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&AA0, JUUHLb X'UKX BŪT 
PASKIRTA DIDESNĖ 

UŽMOKESTIS.

Sujunda ir kietųjų anglių
kasėjai.

i • -------------
Indianapolis, Ind., kovo 10. 

( —“The Unitai Mine "\Vorker< 
• of .\:;ierica” organizacijos 
1 ofisas vakar paskelbė, jog 
j minkštųjų anglių kasyklų dar- 
. bininkai jokiuo budu nepriita- 

rrancuzai tanai nepasiiua nusprendimo anglių ko-
an^a’s< misijos, kol nusprendime ne-

1 , bus padėtas pripažinimus dar-
— čia Paryžius, kovo 10. Lai k- į bininkants didesnio užmokės-

_T . • f*-U y TT •

už akių anglams
LENKTYNIAUJAMA UŽ Į KLAUSIA WILSONO TUR- ( 

KONSTANTINOPOLĮ. KUOS REIKALE. ■■

Angina sutraukia kariuomenę' Prancūzai labai nepasitiki 
aplink turkų sostinę. anglais.

•-------------
Paryžius, kovo 10.

nuomoniaųjanm, kad Anglija’ Erno <k» Paris politiki- 
nusprendusi užimti Konstanti- redaktorius savo pastabo- j 
nopolj kaip kartas tuo metu, Į* pranešė.^kad Prancūzijos j

I
1

kuomet čia viešėjo talkininkų; premjeras Millerand Konstan- 
Armijų rytuose vyriausias va tinopolio likimo klausime krei-Į 
dns, prancūzų gen. d’Espervy.’

Tad Prancūzijos premjera-
Millerand įsakė paminėtam! 
generolui kuoveikiaus kėliau-i

_Jį/KonutanLinuDoliu ir Lenai.T 
"V*jei bus galima, užimti savo 

vietą.
Grn. U'Eep&rey vakar iške

liavo specijaliu traukiniu^iJ 

Brindisi. Iš ten karės laivu ke
liaus į Konstantinopolį.

Prancūzai ištaria anglus.

I*rancusų slaptuose praneši- 
tnufiav iš Ta.'kijos pažymima, 
jog Armėnijoje laikoma pa- 

** gaminta . turkų kariuomenė, 
kuri aprūpinta anglų šautu
vais, amunicija ir kulkasvai- 
džiaia,

Kai-knriose sferose išraiš- 
kiaina nuomonė, jog angtai 
pasigaminę kas momentas jmj i 
imti savo rankosnn Kons-tan- j 
ti nopolj.

Nzg- asgtų f
gen. d’Esperey tolesniai ne.4 
skaito talkininkų vadas arti
ni uo.se rytuoiMu ypač gi Kons- 
tautinopolyj. Neš Konstnnti- 
nojKilis apylinkėse Anglija tu
ri 40.0lit» kariuomenės, gi 
Prancūzija vos 5,000.

Paskleista 3umųu ita<l Angli
ja j Konstantinopolį su pas
kuba siunčia kariuoAienę dar 
iš Palestinos, Mesopotamijos' 
ir Egipto. j

pysiu į Suv. Valstijų preziden
tų Wilsonų. Millerand paklau- 

prezidento opinijos, ar jis 
sutinkąs su augščinusios tary- 
bo« nusprendimai';.

Tas padaryta todėl, nes 
ligšiol M’Hsiiingtonas neaiškiai 
atsinešė i Turklio* klausima• • • 
ir neišreiškė savo galutino žo- 

. džio. Gi jei taip, tai kartais iš 
ten dar galima susilaukti pre
zidento “veto.” Ir tuoinot pa-

čio. su kokiuo butų galima 
pagerinti bnvis.

j Angleknsiai, sakoma prane
šime, su nekantrybe Inkeriuo- 
ja tos komisijos darbo pasek- 

i mių. Mos manoma, knd publi
ka supranta musų padėjimų.

Reikalauja pilnos teisybės.

Kol tlnrbiaiukiuiis. nebu* pri
pažinti jų reikalavimai, tol 
darbininkai negalės jausties, 
kad jicųu; padaroma pilna tei
sybė, sakoma pranešime.

CHICAGOS ARKI VYSKU- i 
PIJA PAMINĖS DEI
MANTINI JUBILIEJU.

> - 4- -
K uli -‘mįte

I meh sueis 
įkūrimo. T; 
jubiliejus.

•Jo Angšt
! vagos -j____
V. M u mietai r paskelta"', jog 
jubiliejus bi 
dėlėmis iškd
k i vyskupijoj birželio 8, •* ir 
10 d., š. m. j

Tam tikslui bus pan-ngti 
beržaylinių draugijų jMinsInvi- 
mai, kuriuo** dalyvaus ir 30,- 
000 vaikų, lankančių parapijų 
mokyklas.

LENKAI NUO BOLŠEVIKŲ 
PAĖMĘ GELEŽINKE“ 

LIŲ MAZGUS. ‘

*\i htv.vąkunuiu.■\R
t.'i metai nuo jos

‘ik Ims deimentinis

\ngšt|ji Malonybė (’hi- 
jMfrv-kuptt- du .v-

Paėmę 1,000 kareivių ir daug 
grobio.

Helgoland Paliko Be 
Jokios Reikšmes

s į m minimas -di- 
inėmis visoj Ar

KAIP BUVUSI, TAIP PALI
KUSI GRYNA UOLA.

tų jos milžiniškos anuotos ga
vo progos subaubti. Tai buvo 
Šauta j šalimais pasisukusį 
Anglijos karė* laivų.

Karės metu talkininkai ne
užpuolė tos tvirtovės. Buvo4* ’^ 
sitikinę. knd jos paimti arba 
jos nrnmtas nutildyti, ii’rs 
jokių priemonių.

Saloje buvo padirbdinta 
didi prieplauka, kurios šcau 
buvo iškloti storai konkretu. 
Tos konkrelinės sienon dabar 
naikinamos.

Pačioje saloje požeminiai 
pataisymai nustebina milita- 
’iniu.- ekspertus. Ir visa tni 
bus sugriauta.

Pavartota hydraulinės spėkas.

Visokiausioms tos tvirtovės 
pataisymams kituomet Vokie- j 
tija buvo pavartojusi tik hy- 
dranline.' s|k*kn>.

Vanduo apgintam ir sveiku- 
::to tikslams buvo patapnoja- - 

milžmiškomta psm- 
(Kiniis 50 pėdų augštumon nuo 
jūrių paviršiaus. Visos pože
minės galerijos ir kareivių kft- 
zarmės buvo ajvšviestos elek
tra. ’-'A-.d

Vokietija visais laikais brt-
! vo maniam, kad tos sal<.s-tvM** 

t<>vė> paslaptys niekam neži
nomos.

Bet šiandie paniški, kml lų 
salų tvirtovę 191.‘I 

vienas

Varšava, kovo 10. — Pulki
ninko Sikorskio vadovu uja mo
ji lenkų kariuomenė praeitų 
sekmadienį ryte užatakavusi 
bolševikus Moziriaus ir Kolon- 
kovirių apylinkėse, pietrytuo- 
se nuo Minsko, ir pnėi iusi 
.tucal n svarbiu geležinkelių 
nmzgn.

I^uikauis ten tekę ir įlaug 
kares modžiągos. Paimtd ne
laisvėn tūkstantis kareiviv ir 
daugelis oficierų.

štabo pranešimas.

Prieš bolševikus užpuolimas 
atliktas su tikslu neleisti ten 

• tolesniai veikti’ bolševikams. 
Sako oficijaliam pranešime 

i lenkų generalis štabas.

Pažymima, jog lenkui, be to. 
išblaškę ir kitas bolševikų ei
les. sutrauktas tolesniai už li-

.'i7-lt»s iioišrvikų divizijos) 
štabas ton pusėn kaip karta- 
tuo metu buvo atkeliavęs. 
Tasai šluba- vos-ne-vos j«is- 
pčjęs pasprųsti.

Bet 47-tos bolševikų divizi
jos visas štatais fiapiudęs len
kų rankosna.

Lenkams tarp kitako tekį* 
vienas šarvuotas bolševikų ' 
traukinis, daug geležinkeliams. 

i išrengimo, kelios šarvuotos į 
'valtys upėje IVipet. arti Mo- 
1 ziriaus.

Tai atsakymas bolševikams.
k

“Tai lient laimėjimns!" sa
ko lenkų štabą- oficijaliam I 
prunešiiiN*. “Tai tinkiiminu- 
sins atsakymas bolševikams j 
iu politika taikos klausime. 
Bolševikai neva -iųh» taikų ir 
tuo pačiu laiku atakuoja len
kus išilgai viso fronto."

t

AUGŠGIAUSIOS TARYBOS 
MEMORANDUMAS.

Atsiliepiama atgaivint nute-i 
notą Europą.

Londonas, 5tovo 10. — A ug- į 

ši’iausioji talkininkų taryba 
paskelbi'* savin memorandumą j 
apie ekonoiuini pasaulio stovį. Į

Aplinkui posenovės ūžia jūrių 
bangos.

Berlynas, kovo 9. — Helgo- 
land •— tni nedidi vienos uolos 
sula, augštai iškilusi šiaurinė
se jiirėsc Vokietijos |iakraš- 
riuosi*. I‘irin poroa metų toji 
Milą -k»»'’ė<i stipriausiu pa
saulyj tvirtovė. Tai buvo svar
biausia Vokietijos upginėja 
nuo priešininkų iš jūrių šono, 

štiandie toji sala išdalins aj>- 
grinutn. ViMkie inilitariniai 
pataisymai naikinami. kan*> 
pabūklai prašalinami. Sula ne
teks jokios inilitarinės reikš-, 
Ulės.

Piniiiaii salos paviršius nors 
i miirgavusi nuo visokių gvnija- 
' lių utilitarinių ten pataisymų. 
' šiandie 1as pavii-šitis apverstas 
i vientik konkretu ir plytų kru-

i

I

I

pasauliui visir sugrąžinti nor
malius laiku* it visoms vii*š- 
psiijams stnšujini: normaliu..* 
ekonom i n i us ^ų r y sius.

Toliau imturimna skaitlius 
kariuomenės Numažinti ligi tai 

teinklavimųsi su- į

Patariama Btr »pai ir visam • • * •• I VGstti-*.

Vokiečiai militaristai per il
gus metus ton sah»n buvo in
dėje daug savo proto ir vieko, 
šiandie tu: visa naikinamu.

Keletą metų užims tų Milų 
pilimi •‘detmd.ilizm.ti”. Nes 
visokie utilitariniai pataisy
mai didžiumoje yra po žeme.

Buvo brangi tvirtovė.

Vokietijai 
tvirtovės 
apie 2<xi milijonų dol. Buvu? karininkas, tindavęs 
>ios karės motu tik vienų kur-

Anglių komisijų iš trijų 
žmonių buvo paskyręs prez. į 
Wilsonns, kuomet nnglekasių i kos laikų, 
streikas praeitų rudenį buvo' siaurinti ligi mažinusiojo laip- 
atšauktas. Tai komisijai bnvo snio, imant doman tautinį ap- 

. skIraudinių. Visos naujai įs-: 
leigtos ir riliomis padidintos 
viešjmtijos privalo įvesti sa-, 
vitarpinius draugingus santi- i 
kius ir pradėti vesti prekybą.

Memorandumą daug vietos 
pašvenčiama -nnaikintui Prnn- 
ruzijai. kurios sunaikinti plo
tai turi but atgaivinti. Tam 
tikslui laukiamas nuo Vokieti 
jos atlygininmB. Bet atlygini
mas galimas, ivi Vokietija

. kiltų dar didesnis nesnsipraft- 
.j mos. -kaip kad kitau klausi

mais, kuomet nebuvo klausia- 
I mnsi prezidento Wrkono nuo- 
! nionės.

Anglija nori demonstracijos.

Anglijos premjeras IJovd 
George, rašoma Kebo de Paris, 
nori ^pakelti kiltą teatrikalę 
demonstracijų prieš turkus 
Konstantinopofyj. Tai yra. no
ri užimti turkų karės ministe- 

i riją, areštuoti valdininkus,

I

M, 
esi-

dirbančius prieš talkininkus, 
ir sudaryti talkininkams tin
kamų ir prielankų turkų kabi
netų.

Anglijos noras taippat pra
šalinti ‘ii turkų valdžios Mns- 
tr.fa Reniai.

Prancūzų vyriausybė yra 
mimn/mA. 4ok** prieš Įnr.t
kus atkreipta ‘demonstracija’ 
dar lahjauj* gali jai blogi liti vi- 

' stov.į Ve kodėl tad kreip
tasi mi paklausimu j preziden-

pavestn ištirti kasyklose dar
bų ir darbininkų stovį ir san- 
tikius ir pranešti savo suges
tijas, kokiuo budu butų gali
ma pagerinti darbininkams 
būvis ir kiek daug galima pa
didinti užmokestį darbinin- 
kains.

Anglekarių organizacijos 
pranešime tolinus sakoma:

“Pradėjus šių metų pradžia 
nmvvvArtimn hrnnyeovhė nūn- 
Int didėja, nežiūrint vyriausy- f K«us kur pasiskolinti pinigų, 
bėt. užtikrinimų praeitų vasa
rų, kad pragyvenimas busiąs 
atpigintas, ir kad vyriausybė 
tuo tiksiu pasidarbuosianti.

“Teėiaus tasai užtikrini
mas, kaip matome neišsipildė. 
Darbininkai, pamokinti praoi- 
umi, turi narnės, Kad ir «am 
atsitikime nebūtų su vilti Ųiš 
ciuis paiadėjiiuais. ’i'adg’i ir 
prisimena apie savo rinkai n vi 

mu«. '

Taigi ir Vokietijai reikia pa- 
,gelta*t i. pažymima tarybos.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

1

imdirtalinimas
toje suloje atsiejo * apžiūrėjęs

niškn studentų.

VOKIETIJAI REIKIA MILI 
TARDO DOLIERIŲ

Tuo tikslu ji kreipsis j talki
ninkus.

III. buvo 
Anglijos 
ameriLo-

BAISENYBĖS SIBERIJOJE.

Ties stotimis krūvos sušalusiu 
žmonių lavonų.

MERI^ONĄ

Washmgton, kovo 10. — 
VuMy bės departamentas gavo 
žinių, kad Meksikoje nužudy
ta danginu viejias amerikonas 
—- R, Corcomn, iš Neu Ix>ii-! 
■M.. W...

RUMUNIJAI PAVEDAMA 
BESARABIJA.

Londonu, kovu 10. — čir 
patirta. jog talkininkų aug- 
ftčinusioji taryliu pr 
Rumunijos vyriausyb 
Ttasanihijn busianti s 
r»i Rumunija.

Rumunijos atstovv 
nigvii.' pranešimų i 
rnd r t M i f P 

kariuomenės 
irų ir bri*mjh.-i

MEKSIKONAI NU2ŪD? A- ' ‘ .. ..........

Nepasitikėjimo ženklai.

Dntiiar bus gana aišku, kad 
pnmeuzai int»ai nepasitiki An
glijos užimama pozicija Kon- 
statrtinopoUo klausime, jei 
iinutnnsi tokių priemonių.

Yra žinoma, kad Augi i ja 
salimais Konstantinopolio turi 
«*.*«*«• «-«. - L«» o <•

1 Be to, dnr ten T^siunčin dau
giau savo karės laivų. 

Prancūzai labai gerai žino, 
kad jei ungtai įukraustys 

j Konstantinopoliu, ' uomet jnu 
vargiai jie iš ten išeis. Ir Į 

' nors Kon-tnntinojkolio už»-mi 
• u.ns pienuojamas talkininkui 
i vanlu, teėiaus yrą žinoma. I 

knd <variMfli><dų rolę traminu-' 

| si paimti angiai.

Italai nieko neturi

Veikia ir kietųjų anglių 
darbininkai.

Pcnn«y!rtmljo< kietųjų nn 
glių kasyklų operatoriai va
kar New Yorko pradėjo kon- 
feruoti su savo darbininkų at- 
rtovnta reikale sutarimo ajiio 
naują mokestį- Nes dabartinis 
sutarimas baigiasi kovo 31 d., 
kurs veikė per praeitus keta
us metus.

Kiek žinoma kietųjų anglių 
kasyklų darbininkai taipjuit 

’-U -i__ «- __pil V4NM<aU3 MlMV^AItlf U4NM'/NVn- 
čio ir kitokių dartai sąlygų, 
lygtai t» vnlandu įlarlto dieno- 
j®-

■ruM. K'U iiM

r>

1yvnu< tik diplomatiniais 
giuis. Taigt nepasių- ton savo 
kariuomenės.

Italija kain K»n>tantinopo-
1 ivį. taip Mažoje Azijoje ne-1 

įto nieko sau naudinga. kaip j Ūks 
L vienų ckuuuiuinį pobūdį

liėm 
HOvsr

CAKm

IMTCROupriOMS

fOR VDU 
ru?. poct

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
Poetas — Kas Čia'’ žmonės nesUiaum mane tn 
mano poezija neatbaigtu rašyta.

Lankininkas; — Dar keletą cekutių. tanustu. pomu jioetai

Paryžius, kovo 10. —- I»«-jw. 
šoje iš Berlyno pranešta, jog 
Vokietijoj vyriausybė talki
ninkams imiuosiimti naujų me
morandumų. kuriame iždėsiun- 
tj rei k u Ii ngumų jmskolinti Vo
kietijai 45 milijardus markių.

Memorniiduine lygiai bus 
finreikiilimta. kml talkininkų 
okupui-ijmė valdžia butų kiek 
nors pakeista, ty. iriiputį mi-i 
prastinta.

—

PORTUGALIJOJE STREI 
KAI.

Madndas. kovo 9. - Por
tugalijoje siaučia streikai. 
Streikuoja geležink<*li<<-iai, 
jmštų Ir telegrafų darbinin
kai; taippat elektros ir narin
io išilirbystėji sustojusioji. IM 
-• :u_. — n,— 4..— ..i.™ MK ihu iit-Knimtti «t-H •-
ti naujo kabineto.

PIRMUKART 8NIEGA8 i
21 METUS

N*w Orleans. La., kovo 9. 
i>vo R d. ėin iJrvto nrade

U .

ln<

Londonas, kovo 9. — Tinies 
koreapontas iš I birbino, Mun- 
džiurijoje, praneša (vas. Ilki.),' 
kml iš Omsko ir Čitos atke
liavusieji miglų ofirierai pa- < 
pasakoję haiscnyl»es. kas šian
die veikias! Siberijoje.

Ofirierai sakę, kad prie ge
ležinkelių storių visur mato
si krovos plikų sušalusių vy
rų, moterių ir vaikų lavonų.

Kai-knr čekai atkabinę gar
vežius nuo traukinių su jį
pančiais ir sužeistais žmonė
mis. Ir tie žmonės paliktu 11- 
šalti vagonuose.

IR VĖL AREŠTUOJAMI 
RADIKALAI

Waterbury. Conn.. kovo 9. - 
Sekmadienio vakare federaliai 

l’l'O • Ir•••»« « ««* vss »U ••• *

niedžioklę prieš negeistinuo* 
sius ir suareštavo daugiau po
ros šimto žmonių.

Iš tų 65 vyrai radikalai ir
viena moteris judicijoje sulai
kyta tolesniam jų ištyrimui, 

I Kiti pftliuosuoti.
Sii -unreštufitnis painita 

daugelis visokių radikalių mš-
i

H

KOVO 10, 1920

n. — šiandie grotu* T 
o j laukiama atmaina;
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MKTI VH KATAIJKV DIENRA4T18

“DRAUGAS”
luina kA^liiu* liajru> unlčIiUeJutu.

PHKX VMKRATOK K ATM A:
CJnCAOOJ IR VtXlF.NY.1E:

51*'tau** «•«••■•••••••..* 84. 00
Tilžei Alėtu •«••*••...«••• 3.&0 

8VV. V AUST.
••••«•«•—••••• v. 8^.00

Pusei Metų ................................ 3.00
Prenumerata moka*! Hkalno. Lai

kas ■kulto*! nuo ulsiraAytuo dieno* ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą vlaada reikia prlalųatl ir aenna 
•droan*. Pimrai tcriauaiu siųsti ilper. 
kant kratoje ar crpreac "Money Or- 
der" arti* (dedant pinigu* j regia-
trnotą lalkkų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, IU. 

Telefoną* McKtnlejr fili*

Bolševikai Lietuvos 
Kaimynai.

greit, gabiausių pasaulyje 
strategų (Vž jį, gal, gabesnis 
via vienas Maekeiaenas). Tas *
Lmlenderfas perėjo pas bol
ševikus. .Jeigu tat pasidarys 
nuujas kariuomenių susikirti
mas Europoje ir jeigu talki- 
niuknnis prisieis pajusti, kad 
skaitlingos bolševikų armijos 
yra vedamos geriausių pasau
lio ir Rusijos strategų, tai už 
tatai priseis jHidėkoti ponui 
Lloyd George*ui.

Pavojus visiem.- talkinin
kams yra aiškus. Lietuva vi.-ų 
savo politiką utidavė talkinin
kams į rankas, nori iš jų iki 
šiai dienai neturi nei aiškaus 
suvo neprigulmybė* pripažini
mo, ne: pripažinimo, kad Vil
nius priklauso IJeluvai. Li tu- 
vn yra taip arti Rusijos, kad 

......................
teks.Lietuvai, jei priseis ,-usi- 
kir!" tins tarp t.dkiiiinkų ir 
bolševikų.

Lenkai ir talkininkai mus 
verčia daryli koalicijų, t. y. 
sutartį Suomių, Estų, Latvių, 
Lietuvių, 
bu, ir 
na?- tyli.
žinoti, ką jis mintija apie tai. 
Koikalns rodo, kad vieni nc- 
atsigįsime nuo bolševikų.

Ix*nkų, Ukrai- 
Rutnunų. Knu- 
N’ieko negalime

I1

Galime girti liolševikus 
Im juos jieikti. bet nevaliu 
inunis jų nepažinoti, nes jau

ar-

aišku, kml Rusija yra ady
mas mums didelis kaimynas, 
ir kad ta Rusija lieku bolše
vikišku. Nei Kolčuko. nei ,lu-
deničo. nei Deni kino jau kaip
ir nėra. Kitaip sakunt,
nvs dar tebėra,*

asiuc-
nors gal ne

visi, bet jie nebeturi jiegos.
Pirmiausiai mums rupi bol

ševikų armija. 1919 metais ją 
išvijome iš Lietuvos. Džiaug- 
kisiė.': tuo::::, brt nmžniigki- 
me. Rusų bolševikų aripijoje 
Įvyko permainų: žiūrėkim, 
kad mus nugarai nepriseitų at
kentėti tas perinamus.
«-Didžiausia permaina yra tu, 

kud bolšerikų armija įgijo 
atrutegiją mokančių ir karėse 
prityrimo gavusių generolų. 
Pradžioje bolševikai laivo 
pristatę caro generolus gat
ves šluoti, llguiniu Tn»<*kis su 
Leninu suprato, kud KurupaL 
kimis ir Brusilovn* gan greit 
geriau mokėtų nušluoti lw>lšr 
vikams pri<*šingas armija-, 
kurios ‘įauginu ruplio dmū 
ponams komisarams r.ogu są
šlavos Petrogrado ga*vė.«e.

Užtektinai privarginę bu- 
vusius caro generolus bolševi
kai pakvietė juos prie tų g<*- 
nerolų mokumo ir mylimo dur
im, prie vadovavimo karei
viautu. Generolai ir ruiui bu
vo tarnavę m* dvi caro, o dėl 
suvo naudos, kurios caras 
daug jiems dumlavo. Dabar 
tos naudo> gen<*rolum-i pnžn- 
dėjo bolševikai. Todėl genero
lai apsėmė tarnanti 1a>lš<*vi- 
kam*. 1’nŽiurų skirtumas tarp 
caro ir bolševikų generolams 
nernpi. nes jie niekuomet tie. 
sos ir tvi«yl>e* jM-rdaug ne
brangino. Tokiu bodu ir Ku- 
rojHjtkina- jt* Brnsiluvas, du 
didieji nutoknitij«>« šulai, ap
siėmė tarnauti bolševikama.

Dar labinu už juodu buvo 
pusržymvjįjs generolas Rnz- j 
bki’s. Tik apie jį nieko jivgir-j 
dėti. Nei ji- garbingas tarp 
boiūeviktj. nei jo girdėti tarp! 
KoRukini 
»yk buvo 
kad savo pažiūru.- 
(liti d<*l tos pačio, 
jis noucju į sutartį ru ImlŠe- 
vikius. t»ul jis yra tarp nu
žudytųjų ui mii-usių. Nor* nė
ra ziuius. k«i<i put-- gabiausius 
Bosijo- generolu* tarnauja 
bolševikams, tėčiam- nėra nln - 
joiu*, kud iMilši-rikų uriuiju 
turi girų ;

Prkfiųnn 
iiurinkuHi- 
reikulunti 
ji išduotų

I

Tu.' žinokit- keli- 
parodęs ir carui, 

branginu, 
priežasties

ii >

Vargu.' ir talkininkai
daryti tų sutartį;

verčia
bet širdis

jos nenori, nes su lankais sun
kti sugyventi, ir jie skriaudų
nei nežada atlyginti.

Nosi'kubinkimc į sutarus.
P. Pulkininką.' Henry J. Reil-
ly. aiiicrikietis, gerui žinąs
karinius santiKius mus ir tnųs 
Kaimynų, rašo: “Ezamination 
of the situation as it exists 
toilay sliows:... that th° beit 
of small steles bi»twcci il*e 
Baltic and the Bfack sea liavė 
iut siii i'iciviil >1 rciei*t indivi- 

‘•ually ur c-jUvctiveily to ra- 
sist the tlireatened himv (< hi- 
uigo Sundny Tribūne Mūreli 
7. 1320 p. I p. 6), t. y. Ištyrus 
padėtį, kaip ji yra ši-ndivn, 
jtasirodo... i.nd mažų ’ ."klijų 
diržas tarp Baltosios ir Jtm- 
dosioii juro-, ne* skyrium kiek
vienų valstiją inuint nei drau
ge, neturi užtektinai jiegos at- 
-iginti nuo kėsinamo yjio.

Tai-gi Lietuvos jMilitikos už
daviny? yra labui sunkus. Rei
kia išvesti Livtirvą iš pavo
jaus. Mus užrubežinių dalykų 
ministerija išdarė stambią 
klaidų, kml jierdang save su
rišo su Anglija. Ir Amerika 
buvo Anglijos talkininkė ka
rėje, tat po kuit-s nedavė sa
vo rankų surišti sutartimis. 
Sutartys yra blogo* timau, 
kad iš daugelio galimų bu-ių 
aprūpinti nuujui iškilusį rei
kalų neduoda pasirinkti pnėi^ 
naudingiausių o verčia vartoti 
tų. kuris yrn pažymėtas stA 
t artyje.

Todėl ir dnbnr, nors 1i< I.-** 
vikų jiega yra pavojinga Lu* 
♦tivai, bet sutartis su lenkais, 
p-tais ir kitai* mus netip-au- 
*'os nuo |>uvljAus, o tik hi’-'au 
suvaržys mus ranka*.

DRAUGAS

Lietuvos Laisves Paskola
išpili: u o, •*! tui -niauk Ii
atsakymo. Dabar misijoje dir
ba į 12 dtirbinink’u tai tik lai
ko ^aišinimA< butu jei viri 
viepą laiškų ^Beiliui skaitytų.

LIETUVOS APŠVIET08. 
REIKALUOSE.

.z. 41- ra ■ ----
Lietuva, stodama į nepri

klausomų ir laisvu valstybių ei
lę. turi rupmtie> įvairiausiais 
reikalais, statyti savo vatsK- 
bė.* rūmų. Tarp visų kitų rei
kalų, Lietuvai reikia tupintis ir 
apšvietus bei mokyklų klausi
niu, nes apšvieti: yra kiekvie
nos valstybėm pamatiniu reika
lu. Tr Liefdvk rupinasl Tnomi

Su pradinėmis ir vidurinė
mis mokyklomis šiandie Lintu- 
voje dideliu vargus, nėra lėšų 
jas užlaikyti. Toilel jas dalinai 
užlaiko valstybe, dūlinai drau
gijos ir šiaip aukotojai. Bet 
dar vis gi pradinės ir viduri
nės mokyklos šiaip tuip aprū
pinamos, bei* a ugs tos nei mo
kyklai lėšų nėra.

Kail augštesnč mokykla Im
tinai reikalinga Lietuvai, nega

Paskolos Bėgis.

Iki šiol stisiorgani/jivos pas 
kolos stočių, kurios apima vi
sas nors kiek didesnes kolo
nijas. Apskritai imant, kas sa
vaitę atsibūva apie jmi *20-30 
prakalbų įvairiose vietose. Ap
skritai, dabar ilnrlmn einn ga
na i«sektningai.

Po sekančios savaitės p. K. 
('Vsnu)is lankysis Pittshurgo 
apielinkėje ir tenykščių vei
kėjų prašome surengti jam 
prakalbas, neg Pittsburgo k- 
pielinkė lyg ki*k ir silpnin i 
darbuojasi.

Bonų klausimas.

Ilonai jau spnusdinnsi ir ne- 
lUJlgu l»Uu gulu vi.
I>ą spaustuvė netaip greitai: 
jau gali atlikti. Todėl turėki
te kantrybės palaukti. Iš Mi
sijos pusės nebuvo užvilkinta 
nei minuta, viekas užsivilko 
dėl tocli n iškilnių. Tuk reiHn 
žinoti ir tui. knd spausdini-, 
mus svetimoj; Šalies vmtvbė*

I
I

1-

1un. uut - i

jx»porų surištas su dnugvbe 
kliūčių.

Tvarka.

Daugį*lis stoi ių ir subskrib- li bnti > dvi ea nuomonių. Be
rijos rinkėjų neprieitai »o tvar
kos ir nnt sub«kril*cijos dupli,-
kutų visko prirašo, tik ne to
kas reikia. Dar kartą prašo
me, kad nnt s u h * k ri bei jos <lup-
likutų butų aiškint atsakyta į
teini nurodyta* Idnnsimn-G

Vakarienbutis.
------------------- *

šv. Knzimiero Akademijos 
i Ib-mėjų Draugija labai dar- 
; btiojaM, kad busianti už dvie
jų nepilnai savaičių my4eri- 
ja |Hidur\|ų dideliu ir gru
žlius įspūdžiu susirinkusiems. 
Tam tikslui Iiiįmi užkviertu 
muzikos orkestrą i* American 
<'onservatury <»l Musie. To* or
kestrus nariai yra pi ofesoriaus 
Ha moli (lirvio mokiniai.

universiteto juk Lietuva atei
tvje gali netekti inteligentijos,
apšvk-stunų ir profwijonalų.
Vienok ant greitųjų universite
tų negnlima inkurti. nes tam
reikalinga daug niaterijalių ir
moksliškų jmjiegiĮ. Kad tą pro-

Kas užsirašo (ir jo antrašas) 
ir ant kokios sumos. Paskui 
reikia aiškia pažymėti kokių 
“uinH. moka ir ur pinigais ar 
laindsai*. .Juk ant subskriliei- 
jo-, lakštų TAS vi-ks- atokiai ’ 
pažymėta. Ir ant gido Imtinai 
reikia aiškiui pažymėli, kokią 
moka tas pats asmuo. Ųabnr 
juk nekurios stotys ant pap
rastų lukštų prisiunriu antras 
ir trečias mokestis, kuomet 
reikia prisiųsti tokį |iat duj>- 
likutų tik su pažymėjimu, kad 
antra ar trečia mokestis.

Paskui vėl yru nesmagumų 
'U iškeitimu čekių ir “money 
orderių ’. Vieni |itide<lu žolį: 
Lietuvos Misijų, kiti Lietuvos 
Finansinė Misija, treti vėl ką 
kitų. Prašome vismlos ant če
kių ir “money orderių” dėti, 
vunią “ Lithuanian Mission.”

Vėl kad nereiktų kelis kar
tus skaityti laiškus įvairiem*' 
misijom darbininkams, prašo
mi* dar, apart Misijos vardo 
ir antrašo, pažymėti unt kon- 
verto kampučio kokiam sky
riui. Ypač reikia atskirti pi
nigų siuntinio skyrių ir Lie
tuvos Sargų skyrių. Jei kas- 
kreipiasi įvairiuose reikaluo
se. tai privalo kiekvienų rei
kalu rašyti ant atskiro® jioįm*- 
ros. nor* juos gaiintii Mtsių-n 
viename konverte. Ir tik šitą

4

švulstų padengti, kad išriti iš 
tu nelemto padėjimo. Lietuvo
je jau susiorgnnizavo augštieji 
kni-Kąi, kurieujmih-ngin arlm at
stoja universitetų. Tie kursai 
i'-a-kti*ri,*d j rau“»- skyrių?-:

1) Humanitarinis skyrius, 
kuris imsiskiTMo į 5 įvairias 
sekcijas. t j

2) Teisių skyrius, kuris 
skirstosi į 19 sekcijų.

3) Matematikos ir fizikos 
skyrius skirstomi į 15 sekcijų.

4) Gamtos mokslų skyrius
skirstosi į Jt» sekcijų.

5) Medicinos įkyrius skir
stosi į įlaugelį šakų.

štabų.
«lvn*j)i juikišn tni- 

netrintą sumanymą 
i* Vokietijų*. kad 
Luduudorfų, gali-

Draugijos imi«‘S jau išpar
davė la-veik visus įžangos 
ženkb-lius, nor- dar dauginu 
dešimties dienų liko iki lo
šimui. kuris bus 21 kovu.

Pinu p«*nkių .-avaičių Re- 
iiM-jų draugijos vuidyba praiHt 
iiūkraščių branginančių na-- 
uų, kud puguirintų ų purvui-

įstatus, kurie kalba jiaty» nž 
save.

Amerikos lietuviai, remdami 
Augžtųjų Meknių Draugiją,
daug prigelbėtų Lietuvai. Jie 
galėtų siųsti atikas ar|ia tajiti 
jos nariam sulig įstatų. Lietu- j 
vos Misija noriai įversiu* visas
aukas ir narių mokestis tai 
draugijai.' Mokslas visiems ly
giai reikalingas, visiems jis 
ftandingaa* todėl visi ir priva

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas . 

UO! WcM 33nd Su 
Kaulina* 8. L<eaettt 8L 
Telrfona* Canal «1«. 
Valandų* 1—k Ir T 1*1 / vakare. 
He*ldetndja:

3H4 W. 43nd St. 
Telefono* McKmtey 4883

Valandų*: Iki 14 itryto.

išeminio

f

G) Technikos skyrius, kuris
ir-gi jiaskirstytas į daugelį
Mtkcijų.

Iš to programa matyti, knd
tie kursai— tdl universitetas.
liet universitetu nepavadinta 
dol 1o, kad dnė trūksta moksli
nių pnjicgų. dar jaa reikia or
ganizuoti.

Tokių kursų užlaikyinns rei
kalauja dnug lėšų, kurių Lietu 

į vok valstylri nedaug teturi. 
'Todėl Lietuvos piliečiai palai

kymui tokių neišvengiamai 
reikalingi) kursų įsteigė tam 
tikrų draugijų^ kurią užvardi
no “Augštųjų Mokslų Draugi
ją. ” Apie šių draugiją :ne« ne- 
Kalbėsimo plaėMH, o tik apačio
je prid^lntne tus draugrjciM

tų šitų nepaprastų sci-ims vei
kalų. Laikraščiai parašyta pa
rašė pranešimų, la-t nematę jo 
iApiidant jirrdnug negyrė. Da
bar vakaro rengėjos jau ne- 
|miso laikraščių, ne* muteri- 
jalw j atsisek i uuis jau padary
tas. Vienus Im* vargas tiems.

I

kurie išanksto nepa-i rūpino 
gauti įžangos ženklelių, rai
kės atsakyti, kai! tų ženklelių! 
daugi* u nebėru. Tos rengėjos.. 
kurio* hiixn už snmdĮiną <li-l 
dt-snes svetainės, buvo nu-imi-1 
nusius, kud ne jų nuomonė ė 
mė viršų, kud ta|K» paimta, 
ftv.
nė. Daboj jau nusiminė 
mėjusios priešininke*-, ne
jus pamate, kud -veluinė liit 
|H-rinuža.

Tet’inu- atkartoti šiemet m*. ■ 
iiuu eniinu.. ne* vt-ikab> turi 
nyri ]ri> Vely kų uvtinkn. n p»L Jšgir 
[‘įrniaui lošimui prieš Velykos j, -uvo

Jurgio parapijos > vėtai- 
lai- 

ir

Lietuvos Misijos

DRAUGIJOS ĮSTATAI.

lėtų remti tų draugijų Ik* jokio
W te . < ■ • •—

Informacijos Biuras.

AUG6TŲJŲ MOKSLŲ* 
DRAUGIJOS ĮSTATAI.
AŪGfiTŲJŲ MOKSLŲ

liks tik viena* Verbų nedėl- 
dieni*, ktiiinup* jr lošėju* ir 
veikėjos ih'Ih’Hiiosos.

Tos lošėjos ir giesmininkes 
kol kn* Ti'.pri^rfr'dn prie ren
gėjų iŲinu g-imu. Vmhm lošėjų 
minty?* diduip*' {MtskendiiMos 
ru Į Mirtyje išrtMra «Vd dalį. 
Av. Kazimierai vienuolyne va- 
karau ilgus valandas po kc- 
lis kartus kita savaitę dideli* 
merginų Litrys lavinusi, 
kartoju. gi< <Uų groja kui

Draugijos tikslas ir teisės.

1. Augšlųjų Mokslų Draugi
jos tikslas yra skleisti ir remti 
Lithuvoje augštieji mokslai.

Aiam tikshii pasiekti -dr- 
ja: n) steigia ir remia visokias 
nogėtųjų mokslų įstaigas; b)t 
organizuoja nuolatines ir peri- 
jodines paskaitas iš augštųjų 
muksiu srities; c) leidžia mok 
Jo knygas ir laikraščius; 4) 
šelpia augsi uosius mokslu# ei
nančių jaunuomenę.

3. Draugija tų savo dariu]

1.

dirba visoje Izietuvoje.
4. z\ugštųjų Mokrin Draugi

ja turi teisę įsigyti kilnojamo
jo ir pek i Inoj amo jo turto.

(Pahaign bus), •

u- ■
’Dr. M. Stupnicki
• 3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, mburoia 
Trleruaa* Y*rd* MII J

J V*i*ndo*: — 8 Iki 11 J> ryto;
| 4 po ploni iki » vak N*4U>o-
I mla nuo I Iki » vai. vakare

■ 
«
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Dr.A-BURKE 
(Lietuvis)

418 *. Marke* 80.

X

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desiguing Mokykla.
Mum;* hitam* ir mokytas budo jųa 
trumpu laiku Hhnokalt* riao ama

to

Mm turima dldUaualua ir Karlai** 
•lu* kirpimo, draigaln* ir (turimo 
•kyrlra, k ta- kmkviaaa* gausa sero* 
praktiko* braftnok tu daina*.

Virau* aiuvimo akyrluora maitinos 
•aromo* oloktro* Jicsa,

Kviot'iama kiekviena ateiti blle ko- , 
kluo laiku, dienų ir ar vakarai*, pa. 
•raraaii ir paaikaiDcU ael *Vy8UT

l*attcrn» daromo* •ulls ml*m*. vi
sokio stiliau* Ir djrdtio 1* bet kūriau 
madų knygos.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. Kamkka. Vedėja*

1»0 N. 8TATE HTKEKT. CHICAGO.
Kampa* Laka Kt , ant 4-tų lubų

I

J. P. WAITCHES
ATT0RNEY AT LAW ;

i 
i

Dr. G. M. GLASER •
Fraku k uaĮa *8 

OfUOS 4112. SO. Mulglii sc, 
KcrU Mro fk.. CMcnm, IU.

. 6FECU A.IJSTAS 
Moteriškų,, VyrlSkų. Ulpgi ekr® 

nl«kų lirų 
OFISO VAULNDO8: Nuo • tyu 
Utį tt. nuo 11 iki 1 >0 piet. nuo • 

iki t •*ia*uut vakaro. X7 r- 
NedMiomi* nuo 8 Iki t po PIV.

Telefoną* Tarta I8T

. ..............................................................................
VIlAKOORi * Iki •

x44p<*<KCircc««e44<.r*»«fr ■ ■ ■ ■ -------- - r -•■ —j =

LIETI VIS ADVOKATAS 
sMB «, wnon Rneer

TM XV JF(h sVRI’FT 
CHICAGO.

t

*

a

Dr. P. P^ZALLYS ?

Lietuvū Dentistas
10837 Ho. MMiMau* Attaa« »

H**eb*f Cž

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOLTS

.'MMtvra*
Ordnoja* ir CW 

p*rii*u aavo — *~

Valas***: 1«*«
*■

IflO* iMT»*
. M*44U*Mto • 
T*L D<nk>wd

■

i

<

t

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus
---------- ■ ■■ - -- ■■ .... ■ — .......... ;■ —

Geriausia* budna pasiuntimo pinigą Lietuvon, tai Lietuvos Palto 
ženklai (markė*,) kurios yra atvežtos ifi Lietuvon, kad amerikiečiai nu- 
npirkę galėtą mariųsti Karieuuueini netik dd laiškų, bet ir didesne sq._____, , ____

| mą, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lfctavm Pašto icokJų nemažinu kaip ui 5 auk
sinus ($1.25) gauna pahu&jimų, kuri uusnmtusJJeiuvun kartu ku >*. 
Pašto Ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. A

Paštaženklini yra šitokių kainų: po 10, M* 20, 30, 40, 50 ir 60 skati-
1 kų, taipgi po 8, ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų radaro nulurin|).
1 Paradudda po 25 rentos nž auksinų.

LkMuvus Paėtu ženklai pnmduua Uk iki,31 d. Kovo, llfM uu Marėm 
kaip už vienų doberj markių neuunetame.

1 {eitai aukite vietiuiuote Tautas Fondo skj'riuoMt arba pas centro rak- 
rciurių, .

k. J. kRUŠiNSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
itn.HHiHfmmnimiHHmnmHmmnnmiiimiufmimiiniiimimrmmniinnfflmi

n‘- 
ujš

|wiskyrimn. kartais riUsitelkdu 
mus ir fitluš'lftflios ištisus uk 
f n*



WESTVILLB. ILL

Apgauti ant Čeverykų• •
i ■

Mainierio Negalima

r> Ali naci»nibvh rmcmirl'ti Vilnom nnm 
^-•‘čeverykų vieną kartę, kitą kartą jau a|> 

si)turėsi. Tavo darbas reikalauja gero ba- 

voro.

amManoa r»ra1 pritaikinu Akiniai 
bu* palahsTintinu <1*1 Jn*ų akly. 
KuotnM tų kenti nu^mUvoa *kau- 
dėjltnu, kuomet ruldA* lUguta i kiu 

kuoi-iet skaitai nr tauri ar it- 
fotl. tai tuomet yra trakia*, kad 
reiki* Junta ak a.q. Mano U metų 
paljrirnu* priapo* Jum* rarlaual* 
patarnavimą ui priettv n* kaina 
net taip fantai net Iki 3LS0.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
F<rqnilna» MitctkiantaM dykai.

’ 3-ftoa luboi liri
Kambaria K. 15, 1«, 17 ir 16 

TV-tuykUe j mano
Valandos: auo 7 vai. Ikryto IM • 
ra!, vikaro. r.-iitadmaSn, Scredo* 

'•yni* I* ***♦»*•«„■*.♦•

% .. . ..........................- ' -

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama; angltaka* ir liatuniko* 

kalbų, aritmettlcoa. knysvadratka, au- 
nottafUoa tiperritinu, ptrkiyboa tal- 

' alų. Bu». VLLi. hŪ*rijoa. «L*lao* l&O- 
rijoa, caocrafljoa poli Ilki n A* «kono- 
mljn*. pntatyatta. dainara*y*t6*.

Mokinimą v*l*ndn*: nuo o ryta Iki 
4 vnlandM po pietų; vakarai* ano 4 
iki 19 vai.
3106 So. Halsted St., Chicago.

0 RAU OAš

i

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKI V STEOAUSTAS

* yi(ų akių 
k a ■ yra 

■t *k*iM)a-
tm« raito*. *vai«u- 

lt®. aptfnilmiL osr- 
— . rotum*. *k*ua*n< tu*

tt u£*-.VfuMti> larttu akt* kreivo* akya. 
katarakta, swsal**l*.' rnatkra* akis In4«l»m. 
Kraiti* MuilniDUi IrlTn paraUant^ m,. 
OtauM** klaida*. Akintai pn taikomi «*im- 
B*l. tau tr *ltl matantiems pa*«tb*ta. Mm**- 
kita sava r«*vjlmo Ir valka* einančio* mo- 
kkfcl**. Vata**** nito II UU 1 Vskato. N*- 
USiMiun* nuu 3» iki t vak k~ plato.

1553 W. 47th St ir Ashland Av.
T f t H anas Pravrr MM.

! H"w7ruthauškas s
ADVOKATAS»( J Oflmt, Dkltnlcaty):

g 29 South La Šalie Street g 
Kambarį* 324 "

Td. Centrai SMM

■

esenai "Drauge” buvo ra* 
švtii, kad mųa miestelis dar 
liuosas nuo nelemtos '‘flu.” 
l)nluxr-gi pranešu, kad jau ir 
pas mus ji atsikran^*-. J«a ko
letą ir lietuvių nuvarei šaltus 
kapus, u sergančių visame m.e- 
btelyj yra nemaža.

Vasario 18 d. anglių kasyk
lose liko užmuštas Petras Lu- 
gauskas, nuo Aidlavos, Rasei
nių abskričio. Knriniuri imtai- 
miegas lmvo laisvų jiažiurų ir 
laisvą gyvenimą vedė, tai ir pa- 
laidrttas be kunigo, be bažnyti
niu nnciim nrrt TAutičIm truui. ą 
mų. Jdusų ' ‘ vyaKupubįį- su ta
vo tnutižku štabu buvo nudžiu
gus, kad čia bus didelė iškilmė, 
tai ėmė ir pavarpavo. Bet la
bai apsiriko. Tautiška Petrinės 
draugija, prie kurios nelaimin- 
gasis priklausė, kaip traukė su 
lavonu, taip ir nutraukė pro 
kirkližę į tautiškas kapines, Ne- 
zalržnuikas tik nusikeikė.

Vasario 15 d. Augštosios 
mokyklos svetainėje vietos vy
čiai buvo surengę koncertą. 
Žmonių buvo nedaugi Mat tą 
vakarą taip vadinamas pasi
linksminimo kliubas buvo su
rengęs vakarienę, žinoma, ka
talikų priešai visokiais budais 
stengiasi jiems kenkti.

Koncerto programa susidėjo 
iš lietuviškų ir angliškų dainų, 
solo, duetų ir tt. Viso neišvar
dysiu, tik pažymėsiu, kad niųs 
varguni įlinkas p. Brazaitis, 
pritariant pijami p-lei Rauk- 
taitei. nndaiaavo itališkai vio-

Į Visų buvo pageidaujama iškil 
mingai apvaikščioti “Tanios 

I Šventę.” žiXin tikslui kviesti 
kalbėtojus ir surengti progra
mą.

Prie tos progos buvo išduo
ta L R. K. rėmėjų atskartos. 
Pasirodė, kad Mihvnnkce’s lie
tuviai daug pasidarbavę. Tiki 
mės, jog ir ateityje jų duoshu- 
nuu nenusil pnės.

L. R. Kr. rėmėjų skyriaus 
sekantiems metams valdyta iš 
liukta: J. Jasuleviėius—uirni..
,V. Svirskas—nce-pirm., O. A. 
Nevuliutė—prot. rast. R. Gen- 
ėauskaitč—fin rast, p-nia Kni- 
nMiu»kif»nn—i iki.

a\vueiiujv pru^. uz^aveur> 
Dailės Katrlis, n*zisuojgnt p3<»i 
O. A* Nevttliutei, parengė (lh 
džiai kunigų vakarėlį. Vaidi
ne Gudrus Kvailys.” Vaidin
tojai gražiai atliko savo roles, 
žinomą buvo pririgmlu!’ pilno 
svetainė. Ypač žmones prisi 
jviokė f& heriinicių “Vajftnč 
valgomo.”

Pažymėti reikia ir dialogų 
“Susiprato,” kurj atliko plės: 
A. Genėauskaitė ir O. Virbic- 
kiutė. Jos, pasirėdžiusios taHti 
uiais rūbais, artistiškai jį atli
ko. Buvo dar ir dekleinacijų.

Vilija.

ROSELAND. ILL.

B URE ALI
IWC.

SIU0MI pranešame, kad lietuviu korporacija, Balde Con- 
sultation Bureau, nuo Panedėlio Kovo-MLarch 1 dienos, i. m. 
perkėlė savo afisus j pastovią vieta: 35 So. Dearborn Street, 
(kampas Dearborn ir Monroe) kambarys 206 (bankinis flo
ras) kur kaip ir pirmiau atlieka sekančius reikalus:

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus siuntinius

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

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpinta lai va- 
korlca, piuportus ir t, L

Veda turto ir žemės reikalus; Konsultacija dykai.

Ofisai atdari nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

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

^Išrikirpkite adresą, gai bus reikalingas)

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

•O. LA 6ALLK KTREKT 
Granlmo Tai. Hutnbaldt IT

▼okaraLv 1911 W. 19-nd 
Tat Rnekw»!l «»»• 

CHICAGO. ILL.

— 
TaL Drt/var T94J 

Dr. C. Z. Vezelis
UI'l'l'VIK ur.NTlSTAS 

Valandų*, auo V ryto Iki * vak. 
Nad*H«ml* pagal atitartai* 

4713 «o ASHLANU AVKNUf! 
arti 47-UM liauto

>
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Užtat kasdieną daugiau mainienų pradeda 

nešioti “Hi-Press." Jis pernešios bent kokį 

čeveryką ir smagus nešioti. Jis padirbtas iš 

MENO DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir

tesnis. Mes taippat pardavinėjam daug "Hi- 

Press" Balty Trumpų čebatų maimeriams. 

Bent kokio styliaus—visi su raudona eile

uiiiiiiiiiiiitttiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimiiiniimiifiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiu 
PIRKITE SAVO------

Plaunamą Mašiną
^uo pasitikimos kompanijos 
čia pat, nereikia nei j miestą 
važiuot.

Pristatome j visas miesto 
dalys.

KALUZNY & CO.

ti

Bent kokio s tyliau s—visi su raudo 
ant viršaus. 50,000 Krautuvninkų.

J

Rubber Footwear

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY

Akron, Ohio
Šių motų vasario 29 d. dr-ja 

Sv. Onos buvo surengus vaka
rų brolių Strumilų svetainėje. 
Režisuojant p-iei O. Janušaus
kaitei vaidinta “Kantęi Ale
na.’1 Vakaro pelnas bus jiadn-

5041 So. Ashland Avė.
T«l. Boutevord 7St*9 

2804 Milwaukee Avė.
Tol. Irrtns 5095

Gouuriuii 
Hi-Press

Tluitas j dvi dali: viena našlai
čių naudai, kita—L. Iland. 
K ryžiui.

Vasario mėn. pabaigoje bu
vo susirgęs mus mylimas kle- 
lionas, kun. P. Lapelis. Visi pa- 
rapijonvs buvo labai nusimint- 
Bet, ariu Dievui, vasario 29 <1. 
jau galėju laikyti šv. mišias. 
Duliar jau gerai jaučiasi. Mus 
klclKinas čia daug tlarhuojari 
Bažnyčios gerovei ir tautos Ia 
Imi.

nų dainų. Progi umojc dūly va | 

vo ir atvykęs iŠ Dauvilies an
glas pijauistas Merers su vyrų 
kvartetu, kuris gražiai padai
navo. u.„». * .?2 a

Solo dainavo ir pats pijanis- 
tas. Jis turi gražų balsų. Kon
certas pavyko. Vieną tik pašte 
besiu, kad vyčiai, rengdami 
koncertus, nedėtų programon 
tų/ kurie turi silpnus ii- neišla- 
vintus balsus. Visas skonis pa
sigadina. Taip-gi rengiunt kon- 
vertuH, no pro šalį, gal, butų 
programon indčti ir dcklemaci- 
jų, dialogų bei monologų. Tas 
dar labiau jiaįvairintų progra
mą.

Nozalcžninkų vyskupas laimi 
tankiai čia rengia prakalbas, 
kuriose, kiek galėdamas, giria 
Rytų bažnyčią. Vasario 22 d. 
pasakė štai kokią prakalbą: 
“Susirgęs Chicagoj flu, tūla* 
daktaras liepė man gulti į lo
vą. Aš jam atsakiau: ar tu ne
žinai. kud aš esu AVostvillės 
vyskupas, ir kad aš negaliu čia 
gulti.’*

Po to pradėjo stumdyti, važi- 
| nėti ant estrados stovinti stalą. 
I Viai uezaležninkai tik sužiuro, 
Į kas čia pasidarė su jų vyaĮcupn. 
Pastnmdęa, pavažinėjęs stalą 
sako; “Parūkykit man, koks 
šitas italas!” Susirinkusieji 
lyl». “Aitas stalas,” suko, “no
kini*.” Paskui krankdamas 
kumščiu per stulą, kad net vūn 
nezaležninkai augštyn pašoko, 
sakoj “Aš užsibrėžiau gyventi 
150 metų ir turiu gyventi!” Su 
Ino ir pasibaigė nezaležninkų 
p r u kalini.

Daug panašių komedijų mus 
neraiežninkams parodo jų vy. 
skapas.

S. D. LACHAW?CZ
itnv, tirahartua t.UtuMu, k*'4«- 
•• * *1*1*000. 0<4k*>* »t-
ikiL • *iao* o»»t a I-uok* *t*aa*ata< tfmita.taH.ahtaM

4
rrt Canat »1 »•

M&inerio pati.

1*1*

Adolfas.

RED. ATSAKYMAI.

P-ui Adolfui (Ročiumi. iii.). 
Tamstos korespondenciją sn- 
trumpinome dėl to, kud uprafiy- 
mas to vakaro tilpo “ Drauge” 
pirmiau prisiųstas kito niųt> ko* 
resjiondento.

PAIEŠKOJIMAI.

innnnmnmnmmr'fmnniiinifniiniininmiiiiininimnmmiiiiiHinniinmmf
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PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.
• - •*• *?n ,» t,v *•
Išbandyk šį naują išradimą.

VY11AI 1P. MoTKRYS, ar Jum* jau >ra iinotnu, 
knd tapo tarauta ry dcuiU prnfaillnimui pleiskanų Ir 
f:' '* • •imi Plankų alinklnio?
IEnKuK PA<iELIU»S. Kilt (IA1.1MA RASTI.

Sri.-Ita>i<> lin|r Tunte (plauku tenikpa). tai yra 
v< liauni* lAradlma* Ir itaMkniingiuuMu gyd^oli- nuo 
l>lvi*k;>nu ir plauku ollnklnio. lio to dar. auatlprina 
pl<»n«ju p<iu» plauku*, padaro juos Intui i kveinluta 
ir bciljantavai bltagunčlata

JHH'EMVK! teminu ptuuntaiurt kompanija ab*o- 
llutiAlud tetarant ntija Nen-ltajto Plauku Tonikų, 
)<>g jta. *raltal ir vtatfikaj prakaitau pleiskana* Ir 
artluiko plauku ulinkim*.

VISI’OMET reikalaukite Sm-I<»)1i> Plahku Tonl- 
lU) pu* burtioriu* Ir aptiektum ariat pirkite l.« agen
tų. G n,ta u* formato, fonini R cnt. (puav įtvaro) bon- 
kut<* pnralduoilu ui 11.00; 4- aa — ul 40c.

frh-indymit! jp j-c-rnerto, ••pirkit* »♦ kupcmij f»r*y- 
mC-dnnil nn v o vardų ir adresui ir (dekite 10c. vert** 
•tampų jmdensiiuul p«ri*iuntlino lėky. o me* pri 
OtųMtnc nntnpalo.

THE KEM-HAYTO COMPANY 
M17 Wadr Park A»f„ doeland. Ohio.

G«-rt>taiul Mucinil »J priMunt'iu Jum 10c. verti* *10111011, ul ku* 
«ta* niHlnoėUKa prtan/Ml man rampai' GVARANTl'OTO SEN
KA Y TU PLAUKU TONI KO.

Hl-PKESK”
IIIIK.II

'4.

A. PETRATIS & CO.
* Mo»t<»ju' f ^Bank

, nr.Ai i*TAXK_-

I au
i ktaMo *W>»>>1. -s.ur-.*, k,wu*.*1«»

I
MIŪYVAUKEK WM5.

Metir**! sn;-;rhit,*',£s L lt 
Kr. rėmėjų 72 skyriaus buvo 
vasario 15 d. Daug buvo *vai

B^yia apie šelpimo budus A jdr 
ra-.ai vėliaus, im 
Kiuiuta apie I

Tuodu re• *.

PoloAkau Joną Aalteno Ailoikiu ra
do* Vlxo*u purapijo* t'tvnv* apaferi- 
Mo. Meldilu aialiauktL no* taria 
labai uvorbu rrįkalu pranitati jum*

Jia pala artai ka* a|>i* Itnol* ma- 
loaetate yran*«t< rakaoėių udremj: 

OraMta* ĮlMU
Kaa4aat*« Matcli- 

2401 !»*«•«■ Rl. SkHit 1111 loaa

f

S
E
=•ra
-

Vardan ..

A4r<-a.<«

ItlcaUiJi VulaUJa

ūuituitiiiiiiiiiiiiuMtMumiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiHiiiiiiinimiiiiutiii

ANT PARDAVIMO.
A4 Ry«>na V»K iakinena Ic4lwn 

*«vu vyru J Hutu Vajlluktno JI* plr. 
uitau ryvefle ?!• W*lnnt ot. Vir
viniu Mitra., o, pernai 10 Kuro va
rau l®l«<Tuni* nuo Jo M Ilontono Ir 
aJI Jam MM antim lcl««Tum« aurai ir 
Aauntau nuo jo ne turtu Jokio* 41- 
Ulo*. Bukit* taip malonu* n»rt>Ucmfe. 
j* tnmtato* Iro* ant* Jf Mnot). pra- 
nriikii* Mitu aUreau:

Rncina WaU'-*ulOt«w ♦ 
Aiytnn* Aptarrtriu

Jt-mo Valartan.
Jrmn* Lithuatila

FaioMtru aavo brolio j’ram-iAk 
Miškinio paeinančiu M Kauno < 
bertojo* Alekrandravo ____
Tr įtj'-nokiu "kaimo JI* būvu paimta* 
| Antrinki,* kartiMMiisnir l» 
tujų* bui o l’raru ufojuJ t. 
viai k lipo tsrnuroU 
pranokti ta:

Joną* Mokini.
Ibtffl b. Paulina

' '.'-T.------ J................ L,J,,

<iu* 
ApakriMc* 

MNMNHB 
kuHfur-

l»lc ji.

<Tiluac>>.

fc&s
T

SMU&S TliX 
UN1TED STATĖS 
GCHTRttfMENT

K1TOA
Paraiiltiu-ln buCfttita Ir rrrx.wrne

UntirvlŲ .ipxi vetavę vi«ioj. bitai* at-i 
aaknnčlai ta i . l»ta* per įlaužei metu.1 
Attalntikiu tuojau*, pardavimo prlc- 
taMtlk bu* vi'ltltaiv pa.'.-fiKinta.

N’atPiiial Mrat M»fkrt 
2*<>i N. Kiucral l An>.

l'nr>)<lui>da buCerni- tr grnaern*' lio. 
tuviu ir anglu <a|>ryvontoj vietoj. Bir* 
ai* gerai iMirtita*. Paralduuda Kiri
lu laiku ir pigini I* prieluirtie*. kud 
nuatt'irkuu liaunu* kct*vkl<. Mnidliu 
,itatAa.ukU po kino untraAu : 
3000 Lomt Avi-uik- Clik'Mo. UI.

»• i . »• • • _.I3K4- - -------tii_ 1iui innn-iiĮių luinųjų taiiii.in |taicM(w 
Amerikhs į Lietuvę, absoliutiškai gva- i 

siunčia pinigus į Lietuvą per

SPECIJALIS BARGENAS. 
NA8.

40 AKRŲ BARGENA8.

Kaina S150 nž akrn.
5 akrų genif juodos itmies,!

43 minutes važiuoti iš (’hien- 
gus nnt Burlinirton Gtdžkelio. • 
K| Aeįue Itduii geru dvi augini
mo vištų .inčių. žąsų arba dar- 
žovių. Kaina tiktai 4>1500. Iš- 
iygw v«nii. uumucn <iu

kas menuo. Čionai* tikras l»ar- 
gellll- . JnillS H!t-!!ll0k0S

: tai 
I kit| nn

veikti
urvui

arti

Jonis »i,ų 
llttšj kitę t<d(’foniii>* 
atvM/.uokhe

40 akrų gerus žemes 
kelio i pietvakums (Hiieogo ar 
Ii i'alo- i'urko. mme laimi 
tinkama puukš:'iarn migiui i, 
kiaulėms ir visokiom daržo-

AMAA • -‘O rvrin j rn verta ua u«im«
ČioDflis tikras targenas. Parsi-j 
duos nnt lengvin išrnokeščh’’

Michael Edutis
1404 W 18 St Tel. CmmI 6296

« h^niitz.uviju kūnai ou» 
siųsti jnnigus iš J---------
rantuoja visiems kurie 
Fisleral Bond and l^md Company, kad kožnas vienas 
centas bns išmokėta* tam kuriam pinigai yrn siųsti, nrlia 
jeigu nesuranda Lietuvoj ar kur kitur tos yjuitos kuriai i 
reikia paimti pinigus, tada buria pagrąžinti atgal tam ku
ris siuntė, Ih* jokių nuostolių ar iškaliu.

""Pinigai yra siunčiami į Berlyną, Vokietiją ar Paryžių, j
i’raurur.iję, iš tų vietų yra pristatyti į Lietuvą ir liekasi j

išmokėti vokiškomis markėmis ypatsi kuriai buvo siųsti, d 
Ik* jokių nuotraukų, taip kad siunti 1(M) markių, tai tenai 
gauna lygiai 100. o ne 99 ir kaip kuria <*>U markių ui uuk-j 
sinų. t| * g ai <LV
l'imilni tą Įui.'ią įlieto, kntln VT* pmlutili.
taipimt jų kursas lievuik kn.-du ną mainosi, 1ai[n kad vie- ** 
ną dieną stovi augšėiau, o kitą—žeminti. Jeigu neguli ul
ei ii į ofisą, rašyk laišką. Pinigai jtriąiųsti per laiškas lie- 
kasi ią |in<*ią dieną ]insiųsii į Liviuvą. j ui pi i ios ii ienos 
pinigų kursą. OPimis y ra atdaras kasdieną iki K vakare. 
Nedėddu-nia a iki 2 l alnndą pu pietą.

' FEDERAL BOND & LAND COMPANY
663 WEST ’8th STREET. CHICAGO, IUJN01SOOJT7U4 '.Olll JllUa.1 . tmLrtUU. 1LL411U1J

Perkam ir Parduodam temės. Namus, Lotus ir Fanuas.

ir

1



Trečiadienis, kova? 10 d., 
šv. 40 kankinių.

Ketvirtadienis, kovas 11 d., 
šv. Konstantinas.

FARMERYS IR BUVĘS 
LICMONAS — PLĖ 

ŠIKAS GALVA- 
2UDIS.

PO-

Suimta visa plėšiku gauja.

Iš valstijinio prokuroro o- 
fiso paskelbta, jog Chicagoje 
susekta nauja plėšikų galva
žudžių gauja, katra ir/.puldi* 

žines šėjias. žudžiusi žmones 
-ir vogusi pinigus.

Iš los gaujos penki žmonės 
jau suimti ir tie prisipažinę 
prie piktųjų darbų.

TaqMi suimtų e,-ųs ir 
Wirdsworth, funnervs iš v * •

, ’ CHICAGOJE
-----------------------------------------------------------------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

REIKALAUJA ■■■■■■■■■

1

PATS SAU IŠSIKASĖ DUO
BĘ.

Grūmoja Chicagos policijai.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS REM. 2 ro SKYRIO 

SUSIRINKIMAS.

]f> metų ir Mvirš pastovia*
Vieton Sviriam 
švariam Fabriko 

Prityrimas Keroikalinmw 
Gefatina kad Lietuvaitė* 
Valandos 7 -.30 iki 4 :30 
Puse Diana* Sukatoj 

$14 Savaitėj ninkinnntės 
Nuo štukio tlC iki $25 

Apniaukite 
Superintendentu Office 

Savy e r Biurui t Company 
1(M1 — 1049 W. Įtartam

*

■ą. i - ■ ~ -/jj

Town of Lake ApielinkejeVasario 29 d. įvyko ftv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
2-ro skyrio susirinkimas Av. 
Jurgio parap. svetainėje. At
silankė sknitl ilgas būrelis na
rių ir gĄvni svarstė reikalus. 
|si ra.m- 11 naujų narių.

1) Pirmiausia išduota ra
portai? delegačių iš Apskričio 
s-usirinkimn.iš kurio paaiškėjo, 
knd Akademijos Rėmėjų sky
riai nuga ir dnng veikia.

2) . Kadangi Av. Kazimiero 
Vienuolyno rengiamas vaka
ras. kovn d . tmri*>*>•'n i~»‘ 
dms *' \ akurienbulis ” bus mu
sų parapijos svetainėje, tai 
plačiai kalbėta, kaip pasek
mingai viskų surengti. Tam 
vakarui liko išrinkta komisija 
ir darbininkės, kurios stengsis 
vėstijiavyzdiligų tvarkų ir pri 
imti visus svečius. Komisijor. 
inėjo: A. Gilienė. A. Valančiu 
naitė ir M. Overlingaitė.

3) . Daug kallN'ta apie padi 
dinimų musų skyrio. įnešta 
surengti vakarėlius bendrai su 
kitomis draugijomis, kad gu
riau galėtų suprasti rėmėjų 
tikslų. įnešimas priimtas, tat 
galutinas apsvarstymas atidė
ta sekančiam susirinkimui.

4) . Išrinkta atstovės j atei
nanti Apskričio susirinkimų: 
Z. I^eščiauskienė, B. Petkienė, 
V. Kaseliauskienė, M. Jaunie- 
nė. B. Sekleckicnė, O. Masulie- 
nė ir B. Tarvidienė.

5) . Nutarta laikyti suririn-' 
kimus paskutinį nedėldienj 
kickvivnu mėnesio.

6) . Vadyba šiems metams iš
rinkta : kun. J. .Svirskas—dvas. 
vadovas, A. Gilienė—pinn^ B. 
Petkienė—viee-pimu, M. OVer- 
1 ingaitė—rašt., A. Nausėdienė 
—ižd.

Centro pirm., A. Nausėdienė, 
gražini nupiešė tikslų ir kokių 
naudų gali atnešti rėmėjų sky
riai, jei tik visos iš širdies dar
buotus. Ragino kodaugiausin 
įrašyti naujų narių, taip-gi ža
dėjo panukoti kų nors išleidi
mui ]>er serijas, kad tik sky- 
ius augtų. Jos atsiliepimas 

padarė įspūdžio, nes visos na
rė.-. žadėjo įrašyti net po 10 
naujų rėmėjų. Tikimės, kad tie 
pažadai išsipildys.

Daug tikimės ir iš Centro 
pinm. A. Nausėdienės, kuri 
visų savo laikų pašvenčia tam 
tikslui. Podraug daug tikimės 
ir iš kuo]X)s veiklios pirm., A. 
Giliauta, kad musų skyrius, 
kuris iki šiol mažai veikė, atsi
stos aut tvirto jianuito ir savo 
darbais pralenks kitus skyrius.

Dar sykį priminsiu, knd Av. 
Kuzimivru Vienuolyno Seserys 
rengiu vnknrų. Vienuolyno 
auklėtinės vaidina misterijų 
“ Vakarienbutis.” Veikalas 
pirmų sykį bus scenoje. Nepa
miršti reikia ypač, kad Av. Ka
zimiero venunlynas turi tvir
čiausias reenott pajiegus. Chi
cagos ir njivlinkių lietuviai no 
turėtų praleisti tos progos, 
įžangos ženklelius galima gau
ti pas nares rėmėjas ir pas 
skyrio raštininkę, M. Overlin- 
gaitę, 3201 Aukuru avė.

Korespondentė.

D.Ul.Ul OAVCJCKMi I.AlKVs 
l'MMkyldte- Tyro Medau* *1.BO 

V klinika. 6 »v*m prt»t*t>Mu | 
tiAintiv

W. KTRVGA8 
zna noor 

3023 W. 4Oth SU. Clih-airo. Iii.
----- ----- --X

Sulig teismu iiii-]iiindiiiii> 
i nt senni nugalnbinto žmogžu
džio (FBrien vienus jminosny- 

[ M* brolis uždarytas valsfiji- 
nimn knb-jiniv, Jolietc. Jis šį- 
metai buvo ųiilniustas kalėji- 

' mu už vogimų automobilių.
Būdamas kalėjime dabar jis 

parašė laišką vivmiiii savo sėb
rui. Laiškas papuolė kalėjimo 
viršininkui, paskui Chicagos 
policijai.

Iš to laiško patirta, kad pik- 
Indnr’S i;t-
kukiuo nors laidu pasprųsti iš 
kalėjimo. Nes rašo, kad jis vei
kiai busšųs I: um«as ir sugry- 
šiųs Chicagon.

Bet kuomet sugryšiųs, sako, 
tuomet nebusiu gyvenimo mie
sto |Kdirinonnnis. Jis kiekvie
ną sutiktų ]>o)i(*mo!ių ] irk lo
siąs. Gį pats namie įsitaisy
siąs kulkosvaidį ir jo niekas 
nepaimsiąs.

Suprantama, piktadaris tuo 
laišku tik pats sau duobę iš
sikasė. Nes pačiam kalėjime 
jis saugiau Ims prižiūrimas ir 
vargiai išsipildys tie jo troš
kimai — išeiti iš kalėjimo.

X

Vienintelis Bankas ant Town
of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip- ■ 
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus* ’ 1||!

Gaunas Kiekvienam pasidėti savo

Guv
Dol- 

tono. Sale Tliomton miestelio. 
VVndsH’orth yrn buvęs judir-* 
monns, prašalintas už vagys
tę. Jis taigi yra tos gaujos va
das. Dienomis jis dirbęs sava 
farmoje, gi naktimis atlikinė
jęs gal važu d y stos.

Sakoma, jis yra nužudęs 
Westem Slia<le Cloth Co. ofi
so paniuk t i n j vusario 7 <].. kuo
met apiplėštas tos kompanijos 
ofisas.

Detektivai ieško daugiau tos 
gaujos sėbrininkų.

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ ŽMOGŲ.

Du plėšiku C’ongross gatvė
je pašovė praeinantį KVilliaiU
Bowers. 55 in., kuomet tasai 
nesuspėjo greitai |iakolti ran-
kų.

K’”o pašautojo atimta lailę- 
-rodčiis ir $2.

Pašautasis turėjo jėgų parei
gi namo po num. 200 So. latf- 
lin gat. Paskui paimtas ligo
ninėn.

STREIKUOJA METERIŲ 
SKAITYTOJAI.

Sustreikavo elektros mote
rių skaitytojai Tlu* Common 
wenlth Edison kompanijos.

PAGAUTA DU VAGIŠIŲ

W. C. Malmn Co. krautuvė
je pagauta du vagiliu, pavo
gusiu $3,000 vertė* brangių 
kailiukų.

EKSPLIODAVO 500 SVARŲ 
-—"DINAMITO

Chicago Vnion Lmie Worl^- 
ti<M 19ta ir Lincoln gat., jhj 
(mu. alranliruln vm rJMI 
Ijįį’ - *- • • - —“ • -
dinamito. Daugelis darbininkų 
sužeista.

f»VR 
*» • • ••

k

NAUJAS GATVEKARIŲ 
VIRŠININKAS.

Gal bus pagerinta komunikaci
ja.

Chicagos gatvekarių kompa
nijų turi naujų viršininkų, 
Killistnn Fish. kurs užvakar 
užėmė gavo ofisų.

Fish jrninešė, kad jo tikslas 
busiąs pasidarbuoti Chicagai 
pa rupini i k nugeriu usių gatve- 
kariais susisiekimų. Palakė, 
jog kasdien ligi pusiaudienio 
jis .veiksiu* ofise. Kitų dienos 
dalį praleisiu* važinėjant gat-1 
vrkariais. Nes ltr to, sako jis, 
negalima numanyti tikrojo 
dalykų stovio.

PASKIRTA $500,000 VAN 
DENS TUNELIUI.

Miesto tarytas finansinis 
komitetas paskyrė $500,000 
kasti vandeniui tuneli ]>o 73 
gatve, pradėjus ežeru ir bai
gtis IVestem avė., vakaruosi*.

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ 36 
KP. NARIAMS.

Aiandie, kovo 10 td. McKin- 
ley fiarko svetainėje j vyks L 
Vyčių 36 kp. mėnesini* susL 
rinkinm®. Kviečiame visus na
rius pribūti, nes turime aptar
ti daug reikalų. Norintieji įsi- 

l •».? į— L-1■ mirt: L. Vy*ių •'»<» kj». Ki»«— 
i čianii atsilankyti.

Valdyba.

Pranešimas Chicagiečiams!

šilimui pranešu kati aš atidarau čevvrykų krautuvo. 
Šį krautuve yni didžinusia visoj Smithsidej. t’in rasite

■
■
£

I tinkamus čevervkus vyrui, motorei ir vaikams.■■
■

■ 
I
■
■ 
r
■■
■

Otriausias tavoms už žemiausia kaina.

Nepraleiskite šios progos neatsilanke j musų krautu- J
ve. Ijetuvvs pas Lietuvį.

Victor Shoe Store ■
Chicavo. ■

■
4719 So. Ashland Avė..

K

MEROINCL
..anrinbhng rlrktra* <■ 

mi.indoa i M valia tll nr-idtir.
\in ma ccl 

3*2* Sicmau Avc.

dalyku

piningus.

Prityrimai* nereikalingas.

Lakota Hotel 
3001 Michigan Avė.

— Gera alga, švari upielin- 
ke.

THE BOYE JfEEDLE CO.
4337 Rareasv.-cod Avė.

BATHROOM VALYTOJAI.
G vi u kauiuiug, w

valgys. Atsišauk H<• liousekeo- 
per.

Merginos ir Moteris Dėl 
Lengva us

■ -----
Assembling •— užsakymu 

pildymo.

REIKALINGOS

— Svedging į— poneli pre
sų.

Geni mokestis; kambarys 
valgis. Atsišaukite pas house 
keeper.

r

** *• •
REIKALINGI LEIBERIAI

Greit Western Smelting &

i

PATARNAUTOJOS

I

ant įlok

-------- - •
Lakota Hotel

MOTEKlH IIC MKBODIOK.
kūrina norit* .'dirbti geras algas, 

tvartam tvlaaium t a brika. gulite gauti 
darbu pa* iuu< > rltyrtma* neruiku- 
lingaa. Cafateria Ir Alai 1*1 o Karnlm- 
rys su Hkaltykla.

Vklor Mfg. A Gnakrt Co.
&*&o h«mmi.

3001 Michigm Avė.
------- —• AR ŽINAI

kad ta* yra vuaUiul fnllma; kad per Uetuvli) Prekybos Bendrovę Tnmrt* rrettal gali pasiųsti plntry 
■avilkiatns IJetuvojsf

Kadangi tiek daug pinigą Jau yra alunčUunr. par Bandrtrvf Ir ka'Ufl persiuntimui
lengvėjo, kad dabar .

Refining So.
41st d- Wallace Str.

______ Į_____
HFIKATJXC4 lm VYRI'.

I>rl «rrar Irnn jardo*. Durtai* pas
tovu* 16.00 J dlrnn ir daugiau. A tiri- 
Saukit*

37lli A H<

—
—r

II

Turtas Siekia $6,000,000.oo .

4633-4637 South Ashland Avenue

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

I
3=

nr.in MINUI.
Prltjrr pirtįjnh) OiHtrjlni dlrtrtl 

na tūlė,
Mm priatatoinr ir atMlmanu- darbą
M ra priaUtomr vl*u» r*Uuilt1)gu« 

daiktui Ir matiniu, prie dnrbo
Mm taip-pat priMerMrim* kad *- 

leklra butu juma įranta dykai.
ParaAykit* niurna n *nu*y rrpr*- 

Mmtantaa atrniiiioa pa* Juu
Jua gulite UliUrbtl gnru> pinigu* 

prie kito darbo
Adraauoklt*

K»1i -lirnus**"

=
i=

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

100
200
300

auksinų
ir

M

»i

$2.00 
4.00 
.6.00 
Q OO

2,000
' 3,000

4,000

auksinų 
M
*>

••

40.00
60.00
80.00

500 »♦ • įo.oo y
■ 9,000 »• J50.00

1JXK] • »» 20.00 12.000 tt 200.00

? BARGENA8 VYRŲ ' 7

DRABŪCŲ.
Vyru Ir Jauny Taikiny padirbti 

ant orderio olutal Ir o*orkotal. bat 
Ma^lAaukd: Wllauatw uodaity nno 
120.00 nu su.ro.

Vyry ir Jauny Vaikinų satan 
•lotai ir ovorkotal Si* Iki MSJKi.

Vyrų Kalinto po <»,— Ir aucAAau.
Valkų Siutai po sLm ir augkčlaa 

-------- -*■- *-»■- - • 
firma, kuomet katnoa pakjta.

Mc« talppat turtina pilna Ulo K 
akut) aatioty putų tr aaorkoty aov 
M.M tr aucVian.

Full I »rr.M. Tuiado, Fruc.k Siu
tai tr tt *10.00 tr aucf^iau.

Atdara kiakri-ina onkarų Ua • 
rrl. N*d*lloml« iki * valandai 80- 
batomt* n*a ū>wna Iki t O olaadai 

. & gdhsom,
IdU K munuii nu Vhicnan, UL 

|»trtru IMI 
g—-.,.. . ............ ..... .................................

i
I

»-

I

PERSIUNTIMAS GVARANTU0TA8

Mm jau piuna.n* tini*, kad plnlrni par mu* alųnd nueina Uatuvac Ir yra Umokaml ) vionų Bi
ntai laiko.

Dėl plateroly Infortnacijy rodyk tuojnu* ant iaralau paduoto adrvao Jei nori tai gal) pinigus 
mum* priduoti eiUktal mire»yto aavo adranu Ir kam plnlrua ■InnPlata Ir me* Juo* tuojau* pnalųatma

Lithuaman Sales Corporation
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

imtiniuu
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