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SENATAS jj [I J J H J | f J Talkininkus Vargina Nerimą-
-w* *~ 

Berlyną Valdo Eberto 
K ariuomene 

Sakoma, busią perorganizuotas 
Vokietijos kabinetą. 

_ — _ _ _ _ _ _ _ 

B E R N S T 0 R F F N A U J A M EBERTO ARMIJOS DURTU 
VOKIEČIŲ K A B I N E T E . VAI VALDO BERLYNĄ. 

Gen. Seecht užimsiąs Noske 
vietą. 

Kapp'o kariuomenė paliko 
pragaištį. 

Londonas, kovo 19.—Šiandie 
i Berlyną, Vokietijos sostine iš-

naujo valdo Eberto vyriausy
bes ištikimos armijos durtu
vai. I r vėl ten gatvėse patro-
liuoja ministerio Noske ka-

NUŽUDYTA AIRIJOS 
MIESTO MAJORAS. 

ris. 

. Copenhagen. kovo 20.—Su
lig gautu čia žinių iš Berlyno, 
veikiai I uis sudarytas naujas 
Vokietijos ministeriu kabine
tas. 

Grafas von Bemstorff, bu- riuomenės būriai , pasibaigus 
ves amba>adoriu> Suv. Valsti- nelemtajam militaristų sukili-
jose, busiąs užrųbežiniu reika- mui. 
lu n » t e r K Vienoje depešoje Berlyne 

Scbiffer, dabart inis viee- stovis palyginamas su parako 
ras ir teisdarystės mi- bačka. Bile menkiausia kibirk-
, užimsiąs kanclierio štiš gali paskleisti milžiniškas 

liepsnas. 
.en. von Seecht busiąs apgi- Militaristų vyriausybės ka

ino ministeris. riuomenė Berlyną apleido ko-
I finansų ministeriu^ nužiu- ]vo 1 8 <*• Tl" tuojans anos vie-

rėtas kapitonas Fislter Ctfnod t o n P"*uikta Eber to vyriausV-
generalis manadžeris Ham- *** kariuomenė. Apginimo mi-
burg-Ameriean garlaivių lini- nisteris Noske tuo metu jau 
j 0 s buvo Berlyne. ^ 

Vakar iš S tu t tgar to laikraš- Kapp 'o kariuomenė apleiz-
ėiui Hainburg-Fivmdenblat t ( l a m a l l l i e < t » **vdė į žmonių 
pranešta, kad ministeris Noske -minias, kurios nenuolankiai į 
jau rezignavęs. Paskui ji re- Ją atsinešė. Daug žmonių nu-
dgnaves ir Dr. Meine, Prusi- žudyta ir sužeista, 
jos vidujinių reikalu miniote-" Reikalaujama atmaina. Į 

Kol-kas radikaliai elemen 
tai dar nemėgino ten sukelti 
suiruėių. Bet abelnas stovis 
yra labai intemptas. Je i radi
kalams nepavyks Berlyne pa
kelti naujos revoliucijos su 
tikslu paveržti valdžią, tai jie 
turės gana jėgų pasidarbuoti , 
kad Eber to vyriausybėje butų 
įvestos atmainos. 

Abelnai nuomoniaujama, 
kad Eberto vyriausybė mėgins 
be nieko praleisti a t l iktus re
akcionier ių žygius. Tad radi
kalams ir bus progos pasidar
buoti, kad vyriausybėn butų 
priimti rV radikalų atstovai. 

Daugel Vokietijos miestuose 
spartakai (bolševikai) įsteigė 
savo sovietus ( ta rybas) . Bet 
tame veikime jie nepadaro jo
kio didelio pažangumo. 

Yra aišku, kad spar takams 
ir jų sovietams priešinasi gy
ventojai. Neturėdami užuojau
tos ir t inkamo prielankumo, 
negali ^ s ė k m i n g a i veikti. 

50 žuvo Drezdene. 

Bolševikizmas labjausia ple
čiasi Saksonijoj. Aną dieną 
Drezdene nužudyta daugiau 50 
žmonių susirėmimuose kariuo
menės su spar takais . 

Frankforte nužuayta apie 80 
žmonių. Sužeistų pilnos ligo
ninės. 

Londonas, kovo ,20, — Va
kar anksti ryte nežinomi pik
tadar ia i nužudė miesto Cork, 
Airijoj, lordą majorą McGu-
rin, jo namuose. 

Į namus įsilaužė kelį kau-
kuoti vyrai, majorą iš miegų 
pažadino ir nušovė. 

Kuoveikiaus buvo pakvies
tas gydytojas ir kunigas. Bet 
atvykusieji rado majorą miru
sį. 

Majoras MeGurin buvo žy
mus siun-feineris. Anglijos 
valdžia jį Jutuomet buvo in
ternavusi už a iri u> sukilimus 
karės metu. 

SUTARTIS BUS SUfiflį-i _ £ ? £ _ _ ? 
ŽINTS PREZIDENTUI. ! 

RATIFIKUpTI TRUKO 7 
BALSŲ. 

Rezoliucija apie karės pabai 

PASKATINAMI KAREIVIAI 
KOVOTI PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS. 

Washington, kovo 20. — 
Vaka r senatui antru kar tu ne
pavyko ratifikuoti taikos su
tart ies su Vokietija. Podraug 
su sutart imi nepatvir t inta nei 
tautų sąjungos reikale talki
ninkų padarytas sutarimas. 

Už ratifikavimą balsavo 49 
senatoriai. Prieš — ,°>5. Vadi
nasi, t ruko 7 balsų dviem treč
daliam, kad balsavimas turė
tų but teisiotas. 

Dabar senatas neratifikuotą 

ĮSTAIGOSE. 

Dabar su teismo pagelba bus 
paliuosuotos. 

viniai Turkijoje 
P R I S I E I S P A K E L T I KOVĄ, rusų bolševikų atkaklumo. 

P R I E Š TURKUS. j Kuomet talkininkai butų Už
imti Turkijos malšinimu, kas 

Whi te Plains, N. Y., kovo 

Vokiečiai šaukiasi talkininku 
pagelbos. 

Londonas, kovo 21. — Talki-
20. — Iš Central Islip paini- j - , jnk a j užėmė Turkijos sosti-
šėlių įstaigos veikiai bus pa- į n c Konstantinopolį. Imtasi 
liuosuotos Miss Plioebe Brusli, j visokiausių priemonių prieš 
68 metų, ir jos sesuo Ada, 56 s a v o priešininkus turkus. Žy
nį, įstaigoje jos neteisotai 
buvo laikomos per dešimtį me
tų ir niekas tuo laikotarpiu 
nepasirūpino jas paliuosuoti. 

Kuomet seserys paimtos pa

ini dalis turkų veikėjų suareš
tuota. Iš jų daugelis jau de
portuota iš Konstantinopolio 
į salą Malta. 

Tad su sostine veikiai ir be 
mišėlių įstaigon, tuo metu j o * dkfctto vargo apsidirbta. 
turėjo paveldėti vieno mili 
jono dolieriif vertės turtą. 
Dabar paliuosuotos vargiai 
jos a t ras kelių dešimčių tūk
stančių dolierių vertės turtą. 

Kiel'e paskirtas naujas 
komendantas. 

Berlynas, kovo 20.—Vietos 
kariuomenės komendantas, 
gen. von Kcecht, apginimo mi
nisterio vardu paskelbė pro-
klemacija į apaiiją. Paskatina 
kareivius sujungti bendras 
spėkas prieš bolševikizmą, ku
ris grūmoja Vokietijai. 

Gen. Seecbt reikalauja nuo 
kareivių, kad jie tėvynės ge
rovę visuomet ir visur dėtų 
pirmon vieton. 

KiePe komendantu paskir
tas viee-admirolas Levetzov. 

Tur ta i s turėjo pasinaudoti tas 
taikos sutartį sugrąžins pre- | a r t i e i k a t r i e j a s it%darė įstai-
zidenui ir praneš, kad padą-, g 0 n 

ryta su Vokietija sutar t is ne-j S e f l e f y g p a s a k o j a , k a d m i ) 
pavykusi. (Jai ta sutart is yra) m e t a į s ^ ^ y a k a n j j ( ) S ^ 
t inkama talkininkams, bet ne-t *• •_, ...... „..„YT. *Q,-rt »,rtfi 

į gojusios sergančią s a ^ moti- kos sutarties sąlygų ir kiek-

neleistų bolševikams ]>ersi-
mesti per Kaukazą, atsisukti 
nuo Persijos mbežių ir su
jungtojo is su turkais spėko
mis užtelti #prieš talkininkus. 

Talkininkai tą pavojų labai 
gerai pramato ir prieš jį jau 
šiandie gaminami apsisaugoji
mai. Turima vilties, kad taip 
neįvyks pirmiau, kol nebus 
pravestas reikalingas patvar
kymas turkų šalyje. 

Vokietija turės naują kabinetą 

Anglįjos užrųbežiniu reika
lų ofisas gavo informacijų. 

Sulig apturimų žinių, tenai j kad šiandie Vokietijoje pi rmu 
turkai baisiai nerimauja ir su j t in i s uždavinis bus tuojau* 
tuo prisieina rimtai skai'-y- sudaryti koalicijinį kabinetą. 
i • I 

«**« j Sakoma, be tokio kabineto nė-
Turkų naeijonalistų part i jai bus galima nuramint i užsiliep-

ir unijos ir progreso komite- snojusios šalies. 
tas nusprendę jokino būdu c , , , .. • , • n ?- m Z%i • « L • Sakoma, dabartinas preziden-nepildvti Turkrjai p.umotu ta-.« . ™ - -v, . 

tas Ebert išbusiąs savo vieto-

Kas kita yra Turkijos gilu
moje. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS Iš 
VOKIETIJOS. 

patarėjai 
partijų. 

pilieėiai iš įvairių 

BERLYNAS, kovo 20—Pramš 
ta, kad eia sogryšo prezidentas 
Ebert. Su juo parkeliavo ir soeija-
lista-s Seheldemann. Pakilęs gan
das, ar kartais Seheidemann ir vėl 
nebus paskirtas kanelieriu. 

f'ia <?eneralis streikas nepertrau
kiamas. Darbininkai reikalauja nu
bausti revoliucijas sukėlėjus. 

MES TAIPPAT ESAME 
NACIJA. 

Taip sako australai. 

Kssus vakar, kovo 19. po kruvi
nos kovos užėmė apsiginklavę dar
bininkai. Sakoma, apie oOO žmonių 
turėjo žūti. 

Pranešta, kad komunistai rytuo
se nuo Berlyno užėmė penkias ge
ležinkelio stotis. Prieš komunistus 
iš Berlyno pashjsta kariuomenė. 

Iš Dortmundo ant Essų maršuo- j 
ja '12.000 spartakų (bolševikų) ka-! 

riuomenės. Jie turi C> anuotas ir ;>0 
kulkasvaidžių. 

LONDONAS, kovo 20. — Ex-
£hange Ttlegraph skelbia labai 
abejot i ną žinią, buk iš rytų šono 
ant Vokietijos matuojanti rusų 
bolševikų skaitlinga kariuomenė. 
Juk Rusija su Vokietija sausžemiu 
nesusisiekia. 

COBLENZ, kovo 20.—Apturėta 
žinių, kad mieste Kiel susirėmimų 
metu žuvę apie 1,000 vokiečių. 

Visuose didesniuose miestuose 
seka riaušės ir kruvini susirėmi
mai. Šimtai žmonių žuvę. 

. Budapeštas, Ungarija, ko 
vo 21. — Aną dieną čia buvo 
pakilusios riaušės prieš žydus. 
Keliolika žmonių sužeista. 

Sydney, kovo 19.—Australi
jos premjeras Hugbes čia kal
bėdamas pasakė, jog Suv. Val
stijos purtosi pripažinti tau
tos sąjungos dėsnius, kadangi 
sąjungoje kiekviena Anglijos 
dominija turės balsą. 

Premjeras pareiškė,- jog jis 
stebisi tokiuo Suv. Valstijų 
pasistatymu. Sakė, Suv. Val
stijos turi žinoti, kad ir Aus
tral i ja y ra nacija lygi Suv. 
Valstijoms. Be to, Australi ja 
tūkstantį kar tų daugiau nu-
kentėjusi ka ip Suv. Valstijos 
buvusioje karėje. 

Suv. Valstijoms. 
Senator iui Hitebcock, demo

kratas , po nepavykusio balsa
vimo pareikalavo, kad sutar
tis ir tolesniai butų palikta 
senate. 

Bet senatorius Lodge, re-
publikonas, padarė rezoliuci
ją sutartį sugrąžinti preziden
tui. Lodge rezoliucija priim
ta didžiuma balsų. 

Po tokio apsidirblmo su tai
kos sutart imi, senatorius Knox 
atnaujino savo rezoliuciją, su 

ną. Tuo metu į namus įsiveržę 
nežinomi keturi vyrai, abidvi 
paėmę automobiliun ir nuve
žę pamišėlių įstaigon. 

Ko .jau nepasitaiko šitoj 
margoj šalyj. N 

vienam zingsnvi 
talkininkams. 

pr 'eš i t ies 

J a m pagelbon paskir ta keturi lig kurios prezidentas turi 

JAPONAI TAIKOSI SU 
KINAIS. 

1 Tokyo, kovo 21. — Sužino
ta, kad Japonijos vyriausybė 
savo pasiuntiniui Pekine įsa
kė pradėti vesti tarybas su 
Kinijos vyriausybe Sbantpngo 
klausime. proklamuoti karės pabaigą, ty. 

įvykusią taiką su Vokietija, j 
nežiūrint neratifikavimo tai-1 DU ŽUVO NUO SVAIGALU. 
kos sutarties. 

Melrose Pa rke du lietuviu 
mirė nuo svaigalų gėrimo: 
Louis Beržanskis ir Michael 

met be reikšmės butų ir pre- j Gaudrimas. Nuodingų svaiga-
zidento " v e t o " . i lų jiedu gavę vienam saliune. 

N 

T—• 

Knoxo rezoliuciją turi pripa
žinti abudu kongreso butu 
dviem trečdaliais balsų. Tuo-

EYTOJ SUGRY&TA VOKIE 
ČIŲ VYRIAUSYBĖ. 

Didžiai pasmerktas Kappo 
žygis. 

GRAFIENĖ TOLSTOI SAU 
KĖŠI PAGELBOS. 

Am. R. Kryžiaus priėmė tar
nybon. 

Konstantinopolis, kovo 20.— 
Grafienė Marie Tolstoi, bu
vusio rusų rašėjo-filosofo Tol
stojaus seserietė, čia buvo at
keliavusi su kitais rusais pa
bėgėliais iš pietinės Rusijos. 

Aną dieną grafienė kreipė
si j Amer. Raudonąjį Kryžių 
pagelbos. Kadang i j inai kuo-
geriausia kalba angliškai, tuo-
jaus pr i imta Raudonojo Kry
žiaus štabam. J i n a i saloje Pro-
ti tarnaus kaipo perkalbėtoja. 

S tu t tgar tas , kovo 20.—Per
t raukta čia sesija Vokietijos 
steigiamojo susirinkimo. Sėsi-
ja bus atnaujinta Berlyne gal 
ateinantį pirmadienį ar antra
dienį. 

Prezidentas Eber tas ŝ n m p 
nisteriais iš čia Berlynan iške-
liaus rytoj . 

Žymesnieji socijalistų vadai 
pareikalavo, kad rezignuotų 
apginimo ministeris Noske. 
Tad šis tuojaus ir padavė re-
zignavimo raštą prezidentui 
Ebertui. 

Buvęs premjeras Scbeide-
mann ir nepriklausomų soci
jalistų lyderis Henke susirin
kime karčiais žodžiais užsipuo
lė prieš ministerį Noske. I ' 

Henke paklausė, k u r buvo ir 
ką veikė ministeris Noske 
tuomet, kuomet Kapp buVo 
nutvėręs vyriausybę už gerk
lės. To klausimo Noske te-

čiaus»negirdėjo. Nes jau buvo 
pasprųdęs iš susirinkimo buto. 

Pasmerktas Kappo žygis. 
Susirinkime visų didžiųjų 

partijų vadai kalbėjo. Visi pa
smerkė Kappo darbus ir rei
kalavo revoliucijos sukėlėjus 
aštriai nubausti . 

• v. 
Buvo tariamasi pat raukt i 

ieisman ir kokios bausmės pa
reikalauti. Nutar ta pa t raukt i 
teisman devynis didžiausius 
kaltininkus. Bausmė nenusta
tyta. Bet vienas vyriausybės 
elementas stovi už tai, kad 
del pavyzdžio kitiems mirtimi 
nubausti tik vieną revoliucijos 
vada vietoje visų. 

Kareiviams bus dovanota. 
Susirinkime tečiaus galuti

nai nutar ta paskelbti amnesti
ją visiems kareiviams, daly
vavusiems revoliucijoje. 

Sulig gautų informacijų, re
voliucijoje dalyvavo apie 50,-
000 kareivių. 

Nu ta r t a tuos visus karei
vius kuoveikiausia paskirstyt i 
į neskaitlingus būrius ir pra
šalinti iš Berlyno priemiesčių 
ir apylinkių. 

Naciona l i s ta i tu r i armiją. 

Turka i nacijonalistai Tur
kijos gilumoje turi stiprią ar
miją, katros būriai dažnai už
puldinėja talkininkų okupaei-
jines kariuomenes. Kol ta ar
mija gyvuos, nebus nei kalbės 
apie turkų pasidavimą. 

Kad sunaikinti tą armiją, 
talkininkams prieš ją Vfi}*at 
reikia pastatyt i armiją. Tal
kininkų armija ne, tik turi but 
skaitlinga ir ištaikoma, bet 
lygiai pasižymėti ii kitokio
mis nepaprastomis ypatybė
mis. 

fteikia atsiminti, kad Tur
kija' yra kalnuota ir kalvuota 
šalis. Daug vietų yra tiesiog 
neprieinamų. Kas blogiausia, 
kad turkai gali pradėti prieš 
talkininkus pasalingą karę, t. 
y. išpasalų užpuldinėjimus. 

Bet talkininkai neatsisako 
nuo to žygio. Turki ja turi but 
numalšinta, pa tvarkyta ir pri
versta prie paklusnumo. Sako
ma, veikiai busianti p radė ta 
ta kampanija yrVais šonais. 

Yra pavojaus nuo bolševikų. 

Bepig butų taip apmalšinti 
Turkiją. Bet yra ir kiti pavo
jai talkininkams. Kas nežino 

je neilgiau, kaip tik ligi 
einančių rinkimų. Vyrm 
beje tuo laikotarpiu pasi1! -
siąs dar ir ministeris Noskf. 
Bet jis turėsiąs kitokį užsiė-
utffuą. Nes apginimo miiriste-
liu bus paskir tas kokis nors 
generolas. Nimjan kabinetan 
bus priimti ir dešiniųjų parti
jų atstovai. Bus imtasi gali
mų priemonių sutruškinti pa
kylantį bolšev ;kizmą. 

Šaukiasi pagelbos. 

Kberto vvriausvbė, anot 
depešų iš Berlyno, pažada į-
sakmiai pildyti taikos sutar
ties sąlygas. Bet podraug šau
kiasi talkininkų pagelbos. Sa
ko, talkininkai tur i pristat) ti 
Vokietijai reikalingo masto ir 
pagelbėti kr bitais. 

Monarchisiai ir utilitaristai 
jau įveikti. Negreit bus pavo
jaus iš jų pusės, sako vokiečiai 

Didžiausi šiandie vidujiniai 
(naminiai) Vokietijos prieši
ninkai — tai spartakai (bolše
vikai) ir nepriklausomieji so
či jalist ai (bolševikų sėbrai) . 
Šiandie jie gavo progos neri
mauti. 

Tad šituos priešininkus rei
kia suninžginti. Tam tikslui 
reikalingos bendros jėgos. Tuo 
tikslu ir bus sutverta koalici-
jinė ministerija. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI A- BALSUOS SEKRETORIAUS 
P I E SUKILIMUS 

VOKIETIJOJE. 

KLAUSIME. 

Sako, vokiečiai suokalbiavę su 
rusais. 

Londonas, kovo 21. — Ki-
birkštiniu telegrafu iš Mask
vos bolševikai aiškina pasta
ruosius sukilimus Vokietijoje. 

Tvir t ina jie, jog pirm poros 
savaičių prieš revoliuciją Vo
kietijoj, Berlyne vokiečių mi
li tar is tai turėję slapta konfe
renciją soi rusų ^ juodaš imčių" 
vadais. Iš rusų konferencijoje 
buvę Alek^andr Gučkov ir ku
nigaikštis Volkonskii. 

Washington, kovo 21. —To
mis dienomis senatas balsuos 
reikale paskirto valstybės 
kretoriaus Colby t inkamumo 
užimti vietą. 

DĖDĖ ŠAMAS GAUS 
KARĖS LAIVUS. 

Washington, kovo 21. 
Karės laivyno departament 
paskelbė, kad Suv. Valstii 
veikiai gaus 5 vokiškus k* 
laivus, musųx šaliai paski i t 
taikos sutartimi. 

u 

y 



D R A U G A S Pirmadieniu kov*s 2% 192C 

LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
• b u i kasdieną išskyras nedėldienius. 

PREUTMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Meto « . . « . . • . . . 3-&0 

8UV. VALST. 
Metams .... $6.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užs t rašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti iiper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus J regis
truotą, laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKinley §114 

Kauno Maištas. 

priežasčių. Lietuvos Valdžia 
jau susekė, kad <o pono titu
las buvo glavkovarko. Tai bol
ševikiškos zobilįainės žodis. 
J is susideda iš keleto rusiškų 
kapotų žodžių. Žinodami bol
ševikiškos zobildainės taisyk
les spėjame, kad glavkoverko 
reiškia: glavnii koveaiskii ev-
reiskii revoliucijonnii komis-
sar, t. y. vyriausias Kauno 
žydų revoliucijos komisaras. 

Iš to negalima tvirtinti, kad 
tas vadas b;itų buvęs žydas. 
Viena raidė e gali-reikšti ne 
vien "evreiski i" , o ir kita žo
dį prasidedantį ta pačia rai
de. Antra; bolševikų ir žydų 
organizacijoms gali skirti ne-
žyda komisarų. Dažnai jie t$ 
ir padaro. Jei tasai asmuo bu
tų turėjęs augštų valdvietę 
Lietuvos valdžioje, ypač jei ji-

| sai naudotųsi pi -įtartim dau
gelio kairiųjų socijalistų ir te
besančių Lietuvos valdvietėse. 
ir mokančių agituoti Ameriko
je, tai lengvai suprastume 
priežastį užtylėti jo pavardę. 

Šiandien spausdiname ofiei-
jalį Lietuvių Valdžios prane
šima apie neseniai įvykusį ka
reivių sukilimą. Visį džiau
giamės, kad tas sukilimas ne
pasisekė; visi taip-gį nuosir-
•tkziai apgailestaujame įnirtį A-
merikos karininko, žuvusio tą 
maištą bemalšinant. Ofieijalis 
Lietuvos pranešimas nepakako 
jo pavardės, bet iš telegramų, 
tilpusių Amerikos laikraščiuo
se žinom**, kati tai buvo p. 

-Harris. 
Buvome girdėję, kad vyriau

siu karo vadu vėl tapo pas
kirtas generolas K. Žukaus
kas. Bet pranešimas sako: 

*'Vyr. Karo Vadas genoroli's 
-leitenantas Liatukas nuvvkes 
j Panemunę". Matoma, kad 
antru kartu gen. Žukau/ i į^ 
labai neilgai bebuvo Vyriau-
siu Karo Vadu. 

Pranešime minėtas taip su
kilėlių Antanas (irigaitis. J is 
nėra tikras brolis žinomo C! i i -
cagos socijalisto. Jie yra trys 
i»roliai: vyriausias Aleksan
dras — Pijus. Tas yra kuni
gas ir kanauninkas, Seinų 
vyskupo pagelbininkas. An
tras yra Pijus — Aleksandras 
Chicagos socijalistų vadas. 
Trečias yra Justinas; tas jau
nas dar nebaigęs mokslų. Jie I 
turį ir seserų, kurių trys išė 
jo mokyklas. 

Kauno maištas parodo, kad 
partijinė agitacija veikia lie
tuvių kariuomenėje. Kol kas 
kariuomenės dauguma palaiko 
dabartinę valdžią, bet mato
mai yra viena partija, kuri 
bando patraukti kareivius 
prie savęs. 

Lietuvos valdžia neužtekti-
nai atkreipia domos į tą pavo
jingą dalykų. Pati vald/ir 
leidžia šalę regulerės kariuo
menės organizuoti neregulerę 
karinę šaulių jiegą. Kada ko
kis nors asmuo pilnas nesvei
kos ambicijos panorės an-1 
versti dabartinę Lietuvos vai 
džią, jis jau turės iš ko rink
tas. Jei regulerė kariuomenė 
nepasiduos jo gobštumo tiks
lams, tai jis dar turės sau 
liūs, kurie bus mažiau atsar
gus ir mažiau prigulmingi nuo 
teisėtosios valdžios. 

Kitų viešpatijų prityrimai 
jau parodė, kad pavojinga y-
ra turėti šalyje dvi karini or-
ganizaciji. Mes svetimais pri
tyrimais nesinaudojame; no
rime pafy> išbandyti pavojin
gų žai>lų kenksmingumą. Ka
da -pasijusime daug pralieję 
kraujo vieni kitiems, tada už-
sidrausim<> pavojingų žaislų. 

Ofieijalis pranešimas vy
riausio sukilėlio pavardės nes
kelbia. Matyt turi svarbių 

Centralizacija. 
Lietuvos Misija ketina su

vienodinti visą Lietuvos šelpi
mą. Tą sumanymą pradeda
ma vykinti nuo Raudonojo 
Kryžiaus. Mat šiandien yra 
dvi lietuvių organizaciji tais 
pačiais tikslais: katalikų rau
donasis kryžius su dideliu 
pluoštu surinktų pinigų ir di
delėmis krūvomis daigtų ir 
džiova serganti liberalų orgm-
nizacijėlė. 

Kitą syk Kgipte faraonas 
sapnavo, kad liesosios karvės 
pralijo penėtąsias ir liko lie
sos. Mųs Misija ne faraonas ir 
nesapnuoja nei neveda laisva
manių politikos, tik ne viską 
žino kas Amerikoje yra, o iš 

Įd&uopos atsivežė įprotį viską 
centralizuoti. 

Kada faraonas pabudo, tada 
"nei liesų nei riebių karvių jau 
nebebuvo ir jis jas visai užmir
šo. Žinant Amerikos žmonių 
įpročius ir dvasią galima spė
ti, kad ir mes veikiai pabudę 
neberasime nei tuščių nei pil
no raudonojo kryžiaus. Xemė 
katantiems žegnotis kryžiaus 
išnykimas gali ir patikti. La
bai galimas daigtas, kad tat 
patiks ir Amerikos lietuviams. 

l'ž jokius pinigus neapsim-
tume naikinti Raudonąjį Kry
žių. Bet neraudosime, jei kiti 
jį pana i kis. Kai-kitrie nuke
liavusieji i Lietuvą veikėjai 
neteks algų. Tada jie užsidirbs 
duonos gydydami žmones. Tai 
bus pirmutinė centraliza
cijos auka. Ta auka neskaudi. 

Bet visos viešpatijos centrą 
lizuojančios savo viešą veiki
mą užmuša žmonėse pasitikėji
mą. Tat labai aiškiai matyti 
Prancūzijos istorijoje. Septy
nioliktame Šimtmetyje Liudvi
kas Keturioliktasis viską su
vienodino Prancūzijoje. Aš
tuoniolikto šimtmečio pabai
goje pakilo didžioji prancūzų 
revoliucija. Žmonės neatkėlė 
perdidelio vienodinimo. Už vi
sus mintijo Paryžius, visi pil
dė Paryžiaus įsakymus, as
menų sumaningumui nebeliko 
vietos. 

Tą žinojo Rusijos carai ir 
jų ministrai. Bet jiems rodėsi, 
kad yra skirtumas tarp jud
rių prancūzų ir nerangių ru-
<u. Petrogrado augštieji valdi
ninkai nuteisindavo Rusija* 
centralizaciją sakydami, kad 
kaimuose ir mažuose Rusijos 
miesteliuose nėra kam minty
ti. Protaujančių asmenų ką lik 
ištenka Peterburgui; tai jis, 
girdi, turi mintyti už visą Ru
siją. Ir ištiesų viskas buvo 
suvienodinta carų Rusijoje. 
Petrogradas paėmė į savo ran-
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Deki Suirutes Lietuvos Kariuome
nėje Kaune, ' 

Apie sukilimų dalies kariuo
menės Kaune gautas yra tok
sai oficįjalis Generalinio Štabo 
Viršininko pranešimas. Šiame 
pranešime atsitikimai iš 22 ir 
23 dienos, kuomet buvo suki
limas, šiaip aprašomi: 

Ofieijalis pran. N. 1148. 
Vasario 22 diena. 

10 v. 35 min. Raitelių pulko 
dalis, su karininkais, orkes
tru, apginkluotas atėjo ant 
aikštės prie Įgulos Bažnyčios. 
Pareiškė savo reikalavimus. 
Su atvykusiais kalbėjosi Vy
riausias Karo Vadas Genero
las Leitenantas Liatukas. 

11 vai. Raitelių pulko dalis 
ramiai rikiuotei tvarkoj išsi
skirstė. 

Valstybės Tarybos narys kun. 
VI. Mironas yra davęs šiokiu 
paaiškinimų. 

Vasario 22 dieną raitelių 
pulko dalis ir nekurios Kauno 
Komendantūros Kuopos susi
rinkę prie Soboro per savo 
delegatus pareiškė Vyriausia
jam Kariuomenės Vadui savo 
reikalavimus. Reikalavimai bu 
vo daugiausia ekonominio tu
rinio ir prie jų pridėtas vienas 
politinis pageidavimas, suteik
ti kariškiams teisės dalyvauti 
rinkimuose į Steigiamąjį Sei
mą. Vyriausiajam Vadui1 ftt' 
sakius, kad visi ekonominiai 
reikalavimai jų yra pamatuc 
ti in Vyria visybė pasistengs 

, «, . . . . . iš savo pusės teisingiems rei-
11 v. 13 vai. Gandai, jog rai-1, , . v , .. 

', • , kalavimams užganą padaryti, 
tolių pulko, Komendantūros . . v. . . . . , , 

r\Z . . , bet prie sio pridėjo, kad bu-
kuopoj, Panemunes igu.es da- ., . . ., , , v T i , . . . Įdas pateikimo .tų reikalavimų Ivj eina bruzdėjimas. . . . , , . . w\„ n_ . ,, . . . yra neteisėtas, tą patj kauuo-

13 v. 20 mm. Gauta /.ima, , . . , .-. 
; . ,_ !L » « mene galėjo padarvti neda-
kad Vyr. k a r o vadas Genero- . . , . , T^ 

T r , . J , rant jokių demonstracijų. De-
las-Leitenantas Liatukas nu-1 , . ,.,.v, ., , . 

. _ .V1 , ,. lei politiškojo reikalavimo,.ji-vvkcs i Panemune įsklausvti . , . , -v, . . . . . \ , *. , v . . Z* \ 8 a i ' kaipo kariškis, įr-gi netu-reikalavimus kareivių II at- * • • * * , ' • i- • 
r . n tos teises, tai jos nedali ir 

sargos batalione suimtas ir , ... . . . . . v. 
. , . ! A., .. „ kitiems suteikti, taigi SI rei-

patalpintas Artilerijos pulko , , . . .. , r . 
, . j * kalavnna jisiii pateiks Vvriau-

nu o vadoje. 
Tuo pačiu laiku sukilėliais 

suimti, I I atsargos batalione 
iv Artilerijos pulko karininkai. 

KS v. 18 v. Sužinoia. kati 
'šlamu įgulos dalys: 8 pėst. 
pulkas, 6-to pulko 1 batalio
nas lieka ištikimi. 

18 vai. Tvvko susišaudviuas 
C- v * 

tarp sukilėlių ir šancų jgulos 
dalių. Sukilėliai šaudė iš ar
tilerijos. 

18 v. 50 min. Palestas \wv 
tiltą j I^memunę šarvuotus au
tomobilius, ištikus atsparai 
kulkosvydžiuose grįžo atgal. 

20% vai. Gauta žinia, kad 11 
atsargos bataliono ir artileri
jos pulko karininkai paliuo-
s-uoti. 

Vasario 22 — 23 naktį. 
Iš generalinio štfcbo daug 

sykių kalbėta su sukilėliais 
Panemunėje įvairių dalių var
du ir tokiu būdu jų jiegos ir 
pienai sužinoti. 

Priimti žingsniai prie ryt 
dienos Operacijų. 

Vasario 23 dieną. 
5 vai. Atvvko iššaukta iš 

Kaišedorių 4 pėst. pulko kuo
pa. 

6 vai. 8 pulko dalis pradeda 
žygiuoti pirmyn per Xemuną 
į Panemunę. Viena kuopa iš
siųsta į Rok į. 

8 vai. 2 atsargos bataliono 
kareivinės užimtos. Sukilėliai 
traukiasi Prienų link. 

llVo vai. Panemunė apsupta 
ir užįnta. Maištas likviduo
tas. Daugelis sukilėlių suimta. 
Seneralinio štabo Viišininkas 
pasirašo Gen.-Leit. Nastopka. 

Atvykęs iš Kauno Lietuvos 

sybei ir atsakymą karuomenei 
galės duoti tiktai pasitarus 
su Lietuvos Vvriausvbe. V v-
riausiojo Vado atsakymas pa
tenkino kariuomenę ir jinai Va 
miai išsiskirstė. 

Tą pat'įą dieną apie vienuo
liktą valandą ryto pranešta bu
vo Uenepalin Štaban, kad at
sargos batalijomis Panemunėj 
ir-gi pradėjo nerimauti. Vyr. 
Karo Vadas Generolas'Liatu
kas pasirįžo ir ten nuvažiuoti, 
manydamas, kad ir ten jam pa
siseks ramiai sunervintą ka
riuomenę numalšinti. Bet, nu
važiavęs Panemunėli, rado jau 
sunervintą kariuomenę aštres
nėj formoj. Vadovaujant dau
giausia kitataučių, kareiviai 
jau mėgino plėšti amunicijos 
sandelius. Prabilus Generolui 
Liatukui, j au jo nebepaklausė, 
ir trys vyrai rusiškai ir lenkiš
kai prie jo aštriai prabilo. Xu-
gįnklavę nuvedė į kambarį, ku 
riaine jau buvo suareštuota 11 
atsargos batalijono karininkų. 
Suareštavus Vyriausiąjį Karo 
Vadę, apsaugos vice-ministeris 
p. Merkis nuvažiavo į Šancus, 
kur stovėjo 8-tas pulkas, ir pa
reikalavo iš Panemunės sukilu
sio batalijono delegatų. Atėjo 
delegatai ir pateikė' savo 13 
punktų savo reikalavimų. Dau
giausia ir-gį ekonomiško turi
nio su pridėčkais šitfk tiek po
litiškos, kaip va: teisės daly
vauti Steigiamojo Seimo rinki-
niuose, laisvės susirinkimų ir 
žodžio kariškiems. Vice-mini
steris p. Merkis atsakė, kad 
reikalavimus jisai tik tada pri
ims, kada jie paleis suareštuo-

kas ir mokslą, ir labdarybę, 
ir visuomenės veikimą, ir deg
tinės pardavinėjimą, ir spau
dą, ir dailę. 

Iš to didelio suvienodinimo 
pasidarė, kad Petrogradas ru-

Belgai elgiasi priešingai. 
Jie remia privatinių asmenį 
sumanytas ir .vedamas naudin
gas įstaigas ar draugijas. Tos 
beaugdamos, bestip rėdamos 
pačios susiekia šonais. Tada 
jos pačios pajunta reikalą vie-

pinosi taip-gi žemės ūkės rei- į nytfs įr susivienija be valdi-
kalais. Ir dvidešimtame amži-
je nebuvo metų, kad kur nors 
Rusijoje nebūtų buvę bado. 
Visus bekerpant sulig Petro
grado kurpaliaus pasidarė, 
kad niekas Petrogradu nepa
sitikėjo, niekas liuosu noru ne 

ninko paliepimo. Toki s susi
liejimas būva nunokęs ir svei
kas. Jis nevaržo laisvės, netem 
pi a visuomenės ant savo su
galvoto kurpalio, negamina 
nepasitenkinimo vyria usyb*. 

t Kur nėra centralizacijos 
padėjo jam dirbti. Atėjo va- j t atsiranda keletas centrų. 
landa, prievartos nebegalima 
buvo panaudoti ir Rusiją pa
ėmė bolševikai. Jie ją tol val
dys, kol ir jų centralizacija 
įbjurs. 

Nėra skirtumo tarp pran
cūzų ir rusų: centralizacija a-
bejiem blėdinga. 

Tie lenktyniauja vieni su ki 
tais ir tautai neapsnųsta. Ge
riausias daiktas kada vieno
dumus gamina reikalas, o ne 
teorija. Vieni to nesuprantą, 
kiti to nenori, nes partijos ar
ba asmens norus labiau bran
gina už tėvynės nauda. 

ta. Vyr. Karo Vadą ir % r i š -
trius ir išduos atkilimo vadus. 
Sukilėliai į tuos Viite-minigte-
rio reikalavimus 5 valanda po 
pietų atsakė šūviais iš kanuo-
Hų. Ne$urėdanvi daug šovinių, 
tžsovė keliolika išartų. Keli šo
viniai krito į vidurį nuėsto, bet 
nuostolių mieste nepadarė, tik
tai Šancuose vienas šovinis 
pataikė į medinį namelį ir jį 
uždegė. Per visą naktį sargybą 
laikė 8-sai ir 6-sai pulkai, ryto 
metu atvažiavo iš Kaišedorių 
p. Variakojo pulko dar viena 
kuopa ir apie aštuntą valandą 
Panemunė buvo paimta, suki
lėliai suareštuoti, tiktai neku-
rie suskubo pasitvėrę dvyliką 
arklių pabėgti. 23 dieną, 11 va
landą ryto pakėlė riaušes lakū
nų nerikiuota kuopa. Ją leng
viau nuramino, tiktai, deja, to
je kovoje žuvo vienas Ameri
kos karininkas, liko smarkiai 
sužeistas ir per valandą mirė. 
Kova su sukilėliais neapsiėjo 
be aukų. Daugiausia nukentėjo 
sukilėliai; neturėdami savo 
tarpa karininkų ir užtenkamai 
kulkosvaidžių, ginės vien savo 
atkaklumu ir per tai daug nu
kentėjo. Numalšinus sukilimą 
viskas vėl grįžo geron vagon. 

Ištirti priežastims sukilimo, 
susekti jo tikrąjį šaltinį Vy
riausybė paskyrė tam tikrą ko
misiją, į kurią inėjo pro f. Val
demaras, Valstybės gynėjas p 
Skipetisir juristas Rymša. Lig 
kolei dar komisija neužbaigė 
savo darbo, sunku kas tikrai 
dar pasakyti, bet tame nelai
mingame sukilime aiškiai pai
niojasi lenkų ir rusų bolševikų 
siūlai. Tai tiek papasakoja kun. 
Mironas. Laikraštyje "Lietu
v a " nuo vasario 25 d. patilpo 
toksai Generalio Štabo prane
šimas : 

GKNKRALK) ŠTVIK) 
PRANKŠLMAS. 

• 1920. II, 23. 
X Batalijono ir X ha tarėjos 

nesąmoningoji kareivių dalis, 
tamsių agitatorių ne lietuvių 
kilmės kurstoma, vasario 22 d. 
pakėlė Panemunėje bruzdėji
mą prieš savo vyresnybę. Maiš
tininkus vedė ne lietuvių tau
tos asmens. Energingai ap
siautu* Panemunę, Šancų ir 
Kauno .^ulos dalhns, bruzdėji
mas numalšintas. Kurstytojai 
ir maišto vadai suimti. Pane
munės įguloj gyvenimas inėjo į 
savo vėžę. 

Generolas Leitenantas 
Nastopka. 

O be to įdėta ir šitokia žinia: 

ŠTAI LIETUVOS LAISVAS 
PRIEŠININKAI, KURIE 
SUDARĖ SUKILĖLIŲ 
.BRANDUOLĮ. 

Vyriausio vado (glavkover
ko) pavardė tuo tarpu neskel
biama. 

Vvriansias komisaras Sta-
nislav Gecevič. 
y Štai ir kitų maišto galvų pa

vardės: 
Girdon Trubin, Maks (illass, 

Jofin Tevel, Taube Midiael, 
Liudvik Ninant, Zefer Vulf. 
Slaboda Samoel, Aliulis Sta
sys, Jan Grablevski, Ziberman 
Vulf, Veiter Kosta, Grigaitis 
Antanas, Vaišvilo Bronislav, 
Liutkevič Jeržy, Pažennik 
Prane, Barkovaki Vaclav, Sli-
kas Jonas, Brazaitis Petras, 
Začynski Piotr, Jakubovski 
Andrezej, Grider Freinord, 
Ražennik Frane, Bruk Leiber. 

Jų tarpe yra ir nekariškių: 
be to, daugelis jų ir lietuviškai 
nemoka. 

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras. 

CLEVELANDO ŽYDAI IR 
LIETUVOS BONAI. 

Sekantis straipsnis pasirodė 
Clevelando žydų dienraštyje 
"Die Yiddescbe Welt ." 

Ponas Schaffer, gerai žino
mas žydas, Amerikos pilietis, 
gimęs Lietuvoje, labai pasek
mingai darbuojasi pardavinė
jime Naujosios Respublikos 
Lietuvos Paskolos bonų ir tiki
mės, kad visi Clevelando žy
dai, ypač tie, kurie iš Lietuvos 
atkeliavo, prigelbės toje gar
bingoje užduotyje. 

Lietuva žydams visados bu
vo laimės šalis. Žydų išeivijai 
antroji tėviškė. Tenai kįlo di
džiausi žinovai ir mokslo vy
rai. Lietuva visados buvo žydi-
jos prieglauda. 

Kuomet kalbama apie di
džiuosius Judaizmo mokslinin
kus, Lietuvos vardas visados 
užima žymią vietą. Taip-gi, jei
gu kalba yra apie garsiuosius 
dadininkus, matematikus arba 
numylėtus dainius žydų išeivi
joje, be Lietuvos paminėjimo 
negalima apsieiti. 

Žydams Europoje Lietuva 
tai Palestina, o Vilnius tai Je-
ruzalis. Apart šito Lietuva žy
dui yra meilesnė už kitas Euro
pos šalis, nes žydai Lietuvoje 
niekados nebuvo persekiojami, 
nesijautė svetimais ir gyveno 
taikoje kaip broliai. 

Nun-gi, kuomet "laisvės va
landa atėjo del Lietuvos, žydai 
kartu džiaugiasi su lietuviais. 
Tarpe Lietuvos ministerijų trys 
randasi žydai: D-ras Solovei-
čikas, J. Rachelovicz ir S. Ro-
senbaum. Daugelis žydų užima 
svarbias vietas Lietuvos res
publikoje. Daug žydų oficierų 
randasi Lietuvos armijoje. 

Lietuva dabartės nori išpar
duoti už 10,000,000 dolierių bo
nų. Jųs, katrie galite šelpti Lie
tuvą šiuose garbinguose sie
kiuose, a r negelbėsite Lietuvai 
atsistoti tarp kitų tautų? 
Clevelando epiota yra $100,000. 
Įsitikinę esame, kad žydai 
Clevelando užims žymią vietą 
pirkime Lietuvos Laisvės bonų. 

Kun. V. Vilkutaitis. 

LIETUVA KRUTĄMUOSE 
PAVEIKSLUOSI. 

23—24 bus PWMW"" Pa-
temykite kur bus *odamo 
draugo laikraštije. Rodis Kau
nas Filmių Išdirbystė. 

V. K. Puodžinnas. 

Y5TH1 

Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Desigmng Mokykla. 
Musųs isterna ir mokymo būdu jų* 
trumpu laiku iftmokslto TISO ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, detff&foff ir MUYlmo 
skyrius, kur kiekvienas Kauna geroe 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko
kiu* laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sajygų. 

Pattems daremes sulig mieres, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuri3J 
madų knyges. 

MASTER DESIGNRJG 
S C M 0 L . 

J. F. &as*ioka, Veaejas 
190 N. 8TATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

Dr. L L MAKARAS 
Ldetuvi* Ardytojas ir Chirurgm* 
KosrkuBde; ltMe le . Mlcfaican Are. 

l«lefMuw Puibnaa 34* far PsfttSS S1M 
Cfalcagoj: 4&15 So. W o o i S*. 

Tik Kctrcrro Takake nuo 8:30 iki 7:04 
TelctMMM T«nU 733 

II 

ATTORNEY AT LAW 

726 W. 18th STREET 
CHICAGO. 

J.P.WAITCHES 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4643 8. WOOD 8TBEET 

1 '• " T 

nuo 

I 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Harket 8tr. 
PottsvUle, Peana. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki t vai. po pietų 
Nuo I iki 8 vai. vakaro. 

I 

\f 
Su 

S » » * 8 

« • • • • • • • • — • • » 

JDr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLDIOI8 
Telefonas VaKU 60M 

VaJandoa: — 8 iki 11 Ui ryto; 
4 po pietų iki 8 vafc. Nedėlio-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakarą 

• • • ^ • • • • * ' • T f i > f * ' 

— « - « 

I Tel. Drover 7042] 

1 Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

J Valandos: suo 9 ryto iki 9 *vak. 
Nedoliomis pagal sutarimą 

i
4712 SO. ASHLAND AVENUEj 

arti 47-tos Gatves 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Res. 1229 W. 49 Avenoe 

Telefonas Cicero 8854 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LTETUViaHLAI 
*'.*m-

SS 

SS 

i » » W » » » t 

» 
» 

i Dr. M. T. STRIK0I/IS 
PRANEŠIMAS. 

L1KTUVIS 
Gydytoją* ir Chirurgą* 

Perkalė savo gyvenimo Tiet* 1 
Brlghton Park. 

3*14 W. 43rd Street., 

I
(47 ir Woed gmt.) m 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po pieta, «:80 iki ! 
8:30 vakare Ned*Homie 9 Tkt 11 rytaia ) 

TeL Boulevard 143 

3f-« 
f Telefonas PuUman 89 

DR. W. A. MAJOR 
GYDVTOJAB IK 

C&UUJKGA8 
Oftaaa 11710 Hlchlsaa Ava 

•dynos 8:89 iki 9 išryto — 1 Iki 
t po pietų — 8:89 iki 8:89 vakare. 
Nedėliomis nuo 19 iki 11 i&ryto 

I žą . - , r - • • • y . f • - T 9 j>i" • • j • •! • •,.'•! Į "jOj. 

• 

S 
PIEKITE 

LIETUVOS PASKOIsOS 
BONUS 

1 V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 

! I 
I 

Kambarį s 324 
Tel. Centrai 0390 

I I 

DR. S. BIESS 
Jtietuvis Oydytojai ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. -
Valandos 1—b ir 7 įki 9 vakaro. 
Residensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 iSryto. 

• ) » • " > • m9"W9¥mr « 

,m,m * * » » • • T M M . M m m • — • 1 ,W~J0SEPH C VVOL0N 

Gyvenimo Tel. Humboldt 99 
Vakarais 2911 W. J2-nd S4^0Ot \ 

Tel. Rockwell 8999 
CHICAGO, ILiL. 

Jetuvis Advokatas 
SO. LA SALLE STKE3CT 

9g****"«g , *Jf • " « • « > « • » 

m »» > 9»^»»»^»»9»»»» oru 
• T U " * «*nii— 

Dr.P.P. 
Lietuvi* 

I Dr. G, M. GLASER j 

f Vatauiūs, m W 83 
Tel. Yards 4jB8i 

0*. (l 
iii 

Praktikuoja 88 metai 
Ofisas 2148 So. Morgan St. 

{Kertė 32 ro St.. Chicago, IU. J 
SPECIJALISTAS » 

1 Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro J 
niekų ligų. j 

OF*SO VALANDOS: &u> 9 ryU į 
Iki 10. nuo 12 iki 2 pp piet, nuo 9 f 

iki 8 valandai vakare. S 
Medeliomis nuo. 9 Iki 2 po pie»_ ] Telefonas Yards 887 

http://igu.es
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
» » » » » » » » • — • m IK p > > i f i 

OMAHA, NEBR. 

Senai jau M Drauge ' ' matėsi 
žinučių iš šio miesto. Kai-.kur i e 
gal jau mano, kad omahieėiai 
tėvynės, Lietuvos, darbe ap
snūdo, bet taip nėra, nes vietos? 
lietuviai jau nuo senai rengėsi 
prie pardavinėjimo L. L. F. 
bonii. Viso to rengimosi ir visu 
tų laikytų susirinkimų nerašy
siu, nes dienraštyje užimtų 
daug vietos tik pažyiuėsiu,kad 
vasario 15 d. tapo sutverta sto
tis, o kovo 7 d. išrinkta riitkė 
• » 

JĮU. 
Tuoj po sutvėrimo stoties 

pamatėm laikraščiuose, kad 
Lietuvos Misija aplankys ir 
Omahos lietuvius. Didelis buvo 
džiaugsmas ir visu smarkumu 
ėmėmės rengtis, kad koiškil-
mingiausiai ja priimti. Nutarta 
pakviesti miesto valdininkus ir 
šiaip įžymius amerikonus pasi
tikti ant stoties L. -Misija. 

kurie svetimu protu gyvena. Il
ga laika, jie buvo klaidinami so
ti jaliMtŲ. laikraščių, gi dabar jų 
giminės Lietuvoje visai suklai
dino. Netrūksta Lietuvoje bol
ševikiškų agentų, kurie leidžia 
neteisingas paskalas buk vis
ko iš Auier. Lietuvon pristato 
ma. tik darbininkai nieko ne
gauna. Vien tik ponai su kuni
gais viską suima. Lietuvos so
diečiai lengvai įtiki tokiems 
melams ir rašo savo giminėms 
Amerikoje laiškus' atpasakoda
mi ta*> visas Lietuvoje paleistas 
neteisingas paskalas, buk jie 
tikrai žiną, kad iš Amerikos 
visko parleidžia: ir miltų, Ir 
mėsos,ir cukraus, ir tt. Neste
bėtina tat, kad sodžiaus gyven
tojai lengvai tiki. J ie mano. 
kad ne tie ponai ir kunigai, tai 
Jiems nė dirbti nereiktų, A-
merika išmaitintų. Tikras 
socijalistiškas rojus hutų. Gau
nantieji čia tokias žinias, ypač 

Darbščios lietuvaitės išpuošė ; tie. kurie save vadina progresi-
svetaine kaip galėjo (žinoma it 
lėšų pasidarė). Kareiviai pasi-
rengevbuvo nulydėti Misijų sve
tainėn. Žodžiu sakant, pasiren
gę buvom koiškilnnngiausiai 
sutikti. 

Bet štai paskutinėj dienoj at
ėjo telegrama, kad nepribus 

stais, lx>lševizmo užnuodinti ti
ki tiems pranešimams ir kenkia 
Lietuvos paskolai. 

Apšvietus, apšvietos, apšvie
tus. 

I. p . 

REIKALAUJA 

REIKALINGA PAGELBA. 

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne
reikalingas, dirbti kaipo 

Paokįeriai 
Truokeriai 
Prie Mašinų 
Assembleriai 
Langų Plovėjiai 
Prie eleveitorių 
Šlavėjiai 
Loduoti į karus s 

Šit ie ir kiti danbai ir gatavi 
vyrams kurie turi hiskuti pri-, 
tyrimo arba ne. 

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Belmont linijų. 

Atsišaukite i 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišaukit 

REIKALAUJA 

LEIBERIAI. 
Del brass fondres darbo, Di-

žiausios algos. Pastovus dar
bas. Atsišaukite. 

Stromberg Motor Company 
64 £ . 25 th Street 

Stewart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkway. 

LEIBERIAI. 
.Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT 0 0 . 

39th & Stewart Ave. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiitiititiniiiiifttMii 

GRAND RAPIDS. MICH. 
majoras Žadeikis į Omahą.' 
Vieni nenorėjo tam tikėti, kiti] Ant balso kan. kun. Kuktos 
nežinojo ir paskirtu prakal- įš Vilniaus, pirmininko Šelpi-
boms metu dauguma atėjo nu> Nukentėjusių Karėje drau-
prie svetainės, bet didžiai nu- gijos, ėia susitvėrė minėtos dr-
stebo radę ja uždarytą ir su- jos skyrius ir jau aukų vardu 
žinoję, kad įštikrujų Lietuvos 
Misija nepribus. Visi nusimina 
grįžo: vieni apgailestaudami, 
kiti išmetinėdami, treti net kal
tindami Lietuvos valdžią. Gir
di, jei jai mūsų nereikia, tai 
mums jos. Nesmagus susidarė 
-įspūdis. 

Atsilankymas maj. Žadeikio 
butų sukėlęs Lietuvos Paskolai 
mažiausia tukst., daugiau, 
negu dabar galėsime surinkti. 
Jo atsilankymas but išblaškęs 
abejojantiems abejones ir tėvy
nainiams suteikęs daugiau 
energijos ir pasišventimo ta
me darbe. 

Teeiau nežiūrint to, aštuo
nios rinkėjų poros pasklido po 
lietuvių namus. Didžiuma vie
tos lietuvių noriai perka L. L. 
P. bonus. Žinoma; tarp kviečių 
r a n d a s i i r kūkal ių , t a i p i r t a r p 
lietuvių yra tokių, kurie išsikal
binėta, kiti net rinkėjams iš
metinėja; yra dar ir tokių, ku
rie ir negražiais žodžiais rinkė
jus pavaišina. Bet visa tai kan
triai kenčia, nes saldu yra ir 
pakentėti del tėvynės. Yra ir 
visai suklaidintų, žinoma tie, 

vy>kupo Karevičiaus per Lie
tuvos Misiją pasiuntė 7,(KH) 
auksinų. 

Nariai užsidėjo mėnesinį 
mokesti ir priima aukas per
siuntimui Vilniun. Tat atsišau
kiame į geros širdies lietuvius 
kam brangus Vilnius ir Aušros 
Vartai, nesigailėkite aukų. 

Pirm.—klebonas, kun. A. 
Dexnis, rast.—A. Mondeiko, iž
do globėjai: A. Bernotas, Pr. 
Mikulenas, L. Abramaitis, 1). 
Turskas. 

Aukas malonėkite siųsti šiuo 
antrašą: Rev. A. Dexnis, lo*4o 
Qimrry ave., G r and liapids, 
Mich. 

A. Mondejko. 
P. S. Kas aukos nemažiau 

1.00. tų vardus skelbsime lalk-
rašėiuose. 

FloikaHnjji Vyrai prie freighto mu
šu \Varehouse. Darbas pastovus 50c j 
valanda iSpradžios. 

CkkMlgo Storame & Tnui.-frr 
&&65 W. 65 Street. 

— 
KElKAIi lNt tAs 

Duonkepis pi rma ranka gerai per
si manantis prie keptuvo. Darbas ant 
visados, mokestis gera. Atsišaukite: 

10754 Perry Ave. 
(Raseland) Chicago 

HEIK.YIJNGAS 
Yulur-amžis smogus vedės a r ne

vedės, prižiūrėti 13 akrų uke — Elm-
hurst. Atsišaukite 

1256 Wcat Harrison Gatve 
Telefonas Mun. 1587. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Prie luniberio. 

Union Interior Finish Co. 
5319 S. La Salle Street. 

REIKALINGI. 
Del sinkeriai; prie trimavi-

mo; geri mašinistai, triineiiai 
preso operatoriai, (iera alga; 
gražios apielinkes. 

Atsišaukite H. A. .M vers, 
Employment Mgr. 
Whitman & Barnes Mfg. Co. 

1000 W. 120th Street 

KEIK ALINGOS MOTERIS 
Prie sortavimo poperos. 
Darbas pastovus 
Geros sanitariškos sanlygos. 

Apply Superintendent 
GI MKINSKY B R O T H E R S 
l n km & Liimbcr Street. 

SAIKAMS. ' 
Individuale Instrukcija atskyrias 

depar tmentas del mažų vaikučių. Va
žiuojant keturiasdešimta minytų iš 
Chieagos. Adresuokite: 

IMreetor Villa Park , 111.. a rba 
Musonu* Temple. Kambarys 

l;'»25 — Telefonas Central 2830. 

REIKALINGI 
Vyrai del pakavimo daiktų ware-

housoy. Darbas pastovus. 50c. j va
landa pradžioj. 

Cbtaago Htoragc & Trausfer Co. 
5865 W. 65 Street 

Chicago. I I I . 

| 
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

/ _ 

AR Ž I N A I 
kad tas ,yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrove Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? 
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrove ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar 

Mūsų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

I- '\KRIKO PAGELHA. 

lteikalinga. Darbas pastovus. Ge
ra mokestis, darbo aplinkybes geros. 

Merrlmac Mfg. 
1313 S. 551 Ii Court 

I 
i 
i 
I 

100 
200 
300 
400 
500 
1,000 

auksinų 

y y 

M 

$2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

PERSIUNTIMAS 

2,000 auksinų 
3,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
9,000 f 
12,000 

GVARANTUOTAS 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

• 

Co. 
Cicero, III. 

E i 
REIKALINGI kriaučiai prie mote

riškų kotų ir andarokų. f'autovi vie
ta, gera mokestis. Atsišaukite. 

\V. TASK. 
125G W. Harrison St. Chicago. 

Tel. Moiiroc 458". 

I 
i 

Mos jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną me
nes] laiko. 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus an t žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation j 
I 414 W. BR0ADWAY BOSTON, 27 MASS. | 
iiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiitiitiisiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiitiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiftAilitIT 
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$16.00 
M I : I U ; I N T O S I K afOOTSRES. 

I.)el švaraus fabriko darbo, algos 
mokama $14.00 savaiu-j; $2.00 bonus 
kas savaite už pastovų darbo greitus 
pakyli mus, valandos 8:1a iki 5:30, 
subatoiuis iki 1 valandai. 

Liudsay Light Co. 
161 K. Gvainl Avenue. 

Į Nepirk Laikroitilio—Neperskaitęs šio Pagarsinimo, I 
Žmonės praleidžia daup piningu ant laikrodžiu iš kuriu negauna už-

ganodiniiuo. Jeigu nori būti užganėdintas ir tui<ti gera laikrodi už 
žema kaina nepirk kitokio kaip tik šita Kalendorini Laikrodijines 
mes garantuojame užganėdinima arba sugrąžiname piningus. 

sis laikrodis yra padirbtas iš pirmos kliasos materijolo, laika už
laiko teisingai ir labai smagus su 
suvW nešioti. J is turi kalendorių 
kuris rodo mėnesius, dienas, ir per 
mainas menulio apart rodo ady-
nas minutas ir sekundas. 

£ie laikrodžiai 
yra parduodami pO $12.00 ir augš-
Oiau. o mes juos parduodame po 
$8.95 ir prie to kiekvienas kostu-
meris gaus gražu paauksuota len
ciūgėli i>- kišenin peilį DYKAI, šie 
abudu oalykai yra verti mažiaus 
po $1.7 | kadangi pirksi laikrodi 
juos dykai nuo mus. Piningu ne
siųsk iškalno — iškirpk šita ap -

tgar. idedaTuas $25. krasos ženkle
liais balansą užmokėsi kuomet 
aplaikysi laikrodi, lenciūgėli ir 
peili. Atsimink mes garantuojame 
užganėdtninui arba gražiname pi
ningus atgalios. 

I ' iii\ersa! Supply Co. Dept. 20 
13B3 X. Hoyne Ave. Chieago. 111. 

TllllllllllllllllHIIIIIIIIIHIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin 

VlKIUiAITES. 
16 metų ir daugiau, del leagviuus 

ir švaru us darbo mūsų muilo fa
brike ir box shopoj, mokėsimo po 
liOc. j valanda ir bonus, mergaites 
gali uždirbti nuo $20 iki $30 į sa
vaite dirbant nuo štukio. valandos 
n u o 8 i S r y t o i k i 4 :30f v a k a r e s u -
batomis iki l valandai, ateikite pasi
rengė dirbti. 

Allen B. \Vrislcy Co. 
»25 H. WelLs Str. 

NAUJOS KNYGOS 
1. Legendos a»l>a pasakoj i u u>* apie Kiulikėlį dėzy 50c. 
2. Mandagumas 20e. 

24% Jeigu nori įdėti savo piningus 
kad neštu 24% j metus a r daugiau 
rašyk reikalaudama-- paaiškinimu j 24% 

_ BOND & SHARES SYNDICATE 
Kambary-* 501 309 Broadvvay Xew York. N. Y. 

3. Trumpa Bažnyčios Istorija ir biturgfcka 40c. 

Kas nori turėti gražaus pasiskaitymo ir naudingu 
knygeliu, įsigykite šitjis knyi;vU's. 

HX toRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46tJi Street.. Chicago, 111. 

Paselbekite Lietuvai Pirkdami 
5 = S S = 

Lietuvos Pašto Ženklus 
T f ^ » 

HsuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiriHiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

|Naujas Mėnesinis Laikraštis " M E I L Ė " ! 
Leidžia Kun. M. J . l ' rbonas 

P renumera ta : 

UK1 KALI NCOS 
Merginos del lengvaus fabriko 

darbo. Trumpos valandos; gera mo
kestis. Atsišaukite. 

M. J. N ra I u- .V Co. 
1600 — 1608 So. DearlMjnt Slr. 

M e t a m s . . . . -4 
l 'usnu'elui 
Pavienis mimeris 
Į l' žt-ubež j tue t u i u-

$1.00 
o.«o 
0.10 
l.aO 

MOTERIS IK MKKtJlNOS. 
Del operavimo mašinų prie Icng-

vauti fabriko darbo. 
Prityrimas nereikalingas bet tur i 

mokėti Angliškai susikalbėti. 
Alhaugh Dover Company. 

2100 Marshall Blvd. 

šii) laikraščio obalsis "Meile Dievo", artynio ir tėvynOs. 
Vedamas grynai katalikiškoje dvasioje Adresas: 

= "MEILfc" 
S 301 State St. i Du Bois, Pa . 
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E N G L A N D E R 
COOCH 

Sold everyvvhen? byfumi i t t r c d e a l e r s 
ana department storos 

ENGLANDfR SPRJMC BED CO. 

GYVENK GRAŽIAM MIES 
TELIJ. 

^les galime Jums jiarduoti 
didelius lotus (JKAŽL\M DES 
PI.ALVKS, kuris randasį tik 
kelios minutos važiavimo iš 
miesto ant Nortn Western R. 
K. Mes galime šiuos lotus par
duoti už labai žema kaina su 
mažu cash į mokėjime o balan-
sp ant lengvų mokesčių. Daug 
lietuvių šeimynų jau nusipirko 
žemes eionais ir jau pradės 
statyti gražius namus. Čionais 
yra nepaprasta proga prasi
šalinti iš tvankių mie«sto t'lato. 
Rašykite, Telefonuokite arba 

Atsilankykite Ganai 6296 

Frank J. Dean, 
1404 W. 18th Street. 

l̂IUIIiUIIIIIIIIUIlllllilISIIIIUIIIUlJIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIII 
I ' LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS | 

"TALKA' 
Skiriamas Koperacijos Reikalams. 

5 
liietuviams labai pravartu susipažinti su to laikraščio 

s turiniu, ypač užsiimantiems prekyba ir pramone ir tems 
£ kure interesuojasi ta i s dalykais. 

! 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savieinsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip ui 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais p ina i s , Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

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

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunciame. 

Reikalaukite vieliniuose Tauios Fuiulu J»}M*iuoaic urUi pu* centro sek
retorių, 

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

i 
rurinie 2, 3 ir 4 num. Pavienis numer. 15c, 

Visi trjs 40c. I 
s i "DRAUGAS" PUBLISHING 00 . , 

| 1800 W. 46-th Street, Ohicago, 111. 
?illlllflllIllfIlllllllSilllllllSSllllBllllllllllIIIIIllllllllllllllllllIlllllllllllllIIIIIIIIIIllllllI«l 

Nuo 10 d. Kovo iki Gegužio 10 d. 1920 
"DARBO VALANDOS" 

P T LAIKRAŠTIS TIK $2.00 
Nežiūrint šiandienines brangenybes, mes savo lietuviams tė-
vinainiams. padarom įpegg įsi^įti naudingų laikrašt į savo na
mus, ttii *'Darbo. Valandos'*. tFodel per šiuos mėnesius kas nor 
užsirašyti l^aikrastį lai siuneia tuojaus už prenumeratų $2.00 
Laikraštį gaus per metus. Adresuokite: 

"DARBO VALANDOS" PUB. CO. 
64&0 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

et-

> 
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ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes turime vietų 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 : 3 0 vai. po 
pielų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ja pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite 
* 

Stewart-Warner Speedameter Corp, 
1828 DiverM? Putaor 

t 
• 
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CHICAGOJE. 
» • • 

i 

, . , , , S 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pirmadienis, kovas 22 d., 
Šv. Katryna švedietė. 

Antradienis, kovas 23 
6v. Viktorinas. 

d.. 

CHICAGOS POLICIJA REI
KALAUJA DIDESNIŲ 

ALGŲ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮ) 
KOLONIJŲ 

IŠ WEST SIDE. 

PASITRAUKSIĄS POLICI
JOS VIRŠININKAS. 

Chica^os policija turi savo 
organizaciją socijaliais, atleti
kos ir pasekininirumo tikslais. 
Tai yra, taip vadinamas, po-

1 liemenų kliuhas. 
— To klhibo pirmininkas (V-

Pakilusios kalbos, kad iš už- Connor paskelbė angliškuose 
iinnntos viete< veikiai pasi- laikraščiuose, kad policmonni 
trauksiąs policijos viršininkas reikalauja -didesnii] algų ---
(Jarrity. kuomet jam nepavyk nors po (300 daugiau pev me-'U|W 

sią trumpu laiku apvalyti mie- tus kiekvienam. 

Kovo 7 d. Lab. Sąj. 7 kp.- lai
kytam susirinkime Aušros 
Vartų parapijos svetainėj p-lė 
Adelė Marazaitė buvo pasiža
dėjus įmokėti šimtą dolieriu, 
kuri jau išpUdė savo duotąjį 
žodį. P-nia L. Oasiulonienė 
Įmokėjo 5 d oi. 

Vardu našlaičiu, širdingai 
ačiū. 

Beje, tame susi rinkime išira-
liauja; narė. Ja* a pa ta Stas-

stą nuo piktadariu. 

Sakoma, miesto majoras JM>-
Rejjos viršininkui atkreipęs 
domą, kad jis dabar turi pasi-
darbuoti numažinti piktadary-
bes mieste. Nes jam leis!a 
kaip tinkama patvarkyti po-
•icijos departamentą. 

Ir jei jis to nepadarysiąs, 
tuomet turįs užleisti vietą ki
tam žmogui. 

MATĖ. KAIP PLĖŠIKAI 
PAŠOVĖ ŽMOGŲ. 

Del Prado viešbučio svečiai 
ir kiti žmonės aną vakarą pa
matė, kaip du plėšikai (vie
nas iš ju armijos uniformoj) 
Elaekstone gatvėje užpuolė ir 
pašovė Edward L, Buchard. 

Nesuspėta pakelti ftrukšinas, 
kaip plėšiku akimir
koj pasprūdo i Illinois Cer.tral 
geležinkelį. 

Nepavojingai pažeistas I>n-
cbard nuvežtas namo. 

ITALAI IRGI REIKALAU
JA VYNO. 

Suv. Valstijų žydams šalir> 
vyriausybė leido kas metai Į-
•ugytf po dešimti galionu vy
no .kiekvienai šeimvnai. Tas 
vynas, sakoma, reikalingas žy
dams vartoti žvdišku švenčiu 
metu. v 

Kitų tautų žmonės prieš tai 
pakėlė protestus. 

Dabar Cbicagos italai pa
reikalavo, kad ir jiems butų 
leista įsigyti reikalinga kie-

i. V » t i. I (L 

kybe vyno. Sako, kuo gali but 
geresni žvdai. 

reikalavimas paduota* inie-
>!o tarybai. Bet taryba s-; tuo 
klausin>u nesiskubina. Tam 
tikslui nėra reikalingo fondo. 

O'Connor apskaito, kiek ko
kios darbo šakos darbininkai 
uždirba ir tuos uždarbius pa
lygina su poliemenų algomis. 

Pasirodo, kad čia policme-
nai labai prastai apmokami. 

Pirmaisiais tarnavimo me
tais polietilenui mokama $1,-
+40 per metus. Tokia alga gal 
buvo tinkama pirm dešimties 
metų, bet ne 'šiandie, kuomet 
dvigubai pabrango pragyveni
mas ir viskas. 

Paprastam, senai tarnaujan
čiam poliemenui nemokama 
nei dviejų tūkstančių per me-

Našlaitis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

tus. 

TEISĖJAS PRIPAŽĮSTA AI
RIJOS RESPUBLIKĄ. 

Teisėjas Kavanagli ofieija-
liai pripažino Airijos respu
bliką. Vienam airiui išduoda
mas pilietybės raštus paklausė 
ar jis atsižada padonystės ne 
ilk Anglijos karaliui, be: i»* 
Airijos respublikai. 

. 

PRISIPAŽINO NU2UDES 
HURLEY. 

) 

NELENGVA BUVO NIEK 
ŠUI ATIMTI PINIGUS. 

Miss Agnės Sprangers, 1617 
Devon ave., einant vakare lia-
venswood gatvė j ' užpuolė plė
šikas. Atėmė n u jos rankini 
krepšiuką, kuriam buvo $1.32 
ir namų raktas. 

1 lėšikni, anot jos. pačios pa-
įukojimo policija*', nelengvai 
e t siejo tas nžonelimas. Jinai 
pradėjus gintie-. Su niekšu 
«»us*glėbiavusi ir burną jam 
apdraskiusi. 

IIUIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IU 

PRANEŠIMAS, 

Joseps Carville, tnippat ge
ras paukštis, valstijiuio pro
kuroro ofise prisipažin > nu/u-
>i> jauną trukšnnuhui I Tur
ky, kurio lavonas padai at
rastas tuščiam lote ties Wal-
iaee ir 35 gat. 

Praeitam utarninke Alumnų 
1 kuopa laikė savaitini susirin
kimą. 

Alunmai turi pasibrėže du 
dideliu darbu atlikti, tai yra 
surengti tuojau po Velykų va
karą bažnytinėje svetainėje ir 
rudenyje didelį vakarą. Komi
sija išrinkta tuo rupinties. 

Po susirinkimo aluinnai iš
pildė programą. 

Gal kas paklausti, ką tie 
alunmai nuveikia tėvynės la
bui? 

Žinoma, visi alunmai yra gi
mė ir augę šioje šalyje. J ie ne
matė Lietuvos, bet, tiesą pasa
kius, dauguma jų turi nusipir
kę L. L. Paskolos bonų. J ie re
mia paskolą del to, kad duoti 
pavyzdį kitiems, ypač atvažia
vusiems iš Lietuvos, kurie atsi
sako pagelbėti savo tėvynei. 

Ne mes, bet mūsų tėveliai 
yra atvykę iš Lietuvos, kurią 
dabar iš visų pusių priešai no
ri pavergti. Tat mes alunmai 
ginsime tą šajį iki tol, kol ne
bus ji apvalyta nuo visų priešių. 

Alumnė. 

SUMMIT, ILL. 

* 

MOTERIŠKĖ PAŽEISTA 
AUTOMOBILIAUS. 

. \ 

lietuvos Pašto ženklų arba 
štampų galima bus gauti 
"Draugo" Ofise tiktai iki 1 d. 
balandžio m. 

Administracija, 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

Nežinomas automobiliu va
žiuotojas vakare gatvėje smal
kiai pažeidė Mis, Lottie 
Stranc, 4757 So. Paulina gat. 

Automobilius buvo be švie
sų ir visai nesustojo įvyku* 
nelaimei. 

' —i — — — • 

DABAR GERIAUSIAS YRA 
LAIKAS. 

P E T R A T I 5 F A B I J O N A S 

4. PETRAT1S & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 

Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortss 

3249 So Halsted Slreet, ChiCdgo lltinoit 
B O U L E V A r f O 6 1 1 

Kam jum dirbti surukusiam fab
rike ir turėti bos*į—jeî n patsai <ra-
li būti bosu ant savęs ir gyventi 
laimingai. 

Pirk šias farmas, o laimė jums 
užtikrinta. 

64 akrų farma IUinojuj geriau
si budinkai, derlingiausia žemė, 
puikioj veto}, prie gero kelio, pri-
imniausis klimatas, 3 mylios nuo 
miestelio su 2 geležinkeliais, puikus 
didelis sodnas ir kiti visi paran
kamai. Parsiduoda už pusę prekės 
kiek yra verta. -

50 akrų farma su geriausiais bu-
dinkais tarpe 2-jų puikių miestelių, 
puikus jardas su žolynu ir me
džiais, apie namą, puikus sodnas, 
upelis eina per vidurį farmos. Par
siduoda labai pigiai. 

Taip-gi turime didesnių ir ma
gesnių farmų Illinojuje ir apie 
Chicaga. ir lietuvių apgyventuose 
vietose. Platesnių žinių apie mus 
farmas. kreipkitės pas 

. S. Slonksnis, 
3357 S. Halsted St. Chicago. 

Nedėlioj, kovo 14 d. cia įvy
ko prakalbos, su pamarginimu, 
A. Zopelio svetainėje, 5477 
Arcber ave. Lietuvos Laisvės 
Paskolos reikalais. Jos buvo 
surengtos pastangomis pp. A. 
Zopelio ir A. Petraičio ir su 
pagelba Brigbton Parko L. L. 
P. Stoties Komiteto ir vietinės 
draugijos. Prakalbos, galima 
sakyti, pavyko, nes savo tiksle 
atsiekė. Nors tūlų priežasčių 
dėlei kviestieji kalbėtojai ne
galėjo atsilankyti, bet pašau
kus iš Cbicagos greitai 
atvyko kiti ir prakalbos prasi
dėjo paskirtu laiku. Nors ne
daug žmonių susirinko, bet vi
si gražiai užsilaikė. 

Visupirma p. A. Zopelis, bu
vęs vietinio miestelio majoras 
ir vėliau teisėjas, prabylo į su 
sirinkusius, supažindindamas 
su šių prakalbų tikslu ir per
statė vakaro vedėja p. J. .J . Pa-
leiki, kurs trumpoje kalboje pa
aiškino vakrao svarba ir 
kad neatsilankė minėtieji pa
skelbimuose kalbėtojai. 

Pirmu kalbėtojum buvo p. 
Kareiva. Ilgoje kalboje nupie
šė reikalą pirkti L. L. P. bonus 
ir aukoti Lietuvos kareiviams, 
arba Šauliams. Kalbėtojas bu
vo truputį nukrypęs nuo vaka
ro tikslo ir pradėjęs kalbėti 
, apie dalykus, nei kiek nesiri-
šančius su L. L. Paskola, bet 
baigdamas karštai prašė žmo
nių remti Lietuvos valdžią per
kant bonus. 

Paskui p-lė O. Aukštkalnaitė 
padeklemavo "Buk lietuvis.' ' 
Deklemacija labai pavyko, ge
riau jau nei norėti negalima. 
Visi buvo patenkinti. lą 

Po deklemacijos kalbėjo p. J . 
A. Mickeliunas iš Brighton 
Parko. J is papasakojo įspū
džius įgautus Archangelske iš 

ten gyvenančių lietuvių pabė
gėlių. Taip-gi aiškiai nupiešė 
Lietuvos dabartinę padėtį ir 
reikalą gelbėti ją perkant L. L. 
P . bonus. Jam pabaigus kalbėti 
p-lė Piežiute padeklemavo 
" P i r k bonų." Deklemacija 
gražiai,išėjo, š i ta panelė yra 
pasižymėjus Brigbton Parko 
deklematorė. 

Po to kalbėjo p. J, K. Knėe-
ris, Brigbton Parko L. J.. Sto
ties raštininkas. Jis pirmiausia 
pasisakė esąs darbo žmogus ir 
nesigėdija, nes,, sakė, dabar 
yra darbininkų laikai. Pasakė, 
kad odų ir pakinkalų dirbėja* 
valdo Vokietiją, o laikraštiniu-j 
kas, arba korespondentas, dir-« 
bes Xe\v Yorko už $12.00 i sa-! 
vaite dabar valdo Rusija. Po 
to kalbėtojas dokumentais,; 
gautais iš Lietuvos, prirodė, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
nėra ponų valdžia, kaip kai-ku-
rie sako. Perskaitė tik ką gau
tą iš Lietuvos valdžios atsišau
kimą į darbo žmones, kuris aiš
kiai parodo, kad visi ponai, ku
rie per penkis šimtus metų 
čiulpė lietuvių kraują, subėgo į 
Varsa va, ten kala naujus Lie
tuvai retežius ir su lenkų legi-
jonų pagorba nori sugrįžti vėl 
Lietuvon ir čiulpti mūsų krau
ją, bet tas jiems nepavyks, jei
gu tik mes remsime Lietuvos 
valstybę pirkdami bonus. To
liau kalintojas pasakė, kaip 
galingas šiandie yra dolieris. 
Kaip greitai jis nuvertė nuo 
sosto Vokietijos kaizerį ir išvi
jo iš Berlyno, taip dabar tas 
pats dolieris, arba tas pats S. 
V. bonas, gali išvyti lenkus iš 
Vilniaus. 

Po prakalbų p. J . A. Micke
liunas perėjo per svetainę ir 
surinko Lietuvos Šauliams 
$17.25. 

Sekanti aukojo: 
Po 2 dol.: A. Petraitis, A. 

Kišunas. x 
Po 1 dol.: F . Nacevičia, F . 

Gester, J . Bakutis , F. Bernee-
kis, A. Zopelis. Smulkių aukų 
ifo.LO. 

Taip-gi daugelis lietuvių pir
ko bonų. Kiti "žadėjo pirkti nuo 
vietinių įgaliotinių,kuriais yra 
p. A. Zopelis ir A. Petraitis. 

Valio Suinmetiečiai! Gerai 
butų, kad ir kitos mažesnės ko 
lonijos pasektų Summito lietu
vių pavyzdį. 

Girdėjau, kad vietinė drau
gija nutarus išmainyti Suv. 
Vai. bond'są už $100.00 į lietu
višką, boną. Gaila tik, kad ne
pamenu tos draugijos vardo. 

1 Ten Buvęs. 

Ateikite pamatyti "RŪTĄ" 
Dievo Apveizdos Svetainėje, 
Bal. (April) 6, 1920. 

ANT PARDAVIMO. 
EXTRA BARGENAS-t 

Parsiduoda puikus du namai. Vie
nas namas su keturiais pagyveni
mais po keturius ruimus kiekviena-: 
me. Antras bizniavas namas su še
šiais ruimais del pragryvenimo. Abu
du namai mūriniai, su elektra ir 
maudyne. Du blokai nuo^Lietuviškos 
bažnyčios. Dabar yra gera proga nes 
savininkas išvažiuoja ant farmų ir 
parsiduoda už pigia kaina meldžiu 
atsišaukti sekančių adresui: 

M. ANDEL. 
1446 So. 51st Ave. Cicero, 111. 

Ant an t ru lubų Iš priešakio. 

Apmąstyti 20<j{, an t tavo Investmcnto. 
Ant pardavimo — Gražus namas 

4 flatų, po 6 ir 7 kambarius, ak
mens priešakys, šviesir iŠ visų pusių; 
gero kieto medžio t rnningas viduj; 
norint žinoti t ikra verfli .reikia pa
matyti, visuose f latuose Į skyrium šil
tų vandenių šildoma taip kad jani-
toriaus nereikia; randos $2,040: ga-
radžius gali būti lšrandavotas už $10 
mėnesyj, savininkas išvažiuoja, rei
kalui priėjus parduos h' r akandus del 
7 kambarių, persiduos greitų laikų 
už $14.500; mainyti neapsiima; jei
gu tur i $7,500 ir nori pirkti veik 
tuojaus. Atsišauk 5 W. Van Buren 
St. piet-vakarinis kampas State, kam 
barys 6, dentistas. reikalauk Mr. L. 
J.. Seidcheck. 

S. D. LAGHAWICZ 
Lietuvya Graboriua patarnauju, laido-

tuv*»» ko pigrtausia. ltelkale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chicago, UI. 
TeL Ganai S l t* . 

"Every Picture 
< TelUaStory" //^ 

Ar Gripas Paguldė Tave? 
Skaudamos Strėnos? 

AR pasikeli iš ligos, tai yra grip, influenzos kuri tave paliko su skaudamom strė
nom . Ar kenti nuo galvos skaudėjimo, jautiesi silpnas, nenoris dirbti, ir tavo 
inkstai neregulariai dirba? Nelauk ilgai! Daktarai sako kad dauguma blo

gumu išsivisto kuomet inkstai nereguliar ai dirba ir kuomet jie neužziuromi. Inkstai 
turi begales darbo ir jie turi nuolatos būti priiiuromi. Jeigu nesijauti gerai nela 
uk ilgai bet tuoįaus pradek vartotiDoans Kidney Pilis šiandiena!! Doans 
pagelbėjo tūkstančiui žmonių pagelbės ir tau. Pasiklausk savo kaimyno! 

Skaityk ką šitie žmones sako: 
DOAJK IŠGYDĖ JA. 

Mrs. Ja rob Jendral, VVcst 
Uraneh, Uarnesboro, l'a., sako: 
"Man labai s trėnas skaudėdavo, 
ir akyse taip 'mirp-davo kad aš 
negalėdavai) nieko matyti nei 
dirbti. Kuomet pasi lenkdavau 

nefralejau atsitiesti, visuomet 
jaučiausi pavargus, mano ink
stai dirbo labai nereguliariai. 
Pradėjus vartoti Doans Kidney 
Pilis jaueiuosi sveika. 

T I K Ė J O LUMBAGO. 

S. Tellep, 1080 Ogden Str., 
Bridgeport Con., sako: "Kiek 
laiko atgalios aš turėjau dide
lius skausmus strenuose ir ne
grai ojau dirbti nieko. Lumbago 
mane kankino taip kad aš ne-
tralėjau atlikti savo darbo. Gal
va man sukdavosi lyg girtam, 
viekas rodėsi kad virsta kamba
ryj. Sužinojus apie Doans Kid
ney Pilis aš pamėginau ir dabar 
jaučiuosi sveikas ir patariu ji 
visiems vartoti . 

SKAUDEJIMl 'S STRENl 'OSE. 

Thos. Kozlovrski, 462 Santa 
Fe Ave., Albuquerque, X. Mex., 
sako: "Aš kentėjau nuo neregu-

- Hario veikimo inkstų, kaip ka
da tokie skausmai man užeida
vo, kad pasilenkus negalėdavau 
atsitiesti. Vienas ka imynas man 
patarė pamėginti šitą geriausią 
Doan's Kidney Pilis, ir dabar 
esu sveikas ir patar iu kiekvie
nam juos vartoti, nes tai t ikra 
pagelba. 

IUVO PAVARGI'S IR SERGANTI. 

Mrs. E.\HoU, 418 Oak St., Saginaw, Mieli., Sako: 
"Aš visuomet turėjau skaudėjimą strėnose, visuo
met jaučiausi nusilpusi. Pradėjus skaityti apie 
Doan'& Kidney Pilis nutariau pamėginti jas ir 
šiandie džiaugiuosi, kad galiu tvirtai sakyti, kad 
jos man pagelbėjo. N EI vienas pakelis nėra tikras Doan's 

Kidney Pilis jeigu jis neturi kliav-
lapio vaizbaženklj su parašu—"James 
Doan." 

D0AN 
• » 

Kidney Pilis 
Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Bu f falo, N. Y., Mfrs. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyveninio vtet« 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 Iki 11 ryte: nuo S iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:30 vakare 

Telefonas Yards £544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 Iki 7 v. vak. 

Telefonus Drovcr 7t4t 

Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Hnymarket 8544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moteriško. Vyrišky 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto i—8 po 
pietų 7—8 vak. Hedellomia 10—12 d. 

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlHIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIlllHE 
1 AT YDA! ATYDA!. ATYDA!!! I 

(lavonie iš Lietuvos visą pundą 

I "Kariškiu Kalendoriaus" I 
1920 METAMS. 

i Kas nori susipažinti su Lietuvos kariuomen€ ir jos 
darbais ir dvasia įsigykite ši kalendorių. 

Jame be kalendoriaus yra gražių eilių, rašinėli^, ko-
= vų aprašymų ir kitokių dalykų. 
| Pirkdami kalendorių prisidėsime prie palaikymo ka-
s riškių spaudos Lietuvoje. 
| \ KAINA 50 CINTŲ. 

Formatas vidutinis; puslapių 64. 
| "DRAUGAS" PTJBLISHING CO., 
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