vienybės, 
arba Feder. skyrio. 

Kitame darbe šv. Jurgio 
draugija sukirto visas kitas 
draugijas, nes tame pačiame 
susirinkime nutarė pirkti Lie
tuvos Laisvės bonų už 500.00 
dol., ko iki šiol dar nė viena 
draugija nepadarė. UI tai pa-
gvrimo verta. 

"Laisvės Savaitei '1 pirma 
diena turėjo geras pasekmes, 
nes nedideliam susirinkime su
rinkta daugiau šimto dol. • 

Vasario 29 d. Tautos Fondo 
vietinis skyrius surengė vaka
rą su prakalbomis ir gavėnios 
laikui pritaikintomis dainomis. 

Vakarą vedė p. Sacikas, sky
rio pirmininkas. Paaiškinęs va
karo tikslą perstatė p-les Buk-
šaites, kurios padainavo " O 
Lietuva." Malonų padarė įspū
di. Turėjo pakartoti. 

Po to sekė kalba p. Karoso, 
kuris nušvietė reikalingumą 

Vasario 24 d., vakare, mel-
roseparkiečiai sulaukė senai 
lauktų svečių, vieną iš Lietuvos 
Misijos narių, maj. Pov. Žadei-
ki. Svečias gražiai buvo priim
tas, bet svetainė nebuvo tinka
mai išpuošta. Tuo reikalu tu
rėjo pasirūpinti moterys, bet 
kodėl komitetas nepakvietė mo
terių ir merginų Šv. Onos dr-
jos, kuri mielu noru butų apsi
ėmusi tai atlikti. Visos mote
rys nerimo svetainėje. " A š 
klausiau komiteto ar viską esa
te prirengė, ar nereikalaujat 
pagelbon moterų ir merginų. 
Komitetas pusbalsiai kaž ką 
pasakęs nubėgo. Maniau, kad 
viskas kogražiausia prirengta. 
Bet dabar pasirodo, kad prisi
rengimas pagerbti tokį svečią 
yra menkas." Taip kalbėjo sve
tainėje moteris. IŠtikrųju net 
nesmagu buvo. Nekalbant jau 
apie kitką, reikia pažymėti, 
kad net pasigailėta anglių sve
tainę apšildyti. Mūsų svečias 
nenusivilkęs turėjo sėdėti, nes 
kitaip butų peršalęs. Įžanga 
buvo 25e. 

Pirm prakalbų benas grojo 
Amerikos himną. Po to angliš
kai kalbėjo miesto majoras 
VVoif. Jo kalba buvo graži. 
Baigdamas kalbėti nupirko 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo-
ną. 

Paskui lietuviškai kalbėjo 
]>. F. \l. Strzyneckis, paaiškin
damas majoro kalbą. 

I'o to benas užgrojo Lietu
vos himną ir išėjo kalbėti ma
joras Žadeikis. Jo kalba begalo 
buvo gniži ir visi žmonės klau
sė lig kokios pasakos. 

Paskui išėjo kalbėti p. Bra-
čiulis, bet žmonės jau nerimo, 
nes buvo arti 12 vai. Daugelis 
turėjo eiti dirbti į Steel AVorks 
Maleable Castings Co. dirbtu
vę, kurios užvaizdą lietuviams 
dar Inu inkams leido p«rt raukti 
darbą ir pasitikti savo valsty
bės atstovus. Tik paskyrė va-
'landą, kurioje jsakė vėl vi
siems sugrįžti darban. Visi no
rėjo klausyti kalbų ir laukti pa
baigos, bet nebuvo kas daryti. 

Aut galo dar kalbėjo maj. P . 
Žadeikis apie Lietuvos Šau
lius. Tuo tarpu dvi mergaiti 
su ištiesta vėliava perėjo per 
svetainę ir L. Šauliams surin
ko $79.31. 

Išeinant maj. Žadeikiui iš 
svetainės, p-nia K. S. įteikė 
jam mažą šmotelį aukso, prašy
dama priimti kaipo dovaną at
minčiai nuo Melrose Parko 
lietuvių. Maj. Žadeikis dovaną 
priėmė ir p-niai E. S. išreiškė 
širdingą padėką. 

Kaįp Kolumbas, atradęs A-
mcriką, indi jonus apdovanojo 
atvežtais perlais, kurie už tai jį 
auksu apdovanojo, ta ip ir maj . 
Žadeikis, atvežęs žinias iš mū
sų tėvynės Lietuvos, kaip per
lais mus apdovanojo, užtai p-ia palaikyti Tautos Fondą ir ne

nustoti mokėti mėnesinių duok- K. S., vardu visų mclroscpar-

REIKALAUJA 
MERGAITES 

1G metų ir suvirs pastovios 
Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendentą Office 

Sawycr Biscuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

BATHROOM VALYTOJAI. 
Gera mokestis kambaris ir 

valgys. Atsišaukite housekee-
per. , 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

Keikatingaa pirmos kliusos kriau
šius. Gera mokestis , pastovis dar
bas. Lai ats išaukia gatavas i dar
bą. 

MVilaiul Bros. 
5532 S. Halsted S t r. 

±6 
NAUJIENA! 

ABSOLIUTIŠKAI DYKAI PAAUKSttOf AS POB IR 
TRIJŲ ŠMOTU SUDĖTINIS SETAS. 

Nepaprastai gra
žus paauksuotas Wo 
ven Wire Fob Ir 
trijų Šmotu sudėti
nis Setes ABSOLIU
TIŠKAI DYKAI tam 
kas pirks S} nepap
rasta ir labai prak
tiška 

"KALENDORINES 
LAIKRODIS" 

1. R o d o valandas 
2. Rodo minu tas 
3 . R o d o sekundas 
4. R o d o dienas sa

vaitėj 
Rodo dienas m ė 

nesio 
Rodo vardus mė

nes iu 
R o d o permainas 

mėnul io . 

KAS T I R I ŠITA LAIKRODI TAM A E R E I K I A 
K A L E N D O R I A I S . 

Tiktai pasižiūri j laikrodi ir žinai kokia 
valanda, minuta, sekunda ir diena mėnuo ir 
permainos mėnulio. Su tokiu laikrodžiu gali 
kiekviena užinteresuoti. l a i k r o d i s yra vidu
tinio didžio, turi labai gražius viršelius, laiko 
gerai laika ir yra garantuojamas, turi SVVIBS 
MOVEMENT. 

Šitie laikrodžiai yra pardavinėjami kitose 
vietose po $16 ir daugiau — bet ant neapri-
buoto laiko mes parduosime jums po $8.75 
už ta pačia kaina kaip mes perkame. 

Iškirpk Šita pagarsinimą ir prisiųsk su savo 
užsakymu o gausi premija paauksuota Woven 
VVire Fob ir paauksuota Trijų šmotu Sudėti
ni Setą ABSOLIUTIŠKAI DYKAI, už kuri 
krautuvėse užmokėsi $5.75 mažiausia. 

Nepraleisk šitos progos, bet užsisakyk tuojaus mes tjfktai turime 
apie 1,000 šitų laikrodėliu savo stonks ir jie gali greitai pasibaigti 
nes juos parsitraukėme iš Europos. v 

Kuomet siųsi užaskyma prisiusk 25c. o kitus užmokėsi kuomet 
gausi laikrodėli ir premija. 

ALL W0RLD EXPORTERS, Dept. 220 
1010 N. Ashland Avenue., Chieago. Illinois. 

REIKALINGOS 

Merginos ir Moteris Del 
Lengvaus 

Assembling 
pildymo. 

užsakymu 

— Swedging — puncli pie
ną; 

Prityrimas nereikalingas. 

(Jera alga, Švari apielin-
ke. 

THE BOYE NEEDLE CO 
4337 RavenswQod Ave. 

40 AKRŲ BARGENAS. 

Kaina $150 u i akrą. 

40 akrų rf geros žemes arti 
kelio į pietvakarus Cbieągo ar 
ti Palos Parko. Šį žeme labai 
tinkama paukščiam auginti, 
kiaulėms ir Visokiom .daržo
vėm yra verta $3(X) už akrą, 
Čionais tikras bargenas. Parsi-
duos ant lengvi u išmokešr-i u 

Michael Edutis, \ 
1404 W. 18 St. Tel. Canal 6296 

PINIGAI 
Organizacija kuriai Suvienytu \ aisti jų valdžia pavelijo 
siųsti pinigus iš Amerikos j Lietuva, absoliutiškai gva-
rantuoja visiems kurio siunčia pinigus j Lietuva, per 
Kedeni I Boud and Land Company, kad kožnas vieftas 
centas bus išiim' ' t a s tani kuriam pinigai yra siųsti, arba 
jeigu nesuranda L!;»tuvoj ar kur kitur tos ypatos kuriai 
reikia paimti pinigus,'tada būna pagrąžinti atgal tam ku
ris siuntė, be jokių nuostolių af iškašeių. 

Pinigai yra siunemmi j Berlyną, Vokietiją ar Paryžių, 
Prancūziją, iš tų vietų yra p'ristatyti į Lietuvą ir liekasi 
šmokėti visokiomis markėmis ypatai kuriai buvo siųsti, 
be jokių ifuotraukų, taip kad siunti 100 markių, tai tenai 
gauna lygiai 100, o ne 99 ir kaip kada 50 markių ar auk
sinu. 

11 nigafliekasi išsiųsti tą paėią'dieną kada yra paduoti, 
taippat jų kursas beveik kasdieną mainosi, taip, kad vie
ną dieną stovi augšėiau, o kitą- žemiau. Jeigu negali at
eiti i ofisų, rašyk laišką. Pinigai prisiųsti per laiškus lie
kasi ta pačią dieną pasiųsti į Lietuvą, pagal tos dienos 
pinigų kursą. Ofisas yra atdaras kasdieną iki 8 vakare. 
Nedėldieniais iki 2 valandą po pietų. 

FEOERAL BONO & LAND COMPANY 
663 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 
Perkam ir Parduodam Žemės. Namus, Lotus ir Farmas. 

REIKALAUJA. IMTYNĖS SUDARYTOS, 

SPECIJALIS BARGENAS. 
NAS. 

REIKALINGI LEIBERIAI 

Greit Western Smelting & 
Refining So. 

41st rf WaUace Str. 

MOTKR18 IK MEKGIVOK. 
kurios norite uždirbti geras algas, 

švariam Šviesiam fabrike, gulite gauti 
darbą pas mus. Prityrimas nereika
lingas. Cafeteria ir Atsilsio Kamba
rys su 8kaitykla. 

Vit'tor Mgt. & Gaskct Co. 
&750 RoohevoU Roa<1. 

5 akrų geras juodos žeme*, 
45 minutos važiuoti iš Cliica-
gos ant Burlington Gelžkelio. 
Šį žeme labai gera del augini
mo vištų ančių, žąsų arba dar
žovių. Kaina tiktai $1500. Iš
lygos $200 cash, balanca $15 
kas mėnuo. Čionai s tikras bar
genas, Jums apsimokės grei
tai veikti. Rašykite telefonuo-
kite arba atvažuokite 

Frank J. Dean 
1404 W. 18 St. Tel. Canal 6296 

PAIEŠKOJIMAI 
Paieškau Teklios Matukaitukt s. 

l 'aeina iŠ Varnelių kaimo, Pandėl io 
parap., Kauno rėd. Pirmiaus gyve
no Chieagyj. Turiu laljai svarbų rei
kalą. Jos pačios, ar kas apie ją ži
no,- malonėki te man pranešti. 

T. Kal inauskienė, 
(T. Hemeikaič ia) , 

2 » i » W. 40th St., Chicago. 111. 

Ant pardavimo mūrinis namas 235? 
S. Oakley Ave. št imų šHdoma ant 
pirmų lubų 7 kambariai 2rių ir 3 
lubų po 6 kambarius. 

Telefonuokite Kiltu*iv 7247 

PATARNAUTOJOS 

Gerą mokestis; kambarys ir 
valgis. Atsišaukite pas house-
keeper. 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

Pasisekė sudaryti tikrai ge
ras imtinės tarpe dviejų ge
riausių lietuvių imtyninkų 
būtent Juozas Geštautas ir 
Juozas Banševieius. Imtynes 
bus Šv. Jurgio parap. salėj 
32ro Place ir Auburn Ave. 
Kovo 12, 1920. 

Yra pramatoma kad šios 
imtynės bus vienos iš geriau
sių ka; lietuviai esą mate, a-
budų Juozui esc gimė Lietu
voj ir abudu dabar gyvena 
Chicagoj. Geštautas populia-
ris tarpe Baltos Kožes Kliubo 
narių — gi Banševieius iš 
Jaunų Vail^ynų Pasilinksmi-
mo Kliubo. Bansevičiui iki šiol 
pasisekė pergalėti kiekviena 
lietuvi ristyka jis užsitikrinęs 
kad jis ir dabar neapsileis. Iš 
kitos puses Juozas Geštaustas 
labai išsilavino kad gan gerai 
stovėjo su tokiais gerais ris--
tikais kaip1* Paul Martinson, 
John F"rieburg ir John Pesek. 

į Jis tikisi šį sani])ijona tiki-ai 
peTgalėti. 

Apgarsinimas. 

T«lefona» Pnl lnum • • 
• * » ' » * i « ^ < < | l 9* • »i mi» m m m m m m m m A i 

CHIRURGAS 
Ofteas f l t l t Ifldkigaii A»«. 

Adynoi S.U Iki t tiryte — 1 Iki 
t po platų — f : t t iki f : t * vakare 

Ne<MH©mte nuo l t iki 11 l iryto 
j | » » — ! • » • • • » » • mm m m • • » » • » • • » 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

» « 

7 * 1 . Drover 7041 

Valandos: sno i ryto tirt » vafc. 
NedčHomifl'pa^ai sutarimą 

4r7J3 SO. ASHLAND AVEHUE 
arti 47-tos Gatrės 

» « . < * . • • • > • » » • » » » • ' • » • • » • • Į » į | " 

įtm- — m* m m m » i » ^ » » » » » » » » • » mtm* m i 

JOSEPH C W0L0N 
. ietuvis Advokatai 

29 HO. LA SALLE STREBT 
Gyranimo Tel. Huraboldt 97 

• a k a r a i a I » l l W. « - n d Sti^at 
Tel. R n c k w a U - l » » f 

CHICAGO. VJL> 
$ { » » » < • < » » » » • • » « < • > M » I » I M — » » M mįt 

Dr. L L MAKARAS 
Llotnvla Gydytojas ir Chirurgas 
Roselandt: ISSat fio. Mtehlsaa Are 

TelrfMiaa Pullnaa 34S Ir gaili—a HM 
Chicagoj: 4516 So. Wood Str. 

Tik Ketrergv rakafce nuo 5:30 iki 3:00 
Tel«f«OM Tarti 7t8. 

DRi Ji SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Št. 

fTnmp. 49 Court 
Rea. l M t W. 49 A r e n a * 

Telefonas Cicero t t S t 
Ofiso Cicero 49 

RATiRAMK LIETU VIMKAI 

S. D. LACHAWia 
Lietuvys GraborluB patarnauja, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldiiu at
sišaukti, o mano darbu busite užgranėdint! 

{2314 W. 23 PI. Ohioago, EI. 
TeL Canal 2199. 

: 
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V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street | 
Kambaris 324 

Tel. Centrai 6390 

» » » • • • » » ^ » » » » » » < » » » » » o s Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4981 
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APUDINE 
T T 3 . V 7 T 

EA/ey* OUICKLY' 
/ 

D£PENDABLE ABJOLUTELY 
FOR HEADACHES 
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i PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. I 
Išbandyk šį naują išradimą. 

VYRAI IK MOTERYS, ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo iSrasta gyduolė pražafinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų s l inkimo? 
IFŠKOK PAGELBOS. K U R GALIMA RASTI. 

Sen-Ra>tO Hair Tonic (plaukų tonikas) , tai yra 
vėllausip išradimas ir pasekmingriausla gyduolė nuo 
pleiskanų ir plaukų sl inkimo. Be to dar, sustiprina 
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais 
ir briljantavai blizgančiais. 

JK1TĖMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai u va rantuoja Sen-Ilayto P laukų Toniką. 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą. 

VrISUOMET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
ka pas barberius ir aptickose arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) foon-
kutė parsiduoda už $1.00; 4 oa — už 60c. 

Išbandymui jo germno, išpirkite šj kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir jdėkite 10c. vertės 
š tampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes pri
siusime sampalą. 

i 

I 

i T H E SEN-RAYTO COMPANY 
6617 Wadc Park Ave., Clcveland. Oliio. 

Gerbiami šiuomi aš prisiunčiu jum 10c. vertės š tampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN-
RAYTO PLAUKU TONIKO. 

Vardas ; 

Adresas 

Miestas Valstija 
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i PINIGAI JAU LIETUVON! 
!

Kurie buvo pasiųsti per Justin Mackiewich ofisą, 52 

atsakymai, kad jau priėmė ir prašo, kad siųsti atgal per 
tą patį ofisą. Siųsk pinigus per : 

S JUSTiN MACKJ£W1CH 
REAL ESTATE & FOREIGN EXCHANGE 

! 

2342 S. Leavitt Street Chicago, UI. I 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiHiiiiiifffitiiiiiiiiiiiiiiiiiitffiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimfiiniiiffiff 

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
aa: 

Lietuvos Pašto Ženklus 
GeriauBias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Paite 

Ženkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Palto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

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

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., BrooUya, N- T. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiijfiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii 
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M — k - • - - • • - * - T 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES PRIVERTĖ ADVOKATĄ SU 
GRĄŽINTI PINIGUS. 

Pirmadienis, kovas 8 d., 
šv. Jonas nuo Dievo. 

Antradienis, kovas 9 
Šv. Pranciškus Rymietis. 

PAPUOLĖ APGAVIKAS. 

Rinko mokestis nuo vaistinin 
kų. 

George Hearth, šoferis, 2S57 
Flournoy gat., pasirūpino šeri
fo ženklą ir mėgino kolektuo-
ti pinigus nuo vaistininku. 

Aną dieni} jis užėjo Lee vais
tinėm 523 So. Ilalsted gat. Pa
rodos šerifo pagelbininko žen
klą jis pasakė, jog esąs fede-
ralis agentas ir atėjės peržiū
rėti, kaip daug degtinės par
duota. 

Vaistininkas parode jam 
susegtus receptus, <ii\[»; kuriu 
parduota degtinės. Tuos recep
tus greitai pervertęs šoferis 
pareiškė, kad perdaug degti
nės parduota, kad receptai 
netvarkoje. Bet jei vaistinin
kas duosiąs jam $100, jis vis
ką * * pat vaikysiąs' \ 

Vaistininkas buvo gudrus. 
Suprato, kad tai gali Imt $e-
ras paukštis. Patarė jam atei
ti už kokio pusvalandžio, tuo
met jam užmokėsiąs. 

Jam išėjus vaistininkas pa
sikvietė poliemoną ir gydyto
ją ir visi trys atliko konfe
renciją. Nutarta duoti paženk
lintus pinigus. 

"Šerifo pagelbininkas'' vei
kiai sugryžo. Tuomet jam vai
stininkas su didžiausiu nuo
lankumu ir atsiprašymu pa 
davė $15. (lydytojas dar $10 
pridėjo. 

Kuomet paėmęs pinigus 
rengėsi išeiti, sučiupo jį už 
apykaklės poliemonas ir nu
lydėjo policijos nuovadom 

Suprantama, jo kišeniuose 
atrasti paženklinti pinigai. 

Pasakojama, kad šoferis 
Hearth taip "apkolektaves" 
jau kelias vaistines. Tr visur 
gavęs "lapuvko 

Aną dieną teisėjas Landi s 
d., privertė advokatą Byrnes su

grąžinti $2,500 Jamesui Stoitz, 
—-j saliunininkui, 2414 AVasliburne 

ave., kurs kituomet buvo sua
reštuotas již peržengimą pro-
hibicijos įstatymo. 

Prie Byrnes liudijo saliu-
nininko moteris, katra mažai 
supranta angliškai. 

Kuomet jos vyras buvo areš
tuotas, jinai advokatui davusi 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
(ARBA FED. APSKR.) 

REIKALAI. 

• • 

PRAŽUVO PIJANŲ AGEN 
TAS. 

Kompanija paskelbė $500 do 
vanu. 

Cable Piano Co., Chieago 
Heigbts, paskelbė, kad nežinia 
kur staiga pražuvo kompani
jos agentas Andrew C. Nelson. 
Su juo dingo ir $3,000 kompa
nijos pinigų, kokius buvo su
rinkęs nuo žmonių, pirkusių 
pijanus. 

K6mpanija išėmė warantą jį 
suareštuoti. Ir paskelbė $500 
už jo sugavimą. 

Pasakojama, jog tasai agen
tas Nelson yra buvęs Ncrtli 
Dakotos kalėjime. Tenai jis 
vadinęsis Knndsen. 

SUMAŽĖJĘ MIESTE DU 
MAI. 

Chicagos sveikumo komi-
sijonierius Dr. Robertson skel
bia, kad kuomet jis pradėjęs 
kovoti prieš tirštuosius durnus 
iš kaminų, nuo to laiko mies
te durnai sumažėjo 50 nuoš. 
Vadinasi, dabar miestas gali 
pasigerėti tyresniu oru. 

P E T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
uncia Pinigus Parduoda Laivakortes 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Halsted Street, Chieago. Illinois 

f t L l P M O N E BOULEVARO 611 

$3,350. Jinai pamaniusi, kad 
tiek pinigų reikalinga paran
kai paliuosuoti vyrą. 

Paskui iš tų pinigu advoka
tas atsiskaitęs $2,500 už savo 
44darbą". Sakėsi jam tiek rei
kia atlyginimo. 

Teisėjas Landis liepė advo
katui sugrąžinti tuos pinigus 
saliunininkui arba jo moterei 
ir nusprendė su skundu kreip-
ties advokatų saiungon ir i 
augšėiausio valstijos teismo 
teisėjus. 

NEPAPIGINTAS VAŽINĖJI 
MAS GELEŽINKELIAIS. 

Kuomet privatinės kompani
jos atgavo geležinkelius, buvo 
pakeltas sumanymas Illinois 
valstijoje papiginti važinėjimą 
geležinkeliais. 

šiandie už mylią imama 
centai. Buvo norima sugrąžin
ti 2 centu. 

Bet State Public Utilities 
komisija nusprendė, kad 3 
centų mokestis tegu palieka 
ligi rugsėjo J d. Tnoinet «;al 
atmainas padarys tarpvalsti-
jinė komisija. 

NUTVERĖ DU PLĖŠIKU. 

AVilliam Joyce ir Oeorge 
Biyne gatvėje užpuolė Louis 
Liguriotas. Paėmė nuo jo $108 
ir dar nuvilko viršutinius dra
bužius. 

Plėšiku, matyt, mėgindami: 
išvengti pavojaus, įbėgo Į 
Roxbury apartamentinius r i 
mus, 412 So. Sangamon. Poli 
c i ja juodu ten atrado ir paė
mė savo globon. 

Didelių perversmių ir svar
biu mūsų tautai laiku, kartais 
ir svarbius nuotikius pralei
džiame nepatėmiję. 

Štai vasario 7 d., š. m., su 
šiuo .pasauliu persiskyrė p-lo 
A. Šlekiutė (rašydavos ir Šla-
kiutė). Tai yra nuotikis, ku
riam turėtume, priduoti dau
giau svarbos negu paprastai 
žinutei. 

Velionė buvo prakilnios dva
sios, gražių troškimų, pilna 
energijos mergaitė. Katalikų 
Vienybės ( dabar Feder. ap-
skr.) seime, gruodžio 18 d., ji 
liko išrinkta iždo globėja. No
riai apsiėmė tarnauti katali
kiškai visuomenei, bet negavo 
matyt išsipildymo savo troški
mų. J i negavo nė'Lietuvon su
grįžti, ko taip troško. Gaila, 
kad skaitlius, kuris ir taip ma
žas susipratusių- katalikių mo
terių, sumažėjo. 

Lai būva lengva jai ši sveti
ma žemelė. 

Visi Katalikų Vienybe (ar
ba Federacijos) skyriai užsire
gistruokite A. L. R. Kat. Fede
racijos sekretorijate, nes jis 
dar nežino, kad Chicagoje ir 
apylinkėje buvo ir yra skyriai: 
Mes turime būti arti su Cen-

" tru visų mūsų organizacijų. 
Sekantis Kat. Vienybės Cen

tro) arba Federacijos apskr.) 
susirinkimas bus kovo 9 d», Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje. J i s turės daug svarbių 
reikalų aptarti, ypač surištus 
su A. L. R. K. Federacijos ir 
jos suvažiavimo, vasar. 10—11 
dd., nutarimu. Kai-kurie Cen
tro valdytos ir Projektų Ko-
nusijos nariai dalyvavo tame 
suvažiavime, tat tikimės, kad 
jie daug ko indomaus susirin
kimui praneš. 

Kurie skyriai buvote apsilei
dę su prisiimtinai atstovų, ma
lonėsite šiame susirinkime da
lyvauti. 

Pr. Zdankus, 
Kat. Vienybės (arba Fe
der. apskr.) raštininkas. 

•Ai 
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PADIDINA UŽMOKESTĮ. 

W. A. AVieboldt & Co. krau
tuvės darbininkams bus padi
dinta užmokestis, anot kom
panijoj pranešimo. Katrie dar 
bininkai savaitėje uždirba li
gi $20, tiems bus pridėta $2 
daugiau. Gi uždirbantiems 
per savaitę daugiau $20, bus 
pridėta po $3 kas savaitė.^ • 

IŠ CHICAGOS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ. 

EUROPA ATVEŽ AUKSĄ 
AMERIKON. 

Tuo norima atnaujinti čia 
kreditą. 

New York, kovo 6\ — Čia 
patirta, jog trumpu laiku o-
ficijaliai bus paskelbta apie 
negirdėtus žygius šios šalies 
istorijoj. Europa didelėmis 
kiekybėmis atvež šion šalin 
savo aukso atsargos su tikslu 
atnaujinti čia kreditą, page
rinti savo pinigų kursą;. 

Senai buvo patylomis kal
bama, kad Anglija ir Pran
cūzija ketina čia atvežti kelis 
šimtus milijonų aukso. 

I r šiandie tos kalbos reali
zuojasi. Nes Europa negali il
gai gyvuoti be Suv. Valstijų 
kredito. 

1t,^^'$^'®/ę/&%/%/®/®Mft/®/®.®J®/eį'&'&§'&'&/%/% 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Lietuviškuose laikraščiuose 
randame Įvairių žinių, žinelių, 
bet labai retai tegalima patė-
myti žinutę iš Chicagos gy
vulių skerdyklų darbininkų ju
dėjimo. Tai-gi aš ir noriu šį 
tą pabrėžti. 

Chicagos skerdyklose dirba 
apie 60,000 darbininkų. Didžiu
mą sudaro lenkai, lietuviai ir 
juodveidžiai. Amerikonų ne-
daugiausia. Lietuvių, galima 
sakyti, dirba nuo 10 iki 15 tūk
stančių. Bet iš šalies žiūrin
čiam atrodo taip, lyg nebūtų nė 
vieno lietuvio ir nematyti jo
kios žinutės iš lietuvių judėji
mo. Mat lietuviai yra labai 
kantrų;-, moka tyliai praleisti 
visus vargus ir nelaimes. Kiek 
aš^ pamenu, skerdyklų darbi
ninkai buvo neorganizuoti*. 
Dirbo po 12 ar 16 valandų die
noje, 7 dienas savaitėje už l̂ a-
bai mažą užmokestį. 

1917 m. darbininkai pradėjo 
susiprasti, pradėjo organizuo-
ties. Pusėtinai susiorganizavę 
pareikalavo darbdavių, kad pa
keltų algas ir pagerintų darbo 
sąlygas, bet skerdyklų savinin
kai nenorėjo nei kalbėti su dar
bininkų atstovais. Jie sakė: 
' 'Mūsų darbininkai yra užga
nėdinti su tuo ką gauna." Ta
da darbininkų atstovai kreipėsi 
prie darbo sekretoriaus Wilso-
no su prašymu, kad Suvienytų 

Valstijų valdžia atkreiptų kiek 
dėmesio į skriaudas^ ko
kias darbininkai kenčia nuo 
darbdavių. Valdžia Užjautė. 
Kad išvengus nesusipratimų 
tarp darbininkų ir darbdavių, 
Darbo Departamentas nuskyrė 
atstovą tarpininką, arba arbi-
tratorių, visiems šiandie gerai 
žinomą administratorių, Sa-
muel Alschuler, kuris iki šiai 
dienai tebetarpininkauja tarp 
darbiniiikų ir darbdavių. 

Per praeitus dvejus metus, 
darbininkų organizacijai pasi
darbavus, darbininkams algos 
tapo padidintos nuo 30 iki 40c 
į valandą, nustatyta 8 vai. 
darbo dienoje, laikas ir pusė už 
viršlaikikį ir du kart už sekma
dienius ir šventes. 

Bet ištiko nelaimė; organi
zacija skilo į dvi dali: vieną 
dalį palaikė lenkai, o kit# lie
tuviai ir kitos tautos su juod-
veidžiais. Priežastis vaidų bu
vo nesutikimas tarp unijos va
dų, šaukimas nelegalių streikų 
ir lenkų diktavimas. Lenkai 
taip buvo įsigalėję, kad niekas 
kitas neturėjo halso organi
zacijoje kaip tik jie, už ką 
ir tapo suspenduoti ir ga
lų gale visai prašalinti iš 
unijos. Tr taip vaidai tę
sėsi per }>enkis mimesius. Ži
noma, tokie nesusipratimai 
dikčiai pakenkė organizacijai 
ir daug turėjo nukentėti. Bet iš 
antro atžvilgio atnešė labai 
daug naudos. 

• » 

Galų gale lenkai susiprato, 
pažino savo klaidas, sugrįžo 
prie organizacijos, susivienijo 
ir prižadėjo daugiaus kitų ne
skriausti ir duoti žodžio laisvę. 

Vasario 22 d. buvo sušauktas 
bendras susirinkimas Machin-
ist svetainėj, ant 113 So. Ash
land Blvd., kur tapo išrinkta 
valdyba Chicagos Apskričio 
Tarybai. Valdybos vardų ne 
galiu paminėti, kadangi visų 
nepamenu. Apie tai parašysiu 
kitą kartą. Nauja išrinkta val
dyba užreiškė, kad jųjų troški-11 
mas yra matyii gyvulių sker- j | 
dyklose šimtą nuošimčių uniją 
ir irasižadėjo dėti visas pastan
gas, kad trumpoje ateityje tą 
įvykinti. 

Įstojimas į uniją kol kas te
bėra ]>enki dolieriai, bet už ke
lių savaičių, kaip sutvarkys vi
dujinius reikalus, x>radės orga 
nizavimą ant šimtą nuošimčių 
organizaciją, manoma pakelti 
įstojimą iki 10 ar 15 dolierių. 

Tai-gi lietuviams patartina 
dabar tuojaus įsirašyti, katrie 
dar nepriklauso, nes paskui 
reikės daug brangiau mokėti. 

Delegatas. 
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PIRK! PIRK! PIRK! 

Lietuvos Laisvės Boną 
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIK LAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA 
• Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti į metus. s 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
^Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

: 

i 

257 West 71st Street New York City 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniifiiiiPiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiffiifiitiiMiiiiiiiiiiiiiffMfffiiiiftfiii^ 
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
LIETUVOJE 

•' AR Ž I N A I . 

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa
lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

• 

i 

100 
200 
300 
400 
500 
1,000 • 

• 

auksinu $2.00 

-
>> 

y* 

• 

• 

4.00 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

PERSIUNT1 

' 

2,000 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 
12,000 

auksinų 
'' 

. 

y* 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j viena me
nes] laiko. 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus an t žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo/adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiusime. 

Lithuanian Sales Corporation 
1 120 TREM0NT STREET, BOSTON, MASS. | 
E t • S 
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AČIŪ. 
f 

Šiuomi tariame širdingą ačlii 
už pagelbėjimą surengti iškil
mingą priėmimą Lietuvos Fi
nansinei Misijai, nedėlioję, 
vasario 22 d., š. m., McKinley 
parko svetainėj: lietuviams e*-
kareiviams už skaitlingą susi
rinkimą ir gražią tvarką; 
Gvardijai Šv. Kazimiero Ka
ralaičio ir vietinės parapijos 
chorui už sudainavimą Ameri
kos ir Lietuvos himnų ir kitų 
dainelių. 

Pranešame visuomenei, kad 
šioje iškilmėje veltui dalyvavo 
To\vn of Lake lietuvių benas. 
Už tai lietuviai turėtų nepa
miršti savųjų muzikantų; viso-
dos juos remti. 
• Ačiū vakaro vedėjui Dr. S. 
Biežiui, kalbėtojams: p. J . J . 
Bagdžiunui, kun. A. Briškai, 
pp. Lawrence F . King ir alder-
monui 5 wardos F . Mulcahy. 
(Mulcahy dar-gi nupirko L. L. 
Paskolos boną už $50.00). 

Ačiū deklematorkoms: Auk-
štkalnaitei ir Piežiutei. Ypa
tingą publikos dėmesį atkreipė 
mažytė, 7 metų, mergaitė Ane-

lija Kazlauskaitė, kuri pašoko 
porą klasiškų šokių. Teauga ji 
didelė ir geros kloties jos gy
venime. 

Ačiū p. J . Vi skontui už pa
skolinimą lietuviškos ir ameri
koniškos didelių vėliavų. 

Ačiu parko užvaizdai p. 
Johnsonui, kuris taip prielan
kiai atsinešė į lietuvius, suteik 
damas gražią ir ruimingą sve
tainę. 

Ant galo ačiu vietinės kolo
nijos lietuviams, kurie pasiro-
dp tikrais lietuviais netik iš 
vardo, bet ir darbu. Maaa mu
sų kolonija, neturime nė tur
tingų pramonininkų, o vienok 
viename vakare išpirko dau
giau L. L. P. bonų negu didžio
sios lietuvių kolonijos Chica-
goj. Garbė mums! 

Tikimės, kad ir tie, kurie dar 
nepirko, nepasiliks Lietuvos 
slakeriais ir Brighton Parkas 
užims pirmą vietą. 

Misijos Priėmimo Rengėjų 
komitetas: v 

J. A. Mickeliunas, 
J. J. Palekas,v ~ 

. F. Pieža. 

4513 So. Wood gatvės atidarė 
drapanų krautuvę. Vietos lie
tuviams patartina saviškį pa
remti. R. 

NEPAMIRŠKITE. 

Nepamirškite dienos kuomet 
4 'Kantri Alena" bus vaidinta 
vidurmiestyje, Aryan Grolto 
Temple teatre, 8th St. ir So. 
\Vabasli ave., Chieago. Tą die-* 
na vra kovos 14. 

Pr. 

ANT PARDAVIMO. 

EXTRA 
Parsiduoda bučerne ir grocerne. 

Lietuvių apKVvenio.i viefo.i, biznis a t 
sakančiai išdirbtas per daugel metų. 
Atsišaukite tuojaus, pr.rdavimo prie
žastis bus vėliaus p.V.'skinta. 

National Mcat Maricet 
2»01 S. Kuierald Ave. 

Ant pardavimo namas 4 kamba
rių A-l stovij. J'uri Duti parduotas 
tuojaus. Ats'sauKite. -

4145 S Mav>lem.'CtI Ave. 

Ant pardavimo medinis namas, 
vieno pagyveno 5 kambarių. Pars i -
duos labai pigiai, Taippat lotas ant 
44 ir Californla Ave. randasi prieš 
Lietuviška bažnyčia. 

Atsišaukite tuojaus šiuo adresų: 
Jonas Vaitkus. 

6143 S. Washtenaw Ave. Cliisago. 

DR, S. B O I S 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavltt S t 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 W. 42nd Si. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

SERGĖKITE SAVO AUS. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Nuo kovo 6 d. p. V. Daukša, 
vietos vargonininkas, «po num. 

Parsiduoda labai pigai Duonkepyk-
la ta rp lietuvių ir kitų tautų ge
rai išdirbta vieta apie kitus dalykus 
kreipkitės laišku šiuo ant rašu: 

P . Bennctt 
2080 Kusscl St. Detroit, Midi . 

Smetonos gerai pri taikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi ; kru 
vv. kuomet skaitai a r siuvi a r i t -
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $1.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chieago 
EgoaminAs suteikiamas dykai . 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios labos v i r i P la t t 'o aptiekos. 

K am ha ris 14, 15, i « , 17 l r l g 
Tėmykite | mano parašą. 

Valandos: no© 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Beredo-
mis ir PetnyČiomis. 
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