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Prezidentas Wilsonas
*

t
NORIMA ATIDĖTI NUO- i 
ŠIMČIŲ IŠMOKĖJIMĄ.

Sukiršino Prancūzus
Nepritaria sekretorius karei 

vių bonusams.

KOVA UŽ NEPRIKLAU
SOMYBĘ.
.’jia--------

SIRIJA PASISKELBĖ 
PRIKLAUSOMA.

—X 

TALKININKAI ATNAUJI 
NA REIKALAVIMĄ BAU

STI VOKIEČIUS. Nieko Nauja Turkijos Klausime

□v

iiunomuuja pidiititadi, ndujic

NE-

pavadinti utilitaristais
PRANCŪZUOSE PAKEL 
TAS BAISUS TRUKŠMAS.___ J

Pareikalauta, kad preridentas 
paaiškintų savo mintį.

4.

'.-MA

Washington. kovo 12.—Kuo
met S. Vulstijų senatas ilgas 
laikas vedp ginčus apie taikos 
sutartį, padarytą su Vokietija, 
ir atsisako ratifikuoti be pa 
taisymą ir visokių jiasargą. 
prezidentas Wihonns stiprini 
stovi už tai, kad taikos sutar
tis hutų ratifikuota be jokių 
atmainų.

Senatas ypač ginčijasi už 
dešimtą jį skyrių tvjv •tdnrly- 
jo. kur paliečiama žinoma 
Monro* doktrina, k» r išreiš- 

“'triama’gttii minti- npTč Amort 
kus savistorylię tautų sąjtin-

nuo prezidento M’ilsnno pn- 
niskininią, ką jis ma^ąs, pri- 
mezdatnas Prancuzijni mili- 
turizmą.

Prancūzų spauda privertė 
savo vyriausybę jsiketti pro
testą prieš prezidentą Wils»,- 
nų-

Trūkimas Paryžiuje.

Iš Paryžiaus pareina žinių. Į jog

Tą skyrių yru parašęs pats 
prezidentas ir jis nenori, kad 
ten butų padaryta kokia nore 
atmaina, / f '»

Ir kuomet andai *enntas, 
kaij) rodėsi, jau tinė linkti 
prie to skyriaus pataisymo, 
prezidentus \VilsonR* dur kar
tą senatui išuiškino skyriaus 
mintį. Tą jimUri* ilgu laišku 
j demokratų senatorių lyde
rį, senatorių liitchcoek.

Užgavo prancūzus.

Nelaimė davė, kad prezi
dentu laiške ėmė ir prasita
ri* apie talkininkų inilitariz- 
mų. kure tose viešpatijose ir 
po karia gaivinamas.

Anglija tą išsireiškimą pra
leido be niekur nieko. Bet 
prancūzai pakėlė bailinusią 
trukšmą prieš prezidontą W*d- 
aoną. Prancūzų spauda taip 
įjudo, kad Prancūzijos vy
riausybė per savo ainluu<ado- 
rių čia (Mirei kalavo išgauti

—— ---- -— ------------------------------

i kad tenai tuo tikslu pa kelia- 
: nuis baisus trukšmas. Kai- 
> kurie prancūzų laikraščiai 
Į tiesiog bjaurioja musų 
gerbiamąjį prezidentą. Kui 
kurie įsikafriavę prancūzai 
tiek n*-.«usiva1«k>. kad pamirš 
ta savo nelaimingą praeitį, 
kuomet šaukėsi nmsų prezi- 

? denfo*" jin geibo* ir kuomet 
j Prancūzijai buvo ta duota.
i Aiandii* jie Jaukia kad vi

sur jauni i kinti AVilaono vardą, 
išbraukti jį iš jMundinimo 
gatvių.

Pmncuzai * tvirtino, kad 
juose nesama jokio militnriz- 
ina Gi pasirengimas apsiginti 
negali būt joks militarizmas.

Suku, Prancusija praleido 
dang baisenybių. Kml tas at
eityje neatsikartotų atsigaivi
nus Vokietijai, prancūzai iš- 
anksto ajisidraudžia. J r tas ap
sidraudimas negali Imt luili- 
turixinas.

Grotus •tsimokėjima*.

Prancūzų spauda tėčiu u.* ne 
pasitenkina logiškais juLsiaiš- 
kinimus. Bet užsipuola ir 
bjauriojo vardą žmogaus, kurs 
prancūzų tautą išgelbėjo tie
siog iš prosų uiilltarizmo nas
rų. Jei ne prezidento Vltoono 

i pasidarbavimas, prūsų utilita
rizmas jau senai butų suvirš
kinęs praneuziją ir prancū
zus.

Waahington, kovo 12.—Pi- 
nigjno sekretorius Hountnn 

1 pnskelhč. jog talkininkam* 
leųrfr- »:• iz- • „t

Ims pinigų. Tas jiuskelbimas. 
įtūinomn, bos «lrištn« joj yy- 
rinusylM*s pnsiketinimu per se
kančius Irejis metus neimti 
nuošimčių už paakolintus pi 
nigus, (miaukti, kol talkinin
kai at.si|X*.kes ir jm-itvarkys 
jhi kares.

Knrėjt metu kongresas auto
rizavo vyriaus) Irę paskolinti 
talkininkam* 10 milijardų do
lierių. Iš to jiems jiaskolinta 
$9.ti59.S74,<i49.

Sako, reiktu palaukti.
Pinigyno valdininkai Miko. 

_ _ , • yni prielanki
sumanymui per trejis metus ( 
neimti nuo skolininkų nuošiin-1 
čių. Paskui jią užmokc&ią.

Skaitant 5 nuošimtį už pa-. 
skolintas suiiul*. Suv. Vaisti-į 
įjos turėtų kas metai gauti | 
npie $47l),OŪO,tMMi tik vienų 
nuošimčių. Jr jei bus jailauktu. 
tai tie ittm&imčiiii <bm< vč| Ui
tus nuošimčius. i

Didžiausio* S. Vulstijoni- 
ikolininkės yni: Anglija, ku
rini (mskolinta $4.277,000.000: 
Pranriirija - $3,047^74.777: 
Italija—$1,621.338  J)86.

Kareiviams bonnsų klausimas.
Kongrese pakeliamas suma

nymas vurieins buvusiems ka
rės kareiviams paskirti bonu- 
mi*—kiekvienain po 50 dol. už 
kiekvieną tarnybos mėnesį.

Ti; lunusų reikalauja buvu
sių kareivių organizacijų—A- 
iiMirikos I .egijoną*.

Jei kongresas sutiktų skirti,
i lionusus tuomet vyriausybei Į stovis nėra blogas, sako sekre- 
prisieitų išmokėti apie pust re-1 torins. žmonės taupiai gvve- 
«’iu milijardo dolierių. Tam 1 na, bereiknlo neišleidžia. Pat* 
tikslui reiktų išleisti naujus į kongresas taupiau ajrricinu. 
bondmiN. Bet išleisti bondra.* butų ne-

Sekrelorns lloustou tam «u-; koktu. Gal nebūtų kam nei 
manymui nesipriešina. Bet sa-' pirkti. Nėra tokio patrijotiz- 
ko, kad dabartiniais įnikai.*' mo, koks gyvavo karės melu.

Jon bitiną ir Palestina.

Londonas, kovo 12. — 
Pairo gauta žinių, kad &nijr. 
pasiskelbė ttepriklausnimi Ša
lies koraliniu proklemnoUs 
princas Peisai. Hedjazo kara-l 
linus sunns.

NepriklaiLMituybė Įiaskelhta [ 
susirinkus •^irijonaiii- kongre-: 
san mieste 'Damaske.

Sirijos karalystėn i nei na 
Palestina, Lehsnas ir šiauri 
nė Mesopotamija.e

EBIFTAS SKELBIASI 
PRIKLAUSOMU.

Iš

NE

Londonas, kovo Ii — Egip
to įstatymų leidimo susirin
kimo 52 nariu namuose Said 
Zagionl Padui atlaikė nud- 
rinkiiną iy;.padarė moliuo
ją. k m inia .paskelbiama Egip
to ir Smtabn nepriklausomy- 
liė. Be to. rezoliucijoje inlnr- 
tas Anglija^ratrktoratas.

Jugoslaviams liepia apleisti 
Radkersburgą.

----------- u
Paryžius, kovo 1±—Vakar 

šia talkininkų anilinsadorių j 
Mi.-irinkiuiv nuimtu im iy.-.ti . 
notą Vokietijai, knd šita nn- 
bfiiV»ti; \Uus tuos voki«*eius. 
nuo kurių nukentėjo talkinin
kų misijų Pabaltijvjv (Smi
liuose), kuomet vokiečiams 
buvo liepta iš ten kraustyt ii s. 
Nes ligšiol apie tu nubaudimą 
nieko nvginiimn.

Nutarta pareikalauti, kad 
jugoslavių kariuomenė aplei
stų Rndlcersburgii, už 37(lny- 
lių nuo tiralzo.

Pagalinus nutaria duoti in
strukcijų tnlkininkų komisi
joms Vokietijoje, kr.d tos J;- 
uai aplankytų visas nep&nai- 
kintas vokiečių tvirtoves, į ku
rias kol-kąs vokiečiai neįsi
leido komisijų.

BALSUOJAMA UŽ GENE- 
RALĮ STREIKĄ ANG

LIJOJE.

TIE PATYS PASILIEKA 
TALKININKŲ SUMA

NYMAI.

Graikai. turbut, imsis ginklų

Londonas, kovo 12. — Aug- 
šėiausioji talkininkų taryba 
kovo 10 d. ilgas valandas jmi- 
šventė Turkijoj likimo kinu- 
simui njitbrti. Apkalbti! visi 
snmikvieningi militnriniui plo- 

I nai, kokie, jirisiejus reikalui, 
' turėtų Imi jiavartojami.

Taip-pat daug laiko jiaš- 
I vęstii ir Armėnijos klausimui, 
i Snsirinkiman išreikšti savo 
iiiioniones buvo pakviesti ad
mirolas Beattv, kares sekreto
rius Churebill ir kiti.

Graikijos premjera* Venize- 
los visas laikas stovėjo už tai. 
knd talkininkai prieš turkų 
sultoną pavartotų knoaštriati- 
sias priemones.

Gal kontroliuos departamen
tus.

jnlini paskelbta. knd t ant t)

VYRIAUSYBES AGENTAI 
SUŽINO, KAS KIEK 

UŽDIRBA

Tuo tikslu dirba tūkstantiai 
žmonių.

Chiunpjugn. UI., kovo ii. —‘
j Oia Amerikos lx*giy»no aky-, sąjungmt įstojo Bvcimrijn, Dn-
. riaii* (jardo) surengtam poky : oij»l. Švedija. Norvegija. Olnn

lyj.-Hd^hėjo (Mtlarąl's Įętūiaą; din* Vąfjegiąąbl 
IjandiN iš (’hiengos. Tarp kit
ko jt* jmreLskv:

Aš donuneijuoju sorijabs Tnlkininkni sąjungon bu
tų pnrt.ją Suv. V«Miywe. vo tryUk, jy.
l">»po v'l»vd(ir*’ nr»rnivacri** 1J <u t 1 • ’

Rioj šalyj gali imt 10 milijonų! p„bHkn‘aar n’cJnriusi gnlnti 
twrjalistų. Bot oš paduočiau >„,1^ 

vi“ti<. kad jų butų ir .
GEN PERSHING APLAN-

KYS PANAMA

T

— 
teisman
11 □ milijoną
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negalima rišti to klausimo. 
Tni kompensacijai nėra pini
gą. gi išlcistiljtyMtjus hfHidHU“ 
nesiima. * Nes pasekmėje ne-’ 
žibia kas galėti; išiųti.

Jau ir taip perdaug išlaidų.

Sekretoriaus-nuomone. šian- 
dip ir taip jau jierdaug šalis 
turi išlaidų. Žmonės velku 
iiugštag karės mokestis. Tos 
mokesty* turėtų dar labjaus 
į radi dėt i, jei butų išleisti nau
ji Imndsai.

Dabartinis šalies finansinis

HM SEIKIU, MDKĖKIIE S*“!
MOKESČIUS.

ščionis. Ypač Armėnijoj ir 
Cilicijoj, kur krikščionys ne
apsaugoti.

Turku kariuomenės vyriai 
siiLs vadas Mustuplin Komai
I U il.. ,.y I
daro talkininkams. Jis grunto- Į 
ja jieniis. tirnikui npsima tą 
vndą jmtiiirkyti. Smirnos upi- 
rtibėje yrn 90,000 graikų ka
riuomenės. Iš ton ji pradėtų 
veikli.

Nežinių kas padaryta su tuo -J 
graikų pn.-isiulvinu.. aar i

I

BOLŠEVIKAI TARIASI SU 
RUMUNAIS.

Londonas, kovo 11. — ,\nglc- 
' kn-iii fi*dorhcijos atstovai čia 
! susirinkę nubalsavo pakelti 
' generalį streiką dėl nacijona- 
lizacijus kasyklų. Už streiką Talkiųinkams 
pmlnota 524,000 ImiImj, prieš

Tą streiką turi imlorsnoli 
Tnulv l’nion kongresas, kurs 
šiandie čia atida nu na.-.

PASIPRIEŠINO STREIKUI.

Londonas, kovo 12.—Angli
jos anglekasių orgniiizacijii 
nubalsavo pikelti generalj 
stoiką dėl nacijonr.lizuvimo 
anglekasyklų.

Tą nuluilsarimą turėjo va
kar patvirtinti čia susirinkęs1 
Tnide l’nion kongresas. Bet 
kongresą* hesutiko su angle- 
knsią norais.

Nulinlsuotn nacijomdizavi 
mo reikalais veikli su politL 
kine propaganda rinkimų me
tu. liet tie su streikais.

Turkijos klausime gvneralis 
veikimo pienas neal mainyta*. 
Tik buvo tariamasi užimti
kaikuriuos turkų valdžios de- 
l>nrlani‘*nnis. jei jau prisieitų 
užimti patį Konstantino|iulį.

ypač svarbus 
turkų karės dcjmrtameiitas.
Tai Imtų savos rąšies mili- 
tarinė kontrolė.

Bei tas nereikštų, knd tal
kininkai turėtų paimti savo 
kontrolėj, visą turkų valdžią. 
Pastaroji gulėtų būt judinta 
tik tuomet, jei turkai jntfiro- 
dytų nesutinką mi jiadnoto- 
luis jiems taikos sutarties są
lygomis. arhtt jei nepertrauk
tų |wrs<bkiojiiiių krikščionių.

Venizelos karingas.

Graikų jircmjerns lubni 
ringai atsineša į turkus, 
susirinkime tvirtino, kml
tnlkininkaį atliks kokią nore 
militnrinę deinonslracijų Kon- 
>tnntiiKi|x»lyj, luoinet turkai 
<bir Inbjiius pulsis prieš krik- J

Tarybos vedamos Bukom
Bukareštas, kovo 12. Mie

ste Doron-Vntrn. Bukovinoj, 
vakar prasidėjo laiko* tnry- 
lw» lturonnijos su rusų bolše
vikais.

Rumunai atstovai, sakoma, 
pareifČRluiiMą. kad bolševikai 
ntšuuktu savo knriuoinefię iš 
Rumunijos pamlMdin. Tuomet 
butu galinui atnaujinti preky
binius santikius.

ISPANIJOS KARALIUS IŠ 
KELIAUJA PRAN

CŪZUOS

Madridas, kovo 12.—1 
jos karalius A4fon*a* šinni 
iškelintija j Boędefiiiz, Prancū
zijoje. Tenai jis išbusiąs kelias 
dienas. Sakomu, ten konfcnio* 
siųs mi Prancūzijos prezidentu 
Desrhanel.

kn- 
Jis 
jei

4

BUS ATNAUJINTI SANTI- 
KIAI SU VATIKANU.

Paryžius, kov<> 12. — Pran
cūzų jairlainentnn |>:nlm>tii< 
bilius atnaujinti snntikius «i 
Vatikanu (Apuštališkimja 
Sostu). Bilitije |ML*akyta. kud 
ta> būtinai yru reikalinga 
naci jonui ieins prancūzų rei- 

. kalnius.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

kolekto knygas ir peržiūrėti. knd su Mokesčiu svarba,
kolektorių ofisus prieš kovoI rintis ofisan vim; savo dnrbH žinoti, kaip Movi finansiniai; Vvriamvbė* tikslas — kno- 

rei n ai. teisingiausiai surinkti paskir-
a—- __ »:« - iz—• »•<* ninniMrjnuriii
snuenjonii**] klaidų, kud žmo
nėms nebūtų

kios suplaukia į. darbdnvin paduoti

15 d. ' ninku sąrašus su (inžyntėjitnu,
Tolinus statomi klausimai,i kiek kalni* uždirba pradėjus RMiria no«uky«i «<•»• 

kaip vyriausybė gali anstieti! $15 savaitėje.
klaidas, padarytas blnnkose, 
u rita kaip gnli patirti aukty-i 
bes, lygini, knip gali paguuti 
tuo*, katriv mėgina iiaisukti 
nuo išpildymo blankų arba 
mokėjimo mokesnių.

Kn* Dė?el Simui turi 
žinoma.

Vyriausybe mokesčių

daroma jokia 
per klaidą kar

imo žmogaus, 
ir pankui apie 
klaida tuojuus

Blankos sulyginamos su są- 
ražaa.

Kuomet vyriuii*-vbe surenku 
blankas mm jNivienių žmonių, 
ir sąrašus darbininkų nuo 
^larlaiuvių. liKmiet kiŲi> su ki-1 
Imis sulygina ir (mitria, nr tei- 
singui piklrtiui moke-rių nuo 
jĮilmikų į^tstynim.

Kaip blnnkov. tnip -ąrašni 
su diiliinu-iu atsargumu pn*- 

tyr*>o 
ofiF-uosr dirba ka»di»*ii tuk#* 
lancuii įlai biiuukų. Tie dar
bininkai. sulygindami raštu*, 

gis KepurnitK 
| hJs* jh 

jin>!ui<da savo Dnnkoj.
DnriMinviAi <*ąrttšu- vrn j»ri- 

Veoti pmlonli «ąi.i rungai, 
taip kaip jų vedamose kt>y- 

yru užrašyta. .\vs tr jie 
turi nmkvti limbe™ iua, 

kiekvienos firma*. Be to, vyrmu«yhė> n Rentai vL 
nuo kiekvieno; tuomet gnli perimti vedamas)

nių, katrie Im* tiesioginio -u- 
vo užaiėinimo padaro pinigų ir
pašaliniais iižsiėiiiiiunis. Vieni i

Neužtenka žmonėms pasa
kyti, kiek jie uždirba tiesio- 
ginin keliu. Daugelis yni žino- skriaudų. Jei 

'tais jMiinmmu 
kiek perdaug 
tą sužinoma,
patnisonm ir permokėti pini- 
eiti, kn*l ir vienas centas, su
grąžinami.

Taip vyriausybė aure- • 
šimtu* milijonų, kurie reik- 
•ingi apmokėti sknlnm*. pnrfa 
rytoms karės metu. Kis mėgi- 
na nuo mokesčių išsisnkti, tas 
kenkia put* sau ir visuomenei. 
Ne* nenori prisidėti prie sko
lų apmokėjimo, prailgina U- 
pesniome l*dlrnnHt tr

daug {M>lnijn jinnlmslnmi že- 
mę, nrim kitą kokią nuosavy- 
i h;. Kiti vakarais užsiima pa
kuliniais darhuis ir už tni ęel-‘ 
nija pinigų.

Kaip nno tokių, taip nm» ki
tokių jM'lnų reikia mokėti 
un>kt*sriiM. Ir tuos pašalinius 
|H<lnijimiiM A'isuoniet reikia 
priskuiiyii prie pimlulinio už-i 
siėmimo įplaukų.

Visas laikas dirba ok.-|N*rtŲ(

hntrip 
blankų.

Moki
re yrn sjn-cijnlė divizija., knt- 
rn mt*ku <lnuginu lomžsiima, IZ tu daugiau •Ireimties inkš
tom-. katrie neišpildo blankų tani-ių pnsktydę po visą ii 
arba katrie mėgins šį-tą nu- Jie renki pašalines inf 
mkti. J cija* apie mokslių

Waahington, kovo 12. -i- 
Mokesčiui, uuo įplaukų luti 
mokėti visi tie gyventojai, 
katrie, būdami nevedę, per 
metus uždirba dauginu vieno 
tnkrinnčin dolerių, ir vedę — 
daugiau dviejų tuksiančių dol. 
Ir kaip tie. taip anie privalo 
išpildvti tam tikras hlnnkns 
irusiu.-; ir priMaiy u m*v<> »m- 

’*no ■ irikto na ke-s’iy kolektoriaus 
; ofKan. Blnnkos turi Imt nris-

I hnt

nuo
įplaukų mokėjimui paskclhia 
vbiein* Miprintmnn- sk.iit 
I1im*n. Sako: Kiekvienu* nove 
dęs žmogus 
per savaitę $20 nrha dnvginn 
privalo išpildyti mokvM-m 
blanką. Tą pilį privalo jiadn- 
ryli ir v«*<liisii*ji, katrie per lu,**r’a. nr 

I IuImv- | utu*ut» Mcvėūaua kv-: savaitę uždirba <inv-
' vo 15 d. Kn* to nepadaro, ga- ginu.

Ii užsitraukti bausme. A>«is prikalamas pnlireia
Daugeli# zmuaių galvoja, irį *i*us žalio gyventoju*, kaip 

■ kur vynnusvbe gali gauti toi- rynis, taip inoieri>. kaip pi- 
ir reikalinga skaitliu d*MT-‘nėšifl*4, !*ip svatimĮalm** 

. _____ įritu-, Bį aitu vyriflUžybė reikaluu
pat’krins miliUrinio ap reti ir patikrinti dešimti# mi- ja nuo 

m atov;. g - lijonn mokesčių nuo įplaukų ko-npan’jos

Šiandie tanių sąjįtnimn yrn 
prisuieju-ių )2 neutralių ša-

katra, uždirba Wr»*<wii. Prie to j-'dcir

•: aitris surnsinėja 1005, 
neifniMę reikalingų ĮL’VVĄ*

Wanhiugxen, kovo 12-
~ šiandie galima*-. Gwi. Perdiuig apie kovu 25 d.į ko

ii iškelUna juosimi ir buunkų, kml kaMneuų pc

•tovj.

KOVO

f* i



2 DRAUGAS
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Utrmv KATAIJKV DIERRAfiTIS

“DRAUGAS”
S4na k*MUr«* Makjmui nedėidlcniu*.

PRENl'MKRATCMI KATRA: 
CH1CAOOJ UI VfelKNYJKt

Mrum. ..
M<-«u 

8W. VJkMI.
Metam* ..
Ptwl Meto

Prenumerata tuokaal lAkalno. Lai
ka* akaitoai nuo utalralymo dieno* n* 
nuo Kaujų M*t?. Norint permaJnjU 
adreaa vlaada reikta pridusti Ir sena* 
•dreaoa. PlBtfal Kertauaia nlvatl ikper. 
ka.nl kraaoje ar eapreee "Noney Or- 
der" arba ]d«Sant plnlru* | regia- 
truota lauką.

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

Trirfonaa McKlnk-y SIH

t

Užrubežiniai Amer 
Santikiai.

ha i turtinga, bet tie turini 
gaišinami.

Šitokios šneko? parodu, kad 
karišknmo nedoka ropubliko
nų partijoje, ir kad jo* minti
mis gyvenantieji amerikiniai 
jau rimtai rengiasi į karę. Tų 
reikia žinoti ir lietuviams.

Taiko.- Sutartis, mat omai, 
niekuomet netaps putvirtinta 
Amerikos Senate. Nėra jiegos 
galinčios (tikrinti republiko- 
nus senatorius, knd jie atsisa
kytų nuo savo'užgirių “Sų- 
l.vKV”« arba resevations. Kai- 
kurie demokratai buvo belink
ėtų pritarti rcpublikonams ir 
tokiu budu pripažinti Sutartį 
šu pridėtomis sųlygomis. Pre- 
ridentas AVilsonus apgarsino 
puikiai sustatytų laiškų sena
toriui Hilchcodcs. Tarno taiš- 
1rr» taip c<dv
gų jtuvojinguiuų. kini svyruo
jantieji senatoriai vėl atsigrie
bė. Tokiu budu Taikus Sutar
ti- turi liktis nepatvirtinta.

Bet laikus jau baigti ne
sančių karę su vokiečiai*. A- 

( menkoje ji t eta* ra unt poj>e- 
■ ros. ’l'udel prtaeis (Hisinuudo- 
I ti senatoriaus Knnx*o kuioh-

Iš Lietuvos atėjo liūdna ii. 
nia: 4 vasario 1920 ii'etų Nnib 
mieutyje ant Avšupės mirė ku
nigą* Sulumonas Oleka vieti
nės imrnpijos klebonai', Seinų 
kapitulos prdataa-dekauas. Jį 
palaidojo vietinėse kapinėse 7 
vasario.

yrn parižv- 
lietuvių 

tuomi.

Olekų giminė.

Olekų giminė 
tnėjusi Suvalkijos 
gyvenime labiausiai
kad savo kraštui davė daug 
ir gerų šviesuolių asmenų. 
Tarp jų pirmutinis, beabejo- 
nės, buvo u. a. vyskupas Juo- 
znpas Oleka, kuris mirė Vilka- 

-onn - • re i
buvo daug kunigų ir pašau 
linių inteligentų. Ne viai jie; 
nešiojo Olekų pavnrdų, nes jų! 
motino* Olekiutės buvo ištekė
jusios už kitos pavardės vyrų. 
Viena iš trijų pirmutinių se
serų Kar.imierieėių yra duktė' 
f Jlekiulės Dvarannuakirnės.

i

Angštas Anglijos .aldiiiin- 
kas lord French, jiusėtiniii 
spaudžiantis Airiją, siuntė 
paštą savo vyriausybei į 
lx»n«luiių. Airiai Siu-Feineriai i 
pagriebė maišų su raštais. 
Veikiai (*o to Amerikos laik
raščiai ėmė rašyti, kml mai- 
še buvę dalykų stambiai jia 
liečiančių ir Ameriką. Nėra 
pasakyta nei kaip sužinota tų , 
pujicrų turinys, nei kur jos Į 
dabar yra.

Tai jau ant t a- tos rųšie.- ut- 
sitikinuis. Pirm įh»k>* mėtte- 
sių vienas uugštas Anglijus 
vnidiuinka-, iarrmvūsis Ang
lijos amliasadoje \Vashiiigton, 
D. C. pusi vagili no savo kelio
nės krepšį, kuriame taip-gi 

. svarbių dokumentų.——
Laitai galinius <iaigta>, knd 

ir Amerikos valdininkai šį tą 
. duodasi pavogti Anglijoji* ar

tai kur kitur. Tik mus laikraš
čiai tukinta atsitikimais ne-

nyiuu paduotu 13 gruodžio 
pereitų metų. Ta* sumanymas 
yra šitoks:

“Sutartu, kad Suvienytų 
Valstijų Senato* pilnai juita- 
ria ir, pritaria pripažinti Vcr- 
aaiiles'o Sutarti, lwt tiktai 
tiek, kiek toji sudaro taikos 
padėtį tarp Suvienytų Valsti
jų ir Vokietijos.”

laibai galimas daigtit-. kad 
trumpoje ateityje Amerika tu- 
rė< taikų su Vokietija, o kare 
nu Anglija. Meksika ir dnr

į kuomi nors. Tų naudinga yni 
’ apsvarstyti ir politikams ir 
į šiaip žmonėm*. l

|

Lietuvos Atstatymo 
.. Bendrovė.

perlahiuustai giriasi.

Geras yra daiktai tvirtinti 
Lietuvos gyvenimų stiprinant 
jame pramonės ir pirklylKM 
įstaigas. Tų visuomenės su
pratimą |ianaudojo keli asine-

Jaunatvė.

i.
r
«•<

|

Tus rųšie* atsilikimai beveik
niekada
tais niurnu*

nepuri tai k o papras
-ugvveninio lai

kai?. Be to>. nešies ut-itikimų
ta* vei k llieklloniet u«*prusi
diria karė tarp dviejų viešpa-
tijų.

ny k, sudariusioji Lietuvon Al
statymo Bendravę. Gal įkūrė
jai ir gražiui svajojo, liet da
bartinė valdyba nemokėjo ap
saugoti Bendroves nuo viešor
ir skaudžios kritikos laikraš
čiuose.

Amerikoje -yru žmonių Iu-, 
liui mylinčių Angliją. D<*rno 
kratai taukini kultinu repnbli-Į 
konus už pataika vinių ang-1 
tam-. Ik*t rvpnhlikonų ir da 
gi didžiųjų kapitaltatų šiuo 
atveju, rodosi, lyg dauginu už 
kitus pasirengę kariauti.

Republikonai nori, knd risi 
nmcrikicėiai hutų pratinami 
prie karė, veiksmų. Kaikurie 
.cnotormi ir Kongreso nariui 
vietoje vi-utimo miiitario la- j 
viniitm patariu įvirti tik visa 
tinį civii] kūno lavinimų. Už! 
tatai repuldikonai lieveik pyk
sta. Jta *uko, kml katkuric 
ti-isdaviui Inhni greiti išteisti 
vtaokių įstatymų tik ne tų, 
kurių reikia. Aiandien Anieri- 
Irai jv‘iki.4 tikru.'* ir gi*iui iš
lavintos kaiitioimtK". .Ii tik 
viena gali apuugoii šios ša- 
«iČ3 iiaiiiią.

Tnnnitarpu M«*k^ik<« ir A- 
merikos mntikiui .šiandien v- 
ra beveik toki, kaip Kubo- 
ig Amerikos prieš 1897 m. Tu 
da tauta ėiaušėai prieš Ame
riką darė jai nemalonumų, 
kėniu- jo» reikalam*, kol gulų 
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“Vienyta' Lietuvninkų" yra

A. a. kun. Salemonas Oleka. ti, bet jis neapočtnė. Beveik dymui nurimus prelato* išli- 
viai tos vyskupijos kunigai, po ii ruaio ir rado stalų su- B k f m , • •• * •  te * t > a • •• •• • • * * «

lietuvis 1 .“.“Įtup-i-.. llu.ų 
biurokratam* išvežus iii remi - 
umn vyskupą ij^bicnskį nnu- 
ji vyskupijos valdytojai a. a. 
kun. S* Oleką pagyrė Griš
kabūdžio klebonu.

Jis suprato tos bažnyčių* 
reikšmę Lietuvos urobitektu- 
ras istorijoje, prikalbino talo
ne* ir jiem* padalant sutaikė 
tažnyčią iš viršaus. išpuošė jų 
iš vidaus. (Irišknbudžio |wtra- 
pija t tų to lyg kokia dvasios 
pirmininkė Naumiesčio apskri
tyje. Nebūvu Įkainio, iš kurio 
nebūtų ėję mokslus norą du- 
trys jaunikaičiai

Naumiesčio dekanas.

Nitbašninkas Salemonas O- 
leka buvo gimęs 1S31 metais. 
Baigęs Seinų seminariją jis, 
kai(Mi gahuinriąs klieriką*, to
po išsiųstu- j Vuršavus Aka
demiją Prieš Lenkmet) Seinų 
dvasiškijos jaunuomenė Muk
tuosius teologijos mokslus tu- 
rėdŠVO eiti Varšuvoje, tiktai 
(io 1866 tu. eidavo Petrogra
de. Varšuvos Akademijų na 
bašnutkas baigė drauge -u 
Jacsewxkt*u, kuris vėlinu ta
pęs Liublino vyskupu pasižy
mėjo kovudumas su Rusijos 
biurokratais.

Profesorius ir Griškabūdžio 
klebonas.

Baigiantiems mokslų Varšu
vos Akademija n«lmriavn nagi 
štesnio laipsnio kaip kandida
tą Gavęs tų laipsnį a. a. kun. 
S. (Meka įsišventinu kunigu 
1856 m ir tapo Seinų semina 
rijos profesorium. Tai buvo
šviesus, nors sunkus Seinų vy
skupijos laikui. Ji luimingni
jiersirgo lenkmetį. \’yskuj»u
tadu buvo lenku- mylintis lie
tuvius grafas Ireurjus Lubien-
skis. Tarp seminarijos
Šorių buvo šviesių
kuip lenku*

prafe-
u-inenų.

lietuvių šalimu

. K*MV .xox'i im* Buuiunr auiMn 
reikalus “išvarydama sveti- 

, mus.’’ Kubus ovprigulinylė* 
<lvli<> nenukentėju, u naudos 
paaičmv ir jai ir Amerikai. 
HepublišouiHtn <*hia*gos
“Tribūne’’ dunda suprasti.

taip reikta padaryti ir su 
•kn. kurtasžemė yra la-

tuijįjuit tautiuinkų-litaralų ve-i 
dama, kaip ir pilti Bendrovė. 
P-a.** J. W. Liutkiiuskus apie! 
svnrbiaiiaių pii*kutiiiėa meti
nės iiįiyskaitos dalį, t. y. apie 
ta*udruvės gautąjį |H*lnų šitaip 
rašo:

Italui r (mžvelgkinie į tų di 
deliais nimu-nas kui]> dūri 
inis tiljiusį visuose laikruš-. 
ėiuo.M- iMMidrovės upgursini | 
.... «• n....4—I .....
metais turėjo gryno jh-Iuo) 
f<i,829.29. 'Puriu jiabrėžti. I
knd tas |s*lnns yra tik knygi- ' 
ms fiktyviškas pelnns. Tikra 
ir teisinga atskaitn hutų |>a 
rodžiusi nuostolį ir kelis kur 
tus diih'snejt* sumoje, negu 
ta* <!i<k*liata iiumonala iš- 
gursiutas jH-lnas. Altai (oivys- 
diii iš tokių tikrų faktų, ko- 
kilis galima rasti toje neini, 
noje atokaitoje, o jeigu butų 
pilna atskaita, lai ir rezulta
tai butų dide/m, zinoiiui. 
nuostolio pusėn.

Via ji. Liutkiiuskus purudu, 
kad prie nuostolių reikėjo pri- 
sknityti kapitulų įdėtų į Re- 

*ą • f •• « tr*n viii k i<ąij»jma
lų duotų “Lietuvos” Bendro
vei. J Resorcin Co. tajai įdėta 
$43^21.35, į “Lietuvos” Beta 
drovą STmiO.IMi. Kadangi ,jcai- 
nia kiek nuoalolių Ih*.* ii lų 
dviejų neatsargių pinigu išdta 
jhuų, todr] p. Liutkauskas st&> 
tū tik Ltamuan žecklriį. T»jp-

ka- .lrmi<'lk'uwski ir mokintu*

jMit jta paženklina tuos šėrimn- 
i kus. kurie ne pinigais, tat no 
tuniis pirko šėrus.

P-us Liutkauskas iirodė tik 
tai, kad turto sąraše nniiui- 
yra upkainimtns per augštai$4, 
5.MI.INI ir kad 1-itaiiy Bouds 
yru mažiau velti, negu parašy
ta $i6.744).lMi. Tat raiškiu, kad 
“Livtuvoa“ Atstalvuio Bvn-

T

kauui mirua a. a. Kun. 8aie- 
mona? Oleka- tiųsi perkėliau 
klvboun ir dekanu į Naumiestį 
hnt štešupė* kranto. Ten buvo 
didelė 1783 melais statyta niu
ro bažnyčia. Jo> stilius buvo 
renesansas su tolina ypatybė
mis, kurias j architektūrų bu
vo įvr.-lę Liotuv--.-- kanueli- 
tai. Kaip daugel i:- gružių ar
chitektūros (Mtiiiiuklų ta bnž 
nyčin būvu n^ikn iišytu tuužuta 
nešvariais miesto namukui.-.

Kun. Oleka pasinipino, pa
rapija nupirko namuku- prili
pusius prie jon iš šiaurių pu
ta-.* ir tie namukui tapo nu
griauti. Žmonės sudėjo pinigų. 
Oiktoka šventvietė pasidarė 
apie bažnyčių. Tų šventvietę 
aptvėrė augalą niuro tvora, 
kurios artistiškas pryšakys tn- 
įio (HipuošUta trejais geleži
niais vartais. Ties jais tapo iš
mūryta pagarbo- nrka (išpilus
ia daugeliu stoty lu.

Bažnyčios taksiai buvo li
kę neužhaiglLKun. Oleka pa
sirūpino juėį *" 
reikaluvo s i nu 

1 friaudien Nam
yrn gražus užhingta- lietuviš
ko renesanso paminklas. Ka
rė poačtinai jį apdaužė, bet 
padarytosios ža.’-dos lengvai 
užtaisomos.

I
i

ypač lietuviai, jį peikė už ta
tai, Tų> pajA-mimu- hpvų Vi., 
aai tetaingas n«» leokaa ad
ministratorius nepadarė nau- 
doa vyakvpijai.

Nahaininko kuų. S. (Nokiu 
ir protas buvo šviesus ir bn- 
daa visuomet ramus ir valiu 
iš|vrnmugai stipri. To? ypa- 
0bėa kaip tik geriančios yra 
augs tiem? Imžnyčios valdyto
jams. Bet nafaišninkas mylėjo 
.savu parapijų, kuriųje jis pa 
žinojo lieveik visu* nuolati
nius gyventojus. Jis grožėjo
si savo užbaigta, atnaujinta, 
(inpuošta bažnyčia. Ji- neno
rėjo didelės ir Rūgštus vietos 
rūpesčių. Garbės durnai jam 
buvo nebrangu. Netnrčdatua?• • • v • • • •

nugštų vietų jta juk nea|ksėniė. 
Bet tas jo i»ru sišalinimas už
kenkė visai šaliai.

1887 m. Is-ona? XIII norėjo 
prelatų Olekų pakelti Senų 
vyskupu, tat prelatas neapta*- 
mė. Tada į Seimu* taj»o atkel
tas vy-ku|rts Antanas Bara- 
nau-wn*. Ji* kvietė kun. t Mekų 
boti artyiiiinusiu 
ku. tat prelatą- i 
žadėti Naumiesčio. 
Baranauskui mirus 
1902 metų kapitula 
()lekų. Ji? ir vėl 
191(1 iii. į Seinus atėjo vysluiT 
pas A. Karosas. Ir ta- nor*jo 

jiamnaudoti kun. Oleko išmin 
litui ta*i prityrimu, tat Nau
miesčio meilė tus vieto.- l*Ie 
tarno širdyje buvo ucpergaluuR.

Į 
Karžygiška Bažnyčios meilė.;
Tat aiškiausiai fMUŪrodt* 19141 

ir 1915'metaia, Vokiečiai iŠz«-l 
nupus Ri r vinim: ėmė šaudyti! 
iš ui mulų j Nauiuiest]. Rusų 
kariuomenės vudas matyda
mos neatlaikysiųs liepė žmo
nėms krausi y'lia toliau*- Jis 
pasakė pretatuL.kad apkasai 
taps perkelti apie 10 viorstų 
į šiaurius nuo Naumiesčio ir 
įsakė kunigams keltis annpus 
apkasų.

Tada a. o. kun. S. Oleka pa

i pagvlbinin-1 
nenorėjo atsi-l 

Vyskupui 
rtblciiyje 
vėl rinkoj 
ncapsėinė.

u,iškelti kiek tat 
įetnjos taisyklės, 
nuiesėio bažnyčia

Nenorėjo vyskupijos valdyti.
sikvietė du savo asistentu ir

daužytų į šipulius, indų šukė- 
įluivlj lm*, M tabu u«l
grindų ir ant sienos. Jis lai 
nuno savo senatį H aptingimų.

Apie Velykas 1916 m. proia 
tas sunkiai sirgo. Nebuvo kom 
Naumiestyje laikyti Mišių nei 
puriojo Velykų diern je. Rot 
visų nmžį tvarkingai gyvenęs 
kūnas atlaikė ir katu vargus 
»r ligą- . *
Prijautė beturiu atgimimui.
Kun. Oleka gimė ir augu tais 

laikais, kada dar tankų kalba 
vieŠĮMitavo Lietuvoje. Bet ji
sai visada dangindavo lietu
vių kalbų. Jis mėgdavo paau
koti šitokį atsitikimų.

Suvalkijoje tatvo ri<*nn-
IŽvrV-**!** 1 f*'r*

iaduvių kalbų vadindavo “Imi 
jętyk*’ (avinu kalba).

Vienų kartą ta* asmuo atsilan
kė klebonijoje, kur huvo daug 
kunigų ir keletas pasauliečių 
(amų. Augs tų jam asmeniui 
|*ntadinti- lietuvių kalbų avi
nų šanka vienas ps^attK ti.- 
p**p«* nupasakotu atsitik5; m! 
iš snvo gyvenimo.

“Važiuoju, saku, vieškeliui 
ir privažiuoju grįžkelę. Neži-j 
na u į katrą pu<«! |M.*ukti. Ma-* V • . s •i tau priešais atvma zauugus 
lietuvis. .)•• k)au-'.u: “Kturen- 
dy droga du inajųtku pana 
N'..’" (kuris kelias į p. N. dva
rą), Žmogus atsuko prašysiu-! 
inns kulta'ti lietuviškai. Aš' 
nusiduoda nemokąs. Jis .sako: 
'“Tai ve Lietuvos duonų val
gyt moka, o lietuviškai šnekėt 
tai ne.’’ Aš supykęs sakau: 
“Nie luhie t»*j baruniej nm- 
wy." Jta man uHauju lenkiš
kai: “Brngą dv N L-įĮ m. j 
Iam% prosaę pąmiętac, še t rie
bu rniec baranių gloR'ę, žeby 
nass jęsvk nnxywac baranim.” 
(Kelias į N štai kuris, tat 
meldžiamas neužmiršk, kad 
tik avingalviui rodosi, buk 
mus kalba yra aviniška).

Gražiai atsimenu tuos lai
kus. kada atlaiduose prie ria
lo senieji kalbėdavo lenkiškai.

cnaĄų karrte. - *.,
MASTER DESIGNING 

SCHOOL.
4. F. Kaaukt*, Vgju

IH N. OTATS UTKEKT. CHICAGO.
Kampan Laka su ui 4-111 Tuku ‘

-r

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
taoi rh>d a*.

Knatu* S. I<na*lti St 
Telefoną* Uanal tilt.
Vnl*a4M l—k Ir 1 Iki t 
R**idet»i>*;

SIH W. 43nd St. 
Taiofun** McKMUny <»M 

ValAnao*. Iki 10 lirylo.

Apie 18811 metus n. a. nie
ką tapo Seinų Katedros Ka-
natininkti, apie 1890 iii. jis tapo
prelatu. Vyskupui I’. Wierz-
tatuski’ui įnirus 1893 m. Sei
nų kapitula tinko R. a. Salt*-
monų Olekų vyskupijų valdy
„„TIE. '-T----- ------- .BXJ-

MISIJOS PRIĖMIMAS
L. L. BONAI

w-

pasuke jiem, kad veikiai ka
rės linija perkirs parapijų pu
rinu. • 4 Judu eiki ta į anų pusę.
O

— '
IR

Įdrovės turtas ĮMTaugštai ap 
'kainuota? $21.2!*).<X». AtAmu* 
ij *.os kru-'<‘* $6,621>.2y pa-i<ia- 
riusio neva pf*lno tani|>H aišku, 
kad išUesų nuostolio buvo ne- j 
mažinu 14,6(iU7l. Tas nuo* t o 
lis tajKi piislėpias jieraugštu i 
upkainujimu uiiiutųjų turtų.

Jei dui butų galima iš apy-. 
skaitos matyti, kiek Imis nuo 
alolių iš H<**»orrin’o. “laetn- 
»w” ir nulų. lai memlvlū* iš- | 
■ttgrij Irduii žymiai. Todėl p, 
Liutkauskns įtaigia sakydamas 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vės valdyliui:

Ju* mums skelbėte, knd 
bendrovė yru visuomeninė 
ja taiga, su demokratiška 
ivaik; it kau ji yra kvg>--i 
riausia vieta musų pinigams 
jvcriL Faktai sako, kud ta? 
viskas yra m’lcitfybė.*' 
Išeina, kad neliesa užderėjo 

bendrovėje, e ne ptdnn-. 4*11 
pilno darymų ji nekalta; lo ji i 
nepadarė. Ji tik kalta, kad ne- 

4tierU rkeliM*.

Tuli Lietuvos liuasybės 
priešai paskleidė žmonių tar
pe įvairius msąmoningus pa*, 
kalus Visaip ji* meluoja, kad
tik tėvynes reikalams užkeu-l 
kus.

Paleido paskalą kaži hnk1 
Minijai Chicagvn atvažiavus 
priėmimo pietų* iėsavę tns 
tukstančins penios šimtus do 
lierių devymems asmenims. 
Tai. sako, mat kur eina L, L. 
Bonų pinigai.

Susirinkime įvykusiame 9 
kovo ®v Jurgio svetainėje 
štai kas pauiskajo. Blacksto- 
ne Hotelyje 
buk* užmokėta 
riun ir tuom

buvimo 
tris bamba 

ni misijos na- 
prauiitip*rių pramigsią sykiu 

Lr už pietus keturi šim
tai su centais. Iš tų pi- 

, nigų užmokėtą.JO* žūnUi du
benų oi kambarius. Tatai iš 
viso už pramitimą Misijos ir 

pists! "in!!***? *i5t 
tas dolierių. Taip kad pietus 
kainavo apie trisdešimto do- 
Itarių

♦

uš liksiu šieion. • « Tuo ui-
tarpu vokiečių anuotos nušla
vė klebonijos tvartus, siigrio
vė kb'tanijų visai, padarė įlotą.

LiLtuvos
357 Vert 71

iBtrafai:
.. N«w Turk.

skylių bažnyčios bokšte ir 
skliautuose.
:»ės viola* 
kun. < dokui
tvtis iš Nuimi

Husų karinome- 
ataiuntė į.-akymų 
bežiūrint kraus- 

pelu. K It-hunn.*'
pasuke oficicriui idnešusium 
įmtirpintų: “Jei jus 
lui reikia, tai tegu hapiii 
šaudyti nuine šalę tažny-H*. 
ta't nš neisiu 
nentl’ts paliept* 
iiubu rtarikn.

ję^nero
9»U

JOSEPH C W0L0N
Lietuvis Advokatas 

» SO. LA BALLB BTRKET 
on'reissa T8L 5 ■>■» «w»m VT 

▼akarat* M11 w. u-nd au«M 
T«l ft-vkirWJ tt»» 

chicago, na.

i———----------— ■ ■ , . ———i

Dr. M. Stupnidd 
3107 8o. Morgas 9troet 

o—ci»»o, oLmon 
TeMiaa Y«Hb M»

ValaadMf — t Iki 12 U irtos 
• VO PMo Utf a VO*. IcdHlo- 
tnia ouo S iki I voL nddura

kildavo ginčas tarp lenkuo
jančių ir lietuvių. A. a. prela
tas DcrikaročiuiMiavo nei ne
siginčydavo. tat daugelį kur
tų jis ginčų mnualšė (>a|msa-
kodanuiH čia ut kartotųjų nnek-

Jia pridėdavo pavardes

o jaunieji lietuviškai. Kartais

ir to aiigštojo -mauens, ii tu 
pmm, kuris važiavo, ir to dva
ro. į kurį važiavo. Tn anekdo
tą padėjo luiinėti jauniem* 
lietuvykta njtgyMijam* dnn- 
giuu negu jų karštos kaltae. 
Mat anekdotus pasakotoja^ 
prt-inta.“ panalydavo lenkystės 
upginejams, knd jaunųjų leist*.

Kraut dekanu nabašninkui 
teko koletų kartų prirengti me
džiagų iinžiiytiiiiuni teismui. 
Tuim atvejais visuomet pasiro
dė kun. S. Oli-ko> neportyvu- 
ma*.

NnlioKuinka* pu*ižymi-jo du r 
ir tuomi, kml uiekuimiei apie 
niekų nvkulhėdavn blog*.

N’aunuutata bažnyčių? xak- 
rirtijpje būdavo puiki lverku. 
1*udįaugti lcu vikuoiihh taąia- 
vo talnikoma ir tyla. Netik ku
nigai-ten tangdavo hulsų kal
bų, bet ir sakrirtijamii ir tar
naujantieji Mišiotpfi vaikai.

nm» jo-.” Ge. 
“< Iflui it »:pi in 

I. y. piuikli 
IprieSpynj M*nj.

Kleboną- liko. N'uuiu’h- !ir 
Įjtatrko į tarpų dviejų ugnių. 
| Visi tarsni it taninit<*s, znk- 
ristijunui ir vargun'uikns m« 
niui būvu išbėgę. Ašluonius- 
dcšiintii* nu*tų senelis kunigai 

■ muilinosi Šaltais užknisliiu’u 
u gsveuu rut-yje (At taiikussa 
ankriatijono bei kitų liaohiyrios 
tarnų trintai.

Vienai prusą lietuvaitei pr • 
• ti-bnt 'i ttidipnai paga?-> ka 
tuliku kntii^.s Nesibijo»’jij:q 
ru •. ųnęrit ji almdaio R 
Širvintom j Nstutnierif ir »i’iln- 
vu klebenta valgyti. Vvmij 
kurtų J išviru? valgio p*i-l*> 
ii ant idnlo ir pmr^ėrujt du
rta j nuj ,*.*»hmu paaaKe “i o 
na- kunige, ti tddžiutu valgyti: 
jau įtaka* unl italo. Tų pasa
kius ji išėjo sau. Nenclis pre
latas D^takubino lipti *taėiaU 
urpnrasktata talputa

I Jom hedctauMft atlėkė r»««u ąp. 
motus šūvis ntiimPė tri*»ta>*

’J-TrutiTuska"
ADVOKATAS
oHmm t»dmi<-*< r 11 

2» South La Šalie Street
KamhaM* U4

Tel MM

Vakarais, SU W. 33 SL

r

• -S .
J

r
t

«
1 p. WArrcH£s

ATTORJIIY AT LAW
LIETUVUI ADVOMATAB 
«MS B WOOD FTItEKT 

,3* W. IMtl STRECT 
CHICAGO.

g..—.,.,■ ■ ———«

M”

lujanurji AiihiotiAii vauuu.
Trumpai sakant, nabašnin-i 

ka* buvo nepaprastų jg.utiųi 
ypatybių ir nrrmpmMui gerai i 
išauklėtas žmogus.

Kun. P. Bučys.

•• urųugaf “ setuatepauadin 
ti Kntnlikų Vyskupų aplink 
raščio ištrauka* oftcijaliai pa- J 
darytas. Imantu-ms nemažiau 
HM) lųpMiupliunų |3.<» kaina,
pū Vhtaft **#!(> rmtilal. Vili 
rp»»«Įrsėi:s sž 
ka.tiema.lU! p<
vienų UnantimM 30 «»$.

DR. L A. ROTH,
v



Penktadieniu DRAUGAS-

xDėl Kunigo Žiliaus
’• * M.......

fu!uitojo, kovo G <L tilpo kun. Lietuvos valdžia, sužinojusi
Ta' k nni*\2.ul C i *<» moiiiu * . • a. a    1   . . • _ A F. Kemėšio straipsnis vardu 

{Kun. Jonas Žilius. Nors to 
straipsnio anaiptol nepagi
riamo, bet kadangi jis teisi
na žmogų, kurio klaidas mes
rainiai iarodėme, todėl tą 
straipsnį perspauzdiunnie 
noprnleiziltimi nei priekaištų, 
daromų nemimuieiua mune- 
niins, todėl neteisingai krin
tančių nųt paminėto kun. 
Bučio. Perapauzdiuamaitid 
straipsnis aiškiai pnrodo, 
kad kun. J. Žilius su kuu. F. 
Kemešiu sudaro vieną rųšį 
mus katalikiškų veikėjų. 
Kun.'BūčyK prie tns rųšLe*

iMuiaugi aidulis, yra reikalo#

apie tą memorandumą ir jo tu
rinį, įsakė delegacijai tuojau 
atsiimti jį iš rusų reikalų ko 
misijos. Delegacija savo posė
dyje svarstė tą savo valdžios 
reikalavimą ir balsų didžiuma 
nutarė jo nepildyti, nes memo
randumo turinyje nematė nie
ko pavojingo. Posėdyje daly
vavo apie 10 asmenų. Tik du 
balsu buvo už tni, kad išpildyti 
valdžios reikalavimą ir memo 
randuiną ntšaukti. Tuodu bal
su jmdavd: lietuvis kun. Jonas 
Žilius (ką tik tada atvykęs iš 
Amerikos) ir gudas, p. Siemaš- 
fcd. Visas šitas atitikimas yra

- - v. . •• -

ti tų faktų spaudoje, buvoja- 
dėjęs pralyti to ir gerb. kun. 
Bučio—nes, girdi, šiaip ar taip 
' visa tai jau .senai paėjo, 

musų diplomatai turėję goriau- 
sius norus—o, girdi, iš tų visų 
Icolčakinių nelaimių, kliuvo 
Lietuvai šis tas ir gera; juk, 
įsako, jeigu ne kolčakiniai, tai 
gal, girdi, mes ir šiandie voltui 
klabintume alijantų kanccleri- 
jas. kati mums ginklų parduo
tų. Šiandie visa lJntuvos ka
riuomenė apginkluota.

Bet šiandie skaitau savo 
priederme paduoti skaitančiai 
publikai visą tą atsitikimą. 
Juk kada keli asmenys sutarė 
atlikti kun. Žiliui morales žu
dynes—jie ir tą atsitikimą—

i- kun. Žilinus balsavimą prieš 
n Voldemaro memorandumą—

InU'kuit<‘- hyii. Žiliui už Uogą ii
---------. luošo sn pažymėjimu, kas knip suvažiavime Pittsburglie ir vė- 
mttkaldyti pajiegų. lodei balsavo.
kfm. Bučys, kiek galima. ]>n- 
syviškiatmini išnešios Fede
racijos Tarytos pirmininko 
vardą iki artiiuianeinni su- 
niiiiikiutui. u pulkui 
trauks iš praktiško viešo vei
kimu. .1 Alini to’!. pa
žiūros yra teisingos, tai kun. 
Kemėšio ir kun. ŽiliRus klai
dos privers katalikų visuo
menę pareikalauti, knd juo
du jas pataisytų. Jeigu tų 
klnidų nėra jųdviejų veiki
me. tni klysta kun. Bučys, ir 
tada geriau jam visą savo 
laikų sunaudoti mažoms as-| 
meninėms priedermėms.

“Draugo” Redakcija.

JAUNOS DIPLOMATIJOS 
SUKLUPIMAS.

Vasarą 191D metų kun. Jo
nas žilius. Amerikos Lietuvių 
Tarybos siunčiamas, atvyko

“Drauge” straipsnyje 
“Kun. Žilius ir Katalikų Fe
deracija,”—kam, girdi, kun. 
Žilius balsavęs prieš memoran
dumą. kuriamo, šiaip nr taip, 
buvę reikalauta Lietuvos ne- 
prignlmybei?.

Tiesa, tni tik vienas epizo-

mu nariu ar pan kėju. Jisai I 
noi nepretenduoja prie to. Jo 
visa gyveninio linija kitokia. J; 
puiUją ju įiviuUkijjiiiM; Įierpia- 
tus jisai. Seniau ji<ni nenorė
jo nei pripažinti nei portijų, 
nei srovių, dalini jį viena tik 
minim gairina, tai kad visas 
partijas ir sroves į bendrą tau
tos darlią vesti. Ir ar jisci vie
nas toks! Ar mesime j juos ak
menis už tai f

Kada krikščionys demokra
tai siuntė nuo savo Tarybos 
kun. Žilių į Parytų—abejoju, 
ar jie galėjo tikvtics jį patap
siant uoliu partijos jmsekėju; 
jie jį siuntė kad atlikt i naudin
gą tautos laisvei darlią. To pa
sitikėjimo kun. Žilius neužvylė. 
Lietuvių tnnta dėl Pittsbnrgho 
snvnžinvimn rezoliociin*—nori 
ibbruuks kutu Uolią iš suvu pa
garbinusių sūnų skaičiaus. At
eis laiims, kada ir musų visuo
menė vėl jį pagerbs ir nesma
giai jausis, atsiminusi savo 
rinktinių atstovų rezoliuciją.

Lietuvos istorikas, žymėda
mas šių dienų faktus, kad lai
kais jositivkovus už inisvę, bu
vo katalikų kunigų, kurie tau
tai bedirlslnini, užmiršo tūlam 
laikui brevijorių kalbėti, mi
šias laikyti, barzdas skusti— 
turbut ras jiems ir iiataisiiuraą. 
Pakeliui eidami jie primins, 
kad kai-kurie iš tų kunigų dėl
to mišių nelaikė, kad jų tūli ]>o- 
litiški priešai—jų luomo bro
liai—nenori-jo jų prie altoriaus 
prileisti. O gal ir Dievulis ga
lutinai nepasmerks. Galime ti
kėti, kad nebetoli tas laikas, 
kiniu kun. Žilius kasdien mišias 
laikys, o kun. Krupavičius nu- 
siskus barzdą.

Mes |ia>iėinėttt mu ntitrščimi- 
xių teisėjų rolę ir, užsidegę nei 
nejMiinatėnie, kaip patys pata
pome netoteismo. Mes lyg pa
miršome savo pamatinius prin
cipus, kurie musų krikščioniš
kai demokratijai priduoda tik
rosios gyvybės ir jėgos.

Koks nors politikiens patai
kūnas, tik dėl biznio pakabinęs 
sau ant kaktos krikščioniškos 
Demokratijos išknbą—demago
giškai mus sukursto i|* mes li
pame tuojau* su nešvariais Im
tais ant žmogaus ir su paskuba 
išduodame 'moralės mirties 
dekretą žmogui, naudingai ir 
teisingai dirbančiam; savo bro
lių naudai.

Kokią krikščionybę ir kokią 
demokratyto mes įvykinsimo 
taip elgdamies!

Jei per aštrus buvau savo 
šiame rašinėlyje, jei ką užga
vau—esu gatavas atsiprašyti 
visus ir kiekvieną skyrium. 
Tik atlikęs savo sąžinės prie
dermę, negaliu nepridurti dar 
čia savo gilaiurio įsitikinimu, 
kari refleksija, atsipeikėjimas 

„t*,***

PIRK! PIRK! PIRK!!

Lietuvos Laisvės Bona
*

JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA
Bonai ant 100 dolierių ir dauginus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti j metus.

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

257 West 71st Street New York City

N'aiiJt
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«U PIRKĖJAI
n r r u pirkaite FAUNA 

platcrnlu* paallklnlmu* U 
bendrovė*, apie Uetuviu 

Wl»ron«lnc, k ar Jau daug 
gyvena ir dnr tukntnnfini

i Pastatome tas DYKAI

t nMrWJoatl 
Ar**ta> 
Hriknllnti 

ItiiLnl lMwl«rv 
t.rrv* Mnigu«.

Tava paMrtnklmal U ii 
rtyta. .palvu 11 vl.l.rua tuin.ių "RAN- 
<,KH" blryrlaa M.a at. 
niokiMnvr fr.itbt. ►♦t.i- 
untun, U Chlra<M | Ju* 
■u miroivų 
30 DittęDjksHisfclsls; 
ant d u r* Cm u. kuri pamo
ku! l AXT IJtXUV( IA- 
MOK^tl jaųn aortma. 
y-rtrfc »! rrpzrruity— 
niWM lavw> Ir napap/aa- 
ta* hwq kaina
RATAPLAIKIAI

•iltį feiUilMri daiktai 
fale dviračio Kaunami už 
iru*g UitmMMl « PI- 
MUV. kun rato b. Aiaodlsa 
ivikaMtMamM fiiturų nau
ju kataDocu.

UCAn CVC IJŠ (tiMfiM ■CAU iHyf r-J»a < hira<w

Tėvynės išdavystės musų di
plomatams, žinoma, negalima 
prikišu. Jie norėjo padaryti 
knogerisusia Matydami pavo
jus iš lenkų, rusų bolševikų, vo- 

|kiečių; negulėdami susišnekėti 
Įsu latviais, jie prieš visus juos 
i ieškojo pageltos rusų tautoje, jdas iš tų kamantinėjimų ir tų Į 
tikėdami į Kolčako žvaigždę. Į žudynių. Bet ir visas anas vi- 
Bet vis dėlto jiems galima pri- suomeuės teismo procesas, at
kišti, kad 1) jie nesuprato, kuo virai pasakysiu, paliko manyje 
stiprus yra bolševikai ir kodėl begalo sunkų ir nesmagų įspu- 
Kolėakas ir jo drangai—Deni- dj- Aišku buvo, kad gerhinmų- 
kiuas ir Judeničiui turėjo pra- jų “riezninkų” kuopelė atėjo 
kišti; jie nematė tos aureolės i susirinkimą jau “su išgaląs- 
ant bolševikų judėjimo, kurią tais peiliais,” su sutartu pie

nu. Nors kun. Žilius ir išdavė 
raportą daug geriau, ir pilniau 
negu kai kurie kiti musų siųs
tieji delegatai, nors iš pustre
čio tūkstančio dolierių gautų 
kelionei ir gyvenimui Paryžiu
je, jisai parvežė ir grąžino pen
kis šimtus dolierių (negirdėtas 
atsitikimas musų visuomenėje; 
paprastai vis turėdavome pri
dėti), nors ir apyskaitas iš iš
leistų pinigų pridavė; nors at
vežė su savimi geriausį rekor
dą tikrai gražaus ir rimto vei
kimo tautos labui—vis viena 
kun. žilius būro griežtai visu 
kuo kaltas.

1) Kaltas jisai pasirodė ir
dėlto, kam vienam kitam iš
reiškęs nepasitenkinimą ir bai
mę, kad Katalikų Taryba išrin
kusi Mastauską pirmininku, o 
jo draugą Česnulį—sekretoriu
mi. Mat. kun. žilius buvo pati
kėjęs, knd straipsnis su pnrft- 
šu “Mortkunas” žurnale “Jji 

Lituanie Independente,”—
priešais Lietuvos valdžią—bu
vęs rašytas p. Mastnusko, kurį 
delegacijos narys Pakštas savo 
oficijaliuose praneši urnose Tn- 
rvbai vadindavo .Morkūnu.

2) Kaltas jisai būvu ir deltoj 
kad generolo Swarthuuto pro
jekte buvo vienas neaiškus ir 
pavojingas sakinys; ir dėlto

Į kaltas.
H) Kad jisai užniiršo pavar-j 

Įdę prancūzų generolo*, užsira
šiusio stoti į lietuvių brigadą, 
ir dėlto,

4) kam p. Viluišis, ar p. Nor
kus prirašė misijos praneši, 
inuose katalikus erzinančių da 
lykų, ir vėl—

5) kūdtl jisai pm.-lus krik
ščionis demokratas—ir dar dėl 
daug ko kita.

Kamantinėjimai darė įspūdį 
nerimtą, sloginantį. Bmm daug 
karščio ir nemandagumo. Ne- 
nuitstabu, kad ir musų tarybi- 
ninkai užsidegė: vieni pasida
vė ujimo upui u orumai bahtar 
vo už rezoliuciją nepasitikėji
mo, ir atskyrimo nuo katalikų 
—? —Li. .... v •v *HI l«MUUUia/, vi

aai susilaikė nuo balsavime, 
jausdami tantalo kančias aky- 
vaizdoje visai nekrikščioniškos 
operacijos.

Kun. Jono Žiliam; vis viena 
nepadarysime nei tinkamu 
krikščionių demokratų partijos 
nariu,

Pirmiau 
gaukite 
Urturlu 
kolonija 
Untnvtu
apairvvrna. n»* t*n K-m* Intai fo
ru ant kurio* vlaktu labai gerai au
ga neiiaiannt kokie mrtal nnbutu. 
taurumą mn*ų pirkėju buvo IftraU- 
nėjn pe daugel ralatljt) bet tlnka- 
nieenea vieta* niekur negalėjo tarti 
Vieta labai pulki fanno* randasi ap
linkui mlertell kuriame vtrt btanlo- 
riai yra Uletuvlal Ir dnr yra proga 
kellemn blsnlertAma atidaryti kitokiu* 
blmlu*. ne* trumpame laike tina bu- 
davojntna keletą* dirbt u vi y. Dar da- 
hnr tome Ubai plrl auilrinant nu

1 kitu kampanijų prekom* tai mušti 
bendrovė parduoda par pu* piginu. 
Gralio* upė* oleral dabina visa a- 
pUlinke, visur geri keliai kad ir 
blogiu unlnino ore visur galima Ik- 
valiuoti. ZodlUu sakant vis! paran
kamai dėl taruteriu yra ant vietos, 
visur UetuviklŲU kalbama, oakoms 
Ir dainuojamo, tnip tenai gyvenau- 
tlrjal Jaučiasi kaip kad jausdavoal 
Lietuvoje.

Kas norite platesnių pnalMUnltnu. 
lai prlnlųeklte savo ndresa. o mes 
prisiusime lutu* knvrele au pUtna- 
nlai* panUik initntUs. paveikslam ir 
plonu.

Liberty Land & Investment Co

» X

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

41S W. Markei BCr, 
PoiUrlUe, Praną.

rlaomlt lirom)* priima ooo 
Nuo 1 Iki 1* vai. ryto 
Nuo 1 iki > vai. po platų 
Nuo • iki k raL rakara

VII7TOJ KITO

Nusipirk 
MAŽA 
ŪKĖ

Maži) t'i. Ii, SuImII. 1(1 Jų. 
MKhiUi. | I»l«lmi<—j|

M Trukini KumIIiiu

AKERIU .......... $475
AKERIS  ................ $550

Ik),gnu. l&ęC. Ilalan«3>
>5 McnMJ.

M<4okl<>-<. Im’I.*-. Krautuvė* 
Arti

Vu vidur Dina* |<ria*lttj. Su.- 
tr.l, ' I!-”!)1-
ant vlaatloa. Vultryk aavo aitrin
ta* dartovea. Vt*iaur>nk v lAtų— 
liurduok kiauliniu*. uKlirbk pi
ningu* ir laikrk *nrn dabartini 
<tnrt>a. t .uote *nvn valkam* pro
tu kv*puuU fcvlolo otų Ir uit v k- 
Uitai vielų* iaidnnut

Mušk Augšt&s Kainas.
t’ilnn Informacija dyka! »ti 

kuponu apafluj—Hklrpk Ir pa- 
alvak Kandimo.

matė ir tebemato minios dar- 
liniukų Rusijos ir kitų šalių, 
būtent kaipo pirmųjų paliuo- 
suotojų darbininkų iš pu kapi
talu vergijos. Gal toji aureolė 
ir nublanks kada; bet darbi
ninkų utinių didžiuma dar ir 
Aiandie linkusi garbinti Rusi
jos bolševizmą. Galima musų 
diplomatams prikišti ir tai, kad 
jie nepemiatė, kokios galės bū
ti pasekmės jų to pavojingo sa- 
kiiiio, kuriuo jie baigė savo me
morandumą. Juk tik tuo saki
niu rusų monarchistai ir parė
mė visą savo viltį atgauti Lie
tuvą—ir ne tik viltį, bet J r vei
kimą, nes netrukus po to įvyko 
sutartis tarpe Rusijos ir Vo
kietijos monurchistų ir prasi
dėjo organizavimas Lietuvoje 
kolėakininkų ir bermontininkų 
kareivių su visais jų siautimais 
ir su visomis kruvinomis 
skriaudomis, kurių iš jų Lietu
va pfityir.

Tasai sakinys netruko nu
skristi į \Vashingtoną į p. 
Barhmatjevo minus ir pas p. 
Lanringą. O kadn vėliau rusai 
inscenizavo Paryžiuje susirin
kimą atstovų a iii daliu tįsių nuo 
Rusijos tautų, kur buvo nutar
ta ištikimybė Kolčakui, tame 
susi rinkime nebebuvo nei rei
kalo dalyvauti vienam iš musų 
|H>litikos tūzų (kaip antai Yčui 
nr SaruMviciui); vien depar- 
feinotltu ]Jet|rRi 6pi»» tuos gfu 
meniu sukėlė pas mus didžiausį 
triukšmą, baimes ir-protestus. 
K oi čak i ninkami užteko ir bile 
valkatos nuo gatvės, kad repre
zentuoti Lietuvą. Jie buvo dė
kingi vien už gerą įkvėpimą, 
gautą is lietuvių mumurandu- ' 
u,°* j

Neteiskite, idant nebūtumėt
, teisiami.

Kodėl aš tai visa rašau ir ii 
kur aš visa tai žinau, nebuvęs 
tada Paryžiuje—gal paklaus 
tJuulyluju*. Viba La iatcrųa 
man gyvai prisiminė po to, 
kaip nūn teko bnU liudininku
.......................... <■■■— — y.—...
kurį suruošė kun. Jonui žiliui 
kai kurie musų gerbiamieji vei
kėjai Visą tą atsitikimą su 
anuo nelaimingu memorandu
mu Imvo man trejetą mėnesių

Paryžiun ir užėmė vietą Lietu
vos Dtdėgitcijv* nario. Buvo 
tai laikai žymaus įsigalėjimo 
Kolčako ir kolėakininkų. Lai- 

k mėjųnaį ginklais Rusiją mo- 
narcliistų prieš tolševifcus Si
bire ir pietų Rusijoje, galinga 
intekmė Taikos konferencijoje 
Sazanovo ir jo pritarėjų, iuir- 

. tiinas žymios dalies mąstančio 
’ pasaulio prieš bolševikų butas 

ir nebūtas barbarystes,—visa 
tai stiprino viltį, kad bolševi- 
kai gal ir trumpu laiku bus 
nugalėti. Atskilusių nuo Rusi
jos tautų jauniems diplomn- 
tams* rodėsi neišvengiamu rei
kalu tarties su Rusijos monar Į 
raistais, knd iš jų išgavus savo 
šalių nepriklausomyliės pripa-; 
žinimą. Nedvvai, kad tarpe tų 
ieškotojų vilko malonių atsidū
rė ir Lietuvių Delegacijos vei-

KITOMS llll

8o

X -X

M. J. FlilTIH
10* M. I.n tai Ir filmrt.

Be Jokiu priedermių I* mano 
pu*/-* malonėkit* prlalųrtl pli- 
no* Informacijom apie aavu prie, 
tncečlo ūkta.

Vardan......... ............ .. .....................

Adrraan ......................................

niiiimiiiiiiiiiiinmtiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BIZNIERIAI GARSINKITE 

“DRAUGE.” 
iiiitiiiimiiimiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiii

3301 S. Hahted St. Chicago.

Laikas pamąstyti kuom per 
Velykas gerklę mazgosi suval
gius dešrą. Duodu informaci
ją kaip daryti gurus gėralus 
namie už dyką

COSMOPOLITAN MER- 
CANTILE CO.

80 Winthrop St., Boston, 19 
Mass.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiim

Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 str., New York,

N. Y.

’.l
S. D. LACHAWICZ

U*UTT> arabertu* paUmaaju. Uld«. 
<rw-M k* pitnuu. kellcala a»l«Ulu ai- 

MkaukU. o man* darbu Dumi. ulcaaOdlatt 
2314 W. 23 PL Chicago, m.

TH. tanai lt»«.

--------------..——------— 11
Telefoną* Pultaan «•

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS IR 

OKIIlfROAS 
onaM 11H» MlchicM Are. 

Admo* >:>• Iki « lirrto — I Iki 
S po pietų — iki !:(• vakare.
NedMlomla nuo 1» iki 11 liryto

» -a
PRANEUMA8.

Dr. M. T. STRIKOLTS 
untTn 

Ortrtoj** tr CMrorM* l'ira.i. ■<» rr o ,-.m» i
Bnafci** VatK 

*•)« W. 4M HtrwU 
T.L Ki

onaa.: 1W7 W. M.
<41 ir Wm4 caL>

Ii ryto Iki I p* ■»«<*. i:M Iki
■ ;M vakar. N«Ull*m>* I iii U rytate T* L BHlnvt Iii

a

Kun. F. Kemėšis.

8MULKMENO8.

i

j
IPIRKITE LIETUVOS VAL

STYBES BONŲ.

ntciu* im" »«Aayc 
prie to, knd žmogų vertinsime 
ne pngnl jo gražins, bet tuš
čius žodeliu^ lx‘l pagal jo dar
bų.

lipk

•y r**. -
I LXW!B CtCJAA MFG CO J

Coar FacUry m th* Wbrkd.

r

FlorIde, 

MELBA 
77ie Cigir Supreme 

At the price ruop di MELBa n 
.better.bigocr and more pleasirv) 
than any mild Havana cigar.' • 
Ccmkkta o* IfjC Ontru Stzta 
Srucroi uu 1V Dirrtn*rhucn 

drakr (ar yaur iavartl* Mr

DR. S. NAIKELIS
I.ICTIVIN

GYDYTOJAS IR (TURt llGAl 
OfMa* Ir OrvailB* *m*« 
UM So. Halatcd 6ir.

V*l*q<i«*i nu* I IH Ii rrt*i nu* 1 UU 
I P* _*** 1J» tai t-i* raaari

kėjai—nn«>t lietuvių prieiti- 
džio: pirksi, nepirksi, o imside- 
rėti galima. Mūsiškius diplo
matus prie derybų su n sais 
monnrriibtnis paskatino dar 
viens, laimi nemaloni nplinky-j 
bė, būtent gana prasti šauti- j
adai su tai vinie, i/ro ėiiupo ii- 
ga laika to atodairos skleidžia
ma politinė teorija apie lietu
viškai-latvišką Itfhpttbliką au 
LiMuvri* viršenybe ant Latvi
jos—rado pritarimo musų po- 

| litikų tarpe—Yčo ir Voldema* 
ro tipo. Lietuviškuoju imperi- 
JaJižmu persiėmę, Jie ėmė ava- 

-a' joti apie prijungimą prio Liv- 
tuvoa Liepojaua miesto ir lą 

j miestą laimėti kaip tik ir rikė- 
I jori iš rankų inonarebiirtij 2a- 

poju apie tai latviai ir uegte 
degė apmaudu linkui lietuvių. 

Tokioec tai aplinkybėse p. A.
V\4duuaijut iuUiikų Jiutijua 
reikalų komisijai, buvusiai prie 
Taikos Konferencijos meino- 

Vrr«4m«nsa ■ runa • — 
pripažinti Lietnvos nepriklau- 
aoanybę Iirivezdamae tuo tikslu 
daugi lį priežasčių. Mcmoran- 
dnmaa lmigėsi sakiniu lahai 
k‘*id:nanviu ir laimi paw?jin- 

. <9? JtotUVMių iš savo jm- 
; i-ė* omtsiiaky? sudaryti atei- 

tyje ss Rsstja atokaus ar to-

“Keleivis” rašo; “Smptu- 
noa valdžia svyruoja” ir ‘‘kle
rikalų minirieris apsivogė.“ 
Abiejuose aakiniimM yra tiek 
Ūmos, kiek visame “Keleivy
je” tai yru nėra jos visai. 
“Klerikalų” mini s tortai Erz- 
bergoriui žmonės pavydi, knd 
jis gavo turtingą pačią. “Ke
leivio” kaltoje tas vadinasi 
vagystė Prieš Lietuvos n rezi
dentą seniai rengė maištą p. 
Gabrys. Dabar matyt ir “Ke
leivi/- prie to prisidėjo. x

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Musą krautuvė—viens ik didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už fcuniauaiz kainą, kur kitur taip negatud. 

Mašinėlių Iajikam» drukuoti ir ofiso dirbami yra naujau-
aks mados. l'flaDtom risokina laikmdžtna K»4n* BinM. 
niui ir deuaantiniui; gmmafonua lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir p.'usnftų išdir- 
bjačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame viaokiui ženklus draugystėms, taisome iiukrodiitu ir 
ciurLs'.ilkus instrumentas atitekančiai

Steponas P Kazlanski
4632 So. ASHLAND A V K, CHICAGO, ILL

Telefone*; D ROVER 7309
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Iš CHICAGOS IR APYLINKĖS SOTI.
IS BRIGHTON P ARK.

Vyrai, ncpasiduokim vaikams.

L
S :

Musų kolonijos lietuviai, 
kaip ir visur kitur, subrukto 
pirkti Lietuvos Laisvė# Pasko
los bonus. Bet yra ir tokių žmo
nių, kurie visaip ibsikalbinėjn 
nuo pirkimo. Užrašinėtojams 
tankiai pasitaiko, kad užkalbi
nus apie Ikiiiu pirkinių, vieni 
mielai priiimt, gi kiti išsikalbi
nėjo. Ikt yru ir tokių, kurie pa 
gntavi net šluotų paimti ir vyti 
per duris. Todėl apie pastaruo
sius nėra ko ir kalbėti. Noriu 
imti pavyzdį iš gerųjų.

Viename name, pakalbinus, 
kad pirktų L L. P. bonų, 8 me- 
fij ¥»Ws"salto: "Mtumi, ir už
pirksiu Lietuvos bonų.” Gerai 
sakau, vaikuti, prašyk savo tė
velio. kad nupirktų tan tų gar
bės ženklelį. Vaikutis sako: 
“Man nereikia prašyti, nes aš 
turiu savo bnnkelyj pinigų. \'is 
taupinu. M nuo mama žadėjo 
man nupirkti pijauėlį.” Et, su
kau, gaiima apsieiti ir lx> pija- 
nėlio. l‘nderewskis savo pijann 
kirviu pukapojo, kaip išgirdo, 
kad pasaulis atsisako remti jo 
tėvynę, kuri nori užgrobti sve
timas žemes. Genaus, vaikeli, 
visai nepirk to pijano. Vaikas 
net augštyn pašoko. Sako: 
“Jeigu Paderevskis sukajiojo 
savo pijanų, tai aš už savo su
taupytus pijanui pinigus pirk
siu Lietuvos bonų.” Paėmęs 
knygutę rašau ir klausiu: kiek 
tu savo liaukoj turi pinigų? 
Kiek galėsi įmokėti?

V'aikntis rako: “ Bone aš var
guolis ! Imsiu mat ant išmokėji- 
iftv. Auti ptmkdešimkę ir duok 
tnan ženkleli.” Žiūriu, atskaitė 
penkdešiiiikę ir dar liko keletas 
sidabrinių. Sako: “Jeigu dar 
sutanpysiu daugiaos, tnf ir ki
tų bonų pirksiu.”

Tas vaikutis—yra L. šertvi 
tis, 8 metų, žinomo Brighton 
Parke barzdaskučio šert virio 
sūnūs. Užrašęs vaikui lxmų pa
maniau sau, kad gali būt blo
gai: vaikai ims ir sukirs vyriu. 
Todėl vyrai ir moterys, ncpii- 
siduokim vaikams, kad nereikė
tų raudonuoti, o ypatingui jira- 
inonininkai, dnktarai, advoka
tai ir visokios rųšies vertelgos, 
kurie duugiatisin išsikalbiuėja.

Sukrusktnm visi ir k<xlau- 
giausia pirkime Lietuvos Lais
vės Paskolos bonų, kad nesusi- 
1 nuktunlėni negeistinų pasek
mių. Jau girdėti, kad Brighton 
Parku lietuviai, ypač moterys, 
organizuojasi ir nuėjusios 
krouluvėu žadu jiaklausti pra
monininkų ar daug yra pirkę 
L. L. P. bonų, ar yra prisidėję 
prie atgavimo Uctuvai lais
vės? Neužteks pasakyti: 
4'Taip, esu rėmėjas,” 1x4 tuos 
žodžius reikės patvirtinti. Kat 
rus pasirodys nepirkęs Lietu
vos nonų, tas bus Lietuvos 
priešas. Čia ir pasarga. Laimi 
mažai yrn lietuvių vertelgij.ku 
rie gĄvcnimt, danių iš svetim
taučių. Ilaugiausin iš lietuvių. 
Todėl pramonininkai, suhnis- 
Idt.

Daugelis išsikalbinėju dėl txi. 
kud, snk«>, h“ neužilgo į Lietu
vų važiuosiu, nitai čia nepirk
siu. Brolau, acMUte, labai ajisi- 
rinki mipknlls'*<lniii8s(nm). Ge
rai, pnrgrį^’ i «®vo tėvynę. Te- 

’ ntii pnl Inu- lnvc«, kų gera esi 
padaręs dol mnsų. dol tėvynės, 
Lietuvos? Kų sakysi? Prikiš 
jums tadn: ‘*Mes vargome: pn- 
saulinis karns nonaino musų 
krušų, išdegino sodžius, mies
tus ir miesteliu*, išplėšė- musų 
turtų. Jn* linksniai rati gyve
note. Kada mes tada kentėme. 
jn® gnrdkifti valrMe, gėrėte,' 
gražini nešiujotcKndn nn- k<s 
lajum *i

luoši ant mus laisvės ir nepri* 
I khiusumybe.-, jus pi o pirštu- 
į kiūrėjote. Dabar, kadn ilkovo- 
jom laisvę, k/tdii iš griuvėsių 
atstatčni jaunę ir laisvę Lietu 
vę, kuri jau bando atsistoti ant 
nepriklausomybės kojų, jus da
lmr parvažiuojate. Bet kn jus 
gero pudarėt dėl tos nuvargin
tos Lietuvos? Kokius turite 
prirodymus, kad gelbėjo t 
nuims iškovoti tėvynės laisvę? 
Ar daug nupirko te Lietuvos 
Laisves Paskolos Ijouų! Ar 
daug aukojote ” Laimingi lnw 
tie, kurie pasirodys buvę tik
rais- Lietuvos gelbėtojais, ku
rie pasakys: “Štai, aš pirkau 
L L, P. bonų, aukojau Liet. 
Raud. Kryžiui, aukojau Tautos 

! Funuun nuo karu uukviilvju- 
siems šelpti.’* Tada priims ta
ve kaipo brolį, svsrrę ir džiaug
sitės laisvos Lietuvos padan
gėj.

Bet nelaimė, jei sugrįžę netu
rėsim ka> liudys, jog ėia bū
dami šelpėme tėvynę, pirkome 
lamų. Tadu mums broliai ir «•- 
šery* tėvynėje jnisakys: “Tn 
svertas vadint ies mus broliu 
bei seserimi, nes tu nepadėjai 
mums kovoti, nepadėjai mums 
vargelio vargti.” Gėda bus ir 
nuleidę akis eisime šalin.

Kad nereiktų tn patirti, da
bar yrn proga pasirodyti tikru 
tėvynainiu, perkant U L I*. 

,bonus.
Tat Brighton Parkieėiai, lai 

mus tarpe nelieka lietuvio, ne- 
pirkusio L. L. P. bonų.

L. L. P. bonų nusipirkti gali
nai jais visus L. L P.b. komi
tetu narius ir jais F. Stasiui}, 
4133 So. Fairfidd avė., phouū 
McKinlvy .3948. Pastaroji vie
ta atdara dienų ir vakarais.

F. S.

P. Kvietinis ir J. Podži avelis) 

loereiff Artesian ir Camphelh 
avės.; J. A. Poška ir R. Andrio-' 
linnHs— Maplcwn<wl avė. ir 
Itockttcll SL; V. Paukštos ir J. 
Petraitis—Washlenaw avė ir 
Talnuin St.; .L Podžinvelis ir 
P. Kviotkus—Fairfield ir Ca- 
lifomia avės.; B. Nunertoms ir 
H. Nonartonis—JiuMtrt St ii 
Frnnrist-G avė.; J. J. Pulokas— 
\V. 46th St.. W. 46th pi. ir W. 
4.*»tli St.. iž<l. Puškamiems — 
Rirlimond St. ir Sncramonto 
Aw.; Ig. Žiemius nuo Arclier 
Aw. Ten palikta vietiniam* 
|xtnl a vėjams pasidalinti gat
ves.

Išrinktas komitetas surengi- 
t.tui prakalbų ir pardavinėjimų 
bonų apylinkėse, priklausan
čiose prie musų kolonijos. K<>- 
mitafnn inčin-Sncnmit Tlf—,T 
l'tHiziuieiiK au J. J. Pateku; 
Clearing, 111.—P. Cėson gu J 
Povilaičiu; Garfield Park—P. 
Įkala su P. Bložių; Morgan 
l’ark apylinkėje—F. Stasiulis.

Sekantį susirinkimn nutarta 
laikyti 15 d., šio men., Ltbertv 
svet., 3925 So. Kcdsie avė.

Nutarta paprašyti visų, ton 
nchtivubių lamų ]>ardavėjų. 
kad MMivėlnotų atnešti jjiniguit 
už lxmus pas ižd. B. A. Jovai
šų, 4449 So. California avė., 
nes reikia kogreičiausia išsiųsti 
Centran.

AK L 1 N A i
! Ii Dr. fi. M. GI.ASER

Praktikuoja lt matai 
OtlMM «14B So. Soma a.

Keri* H Ko M.. OiUaum. IU. 
SPKCUALItfTJUI 

Moteriškų. Vyrukų, taip*! ebro 
atikų li(ų.

OFISO VŠULANIKJH: Nuo 9 ryt* 
Iki lt. nuo 13 iki t po pi«. nuo « 

Iki 1 valandai vakar*.
Ksdėtlemla nuo t UU 1 pM.

T*1«fona* Tard* 4S7

......................... .

|

DRAUGAS

IŠTIESK PAŠALPOS RA 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

kad Ut Fra Kalima: kad per Uetnnn Prekyba* Bendrove Tarnaut ereliai gali paalųrtl plntrų
MvtSklam* Heteroje?

KatUnsI tiek d muk plniru Jau yra alų nflama por Bendrove Ir keliai per»t«mlmul ant tiek pa- 
l«t>gvtio. kaU dabar

Musu kainos auksinę nupigintos ir yra tokios:

100 . auksinu $2.00 2,000 auksinų 40.00 fe]

200 H 4.00 Anon P 60X10 =
300 »> 6.00 4,000 80.00 I
400 8.00 6,000 . » 100.00
500 »> 10.00 9,000 150.00 s
1,000 M 30.00 12,000 >• 200.00

i 
IBARGENAS VYRŲ ’ 

DRABUŽIŲ.
Vyru tr šauni) Vaikinti padirbu 

ant orderio *5utt: tr crorkvUL W 
ncatriAauktt: Tčllanol* mod«Uų nuo 
930.00 Iki *45.00.

Vyrq ir Šaunų Vaikinų rrt*»l 
•lutai ir <xv*rkotai (19 Iki SMJM).

Vyrų K*ltn^» po (3.00 ir au«9čl»u. 
, Vilkų Siutai po *S.M tr aucMlau.

Pirk mvo cvnrlcot* dabar prla* 
tiem*, kuomet kalno* pakjla.

Mm taippat turim* pila* *11* H 
akut) naMotų motų ir overkotų nuv 
M.5O Ir tMteiau.

Full Drm Tuaedo. Froek Siu
tai ir IL f 10.00 ir auc*Stau.

Atdara klokvien* vakar* iki I 
vai. Nedėliotu h iki 4 valandai. 8u- 
Ua’.nml* visų dienų 2X2 2 C valanda) 

S. GORDOK. ,
1419 8. HabtUil SU, Chlcacv. m. j 

•iMScta 1904.
M ' ■ ■ ............ .. .................... --M

¥

r-

j
Iš BRIGHTON PARK.

-a •

(A

Oleomargarine

ARMOUR'įCOMPANY

Antanas Bartušis v*t>hab«l.iu kuri*

ti laidotuvėse.

—-T

OIJAL1I >

i

r* 9 9 14* A 9”* r\

kad 
nm
TU U*

J. K. Enčeris, rašt., 
4403 So. M užart St., 

Chicago, IIL

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

^nnours

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Miii jau (aunam* Uolų, kad plnlųai por nu* alųsu nueina Lietuvon tr >m liniukam) J nco* m4- 

nea) laiko.
Ikil plaloMilų tnfomnaellų ro*yk tuojau* ant tomisu paduoto adroao. Jei nori IMI r*n rtnlcna 

mum* priduoti alUtial nurašytų *avo adresą tr kam p lai* u* rionšUtc Ir me* Juo* tuojau* paaivaltn*.

Lithuanian Sales Corporation
120 TRE1H0NT STREET BOSTON, MASS.

-4L-------

Ifi BRIDGEPORTO.

■................—---------------------------------------
Tat Drtnrer 7641 

Dr. C. Z. Vezelis
IJ ET L VIS DESTUSTAS 

Valandoj hc 9 ryto Iki 9 rak.
Nedėliotai* pa*aJ *utor>iu*

471J KO. AJBHI..1VD AVKTVE 
arti 47-10- Gaivia

L. L. Paskolos komitetas pn.- 
ncdęlyj, kovo 1 d., parapijos 
svetainėje laikė suririnkiuių. 
Iš svHrtasnių šio susirinkimo 
nutarimų reikia pažymėti se
kantieji: ]xirskaiėius praeito 
susirinkimo protokolų jaisiro- 
dė, kml visi Brighton Parko 
veikėjai iš vieno darbuojasi.

Iš priėmimo Liet Atstovų 
raporto pasirodė, kml neajisiei- 
tn be lėšų. Jos pasidurė už at- 
apauzdiniinų plakatų $5.(X>, už 
ženklelius (šurpns) $8.00. Taip 
gi buvo surengta j si s p. Jovaišų 
vakarienė, jiagerbimui mnj. 1’. 
Žadeikių, kuri atsiėjo apie 50 
<lol. P-ns B. Jovaišas praarė 
uorei kaluli jus atlyginimu. Už
tai komit<*tns p. .lovaišui iš
reiškė Įiadčkų. Kitas.lėšas ap
mokėjo jrtitva komiteto nariai, 
sumezdnmi jhi pusdolirrinę.

Toliau buvo įgalioti šokau
tieji lonų pardavinėtojai.

Junti* Alcksuudravii'ia, 3427 
W. 37th Plane; J. Povilaitis, 
3818 So. Sncratueiito nve,; K. 
Misevičius, 2843 W. 29th SL; 
M. MnciukumiK. 2843 \V. 39th 
St.: J. Bučiumi-. 2900 \V. 40tli 
iSt.; B. AudriiišiuiiH*. 4<*H Su. 
Rockiroll St.; Dr. S. Biežis, 
3114 W. 42nd St.; Dr. CernntEs- 
kas, 2850 W. 4Bth St.; J. Misc- 
vjčin, 4008 Ko. Rbektrell St.; 
K. Kurni nekas, J’.kM) \V. 4Uthį 
St.; E. Statkienė, 4434 S. Fnir-i 
fiehl Avė.

Iš 5w1. B. A. Jovaiša raporto 
pasirinki, knd iki tai dienai jau 
buvo periųsta Centran apie 
Iti.OlKLOO dolierit).

I*r. StositilL perstatytas ir 
vieutalriai išrinktas iždu glo- 
lx*ju. knd jmgelbėtų iždininkui.

Nutartu paskirstyti gatves, 
jmw4aiiiiipiBu- butų gnli- 
mrdavihėti bonus po na- 

Gatvės i«t«fcindytns ši-

Visų Šventų pašelpinė drau
gija prie Ąv. Jurgio parap., 
Chicagoj kovo 7 d., š. m., laike 
.susirinkimo. Tarp kitko buvo 
pakeltas Uausimas kaulink Lie
tuvos L. P. bonų. Kareivis A. 
.lasinskas paaiškino Lietuvos 
būvį ir utsišaukė į draugijų, 
ragi n d tunas pirkti L. L. P. Im
lių. Nariai vienbalsiai sutiko ir 
sulig išgalės nupirko lxmų už 
$50.00.

Po to pirmininkas A. Mari- 
liaut-ktu* prisiminė apie Lietu
vos Saulius, jiatardanins pa
rinkti aukų. Visi ir tam prita
rė. Surinkta $0.00. Pinigai |»a- 
siųsti Lietuvos Misijai New 
Yurkiuu

Pageidaujama, kad visos 
<1 raugi jos sektų šitų jiavyzdį.

šios draugijos finansų rašti
ninkas A. Jasinskire, kuris yrn 
jmsiaukojęs kovoti už tėvynę, 
atsisveikinu su ravo draugija, 
linkėdumus gero pasist'ktmo 
darbe tėvvuės ir jos pačios la
bui. '

Narys.

Sudus Marijonas ir An
tano Bartušių, mirė serė
do j Kovo 10, 5:40 ryte. 15 
metę ir 10 menesių, Velio
nis ffunes Chicagoj. Pali
ko dideliame nuliudime 
tėvus ir 5 brokus.

Laidotuvės atsibus su- 
baloj Kovo 13 d. 1080 iš 
Šv. Jurgio Bažnyčios D 
vai. rytį į šv. Kazimiero 
kapines.

Viri giminės ir patįs 
♦ antijv V-trin/lnin^

LIETUVIŲ ATYDA1I!
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimo.
Tikrinusias budos palikti 

būdas palikti savistovių ir 
būti mivo bosi; tai įsigyti for
ma. Mes pageJtatirnc kiekvie
nam Lietuviu turinčiam $1W 
įsigyti viena iš musų 40 ak n; 
farmų iVisconsine, Lietuvių 
apgyvento/ vietoj, kur galite 
turėti Li.tsviekns Bažnyčias 
Draugija* Mokyklas ir savus 
žmones. Patyre Lietuviai fnr- 
meriui kurie nuo seno čionai s 
turi npripirke formas bu* tavo 
kaimynai. /•

Rašykite-mums tuojau* rei
kalaujant .pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
pri-ių-ime^kningutė atrodant 
formas, gulžkeliai, u.estai ir 
javai. • 1

(Agentai Reikalingi)

SANB0RN & COMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

Eag’t Rfrver, WiseonriD 
Arba 908 Peoples Gos Bldg. 

Chicago, DI.

Ninnintnmrtnwnntntrnnnnnnnmm

ERNEST WEINER
DRY GOODS

1800 W. 47U Kamp. Wood B*. 
m** a unitai ■ avini*

K*tu>n*U u aalMtorn-.a
D1d*Ji«m* pMlrtakltn*

Vijoki, veik,

Plasnos

IEKVIENA diena skaičius šeimininkių auga 
vartojančių AMGšT Oleomargarine dd stalo 
ir kepimo—užtat, kad jos supranta jo geru
mų. The Armour Ovai Label ant pakelio * 
reiškia, kad geresnio negalima išdirbti. Rų- 
ėįs ir ekonomija rekomenduoja jų.

Tavo krautuvininkas 
pristatys ton. 

Pirk šiandien.



DRAUG4S

LIETUVOS MISIJOS MAR 
SRUTAS.

Akrai Ohio inbatoje 13 ko 
vo, 7:30 vakare. Kalbės majo 
raa P. žadeikis.

CAMBRIDGS, MA8S.

Sv. Juozapo draugija ir jos 
susirinkimas.

Av. Jueaapo dr-ja ii vardo 
yra katalikiška ir Šventojo var
dų nemoja, bet iki šiolei iš na-

J'

rengia! siųsti j Iatduvų Nurink
tas aukse, tai prisidėjo ir šios 
draugijos: Av. Jono dr-ja su 
$200.00. Nekalto Pra»id**jimo 
Panos Marijos moterų dr-ja su 
$100.00 ir 6v. Stepono dr-ja su 
$100.00. Tada tapo užklausti u 
Juoupinūs atstovai, ar ir jų 
draugija prisidėt sykiu siųsti 
aukų. Užklausimas nereiškia 
prievartos. Kunigas Jurgaitis 
gavo nuo Lietuvos preridento

rių nebuvo reikalaujama atlik- 8^ gaus nu0 preridento 
lai febu Kainrirtlikn^ Di-anontati katalikiškas nriedermes. 

Vėhrsi ■ Ii>1)0(14 nnttnm** ' «* *******
laiškų. Keturiolikos Draugijų 
Komi totali neklauso ■ “variau-

010BR0,ILL.
— — — ■

šių metų vasario 16 <L musų
.’.uv igj lųjįųę tyrėju 

susilaukti Lietuvos Misijų. 
Apie iškilmes, kokias surengė 
Cicero lietuviai, labai puikia: 
aprašė p. Bilekas “Draugu” 
num 47.

Cicero* lietuvių mintyse dar 
nrišdįlo tų iškilmių reginiai, 
įspūdžiai gauti i J geri). Misijom 
narių prakalbų, giliai jsmygo į 
žmonių širdis. Dai ir po šiai 
dienai daugeliu pasakoja savo 
įspūdžius tiems, kurie negalėjo 
svetainėn įtilpti.

Atstovų domekratingimui* 
Užimponavo Cicaros lietuvius. 
Lietuviai savo akims negalėjo 
tikėti, kad prieš save mato Lie
tuvoa Valstybės buvusį mini 

r* . v 11 p
i!- '

tarų, lėkio j padanga raketas 
—orinius salintus. Jie taip gi 
daug prisidėjo prie drkoravi- 
luu avcLaiuūc.

Bonų pirkime vyčiai naro 
kvotų jnu *u kaupu i*pildė- Vi
si vyčiai jaO yra nusipirkę bo
nus, net betyr< mi Universiteto 
studentai ir Co skolintais pini
gais pirko bonų! Liet Moterų 
Sų-gos ir L- D. S. kuopos na
riai taipgi pavyzdingai dar
buojasi EI*. P. lionų reikale.

Ciceriečiai, mos iškėlę vJ.in- 
vų, mmoleiakiniv jų žemyn 1 Vi
ri išvieno au spragilais kulki- 
nte, kad butų Lietuvos karžy
giams duonos. Skolinkime Lie
tuvos valdiki pinigus patys ir 
kitus raginkime!

P. G., A. R.. P. Z.
■■ ■ ■-J*------ * ■ —

n tt r

REIKALAUJA
Rfiknllngn* Ze'-eris-PatvI- 

luninkns Sj*anstuvej ir 
“LOCK l’P” Vyrai Moder
niška sanitariška šapu, dienos 
šviesa. Darbai imuIovus t i era* 
kurie bus tinkami, 48 valanda* 
savaitėj. Priduokite metus pri
tyrimų ir reikiilaujniue algn iš- 
prudžių 8, \V. Shle Adresuo
kite

854 Draugas

Pranešimas Chicagieęiamri
diliumi pranešu kad aš atidarau čvvorykų krautuvo, 

šį krautuve yra didžiausiu visoj Southsidej. Čia rasite 
tinkamus čeveryku* vyrui, nutarei ir vaikams.

Geriausias l a voras už žemiausia kaina.
Nepraleiskite šios pragos neateilankc į musų krautu

ve. Lietuvy* pas Lietuvį.

1■i
i

KaU uiuugijob iultum uui bau »‘M p- v vįaumv paMMbaų, 
Btrmo Katalikų tikėjimo. ,l>i- 
dx.iuūi» i.taįTti.Aį w«yki-
nės išpaiiutica, ir draugija j tų 
neatkreipia dona**. Pnuuanu 
ir nokatalikai l’*le tik lietuviai.

Kovu 2 d. bu v v Jt«*Ugijv* 
mėneainia ausir/okunaa. Pirma 
|x> protokolo pirmininkas pa
kvietė proteston.1, p. Gerry. 
kad tas paaak\*tų prakalbų &* 
bekalbėdamas ptip.ršo, kad ga
lėtų draugijon siu>inlikimuose 
tlidvvauū. Pirmininką* pakląu 
m- ar kutiukatv! Vienas iš pub
likų* atsiliepė taip. Tokiu bu 
du nutaria, kad ir nukatalikas 
ir nelietuvis guli turėti draugi 
jok nario teiM'iL Kai-kurie kiti 
liedavo, kad attužadejimna ka 
tulikvatė*: yra pradžia, paskui 
kurios eina atsižadėjimas lir- 
tuvyeiea Gal ne visur taip bū
va, bet “Šv. Juozapo dr-jos ’ 
istorija, rodosi, lyg patvirtina 
tų kalbų. Tik iu>supnuil4u>u', 
kiuu cū uraiųpja nešios Sv. Juo
zapu v aulų f Ar kad žuioiu-- 
klakM? j

Kati uariai nustopi pild* ka
talikiškai priederme* sykiu nu 
stoja ir kitų dorybių. Už na
rių veidmainystę draugija jg7- 
ja sau negarbę.

ftiame susirinkime išduoda 
atstoviu raportų iš lieodro Ke
turiolikos Draugijų Komiteto 
veikimo. Ponas Petružis sako: 
“Aš pirmų syk nuėjau į komi 
teto susirinkimų, tai nieko ne
mačiau, tik buvo tariama, ka*l 
siųsti pinigus j IJetuvų. Jie 
tik nori, kad mes jiems atiduo
tum tūkstantį doliftrių, tai jie 
]»asiųs Ninctomu, o kunigas 
gaus jiadčkojiiuų. Aš ko neda
riau, kad visos draugijos ir 
kliu}M-lės dėtųsi prie Av. Juozą 
įm» draugijų* al< kur tau. kml ii 
geriausia norėtum žmogus pa
tarti tai neklauso. Pu* juo* lo- 
tki.« genia Komitetas sudarytas 
kmp Smetonos valdžia.” Jeigu 
p. Petružio žodžiai butų teisin
gi. tai Imlų didelis pagyrimas 
bendram Camhriiige’o Drnu- 

clm. Bet p. Petru- 
) tų KumiU-lų pMgir 

*M***f*l4» I ^i<»i <A V A»—■

dol kad juose to gerumo nd i . .

draugija tų patarimų klauso, v®Wiwnkų ištolo, nrt jjcr dvi y 
tai per pusę metų pinigų vų» 
dar nesiunčia. Neklausantis tų 
;»iarimų K&mileht-. tuo pečiu 
laiku išsiuntė aukų į lietuvų 
pirmų syk $1,500, antrų syk $1,-

Tokiai* 1’gv«iič,‘ patari
mais galinu vienų draugiją su
klaidinti, bet ik* K etunuliko^ 

Į Draugijų Komitetų.
Juokingus mcjdfcuUs.f “

deikp Vu caro valdžia. anot
Pelnas, kūno liko apie 70

Kuomet Av. Juosapo dr-jus 
• suoiiinkiuM* buvo pranešta dr 
! jųKumiletu pirmininko, kad pi 
ragai jau pasiųsti, buvęs finan
sų raštininkas K. Sidabras la Į 
bai iiuatobu lų išgirdęs. 
kaip galėjo be manęs pasiųsti 
Ne* aš #w fįuanaų rnšumnka*. 
o Grybą viriu* kasus globėjas, 
inuitif juk reikėjo pasirašyti!”

i

Nabagas nepatyrė, kad jau fa 
tas yra išrinkta? finansų rakti 
Rinku, ar iuuuu, jog netakte 
sekrvtorijalo galės tų garbę no 
ttou. Juoaukaa. *

Nedėliojo, kovo 14 d. prasi
dės 40 va), atlaidai ir trauksis 
iki utarninko vakarai. Bus 
daug svėrių kunigų bei pamok
slininkų iš Chicagos ir iš ki
tur. Vietiniai ir iš apylinkių 
uncateląų lietuviai katalikai at
silankykite j bažnytėlę. Išgirsi- 
te gabių pamokslininkų pamo
kinimų ir sykiu galėsite 
velykines ĮMtrrignu.

atlikti
J

NEWARK. N. J.

Victor Skcc Store
4719 So. Aihland Avė ChicagoMERGINOS (2)

Turi būti IS ar daugiau. O- 
peruoti popiero siithers, Šva
rus lengvai darbas modemiš
koj ir sanitariškoj šapoj. Už
tektinai tyro oro ir dienos 
šviesos. $12 iki $14 į savaite 
nfiiUini bnvtrir kuomet dfl’- 
ims padirbtas. 4b valandos sa
vaitėj. Adresas.

458 Draugas.dol, nno vakaru, ,-urengto L. 
Vyčių U-tos kuopos Užgavėnių, 
vasario 17 d., vakaro, yra skir

Į tas parapijos naudai.

uis viorstus. neprieidavo. Gi tų 
vakarų gerb. atstovai, be jokių 
ceremonijų maloniai ištiesė 
rankų ir pūslėtai darbinin 
ko rankai, ir intadigentam* ir 
margaitėms Nevienas savo sio- 
k*jo manė: “Dieve, koks tai 
yra skirtumo* šinižių tarp ru
sų ir tarp lietuvių val
di u inkų!”

Majorų Žadrikj lietuviai pa 
mėgo. Jis cieeriočių širdyse pa 
liko neišdildomų įspiMlį. Savo 
pastolginiu parodė esųs nevicn 
kaipo iaeiuvos valdininkas ir 
karžygio, bet Uup-gi prakilnioj 
širdies ir deumkraUngo budo 
asmuo.

Moterų Sujungus 2-ra kuojai 
per savo atstovę, p-lę B. Ah> 
uaiu. įteikė gerk Misijai 
piuukštų rožių (Americau 
beauGee).

Prakalbom* pa*ibaigų*, kuo
met žmonės jau buvo praai- 
sfirstę, p. Žadeikia paėmęs ta* 
rožės akine pu vienų ir motė 
mergaitėmis. Viena rožė nukri
to tūlai žilaplaukei ant kelių. 
Jos veidas nušvito ir jiakėliui 
tų gėlę prispaudė prie savo 
drehanėių lupų, gi akyse žvljė- 
jo ašaros. Mergaitės, kurios 
lingavo rožes, jautėsi laimingu 
mių. Reikia čia suprasti žmonių 
pagarbų ir meilę link įjotu v us 
atstovų, kad ne tik gautas ro
žes, liet net nukritusius lape
lius ir tuos žmonės surankiojo 
ir laiko savo knygose atmin
čiai lig kad didžiausių brange
nybę.

Cierrirčių ūpas fiakilęs, jir i 
veikia. Ai jaunutė ir mažuti* 
kolonija negali pasigirti *kni( 
liumi lietuviškų r-riinyrų ';: 
čia randasi mdaugiau 4^W. 
Krautuvninkų ir-gi vos tik ki•-1 
Irtas. Bet ant tautos aukuro 
Cicero’* lietuviai, pruporcijo- 
nališkai imant, yiaklojo dau
giau ne knd bili* kuri kolonijn 
Ahirrikoji*. Jau išparduota L.

Pr.

RED. ATSAKYMAS.

Kt-iknlingns Porteris prie 
darlio fabrike. Tvirtas vyra? 
$lt< iki $20 į suraitė 4S valan
dom. Adresuokite

132 Draugą? Lietuvos Pašto ženklus
P-ui Pr. (Cicero UI.). Tam

stos korvKpoiHlcncijoj aiškini 
buvo parašyta: “Vakaro |>cl- 
xuu, kurio liko apie 70 dol. ski
riamas nauiiai.” Mes nežinojo
me keno naudu; vyčiai rengt* ta 
vakarų, tai-gi virai esame liuo
bi uuo •’ ncpa.-telM*jiiuo. kad tas 
vakaras buvo surengtas para
pijos naudai.”

L. Vyčių 8 kp. koresp. (Ro- 
acland. UL). Piauešimų ga
vome utarninko ryte. Tada jau 
•‘Draugas” buvo išėjęs iš 
spaudos. *

REIKALINGOS

Merginos ir Moteris
Lengvaus

Anscmbling 
pildymo. ’

Dėl

užsakymu

— Swe<lging — punch pre
sų.

Prityrimas nereikalingas.

— Gera alga, švari apieliu- 
ke.

i

Gvimuaiuk būtinu pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvon t’ašto 
ženklai (markės.) kuriai yra atveriąs iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti &avienišiems netik dėl laiškų, bet ir didesnę mi
mą, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sintu ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto žctildau, Lictuvoa Valdžia pakeis gyvai* pinigais. Pašto arba 
Iždinės stotyse.

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

Lietuvos Pašto ženklai panuduua tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolicrj markių uosiunčiame.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose* arba pus canirosek
retorių,

REIKALAUJA. THE BOYE NEEDLE CO. 
4337 Ravensvood Avė. •

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
inuiiiiiiiiHiiiimmHiiiimiimiiiKtiiiimiHiiimiimmiimiimimitmmiiuimnHni

VAIKAI JR .MERGAITĖS
ib * i.L-..

Suvitš 16 metų amžinus ir 
daugiau mokintis prie opera- 
vimo lengvu puncli presų.

lx*ngva> „varus darbas.

REIKALU* G A M VYRI'.
M BCHip Irau l**rh«* r>**»-

torus |& 0« ) diena Ir daurtau Atal- 
teukltc

37lh a Homan Atr.

(F

Ray Tire A Rubber Co.
827 Re*s Street

MOTERIM IK MERGKOS.
kūno* norite uMirbti geru* alga*. 

Ivanam tvtaslain tebeik n. caJtle buuU 
darbą pa» mui Prityrimas noraika- 
linas* i-afatarla Ir AUllalo Kamba
ry* „u Skaitykla.

Virt'* Mfc. A Ga»Srt Co. 
t &TM Roovr*rr1t Itoail.

NEPAPRASTA PROGA
Perkantiems senus namus Ir statantiems naujus, mss skolinime 

plataus ant Ubai lengvų UUyrv Be Jokių likaVių.
Pilnas Informacijas salima gauti kas Pirma«ll*-n| nuo 7:341 »aL 

rak. Uit • vaL rak., Av. uJrglo parapUmOa svetalndja. prto lirų planu 
Ir Auburn avenue. arba pas Bendrovės valdybų.

Lietuvos Vyčiv Building and 
Loan Association

durai* ZaLa*. Pirm.. P. IloitaUs. KaiC. B. NHJcekis, UkUa.. 
1327 t'nloo Areno*-. X2«l So. Hal-ted SL Si ii Auburn Arcnur.

Nors mų- kolonijoj ir šiandie 
veikiama, bet tas veikimas no 
tok? • markus knip kad pir
miau Imdavo. Taip snkydaiiius, 
turbut, nekirstu, nes dabarti
niu laiku mažai jnučiarnaa. Kn 
dvi taip yra; Visi lietuviai lų 
žino.

Aiun noriu atkreipti visuo
menė* donn; j du svarbiu, tė
vynei naudingu darbu, t. y. 
Lietuvos laisvė* Paskolų ir 
r»minun l .iet, Raud. K ryžio, i rjii. Tai 
lt milu <ltitbti tn- j*aliūvar turi-j 
tume dirbti, nes jiedu mažina J chiragos ir Bostono galijo 
1 ____ ______ __ __

tapo draugijos išgaravo lietu- logu| jį ndg^įuje,
Tn draugija pirm imu* kua kitM Uodu darbu 
iuvo nulayiusi aiųrii au- volų mUnų yra pareiga

(dirbu.

gijų Kon 
žL nenori

denių įžeisti. Tai dar vienas
žttuklao viršaus, kad iš Sv. Juo- Liviuvos valgus. Nesakykime

vysti
Muitų b
kų I Lraiubų, U*t raukaui .
Tai trečia žmgniiis tolyn nuo

-t. P*as JMružės sako, kad bąn. 
KAhTrinfiW Draugiją

Kotui lėtas priverstinai neiks 
l&vę* iš Jnmcupinės tuksiančio 
dolierių. Tai netiesa- Kaila Kc 
turiuliK«»a JJruugijų Komitetas

nN . •*< I • A • fv

A. PETRAT1S K CO 
Mortgagk Bank

AJLAa. I SbTAYt *-IMS-JR

Vitnoe L* L. P. stotis su d»- 
«leliu paMŠveutimu dirba, par- 

į davuivuanta <>uriua. ri&r-
tunai jui padėti pirkdami tuos 

Į bonus. Ne mivo, bet tėvynės 
■ lininiai jie dirba.

L. Raud. Kryžio rėmėjų sky
rius šio ii u* nerio 14 d., 3:3D vai. 
po pietų šaukia mėnesini susi
rinkimų. Visi nariai (ės), turo- 

Į tų ateit! tun *u»irtlikimu ir 
Iatsiveji naujų uąiių. Gi v*- 
kure stTUMuėje |» num. 18B-2 
$cu York avė. bus vakaras, 
kuriam'* vunfiii* ••Piktoji iHa- 
tSi ° Prir.a* skirtemn* n-.-dnl

*•4 AMiBICIhB-RFA

|L. P. bonų už apie ld.Olk) dolio- 
inr nvgitlm*. Ai m-žynii 

k'numju <lnt gal nustebinti ir
■u*-

Didžninia Cicero’s lietuvių 
pikio ir moku pildyti pi- 
lietiskas priedermes. Ncsvkį 
jie jau mojo | kvotimu* ii juo* 
išlaikė bu augalu Lupamu, k pu 
tingai jaunimas susisjnctęs j 
Lietuvoa V)ėių 14-tų kuojių, už- 
N|s*uiu {ra^nfum-. Nebuvv Sv 
vicjĮo prakiliKejiio Ciccroje 
darbo, prie kuriu vyčiai nebūtų 
prioidėjf. fttui, kad ir prie pa 
ritikimo Misijos rvėiai nrilii- 
niektu darbrs nnvaikč. Vyrioj 
pinuniiuini sumanė iluminuoti 
parodų licnfališkumis ugninns 
įr pasiuku Misijų *u Unlcauiai- 
saltutais. Toje iškilmėje daugu
ma vyčių dalyvavo Suvienytų 
Valstijų kareivių tydforimiiMH-. 
Priešakyje parodos vylė* muė 
tatrto!* embi-mas. pslmc’. re- 
inaąnškąa mniis ir tt. Kiti vr.

MERGAITES
16 melų ir raviri pastovu* 

Vietos švicmatn 
Svariam Fabrike

Prityrimus Nereikalingu* 
Gtbitinu kad Lietuvaitis 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dieno* Sukatoj 

$14 Savaitėj tnnkinantčn
Nuo it ūkio $16 iki $25 

Atsišaukite 
SujH'rintrndcntA Office 

Saa-yvr Biseail Company 
KM! — 194> W. Ha rrioon

PANAKTINIS REIKALIN
GAS.

Gera* darbas geram žino- 
pui. Goru mokesti*. Atsišau
kite.

220 W. Supcrior Str..
2ros lnboi.

I

------tUslkallng) V,rai pri# fretatilo mo
šų V.atahauM : 'arta* pastot u* &«c j 
Valanda Mprauiuia

Oicaan Marsas * Tran-h-t Cu. 
ase. M'. M Street

ėbi. aip tikri .rtilrrirUu, m- *** **** 
pluk dirbo prit ditlittijų ;

aaf ■■■M

MFRGIVOs. 
l»el aaaoiublln* elektros 

47 % vaUndoa l aav 
Cb.OO bontu

All> NEG. 
2a»» Mmart A,r.

dalykų
U ?• pradtloj. 

kur Irta tiiHiealal 
CO.

lU'iLutjuju krUuriv aneiip laiku 
prie ienų tabūno ir proaitrio arba 
nauju Aluvliua. Harbu int vi M u o* 
ir *«• utinokeaUa iitalum'-bitr atal- 
Sntiktl ant

Itov tat
Jnlin iHgrll*.

Port 4 ar Imki l’ątttta.

DARBININKES REIKA 
LINGOS.

Mr* turime rietu niiiMuI 
presą ir luscmbling skyriuo- Į 
*c. Nuo dienu* mokama muki- 
nant«*i* gera proga i*i»ilnvini- 
mu.

Caasadsy Fairbanks Mig Co. 
6126 So. La Šalie Str.

PAIEŠKOJIMAI.
A* ItcciM ValNuhlAon* IcAkau 

savo vjrro Jtpao Vaittakiao pir- 
mUu svirvaa S lt Valsui «. Vu- 
riaia Mina. • iiaraal 1» ko*a t*. 
va* tclacraniA nuo }e l* Basium* ir 
n» Jum Ibiunluu teletraiu,, alfai ir 
4auą>a>i nu* Ja o« lurim Jnklna ii- 
ntoa Bukite taip malonu* K«*Ulamle- 
J« Uuaataa kaa apie JI I oeų. pra. 
nirUnta Mun n4r«eir

IU*im UaaiuMtar 
■V, tam AFaLNCln

Vabrtota
Jr»Mha K4tl$uaa>U

v

" ■ "■ ■ ■ *■ 1
ScHd rrmriu-ir by furruturr donlcro 

and dcparfmen.< «rtorc*ENG1ANDER

KNCLASnCJ* MAir.G Uf u co. 
ht> «Į>m*AMa • C$U*Mq0*

PINIGAI

Paicąknu sunlaiti AnUlo Itatna- 
MuMo MrrKinaa verarUim. JUDda- 
monlo kaitau MoIM>u Ocpllko. 
Mrrkinr* per. NoHIIh kalnu*. Jn»- 
»" k lUBmUstfc* •‘‘evltka. ir Mas- 
•talonu* UallulIonbiH- tr I a-v lemu 
Ha liuli antai i» VrMklatsk** kauna. 
Markina* para*, Monikos Martauto* 
tf Mskshnrmla kaimo Merkines 
t-s’’ 4r ran (utotaUto

MuUUa Kl<4 igtfUabtU Uita tai- 
tan*.

MH.Mina Crpbl.tetf
31S £. 3-n) A»r. Iltmn-.iraa. F*.

Organizacijų kurini Suvienytų ValuUjų valdžia pavelijo 
sių>ti pinigus iš Ainer kot> j lavtuvų, ul»<>ltuliikni gva- 
rnjitnujn visiem* kurie siunčia pinigus į Lietuvų ju-r 
Fcdvral Bond and Lnnd Company, kad ko/.nas vienas 
ituIos bus išmokvlas tam kuriniu pinigai yra supili, arlm 
j«-igu nrsurauda Lietuvoj nr kur kitur tos yjuttos kuriai 
reikia |>aiiiiti pinigus tada hunu pagrųžinti atgal toan ku
ris siuntė, Iu* jokių nuostolm ar iuknščių.

Pinigai yra siuuruuui j Berlynu, Vokietijų ar Paryžių, 
Pnuicuzijų, iš tų vietų yra pristatyti j Lietuvų ir liekasi 
išuudu-ti voktagoiui*. Hiyrk»!**i>< ypatai kuriai laivo riųstj, 
lx» jokių Mtiotrankų. taip kn*l rimtti 100 innrkių, tai t^nai 
gauna lygiai 100, o ne 99 ir kaip kada 50 markių ar auk
sinų.

l*inigai liekas* išsiųsti tų purių dienų kndn yrn paduoti, 
taippat jų kurnąs beveik kasti ienų jnainoui, taip, kad vie- ; 
nų dieiių rtovi augščiau. o kitų—žemiau. Jeigu negali at
eiti j ofisų, rašyk laiškų. Pinigai primušti |>er lui.-ktis lie
knai tų jmčiii dienų ]MP>ių>iti į Lietuvų, pagal tos dienos K 
piuigų kursų. Ofisas yra abi n ras kasdiena iki 8 vakaro. 
Nidvldieniuis iki 2 valajiiių ]n> pietų.

FEDERAL BONO & LAND COMPANY
U3 VEST lSth STREET, CHICAGO. IU.mnts ... 
Perkas ir Parrhmdim Sėmės. Namus, Lotus ir Fannas.

-v-' <

f
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Komitetas.tn*

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

ANTRIIŠ TOWN OF LAKE.

ji j >turi kau- 
nusiūk uiidi-

Vorus 12 
av. Grigalius Didysis, pop. 

šeštadienis, kovu 13 
š>. Rūučtįkas.

Sako, nepakenčiamas kompa
nijos patarnavimas.

GRĄŽINKITE NEPARDUO
TUS TIKIETUS.

Sakosi pakeisiąs kovą prieš 
priešininkus.d..|

VALSTIJOS PROKURORAS 
APIE GATVEKARTUS ’

Šiandie žmonės daugiau mo
ka už važinėjimą. Bet patar
navimas kur kas blogesni* 

II kaip kuomet nors pirmiau. 
Kompanija neturi užtektinai

RTTU pa
PENKIŲ AKTŲ DRAMA
■ ■ ■ STATO SCENOJE ■ ■ •

MOTERŲ SĄJUNGOS 20-ta KUOPA

Nedėlioj, Ko Y v •March £ IVAiV
BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE.

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

■■

Į CHICAGOJE.
•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..

KATALIKIŠKOS ŠVENTES RŪSTAUJA prohibicuos 
______________________ KOMISUOJHERIUS. i T>_ ______ t---------J

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Ši graži drama "Rytą Pilis” pirmą sykį Roselandc bus Matome 
Roselandiečiai ir apylinkių miestelių lietuviai nepralenkite progos.

Kviečia Moterų Sąjungos ŽO-ta K

Kurie turile paėmę U D. S. 
Chicągmi Apakr. tiko-uis rcn- 
•riniuo vakaro "Kantri Ali
na," kuris bus kovo 14 d. Ary- 
an Grotto Temple teatre, \\’a- 
baslį nve. ir R-!n g., malonėkite 
grąžinti suimtoje, kovo 13 d. p. 
V. Jodeliui, 1817 So. Union 
avė. Rus priimami nuo 2 vaL 
po piety iki 9 vai. vakari*. Jei
gu kurie nesugrąžinu, tie skai
tysis (larduotais ir reikės už
mokėt. Todėl malonėkite sugrą
žinti.

Illinoi- valstijos prokuroras 
Brundage pranešė Statė Pu- 
blic l’tilities komisijai, at
kreipdamas tos donų j pcpfi- 
kenėiaimi Chicagoje gntveka- 
rių kompanijos patarnavimą.

Prokuroras sako, kad jei 
Stato Public Utilhiea komisi
ja didina mokestį nž važinė
jimą gatvekiirinis, tad jos 
priedermė yra priversti kom
paniją. ka i jos patarnavimu-? 
miestui butų tinkamas.

“ gatvekuriu. Bet ir turinčių 
via^m*|Nilvi«lžia gatvėma. Tad 
jytm«'iais ir vakarais kai- 
kuriose vietose nelengvas 
daiktus prieiti prn* gntveka- 
riy.

Kai-kur žmonės tiesiog tro
škinami giitvckarhiojie dėl sto
kos vietos.

Prokuratorijn 
dien tūkstančius 
mų ir protestų.

Matyt, nr tik
£ loji garsioji komisija 

tys nuolatinę mokestį 
ži nė j i mą gn t vek h r i n i s.

Ir ar kartais nepadidins 
mokestie*. N«*s kompanija 
skundžiasi mažai jx*lno turin
ti, negalinti įsigyti naują gat- 
vekariy.

n* menesį 
nusta- 

už vn-

6ešioso ceutnilinėse valsti
jose, taigi ir Illinois valstijo
je, probibirijn* įvedimo komi- 
sijonieriuš yra majoras Dal- 
rymplc. Jis turi visą štabą pa 
gvlbininku ir agentų. Ti« juui- 
skirstę po visą* vdlslijas me. 
džioja prasižengėlius prieš 
prohibicijos įstatymą. Prižiū
ri, kini proliibirijas įstatymas 
būt y visų pildomas.

Pastaraisiais laikais
prohibicijos koinisijonieriii.- 
snsiiaukė priešininkų. Jy tar
pe yni ir vietos distrikto fe- 
dernlis prokuroras.

Priėjo prie to, kad prohibi
cijos įstatymą kitaip pradėjo 
aiškinti prokurorus, kaip ko- 
misijonierius. Komiui joni<*- 

[ riaus agentui areštuoja pjrasi- 
' žengusius. Prokurorą* ntsisn- 

ko kaltint: nuarrituolUM. Jis 
tvirtina, knd agentai be wn- 
ninio ncgnli areštuoti žmonių.

Daug piisityėiotn iš probi- 
Idcijos k'/nisijonieriana, kuo
met tasai su buriu savo ugenty 
nesenai buvo nuvykęs Miclii- 
gun valstijoj! suareštuoti pro- 
liibicijiniy prasižengėlių. Bet 
nieko m-laimėjęs sugryžo. Nes 
ir to distrikto fcdernlis pro
kuroru- jum pasipriešino. Dur 
buvo liiikrašėiuosi* nišom.'*., 
knd kemisijoniorius iš Wa 
shingtono buv^s gavęs jsaky- 
n«ą ’iiiutivr *o tais uiu*št«,i- 
mais.

Dnbur prohibicijos komisiju- 
nioriu* skelbia, kml jis prieš 
savu priešininkus pakalnią* 
kovą. Suko, jis augėlesnė* val
džios padėtas ton tnmy1x>n ir 
savo pnreigns pilnai pihlysiąs.

Sako, kad jo visi priešiniu 
kai, trukdantieji jam jo dar
bą. yrn ne kas kiti, kaip tik 
patys “slapieji” ir jy šnli- 
ninkui. Tie baidarę suokalbiu- 
vilną trukdyti jam jo pareigu- 
se.

I
 SUAREŠTUOTA PO 6 METŲ

Pinu šešeriy metų prie (’hi- 
etigo, lfilwaukee A St. Pnul 
geleFinkelio Libertyville tar
navo .loseph E. Mer»**lith, kai- 

B. j«O agenius. Jis gc'n*xinkeiio 
kompanijni, kaip snkumn. nu- 
sukn apie 20 lukrianėių dolie- 

R rių ir dingo.
Per šrieris metus geležinke

lio kompanijos detektivni jo 
ieškojo Im* pasekmių.

Pagalinu* ūmini jis buvo 
•rmro’tuntiis IVestclierirr, Pa

C.

ir parvežtas i \Vniikvgan. T-n 
jis patrauktus teisman.

Mereditli einąs 42 metus, 
vede« ir dviejų vaiką tėvas.

DARBININKAI KALTINA 
REPUBLIKONUS.

Pažymi, kad jo agentai ne- 
reikalauja apsiginkluoti Mu
tantais, jei nori areštuoti in- 
tariaiouorina prasižengėlius. 
Lygiai pažymi, kud agentai tu
ri teisią nešioties ginklus.

Sako, jis aavo agentams į- 
,-nkęs nepaisyti jokios pašali- 
nėm kritikos ir kalbų, bet veik
ti savo darbus.

Komisijonierius yra nuomo
nės, kad jo veikimas daug 
vurgo padaręs mmvium saliu- 
nininknnis ir svaigalų mylė
tojams. Tini daluir už tai im
tu prieš jj suoknlhinuti.

Jei komisijonierius nesutin
ka ra distrikto prokuroru, tai 
iš probihiriiou via neenlima 
sulaukti nieko gera.

K* Visokios rų^i<>!' feileraliams 
L darbininkams kongresas at>i- 

Įpsakė skirti bonuraa, kokie 
i buvo duodnmi pii<-

nuolatinių algų.
Darbininkai tuo uepatenkin 

ti ir pakelia protestus.
Už tokį riovj jie kaltina ro- 

pttWiJr<mnu. katrie kongrese 
turi didžiumą Ir katriems ne
rupi darbininku reikalai.■ flrAri

P-a* Vincu Stancikas Dy
go" redakcijai pridavė atėju
siu* iš Lietuvos laiškus sekan
tiems asmenim*:

Jonui Builreckiui (ajalraus
tu-) iš Kražių nuo Antano 
Imurinaiėio.

Barborai Majeviskaitci 
Naumieaėio (Ras. apekr.) nuo 
M. Nnurinhm.

Stanislovui Vrbonui iš Kel
mės nuo Gali. Urbono ir

Antanui ZalH-lai.

Praeitą pdnyčią Av. Cecili
jos giedorių draugija laikė mė. 
neriuj susi rinkimą. Skaitlin
gus būreliu gieiloriy subrinko 
ir gyvai buvo avarutomi dr>joa 
.rikalai.

Išduota* mitria* į« bsrusk' 
v. karėlio. Komisija paaiškino, 
kml gryno )>eino liko s n virš 
$90.00. Komirijuj buvo vienos 
mergaitės, būtent p-lės: Z. Mn- 
stauuknitė. A. Kušleikaitė, O. 
Aulinsknitė. Garbė joms už to
kį |MiHidarliuvimą.

Toliau kalbėta apie L. 1^. Pa- 
skolą. Visi sutari* pirkti bonų 
ir remti paskolą kiek galima.

ftv. Agotoa nmterią ir mer
gaičių draugija pakvietė daly
vauti jy 10 moty lukaktuvėm*. 
Pukvietiintt* priimta*.

Av. Cecilijos giedoriy drau
gija veikia. Graži, pavyzdinga 
vienylk* dr-joj viešpatauja, nes 
musų tarpe uolu*, darbštus vei
kėjus vargonininkas V. Dauk
ša.

Ir priežodi* sako: Vienytu*je i 
—galybė.

i Alumnė.

Iš TOWN OF LAKE

L. L. Paskolos komitete, ku- 
MorganGavusiame iš Katalikų 
Vienybės (Federacijos skyrio) 
galima jrirkti L. L P. bonų. 
Valdybos nariai: Al. Panavas 
—pirm., K. Baltikanritas—vi- 
ce-pirnu V. Stanciką*—1 ra<t 
J. Juraška—II rašt., J. Baltu
ti*—iž«l^ iždo globėjai: M. 
Kniukšta ir A. Butkus.

Sul«krijirijy rinkėjai: kleb.. 
kun. A. SkrypAo, A. Damaška, 
M. Panavas, J. Nausėdas, P.

Miesto taryba susirinkime 
51 halsu prieš 10 jmlinkn prie 
referendumo, koku turi būt 
pravėriau Illinois valstijoje- 
probibicijos ammdiumto kinu Kazakevičių*, J. Paukšti*, J. 
rime. .Martinkuu, M. Aveika nekis, A.

/• js* > • 1

Rengia ----------- /.

L. D. S. CHICAGOS APSKRITIS
Vaidins Liet. Vyčių 5 Kp. Artistai Mėgėjai

Ned., Kovo 14 d., 1920
Durys Atsidarys 7:30 vai. Pradžia 8:00 vakare.

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Avė.II

: . ■:j ----- * •;

Vaikams reikia tikieto taip kaip ir suaugusiems. Kudikų visai neįleidžiama į svetainę. Taip 
| yra surėdyta svetamės.

x k

4

Motrikis. J. Budginas. J. Am- , 100%. Todėl subruskim kol yru
broxienė, A. BĄRutiem. ir 
“Draugas” PdJM’o., 1800 W. 
4tith SL

Įtari jo s spare ■4 eina; rinkė
jai dirba nukaitą. Iždininkas 
kas savaite siunčia maigus.

Neužilgo bu* praneštu, už- 
kirk mvn koniitėta* perdarė1 
Liet, laisvės Paidmlos liūną.

V. Stancikas, rašt.j
------ -------------- im —

18 BRIGHTON PARKO.

laiko.
Paskutinėmis diouomiu L k 

P. bony F. Ntariulio ufi*e pir-. 
ko:

Po UJO d<>!.: J. Bnraunuskis, | 
J. Aiiškulnis, J. Viktoraričiuu, 
'J. Baltikauukis, J. Mačiulis, A. 
i Labučius. Saldžinuuma Airdiea 
Įy«~X|

Po 
motų 

i pirko 
i A. A.

No. 1 dr-ja.

Lietuviai. pusi rodykime i
100% lietuviais,--pirkimr viri! 
Lietuvos LuifcVraU'tMtkuiua bo 
ny, ypač mo*. brightotųiarkie- 
ėiai. Tegul m-hi-ka musų kolo-

LrtU'.’.'i, iirįia^Nii'luiUMV 
Lietuvei 30, 100 ar dan«
giau dol. Komitetas tikisi, kad 
Brighton Parke viri pirks, tat 
pasistengėm, kad imp ir buty. 
Jeigu raair keletas noprikt. 
negalėsime lakytį kad musų 
kolonija i“ “ -J

50 dol.: L AcrtvitiK (8 
vaikau), J. Alickis (jau 
3 Ikuius), J. I^enkartaM, 
Dermgnų P. Ziauhra, D.

Liaubra, V. \’nirek*uukaite, A. 
Oftkeliunas, P. D. Virbicką*, V. 
Rimkus.

Jeigu kurie dar nepirkote, 
arba kurių užrašinėtojai nera
do. ateikite ir nŽrimšvtriM MĮa 
kokiu laiku. Visados busite pri
imti

, Freck Stasiulis,
4438 Su. Fairfirld are.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

išlaikė kvotinius BONUB

t
A. M. MACARUS M 

naiMtti. fellksiju, V«l>Uji; Vaidilų* 
lUUUuinKr- 

f'APrairri KTOt'Uuriri Otų plos 
l'orduotla lUUr»kurt*« ant VtooltUi 
UnUv
__ _/ _.L. . *

T-inJUta. KiinL.. (Adomai M. Makaru)
laikys rr.ci;wuxij KUninirkiUiy l»ėLu*- 
ėioje. kovo 12 d., 8 vai. vakare, pa , 
g rastoj rr etnini j. Viri nariai ir na-1 
ria tuaJonėkite a trilauky t i, nca yra ' 
daug dalykų dcl avantymo ir bu* I
dalinamo* dovano*.

Fi’r. R altini

PENKI SOCIJALISTAI PA
DUOTI TEI8MAN.

Vienu niekur nesurandamu.
PINIGUS SIUNČIA

Srt.rlluku, hom« IVaniourr Trtalij 
K u»»u» ( !1u»ln< «■ lx> * i 1‘nrJuiid*
JOndrovt* >Uru* Ir Bn»iM ln*ur«im~ 

U*«1 14«-
■ tirt-M AtMIymo nendrorAr. Vriaft- 
I du-. • Iki t »aK»r»

Telefoną » bmtrr tKSa

3254 S. Vilke. Si. K. 3W~

fy.

Specijalė grand jury pada
vė teisman peniu* uocijriuUiA, 
katrie yrn peržengę Iltinei* 
vnhtijo* riadikaliamo įsiūty-
maB9KK7Apskųsti: Dr. Kari Sand- 
berg, Ludvig lx>re, Dr. O. J. 
Brown ir M. J. Chęibtraaon.

Penktojo pavardė nepas
kelbta. Jis kažkur dinfn ir 
jpHeija jo taško.

Kiekvienam paskirta palan
kos po

>

I

■
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