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Senate pakeliamas Airijos
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DE VALERA PASKELBĖ 
ATSILIEPIMĄ.

Naujo sckrųtyiriaus dar nepat- 
senatas.

KA NEGALI INEITI 
ANGLIJON.

ninkai, jie paliko gatvėse gid- 
žmonių v,’^nr*n* ir išvaikščiojo.
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STOVIS VOKIETIJOJE.

Pirm iškeliausiant gCfc Lu
dendorff turėję* konferencijų 

t ra nau.Įo* vyri nušvita* k n ne- 
įtariu Dr. Kapp.

tovnn pro- 
nristų pa-

Nes nuo revoliucijos šalinasi 
Hindenbūrgas.

Copenhagen, kovo 17. —
Naujų Kuomių kabinetų sut
vėrė |>rof. Ericli.

Cliirngo. Aiandie ir. Im tut, 
rytoj gražus oras; šiamlie šal
čiau.

sekretorių?
!u legaliai 30 dic-

biata parsineša maisto į vieft- 
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Pranešta, kad nauja vy-Į 
riausybė pasitraukus i

Washington, kovo 17.—šian
die Irn šventojo Patriku, Airi
jos glotajo, itiena. Airijos res
publikos prezidentas de Vale
ru vakaT poskelbė karštų ntsi- j 
liepimų į nirius. Paskatinti oi ; 
rius turėti vilties Dievuje, nes 
Airija su laiku atgaus nepri-| 
klausouiybf.

S. V. senatas vakar svarstė; 
Airijos klausimų. Atrasto 
daug prielankumo. Pmluota 
sumanymą- prųiažinti Airijos 
nepri klausom y i>\> nuo Angli
jo“, }>«“ir*>minnt apsiicprendi- 
mo prinri,pu. Kaip šiandie se-

" ■
Londonas, kovo 17. — 1* Į

Berlyno Tinie* koresponden- ■ natas ltalsho* tuo sumanymu, 
tas pranešė, kad naujos vy- ------------------------
riausybė** galva. l)r. Knpp, VALSTIJOS ANGLEKASIŲ 
rėgnlėdntnns radaryti kabi- 
nMo ir neturėdamas užtekti
nai stiprių patarėjų, apleido 
užimamų vietų.

Berlynas, kovo 17.—Praneš
ta. knd kovo 15 penkiolika 
žmonių nužudyta ir daugeli* 
ražeistn inkilu* susindnimam* 
Rteglitzc, netolios Berlyno.

Berlyno prtamiartyj Clinlot- 
tenburge nužudyta 4 žmonės 
ir sužeista 6.

Mirtis streiko vadam.
Naujos miiitarislų vyriau*y- Ių jmdnrė visųpinmi, anot 

bėš knnėlifnis Knpp paskelbė pHiT-šitno. Indei, knd Ht«i*a-“- 
naujų proklemaciją, kurioje.I',‘ P' ''" revuljucijos pilsiilėti 
gru mojui na streiko vadam* ir 
streikininkams su |iikohiin- 
kni<

Saku, ka.* tik prieidė* prie 
geueralio streiko, tasai bus 
Imudžiaiuus mirtimi. Sulig

Washingti>n, kovo 17. — A- 
merikoniški! - ekspedicijos Si- 

vn| n*, gen. Grave*. 
•ira«=ta lūžt- Jrpartaraąatu;.. 
kad kovo 6 -nlo Vladivostoko 
sudegė d™ril.'>niškų karai 
viii kiizanto'. Gaisre žuvo tln 
kareiviu. *1

He to, pranešta, jog Mnn- 
elntiijoje geležinkeliečiai pa-j 
!:; !r xt. rumidir- Kiniju* i
rytiniu gvlcįinksliu nevažinė 
ja traukini

---------- i 

VALSTYBĖS
GRIAUS.

Londonas, kovo 17.—Iš Ber
lyno praneštu, kad vakar visoj 
Vokietijoj prasidėjo nn<4jonu
lis m'lcžinkelittaių streikas.

Gvb'žinkvlierių viniai pa
skelbė. jog jie eina rauku ran
kon -u visais šalie* darbinin
kais.

Centralta gčležiukelivvių ko- 
niitota- minint kilnojus! iš vie
nų vietų i kitas. kn«l išvengti 
areštavimo.

Militaristų vyriausybė Bei-, 
lyne suareštavo buvusį finan- 
xų iniuisteri .M. Erzbergerj.

Iš Stuitgarto Elierto vyriau
sybė ofieijaliai skelbiu:
“Naujieji Berlyno vahlinin- 

kni mėgina intikinti gyvento-• 
jus. buk konstitucijomilė vy- 
riaiisylM* stojusi tarylaisnu su 
Dr. Kapp. Tas neteisybė."

Praeitų pirmadienį komuni
niai ir nopirgnhningioji -orijn- 
li*tni Leipzige turėjo net nš- 
tuontalikų atskyri) susirinki- 

nmjiMr—a -u- imi. •
pa&krrė «akra- 1>o ink’"‘<> f”1 »r kiti

į nulnro npsviestesnieji voki<s7W 
eini. Senoji vyriansybė savo . 
pusėje turi tik diiriuninkų mi
nia*. ypač pietinėse provinci
jose.

Negalimas įsimaišymu.

l'ž.i miežinių i
.etkonui, kad talkininkų įsi
maišymas j vokiečių nvsufi- 
kiuiiiM yra negaJinin.- daiktas.

‘•.Me- esame taikoje <u Vo
kietijasako nugšta- vnldi- 
ninkus,. “ir negalime mni- 
švties Ih> juiskelbimo karės. Gi 
skelbti kmę nrba ta' kares pa
skelbimo maišyties j viduji
ni t. •• Vokietijos reikalu« butų 
neteisingus daiktas, kaip ilgai 
V.ikietijn pikio taiko- “Utr*.*- 
Itaš sąlygas.

... - - 2a
Dmzinusin* pnvoju-.

rn’imn pramatyti — tni r 
numini* Vokietijos Migrinv-- J 
mi'*. Neramybė* sulaikys dai
ktu produkcijų ir tuomet Vo
kietija ui/štesė* pildyti tai- - 
ko* sąlygų.

“Tuomet, suprnnlamn. tai- 
-UH.nknin* —pi irmitų tt.lNR. 
Vokietijų. Bet toksai žygi* 
lutų fmvojingn* ir dulžia: 
I nisiHš’’

Atsisako pripažinti.

Anglijo* atetova* Ib-rlyne, 
lutiin* Kilninmoek, gavo iiu- 
trnkcijų Imti neutraliu tuose 
vokiečių kivirenose. Nepripa
žinti naujo:- vvriausyta's, bet 
ir nenuolnnkinuti si’nųjai.

Senoji vvriiiu-vta* reikala
vo. kml Anglijo* ui*1 
testuotų pri<*š militnriftlų pa
kilimų. Bet atstovas nepaklau
sė. Ir gerai pmlnra.

. -inešiiiiu* .-u lordu •Kilniiir- I nork, Anglijos atstovu Ber- 
•j lyne, skelbiu, jog Angliju ne- 

mano pripažinti naujos Vo
ktai įjos vėrinusyltas, ne* ji 
nebus pastovi.

Anglui nnomoniauja. kml 
tikrieji icvolincijos sukėlėjai 
Vokietijoje dar neiškilę aikš
tėn. Jie pasirodys švieson lik 
tuomet, kuomet bus gana aiš
ku. kml ravoliueija ]>ilnni jai- j 
vvku«i.• • • • Tarpe tų ligšiol nežinomų t 
51: ulza I h, n inku, *aka, - varli:".:- 
.-in rolę lošia gėli, la.delbhtl I f. 
Sako, jis pienuoja apribotai* 
linkimuose balsavimai* su- 
šaukti jKirlnnienlų, pastai: -1l»ti 

_____  _ ,___... _____ _ _ ... , prezidentu ir pn“kui 
toriu GHtoy ■ Nctr Yorko. Bet K8*'*’1* pukel< jaštj-nes. Keli ĮtIl|M.riją |Mikn*ipfi 
M-n«a< jo tr nepatvirtinu.! Tarpe autu- nu kdittn.
.SeuutorĮa? 14k» kortus tarauk imsiruilė ir vien*, gatve- _________ J____
Ti'alX^H!X^.ų^imti■'^rk’ »«P®»
tų iiugštn vietų. Bet netarė U‘ nuginlu gatvekarių ,dariu- 
gnintino tailžio.

Dnbor daugeliui 
reikia išvažiuoti iš Suv. Vals
tijų. Nėra kmu patvirtinti pa- 
sportų. Nėra legaliu sekreto 
riaus.

Washi 
Pirmu kart 
stijų istori 
dejMirtm 
ninku.

Veikia 
Pulk išt

Peona, IU.. kovo 17. — Čia • 
prasidėjo Illinois anglokasiti 
organizacijos pusmetinis suva
žiavimas. *

lialyvauja apie -MM) atstovų. 
reprwntuoj«nėių 90,000 ang- 

| lėkusių.
SuvaĄavime išpnt pradžių

fieibnaršalas H i:.don burga*. 
Sakoma, ji* net pu taręs Or.

i Kapp’ui apleisti užimtų v»otų 
ir iiigrųžinti Berlyną Eberto 
vrriniisybei,

| JSt_nis Hindcnbntgas yra gu-l
4rtokb«>uM-ija* -uiih^uUa- dar-isjf^ ra dahrkų-šraavn*. Jis rinmr'trtHctanO'ėmė 'kvtfi-rftrtt 

nislriei yaunatė, knd 2tdj »ig- kalni vadai.
nintiita gouera.Hn Mre»h> pra j Pm^kėjo, kad unija Imu- 
gai-ta. Jei darbiu eiki; Ji Ižiu < (lįjft tuos darbininkus, katrie 
nm eina priešai.*, nieko gera Ht^ijųikė grvžti darban ntšan- 

i;..... r. L-

bininkanm visokie streikai 
kurstymai atrmknoti.

Prisibijoma epidemijų.
Savo kelia, ėia streikuoja 

daug darbininkų. Viskas mie
ste nulaikyta, su|nirnli<žiuot&. 
Nelengvu gauti maisto. Truk- 
*ta vandens. Nešvarumas di- 
dėia.

Yru baimės* kad miestų pa
ti*-. liadas ir epidemijos, j.i 
io**ai stovis prašilę* dar ke
letu dienų.

Vicžbutyj Adlon. kur gyve
na, talkininkų misijos, taippat 
išėjo skrviknn pntumniilojni 
Ir virėjui. Patys misijų narini 
kaip moka turi tvarkyti** ir 
pasigaminti valgyti.

Patys diplomatai eina j 
maisto krautuves ir iš ten glė-

negūliiim Inirnėti.
Tidgi Hindi-nburga*. tasai 

vokiečių idolas, išpradžių pa
sirodė knipir neutrali*, gi 
jM-kid viriųu ptiskellta kml 
neturįs nieko tundra *u revo
liucija.

Liejasi kr&ujra.

Savo keliu visoj \ okietijoj |įonjj,j mandatai taip padalin- 
liejusi žmonių kraujas. Sulig 
nu u jausiu pranešimų, į«ai-
riw»u> mta“l4H*sĄ l'gšml JsU“ 
uužudyta arti tūkstantiu žmo
nių. Ajni' sužeistuosin* nieko 
nepranešamo. Tų turi būt tū
kstančiai.

vakar yra buvęs mieste Kid. 
Mieato gatvėse per dienų no
kė'' rimšini. Naujos vyriitnsy- 
hės karė* laivas homlmrdavo 
miestų. Sakoma, ten bitam žu
vę daugiau 500 žmonių.

Ludendorff apleidęs Berlyną

Iš Hagire pranešama, kod 
gen. Ludeudorff apleidę Ber
lynu. Sakoma, jin iškeliavęs 
Rusijon orgnnizuoli bolševikų 
kariuciinvuv-

taMidoon gauta ūma, kad aau-1 
jo* vyriatisj-lH* kanelicria Kapp 

^ntsiala tydinę*.
Vakar batvųa auMrėniitnai baro 

JCfrl’e Mleata bondaredavn lėrnd į 
alaolia Api«- .'WM1 Inunuų ni|H><k*ta .

Bedi nr orka Kcncralh rtrrikas Į 
Kanchrru Kapp nrirtctųria «tvtr j 
ti kalnuotu. Mjr>1< juultailto ęttRi 
rėmimų. I>ang uiiunUų. Dideli i 
auai rėmimą i arka ir Ikrlvuo prie- 
š-Jcaėinoar.

Hamburgo ir prtamieiėlaoae bc- 
aikaujant tavo apie Jo taionių.

Senoji vyrianurbė yra StUtt- 
rarte Jq porrrnta etai pietinė 
Vokietija n KhinrlainJ nnusyoc rezignuotų.

Rararijoa tntarte llof bota'vikr.i .__________

StuUgart. Wuerttcnihennjn, 
kovo 17j—Uuvakni čin >eno- I 
*ios vyriausylta* minūrteria^ 
turėjo auMvinkinių. Pirmuiin-i

Reikalauja, kad naujoji vy
riausybė rejriguuotų.

paskelbt soTKUny rtapubhlų.
Italei** riraifac ir •uaikirtiraai
—.----- .

EBERT ATSISAKO T AR
TIES SU MILITARI

STAIS

■■

ta:
Anglijai ir Belgijai vokii«čių 

Ratu Apriko.
Pietų Apriko* Unijai vokie

čių pietvakarinė Apriluu
Australijai vokiečių posesi

jos Paeifike.
Naujųjni^ Acinmlijni snlog 

Samoa.
Japonijai vokiečių snlos 

šinnriuoM* nuo .ekvatoriau?. .
Parirodo, knd Anglija dau 

ginnsin laimėjusi.

Paryžius, kovo 17. — Pra/ 
cur.ijo* užrubež’nin reikalų 
ofimiK pranešė, kad Pranenri- 
jn neprijMižjstn naujos vokta- 
ėjų vyriausybės ir kitų savo 
atstovų siunčia Sluilg^rtau, 
kur veikiu senoji vokiečių vy- 
ri.u.yU,

Knpp. Taippat nutartu jutrei- 
kslnuti, knd ta vyriausybė 

. gražiuoju pasitrauktų iš užim
tos pozicijo*. s

Senorin« vĄ’rinusybrH su
šaukta* steigiamasis *mdrin- 
khuas ėin pradėti *nvo sesijų 
šiandie po pietų.

Po Fusirinkimo juvkclhtn.

Copenhagen, kovo 17. — J? 
Hamburgo pranešama, kad ko-l 
vo 15'tonai gntvėra pryke km- 
vi u i tniMirėiuiiual tarp' pilie Į 
<’ių gvardijos ir PaluBtiju* ku 
nuomonės. Nožudyta 30 žmo . 
nių. kurių tnifta vm moterų ir 
vaikų.

Tarpe žuvusių yni ir kapi 
tonas B«*rrblokl. Pahaltijo- 
Knrinomenėfl komendantas.

Hamburge rezignavo bnro-| 
na* VYangi'beim, vieton garui- 
tono vvro*nvsi*i nfiriern* Jo 
vielų nfa'niė l-aniplnr, Eberto} 
vyriausyta* šalininkas.

Iš Mnniclto per B(*rlynų pra
neštu. kml tenai vrn ramu. 
Kariitotnvtiė įstengia palaikyti 
tvarkų.

Hindcnbnrgo pranešimas

torius.
Nereikli lauki i. sako nug

ini žinovai, knd atstatylan 
Vokietijos sostan j impcrnhi-

BOLŽEVIKAI SU P0LITI rius Imtų pakvic-m- huvę.T 
‘.„. .i sosto į- 

(irviėinusin bu* pa 
katras nors buvusio i 
anūkas. Bei to už-' 

vispi neimlimn.
Taippat galima* duiktur 

. kati, jei abi pusi gražiuoju nc- 
susitaikii).--. turės |iakilli rivi- 
............ ė. Jei toliu pakiltų, 
tuomet Vokietija liktu ranni-' 
kinta.

Londonas, kovo 17. Anglijo- 
premjeras IJoyd George pra-.j-” ^,r<- 
nešė iMirlumentc, kml vyriau 
šyla* Anglijon neįsileis i-----
lailševikų atstovų. jei lie no
rta fia užsiimti kokia nor* 
politika. Bus įleisti atstovai I 
lik prekvhojt reikalai*.

ViturL’u* prąą»to»St »»><>S *»p»o u*n 
I dama* taryba* naujos vyriau- 
•yltas *ii Elierto vyriausylH*- 
pasirodę neteisingi, nnot pra 
nešimo telefonu i? Hamburgo 
vietų* socijalistų inikraš<*iui.

Kiel'e darbininkai nepripn- 
žjsta naujo* militiirinės vy- 
riuusvbus.

ik*. - i.
Hanov*>r Tagvbtatt rašo. kml

fieidmartata* von Hnidenburg
paskcllięi viešųjų deklaracijų. į 
Jw sako-i* neturi- jak*<» *ųry-j 
.. ...................

1 nauja* pavojus.
Kn* indomiaitain, kad turkai

•— nnci jonai lutai inui veikti rnn- 
su-. kn rankon su tailševikina Ru- 

tur- |sija.

Talkininkai kalba, turkai vei
kia.

Washington, kovo Ki. 
Turkijos valdžion išnaujo 
gryžta senoji pro vok i škn 
kų nncijunaltatų (Mirtijn, snligl 
gautų čia konfidenrijonnlių 
žinių iš Konstantinopolio.

Buvo manoma, knd ta tur-j Kuohta andai talkininkų , 
kų nnrijonnlistų partija bu*1 atstovui lzmdone ilga* laikas 
palaidota veikiant nnnislirijo- kalta joti apie Turkijos likta 
aųlygtuu*. Bet |wi*irodo knip nnj, tuo metu turkai narijona- 
tik priešingai.

šiai garsus kituomet Dar- dai didelius dariraa. 
danelių npginėjn* MiiAtnplin 
Komei išnnttjo ntnknojn tni- ’ 
kininkų kariuomene*. Enver

Suiineiimai su Drezdenu.

Berlyno* eu Drezdenu su
jungtu* telegrafiniu susisieki
mu. Ir tiaicl Berlyne pasklei
sta dnng įvairių žyiių upio, 
Elierto vyriausybė* veikimų.

S<-no*!o< vyrinir-ybė- apgini- 
inu inijrfstcri* Nosie (apie ku
rį buvo pranokta, kad pnsida- |>aša. Talaat paša ir kiti sui
ręs niilitaristams) t*w<kclbė I tnnntn stipru* rataini pas
isakymų. uždraudžiantį visuo-i prūdo Vokietijoj Ir tenai dur 
*e • provincijnliuoM* miestuose] hnojasi nnrijonaltalų reikulr.is. 
platinti nnnjo* vyriaitsyla-s, 
raštas, knip lai proklenincijos 
ir atsiliepimu*.

Prezidentas Ebert ofirijtdiai 1 
pranešė naujos vyriausybės i 
kimrlirriui. jog jis n<'sio*ių* j < 
jokia* tarybas su uiilitaristais. 1 
Brt *u savo kahinetu valdy-l 
siųs šalį kaip vahlęs. įpaikinu

Suokalbis atnaujinti karę.

Nucijonnlistų partijos svar
biausia* tiksln- neduoti tnlki-. 
ninkama rasknldyti Turkijos,; 
atsiimant nuo jų visa* užim-l 
ta* teritorijų*.

Tie turku nacitanidisių va
dai vmlovaujA ]>au-islamiz-j 

lurė*iųj. Wuertemb«-r- mo sukilimui prieš Angliju ir|
' i’rancuzijų. Ta* ralfdima* pln- j įmani

«r«

Talkininkam* Ix>n<lorw l»r- 
kniliant ir l>vsitunaut, turkai 
narijnnnlirtai ir ligši<»| žudo 
krikščionis Armėnijoje, kau- tĮ 
jam ra talkininkų kariuomene- 
mi* ir baigia rengti talkinin
kam* krizj M. Azijoje.

■■■—■ ■— ■■■■■■ ■ 
ADMIROLAS BENSUN U: 

ĖMĖ OFISĄ.

Washington. kovo 17^rlKL 
John Barton Pnynv ėia užė
mė nfi«j, kaipo 
kalų sekretorių*. Admirolas./y 
Renson gi užėua
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DRAUGAS JI

r .

Tne^ndieni*. knva« lt

UKrmv KATAUKV n!EXR.ARTW 

“DRAUGAS”

Eitis ksvlksM llskjrut n<xM(U«iiu«.
FHESVMEKATOS KAINA:

CHICAGoJ IK l’lSlEJIYJE:
^Irisui. •••••«••••■••••« 90.00
Fsscl Mirti) • » • « .j, • • •, • • • • 9JW 

SPV. VAMrr.
Mrlsttl. .••..••••«.«■••• ą&.oo 
PumI .Metu .............................. 3.00

Prt-num.rsts mokat! Okainn. lai
kas skaitosi nuo uirtrtOymo dienos ns 
nuo Naujų Melų. Norint permainyti

* • Artas ds reikia p r! siųsti Ir aonas 
Pinumt geriausia siųsti lApar. 

ar ospreaa "Money Or- 
įdedant plnirua | moa- 

, iaJ»ku

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

Telefonas McKInlry 9114

Pinigai.

Bet lenkų markė pereitoj au
rai tėję neatpigo nei nepa
brango. Tnip pat pastovį yra 
kuiną Jugoslavijos pinigo, tat 
jų šimtinė yra dešimčia Ame 
rikos centų brangesnė už lenkų 
šimtinę. C'cko-.davokų pinigai 
eina geryn. S kovo jų šimtinė 
buvo 1 dolieris 12 centų, 15 
kovo jau buvo $1.35.

Tarp visų na uju i atsiradu
sių viešpatijų geriausia stovi 
Suomijos arba Finlandijoa pi
nigai. Standartinė jų markės 
kaina yra lygi Šveicarijos 
frankui, t. y. jK-nkta dalis 
dolierių. Dabar lttt) Suomijos 
markių ntseinh 
pintimi
šimtine buvo Lik $4-5t». Tat 
reiškia, kml per aštuonias die
na* Suomių šimtinė pabrango 
80 centų, t. y. tavoj k |xmktų 
dalį.

Piniginių dalykų žinovui-la
bai naudojasi visa painiava 
pasidariusiu pasaulio pinigų 
tinkle. Daug syk norėta visų 
viešpatijų pinigus suvesti j 
vienyta,*; daug syk tie bandy
mai nepasisekė. Šiundien yra 
begalinė suirutė.

$5.80. Tie 
nes" ą Vbrrf’ f n

Iš Lietuvos.
("Dranga** korespondencija. Kaso P. Julius Kaupas.)

KAUNAS
S.U.IO I d.. 19211 n,. AtvaJia. i '*•«*■* ■mit-Į >u»)*u»j<u>l,

Kas aunuiuot .lietuvių ka-

r

«t-

Siuin-Imti pinigus j Lietuvą 
naudinga žinoti, kiek galima 
gauti lietuviškų auksinų už du- 
lierj. Tat ne visada būva vta 
DaipJSuliatojv 13 kovu lietuviš
kas auksinas įf vokiška markė 
kainavo tiek, kad už vienų do
lierį ir 35 centus galimu buvo 
gauti šimtų auksinų arta mar
kių. Ponudėlyje 15 kovo jau 
buvo galimu gauti tų patį šim
tų už l dolierį ir 20 centų. 
Tat reiškia, kml ]s-r sekma
dienį (nedėlių) šimtas nuksi- 

k 0*4 atpigo penkiolika rentų.
, Suvienytose Valstijose n 
Kanmloje pinigas vadinasi vic 
naip. Jo vanla. yra dolieris. 
Bet Suvienytų Valstijų dolie- 
ri« yra vertesniu už Kanados 
dolierį. Tų galima pastebėti 
ruunaul didelius pluoštus. No

rint gauti tuk-tantį Amerikos 
dolierių panedėlyje 
reikėjo užmokėti 1125

15 kovo
Kanu-

taip-gi
švara*

f
dus dolicrius.

* Anglijo* pinigas 
puola žemyn. Viena*
sterlingų (taip vadinusi Ang- 

! Ii jos pinigu.-) subatuje buvo 
$3.W). o panedėlyje jis jau bu- 
vo lik 3 dolieritii 67 centai ir 
pusė. Tai-gi p*r dvi dieni sva
ras sterlingų atpigo pu-antro 
cento, Kn.- turėjo mainyti 

f tuksTHnn -<vnrų. tas žymini pu-
juto, nv> nustojo 15 dolierių.

A ilgši yn kyla Šveicarijos 
ptnigiii. Panedėlyje S kovo nž 
tlulierį galima buvo gauti 6 

{frankus ln* vieno Malimo, t. y. 
5.99. Kubatuie 13 kovo už tą 
patį dolierį galiniu buvo gau
ti 6 frankus l>e dešimtie- -an- 
tiinu. o tainedėlyje 15 L-nr«» 
6 franku* ta dvyliki,.- Miltinių.

Kūra prnnviizų frankui skai
tosi lygų* švvicm i jo.- futn- 

B kam-, teėjau.- už 1 dolierį jui 
nedvlyji- 8 kovo duodavo 13 

Rfrankų 7t) santimų, 13 kovo 
g nž tų juilj dolierį davė 13 fr. 
M 45 santimus, o panudėlyja 15 
t kovo 13 fr. 54 santimu*. Iš to 

. matyt, kad vokiečių- revoliu- 
| cijn ĮMikerike ne vien vokiečių 

C- tat ir prancūzų pinigams, ši-1 
t liu buvo taeiuų br.mgyn, la-t 

nuo suimto- iki paijedėliui
• smukti: |ht <lvi dieni
- nusmuko ‘i '-i-ntrti

Italų lyra skaitosi lygi 
prancūzų ir ftveirnrų frankui, 

liet t’k sknito-i. Ktio-ni-ci už 
vienų Suvienytų Vnhtijų <h»- 
iierį 15 laivo galima buvo 
uiti IS lyrų ir 32 <’*»*nteziiniL i 

P*r vienų savaitę italų pini: , 
gai atpigo 37 teulezimai.-. nes ( 

kovo už ilulierį galima bu 
va gauti tiktai 17 lyrų ir 95 

ceidc».iinu*.
la ukų marke eina blogiau 

n,*. t|? 75 Suvie-
Gėatu* galim* 

iik'j mudtių.i

I
nuo aut
pradėjo 

¥ mtsniuk 
i

l

D-ras Lapp
rašo 
nuo- 
dir- 
kuo 
lie-

Paprastai laikraščiai 
tiktai mirusių žmonių 
|N*lims, tat darbų 
buiit' reikia žinoti «n 
susidedi. Prisidedant
tuviams prie bendro katali
kiško veikimo Amerikoje re i- 

, kin šj-4ą žinoti apie žmones, 
sil kuriais naudinga dirbti iš 

’ vien.
Daktaras Jonas A. luipp 

gyvenu Wn.-liingtone. 1). Jis 
vrn skiriamas vesti reikalus 
katalikų socijalio veikimo 
skyriau*. Nesvarbu žinoti, ka
lia jis gimęs, kokios mokyk 
l«s ėję*, bet avarijų žinoti, 
kaip ji> d iri m viešąjį dariu).

Nora jis yni gydytoja*, tat 
už savu veikalu* apie Ameri
kos visuomenės gyvenimų Jis 
gavo teisių daktaro loiji-nį 
iš Alfrod l’niversity. Jis ym 
j ui rašęs veikalų “Our Ameri- 
ca” (Mus Amerika). Jš pir
mųjų šaltinių jis nurinko, -u- 
tvnrkč ir atspausdino svar
biųjų teisių knygų pavadin
damas ją “Importunt Kedenti 
Lau-s” (Svarbieji piilęridin! 
įstatai). Paskui jis surinko 
••Kedenti Bules and Kegiila- 
tions,” t. y. Eederalė* Taisy
klės ir Patvarkymai.“

Prezidentą* Wilšona>, pri
pažindama.. d-ro Ijipp’o nuo
pelnu* ir mokėjimų naudin
gai dirbti, juiskyrė jj j Suvieny 
tų Valstijų Anuitmio Auklėji-
mu Vaidybų (Kedenu Board 
for Vocational EdUrntion).

Devynerius metas daktaras 
l.app buvo Teisių Informaci
jos Biuru direktorium Indija- 
nos Valstijos kapitolije. Per 
du metu jis buvo direktorium 
Ohio valstijos uocijalte apsau
gos valdyboje.

Jau minėjome, kad Ncw 
Yorko arkivyskupija kvietė 
Socijulio Veikimo skyrių )»er< 
žiūrėti savo Inbdnriminsin* į- 
stnigns. Tų darbų vedė dakta
ras 1-npp. Jis taipgi sustatė 
jiranešiiiių, kuris neužilgio 
lups jilspnuidus.

Karės turiu daktaras vi-dė 
pilietybės kampnuijų. kurių

•«*••«* go*«»*^*<.** ••••••••••
Katalikų Karės Taryba.

Daktaras laipp yra sperija- 
listzų, dirbtinių ir viešuohK- 
uė* sveikaiiugiunu klamumuo- 
M-. Juose ji* turi taip-gi daug 
ir prityrimo.

Nora ėia surašyti toli ne vi
si d-ru nuopelnai, bet
ir lo kas minėta, parpiInai td- 
itnks, kad žinet'-une. jog pir j 
mari* Sorijelio Veikimo Sky
riaus vtjdėjl

• i'?1.

rugienis Kaunan iš Amerikos 
viena* pulsis pirmiausia į akis 
—Lietuvos knrinunienė. Knriš- 
kiųKaune nostoka; gatvės jais 
taip ir mirguliuoja. Bet ameri
kietį ne jų gausybė sudomės, 
tik gerai pažįstama Anie riko* 
kareivio uniforma. Dalrnr veik 
visa Lietuvos kariuomenė A- 
merikus ruinus aprėdyta, iš
skyrus, tai ne visai, karinin- 
kus-oricierius ir senesnių for- 
luuvijų kurvąiųa, kųiiv^ dovi 
palšai-pilkos spalvos unifor
ma*. Šiandie Lietuvos kariuo
menė aprėdyta visiškai Ameri
kos aprėtlalaia. ir jeigu ne akir 
t ingn kepurė, lietuvio kareivio 
neatskirtum mio amerikireio.

Avalinė ir drabužiai gantu 
dar -palių itanes-yj ir laimi lai
ku. Nebūt gauta, daugeliui hu
tų prisiėję šaltį kęsti, nes <h-' 
medžiagos stokos ir didelės 
brangenybės daugelis kariškių 
tu-but turėję šiltesniu aprėdalo. 
l'ž tai. žinoma, ačiū Amerikai, 
kuri paskolos formoje aprėdo 
pardavė, bot taip-gi ačiū ir 
Tautos Fondui, kurio pinigais 
jis buvo parvežtas.

Aiamtie Kauno Imžnyėioso 
buvo padėkos pamaldos dėl 
Lietuvos išliuosavimo ir išvaly
mo mm vokiečių ir jų sėbrų 
Itolčakininku - tarnmntininki;. 
Aiandie Lietuva išvalyta nuo 
vokiečių ir talšovikų rusų plėš
riųjų burių. Beliko tik viėmi« 
Lietuvos dalies okupanto*— 
lenkai. Nors Kaunas ir Lietu
va džiaugias iš dviejų priešų 
atsilmosavu*. Is>t džiaugsmų 
niaukia skausmas, knd tretysa: 
ukiųmntns Lietuvos čielybę ne
ri suskaldyti. Kaip ir kokiu bn- 
<)u Ims pradėta skaitliuoti* su 
paskutiniuoju okupantu, vien- 
tik HUgštesniai valdžiai tėra 
žinoma. •

Aiandie Kaunas 
niai pasipuošęs, 
džiaugsmingo ujh>. 
ujmi butą spalio ir lapkričio tnė 
tiesiuose. Buvo nervuutas, in- 
tempta*. In-t nenusiminęs. Lie- 
tuvų tuomet leriojo ir stungiu 
grasė vokicėjų-rusų plėšriosios 
gaujos. Formavosi antrus vei
kiantysis frontas, neminint 
lenkus, kurie iš Suvalkų ir Vil
niaus nuolat grūmojo, o čia dar 
keletas lenkiunanų |Miėinm 
Kutini* maištų pretekstų
lenkntns gilinu Lietuvon briiiu- 
tis. Anuomet iš Kilimo ir js<r 
Kauną traukė į įvairias frontų 
vielas kariškosios formacijos. 
Twįvairiu la«^.,«v-«M. .t..'.. - ..... * . • .... . « >•<<)■ .m.'jm.

šventiniu*- 
pakiliai 

Ne tokio

Dainuoju ir šiandie. Ih-I ne tnip. 
kai aiinbiiiet. Anuomet dainn 
buvo rtiuirkt-snė. griežtesnė, 
negu šiandie, ir aštriais, skam
bini* komandos žodžiai* pro
tarpini- išpintu. Ir dilinu ir ko
manda taip rušėioK binitivo. knd 
nenorom* batai* nujaiitimn- 
nervu* ir ii|>ų iutem|Klavo, 
kaip visuomet žūtbūtinę mirti
nų kovą iinjauėiant. Knd ir in- 
tcniptns. ImH Katinas Imvo tik
ra*— tikras, kad vokit*eius-ru 
sus nugalės. Taip Imvo tikras, 
jog liiikrtumi žiniai jmskhdus. 
kad (tauriai vokiečiui, rusus 
Hadviliškyj skaudžiui mmnšė 
ir u]h>ii|m> Niaiilin*. niekas nesi 
sfrhėio. Džimurėsi. liet nesi.-ie- 
In'jn.

gins yputyln1*; jis yra žiaantis 
savo dalykų Žmogus, jis yra 
darbštus veikėjas ir jis vra 
mmširdus , katalikas, larnan 
jautis ne aavo asmens tiks- 
lauis, o tiems idealams, į kn. 
rinoą ji* tiki. Gerui padare 
Vy«>!»Uj»Si pfi>. UMUMi!) StnŪ^MUU 
veikimo skynų lokiam jštir-

negalėjo m*>ddži$t)gn. Vyrri į 
vyrų, visi taip karingi. O jei 
malė priešas, tikrm nusiminti 
jum teko, ir kuomet vokiečiai 
tos kariuomenės smūgių para
gavo, jie lyg savo nepnrtM-ki- 
tniii pateisinti pripažino, kad 
lietuvių mirs ūma- ir atkaklu
mu- viršijus smukios Rusijos 
kazokų. Dabar toji Lietuvos ka
riuomenė atsidūrė Mažosios 
Lietuvos pasienyj.

eini organisuoja vidaus tvarkų. 
Kas nmku įvertinti valstybinės 
organizacijos komplikacijų, 
jMirsistuto valstybinio organiz
mo sudėtį, jo įvairių organų 
gausylię—tau tik imjiegs įver
tinti lietuvių sugt-liėjimų im
tiems save valdyti. Kiekvienas 
kam t<*ku Lietuvoj pns'nriioju 
laiku išgyventi, tiesiog jauste 
jaus, knd gyvena savystuviuj. 
urgnnizuotoj vajaty liėj.

I.ietuvinms savo valstylię 
kurti teko ytin skaudžiose apy- 
stbvfige. Gyventojų sudėtis miš 
ri. <i:dys pnsi»lVMl.”.vo ir da: 
|Uisidu<Min piišali>*s intakai. 
Aiškinusi tuklų lenkai ir Mileli- 
kėjusit. gaivalas. Bolševikai, jų 
simpatiznlorini ir socijolistv 
rūšy.- maža val«tyl»ės kuryliai 
Uilavė. Bolševikai griovė ir te- 
liegrauiin. Inteligentijos, o 
VĮMiė valstybinio auk įėjimo, 
maža. Rusija los rūšies žmonių 
lietiivinnis v<-ik nedavė. Jeigu 
pridėsime tų raktą, knd didžiu
mų darltšcion inteligentijos su
ėmė kiiriuonietfė, lygiai kaip 
visų idealingųjfc •jnttnutnnpnp> 
prikergsime trchni.-ko išlavini
mu žmonių st< * -gal dalinai 
turėsime vardų t$ sunkenybių, 
kurios trukdė ir b-tatrukdo 
valstybei organtež<rtis.

<> vienok lietuviai jmjiegė 
valstybę suorganikuoti. be pa
geltas iš šalies, vien trukdomi, 
muginaini. Netobulas kul kas 
Lietuvos valstybinis gyveni
mas, ls-t dabarties nplinkj m-s 
diuuoii jniėmiLs Lietuvoj niia- 
ginu gyventi, uogu kuomet nors 
utniehMimiose laikuose; IJeliivtt 
sveikesnis, inal<<nemii* ir nesu- 
ygūianiai geresife tvarinys 
negu Isuikijn, kuri didesiu-, iš 
šalies iMirtiiiioe turėjo ir turi, 
'įauginu iuteliui'iitijos pajėgų 
buvo susitnupiunu Tų pri|*iižį- 
sta svetimų Ldi$ vyrai, ku
riems teku buvoti 1a •nkhuj ir 
Lietuvoj. Kur lankai su savo 
•‘kulliira” Lietuvon užėjo— 
npie žiimnes nei nekaiTs-k: už
<

vadų pasiuntimų. o jos vis dar 
IJetuvoj nesirodo. Pasirodo, 
kad dovanos atvožtos į Kaperi- 
bagy, o ii hm j Liepujų, kur 
jum* priimti jau priruošta, ne
si randa ka* veža. Pasaulyj lai
vų tada*. Jeigu sunkų gauti 
laivas iš Ameriko* j Europą, 
tni ką jau besakyti išKopenha- 
go* j Uepoju!

(Dauginu Ims.).

itmmmmutniinmimiiiiimiHmiimHi
Laikas pamąstyti kuom per 

Velykas gerklę mazgosi suval
gius dešrą. Duodu informaci
ja kaip daryti įnirus trendo* 
UMU0 u* uykų

COSMOPOLITAN MER- 
CANTILE 00. •

80 Winthrop St., Bngtnn. 10
Mass.

iiiiiMHiNiuiuiiniiiuiiiuiimiuiiniiiifim

Vyrų ir Moterų Kubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Miuųo ljkm» ir RMikyKiv byOu 
trumpu laiku if tuoksite viso ama

lo.

----^=“

Met turime dlttiiausna ir «wUu- 
■iua kirpuua. doairninj; ir niūrimo 
skyrius. kur kiekviena# gmina sero* 
praktiko, beniniokindiuima.

Visut*# siuvimo skiTtuoM moliuos 
varomos elektros J įeita

Kviečiamo klnkvlop* atolu blle ko
kiui) laiku, itlen* tr nr vakaroia, pa- 
alUurHl Ir poaikaJbčtl dėl mUcu

f'nltern. darumo, sulig mlcroa, vi
sokio stiliaus U dydUo I* bei kuris 
madų knygos.

MASTER DESIGNING
SCHOOL.

J. F. Ra-iiUKs. Vadfjaa
190 NAHTATE BTREET. CHICAGO 

Kampas Laka St-. ant 4-tų lubų

K- ....................--.-—g

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgau Street 

rincAoo, n.i-tMoni 
TrU*foo*» Tarta MM

T»!t»iUc — a Iki tl t> ryut. 
* po plot') Iki t TAk. Nrtr*!t<> 
eolą ouo • Iki I ral. vakar*

»

K- •X

DR. j. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4930 W. 13 St.

Katnp. 49 Goarl
IU-.. I2» W. 49 Atrt.nr 

i'P-ere MM 
Oflao ęiooro 41

KA1.HAMF IJETfVlAaAl
K.................. .................... .........——.

__ _
viain* Lietuva kaip Sanb* švie
čia. Lietuvue ilgiai ir tų ilgėtų 
kai-kailn <leiiH»iistjBoja Kur-o 
gyventojai latviu sav.- .val
džių turėdami.

O vienok jMityn lietuviai 
niurna dažnai nnt savo tvari
nio. pykstasi. NvtftlMdcji lietu 
vių iiuvvikiieiii.s darbams ste 
birt ir daug kredito pripažįsta, 
lik imtys lietuviai nesitenkina. 
Mntyl. lietuvio (vervltos dar
ius Dviiž..|imig«*. Ksįip 1Jctuva i 
bu* pilnai Miv>-*i<rvi, rainyiM's 
laikais lietuviai 'mig* vaUtyoi- 
ui<> tvėrybuh durb* u t-murgM-1 
nuraot>, >utvnrkyįr «avo šalį 
taip, kad joj vi>:.mu! bu* mielo 
ir «.i«lm>.» TįJ * JĮ j
išeiilgv lietuviai.

„ jtt-

Dr- G. M GLA5ER
1-rcktOllKOs -M i»«M* -

SI4K *!■ Son»» bk 
k«n» H rr> SL. ■ ctikMink Ui 

- arfecuAi.n*tA9 įjj- 
Mstrrusų. Vyr*H* -««•«*

omo VALANDOS-' Nua 9 r>H

OR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
SMI Wcm 22ad M. 

KnuiPM M. LMrtta SL 
leiotenas c*n«i c:rt 
Valandos 1— b ir T iki 9 vakar* 
liesi datų) ja:

lt H W. 411X1 M.
T.lrfona* Mrlitnlsy 49«t

VatanBoa: Iki 19 taryto.

ŽEME LIETUVOJE
Dubar geia proga jų įsigyti Klauskite paaiškinimų.

METI VOS riNIUAt
Kils kartlau. A'.-taukUr kol paOrk- H-th» kur>«> Itąk.bo ui Ūmių 

■UipdUi!' M>*«> a-imiu.-ni- arba vilktu- rtal-ar u partjjtr t^llnd. Ptft- 
tluisliuMr Čekiai* arba ejmU |4niynl- l*.WAI. UIFNiiS KITUt

1-n.^mriu- ir lAlibknrtn. |MU-u|tinM»r> įsiinojsntk-m- IJr4awt« Ir 
Amrrikug

SlC.XflA.ME rilEkLM. TA Vonia. Itaruaiv r>oknnM-niu. 
ir kiluiur n-lkalu<*«-. s« utklau-imau laišku ar oiaulkal reikta kretp 
lt. prir

35 S. Dearborn St., 
Chicago. IIL

Telefoną- Ma«rath W»«T 
iLutrua ijUhm, liana >♦«.

OfirO Vnlaortyv Knsdlrn nuo 
• iki <: l'iartt |r Šutau. IM < 
Nr4eUotnka nuo 10 Iki

— — - —L'.g

Auu iu u. novo iki ueguzio 10 d. 1020 
“DARBO VALANDOS”
• W LAIKRAŠTIS TIK $2.00 <-I
Nežiūrint šiandieninei lirmigcnybėą, Jiu> lit-«u>ūuun lė- 
vinniniiun*- padarom progų įrigįti naudyigų l^tikraštj *avo na
mu*. taP*Darlw> \’aland<w»“. Todėl pex šiunb mėmwhi* ku* nor 
užeirašyti Laikraštį Ini ėiuuėiu tuujuns .už prenumerutų $2.00 
14iikrašty gails per metu*. • Adreauokitrr *

i

“DARBO VALANDOS” PUB. CO. 
6400 Superior Avė. Geveland, Ohio.
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5041 So. Ashland Avė. 
Tol. Boulovard f*99 ' 

2804 Miltvankee Avė.
Tat. Irvln* 6093
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Plaunama-Mašiną

nuo pasitikimos kompanijos 
čia pat, nereikia nei j miestą 
važiuot.

. Pristatome j visas miesto 
dalys.
VATTI7KV © FA *»x-aa^«/**tv * 43C W,
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Lietuvos Pašto Ženklus
-------- !- ------- -----

(JrriauMia* budu paaiuniiino pinigų Licturon, tai Lidavoe Pdfatt 
ženklai (markės.) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikioėno nu
sipirko galėtų nusiųsti savicmsienui netik dei laiškų, bet ir didesnę su
mų. pinigų vietoje.

Kiekvienas perkanlirf Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.23) gauna paliudijimo, kurį muilintus Lietuvon kartu au 
Pašto tauriais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvus piuigaiš, Pusto arba 
IždinūN stotyse. * .

I’ušiaženkliai yni šitokių kainų: po 10, IS, 20. 80, 40, bO ir 60 skati
ku, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksins). 
Parsiduoda po 25 centus ui aukainf.

Lietuvos Pašto taikia: pandduoa tik iki 31 d. Kovo, 1920 tn. Mažina 
kaip už viens dolierį markių nraiunihame.

Reikalaukite rietiuiuoiMi Tautus Fondo skyriuoN srba pus centro sek
retorių,
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PA1YR1MAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.

Išbandyk šį naują išradimą.

kode) jie ue šutiidit*.
Vasario 4 d. Kų tik »ugrįtau| 

iš kelionės l.iepojuių iš latvių' 
|utrtdi«*s. Teko) Mv|s»jų kėliau-! 
t j. } lntuų 1: ... pu: ........
rikiečių dovanų reikalais, siim- 
ėianių per lūotttrtHt-Antorikvui 
l,rnmonė* Bcud^vv, Cig tų 

>muolinių iiegnįo ig| 
taukia. MmI siu

JOSEPH C W0L0N
Je'dJYis Advokatei 

m na u aauuc rmKKr 
Urtaoltso T«L Huinbold: i>T 

Vajum* nu w. i:-»4
T»L Unck*9ll 4t*9 

caiOAOo. rx

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

tonui So. Michisun. A»

9A1ANMM » tkl 9 raki

VYF.AT IK MUTEJIYK or |imu» Mu >r* tonoms. 
k«<J tavo Uraata sJfduol* potaaknHUu: i'KAtnu ir 
Aufaikj *ut>l plauku •linktano t ■ .
JMKOK FAG£L1M>S, K< R GII4MA ĮLYSTI. 

M-a-lta-iU. Ilalr Turte (pMakU tunikas), tai yra 
•vėll*n«ia (itartimu* ir pnsrkfninnlanain rvrt 

ir vl»uku,siiBkuuv- vo-tar, j 
pluaiJAUitaUi rtaukaa. Ptartuo l*M>* ta-tart. 
tr nnuanuval bltaj»nruu».

/ JSTTf MYKI ZstnUu pamsAiuM kompsUU* «b**».
Uarttaal cvarantuoja Men-)ta,ti> PUuitn Tonika. 

u4tat llr irrvtial 'tr ,-lriMrai pnAaliM- ptaMtanaa fr 
,, mirt*v rtavsti aiutaiuok ., .dn, * •" 

VIMOMKT rrfludaulata Srn.ltsjttt rtaukų Tort- 
na* tMiibcniM Ir ortidkoM arka IiirMta 19 usve- 
Uiatasr fermata, taurai 9 n* (ptirt arara) t>oa.

te pnraldooda id 11.44: 4 aa — M* tte. < *
lHunrtfiurt Jr orrntn»x Mitlrkiir «» ktatsva*. p**r- 
rtamt aa-o. ranto ir sBraaa tr |4ėklta tor rert4$ 

statuso pn<l<>nri::iu. prrttUMUitao ų «ur» pri-
Mmpalo. » * į ■ *

----------- 1-------------------------------------------------  
liti; sKX-1; VYTO COMFANV 

Ui: u«-b -Mi< Aml. deveburt. nUfc>.

G-.r»«tan.| UuonH n* nrtahmftu fn:n t Su vrtfAs stafnyn. -Ml ku-
tuio uutamektu. sampatj UT4UiAX7WT<v .-hM-
tunu i'ui'Ki tunikų. . .k*



. "imnifcco* perui t>ribikino akiniai 
, bu* Ikilcacrialmu dol J ūmi akly 
: Kuonift tu kenti nuo raivo* .kau- 
) knamat r«i«U*«a l*/*^^* i V*m
Irv. kuonet <r siyr* nr >c-

kai ui tuomet yra hmklaa. kad 
roikla Jum* akiniu Manu IK motu 
tuttyrimo, yr'duoo Jura* rnruu*lq 
mttnmnvima erb-lnanių kalaa 

, net taip temai net iki Ik.ftO.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas

j 1801 S. Ashland Av. Chicago 
į Lcuniiruu *ut<-lk.lA*wu dykai.

Knnipn.-' rnur.
. 4-<M>o IuUm* viri i'latl'o apuoko,, 
j Kambarin 14. IS. 1C, 17 tr IX 

TV-mykltr | nuno parai*.
{ Valandom nuo ? vai. Ikryto Iki t 

> vai. vakar* I'anedCltals. Seredo- 
j mla Ir rotnyčiomia.

V----------------------------------------------------------į.
Tel. l'rev*r 1 #4s

Dr. C. Z. Vezelis
IJITTCVIS DEmST.lS 

VaUnd©*: nuo > ryto Iki * rak.
Nčdfllaml* i-okoI kutarltuij 

I1U KO. ASULA3>» AVkJklK 
•rU <T-to» Gaivia

k
RED. ATSAKYMAS.
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REIKALAUJA

sižiurėsi. Tavo darbas reikalauja gero ta-9

voro.

Pr.

WATERBURY, CONN.

x

4:341 K

$19 iki $20 j sųvaite 49 ralar.-
CICERO, ILL.

PAIEŠKOJIMAI

I*

VAIKAI IR MERGAITĖS.

oriMi* tlfaliuJotyJ:

Į Vakarais, 812 W. 33 St. J
Tvl. Taniu <WI

siPo 2 dol: M. Mateika, M. -‘A"lus. t
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Suvirfi 16 metų amžiaus ir 
dangimi mokintis prie opera- 
vimo lengvo puncli presų.

Lengva* svarus tiurbas.

Mainierio Negalima

Ardanti ant Cevervki

-UI-l'KIAh"
I.EKH.H

X
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Ray Tire & Rubber Co.
827 Ress Street

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

b*»t. ttiodrrnUluir senUlu* |I4 C*9 
*11.IJ AM III.IJXR A CO.

Soa 1: ««Hli Hlr. N'urnutl MM.

Jos. Adresuokite
132 į rangas.Šv. Kazuniero dienos 

paminėjimas.

Mes laippaĮ pardavinėjam daug ”Hi- 

Balty Trumpy čcbalu mainicriams. 

visi su raudona eile 

50,000 Krauluvninky.

REIKAUNUI I.MBMUAI.
Durt*** pastovu*. Uotą algų ir 

ru» duriu. w|>rs»»
Ttw MnH< <<x

W. <S A ». Morisu Mr.

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY

Akron, Ohio

R>; 1 KALIKUI krtoul'tol sn* moto. 
HUTŲ Katu Ir aadarnkti r<atn«i il»- 
t*. uiokmrtla AtaMuuklla.

AITRAI MT<H KJ MIDI VYKINK.
Iirt-Sa Uurf»ol<l*L»lr<. plvl-rynm* 

kulnim* Oarflrld blvd Ir M«v mi- 
vii). : pMyvrniuiti Mišru ir akuivn* 
Balinta 1 Ir I uaMbarUl »■»..,<•

paritinčiau J -Ym. f*ta* Sn**<r tum-r, Co, 
jr <nu U. Vm Hunu Mr

1 nOKAIIMH- AfrįSUU -- t^r 

j nart uanMirtrtl J aividir p«> i

HHkAI IM.I VYKAI
Cntyrtaua aanakallMsa l>«rb.a 

Ph**i»vu». O«ra nlMtofciMU*

Stewp.rt Warner Speedometer 
Corp 

1828 DiveiMy Parkvav.

ant 
mes 
nnt 

Wr*

Sodnais vž-i'-lnin Jnrnh ir taip 
tuliau.% - Ale* puivhiudmii 
labai Icngv ij ištnpkeščių, 
palfa viųim«- ūkininkai ir 
ukiti gyvtuiuoL - Gžtai
jfvanuituujimn- žoim* ir |«oj>*'- 
rim* iiurinU* gauti gorivini 
Imtaraaviuia* Vrnndo? rašyk 
muite pirmu. Uelnviškai ad- 
•t-tfejas!

Vietinis.

lienis, kovas 17
• - -c

ILEIKAIJ5GA M VYHl .
Dol terap Ir«m yardoa. Intrbn* imu*- 

toru* 15.09 j diena ir.daupau AU1- 
kauku© .

c J7ck‘jt Aw>. • < ■*'

\ VRAI RUK.\UX<4
1‘rit/rl įima nrrvlkalina** ISuIml* 

pastovu*. Gvra uiokcatia
.1®. I*lu» Morale liallery Co.

M b'oiyŽBJL 
Su paaaritu.

J. Vajautukvvičiui> ’a .. / ’

W. T.ViK.
ICM W. HnirtM>n SI. tTiknfln,

Tel. Muan, 4i*T.

A. Aidnkonis.
Nuo Redakcijoj,. Daugiau 

ginto apie šitų dalykų nedėsi
me.

fff 4^ T- 1

Lite $ .-

teikalln*! Vyra, prlr frelghto mu
št) U'arehduan. THrba* pastovus 50c | 
valanda Upradtioa

Cliirnto Moracc A Tnui.fi-r Co. 
asas u. ar. sowi.

HMKAUMllK
lluonkrpi* pirui-' tankia *rt«l prr- 

sliiMtnntill* urs. kipliuo linrU*> antį 
vuuiilii* mokoslto *riu. AUlAaiikltc: • 

10I&I IVrri M,-.

Reikalingas Porteris prie j 
dariai fabrike. Tvirtas vyras {

DRAUGAS

n—

J. P. WAJTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

t IKTCVIS ADVOKATAS 
ou s. woop trriucKT 

”»• W. 1M11 STHIJT 
OH1CJAGO.

MOTERIS Ut MERGINOS
l>vida*lmUi prnklu* incrrinna rn* 

feru darbu pakuojant vaikio pruduh. 
tu* Inu*U muilam fabrike To* ku* 
rlo* syvenai* aru uiu*u planto* 

JrwrJ T ra Co.
StSS « imiu-u-r A i r. & Ftoor.

PaMMuu oenyvu lundiaus i yri* tio- 
r>tų putliamu» •tliK'tl ir nt-
(tinti tetatnaa pumkUIcJ. nrbuiiMAt 
ofliK. Af>46*MkUr

I*. IhimnUui
Hlo W. S.tnj Ktrr,-;

K—- ----------------------- ----------------- |
Tola.’ona. Pullmaa <* 

DR. W. A. ftiAJOR 
OYDYTOJAS IR 

CHIRVRGAH 
liti* Mlrhirnn 11O.

Adynoo t:l* iki * tkryto — 3 lk.1
1 po pintų — <:>• Iki vakaro.
Nodčlloisia nuo 10 tkl 11 tkryto

Mokinama: «nrtllkna ir tlrtunKko* 
knli-ų. arttcicukca. kaj'mdysita. ate- 
nc<rafiJ<ML tj-peerrlUnK. p Irki y bo* tel- 
■ių. Kur. Veikt latortlo*. abelnoe taio- 
rijo*, reorrenjoa. politlklafe ekono
mu oa. plUvlystM dalUeratyat**.

Mokinimo valandos: nuo * rrto iki
j 4 valandos po pietų: vakarai* nuo * 
. iki 10 vai.

3106 So. Halsted SL. Chicago.

|”.’w. RUTKAUSKAS ’l
ADVOKATAS
orima Oldmloiyj:

■ 29 South La Šalie Street |

M-------------------------------------

Į LIETUVIAI AMERIKOJE
KAN8AS CITY, KANSAS

Šeštų dienų šio mėti, iš prie
žasties vietinio klebono knn. K. 
Skrypknn varduvių, pa#i«lnrita
vus varg. P. K. Vhiciui, busti 
nurengtas vakaras. Vaidino 
“Sv. Kazimierai^” kuris gra
šiai jiavyko- Po vaidinimo K. 
Lukošiui^, vardu vietinio jau
nimo. pasveikino gerb. Holvni- 
zantų. o choras gražiai atgie
dojo giesmę j šv. Kazimierų. 
Po to klebonui įtaikia didelis

1.^*A4^k

Kajisae City lietuvių koloni
ja bene bus tik mažiausia iš 
visų, liet žmonės ėion geri ir 
bažnyčių myli. Postamoju lai 
ku sumanyta įtaisyti varpų, tad 
gerb. klebonui pakalbėjus apie 
tai. žino uolini, bėgyje 15 minu- 
tų, suaukojo virš $700.00. Var
po paŠvrntinimas bus mitroje 
jx> Velykų nedėlioję.

Grnb pa? mus eiebėiinai gra
žus. Neivltui tad laikraščiai ir 
rašo, kad čia vėžio ir džiovos 
ligų kaip ir nėra, o mirtingu
mo akučius mažiausias iš visų

j Į .•■'■■.I .,..į

kuu. Pr. Vjutukaitia, A. Valan
čius. J. Znlaginas, J. Mockus, 
J. Gribauskai*, J. Šliogeris, J. 
Rimaviėius, G Gedvilas.

1’. Tainuliunaitė 65c.
ftv. Antano parap. l*uas au

kojo šokančiai:
J, Brazauskas 2 dol.
l'o I dol.: L. ^rikšėiunas, 

vadus. K. Meskis, K. Astraus
kas, V. .Stankevičius, J. Tujiei- 
kis. M. Dambrauskas, S. J aks
tis. F. Petraitis.

ris, J. Baris.
Vi-o, au smulkiais, suaukota 

$5G.,*U>.
Žnamėiu^ už jų atjcuūmų ir 

duosnuinų, Lietuva bus amži
nai dėkingo.

valstijų.
Visokios rųšies darbų čia už

tektinai: iš kitur atvažiavę iš 
pirmosios dienos gali darbų 
gauti. Gyveninio (namo) sam
dos pigios. UŽ 4—S kambarius 
reikia mokėti nuo 10 iki 15 dol. 
mėnesiui.

7 Draugu” 52 num. ihuhu 
porvs]>ond6iicijų iš mu^ų kulti- 
tujas, po kurių pasirašo p. Ku- 
duniškis. Jie rašo: “Vitkauskui 
pabėgus iš Waterburiu, sykiu 
sustojo ir veikimas.” Tada 
“Varpas” ir “Aušra” pairo 
finansiškai.*’ Čia p. Kudorus
ki s rašo netiesų. Kaip tuom ini- 
ku, taip ir šiandie “Varpas” 
-tterinusia stovi finansiriai. To
linus parašyta, “šinndu* neži
nia ar los dr-jos gyvuoja ar 
jau mirusios, nes nerUŠ jokio 
gyvybės ženklą” čia. ir mato-

P-noi P. Cibulskiui Cliica- 
guje. Tokius dalykus, ištiesų, 
gali tiktai teismas ištaikyti. 
Bet patartunų. atsargiai klau
syti paskalų. Nes jus kartais 
tyčia leidžia pavydus konku
rentai, pavieni asmenys oriui 
draugijos.

Teisybę Mylinčiai:: Rock 
forde, III. Tomisto* korespon
dencijos negalime talpinti, nes 
nėra nei parašo m*i ndn-so.

’ REIKALAUJA

i.ymai iw<; v*
Vidur-au.iia smicu, trdr* ur no- 

votim. iirlOurMI II akry ukf — Klia- 
hur»t AtllAkuKll*

ĮSAS Ur»l M«rri-«rti (.atvr
1< l,-C<,na. Moti.

HEIKAI-«Mil
V>tui Jai ihAmI iu, dulktu warv- 

liouw>y I*0c<hi* Muturtai, l#c, 
landa pradMaJ.

<1ih«in> S|<im*C A Tmnarr 
hldl.’. w. «S Mrv^-t 

CliIraC, IU.
^Bi- -

Pnvlmlvvv'ma </»m*vo <■!*>, <vr>1 
biuumm, .SjųniMuvcj ir 
“LOCK l"P” Vyrai Moder- 
niška sanitaiiškn šapa, dienos 
šviesa. Darbas pastovus tiems 
kili ic 4»Us iinknmi, 48 viiiannns 
savaitėj. Priduokite metus pri
tyrimų ir reikalaujamu nlgn iš
pradžių S. W. Šitie Adresuo
kite

854 Draugas

KElKALlbGA PAGELBA.

Mi> siuiomo jums pastovių 
vieta gera ulgn. prityrimas ne- 
rvikntingns, <žir»»T i kaipo

Paeki erini
Truckerini
J’ric Mašinų
Assrmblvriai
l-angų Plovėjiai 
Prie cleveitoriu

MERGINOS (2)
Turi būti 18 ar daugiau. O* 

poruoti popieru slithers, šva
rus lengvai darbas moderaiž- 
koj ir sanitariškoj šapoj. L'ž 
tektinni tyro oro ir dienos 
šviesos, $12 iki $14 j savaite 
pradžiai su bdnus kuomet dar
bas padirbtas. 48 valandos sa
vaitėj. Adresas.

458 Draugas.

šiavėjini
batuoti j karus
Šitie ir kiti darbui ir gatavi 

vyrams kurio turi biriai Ii pri
tyrimo arini na

Fabrikas arti (’lvborn, Arii- 
Innd ir Brlmont linijų.

Atsišaukite j
Employment Ofisfe 

Darbo laike tarpe 8 iki
Atriša likit

Užtat' kasdieną daugiau mainieriy pradeda 

nešioti Hi-Press.’ Jis pernešios bent kokj 

ccvcryką ir smagus nešioti. Jis padirbtas iš 

MENO DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir

tesnis.

Prcss”

Bent kokio slyliaus 

ant viršaus.

Kovos 4 d. paminėjimui Av. 
Kazimiero dienos, kaipo tauti
nės šventės. Tnuttm Fondo 59 
ak. tnrengė ]>roknllms šv. An
tano parap. svetainėje. Vakaro 
vedėjuini buvo kun. H. J. Vai- 
čiunns. Svarbiaurau kalbėtoju- 
mi buvo kuu. prof. Pr. Bnėy.s, 
kuris kalis*jo apie Šv. Kazimie
ro gyvenimų suristų su lietuvių 
tautiniu judėjimu.

Kalbėjo taip-gi ir kun. Pr. 
Vaitukaitis, šv. Antano para
pijos banaa grojo protarpiais. 
Žmonių susirinko mažokai. 
PriėLutis gal Ūme, kad praa- 
las oras buvo ir menkai teis- 
garsintu Atsilankiusieji žmo- 
jnės buvo tie patys, kurie vi
suomet naokiaia reikalais in- 
domauja ir remia. Buvo rink
liava. Aukojo sekantieji:

Kun. H. J. Vaičiūnas $10.00. 
Petras Rušinskas $5.00.

Itniu :u*r^>y.užk«nkt«. Vi'kaue- 
k:tK apleido VVaterbury, rodos, 
birželiu mėnesyje, 1918 m. Nuo 
to laiko “Varpo” dr-jn sulošė 
šiute veikalus: “Sugrįžo,” 4 
veiksmų drama, “ Kerštinga 
Meilė.” 3 veiksmų tragedija,” 
“Knaskiu Paliepus,'2.1 veik
iami komedija, “Gyveninio 
Verpetai,0 kurj pakartojo L. 
liauti. Kryžiui. Tas buvo perei
tų gegužio mėiiesj. Pereitų ru
denį lošt* “Kalvio duktė.” Tas 
veikalas p. J. Zoljm parašytas. 
Jį lošė iš nuikraščio. P. Kudo- 
niškii* nematė jokio gyvybės 
ženklo, nore “Varpas"’ sulošė 
5 veikalus. Šį sezonų, tiesa, rei 
kta nmiaug, bet tai ne draugijų 
kaltė, jei negalima gauti tinka 
niij veikalų, štai šiandie vnr- 
pieėiai gavę “Draugo” ben
drovėj •• Kantrių "Alenų” su 
energija stojo į veikimų. P. Ku- 
doniškis skundžiasi, kad *• Ai
dų” kan ten -per “Kamiarų” 
įžeidė. Bet kų-gi “Varpas” tu
ri liemlro su tuo. Jei “Sanda
roje” buvo notiesa, tai kodėl 

” nereikalavo atšauki-

rii.rdkiiu iHi-rritiua kuri butu prlr į 
nliuilin. JInii. trl.fim* ir tuv |>©riu Į 
■U 10v *<*r* >rvitu epUBukU n(in> dar
bi Alaltoukllc

1*. buntrOui 
«»« W. 13-d ht*»w-l

K*TR\ KIKOKVAN
l'araUlundn tarni* Wi*>'i>*M>in Vai*, 

ttjoje IRO akru. -5 akrui dlrbumuc. 
r<*Auu fftrtu. dtulnun-. apticiui
nauja* trobų*, ntkutlr gyvuliai 
<l»tsi tr ssklo* l'*rduu*lu I-Ori n t 
prulrbklte Mim ! ’•«<»

K. Joi-uiiitMiU'ta
a. ssnn im. inu-npv m.

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footwear

Abraėinskienė, S. Tamošaitis, 
kuu. prof. Pr. Buėys,

Pr. Zdanius $1.01.
Po 1 dol.: S. Rudaičiui*-, J. 

žudeiki*, K. Zukarnuaktenė, A. 
feulgaitė. I). Jakštienė. K. Au- 
drralai tiesė, A. Trakėnai t e,

mui arba kodoi ]iais p. Kudo- 
niškis to nepadarė! Nemanau 
eiti į [>olėliukas, liet dr-ju rado 
reikalų šį atšaukimų padaryt 
j«er laikraštį ‘'Draugų.” Kaipo 
sjiaudoK komisijos narys tų 
padarau.

FoUNDat LAŠT! 
| $ ELF - ADJUSTING , 

kk’/ifrJUSPUL 
BkASSIElZEŠ

• • *4
Gerbiamoji “Draugo” • 
Redakri ja:—

Meldžiu pataiMyti klaidų, 
ivyausių “Draugo” 55 num. 
(kovo 5 d.. L m. I. kanu* buvo
hkdbianin kum Laukaičio su- 

į rinktos a t Aus. Tarno paskelbi- 
i nw nrairajida Rockfordo au
kos, o kurių tari liuti apie 
MTtiHA Minėtų sumų aš. že
miau pasirašęs,

LATIIE HWD M7'I.W M.tMk'V 
AFeSUVCOftaAK

TW kseketl • sriuudl Mt*4 nriMia 
ir vaitM* aUrruiMiUnr- AtMųpakM i 
Ou !• ikrylu

Alliauati ftover Cuimuu,, 
ll»a MarU,aii IUvU

t

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
1JETI V1S ARIV KP»X’fAI.IST.U» 

FalMirviM «l*u aki* 
(MiniiM ha* r ra 
l>rlnlaMl,nl akBitd*- 

| Jm>» bbI.oa •,*lin*
Ha ar-tRir , . i.,*
vertu' iu. a.ulul' lu,

I ir Ht*t<uuu*iw akių kr,,,m akya
I LnlvraMa. (■•kibta, aki* >«a»iani.
j t-«ruina -aian.ia.. 1..U. I*. uia*
• laaaUM kl*i4aa Akiniai prttalkuti'i t«>*Mi- 

t aai. Inu ir UH iti.ianiutn* pa«.iLMn. n.rr»- 
kti, .nrn r«r*|iuH> ir „llu. .iMinrtiM m>>-

I kirkliui VaMkOMi: nu« lt |A1 I X»
i <i*tiimu* nuu 1» Iki t vul b* (J,<n

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Tr$«*fl»rwt «

REDAKCIJOS PAIE6K0ME
Kurį apsiimtu r-nausdlau Ir ltoda- I 

soti I*vi aavkibsi UatuvUku Ckid- 
ku I^JkruMl HKI'A RTIVIilkA lllu*- 
ImtĄ Ziuraato "'t'KININKV tlMtiH" 
kuri n*ai būti n«i raamo iinairengun 
pt*dHi Idh-idinvii nuo IS d. lUlun- 
dtb> lol*l<ii,> |t*| < vuliu dilttiy o nuu 
!< !!st St piaUUO iuun^UM. 
ru* NkloorhlU «t*M*uktl turiniui* 
lairankuinu t<Ai<n darbui apdirbta, • 
ti. M«m Kurtuluuetne Uuokrdriau* au- 
tarti padaryti ir remtllee prla pra- 
dAJinpi lUrldlncti to tiurualu Adre- 
auukito.

IJI.TIA IV I HIMNAI liitAI (.U t
•UvHKilIr. Mk4t

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvam®!4

Mes turime vielų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už* 
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę.
Valandos nuo 8 išryto iki 4:39 vai. po 
piety. Jeigu manai, kad tavo duktcrei 
patiktų Šis darbas atsiųsk jų pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Atsišaukite

Pirkti ••Vkv” teisingai be 
apgaules. .M«s duoriim* Jums 
gtjiuu-i palai ipm iu*gų ku*- 
ifilfts. Mik turime daug ūkių 
visokio didumu ir prakiii, tu- 
rillu, Ull n-i vnnltti*

Stewart-Warner Speedometer Corp
1828 Diversey Parkvvay

‘‘Vrasrk kr įkalė”
Šeimynos, kario* Ksrtf Jahacųo ;o r«ikias>3* Jirys, to naapsieins- *

Yra tik rimas Pala-Kipellsri* tr <1*1 jusa jts v» )«iraklu»u*
mum, vWtWreklic

ANCHOR ąK.arae> ua
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Trečiadienis, kovas 17 d., 
šv. Patricijus (Patrikas). 

Ketvirtadienis, kovas 18 d., 
šv. Gabrielius, Ark.

SUŽEISTIEMS KAREI
VIAMS LIGONINĖ 

CHICAGOJE.

-------------------------------------—g 
GALI PAKILTI STREIKAS 

GAZAUNĖSE.

Darbininkai reikalauja didės 
nio užmokesčio.

Tam tikslui vyriausybė skiria
pusketvirto milijono dol.

v T)..-, t ,. t iv v;, 
ne vyriausybė jmgaiitiua 
tiko duoti pinigų pastatydin 
Ii milžinišku ligoninę sužeis
tiems kareiviams Ciiiragojc. 
Ligonine bus ĮMistutydintn va
karinėj mie. to dnlyj. Tam lik
sim parinkta mišku apaugu- 
jios žemė* •■kitas — 320 akrų. 
Didžiausias trobėsi? Ims 2,- 
f 10 pėdų . ilgas su jienkiai* 

■ augštais. xiii bus ’imžcsni. 
Viskas ' tu jiastatyitiriln iš 
p-ležies, «—m< »’lo ir akmens.

Ligoninei, kuri vadinsis 
Spoediray, ar gal kaip kitaip, 
vyTinusyls- suliko paskirti 

■ (3,500,000. Bet so ga
lutinais pataisynmis atsiri
sianti daugiau penkių milijo
nų.

Trūkstančių pinigų suum 
pridės Chicagos milijonicriti.- 
Ilines. Tai jis padarys atmin
čiai savo sumins, kuris ž.r.vo 
karėje.

Prie ligoninės litu galima 
privažiuoti Metropolitan gele
žinkeliu ir 12 ir Miuliaon gat
vių gntveknriuis. Paslankios 
gatvės linija dar neprieina. 
Sakonin. šjikrt busiant; prail
ginta.
atrakta siooooo’vERTĖS 

PAVOGTŲ BONDSŲ.
•

Buvusio policmonO Guy 
Wadsworth formoje, Dattone, 
drtekti va i surado žemėje nž- 
knstą k re jis j, kuriam atrasta 
$100,000 Vertės laisvės bond- 
M), turhut, pavogtu kur In
diana valstijoj.

Seninu ten detcktivni p.» 
žeme bnvo atrodę daug pas
lėpto dinamito, ginklų ir vi
sokių plėšikų prietaisų.

Wadxworth yra i-uimta>. Jis 
yra gaujos jdėžikų vadas.

Ih-toktiviii iškasinės visų 
farmų. <1*1 suras dauginu vi
sokių pa vogtų daiktų.

sU-

PeOples <H1S Co. gmuiunėsc, 
kur dirlui apie I7JRMI darbi- 

' ninku, gali pakilti streikas. 
Darbininkai roikalauja 33 
nuoš. daugiau nžmokesčio. 
Komjianijii siųlo tik 5 
Darbininkai nesutinka.

Jiems suslroikavua, 
ginu įHisv- ąiilijoiio 'luinų ne-, 
•ektų gnrA kuriuo šiandie Ži- 
liitinnm ir gaminama vairini.

nu<xs.

dau-

GRIUVO APGRIAUTŲ NA 
MŲ SIENA.

Du vaiku sužeist*; kiti laimin
gai išėjo.

Popiečiu npiv 20 vaikų link
sniai žuĮ.Į.'. 2fdig»lYyjt* tie: 
apgriauta išdnlies muro siena, 
ant kampo Grand avr. ir Cnr- 
penter gnt.

Buvo grinunanii mūriniai 
į rnnmi, kad toje vietoje pi:s 
tatvdinti George VVashington 
mokyklų.

Tik staiga ilga niuro siena 
ūžtelėjo ir pakilo dulkių de
besys.

Vaikai visom pusėm išsis
klaidė. Nes griuvėsiai jų ne 
palietė. Tik du vaiku sužeidė 
krisdamos plytos.

Kaip bematai ,-usibėgo Im 
rini moterų, knrių vaikai bu
vo gatvėje.

Atvažiavo gaisrininkai ir 
sugriovė kitas likusias sienas-.

KALTINAMAS PREZIDEN 
TAS UŽ BETVARKI 

MEKSIKOJE.

DIEVO APVEIZDOS PARA 
PIJA.

Dievo Apveizdos bažnyčioje 
kovo 17, IR ir 19 dienomis j- 
vyk.-> Iriju dienų rekolekcijos, 
kurias suteiks gerb. kun. A. 
Daugis, Miluaukee, XVis. lie
tuvių kleboniu*.

Pasibaigus rekolekcijoms 
toje jmt bažnyčioje kovo 21. 
22 ir 23 d. bus 40 valandų 
atlaidai, kuriuose skaitlingai 
dalyvaus Chicagos ir npielin- 
’ • • •ni’lHVUil Klinikai.

Lietuviams katalikams go
riausia proga, laukiant Av. 
Velykų, aprūpinti savo dva
sios nū kalus.- t 
Kun. Ig. Albavičins, Klebonas.

Imtinai kvirčhuui(mna) .Ml 
svarbų suriroKmų, nea reikc* 
balsuoti už nrbn prieš memo
randumą kmdink šaukimo spė
ri jnlėn kntivėueijiis. Daluir lai
kas veikti, kad paskui nereikė
tų išmetinėti, kad tas ir tas 
Centro valdininkas netikęs ir 
nepildo savojpaieigi).

t i'yveimiitJCji 11 ri<igrjmrle 
privnlo imti dtilyvunių šiaino 
svnrbiume susirinkime.

Mėm>invs ..duokles galite 
užmokėti kna dieną nuo 2 vai, 
po jiirtų iki 8 vai. vakare Vili
jos ofise, 4539: So. Mnrshfirld ■ 
nve. a

_________

i
Jonas P. Parkauskas, rašt. ■

13 T0WN OF LAKE. |

r.
Trečiadienis kovas 17 1920

LIETUVIAMS
Town of Lake Apielinkeje

Vienintelis Bankas ant Town

“VAKARIENBUTIS.”

Pirmų kartų lietuvių kallmj 
statoma misterija “Vakarien- 
butis,” arlia Kristaus Kančios 
drama, nedelioj, kovo 21 d„ Sv. 
Jurgio parnp, salėj (Bridgv- 
porte).

šį svarbų veikalų perstatys 
Sv. Kazimidto Akademijos 
auklėtinės. Jau ne pirmų sykį 
tenkn mums būti jų vakaruose, 
tai gi jos neužvils mus ir šiame 
vnkare. Visi cliieagiečūu ir 
apylinkių kolonijų lietuviai, 
kurie mylite dailę, atsilankyki- 
te. nes šis veikalas nebus atkar
tojamas. įžangos ženklus gali
ma gauti kiekvienoj parapijoj 
pas Akademijos Rėmėjų Drau
gijos nares. Patartina juos iš- 
knlno įsigyti.

L. Vyčių 13 kp. stato areno
je dviejų veik-inų dramų 
“Gims tautas genijus,” nedė
lioję, kovo 21 d., 1920 m., 
•School llallsvėt. Kolonijos lie
tuviai ncjuiinirAkite skaitlingai 
atsilankyti.

Korespond.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Kti4<l*«iMd*titec.ataaaa«

L.

Rėmėja.

VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRIOIO KUOPŲ 

DOMEI.

ATRADO DAUG PAVOGTO 
ŠILKO.

Chicagoje vienam susirinki
me kalbėjo Henry Line Wil- 
son. buvęs S. V. ambasadorius 
Meksikoje.

Prisiniindnpuvt jis Meksika 
pasakė, kad už l»r tvarkę toj 
šalyj yra kaltn prezidento 
Wilson<i “lukerinvimo*’ pol 
tiko.

Sakė, tn politika prašalino 
H užimamų vielą valstybės 
sekretorių Imnsingų ir am- 
bnsadorią Fletcher.

Pradėjus 1910 mejnis Mek
sikoje nužudyta 660 ameriko^ 
ną ir siikonfiskitoltt ameriko
niško kapitalo danginu mili
jardo dolierių.

- ---- 4
L. Vyrių Chicagos Apskri

čio ne|mpnistas susirinkimas 
jvvks uturninke, kovo 23 d. 
McKinlej? |Mtrko svetainėj 
(W. 38 ir M’estern avė.), 7 
vni. vakaro. Susirinkimas lie
čia rengiami) po Velykų va
karų ir kitus svarbus reikalus,

Kuopų atstovai kviečiami 
skuitliūgai dalyvauti.

J. Vilimas, 
Apskričio pirm.

P. S. Svetainė atdara tik iki 
10 valandai, todėl prašau vi
su atstovų Imku snvnžiuoti.

J. V.

ATYDA PIRKĖJAMS NAMŲ 
IR FARMŲ.

Pirkime arba mainymo Narnų ir 
Farmų, visada raminsi laimi daug 
visokiu suktybių ir apguvisčių. ir 
tarp dauguma mu«ą tautiečiu dai
nai būna skaudžiai prigautais. Tai
gi jeigu manote kų pirkti ir knd 
liteįigus *ą riHFk.4 minty. lurėtu- 
met visada kreipti-, pua tikra ži
novą tų visų dalyku kur jums nu
teiks tikra draugiška patarnnvima 
ir suėtslis jum* šimtus dolierių. 
Ma turime didžisasj pusi rinkimą 
Namų visnao iluly*- miesto (’hiea- 
gos ir taipgi turinis didžiansi pu
si rinkimu Fanm/lirne valstijom- 
Illinois Wiwonrarf>!i<'hiimno ir In 
dianoj. Norėdami; pirkt i nnmn ar
ba Farmų visada Hawkie kur no
rite, kukius ir kiek pinigą galite į- 
mokėt;, o mes koBBHaiuia pamt) 
rime juinn surnia.it pilims infor- 
Utaeija*. Reikalaudami teisingo pa
tarnavimo visada 'kreipkitės pas

S. Slonksnis
3357 S. Halsted St. Chicago.1

DR. S. NAIKELiS
i.iJTrinriB 

GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
IHim ir u r rosima virt* 
IMS So. Itabrtcd Str. 

esMartirt: »w i iki,M ryiv: mra * nu 
1 im pirty' 1>U« "H nu *.*> T*U>»r, 

Trtr-oou r&rtx SU

■ ■1■
1 ■ a a a a a a

of Lake kuris yra po priežura f* • )• ▼T t ', *• ▼ 4 ’ ’• '•
V L4.AOLAJ 1^ V LCilp'

pat ir Illinoįaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus.

4633-4637 South Ashland Avenue

Turtas Siekia $6,000,000.oo

AR ŽINAI
kad ta» yrn vlsUkal šaltina; knd per IJnluvlv Prekybot Heodrcrrfl Titurtą crrltal kali ptudunU plnlcu 

—lanifnr LtvttrrojaT
Ka4a««l tink daug Pinigu tau ym siunčiama t«r Baadrovp Ir keliai pentunUmuI ant Uek pa- 

lanrvCJo. kad dabar

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

Ties Carroll Avė. iš geleži n- 
tceJių vagonų pavogta $13,000 
vertė* šilko. Vž trijų vnlandų 
policija šilkų surado ir auti- 
ftfttnvn tris i n turi u mus vagi
liui.

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ POLICMONAMS.

Keli šimtai naujų policiu4>- 
nų žada išeiti iš tnrnyte>s. jei 
jiems nebus padidintos algos.

Policijos viršininkas hnl 
reikalauja, knd kiekvienam ( 
|sdit-xaonui j»er metus buto 
mokama daugiau ICtOO.

Miesto majoras Tbompson 
paskelbė, kad jis pasiraJtvsiųs 

. po policijos dcjmrtamento ro- 
nrgnnizjn'ijoF ordinansu.

I * w*w**i* S rMUMkl

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

KCAL eaT*Tt lH4UU*NCt 
Euro^ar AmericakBureau 
»•<—v-v prarys, Plitusi LolvMUftu* 

.■sjotauuliIah

•s.t *

MIRĖ PAŠAUTAS PLĖŠI
KAS

Andai pašautas 
(‘baries Allen. kurs 
kelinis savo sėbrais 
puolęs Gros*'o Miliūnų, 3159 
We>tfChicago nve., mirė ligo
ninėje.

plėšikus 
mi kitai.* 
buvo už-

PERDAUG ŽMONIŲ APLEI 
D2LA. SUV. VALSTIJAS.

Už tai kaltinama prohibicija. 
New York, kovo 13.- Pro 

hibicija ym knita, knd šiandie 
i didis sknitlins svetimšalių ap
leidžia Suv. Valstijas.

Taip tvirtina kongreso at- 
dovas Siegel. immigracijos
komiteto narya.

Salo* Dlnnd rekordai pnro- 
_ do, kad nuo sausio 1 ligšlol 
įlšion šalin nt keliavo 53,000 

žmonių. Tuo |»ariti laikotarpiu 
:škelinvo 61,000. Didžiuma iiL 

' keliavusių vrn slavini. •
« K; mėnesį ypač padidėjo iš- 

| kcliaviimu. Kovo l—12 d. lai
kotarpio Europon iškeliavo 
12,000. Tuo pačiu laiku ntke- 

. liavo tik 8,000 Jjuonių.
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Iš WEST SIDE.

Musų kaipos auksinų nupigintos ir yra tokios:

•m» i

PERSIUNTIMAS GVARANTU0TA8

PRANEŠIMAS.

S-

K

WESTPULLM ANIEČIAI'

Dr. I. L MAKARAS
LJrtoat* tr Clitranr*

I

West Sidės Lietuvos lmisvės 
įmini pardavinėtojų susirinki
mas įvyks seredoj, kovo 17 d.. 
Aušros Vartų pero pijus švelni- 
nė j, 7 ‘30 vai. vakare.

Malonėkite Imtinai viai atsi
lankyti, kurio turite knygutes 
ir kurie esate išrinkti iš drau
gijų darbnoties šiai paskolai.

Lietuvos Laisvės Bonų 
Bendras Komitetas.

Aiiialgnnuited Meat Cuttera 
nnd Butchera Workineii *»f 
N'orjh Amcrica Loeal 257 turės 
ncpajimstų susirinkimų ketver
ge, kovo IR d.. S vai. vnkare, p. 
Ežerakin svrt., 4600 So. Pauli
na gnt. Kiekvienas narys(ė)

Atkreipiame Jnsų atvdų, 
knd pas Jus dienraštį “Dran
gų” atstovauja p. M. Kiupe 
lis 12115 So. Halsted St.

jj galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugų”, taip- 
jxigi galite užmprrnumernoti i 
ir apgarsinimų paduoti ii 
dienraštį.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOIZIS

IJ 
oyartojM P«rk«.« »■• 

BrteM 
tai< «t. 
T«L Uc 

r irti ii»i 
<« o w lt ryt, iu 

l:t* vakar, NoAtlMOtte » 
tai. liouiataN

• iM «ki 
rytai*

Dr.A. BURKE 
(Lietini*)

«1» W.
PuUmrlUat 

rUvuda iivumia eriima boo
Nuo I iki !• «*L ryto 
Nuo 1 lld I vaL po ploty 
Nuo « W t

=

Linly, kad pi alsai per tuui siyau susina Lietui an Ir 
nes) laika.

IMI platuniy informacijų raly k tuojatts ant Samiau paduota adraau. 
mums priduoti nMkial aum»>-ts aavo ndroay Ir kam pinigui ai unitai* tr m*

100 auksinu «2.(X» 5>nt¥i antrai nt* 4nm
200 ft 4.00 3,000 99 60.00
300 tt 6.00 4,000 99 80.00
400 tt 8.00 6,000 99 100.00
.HtO 10.00 9,000 150.00
1,000 lt 20.00 12,000 - 99 200.00

ym Umskami j rlaa*

JM aorl ta) irt.ll plnirua 
i Juo* tooJaiM paamsima.

Lithuanian Sales Corporation
414 W. 8R0ADWAY gūSTOH, 27 MASS.

* a *••• • ••*»
o. u. uAunLAmuz.

Onihyl» Jrtanu.jr. UU4»- 
k, |>i«i»iMt«. HaU-al* tortini *>1- 

Otautl . .Urs* IrtMt*

2314 W. 23 PL Chicago, IB.
TN. ruNd *1

surnia.it
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