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Visus šaukia taikon arba karen
SOVIETŲ VALDŽIA STATO
, ULTIMATUMĄ SUO
MIJAI.

\

BOLŠEVIKAI PERSPĖJA
TALKININKUS.

PAKELIAMA ANGLEKA- BOERAI, TURBŪT, ATSISIAMS UŽMOKESTIS. MES NUO ANGLIJOS.
PASIŲLOMA AUGŠTESNĖ \ TAS PAEIS NUO RINKIMŲ
PASEKMĖS.
KAINA ANGLIMS.
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KAM REIKIA, MOKĖKITE
MOKESČIUS.

GALIMA SIŲSTI SIUNTI
NIUS LIETUVON.
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META1-V0L. V.

Tai jau aštuntasis nuo pra
džios armisticijos.

No. 61

Nieko Nauja Turkijos Klausime
TIE PATYS PASILIEKA
TALKININKŲ SUMA
NYMAI.
Graikai, turbūt, imsis ginklų.
Londonas, kovo 12. — Augščiausioji talkininkų taryba
kovo 10 d. ilgas valandasypašventė Turkijos likimo klau
simui aptarti. Apkalbėti visi
smulkmeningi militaftniai pie
nai, kokie,v prisiėjus reikalui,
turėtų but pavartojami.
Taip-pat daug laiko paš
vęsta ir Armėnijos klausimui.
Susirinkiman išreikšti savo
nuomones buvo pakviesti ad
mirolas Beattv, karės sekretorius Cburebill ir kiti.
Graikijos premjeras Venizelos visas laikas stovėjo už tai,
kad talkininkai prieš turkų
sultaną pavartotų kuoaštriausias priemones.

šėionis. Ypač Armėnijoj ir
Cilicijoj, kur krikščionys ne
apsaugoti.
Turkų kariuomenės vyriau
sias vadas Mustapba Kernai
Pasba
daug
nesmagumų
daro talkininkams. Jis grūmo
ja jiems. Graikai apsima tą
vadą patvarkyti. Smirnos apirubėje yra 90,000 graikų ka
riuomenės. Iš ten ji pradėtą
veikti.
Nežinia kas padaryta su tuo
graikų pasisiūlymu.

kas, pagaliaus patvarkė savo tolimesnis tos šalies likimas. Į ž m o > k a d t a w » *«t»*etas yra
Reikalauja taikinties arba pa- SAKO. TEGU LENKAI TAI- darbus ir kaip šiandie raportą! Šiandie Anglijos vardu šalį **#«** P r , e S . nacijonalistų
KOSI SU RUSIJA.
induos, prezidentui YVilsonui.
kelti karę.
valdo J a n Cliristian Smuts, *™& t l , r k « 'Parlamente, kuEBIFTAS S K E L B U S I NE
Raportas prezidentui turėjo kurs kieku galėdamas prieši- n a ' vadovauja Mustapba K *
PRIKLAUSOMU.
Kitaip bolševikai užpulsią
but induotas tuojaus. Bet vie naši olandų nacijonalistų ele mal iš Angoros.
Revelis, kovo 11. — (fm
Be didžiojo veziro pareigų.
nas komisijos narys Wbite, mentui.
Lenkiją.
gauta žinių, kad bolševiku
Londonas, kovo 12. — Egip
Sali Paša bus dar ir karės lai
, 'atstovaujantis
darbininkus,
užrubežiniu reikalu kotuisnNuo šių rinkimų pasekmių
to įstatymų leidinio susirin
vyno ministeriu.
Stockholmas, kovo 11. Čia nesutinka pasirašyti. Jis ne
ras
(ministeris)
pasiuntęs
prigulės, ar provincijos Cape
kimo 52 nariu namuose Said
Anglijos, Prancūzijos ir Ame sutinka su kitų dviejų komi
Suomijai ultimatumą.
Kabinetas kiek palankus
Colony, Transvaal, Orange
Zagloul Pasba atlaikė susi
sijos
narių
nuomone
ir
sako,
rikon
pasiuntinybėms
rusų
Pareikalavus jis Suomijos
nacionalistams.
Free State ir Natai ir tolesrinkimą ir padarė rezoliuci
turbūt,
jis
skyrium
paduosiąs
bolševikų
valdžios
užrubežinių
I
arba stoti taikos tarvbosna su
ją, kuriąja paskelbiama Egip
Ministeriu parinkimas užsi
niai pasiliks Anglijos valdžio
prezidentui
raportą.
reikalų
komisaras
Tchitcherin
.sovietų valdžia arba tuojaus
to ir Sudano nepriklausomy
tęsė del varžymosi nacijona
je,
ar
bus
įsteigta
Pietų
Apripranešė,
kad
bolševikai
be
il
Po
raportu,
kol-kas
pasi
pakelti karę.
Pastarąjį Gal kontroliuos departamen bė. Be to, rezoliucijoje intargesnio atidėliojimo pradėsią rašę tik du: Rembrandt, at kos Olandų respublika, nepri listų su sultaniu
tas x\nglijos protektoratas.
\'ietos bolševikiniai elemen
ofensyvą prieš Lenkiją, ,įo: stovaująs anglekasyklų kom klausoma Anglijai, su nuosa- spaudžia talkininkai.
tus.
tai i tą ultimatume Suomijai
tos šalies valdžia nestosianti panijas (operatorius), ir Ro- vąja vėliava ir su renkamuoju
Pradžioje buvo pranešta,
neprielankiai atsineša.
Jie
Turkijos klausime generalis PATARIA DUOTI 25 LAI
taikos tarvbosna su bolševi binson, atstovaująs publiką. prezidentu.
jog nacijonalistai pienavo ka
tvirtina, kad tasai ultimatu
VUS KANADAI.
kais.
Yra priežasčių atsimesti
binetan pastatyti net keturis veikimo pienas neatmainytas.
Kas
siūloma.
mas gali pakenkti pienuoja
Tik buvo tariamasi užimti
savo
partijos
parlamento
a
t
Anglų valdžia Pietų Aprimai i trisdešimti dienu ivvk, Kaltina lenkus.
Ottawa, Kanada, kovo 12.—
Komisijos raporte pasiųlostovus.
Bet
Mustapbai
Kekaikuriuos
^
r
k
n
valdžios
de
kos Unijoj susilaukė daugelio
Jellicoe
si ančiai Vai savoje konferen
Tebiteberin savo pranešime ma:
niai nopavvko su tais pienai*. * r U m e n t n » , jei jau prisieitų Anglijos admirolas
priešininkų.
; užimti patį Konstantinopolį. savo raporte pataria parla
cijai. Toje konferencijoje, sa pažymi, kad bolševikų val
Padidinti anpįekasiams už
Pirmoje vietoje prieš ang
Yistf M a r t i n i s peiwgam- T a ! k i n j n k a u w v|)m
-. M . a f ) ) l w mentui paskirti 2o karės laikoma, dalyvausiu ir bolševi- džia (Rusijos sovietų respub mokestį 27 nuoš. vietoje 14
ypač
lus stovi Pietjj-Aprikos vilnų zuotas kabinetas yra kiek turkų karės depavtainenįa*.,£.m^ Kanadai.
kų atstovai. Jie ten mėginai lika) ilgas laikas darbavosi ir. nuo*.
pakelti klausimą taikos ne f
Tai butų savos rųšies miliPalikti 8 valandas darbo gaimntojaiy kuhuos begalo iš prielankus naci jonai istams.
darbuojasi įvykinti taiką tar
su parubežinėmis viešpatijo pe Rusijos ir naujų kaimini- dienoį vietoje anglekasių rei naudoja anglai vilnų fabrikan
VOKIETLFOJE NUŽUDY
tarinė kontrolė.
e
Stockholmas,
kovo
11.
—
tai. Tie tiesiog tunka vilnų ga
mis, bet ir lygiai ir su talki nin respublikų.
TAS VIENAS PRAN
kalaujamų 6 valandų.
Bet tas nereikštų, kad tal
mintojų
lėšomis.
Čia
vienu
torpediniu
laivu
iš
ninkais.
CŪZAS.
kininkai turėtų paimti savo
Tuojaus pakelti
anglims
Bet vietoje pageidaujamos
Tolinus anglams priešinin Pabaltijos atkeliavo gen. Yu- j k o n t r o K > n v i s ą turkų valdžią.
Turi jie vilties.
taikos lenkai su visu pašėlimu kainą — kaikuriose kasyklo
Berlynas, kovo 11. — To
se ligi 70 centų tonui dau kus padaugino, brangus pragy denič.
Pastaroji galėtų but paimta
kovoja,
paima
Rusijos
mies
Vietos bolševikų atstovai
venimas.
giau.
tik tuomet, jei turkai pasiro mis dienomis daugel vietose
tečians turi vilties, kad ultima tus ir be paliovos atakuoja
P I R K I T E KARĖS TAUPY dytų nesutinką su paduoto įvairias prancūzų
komisijas
Pagaliaus
pačių
boerų.
nacibolševikų
kariuomenę.
panaikinti
vyriausybės
kon
t urnas Suomijai duosiąs gerų
MO ŽENKLELIUS (W.S.S) mis jiems taikos sutarties są buvo užpuolę vokiečiai. Tas
jonalis
ir
rasinis
skirtumas
trolę
nustatyme
anglims
kai
pasekmių. Jie tikisi, kad Suo
IntrauMami ir ulrrainai.
lygomis, arba jei nepertrauk sekė po to, kuomet vienas
mini r visus kitokius suvaržy prisideda prie žygio atsimesti
mija sutiksianti stoti taikos
prūsų princas čia Adlon VJYŠnuo Anglijos ir pradėti savi- ma, kad Anglija tam boerų tų persekiojimų krikščionių.
i
Bolševikas komisaras sako, mus,
tarvbosna.
butyj su savo šalininkai?
stovį gyvenimą.
žygiui smarkiai pasipriešintų.
kad ,iei tasai lenki} žygiavi
Venizelos karingas.
White nesutinka.
Bet kiti nuomoniauja visai
mušė prancūzus o£icierus.
Nacijonalis
boerų
senti
mai veikiai nepasibaigs, tuo
Pietų Aprika brangintina
1 ui eš ingai.
Ties Wernitz, arti Potscl
mentas, kaip pranešama, toks j draikų premjeras labai ka^
Su tokiais pasiųlymais ne- j
met sovietų Rusija ir raudo
Anglijai
šiandie Suomijos kabinete
didis, kad del ano pairę dau ringai atsineša į turkus. J\< mo, vokiečių minia primuš
noji Ukraina tegu neturės at visai sutinka komisijos narys j
įvykęs klišis. Be to, visoj ša sakomybės už pasekmes ir tyi- \Vhite. Ypač jis stovi už tai,! Pietų Aprika yra Anglijai gybė maišytų šeimynų. Tasai susirinkime tvirtino, kad jei vieną prancūzą, militarinės
lyj paskelbta generalė suo gu nebus kaltinamos.
kad vietoje 8 darbo valandų ; brangntina savo aukso kasyk- sentimentas ima pradžią nuo talkininkai atliks kokią non> "komisijos narį. Ir tasai mirė.
mių kareivių mobilizacija.
Vokiečių vyriausybė deda
Sako, su lenkais negalima butų paskirta 7 valandos, jei-1 lomis. Tos šalies atsimetimas 1814 metų, kuomet Cape Col niilitarinę demonstraciją KonTas reiškia, kad bolševikai u ž m e t i jokių ekonominių gu jau ne 6, kaip to buvo rei-1 Anglijai padarytų daug ne- ony, priklausiusi Olandijai, stantinopolyj, tuomet turkai pastangas surasti kaltininku?
vargiai gali sulaukti prielan ryšių, kuomet jie atakuoja.
kaiavę anglekasiai.
smagumų. Čia nuomoniauja- buvo. priskirta prie Anglijos. dar labjaus pulsis prieš krik- ir nubausti.
kaus atsakymo.
Bolševikai pasilieka prie
Bet bolševikai daugiausia -avo c enųjij taikos sąlygų, ko
Mokesčių svarba.
blankų, kokios suplaukia į darbdavio p a d u o t į . kolekto knygas ir peržiūrėti, l£ad su
vilties turi pačiuose Suomijos kias į \ lenkams buvo pasiūlę.
kolektorių ofisus prieš* kovo riaus ofisan visų savo darbi žinoti, kaip stovi finansiniai! y y r i a u s y , b ė 8 tikslas - kuo1
bolševikuose, katrie, sakoma,
ninkų sąrašus su pažymėjimu, reikalai.
15 d.
teisingiausiai surinkti p&skiratkiunta ir mėgina
išnaujo NORI UŽGINTI STREIKUS
Toliaus statomi klausimai, kiek katras uždirba pradėjus j Reikia pasakyti dar daugiau, tus mokesčius. Kuolabjausia
pakilti pragaištingan darban.
DARBININKAMS.
kaj£ vyriausybė,gali susekti $15 savaitėje.
j ^ į ^
įntfm
pasą- saugojamasi klaidų, kad žmoVYRIAUSYBĖS AGENTAI
klaklas, padarytas blaukose, Blankos sulyginamos su są- \ kyti, kiek jie uždirba tiesio-! u™]s « e b u t u daroma jokia
Mannerheim buvo Variavo j .
Paryžius, kovo 10. — Pran
SUŽINO, KAS K I E K
v
arba kaip gali patirti sukty
rašais.
' giniu keliu. Daugelis vra žmo-i skriauda, Jeį per klaidą karvyriausybė padavė
Pabalti jos viešpatijų konfe euzijos
UŽDIRBA.
bes,
lygiai,
kaip
gali
pagauti
nių, katrie be tiesioginio sa 'tais paimama nuo žmogaus
rencija k i tuomet buvusi Gel- parlamentan sumanymą, kad
Kuomet
vyriausybė
surenka
Tuo
tikslu
dirba
tūkstančiai
Wwį
k
a
t
r
i
įfiėgina
išsisukti
e
singforse daug smagumo pa darbininkai visokius nesutiki
vo-užsiėmimo padaro pinigų ir kiek perdaug ir paskui apie
nuo
išpildymi
blankų
"arba
žmonių.
blankas nuo pavieniu žmonių
• . i r . tą sužinoma, klaida tuojaus
darė sovietu valdžiai. Nes kon- mus su darbdaviais išrištų
v v . .
v ..
mokėjimo mokesčių.
ir
darbininkų
nuo I pasaliniais užsiėmimais. Vieni pataisoma ir permokėti pini
. sąrašus
, , ._ .„^
v
ferencijoje nebuvo
nutarta gražiuoju. Streikuoti darbi
Washington, kovo 12. —
darbdavių, tuomet kitas su ki daug pelnija parduodami že gai, kad ir vienas centas, su
pradėti karę prieš bolševikus. ninkams galima tik tuomec, Mokesčius nu įplaukų turi Kas Dėdei Šamui turi but
0
tais sulygina ir patiria, ar tei- mę, arba kitą kokią nuosavy grąžinami.
žinoma.
(Ii jei ne karė, tai turėjo sek kuomet bus išsemtos visos mokėti visi tie gyventojai,
singaį piklomi mokesčių naof galiniais
už tai pel.
bę. Kiti darbais
vakarais iružsiima
pa
Taip vyriausybė surenka
ti taika, buvo pamanius so gražiuoju susitaikymo prie katrie, būdami nevedę, per
Vyriausybė mokesčių nuo Įplaukų įstatymai.
monės/
šimtus milijonų, kurie reikavietų valdžia.
nija pinigų.
metus uždirba daugiau vieno įplaukų mokėjimui paskelbia
Kaip blankos, taip sąrašai
Kaip nuo tokių, taip nuo ki- j lįngi apmokėti skoloms, padaBet žinomas suomių genero
tūkstančio dolerių, ir vedę — visiems suprantamas skait
las Mannerheim, didelis bol
daugiau dviejų tūkstančių dol. lines. Sako: Kiekvienas neve-i s u didžiausiu atsargumu pas- lokių pelnų reikia mokėti I rytoms karės metu. Kas mėgiševikų priešininkas, nesenai
Ir kaip tie, taip anie privalo dęs žmogus katras uždirba kirstomi. Prie to paskirstymo mokesčius. Ir tuos pašaliniu^: na nuo mokesčių išsisukti, tas
viešėjo Varšavoje. Jis dabar
išpildyti tam tikras blankas per savaitę
arba daugiau ofisuose dirba kasdien tūks pelnijimus visuomet reikia kenkia pats sau i r'visuomenei.
sugrįžo Suomijon. Sovietų val
(raštus) ir pristatyti savo dis- privalo išpildyti
mokesčių tančiai darbininkų. Tie dar priskaityti prie nuolatinio už Nes nenori prisidėti prie sko
džia tad nuomoniauja taip:
trikto mokesčių kolektoriaus blanką. Tą patį privalo pada bininkai, sulygindami raštus, siėmimo įplaukų.
lų apmokėjimo, prailginą il
Jei Suomija atsisakys dabar
patirįa,
ar
Jurgis
Kepuraitis
Visas
laikas
dirba
ekspertų
ofisan.
Blankos
turi
but
pris
WASHINGTON, kovo 9. —
ryti ir vedusieji, katrie per
taikinties, reikš taikos neno Siuntinių leidimas tarp Ame tatytos į ofisus nevėliaus ko- savaitę uždirba $40 arba dau tikrai uždirba tiek, kiek jis štabas, kuris surašinėja tuos, gesniems laikams mokestis ir
ri nei Trenki ja, nei kitos vieš rikos ir Lietuvos prasideda vo 15 d. Kas to nepadaro, ga giau.
paduoda savo hlankoj.
katrie neišpildę reikalingų palaiko pabrangimą pragyve
j
%
nimo.
patijos. Ir jei Suomija apsims kovo 10. Didžiausias sunku lį užsitraukti bausmę.
Darbdaviai sąrašus yra pri blankų.
Šitas privalumas paliečia
kariauti, su ana bendrai prieš mas—dvidešimt du svaru; mo
Mokesčių nuo pelno ofisuoMokesčių nuo įplaukų biu
paduoti
sąžiningai,
Daugelis žmonių galvoja, iš visus šalies gyventojus, kaip versti
bolševikus stos ir Lenkija ir kestis dvylika centų u i svarą; kur vyriausybė gali gauti lai vyrus, taip nfcteris, kaip pi taip kaip jų vedamose kny re yra specijalė divizija, kat-. se dirba 18 tūkstančių žmonių,
T
kitos viešpatijos.
kitos taisyklės tokios pačios, ko ir reikalingą skaitlių dar liečius, taip svetimšalius.
gose yra užrašyta. Nes ir jie ra nieku daugiau neužsiima,! Iš tų daugiau dešimties tnksTokio stovio bolševikai la- kaip naminiems (Suvienytų bininkų, kad kasmetai peržiū
Be šito vyriausybė reikalau patys turi mokėti mokesčius. tiems, katrie neišpildo blankų! tančių pasklydę po visą šalį.
bai nenori. Nes ir jiems pa Valstijų) siuntiniams. Vinikas. rėti ir patikrinti dešimtis mi ja nuo kiekvienos firmos, Be to, vyriausybės agentai vi arba katrie mėgina šį-tą nu- Jie renka pašalines informakarto nuolatinis kariavimas.
*w
cijas apie mokesčių mokėtojus.
lijonų mokesčių nuo įplaukų kompanijos, nuo kiekvieno suomet gali paimti vedamas sukti.
•

\-

TURKIJA TURI NAUJĄ MINISTERIŲ KABINETĄ.

Konstantinopolis, kovo 11.
—Naujas didysis veži ras Sali
Komisija stovi už 8 vai. darbą.
Gal bus paskelbta atskira
Pasba paskelbė, jog jis sultarespublika.
nui liepiant isteigė naujų mi
Washington, kovo 11.—Pre
nisteriu kabinetą, kurs yra jau
zidento Wilsono paskirta ko
Londonas, kovo 11.—Pietimisija iš trijų žmonių išlyginti nes Aprikęs, unijoj, kuri yra aštuntasis nuo pradžios armi
sticijos.
skirtumus tarpe anglekasių ir | Anglijos vatd*ioje, vakar įvyVietos talkininkų diploma
minkštųjų
anglių
kasyklų j ) c o parlamentariniai rinkimai.
m
doinos atkreipia į
kompanijų, del ko šios žiemos į Xuo tų rinkimų pasekmės, ku-| tai
9l mažai
pradžioje buvo pakeltas strei-į i
dar neimomos, prigulės \"&ii a t mainas. J b gana gerai
r os

• •

Ff» * Office of Chlcago, 111. By the order of the President, A. S. Burlesoii, Postma.«ter General.

E S T E R E D AS SECOND-CLASS MATTEK MARCH 31, 1910, AT CHICAGO, ILLINOIS LNDER THE ACT OF MARCH S. 1879.

Bolševikai Grūmoja
Suomijai
• ^

•

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, KOVAS (MARCH) 12 D., 1920 M.

CENTS

«

P I R M O J I LAIDA

ffi

Penkiadienis, kovas i2~1920

DRAUGAS

_

bai turtinga, bet tie turtai
ti, bet jis neapsėmė. Beveik dymui nurimus prelatas išli
5TEH
l.IETl VU' KATALtKV DIENRAŠTIS gaišinami.
vi^i tos vyskupijos kunigai, po iš rūsio ir rado stalą su
Šitokios šnekos parodo, kad
ypač lietuviai, jį peikė už ta daužytą į šipulius, indų šukės
kariškumo nestoka republiko•**——
I lietuvis Lesniauskas.
Rusų tai. Tas papeikimas buvo vi išmėtytos, sriuba ištiškusi ant Vyrų ir Moterų RubųJKirpiEina kasdieną išskyrus nedėldienius.
nų partijoje, ir kad jos minti
Iš Lietuvos atėjo liūdna ži-Į biurokratams išvežus ištrėmi sai teisingas, ne« lenkas ad grindų ir ant sienos. Jis lai mo ir Desigojng Mokykla.
PRENUMERATOS KAINA:
mis gyvenantieji amerikiečiai mą: 4 vasario 1920 metų Nau-' man vyskupą Lubienskį nau ministratorius nepadarė nau mino savo senahės aptingimą. MUBUS istema ir mokymo būdu jųs
GHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
$6.00 jau rimtai rengiasi į kare. Tą miestyje a n t Šešupės mirė ku
trumpu laiku išmoksit* viso ama
dos
vyskupijai.
Apie
Velykas
1916
m.
prela
ji
vyskupijos
valdytojai
a.
a.
Pusei Meto
. . . . . . . . . . S.50
to.
reikia žinoti ir lietuviams.
nigas Salemonas Oleka vieti kun. S. Oleką paskyrė Griš
SCV. VALST.
Nabašninko kun. S. Olekos tas sunkiai sirgo. Nebuvo kam Mes turime didžiausius ir geriau
Metams
..-.-.-....-.. $5.00
Taikos Sutartis, matomai, nės parapijos klebonas, Seinų kabūdžio klebonu.
ir protas buvo šviesus ir bū Naumiestyje laikyti Mišių nei sius kirpimo, desigrning ir siuvimo
Pusei Metu
3.00
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
das
visuomet
rainus
ir
valia
pačioje
Velykų
dieneje.
Bet
Prenumerata mokasi iškalno. Lai niekuomet netaps patvirtinta kapitulos prelatas-dekanas. Jį
praktikos besimokindamas.
Jis suprato tos bažnyčios
kas skaitosi nuo užsirašynio dienos ne
Amerikos Senate. Nėra jiegos palaidojo vietinėse kapinėse 7 reikšmę Lietuvos architektū ištvermingai stipri. Tos ypa visą amžį tvarkingai gyvenęs Visuose siuvimo skyriuose mašinos
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas galinčios įtikrinti republiko- vasario.
ros istorijoje, prikalbino žmo tybės kaip tik geriausios yra kūnas atlaikė ir karo vargus varomos elektros jiega.
adresas. Pinigai geriausia siųsti išperKviečiame kiekvieną ateiti bile kones ir jiems padedant sutaisė augštiems baižnyčios valdyto ir ligą.
kant krasoje ar exprese "Money Or- nus senatorius, kad jie atsisa
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
Olekų giminė.
der" arba įdedant pinigus J regis kytų nuo savo užgirtų " Są
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
bažnyčią iš viršaus, išpuošė ją jams. Bet nabašninkas mylėjo
truota laišką.
Prijautė
lietuvių
atgimimui.
Patterns daromos sulig mieros, vi
lygų"* arba resevations. Kai
Olekų giminė yra pasižy iš vidaus. Griškabūdžio para savo parapiją, kurioje jis pa
sokio
«tiliaus ir dydžio iš bet kurioj
" D r a u g a s " Publishing Co.
kurie demokratai buvo belink- mėjusi
Suvalkijos
lietuvių pija tapo lyg kokia dvasios žinojo beveik visus nuolati Kun. Oleka gimė ir augo tais madų knygos.
1800 W. 46th St. Chicago, 111. stą pritarti republikonams ir gyvenime labiausiai
tuomi, pirmininkė Naumiesčio apskri- nius gyventojus. Jis grožėjo- laikais, kada dar. lenkų kalba
MASTER DESIGNING
Telefonas McKinley 6114
tokiu būdu pripažinti Sutartį k a d s a v o k r a š t u i d a v ė d a u g j t y j e . N e b u v o k a i m o , i š k u r i o s i s a v o u ž b a i g t a , a t n a u j i n t a , viešpatavo Lietuvoje. Bet ji
SCH00L.
ėu pridėtomis sąlygomis. Pre ir gerų šviesuolių asmenį). nebutų ėję mokslus nors du- papuošta bažnyčia. Jis neno sai visada brangindavo lietu
• J. F. Kj»snicA.;i, Vedėjas
rėjo didelės ir augštos vietos vių kalbą. Jis mėgdavo pasa 190 N. STATE STHEET, CHICAGO.
zidentas Wil šonas apgarsino Tarp jų pirmutinis, beabejo- trys jaunikaičiai.
rūpesčių. (jJarbės durnai jam koti šitokį atsitikimą.
puikiai sustatytą laišką sena nės, buvo a. a. vyskupas Juo
Kampas Lake St.. aut 4-tu lubų
Naumiesčio dekanas.
Suvalkijoje
buvo
vienas
buvo
nebrangu.
Neturėdamas
toriui Hiteheocks. Tame laiš zapas Oleka, kuris mirė Vilka
Naumiesčio klebonui ir de asmeninių priežasčių užimti augštas asmuo lenkas, luris 3
ke taip smarkiai išdėstė sąly viškyje 1890 metais. Iš Olekų
9ęB*9Š**99*9*************
gų pavojingumą, kad svyruo buvo daug kunigų ir ipasau- kanui mirus a. a. Kun. Sale- augštą vietą jis jos neapėmė. lietuvių kalbą vadindavo "bajantieji senatoriai vėl atsigrie linių inteligentų. Ne visi jie monas Oleka tapo perkeltas Bet tas jo prasi šalinimas už rani język" (avinų kalba). *
Dr. P. P. ZALLYS
1
Vieną kartą tas asmuo atsilan
b i Tokiu būdu Taikos Sutar nešiojo Olekų pavardę, nes jų klebonu ir dekanu į Naumiestį kenkė visai šaliai.
Lietuvis Dentistas J
<
kė
klebonijoje,
kur
buvo
daug
10*67
6o. MlchJgan, Aveuoe
+
tis turi liktis nepatvirtinta. motinos Olekiutės buvo ištekė Ant Šešupės kranto. Ten buvo
1897 m. Leonas XIII norėjo
nmtAmmd. m.
VAI-ANDOS: 9 iki 0 rakare.
Bet laikas jau baigtį ne jusios už kitos pavardės vyrų. didelė 1783 metais statvta mu- prelatą Oleką pakelti Senų kunigų ir keletas pasauliečių
•,N€€«:€€€fc€€€€€:C€€€<*i€€€<S€.<č
ponų.
Augštąjam
asmeniui
sančią karę su vokiečiais. A- Viena iš trijų pirmutinių se- ro bažnyčia. Jos stilius buvo vyskupu, bet prelatas neapsė
merikoje ji tebėra ant pope- serų kazimieriečių yra duktė renesansas su tomis ypatybė mė. Tada į Seinus tapo atkel pavadinus lietuvių kalbą avi
ros. Todėl prišeis pasinaudo Olekiutės Dvaranauskienės.
mis, kurias į architektūrą bu tas vyskupas Antanas Bara nų šneka* vienas pasaulietis
ti senatoriaus Knox'o suma
vo įvedę Lietuvos karmeli nauskas. Jis kvietė kun. Oleką ponas nupasakoio atsitik'iią
nymu padjiotu 13 gruodžio
tai. Kaip daugelis gražių ar būti artymiausiu pagelbinin- iš savo gyvenimo.
Augštas Anglijos valdinin pereitų metų. Tas sumanymas
Lietuvis Gydytojas ir
"Važiuoju, sako, vieškeliu
Nabašninkas Salemonas Q- chitektūros paminklų ta baž ku, bet prelatas nenorėjo atsi
kas lonl French, pusėtinai yra šitoks:
Chirurgus
l e k a buvo gimęs 1831 metais. nyčia buvo apkamšyta mažais žadėti Naumiesčio. Vyskupui ir privažiuoju grįžkelę. Neži
2201 Weet 12nd St.
spaudžiantis
Airiją, siuntė
nau į katrą puso pasukti. Ma
" S u t a r t a , kad Suvienytų Baigęs Seinų seminariją jis, nešvariais miesto namukais.
Kampas S. Leavitt St.
Baranauskui
mirus
rudenyje
pasta savo vvriausvbei i Valstijų Senatas pilnai pata kaipo gabiausias klierikas, ta
Telefonas Canal 6222.
Kun. Oleka pasirūpino, pa 1902 metų kapitula vėl rinko tau priešais ateina žmogus
Valandos 1—6 ir 7 iki 9 vakare.
Londoną. Airiai Sin-Feineriai ria ir pritaria pripažinti Ver- po išsiųstas į Varsa vos Aka rapija nupirko namukus prili
lietuvis. J o kluusiu: "KtorenKesidensija:
pagriebė
maišą su raštais. sailles'o Sutartį, bet tiktai demiją. Prieš Lenkmetį Seinų pusius prie jos iš šiaurių pu Oleką. Jis ir vėl neapsėmė. dy droga do majątku pana
3114 W. 42nd St.
1910
m.
į
Seinus
atėjo
vyskn
Telefonas
McKinley 4988
Veikiai po to Amerikos laik tiek, kiek toji sudaro taikos dvasiškijos jaunuomenė augš- sės ir tie namukai tapo nu
N . ? " (kuris kelias į p. N. dva
Valandos:
iki 10 ĮSryto.
raščiai ėmė rašyti, kad mai padėtį tarp Suvienytų Valsti tuosins teologijos mokslus tu- griauti. Žmonės sudėjo pinigų. pas A. Karosas. Ir tas norėjo rą). Žmogus atsako prašyda
pasinaudoti kun. Oleko išmui
3*
še buvę dalyku stambiai pa jų i Vokietijos."
rėdavo eiti Varšavoje v tiktai i Diktoka šventvietė pasidan timį bei prityrimu, bet Nau mas kalbėti lietuviškai. Aš
r
liečiančių ir Ameriką. Nėra
Labai galimas daigtas, kad po 1866 m. eidavo Petrogra- apie bažnyčią. Tą šventvietę miesčio meilė tos vietos kle nusiduodu nemokąs. Jis sako: v - - - .
pasakyta nei kaip sužinota tų trumpoje ateityje Amerika tu de. Varšavos Akademiją na- aptvėrė augšta muro tvora,
" T a i ve Lietuvos duoną val
JOSEPH C. W0L0N
bono širdyje buvo nepergalima.
poperų turinys, nei kur jos rės taiką su Vokietija, o kare bašninkas baigė drauge su kurios artistiškas pryšakys tagyt moka, o lietuviškai šnekėt
Jetuvis Advokatas
Karžygiška
Bažnyčios
meilė.
dabar yra.
S* SO. LA SALLE STRKET
tai n e . " A£ supykęs sakau:
su Anglija, Meksika ir dar Jaczewski\i, kuris vėliau ta-1 p 0 papuoštas trejais geležiGyvenimo Tel. Humboldt 97
Tai jau antras tos rūšies at kuomi nors. Tą naudinga yra pęs Liublino vyskupu pasižy-' niais vartais. Ties jais tapo iš- Tat aiškiausiai pasirodė 1914 "Nie lubię tej baraniej moVakarais 9911 W. 92-nd Btr—t
sitikimas. Pirm poros mėne apsvarstyti ir politikams ir įnėjo kovodamas su Rusijos mūryta pagarbos arka papuoš ir 1915 metais. Vokiečiai iš a- \vy." Jis man afsauja lenkiš
Tel. Rockirell €999
CHICAGO. ITJL.
sių vienas augštas Anglijos
kai:
"Droga
do
N
jest
ta.
napus Širvintos ėmė šaudyti
ta daugeli u stovylų.
biurokratais.
šiaip žmonėms.
valdininkas, tarnavusis Ang
Bažnyčios bokštai buvo li iš armotų į 'Naumiestį. Rusų Lecz proszę pamiętac, že trze- |Įl»<p « m m m m i
Profesorius
ir
Griškabūdžio
•m » . « » » > [
lijos ambasadoje \Vashington,
kariuomenės vadas matvda- ba miec baranią glowę, žeby
kę
neužbaigti.
Kun.
Oleka
pa
klebonas.
D. C. pasivogdino savo kelio
sirūpino juos iškelti kiek tat mas neatlaikysiąs liepė žmo nasz język nazywae baraiijm."
nės krepšį, kuriame taip*$i
Baigiantiems mokslą Vnrša- reikalavo simetrijos taisyklės. nėms kraustytis toliaiis. Jis (Kelias j N štai kuris, bet
butą svarbių dokumentų.
3107 So. Morgan Street
vos Akademija neduodavo aug ; $į a n ( iien Naumiesčio bažnyčia pasakė prelatui,*'kftd''apkasai meldžiamas neužmiršk, kad
CHICAGO, 1LL1HOIS
Labai galimas daigtas, kad
Geras yra daiktas tvirtinti štesnio laipsnio kaip kandids- « y r a gražus užbaigtas lietuviš- taps perkelti apie 10 viorstų tik avingalviui rodosi, buk
Telefonas Tardą 5083
ir Amerikos valdininkai šį tą Lietuvos gyvenimą stiprinant tą. Gavęs tą laipsnį a. ii. kun. į 0 r e r i esanso paminklas. Ka- į šiaurius nuo Naumiesčio ir inųs kalba yra aviniška).
Valandos: — 8 Iki 11 1S ryto;
« po pietų iki 8 vak. NadėUoįsakė
kunigams
keltis
anapus
duodasi pavogti Anglijoje ar jame pramonės ir pirklybos S. Oleka įsišventino kunigu r e p u s ė t i n a i jį apdaužė, bet
Gražiai atsimenu tuos lai
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
ba kur kitur. Tik mųs laikraš įstaigas. Tą visuomenės su 1856 m. ir tapo Seinų semina padarytosios žaizdos lengvai apkasų.
kus, kada atlaiduose prie sta
a
čiai tokiais atsitikimais ne- pratimą panaudojo keli asme rijos profesorium. Tai buvo užtaisomos,
Tada a. a. kun. S. Oleka pa lo senieji kalbėdavo lenkiškai,
perlabiausiai giriasi.
nys, sudariusieji Lietuvos At šviesus, nors sunkus Seinų vy- __
..
..v
^_ . sikvietė du savo asistentu ir o jaunieji lietuviškai. Kartais i ! • • • >
Tos rųšies atsitikimai beveik statymo Bendrove. Gal i kūrė- skupijos laikai. Ji laimingai ,Nenorėjo vyskupijos vaKlyti. pasakė jiem, kad veikiai ka kildavo ginčas tarp lenkuo
niekada nepasitaiko papras jai ir gražiai svajojo, bet da persirgo lenkmetį. -Vyskupu
Apie 1880 metus a. a. Ole- rės linija perkirs parapiją pu jančių ir lietuvių. A. a. prela
Gydytojas ir Chirurgas
tais, ramaus sugyvenimo lai bartinė valdyba nemokėjo ap tada buvo lenkas mylintis lie-j ka tapo Seinų Katedros Ka- siau. " J u d u eikita į aną pusi;, tas nesi karščiuodavo nei ne
i uom- siginčydavo, bet daugelį kar
Ofisas 4930 W. 13 S t
kais. Be jos rųšies atsitikimų saugoti Bendrovės nuo viešos tuvius grafas Irenejus Lubien- iiiauninku, apie 1890 m. jis tapo o as liksiu sicion.
Kamp. 40 Coort
beveik
niekuomet neprasi ir skaudžios kritikos laikraš «kis. Tarp seminarijos prole-; prelatu. Vyskupui P. \Vierz- tarpu vokiečių anuotos nušla tų jis. ginčą numalšė papasa
Res. 1229 W. 49 Avenae
Korių buvo šviesių asmenų, bowski'ui mirus 1893 m. Sei- vė klebonijos tvartus, sugrio kodamas čia atkartotąją anek
deda karė tai*]) dviejų viešpa čiuose.
Telefonas Cicero 2656
dotą.
J
i
s
pridėdavo
pavardes
Ofiso Cicero 49
vė , kleboniją visai, padarė
tijų.
KALBAME L1ETL VIŠKA1
"Vienybė Lietuvninkų" yra kaip lenkas lietuvių šatinin- : nų kapitula rinko a. a. SaleAmerikoje yra žmonių la taippat tautininkų-liberalų ve kas Jemiolkovvski ir mokintas moną Oleką vyskupiją valdy- skvliu bažnvčios bokšte ir ir to augštojo asmens^ ir to
skliautuose. Rusų kariuome pono, kuris važiavo, ir to dva
bai mylinčių Angliją. Demo dama, kaip ir pati Bendrovė.
i
kratai tankiai kaltina republi- P a s J. >\\ Liutkauskas apie pat jis paženklina tuos šėrinin- MISIJOS PRIĖMIMAS IR nės vadas atsiuntė įsakymą ro, į kurį važiavo. Ta anekdo
kun. Olekui bežiūrint kraus tą padėjo laimėti jauniems
konus už pataikavimą ang svarbiausią paskutinės meti kus, kurie ne pinigais, bet no
L. L. BONAI.
tytis iš Naumiesčio. Klebonas lietuvybės apgynėjams dau
lams. Bet republikonų ir da nės apyskaitos dalį, t. y. apie tomis pirko šėrus.
— ——
•
giau negu jų karštos ^kalbos.
gi didžiųjų
kapitalistų šiuo bendrovės gautąjį pelną šitaip
P-as Liutkauskas išrodė tik
xuu
Lietuvos
liuosybės pasakė oficieriui atnešusiam
ADVOKATAS
atveju, rodosi, lyg daugiau už r a š o :
tai, kad turto sąraše namas priešai paskleidė žmonių tar paliepimą: " J e i jųs .genero Mat anekdotos pasakotojas
Ofisas Didmiestyj : .
kitiKs pasirengė kariauti.
yra apkainuotas per augštai$4, pe įvairius nesąmoningus pas- lui reikįa, tai tegu liepia su prelatas parodydavo lenkystės
29 South La Salle Street
Dabar
pažvelgkime
į
tą
di
apginėjams,
kad
jaunųjų
teisė.
Kambaris 324
550.00 ir kad Liberty Bonds kalus. Visaip jie meluoja, kad šaudyti mane sale bažnyčios,
Bepublikonai nori, kad visi
Tel. Central 6390
deliais
numerias,
kaip
dūri
yra mažiau verti, negu parašy tik tėvynės reikalams užken-i bet aš 'neisiu nuo j o s . " Ge
amerikiečiai butų pratinami
Esant dekanu nabašninkui
mis
tilpusį
visuose
laikraš
nerolas paliepė "Ostavit upria teko keletą kartų prirengti me
ta $16,740.00. Tat reiškia, kad kus.
prie karės veiksmų. Kaikurie
Vakarais, 812 W. 33 St.
čiuose
bendrovės
apgarsini
mavo
starika,"
t.
y.
palikti
" L i e t u v o s " Atstatymo Ben
senatoriai ir Kongreso nariai
džiagą
bažnytiniam
teismuį.
Tel. Yards 4681
Paleido paskalą, kad, buk
mą—"Bendrovė
pereitais
drovės turtas peraugštai ap Misijai Chicagon atvažiavus priešgynį senį.
vietoje visatinio militario la
Tais atvejais visuomet pasiro
metais
turėjo
gryno
pelno
kainuotas $21,290.00. Atėmus priėmimo pietfųs lėšavę tris
vinimo pataria Įvesti tik visa
Klebonas liko. Naumiestis dė kun. S. Olekos nepartyvu$6,629.29.
Turiu
pabrėžti,
iš tos krūvos $6,629.29 pasida tūkstančius penkis šimtus do- pateko į tarpą dviejų ugnių. mas.
tinį civilį kūno lavinimą. Už
kad tas x>elnas yra tik knygi riusio neva pelno tampa aišku,
tatai republ ikonai beveik pyk
Nabašninkas pasižyit^jo dar
J. P. WAITCHES
lierių devynietns asmenims. Visi tarnai ir tarnaitės, zak
ni
s-likt
y
viskas
pelnas.
Tikra
kad ištiesų nuostolio buvo ne Tai, sako, mat kur eina L. L. ristijonai ir vargoninkas si - ir tuomi, kad niekuomet apie
sta. Jie sako, %kad kaikurie
ATTORNEY AT L A W
ir
teisinga
atskaita
butų
pa
LIETUVIS ADVOKATAS
mažiau 14,660.71. Tas nuosto Bonų pinigai.
teisdaviai labai greiti išleisti
niai buvo išbėgę. Aštuonias nieką nekalbėdavo bioga.
rodžiusi nuostolį ir kelis kar lis tapo paslėptas peraugštu
4542 S. WOOD STRJEET
Naumiesčio bažnyčios zak
visokių įstatymų tik ne tų,
dešimties metų senelis kunigas
726 W. 18tli STREET
Susirinkime j įvykusiame 9 maitinosi šaltais užkandžiais ristijoje būdavo puiki tvarka.
tus didesnėje sumoje, negu apkainojimu minėtųjų turtų.
CHICAGO.
kurių reikia. Šiandien Ameri
Podraugei
ten
vikuomet
būda
tas dideliais uumeriais iš
Jeį dar butų galima iš apy kovo šv. Juijgio svetainėje ir gyveno rūsyje po išlikusia vo išlaikoma ir tvla. Netik k ukai reikia tikros ir gerai iš
garsintas pelnas. Štai pavyz. skaitos matyti, kiek bus nuo štai kas paaiškėjo. Blacksto- zakristijono bei kitų bažnyčios
lavintos kariuomenės. Jį tik
'«
dis iš tokių tikrų faktų, ko stolių iš Resorein'o, " Lietu ne Hotelyje Misijos buvimo tarnų trioba.
viena gali apsaugoti šios ša
nigai ten bengdavo balsų kal
DAU.VR GAVĖNIOS LAIKAS
kius galima rasti toje nepil v o s " ir notų, tai nuostolis iš laike užmokėtai už tris kamba
lisisakykitc Tyro Medaus $1.80
lies naudą.
Vienai prūsų lietuvaitei pro- bų, bet ir zakristijonai ir tar
Vicdrukas
5 nvaru pristatysiu t
noje atskaitoje, o jeigu butų augtų labai žymiai. Todėl p. rius ir tuomlaikinį misijos na testant'i meilinai pagaiM ka
Tuomtarpu Meksikos ir Anamus.
,
naujantieji Mišioms vaikai.
pilna
atskaita,
tai
ir
rezulta
rių
pramibmą
sykiu
Liutkauskas baigia sakydamas
W. STRYGAS
merikos santikiai šiandien ytalikų kniii^ A Nesibijo* •nr.'.a
Trumpai sakant, nabašnin
tai
butų
didesni,
žinoma,
l'loor
Lietuvos Atstatymo Bendro Ir už pietus keturi šim vw \ anriv'a;. ji ateidavo i^ kas buvo nepaprastų įgimtų S022 W. 40tli2nd
ra beveik toki, kaip Kubos
St.
Chicago, Iii.
nuostolio pusėn.
t a i su centais. Iš tų pi Širvintos į Naumiestį ir virda jT^aty-bjų ir nepaprastai gerai « vės valdybai.:
.:*
i r Amerikos prieš 1897 m. Ta
da Kuba šiaušėsi prieš Ame
Oia p. Liutkauskas parodo,
Jus mums skelbėte, kad nigų užmokėtaitrys šimtai do- vo klebonui valgyti. Vioiin išauklėtas žniogus.
riką, darė jai nemalonumų, kad prie nuostolių reikėjo priKun. P. Biičys.
bendrovė yra visuomeninė lierių už kambarius. Tatai iš kartą ji išvirus valgio pa l«*.';o
viso
u
i
pramitimą
Misijos
ir
R«sid. 9S8 So. Ashland Blv. Chicago.
kenkė jos reikalams, kol galų skaityti kapitalą įdėtą j Rejj ant stalo ir prasivėrus du
įstaiga, su demokratiška
.
Telefonas Haymarket 0544
i
gale Amerika sutvarkė Kubos sorcin Mi'g. Co., taippat pasko
tvarka, ir kad ji yra koge- už tuos pietus {užmokėta šim ris Į rūsį Rusiai pasakė *4'o
* Draugas' J žada atspauzdin
reikalus "išvarydama sveti lą duotą " L i e t u v o s " Bendro
riausia vieta mūsų pinigams tas dolierių. Tbip kad pietus nas kunige, n eldžiam valgyti: ti Jvatalikų Vyskupų aj)lii»k
mus.'* Kubos neprigulmybė vei. Į Resorein Co. tapo įdėta
ivesti. Faktai sako, kad t a * ' l ™ * ™ a P i e risdešiints do- jau viskas ant stalo. Tą pasa raščio ištrauką^ ot'icijaliai -pa
RIISUA gydytojas ir ohfcsugas
lierių. „
dėlto nenukentėjo, o naudos $43,821.55, į " L i e t u v o s " Ben
kius ji išėjo sau. Senelis pre darytas, įmautiems nemažiau
viskas yra neteisybė."
SrweUaJfc»ta» MotoriiUcų. Vyri^Lg
pasidarė ir jai ir Amerikai. drovę $5,000.00. Kadangi neži
latas
nesiskubino
lipti
.-.taeiaįs
100
egzempliorių
$3.00
kaina,
Išeina, kad netiesa užderėjo
Vaikų ir visų ohrouišku. Ugų
Kepublikoniska
Oiicagos nia kiek nuostolių bus iš tų bendrovėje, o ne pelnas. Lž I _ , x
neparankiais laiptais augštyn. po vieną eg?. 6 centai. Pilnasis Ofisas: 8354 So. Ralsted St., Chicago
»,
* A v
,
,
'
,
,
....ilaeteivos
JtfisJHOs
Antrašas:
Telefonas Mkdaęt* 0003
u
" T r i b ū n e " duoda suprasti, dviejų neatsargių pinigo išdėJam bedėsiant atlėkė rusų ar- aplinkraštis iš anksto užsisa
pelno darymą ji nekalta; t 0 jn
įTT* N
VALANDAS:
10—11 ryto 0 — * po
y
k
kad taip reikia padaryti ir su jimų, todęl p. Liutkauskas sta
0
W e s 1 i įl
motos
suvis
išmušė
triolios
kantiems
iOO^gz.
$25.00.
Po
piety 7—8 vak. NedtaJomia tO—18 <L
nepadarė. J i .tik kalta, kad ne- r '
Jfl'
'
Meksika, kurios žemė yra la to tik klausimo ženklelį. Taip- tiesą skelbė.
' . .'
L V ^ U a m į a ir plvšo kamban-je. Ž^iu- vieną imantiems 50 eentŲ.

A. a. kun. Salemonas Oleka.
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rt tų faktų spaudoje, buvo ža mu nariu ar pasekėju. Jisai
•———a
dėjęs prašyti to ir gerb. kun. nei nepretenduoja prie to. J o
Bučio—nes, girdi, šiaip ar taip visa gyvenimo linija kitokia. J
i
n
Darbininko" No 28 (658) j Irius politiškus ryšius.
—visa tai jau senai praėjo, partiją jo neintalpinsi; perplai
snbatoje, kovo G d. tilpo kun.
Lietuvos valdžia, sužinojusi mūsų diplomatai turėję geriau tus j i s a i v Seniau jisai nenorė
F. Kemėšio straipsnis vardu a p į e tą memorandumą ir jo tu sius norus—o, girdi, iš tų visų jo nei pripažinti nei' partijų,
Kun. Jonas Žilius. Xors to rinį, įsakė delegacijai tuojau kolčakinių nelaimių, kliuvo nei srovių, dabar jį viena tik
i
straipsnio anaiptol nepagi atsiimti jį iš rusų reikalų ko Lietuvai šis tas ir gera; juk, mintis gaivina, tai kad visas
J E I G U TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ
riamo, bet kadangi jis teisi misijos. Delegacija savo posė čako, jeigu ne kolčakiniai, tai partijas i r sroves į bendrą tau
na žmogų, kurio klaidas mes dyje svarstė tą savo valdžios gal, girdi, mes ir šiandie veltui tos darbą vesti. I r ar jisai vie
ramiai išrodėme, todėl tą reikalavimą ir balsų didžiuma klabintume, alijantų kanceleri- nas toks? Ar mesime į juos ak
i
straipsnį
perspausdiname nutarė jo nepildyti, nes memo jas, kad mums ginklų parduo menis už tai f
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami
nepraleizdami nei priekaištų, randumo turinyje nematė nie tų. Šiandie visa Lietuvos ka
Kada krikščionys demokra
ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus.
daromų neminėtiems asme ko pavojingo. Posėdyje daly riuomenė apginkluota.
tai siuntė nuo savo Tarybos
nims, todėl neteisingai krin vavo apie 10 asmenų. Tik du
Bet šiandie skaitau savo kun. Žilių į Paryžių—abejoju,
tančių ant paminėto kun. balsu buvo už tai, kad išpildyti priederme paduoti skaitančiai ar jie galėjo tikėties jį patap
Bueio.
Perspauzdinamasis valdžios reikalavimą ir memo publikai visą tą atsitikimą. siant uoliu partijos pasekėju;
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiusdami pinigus:
straipsnis aiškiai parodo, randumą atšaukti. Tuodu bal Juk kada keli asmenvs sutarė jie jį siuntė kad atlikti naudin
kad kun. J. Žilius su kun. F . su padavė: lietuvis kun. Jonas atlikti kun. Žiliui morales žu gą tautos laisvei darbą. To pa
n
Kemešiu sudaro vieną rųšį Žilius (ką tik tada atvykęs iš dynes—jie ir tą atsitikimą— sitikėjimo kun. Žilius neužvylė.
mus
katalikišku
veikėjų. Amerikos) ir gudas, p. Siemaš- kun. Žiliaus balsavimą prieš Lietuvių tauta del Pfttsburgho
Kun. Buėys prie tos rūšies ko. Visas šitas atsitikimas yra Voldemaro
memorandumą— suvažiavimo rezoliucijos—negi
negali ir nenori prisidėti. užrašytas Delegacijos protoko paskaitė kun. Žilini už blogą ir išbrauks kun. Joną iš savo pa
Kadangi didelis yra reikalas luose su pažymėjimu, kas kaip suvažiavime Pittsburgbe ir vė- garbiausių sūnų skaičiaus. At
neskaldyti pajiegų,
todėl balsavo.
liau
'Drauge"—straipsnyje eis laikas, kada ir mūsų visuo
Tavo pasirinkimui iš 44
Pirmiau
negu pirkaite FARMA
kun. Buėys, kiek galima, pastjlių, spalvų ir didžio
Tėvynės išdavystės mustį di " K u n . Žilius ir Katalikų Fe menė vėl jį pagerbs ir nesma
gaukite platesnius paaiškinimus iš
visiems žinomu "BANsyviškiausiai išnešios Fede plomatams, žinoma, negalima deracija,' *—kam, girdi, kun. giai jausis, atsiminusi savo
GKK"
bicyeles. Mes už
Lietuviu
bendrovės, apie Lietuviu
mokėsime freighto persi
kolonija
Wisconsine,
k
u
r
j
a
u
daug
racijos Tarybos pirmininko
untimą iš Chicagos i J Ū 
prikišti. J i e norėjo padaryti Žilius balsavęs prieš memoran rinktinių atstovų rezoliuciją.
SŲ miesteli.
Lietuviu gyvena ir d a r tūkstančiai
vardą iki artimiausiam sudumą,
kuriame,
šiaip
ar
taip,
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
30 Oieny Dykai Ismlglnlin
kuogeriausia. Matydami pavo
Lietuvos
istorikas,
žyniėdaant dviragio, kuri pasis
ra
a
n
t
kurios
viskas
labai
gerai
a
u

kirti. ANT LENGVŲ •*sirinkinmi, o paskui pasi jus iš lenkų, rusų bolševikų, vo»- buvę reikalauta Lietuvos uega nepaisant kokie metai nebūtu.
MOKftCIC jeisru norima.
mas
šių
dieijų
faktus,
kad
lai
Nepirk kol • nepamatysi
D a u g u m a mūsų pilkėju buvo išvažitrauks iš praktiško viešo vei kieėių; negalėdami susišnekėti pt'igulmybės.
mūsų tavora ir nepapras
nėja po daugel valstijų bet tinka
kais josios kovos už laisvę, bu
tai žemų kainų.
Tiesa, tai tik vienas epizo
mesnes vietos niekur negalėjo rasti.
kimo. Jeigu kun. Bučio pa su latviais, jie prieš visus juos
LAMPOS.
vo katalikų kunigų, kurie tau
Vieta labai puiki farmos randasi a p 
RATAPLANKIAI
RAOAI ir
niūros yra teisingos, tai kun. ieškojo pagelbos rusij tautoje, das iš tų kamantinėjimų ir tų
kiti reikalingi
daiktai
linkui miesteli kuriam© visi biznie
Važinėjanti
tai bedirbdami, užmiršo tūlam
prie dviračio gaunami u i
riai
yra
Lietuviai
ir
dar
y
r
a
proga
Agentai
Kemėšio ir kun. Žiliaus klai tikėdami į Kolėako žvaigždę. žudynių. Bet ir visas anas vi
pu.sc kąinoa.NKSIl HK PI
VICTOJ KITO
Reikalingi
laikui brevijorių kalbėti, mi
NIGŲ. l>et raAyk šiandien
keliems biznieriams atidaryti kitokius
Vaikai padaro reikalaudamas mūsų nau
dos privers katalikų visuo- Bet vis dėlto jiems galima pri suomenės teismo procesas, at
biznius, nes t r u m p a m e laike bus bu(.era* pinigus. jo kataliogo.
šias laikyti, barzdas skusti—
Nusipirk
davojama
keletas
dirbtuvių.
Dar
da
virai
pasakysiu,
paliko
manyje
COMPANY
* menę pareikalauti, kad juo kišti, kad 1) jie nesuprato, kuo
MEAD CYCfJS
bar žeme labai pigi suliginant su
turbūt ras jiems ir pateisinimą.
MAŽA
I>ept F-395 ( hk&ffo
kitu kompanijų p r e k ė m s tai mūsų
du jas pataisytų. Jeigu tų stiprus yra bolševikai ir kodėl begalo sunkų ir nesmagų įspū
Pakeliui eidami jie primins,
UKĖ
bendrovė p a r d u o d a per pus pigiau.
klaidų nėra jųdviejų veiki- Kolčakas ir jo draugai—Deni- dį. Aišku buvo, kad gerbiamų
Gražios upės ežerai dabina visa aNauja Mažą r k i u Suhdivi/iją.
kad kai-kurie iš tų kunigų dėl
pielinke, visur geri keliai kad ir
* me, tai klysta kun. Buėys, ir kinas ir Judeničas turėjo pra jų "riezninkų" kuopelė atėjo
30 U imi tos j Didmiestį
blogiausiame ore visur galima iš
to mišių nelaikė, kad jų tūli po
54 Trukiai Kasdiena
A.BURKE
tada geriau jam visą savo kišti; jie nematė tos aureolės į susirinkimą jau " s u išgaląs
važiuoti. Žodžiu s a k a n t visi p a r a n litiški priešai—jų luomo bro
kumai del farmeriu yra ant vietos,
i/2 AKERIŲ
$475
(Lietuvis)
laiką sunaudoti mažoms as ant bolševikų judėjimo, kurią tais peiliais," su sutartu pie
visur Lietuviškai kalbama, sakoma
liai—nenorėjo jų prie altoriaus
418
W. Markei 8tr.
AKERIS
$550
ir dainuojama, taip tenai gyvenanmatė ir tebemato minios dar nu. Nors kun. Žilius i r išdavė
meninėms priedermėms.
Fottsvllle,
Penna.
prileisti. O gal ir Dievulis ga
Išlygos 15<jfr C'ash, Balansas
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi
So visomis ligomis priima nuo
Lietuvoje.
U Menėsij.
JAUNOS DIPLOMATIJOS bininkų Rusijos ir kitų salių, raportą daug geriau, ir pilniau lutinai nepasmerks, (tolime ti
Nuo 8 iki 10 vai. ryto
Mokyklos, Bažnyčios, Krautuvės
būtent kaipo pirmųjų paliuo- negu kai-kurie kiti mūsų siųs
Kas
norite
platesnių
paaiškinimu,
Nuo 1 iki 8 vai. po pietų
kėti, kad nel>etoU tas laikas,
SUKLUPIMAS.
Arti
tai
prisiųskite
savo
adresą,
o
mes
suotojų darbininkų iš po kapi tieji delegatai, nors iš pustre
Nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Vavlstovunuis priesakij. Nus
kada kun. Žilius kasdien mišias
prisiusime
j
u
m
s
knygele
su
plates
tok mokėjęs AuRstas Bandos
Vasarą 1019 metų kun. Jo talo vergijos. Gal toji aureolė čio tūkstančio dolierių gautų
niais paaiškinimais, paveikslais ir
ant visudos. Valgyk savo auginlaikys, o kun. Krupavičius nupienu.
i
nas Žilius, Amerikos Lietuvių ir nublanks kada; bet darbi kelionei ir gyvenimui Paryžiu
ta.s daržoves, ržsiauglnk vistu-—
siskus barzdą.
parduok kiaušinius, uždirbk pi
Tarvbos siunčiamas, atvvko ninkų jninių didžiuma dar ir je, jisai parvežė ir grąžino pen
Liberty Land & Investment Co
ningus ir laikyk savo dabartini
Paryžiun ir užėmė vietą Lietu šiandie linkusi garbinti Rusi kis šimtus dolierių (negirdėtas
darbą. Duok/savo vaikams pro
Mes pasiėmėm sau augščiauS. D. LACHAWICZ
3301 S. Halsted St.
Chicago.
ga kvėpuoti .šviežų orų ir užtek
Lletuvys
Graborlus patarnauju, laido,
vos Delegacijos nario. Buvo jos bolševizmą. Galima mūsų atsitikimas mūsų visuomenėje; sių teisėjų rolę ir, užsidegę nei
tinai vietos žaidimui.
ruvėse ko pigiausia. Reikale meldjiu atal&auktl, o mano darbu busite užganėdinti
tai laikai žymaus įsigalėjimo diplomatams prikišti ir tai, kad paprastai vis turėdavome pri nepamatėme, kaip patys pata
Mušk Augštas Kainas.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
2314 W. 23 PL Chicago, UI.
Kolėako ir kolėakininkų. Lai jie nepermatė, kokios galės bū dėti), nors ir apyskaitas iš iš pome nebetoismo. Mes lyg pa
Tilna informacija dykai su
TeL GanaJ H M .
kuponu apartoj— iškirpk ir pa
Laikas pamąstyti kuom per
mėjimai ginklais Rusijos nio- ti pasekmės jų to pavojingo sa leistų pinigų pridavė; nors at miršome savo pamatinius prin
siųsk šiandien;;.
narchistų prieš bolševikus Si kinio, kuriuo jie baigė savo me vežė su savimi geriausį rekor cipus, kurie mnsU 'krikščioniš
Velykas gerklę mazgosi Suval
bire ir pietų Rusijoje, galinga morandumą. J u k tik tuo saki dą tikrai gražaus ir rimto vei kai demokratijai priduoda tik
llll K T P O N A S
llll
gius dešrą. Duodu informaci- 88—
intekmė Taikos konferencijoje niu rusų monarchistai ir parė kimo tautos labui—vis viena rosios gyvybės ir jėgos.
im U I * An*.-T+'-•
«.^-^i..» f Telefoną* Pullman St
31. J. K D I T I S
» taip daryti gurus gėralus
Sazanovo ir jo pritarėjų, įnir mė visą savo viltį atgauti Lie kun. Žilius buvo griežtai visu
D R . W . A , MAJOR
106 tt. Da Salio Street.
Koks nors politikieris. patai
GYDYTOJAS IR
įamie už dyką
timas žymios dalies mąstančio tuvą—ir ne tik viltį, bet ir vei kuo kaltas.
Be
jokių
priedermių
iš
mano
CHIRURGAS
kūnas, tik del biznio pakabinęs
pusės
malonėkite
prisiųsti
pil
Ofisas
11719
Micfaigan Are.
pasaulio prieš bolševikų butas kimą, nes netrukus po to įvyko
COSMOPOLITA*
sau
ant
kaktos
krikščioniškos
nos
informacijos
apie
savo
prieAdyno* 8:80 lkl 8 Išryto — 1 lkl
1) Kaltas jisai pasirodė ir
meseio ųkės.
ir nebūtas barbarystes,—visa sutartis tarpe Rusijos ir Vo
CANTILE CO.
1 po pietų — 8:88 lkl 8:80 vakarą.
Demokratijos
iškabą—demago
dęlto,
kam
vienam
kitam
iš
Nedėliomis nuo 10 lkl 11 taryto
tai stiprino viltį, kad bolševi kietijos monarchistų ir prasi
Vardas
giškai mus sukursto ir mes li
80 Winthrop St., Boston, 19 K
reiškęs
nepasitenkinimą
ir
bai
kai gal ir trumpu laiku bus dėjo organizavimas Lietuvoje
pame tuojaus su nešvariais ba
Adresas
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mę,
kad
Katalikų
Taryba
išrin
nugalėti. Atskilusių nuo Rusi kolėakininkų ir. bermontininkų
tais
ant
žmogaus
ir
su
paskuba
riiiiiiiiimiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
jos tautų jauniems diploma kareivių su visais jų siautimais kusi Mastauską pirmininku, o išduodame moralės mirties
PRANEŠIMAS.
tams rodėsi neišvengiamu rei ir su visomis kruvinomis jo draugą Česnulį—sekretoriu dekretą žmogui, naudingai ir iiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimii
Dr. M. T. STRKOL'IS
kalu tarties su Rusijos monar skriaudomis, kurių iš jų Lietu mi. Mat. kun. Žilius buvo pati teisingai dirbančiam savo bro BIZNIERIAI GARSINKITĖS Lietuvos Misijos Antrašas:
Ū K T U VIS
kėjęs, kad straipsnis su para
Gydytojau Ir Chirurgas
257
West
71
str.,
New
York,
chistais, kad iš jų išgavus sava va prityrė.
Perkėlė aavo gyvenimo vieta |
lių naudai. .
"DRAUGE."
Brighton Park.
šu
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šalių nepriklausomybės pripa
N.
Y.
Tel. McKinley 261
Kokią krikščionybę ir kokią iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Independente,''—
Oflaaai 1717 W. 47th St«
Tasai sakinys netruko nu Lituanie
žinimą. Nedyvai, kad tarpe tų
(47 Ir Wo#d *•*.)
demokratybę mes įvykinsime
Valandos: 10 ryto lkl 1 po plotu, «:30 tkl
priešais
Lietuvos
valdžią—bu
skristi
į
VTashingtoną
į
p.
8:10 vakare Nedėllomla » lkl I i rytate.
ieškotojų vilko malonių atsidū
taip elgdamies!
N Tel. Boulevard 144
vęs
rašytas
p.
Mastausko,
kurį
rė ir Lietuvių Delegacijos vei Bachmatjevo rūmus ir pas p.
įįm » • • • • • » » • » • • • • • • • • • • • • •
FLORIDE*
Jei per aštrus buvau savo
kėjai—anot lietuvių priežo Lansingą. O kada vėliau rusai delegacijos narys Pakštas savo
šiame rašinėlyje, jjei ką užga
džio : pirksi, nepirksi, o paside inscenizavo Paryžiuje susirin- of icijaliuose pranešimuose i Ta
vau—esu gatavas atsiprašyti
rybai vadindavo Morkūnu.
rėti galima. Mūsiškius" diplo- ^ i m a atstovų atsidalinusių nuo
jThe Cigar Supreme
2) Kaltas jisai buvo ir dėlto, visus ir kiekvieną skyrium.
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Str.
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Valandos: nuo 9 lkl 11 ryte: nuo 3 lkl
bė, būtent gana prasti santi- kalo dalyvauti vienam iš mūsų
kad
refleksija,
atsipeikėjimas
po pietų: nuo 7:80 lkl 9.10 vakare
Aak your dealer for y o u r favorite aiz kaltas.
Telefonas Tardą tS44
? ' y o u r dealcr c ant supply you.wri te ••
kiai su latviais. D-ro Šliupo il politikos tūzų (kaip antai Yčui
turės ateiti. Turėi ime prieiti
Oflsaa:
4712 So. Ashland Are
3)
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jisai
užmiršo
pavar
f. LEVVIS CIGAJR MFG. CO. Newark.N. J.
gą laiką be atodairos skleidžia ar Naruševičiui); vien depar
VaL 4:30 iki 7 v. vak.
prie to, kad žmogų vertinsime
.' argest independeni Cigar Factory in the World.
Telefonas Drover 7044
ma politinė teorija apie lietu tamentų pletkai apie tuos as dę praucuzii generolo, užsira ne pagal jo gražiis, bet tuš
viškai-1 a t viską respubliką su menis sukėlė pas mus didžiausį šiusio stoti į lietuvių brigadą, čius žodelius, bet p? gal jo dar
Lietuvos viršenvbe aut Latvi- triukšmą, baimes ir protestus. ir dėlto,
bų.
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litikų tarpe—Yčo ir Voldema
ro tipo. Lietuviškuoju imperi- zentuoti Lietuvą. J i e buvo dė muose katalikus erzinančių da
SMULKME! OS.
kingi
vien
už
gerą
įkvėpimą,
lykų,
ir
vėl—
jalizmu persiėmę, jie ėmė sva
5) kodėl jisai prastas krik
joti apie prijungimą prie Lie gautą iš lietuvių memorandu
" Kėlei vis" rašo "Smetomo.
ščionis demokratas—ir dar del iios valdžia svyruoj
tuvos Liepojaus miesto ir tą
" ir "kltfmiestą laimėti kaip tik ir tikė Neteiskite, idant nebūtumėt daug ko kita.
rikalų ministeris tpsivogė."
Kamantinėjimai
darė
įspūdį
josi iš rankų monarcbistų. Ži
teisiami.
Abiejuose sakiniuosfe y r i tiek
nerimtą,
sloginantį.
Buvo
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nojo apie tai latviai ir degte
tiesos, kiek visame '* Keleivy
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rašau
ir
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karščio
ir
nemandagumo.
Ne
. PBARL OLIBENKONCBRT1NA
degė apmaudu linkui lietuvių.
je," tai yra nėra jos visai.
kur aš visa tai žinau, nebuvęs nuostabu, kad ir mūsų tarybi" K l e r i k a l ų " minisjeriui ErzTokiose tai aplinkybėse p. A.
tada Paryžiuje—gal paklaus ninkai užsidegė: vieni pasida
bergeriui žmonės javydi, kad
Voldemaras inteikė Rusijos skaitytojas. Visa ta istorija
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje
vė ujimo ūpui ir drąsiai balsa jis gavo turtingą plčią. " K e 
reikalų komisijai, buvusiai prie man gyvai prisiminė po to, vo už rezoliuciją nepasitikėji
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip negausi.
leivio" kalboje taa vadinasi
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
Taikos Konferencijos memo kaip man teko būti liudininku mo, ir atskyrimo nuo katalikų
vagystė. Prieš Lieti !vos prezi
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubirandumą, kuriame reikalavo kamantinėjimo ir pasmerkimo, visuomenės, kiti (mažuma), vi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
dentą seniai rengė maištą p.
pripažinti Lietuvos nepriklau kurį suruošė kun. Jonui Žiliui sai susilaikė nuo balsavimo,
koncertinių
geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirGabrys. Dabar mat r t ir " K e 
byscių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
somybę privezdamas tuo tikslu kai-kurie mūsų gerbiamieji vei jaųzdami tantalo kančias akyleivis" prie to prisiiėjo.
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
daugelį priežasčių. Memoran kėjai. Visą tą atsitikimą su vaizdoje visai nekrikščioniškos
muzikališkus instrumentus atsakančiai
dumas baigėsi sakiniu labai anuo nelaimingu memorandu operacijos.
klaidinančiu ir labai pavojin mu buvo man trejetą mėnesių
Kun. Jono Žiliaus vis viena įIMlIlIlIlIlIlIlIlUmiMIIIIIIIIIililllllliM
(
gu : girdi, lietuviai, iš savo pu tam atgal prie geros progos ap nepadarysime nei tinkamu PIKKITE LIETUVOS VAL
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ELL.
sės neatsisakys sudaryti atei sakęs su smulkmenomis kun. krikščionių demokratų partijos
STYBES POJNŲ.
Telefonas: DBOVBR 7309
tyje su Rusija šiokius ar to- Žilius. Buvo prašęs nebenaudo- nariu, nei kitos partijos ištiki iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniifiisfliiiiiiiiiiiiii
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P. Kvietkus ir J. Podžiuvelis
3
pereis Artesian ir Campbell
|
avės.; J. A. Poška ir R. AndrieT E G U . PRITAIKO AKINIUS
JIMS \KU,lši'.\s
IŠ BRIGHTON PARK.
jnosi ant mųs laisvės i r nepri- liunas—Maplewood
ave. i r
I
i klausoinybės, jus pro pirštos Rockwell St.; V. Paukštis ir J .
Vyrai, nepasiduokim vaikams, j žiūrėjote. Dabar, kada iškovo- Petraitis—Washtenaw ave i r
Akys
jom laisvę, kada iš griuvėsiu. Tai man St.; J . Podžiuvelis ir
Mūsų kolonijos lietuviai, atstatėm jaunų ir laisvų Lietu- P. Kvietkus—Fairfield i r CaAusis
kaip ir visur kitur, subruzdo vų, kuri jau bando atsistoti ant lifornia avės.; B. Nenartonis ir
pirkti Lietuvos Laisvės Pasko nepriklausomybės kojų, jus da R. Nenartonis—Mozart St. ir
Nosis
S
los bonus. Bet yra ir tokių žmo bar parvažiuojate. Bet ką jus Franeiseo ave.; J. J. Palekas—
Gerkle s
nių, kurie visaip išsikalbinėja gero padarėt del tos nuvargin \V. 46th S t , W. 46th pi. i r W.
nuo pirkinio. Užrašinėtojams tos Lietuvos? Kokius turite 45th S t , ižd. Paškauskas —
tankiai pasitaiko, kad užkalbi prirodymus,
JUMŲ ukya reikalauja nauju akiniu,. Aš
kad gelbėjot Riehmond St. ir Saeramento kaip<>
okulistas Kaliu jums patarti:
$4, $6, * i . *7, $*, *», *10
nus apie bonų pirkime, vieni nuims iškovoti tėvynės laisvę l Ave.; Ig. Žiemius nuo Archer Paauksuoti
Oi yno Aukso . . $6, «7. **. 9B, *10, $11, *1 J
Ant State, gratv^s 2S metai.
mielai priima, gi kiti išsikalbi Ar daug nupirkote Lietuvos Ave.
Ten palikta vietiniams
Kreivo* Akys Atitaisomos.
Visos Aklų Ligroa Gydomės.
nėja. Bet yra ir tokių, kurie pa Laisvės Paskolos bonų? A r pardavėjams pasidalinti gat
Tonsilai Prašalinami.
gatavi net šluotą paimti ir vyti daug aukojote " Laimingi bus ves.
Franklin 0 . Carter, M. D.,
120 SO. STATE ST.
per duris. Todėl apie pastaruo tie, kurie pasirodys buvę tik
išrinktas komitetas surengi \ ;ilnii«lo«.—» iki (i. NdėHomi*—10 ikllg
Į
U
sius nėra ko ir kalbėti. Noriu rais Lietuvos gelbėtojais, ku ami prakalbų ir pardavinėjimų
imti pavyzdį iš gerųjų.
rie pasakys: " Š t a i , aš pirkau bonų apylinkėse, priklausan
Viename name, pakalbinus, L. L. P . bonų, aukojau Liet. čiose prie mūsų kolonijos. Kokad pirktų L. L. P . bonų, 8 me Raud. Kryžiui, aukojau Tautos mitetan inėjo: Sumuiit, 111.—J,
tų vaikutis sako: "Mama, ir as Fondan nuo karo nukentėju Podžiuvelis su J . J . Paleku;
Praktikuoja 18 metai
pirksiu Lietuvos boną." Gerai siems šelpti.'' Tada priims ta
Ofisas
S148 So. Morgan St.
Clearing, 111.—P. Čėsna su J .
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų
Kertė S* ro St.,
Ohicago, UI.
sakau, vaikuti, prašyk savo tė ve kaipo brolį, seserę ir džiaug
saviškiams
Lietuvoje?
Povilaičiu; Garfield Park—P.
SPECIJALISTAS
velio, kad nupirktų tau tų gar sitės laisvos Lietuvos padan
Kadangi
tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek. pa
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro
Dūda su P. Biežiu; Morgan
lengvėjo,
kad
dabar
nlškij ligų.
bės ženklelį. Vaikutis sako: gojPark apylinkėje—F. Stasiulis. OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte
" M a n nereikia prašyti, nes as
Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:.
Iki 10, nuo 1S iki 2 po piet, nuo l !
Bet nelaimė, jei sugrįžę netu
Sekantį susirinkimų nutarta
iki 8 valandai vakare.
turiu savo bankelyj pinkų. Vis
rėsim kas liudys, jog eia bū laikyti 15 d., šio mėn., Liberty Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pie'.
40.00
$2.00
auksinų
2,000
auksinų
M
taupiau. Mano mama žadėjo
Telefonas Yarda 687
dami šelpėme tėvynę, pirkome svet, 3925 So. Kedzie ave.
n
man nupirkti pijanėlj." Et, sa
200
60.00
4.00
3,000
Mm m mmm « • » • » » » • » » !
bonų. Tada mums broliai ir se
kau, galima apsieiti ir be pijayy
Nutarta paprašyti visų, ten
300
80.00
6.00
4,000
serys tėvynėje pasakys; " T u
nėlio. Paderewskis savo pijaną
nebuvusių bonų pardavėjų, » » • >
u
4(X)
100.00
8.00
nevertas vadinties mųs broliu
6,000
kirviu sukapojo, kaip išgirdo,
kad nesivėluotų atnešti pinigus
BARGENAS
VYRŲ
n
500
10.00
150.00
9,000
kad pasaulis atsisako remti jo bei seserimi, nes tu nepadėjai už bonus pas ižd. B. A. Jovai
DRABUŽIŲ.
x
ii
l,000
20.00
200.00
12,000
tėvynę, kuri nori užgrobti sve mums kovoti, nepadėjai mums šų, 4449 So. California ave.,
Vyrų ir Jaunų Vaikinu padirbti
orderio siutai ir overkotai. bet
timas žemes. Geriaus, vaikeli, vargelio v a r g t i . " Gėda bus ir nes reikia kogreičiausia išsiųsti ant
noatsišaukti; vėliausių modelių nuo
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
$20.00 iki $45.00.
visai nepirk to pijano. Vaikas nuleidę akis eisime šalin.
Centran.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
Mes jau gaunamo žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami | vieną raėKad nereiktų to patirti, da
net augštyn pašoko.
Sako:
Kintai ir overkotai $15 iki $28.50.
nesj
laiko.
J. K. Enčeris, r a s t ,
Vyrų Kelinės po $3.00 Ir augSčiaų.
" J e i g u Paderevvskis sukapojo bar yra proga pasirodyti tikru
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali
pinigus
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
mums
priduoti
aiškiai
surašytą
savo
adresą
ir
kam
pinigus
siunčiate
ir
mes
juos
tuojaus
pasiųsime.
4403
So.
Mozart
St.,
savo pijaną, tai aš už savo su tėvynainiu, perkant L. L. P .
Pirk aavo overkota dabar prieS
Chieago,
111.
Kiemą,
kuomet kainos pakjla.
bonus.
taupytus pijanui pinigus pirk
Mes taippat turime pilną eilę r*"
skut) ne&lotų siutų ir overkotų nuo
siu Lietuvos boną." Paėmęs
Tat Brighton Parkieeiai, lai
\
$8.50 ir augSčiaų.
IŠ
BRIDGEPORTO.
knygutę rašau ir klausiu: kiek mųs tarpe nelieka lietuvio, nePull Dresd. Tuxedo. Prock Siu |
120 TREM0NT STREET,
BOSTON, MASS.
|
tai
ir
t
t
$10.00
ir
augsčiau.
tu savo bankoj turi pinigų? pirku^io L. L. P . bonų.
kiekvieną vakarą iki 9
Visu Šventų x>a^elPtJ»^ drau vai.Atdara
Nedėliomis
iki 9 valandai. Su- TtllIfllllltltllllllllllllllllllllllIIIIIItlllllIIIIIlllllllflllIIII|g|IIIIfIitllfllSltflllllllIIIIIIlIIIlllllIlillil«!IiCIHIIIIIIIIflIltfllIllllIIIIflIIIIlllllllT
Kiek galėsi įmokėti ?
L. L.'P. bonų nusipirkti gali
batomls visą dieną iki 1© valanda*
mm
gija
prie
Šv.
Jurgio
parap.,
t4
ma
pas
visus
L.
L.
P.b.
komi
8.
GOKDOlf,
f
Vaikutis sako: Bene aš var
Cbicagoj kovo 7 d., š. m., laikė 1415 S. Hateted St.. Cbicago, 111. •
teto
barius
ir
pas
F
.
Stasiulį,
įstrigta 1908.
guolis! Imsiu mat ant išmokėji
susirinkimą. T a r p kitko buvo
4438
So.
Fairfield
ave.,
phone
i
mo. Štai penkdešimkę ir duok
pakeltas klausimas kaslink Lie
man ženklelį." Žiūriu, atskaitė MeKinley 5948. Pastaroji vie tuvos L. P . bonų. Kareivis A.
» # > M i * » — * »tį
penkdešimkę ir dar liko keletas ta atdara dienų ir vakarais.
Jasiuskas paaiškino Lietuvos
Tel. Drover 7042
F. S.
sidabrinių. Sako: " J e i g u dar
būvį ir atsišaukė j draugiją,
sutaupysiu daugiaus, tai i r ki
ragindamas pirkti L. L. P. bo
LIKTI'VIS DENTISTAS
IŠ
BRIGHTON
PARK.
ta boną pirksiu."
Valandos:
su o 9 ryto iki 9 vak.
nų. Nariai vienbalsiai sutiko ir
Nedėliomis pagal sutarimą
Tas vaikutis—yra L. Šertvi
sulig išgalės nupirko boną už 4718 SO. ASHLAND AVENUE
L.
L.
Paskolos
komitetas
patis, 8 metų, žinomo Brighton
mrti 47-tos Gatvėm
$50.00.
nedėlyj,
kovo
1
d.,
parapijos
Parke barzdaskučio Šertvičio
Po to pirmininkas A. Mazi
svetainėje
laikė
susirinkimų.
sunūs. Užrašęs vaikui bonų pa
liauskas prisiminė apie Lietu
TRADE MARK
Iš
svarbesnių
šio
susirinkimo
maniau sau, kad gali but blo
vos Saulius, patardamas pa
gai: vaikai ims ir sukirs vyrus. nutarimų reikia pažymėti se rinkti aukų. Visi ir tam prita
Todėl vyrai ir moterys, nepa kantieji : perskaičius praeito rė. Surinkta $6.00. Pinigai pa Nebūtų Paprastų Darbininkų
siduokim vaikams, kad nereikė susirinkimo protokolų pasiro siųsti Lietuvos Misijai New
visa savo gyvenimą.
dė,
kad
visi
Brighton
Parko
tų raudonuoti, o ypatingai pra
Yorkan.
Tikriausias būdas palikti
veikėjai
iš
vieno
darbuojasi.
monininkai, daktarai, advoka
Pageidaujama, kad visos būdas palikti savistovių ir
Iš priėmimo Liet. Atstovų
tai ir visokios rųšies vertelgos,
draugijos sektų šitą pavyzdį. būti savo bosu tai įsigyti for
kurie daugiausia išsikalbinėja. raporto pasirodė, kad neapsiei
Šios draugijos finansų rašti ma. Mes pagelbstime kiekvie
ta
be
lėšų.
Jos
pasidarė
už
atIEKVIENA diena skaičius šeimininkių auga
Sukruskime visi i r kodauninkas A. Jasiuskas, knric yra nam Lietuvi o turinčiam $100
giausia pirkime Lietuvos Lais spauzdinimų plakatų $5.00, už pasiaukojęs kovoti už tėvyne,
vartojančių Ę&įįt
Oleomargarine del stalo
įsigyti viena iš musų 40 akrų
ženklelius
(šaipas)
$8.00.
Taip
vės Paskolos bonų, kad nesusiatsisveikino su savo draugija, farmų Wiš*onsine, Lietuvių
ir kepimo—užtat, kad jos supranta j o geru
gi
buvo
surengta
pas
p.
Jovaišų
lauktumėm negeistinų pasek
linkėdamas gero pasisekimo apgyventoj [vietoj, kur galite
mų.
The Armour Ovai Label ant pakelio
vakarienė,
pagerbimui
maj.
P
.
mių. J a u girdėti, kad Brighton
darbe tėvynės ir jos pačios la- turėti Lietuviškas Bažnyčias,
reiškia, kad geresnio negalima išdirbti. Rų~
Parko lietuviai, ypač moterys, Zadeikio, kuri atsiėjo apie 50 bui.
Draugijas Mokyklas ir savus
dol.
P-as
B.
Jovaišas
pranešė
organizuojasi
i r nuėjusios
Narys. žmones. Patarė Lietuviai far-*
•^is ir ekonomija rekomenduoja jų.
nereikalaujųs
atlyginimo.
Už
krautuvėn žada paklausti pra
meriai kuritį nuo seno' čionais
monininkų a r daug yra pirkę tai komitetas p . Jovaišui iš
turi apsipirl|e farmas bus tavo
L. L. P. bonų, ar yra prisidėję reiškė padėkų. Kitas lėšas ap
kaimynai.
prie atgavimo Lietuvai lais mokėjo patys komiteto nariai,
Rašykite minis tuojaus rei
vės?
Neužteks
pasakyti: sumezdami po pusdolierinę.
kalaujant
oilnų informacijų,
Toliau buvo įgalioti sekan
CHICAGO
" T a i p , esu rėmėjas," bet tuos
nes tai reta proga, o mes jums
žodžius reikės patvirtinti. Kat tieji bonų pardavinėtojai.
Vaizbažcnkli.s kuris
prisiusime mingutė parodant
ras pasirodys nepirkęs Lietu
išima abejojimą
Jonas Aleksandraviėia, 3427
iš pirkimo.
farmas, geKkeliai, l i e s t a i ir
vos bonų, t a s bus Lietuvos \V. 37th PIaee; J . Povilaitis,
Sunūs Marijonas ir An
javai.
priešas. Čia i r pasarga. Labai 3818 So. Saeramento ave.; K.
tano Bartušių, mirė seremažai yra lietuvių vertelgų,k u Misevičius, 2843 W. 29th St/;
(Agent.i Reikalingi)
doj Kovo 10, 5:40 ryte. 15
rie gyvenimų darytų iš svetim M. Maeiukunas, 2843 VV. 39th
SANBORir & C0MPANY,
taučių. Daugiausia iš lietuvių. St.; J . Bueiunas, 2900 W. 40th
metų ir 10 mėnesių, Velio
Savinitkai Dept. L.
Todėl pramonininkai, subrus- St.; B. xVndriušiunas, 4008 So.
nis gimęs Chicagoj. Pali
E a g l e Rtver, Wisconsin
kit.
Roekwell St.; Dr. S. Biežis,
ko dideliame nuliūdime
Arba 908 Peopies Gas Bldg
Daugelis išsikalbinėja del to, 3114 W. 42nd St.; Dr. Cernaustėvus ir 5 brolius.
Clicago, IU.
kad, sako, aš neužilgo į Lietu kas, 2850 W. 40th S t ; J. MiseTavo krautuvininkas
Laidotuvės atsibus suvą važiuosiu, užtai f-i a nepirk vieia, 4008 So. Roekwell S t ;
lllllllllItlIUIIIliilIlIIIIIIUIIIUiHIilIlMIlII
pristatys tau.
siu. Brolau, sesute, labai apsi K. Kaminskas, 2900 W. 40th
batoj Kovo 13 d. 1920 iš
Pirk Šiandien.
rinki taip kalbėdamas(ma). Ge St.; E. Statkienė, 4434 S. Fair
Šv. Jurgio Bažnyčios 9
rai, pargrįši į savo tėvynę. Te field Ave.
DR 0 0 0 D 5
vai. rytį į šv. Kazimiero
nai paklaus tavęs, ką gera esi
Iš ižd. B. A. Jovaišo raporto
kamp. Wood Sts.
18C0 W. *
kapines.
padaręs del mūsų, del tėvynės, pasirodė, kad iki tai dienai jau
ie dvigubas stempmt
Mes du
G R E I T A
:EMLGOE2XjB,aL
^ubatomia.
Ketvergals
Lietuvos? Ką sakysi? Prikiš buvo pasiųsta Centran apie
Visi giminės i r pažįs
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų
i3irinkime
gaunami,
Dideliame
sugtuiyjnio, skausmu strėnose, yrą greitai prašalinamos, vartojant
jums tada: " M e s vargome; pa 10,000.00 dolierių.
|}olat.
vaikams
draDn
Visokie
mi
tamus kviečiame dalyvau
čiai, Šlebūs
įtės.
saulinis karas sunaikino mūsų
Pr. Stasiulis perstatytas ir
ti laidotuvėse.
kraštų, išdegino sodžius, mies vienbalsiai išrinktas iždo glo
"l>ra«f« Reikale"
tus ir miestelius, išplėšė mūsų bėju, kad pagelbėtų iždininkui.
Piuksnos
Heįtuvnos, kurio* kana dažinojo jo veikiančia jiegą, daugiaus be jo neapsieina.
Yra tik vienas Pain»Ex)»elleri8 ir del jusu apsaugojimo, ji* yra naieakliutas
turtų. J u s linksmai sau gyve
Nutarta paskirstyti gatves,
muiu vaiabaienkliu
,
note. Kada mes badų kentėme, kad pasekmingiaus butų gali
^
^3STOH:OR. (Į3sLStra,s) 4^
PIRKITE •
jus gardžiai valgėte, gėrėte, ma pardavinėti bonus po na
.ii'igu ant juokelio nėra vauvLisženkiio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio
LIETUVOS PASKOLOS
neimkite. Visose aptiekose po Sac. ir (Jie. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
gražiai nešiojote.Kada mes ko- mus. Gatvės paskirstytos šiEONUS
r , A D , RICHTER & CO., 3 2 6 - 3 3 0 Broadway, N e w York
vojoiu su piit^ais, kurie kęst- laip:

IŠ CHIGAGOS IR APYLINKĖS KDLfflĮ!.

DR.F.O.CARTER
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LIETUVIŲ ATYDAI!!

Lithuanian Sales Corporation

Oleomargarine

AR M O U R i ^ C O M P A N Y

Antanas Bartušis

WE1NER

PAIN.EXPELI.ERI

Piuksnos

79c

79c
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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LIETUVOS MISIJOS MAR rengėsi siųsti į Lietuva surink
t a s aukas, t a i prisidėjo i r žios
ŠRUTAS.
d r a u g i j o s : Šv. J o n o dr-ja su
Akron Ohio subatoje 13 ko- $200.00, Nekalto Prasidėjimo
vo, 7:30 vakare. Kalbės majo j P a n o s Marijos moterų dr-ja su
$100.00 ir Šv. Stepono dr-ja su
r a s P . Žadeikis.
$100.00. T a d a tapo užklausti ii
J u o z a p i n ė s atstovai, a r i r jų
CAMBRIDGE. MASS.
d r a u g i j a prisidės sykiu siųsti
š v . J u o z a p o dra u g i j a i r jos auką. Užklausimas nereiškia
prievartos. Kunigas J u r g a i t i s
susirinkimas.
gavo nuo Lietuvos prezidento
laišką, tai tiesa. Tegu p. P e t r u
Šv. J u o z a p o dr-ja iš v a r d o
zis, a r k a s kitas, tiek pasidar
y r a katalikiška ir šventojo var
buoja i r tiek aukoja, kiek kuni
dą nešioja, bet iki šiolei iš na
gas, t a i gaus nuo prezidento
rių nebuvo reikalaujama atlik
laišką. Keturiolikos Draugija
ti katalikiškas
priedermes,
nors konstitucijoje
skamba, Komitetas neklauso " g e r i a u 
kad draugijos nariai turi būti s i ų " p . Petružio * ' p a t a r i m u . ' '
Rymo Katalikų
tikėjimo. Di de) to, k a d juose to gerumo nei
džiuma narių neatlieka velyki prisikišęs nemato. Šv. J u o z a p o
nės išpažinties, i r d ra u g i j a į ta draugija tų p a t a r i m ų klauso,
neatkreipia doinos. Priimami tai p e r puse metų pinigų vis
ir nekatalikai bile tik lietuviai. via r nesiunčia. Neklausantis tų
patarimų Komitetas t u o pačiu
Kovo 2 d. buvo draugijos
laiku išsiuntė aukų j Lietuvą
mėnesinis susirinkimas. F i r m a
p i n n ą syk $1,500, antrą syk $1,po protokolo pirmininkas pa
kvietė protestoną, p . G e n y , 200. Tokiais " g e r a i s " p a t a r i 
kad t a s pasakytų prakalbą. Šis mais galima vieną draugiją su
bekalbėdamas įsipiršo, k a d ga klaidinti, b e t ne Keturiolikos

CICERO, ILL.
Šių metų vasario 16 d. mūsų
kolonijos lietuviai laimę turėjo
susilaukti
Lietuvos
Misiją.
Apie iškilmes, kokias surengė
Cicero lietuviai, labai puikiai
a p r a š ė p . Bilekas " D r a u g o "
num. 47.
Ciceros lietuvių mintyse d a r
neišdįlo tų iškilmių reginiai,
[spūdžiai g a u t i iš gerb. Misijos
narių prakalbų, giliai įsmygo į
žmonių širdis. D a r ir po šiai
dienai daugelis pasakoja savo
įspūdžius tiems, kurie negalėjo
svetainėn įtilpti.

DRAUSKS
—

tarų, leido į padangas raketas
—orinius saliutus. Uie taip-gi
daug prisidėjo prie dekoravi
mo svetainės.
Bonų pirkime vyčiai savo
kvotą j a u su kaupu išpildė. Vi
si vyčiai j a u y r a nusipirkę bo
nus, n e t beturčiai Universiteto
studentai i r tie skolintais pini
gais pirko bonų! Liet. Moterų
Są-gos i r L. D . S. kuopos na
riai taip-gi pavyzdingai dar
buojasi L. L. P . bonų reikale.
"Ciceriečiai, mes iškėlė vėlia
vą, nenuleiskime ją žemyn! Vi
si išvieno sir spragilais kulki
nio, k a d butų Lietuvos karžy
giams duonos. Skolinkime Lie
tuvos valdžiai pinigus p a t y s ir
kitus raginkime!
P. G., A. R., P. Z.

Reikalingas Zece-ris-Pa^elbininkas
Spaustuvėj
ir
" L O C K U P " Vyrai Moder
niška sanitariška šapą, dienos
šviesa. D a r b a s pastovus tiems
kurie bus tinkami, 48 valandas
savaitėj. Priduokite metus pri
tyrime ir reikalaujama alga iš
pradžių S. W . Side Adresuo-'
kitę ,

Pranėj'
=

.

"

'

'

•

Siuomi pranešu k a d aš a t i d a r a u eeverykų krautuve.
Šį k r a u t u v e y r a didžiausia visoj Southsidej. Čia rasite
tinkamus eeverykus vyrui, moterei ir vaikams.
Geriausias tavoras už žemiausia kaina.
Nepraleiskite šios progos neatsilanke į mūsų krautu
ve. Lietuvys p a s Lietuvį.

Victor Shco Store

854 D r a u g a s
/

ieagiečiams!

i

4719 "So. Ashland Ave.,

I

Chicago.

.MERGINOS (2)
T u r i būti 18 a r daugiau. 0 peruoti .popįero slithers, šva
r u s lengvai darbas moderniš
koj ir sanitariškoj šapoj. Už
tektinai tyro oro ir dienos
šviesos, $12 iki $14 į savaite
pradžiai su bonus kuomet dar
CICERO. ILL.
bas padirbtas. 48 valandos sa
33C
Pelnas, kurio liko apie 70 vaitėj. Adresas.
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458 Draugas.
dol., nuo vakaro, surengto Ii.
Vyčių 14-tos kuopos Užgavėnių,
Reikalingas Porteris prie
vasario 17 d., vakare, y r a skir
darbo fabrike. Tvirtas vyras
t a s p a r a p i j o s naudai.
T
$1$
iki
$20
į
savaite
4
8
valan
Pr.
dos. Adresuokite
RED. ATSAKYMAS.
132 Draugas.

Atstovų
demokratinguinas
užimponavo Ciceros lietuvius.
Lietuviai savo akims negalėjo
tikėti, kad prieš save mato Lie-.
tavos Valstybės buvusį ministerį, p . Vileišį, ir Majorą Ža
deikį. P o caro valdžia, anot
sakinės, žmonės prie augštų
valdininkų ištolo, net p e r devy
nis viorstus, neprieidavo. Gi tą
vakarą gerb. atstovai, be fckių
ceremonijų maloniai ištiesė
ranką ir pūslėtai d a r b i n i n 
ko r a n k a i , ir inteligentams ir
mergaitėms. Nevienas savo sie
loje m a n ė : " D i e v e , koks tai
\
g =
.
;
P-ui Pr. (Cicero, 111.). Tam
yra s k i r t u m a s širdžių t a r p ru
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto
REIKALINGOS
su ir t a r p
lietuvių
val stos korespondencijoj aiškiai
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
lėtų draugijos susirinkimuose Draugijų Komitetą
dininkų ! "
buvo p a r a š y t a : " V a k a r o pel
sipirkę galėtij nusiųsti savienišiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
Merginos ir Moteris Del
dalyvauti. Pirmininkas paklau
Juokingas incidentas.
Majorą Žadeikį lietuviai pa nas, kurio liko apie 70 dol. ski
mą, pinigų vietoje.
Lengvaus
sė a r sutinkate I Vienas iš pub
Kuomet Šv. J u o z a p o dr-jos mėgo. J i s ciceriecių širdyse pa riamas n a u d a i . " Mes nežinojo
Kiekvienas perkantis.Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
likos atsiliepė taip. Tokiu bū susirinkime buvo p r a n e š t a dr- liko neišdildomą įspūdį. Savo me keno naudai vyčiai rengė tą
užsakymu sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su
Assembling
du n u t a r t a , kad ir nekatalikas juKomiteto pirmininko, kad pi pasielgimu parodė esąs nevien vakarą, tai-gi visai esame liuoPašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba
ir nelietuvis gali turėti draugi nigai j a u pasiųsti, buvęs finan kaipo Lietuvos valdininkas ir si nuo " n e p a s te b ė jim o , kad t a s pildymo.
Iždines stotyse.
jos nario teises. Kai-kurie kal sų raštininkas K. S i d a b r a s la
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 66 skati
karžygis, bet taip-gi prakilnios v a k a r a s buvo surengtas p a r a 
—
Swedging
—
puncb
pre
,
r
bėdavo, kad atsižadėjimas ka bai nustebo tą išgirdės. " K s ą ,
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną).
širdies i r demokratiugo budo pijos n a u d a i .
sų.
talikystės y r a pradžia, paskui k a i p galėjo be manęs pasiųsti?
Parsiduoda po 25 centus už auksiną.
asmuo.
L.
Vyčių
8
kp.
koresp.
(Rokurios eina atsižadėjimas lie Nes a š esu finansų raštininkai,
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau
Moterų Sąjungos 2-ra kuopa seland, DL). Pranešimą ga
P r i t y r i m a s nereikalingas.
tuvy su'.-. Gal ne visur tai]) bū o (irybaviėius kasos globėjas,
kaip už vieną dolierį markių nesiuneiame.
per savo atstove, p-lę B . Sle- vome utarninko ryte. T a d a j a u
va, bet " Š v . J u o z a p o d r - j o s " mums j u k reikėjo p a s i r a š y t i ! '
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
gaitę, įteikė gerb.
Misijai '* D r a u g a s " buvo išėjęs iŠ
Gera alga, Švari apielinistorija, rodosi, lyg patvirtina Nabagas nepatyrė, k a d j a u ki
retorių,
pluokštą
/ožių
(American spaudos.
ke.
tą kalbą. Tik n e s u p r a n t a n t i , tas y r a išrinktas finansų rasti
beauties).
——
kam Ši draugija nešios š v . Ju< - ninku, a r mano, j o g netekęs
—
Prakalboms pasibaigus, kuo
THE BOYE NEEDLE CO.
zapo v a r d e ! A r kad žmones sekretorijato galės tą garbe ne
456 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.
met žmonės j a u buvo prasi4337 Ravenswood Ave.
klaidinti.'
šioti.
Juozukas.
skirste, p . Žadeikis paėmęs t a s
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K a d nariai nustoja pildę ka
REIKALINGA 50 VYRU.
rožės akinė po vieną ir mėtė
VAIKAI
IR
MERGAITĖS.
talikiškas p*tede r m«*K-*yki*-w*»
E. ST. LOUIS, ILL.
Del serap Iron yardos. Darbas pas
margaitėm!? v'iena rožė hukri
tovus $5.00 J diena ir daugiau. Atsi
stoja ir kitų dorybių. T ž na
to
tūlai
žilaplaukei
a
n
t
kelių.
Nedėlioję, kovo 14 d. prasi
Suvirs Ui metu amžiaus ir šaukite
rių veidmainystę d ra u g i j a Įgi371 h & H o m a n Ave.
dės 40 vai. atlaidai ir trauksis J o s veidas nušvito i r pakėlusi daugiau mokintis prie operaP e r k a n t i e m s senus n a m u s ir statantiems naujus, mes skoliname
j a sau negarbę.
tą
gėle
prispaudė
prie
savo
pinigus
a n t labai lengvu išlyga. Be jokių iškaščių.
iki utarninko vakarui. B u s
MOTERIS I R MERGINOS.
vimo lengvu puncli presu.
Šiame susirinkime išduoda
Pilnas
informacijas galima gauti k a s Pirmadienį n u o 7:30 vai.
kurios
norite
uždirbti
gera3
algas,
daug sveriu kunjgų bei pamok drebančių lupų, gi akyse žybė
vak.
iki
9
vai.
vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place
Lengvas svarus darbas.
atstovai raportą iš bendro Ke
Svariam šviesiam fabrike, galite gauti
ir
Auburn
avenue,
arba p a s Bendrovės vaidyba.
jo
ašaros.
Mergaitės,
kurios
slininkų iŠ Chicagos ir iš ki
darbą
pas
mus.
P
r
i
t
y
r
i
m
a
s
nereika
turiolikos Draugijų Komiteto
lingas. Cafcteria ir Atsilsio K a m b a 
tur. Vietiniai ir iš apylinkių pagavo rožes, jautėsi laimingo
Ray Tire & Rubber Co.
veikimo. P o n a s Petružis s a k o :
rys su Skaitykla.
ir i stelių lietuviai katalikai at- mis. Keikia čia suprasti žmonių
VJctor Mfg. * Gaskot Co.
~ 827 Ress Street
" A š pirma syk nuėjau į komi
sii:\-ikykite Į bažnytėlę. Išgirsi pagarbą i r meilę link Lietuvos
5750 Rooševclt Road.
teto susirinkimą, tai nieko ne
Jurgis Žakas, Pirm.,
P . Baltutis, Rast.,
B. Sckleckis, Iždin.,
atstovų,
k
a
d
ne
tik
g
a
u
t
a
s
rote gabiu; pamokslininkų •pamo
3327
Union
Avenue.
3261
So.
Ualstcd
St.
3425 Auburn Avenue.
mačiau, tik buvo t a r i a m a , k a ^
kinimų ir sykiu galėsite atlikti žcs, bet net nukritusius lupe
siusti pinigas i Lietuvą. J i e
MERGAITES
MERGINOS.
velykines pareigas.
J . lius ir tuos žmonės surankiojo
tik nori, kad mes jiems atiduo
Del assembling elektros dalyku
ir laiko savo knygose atmin
16 metų ir suvirs pastovios
47%
valandos j savaite $15 pradžioj.
tum tūkstantį dolierių, t a i j i e
by fumiture dealers
čiai lig kad didžiausią brange
$25\00 bonus k a s tris mėnesiai.
'ENGLANDER -A Sold everywheie
KEWARK, N. J.
VietoB Šviesiam
and
departmeni
stores
\
AID
MFG.
CO.
COUCH-BED
pasiųs Smetonai, o kunigas
nybę.
tlR^W\,
ITriimhr
2629 Ste\vart Ave.
Švariam Fabrike
dkmįfhd
gaus padėkojimą. A š ko neda Nors mųs kolonijoj ir šiandie
Ciceriecių ū p a s pakilęs, jie
bookU*
Prityrimas
Nereikalingas
^ ^ ^ • J *
PBOOUCTIONC rom ^ * « ^ ^ ^ ^
riau, kad visos draugijos ir veikiama, bet t a s veikimas ne veikia. Ši j a u n u t ė ir mažutė
•i €&£&*&**
^^^fc^^
I L U * IKI t K T
^
54
kuopelės dėtųsi prie Šv. Juoza toks smarkus, kaip kad pir kolonija negali p a s i g i r t i skaitGeistina kad Lietuvaitės
ENCLANDEn SPRING BED CO.
Reikalauju kriaučių greitu laiku
NevvVbrk
-Brooklyn. Chicago
^
prie senu taisimo ir prosimo arba
po draugijos ale k u r tau, kad ii miau būdavo. T a i p sakydamas, liumi lietuviškų šeimynų. J ų
Valandos 7:30 iki 4:30
nauju siuvimo. 4>>arbas a n t visados
geriausia norėtum žmogus pa turbūt, neklystu, nes dabarti čia r a n d a s i nedaugiau 400.
ir gera užmokestis malonėkite atsi
Puse Dienos Subatoj
šaukti
a n t adreso.
t a r t i tai neklauso. P a s juos to- niu laiku mažai jaučiamas. K o  K r a u t u v n m k ų ir-gi vos tik ko
$14 Savaitėj mokinantės
kis geras Komitetas s u d a r y t a s dėl t a i p yra.' Visi lietuviai tą letas. B e t a n t t a u t o s aukuro
P o r t Carbon Penna.
Nuo
štukio
$16
iki
$25
kaip Smetonos v a l d ž i a . " Jeigu v •
Cicero\s lietuviai, proporcijo/i no.
DARBININKĖS REIKA
Atsišaukite
p. Petružio žodžiai butų teisin
š i u o noriu atkreipti visuo nališkai imant, paklojo dau
gi, t a i butų didelis p a g y r i m a s
LINGOS.
* Superintendcnts Office
menės tlome j d u svarbiu, tė giau ne k a d bile kuri kolonija
bendram Cambriclge'o Drau vynei naudingu darbu, t. y. A m e r i k o j e . / J a u išparduota L.
Sawyer Biscuit Company
Mes turime vietų, mūsų
gijų Komitetui. B e t p . Petru Lietuvos Laisvės Paskolą ir L. P. bonų už apie 16,000 dolie
press ir assembling skyriuo
1041 — 1049 W . H a r r i s o n
Organizacija kuriai Suvienytų \ alstijų valdžia j)avolijo
žis nenorėjo tą Komitetą pagil rėmimą Liet. Raud. Kryžio. rių. T a i d a r negalas. Ši nežymi
se. Nuo dienos mokama moki
siųsti pinigus iš Amerikos i Lietuva, absoliutiškai gvati, tik norėjo Lietuvos prezi Tuodu darbu be paliovos turė kolonija d a r gal nustebinti ir
nantės gera proga išsilavini
r a n t u o j a visiems kurie siunčia pinigus į Lietuvą p e r
dentą įžeisti. T a i d a r vienas tume dirbti, nes jietįu, mažina Chicagos i r Bostono galijotus. PANAKTINIS REIKALIN mu.
F e d e r a l Bond and L a n d Company, kad kožnas vienas
ženklas viršaus, k a d iš Šv. Juo Lietuvos vargus. Nesakykime
Didžiuma Cicero's lietuvių
GAS.
Cassaday F a i r b a n k s Mfg. Co. centas bus išmokėtas tani kuriam pinigai y r a siųsti, a r b a
zapo draugijos išgaravo lietu tegul j i s dirba ir nelaukime, pildo ir moka pildyti pi
jeigu n e s u r a n d a Lietuvoj a r k u r kitur tos ypatos kuriai
Geras darbas geram žmo
6126 So. L a Salle Str.
v y b ė . T a draugija pirm pusės kad k a s kitas tuodu darbu dir lietiškas priedermes. Nesykį.
reikia paimti pinigus, t a d a būna pagražinti atgal t a m ku
metu buvo nutariusi >i-ųsti au btu, be( V1*xl m tisi] y r a pareiga jie j a u stojo į kvotimus i r juos gui. (»era mokestis. Atsišau
r i s siuntė, be jokių nuostolių a r iškaščių.
kite.
ka i Lietuva, bet neišsiuntė. dirbti.
PAIEŠKOJIMAI.
išlaikė su augštu laipsniu. Ypa
P i n i g a i y r a siunčiami į Berlyną, Vokietiją a r Paryžių,
T a i trečia* žingsnis tolyn nuo
220 W . Superior Str.
Vietos L. L. P. stotis su di tingai jaunimas, susisptetęs į
Aš Regina
Vaičiukinenc ieškau
Prancūziją, iš tų vietų y r a pristatyti į Lietuvą ir liekasi
lieiuvvstės.
savo vyro J.uozo Vaiciukino jis pir
deliu pasišventimu dirba, par Lietuvos Vyčių 14-tą kuopą, už
2ros lubos.
miau gyveno 218 Walnut st. Virišmokėti vokiškomis markėmis ypatai kuriai buvo siųsti,
P-as Petružis sako, kad ben davinėdama bonus. Mes turė sipelno pagarbos. Nebuvo nt
ginia Minn., o pernai 10 kovo ga
* be jokių nuotraukų, t a i p kad siunti 100 markių, t a i tenai
drasis Keturiolikos Draugijų tume jčū padėtį pirkdami ^ t o s vieno prakilnesnio" Ciceroje
vau telegrama nuo j o ' i g Bostono ir
aš
j
a
m
išsiunčiau
telegramą,
atgal
Ir
Reikalingi Vyrai prie frcighto įnug a u n a lygiai 100, o ne 99 i r kai p, kada 5Q markių a r auk
Komitetas priverstinai reika bonus. Ne savo, bet tėvynės darbo, prie kurio vyčiai nebūtų
sų Warohouae. Darbas pastovus 50c j daugiau nuo jo ne turiu jokios ži
sinų.
nios. Bukite taip malonus gerbiamiėlavęs iš Juozapinės tūkstančio naudai jie dirbą.
prisidėję. Hlai, kad ir p r i e pa valanda išpradiios.
je tamistos k a s apie jį žinotj, pra
Ciucapo Storage & Transfer. Co.
dolierią. T a i netiesa. K a d a Ke
neškite šiuo adresu:
,
L. Haud. Kryžio rėmėju, sky sitikimo Minijos vyčiai milži
Pinigai liekasi išsiųsti tą pačią dieną kada y r a paduoti,
5865 U". 05 Street.
Regina
Waičiukiciie
turiolikos Draugijų Komitetas rius šio mėnesio 14 d., 3:30 vai. niškus darbus nuveikė. Vyčiai
t a i p p a t j ų kursas beveik kasdieną mainosi, taip, kad vie
Alytaus Apskričio
Jfzno
Valsčiaus
j.»o pietą šaukia mėnesinį susi pirmutiniai sumanė iluminuoti
ną dieną stovi augščiau, o kitą—žemiau. J e i g u negali at
Jcznas
Lltliuania
rinkimą. Visi n a r i a i ( ė s ) turė parodą bengališkomis ugnimis
^
Ū
eiti į ofisą, rašyk laišką. Pinigai prisiųsti p e r laiškus lie
Reikalingas
yra
geras
vargoninkas
tų a t e h i tau susirinkiinan i r įr pasitikti Misiją su tinkamais mokantis Chorą vesti, gera alga.
v Paieškau giminiu Antano Rama
kasi tą pačią dieną pasiųsti į Lietuvą, pagal tos dienos
fl P E T R A T I S
FABIJONĄ:
nausko Merkines parapijos, Randa
saliutais.
Toje
iškilmėje
daugu
AtsiSaukite šiuo adresu:
atsivesti naujų nariu. (Ji va
pinigų kursą. Ofisas y r a a t d a r a s kasdieną iki 8 vakare.
monių kaimo. Motiejaus čepliko,
A. PETRATIS & CO. kare svetainėje po num. 180-2ma vyčių dalyvavo Suvienytą
Kini. 1 S. Brigmauas
Merkines par., NoriMu kaimo, J u o 
Nedėidieniais iki 2 valandą po pietų.
H. S. P e l c r &Pimls H. C. tliurtU,; zo ir C.abrieliaus ČepJiku, ir Mag
MORTGAGE BANK
!
Valstijų
kareivių
unifonnuosc;
ĮNew York ave. bus vakaras,
dalenos Baltulioniutes ir Leviono
Wt>tvilli\ III.
REAL ESTATE
!Ni>URANCE
Baltulionies
iš Druskininku kaimo.
Priešakyje parodos vytės nešė
EUROPEAN AMERICAN BUREAU lemiame vaidins " P i k t o j i Dva
Merkines p a r a p . Monikos Barisiutes
iš Makaimoniu
kaimo.
Merkines
us Parduoda Lai%okort*«
s i a . " P e l n a s skiriamas naudai tautos emblemas, painias, ro
KKIKAMNCl I J H I U U H I A I .
par.,
ir
visi
Vilniaus
gubernijos.
6§3 WEST 18lh STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
Darutis pastovus. # Gera alga ir ge
L. Raud. Kryžio. Vakarą turė mėniškas ugnis ir tt. Kiti vy
Meldžiu visu atsišaukite šiuo a d 
3249 Sc Halsted Stračl
Chicago. IMtnois
ras d a r b o sąlygos.
"~1 B O U L t V A N D *>1»
resu,
P e r k a m i r P a r d u o d a m Žemės, Namus, Lotus i r F a r m a s ,
čiai, kaip tikri artileristai, su
tume gausiai pa remti.
The -tttivcts Co.
Mikalina Ceplikiutč.
S. J. M. plukę dirbo prie didžiųjų mor215 K. 3-rd Ave. Homcstcad. P a .
\X. 18 & S. .Morgan Str.

Pageibekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

K. J. KRUŠINSKAS,

REIKALAUJA.

NEPAPRASTA PROGA

Lietuvos Vyčiy Building and
Loan Association
Z

CT~ENELANOE W^>

PINIGAI

N FEDERAL BOND & LANO COMPANY

\

»
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BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE,

•

158 E. 107th Street, ir kampas Indiana Avenue, Roseland, UI.
PRADŽIA LYGIAI 6:30 VAL. VAKARE.

PENKIŲ AKTŲ DRAMA

*.•——.,
-.•-^^«

ši graži drama "Ryty Pilis" pirmą sykį Roselande bus statoma scenoje.
Roselandiečiai ir apylinkių miestelių lietuviai nepraleiskite progos. Po
programos šokiai iki vėlumai. Kviečia
Moterų Sąjungds 20-ta Kuopa.

S T A T O SCENOJE • • • • • • • • • • •

M O T E R Ų SĄJUNGOS 20-ta KUOPA

CHICAGOJE.

J

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI)

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS . RŪSTAUJA

PROHIBICIJOS GRĄŽINKITE NEPARDUO
TUS TIKIETUS.
KOMISIJONIERIUS.

Penktadienis, kovas 12 d..
Šv. Grigalius Didysis, pop.
Kurie turite paėmę L. 1). S.
Sakosi pakeisiąs kovą prieš
C'hicagos Apskr. tikietus ren
Šeštadienis, kovas 13 d.
priešininkus.
giamo vakaro " K a n t r i Ale
Šv. Roderikas.
n a , " kuris bus kovo 14 d. AryŠešiose centrą i iiu-sc valstian (irotto Temple teatre, \YaVALSTIJOS PROKURORAS i ° ^ \ W $ »r Illinois valstijo- bash ave. ir 8-ta g., malonėkite
je, prohibicijos įvedimo komi
APIE GATVEKARIUS.
sijonierius yra majoras Dal- grąžinti subatoje, kovo 13*4 p.
Sako, nepakenčiamas kompa rymple. Jis iuri visą štabą pa V. ,t odeliui, 1817 So. I nion
nijos patarnavimas.
gelbininkų ir agentu. Tie pasi ave. Bus priimami nuo 2 vai.
po pietų iki 9 vai. vakare. Jei
Illinois valstijos prokuroras skirstę po visas valstijas me gu kurie nesugrąžins, tie skai
prieš
Brundage pranešė State Pta- džioja prasižengėlius
tysis parduotais ir reikės už
blie ftijities
komisijai, at prohibicijos įstatymą. Prižiū mokėt. Todėl malonėkite sugrąkreipdamas tos domą j nepa ri, kad prohibicijos {statymas
antį.
kenčiame Čhicagoje gatveka- batu visu pildomas.
Komitetas.
Pastaraisiais laikais
tas
rių kompanijos patarnavimą.
komisijonierius
Prokuroras sako, kad jei prohibicijos
ATSIIMKITE LAIŠKUS.
susilaukė
priešininkų.
Jų
tar
State Public Utilities komisi
ja didina mokesti už važinė pe via ir vietos dist rikto feP a s Vincas Stancikas *'I)rderalis
prokuroras.
jimą
gatvekariais, tad jos
redakcijai pridavė atėju
go
Priėjo prie to, kad prohibi sius iš Lietuvos laiškus sekan
priedermė yra priversti kom
paniją, ka I jos patarnavimas cijos įstatymą kitaip pradėjo tiems asmenims:
aiškinti prokuroras, kaip ko
miestui butu tinkamas.
Jonui Budreckiui (apdraus
misijonierius.
KOmisijonieŠiandie žmonės daugiau mo
tas) iš Kražių nuo Antano
riaus
agentai
areštuoja
prasi
ka už važinėjimą. Bet patar
Laurinaičio.
žengusius.
Prokuroras,
atsisa
navimas kur-kas
blogesnis
Barborai Majeviskaitci iš
kaip kuomet
nors pirmiau. ko kaltinti suareštuotus. Jis
Naumiesčio (Ras. apskr.) nuo
Kompanija neturi užtektinai tvirtina, ka.l agentai be waM. Nausėdos.
gatvekariu. Bet ir turinčiu ranto negali areštuoti žmonių.
Stanislovui Urbonui iš Kel
Daug pasityčiota iš prohivisų nepaleidžia gatvėana. Tad
mės nuo Oab. Urbono* ir
rytmečiais ir vakarais kai- bieijos kvnisijonienaus, kuo
Antanui Zabelai.
kuriose
vietose
nelengvas met' tasai su buriu savo agentų
daiktas prieiti prie gatveka nesenai buvo nuvykęs MichiIŠ TOWN OF LAKE.
gan valstijon suareštuoti proriu.
hibicijinhj prasižengėlių. Bet
Kai-kur žmonės tiesiog tro
Praeitai pėtnvčią Šv. Ceciliškinami gatvekarinose dol sto nieko nelaimėjęs sugryžo. Xes
ir to dist rikto foderalis pro jos giedorių draugija laikė mė
kos vietos.
nesinį susirinkimą. Skaitlin
Prokuratorija apturi kas kuroras jam pasipriešino. Dar
rašonu\ gas būrelis giedorių susirinko
dien tūkstančius nusiskundi laivo laikraščiuose
kad. komisijonierius iš Wa ir gyvai buvo svarstomi dr-jos
mu ir protestu.
•eikalai.
Matyt, ar tik ne šį mėnesį *liingtono buvęs gavės isakvIšduotas raportas iš buvusio
toji garsioji komisija nusta mą liauties su tais areštavi
vakarėlio. Komisija paaiškino,
tys nuolatinę mokestį už va mais.
Pradžia 8:00 vakare.
Durys Atsidarys 7:30 vai.
Vaidins liet. Vyčli 5 Kp. Artistai Mėgėjai
Dabaj- prohibicijos komisijo kad gryno pelno liko suvirs
žinėjimą gatvekariais.
Ir ar kartais nepndidins nierius skelbia, kad jis prieš $90.00. Komisijoj buvo vienos
Diokes ties.
Xe>
kompanija savo priešininkus pakeisiąs mergaitės, būtent p-lės: Z. Maskundžiasi mažai pelno turin kovą. Sako, jis augštesnės val stauskaitė, A. Kušleikaitė, O.
ti, negalinti įsigyti naujų gat džios padėtas ton tarnybon ir Sulinskaitė. (Jarbė joms už to
savo pareigas pilnai pildysiąs. kį pasidarbavimą.
vekariu.
Toliau kalbėta apie L. L. Pa
Sako, kad jo visį priešinin
Vaikams reikia tikieto taip kaip ir suaugusiems. Kudikų visai neįleidžiama į svetainę. Taip
skolą.
Visį
sutarė
pirkti
bonų
SUAREŠTUOTA PO 6 METŲ kai, trukdantieji jam jo dar
yra surėdyta svetainės.
bą, yra ne kas kiti, kaip tik ir remti paskolą kiek galima.
Pirm šešerių metą prie Chi- patys " s l a p i e j i " ir jų šali
Šv. Agotos moterių ir mer
J5 » » » » » a » ^ » ^ ^ » » » » » » » » » » » » » ^ » » « » » » » » » » * * * * '
eago, Mihvaukee & St. Paul ninkai. Tie padare suokalbia- gaičių draugija pakvietė daly
geležinkelio Libertyville tar vimą trukdyti jam jo pareigo vauti jų 10 metų sukaktuvėse.
PRANEŠIMAS.
iniuiiiiiuiEiumiiiiiiiimitiiimiMuiiiHL
Metrikis, J. Budginas, J. Am- 100%. Todėl subruskim kol yra
navo Joseph E. Mereditli, kai
Pakvietimas
priimtas.
se.
brozienė, A. Baltutienė, ir laiko.
A. M. MACARUS
po agentas. Jis geležinkelio
Šv. Cecilijos giedorių drau 4 ' D r a u g a s " P u t i Co., 1800 VV.
Pažymi,
kad
jo
agentai
ne
Teatrališkas
Kliubas
"Lietuva"
Paskutinėmis dienomis L. L.
kompanijai, kaip sakoma, nu
(Adomas M. Makaras)
laikys
mėnesinį
susirinkimą
pėtnygija veikia. Graži, pavyzdinga 46th St.
reikalauja
apsiginkluoti
war*ifusiK S u v i e n y t ų Valstijų Valdžios
jį .
P. bonų F. Stasiulio ofise pir
suko apie 20 tūkstančių dolieRaštininkas
čioje,
kovo
12
d.,
8
vai.
vakare,
pa
rantais, jei nori areštuoti in- vienybė dr-joj viešpatauja, nes
rių ir dingo.
ko:
.
•
'
•
**
Darbas sparčiai eina; rinkė
ASPORTr
greičiausiai
išrūpina
prastoj svetainėj. Visi nariai ir na- PParduoda
t ariamuosius
prasižengėlius. mūsų tarpe uolus, darbštus vei
Laivakortes
a
n
t
visokiu
Po 100 dol.: J. Baraaauskis rės malonėkite atsilankvti, nes yra Linijų
Per seseris metus geležinke
Lygiai pažymi, kad agentai tu kėjas vargonininkas V. Dauk jai dirba nukaitę. Iždininkas
J. Auškalnis, J . Viktoravieius, ^
„ į a ^ o ir bus
lio kompanijos detektivai jo
ddykų M
kas savaitę siunčia pinigus.
ri teisių nešioties ginklus.
ša.
J. Baltikauskis, J. Macrohs, A. I dalinamos dovanos.
ieškojo be pasekmių.
Neužilgo
bus*
pranešta*
už
Sako. jis savo agentams įIr priežodis sako: Vienybėje
Labuckis, Saldžiausios Širdies)
Fįn
RašfininkaH
Pagaliau* andai jis buvo
kiek mūsų komitetas pardavė
sakęs nepaisyti jokios pašali —galybė.
V. J. No. 1 dr-ja.
suareštuotas VYotcliester, Pa.,
Liet. Laisvės Paskolos bonų.
nės kritikos ir kalbų, bet veik
Alumnė.
ir parvežtas į AVaukegan. Ten
Po* 50 dol.: L. Šertvitis (8 PENKI SOCIJALISTAI PA
V. Stancikas, rast.
ti sav 0 darbus.
jis patrauktas teisman.
metų vaikas), J. Šliekis (jau
DUOTI TEISMAN.
IŠ TOWN OF LAKE.
Komisijonierius yra nuomo
Mereditb einąs 42 metus,
pirko 3 bonus), J. Lenkartas,
IŠ BRIGHTON PARKO.
nės, kad jo veikimas daug
PINIGUS SIUNČIA
vedęs ir dviejų vaikų tėvas.
A. A. Deringis, P. Žiaubra, D. Vienas niekur nesurandamas.
L. L. Paskolos komitete, su
vargo padaręs visiems saliuXotarijušas, baigės P r a m o n e e Teisių
Žiaubra, V. Vaicekauskaitė, A.
siorganizavusiame
iš
Katalikų
Kursus (Business Law) Parduoda
Lietuviai,
pasi rodykime Oškeliunas, P. D. Virbickas, V.
DARBININKAI KALTINA nininkanis ir svaigalų mylė
B
Specijalė grand jury pada e n d r o v ė s Šerus ir B o n u s I n s u r a n c e Vienybės
(Federacijos
skyrio)
tojams.
Tad
dabar
už
tai
im
100%
lietuviaisy
pirkime
visi
L o a n s - R e a l Estate. Įgaliotinis, Lie
REPUBLIKONUS.
Rimkus.
vė
teisman
penkis
socijalistus,
t
uvos Atstatymo Bendrovės, Valan
ta prieš jį suokalbiauti.
galima pirkti L. L. P. bonų. Lietuvos Laisvės Paskolos bo
dos:
9 iki 9 vakare.
Jeigu kurie dar nepirkote, katrie yra peržengę Illinois
Jei komisijonierius nesutin- Valdybos nariai: Al. Panavas nų, ypač mes, brightonparkieVisokios rūšies federaliam^
T e l e f o n a s D r o v e r 4525
arba
kurių
užrašinėtojai-nera
valstijos
sindikalizmo
Įstaty
darbininkams kongTesas atsi- ka su distrikto prokuroru, tai —pirm., K. Baltikauskas—vi- čiai. Tegul nelieka nmsų kolo
3256 S. Waliace St. K. 33čios
do, ateikite ir užsirašykite bile mą.
sakė skirti bonusus, kokie iš prohibicijos čia negalima ce-pirm., V. Stancikas—I rast.,
Tik 4 trumpa blokas nuo Halsted St.
nijoj lietuvio, nepasiskolinusio kokiu laiku. Visados busite pri
Apskųsti:
Dr.
Kari
Sandiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiuiiiiiiiiiiiii
J . Juraška—II r a s t , J. Baltuperniai buvo duodami prie J sulaukti nieko gera.
Lietuvai 50, 100 ar dau imti.
\
berg,
Ludvig
Lore,
Dr.
O.
J
.
tis—ižd., iįįdo globėjai: M.
nuolatinių algų.
giau dol. Komitetas tikisi, kad
Brown ir M. J. ChristensoU.
Prank Stasiulis,
Miesto taryba susirinkime Kniukšta ir A. Butkus.
Darbininkai tuo nepatenkin
Dr. L E MAKARAS
51 balsu prieš 10 palinko prie
Subskripcijų rinkėjai: kleb., Brighton Parke visi pirks, tat
4438 So. Fairfield ave. Penktojo pavardė nepas
ti i r pakelia protestus.
kelbta. Jis kažkur dingo ir TJetavJf Gydytojas ir Chirurgas
Už tokį stovį jie kaltina res referendumo, koks turi but ( kun. A. Skrypko, A. Damaską, pasistengkim, kad taip ir butų.
Ro«el«Bde: ItOOt Ko. Micfalraa Are.
policija jo ieško.
PIRKITE
publikonus, katrie kongrese pravestas' Illinois valstijojei M. Panavas, J. Nausėdas, P. Jeigu rasis keletas neprikusių,
Telefonas I'ullman S4t Ir P U I I B M l i t i
C h i c a g o j : 4 5 1 5 8 o . W o o d Str.
turi didžiumą ir katriems ne prohibicijos amendmento klau Į Kazakevičius, J. Paukštis, J. negalėsime Sakyti, kad mūsų
LIETUVOS PASKOLOS
Kiekvienam paskirta paran Tik Ketveryo rakake no* 8:30 Iki 1:00
rupi darbininkų reikalai.
sime.
jMai'tinkus, M. Sveikauskis, A. kolonija
išlaikė
kvotimus
BONUS
kos po $5,000.
Tflifaa— TarAi m.

L. D. S. CHICAGOS APSKRITIS

Ned., Kovo 14 d., 1920

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Ave.
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