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Panaikinta Kares Stovis 
Y 

Berlyne 
3,000 žmonių žuvo 

\ 
KARĖS STOVIS BERLYNE. 

PANAIKINAMI MILITARI-
STŲ VIEŠPATAVIMO 

PĖDSAKIAI. 

Noske pasiliksiąs kokiam 
laikui. 

Berlynas, kovo 22.—Prezi
dento Eberto parėdymu <via at
kauktas nepaprastas kares sto
vis. Jntemptas karės stovis 
gyvavo vos porą dienų ir pa
sekmėje pasirodė, kad gyven
tojai aprimę. 

Visam mieste prašalinami ir 
naikinami visokie militaristų 
vešpatavimo ženklai, kaip tai 
vielinės dygliuotos tvoros, vi
sokios rūšies barikados ir ki
tokie T)r. Kapp'o palikti sim-
bolai. Lygiai patvarkomi iš-
naujo vyriausybės ofisai. 

Pasakojama, kad apginimo 
rninisteris Noske pasiliksiąs ir 
toliau* savo vietoje. Tik neži
nia kaip ilgam laikui. 

Buvo pakelti smarkus prieš 
žydus kurstymai. Bet šiandie 
jau kaipir aprimo, čia -/.ydai 
intariami kaipo did/iau<i pro-
uterininkai. 

BAISUS DAIKTAI DĖJOSI 
LEIPZIGE. 

Tam meste buvo įsiviešpatavę 
spartakai. 

Sugryžo visi vyriausybės 
nariai. • 

GELEŽINKELIEČIU 
REIKALAVIMAI. 

BOLŠEVIKAI NEATAKUO
SIĄ SUOMIJOS. 

Coblenz, kovo 22.—Iš Sak
sonijos miesto Leipcigo čia at
keliavusieji, keli amerikonai 
pasakoja, kad tam mieste dė
jusi lmisųs daiktai, kol nuėsto. 
paėmė vyriausybės kariuome
ne- praeitą penktadienį. 

Tenai ligi praeito šeštadie
nio siautė generalis streikas ir 
smarkios agitacijos prieš mili-
ta rišt u s. 

Paskui pakilo anarchija ir 
miesto valdymą pagrobė spar
taku sovietas. Vyriausybės ka-
riuomenė pagaliaus apguli; 
miestą. 

Praeitą penktadienį Volks-
baus buste buvo susirinkę 
apie 2,000 žmonių. Kareiviai 
atidarė armoti) ugnį prieš tą 
bastą. Šoviniai pakelė buste 
gaisrą, kuriam žuvo šimtai 
žinomu. 

Pirm to dar gatvėse per ke
lias dienas buvo sekę kruvini 
susirėmimai. 

A beina i imant, Leipzige tu
rėjo žūti apie 3,000 žmonių. 

Washington, kovo 22.—Vie
tos suomių pasiuntinybė gavo 
žinių, kad rusu bolševikai nu-
sprendė daugiau neužpuldinė-
ti Suomijos. Jie apie tai pra
nešę Suomijos vyriausybei. 

VOKIETIJOJE LABAI PA 
VOJINGAS STOVIS. 

Tokių žinių apturima 
Londone. 

BOLŠEVIKAMS TEKĘ 
21,000 NELAISVIŲ. 

Londonas, kovo 22.—Bolše
vikai iš Maskvos praneša, kad 
jų kariuomenė pietinėj Rusijoj; 
paėmusi nelaisvėn dar 21,000; 

» 

Denikino kareiviu. 

TIESIOGINIS RINKIMAS 
TEISĖJŲ. * 

/ Washington, kovo 21.—Se
natorius La Follette iš Wis-
consino valstijos padavė se-
n atan bilių, kaipo amendmentą 
šalies konstitucijai, kad fede-
raliai teisėjai butų renkami 

. žmonių. 

SKAITLINGAS AIRIŲ 
SUSIRINKIMAS. 

Vakar teatre Auditorium, 
Cbicagoje, įvyko skaitlingas 
airių ir jų šalininkų susirinki-
mas. Kalbėjo atvažiavęs is 
Xew Yorko Airijos respubli
kos prezidentas de Valerą. 

Neišpasakytas entuzijazmas 
pakilo tarpe kelių tuksiančių 
žmonių, kuomet pakviestas 
kalbėti prezidentas de Valerą. 
Rodėsi, jog suluž milžiniškas 
teatras nuo pakeltų ovacijų. 
Per keliolika minutų ^alė užė 
pasirodžius ant pagrindų %ie 
Valerai. 

Londonas, kovo 22.—Čia ap
sigyvenusieji žymesnieji vo
kiečiai apturi baisių žinių iš 
Vokietijos. Pranešama, kad 
šiandie Vokietija atsidūrusi 
ant civilės karės ugnekalnio. 

Visa Reino Westfalija pa
tekusi spartakų (bolševikų ar 
komunistų) rankosna. Visur 
plečiasi baisi anarebija. 

Oi vile karė neiš vengtina, 
nes spartakai organizuoja rau
donąją armiją. Ton armijon 
pereina vyriausybės karino-
mene. . 

Ypač neutralėj juostoj spar
takai smarkiai darbuojasi. 
Mat, ton juoston sulig taikos 
sutarties be svarbaus reikalo 
negali ineiti nei vokiečių, nei 
talkininkų kariuomenės. 

Spėjama, kad jei spartakai 
ten ilgiau platins ir palaikys 
anarebija, prieš juos užtels 
talkininkų armija ir praplės 
okupacijines teritorijas. 

KOMPANIJA DARBININ
KAMS DAVĖ MILIJONO 
DOL. VERTĖS AKCIJŲ. 

Darbininkams leista rinkties 
ir 3 direktorius. 

Pittsburgh, Pa., kovo 21.— 
Pittsburgb, Butle r and Har-
mony Consolidated Railway 
and Power kompanija savo 
400-His motormenų, kondukto
rių ir kitų darbininkų padova-

Berlynas, kovo 21.—Prezi
dento Eberto įsakymu čia ir 
visoj Brandenburgijoj paskel
bta nepaprastas karės stovis. 

Regulariems kareiviams ir 
policijai įsakyta sustabdyti 
kiekvieną, intariamą prava
žiuojantį automobilių ir ieško
ti ginklų. 

Jei pas važiuojančius butų 
atrasti ginklai ir tam tikslui 
jie neturėtų leidimo, be jokio 
pasiteisinimo turi but sušau
dyti, sakoma prezidento parė
dyme. 

Pagaliaus parėdymu perspė
jami Berlyno gyventojai, kad 
\*o saulėleidžio jie neišeitų 
gatvėsna! 

Visur įsteigti nepaprasti ka
rės teismai. 

Mieste kaipir normalis stovis. 

Šiandie čia mieste gyvuoja 
kaipir normalis stovis. Atrodo, 
kad po žiįdynių žmonės kiek 
aprimę. Ramybę tečiaus drum
sčia pareinančios iš kitų mie
stų žinios. Kitur dažnai įvyk
sta susikirtimai. Tai vienur-
kitur komunistai antmetę savo 
valdžią, gyventojams. 

Kaip daug ir plačiai komu
nistai įsigyvena, nieko tikra 
negalima pasakyti. Tik žino
ma, kad komunistų sovietai 
visur platina kuodidžiausią 
betvarkę, kursto darbininkus 
neklausyti teisotos vyriausy
bės. 

Ir pačiam Berlyne bijomasi 
komunistų užpuolimo. Atsi
ginti paruošta kariuomenė ir 
net policijos atsarga. 

Svarbesnėse gatvėse, ypač 
Moabito šone, pataisytos vielų 
dygliuotos tvoros. Visur stovi 
paruošti kulkasvaidžiai. 

Sugryžo kabineto nariai. 

Vakar iš Stuttgarto parke
liavo kanclieris Bauer, užrube-
žinių reikalų rninisteris Muel-
ler ir paštų ir telegrafų rnini
steris Giesberts. Šitie minisite-

m 

riai po parkeliavimo dalyva
vo tarybose su streikuojančių; 
darbininkų atstovais ir priėmė 
darbininkų reikalavimus, sulig 
kurių atšauktas generalis 
streikas. 

Niekam čia nieko nežinoma, 
ar įvyks bent kokios atmainos 
vyriausybės sąstate* Ateinan
tį ketvirtadienį sušaukiama 
steigiamojo susirinkimo sesi
ja. Gal susirinkus atstovams 
bus pagalvota apie atmainas. 

Berlyno apšviestesnių gy
ventojų nuomonė tokia, kad 
vyriausybė pasiliksianti kaip 
buvusi ir pati Kappo valdžia 
nepragaišanti . 

SENATORIUS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. 

Buvo labai sensacijinė byla. 

Wishingtpn, kovo 22.—Ge-
ležiųkelių dhrbininkų atstovai 
šiandie čia nuo geležinkelių 
koropanijij atstovų pareika
laus padidinti darbininkams 
užmokestį. 

1,850,000 darbininkų vaidu 
bus pareikalauta per metus 
$1,100,000,000 daugiau užmo-
kesties. 

Šiandie kompanijos per vie
nerius metus, darbininkams iš
moka $2,770,000,000. Paskui 
per metus reiks išmokėti %X-
870,0000.000, 

Del to kompanijoms prisi
eis žymiai pabranginti naudo
jimąsi geležhikeliais. 

Grand Rapids, Mich., kovo 
22.—Vietos federaliam teisme 
kalėjimu Nubaustas S. Valsti
jų senatorius Truman IT. New-
berry, jo brolis iš 15 senato
riaus politikinių pagelbininkų. 
Senatorius gavo du metu kalė
jimo ir $10,000 pabaudos. 

Byla buvo labai sensacijinė 
ir brangi. Atsiėjo daugiau po
ros milijonų dolierių. Senato
rius atrastas kaltas už pavar
tojimą nelegalių priemonių 
prieš savo rinkimus. 
. Sulig Micliigano valstijos 

Gomperso Atsiliepimas j 
Darbininkus 

ŠAUKIA DARBININKUS Darbo su kapitalu sąlygos. 
PAKELTI KOVĄ 
PRIEŠININKAMS. 

Paskelbia darbininkų platfor
mą. 

Washington, kovo 23. — 
Samuel Gompers yra Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas. Tai išmėgintas darbi
ninkų vadas ir veikėjas. 

Kairėn palinkę Darbo Fe
deracijos gaivalai įsteigė nau-

PRANOUZAI KALTINA 
PREZ. WILSONĄ 

Sako, del jo neratifikuota 
sutartis. 

leistina išleisti vos apie 4 tuk 
stančiai dolierių. Tu4) tarpu 
senatorius Xewberry savo 
kampanijai išleido kelis šim
tus tūkstančių dolierių, bi tik 
Įveikti savo oponentą ir patek
ti senatan. Tad bylos metu pa-

! aiškėjo, kad jis senatoryslę 
Paryžius, kovo 22.—(v,ia pa-! kaipir nusipirko, 

kilęs didis nepasitenkinimas, Teisman be jo buvo pa-

jstatymų priešrinkiminei sena- , fc p o l i t i k i m ? p a r t j i a p a v a . 
tonų kandidatų kampanijai j d i n t { } I ) a r b o p a r t i j a ? k u r i o s 

traukta daugiau šimto ir jo 
kampanijos vedėjų ir agitato
rių. Bet iš pastarųjų teismas 
atrado kaltų tik 15. 

Nubaustas senatorius tuo-
jaus padavė apeliaciją. Ir pra
nešę, kad jis iš senato neišei
siąs, kibą jei to pareikalau
jąs patsai senatas. 

• 

kad Suv. Valstijų senatas at
metė taikos sutarti, padarytą 
su Vokietija. Prancūzai už tai 
kaltina patiį prezidentą A V i 1 -
sona* kurs nesutiko su pasiū
lytais senato pataisymais ir 
pastabomis. Sako, kaip Pran
cūzija', taip Anglija nieko ne
turėjo prieš tas pastabai su
tartyje. Tai prezidentas gerai 
žinojo. 

Prancūzai tvirtina, kad šian
die Suv. Valstijos tokiuo sa
vo pasielgimu trukdo visą po
karinį darbą Europoje. Nelei
džia kaip reikiant vokiečiams 
pildyti taikos sąlygų. Pačios 
Suv. Valstijos fvairiose*pibjo-
mosioso taikos 'komisijose ne
turi savo reprezentantų. At
rodo, kad Amerika atsisako (PIRKITE KARĖS TAUPY-

PAPUOLĖ KALĖJIMAN. 

maišyties į Europos reikalus. 

Trys apie 16 metų vaikėzai: 
Joseph Oarpino, Nicholas Ri< 
tick ir Ralpli Delgino, pasivo
gė automobilių ir leidosi pasi
važinėti. Ashland gatvėje au
tomobilius nusidaužė su gatve-
kariu. Visi t rvs suareštuoti. 

MO ŽENKLELIUS (W.S.&). 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Melrose Parke du lietuviu 
mirė nuo svaigalų gėrimo: 
Louis Beržanskis ir Micbael 
Gaudrimas. Nuodingų svaiga
lų jiedu gavę vienam saliune. 
• I " .'.V • ' 1. • ... = 

nojo milijono dolierių vertės 
tos kompanijos akcijų. 

Be šito, darbininkams pra
nešta, kad jie iš savo tarpo iš
rinktų tris atstovus, katrie 
kompanijos valdyboje bus 
kaipo direktoriai. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Mama — KodeJ tu nenešioji savo beizbolinių rūbų? 
Sunūs — Mat mes ketinome groti šiandien laukininkus — 

champeens. — Jei aš apsirengčiau savo rūbais tai aš išrody-
čiau perdaug pasidabinęs. 

tikslas darbo atstovams pa
tekti šalies ir miestų valdžio-
sna. 

Tai partijai S. Gompers 
priešinasi. Jis sako, atskira 
partija čia neturės pasiseki
mo. Tuo labjaus, kad ta parti
ja pajinkusi kairėn pusėn. 

Jis sako, kad Darbo Fede
racija nesutinka ir negali rem
ti tos naujos partijos. Darbo 
Federacija turi veikti bepar-
tyviai. Darbininkai privalo 
balsuoti tik už prielankius 
darbininkams kandidatus, ne
žiūrint to, kokios partijos bu
tų tie kandidatai. 

Matyt, jo tasai patarimas 
nenueis vėjais. Nes šiandie 
mažai kas girdima apie nau
ją Darbo partiją. Bet užtai-
gi darbininkų veikimas di
dėja visais žvilgsniais. 

Reikia remti darbo prietelius. 

Amerikos Federacijos lei
džiamam laikraštyj (žurnale) 
American Fcderationist pre
zidentas Gompers dabar iš-
naujo atsiliepia į milijonus 
darbininkų. Kviečia juos rem
ti" ir slgrti tik tokus kandi-
dirtus į valdininkus ar kongre
so atstovus, katrie yra prielan
kus darbininkų reikalams, 
katrie yra darbininkų priete-
liai. 

"Ištikimai stovėti prie savo 
prietelių.ir juos rinkti. Prie-
šinties mūsų priešninkams ir 
nugalėti jifos, ar jie butų kan
didatai į šalies prezidentus, 
kongresan, ar miestų vald
žion", rašo S. Gompers. 

Artinasi " p r i m a r y " rinki
mai ir tam Gomperso atsiliepi 
mas kaip tik ir tinkamiausias. 

Darbininkų yra milijonai ir 
jie gali išrinkti tinkamus sau 
atstovus. 

Pasirodo, kad tuomi Gom
pers išnaujo užduoda nepa
keliamą smūgį naujai Darbo 
partijai. Ir jei taip, tai su ta 
partija nebus nieko. 

PUIKIAI PAVYKO "VA-
KARIENBUTIS." 

Iš pastarojo S. Gomperso 
rašto patiriama, kad šioj ša
lyj butitiai yra reikalingos 
didelės reformos darlio klau
sime. Šiandie kongresas ir pa
ti vyriausybė kuone nieko ne
veikia pagerinti sąlygas dar
bo su kapitalu. Tos sąlygos 
čia yra senoviškos ir senai1 at
gyvenusios kokią-nors reikš
me. ' 

Reikalingos didelė* refo'r-
mote. 

Tas reformas Gompers pa
siųlo. Bet tos reformas galės 
but laimingai ir tinkamai pra
vestos tik tuomet, kuomet mi
lijonai darbininkų rinkimų 
metu savo balsus atiduos už 
darbininkų prietelius. 

Štai kelios svarbesnės Gom
perso jmsiųlomos reformas, 
kurios būtinai reikalingos i-
vesti gyveni man: 

Uždrausti prekių krovų: 
ir neteisingų kainų nusta 
mus; įsteigti visur platų k' 
operativi veikimą sulig Rocli-
dale sistemos; padaryti taip, 
kad mokestys nuo įplaukų 
butų mokamos teisingai. 

Visos korporacijos, suorga
nizuotos pelnui, turi veikti tik 
su federale licencija. 

Kooperativių metodų imties 
klausimuose, pakylančiuose iš 
išdirbystės, transportacijos ir 
paskirstymo. 

Namų klausimas. 

Vyriausybė turi pagelbėti 
prieinamomis priemonėmis, 
darbininkams įsigyti nuosa
vus namus. 

Laipsniška mokestis turi but 
už žemę. Neapdirbama žemė 

Auri but pigiau taksuojama. 
Visuomenės apšvietimas tu

ri but vyriausybės priežiuro-

Visokia visuomeninė nauda 
turi but vyriausybės palaiko
ma, vedama ir tvarkoma. 

Iš visų .svarbiausią refor
mą Gompers pasiųlo tą, kad 
didžiumos gyventojų noras tu
ri but svarbesnis už paties 

| augščiausiojo teismo nuo
sprendį. 

Sakysime, šalies kongresą*, 
arba bile katros valstijos le-
gislatura pravedė kokį nors 
netinkamą didžiumai gyvento
jų įstatymą. Tą įstatymą pa
galiaus legalizuoja augščiau-
sias teisinas ir didžiumai da
roma nuoskauda. 

Taigi Gompers pasiųlo, kad 
tokiuose atsitikimuose gy
ventojai savo balsais pasaky
tų, ko jie nori, gi su kuo ne
sutinka. Tai butų demokratin-
giausias valdymosi būdas. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės Šv. Jurgio par. sa
lėje, Ohicagoje, vakar sulošė 
Kristaus kančios dramą vardu 
"VakaTienbutis." 

PAVOGTA SVARBUS 
KRAŠTAI. 

Madridas, kovo 23. — ] 
vietos nacijonalių istoii 
archivų pavogta svarbus ra; 

Lošimas ftuopuikiausiai pn- i tai, tarp kurių, sakoma, busią 
vyko. Žmonių buvo kupina 
svetainė. 

ir dokumentai apie" atradimą 
Amerikos. 
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• "DRAUGAS" 
Ema kasdien* išskyras nedėldienins. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų . . . . . ^ *A0 

SUV. VALST. 
Metams .x > 5 0 0 

Pusei Metu S.00 
Prenumerata mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos na 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus ) regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 0114 

•-*«*•< 55wftc 
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DRAUGAS Antradieniu kovas if 1920 

Sutarties 
Atmetimas. 

Suvienytu Valstijų Senatas 
kovo 19 d., 1920 metu balsavo 
ar pripažinti Taikos Sutartį 
padaryta Versailles'e ar ne. lTž 
pripažinimą balsavo 49, už ne
pripažinimą 3"), viso labo balsų 
buvo 84. Nors dauguma norėjo 
pripažinti, bet Įstatai reikalau
ja tokiais atvejais dviejų tref-
dalių balsų, todėl butų reikėję 
56 balsų už sutartį. Tada 28 
priešingi balsai butų nekenkę. 

Šitas senato balsavimas yra 
jau antras tame pačiame daly
ke. Lapkričio 29 d., 1919 metų 
taippat pritruko balsų Taikos 
Sutarčiai patvirtinti. 1\> dvie
jų vienokių balsavimų jau tu
rėtų pranykti paskatinė viltis 
pervesti šitą sutartį per Ame
rikos senatą. *W* 

Viskas butų jrerai. jei sena
torių sutarčiai priešingų butų 
daugiau negu jos šalininku. 
Dabar keblumas yra iš to, kad 
į vietų apsvarstytosios ir aN 
mestosios nutarties reikės pa
dėti kokių nors kitų sutartį. 
Trisdešimt penki atmestosios 
sutarties priešininkai galėtu 
pagaminti naujos sutarties su
manymų, bet ir jie neturės 
dviejų trečdalių balsų, reika
lingų jai užtvirtinti, ir \Vilso-
nas abejotinai ar jų patvirtįs. 

Nelaiminga ta Versailles'o 
sutartis. IŠ keturių jų sudariu
sių žmonių du jau nebeturi sa
vo vietų, tai Clemeneeau, pran 
euzų ministerių pirmininkas, ir 
Orlando, italų ministerių virši
ninkas. Wilsonas vietų teišta
ri, bet sutarčiai iŠ to nėra nau
dos, nes Amerikos sena
tais nepritaria. Nors prie 
tos sutarties tvėrėjų pr i skaity
tume ir Japoniją, tai maža 
nauda sutarčiai: iš penkių tos 
sutarties tėvų beliko tik du: 
Anglija su Japonija. Turbūt, 
prisieis ir jiedviem mainyti šį-
tiį sutartyje. 

Kai-kuriuos daiktus jau pri
siėjo palikti neišpildžius. Didi 
vyrai rašė sutartį ir į jų įtrau
kė reikalavimų išduoti \V. llo-
henzollern'ų, o nepaminti jo, 
kad jis gyvena Olandijoje, ir 
kad ta Šalis yra neprigulminga, 
i r kad sulig tarptautinės teisės 
ji neturi išduoti buvusio kaize
rio. Stebėtina kaip rimti žmo
nės gali rašyti rimtų dokumen
te ir į jį įtraukti tokį stambų 
neapsižiūrėjimų. 

Tokių neapsižiūrėjimų esant 
ir daugiau pasidaro aiškus rei
kalas sudaryti kitų taikos su
tartį. Naujoji sutartis bus taip 
pat netikusi, jei ji bus daroma 
taippat' nedemokratiškai kaip 
ir Versailles'iškė. Kas matė 
daryti visoms pasaulio tau-

i 

toms įstatus, o prie to darymo 
prileisti tik penkias didžkes! 
Begu gali būti daugiau oligar-
chiznio, t. y. keleto viešpatavi
mo ant visų. 

Nauja sutartis turi būti da
roma demokratiškai. Jos pri-
rengime turi dirbti visų tautų 
atstovai pavergtų ir pavergu
sių, pergalėjusių ir pergalėtų, 
didelių ir mažų. Amerika ka
riavo, kad pasaulis butų demo
kratinis. Be suvažiavimo visų 
tautų atstovų, be taikos suda-
rvtos tokiame suvažiavime nė-
ra demokratinės taikos pasau
lyje. Nei taikos nei tvarkos ja
me nėra visai. 

Bloga yra Rusijoje, bloga 
Vokietijoje; dar blogiau bus vi
sur, jei demokratinis tautų kon 
gresas neįvyk* ateinančia vasa-

Tas kongresas negali įvykti 
Šveicarijoje, nes per arti prie 
įsikarščiavusių kariautojų. 
Jam geriausia vieta butų Su
vienytų Valstijų sostinė \Vash-
ington'as, 1). C Tik prieš kon
gresui susmilksiant turėtų būti 
pataisyta tie telegrafo kabe
liai, kuriuos Anglija sukapojo, 
norėdama viena viešpatauti 
ant visų žinių einančių per Al-
lantikų. 

Dėlei Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Rinkimo Įstatymų. 

Baltas Dažas. 
(Jydytojai, suskaitydami iš

tisų metų nelaimingus atsitiki
mus įvykusius Suvienytose 
Valstijose pastebėjo, kad dau
giau žmonių užsimušė ar susi
žeidė bekrisdami nuo laiptų na
muose, negu tapo užmušta ar 
sužeista geležinkelių nelaimė-
se. 

(jeležiūkelių nelaimes sunku 
prašalinti, o laiptų pavojingu
mų lengvai ir pigiai galima su
mažinti. Reikia nudažyti laip-

Jus . Paprastai žmonės laiptams 
vartoja tamsins dažus, nes 
laiptai greit susiteršia, o ant 
balto "tas lengva matyt. Bet 
tamsus dažas padaro, kad žmo
gus negreit pamato kur staty
ti kojų, pasprusta ir nudarda 
žemyn. Geriau yra tankiau da
žyti laipins negu gydyti nulū
žusių rankų ar kojų. 

Jei laiptai butų baltai dažo
mi, taukiai valomi, tai mažiau 
butų vietos ligų perams. Žmo
nės butų sveikesni. I r iš to 
taip-gi butų nauda kišeiriui, nes 
hutu mažiau išlaidų gydyto
jams. • 

Pastebėta taip-gi, kad prie 
šviesiai nudažytų mašinų re
čiau pasitaiko nelaimių. Mat 
Šviesa daug reiškia žmogaus 
gyvenime, šviesa tinka akims, 
akies patarnavimas reikalinga> 
protui, o nuo proto priklauso 
ir ra i ik ii veikimas ir kojų ėji
mas. 

branginkime šviesų. 

I. Steigiamojo Seimo svar
bumas. 

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas—tai yra užbaiga viso pri
rengiamojo Laikinosios Lietu
vos Vyriausybes darbo. Seinmi 
susirinkus, turės prasidėti nuo
latinis ir pastovus Lietuvos 
respublikos gyvavimas. Nuo to 
laiko visos kitos valstybės jau 
turėtų tą respublikų ne tik pri
pažinti de facto, t. y. faktiškai 
gyvuojančių, bet ir teisėtai gy
vuojančią. Todelei Steigiamojo 
Seimo sušaukimas tur didelės 
reikšmės ne tik dėlei musų vi
dujinės tvarkos, nes jis 'turės 
nustatyti ir Lietuvos valdymo 
formą ir išrinkti nuolatiną Lie
tuvos valdžią, bet ir santikiuo-
se su užsieniu, nes nuo to laiko 
musų valstybė turės gauti jau 
teisėtą jos pripažinimą visų 
kitų valstybių. 

Dėlei šfų priežasčių kiekvie
nam Lietuvos piliečiui didžiai 
svarbu žinoti, iš kur, kada i i ' 
kaip tas Steigiamas Seimas tu
rės įvykti;vienu žodžiu, svarbu 
susipažinti su pačiais rinkimų 
įstatymais. 

rijampolė. 
Antrou apygardon ineina 

Šakių, Vilkaviškio, Kauno mie
sto, Kauno apskrities ir Tra-
kų-Kaišedorių. Centras Kau
nas. 

Trecion apygardon ineina 
apskritys: Easeinių, Tauragės 
ir Kėdainių. Centras Rasei
niai. 

Ketvirton apygardon ineina 
Telšių, Kretingos ir Mažeikių 
apskr. Centras Telšiai. 

Penkton apygardon ineina 
Šiaulių, Biržų (Pasvalio) ir 
Panevėžio apskr. Centras Pa
nevėžys. , 

Šeštonfapygardon ineina Ro
kiškio, Ežerėnų, Utenos ir Uk
mergės apskr.* Centras Utena. 

Septinton apygardon ineina 
Vilniaus miesto ir apskrities ir 
Švenčionių apskr. Centras yra 
Vilnius. 

Aštunton apygardon ineina 
Ašmenos, Lvdos ir Volkovisko 
apskr. Centras Lyda. 

Devinton apygardon ineina 
Bieloviežo, Bielsko ir Baltsto-* 
gės apskr. Centras Baltstogė. 

Išmėgintas Budas Sustiprinti 
Nervus ir Kraują 

PARTOGLORY 
labai naudinga žmogaus organizmui, dėlto kad stiprina nusip-
nėjusius nervus, sutveria naujas nervų celules ir atnaujina vi
są nervų sistemą. Taippat kas kenčia del kraujo stokos, tam 
TART0GL0RY'' labai pagelbsti. . 

• _ * » 

k 'PAIiTOCL()RV naujausias vaistas stipri
nantis nervus, sudarytas yra ir įvairių tokių substancijų, ku
rios yra žmogaus kūne ir dėlto beveik visados prašalina ner
viškumą su visokis kitokis nervų ligomis. 

Taippat visiems vyrams ir moterims, kas tik 
sunkiui dirba ar rankų darbus ar protų — 
"PARTOCSLORY" labai gerai patarnauja! 

"PARTOGLGBY" kaina 1 dol. 25c. už'bonkų, 
bet 5 bonkus tiktai 5 dol. pirmaeilėje APTIEK O.J-E PAETOSO 
160 Seeond Ave., Ne\v York, N. Y. 
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Vyrų ir Moterį Rūbų Kirpi
mo ir Designrag Mokykla. 
Miw»6 istenia ir mokymo būdu jų8 
trumpu laiku iSmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig miėros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J . F . KLasnicka, V e K j a s 

190 N . S T A T E S T R E E T . C H I C A G O . 
Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų 

Am. Liet. R. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimo Protokolas. 

Dešimton apygardon ineina 
U. Iš kur šaukiamas seimas. I Sokolkos, Gardino miesto ir 

j 

Lietuvos valstybės sienos iki j apskrities ir Augustavo apskr. 

Lietuvos ir Černo-
gorijos Gydytojai. 
Mųs neprigulmybės priešai 

dar visai neseniai skelbdavo 
pasauliui, buk Lietuva esant 
taip maža, kad negalint sau 
viena pastovėti be svetimos 
globos. 4 

Tuomtarpu Černogorija iš
buvo neprigulminga per visų 
devynioliktąjį šimtmetį ir iš 
kunigaikštijos tapo karalija 
dvidešimtame amžyje. Žmonių 
skaičiumi Lietuva yra daugiau 
negu dešimt kartų didesnė už 
Černogorija. Taippat ir žemės 
plotu. 

Svarbesnė už skaitlines yra 
apšvieta. Visoje Černogorijoje 
1919 metais buvo dvylika gy
dytojų, priskaitant visus jau
nus ir senus. Kai-kurių eerno-
gorų mokslas yra labai toli at
silikęs nuo dabartinės medici
nos. 

šiol dar nėra galutinai nusta
tytos, bet mes lietuviai priva
lome patys tinkamai nusima
nyti, kur tos sienos baigiasi, ko
kios Lietuvos mes reikalauja
me. Šiuo klausimu yra daug vi 
šokių nuomonių ir reikia pa
tiems lietuviams turėti daug iš
rodymų, dėlei ko mes vienų ar 
kitų rubežių reikalaujame. Ne
gana yra kalbėti, jog reikalau
jame laisvos ir nepriguhningos 
Lietuvos, bet reikia tvirtai nu
simanyti, kur prasideda ir kur 
baigiasi Lietuva. Čion prisiei-
na atsižiūrėti į visų Lietuvos 
praeitį, į dabarties padėjimų 
ir į tai, kas Lietuvai ekonomi
niu žvilgsniu gal but svarbu 
ateityje. Steigiamojo Seimo 
įstatymai priede prie šeštojo 
straipsnio nurodo tas Lietuvos 
sienas, išskaitliuodamas apy
gardas, iš kurių tur but renka
mi atstovai. Lietuvon ineina vi
sos tos žemės plotas, kursai 
nuo Vytauto laikų visados prie 
Lietuvos prigulėjo, būtent visa 
buvusi Žemaitijos kunigaikšti
ja, visas Vilniaus ir Trakų 
vaivodysėjų žemės ir pagaliaus 
vakarinė dalis Naugarduko 
vaivodystė-s. Visuose tuose 
ruožuose, išsimėtę tirščiau ar 
skysčiau, gyveno lietuviai, vi
sos tos žemės priklausė iki pa
skutiniojo Lietuyos padalini
mo Lietuvai. Nuo daugelių už
imtų plotų, kur Lietuvos kar
das buvo įsigalėjęs, Lietuvos 
laikinoji vyriausybė šiandie at
sisako, palikdama šiems plo
tams dėtis prie kitų valstybių 
ar tautų. Tokiu būdu Lietuva 
sudaro šios apygardos: 

Pirmon apygardon ineina 
šios apskritys (pavietai)—Ma
rijampolės, Seinų, Suvalkų ir 
Alytaus.' Centras rinkimų Ma 

Centras Gardinas. 
Be šių apskričių įstatymuose 

(paragrafas 87) pažymėta, jog 
Prūsų Lietuva rinks atstovus 
atskirai tais pačiais dėsniais, 
tik rinkimų diena gali būti jai 
skirta ir kita. Pagaliau įstaty
muose nepažymėtas Naugar
duko apskr. Reikia spėti, jog 
jis ririskaitomas yra prie Ly
dos apskrities. Tuo tarpu at
stovai gali būti veik pilnai pa
rinkti iš pirmųjų šešių apygar
dų, nes keturios paskutinės te
bėra užimtos lenkų okupacijos 
valdžios. Tie rinkimai, kaip ži
noma, yra paskirti balandžio 
14 ir 15 dienų, o patsai Seimo 
susirinkimas turės įvykti nevė
liau, kaij) mėnesiu praėjus po 
rinkimų diemt j į šaukia ir su
sirinkti dienų skiria Valstybės 
Prezidentas (paragrafas 84), 
kursai jį ir atidaro. Paties 
Steigiamojo Seimo posėdžiai 
prasidės, suvažiavus ne ma
žiau kaip pusei ir vienam jo 
narių, neskaitant tų vietų, ku
riose rinkimai negalėjo įvykti 
(paragrafas 85). v 

Tokiu būdu Steigiamojo Sei
mo susirinkimas turės įvykti 
ne vėliau, kaip gegužės 15 die
nų ir tat nepaisant, ar užimtuo
se lenkų valdžios kraštuose ga
lės praeiti rinkimai, ar ne, bile 
tik bus iš visų kitų apygardų 
parinkti atstovai ir jų atvyks 
daugiau pusės. 

III. Kas galį rinkti ir kas gali 
būti išrinktu. 

Rinkimuose į S teigiamų j į 
Seimų gali balsuoti visų tikė
jimų ir tautų Lietuvos pilie
čiai, vyrai ir moterys, kuriems 
rinkikų sąrašus statyti prade
dant suėjo 21 metai (paragra
fas 2). (Daugiau bus) 

(Tųsa). f Misijo..s ingaliojimai yra ge-
Kun. Pr. Bučys-vice-pirm., j ri. Kun. J . J . Jakaitis paste-
Kun. F . Kemėšis — sekret., bi, kad ingaliojimų legališ-
J. Mockus — ižd., i r Federa-• kūmas neaiškus, nes- nėra fik
cijos raštinės vedėjas Jonas rų žinių apie Lietuvos Vals-
E. Karosas. tybės Tarybos pritarimų pas-

Rezoliuoijų ir inešimų ko- kolai, 
misija: Kun. Pr. Bučys,. Adv. Plačiau apie Lietuvos Vals-

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytoju Ir Chirurgas 
Itoaelaade: lt9M So. Mlchlsaa Ave. 

TelefMUM Pullmaa 34* Ir POIIOUM S1M 
OhicagoJ: 4£15 So. Wood Str. 

Tik Ketr«n:o vakoke nuo 5:30 iki 7:00 
T e i r t M M I v « U 7SS. 

Bol. Mastauskay, Kun. V. 
Dargis, Adv. M. M. Šlikas ir 
kun. P. Lapelis. 

Raportai. 

Iš Am. Liet. R. K. Federa-

I 

i 

Su visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki S vai. po pistų 
Nuo « iki 8 vai. vakare. 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str, 
Pottsvffle, Penua. 

nuo 

tybės paskolų referuoja kun. i 
Pr. Bučys. Jisai nurodo, kad 
Valstybės Tarybos oficijalis 
paskolai pritarimas yra būti
nai reikalingas. Kiekviena 
paskola užtraukia priedermę 

cijos veikimo išdavė raportus jų atmokėti. Žmonių atstovai 
žodžiais pirm. kun. J . J . Ja- Į tų priedermę paima ant sa-
kaitis, vice-pinn. kun. Pr. Bu- Vęs. Kol Lietuvoje Valstybės 
čys, sekret. kun. F. Kemėšis,! Taryba neturėjo posėdžių, tol 
ižd. J . Mockus (piriigų kaso 
je yra $388.20) ir raštu Fede
racijos sekretorijato vedėjas 
J . E. Karosas. Iš rap rtų pa
aiškėjo, kad Federacija savo 
veikimų ganėtinai plačiai va
rė ir pasekmių susilaukė žy
mių. Amerikos lietuvių kata
likų visuomenė Federacijos 
paskleistiems " obalsiams pri
tarė ir vykina juos gyvenime. 

Adv. B. Mastauskas, Am. 
Lietuvių Taiybos pirmininkas, 

nebuvo demokratinės tvarkos. 
Tie dalykai yra taisytini, bet 
augščiau už ministerų kabine
tą stovi Lietuvos neprigulmy
bės reikalas, todėl mes pasko
lų privalome remti, tik turime 
pareikalauti, kad Lietuvos 
ministerių kabinetas prisilai
kytų aiškių demokratybės 
principų ir Lietuvos Valsty
bės Taryba užgirtų paskola 
rezoliucija. Turime priminti 
Lietuvos atstovams jų prie-

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOLTS 

JJKTUVI8 
Ordytojaa Ir Chirurgą* 

Parkele savo gyvenimo »iet% 1 
Brighton Park. 

t * U W. 43rd Strr**., 
Tel. MdKinley 2«8 

O O M U : ĮTS? W. 47th 81^ 
(47 ir Wo*d cnt.) 

Vatandoa: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:10 iki 
8:30 vakare Nedėl'.omia S iki 11 rytai*. 

Tel. Beulevard 140 
s ? - - - — - - - - - - - - • • - • • • • . • - - a 

tfe. » » • • » » » ! 

• Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CIUCAGO, ELLUTOIS 
Telefonas Taros fcosa 

VeJandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. NedAlio
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Si » » » » » » » • ! » » m • . • • • • • ! • • » » • » mĘį 

Bį—MMMMįMM) • » » » » » » » » • • • » » • » • « 

išduodamas raportų trumpai j dermes, kad žmonių neapvilti, 
pažymėjo apie Wasliingtono| Paskola oiėra dovana, 
politikos krypsnį sųryšyj su; Jurgis Milius nurodo pas-
Lietuvos laisvės klausimu.; .kolos budus ir pažymi, kad 
Politikoje neaišku. Atskaitų j Valstybė neturi teisės už-
iš Am. Liet. Tarybos padary- j traukti paskolos ant asmeni-
tų lėšų buto užlaikymui Wa-1 nio žmonių turto. Paskolas 
shingtone ir kitų su finansais j užgiria parlamentai, jei Lietu-
surištų reikalų neišdavė. Tas | vos Valstybės Taryba nėra 

Nors Lietuvoje gydytojų nė
ra užtektinai, bet vis-gi jų yra 
kur kas daugiau negu keletas 
šimtų. Butų geistina, kad jie 
neišsiblaškytų į pašalinius da
lykus, kaip Į laivakorčių par
davinėjimų arba politikų, o rū
pintųsi kaskart geriau išmokti 
savo menų. 

si uo j u vadu paskirtas. Lai vy
čiai pasiskubina su auksiniu 
kardu; dabar prieš Kuriamąjį 
Seimų reiktų jį generolui įtei-
irti. 

Lenkų šnipai (agentai) va
sario 22 d., 1920 m. buvo be-
bandę sudemoralizuoti ties 
Kaunu stovinčios kariuomenės 

IŠ LIETUVOS. 
--— kelias kuopas. Jie likosi suimti 

I ir vėl viskas ramu. 
Lietuvos valdžios ir Lietu-

K aunas, 

Vaaario 26 d., 1920 m. 

Generolas Žukauskas ja,u vėl 
yra nuo vasario 23 d., 1920 m, 
Lietuvos kariuomenės vvriau-

i vo* kariuomenės vienybė pa
vyzdinga. Lietuvoje skurdo, 
vargo daug, bot žmonės pilni 
vilties ir prakilnybės. Malonu 
būti tarpe savųjų. 

D-ras A. K. Rutkauskas. 

esų galima ištirti tik ant vie
tos Washingtone. Tautininkai 
savo dalį už buto užlaikymų 
atmokėjo. Lietuvos Valstybės 
paskolos reikalai netobulai 
vedami. Tarybų išrinktas ko
mitetas paskolos reikalams 
tvarkyti panaikintas. 

Amerikos Lietuvių Tary
bos sekretorius K. Česnulis 
savo raporte plačiai nušvietė 
santikius su Lietuvos atstovu 
J. Vileišiu i r tautininkais. 

Kunigo J. Žiliaus raportas 
apie*jo veikimų prie Taikos1-—*.. 
Federacijos Paryžiuje ir kelio- ;- : '°~ 
nės išlaidų atidėtas iki ryto-* 
jui. Juliaus Kaupo nei raporto 
nei jokio pranešimo nėra; 

užgirusi paskolos, jinai nebus 
teisėta. Priveda pavyzdin Ai
rijos paskolų, kurių kaipo ne
turinčių valiutos užboikuotavo 
Amerikos bankierių asociaci
ja. (Daugiau bus) 

Ęįmm+ m m « — • » » • — » — » » — » mm • . » m « M 
Tel. Drover 704-2 

Dr. C. Z. Vezetis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: auo 9 ryto iki 9 vak, 
Nedėlipmis pagal sutarimą 

4712 SO. ĄSHJLAND AVENUE 
arti 47 -tos Gatvės 

Telefonas Pullman f t 
DR. W. A. MAJ0R 

GVT>YTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 MieliJgft& Ave. 
perduota rezoliucijų komisijai! jAdyuos *-M uci » Jį^°m — t k l 

pagaminti tame dalyke rezo-j 
liucijų. - j 

Pirma sesija užsidarė 11:401 
vai. prieš pietus. 

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

Kamp. 49 Oourt 
Rcs. 1229 W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero 86 S f 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
8 — ~ ~ 

se 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

.Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal <S222. 
Valandos 1—6 ir 7 iki 9 vakare, 
liesi dsnsi ja: 

3114 W. 42ad St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

t 
J0SEPH C W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
99 SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
•akareis 2911 W. 82-ad Street 

Tef KockvreU 9999 
CHICAGO. H*L. 

I po platų — «: *9 iki 9:19 vakare, j 
Nedėlloinis nuo 19 Iki 11 Išryto } 
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Lietuvos Valstybės Paskola. 
M 
I • 

Antrų sesijų 3 vai. po pietų į 
atidarė suvažiavimo pirmi- j i 
ninkas kun. J . J . Jakaitis. , j | 
Svarstoma bietuvo s Valstybės įį 
paskolos reikalai. Kun. Jer..>M 
Valaitis klausia apie Lįetuvos p 
paskolos legališkumų. K. • Čes- š 
nulis atsako, kad Lietuvos "į 

V. VV. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S'.'l 

Tel. Centrai 9390 
•i • m«m M M » » • i m m « w ^ • «» ^ » <m,mim m 

Vakarais, 812 W. 36 Bt. 
Tel. Yards 4441 

9 
i 
I 
ii • 
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Telefonas Poli man SSSJ 

Dr, P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

19997 So. Michi^an, Aveaae 
FMUMlli. HL 

V A L J L N D O H : t Iki S T n t r n 

wmmĖmmmmmmm%%ęmmmmM 

> Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 98 melši 

Ofisas :>148 S«i. Mi.rea*) Kt. 
* e r t ė 22 ro 4^,. Cbi«a«>, 1U. 

SPECLJALISTAS 
M«terM«kų, Vyrtftktj. taip«l «hro 

nLikų l^ų. 
OFISO VALAJfDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10, nuo 12 Iki 2 po pįet, nuo 9 \ 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piC_ 

Telefonas Yards ,«87 
*^"'**^*1* »«»»»»• , , s 

file:///Vilso-
file:///Vash-
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
- « 

PHILADELPHIA. PA. 

Gražiai apvaikščiojo Šv. Ka
zimiero dieną. 

• 

* • 

Šv. Kazimiero dienoje Baž
nyčioje buvo iškilmingos pa
maldos. Vakare bnvo iškilmin
ga procesija. Po pamaldų visi 
žmonės susirinko Šv. Kazimie
ro mokvklos svetainėn. Ten 
Lietuvos Vyrių 3 ir mažųjų vy
čių 1 kuopos surengė gražia, 
programa paminėjimui tauti
nės dienos. Programų atidarė 
kun. Ig. Valanėiunas trumpai 
paaiškindamas vakaro tikslų. 

»" Po to bažnytinis choras užgie
dojo "Šventas Kazimierai," 
taip-gi ir daugiau giesmelių. 
Po dainų kalbėjo gerb. klebo
nas kun. J . J . Kaulakis. J i s ap
sakė Šv. Kazimiero gyveniim]. 
ragino jaunimą sekti Jo pėdo
mis,' nes Šv. Kaži m. buvo išsi
žadėjęs karališkos garbės, svie
tišku linksmybių, buvo skais-
tas, žydėjo prakilniomis dory
bėmis ir tarnavo vien savo 
Sutvertoj ui. Gražiai nupiešė 
taip-gi dabartinę Lietuvos pa
dėtį, kad suvargusi mus tė
vynė šaukiasi paramos, šaukia
si prie mušu. Keno gįslose teka 
lietuviškas kraujas,. kas turi 
lietuviškų širdį, tegu paaukoja 
vienos dienos uždarbį. Iš kai 
bos mųs klebono galima supra
sti, kai j) brangi jam yra tėvy
nės laisvė, kokios laimės jis 
trokšta mus gimtam kraštui. 
Jeigu visi Lietuvos sunųs bu
tų tokie, kurie su atvira šir
dimi veiklų ir aukotų jo> la
bui, greičiau mųs tėvynė 
galėtų numesti tuos rete
žius, kurie iš visų pusių jų 
varžo; galėtų lengvai atsikvėp
ti. Det nelaimė,, kad vienas su
nūs duoda ranką h atvira šir
dimi veikia, o kitas jos sunūs 
kala jai verguvės retežius. 

Po klebono kalbos skaitlin
gas mažųjų vyčių cboras, kuri 
suorganizavo kun. P. Čėsna, 
vedant varg. J . Modeliui, gra
žiai padainavo dvi, tai dienai 
pritaikinti, dainei i. 

Po to vaidinta veikalai 
"Kryž ia i , " kuris padarė dide
li įspūdį. Kiekvienas žmo
gus turi savo gyvenimo kry
žių. Vienam kartais rodos, kad 
kito kryžius daug yra lengves
nis negu jo, bet pabandžius neš
ti, gal pasirodytų daug sun
kesnis. Taip ir tas veikalėlis 
parodė, kad visiems žmonėms 
pasirodė persunkus savi kry
žiai, tai visi jie metė. Varg-

kimės kad tų dieną pasirodys 
pilnai kas kaip į savo bran-
gįausaps tėvų šalies reikalus 
žiuri... 

sunkus. Paima vieną kryžių ir 1 x Lietuvos Laisvės Paskolos 
sako:'Tasai lengviausias,' bet ^ ^ « a h m a V i š a k y ti mūsų 

parapijos draugijų knygyne 
10806 So. "YVabash ave. šiuo lai
ku : 

dienis įr-gi savo nu
metė. J is manė sau pasi
rinkti lengvesnį. Tuo tarpu pa
sirodo angelas. Žiuri, kad visų 
kryžiai sudėti. Nustebės ange
las sako: " A r tai tik vienas Iš
ganytojas turėjo nešti kryžių, 
gi žmonės nė vienas nenori?" 
Su baime vargdienis atsako an
gelui: " A š noriu nešti kryžių, 
bet mano persunkus y r a . " An
gelas sako: "Išsir ink lengves
nį, bet atmink ką Išganytojas 
pasakė: % Kas neima savo kry-
žio ir neseka paskui mane, nė
ra manęs Vertas, 
nis vėl sako: 

žiuri, kad tai yra paties kry
žius. Atsidusęs sako: "Dabar 
matau, kad mano kryžius leng
viausias iš visų." 

Po vaidinimo gražiai padek-
lemavo eiles p-lė V. Stravin-
skaitė. Paskui sekė pasikalbėji
mas turtuolio su varguoliu, ku
ris t a ipg i gražiai išėjo. Dar 
sudainuota keletas dainelių. 
Buvo rinkliava į Tautos Fon
dą. Surinkta 200 dol. 

Ant galo buvo išleidimas dra
bužio, kurį p-lė M. Butkiutė 
paaukojo^ mokyklos naudai. 
Programa užbaigta tautos bim 
nu. 

Viskas buvo gana gražiai, bet 
vieno daikto negalima pralei
sti, tai nemandagus kai-kurių 
atsilankiusių žmonių užsilaiky
mas. Labai peiktina, kad vai
dinimo arba prakalbų metu 
publika daro betvarkę, ūžia it 
bitės avilyje. Nesuprantama, 
del ko tokie lankosi į vakarus, 
jeigu nesidomėja jais. Kai-ku-
rie lik ir atsilanko, kad betvar
kę daryti ir žeminti lietuvių 
vardą. Žinau, į porą vakarų bu 
vo atsilankę svetimtaučių ir 
Hfan žymiu asmenų. Bet koki 
išsinešė jie įspūdį, skaitytojai 
gali suprasti iš to, kad išeina 
kalbėti kunigas, o svetainėje 
ūžia, juokiasi. Tas parodo, kiek 
kai-kurie žmonės turi suprati
mo, kiek turi pagarbos del aug-
štesnio asmens. O gal del to 
taip elgiasi, kad kunigas kal
ba. Norėdamas pasirodyti save 
susipratusiu, juokiasi, rėkau
ja, sakydamas: "Aš nekieri-
nu, ką jis kalba." Arba vėl, 
kada būva vaidinimas, tai kai-
kurie "sus ipra tė l ia i" neatski 
ria dramos nuo komedijos. J ie 
mano, kad teatras, tai vien juo
kas. 

Sykį vaidinant istorinį vei
kalą, kada mergaitė atiduoda 
gyvastį už tėvynę budeliui, kai-
kurie juokiasi iš to. Juokiasi, 
kada moteriškė girioje su kū
dikėliu meldžia budelio, kad 
dovanotų jai gyvastį, juokiasi, 
kada sunūs, atsisveikina su tė
vu, eina mirti už tėvyne ir tt. 

č'ia pasarga tvarkos daboto
jams. 

Prakalbų ar vaidinimų metu 
tvarkos dabotojai turį ne vai
kščioti pasieniais bet žiū
rėti kur ka> kuip el
giasi. Jeigu apsiėmė daboti 
tvarką, tai tegul ir daboja. 
Trukšmadarius reikia perspėti, 
gi perspėjimo neklausančius 
prašalinti iš svetainės, kad ne
darytų visiems negarbės sve
timtaučių akyse. 

Tikiu, kad ateityje mųs pub
lika mandagiau užsilaikys vie-
šose vietose. 

Vystanti Šakelė. 

^ - » " » W - W P « * 

REIKALAUJA 

Nedėldieniais po I mišių ir 
po sumos. 

Panedėliais vakare 7:30 vai. 
Tada esti stoties narių mitin
gas; ir 

Pėtnyčiomis vakare 8:30 vai. 
(po pamaldų). 

Taip-gi galima užsirašyti ir 
pas kleboną kun. P. Lapelį jo 
ofise. 

Korespondentas. 
^ — — — — — — i — — , — . M — — i — — n p p p Į 

R E I K A L A U J A 

REIKALINGA PAGELBA. 

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera al^a, prityrimas ne
reikalingas, dirbti kaipo 

Packieriai 
Truekeriai 
Prie Mašinų 
Assembleriai 
Langų Plovėjiai 
Prie eleveitorių 
Šlavėjiai 
Loduoti į karus 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri-
tyrimo arba ne. 

Fabrikas arti Clyborn, Asb-
land ir Belmont linijų. 

Atsišaukite į . 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišaukit 

Reikalingi Vyrai prie freighto m u 
šu VVarehouse. Darbas pastovus 50c į 
valanda išpradžios. 

Chicago Storage & Transfer* Co. 
6865 W. 65 Street. 

_ J L 
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REIKALINGAS 
Vidur-amžis žmogus vedės ar ne

vedės, prižiūrėti 13 akrų ukę — E l m -
hurst. Atsišaukite 

1256 WcHt Harrison Gatve 
Telefonas Mon. 4587. 

REIKALINGI LEIBEEIAI. 
Prie lumberio. 

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

i 

REIKALINGI. 
Bei sinkeriai; prie trimavi-

mo; geri mašinistai, trimeriai 
preso operatoriai, (Jera alga; 
gražios apieliukes. 

Atsišaukite IT. A. Alyors, 
Employment Mgr. 
Whitman & Barnes Mfg. Co. 

1000 W; 120th Street 

PIRKI PIRK! PIRK! 

Lietuvos Laisvės Boną 
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTU 

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

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 

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

257 YVest 71 st Street New York City 

MERGAITES. 
16 metų ir daugiau, del Jengviaus 

ir Svaraus darbo mūsų muilo fa
brike it box shopoj , mokės ime po 
30ė. j valanda ir bon-us,' mergaites 
Kali uždirbti nuo $20 iki $30 j sa
vaite dirbant nuo štukio, valandos 
nuo 8 i&ryto Iki 4:30 vakare su-
batomis iki l valandai, ateikite pasi
rengė dirbti. 

AHeu B. Wrisley Co. i 
923 S. W d l s Str. 

REIKALINGOS 
Merginos del lengvaus fabriko 

darbo. Trumpos valandos; gera mo
kestis. Atsišaukite. 

M. J. Noahr & Co. 
1(100 — 1608 So. Dcarbom Str. 

Stewart Warner Speedometer 
Corp. v 

1828 Diversey Parkway. 

MOTEKIS IK MERGINOS. 
Del operavimo mašinų prie leng

vaus fabriko darbo. 
Prityrimas nereikalingas bet turi 

mok' t i Amvliškai susikalbėti. 
AltKiugli Dover Company, 

2100 Mnrshall IMvd. 

P! 

REIKALINGI: A š u t u i — 
kurie nori užsidirbti j savaite 
po $UM) ar daugiau švari pro
pozicija kuri gali atlaikyti 
didžiausios tyrinėjimus. 

Bond & Shares Syndicate, 
309 Broadvvay New York N. Y. 

Kambarys: 501 

KKJKAl.INCAH 
Duonkepis pirma ranku gerai per

s imanantis prie kepimo. Darbas ant 
visados, mokest i s gera. Atsišaukite: 

10754 Perry Avc. 
( K o š d a m i ) Chicago 

LEIBEEIAI. 
Del hrass fomlres darbo. Ųi-

žiausius algos. Pastovus dar
bas. Atsišaukite. 

Stroraberg Motor Company 
64 E. 25-th Street 

. LEIBERIAI. 
Del t'oundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stevvart Ave. 

FARMOS - ŪKĖS. 
• —.— 

Jau didžiumas net nustojo vi lt ies 
kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ka gal ima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir m e s turim l inksma gyvenimą- nes 
nesigirdi a imanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur gal ima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip ripktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potatu nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
gal ima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas i r v isokius pasi
l inksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų * kaip tai žemdirbystės 
masinu, inžinu mėlynų automobil ių 
ir tuip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svet imtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada l ie tuvis 'nu-
siperka farma tai i pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
Čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
inie kas norėdami pirkti uke kreip-, 
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi krseipkities prie -Sv. Antano 
Draugystės , Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri j u m s patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
infbrmaciju kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

Pageibekite Lietuvai Pirkdami 
9 S 

Lietuvos Pašto Ženklus i 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti, saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę gu
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna'paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse? . 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 6*0 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną, 

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

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

REIKALINGOS MOTERIS 
Prie sortavirno poperos. 
Darbas pastovus 
Geros sanitariškos sanlygos. 

Apply Superintendent 
GI MIUNSKY BROTHERS 
Union A. I.UIIIIKT Street. 

$16.00 

ROSELAND, ILL. 

> >> 

Su mūsų kolonija nėra jau 
taip prastai kaip buvo laikraš
čiuose kaž kokios ypatos pa
skelbta. Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų išpirkta ir užsisa-

Vargdie-! kyta už $14,000 su viršuui. Di-
Mano kryžius! deiė daugybė lietuvių dar tik 

persunkus yra, aš negaliu pa- j rengiasi pirkti. Mes tikimės, 
nešti ." Angelas duoda išsirink- kad lloselandas nepasiliks kitų 
ti lengvesnį. Varguolis kilnoja, kolonijų užpakalyje. Tegul ne
vienų, kilnoja kitų, bet visi j sidžiaugia vietiniai bolševikai 

„ ^ prieš laikų. Koselandiečiai Lie
tuvos neužmiršo ir jų gelbės, 
teikdami jai paskolų. Buvo lai
kas, lAd vien tik aukų Tautos 
Fondui per vienas tik prakal
bas sudėjome apie 30tH) doj. 
Užtai mokėsime ir dabar savo 
pareigas išpildyti link tėvynės. 

Verbų nedėlioję parapijos 
svetainėj bus milžiniškos pra
kalbos tėvynės reikaluose. Ti-

MERUINOK I R MOTERES. 
I>el švaraus fabriko darbo, a lgos 

mokama $14.00 "savaitėj; $2.00 bonus 
kas savaite už pastovų darbo greitas 
pakyliir.ns, valandos 8:15 iki 5:30, 
subatomis iki 1 valandai. 

Limlsay IJglit Co. 
161 E . C rami A votim . 

VAIKAMS. 
Individuale Instrukcija atskyrias 

departmentas del mažu vaikučių. Va
žiuojant keturiasdešimta minutu iš 
Chicagos. x\dresuokite: 

Director Villa Park, III., arba 
Masonic Temple. Kambarys 

1325 — Telefonas Central 2830. 

H i : i h . \ i , i \ i i i 
Vyrai del pakavimo daiktų ware-

•housey. Darbas pastovus. 50c. į va
landa pradžioj. 

Chicago Storage & Transfer Co. 
5865 W. 05 Street 

Chicago, 111. 
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PENKI APGARSINIMAI VIENAME. i 

8 LIET, LAIKRAŠČIU 

PCTRATI6 S t-ABUONAS 

A.PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

ftEAL ESTATE - INS'JRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda L«ivo*ort»» 

N O T A K 1 K J Š A S 3 
3249 So Halsted StrMt, Ch c-i I 

T E L E P H O N E UOULLVARO ton 

ANT PARDAVIMO. 

E X T R A B A R G E N A S - ! 
Pars iduoda puikus du namai. Vie

nas namas su keturiais pagyveni
mais po keturius ruimus kiekviena
me. Antras bizniavas n a m a s su še 
šiais ruimais del pragyvenimo. Abu
du namai mūriniai, su e lektra ir 
maudyne. Du blokai nuo Lietuviškos 
bažnyčios. Dabar yra gera progai nes 
savininkas išvažiuoja ant farraų Ir 
parsiduoda už pigia kaina meldžiu 
atsišaukti sekančių adresui: 

M. ANDKL. 
1 I-iii So. &lst Avc . Cicero, 111. 

Ant antru lubų i> priešakio. 

Annias iyk 20% ant tavo Invcstmcuto . 
Ant pardavimo — Gražus namas 

4 flatų, po 6 ir 7 kambarius, ak
mens priešakys, šviesų iš visų pusių; 
gero kieto medžio tr imingas viduj; 
norint, žinoti tikra verta reikia pa
matyti, visuose flatuose skyrium šil
tų vandenių š i ldoma taip kad jani-
torinu# nereikia; randus $2,040: ga-
radžius gali būti išrandavotas už $10 
mėnesyj , savininkus išvažiuoja, rei
kalui prh\jus parduos ir rakandus del 
7 kambarių, parsiduos greitų laikų 
už $14,500; mainyti neapsi ima; J e i 
gu turi $7,500 ir nori pirkti veik 
tuojaus. Atsišauk 5 VV. Van Buren 
St. piet-vakarinis kampas State, kam 
barys 6, dentistas. reikalauk Mr. L. 
J. Seidcheck. 

F A B R I K O PAGELBA. 

Reikalinga. Darbas pastovus. Ge
ra mokestis , darbo apl inkybes geros. 
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Mcrrimac Mfg. 
1313 S. 55th Court 

Co. 
Cicero, 111. 

REIKALINGI kriaučiai prie mote
riškų kotų ir andarokų. Pastovi vie
ta, gera mokestis . Atsišaukite. 

\V. TASK, 
1256 \Y. Harrison St. Chicago. 

Tel. Monroe 4587. 

I i 

"KARIŠKIŲ ŽODIS;' 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei -metų 
$1.00. 

<' LAISVĖ" Kriįščionių 
Demokratų Parti
jos organas išeina 

, Kaune — dienraš
tis — metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00. 

Prenumeratas siųskite: 

. Lithuanian Sales 
Corporation. 

414 Broachvay, 
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Boston 27, Mass. S 

Turime parduoti geriausiu Ūkiu mažu ir dideliu su Budinkais su 
Sodnais ir su Gyvuleis Mašinomis geriausio gatunko žemes del 
visokiu Javu Auginimą tarpe Lietuvių Ūkininku Didžiausiojo Lietu-, 
vių Ūkininku Kolonijoj Amerikoje aplinkiej miestą Scottville, Mich. 

PARDUODAME 
Pirkite iš mūsų Valgomus produktus, Gausite šviežius Kiaušinius, 

Sviesta Lietuviškus Sūrius. Tikro Medaus. Daržovių Bulvių. Visokiu 
Grindų šieno. ' 

* PARDUODAME 
Parsitraukite Vaisingus medel ius č i epus ir Paviešio Medelius 

visokies Rožes ir zidenčius krūmus galite paėmus gauti žema kai
na nusipirkti. 

AT VAŽI LOKITE VAKACIJAS PRALEISTI . 
Tas mus gražiausiai ir didžiausioj Lietuvių Ūkininku Kolonijoj 

tarpe savu Žmonių paleij puikius Kžerus ir Upelius pas l ietuvius 
Ūkininkus Norinti l inksmai vakacijas turėti miestu lietuvei moteris 
ir vyrai kreipkitese in mūsų draugija mes jums pastorosime geresni 
pragyvenimų vieta. 

UŽSIRAŠYKITE l KIŠKA LAIKRAŠTI. 
"Ūkininku žinios" Jkuries mes rengiame išleisti no pradžios Ba

landžio mėnesio eis dvi savait inės BEPARTIVIŠKAS Iliustrotos 
Talpins svarbiausias žinios iš viso pasaulio ir Talpins Moksliškiau-
s ius Ukininkistės Rastus pamokinančius geriausio visokio ūkininka
vimo ir gyvuoliu auginimą. Talpinsis Gaspadiniu pasikalbėjimai ir 
visokie pamokinimai apie Namuose tvarkos ved ima Valgiu Gami
nimą ir Konservu su darima. Talpinsis visokie Linksmus pasiskab-
timoj jaunumeneij ir daug kitokiu naudingu raštu Užsirašykit tu 
rėsi geriausi draugą namuose kaina metams JI.50. puseij metu $1. 
Užrubežiuose $2.60 metams. Skaitykite ateinančia Pėtnyčia "Drau
gą" rasite dideli mūsų apskelbimą su daug naudingu paaiškinimu. 

V I K O K K I S !;•:»:;.• i . v - -.. i..j>/: . / : ; ; I ^ U N L N K U 
lUtAUGIJUOS A u ^ , a i i , u u i u u u . A L T A N A KIEDIS . Atvažiuokite ar
ba rašykite ant Adreso, 

LIETUVIŲ ŪKININKU DRAUGIJA 
Robinson Builduig, Scottville, Mich. 

ase 

! J.P.WAITCHES 
ATTORNBY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
45V> S. \VOOD .iTRKKT 

7S6 W. 18th «TREBT 
. CHUAGO. 

AUiKinley 13Ž0 
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FLQRTPE;\ 

MELBA 
The CigarąSupreme 

At^the price FLOR DS MELBÂ ia 
^etter.bigger and morc pleasing 
than any mild Havana cigar! 
COKONA OR | A C Qrm* Sius 
SELECTOS SlZElYJ DlFFEkeNT PĄ/CrS 
Ask your dealer for your favorite M p 
'* your dealer c»n't »upply y«u,write .« 
f LEVVIS CIGAR MF( .̂ CO New«rk.N J 
J^rgesi Indepetuleni Cig«r ractory m th« W6tld. 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes turime vietų jusy 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 4:30 vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite 

Stewart-Warner Speedometer Corp. 
1628 Diversey Parkvvay 

file:///VOOD


DRAUGAS Antradienis, kovas 23 1920 

i 
i 

I CHICAGOJE. 
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KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS I ŽUVO NARSI MERGELĖ. 

Antradienis, kovas 23 d., 
f>v. Viktorinas. 

Trečiadienis, kovas 24 d., 
Šv. Simeonas kun. Latinas. 

ŠAUDYMŲ PRIEŽASTIS. 

Suimta du intariamu žmogų. 

Praeitą šeštadienį anksti 
ryto To\vn of Lake buvo ^ir-
*limi šaudymai gatvėse. Tvai
kas matė gatvėse poliemomi, 
smarkiai pravažiuojanti auto
mobili ij. 

Iš rvto nelengva buvo >u-
sekti, kas tokio galėjo įvykti. 

Bet dabar tai ve kaip iš
aiškinamas tas šaudymas. 

Iš va k aro nežinomas automo
bilius 47-oje gatvėje, arti Pau
lina,, suvažinėjo Mrs. Lottie 
Stranc, 47o7 So. Paulina gat. 
Moteriškė vos spėjo išlipti iš 
gatvekario, kaip staiga už-
šniokštė ant jos be šviesu auto-
mol)ilius ir nuvažiavo. Nelai
mingoji buvo mirtinai sužeis
ta* ir paimta ligoninėn. Tenai 
ji mirė. 

Policija tuojaus pradėjo tei
nant ies apie tą automobiliu, 
kurio išvaizda buvo žinoma. 

'Anksti ryte detektivai pas
tebėjo vos tik atvažiavusį au
tomobiliu prie automobiliu 
stoties po mini. 1 r»4."> \\Ysi 
41) gat. Buvo panašus i ieško
mą automobilių. Jame buvo 
trvs v v ra i. 

• • 
Kuomet detektivai mėgino 

prieiti arėiau. tie vyrai paliko 
automobilių ir atsisukdami 
pradėjo šaudyti i detektivus. 
Detektivai atsakė šaudymais 
ir vijosi per k«di< h l c k u s . 

Bet nepagauta. 
Ir tik antrytojaus. sekma

dienį, policijai pavyko susek
ti du piktadariu. Tai Samuel 
Jobnou-ski, 1330 \Vest 46 gat., 
ir Leo Skora (o gal Sikora), 
1804 West 4(i gat. 

.jiedu prisipažino, kad pa
vogtu automobiliu važiavusiu, 
suvažinėjusiu Mrs, Stranc ir 
šaudžiusiu į detektivus. 

Policija ieško dar trečio jų 
sėbro. 

Manoma, kad jie pavogtu au-
s 

tomobiliu dūmę, kuomet suva
žinėta moteriškė, atlikę kokį 
nors blogą darbą. Kaip kartais 
tą vakarą buvo apiplėštas 
Metropolitan Life Insurance 
kompanijos ofisas, 2201 Mar-
sball boulv. 

Gelbėdama kitus pati prarado 
gyvastį. 

Jamesui Rensbaw, 180.*) 
Sechvick a ve., nesenai mirė 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
LIETUVOS MISIJAI APLEI

DUS CHICAGOS APY-
, LINK?. 

Kol dar Lietuvos Misija 
viešėjo Chicagoje ir apylinkė
se, tol čionykščiai lietuviai bu
vo užsidegę tėvynės meile ir 
bonus noriai pirko. Kai-farios 

I ninkus. I r kurie pirks tų var-
j dai ir adresai bus pagarsinti ir 
tų,kurie nepirks bus pagarsinti 
laikraščiuose. Tada tegul ma
tys visuomenė kas yra tikras 
Lietuvos laisvės rėmėjas, o kas 
ne. V. 

(Pabaiga bus). 

S 
• ; * ) 

moteris. Paliko 4 vaikai. Vy- ^olonijos Chicagoje buvo net 
riausioji mergaitė Tbelma ėjo misistačinsios nž kiek išnirks 
10 metus. Mirdama motina jai 
pavedė saugoti mažesniuosius 
tris vaikus. Tbelma tai atmi
nė ir rūpinosi jaunesniaisiais. 

Namu# prižiūrėti tėvas nu
samdė vieną moteriškę ir an
dai pats išvažiavo iš Ohica-
gos savo reikalais. 

Aną diena, kuomet nusam
dyta moteriškė buvo išėjusi, 
namuose ekspliodavo žibalo 
blešinė. Užsiliepsnojo vaikučių 
drabužiai. 

Tbelma gerino liepsnas, 
vaikučius apdraudė, pagaliaus 
pasijuto pati liepsnose. Išbė
go laukan. Gatvėje žmonės ant' 
jos degančius drabužius apge
sino ir pasiuntė ją ligoninėn. 
Tenai narsioji mergelė ir mi
rė. 

nusistačiusios už kiek išpirks 
L. L. P . bouų. Bet nepigiai Mi
sija iš Chicagos išvažiavo, kaip 
jau viskas ir pradeda apsnūsti. 
Išrodo lyg mes chicagiečiai tik 
tada dirbame, kada kas mus 
mato ir pagiria, arba paragina. 
Paliovus mus raginti, mes ir 
vėl apsnūstame. 

Taip darbuodamies, mes sa
vo paskirtos bonų sumos .neiš 

L. VYČIŲ CHICAGOS AFS 
KRIČIO KUOPŲ 

DOMEI. 

L. Vyčių Chicagos Af>skri-
čio susirinkimas bus šį vakarą 
MeKinley Parko svetainėj. Vi
sų kuopų atstovus meldžiame 
skaitlingai suvažiuoti. 

Valdyba. 

j* 
PRANEŠIMAS. 

pirksime. Juk mes turime raJno) siiBirinkįnaa įvyks šian 

Šiuomi pranešame, jog 4 Ka
talikų Vienybės (Federac. sky-

Tuo tarpu kiti vaikučiai ne
pavojingai buvo apdegę. 

NESAMA TEISYBĖS S. V. 
TARNYBOJE. 

Taip sako teisėjas Landis. 

Aną dieną Chicagos pastos 
darbininku susirinkime kal
bėjo teisėjas Landis. Susirin
kimas buvo sušauktas su tiks
lu agitacijos, kati vyriausybė 
brangiai] apmokėtų savo dar
bininkus. 

Teisėjas kalbėdamas pareiš
kė, kad valdiškoje tarnyboje 
darbininkai dar H)14 metais 
gavo prastas algas. Didžiu
mai jš jų dar ir šiandie to
kios pat algos mokamos, nors 
gyvenimas kitką rodo. 

Kad tai}) — tai Su v. Vals
tijų tarnyboje nėra jokios tei
sybės", sakė teisėjas. Paskui 
pridūrė, kad jis nepatartų 
niekam įstoti šalies tarnybon 
del menko užmokesčio. 

600 P0LICM0NŲ APLEIS 
TARNYBĄ. 

PRAŽUVO APDRAUDOS 
KOMPANIJOS IŽDI

NINKAS. 

Detektivų biurui pranešta, 
kad nežinia kur pranyko A 
merican Kagle Fire Insuran
ce Co. iždininkas Curtis W. 
Tansley. Sakoma, jo sąskaitų 
knvgose atrasta trūkstančių 
pinigų. 

Apie 1,700 policmonų Chi
cagoje su gegužės 1 d. neteks 
namų, jei miesto taryba nepa
sidarbuos padidinti policmo-
nams algų. 

Apie balandžio 1 <!., be to, 
žada apleisti tarnybą kokie 
600 policmonų ir imties kokių 
nors kitokių darbų, katrie pa
prastai kur-kas geriau apmo
kami, kaip tarnavimas mies
tui. 

Tos .žinios pakilo iš polic
monų kliubo (organizacijos) 
susirinkimo. 

Policmonų įliubas nuspren
dė prisidėti prie kovos prieš 
maisto ir pagyvenimų pabran
gimą. Nutarė steigti koopera-
tives krautuves ir naudoties 
pigesniais maisto produktais. 

SĮIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlIflIlIlIlIlIlIlIlIllllllIlllimilllllllllIję 

Į NAUJA IŠTAIGA 
| Teisingas Patarnavimas. | 

3402 Halsted Str. 
Res. Drover 9811 
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rinkti vieną milijoną dolierių. 
Ligi šiol nei ketvirtos dalies 
nesurinkome. Sykį pradėję 
darbą turime varyti jį toliau 
iki pasieksim tikslą. Juk kas 
darbą pradėjęs sustoja vidur
kelyje, tas yra priskaitomas 
prie silpnadvasių. Mes busim 
tokie, jeigu savo užduoties ne-
atliksim. Nereikalaukim, kad 
Lietuvos Misija mus antru 
sykiu ragintų. 

Aš paduočiau sumanymą, 
kad butų sušaukti mass-mitin-
gai visose kolonijose iš antro 
sykio, kur buvo Misija atsilan
kiusi ir kur nebuvo. Pasikvie
sti kad ir vietinius kalbėtojus, 
padaryti agitaciją ir pardavi
nėti bonus. Taip-gi, reikia da
ryti agitaciją įvairiuose vaka
ruose bei teatruose, ir trumpai 
pakalbėjus pardavinėti bonus. 
Jug mes galim atsiminti kaip 
Suvienytos Valstijos darė savo 
paskolas platindama. Pardavi
nėtojams visur buvo/atdaros 
durys, ir teatruose, susirinki
muose, net ir ant gatvių ir. vi
sur pardavinėta bonai.Kodėl gi 
mums nesekti jų pavyzdį? 
Sakysim, kiekvienas įgaliotas 

pardavėjas gali ir turi teise 
atėjęs į vakarą ar teatrą krcip-
ties į jo vedėją, ir pataikęs 
tarpakčiuose pasakyti trumpą 
bet aiškią l>ei karštą prakalbė
ję, ir toj pereiti per svetainę 
užrašant bonus. Jeigu k u r ko
kios draugijos valdyba to ne-
1 istų, tai vėliau pranešti sto
čių valdybai ir paskelbti laik
raščiuose. Tegul žino visuome
nė kas yra Lietuvos rėmėjai, o 
kas, priešai. 

Lig šiol, galima sakyti, Lie
tuvos Laisvės bonus tepirko 
vien tik lietuviai darbininkai, ir 
kunigai bei kai-kurie inteligen
tai. Bet mūsų lietuviškieji pirk
liai ir pramonininkai tai visai 
šaltai žiuri į Lietuvos bonus. 
Nekurie man net yra prisimi
nę buk, girdi, esą nesaugu daug 
pinigo indėti į Lietuvos bonus. 
Mat kad juos nepriverčia tai ir 
nesaugu. Juk tie ponai nebūtų 
pirkę ir Amerikos Liberty Bo
nų jei nebūtų bijoję gauti sla-
kerio vardą. Kai-kurie musių 
lietuviškieji pirkliai ir pramo
nininkai labai garsiai šaukia, 
kad lietuvis pas lietuvį eitų 
pirkti. Bet dabar, kada reikia 
Lietuvai paskolinti keletą do-
lierių, tai tų ponų lietuvybė 
prapuola. Jiems Lietuvos jau 
nereikia. Kitas net giriasi, kad 
jis ir-gi nupirkęs L. L. bonų 
net už visą šimtą dolierių. A-
merikos bonų jis yra pirkęs vi
sai lengvai už tūkstantį dolie
rių. Gera yra būti Amerikos 
patrijotu, bet reikale dera ne
užmiršti ir Lietuvos. 

Panedėlį, kovo 8 d. (Ar ne 

die, kovo 23 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Visos draugijos, kurios 
priklausote ir kurios manote 
priklausyti prie Federacijos 4 
skyrio, majonėkite prisiųsti at
stovus. Valdyba. 

T0WN 0 F LAKE KOLONI
JOS DOMEI. 

L. L. PaskoJ^s vietinio komi
teto ir Užrašinėtojų susirinki
mas įvyks šiandie, kovo 23 d., 
8 vai. vakare, J. J . Klias svet., 
4600 So. Wood gatf. Visi užra
šinėtojai L. L. Paskolos bonų 
ir draugijų atstovai, dalyvavu
sieji priėmime misijos vasario 
16 d. privalote būtinai atsilan
kyti. 

• 

Kviečia visus L. L. P. Kom. 

WESTPULLMANIEČIAI! 

Su šiuomi pranešu visiems Chica
gos Lietuviams ir pažįstamiems jog 
aš atidarau ofisą Real Estate pas
kolos piningų ir Insurance Parda
vinėjimo Laivakorčių ir siuntimo Į utarninke kovo 9d.?Red.)kada 
pinigų i visas pasaulio dalys. 

JURGIS PETKUS 
Telefonas Yards 5379 

buvo Šv. Jurgio parap. svet. 
Chicagos apylinkės bonų^par-
davinėtojų susirinkimas tapo 
nutarta: pereiti visose koloni
jose per visus mūsų pramoni-

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas Jus dienraštį " Drau
gą" atstovauja p. M. Kiupe-
tis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti " Draugą", taip-
pogi garite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

Pasinaudokite. 
' • i a ' 

GYVENK GRAŽIAM MIES-
TELIJ. 

Mes galime Jums parduoti 
didelius lotus GRAŽIAM DES 
PLAINES, kuris randasi tik 
kelios minutos važiavimo iš 
miesto ant North Western R. 
R. Mes galime šiuos lotus par
duoti už labai žema kaina su 
mažų cash jmokėjimą o balan-
ca ant lengvų mokesčių. Daug 
lietuvių šeimynų jau nusipirko 
žemes čionais ir. jau pradės 
statyti gražius namus. Čionais 
yra nepaprasta proga prasi
šalinti iš tvankių miesto flato. 
Rašykite, Telefbnuokite arba 

Atsilankykite Canal 6296 

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

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Jie Saukiasi Pagel • II s 

Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo 
reikalauja ir laukia tavo pagelbos. 

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

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priederme ją suteikti. 

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

S 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 

if 

FOR VPU* STOH&OfS Stfj^ 
Po Talglui neužmiršk, kad geriau 

•las raistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei 
kla pamėginu viena. Parduodam* 
pat, visus aptlekorius. 

Illltlllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllll 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodam© dri gubas atompo* 

Ketvergais ir Subatomis. 
Dide l iame pasirinkime gaunami 

Visokie materijolal. va lkams dranu 
šiai. Hebes Ir Jakutės. 

Pluksnos 
7 9 c 

Pluksnos 
7 9 c 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija "VVisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme' labai ge
ra ant kurios v iskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo išvaži-
nėja p o daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
kel iems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinkė, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur gal ima iš 
važiuoti. Žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime j u m s knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

DR. S. NAIKELIS 
U E T U V I S 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo riet* 
S252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo S iki 
po pietų: nuo 7:30 Iki t:*0 vakare 

Telefonas Yards 3544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 iki 7 v. vak. 

. Telefonas Drover 7S4S 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvye Graborlus patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 
2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 

TeL Ganai 919t . 

Rosid. 933 So. Ashland B I T . Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTO, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
S p e c i a l i s t a s Moteriški*, Vyriško 
Valkų ir v iso chroniškų l igų 

Ofisas: S354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover »6»3 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
V P L U N K S N O S . pietų 7—8 vak. Nedaliomis 10—11 d. 
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KAIP GALIU ATITRAUKT KŪDIKĮ? 
šis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kiekvie
na kūdikį žindanti motina. Geriausia atpratinti 
kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant laipsniš
kai — pradedant nuo septinto mėnesio, mai
tinant du ar tris sykius iš bonkos gerti ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti bonkos mai
tinimą, iki galutinai kūdikis būna atitrauktas 
nuo krūties. .. r JL 
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EAGLE B R A N D 

(CONDENSED M ILK) 

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir leng
vai suvirškinamas, kad j j galima duoti pakeičiant su 
krūties pienu be jokio apsunkinimo atitraukimui kū
dikio nuo žindimo. 
Mūsų penkiadešimts keturių puslapių kūdikių kny
gelė paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. Taipgi 
yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų kalboje. Abi 
bus pasiųstos jums dovanai, jeigu pasiųsk mums ku
poną Šiandien. 
Eagle Brand, padarytas iš geriausias rųšies karvės 
pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias stalui ir 
valgiams gaminti. — Pirkit dėžę šiandien ir naudo-
kit jį visokiems reikalams, kur naudojama pienas ir 
cukrus. Bandykit su kustardu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą, knygutę ir prisiųsk jj 
m u m s ŠIANDIEN. 

Mrs 
Street 
City 
State ' ( 8 ) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 

Kūdikių CSerovo 

šis l a h d i s ir Vardas 
yra J u m s Gvarantija 
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Kiti Borden Produktai : * 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's Milk ChocolaHe 
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