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Senos Lenkų Pasakos apie
Lietuvą

Sako. lenkai atmuša
bolševikus.
LONDONAS, kovo 8. —
Skaitlingos bolševikų spėkos
pradėjo užpuolimą prieš len
kus dviem šonais Pripet apy
linkėse, sakoma depešoje i
Central Nevvs iš Berlyno.
Depešoje pažymima, kad
lenkai bolševikus atmušę ir
pastariesiems padarę didelių
nuostolių.
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METAI-V0L. V.

me. Bet lenkai su didžiausia
energija atmes i ą taiką, jei ta
bus daroma su kokia nors
prievarta. Verčiau karė, kaip
priverstina Faika.
Studijuos atsakymą
bolševikams.

Šiandie Varšavoje prasidės
formalė konferencija reikale
taikos su bolševikais. Bolševi
kai pasįųlė taiką lenkams.
Lenkai patys vieni nenori taikinties su bolševikais. Pasi
kvietė konferencijon kitu res
publikų atstovus.
J a u čia yra atstovai Suomi[ jos, Latvijos ir Rumunijos.
LENKAI GRYŽTA PRIE j Laukiama atkeliaujant dar atSENŲ PASAKŲ.
Į stovų Ukrainos, Lietuvos ir
1
Estonijos.
Kalba apie galimą vokiečių
Lenkai nori Lenkijai sugrą
užpuolimą.
žinti 1772 metų rube/ius, ty.
Lenkiją padidinti Latvijos,
Varšava, kovo 8.
C\a lei- Lietuvos, Baltgudijos, Ukraidžiamas rusų kalboje Iaikras- uos ir Rusijos žemėmis. Ir jie
tis Slovo paduoda "patvirti-į ton savo konferenciįon dar
nančių' žinių apie vokiečių-[kviečia tų viešpatijų atstovus,
bolševiku intrigas (suokalbia- i Vietos svetimšaliai diplomavimą) su tikslu įsibriauti | tai sako, kad tokius lenkų reiLietuvon. Slovo sako, tas įsi- kalavimus kaip bolševikai,
bliovimas yra parankus vo- Į taip kiti suignoruos ir lenkai
kiečių reikalams. Sako. ryti-, susilauks karės su visais kainėj Prūsijoj vokiečiai, turi pa- mynais.
si gamine 36,000 kariuomenės.
Bolševikai ir vokiečiai antSUOMIAI {VEIKĖ
kart užtelsią ant Lietuvos.
BOLŠEVIKUS.
Kitam pranešime (turbūt,
lenkų laikraštyj padėtame) sa
Persilaužė per*jų linijas ir
koma, kad Lietuvos vyriausy
varosi pirmyn.
bė turinti padariusi slaptą su- j
tarti su Vokietija. Olandijos | Gelsingforsas, kovo 8. —
pirkliai kaip Kaune, taip ki- Suomių generalis štabas skel
tuose Lietuvos miestuose pa- bia. kad suomių kariuomenė
metę savo rekalų vedimą ii atmušė bolševikų užpuolimus,
apleidę šalį. Jie Įsitikinę, kad sulaužė jų linijas ir briaujasi
bolševikai, vadovaujami vo ant Repola, Murmansko apkiečių generolų, užpulsią Lie skrityj.
tuva iš rvtii šono.
Lenkams
labai
norisi, TIKISI BALSUOTI RUDE
NINIAIS RINKIMAIS.
ypač dabar prieš kuriamąjin Lietuvos susirinkiman |
atstovu rinkimus, užgrobti j Washington, kovo 8. — Čia
didesnius Lietuvos plotus, j lS nacijonalės moterų partiJiems to neleidžia daryti J o s b m r o paskelbta, kad motalkininkai. Tad lenkai į r ' t e r y s tikisi ateinančiais tuprasimano prieš lietuvius deniniais rinkimais balsuoti
visokių šmeižtų. Tečiaus tie lygiai su vyrais piliečiais.
jų šmeižtai yra taip gramoz- Nes ligi to laiko 36 valstijos
diniai, kad kiekvienam aiš visgi ratifikuos moterų lygia
ku lenkų melai. Nes kasgi teisės amendmentą. Reikia tik
*
matė tokius daiktus, kad 3 .valstijų.
Lietuvos vyriausybė tartųsi
su vokiečiais sit tikslu pa
stariesiems palengvinti įsi
briauti Lietuvon. J u k tai
tas pat butų, jei sakytum,
Rymas, kovo 8. — Čia siau
kad lenkai suokalbiauja su
bolševikais tuo tikslu* kad čiant influenzai, daugelis pra
bolševikai
pasekmingiau lotų susirgo ir Vatikane. Sir
go ir keli šveicarų gvardijos
užimtų Lenkiją.
nariai.
Lenkai priešingi prievartai.
Šventasis Tėvas taippat bu
Lenkų viešpatijos viršinin vo gavęs šaltį. Gydytojas bu
kas, gen. Pilsudskį, sako, kad vo pataręs imties gydymo
bolševikai padarysią didelę priemonių. Bet. Švent. Tėvas
klaidą, jei jie mėginsią lenkue nesutiko. Vietoje gydymosi,
priversti taikon su savo grū kasdien ilgas valandas vaik
mojimais ir su prievarta.
\ ščiojo po Vatikano sodnus.
Pilsudskį sako, jog lenkai
Tokiuo būdu apsisaugojo
geidžią tarties taikos klausi- epidemijos.
M B

ŠVENTASIS TĖVAS APSISAUGOJO INFLUENZOS,

luojami žemdirbystės kolionijon, kokia sulig biliaus bus įs
teigta.
Šimtai tūkstančių akrų der
lingos žemės yra Benadire ir
/
Cireneikoj,
sakoma biliaus
NIEKO NEDIRBTI SKAI priede. Toji žemė tik ir lukeriuoja arklo ir sumaningų ūki
TYSIS PRASIŽENGI
ninkų, kad paliuosuoti Ifcaliją
MAS.
nuo priguliuvbės kitu šalių
Nenorintieji dirbti bus ,depor- j n i a į s t 0 .
tuojami į kolionijas.
Bus sudarytos tarybos.
Rymas, kovo 9. — Italijos
Sulig biliaus, kiekvienam
parlamentan paduotas bilius šimtui tūkstančių gyventojų
reikale priverstinojo visiems bus paskirta taryba iš dešim
darbo. Bedarbiaujančius žmo ties žmonių. Tos tarybos bus
nes norima , apkrauti augšito- autorizuotos apkrauti mokes
mis mokestimis arba depor timis nedirbančius arba juos
tuoti į kolionijas ir tenai pri deportuoti. Pastarieji galės astatyti prie darbo.
peliuoti į municipalius teis
Sulig biliaus (sumanymo), mus. Tai bus galutina apelia
kiekvienas žmogus, kurs netu vimui instancija.
ri jokio užsiėmimo žemdirbys
Laikinai netekusius darbo
tėje, industrijoje, profesijoje žmones sušelps valstybė (valarba kokioje intelektualėjet flžia).
darbo šakoje, bet gyvena nus-fL Sakoma, kad parlamento ko
kirtomis įplaukomis, privalo mitetas dar pirm vasaros apsi
mokėti augštas mokestis, ly dirbs su tuo sumanymu ir su
gias pusei savo įplaukų.
savo pastabomis sugrąžins at
Dirbk arba busi deportuotas. gal parlamentui.

NORIMA PANAIKINTI BEDARBIAUJANčtUS
ITALIJOJE.

Gen. Ludendorff keliauja
Rusijon.
Londonas, kovo 8.—Iš Oelsingforso pranešama, kad ru
sų bolševikai pradėję naują
užpuolimą prieš Suomiją iš
rytų šono.
Po
smarkaus
artilerijos
bombardavimo praeitą trečia
dienį bolševikai užatakąvo
suomių pozicijas ties Sutjervi.
Vokiečių gen. Ludendorff,
buvęs garsus karėje asmuo, su
skaitlinguoju štabu per Suo
m i ją iškeliavo Rusijon.
Suomijos seimas (riksdag)
paskyrė 25 milijonus markių
apsaugoti rytinį Suomijos ru-

PALIKTI PULK. ROOSEVELTO TURTAI
Mineola, N. Y.,-kovo 8. —
Kituomet Oystęr Bay miręs ži
nomas pulk. TneodoreRoo.sevelt paliko turtų vertės $781,082.
y

Bedarbiaujantieji arba ne
Gelsingforsas, kovo 6.—At
turintieji definitivio užsiėmi- sistatydino Suomijos kabincDayton. O., kovo 8. — Čia mo (amato) arba profesijos ] taf5 ^ a u j a k a i 3 į n e t ą sudnryti
sudegė tabokos sandelis, pri privalo imties kokio nors nau pakviestas Dr. Relander, sei
klausąs American Sumatra dingo visuomenei darbo.
mo prezidentas ir agrarų parTobacco Co. Sunaikinta mili
Katrie nenorėtų taip elgties, j tijos vadas. Relander mėgins
jono dol. vertės tabokos.
tie turėtų bųt tuojaus depor- j sutverti koalieijinį kabinetų.
SUDEGĖ DAUG TABOKOS.
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SKUNDĖ JIS KATALIKUS
PROTESTANTAMS.
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Bolševikai Pradėję Ofensyvą
prieš Lenkiją
BERLYNAS PRANEŠA
A P I E BOLŠEVIKŲ
PAKILIMĄ.

P I R M O J I LAIDA

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS,f KOVAS (MARCH) 9 D., 1920 M.
BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ
SUOMIJĄ.
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lių priešiiĮinkų. Ner j o k k i pa
vieniai organiaaerjai negali
pavykti įgyvendinti jokį įsta
tymą,
Anderson savo laiške buvo
prašęs, kad protestantai pa
storiai jo tą laišką paskaitytų
savo bažnyčiose. Dr. Merrill
atsisakė tą padaryti.

Anderson pasakė, kad toks
Arkivyskupo atsinešimas—tai
aiškus veikimas prieš proh ; Patys protestantai pasipiktino biciją. Girdi, katalikai nepa
tenkinti, kad jie menkai kuo
jo pasielgimu. *
Kito pastoriaus nuomonė. *
prisidėję prie pravedimo pro
Kitas protestantų pastorius
New York, kovo 8. — New hibicijos. Nes prohibicijos lai
Yorko valstijos organizacijos mėjimas Su v. Valstijose—tai Dr. Burrell, atsakydamas An
dersonui j jo užpuolimus
"Anti-Saloon leaglle , , supe protestantų d a r b a ^
prieš katalikus, pažymi:
rintendentas W. H. Anderson
Nepavyko su ataka.
"Manau kiekvienas sutiks,
•
pirm kelių dienų parašė laiš
Anderson taip besąžiningai jog Katalikų Bažnyčia šioj ša
ką protestantams pastoriams
New Yorko valstijoje. Laiš užsipuldamas prieš rytinių lyj, vadovaujant kardinolui
valstijų katalikus ir prieš' jų Gibbons, toli gražu nėra taip
kas buvo padėtas spaudoje.
vadus buvo manęs atsiekti du daug fanatingai pasišventusi
Anderson tame laiške begė daiktu: Pirmiausia jis mėgi prohibicijai, kaip turėtų but.
diškai užatakąvo katalikus, ir no užimponuoti su savo ne Bet Anderson klysta tvirtin
patį New Yorko Arkivyskupą paprastu uolumu prohibicijos damas, kad katalikuose ne
už neaiškų atsinešimą į gy dirvoje, paskui—norėjo su būtų daugelio stiprių prohivuojančią šalyje prohibiciją.
kiršinti protestantus prieš ka bieijos šalininkų ir už prohi
Girdi, atėjo laikas aiškiai talikus ir pačią religiją in- biciją veikėjų.*'
pasakyti, kad "Anti-Saloon traukti politikom
Gubernatoriaus žodis.
league" ligšiol nebuvus priešBet antkart jam nepavyko
. New Jersey valstijos gu
katalikiška ir tolesniai neno tas žygis.
bernatorius Edvvafds Ander
rinti but tokia. Bet, sako, il
Patys protestantai pakilo
sono užsipuldinėjimus prieš
giau negalima užtylėti fakto,
prieš Andersonų.
Pasipylė
katalikus pavadina naujos
kuomet
katalikai
pradedą
prieš jį protestai. Pavadintas
rųšies reakcija, prieš kurią
maišyties prohibicijos klausi
jis prohibicįjiniu fanatiku.
turį pakilti visa Amerika.
mam
Gubernatorius sako:
Liepia pasiskirstyti, '
Katalikai mažai gelbėję.
" A š esu protestantas ir,
Protestantų bažnyčios Brick
Anderson atrado blogą daik
Presbyterian pastorius Dr. W. manau, toks pasiliksiu. Bet
tą, kuomet kartą pakviestas
P. Merrill, paskaitęs Ander manyje kraujas tiesiog užver
prohibicijonistų susirinkiman
sono užsipuolimus prieš kata da girdint, kuomet "Antinėjo New Yorko Arkivysku
Saloon league'' viršininkai
likus, rašo:
pas ir bendrai su protestantų
ima atakuoti garbingą Kata
"
Manau,
Anti-Saloon
league
pryčeriais nešaukė prieš pro
likų Bažnyčią."
viršininkai
atliko
didelę
klai
hibicijos priešininkus.
Gubernatorius į Edwards
Tuomet Arkivyskupas savo dą, mėgindami pasėti nesutiatsakyme maždaug taip buvo į k i m u s tarpe protestantų ir ka- Andersoną pavadina apmoka
muoju fanatiku, turinčiu tik
pasakęs: Prohibicijos į M a t y . | tahkų p r b h i b i ^ o s klausime,
mas gyvuoja. Katalikai vi-! Dr. Merrill -toliams tai "ly- slą sukiršinti vieno tikėjimo
žmones su kito tikėjimo žmo
suomet pildo šalies įstatymus, j g a i "
pataria
pasiskirstyti
nėmis,
s
Tad nėra reikalo tuo tikslu (iškrikti), jei kartą proinbirengti prakalbas ir raginti cija įvesto, ir savo nereikalin
žmones, kad jie pildytų prohi- gais trukšmavimais neerzinti
PIRKITE
bicijos įstatymą.
Įstatymų vjsuomenė's. Nes tokiuo pasiLIETUVOS PASKOLOS
pildymą prižiūri pati šalies elgimu " l y g a " pagamins sau
BONUS
vyriausybė.
| ir prohibiciją i didesnį skait
""— • » ' • * • • • ' • " • • • • • ' •
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Prancūzija bijosi Anglijos
žygio
ANGLAI, SAKO, TYKOJA
PAGROBTI KONSTAN
TINOPOLĮ.
Nebūtų nieko stebėtino, jei
taip įvyktų.
,
Paryžius, kovo J). — Angli
jos karės laivai išvystos savo
veikimą
Auksiniam
Rage,
ties Konstantinopoliu. Pran
cūzus tad apima baimė. Pran
cūzai nuomoniauja, kad su at
einančiu pavasariu ar kartais
anglai neužims Konstantino
polio, kaip italai yra padarę
su miestu Fiume.
Anglijos karės laivų ko
mendantas iš po Konstantino
polio dažnai pasiunčia Lon
donan depešų apie galimas
riaušes Konstantinopolyj, apie turki] kabineto atsistaty
dinimą ir kt.
Prancūzai tose depešosema
to anglų prisidengimą ir pri
sirengimą veikti. Kuomet pri
sirengimas bus galutinai at
liktas, tuomet Konstantinopo
lyj pakilsiančios
nuduotos
riaušės \y Anglija išsodysianti
ten savo jurininkus neva ap
saugoti svetimšalius.
Prancūzija su Italija tad' ta
riasi taippat pasiųsti savo kafės laivų į Konstantinopolį.

velka aikštėn, kad Aąglija bubus nuolanki Rusijos revofrį
cijai, kuomet buvo nuverstas
caras. Anglija tą pirmąją ru
sų revoliuciją parėmusi su
tuo tikslu, jog ji pasiliuosuojauti nuo prieškarinio pasiža
dėjimo, kad po karės Konstan
tinopolis turi tekti Rusijai.
Po armisticijos Anglija di
džiai buvo susirūpinusi, kuo
met Konstantinopolis norėta
pavesti kontroliuoti tautų Są
jungai arba Amerikai. Ir
kuomet Amerika pagaliaus at
sisakė nuo Konstantinopolio
mandato, Anglija išnaujo pra
džiugo. Nes jai norisį Kons
tantinopolio.
Nori gauti mandatą.

Pasisavinti Konstantinopolį
Anglija negali. Bet Anglija de
da pastangas, kad jai tektų
Konstantinopolio mandatas.
Tam priešinasi Prancūzija
su Italija. Kad apeiti ta*
priešginybes taigi
Anglija,,
turbūt, ir galvoja varu ineiti
Konstantinopolin. (ii tuomet
jai to miesto mandatas butų
kaipir užtikrintas. Ir" tuomet
butų didis
nemandagumas
prancūzams ir italams pakal
ti trūkimą prieš Angliją. •
Ve kodėl Anglija pfl!i<
Konstantinopolį turkams ii
Intarimas anglų.
na nuo to miesto organizue
Čia prancūzų diplomatai iš ja m a tautų sąjungą.

BIJOJOSI NETEKTI
UŽSIĖMIMU,
PROHIBICIJOS CARAS PA
2 A D Ė J 0 DIDESNES
ALGAS.
Anti-Saloon league turi
dideles įplaukas.
Albany, N. Y., kovo 8.—Yra
aišku, kodėl šios valstijos An
ti-Saloon league superinten
dentas Anderson pradėjo ata
kuoti katalikus,
NeW Yorko legislatura nu
sprendė ištirsi tos ' " l y g o s "
uolų
veikimą
prohibicijos
klausime. Andersonui tas ne
patiko. Tame sumanyme jis
intarė katalikus. Tad ir palei
do savo kakarinę. ,
Ką sako liudininkas.
Savo keliu legislatura tam
tikslui paskyrė komitetą. Aną
dieną komitetui liudijo pro
testantų
bažnyčios
First
Presbyterian pastorius iš Carlisle, N. Y., Dr. William H.
Freeman.
Pastorius pasakė, kad val
stijos Anti-Saloon league pra
eitą gruodį turėjo konferenci
ją mieste Carlisle. Konferen
cijoje " l y g o s " darbininkai pa
kėlė baisų lamentą, bijodami
netekti užsiėmimo, jei kartais
nėbutų ratifikuotas prohibici
jos amendraentas. Sakė, jei
kaip, tai jiems pasibaigsią
darbai.

perintendentas
Anderson,
kurs yra skaitomas kaipo
"prohibicijos caras," užtikri
no savo asistentams (prohibi
cijos darbininkams), jog ne
sama pamato bijoties netekti
darbo arba abejoti apie fondą
tam tikslui. Jis jiems paža
dėjo padidinti algas.
Turi dideles įplaukas.
Pastorius Freeman, kalbėdamas su legislaturos atstovu.
Louis Vuvillier, to tyrinėjimo
rezoliucijos sumanytoju, iš
reiškė nuomonę, kad sąjunga
turi nepaprastai dideles įplau
kas.
VOKIEČIAI UŽPUOLi
PRANCŪZUS BERLYNE.
Berlynas, kovo 9. — Viešbutyj Adlon aną vakarą vo
kiečiai užpuolė prancūzų misi
jos kapitonu Klein ir Roughėvin.
Užpuolime dalyvo ir kai
zerio giminaitis, princas Jtj=
achim. Tas įvyko valgomojoj
salėj, kuomet orkestrą užgro
jo vokiečių tautinį himną,
prancūzu nenorėjo atsistoti.
Į abudu pasipylė buteliai
ir kružikėliai.
TURKAI UŽGINA SKERDY
NES ARMĖNŲ.

Konstantinopolis, kovo 9. —
Turkų vyriausybė užgina vi
sokias platinamas žinias, kad
buk turkai atlieką vienur ir
kitur naujas skerdynes armė
Prohibicijos caras.
nų.
Tai prasimanymas — sako
Pastorius taippat pažymė
jo, jog valstijinės " l y g o s " su turkai.

Antradienis,

DRAUGAS
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cieriai turi kontraktą, veikiau
LIETFVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS siai su Rkzekutyvio Komiteto
parašu, kad Lietuva juos sam
do kaipo ofici'erius. Sulig to
£ i n a kasdien* išskyrus n«> lėldiciuus. kontrakto jie gauna begalo
FRENUMERATOS KAINA:
augštas algas. Už tas algas jie
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
$6.00 negauna darbo. Bet jiems duo
Pusei Metu
850
damas kitas nekontr aktinis
BUV. VALST.
Metams
-.-.- $6.00 darbas, už kurj jie taip-gi gali
Pusei Metų
4 S.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai norėti skyrium užmokesčio. P.
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne Bielskis nepaaiškino, ar tai dvi
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas dešimčiai oficierių amerikiečių
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper.
kant krasoje ar exprese "Money Or- yra mokama tik alga, ar tik
der" arba įdedant pinigus į regis mokestis už nekontraktinį dar
truota laišką.
bą, ar ir alga ir mokestis f Ar
"Draugas" Publishing Co.
šiaip ar taip, asmenys dariusie
1800 W. 46th St. Chicago, DL ji šitos rųšies,sutartis su sve
Telefonas MeKinley 6114
timtaučiais Lietuvos vardu tu
rėtų pasiaiškinti, jei ne teisme,
tai nors visuomenei.
P-as Bielskis rašo: "Galva
nauskas prakaituoja, kad Lie
tuvos maišelis neištuštėtų."
Tas yra geras prakaitavimas.
Bet je4 atsiras žmonių Lietu
vos vardu darančių samdymo
kontraktus, kaip publikacijos
kontraktas, kaip Brigados kon
traktas, tai Galvanausko pra
kaitavimas nueis vėjais.

"DRAUGAS"

Del Pono Bielskio
Pranešimo.

t

!

Toliaus pasakyta:4*Jei Ame
rikos lietuviai nepasirūpins
Stebėtinas p. Bielskio prane gauti Lietuvai paskolą, prisi
šimas apie Amerikos Brigadą eitu keliolikos metams Lietuvos
Lietuvai. Kol p. Bielskis vedė girias svetimtaučiams pavesti,
Informacijos Biurą tVashing- suprantama, Lietuvai teliktų
ton'e, D. C , tol mes gaudavo tik tos vietos, kur išnašių pusių
me pranešimų, kad Amerikos ar kitokių medžių kehnai bu
Brigada yra Lietuvos valdžios vo." Čia p. Bielskis, matomai,
reikalas. Kritikos halsas kylan perdeda. Tokios girių ūkės ne
tis iš mus pusės turėdavo nu-! buvo Lietuvoje nei nebus, jei
tilti, nes susitikdavo su sinu-1 ne visada, tai nors tol, kol gy
gin, buk griau.jame pačios vai- \ vas yra p. Povylas Matulionis,
diios sumanytą jai būtinai rei- j Lietuvos miškų departamento
kalingą dalvką, tai yra Ameri direktorius. Tas žmogus yra
kos Brigadą. Dabar p. Bielskis savo vietoje. Jis ir išmano da
praneša, kad kai-kurie ministe- lykus ir veda juos gerai. Jeigu
riai tam sumanymui pritaria, i ir reikėtų girias užstatyti sve
kai-kurie ne. Beiškia, Brigados j timtaučiams, tai jie jas galėtų
sumanymas v ra kilęs iš kitur, i kirsti tik dalinus ataugindami
nukirstose dalyse naują mišką.
ne iš Lietuvos valdžios.
Svarbiausia, kad tarp neprit, P.- Matulionis yra nebejau
tariančiu ]). Bielskis minėja ir nas žmogus, liet jis gabumais
p. Gedgaudą. To tai jau nesu pasižymėjo dar tada, kada bai
prantame. Lapkričio ',) ir 4 dd., gė Girių Institutą Petrograde.
1919 m., p. Gedgaudas, pasak ; Jis taip puikiai atliko savo kon
p. Bielskio, buvo sudaręs visą kursinį darbą; kad finansų niisutartį su Amerikos oficieriais nisit ris leido jam pačiam pasi
rinkti kokią dovaną jis nori
Lietuvos valdžios vardu.
F-as Bielskis sako, kad mi- gauti. Matulionis atsakė norįs
nisteris Voldemaras ir pulki gauti tarnystą savo gimtiniame
ninkas Gedgaudas "yra briga krašte. Ministeris nenorėjo
dai priešingi tankiausia del mainyti savo žodžio, toifcel p.
asmenišku duhdn/
Kas, kas, Matulionis buvo vienatinis lie
bet p. Bielskis neturėtą sakyti tuvis valdininkas Lietuvoje.
Nors biurokratai jam pavydė
tokiy apkaltinimų.
jo, bet jis savo išmintimi ir da
Mes turime laktą, kad Kkzelykų žinojimu vis-gi pakilo
kutyvis Komitetas per p. Biel
augštai. Būti dabar departa
ski, kaipo Informacijos Biuro
mento direktorium jam visai
yedėją, informavo krikščionis
nėra avanso.
demokratus, Imk Lietuvos val
(laila, kad tokių žmonių mes
džiai reikia Amerikinės Briga
dos. Faktas yra taip-gi, kad p. turime pennazai.
Paskolos, pasisekimas Ame
Bielskis dabai- mus informuo
ju? 3°» Lietuvos kabinetas dar rikoje yra būtinai reikalingas,
tik ^varstys tą klausimą. Tad kad nereiktų daryti sutarčių su
dabar lieka tik klausimas, kam svetimtaučiais del Lietuvos
tos Brigados reikėjo: ar Kkze- miškų visai, kad juos galėtu
kutvviui Tarvbu Komitetui, ar me sunaudoti patys. Matulio
nis parodys kaip sunaudoti.
p. Bielskiui!
Amerikos Lietuviu Tarvba
siuntė p. Bielski į Kauną ir
konlidencijaliai jo prašė at
kreipti Lietuvos miuisterių domą j antrąjį sutarties punktą,
bei jo pavojingumą Lietuvai.
Dabar p. Bielskis'nesako, ai
jis atkreipė ministerių doma. į
pavojingąjį dalyką. Tik jis pri
kaišioja asmeniškumus tiems,
kurie jo Brigadai nepritaria.
Stebėtinas dalykas, kad jau
iš viso yra dvidešimt Brigados
oficierių Lietuvoje, bet "ne
sant angliškai kalbančių karei
vių jiems nėra kas daryti." Nejau-gi sunku buvo tą žinoti
prieš samdysiant tuos oficierius, prieš pradėsiant mokėti
jiems algas iš lietuviškų piui-

Svaigalų Uždraudi
mas ir Katalikai.
-—

Degtinės, alaus ir vyno da
rymas bei pirklyba tapo uždrauaiti ^Vnieriko.ie. Kol vals
tijų teistlavybės ti) užiiraiulinio sunianynn^ svarstė 1918 me
tais, tol organizacija, vadina
ma Anti-Saloon League visom ; s jiegomi.s agitavo, kad už
draudimas įvykti). Jis įvyko
gal ne del tos agitacijos, o vei
kiau clelto, kad Amerikos
smuklėse, arba saloou'uose,
darydavosi nepakenčiami] dai-

Dabar alkoholio mėgėjai ban
do sugriauti uždraudimą. AnGerai, kad tie oficieriai da ti-Saloon-League visur ieško
bar pristojo vieni kaip mecha kaltininke ir nžaipuoto ant ka
nikai, kiti kaipo geležinkelinin taliką Bažnyčios. Anli-Saloon
kai prie naudingo darbo. Bet - l ^ a g u e ' o š pinniiiinkafe Ncw
Čia yra ir neaiškumų. Tie ofi Yorko valstijoje p. AVilliani

m- -

Pranešimas Pirmas.

AR NORITE

Sausio 5 d., 1920 m. j pastatėm sugedusius orlaivius
Vyrų ir Moterų Rub* Kirpi
Gerb. A. L. Tarybai,
(taisyti, vienam pavedėm taįsymo ir Designiag Mokykla.
Jungtinėse Valstybėse.
t i keletą šarvuotų automobilių,
Musys istema ir mokymo būdu jus
Kad viduriai butų tvarkoje ir kad
trumpu
laiku išmoksit* viso ama
Jau penkios dienos kaip es- kurie atimti nuo bolševikų ir
organizmas išmestų iš savęs nesuviršto.
vokieeių-bern¥)ntininkų.
Mes turime didžiausius ir geriau
mi Kaune; visa laiką pralei nuo
kinttts ir nesuvirškinamus -daiktus, jei
sius
kirpimo, designing ir siuvimo
gu norite prašalinti rakštis iš vidurių, gal
džiu ministerijose ir pas Pre Jau vieną pataisęs demonstra
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
vos skaudėjimą, apvalyti kraują ir vidurius.
zidentą, darydamas praneši vo po Kauno gatves. Likusiems
VUuosc siuvimo skyriuose mažiuos
mus, del kurių buvau pasiųstas. ir-gi pasistengsime duoti dar
varomo* elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti bile koPačto ženklelių pardavinėjimo bo kol atvažiuos kareiviai iš Akiuo
laiku, diena ir ar vakarais, pa
reikalą perstačiau Prezidentui, merikos. Tuo reikalu vėl
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
Patterns daromos sulig mieros, vi
PaČto Departamento viršinin šiandie buvau pas vyriausį
•
sokio
stiliaus ir dydžio iš bet kurio.
kui ir Finansų Ministeriui p. karvedį, rytoj ir-gi su juo tu
Tikrai, jeigu paimsite'du garsingu saldainiu Parmadų knygos.
*
rėsiu
konferenciją.
Galvanauskui; Tarybų ir EkzeTOLA einant gulti ir iščiulpsite juos arba sukramMASTER DESIGNING
Čia
viskas
tvarkosi,
viskas
kutyvio Komiteto išdirbtą pie
tysite, tai saldainių sakai susimaišę su seilėmis, įSCHOOL.
gerėja.
Sunku
Lietuvą
pažinti,
ną tame reikale užgyrė, apie ką
J. r. Ra>nkka, Vedėjas
eina į "vidurius apvalo juos, sustiprina raumenis ap
kaip
kad
mačiau
ją
trys
metai
jau esmi Tamstoms kabeliu
190 N. STATE STREBT, CHICAGO.
valo kraują ir visą organizmą.
tam
atgal.
Valdžios
autoritetas
Kampas Lake St.. am 4-tu lubų
pranešęs.
Bcįgados reikale taip-gi jau auga ir žmonių parama stiprė
, - - - . * :
ja,
bet
visi
laukia
Steigiamojo
mačiausi su daugeliu valdinin
Dr.A.BURKE
kais; Prezidentas, Vyriausias Seimo, kuris už mėnesio, kito
(Lietuvis)
Karvedis ir Veikiantis Apsau turės įvykti. Ministerijos vie
Viena dėžutė saldainių Partola kainuoja 1 dol. b*
418 W. Markei Str.
gos Ministeris gen. Letukas, na už kitas lenktyn iuoja, kad
PottsvUle, Fenilą.
dėžutės 5 dol. pirmaeilėje Aptiekoje Partoso 160
visomis ligomis priima ano
Ministeris Čarneckis užgiria I Wn**s ** v o ^įkalus sutvarSeeond A ve. New York, N. Y.
Nuo 8 lkl 10 vai. ryto
paduotąjį pieną, bet randasi H * * Geležinkeliai kasdien geNuo 1 iki 8 vai. po pietų
f
Nuo e iki 8 vai. vakare.
keletas (Voldemaras, G e d g a u - 1 * • « N * dienomis jau pra
das su savo draugais) brigadai i d ^ ° vagonus šildyti. Anglių
priešingų, tankiausia del asme- i ****** malkomis prisieina gar- vos produktais, šmukleriai ve CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
— *
v ži
niškų dalykų. Užvakar kabinę-^ ^ us kūrenti. Trūksta vago žimais gabena iš Lietuvos už
PRANEŠIMAS.
Kas tiktai iš Cicero norite
tas turėjo šį klausimą svarsty- !»»> ypač prekėms vežti; vokie draustus daiktus ir daro Lietu
Dr. AL T. STR1K0L1S
11BTITVI8
ti, bet kaip tik prieš posėdį at- j " " 1 atsisako daugiau skolinti. vai didelius nuostolius. Kulie- gauti "Drangą" arba paduoti
Gydytojai ir Chirurgai
į
jį
apgarsinimą,
ar
kokį
dar
šl0iWS
Perkėlė aavo gyvenimo vl«t% |
vvko Lenkijos komisija daryti!
dienomis gavo tnsde- žius saugoja specijale muitinės
Brighton Park.
bą
(jobą)
kreipkitės
prie
p.
M14 W. 43rd Street..
derybas del mainvmo belaisvių | ^ » t i J W f ^ iš Prancūzijos sargyba, sudaryta iš apylinkės
Tel. McKlnley 2SS
O H S M : 1757 W. 47ta 8 1 .
A.
Valančiaus.
(47 ir W o e d g a t . )
ir del įsteigimo komunikacijos P<* Vokietiją. Tie garvežiai gyventojų, -kurie rusišku būdu
f vaiandoe: 19 ryto iki 2 po pietų, 6:30 lkl
18:30 vakare Nedellomii » iki 1) rytai*.
1442 So. 49-th Ave.
su Lenkija, nes dabar jokios i amerikoniški; nupirkti jie nuo smuklei į pamatę moka fabai
Tol. Boulevard KO
Pas
jį
galima
gauti
malda
komunikacijos nėra, apart ką į I Prancūzijos ir nuo Amerikos. J gražiai kiton pu»ė,n nusisukti,
Įa» » » » » < • • » • ! • • • ^ » » i » o » » »
užimtas dalis važiuojama auto- dešimts metų reikės užmokėti, žinoma, tą daro už dolierine. knygių ir kitokių knygų.*
8 j | » » » mmmm»m»9»»»»»»»»»»»»
»fl
Pasinaudokite.
mobiliais (Vilniun ir Suvalkų- Geležinkelių valdyba nežmo ką
Valdžia rengiasi reguliarę ka
jon). I kelias dienas įvyks spe- daryti-truksta gerų darbiniuDr. G. M. GLASER
riuomene stalyti rubežiams
«S»I
cijalis kabineto posėdis; ti- kų, verkiant prisieina rusus ir
saugoti. Tuomet, reikia tikėtis, »«.
Praktikuoja 28 matai
loi,kus
kiuos galutinai žinosiu, ką masamdyti. Amerikos fieOfisas
8148 So. Morgan St.
bus kitokia tvarka.
Kertė 82 r© St.,
Cnicago, 111.
noma darvti su brigados pro-; tuviai, susipažinę su įvairiomis
i
SPECIJALISTAS
Širdis
sopa
matant
kai})
pre
pozicija. Kalbėjau su keliais j geležinkeliu tarnybomis, turėtų
Lietuvis Gydytojas ir
Moterišku, Vyrišky, taipgi chro
kyba
pateko
svetimosna
ran-i!
niskų ligų.
kariuomenės vadais, tikrais lie- tuo jaus Lietuvon
važiuoti,
Chirurgas
OFISO
VALANDOS:
Nuo 9 ryte
2201 West 22nd St.
tuviais, kaip gen. Nastopka,! *>aug naudos sau ir Lietuvai kosna. Žydai lietuvius už no-r
Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo •
Kampas S. Leavitt 8t.
iki 8 valandai vakare.
sies vedžioja. Amerikos lietu
pulk, Lodyga, kuris galutinai galėtų padaryti,
Telefonas Canal 6222.
Nedaliomis nuo 9 iki 2 po pieA.
Valandos 1—5 ir 7 iki 9 vakare.
sumušė vokiečin-bermotininkų-! Finansų Ministerija (Galva- viai, važiuokite Lietuvon: pa
Telefonas Yards 687
Re*idenslja:
kolčakistų geležine diviziją ties nauskas) prakaituoja, kad Lie-, naudokite tą viską, ką Anierk
^ • • • • • • • • • • • • • " • • • • ' • • • • I I M M Į
«'«
3114 W. 42ud St.
Uadviliškiais ir Šiauliais. Jie .tuvos maišelis neištuštėtų. Par- koje patyrėte, paliuosuosite I Telefonas McKinley 4988
Valandos: Iki 10 Išryto.
neapsakomai džiaugiasi iš mu- i davė Anglijai (Anglijos pirk- Lietuvą iš svetimų replių.
sc
Duonos Lietuvoje yra, kur
sų sumanymo brigadą organi- Į liams, suprantama, su valdžios
zuoti ir velija, kad kuogreičiau- žinia) dalį Lietuvos linų; kelio- kas daugiaus- negu kitose kai-j[
< IilETUVIS
*^a»»M»»»»^»»»
k—
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
mynižkose
valstyl>ėse.
PragyĮ
sia ją Lietuvon pargabentume, liką milijonų markių gavo išOfisas Ir Gyvenimo v;ct»
8252 So. Halsted Str.
Kandasi keletas surusėjusių ; kalno. Dabar derimasi del Lie- veniinas Vokietijoje du kart
Valandos:
nuo 9 iki 11 ryte: nuo t iki
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:^0 vakaro
oficierių, kurie mūsų suinany- į tuvos girių. Jei Amerikos He brangesnis negu Lietuvoje. La- i
Telefonas Yards tf44
3107 So. Morgan Street
mui, del jiems žinomų priežas- tuviai nepasirūpins gauti Lie biausia trūksta Lietuvoje žmo
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave
CHIOAGO, ILUIIOIS
V»L 4:30 Iki 7 v. r a k .
Telefonas 1 arda 50S9
čiu, priešinasi.
tuvai paskolą, prisieitų kelioli- nių, patyrusių įvairiose šakose
Telefonas Dro\ er 7d4t
ir
srityse.
Verkiant
prisieina!
Valandos:
—
8
iki
11
Iš
ryto;
Išviso turime dvidešimts ofi- kos metams Lietuvos girias
6 po pietų ikt 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarą
cierių (Brigados) Lietuvoje, svetimtaučiams pavesti; su- valdžiai samdyti svetimtaučius •
a
ir Lietuvai neištikimus žmones. K—
_ — « >
Suprantama, nesant angliškai prantama, Lietuvai teliktų tik
J.P.WAITCHES
J. J. Bielskis.
kalbančių kareivių, jiems nėra)tos vietos, kur išnašių pušų ir
ATTORNEY AT LAW
LIET L VIS ADVOKATAS
kas daryti. Sužinojęs, kad kai- kitokių medžių kelmai buvo.
Tdefoaas Palbuui 866%
SV. KAZIMIERO DR-TĖ
4548 8. WOOD STREET
kurie iš jų yra patyrę mechaniDt. P. t. ZALLYS
728 W. Ihth STREET
Skeboygan, Wis.
Muitinės šiaip taip veikia,
CHIOAGO.
Lietuvis Dentistas
Valdybos Adresai:
kai, geležinkelininkai, ete, pa- j bet jei Imtų getai patyrusių
-S
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So
kalbėjęs su Susisiekimo Mini- žmonių, ktfrie pataikytų gerai
1086? 60. Mlchigan, Avenaa
steriu, p. f'arneckiu, du iš jų dalyką*pavesti, tuomet ir Lier llth St.,
VAUUfOOSt • lkl » Takare.
Resid. 833 So. Ashland Blv. Chlcago.
jau įstačiau darban prie gėle-į tuvos iždas pasipildytų. Vo- Jurgis Bataitis, viec-pirm., 1428
Telefonas Hajmarket 3544
žinkelių valdybos; du lakūnu kietija ir Lenkija minta Lietu- So. llth St.,
i » » » » » » » » W » » » » » » » j
Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 s c —
H. Anderson išleido raiti) pro sinaudos alkoholiu blogiems New Jersey ave.,
Prot. sekr. Kazimieras SmaiKiisas gydytojas Ir chirurgas
testantų dvasiškijai piktai už- tikslams, tada katalikystė pa
Gydytojas
ir
Chirurgas
džinnas, 1017 Swifts Ave.
Specljalistas Moteriškų, Vyrišku
pipuldanias ant New Vorko ar sidžiaugs pilnai.
Ofisas
4930
W.
13
St.
Vaiko Ir visų chroniškų Ugų
|pd. Antanas Cižauckas, 1318
kivyskupo Hayes.
BLamp. 48 Court
Ofisas:
8354 So. Halsted St., Chlcago
Dorinti žmones prievartos ir New. York Ave.
Res» 1388 W. 48 Avenue
Telefonas Drover 8883
Užsipulti nėra nž ki^, nes ka
bausmės priemonėmis, pave
Kasos glob. Kazimieras Luksip
Telefonas Cicero 8868
VALANDAS: 10—11 ryto 8 S po
talikų arkivyskupai nei vys
Ofiso Cicero 49
dant ta^s priemones. policijai, ir Jonas Jočis.
pieta
7—8 vak. Nedėliomis 1 0 - 4 8 d.
KALBAME LIETUVIŠKAI
j
kupai, nei Xew Yorke nei nie
Maršalka Pranas Daugirda.
kad ji vestų ar verstų žmo
*a*/fcfca«^*'e^/*^a**^a^a/»ya^a»a
kur kitur prieš svaigalų už
Susirinkimai
atfcibuva
kas
antrą
nes būti kaip reikiant, tai ne
draudime nekovojo. Daugelis
_____ lllilIlIlIlIlMIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlItHItlIlIllIlIlflIlIlIlIllliiiiiiiiiiiiiiinn,,!,,,
katalikystės dvasia. Dėlto ka nedėldienj mėnesio.
kataliku visomis jiegomis pri
talikų vyskupai išleisdami sa
sidėjo prie kovos su aikoiiolio
vo
ganytojiškų
raštų,
blogumais. Tarp iiotiaiisii* ii
netalpino jam tfkro strai
Pirmiau
negu pirkaite KARMA
žymiausių uždraudimo šali
Kaukite
platesnius
iš
psnio apie svaigalų uždraudi Lietuviu bendrovės,paaiškinimus
apie Lietuviu
ninkų .buvo katalikų. Bet p.
mų, pasitenkindami vien tuo- kolonija "VVisconsine. kur jau daug
Andersoirui to neužtenka.
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai
mi, kad wšalies įstatus pasiža apsigyvens,
nes ten žeme labai ge
Jis nepasako ko jis nori, bei dėjo gerbti ir pildyti.
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu, j
imT-^n^n^rr.
' .. ' '."•—"^T"-!
=S!_!_SBS_Į_"S—s
jis pyksta, kad katalikai ne
Dauguma mušu pirkėju buYo išvaži'
tiek prisidėjo prie uždraudi- j Prieš uždraudimo įstatui išiiio, kiek Anti-Saloon-League i eisiant jo priešininkai perser- nėja po daugel valstijų bet tinka- | Geriausias būdas pasiuntimo pinigu Lietuvon, tai Lietuvos Palto
norėjo. Xew Yorkinis tos ly- gėjo katalikus, kad po svaiga- ? S 1 ^ ^ S t ^ n S ? S X i r ^ i Z e n U i a i ( m a r k ė S > ) k u r i 0 S y r a a t v C Ž , 0 3 i J L i e t u v o s ' k a d -^"ikiečiai numiesteli kuriame visi biznie- | sipirkę galėtu n u s i ų s t i savierasiems n e t i k del laišku, bet ir d i d e s n e sū
gos vadas įtaria katalikus, hj draudimo prietianga yra linkui
riai-yra Lietuviai ir dar-yra proga j mą, p i n i g ų vietoje,
*
buk norį uždraudimą, panai paslėptas prisirengimas po keliems blanieriams atidaryti kitokius " - . r B *
kinti iš pavydo, kad ne kafa- kiek laikui uždrausti ir paeią
likai tik protestantai tą gerą! katalikystę. Tais persergėji- bar žeme labai pigi suiiginant šu sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su
ŽelUilai8 L i e t U V 0 8 V a l d ž i a
'
P a k e i s «T«i» RinigaU, PaJto arba
nždrandima padarė. Čia,p. An~ j niaįs mes netikėjome, liet da fi^SFESyP^^pSEfS*"
Gražios upė« ežerai dabina visa a- Iždinės stotyse.
bartinis p. Anderson'o laiškai S S S S ^ " o r f ^ J ? ^ , . ™ I:
dergon klysta.
Paštaženkliai yrff šitokių kaim,; po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 00 akatiKatalikai nepavydi p. An- priverčia mus atsiminti juos. važiuoti, žodžiu sakant visi paran- kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną)
kūmai Lietuviškai
del farm e r iu
yra ant sakoma
Alėtos, į p a r s į d u o d a p o 25 c e n t u s UŽ auksiną.
deraonni proliibici.įo*, nes jie! Mųs laikraštis iki všiol rėmė visur
kalbama,
v i t m - f u>1 nviwk:ii k a l h n m : i
u.nknm.1 '
*
"
turi užtektinai darbo visose j Anti-#alotm-J iegne'os pa^tan- ir dainuojama, taip tenai gyvenanLietuvos
Pašto
ženklai
parsiduos
tik
iki 31 d. Kovo, 19(20 m. Mažiau
tiejai jautiasį kaip kad jausdavosi
r
eivilizaeijos srytise. 8aloon UjgHs įvesti blaivybę šioje šąli- Lietuvoje.
kaip už vieną dolicrį markių nesiunčiame.
uždarymas panaikino žmonių j je, t>et jeigu ta lyga ims už- Kas norite platesnių paaiškinimu,
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pus centro sek
prisiųskite savo adresą, o mes
tvirkinamasias įstaigas. Tiek kabinėti mųs Bažnyėi^, tti tai
v
prisiusime jums knygele su plates retorių,
jis buvo ir yra gerat<. Bet ta* mes imkime rupin*i*. ka<l ti- niais paaiškinimais, paveikslais ir
pienu.
uždrandimas nepadarė girtuo- kėjiininė neapykanta tapt u
4
kliu blaivais. Kada žmonės su- u/.itrausta. Ji yra JW geresi>ė Liberty Land & Investment Oo 4 S 6 Grand Str.,
BraoUyn, N. LY.
stiprįs savo valią tiek, kad ne- ;ILZ girtybę.
3301 S. Halsted St. Chicago. IIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIUI ililllMliuinilllllUlllliiiiHimiBIIIUMIlIli

visa tai lengva padaryti

Pamėgink per kelis vakarus

1

DR. S. BIEŽIS

DR. S. NAIKELIS

Dr.M.Stupnicki

DR. J. SHINGLMAN

DR.A.A.R0TH,

p

!*»"?. SL!P3£elbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus
!

^z::\tz:-mV:z sr, z \.

Kickvicnas erkamis Lictuvos i,ašt

p

° ^^ ™»&** ^ * 5 aUk-

K. J. KRUŠINSKA6,

Antradienis,
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LIETUVIAI AMERIKOJE. Į
MELROSE P ARK, ILL.
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Kas Yra

| dytoju
prikalė prie gėdo&
stulpo ir privertė atsiprašyti
Ket vergo vakare lg. Vai Komiteto ir gerb. kun. Juškaičiulio svet. vietos Liet. Laisvės eio. Nuo to laiko p. B. ne koPaskolos stoties komitetas lai-, jos daugiau nekelia j Komi
ke susirinkimą. Iš raportų pa-; teto susirinkimus, bet slapta,
aiškėjo, kad bonų iki tai dienai ! su savo l>endradarbiais, nieišparduota už $9,250.00. Tai-gi | kiną veikiantį komitetą, jį
nedaug jau trūksta iki 10 tuk- i šmeižia, nesigaili purvų drėbti
stančių. Bet stoties komitetas į akis veikliausiems žmonėms,
tikisi davaryti iki 13 tūkstan manydami, kad tuo pakenks
jCcuJt foanrcUm*
čių ir žada pralenkti kitas di veikimui. Bet vietos lietuviai
desnes kolonijas. Girdisi, kad gerai žino ko yra verti tie
kitur daug lietuvių atsisako asmenys ir ju organas. Kada
pirkti bonų, arba pirkimą ati savame šlamšte begėdiškais
deda ant toliau. Mažai atsiras šmeižimais negalėjo apjuo
čia lietuvių, kurie nepirks. dinti žmonių, dirbančių tėvy
Virš šešiasdešimts trįs metai atgal, GAiL BOKDEN, kurio paveikslas randasi viršuje šio apskelbimo, ir ku
Melroseparkiečiai nenori būti nei, tai griebėsi kitokių bū
ris Įsteigė ta garsių pieno kompanijų, lfuri dabar turi jo vardų, išrado būdų kondensavimui pieno—tasai
Lietuvos priešais.
dų. Tada ponai B. tūlame ur
būdas susidėjo sekančiai, parinkus geriausios rųšies su grietine karvės pieno, vien tiktai iš sveikiausių kar
Daugiausia bonų pirko pra ve sutvėrė kokį tai piliečių
vių, ir prie to pieno buvo dadėta užtektinai sumalto cukraus palaikymui jo saldžiu ir priimniu, po ko buvo
monininkai, k. a. mėsininkas kliubų, kurio tikslas nebuvo
j
supilama tas sumaišius į indą, susidedantį iš dviejų sienų, ir buvo kaitinama ant visai mažos liepsnos, kad
A. Leskauskas už $600.00 ir visiems žinomas. Vienas, ki
tokiu būdu neišsieikvotų iš pieno visa reikalingiausia maistingumo medega, tiktai išgaruota palengva da
dar žada pirkti už 500 šimtus. tas ir iš katalikų įsirašė.
lis piene esamo vandens, o to pasekmės produktas likosi pavadintas BORDEN \S RAOLE BRAND CONMiesto majoras C. \Volf nupir
Vasario 29 d. p. B. politikų
DRNSED MILK (PIENAS).
*
ko už $100.00 ir dar žada pirkti ir kliubo tikslas išėjo eikštėn.
už kokius $500.00. Kiti pramo Jie viešai parodė norų kenkti
GAIL ROKDKN buvo išradėju šito stebuklingo budo palaikymui pieno visuomet ir visuose klimatuose
v
nininkai turėtų sekti jų pavvz- Komiteto veikimui, slopinti
šviežiu, saldžiu ir maistingu, kaip kad butų tiesiai iš karvės išmelžtas.
dį.
pardavinėjimų L. Paskolos ir
Toliau kalbėta apie tolesnį niekinti Lietuvos valdžių. Tą
veikimų ir sutarta, kad komi difnų p. B., kliubo vardu,
tetai, kurie yra išrinkti vaik surengė prakalba** Y. M. C. A.
BORDEN'S EAGLE BRAND svarbiausiai naudojamas maitinimui kūdikių, kur motinos, dėlei kokių
name
ir
pasikvietė
kalbėti
ščioti po namus, nepraleistų nė
nors priežasčių, priverstos imtis maitinimo kūdikio iš bonkos—taip daug jo šitam tikslui rei*W
iš So. Bostono Maikio tėvų.Kų
vieno namo.
laujama ir sunaudojama, kad daugiau kūdikių išauginta pasekmingai ant EAGLE BRAND, negu
Iždininko A. Junčos kaucija jis kalbėjo čia neminėsiu, nes
priimta. Jeigu kaą neužsitiki, bjauru ir pamanyti. Vieton
ant kitų visokių dirbtinių maistų sudėjus į vieną. Jeigu butų galima sutraukti vienan būrin vi
meldžiamas persitikrinti ir be kalbėti apie kliubų, visų savo
sus, tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie buvo išauginti ant EAGLE BRAND bėgyje paskutinių
nešvarumų
išliejo
ant
Lietuvos
reikalingai neapkall)ėti. •
trijų gentkarčių, tai jų skaičius beveik butų dusyk didesnis, negu buvo kareivių ir jūreivių, ku
Daugelis žmonių neužsitiki ir valdžios, niekino jų kaip tik
/
riuos ši šalis pasiuntė u i jūrių laike didžiosios • pasaulinės karės.
bijo pirkti, nes, sako, iždinin išmanė, visk-j augstyn- kojo
kas nėra po kaucija. Tai-gi pa tui s apvertė. Išniekino taip-gi
skelbiu, kad, jeigu kas neužsi ir tuos, kurie perka Lietuvos
tiki, gali tiesiog, išraše čekį, Paskolos bonus, sakydamas,
siųsti Liet. Misijos ofisam Iš kad Smetonos valdžia tik šian
EAGLE BRAND, DKLEI SAVO AUOŠTOS RTJ61ES IK AT8AKANTUMO, YRA GEten atsiųs kvitų. O antrų, iždi dien, o rytoj Smetona jau Ims
ninkas negali ilgai pinigų lai pabartas, tai jau ir jūsų boR1AI-SIAS IK PIGIAUSIAS PIENAS, KOKJ JUS GALITE NAUDOTI ABELNAME
kyti. Vienų sykį į savaitę būti nai žlugo. Tai matot kaip p. B.
Mes labai trokštame, kad galėtume patarnaut; tūk
NAMINIAME KEIKALE IK ANT STALO. ŠEIMYNINKĖ NIEKAD NETURĖS Bl'v
ir
sandariečių
kliubas
atsine
stančiams
motinu,
kurioms
reikalingus
Kagle
Braml
na i turi pinigus siųsti. Parda
DOS SU CUKRAUS STOKA. PIRKIT BLEŠINĘ ŠIANDIEN NUO JŪSŲ GKOSEK.
Kondensuotas Pienas del jų kūdikių. Per šitą laik
vėjai, jeigu negali tų pačių die ša į Lietuvos Paskolų ir Lie
raštį mes savaitė tino savaitės papasakosime y#fa apir »•« MNKO—VARTOKIT J j BILE KOKIAM IR VISOKIAM TIKSLUI, KUR NAUDOJA
nų, tai ant ryto jaus -turi atneš-* tuvos valdžių. Todėl visiems
MA SYKIU PIENAS III CUKRUS, PAVETZDAN RYŽIŲ PUDINGE, SOSAIS, &ALTdaugelyje atvejų naudingą ir užganėdinant] šitą nuo
ti iždininkui kvitas ir pinigus. lietuviams reiktų prieš juos
ilgų laikų išbandytų kondeusuotą pieną.
URIKTINfi IK T.T. REIKALAUKIT IŠ MŪSŲ NURODYMŲ KNYGOS APIE VALJeigu pardavėjas prie savęs protestuoti.
pinigus užlaiko keletu dienų,
Juozukas
Kad galima butų joms tinkamai patarnauti, mes pa(JIŲ PRITAIKYMĄ. PRIRG-DYKIT SAU KAIP GALITE PATYS NUMAŽINTI PR Atai pirmininkas, raštininkas ir
naudojame šią. progą užkviesti jas peržiūrėti jūsų
GYVENIMO KAINU AUGŠTUMĄ'.
iždininkas atima nuo jo knygu
lentynas, ir jeigu atrasite, kad jūsų išteklius Hordens
ROSELAND, ILL.
Eagle Brand arba kitų produktų jau sumažėjęs, kad
tę ir negali daugiau pardavi
tuoj nžsisakytumėt daugiau ir kad mes galėtume su *
nėti bonų. Tai-gi, kaip matote,
Nedėlioję, vasario 29 d., 1920
laiku pristatyti jums tinkamu laiku ant pareikala
viskas vedama tvarkoje. Ant m.\ l>rol»ų Strumilų svetainėje
Jeigu jūsų kūdikis nėra sveikas—jeigu neauga vogoje—jeigu yra nervuotas ir atkaklus—tai
vimo.
galo išrinkta revizijos komisi buvo vaidinta veikalas "Kan
daugiausia to viso priežastis yra maistas, nesutinkantis su kūdikio reikalavimu. Rašyk mums
ja iš trijų ypatų pertikrinti pi tri Alena," 6 veiksnu], 9 pa
. i
šiandien—ir gausi dykai jūsų kalboje maitinimo nurodymus, kas pagelbės jus palaikyti kū
nigu siuntimų ir visas knygas. veikslu drama. Pavvko. Garbė
dikį tvirtų ir sveikų—kas padės jį ant gero kelio—taip, kad įis galės, išaugti įstiprių ir kuni
Komisijon i nėjo J. Žvirblis, J. 8v. Onos draugijai už perstaty
ngų ypatų.
Gi iksas ir A. Skodzis.
mų tokio veikalo, ypač reziso
rei'O. Janušauskaitei.
Fr. M. Valuckas.
Alenos, Antonijaus duktės
rolėj buvo p-nia Plungienė. Ji
CAMBRIDGE. MASS.
Iškirpji kuponą? Pažymėk reikalaujamą knyge
vaidino gyvai. Antonijaus, tur
lę ir pasiųsk jį mums ŠIANDIEN.
*
Kas gali užginti, kad lais kų ciesoriaus—p. Butkienė ir
gi
gerai
vaidino,
Klarisos,
j
u
vamaniai sandariečiai
nėra
Mrs
,
priešingi Lietuvos valdžiai. užžįurėtojos—p. Dargienė, ge
tį&
•SiiccL
Štai jųjų pasielgimas ir lo- rai vaidino. Enriko, Anglijos
valdono—p.
Cirtautienė,"vieto
jališkumas.
*
City
mis silpnokai, kitose vietose ge
Cambridge yra susitveręs
rai nudavė. Tršės, jo motinos—
bendras iš 14 draugijų Komi
State
p. K. Rubhiienė nenudavė ge
tetas. Jo tikslas buvo ir yra
rai veidmainiškumo, Vatsono,
Kūdikių Gerovė
rinkti aukas Lietuvos val
*!W YORK
kunigaikščio gerai atliko (kas?
t
džiai, pardavinėti Liet. Lais
Nurodymų knyga
No, 8
— Red. Pakonijaus, Sardinivės Paskolos bonus ir dėti vi
jos karvedžio—K. Dapšis savo
sas pastangas, kad pagelbėjus
rolę gerai atliko; Marijonos,
— •
tėvynei.
kunigaikščio sesers—p. StoeBet
laisvamanįai-sandariekitmė tikrai artistiškai vaidino.
eiai tam darbui priešingi. Jie
JOSEPH C WOLON
Tarno—p. Durienė, Leono— už .kitus. Patartina, kad ateity
S. D. LACHAWICZ
visokiais budais nori pakenkti
lietuvis Advokatas
Martyno—M. Cirtautaitė ir je kiekviename svarbesniame
Lietuvy* Gr«S>oHu« yatarnauiu, laidocuvėse ko pier1«eii»l*- Zteika.!* taeldliu atK o m i t e t o veikimui ir sykiu
SS SO. LA 8AT.TJC S T R E E T
alftaukti. o mano darbu bualto utgao*<ltntl
Kankutės-Brikciaus—J. Dar atsitikime butų kreipiamasi
Gyvenimo Tel. Humboldt »7
Lietuvis Advokatas
Lietuvoj valdžiai. Štai, kaip
j
ADVOKATAS
•
2314 W. 23 FL Chicago, HL
Vakarais I » l l W. « - n d Btrttt
gaitė gerai atliko. Kaipo >š jau prie moterų. Pasekmės bus dvi
Attorney
at
Law
^
Otisaa
Didmiesty!:
^
Tel.
Rockwell
C9t»
per vienas prakalbas pasielgė
tau.
nų ateityje galima tikėties gerų gubos. Daleiskim, jeigu mote
CHICAOO. EiL.
106 W. Monroe, Cor. Clark
*
29
South
La
Salle
Street
|t
sandariečiai p. B. su S J a u api e
. a % u ~ ———— — — — — — ——^"%
Boosa 1207,
TeL Oesitral ISO
I
Eambaris SSI4
|
veikėjų. Dug©, turtingo princo rys butų buvę kviestos prisidė
CH1CAGO, DLIilMOIB
tai buvo rašyta, tat nėra reika
Tel. Centrai 6390
—J. Peėiukaitienė. Jai drabu ti prie Lietuvos Laisvės Pasko l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
GyV.: s i l S 8o ^Eaisted Htrvet.
lo atkartoti. Tik pažymėsiu,
• m mpm
>»r*
Telefonas Yards StfO
žiai truputį gadino tipą, bet los, Roselandas butų galėja
Tel. Prorar 7t4t
kad už tokį pasielgimų dr-jų
Vakarais, 812 W. 33 St.
sukirsti kitas kolonijas.
Komitetas savo susirinkime vaidino gerai. Longino, vysku
Tel. Yards 46*1
DRY OOODS
po—p.
Kaucevičienė
atliko
ge
Valio
roselandietės,
kad
dar
LIETUVIS DBKTKTAS
tuodu tvarkos ir vienvbės ai*18C0 W. 47th karnp. Wood Sts.
-i•Valandos:
euo 9 ryto iki t rak.
rai. Pasiuntiniai, kareiviai ir buojatės ir dalį pelno skiriat
Nedėliomis
pasai sutarimą
HM
duodame dviguba*
gi gerai atliko.
L. L. Kryžiui.
Ketrej-gala ir Subatomia.
4713
SO. ASUBOiAJTD A V Ė J U S
DkkiUame pasirinkimą caunaml,
arti 47»toe Gatvės
Telefonas PuUmaa • •
Korespondentas. tįsoki* maWijalaU •aikaias draDai
Žodžiu,
veikalas
žmones
pa
PETRATtS
» 4Į>,
S»"
tiai. ilebės Ir Jakutėa.
DR. W. A. MAJ0R
tenkino. Gaila, kad ne visi
GYDYTOJAS I B
..II
,,,!= ^ v
y
n ••• -••. = ~
A. PETRATIS & CO. ar mokėjo ramiai užsilaikyti,
OajKURGAfi
dabipa žiaogg, vartokite SenCICERO, ILL.
Of}sas
1171»
Hieadgaa
A»e,
iW *m
MORTGA^E
BANK
Kayto Plaukų To»ika. .Gm.Ui
Pluksnos
les
liūdnose
scenose
kai-kurie
REAL ESTATE INSURANCE
Adynoa 8:It iki 9 l*ryto — 1 iki
I
gauti pas:
Dr.
L
L
MAKARAS
t
po
pietų
—
*
:
t
s
ikUJ.ss
lH-ąugija
Lietinių
Tvirtybe
uokėsi. Dauguma vakaran ėjo
EUR0PEAN AMERiCAM B U R F A U
rfedėHomis sme l t m 11 Išvyto
Lietavis Gydytąja* ir
THE SEN-RAYTO CO.
Siunčia Pinigu* Parduoda Latvūfcorta*
įe veikalo pamatyti, bet pažiū rengia vakarę paminėjimui 10- | 5?C
ava
S
*m~»
i
N O ' ! A W ! l t S.
Braacti
Jfo.
1
1
TroBzsrssm u , , .,
rėti kų moterys gali. Kas taip tie* metų gyvavimo Imlamlžio
ChioageJ: 4»15 So. Wao4 Str.
3243 | | 4«isUd Slree..
tticjo
IHtnois
3338
So.
Halsted
St!
—
Tik
Ketrerg* vskake nuo 5;S0 Ud 7itS
TiLIPHONt
BOULEVARO 6!)
18
d.,
š.
m.
PIRKITE
KAEfiS
TAUPYnanė, pamatė, kad moterys to
PLUNKSNOS.
Dr-jos L T . sekr. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MO ZBIfKLELroS (W.S.S).
je srityje pasirodo ne blogiau
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Specijalis Patemijips del Pirkimo
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The Borden Company
108 Hudson Street

New York

i

t

> V. W. RUTKAUSKAS S F. P. BRADCHULIS

ERNESTWEINER

Dr.C.ZVęzdig
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES ! S A K O M A ,

PERPIGIAI A P
MOKAMI DARBININKAI.

REIKALAUJA.

REIKALAUJA

IŠ GHICAGOS LIETUVI;
KOLONIJŲ

PATARNAUTOJOS
MERGAITES
lū metų ir suvirs pastovios
Vietos Šviesiam

VIEŠA PADĖKA.

,
;
1
Antradienis, kovas 9 d.,
Šv. Pranciškus Rymietis.
Trečiadienis, kovas 10 d., Tie kitur turi ieškoties darbo.
Šv. 40 kankinių.
—
"Building Tradęs councir

Hera mokestis; kambarys ir
valgis. Atsišaukite pas housekeeper. /

•
• Pranešimas

•
•
I
•
•
I

kova?
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Šiuomi pranešu kad aš atidarau čeverykų krautuve.
Šį krautuve yra didžiausia visoj Soutbsidej. Čia rasite
tinkamus čeverykus vyrui, moterei ir vaikams.

Švento Kazimiero Vienuo
Švariam Fabrike
«
lijai jos Dangiškojo Globėjo
Geriausias tavoras už žemiausia kaina.
Prityrimas Nereikalingas
Lakota
Hotel
šventė visuomet būva nepap
Nepraleiskite šios progos neatsilanke i mūsų krautu
Geistina kad Lietuvaitėm
3001 Michigan Ave.
!
rasto džiaugsmo dieną. Tą,
I ve. Lietuvys pas Lietuvį.
Valandos 7:30 iki 4:3(>
linksmybę atneša netik dva
•
Puse
Dienos
Subatoj
'
01 anizaci
os
siškos
malonės
ir
gražios
iš•
PRISIEKUSIEJI TEISĖJAl! 'i
V***®**** ° '
PAIEŠKOJIMAI.
•
Donnell tvirtina, kad Chicago-|kilmės Vienuolyno koplytėlė
$14 Savaitėj mokinantės
PALIUOSAVO ŽMOG
•
je su statymais naujų namų je atliekamos, bet taip-gį ir
Paieftkau Joną šakeno šilaikiu so-. •
Nuo štukio $1G iki $25
ŽUDJ.
dos Vizonu parapijos Utenos apskri
nieko nebus gera. Nes tos or skaitlingas atsilankymas priečio.
Meldžiu atsiSaukti, nes turiu
Atsišaukite
telių
ir
gerbiamų
svečių.
Kaip
labai
svarbu reikalu pranešti jums.
Tuo nepatenkintas valstijinis ganizacijos darbininkai pigiai
Supcrintendents
Office
Jis pats arba kas apie žinote ma
apmokami, tad jie apleidę Chi- kitais metais, taip ir ką tik
lonėsite pranešti sekančiu adresų:
prokuroras.
Sawyer Biseuit Company
praėjusioje švento Kazimiero
ITS ką tariu ačių.
'
cagą.
Kostnntns Matelis
1041 — 1049 W. Harrison
Darbininkams
(nmntnin- dienoje, nepaisant net baisaus
240t Pa«i» St.
Sioux City Iown
Eugene lieary, žinomas Oliioro,
daugelis
svečių
aplankė
Aš Regina
Vaičiukinene ieškau
oagoje trukšinadaris, {kiniai kams) prie namų statymo Cbi
vienuolyną. Didžiausių džiau
savo vyro Juozo Vaičiukino jis pir
cagoje
šiandie
mokama
$1
už
metų pabaidoje Cadillac užei
miau gyveno 218 "VValnnt st. Vlrgsmų Seserims atnešė skait BATHROOM VALYTOJAI. ginia
•
1
darbo
valandų.
Darbininkai
Minn.. o pernai 10 kovo ga
goje nužudė Yellow Cab C o.
•
vau telegrama nuo jo iš Bostono ir
vietoje $1 reikalauja $1.25. Sa- lingas Dvasiškijos pribuvi
•l
Gera mokestis kambaris ir aš jam išsiunčiau telegramą atgal ir
šoferi Lconard Tripple.
mas, šį sykj garbus svečiai valgys. Atsišaukite housekee- daugiau nuo jo ne turiu jokios ži
Praeita šeštai \ i en i k ii m i na- ko kitur tiek mokama.
nios. Bukite taip malonus gerbiamieO'Donnell pažymi, kad or- netik atsilankymu parodė vie per.
je tamistos kas apie jį žinq|j, pra
liani teisme pasibaigė Geary
neškite šiuo adresu:
ganizacija "Huilding Trades nuolynui garbę ir užuojautų,
Lakota
Hotel
byla. Prisiekusieji teisėjai ]>o
Regina Waičiukiene
council" Cbicagoje normaliais bet visai netikėtai jam ir gau
Alytaus Apskričio
dviejų valandų pasitarimo ji
3001 Michigan Ave.
Jezno Valsčiaus
laikais turėjusi 89,(X)0 narių. sias dovanas paliko.
Jcznas
l.iiliuaiiisi
išteisino.
Šiandie
turi
vos
$4r>,000
narių.
(Jeri žmonės negali atsis
Gerb. Kun. A. AlbaviReikalingus pirmos kliasos kriauPaieškau savo brolio Pranciškaus
„
Tas
esti
todėl,
kad
kituo
čtus. Gera mokestis, pastovis dar Miškinio paeinančio iš Kauno Gu
tebėti tuo išteisinimu. Xes tas
bas. Lai atsišaukia gatavas J dar bernijos
'
'Aleksandravo
Apskričio
čius • • •
100.00 bą.
Trinkuskiy
Kaimo.
Jis
buvo
paimtas
dar labjuus paskatins vi se miestuose tiems amatnin
Gerb. Kun, M. Krušas 100.00
Organizacija kuriai Suvienytų Valstijų valdžia pavelijo
tt'i-ilantl Hr»s.
j Amerikos kariuomenę iš Kalifor
kams
už
darbų
daugiau
užmosokios rūšies trukšmadarius
Gerb. Kun. P. Lapelis 100.00
5532 S. Halsted Str.
nijos buvo Franeuzijoj. Gal karei
siųsti pinigus iš Amerikos j Lietuvų, absoliutiškai gva- •
I
karna,
kaip
Cbicagoje.
Taigi
viai
kurie
tarnavote
žinote
apie
ji,
pavartoti ginklus.
Gerb. Kun. D. Mikšys 50.00
1
rantuoja visiems kurie siunčia pinigus į Lietuvų per
praneškite:
darbininkai
rV
apsigyvena
ten,
Išreiškia nepasitenkinimų ir
Gerb. Kun. N. Pakal
Jonas Miškinis
Federal Bond and Land Company, kad kožnas vienas
4600
S.
Paulina.
(Imago.
REIKALINGOS
valstijinis prokuroras Hoyne. į kur jiems daugiau mokama.
nis .
100.00
centas bus išmokėtas tam kuriam pinigai y r a siųsti, arba
'
Bet šis tvirtina, kad tegu.galSavo keliu
kontraktoriai
Pa ieškau
Teklios
Matukaitukės.
Gerb. Kun. J. Paškausjeigu nesuranda Lietuvoj ar kur kitur tos ypatos kuriai
Paeina iš Varnelių kaimo, Pandėlio
Merginos ir Moteris Del
važudžiai perdaug nesidžiau- tvirtina, kad niekur kitur
K.tiS • •
XvU.UU
parap., Kauno rėd. Pirmians gyve
reikia paimti pinigus, tada būna pagrasinti atgal tam ku
no
Chlcagoj. Turiu labai svarbų rei
gia. Prieš kiekvienų galvažu- daugiau amatninkams nemoLengvaus
Gerb. Kun. A. Skrypris siuntė, be jokių nuostolių ar iŠkašeių.
kalą. Jos pačios,. ar kas apie ją ži
dį dar energingiau bus pakel- karna, kaip Cbicagoje. Tad C
.
no, malonėkite man pranešti. .
ko
100.00
T. Kalinauskienė,
DonnelTio išvedžiojimai yra
Assembling —- užsakymu
ta kova.
Pinigai yra siunčiami į Berlyną, Vokietiją ar Paryžių,
Gerb. Kun. J. Vaičiū
(T. Remeika iria),
neteisingi.
Prancūziją, iš tų vietų yra pristatyti į Lietuvą ir liekasi
2919 \ \ . 401 h St..
Chicago, III.
nas
100.00 pildymo.
Kuomet dvi pusi varo gin- . Gerb Kun. K. ZaikausVEŽĖJAI IR ŠOFERIAI NU
šmokėti visokiomis markėmis ypatai kuriai buvo siųsti,
Ant pardavimo mūrinis namas 235?
Swedging — punch pre- S. Oakley Ave. štimų šildoma ant
ėus už užmokesnį, trečioji —
TARĖ NESTREIKUOTI.
be jokių nuotraukų, taip kad siunti 100 markių, tai tenai
^as . . . . . . . . . . . . . . . . DU.uu
pirmų lubų 7 kambariai 2rių ir 3
sų.
visuomenė, turi daugiausia
gauna lygiai 100, o ne 99 ir kaip kada 50 markių ar auklubų po 6 kambarius.
Bet ekspresmanai su klerkais nukentėti. Nes reikia daug
Viso
$800.00
si,UJ
Tclcfonuokite Kildare 7247
•
'•
'
•
r •
Prityrimas nereikalingas.
namu statvti. (Ji čia darbinisbedarbiauja.
Tai didelė pagelta ir pa
Pinigai liekasi išsiųsti tą pačią dieną kada yra paduoti,
kų arba nėra, arba jie nepriANT
PARDAVIMO.
taippat jų kursas beveik kasdieną mainosi, taip, kad viedrąsinimas rengianties didinti
Gera alga,. Švari apielinPraeita šeštadienį sustrei- ( einami.
v ną dieną stovi augščiau, o kitą—žemiau. Jeigu negali at
vienuolyna! Trūksta mums žo- ke.
EATRA
kavo keli tūkstančiai prekių!
Parsiduoda bučerne ir groeerne.
eiti į ofisą, rašyk laišką. Pinigai prisiųsti per laiškus lie,;•
krovėjų (ekspressmanai) ir CHICAGOS ŽYDAI GAUSIĄ džių išreikšti už tai dėkingaLietuvių apgvventoj vietoj, biznis at
kasi tą pačią dieną pasiųsti į Lietuvą, pagal tos dienos
mą kokį jaučiame. Kad Visa THE BOYE NEEDLE CO sakančiai išdirbtas per daugel metu.
klerku
American
Raihvayj
VYNO.
Atsiiaukite tuo jaus, pardavimo prie
galis mūsų brangiems Priete
pinigų kursą. Qfisas yra atdaras kasdieną iki 8 vakare.
4337 Ravenswood Ave.
Express kompanijos. Buvo ma-'
žastis bus vėliaus pa.-, skinta.
—
Nedėldieniais iki 2 valandą po pietų.
.National Mcat Maru.t
nonia, kad jie patrauks strej : j Artinasi žydų šventės. Cbi- liams už tas kiltaširdingas
2901
S.
Kfnėral
{
A*e.
—— —
aukas gausiausiai atlygintų ir
%kan ir tos kompanijos vežėjus cagos rabinai ėmė darbuoties,
Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
ir šeferius. P>et šitie nutarė, kad valdžia leistų žydams įsi- jiems visame palaimintų kar
1
tuvių ir anglų apgyventoj vietoj. Biz•
[ nis gerui išdirbtas. Parsiduoda greineprisidėti prie streiko.
| gyti vyno. Per metus kiekvie- štai maldaujame,
663 WEST 18th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
< tu laiku ir pigiai i.Š priežasties, kad
40 AKRŲ BARGENAS
širdingai dėkingos,
h
nai
ydų
eim %nai
sako
rei
nusipirkau duonos kepyklą. Meldžiu
Butij buvę pavojaus, V i " " '
*
* > >
'
"
Perkam ir Parduodam žemės, Namus, Lotus ir Farmas.
atsišaukti po Siu o antrašu:
Sv. Kazimiero Seserys.
;
tų sustreikavę vežėjai ir še- kia turėti nors dešimts galio3600 l,o«i' Avenue
(Tifcago. 111.
Kaina $150 už akrą.
feViai. Xes tuomet butų buvę nų • vyno. Nes apart metinių
L. VYČIŲ 4-ta KUOPA.
sunkenybių Į krautuves pris- švenčių, sako, maldingi žydai
40 akrų geros žemes arti
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllliuilftllllillltillll
tatyti atvežtą miestan geležin truputį vyno išgeria penkta Gerbiamieji Nariai:—
kelio
į
pietvakarus
Chicago
ar
dienių vakarais ir šeštadie
keliais maistų.
Malonėkit, sulig kuopos nu ti Palos Parko. Šį žeme labai
niais.
Streikuojantieji ekspresma
tarimo, atlikti išpažintį ir da tinkama paukščiam auginti,
.
Rabinai
įsteigsiu
komitetų.
nai ir klerkai reikalauja di
lyvauti " i n corpore" prie Šv. kiaulėms ir visokiom daržo
Tas
komitetas
gautų
nuo
val
desnio užmokesčio.
iromunijos per sv. mišias, ku vėm yra verta $300 už akrą.
džios vynų padalįsiųs žydų šei rios bus nedėlioję, kovo 14 d.,
Čionais tikras bargenas. ParsiSUVAŽIUOS GELEŽINKE _ mynoms-pagal anų reikalavi s. 111., 7:30 vai. ryte. Susirinki
duos ant lengvių išmokeščių I =
mo.
LIŲ INŽINIERIAI.
te apie 7 vai. ryte svetainėn.
—
L. Vvčh] 4-tos kuopos susiMichael
Edutis
SUAREŠTUOTI 4
Kovo 15 dieną Cbicagoje
rinkimai būva ketvergais, pa
1404 W. 18 St. Tel. Canal 6296
INTARIAMI.
turės suvažiavimą Suv. Vals
rapijos svetainėje. Visi nariai
tijų geležinkelių inžinieriai,
esate kviečiami atsilankyti, nes •
m
Bern,
Šveicarija,
kovo
8.—
kurie turi nuosavių sųjungų.
—
reikia labai daug dalykų nu
Policija suareštavo 4 žmones, tarti. Per gavėnią susirinkimai
norėjusius pereiti Austrijos bus su programėlių.
PIRKITE
REIKALINGI LEIBERIAI
rubežių. Jie intariami bombos
Kurie
esate
dar
neužsimokė
LIETUVOS PASKOLOS
Upametime amerikonuko kon- ję savo mokesčiu, teiksitės Greit Western Smelting &
BONUS
suliato prieangyj.
Refining So.
atsilyginti, nes reikia siųsti į
Centnu
41st & Wallace Str.
Dar sykj prašome viską išpil
dyti.
REIKALINGA SO VYRU.
Del
serap Iron yardos. Darbas pas
Su pagarba,
tovus
$5.00 į diena ir daugiau. Atsi
Turime parduoti geriausiu I'kiu mažu ir dideliu pu Budinkais su
šaukite
L.
Vyčių
4
kp.
valdyba:
Sodnais ir su Gyvuleis Mašinomis geriausio gatunko žemes del
S7th & Homan Ave.
• visokiu
Javu Anginima tarpe Lietuvių Ūkininku Didžiausiojo Lietu
Kun. Ig. Albavičius,
vių l'kininku Kolonijoj Amerikoje, aplinkiej miestą Scottville, Mich.
Dvas. vad.,
PARDUODAME
i
kad tas yra visi&kai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų
Pirkite iš mūsų Valgomus produktus, Gausite šviežius Kiaušinius,
saviškiams
Lietuvoje?
A. B. Benaitis, pirm.,
Sviesta Lietuviškus Sūrius. Tikro Medaus. Daržovių Bulvių. Visokiu
Kadangi tiek daug pinigu jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa
• Grindų šieno.
A. C. Alaburdaitė, rast.
lengvėjo, kad dabar
*• '
•
PARDUODAME
• Parsitraukite Vaisingus medelius Ciepus ir Paviešio Medelius
SPECIJALIS BARGENAS.
\
Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
• visokies Rožes ir zidenčius krūmus galite paėmus gauti žema kai BRIDGEPORTIEČIŲ DOMEI
NAS.
• na nusipirkti.
•
VAKACIJAS PRALEISTI.
- $2.00
2,000
100
auksinų
auksinų
40.00
• Pas mųs ATVAŽ1IOKITE
5
akrų
geros
juodos
žemes,
gražiausiai ir didžiausioj Lietuvių Ūkininku Kolonijoj
Susivienijimo Amerikos Lie
I tarpe savu žmonių paleij puikius Ežerus Ir Upelius pas lietuvius
4.00
3,000
200
60.00
Norinti linksmai vakacijas turėti miestu lietuvei moteris
tuvių Kareivių 3-čios kuopos 45 minutos važiuoti iš Chica• Ūkininkus
6.00
4,000
300
ir vyrai kreipkitese in mūsų draugija mes jums pastorosime geresni
80.00
• pragyvenimų
susirinkimas bus. kovo 9 d., gos ant Burlington Gelžkelio.
vieta.
•
"s
8.00
*
6,000
400
100.00
ržSJRASYKTTE ŪKIŠKA LAIKRAŠTI.
1920, Šv. Jurgio par. svet. Šį žeme labai gera del augini
• "l'kininku Žinios"
kuries mes rengiame išleisti no pradžios Ba
:
10.00
9,000
500
150.00
• landžio mėnesio eis dvi savaitinės BEPARTTVIŠKAS Iliustrotos Esate kviečiami kuoskaitlin- mo vištų aneių,žąsų arba dar
žovių.
Kaina
tiktai
$1500.
Iš
Talpins svarbiausias žinios iš viso pasaulio ir Talpins Moksliškiau11
• siiifc
19
20.00
12,000
giausia atsilankyti, nes ga
1,000
200.00
Raštus pamokinančius geriausio visokio ūkininka
• vimo Ukinirfkistės
lygos
$200
cash,
balanca
$15
ir gyvuoliu auginimą. Talpinsis Gaspadiniu pasikalbėjimai ir
vom svarbių žinių, kuruos tu
visokie pamokinimai apie Namuose tvarkos vedima Valgiu Gami
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
kas mėnuo. Čionais tikras bar
ri visa kuopa apsvarstyti.
nimą ir Konservu su darima. Talpinsis visokie Linksmus pasiskabgenas, Jums apsimokės grei-: =
timoj jaunumeneij ir daug kitokiu naudingu raštu Užsirašykit tu
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami { vieną mėValdyba.
rėsi geriausi draugą namuose kaina metams $1.50. puseij metu $1.
nesj laiko.
tai
veikti.
Rašykite
telefonuo$2.50 metams. Skaitykite, ateinančia Pėtnyčia "Drau
• Užrubežiuose
Del platesnių informacijų raSyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori 1*1 galt
pinigus
gą" rasite dideli mūsų apskelbimą su daug naudingu paaiškinimu.
kite arba atvažuokite
mums- priduoti aiškiai surašytą, savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.
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Victor Shoe Store

• 4719 So. Ashland Ave.,
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FEDERAL BOND & LAND COMPANY

L

•

i

IŠTIESK PAŠALPOS
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

PENKI APGARSINIMAI VIENAME.

•*"

AR

si
•
i

VISOKEIS REIKALAS Kreipkrtes | mūsų ClETUVIŲ ŪKININKU
DRAUGTJl'OS Administratorių. ANTANĄ KIEDIS, Atvažiuokite ar
ba rašykite ant Adreso.

LIETUVIŲ ŪKININKU DRAUGIJA
Robinson Building,
Scottville, Mich.

MOTERIS IR MERGINOS.
kurios norite uždirbti geras- algas,
švariam šviesiam fabrike, galite gauti
darbą pas mus. Prityrimas nereika
lingas. Cafeteria ir Atsilsio Kamba
rys su Skaitykla.
Victor Mfg. A Gasket Co.
5750 Rooeevclt Road.

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