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3.000 armėnų sudeginta 
bažnyčiose.

OLANDAj REIKALAUJA VOKIETIJOJE SUSEKTAS 
STIPRIAI SAUGOTI 1 OTTZ'

B. kaizerį.
MONARCHISTŲ SUO- 

KALBIAVTMAS.

tas Konstantinopolis
BOLŠEVIKŲ PA8IUNTI 

NIAI SKRIDO BERLYNAN.

Buvo priversti nusileisti ties 
Kaunu.
—

Oopenhagen, kovo 13. !)<•
T

ANGLAI SU PRANCŪZAIS
* UŽIMSIĄ KONSTAN-

TINOPOLĮ.

Graikai kaujasi su turkais.

pešoje iš Kauno. Lietu vos, 
pranešama, jog Jale to nuėsto 
lietuvių artilerija privertė že
myn nusileisti skrindantį rusų 
lėktuvą.

Nusileidusiam lėktuve atra-l 
irta trys vyrai ir viena mote
riškė.

Lėktuvu gabeutz didelė kie
kybė pašto# Vokietijos vy-j 

■ft&J*! «•«•-«*•# j VV*«
Be to, pas keliaujančius at

rasta Ijenino parašais put vir
ti dokumentai. įgidiojnntieji 
juos padaryti svarbias preky- 
bos santarve# bolševikinė# Kū
nijos tm Vokietija.

Londonas, kovo 13. — iš 
Alcppo pranešta haisių žinių.• • • -

i apleido Armėnijos miestu -Mn- 
1 rasit, kuone visas miestas gu
gėjo griuvėsinosi* nuo turkų 
aminių šaudymo. Mieste ta jo
kios glofsis jmlikta tlik-tan- 
ėiai vyrų ir moterų ąn vai
kais. Tai vis armėnai krikščio
nys.

Iš pasilik (tau tų žmonių 
daugeli# sužeistų gulėjo tie- j 
sjog gatvėse ta jokio maisto, 
ta* nirtlikal**# pageltas ir ta* 
apdraudimo utio smarkaus1 
šalčio. Buvo 1(1000 mirusių, 

Pranešta, jog 20 amerikonų 
iš amerikoniškos, pušdpinta

kybė pastos Vokietijos vy- 
u«,\

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS 
KELIAUJA ANGLIJON.

Tai esą prekybos reikalais.

Sako, jiz pavojingas viešąjai Noske suareštuoti
!•« IRtrt A

r kinybet kalbiavimo vadus.
ŠUO

Nepatenkinti Anglekasiai ė 
ir Visuomene

NIEKO NAUJA NEATLIKO knd vviinu-vl#- fcunveib*' 3

ivUimsnA, utauntajių auuliuliuuU
hm# kainas.

Trečiasis komisijas 
\Vbite. reprezentuojanti# dar
bininkus. nesutiko su Mi- 

_  jų Įuižiuromis. ši> nori, kml 
j <V>i>>dau 

komisija iš trijų žmonių, ku-1 mokHina, kml nmrly# ueintių 
riai Imvo pavesta nustatyti I*®brazigiDnmd>», ir kml dienu 
nugk-kosiatiL* užmokestį ir. a»įj® l'idu < valandos darbo, 
talruii imant, darbininkus su
taikinti -u koni|Minijomis, ne .

I sl;ri:iudži|int visuomem'*#. su-l 
iro įiepiitais'u'iuti ir preziden- j 
to tik.de- noatsivktas.

Du komisijos nariu. Ru-! 

binson ir l’cal**, rvprozentuo- • 
jančiu luigleknsių kompani
ja# ir visuomenę, sutiko p>mli- 
dinti užiiioki'Rtį anglvka: imu* i nįę t,Hfi imama kiek patinka 
ir podraug pabranginti ang-' tnn. 
lis. Jiedu sutiko, kml nebūtų 
mažinamos darbo valniulos. ir

Berlynas, kovo 13. — Vokie- 
. vių nuodyta ^um-kc uiupar- 
cliistu reakei joniniu k ų rvvo- 
liueiiini suok>dliinviiioi, Suo- * ” - , * i
kalbininkų pirmutinis tikslas 
buvęs patraukti savo pusėn 
valdžios kariuomenę papirki
mais ir pnžadčjininis.

Apginiųio ministeris Noske 
išleido įsakymą suareštuoti 
r.uakr.Hrimnkų vadi,r. k po
draug dvi vinako sustiprinta 
vietų.- garnizonas.

Tai|#' suokalbininkų vadų, 
" ... paskelbdama nkomn. yra g< n. Luettwitz,

i !<--uj >av»i Fpozieijtj kaizerio pimtosios rvieli-iv. rų

kokių pritntnuiių į 
s Olandijos vy- 
liksiu buvusį kai-, 
nepavojingu.

. i

Anglys bus brangesnė*; Jau-, 
kianti nesmagumai.

Washington, kovo 13.
Prezidento \Vibwno paskirtai “‘^kariant* butų

I dij sjNimlu |j įkelia baisą buru- 
sioA'okivčių taizerio klausime. 
Diskr.-r.oja, 
turėtų imti 
riuusylH* #u 
zerį puduryl

Saku, reik u jį su atsidėjimu 
saugoti, kai, 
vojingą vi 
turi irai riBaikomiis m* vi
siem# prieinąuioj vietoj.

Abelnai Jjfa manoma, knd 
Olandijos vjriausyhč* atsakys 
į ta# diskusnio. ]

tai, k. svetimšalį, pa- 
iašajni ramty tai. Jis į

I/mdonRs, kovo 13. Oiaj 
abelnai yra manoma, knd tai-. 
kininkai ko# momentas gali 
užimti turkų sostinę* Konstan-1 įnikta sugriautam

1 Mnra#lu‘. Tenai jie >u pustre
čių tuksiančiu armėnų susi
kimšo j ligoninė*# trolmsius ir 
išliko išsklehlr amerikonišką..................
T;.Unv,. ; ''J" -• '■*«'

l lera įminu# • 
Su kerosiu n degina žmones , niausią kraty

apsaugojime

tinopolį. Todėl kas momentas 
čia ir laukiamu žinių upfo j- 
vykstantį faktą.

Konstantinopolį užimti bu
vo galutinai suplenuotu 
pirm kokios savaitės. Bet 
tam žygiui buvo visokiu kliū
čių.

Kuitaauiiaojiuiio upyunKese 
yra apie 50,000 angių ir pran
cūzų kariuomenės. Toji ka
riuomenė, kaip pranešama, ga
li kas valanda u/t»hi ant tur
kį) sostinės ir užimti irisus 

' turkų vyriausybės. ofisus.

Anglų diplomatai pramato 
pavojų.

• Aną dieną grafas (’nrzon 
lordų bute kalbėdamas Tur
kijos klausime išreiškė kaipir 
kokią baimę talkininkų veiki-

Btockholmas, kovo 13.—Čia' BM‘ artimuose Rytuose. Sakė 
vakar pagautoj kibirštinėj de- 
pešoj iš Rusijos pfnnešninn. 
knd kaip šinndie_Copenliage- 
nan atkeliaująs bolševikų ko
misaras Krassin. .Plikoma, iŠ 
Danijos ji# keTiaunią# Angli
joj kur maną# užmegzti pre
kybos ryšius tarpe Anglijos 
kumpailijų ir rusų kooperaii- 
vių organizacijų.

Pirm karė# Kntsrin Rusijoje 
buvo at*tovavęg didelę vokie
čių išdirbinių firmą, ftinndie 
jis užimn svarbią poziciją tal- 
špvikų snvietą valdkoic.

jis. jog Inbai neaišku# stovit 
yra toj pačioj Sirijoj ir Moro 
potamijoj. Musuknnmii kati 
tai# gali padaryti didelių nes 
magumų.

Taigi todėl Anglija* pir- 
nriNgis isikurseiMviimts pačiai 
vienni užvaldyti Konstantino
polį kaipir ataušta. Šiuo kur- 
tu Koostantinojsilio užėmime 
turėsią dalyvauti ir praneu 
zai.
Ypač išreiškiama baimė, kad 

turkų fiiiknrrtyti musulmonai 
4 1. -•«. t ~-- 9Vį gaižĮaja aa aj«m

Ji# pageidauja šitą orioną-1 prieš anglo#. Prie tos karės, 
dienį iiuti Btockholmc ir ėiaįsakoma, laimi palinkę ypač a- 
praleisti porą dienų. “v“:

Nora Krapino kelionė, kaip, 
Mikonui, surišta išimtinai pre- 

£ ‘ kybo# tikslais,'bet, matyt, ji< 
■ Anglijon veža ir talkos »ą!y-

e- ■
Tchitchcrin.

—

> rahai.

Graikai muauni su turkais.

Talkininkų viešpatijų pare- 
iniidni graikai ant geri;jų ima 
ta viešpataut i Tu iki to Ana
tolijoj. Graikų kariuomenė 
ties Smirna anų dieną vuairė 

mum ATKASTAI .t“’™“’”'™.
~^|įriWri' ''■vadovauju Hnatapha 

Kernui. Buvęs ueU# kraujo 
praliejimas. Sulig graikų ver- 
<mių aurirūmime žuvę dau- 
idn-n 3hfl fnrirų.

NesJnni Graikijos premjeras 
Venhria# buvo paririųlę# tai- 
Irtvvuuatrakvt-av unl»ii3V4nli 4 aiva lfw

kukiu# ik-MMiai pūstelta

KALTAS

* Berlyną*, kovo 13. — Pasi-' 
baigė čia Mntbias Erztargv-1 
no, buvusio 1 mansy ministe- 
rioį byla ru buvusiu finansų Į 
mini°teriu Helffcrich. Teis- Į

KRATA D:)E VALEROS 
MUOSE

NA-

grupes 
vadas; kapitonas l’nh.-t. rai- 
tarijos divizijos štabo narvu, 
ir kt.

utnplio K ei n n 1 kariuomenę, jei 
talkininkai sutiksią su tuo 
jiasiųlymu. Ne# Graikija Sniir- 
no* apiruhėje, kaip sakė, tu
rinti arti 100,000 knreivių.

> Ir je> šiandie ten pyksta
Chicago.—Gražūs orą? šiam! umurėmimai, matyt, graikam* 

die ir rytoj. Temperatūrą pa-' įvirta apsidirbti su turkai*, 
lengva tįla.

ORAS
KOVO 13. 1920 M

Dublinas, kovo 13. — Poli- 
j rija čia užpuolė -M ra. de Va

leru namu#

Pabėgėliai iš Mararit pasa
koja taiseuyta* uį.ie turkų 
darbus. Turkui miestą naiki
no nno sausio 21 ligi vasario 
6. J kelia# bažnyčia# buvo pa- 
eiriėpę 3,000. armėnų. Turkai 
užkalė bažnyčių duris, per sto
gu# -priiiejo vidun kerosįno ir 
visus žmones gyvus sudegino.

Kiti 6.000 armėnų žuvo tur
kams bombarduojant miestą. 
3,000 kitų apleido miestą jxe 
drnug #u prancūzų kariuome
ne vasario 12. Iš tų 1 ,<MM) m i n* 
nuo vurgo ir šalčio ir badu.

Kaip prasidėjo užpuolimas.

Murashe buvo upie 2.000 
prancūzų kariuomenės. Pran 
euzui paskelta militariniu# pa 
rėdymu# miesto valdžiai, susi- 
dedančiai iš turkų. Turkai ne
paklausė tų |»arėdymų ir apsi
ginklavo. Kuomet prancūzai 
mėgino vadu# areštuoti, turkai 
juos ir užpuolė.

Turkai turėjo 6 armotu# ir 
80 kulkasvaidžių. Jų buvo 
apie 4,000. Jie išvedė iš mie
sto savo moteris ir vaikus ir 
tuojlns pradėjo tambanluoti 
miestą.

Prancūzams prieš didžiumą 
nriravo gulima utailnikyti. Vu 
’mrie 8 praneuzams atėjo pa 
gelta. Ik't miestą# jau buvo 
sunaikintas ir turkai toli nuo 
miestu buvo atsimetę.

Armėnai kaltina prancūzus

Po to ui keleto# dienų ]>rnn 
autų kariunnmhė pasitraukė iš 
miesto, palikdama ten nclui- 
minguo#iux' žn»nūB ta jokb* 
globos ir apdraudimo.

Armėnai nusiskundžia, kad 
prancuzAi paeiliknšiem# žmo
nėm.* nepaliko nri ginklų, nei 
kitko. Apleizdami miestą net 
sunaikino savo amuniciją, ko
kio# neįstengė paritinti.

Šiandie Mantam' likimą# 
tikrai nežinomas.

Sakoma, kad išėję turkai ii 
miesto jau negryię. Pasilikę 
gi micote turkai su armėnai? 
aprimę ir pradėję mpntta* 
r va tikpnn. jj

Turkai užgina žudynes.
į ^katrie gina savo teritorija#. | Turkų vyriausybė nito kr-

r atliko nuodug- 
į. Ieškota žino- 

1 mns grafienžfe Mnrkmvjęz.
Mes. ik \ yrn žmonų

Airijos reąį 
to, vilkinčio

PIRKITE 
MO Ž

•*»•••*««
TAUPY 
WAS).

liu tvirtinu, jog tai visa netie
sa, kas pranešamu armėnu 
Londonan. Miestą M a rasti m* 
turkai vii naikint, liet patys 
prancūzai, sako turkai.

Tnrkni duoda #uge#tijų tai 
kini n kam> paskirti kokią norai 
iš pašaliniu žmonių komisijų 
ir tai pavesti ištirti įvarius 
armėnų skunda# prvš turkus. 
Kitaip Aumii# skundams, sakoj 
nebus galo ir pasaulis be nie
kur nieko visuomet kaltins 
turkus.

? JirtL

ANGLIJA MAŽINA KARĖS 
LAIVYNUI IŠLAIDAS.

Bus brangenybė.
Aniedu padavė savo mjiortą 

prezidentui VVilsonui. Bet pre
zidentu- vargiai naudosis jttn. 
Nes purioje komisijoje nėra 
sutarimo. Gi jei -prezidentas 
palinks prie raporto, tuomet 
darbininkai gaus daugiau mo
kėti, ta*t už anglis nuo žmo-

Londonas, kovo 13. 1920
- 21 metams Anglija, kaip 
skelbiama, karės laivyno rei
kalams išb-isiunli $421.861,500, 
ty, k:mn« pu.-ę, kiek buvo iš
leidžiamu pinnesninis metais.

ATIDĖTA ISPANUOS KA
RALIAUS KELIONĖ.

Madridas, kovo 13. — Ali 
dėta nenpribnotam laikui Is 
ponijos karaliaus Alfonso ke
lionė j Bonleaux. Prancūzijoje,

Sakoma, karalius susirgęs. 
Susjiendaotos audijencijos ir 
pas karalių pilk violas gydy
tojau specijnlistns Cisneros.

AIRIJOJE ŽUDOMI POLIO
• MONAI.
________ •

Belfast, Airija, kovo 13. — 
Glenmin*. (’urk paviete, nužu
dyta policmomis Scully. Tai 
26-tas poliemona# nužudytas 
pradėjus samdo 21 d.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

!
 Kuomet imi brangs anglys, 
tuomet pabrangs viskas, viri į 
pragyvenimui reikalingi tiaikėj..

PADUOTI TEISMAN 125 tn*. Aiandic sinnčiu neapsako- 
ANGLIŲ KAINOS ŠUO- Į mi visko bnuurenvbė. I*n.-kni

KALBININKAI.

IA jų pusė yra anglekasyklų 
operatoriai.

bus dar a rūta n.

Nesutinka anglekąaiai.
Bei Inu viskas nepauitaigs

1 iį vi; nu hrangvnylM’.
Angh'kuMiii msutinka >TrT“ 

nųdviejų komisijos uorių 
sprendimu. Tiedu siųlo darbi 
ninkamu padidinti užmokestį 
ligi 27 nuoš. Darbininkai sto
vi mažiausia už 35 nuoš. Tie
du palieku S valiusius durim. 
Darbininkai reikalauju 6 vil
iam lų.

Nesutikimui guli baigties 
nauju atreiku. Ir su lmlundžio 
I d. taip Ims, jei prieš lai ne
bus surasta tinkamų priemo
nių.

Angliakasiui negalės stivi- 
kmdi kaipo visa mfgnnizncijn. 
Nes prie# jų streiką veikiu 
“injunetion”. Bet atskirtai i- 
vniriose vietom* ] ui mes daabu* 
ir ką jiems padarysi.

Anglių pirkliai ir kaina
Anglių pirkliai visur knita, 

kad su balandžio 1 d. jie p;, 
kelsiu kainas anglinis, ne.’ 
rinf lri«<n«> »«,»•<

Indianapoba kovo 13. —' 
Rpecijftfr federnlė grahd juiv 
ri*i užvakar apkaltino ir jhkIr- 
vė teisman 125 žmones. Iš kal
tinamųjų yru pus** anglokn- 
sykių operatorių. Kiti, tai an- 
glekasių organizacijos viršui- 
i'iai it pašaliniai žmonės, tu
rintieji ryšius su anglių pic- 
dukcijn.

S|x»eijidė grnnd jury tą rei- 
, kidą pradėjo tyrinėti ėia pra
eito gnifMlžio 17 d. Per tuos 
tris iiiė-be-ius ntiodiigninusin 
viskas ištirta. Ir susekta tie
siog neintikėtinų dniktų.

Vietos talcrulis teisėja# An 
derson kaltinamiems paskyrė 
|x> $11),(MX) ir po $5,0tKI (Mtrnn- 
kos. Kaltinamųjų pavardė# ne- 
paduotos, nes jie dar nesua- 
reštuoti. Tai bu# padaryta po 
suareštavimo/ Pirmieji tebme' 
išklausinėjimai paskirti gogu- 

4

TAIP NIEKAD NEBŪVA. M
— NelaimirgM žmogeli* Ar tanusla B tikrųjų esi neregys?
— Ne poniute. Ai tik apsimetu. nes tingiu dirbti.

1 JMnflMr

o T.

Suokalbiauta padidinti kaina* 
anglim*

Apkaltinimo akle wtk<nua. kad jie 
jog tuigleka.Mai su operatoriai* čio# 
Kuokllbiavę padidinti anglims 
kaina*. Kud ta# tikslą* at 
siekti, norėta sumažinti neg 
lių pnalukciją, sutrukdyti 
kum išvežiojinią ir VMokmb 
budais priršginbiUti Šalies vy. 
rausytas ]Mrt*dymnins.

Tai svarbiausioji dali.- ap
kaltinimo.

Sakoma, knd kaltinamieji 
dar ir dabar pajlymi savo 
veikimais anglių laukuose val
stijose Indituin. Illinois, Ohio 
ir Pennsvlvnni.i♦ -«a—:

Išklausinėte 300 žmonių.

Kaltinamieji k neveikiausi# 
bus suareštuoti ir bu# naliuo 
snoti tik po paranka.

Grai»u jury visu praėjusi v 
laiko ta r |M u ikklausinėjusi dau 
ginu kaip 300 žmonių. Anų 
tarpe hnvę# ir buvę# knro ad

! ministratariu# GarfieM

4-----
mų. Tai darysią, nes jie kot 
lumijonis daugiau mokėsią.

Kasyklų o]MTatoriai-g; suko, 
neklatisjfain nei pn- 

vyriausybės. Ne# 
praėjus, tad vyriuiisvInm kart 
f rolė nesanti legate.

T no tarpu visuomenė 
tylėti ir mokėti už anglis ti*k, 
kiek reikalnuįnnui. Nes ang
lys įeikni ingos.

karė

f J -f.tm

________________ ’ !
APMUŠTAS SENATORIAUS 

ŽENTAS.

Alezandrin. Mir.n., kovo T”
— fiitos valstijos senntoriaUs 
Nelsono žentas, taippnt Nei- 
«on. sisiemvino su vienu fer
meriu ir pastarąjį pašovė. Far- 
merya nuo to mirė. Neinm su
areštuotas. Taiko# teisėjui ji- 
pasakė, kad šautuvas netyčio
mis išorę#..

Padėjus reikalingą pąpmką 
ir išėjus jam laukan, jj itž- 
puolč minia žmonių ir baisiai 
apmušė*. Deputy šerifai vos BL 
grltajo jį nuq rainio?, tį^jjjSŽ!

■ i-Ja

m



2 DRAUGAS

| -inių ir radinių. Šiaip žino* 
i nėms tie iškasimui nuturi ver

tė#, irai nrakaliiiiiikui jie put-a- 
ko. kaip toje šalyje žmonės gy
veno žiloje senovėje.

l’-no Nivon iškasiniai paro
dė, kad scniuusi to krašto gy
ventojai turėjo vienokių ypa
tybių «u mongolais. Mongolui 
gyvena Arijoje. Tai gi p. Ni- 
ven iškasiniai patvirtina spėji
mų, kml žmonės besiplatinda
mi |x» visų pasaulį į Ameriką 
atėjo iš Arijos.

Senieji Meksikos gyvento
jai nešioju tokius pat galvos 
uždangalus, iciuius pat ausų 
dengtuvus, tokiais pat dir
žais pcrjuosdnvo vaikus kaip 
mongolai.

P-ntti AVilliatnui Nivon pa
duja iška.-iniu.- nisti ir tvar-i 
kyli meksikietis profesorius 
Rntnon Menu. Ir jis mintija 
taip pat.

tik vienas dalykus yrn tru
putį abejotinas. Abu moksli
ninkai randu, kad Meksikai 
npielinkėje pora t u kriaučių 
metų Iraveik nepudaiė p-rinai- 
uos žmonių gyvenime. Miesto 
pakraščiuose dar ir dabar 
žmonės gyvena t Holmse, tu
rinčiose mažiau putorumo, ne
gu jo buv<» civilizacijos pra
džioje ten pat. Tie daluirtinini 
žmonės verdasi ir valgo tuo* 
pačiu# menkus valgius, ko
kius gamindavo#! pirmieji to 
krašto gyventojui. Jei kas no
rėtų tyčių išlaikyti žmones to
kiam vienodume norą per vje- 
ną tūkstantį metų, tai tat bu
tų laimi sunku padaryti ir 
reikėtų stebėti# kuomet fui- 
vyktų. Moksle taikiau pasi
tinku. kad mokslininkui dabar
tinių žmonių padaru# paskaito 
žilos avnuvėe padarai#. Todėl 
jiems rodosi, buk permainų 
neįvykę. Kas žin, nr nepuduiė 
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Moterų Taksos.
Vidurinių Pnjamų raštinė# 

(Tlie totemai Rvvenuc Bu
ranu) užrašai jmrodo, knd 
tarp asmenų turinčių mokėti 
taksu* yrn daug moterų. Ne
tiktai didžturčių dukterys, tū
riniuos daug pelno iš šėrų. ir 
Iranu ir nekilnojamo* nuosavy
bės. bet ir tu katančia i mote
rų darbininkių sudeda žymias 
sumas, mokėdamos taksas už 
pelnų gaunamų jų protingo
mis pastangomis vedant pirk- 
iyhą uilia pramonę. Minėtoji 
raštinė labai a įurštai gerbiu 
uwit..riw nę(i mato, kad tarp 
jų laimi retai jmsitaiko tok
sinių sukrių.

Netekėjusi mergina, nąšiė. 
arba indteris atsiskyrusi nuo 
vyro turi išpildyti savo taksų 

t lajiį^ jei-ji 1919 metais grynu

rių nrlm daugiau.
Moteris ir vyras gyvenan

tieji išvien turi išpildyti tak
sų lapų, jeigu jųdviejų Irand- 
Yas grynu# pelitas draugi* <n 
nepilnnimraių vaikų pelnu, je: 
tokio butn. išneša 2IMKI dolie
rių nrlm įtini giri u.

Ištekėjusi moteris, turinti 
savo pelno m>j>rigulniingai mm 
vyro turi teisę išpildyti ntaki- 
nj taksų la|M}. Piiprarini. jei 
grynus jsdna- vyro ir moteries 
neišneša viršau# 5lMX) dolierių. 
tni 
vieną 
nors 
dytt) at-kirni.
j Wivo taksų la)*Ų neit raukia 
moteries pelnų, nors mažesnių 
už .5000, bet didt*snių už KMKJ. 
tai pati moteriškė turi rašyti 
savo lapą skyrium.

Ajn-kartliuojant gryną p*»l- 
nn nokin Ktiinifi domvn -•<”»»* 
pajnniHs ir visokias ineigns.(h* 
rintihins laidas (ikrai susekti 
teisingų gryną jralną yra pa
sinaudoti taisyklėmis surašy
tomis ant tam tikro Titkgų E- 
mimo lapo pažymėto Žodžiais 
“Furm 10441” arba ‘‘Form 
1040 A”.

Tuksų lHpni ir mokesčiai tu
ri būti pristatyti Vidurinių 
Mok«*čių Kiiikėjtii (Inteninl 
Brvenue Collertor’iiii į n<* vė
liau kaip 15 kovo.

Knygų Reikalas ir 
Reikalai.

j uolu 
lw>n<ln;
*11 VU

sudaro 
tuksi) 

ĮH-lnu- 
Bet jei

lik 
lupi;. 

Vfll- 
vyraa

Amerikos Pirmieji 
Gyventojai Buvo 

Mongolai.
Meksiko? r ostinėje, kur vo 

iiiuu»i tuo (Aliu vurdu kmj ir 
visa šalto, gyvenu mokslini n 
ku# Viltiapi Niv«*n. anglas. 
Km.< šventudivii} ji# keliauju 
iš nii<-(n tyrinėti *»*ntwio« 
žtaunių kultūros liekana/, te- 
lišsdMa’iaa žranėje ar vandenyj**. 
Kaa šventu dienų parnivv 
ia pilną vriumų vilkių. Uka*

Lietuvių kalba turi stclH*ti- 
:uii daug laikraščių ir labai 
mažai knygtj. Vienoji* Ameri
koje turime 4 dienraščiu*. Ne
pilnai pusantro šimto tūks
tančių Prūsų Lietuvių turi 
dienraštį ir beveik dienraštį. 
Vilniuje taip-gi išeina dien
raštis, o Kauno, nors poperos 
trūksta, bet dienraščių ne
trūksta.

Laikraščių turi viso# parti
jos danginu negu kitko. Loik- 
raščių turi kiekviena didelė n r 
maža nsmeuų ryši* ki«*kvie- 
noje partijoje.

Pridnugiiię laikraščių lietu
viai nepripiklo tuos rašiniu# 
mintimi#, bet prikemša vienai# 
žodžiai#. Mmn# r.vli»wi. kad 
put# spausdinimas pnkelin 
tautą. Tuoiuturpu ne #|inii$<ii- 
niiuns, u tik minti# .-pausluvės 
praplatintu padaro naudos. 
Kn* nauda jilutiuti, jei plinta 
tuštuma!

J<*i turėtume mažiau inik- 
rnščių, tai butų tirštesnė# min
ty# juose. To* minty* lengvinu 
butų (Nigriebti sknitytojams. 
ne* nereikėtų žvejoti jm> dide
lius tuščius lapus. Tos stam- 
hiu.-io# minty.** tektų dides
niam žmonių skaičiui ię atves
tų dauginu naudos.

Laikraščiai pripildomi gral
iu rašymo. Stambios mintys 
kyla iš ilgo ir rinito priren- 
gimo. Todėl tpaiaje knygoje 
būva daugiau minčių ir dau
giau kuliurimto naudo* negu 
•ITdeliuinr laikraštyje.
Knygų turime mažai. Ir kau

niškė ‘•Saulė” šaukiasi ame
rikiečių pagclbo*. kad pri- 
raugtų giiuuftrijuio* vadovė
lių, ir nra> jauęiame jų truku
mą «avu nunyktom*. Atsiran
da žmonių norinčių padaryti

----------------------------- -—-------
Lietuvos Neprigulmybę Tarp 

tautinėje Politikoje.
Dviejų didelių galingų ir 

nepripažįstančių laisvės tau
tom# viešpatijų Lietuva buvo 
l>erpjauta į dvi dūlį. Rusija 
turėjo didaaof dalį. Vokietija 
mažesnę. Todėl negalima bu
vo svajoti apie mus tautos ne- 
prignlntylię. kol tųdviejų 
viešpatijų jivgn bebuvo stipri. 
Karė sunaikino išprntižių Ru
sijos galybę, pankui Vokieti
jos. Tokiu budu sumažėjo abi 
sunkenybi #]mudusi Lietuvą. 
Tadn ir mų# tautos neprigul- 
tnybės diegas galėjo išsprog
ti iš savo kevalo.

Bet h Musiju ir 1 ukivUju 
vis-gi likosi kiekviena ma
žiausiai trisdešimtį kartų di
desnė ir galingesnė už Lietu
vą. Todėl musų nepriklauso
mybė nebuvo be jmvojnus.

Londono sutartis.

Talkininkai negulėjo pripa
žinti musų nepriklausomybė#, 
nes 1915 metai# buvo pasini- 
dėję Rusijai ir jutrirašę ne
mažinti jos žemių. Taa jmža- 
daa buvo slaptas, m*# tuo pa
čiu laiku talkininkai skeli m- vi- 
sai priešingi/ daigtų. Jie sa
kė kovoję už pavergtų tautų 
laisvę. \'is-gi pažada# nepri
pažinti Lietuvai ir kitom# ru
sų Įiavergtosiom# tautoms lai
svę buvo aiškus ir formato. 
Ta# pažadas buvo ir yra tal
kininkams neparankus, nes jis 
pasaulio akytu* talkininkus ro- 
.lu negeistinoje Šviesoje. Tal
kininkų diplomatija turėjo 
Innžvti vieną iš dviejų stivn 
pažadėjimų; arba slaptą jiaža-j 
dėjimą duotą carui, arini vie-1 
šą pažaaėj>nių duotą visam 
)ntMiuliiii. ,-

Slapčioji .dijdoraa(ijių Vt«r- 
saiflex*n ištiesų laužė viešąjį 
intžadėjimą. liet kai kurini 
bruožai# Bandė rodytis, kad 
nenorint pildyti ir slaptojo 
įiii žadėjimo.

Anglija ir Kolčakinė Rusija.

Aim*riko# iiiplomatija ne- 
buvo paafariuai sluptų pažade- 
jiutų 1915 metais. Ji nebuvo 
sakiusi carui, knd jo jMivcrgto- 
sio# tunto# turi buti amžino- 
mis Rusijos vergėmis. Ang
lų diplomatija pirmu laiku 
nujautė, kml Amerika gali pu- 
sinnudoti tr- savo liuosybe, 
todėl Anglijo# |x>)itika iš nnk- 
#to ėmė rengti sau tokias tip- 
linkybea, kad jos ją paliuosuo- 
tų tim> neparankių riai#*ių pa- 
žadų.

Tam likJui reikėjo suda
ryti dvi valdžias Rusijoje. 
Rusijos siisilpnėjiuuis yra nuu 
dingas Anginai delta, kad a- 
bidvi Augliju ir Rusija turi 
dimg žemė# Arijoje ir veikiai 
guli susiekti lH*i susikauti. Nu- 
vertę Kerenskį la>lš<*vikni val
dė Rusiją. Anglų diplomntijii 
iškėlė ir palaikė Kolcuką.

Dvi valdžios Rusijoje buvo 
naudingu* Anglijai dnr ir tuo į

didelę ir gerą knygą pirklybą 
iicprigiiliuingoj'' Lietuvoje, 
liet Iii k-tiygti knip ilk ir hera. 
Nėrn kuomi nei pirkliauti.

Knygą plrklyhą paprastai 
IMilengtinn ir sutvarko gerai 
vedamu kalbos bibliografijų, 
tai yra pilnai *u»kir*tyto j 
rųši# #ąruša# visų pnsinidiin-

l-r

AeŽtadients. tuvis

mi. kad jiedviem Irarikanjant 
: lengviau buvo galima iš vio- 
uos ar iš kito*- išdergti pa- 
liuoMvimų nuo neparankaus 
pažadėjimo ir tokiu budu pri- 
nytis pasaulio pnuarbų, bei 
nesiduoti pralenkti Su^enytų 
Valstijų jsditikai.

To nesuprato rusi: seni di
plomatijos .-pecijalistai Saxo- 
novas, Brn’hmetjcvai. Miliu
ko va# ir kiti. Bet tą suprato 
bolševikų užnibežinių dalykų 
komisaras; Nora dm nėra aps
kelbta. ką Litvinova# juižadė- 

, jo Anglijos iimliotiTiini O‘-
IK i eu*nu.. .o rtinpli, 

kad bolševikai paliuohavo An
gliją nuo 1915 metų sutarties 
su Rusija.

Nuo tos valandos nei Knl- 
čakas, nei Dexukiuu> nei kiti 
nebebuvo Anglijai rvikalingi. 
Ji liovėsi juo# šelpusi ir jie 

į žuvo.

Sajumove klaida.

Kalčiausia# užtat ui Sazono- 
vas, kad jis, aunas diploma
tas visą (savo amžį |»erleidęs 
augščin ilsiose tari > t autinės po
litikos vietose, De-upratu An
glijos reikalų ir nepajiegė ut- 
sižjulėti sutartiem ik t darytos 
1915 metai*. Mes jį .-aprauta
me. Jis vra žmogių-. Kaip visi 
žmonės jis nenori ardyti savo 
INidarytų daigtų. Snzonovas 
pat# buvo padarų.- tą Londono 
sutartį 1915 metai*.

Bet jis. gulėjo ir turėjo su
prasti. kaip ta .yjutartis'Ang
lijai kenkia. Nuo pavasario 
tlil'J m. talkininkai, labinu
sia Anglijn, rodė didelį norą 
joiNiliuosuoti nuo tos sutarties. 
Yjmė aišku t«t>buvo pietidė# 
Rusijos karėje au bolševikais. 
Talkininkai aiškiui rėmė Pet- 
liurą. Tai buvo ženklas, kad 
1915 metų sutartis juos 
vario. Pietinė# Rusijos ka
riuomenės ofieierai aiškini tą 
matė ir pyko ant talkininkų, 
kaip tat matyti iš generolo 
G riši nu — Almuovo raitų ir 
iš jo adjutanto Zernovo aa- 
ineiiinio dienraščio, kuriu iš
traukas nesenai apgarsino 
Chieugu# Daily Nears.
. Jeigu Kolčnlrfnr# Rusijos 
diplomntui. t. y. ėfatz<muvn-. 
Miliukovns ir kiti, hutų su
pratę savo laiku ffaliuosiioti 
Angliją ir talkininkus nuo n<*- 
jinranklns jiems sutartie#, tni 
talkininkui Imlų J*Os išvalę i 
viršų ir butų davę tiek jiegų, 
kirk jų reikėju bolševikam# 
įveikti.

Viena* Lietuvos slogutis žuvo.
šiandien Kulčakinč* ir kito

kia nebolši*rikiiHca Rusija iu- 
vo. Su jn žuvų Ir 1915 metų 
sutarti# trukdžiusi visų Ru
sijos |mvergtų y tautų nepri- 
gulniybę; tnq* kitų ir Lietu
vos. Tu 1915 m.1 sutartis buvo 
tikras slogutis ■■ Lietuvos ne- 
priguluiyhri. Tn* sloguti# bu-

--------------- *rar — i-
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yrn

I
vo (almi sunku* deltų. Ųul ju 

dvasia viušpatavo VertaitieM? 
v uju taiko# darymo įnikti. To
dėl ir Mažoji Lietuva, nors 
tapo atskirta neo Vokietijos, 
bet netajK) priskirta prie Lie- 
ttivod. Dttbar jau sugriuvus v- 
ra tvora tarp Didkiemio* ir Ma- 
£oria» Lietuvo#.

Susivienijimą* su Prusą
Lietuva.

Kr inų# diplomatija tą iš
dari'. Anglija puaidar laivo 
mums nnt nuudo#. Mus diplo
matijų# uždavinys dabar yra 
prijungti Mnžąją taetuvą prie 
Didžiosios. Tat nėra taip leu-< 
gva, kaip išrodo. 'Dnug yra 
taip didelių pavojų, kml ne- 
nrotintmi so iato enmdn* 
ų ^‘iiąU ra«s uiugą*.

Piruiutinis užilaviny*
duoti Mnžijjni Lietuvai savy- 
vnldą sn savąja konstitucija. 
Geriausia butų, kad tą konsti 
twiją ^įrašytų patys Prūsų 
t.ietnviri. Tada jie ja tabiatta 
pasitikėtų. Bet me# matai turi
me Imu raikai i ilgus ryšius tei
sininkų, u Prūsų lietuviai dar 
mažiau. Tiltojr nr Klaipėdoje 
gnl atsirastų vokiečių teisinin
kų galinčių tą įlarhą greit jm- 
daryti. Bet pavojinga jais va
duotis.

Mažoje Lietuvoje yrn dide
lis nuoMtutik tikrų vokiečių. 
Vokiety#, beabejonė*. parašy
tų tokią konstituciją Mažosios 
Lietuvos $avvvaldai, kad ge
rai progai pasitaikius vise 
ta Šato #n savo snvyvaldu ap
siskelbtų vėl prisidėjusi prie 
vokiečių. Norint apsaugoti
nuo to ]iavojaus tamtikrais 
konstitucijos Įsrai ai a labai 
lengva yra nukelti I’riuų 12c-į 
tuyo# m-pisi tenkinimų visa 
konstitucija. Jeigu Lietuvos 
užrabežinių dalykų minirieri-, 
jn mokės išplaukti iš to poli
tiško sūkurio, toj .W peikė#,la
bai juigirti.

Pasaulio militarisinas.

Musų įiepriguhnybė turi <lar 
vienų tarptautinį slogutį. Jis 
VH<linn.-i pHMinlio nrilitarfe- 
mns. Visa Vermille.s’o Taikos 
Sutartis ir vina į jų įtrauktoji 
Tautų .Sąjungos konstitucija 
stori vienu inilitarizmu. Kaip 
Londono sutarti# 1915 metų, 
turp ir pasaulio militariziuns 
yra stačiai priešingas tani ką 
talkininkai skelbė visu didžio
sios kurw metu. lb‘t jie pasis
kubino patvirtinti tnilit&riznro 
gyvenančių Taiko# Sutartį. 
Tik Suvienytosios Vnlstijo# to 
nepadarė. Paškutiniai# laikais 
jo# ptir<xlė, knd nei neketina 
puritenkinti tn jumanlio tvar
ka, kuri stovi imt mililariznio.

Mililarizmaa Lietuvos neigime

iki šiai dienai

Alkoholis ir ink

MltlMO. 
-ipaJaiiUM Hn*n«. *nv*rtuj«> (rynau* 
alkoholio * **!ionu« o M*)* motai* 

alkoholio lipimu 1* salian* 
klok vienam «*;n*nluL Staliai'ko* Ii- 
nior. paroti n. kad 4*1 tua prl****u*« 
lUuUdauclnu ant tl kau
liu* Ilgūnui mtsmUv mhMal*. * Tai 
yrn labai did*l» procentą* Ir Solio 
kirkvirpa* privalo tmonUa llag.mil* 
kav«U prie* laL

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Derigning Mokykla.
Mu»ų* mum I# cinKymo budu }ųa 
trumno unrn Ikaokait* vl«o »mv

Mm turtine dlAiUuiiu* ir iert*u- 
•iub kirpime. «e*t«slnir U Mūvimo 
•kyrlu*. ku.- kOkvietiM caue* gwot 
prakKkee kwim»kln4aaiM

VImmm M art M e ekyrliM* mmMbm 
▼krūmo* klaktfai jtec*.

KvloaiMM kl*k*l*M kl-IU Ml* ko- 
kluo laiku. dUtu l» At r*kerki*, p»- 
uliluHtl tr MmikkJMti Sel **im

1‘atleto* deram o* aullg m toro*. »1* 
•okte otlll*^ (r H b« kur-.iu
madą kayroe.

MA3TBR DESIGNINO

cių Kn^gų ir knygenų. ’. okiw 
bibliografijos lietuviai -ravo 
kalboje neturi visai. N<*i Kau
no laikraščius peržiurinejunl; 
nemutyt, kml butų Mumanytmr 
tų 1>il»lioirrafl.ią pradėti da-* 
.yii.

Katalikiškoji Lirluvių visuo
menė turčių imti rūpinti# M-i

rities reikalai yra sudaryti: 
n) lietuviškų pilnų bibliogra
fijų. bj'dnu-intijetoų knygų 
-kirčių, e) sudaryti gerų ir 
didelę Knygų iihkjyhr.

Bibliografijų turėtų vesti 
Lietum* valdŠa, o visu* 
spaustuvės ir knygų leidėjai 
turėtų užriMį prtoiermę 
siusti tx> ki lis‘^aėmpliorins 
savo leidinių į; bibliografijos 
stotį. Kiiytrynų(Mudaryti gak
tų privatini# rtJuinnkura* As
muo. Ji* tuiėtųjr pelnu iš to. 
Knygų dauginimas daug pri
klauso nuo gėrill'stifviiHtyJos

if.—su*-e 444*4444*15 t«aaaa«30 *samratfiw* 
pasielgimu, ne- mililarizmui 
virijUitniiiLLt Lietuvą ĮirAĮĄ. 
tų nrbu Vok iečiai, arlm len
kai, arba tie paty* rasai. Len
kai septyntoyk <ltde#ni nž mus, 
vokiečiai dvideiant syk. ru
sai dar dlugiau. Mų# šalį lis- 
grnrr yrio pribSų nej nuti1! 
kulnai n«*i plačios juros. Tvir
tovių negalėtume nei sutal
pinti ant savo žemės liek, 
kirk jų ra:i.čtų jai ūpgtoti. 
Toras •■viętovriH# neturėtume 
UŽL«kGwni įgulų. Apie pinigą 
nėra iiri kalbos: šimtinei da
liai ueištekluiuė. Taigi IJetu- 
va tikrai liepti a u įminga bu% 
joi mi Ii t ariamu sloguti# taps 
neratalfatrat IS naitsolta

MMB

hlHU?” liU(» ^vrm. BM1V1I Fh {

| knygų pirklylKMį^rt jis vis-gij
kylu tik tmto. krato 
nė riuilėjn it^»Llsi»’tin»kiiui I Trak 

txw 'lal'l.u ArttnrtuUslOs a!-' laikraščiu toliui

Vrn takia arbata *a4iMiha ' PAfū 
TlOlEHil. t>a4ar>t* I* Soliu Ir *«kt>r-

ĮjflH'ftAL /f, JW&..tetUL 
Ir papraM* .itbot*. u JI apvalo iqk- 
atua ir MojMntmaal organu* talppui 
tirahalina kcrakamlngaa dalM H v*1- 
rmj ir gmnuy T«i* raiša Ir Mknol** 
rabdaal karpai* ludnuo** Ir yra ge- 
rlaualaa 'arato* him lokalu Ilgo*. 
okAudėJium y urna n Ir M*plnlntt«1 <*•

V Irma ibdrir tfeiui^ kaJUu. Ja i <lo- 
Uor). ArAin* <lvtul*« liktai * dailę- 
nu. |.lrtnoMI*M AITIHKiMK l’AIl- 

TOKO i«n NcraOd Ar*. N*w York 
i’lty. (Aj^t.)

I
■ ‘ ~ J -■■!■ I  -U * ■ ĮĮ*

augiai ir kiti talkininkai, da
lia r ktu« kart aiškiau mato, kad 
jie turės n r ha atsižadėti tnili- 
tarizmn, urbu apgarsinti A- 
inerikai karę.

Suvienytos Valstijos jau ke- 
lipyk šia žiema parodė, kad 
karėti nesibijo, ir kad nepasi- 
tenkjs vienų vokiečių inilita- 
rir.ino panaikinimų. Jeigu An
glija butų norajuai. jau butą 
galėjusi apgarsinti Amerikai 
karę* už laivn#. Anglija karė? 
neapgnr-ino, nes nemato, kad 
galėtų ją. laimėti.

Dabar ilginu ar trumpinu 
vis lenktynės tarp Amerikos 
ir Eunųam. Abi stipri# savo 
jiėgas. Bet galų gale Europos 
talkininkai via aiškiau matys 
kų ir šiandien mato, kad nėra 
viltie# įveikti didelę ir tnrtin 
gą Ameriką. Tokiu hndu Eu
ropon diplomatija bu* privers- 
1h atsižadėti militariznib. Tai 
Im# Amerikos prisidėjimo* ir 
prie pavergtųjų tautų nopri- 
gnknybė# ir prie pasaulio lai
mės. Tokiu budu Amerikai 
tapsime dėkingi už prašalini 
iną antro ir didžiausio slogu
čio s|Mludiiaixi*> IJetUVim ne
priklausomybės krutinę.

Busiantieji Preiidento rinki
mai. v

Kaip tat įvyks runku jmiša
ky Li. Aišku tik tiek, knd Ver- 
saillcs’o taikų reikės peržiu
rę! i. Europos talkininkai, ne- 
nurintivji to aprimti, turi vil
ti**, kad 1920 metų rinkiniai 
prašali* "užrisDvrėli \Vitoo-

1

SOHOOL.
J. P. UiKld., V< Uja*

IM N. STATĖ ar U m .T. CHICAOO.

^Dr. P. P, ZAŪ.YS |
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OR. J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgu 
Ofisu 4930 W. 13 SL

Kamp. «# Court
Rea ttM W. «• A»mn* 

TcJ«fcma* Cicero >•»< 
obm Oc*ro M 

KA1.HAMK liIETCVlAKAl

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OTtau DtdMlcaMrj:

29 South La SaUc Street
Kambarį* 33<

TvL C<otr*l ŪMI

H 
a
I

I
Vakarais, 812 W. 33 St. !

ToL Yanl» M*A

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 
urrmu auvokata* 
«*«• * wonn riufitt 

:» u. iau> nthkvt 
chicago.

ną'*. ir kad Vrr*ai1lm’e su
tartis galėn likt ik au savo mi- 
I it n ri zui u. Tokiu bmfu nuo A- 
uifrikos prexideuto rinkimu 
guli n i na i priklausys u- Lietu
vos nepriklnuspmybė# lil.i- 
mas, nr ji hm tikra neprigut- 
myhė, ar ji bus tik laisve pri
dengiąs hVetunų )Nil lepūnų 
pildymas. Juk ir dgbor jau 
Anglija maino Lieti.vo:: muė»- 
irų kabinehu. __

&uuh!ku dar negalima sa
kyti. ka# Iniuiėe ‘Ararikoa 
prezidento /mkimnK. Bei 
šiandien jau antinui tvirtinti; 
kad 1921 r.*<
Versai!|ea*o laikų nrprhirtį#. 
Wil*oua# pasakė, jog žmonių 
i alsai prezidento rinkimui)w 
nuspręs, ar iutką p; įimti ar 
atmesti f Tat reiškia, kad 
prezidento rinkiniai# bus to 
taiko# sutarties kritika. Tada 
iŠsipildyy tamsinai* žndlIaR1 

ūmr-riiridčiiii s.r.ūių, ka*-' 
tąj* taikvjr yrą, jto jw aie- 
knmuvt nepatvirtintų.*’

tų ptrxi«k*0|*H "

Amerika ir pasaulio militariz-
maa.

Niek* tnip iškilmingai nr- 
Imvo kalbėję* apie mititariz- 
mo pašaliniuią kaip A metiku, 
niekas ncjianodc tokio aišku u* 
nepąsi tankia i nip luilitaristiškn 

į Talkos Sulnriiiui, kaip
,MUn* asl 3 <-mF-.

•K

X

i»<b *n rfivėvn'* kukąs T 
I cMaalokMc T>«*> Mrd«u. »l.»ol 

įKUrtika. & • »*rn |!
OMBtMK

W. STKVUAS |
' »r>-1 Fkmr
«*u» m. <ra»»Ko, in. t

i

ttnM,L *13 K« AOJaon Ur. Ckkaųm. 
Telrfana* llaytnarkrt *M* 

DR. A. A. ROTH,
H«*a- gy^yiofra Ir <4iJnir**« 

■CmtatM**. „rrtrrt-J.1;. VyriUrti 
,, ‘.Alka a lu a>-įr~ ttjt; ;

rHUa*: nz« Km. BalraM SL. Chicago
T«KkMM Drav.r MM* 

VAiaKPAki •S—ii rrra 9—9 i« 
pieta t—a %«£. KaManu* »#—1« <
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usu Kariuohienes ŽvgiaiJ®
sius jį priešus. Tuomet, didės 
niu įsit ik ėjimu į save, imtasi 
vykinti antros bendro; ojx ra
cijos uždtKities, būtent: išvyti 
okupantus nž Lietuvos ribų. 
Visos musų dalys žygiuoja 
pirmyn, laikydamor dvi knrjv- 
tį: Panevėžio — Daugpilio i* 
Ukmergės — Ežerėnų. Tos 
krypty- ir Bekosi visam toly- 
mesniom žygiavimui.

Birželio 5 d. Panevėžio gru
pė jau yra Bieliunų-Nanjo 
sodžinus linijoje, o žvalgai 
jnu pasiekė šių vietų: Aknis- 
tė-Oniškis, Saveiniškiai - Du
bini ir Jlnnkė (.Telovka). Kiek- 
CT-Bi-lv-rnAe ir |r-r«rt iir rrrm A,- 
kutui* iiuvu prie uuisu 1-uuiu- 
Čiaus.

Patsai kairysis kariuomenės 
spamns, kuriame veikė parti
zanai, nuvalo Siaurės Lietu
vą, paima Biržus, Papilę ir 
birželio 1 J. pčalizanui užėmė 
Nemunėlio kranto pozicijas.

Ukmergės grupė birželio 2 
d. tiŽėmė Uteuę jy dviem die
nom praslinkus jau stovi Va- 
jasiškių - Daugailių-Antaliep- 
tės linijoje. Dargi stebėtinų 
rusai turi puikiai iš prigim
tie,, stiprias pozicijas, k. m- 
Kupiškio, Utenos, bet nepa- 
jiegia jose laikytis.

Kairysis sparnas savo žygia
vime sutiko mažų kliūčių ir 
nužygiavo toliau, negu deši
nysis sparnas, nes prieš de
šinį musų sparnų rusai pn«ri- 
stengė tikslingiau sunaudoti 
prigimties stiprmnas. Tokiu 
budu šioje srityje kovos įgavo 
labiau pozicinio pobūdžio. Be 
to rusai pamatė, kad su sa
vais kareiviais jie daug ko 
nebegali nuveikti, patraukė j 
musų frontų latvių ir kinie
čių dalių, o taip pat ir gry
nai komunistinių.

Rusai laimėję kovas su Kol- 
čaku, galėjo permesti į musų 
frontų naujų dalių. Tosios da
lys ir-gi buvo patvaresnės, 
nes laimėję kovas su Kolčaku, 
turėjo daugiau ūpo, buvo drų- 
sesnės. Laikui slenkant, prieš 
mus stojo vos narsesnis prie
šas. Jis dažnai vykdino žinių 
demonHtrancijų, pavyzdžiu i 
birželio 15—21 d., kuomet de- 
rnonstrancija išsiplėtė visu 
frontn.

Abėjose pusėse jautėsi smar
kus ruošimasis. Musų kariuo
menė geidė žut-but galutinai 
išginti rusus iš Lietuvos. Ru
sai nemenkiau norėjo grųžin
ti nustotų pozicijų. Visų laikų 
iš abiejų pusių, veikė sustip
rintoji Žvalgyba.

(Daugiau bus.).

Sausio 25 d., 1919 in.. miwų| 
kariuomenės dar neskaitlingi J 
bariai iš vienų liuosanorių bu-. 
sirAme su rnsni* į rakama nuo 
Vitninua, Vakario 8 d., drauge 
fu vokiečiais. sumuša rusus 
tie* Šėtą (čia žuvo pirma* ka
reiviu Povilus Sakšys). Vasa
rio gi 9 d. lietuviai jnu vieni 
mnšuri ties; Jezno miesteliu. 
Jie tik iš vakaro gavę šautu
vus ir dar nemokėdami pri- 
deriiuti au jais apsiūti, snmušė 

’ rusus, atėmė J cinų ir nustūmė 
juos tolyn, paimdami karo 
grobio: šautuvų ir kulkosvai
džių.

j - - VotrinA**** fi« v.wtA ffvėŽMi. 
4440 pUUUKų. U iV 
frontų, tai veda 
šnairia.- derybn-s. 
aplinkybių mes

UU IU1*A> 
su rusais 
Iželei šių 

.sulaukėme
skaudaus smūgio prie Alytaus, 
kame vasario 14 d. iš vokie
čių priežastie* buvo išskaidy
tas 1-mas pulkas, mūšiuose gi 
netekome 1. 1. pulko vado
karininko Juozapavičiaus (lai
pimuLs žuvęs karininkas). 
Tuo pačiu laiku savanoriai 
puolė Kodinių miestų ir paima 
ji-

Tečiau kariuomenės jiegų 
dar labai maža ir ji.negali vi
sur suspėti.

Stambi ofenzyva prasideda 
gegužio mėnesyje, kuomet 
Vyriausiojo Krro Vado vado
vavimų paima į savo rankas 
generolas Zokau^ka*.

Kariuomenės duota užduotis 
padaryti veiklesnį žvalgavį- 
mųsi Ukmergės ir Panevėžio, 
kryptimi, kad tuomi išaiškin 
U aįeža padH; ix --
sai žvalgnviiuas netikėtai as
mens iniciatyvos ir jaunos mu
sų kariuomenės narsumo dėkų, 
išsiplėria į stiunbi^.karo ope
racijų. Pergrupavimas ir ka- 

r nagas prasideda gegužiu 17 
d. Visos kariuomenės rinkti- 

I nės gerai atliko savo darbų 
Ukmergės kryptie* kariuomo- 

L nės, Siaurės ir pietų rinktinės 
j ri arklu antpuoliu užėjo prie- 

Ai-ji iš sparnų. Vidurys laikė
si i ūmiai ir, rusas pen čiai 
si-žinojo, kiul jo sparnai ap- 
siai’S!.5. Dalyki; stovį patyrus, 
jis pradėjo trauktis, bet čia jį 
lydėjo gausus musų artilerijos 
Fveidinini. Rusai kryptelėjo ir 
Jjasi leido notvarkėje bėgti. To- 
se pirmose kovose į musų 
ranka* pateko 200 nelaisvių, 
knlka’.vaiižiai ir kita karo 
medžiagn. Tno rnčiu lai’iu 
pradėta antpuoliai Panevėžio 
kryptim. Jau antros dienos 
pabaigoje, būtent gegužės 19 
d., PanevėŽis musų rankos:. 
Rusai atsitraukė 12 kilometrų 
į rytus nuo Panevėžio.

«nje vietoje mums paten
ka jų traukinys. Russri sten
gėsi ižvežt: ii Panevėžio savo 
tartų, kaip pas juo* jau įpras
ta, piiiūmč jie sn savimi ir 
įkaitų. L et traūkin, beimtomis 
atakavo musų lakūnai ir jį su- 

i daužė. JVaftal pals’go. ines-gi 
daug ' 1

turto. Tno laiku rusai privežę 
iš artymų retervių nemažas 
p?ga«, ypač latvių dalių, pra- 

r dajo irinarkiūf pnW'tr'me« tu- 
S rėjouie pasitraukti. Ir šiose 
r kovose musų rankoj^, buvo ne

mažo kuro grobio. Kelioms die 
■ ąuiua pnM-jiu, Pane vėžy a gra

žinta atgal. Tas pirmas veik
lesnis ir sustiprintas musų

! LIETUVOS NEFRIGULMY- 
- St TAPPTAUTrN* 

JE POLITIKOJE.

Tai-gi ar demokratas ar re- 
publikonas laimė* prezidento 
rinkimus, vinvien pasirodys 
knd .Vjiierika nenori mi;?.arj«- 
tinės tvarkos pasaulyje. Tndn 
Europos diplomatui turės nu
sileisti Amerikai.

Naujas pasaulio kongresas.

Yra daug panašumo tarp 
1918 Ir tarp 1S7S metų. Už
pernai rudenį pasibaigė di
džiausioji pasaulio karė ir di-▼J• ‘ ■’Cfc ’ “u u »

priešas Anglija parašė taikos1 
sutartį, po kuria vokiečiai tu-| 
• jr«wii8.m v ag Dv vavtjiuę.
Taip pat 1878 m. turkai tapo 
įveikti; jų pergalėtojai rusai 
parašėSan Stefuno taikos su
tartį, po kuria turkai turėjo 
pasirašyti be derybų. Bet ta
da susėjo pasaulio vieipatijų 
kuugrrstiK Berlyne ir perdirbo 
visai kitaip taikos sutartį 
tarp Rusijos bei Turkijos. Ga
lima tikėtis, kad ir dabar bus 
pannšiai. Kur nors susirinks 
pasaulio tautų kongresas, per
dirbs Versailles’o Taikos Su
tartį, išmesdamas iš jos slap- 
ėjasias sutartis ir militarizmų.

Tada ir Lietuvos nepriklau
somybė stos tvirtai tarp kitų 
lygių bei laisvų tautų. Ar 
šiaip ar taip, busiančiuose 
prezidento rinkimuose lietu- 
vini Amerikos piliečiai trintų 
neduoti bakų tam, kas neža- 

prašalinti mililnriznia iŠ 
tautų gyvenimo pasaulyje.

Lati Kingus

Amerikos diplomatija per 
pusantrų metų po karės iš
rodė, kad jos vedėjas R. Lan- 
sing'as yra labai gabus dip
lomatas. Nežinia ar gabesnis 
yra už jį Anglas lordas Grey. 
Lansingas pirm trijų savai
čių pasitraukė iš Amerikos 
kabineto, bet nebus dykas. 
Kada susirinks pasaulio kon
gresas pertaisyti Versailles’o 
taikos sutartį, tada Amerika 
jau turės paruostų galutinai 
išdirbtų pasaulio konstifuci- i 
jos sumanymų. Nesistebėsim, 
kad tam didžiam darbui ne
džiugų Lansing’as surinko pa
sinaudodamas pavaldiniai* 
kol sekretoriavo, ir kad tų me
džiagą apdirbo užleidęs aavo 
vietų p. Colby. Mažesnis užda
vinys yra Valstybės Sekreto- 
rijatų valdyti, didetnic daly
kas yra pasaulio laisvės ir tai
kos konstitucijų išbaigti.

(Pabaiga nuo 2 pusi.).

• •

KITON. V?

IN C.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvy. Or.liorta* patarnauja talda- 

.u.am hv pl.l.uala. limta), tnvidllu at- 
-Kaukti. » urna" įtarta liuMtr a4*»*44l*tl 

2314 W. 23 PL Chicago, IIL
TcL Ganai 31 M.

LIETUVIAMS
Town of Lake Apielinkeje

VIITUJ KITU

Nusipirk

Mažą Ūkę
Nauji) Mak* tikiu SiibtUvicIJ*.

88 Minuto* | IHiimkw|| 
54 Trukiai KaMllitia

AKERiŲ ..............$475
AKERIS.................... $550
TUjt»* 1B4- C*Mi. linlait***

M«*»<-))
17->V*l’- T*.-Krantui-

.UU
VavlMorutuM prloKiktJ. Nus

tok mukrj** Ateita* Hamli* 
ant vlaudo*. Vale). »*ru * u v In
ta* darim-ca. tTMaurink rt*tų— 
parduok kiautiniu*, utdlrbk I*i- 
nlnru* tr laikyk anvo <lnlartlnl 
darbo. Duok savu vaikam* pro
ga kvėpuoti Ivictu ory Ir uttrk- 
tlnnl viidn* fnMhrrrt

Mušk Augžtas Kainas.
Hlna tnrorina/-'dyknl *u 

kuponų apafloj—itklrpk Ir pa- 
•IV»k tlandlenn.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA. .

Per Vonintele Teisingiausia 
Lietuvos .?Valdžia- Įstaiga. 
Kursas 1000 mnrkiu nrha auk
sinu už $20.00 «u jsTsiuntimo

Taipgi ęiunttame tavorus 
j LIETUVA ir kitur parūpi
name pauperius važūiojnn- 
tiem* į LIETUVA. Darome vi- 
sus legališkus dokumentus į 
LIETUVA ir AMERIKOJ.

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti į trumpa laika 
unt lengvu išmokėjimų.

Visais reikalais kreipkitės 
pas

'ohn J. Zolp A. M. Barčus

' GOMMERCIAL REALTY 
BUREAU

4547 8. Hermitage Av. Chicago
Tel. Yards 145

I

Vienintelis Bankas ant Town
of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytu Valstijų Valdžios taip- 
pai u liimojaus yaisujos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus.

DEPOSITORS STATĖ BANK
Turtas Siekia $6,000,OOO.oo

4633-4637 South Ashland Avenue

*C0NSU Ęl^TI

BUREAU

Po valgiui okutrairAk. kud g*rlaa- 
rlu i-aloiaa tavy .k UTĮ ui yru ILATU- 
NiC Pranai) na vtau* naam**utst» 

o ta* r» takia. kad rei
kta parAtglnt! neu*. Parduodam* 
Ua. rtaua aptiaknrtu*

;—
■ ■ ■■ ■"

ŠIUOMI pranešame, kad lietuvių korporacija, Baltic Con- 
sultation Bureau. nuo Panedėlio Kovo-March 1 dienos, i. m. 
perkėlė savo ofisus į pastovių vietų: 35 So. Dcarborn Street, 
(kampas Dcarborn ir Monroe) kambarys 206 (bankinis flo
ras) kur kaip ir pirmiau atlieka sekančius reikalus:

8iunčia Lietuvon prekes .ir žmonių sutaisytus siuntinius 
su drabužiais.

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

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpinta laiva
kortes, pasportus ir t. t.

Voda turto ir žemės reikalus; Konsultacija dykai. 
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryte iki 6 vai vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

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

(Issikirpkite adresų, gal bus reikalingas)

Bu

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

418 W- Mariui Btr.
PotlnlUr. Praną.

vtroml* ligoml* priima no.- 
Nuo ( Iki !• vai ryto
Nuo 1 Iki 8 vaL po plotu 
Nuo 9 iki 8 vai vakar*.

..............— . ------------------X 
........— " ■ !■'■ 1

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja II matai 

oru*. 8188 So. Morcan RL 
Kertė 83 ro M.. CUIcagu. 111 

8PECIJA.LJBTAJ8 
M<X«ri*kų. VjrrlUu. talpr chro 

nliky licv
OFISO VAULNDO8: Nuo C ryte 
iki lt. nuo 1> Iki * »o Plo<< ooo * 

iki * valandai vakar*.
N*dėllomla nuo • Iki I po ptr.

Telefoną* T arda 117

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Moklaarna angį Ilk o* Ir ItattmBko* 

kalbų. aritmal!ko*. ktiygvodyatėa. vta- 
nografljo*. trpanriting, plrklybo* tal
aiti. Suv. Valai, taleri J o*. abalnoa lirto- 
rljoa. googmfljo*. polltlkitea akono- 
tr.ljoa. ptUatyatt*. dali larattmU*.

Mokinimą valandos: ono • rrto Iki 
4 fiHnndn. po platų; vakarai* nuo « 
Ud Ik vai.
2106 So Halsted St., Chicago.

« - •

fi 
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n*8<) |-:rk*it* FIRMA

bMdrovl*. *pj* loaturlu

PRANESIMA8.
Dr. M. T. STRKOL’IS 

iiurrrTikCbteteM V<£b*ga*
r»i»*ta **re rr-mlraa rt*t* |

UI

Iki

■V

I

DR. S. NAIKELIS

Vata****: 1* m* 1*4 t *o pitaB. _ 
B>M vakar* N*ą*n«ui. » iki T* rytai*

DR. S. NAIKELIS

w* v iomi t«tin»oiim<^
nes reikalingi-tuomet Panevė
žio ir Ukmergės punktai už
imti. ftis žygis nurodė musų 
jiegų. gnliųj- nurodė, kad mu 
iius lemia ne vien j'rga ir kn- 
m trehni*a. ltei ir kariuomi* i 
nė-t ūpas, kurio išreiškėjn gp.1 
iim skaityti jaunutį karužę

5,000
FEDERAL 
COUPONS

DYKAI
z
Su kiekviena

Siuvama Malina

Tiktai s5 Iškabo 
BaJ****** M-ą-u, M*nr»lntal* 

Mr*r*M*l>
iat *u<aaa m rriaia wnni5 
mokHL Mg** IroMumvriti 
tlo* Kootpanljo*. *u J* *u- 
tMupyni darb» ir laika

Vi ESTEKhi ELECTRtC
PtetsKtt Srw>t Meebtne

Atiteka rvę sunkų ahrrlno dsrbą—kojnt pantj- 
nlmn» rsrtt Bita-,, 
■uotai k 
NaMpirk

FARMU PIRKĖJAI
Pirmiau

raukllo platoamun poaUklnlniiiB 18

kolonija Wl*conain. kur Jau daur 
U.iuvui ryvraa ir dar lukatandla. 
apairyvoaa, ,m* l»o tem* labai ra
ra uit kurie* įtaka* laimi sarai au
ra nrptUaant kok!4 nirtat nebūtu. 
Paurutna muių pirkėja baro UivaM. 
a*ta po 4fUtC?> va'MitM •4sfcą-
tnutiM moto* tiirkiir narai*** ranti 
Viela 1*8*1 pulki futunr randa*) ap. 
linkui mlnatoll kuriam* n-1 blcnlc- 
rlal yra Uatovlai ir dnr ym proga 
kaltam* btanierlan.il atidaryti kitokiu* 
Ule ai u* nea tmmtmn'- laike bu. bu- 
datojaiMa kalnia* diiLtuylu. Dar da
bar leme labai piji aullrtnaiil au 
kitu kompanijų prrketM tai tnuau 
ben-lrov* parduoda pnr bu* ptriau. 
GiiIIm up<* eirrnl dabina viaa a-

biortaturtarn. or. »>ur raLn.a 18- 
*a81uotL Zodfiu aakaat via! p*raa- 
kumai d*l fkrmorlu m ant vkrtoa, 
vlatir UetuTl8kal kalbama, aakoma 
ir dainuojama, taip t«uu ryvanan- 
tlejal JnučUuU kaip kad Jaundaroai 
UotuvoJ*

Ku norit. ptatMrJo paaUktetmu. 
IM mmykut atre -drena. « 
vr»ajp*tme Jum* knyr*8* a® 1*1 
niua puUDnliiuUA. pavuiuU 
Planu.

Liberty Land & Iii vestment Oo

»■■■■■■■ »■■■■»■■■»■■■■■■■■■■■

a Pranešimas Kaslink Siuntimo Pinigu
■■

Daugaila ypatų altini* ptnlgua | Urtuv*. 1* Ju dauguma nUkina- 
•t, kad Jau matai laiko km itaiunll Ir dar negavo. Tai reliktą. kad 
neg* t A Jo duali. Tuomi laiku 4noa lr-cl niMuntl'tn.. ncnnrCdaml mul- 
kinti vlauomentM. Itr-t tlandl.na vallma Tal-vt mo* vt»uom.n.l pra- 
'..-Mirr, kad ,Mrtma prirodyuiu. kur prr mm aių.ti pinicui yra L»*>tu- 
vuj* priimti Jriru Tantalai m.|>aalM>k< aliutu pnr kita* JaCalgaa. 
pabandykit par tnua. I>aux«lla 1*00rv puikiai iraralna.' dldaUni ral- 
dvtt. Vieni raratnaal valdilo. rloboja. km nuo *aldllo* snvf pav«. 
Iljlm*. Me* »U1 r-Mura- kaldMo. jrtoi«>p'. Kaa tx» ).tuina vetlo,

_ t i.. j lur !.ut. ka iKirtte k.i-to >ta turit... ui
M rarbr rtauotnrnel pranrttl kad patya vrdam. aavo litiln

ŠAPE DEP08IT VAULTS.
730 U. tklli Mrrrt. Cliknco. 11L A. A. llarni*.

Ii

------------ ---------------------------x

Dr.O. VATTUSH, 0. D.
UEnrrviM akiu specialistas 

>**i<m*-«)n« akių 
imt.pttut k • « yra 
r« i r* < .-ų, i n.uo;.
j lino «*>*-■*. nūn- 

__  Uo. aptemti,... *«• 
ir utj a.<u»tu» karklių ?k'“

I katarakta, Mmta«t.; imilkraa akla 1*4*** m.
■ atrama ••aamlaa* taktr* p*r*4aail* tna- 
iitaau* klaida* Akintai yrnalkaal t*tata- 
»«l. tat) Ir MII malaalMuua ***atli*ta kaaa*. 
k”. tava ,r*.lira, ir ,a!l«* «la**tiu* ma- 
Mklaa Vataadta a*. II iki i .akai. X» 
■Miliam *** 1» Iki t vai pa pl<l*

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
TiMva Ura, ir MM

T.) M I

btanierlan.il


PIRK!PIRK! PIRK!

PUIKUS Lietuvos Laisvės Bona.RENGIAMAS

CHICAGO HBIGHTS. ILL

J sietuvoje

KENOSHA, WIS

Stotie* ]>irtnininkziF

SKAITYKITE IR

eikalauja ir laukia tavo pagelbos

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
%

Arba kreipkitės stačiai j Lietuvos Misiją prisiusdanū pinigus:

svečiams i* 
vai. vakare,

Šeši metai baisios žiaurios ka
rės išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
turtingus ubagais.

Nedelioj, kovo 14 d. Vi t kuliš
kio svetainėj kailis majoras 
Žadeiki*. Draugijų išrinkti na
riai uoliai dirto, kad ikkiluiin- 
gai priėmus gerbiamu* svečius 
ir kuodą ilgiausi a išpurdavus 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nų. Misija atvažiuos iš Chica
gos 2 vai. po pietų.

Vakare tojo pačioje sve'ai- 
nėję bus rodomi iš Kančios 
Kristaus judamieji paveikslai. 
Tikimasi, kad žmonės skaitlin
gai susirinks, nes tokių nuoti- 
kių čia retai būva. nai bunr. akattdFini prigautais1. Tai

gi jūgu ;uiiC44- ką pirkti it- kad 
išvengu* tų visu keblumų. turėtu
mėt visada knriptes pas tikra ži
novą tų vwų 'dalyku kur jum* ati
toltai tikra draugiška patarnavimu 
ir aučedi* jum* kimiu dolierių. 
Mni turime didžiumą pasiriukitua 
Namų viauwr daly*- rih-hIo ('hi<m- 
g>* ir taipin turime didžinuni ps- 
atrinkimu I'armų šiose vnbrtiji*"- 
Illinois VViMHtnaln Miehigano ir Iii 
diauoj. Norėdami pirkti narna ar
ba Farmą visad* klauskite kur no
rite. kakim ir kiek pinim; galite j- 
mukčtį. o mes ta*roiriuuxm paaių- 
ainu* jum* su rusu ir pilna* infor
macija*. Reikalaudami teisingo pa
tarnavimo visada kreipkik« į»k*

8. Slonkinis
3357 8. Halsted St Chicago.

vadina save bolševikai*. Kurie 
vadina*! lietuviui*,t iv veikia tė 
vj nėr naudai, kurie nežino kuo 
<*>ų. tie tų veikimų trukdo. Jie 
sako, kad bolševikai taip tun 
ilgtic*. u<-s jų durims visky ar
dyti ir kenkti priešingiems jų 
pažiurta.

fttni vytais:’
ŠV. Civili jwa vlivia* i’licš ui-

nas pirmiausia perstatė kalbė
ti miesto majorų, kuri* trumpa 
kalba išreiškė užuojautą bran
giam musu; svečiui, Lietuvos 
atstovui, majorui Žadeikiai, ir 
atokiai visiems lielnviaum. ra
gindamas pirkti Lietuvos to- 
nūs.

l’o jo kalbėjo iiaukierius «l. 
Frank. Jis taipgi ragino įsigy
ti Lietuvos tonu. TrumjMii kal
bėjo dar ir italu K’otoiiu*. Po 
jo musų klebonas pasakė suju
dinančių prakulhą apie reikalų 
gelbėti Lietuvą skolinant jai 
pinigus.*•

Po savo kaltos ]wrstatė sve
čią majorą Zadeikj. Atsistojus 
bkra tr«1Knii VvZtTI ohnr.ir vi A

' I

Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo

Nora šioje kolonijoj skaito
ma virš tūkstančio lietuvių, tot 
kasžin dcl ko taip tyku, tar
iniu ėja lietuvių nėra arba knd 
ir yra. tai nieko neveikiu. nes 
laikraščiuose sunku ką noru už
tikti iš vietinių nuotikių. Bet, 
ant kiek žirutn, čia daug vnilri*- 
nui ir tarp musų yra gerų porų, 
tik trūksta inteligentų. Jei jų 
butų, daugiau kuo galėtume pa
sirodyti. Kuip kitur, taip ir pa* 
mus lietuviai yra dvejoj** plau
ko: vieni vadina save lietu- 
Vlnit tritl nttlinn !-«.» «*ę»-

mnnkaliftu* instrumentu* alaakaaAai

Steponas P. Kazlanski
4632 8o. A8HLAND AVK, CHICAGO, ILL.

TeUfooaa: DBCVBM 7808 ČLF

NAUJA ĮSTAIGA TEISINGAS 
PATARNAVIMAS.

Su šiuotni pranešu visiems 
Chicagos Lietuviams ir pažįs
tamiems jog aš atidarau ©riša 
Real Estaie paskolos piningi 
ir Insurnncc Pardavinėjimo 
Uiivakorcių ir siuntimo pinigų 
į visaa pasaulio dalys.

Jurgis Petkus
3402 So. Halsted Str. 
Telefonais Yards 5379 

Bes. Drover 9811
......................
ATYDA PIRKĖJAMS NAMŲ 

IR FARMŲ.
Pirkime arba mainymą Samų ir 

Purinu, visada randasi labai daug 
visokiu suktybių ir tipguvisčiu. ir 
taip daugumu niuiai tuatUAiu rUi-

vrnėjuna* tonų. Nors žmonių 
n«-|mpmsUti duug ttuvo. bet to
nus nelabai noriai pirko, gal. 

dėl to, knd pas mus yra dnug 
agitatorių prieš Lietuvos ne 
priklausomybę, kuriuos vėlinu 
pamatysime. Bet geri tėvynai
niai neatkreipė (lomos: perka 
tonus, knd net treška. Iki šiol 
luinų iš|iarduota jau už $15,000. 
Tai-gi valiu konoshieėiai! Mus 
kolonija nebuvo paskutinė vi
suose tėvynės reikaluose, ne
bus nė dntor. |žangu svetainėn 
buvo 25c. Apmokėjus lėšas, li
kusieji $70.00 pasiunti fior .Mi
siją Lietuvos Šauliams.

Turiu priminti, kad vietos L. 
L. Paskolos stoties komiteto* 
visas ]*astnngas deda kodau- 
giausia parduoti tonų. Tame 
dariu* labiuusin sėkasi p. V. Bei 
šiui. nes jis daugiausia parda
vė luinų, net tiek kiek kiti sep 
(yni asmenys.

Tokiam asmeniui ne užmesti 
nieko negalimu, kada vadino 
save tautininku, nes tauto." 
darbą <lnto >u tikru pasišven
timu. Negalima peikti ne kitų; 
ir jie dirba kiek galėdami.

Ant galo actu daugiuusiu pa
sidarbavusiems priėmime Misi
jos; ačiū kleth.r.ui už įrengimų 
šaunios vakarienės: nčitt tiems, 
kurie padėjo priėmimo komisi
jai išpnoMi svetainę, k. a. K. 
Mikėnui, V. Kariukui, mergai
tėm*: I’. Savickaitei, S. Vaičin- 
imilei; aviu taip-gi karei
viams už gražų pasitikimą ir 
visiems, kurie kuomi ruira pri
sidėjo prie surengimo iškilmė*. 
Ačiū p. A. 1‘urui už prinngi- 
mą vyčių choro sii gražiomis 
dainelėmis.

J. Trakietis

gavėries laivo nutaręs surengti 
! vakarėlį su programa čekų sve
tainėj. Pelną žadėjo skirti L.R. 
Kryžiui. Per neapsižiūrėjimą 
draugijos l»uvo įsiskverbęs 
vienas tolšovikėli*. lęiut patir
ti draugijos veikimą. Sužino
jęs, kud choras rengia vakarą, 
pranešė apie tai saviškiams, 
kurie to tik ir laukė. Kada Šv. 
Cecilijos choru komitetas už 
poros vaalndų po nutarimui 
nuėjo pasamdyti svetainę, jos 
savininkas pasakė, kad prieš 
valandėlę svetainę persamdė 
lietuviams socijalistams.

Išsikalbėjus jiasirodė, kad 
bolševikai tą svet. prieš tris 
mėnesius buvo pasisamdę ir 
jau ketvirtą sykį perkėlė die- 
ną.Tokiu* ir t mum pamišus to! 
šėrikų darbus sunku butų ir su- 
eįuiiti ii.

Kadangi parapijos svetainė 
tani vakarui buvo nelabai pato
gi, o kitos svetainės labai 
brangios, tad Šv. Cecilijos cho
ras vakaro, žinoma, nosurengė. 
Jeigu butų pasamdęs svetainę, 
už kurią turėjęs užmokėti 70 
dol., o prie to muzikantams 32 
dol., tai, supiantaiua, vietoj 
|K*lno butų buvę nuostoliai. 
Vietoj to, tą vakarą L. R. Kry
žiaus rėmėjui surengi* mar-kinį 
Italių. Neteko |iatirti kiek ta* 
bulius davė pelno.

Čia gyvuoju L. Vyčių 40 kp., 
kuri taip-gi veikia. Kiek žinau, 
bėgy j vienų metų kuopa vargo
nam? pataisyti sudarė liO dol. 
ir aukoju kitimus tikslams. 
Kuopi kiek galėdama remia ir 
1*. li. Kryžių. Viename susirin- 
kimo nutarė pirkti L. L. Po«ko. 
los toną. Kmlnngi kp. silpna 
finansiniai, toną pirko tik už 
50 dol.

Ačiū mų* gerb. kleb., kun. S, 
E. Kolcrlnskiui, parapijos rci- 
i—i a%a«?en?tuatąjCM4« 
jum jmt du metu skola, kuri 
tuip slėgė imrapiją, žymiai su
mažėju. Mus klebonas darinio. 
jam Darbuojasi ir Bažnyčių* 
ir tautos labui.

8enas Apuokas.
2!----- ._1------------------- JJ-L'J HLf !

***** oumks KoncarvetA

nemokėsi pinigus bereikalo
Nosą krautuvė—viena ii didžiausių Obicagoje
Pardaodatee už žamianmą kainą, kur kitur taip nagauat. 

Mašinėlių toHums drukooti ir ofiso darban* yra d*uJ*q- 
MUM madiM. UHaikuai vimAiua tokrtoama, Ledu*, šuuto 
nhu ir deimantinius; gramai omus Lietuviškai* rekordai* ir 
kanoortntnj corisuaių. amonito rumškų Ir pmnškų Bdir-

•irAt-fr-1 —»> »■> t, f,..- .niirt |trr‘ • kur] i .li4 Arti'tftl iW kuli Ii kil. (UU|1HI*ioui>u
AUlIalikv I Ali* rūkalų <i« u k uuunuiic Rirua |*iiu<li>iua. Irai |>o4uu«iil* |wa»lb<>* rnAkii uaMaMiaina kurie »e«ai laukia nuo niaav pa**l|»pe t*lic- 

a< ranka*.
Vardan naAlali'ly via! rūkam n alallank>ktte kanu<>akaltlln*1au*lal! Krle-Tla rlati* be aklrtunio alailankyti. kol* tai: launua. dide

li na Ir matua. < Su parnrba. • • koMtTETAS.

Labdaringos Sąjungos 7-tos Kuopos pastangomis 
Bus sulošta drama dvejuose aktuose “IŠGAMA" 

Nedelioj, Kovo-March 14 d., 1920 m.
McCormick Svetainėje, ant Blue liland be. Ir 26-tos jalrės, tarp Lenitl St. ir flaklej in.

DURYS ATDAROS 6:30 VALANDA VAKARE. PRADŽIA LYGIAI 7 VALANDA VAKARE

DRAUGAS

Ant Bridgeporto

Laime v r* užtikrinta — Jeigu 
jua pirkaite tą nnni*.

Nauja* mtitn iminaa. mi iturų ir 
S-kiai* pattj'vuuimti*. antras me
timu naaiaa au šmrų ir 2 pw*ę- 
uitnaik ant 10 paltai loto. Gaaaa. 
Klekini, toiktai. Varnai ir kiti mo
demiški uttnirimai Han<b» n*4a

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priederme ją suteikti.

Neatideliok-bet siųsk reikalin
gą sumą tuojaus, kuri nušluostis 
ašaras tų vargdienių žmonių, per

BIZNIERIAI GARSINKITE 
'DRAUGE.*'



* ’ R eSJOASSS IH APTJH!!* SJL8*'?.
DRAMOS MYLĖTOJAMS..r

Faktas yra. kad kiekvienas 
lietuvis gamtos apdovanota 
artumo atjamimu. Tat šuaa 
Btnupsųifi, tik>n, užūitert«uo>* 
gerb. Chicagos ir apylinkių lie 
tuvių visuomenę.

Kovo 2! d. (nedėldienyje), 
pusę po septynių vnkare, Sv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
(Bridgeporte) bus nepapras
tas vakaras. Pirmą kartą lietų-- 
rių kalboje bus statoma Keno
je misterija “ Vakarimtbuiis,” 
arba Kristaus Kančios drama. 
Nora lietuvių scena yra turėju-

• i'JAbštbAU • .e$Uo *4

tų monologų iki Shakespear’n, 
bet-gi niekad dar nedavė risuo- 

-uMuąm IaĮra rimui ir imiratui 
vrikalo, kaip kad yra misterija 

» •• Vokarirubulis.” Jis. be abe
jo, yra apvainikavimas ir drą- 

’ sus žingriiis J ir tunų scenos 
progrese. i

Kiekvimio gyvenime yra at- 
nik«M twj>nM«*e tGS if&oMvu’ trūL 
kiuio valandos gyveuti anai*

1 t
■ l •

Dapševiuienė, dvi seseri Jau
nutės .ir dar dvi, kurių pavar
džių neteko sužinoti. Daugiau
sia pasidarbavo p-ia Lcščaus- 
kienė ir r-lė R. Galkintė. Jos 
prikalbus po tris nares. Kitam 
susirinkime, be abejonės, vėl 
sula ųkfiitiM) naujų narių. .

Viso* paėmė iiardarinėti 
pikniko nerijas, knrj Mot Są- 
gos 1, 3 ir 22 kuopos rengia 
ittklėHoj. rugpjūčio 22 d.. A nu 
Bergman’s darže, Riveradc,

i
Taip-gi riaos paėmė jiarda- 

rinėtl vakare tikiere?. kurį ren- 
wi« Mn* M*.»»•*• »*•.

-LUOUMJ, UttMUMMIU 4 L tu, S. IU., 
Dievo Aptvindo* parapijos 
svetainėje. .

DOMAI . < PIGUS MBKTMA9 BRAU
V A J •’.»*» D • • L ~W• B• • • * • * ' GIAI IŠEINA

6i» sakvnis negali būti go
riau pritaikintuš kaip kad 
jwkanl vnistim. l’avyden kad 
kenti nuo negnmiuliavinjo, nc-

Verpėjų, Audėjų, Rubduvių 
ir kitų darbininkų.

Mos, Chicagos rubainviai ir 
kiti darbininkai, kviečiam vi
sta darbininkus prie bendro 
darbu. Ypatingai, mes norim turėjimo apetito, galvos skau- 
atkreipti domų rytinių vnhrti- dėjimu, insomimt ir kitų vi
jų verpėjų, audėjų, ir rubsiu- dūrinių ligų. Triners Anieri* 
vių* Viengenčiai, mes gerai can Elisir of Bitter Wine X*- 
Mnom kad jų* šmndiėh esat i 
atkreipę savo domą į Lietuvą' 
taip kaip ir mes, ir tik lau
kiam progos kada uoes galėsi* 
lih* grįsti afgiit į Lietuvą. 
Priežastis ntusų troškimų yrn 
įvairios; vieni iš inusų bud

riiimdas vaisia.- ka gal i ne
pirkti.

Gal ĮHisitaikin.*- knd tan |iri- 
rodys kita vaistu kuris gal 
dvidešimts ar trisdešimto Mi
tų pigftsniK ’Cy pamėginsi tat 
gale jeinudyiti kwl atrie* t.an 
daug brangiau ne* tik pinin
gus išmėsl tadvką. Pasitikv 

v’nl.J..:- ■ lSDoIDot pUnin

kini dirbtuvės bedirbdami 
praradom sveikatą, kitėmgi 
-rr ’r.v*

kenčiama*, o dar kiti yra pa- atstoja savo*vertė. Taip kaip
likę Idetuvoje tėvu*, broliu*, Mr. Joacpli Zvleznik rašę 
Rpsrrvs, vaikui, ii' -M-, ,uUnu* Vaaarhi 23 “Star City.

REIKALAUJA r"—“
Reikalingas Zocoria-Pagol- 

hinirkn- Spaustuvėj ir 
“LOCK UP” Vyrai Modtr 
niška sanitariška šajm, dieno* 
šviesa. Darba* pastovus tiems 
kuri* bu* tinkami. 48 valandas 
Nivaitėj. Priduokitc metus pri
tyrimą ir reikaiiiujtuua alga ii* 
pradžių 8. W. I 
kitę

854 Draugas

įujuiua alga ii* | 
Nitla Adr«»uo- Į

} Pranešimas Chicagiečiams!

■
I
■

Pilonu pranešu kud
Aj krautuve yra didžiausia visoj Soutlisidej. Čia rasite 
tinkamus ėe ve rykus vyrui, moterei ir vaikams.

Geriausias tavorau už žemiausia kaina.
Nepraleiskite šios progos neatsilunke Į musų krautu

ve. Lietuvys pas Lietuvį.

■ Victor Shcc Store
I
J 4719 So. Ashland Avė., Chicago.

atidarau ėeverykų krautuve.

A ■ '

laikai*, kuomet Kristus, kaipo
žmogus* gyveno tarpe musų. 
Kas nenorėtų persikelti į Jeru- 
zolimos miestą ir sekti paskui 
Jį tame didžiame Atpirkime; 
Mekti *u Marija ir.Avcntaisiaih 
žingsnius Sopulingoje Kelionė
je nuo Piloto namų ihi kalno 
Kalvarijos; matyti saulės už- 
temimą ir šėmės drebėjimą, 
kuomet Kristus, kylioaamas 
ant Kryžiau*, atperka pasaulį 
griMitdingrAia “Om-
Minuimlum e*t”

Daugelis Sąjnngieėių padeda 
rvngties prie Sv, Kazimiero 
Akademijos rėmėjų vakaro, ku
riame bus atlošta “Vakarien- 
butis,” arba Kristaus Kan
čias drama nedėlioj, kovo 21 <L* 
A m., ftv. Jurgio parapijos 
Nvclainajo. 11 tikrų šaltinių te
ko patirti, kad viena jau yra 
tikietų juirdavns už 50 doL

Nutarta kovo H d. ”in cor- 
pore” eiti prie Sv. Komunijos 
ir užpirkti šv. mišias, kad Die
vas padėtų darbuoūes.

Nutarta pagerbti buvusią 
pirmininką, ]>onią A. Nausė- 
dženą nuperkant gyvų gėlių 
bukietą.

Dulkė.

II TOW1/ OT LAKE.

ri su jau dar sykį pasimatyt. 
Taigi, yra visa eilė priešasrių 
dėl kurių mes noriu) grįžt at
gal ) Lietuvą.

Bet kadangi didžiuma ii 
uiusų apleidom Lietuvą ne iš 
malonumo. bet iš skurdo* tai

\\\ Va. Box 158. Trinera A*ne- 
rican Elisir of Bitter Winc y* 
ra vertas dauginu negu pinin
gas. Ai rokomeuduojų vi
siems savo kuiiuyuains. Mu- 
lonėkite pagarsinti mano po? 
vnritė J»i|nni ** P«klat!J*k sev« 
aptickornus jis pristatys 
jums Trinera Aitgriica Bitter 
Toni kas L Aoseph Triner Com- 
Įiany, 1333-4?> So. Ashland 
Avė. <*hicago, III. (Apgr.)

MERGINOS (2)
Turi būti L8 nr daugiau. O- 

peninti popiero slitliers, šva
rus lengvai darbas modemiš
koj ir sanitanškoj šnpoj. Už- 
YcKtinni' tyrooro Ir menos 
šviesos, $12 iki $14 į savaite 
pradžiai su bonus kuomet dar
biu padirbtas. 48 valandos sa
vaitėj. Adresas.

458 Draugas.

B 
I

iiiiimiiiimiiimmiimmmtiiiiiiiiiiiiimmiiniiimimmimiimiiiiiiiiiuiimmimui

Pagerėkite Lietuvai Pirkdami

ftith'H' !irtm£pnn*utt«
i— ki mščivnin- gy v*-nintc risi ga j 

lės pergyventi lygiai* jau*- •
< muis,kokiu* anuomet jautė tie, I 

kurie iiuitė spvo U-l 
ganytoją einantį į tviimią ir H 
mirtie* sietą.

8į svarbų veikalą peyatatj* 
Av. Kazimiero Akademijos 
auklėtinėm, vadovaujant ga
biausiai lietuvių scenos dirt-k 
torei. Visi gerai žino, kad Av. 
Kazimiero Akademijos auklė
tinės niekados neužvylė lietu
vių publikos. Aiame veikalo 
kiekviena lietuvaitė-artistė 
koncentruoja visus gabumus 
atlikti aaVo rolę, knd partMižius 
gerb. visuomenei tą, ko niekad 
dar ncniatė. t

Tai gi risi lieturiai, kurioms 
bi-angus Atpirkimo pnminėji. 
mns, kaip ir tikroj dailės iuu- 1 
nifestaęijn lietuvių scenoje, ne- 1 
turėtų praleisti šios progų*-.

• Nevien Cbiragos kolonijų gy
ventojai. tat ir i* apylinkių ko
lonijų, kaip Chicago Jleighta, 
l’;cero. Aurora ir tL, turėtų pa- 
hiiiK udoti, nes šia veikalu* yra 
$*««> 1*4d. «... j i

Lab. Sąj. 1 kp nemiega
*4- I

Nore dar tik du mėnesiu šie
met prailgo, tat Labdarybė* 1 
kuopa savo darbštumu tikrai 
|Muū žymėjo.

Sausio mėnesyje buvo sureu- 
guri hna/rą, kurio’ pasėkint* 
jau žinomus. Vasario mėnesyje 
buvo surengusi vakarų, kuris 
bus aprašytas kiek vėliau. Gi 
šiame kovo mėnesyje taipgi 
rankų nenuleidžia: ir vėl ren
giasi prie bozaro. Bazaras pra
sidės rytoj, t y. nedėlioj, kovo 
14 *L Paskui bus ketverge, ku* 
vo 18 d. ir sulietoje, kovo 20 d. 
musų parapijinėje svetainėje.

Turime viltį, kad mus apy
linkės lietuviai kaip visur ir vi 
flwnn'(, ypatingai Labdarybės 
vakaruose bei liazaruose, skait- 
liugni lankosi, ta’p šį sykį lauk
sime skaitlingo atsilankymo. 
Kviečiami.

Tyla.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

«>*w • M.M | mm rjvjRf •* u*

kurtu gyvenime, tenka matyti, 
ir kuris paailieka žmogaus šir
dyje neišdildomu atmininiu.

įžangos ženklus galima gau
ti kiekvienoje parapijoje pas 
Akademijos Rėmėjų Draugijos 
nares. Sumaningas dalykas yra 

' pasirūpinti ifonkstn įsigyti

M BRIDGEPORTO.

, Aeacusi įmuuiu reinv, kad ♦ 
M merų .Sąjungos 1 kuopa su- 
brazdo išaugti j milžinišką

TaI j?ta>*

. 8. L R. K. A. 85 kmųius bus 
«m»l»4»dr«w *mwIAKmj , I«mwm 14 
*L, 2 vul. po pietų. A v. Kryžiaus 
liarapijoa mokyklos kambaryj 
nutrc !. Kanai ir narės kviečia
mi snmriitkti, no* yra svarbus 
suslriukima*. Biri avinčių iš ki
tų koloniją; išgirsite ką nors 
uanjo. Taippat kiekvienas na
rys tnri' mudimti Susivieniji
mo velykinės išpažinta-* korte-

| Nepamirškite atsivesti nau- 
:jų narių. uMKL^

J*ti pagarba*
M. kiančiu venas. 

Knopos rast.

prieš mu* stojos klausimas, ką 
mes parvažiavę veiksime f

Jog Lietuvoje fabrikų kaip 
ir nėra. O ant akės dirbti tai 
nevisi iš musų turim palinki 
mą. Bet jeigu nekurie ir norė
tumėm ant ūkės gyventi, me> 
esam sulaikomi nepakenčiamu 
lietuves ūkė* gyvenimo aplin 
kybių. Nes jeigu Salėje nėra 
fabrikų tai ūkininkas negali 
parduoti užaugintus produk
tus už tinkamą kainą, ir taip
gi, jis negali iš miesto gauti 
reikalingi} dalykų dd <avę« ir 
ūkė* už prieinamą kainą nu 
sipirkl. Niamben. kaip lukiuni SAAMJ u Jikm-.iuh imt lengvu 
aplink y tas Lietuvoje ir egzi
stuoja. Tr jos nepasigerį* jeigu 
mc* patįs jųjų nepagerįriine.

S * • “••b***a* ■ w * s J - —
tuvai tvarkytės, jou užaiemo 
kapitalas- veržia* į Lietuvą, ir 
nori išgauti Lietuvo* žnlią me
džiagą. Ir jeigu iš Lietuvos 
žalia medžiaga bus išvežama į 
užsienį tai mum darbininkam 
nebus ką Lietuvoje veikti.

Bet šiandie Lietuvą yra ne- 
prig-ulmingp šalis ir gali sava 
rankini tvarkytes. Taigi, mes 
turim progą steigti Lietuvoje 
fabrikus ir sunaudoti žalią me
džiagą patįs.

Chicagos rubsiiivirti ir kiti 
darbininkai apkalbėję tą rei
kalą pločiai, sutvėrė Lietuvis- 
ką-Aruerikoiiišką Rūbų iš
dirbinio Bendrovę, kuri grei
tai ateityje bus perkelta į 
Lietuvą ir ten atidarys verpi
mo, audimo ir rūbų siuvimo 
fabriką. Hllok* fabrikas Lie
tuvoje suteiks darbininkams 
darbą, aprengs nudribkusę | 
Lirluvos . vienameti*;, tt&kir* 1 
kelią užsienio išnaudojimui, 
(nors didinai), ir neš pulkų j 
pelną tandrovoi, todėl, kaili į 
žaliu medžiaga ir pirkėjai "y-i fanaų 
rn ant virtos.

i4ar atviri Ira-i.hZisataa '
kiekvieną Lietuvos pilieti prie 
ta-ndro ir naudingu darbo.

Dvi platesnių informacijų 
rašykit žemiau požymė t u ant
rašu.
UTHUANIAN AMERICAN 
.CLOTHING MF’G. CORP’ 

3249 So. Halsted St.
, Chicago. H).

Reikalinga* Porteris prie 
darbo fabrike. Tvirtas vyras 
$18 iki $20 į sąvaite 48 valan
doj;. Adresuokite

132 Draugas.

fttai. kovo 7 <L susirinkime-j "KANTRI ALENA” VIDUR 
įsirašė 7 nnujcm tiaris, bukml: M1ESTYJE.
.Mnltmuielrienė. l>-vtt>k*nM-'- ' *

TTTETRATiS ’& ei)' 

Mortgage Bank

EogpTTCT A«n»c:rBmiir
•-— į—x I*4r£^nrX*.,;kartu 

. V’l AMtjrv-SlX>

■ Liet- Ihjririuuikų Są-goe Ūbi- 
ctigoe Apskritis užsiėmė dide
lį, liet prakilnų «larl*ų, persta
tyti ••Kautrią Aleną*’ kovės 
14 <L. Atyiui Grortu Temple

________

Lietuvos Miiijoa Antrašo*: 
r W*rt 71 gir Ei

K V

KEUAUNGA M VYRV.
I►*! ariat’ Iron >Mdo». Darbu* pa*- 

tovna 00 | dlana ir dau|>*u A Iš
laukite

3Ttb A Homan Are.

EXTRA BARGENAI ANT 
BRIDGEPORTO

Parsiduoda muro n urnas 6 
gyv. preke tik $4.300.
Parsiduoda vmro namas 7 
gyv. preke $6J»O().
Parsiduoda muro namas 6 pa
gyre. ir 3 storai rendos $!J>00. 
j metu* preke $!ū.00w. įmokė!

P°-

pa-

Rnlkalauju kriauklu rreltu laiku 
prie erti u talMmn Ir prnetmo arba 
nauju niūrimo, Darba* ant vuadn* 
tr rera ulinokrali* malonėkit* alui- 
kaukti ant udreeo

Jobo BIkvIu
Uox J3I Port (arboti Peniui.

išmokėjimu.
Parsiduoda piuro namas su 
grota tuščių L!ų 4 pagyv. jai 

Dabar, tos tik pradėjo*! Lie- 4 kambarius pn i.-* tik $6.0*»te 
‘ Parsiduoda muro narna* 4 pa- 

gyv. toilotai - vidui preke 
$4,200.
Pursiduuda 
gyv* po^' 
$2,500.
Parsiduoda 
juigyv. p«i ti kambarius toile- 
tni vidui preke $2,000.
rnrsiduotin medinis namas 4 
knmbiu-ci preka $L500. įmo- 
ket $350 o likusius kaip rando.

Taigi na- turime daugylu* 
visokių namų Dėl platesnių 
žinių kreipkitės į

Milda Real Estate Co.
751 W. 31 St. k. Halsted St.

DARBININKES REIKA
LINGOS.

Mi*h ttirinio vietų nmsą 
piws ir n«>rmbling «kyritto- 
ne. Nuo dicnn> nioknma moki- 
nanteg gera proga išsilavini
mu.

Cassaday Fairbank* Mfg. Co 
6126*80. La Šalie Str.

Gerinuunt budus pa*iuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurio* yra atvežtos ii Lietuva*, kad amerikiečiai na* 
icipirkę gaktų nutausti saviemsienM netik dėl laiškų, tat ir didesnę ša
mą. pinigų vietoje. *>

Kiekvienos perkanti* Lietuvai Pa^to ženklų nemažiau kaip už 5 auk* 
tanus ($1.25) ganna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Palto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais. Pašto arba 
Iždinės stotyse. a', y

Paštaženkliai A*ra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40r50 ir 60 skati
kų. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro aukidiią). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną.

Lietuvos Pašto ženklai paršduoa lik iki 31 d. Kovo. 1920 m Mašiąg 
kaip už vieną iloitcrį markių Dcsrunčinmc.

Reikalaukite vietiniuose- Tautas Fondu skyriuose arta pas centro sek
retorių,

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

muro namas 2 jia- 
kambariu- preke

medini* narna* 2

VAIKAI IR MERGAITĖS.
* —

Suvirs 16 mptų amžiau* ir 
daugiau mokinti* prie opera* 
vimo lengvo pnncli presų.

Lengvas svaru.* <1 a r Imis.

Ray Tire & Rubber Co.
827 Res* Street

X' •X

Taupykite

LIETUVIŲ ATYDAI’I
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

. visa savo gyvenimą.
Tikriausia** būda* palikti 

hndns palikti • savistovių ir 
boti savo bosu tai Įsigyti for* 
ma. Mes p.m< Itathrte kiekvie
nam Lietuvių t n rita imu $100 
įsigyti vienu iš musų 40 akrų 

j Wi»*i>nJana, Lietuvių 
rn ant vietos. apgyventuj vietoj, kur galite

Tad. dar *ykį mes kviočinm turėti Lietuvi^ Bažnyčias, 
Draugijos Mokyklas ir nitus 

Ižmones. Patyrė Lietuviui far- 
mūriai kurie nuo seno čionai** 
turi apipil ki forr.ia.-; bu»* tavo 
kaimynai.

Rašyk ii i* mum* tunui n u r*i- 
kala u jaut pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė -įrodant 

’ farma*, golžkcMai. u.estai ir 
javai.

(Agentai Railmlingt)

KAAMUtUt 5 UUMFAHY, 
Savininkai DcpL L. 

Eagie River; Wi*con*in 
Arba 908 P.opic* Bldg. 

Chicago, UI.
-

Jrl«u JM k-*k<4* (Mite tm-
d«i,o rim»v to
■' 9-.U MMSStv «^r»» tvirtn* ni«*4ltil* 
BaniM. ant HalMntl St. tRrtd|*t>oru<t 
-'•UMHMrvt rtaran *nM**a! ’«**«■ tr
Siti M*i*rmM. mnėds |
Wrti»»l pr*s» >*,***. IvniTM’ UU.* «n*

KrvtpKU* km
K. M«m1i*»iK

IMI K. UolMr.1 M<.

I-ADU1YKIT ru*UI4JIMA 
To MMO

JtU 4_ J
r.r4tl;;s Ūnėšn
im. ln)M«t vM«Ų >i tnuintur.
jterrtj »m iiMiiKmyt** taeta* 

A* lW*e |Lko«

•^*

MERGAITES
16 metų ir suvirs pastovios 

Vietos šviesiam
Švariam Fabrike 

Prilyrimaa Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos Sukatoj 

$14 Savaitėj mokinantis 
Nuo šlakio $16 iki $25

Atsišaukite 
SuperiuteadcnU Office 

Sasyer B tara i t Company 
IMI — 1'319 W. liamaon

i

PANAKTINI8 RETKALIN 
GA8

Geras darbas gernm žmo
gui. Gera mokestis. Atsišau
kite.

220 W. Superior Str. 
2ros lubos.

ll<MuilUi«na rra ertu* varmttloąa* 
niokastla Ct»*>r» Tr-Mt. <en, «l4»

A Miaukiu H>»u ><lr*u:
Nm. U S. BHcvuuia-

K, K r.1cf XT*Mb lt C". Chtuvb.
— ■/J. U(.-titiU- m. .

4

STMPia uMTvurįĄi

Piningus:
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, K \RPETUS, 
PIANUS, V1CTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir Lt pas

P. KVORKA & SONS
1551 — 53 W. Chicago Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokeaščiu.

TeldonaA Monmc 2500
Krautuvo atdaru Seredcmiu Ir 

rvtnjrCtoniM Iki C v»t vakaru. Kitai* 
vaknruU Iki 1# vakare.

mum 
rmiUHI

fl

Organizacija kuriai Suvirintų Valstijų valdžia pavelijo 
siųsti pinigus iš Amerikos į Lietuvą, absoliutiškai gvu- 
runtuoja visiems kurie siunčia pinigus į Lietuvą j*»r 
Federal Bond nnd Imnd Company, kad kožna* vieno* 
centas bus išmokėtos tani kuriam pinigai yra siųsti, arba 
jeigu nesuranda Lietuvoj ur kur kitur tos yjmtos kūnai 
reikia paimti pinigus, tada būna pagrąžinti atgal tam ku
ris siuntė, be jokių nuostolių ar iškaščių.

Pinirai yra į Berlyną* Vokietiją ar Paryžių,
Prancūziją, iš tų rietu yra pristatyti į Lietuvą ir liekasi 
išmokėti vokiškomis markėmis y patai kuriui Imvo įausti, 
be jokių nuotrankų, taip kad siunti 100 markių, tai tenai 
gauna lygtai 1U0, o pc 99 ir kaip kada 30 markių ui auk
sinų.

Pinigai liekasi išsiųsti tą pačią dieną kada yra paduoti, 
taippat jų Kursas neveik kasdieną mainosi, taip, kad vie- 
ną dieną stovi augščtau, o kitą—-žemiau. <1eigu neguli at
eiti į ofisą, rašyk laišką. Ifnigai prisiųsti per laiškus lie
kasi tą pačią dieną jMU-iųsti į Lietuvą, pagal tos dienp* 
pinigų kursą., Ofisai. yra atdaras kasdieną iki 8 vakaru. 
Nedėltlieniaii/ iki 2 valandą įio pietų.

•i

. FEDERAL BONO & LAND COMPANY
S63 WEST 18th STREET. CHICAGO. 1LUN01S 
Pfirkam «i PIM U uodam dainės, Namus, Lotus ir Farmaa.



d..
Bet j?

Ifi BRIGHTON PARK.

SUČIUPTA DAUG OPIUMO.

::▼

kn- 
de-

tai yra iegn’.r, prieš 
nepasipriešinsi.

e
valdytoją.

18 CHICAGOS IR APIELIN 
KĖS KOLONIJŲ.

AVilliiuii O’Brien, puknrto 
nesenai žmogžudžio brolis, už 
vagystę teisino nubaustas 
lėjiman nuo vienerių ligi 
ši m ties t notų.

VAGILIUS SUDAUŽĖ 
LANGĄ

Policijų suareštavo Jolrn 
Karviu, 1847 Wabnsh avė. Jo

Nesugalvojama, kokiais tiks
lais tas padaryt*.

d..

GAVO 10 METŲ KALĖJIMO

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

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Avė.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS CHICAGOJE žydi “PRO 
_______ l pyHTf/rTu

Pranešimas L. D. 8. 57 kp. va
karinių kursų lankytojams.

DRAUGAS

PENKIŲ AKTŲ DRAMA
- ■ ■ STATO SCENOJE • ■ ■

MOTERŲ SĄJUNGOS 20-ta KUOPA

Redelioj, Kovo-i’iarch 14,1920 
BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE, 

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

_________________________________________________________________

Si graži drama "‘Rytų Pilis” pirmų sykį Rosdande bus statoma scenoje 
Rosdandieciai ir apylinkių miestelių lietuviai nq>raleiskite progos.

Kviečia Moterų Sąjungos ŽO-ta Kuopa.

CHICAGOJE. Į

^utUMUuus, kovas 13 
šv. Rodėrikas.

Sekmadienis, kovas 14 
šv Matilda, karalienė.

Pirmadienis, kovas 15 
šv. Longinas.
s=------- 5------------------------------

NUŽUDYTAS TEATRO 
VALDYTOJAS.

(Tąsa nuo 5 pusi.) 
teatre, Ktlt St. ir.VVabash avė. 
Pasirinko erain vrikata. kuria- 
me up-piutU iaUtbėjuMišku dva
sia ir pnririnko gabius artis- 
lus-mėgėjui^—L. Vyrių 5-tų 
kuopą.

Žmonių atjnutimas. jų skait
lingas atsilankymas netik bus 
pndrąrininm visoms organiM- 
vijoms panašius dvasios veika
lus perstatyti, bet suteiks svei
kų maistų ir savo dvasiai.

Kas gaiės pasilikti neatsilan
kęs į šį vakarų f

Anų dienų Giicngos vairi i- 
iiinkų sąjunga tuiėjo .suririh- 
kimų 'Praneštu, knd i’i 1.2t>J 
vaistinių kąadien parduodama 
|»o S,(MK) kvortų dėgtiuės ir 
kitokių lAuigalų sulig gydv- 
tojų receptų, z

l’ž kvortų degtino vaisti
nėse imama $12 ir daigiau. 
Taigi chicngita'iai “pruliiblci- 
jni” kasdien išleidžiu dauginu 
šimto tūkstančių dolierių, ue* 
skaitant dnugelio tukriančiii, 
kokius snsižerin gy<rytojni už 
receptų parašymų- Ir vis tui 
ditroiuR sveikumo raikai a i s, 
kad lalijnus sustiprinti pro- 
hibiciją.

Tiek degtinės Chicagoje su
vartojama legaliu keliu. Bet 
kas čia gali pasakyti, kiek 

j sVttigtilų suvartojama prohi- 
1 hieijos ngcntiims nežinant!

T*rol:ibicijo-, palaikymo ko- 
misijonierius Dnliymple vaiš» 
liniukų susirinkime praneš'., 
įog Chicagoje vru tokių gy
dytojų. katrie per dieni! iš
duoda ]m> 500 receptų žmo
nėm.*' įsigyti įlegtinės.

Pi s i rodo,, knd kai kurios 
vaistinė* šiandie užima saliu- 
nų vietas ir pudnro dklclius 
pinigus.

Užvakar vėlokai vakare «lu 
piktadariu užpuolė ir ntfžudč 
teatro Crau’ford 
Wil1iamų A. Mills. Tas jvvko 
teatro prienngyj, Crn« ford 
nvc. ir Mndirihi gatvės kertė.

Policija negali <usekti prie
žasties tai žmogžudystei. Ne< 
Mills buvo ramaus budo, buvo 
rėdys ir gražini sngyveno su 
savo mot erini i.

Pi t tndiiriu nemėgino atimti 
nuo snvo uukos pinitnj. nors 
■oš buvo gulimu pmtaryti. N**« 
Mills laivo prie pinigų, su
linktų už parduoti^ tikėtus.

Policijos viršininkes nuomą- 
niauja, jog galvažudžiu i tiriu 
paprastu plėšiku. Jiodn mėgi- 
t.<* valdytojų apiplėšti. Bet tuo 
momentu turėjo ausinuiišyti it 
ši.vė j savo auką

Piktadariu m-tolics t niro 
ntvnžiavo Yellov CnL Co. au
to. Už bloko nuo teatru jiedu, 
išlipo, užmokėjo šoferiui ir lie
pė ]sdnukti. Nes jiedu važiuo
sią toliau.

Anot šoferio pasakojui*.). 
kiek palaukus nbinlii atta'-gu 
siu ir liepusiu kuognieitius 
-važiuoti ant llnrrison gatvė*.

Viri L. D. S. 57 kuolais va
karinių kursų lankytojai kvie
čiami susirinkti pur. mokyklos 
kambarin kovo 15 d., 7:30 v. 
vak. Turėsime pasitarti, ar ty
rime toliau minėtuosius kursus 
ur visai uždarysime, kadangi 

J brangini atsieina: už parapijos 
svetainę (už dvi vidandi) rei
kia mokėti $L5(). gi ir kursų ve
dėjui reikia šiek tiek atlyginti.

Tame vnkare bus išduota at
skaita. kiek iki šiol atsiėjo kur
sų palaikymas.

Kurie užsimokėjo įstojimų, o 
nesinaudojo tais kursais, tiems 
ilojimas bus sugrąžintas.

Kviečia
Kursų Komisija.

,
f Poteri«• kiek pavažiavę, otri-;

sūky- ir pamatys automobilių 1 
tuščią. Jam važiuojant pikta-

L dariu iššokusiu ir dingusiu, j 
Toks šoferio liudijimą*, visų 

aepatenkii H. Kaikurie polhš i »,u^ v"rmne ntmsta 1«G dėžu- 
mouni tvirtino, nr kartais opituno.
f?ri« ką danginu nežiną* npie 
tuodu galvažudJiu.

•MilJs veikiai’ n»irė ligoninė- 
k r. Ja. *

r --

Svarbu* rosirinkimas L. L. 
P. l.-onp komiteto bu* panedė- 
’yjj 8 vai. vakare, Liberty sve
tainėje, 3925 So. Kedzic avė.

Viri bonų pardavėjai privalo 
autlnnkyti ir atsinešti knygu
tes de! peržiūrėjimo. Bua iš
duotu įvairus rnjM»rtai ir ap
kalbėta tolimesnis veikimas.

Norintieji užsirašyti L. L. P. 
bonų, arlm užmokėti už užsira
šytus, malonėkit atsilankyti 
viršminėton vieton, nes ėia bus 
visi bonų pardavėjai.

J. K. Enįeris, 
Raštininkas. Į

Rengia

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

Vaikams reikia tikieto taip kaip ir suaugusiems. Kūdiky visai neįleidžiama į svetainę. Taip 
yra surėdyta svetainės.

POLICIJOS VIRŠININKUI 
DUOTA ŠEŠI MENE

SIAI LAIKO.

Ncžiiiuuias vagilius sudaužė 
langų krautuvės, 849 No. 
(’lnrk gnt., ir pagrota* žiedų 
vertės $1.(100.

lt DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Gv.nunu btitų^nad ateity ir EITRA!

—
Tuo laikotarpiu jis turi suma 

ginti mieste piktadarybes.
r ------------

PRANEŠIMAS BRIDGE 
PORTIEČIAMS.

Mm>to taryba pnivc<|i> imu 
jų parėdymą (ordiruinec) pi>- 
ticijon reikale. To parėdymo 
obaUis yrn “Apvalyk Chica- 

'■ uuv piktaun.ių arba ]>ari- 
*8 ^**41 >** I«« a *a t L t « tt «t aJ ■

Rerisnavus man nuo vedimo 
krantura* L. D. S. 29tov kp. po 
No. 901 W 33 iri Str. Kurioj buvo 
ir Pašto Skyrius (Bub-Sta. No. 60) 
taipogi ntiMojo vaUm.

Taigi Pri*grportjcfiajpa5tv rei
kalais mulo lieki t c kreiptis į nr&oo- 
wia» ludito *ub-st<4ia būtent kampu 
Morgan ir 3Onos gatvra ir ant 
kam{*o llulstcd ir 37toa gi vėliau* 
bu* prnncit* kur ir kada pašto aky 
nu* No. G0 pradėti veikti gi pašto

trauk.’* Olmlsis atkreiptos j 
polirijos viršininkų.

Policijos viršininkni snran- 
traktuojama valdžia ir aiš
kiai jam pasakoma, knd per 
sekančius 6 mėnesius mieste1 žrnklun (Štampu) ra«i« krautuvės*

I-nlxi. Sąjungos 4 kuopa lai* 
kys mėnesinį susirinkimą kovo 
14 d., 1920 m., mokyklon kani- 
baryj, tuojaus po mišparų.

Kviečiu visus nariu* ir nare* 
skaitlingai atsilankyti, nes tu
rime daug avarhiy dalykų ap
tarti.

Kviečia atsilankyti ir tuo* 
narius, katrie nuo praeitu me 
tų priklauso prie Labd. Sąjun
gų* ir užsimokėti numeriuos. 
Kviečiu ir nepriklausančius 
dar ateiti įy įsirašyti.

E M., nut. rašt.

4

įsirašytų eilėn IJetuvos šelpė-į 
jų kudaugmuMii narių. Lietu
va šauktam muaftaelfai. j Sn*tnk mbkėjya randą ir įri- 

Vairi hs MVO pwdu°
j dam gražius muro namus po 2 

KAIDOS ATITAISYMAS. ,kk,re:
diskas įtaisyta pagal 

vėli sūrią madą. Parduoiani 
aut visai lengvo i&nokesčio. 
Įmokant kiek galima, likusius 
randės išmokės. Tie namai ra n

T
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A. M- MACARUS 
(Adomas M. Makarai) 

Hutuala Harimptu V»W1» V*1<IM— 
Itaitinluke-

I* AKI-O RTV -tralCtiOMUS. Urupina 
Parduodu larvukortM aat riaoMu 
Unijų •

dari tik putę bloko nuo lietuvių 
bažnyčios, Brighton Parke, j 
Jei manai pirkti tai nelauk kol 
kainus pakils, bet atvažiuok 
tuojaus. Dėl persitikrinimo, 
mes Jum* iiaiškyaune apie len
gvų išmokėjimų ir iirodysime 
tuos trrsrins narnos

I Augusi Saldokas & Co. 
4414 So. Oalifornta Avė. 
SedMSra** atdara tkJ C P. M.

f
i

-
PINIGUS 8IUNČIA

Nvt«riju*u uairM >*nmoor
Hohmmi Ijtv J F*r>lucH14
llrhCrorH A/rua lt Ko«ua Inertiraar-e- 
!^<u.*-H»«l Ertai- Irnllotlnui U»- 
turoa Atmtrinc. ll-ndmtk V*J«n- 
*o< V iki * vakar*.

'šviesa.
——<w

Vakarykščitudįl •‘Draugo”! 
num., pirmoje laidoje, paakal- 
biiue Moterų Sujungus 20 kp. 
vakuro, kuris bus rytoj, kovoj 
14 d. Brolių '-triumių svetai- j 
nėję, per ir up-iŽiuri'jimį įvy-, 
ku labai nvinnloni klaida, bu-j 
tent paskelbta, kad *’po pro I 
gramas bus >kiaL”

Nors antroji* laidoje klaida 
liko natai-vln, V»į T>~~» I 
lando ir npi< :‘nkių miestelių i 
lietuviai katalikai, gavę pir
mą laidų, nemintytų, knd ga-( 
vėnios laiku katalikės mote
rys vakarą n-ngin «u šokiai* 
ir nc«t>isakytų nuo parėmimo,; 
4iuo pnni'-šarne, kad tame va-1 
kare arini*, nė jokių šokiu.

x —

Didelis Teatras
“Šv. Jono Pustelninko Gyvenimas”’

4 veiksniu drama ir kiloki

Komisija.

B J. Jakaitis 
Reziiniavn L. !> S. 29toi kp. 

Krautuvė* vedėju*.
Nariai iri.................

NEDElIOJ, KOVO MARCH 14 D., 1920 M.
J. J. EL1AS SVETAINĖJE, prie 46lh ir So. Wood Su.

rHMlUA !.-•• VAU VAKAflK 
Bo» ITIenUUd

pasiteisinimo turi 
iš užimamos vie-!

viršininkas pngnl-1
„■ ■ VYILU llUKAUkuI•*v^ jmnakc, jog mėginsią*.
Ją padalyti nors ?0 mažoms j

licijos bjM-komis.

Po to Imis L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų susirinkimas tame pa- 

Mun^r natirn co. _ < kambaryje.

Dr. L E. MAKARAS

proarų^pminikinto* visokio* pik 1 ir toliau*, 
tedaryta*. Kitaip viršininkas' Su pngarlm 
be jokio 
pasitraukti 
tos.

Tol iri jo?

Tautos Fondo 1 «Įr taiVy« 
mėnesinį susirinkimą kovo 14 
d., 2 vai. |m> pietų, Dievo Ap 
veirdos mokyklos 2 kambaryj. 
--------  „• narės meldžiami 
skaitlingai susirinkti, nes yra 
daug reikalų.

i
3256 S. Wallace St. K. 33čios 
Tik 0 trumpe MoL*a nuu ItiUlal 81 
mum.MumntuniHiimutiiiimmunnn
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