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Vokietija Kovoja su Paki
LENINAS SVAJOJA APIE 

PAVERGIMĄ EURO- 
POS.

lusiu Bolševikizmu ”
■ 111 1 1 ——

ouaresiuou mmtanstų revo 
liucijos vadai

AREŠTUOJAMI MILITA- 
R TETAI.

Berlyne panaikinti nepaprasti 
karės teismai.

Vokietijos šianrrytutec ir kito
se dalyse smarkiai plortaai l>olJE 
vikiznias.

Ruhr apakrityj vyriamę-bės kn- 
riuomenė suairėmusi su liolševikŲ 
(spartakų) anuija. Tenai IsUievi- 
kai stiprus. x

Ernuose viešpatauja bolševikai 
Wcseryj srkn dideli muilni.

SchlesniRi} užėmė ImHovikai. JA 
Mtnttgarto jie išmušti.

Hamburge iinnnju prasidėjo 
darbai.

Pačiam Berlyne kol-kas ramu, 
bolševikai dnug veikia. Pruinato- 
mt sunikirtimai.

Sfiandnti <W» žmonių ■nrmhtrn'ir1

Rolšrnkai įveikti Koburge.
Bolševikai kontroliuoja Saksoni

ją. Leipzigr seka snsirėmimiŲ Vai- 
stipriai jHtridnbna dvarus.
umimmiiiiiiiuiiiiinniiiuiiiiiniiimiiii

— NORI ĮNEŠTI BOMEVI-
KIZMĄ PRANCUZIJON

Vietomis įveikiami vyriausy 
bės kareiviai.

Berlynas, kovn £4. — GFi- 
rijidmi čia paskelbta, knd su
areštuoti buvusios revoliuciji- 
nes valdžios kanclierio Kupf’o 
pagolbininkai — gen. von 
Luettvitz ir admirolas Trot 
Im.

Apie pa!j Knpp’ų nieko ne
žinoma, kanu* jis yra.

Streiko komitetas paskelbė 
viešai stnikų pitsibaigudu. 
Su šiandie darbininkai giyž- 
In darban.

J’reaidento Eberto joakytnu 
panaikinti čia nepaprastieji

. karš* ImU-uui, IŠj^ikiLa viltis, 
' kad miesto noatsikartos su
mišimai.

Vyrimtsyiiės agentai n'.gali 
surasti drugelio revoliuc’.jinių 
vndų, nm*-- dedamo* pastan
gos jnęs suimti ir pastatyti 
teisman.

Matyt, iš jų daugelis turi- 
ju išdumti j užrubežius.

BOLŠEVIKAI SIŪLO ITALI
JAI ATNAUJINTI 

8ANTIKIUS.

I

Nori gauti Rusijai kreditą už- 
rūbeliuose.

- - Ii
, keisAva, kovo, 2U (suvė
linta). — Iš Rusijos apturima 
žinių, kad bolševikų vados 
Leninas nepasitenkini1 viena 
parblokšta Rusija. Jis svajo
ja visą Eurojuj padaryti bol
ševikino ii pasiskelbti viso 
kontinento vtddovn.

Bet pirm to, sakoma, Leni
nui mpi padaryti taiką su tai- į 
kininkais ir gauti Rusijai kre- Į 
uitų užrubežtuoso.

Anot žinių, Rusijos holšovi-1 
k*u valdžia eksportai neturto-; 
t i nei kviečių* nei linų su sė- 
menomis. Valstiečiai tni visa i 
laiko paslėpę nuo bolševikų.

DR. KARALIUS DU KARTU 
BUVO AREŠTUOTAS.

BUVO PALIUOSUOTAS Už 
PADUOTAS 8VARBIAS 

INFORMACIJAS -

PANAIKINTA VYRIAUSY 
BĖS KONTROLĖ 

ANGLIMS.

PALAIDOTAS NUŽUDYTAS 
MAJORAS.

žmogžudžiai nesusekami ir ne
žinomi.

No. 71 9
_________________ ___=== I

Talkininkų Misija Rusijon

Berlynas, kovo 24. — Wrxt- 
faiijos nuest<« Halio dauginu 
l,(KM) kan-ivių ir darbininkų 
užmuštių kur apie 50,090 ap
ginkluotų darbininkų kovoju 
au vyriausybė? kariuomene.

Bolševikų- -u karinonicn** 
kruvini stisirėmiiiuii -eku Ko- 
burgv. Tenai bolševikai labai 
nukentėję. Anot žinių, jų dau
ginti tūkstančio užmušta.
Parvinyj (Rbindand) vokie

čių bolševikai skleidžia ohalaį < 
kuoveikmus įnešti bolŠevikia-j 
tnų Prancuzijon.

Kai-kuriose pietinėūe ir r<»n- 
fralinėse dalyte • Vokietijos 
vyriausybe koncentruoja te- 
rinomenę *n tikslu jų pmditstl 
į Ruhr npikritį, kur smar
kiai įsignlėjo bolševikizmns.

Daugel Virtose bolševikai 
turi stiprii--* s|K’ki»s ir Im* rtL 
dėlių rankelybių atmuša vy- 
rinnsybė.u kareivių užpuoli- 
lįiUi, . ,

Ateinat imitnt, Vokielijn vi> 
-markinu apdauSr^ia bolL'- 
vikinio gaivalo ir šalk naiki- 
narna.

NESUTIKIMAI TARP 
AUJy RESPUBLIKŲ.

Italijos vyriausybė palanki 
pauiųlymui.

Paryžius, kovo 24.—IS Ke
relio praneštu, kad Rusijos 
bol&viky valdžia pagulusi 
Italijai atnaujinti grrfžiuo*ius 
sentikius su Rusija ir pradėti 
tarp abiejų faditf prekybų.

Podraug iš Rymo pranerta, 
kad Italijos premjeras Kilti 
sutinka su tuo bolševikų pa- 
siųlyinu.

Nitti tunų dienų kalbėjo par
lamente. Jis pareiškė, kad rei- 
kiu pt»]>aximi dabartinę Rusi
jos raidžių. Ne* be to pripaži
nimo negalinin 'miaukti taikos 
ir patvarkyti suirusius Euro 
pw reikalus ir jmntikiuH-

Sakė, jog apie 300,000,00(1 
Europos darbininkų negani inn 
pragyvenimui rriknltogų reik 
menų. Tos yra tuJel, kad lig
šiol nepripažinta Kurijos vai
dila.

NAUJA8 AMBASADORIUS 
MJK^KON

Washington, kovo 24. — S. 
\al»Ujų ujulMuaUona Mekri- 
Eon paskirtas Henry Morgcnl- 
bnu iš Nėr Yorko, buvę* aiu-

r-’t

raštini Bcrlinske Tidende iš 
Kauno pranešta. kad naujos , 
nepriklausomos viešpatijos—. 
Ėst an i ja ir Livonijn surildvir- j 
rijo ir galvatrūkčiais rengiasi 
kartą kita prieš kitų. į

8KNATA8 PATVIRTINO 
^COLBY SEKRETO- 

RIUM.

. Wa«i*togton. kovo 24. —Se-
> patvirtino

iPARUOŠTA TAUTŲ SĄJUN
GOS MISIJA RUSIJON.

Komisijos jtersonnlnn inoisia 
i apie 50 žmonių Vtets »>*•<-« 
uuuu Kuaijuu taros i*važiuoti 
iŠ Varšavos speeijnliu trauki
niu. Tuo traukiniu turte apke
liauti visų Rusiją. Komisija 
fraukinyj turi** ofisus ir visus 
reikalingus ilgai kelionei iš- 
rengitnuK.

Su traukiniu bus jmirnti ke- i

įy ■■ i

KOMISIJOS DIDŽIU
MOS RAPORTĄ.

Reikia, tiketies augštos ang
lims kainos.

.'*■---------- '
Washington kovo 24.—Pre

zidentas AVilsonas vakar pa
skelbė, nepažindamas anglių 
komisijos didžiumos rajHirtą 
tinkamu ir paraikšilnmna, kad 
su te landžiu 1 diena vyrinn. 
sybės kontrolė nustatyti mink
štoms aagliins ntigščinusin 
kainų pasiteikia.

Reiškia, kad minkštų anglių 
kasyklų durbininkiuns vietoje 
14 nuoš. pripažinta 27 nnoŠ. 
daugiau užmokesčio. Ir paga
linu* reiškin tą, kad komjmni- 
jos nž anglis galės imti aug
alas kainas, nes vyriansvlu* 
nekontroliuos kainų.

Kompanija- sakasi, ka<| josi 
imsiančios už nngKi* tiek, kiek • 
prisieis darbininkams pri<lėti. ■ 
B» t tai pAbrastoh nupasukuji 
mas.

Prezidentas perspėja kom
panijas. kad jo* neišnaudotų 
visuomenė*, nes gyvuoju įsta
tymas, atkreiptas prieš profi- 
terininkus.

.Ąnglin knrrriSįoje hnvn trys 
žmonės.-atstovaujantieji: dar
bininkus, kompanijas ir visuo
menę. Darbininkų atstovas ne
sutiko su rajHirtu. nes nnuodu , 

! atsisakė sumažinti dnrbinin-, 
' kams darbo valandas. Tnd po- ‘ 
' senovei Įialiktn 8 valandos 
l dnėho dienoje.

Oork. Airi-in kovo ° l V- 
žudytą* nurotu mujoras 1‘ho- 
mns McCurtam didžiai iškil
mingai palaidotos. Gedulingos 
pnmaldo* įvyko vietos kated
roj. dalyvaujant vyskupui Co- 
halan ir skaitlingąjni dvn*iš- 
kijai. luiidutovėse dalyvavo 
dnuginn jinnkiolikos lakstan
čių žmonių.

Sakydamas pamokslą vys
kupas pasmerkė piktadarių 
darbų ir pareiškė. knd airiai 
patrijotai už tų neieSkotų kru
vinos pagiežos. Visagalis nu 
baus tuo- niekšus, katrie žudo 
garbingus ir atgimstančiai ša
liai naudingus žmones.

Majoras # MeCurtain nužu
dytas praeito šeštadienio ryt
metį jo nnniuose. Keli kau- 
kunti vyrai įsilaužė į namus, 
pažadino iš miegų majorų ir 
nušovė.

žmogžudžiai niekur nesus*1 
kaini. Taip pat aiškini nežino
ma priežaotiM, kam tn« žmo
gus nužudytas.

Laukiamas nuo bolševikų 
/ atsakymas.

lt*.

Londonas, kovo 23.—Talki
ninkai tautų sąjungos vardu 
bolševikinėn Rusijon tnri pe- 

! ruošti komisijų. Vyriausioji į 
tautų sųjnngos taryba pasiun- j H automobiliui, su kurinis bus 

! te bolševikų valdžiai jmklansi- galima aplankyti tas apylin* = 
mii, kokiomis sųlygomis bu* j kės. kiiT neprieina geležinkc- 
iltd*ni ir npdrausta (a komiri-! Im;. Su savimi bus pnirnths 
ja. Nes nereikia tikėties kad, visoks reikalingas kelionei 
be jokių sąlygų komisijai bu-j maistas.
tų leista ineiti Rusijon ir ty- Tnr^ nnft1fttSnin. 
rinėti ten visų stovį.

Dabar tautų sąjungos tary
ba laukiu nuo bolševikų ntsu- 
kymo. Sjieliojanui, kokios bus 
paduotos sąlygos. Spėjama, 
kad telšcvikni pareikalaus, 
kad ir jų tokia pat komisija 
hutų įleista į talkininkų šalis 
putirinėti stovį. Turbut, tary
ba sutiks su paduotomis sąly
gomis.

Turės nuolatinius susinešimus 
su Paryžium.

Trnukinyj bus pataisyti 
aparatai. su kuriais visuomet 
bus galima susinešti su Eifelio 
tekštu Paryžiuje. Vadinasi 
kaip Paryžiuje, taip ėia bus 
nuolat žinomas komisijos pa
dėjimas.

Nuo tos komisijos tyrinėji
mo pnsekmių prigulės, ar tai* ■ 
kiuinkai galės pripažinti tel— 
ševikų valdžių, ar ne.

Komisijom savo atstovų tu
rėti pakviestos ir Suv. Valsti
jos. Tečiaus šitos ofjcijaHsi 4 
nesutiko sii tuo pakvietimu.

Sovietų vablžia pranešė,

|

Nanscn—komisijos pir- 
minnikas.

Tautų *ųjungo* komiaijon 
ineis dešimts komisijonierių— 
5 talkininkų ir kiti penki neu
tralių šalių. Sakoma, komisija.* 
pirmininku ar tik nebu* žino- knd ji gavusi jiakfnuJTmų^tn* 
ma- j šiaurinį žemgalį keliau
ninkas Nnnsen.

Prohibicijos agentas nieko ne
žino apie papirkimų.

Dr. X. J. Karalius, karštas 
sorijaHstas, kurs andai mėgi
no pasidaryti gMlų su uiorfinn, 
kaip ]>rum«MMUti. sveikstąs Jef- 
ferson Park ligtolinėje.

Jį du kartu buvo suarešta
vęs probibicijos agentas Roy 
C. Gos*. Agentus tvirtina, kad 
jis nieko nežino apie papirki
mų, apie kokį Karalius kaliui.

Agentas pasakoja, jog jam 
buvo pranešta, kad Dr. Kara
lius išduodn svnigaiinius re
ceptus kn* tik pan-jkalauja. 
neprisilaikant jokio jmtvnrky- 
mo. .Įgimtus tad kurtų užėjęs 
K u rali h ils ofisam Karalius 
agentui tnojnus parašęs recep
tų.

Agentas, gavęs receptą, pa
prašę* parašyti dar nors šešis 
kitus. Tuomet Karalius 'dirste
lėję* į musoninį ženklelį nnt 
agento atlapo ir pu sakęs: “O, 
tamsta, masonas! Kad taip, tni 
aš tamsta! galiu duoti kiek pa-

Į tinkama receptų.”
Mat. ir Knraliu* sakosi yra

tnasonas.
Ir kuomet Dr. Karalius, sa

ku agimtns, paraše dnr tris re
ceptus. tuomet jis buvo suar
eštuotą* ir paimtas federnliii 
bu stan.' .

Anot, agento jiaNtkojimo. 
tuo kartu Dr. Karalius buvo 
paiiuosuotas už suteikimų 
svarbių informacijų išklausi
nėjimų metu prii* federal] 
konibijoninrių Foote.

pA«kui «g«'ntn>- gavęs infor
macijų. knd tn,« pat Dr Kara
liui porenovei pinčiai parda
vinėja receptus, ftiuo kartu 
agentai gavo warantų nuo ko-

mvhę. Tarp kitko proklcmari- 
joje aukoms:

** Mnsulni.'inai yra broliai 
krikščionim- ir žydam*. Ara
bai gj vavo pirmiau Kristaus 

ir Mahometo, ir laisvė 
ir nrprikląu.-i-unybė yra arabų 
teičes. Religija yra nuo Dievo Bus vargo talkininkam* nu J 
įr rimf.ivį *«Ji- prignj; Ja vai.
kam-. '

• * I • r
Pirm kelių dit^ių buvo natos pagulikil- 

pranešto, kad l^trija gn E—lCtdhy rnlstybės ^ckrctnrimr. 
tonija aurivnidijttiior dcl au- |ir|C«mic iš Chicago* — pašinu- i 
Haivmo ruiiriuų* * liti u Kmi jom

, r -.Į* • -Al . - liUk'l-riik..-A'?*’-

misi jom vriaus Mu-on ir vėl 
suareštavo Dr Karalių.

Taigi po antrojo sunrešta- 
i rimo Dr. Karalius mėgino 
1 persikelti kitan pasaulin.

Df. Karaimus reikalų šian
die** tyrinės komirijonicrins 
^'OhtC-r__ ;_į£, r

■ ■ i im
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S8 ).

ORAS
KOVO 24. 1920 M.

Chicago. —- Rinndic lietus, 
kiek šilčiau: rytoj šalčinn.

SIRIJONAI PASKELBIA 
BOIKOTĄ PRANCŪZIJAI 

IR ANGLIJAI.

KRUPPO ĮSTAIGOSE DIR
BA 45.000 DARBININKU.

Daugiausia dirbami žemdir 
bystės įrankiai.

Berlynas, kovo 2d. — Gar
siose kituomet Kruppo anuo
tų ir kitokių ginklų dirbtu
vėse. Essuosi*. šiandie dirba 
4*5.000 darbininkų.

Pirm karės nuolat dirlio 80,-Į 
00(7 darbininkų. Karės metu 
darbininkų skaitliu.“ buvo įmi- 
daugintns ligi 115,000.

Jvykns armisficijai staiga 
sumažintas darbininkų skait
lius. «

Ainndiv įstaigo-s. dauginusiu 
; gaminnmi žeimlirbysiės įran- 
i kini.

Liepiama kraustyt i m 
svetimšaliams.

Sirijos kongresas pravedė 
j parėdymų, jaakaatj svetimia- 

Įsakyta visiem* svetimšaliams{l««nis tuojaus: apleiati netik 
apleisti Birijų. : Sirijų, bet dnr Mcsopotamijų

______ ! ir Palestinų, kurio? priklauso
Beirutas, kovo Zi.—Sirijui I 

parinktus karulius Emir Fei-I ' Bet U’tenc auorganitnotoi 
*ui (iš landūno <iejiešo*e sa- komitetas paskelbė, kad to n p- 
koma, jog jis jiatn pasiekeiIh** ' nkričlo gyventojai priešinasi 
karaliumi) |owkclte tevkotųĮ •drijonnm* ir nesutinka,'kad 
Pranciaijhi ir Anglijai, kurios' letenas butų prikergiama." 
okupuoja arabų apgyventast prie nepriklaUMNUan Sirijos, 
teritorija*. IU to, ji* suorgn- į Komitetas tvirtina, kad Siri-j 
nir.uvo komisijų, kurio* iižduo-! jos kongrese, kuomet ]Mi-k< Ib-j 
ti“ bus siiiirimti krikščionis su 
inusuliuaiudr-, taip kud jie 
jaustųsi vienon fejief- valkai ii 
sugyventų santoikoje.

Religija nuo Dievo.

Damaske išlipinta Sirijos 
kongreso proklemariju. jm- 
*■ Ketinanti šaliai nepriklnuM>-i

ta JirprikiausoniylH*, D«tenn> 
, net<*i*otai buvo utstuvaujamas.

Talkininkams bus vargo 

letenas yra Sirijos dalis. 
Bet didžiai prielankus Pran
cūzijai. Nori, knd Pranciizijii 
turttų Lehano mandatų.

TečiaUK prancūzams ten ne
bus galima atsilaikyti dėl sa
vo nenkaittingumo. Kad tuo 
tarpu turkai nacijomili.stni ir 
sirijoiųti varosi tiesiog pe»- Si- 
rijų ir Cilicijų ?r prancmuim* 
yra pavojaus. Jęi negaus pu- 
gdhos. turės palikti Ix<hanų. I

komisijos reikale. Ir paskelbė, 
kmi tjj klnuriuių RjitarsianH.

TAI BENT TVARKA DUB' 
LINE!

—■ '■

Anglų kareiviai kelia riaušes 
ir žudo žmones.

VOKIETIJOS SPARTA 
KAMS NEPAVYKO 

ŽYGIAI.
.pir J

Patys prie to prisipažįsta.
*

Berlynas, kovo 24. — Sj«ar- 
takų vadai čia ir kitur prisi- J 
pažino, jog jiem* nepavyko 
jų žygiai paimti savo ranko** 
na Vokietijos valdžių.

Gi jie buvo pienavę atlikti 
dideliu* daiktus. Jie dėjo pa
stangas sukelti visus šalie* 
darbininkus, juos apginkluo
ti ir įsteigti sovietinę valdžių.

Nepavykime svarbiftUMa 
priežastis tai tn. kad karins* ~ 
menė perdaug ištikima pnri- 
rodžiusi Eterio vyriausybe’.

Dublinas, kovo 24. — Kovo 
22 dienų vakare ria įv.vko 
baisios riaulėe, kurios sukėlė 
juitys anglų kareiviai Apie 3(M> 
kareivių ėmė trukšmingai

< paraduoti gatvėmis ir užka- 
1 binėti jiraei-nnnvius žmones 
nepriderančinbe žtNižiaiN. To 
jiems nebuvo gnnn. Kiek ]>a- 
laukus jie ėmė daužyti mimų 
langus.

Paskui tą gaujų uniformo
se ėjo būriai olvitin žnw»nių. 
Pnlmigoje, kuomet civilių žmo I 
nių -kaitlius padidėjo, nežinia 
iš kur ir knip pasigirdo šųyia.

Tuojaus |>nkilo kruvinas mi- 
sirėmimas žmonių su karei
vinis. Pasekmėje du žmogų nu
žudyta ir daugelis sužeista.

Cin gyvena Anglijo* pas
tatyta* Airijai valdytojas. Ir 
tokie dnikfni veikiasj po jo 
šonu.

Iš TEISMO NAMŲ PAVOG 
TA DEGTINĖS.

TRŪKSTA TIK VIENOS 
VALSTIJOS.

Sirija. O juk buvo pienuoja-j 

mn ton įsigyvmrti.

Oinaha. Neb.. kovo 24. — TA 
vietos teisino namų (rourt- 
Imuse) tesemento nežinomi va 
giliai pavogė '75 kvortų pa
rinkimo* degtinėm.

*___ i____________
TALKININKAI IŠREIŠKIA 

PASITENKINIMĄ

Berlynas, kovo 24. — Suv. 
Valstijų, Anglijo*. Prancūzi
jos. Italijos ir Bcifnjo* atsto
vai ėia Eteriu vynan«ytej iš
reiškė pasitenkinimų. kad vy- 
r musyte išnaujo atgavo Vo
kieti jo3 kontrolę.

. JIOlympia. Mąsli., kovo 24-.— 
Kuomet Wm»!wngtono valsti
jos legialatura ratifikavo mo
terų lygiateisės nmvndmentų. 
panMlarė išviso 35 vnl.dijos.

Tnd šiandie tniksta tik via- ’ 
uos valstijos prielankaus bal
no, kad tų nmendmonhi juida- 
ryti įstntymu.

I ■ ■ ■ . ■
BOLŠEVIKAI UŽPULDINŽ

JA LENKUS.

Variavų, kovo 24. —- Anų 
dienų įvairiom karts fronto 
tialysc lenkai atmušė bolševi
kų stoka*. Keli šimtai 1xH- 
ševikų paimta nelaisvėn. ’ 

ibiimtt nelaisvėn bolševikai 
pasakoja, kad *u pavasariu 
prieš lenkus raugiama did»d» 
ofensyva. Botievikai nori ol.-fll 
imti Mo&ir, Romo ir Pro*ku-ji 
rov. ■ j )iirTt!iiįd||



V. V’

DRAUGAS

“DRAUGAS”
Un« kaedlcną Hakynu ocdMdlenJo*.

FRENVMNRATOS KAUTA! 
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kast kraaej* ar **>r«** "M**ay Or- 
d*r" arka j4e**nt plnlrua I regta- 
tm**a lalAk;.

‘‘Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 48tk St. Chicago, Hl.

Tvlefona.- McKtaMy 4114

i

Keleivis Garsus.
i Bostono socijalistų laikraštis 
E ‘•Keleivis” gųsdinu skaityto

jus dviem daigiais: kunigais 
ir pažanga. Jis rašo: “ITž ka- 

• ralių stovi Yčo partija “Pa
žanga” ir kunigų vadovauja
mi Krikščionys-demokratni.’’ 
Tų didelę naujieną p-no Ge- 
gužio leidžiamas ir p. Michel- 

i šono redaguojamas laikraštis 
bruka skaitytojams, kuomet 

nei 
ka-

1* lų paė mę.- iš 
r ninkn.'' Abu

lūf-

*Trači<kdit‘ui*, kova* 24 1920

GcnnuyuLa bodas pmuuntirao pinigą Lietuvon, tai Lietuviai 
ženklai (markės.) kurna yra atrėžtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nueiųiti Mvienuriems nelik dol laiškų, bet ir didesnę bu-

Į miinunmtmittdmnnuiiminiHmmm

knygynų. uurMami gauti )■ į 
j “Gaapmžinių-'Vlrėjų“ arta 

j

Econonūstu dell’ Italių Mo- 
I durna No. 4, suusio 29 d-, »*- 
vait raštis. Abiojtios* yra atkar 
totą tu pati kore*iypnd«ncijn 
iš Vilniaus rašyta 16 sausio 
šių metų.

Viriniu m>iui rašoma, kad 
lenkai atidarė Vilniuje savo 
universitetų sn didele iškilme. 
Buvo Kriokavos vyskupas ku
nigaikštis Sapie-lin, Lwowo ar
mėnų arkivyskupas Teodorc- 
wicz, mmistrų pirmininkas 
Padęrcw$ki ir pats Lenkijon 
viršininkas, Pilsudskį.

Korespondentas sako, kad 
trūkstant tam universitetui 
profesorių, tajai {tarkviesti ar 
atsiųsti lenkai iš Lwowo ir 
Krioklį vos. Bet truko tain-ri 
u sumuotų, i lAlel leisiu Jal- 
rašyti kareiviams lenkams, 
nereikalaujant, kad jie butų 
perėję žemesniuosius moks
lus, ir da-gi {mleidžiant ken*i- 
vius iš stovyklų fronte. Tuomi 
lahiuusini )>as;nao<lojo žydai. 
Jų dalmr yra Su nnošimčir. 
tarp Vilniaus universiteto stu
dentų.

Yra Vilniaus lenkiškame 
universitete ir katalikų teolo- 

Į gijos fakultetas. ) tų įsirašė 
vienas studentas ir tas de gi 
lietuvis.

Toliaus korespomlrntas pa
sirašantis vardu “ Vilnim*©”, 
t. y. Vilnietis, kalba apie eko- 

i naminius užimtosios Lietuvos 
| reikalus ir tvirtina, kad lenkų 
■ valdžia ]>alaiku turtinguosius. 
' o varguose pnliekn neturtin
gų lietuvišką užimtojo 
krašto visuomenę. .Jis rašo, 
kad ilgos «*ilės žmiMiių lauk
damos ką nors pirkti sankro
vose keikia turtuolių valdžią 
ir lenkus. Duonos svaras esąs 
I»enki rubliai. Dvarininkai tu
rėdami daug miltų duoda juos 
statrdmni sąlygų, kad žmogus 

’i^‘ miltas Imi-uotų, kad tas 
ktašta- priklausytų tamkijųi.

Lietuvių prieglaudoms len
kai neduoda nieko. Vaikai ife- 
išmirė bailu dėlto, knd kanau
ninkas ,J. Kukta, lietuvis, -u- 
gebėjo gimti iš Kauno *dll ar 
tris vagonns miltų.

P-n«s VRnvnse rašo, jog 
lietuvių viltis grįžti prie Lta- 
tuvos laikosi -tik tuomi, kali 
lenkai nesutjnkn lenkai*, 
Sunkinnsin atseina kunigmns 

lietuvinmv. Daugelis ta|H» arei- 
luotą urbs išvyla. tfepritankn 
lietuvių kunigų bažnytiniems 
reikalams. Pereitą rudenį į 
seminariją įstojo tik vienas 
klieriku- lietuvis. Is*nkų žan
darai kišasi j bažnyčios reika
lus ir pasirodo labai žiaurus.

Net vokiečiai valdžios ap
garsinimus Vilniuje leimtavo 
keturiomis kalbomis: lietnv*?- 
Km, lenkiškai, baltgndiškm ir 
žydiikaL lx*nkni panaikint ki
tas kalinis, palikdami vien sa- 
vąją. Lietuviškiems laikma
čiu m- labai sunku gyvi-uti 
Vilniuje, ne.- cenzūra ir struip- 
snitiB iėhrnuitiu ir noducda' 
palikti tuščio- vietos, kad ne
būtų žymu cenzūros žiauru- 
nuis.

Iš koreapondencijoM dvasioj- 
ir turinio lengvu sn prast i. 
knd lietuvio rašyta. Paduoda
mi tų turinį mes žymiai sn- 
švelninoin autoriau* išsitari
mus. Bet nei koki švelninimai 
negali nuglostyti haisaus fak
to, kad lenkai užėmė mų> sos
tinę ir laiko jų. Nors su jos 
gy venlo jais jie npseitų k uošvei 
ninu-ini ir ktiumandagmu.-im. 
lai mums ĮMidarytoji skriauda 
«inotų iHinn- teisę sn lenkai- 
apseiti. kaip su a-rnenHiiis 
mušančiais mum- per galvų. 
Ko! lenkai iš Vilniaus iH-pk- 
si trauks, kol jie i irt uvjškai 
kalbančių žemių mum* nrgią- 
žįa, tol jie bus didžiauri mu- taip pat. Pasirodys «yki ir len- 
tautus priešai. J

VAKARIENBL’TIS

krikščionys demokratai 
sapnuote nesapnuoja apie 
ralius. •

“Keleivis” tvirtina tą
“Lietuvos L’ki- 
tuodu inikraš- 

tiu yra pilnai laisvu nuo viso
kios doros ir gėdos.

Ta pačia diena, t. v. 19 ko
vo melų dienraštis The
Boston G lota štai kų rašo: J 

Plead Guilty To Charge Of 
Stealing Electricaty.

J. G. Gegužis and Stanley 
Mirhartain, pubtahrr* of thc 
Lhhunnum wwkly nevapaper 
■"Krieivia,” ph-aded guilty’ tu 
tbe chame of iarcvuy of 
eleetricitj wlicn arrainp'd in 
Suuth B<«ton i'uiirt y<ntrrd«y. 
Tlic ruM- Bent over to April 
1 Ur disjiuMtiuu.

Tat reiškia: J. G. Gegužis ir j 
StAiik-y Mieliaekuu, leidėjai j 
lietuviško savaitinio laikraščiu 
“Keleivi.-.’’ tapę apskųsti už i 
elektros vogimų ir pašaukti 

| vakar Hcaith Bostono teisman 
• prisipažino kalti. Dalykus lu

po nuki ltas į 1 balandžio.
Boeijniištiško.- doros mukin- 

» tojų pavjrsdį gal botume ne- 
minės*, tat nesenai ••KHci-l

I

vis” stntėsi doresnis už vienų 
tiesų. nijMtvyadingų po|>ežių.

Su žmonių gurbe porini (lc- 
? gužis tai Miehaelson'ftb ap- 

eeinu nogeriuu kaip su žmo
nių elektra. 'Pik tiek, kud už 

r elektrų*, vogimų priseina pra- 
0 hnvuf teisme, n nž melo rnšy- 
Ž,- mų ant Lietuvoj krikščionių 

demokratų nėra kam skųsti.
Knd redaktoriui atseina bu- 

* ti teisme npfkndani už Inrrenv 
| of eleetricity, lai gana nuota- 

dus ir erainnntis dalykas. 
Tuomtarpu straipsnis paraey- 

a ii reikia. Na ir tapo parašytu, 
buk krikščionys demokratai 

g reikalaują iš Anglijos, knd 
mmn KnraMAiiĄc ginunę
karaliauti Lietuvoje. Aut ko 
kito išlies i*oeijalistui pagiežų, 
jpi ne ant krikščionių demo
kratų.

Iš Kyinn atėjo du laikraščio 
’Lctmuuiiata d'italui No. 19,

ir Vilnius.

22 d. dienrašti* ir L-

Po ilgų prisiruošimų, po sų- asmenys kalba žodžiu*, kurių 
Ciningo rengimosi, po didelių Evangrlijųjt nėra. Evangelija 
baimių, ur pari<eks. gulų gale. aprašo Kristaus kančių ir Jo 
pasirodė scenoje lietuvių kal
boje misterija, arta V. .lėtana 
Kančios drama Av. Jurgio sve
tainėje nedėlios vakare, kovo 
21 d., 1920 m.

Prieš pradedant

Pasitaikė, kad man reikėjo 
pasimatyti su kai-kuriomis to? 
dramos rengėjomis. Nueinu į 
svetainę visų valandų pinu lai
ko ir randu pilnų svetainę žmo
nių. šeimininkai stovintieji 
prie didžiųjų durių sunkiai ap 
Man™. Tumiąja noanug zhib 
nių, dėlto nedaug asmenų {nu
statyta atiminėti ženklelius nuo 
inciniinčių. o via svečių tik 
plaukia eilės ta galo.

Susėdę žmonės apsieina gra
žiai, tat apie 7:30 vai. matyda
mi. jog tuščių virtų nebeliko, 
pradinis kviesti lošėjus pradė
ti darta: ima ploti rankomis. 
Tuomturpu šeimininkės dali
na pr«>gramm*. Ant programų 
pažymėta pradžia 8 vai. vaka
re. Kai-kurie sako kaimynams: 
** Paskaityk {nnna programą, 
{taškui plok” Programų yra 
pastaba: “Dėl svarbumo ir 
bvontunm perstatymo prašome 
tirpinti rankomis.”

Dešimts minučių prieš aš
tuntų pradėjo rinktis orkas t ros 
nariai; 5 nuimtos prieš aštun
tų dar nėra orkestras direkto
riaus. Rengėjos rūpinasi ar jis 
nrpasivėlis m* galima btut pra
dėti laiku. Sutarta madėli.

Pirmiausiai pasirodo p. An
tanina Nausėdienė, Akademi
jom Rėmėjų Draugijos pinui- 
uinkė ir vakoro šeiminiuko. 
.Mat vakarų surengė ta draugi
ja. P-nios Nausėdienė* iškalbu 
visuomet padaro gerų įspūdį 
publikai. Šiuo žy giu ir publika, 
spėju, padarė jai gerų įs{nidį. 
nes šeimininkei, rengusiai va- 
karų malonu matyti, kad netik 
neliko nei vienos tuščios sėifr- ; 
nėa, tat <lar neištenka nei su
rankiotų iš visur kėdžių tai kė 
dėlių. Vienas netnalonmnaa bu
vo tik iš to. kad ork<>.ttros nrtis- 
tui gavo Imti grunte nusigrudę.

Pasveikinus sveriue, pasu
ki u* gražią tat trunųią jtrnkal- 
Itėlę. pirmininkė {įakvietė kun. 
Bučį, kad paaiškintų |Mtį Vei
kalų.

Kun. Būrys sakė, kud Chica
goje skirt milas tarp lietuvių 
ypatingai pasirodo šįmet trum
pai prieš Vrlyktin. Vieni orga
nizuoja prakaltas apie lyties 
dalykus, apie tų kas gymoliš- 
kinuria žmoguje, kiti HUMtru- 
ku atsiminti, apsvarstyti ir pa
gertai didžinurių už visus pasi
šventimų. Beik* yra augštesm 
už kitus jausmus. Ji <iar jmky 
la kuomet mylinčiam tonka 
kentėti ir tai kentėti už kitu^ 
už milijonų milijonus. Tai-gi 
nebuvo atsitikimo lyga u- Kris
taus mrd«*i ir |msišventimui.

Kas Išganytojo kančių yra 
skaitęs K vangeli jom* ir kas jų 
matys šį vakar misterijoje, tas 
pastotas skirtumų, riia yra na
melių visai neminėtų Evangeli
joje, vin Evangelijos minėtieji

kankintojų’ veiktum? Tai yra 
tikra istorija. Joje aprašyti 
atsitikimai kaip buv<>. Misteri
ja parodo, kokį įspūdį tie auti- 
tikimai padarė geriems žmo
nėms žiūrėjusiems' į ntsitiki- 
mna ir girdėjusiems kas daro
si.

Tie įspūdžiai neminėti Evan
gelijoje. Jie nėra imti nei iš ko
kių kitų istorijos rištų Jie yra 
imti iš poeto širdies, išminties 
ir talento. Juo« neguli vadyti 
tikru istorijos htulijium. tat 
juos ntgiui un.'iuub ti nei pri> 
piMiiiaiiytij pasakų. Yra savo
tiškos tiesos tame ką {meto šir
dis, mintis ir talentus įspėja.

Poetas, kuris šį veikalų pa
rašė vadinasi Rotart H ūgli 
Bvnson. Jis priklauso prie gnr 
šiaušių šiais laikais Anglijos 
raštininkų, labiausiai vrn ži- 
nemins pirm keliolikos metų iš
leistas jo veikalas “World‘s 
Mastrr” (PašauSu Valdoiim-). 
fcitn misterija priklauso prie 
mažesnių Bei i šono veikalų, tat 
turi visas talentingo autoriaus 
ypatybes.

Į šitų misterijų žiūrint uaii 
dingu yra užmiršti svetainę ir 
miestų, o jiersikrlti mintimis į 
J erų tol imu, į Kristaus laikui 
ir įsivniadinti. kad matome 
įvykstaučitte diilžiansiiis pa 
šaulio atsitikimus, dėlto įieliiij 
plojimai nr juokai čia visai nr 
vietoje.

Drama prasideda tuo laiku,

Daug hnuniu kn»ipėw į “Brau 
fu” I 
vairių ‘.‘Gaapatiinių-Vlrėjų ___
aiškiau* sukant knygų, kaip ga
minti valgiu*. Taigi pranešknu', 
kad jau loki* knygų turime. Ji 
vadinasi:

‘‘VALGIU GAMINIMAS”
J<w karna be apdarų ... $JJM 

su apdarai* ........................  $J.M
Taippat turime kitų lutai grn 

žią didžiai naudingų knygų .-
“MEILES GALYBE”

Kaina au apdarais ............. 7u*-.
Kaina ta apdarų......... 4Jc.

Vžsakymuis šiųskite niuo adresu
“Draugus” PnbL Co.

raoour 4#<»*r v«

i
=

I
=
==I

JEIGU JUS MANOTE
Pirkti “l’kv” tefeingai ta 

apgaules. Me« dtmriine Jums 
geriausi {išturima negu Pa
kitus. Mos turime daug ūkių 
visokio dšdttino ir prekės, tu
rime su gi v uolius. Mašinoms 
Sodnais užsėtais Javais ir taip j 
tolinus. Mes parduotiem 
labai lengvų išmokeščių, 
palis esame nkininkai ir 
ūkiu gyvenam. Vitai
gvurnntuojninv žemo ir pofs*. 
rias norintis gauti geresni 
patnrnavimn. Visados rašyk 
mums pirma. Lietuviškai ad
resuojant

Ameriean Farm Land Co. 
Scottville. Mich.■ ■ I ■ - ■ —- I I ■ — ■

ant 
nw-« 
ant 
mes

Runai mės skriaudė, tat tat 
jau parėjo. Vokiečiai mns
skriBthiė, — tat ir tat jau {»• 
baliuvė. Tik vieni lenkai nin* 
tetabkriaiuiiin šiandien. Jie 
tebelaiko peilį įsmeigę mums 
j širdį. Kas-gi gali kalbėti u- 
piv -utarfį ar sugyvenimą *n 
jais!! Jiems rodosi, kad jie 
gali mus skriausti kud
uita um/vaai. Rusijai ros ei

ATkDAI ATYDA!. ATYDAIII

(javoim* ii TJetuvoa vtaų pundų

“Kariškiu Kalendoriaus”
1920 METAMS.1520 METAMS.

Kas nori su.-i pažint i su Lietuvos kariuomene ir jos 
darbam ir dvarin įsigykite šį kalendorių.

Janu- ta kalendoriau* yra gražių filių, rašinėlių, ko
vų aprašymų ir kitokių dalykų.

Pirkdami knleiidorių priMiiiusinu* prie palaikymo ka
riškių apaudo* Lietuvoje.

KAINA 50 CENTO
Folmulas vidutinis; puslapių 64.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
1800 V7EST 46th STREET CHICAGO. ILLINOIS

Pagelbekite Lietuvai

tu*, pinigų vietoje. *
KLiekvieiuu perkantis Lictuvoa Pnito ženklų nemažiau kaip ui 5 auk

sinu* (#1.25) gauna paliudijimų, kuri nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklai*, Lietuvos Valdžia pakei* gyvam pinigais, Pusto arba 
Iždinės stotyse.

Pahaženkliai yra Šitokių kainų: po 10, 15. 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. <100 skalikų sudaro auksinų). 
Parsiduoda po 25 centu* už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklai paraduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. .Mažiau 
kaip ui viaaų dūliorį markių naaunžianio.

Rrikalaskite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pa* centro sek
retorių,

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

ka<ln KristUa VakarykScini Į 
prieš mirtį pavalgę- vakarienę1 
išėjo iš namų. Jo juu nėra kam
bary j c, bet išganytojo balsas j 
girdėtis už sienos. V. Jėzus ei- 
nn nu npnšiubiisf Alyvų Daržų.

Kun. Bucini pabaigus. kai- 
kuriv tandė ploti rankomis, tat 
atsiminė, kad nepritinka ir lio
vėsi.

Orkestrą.

Pfts estradų vi:-4 dešinę pusę 
svetainės trimis eilėmis užėmė 
orkestrą. Smuikai, tie reiškinu- 
nieji muzikos instrumentai, už
ėmė pirmųjų vietų orkestroje. 
KintbaH’io pijunaastovėjo tar
pe smuikininkų. Tolinu į abi 
pusi ėjo fletos, klarnetai ir 
įvairiausio^ triulaja. (Jrkestro
ję Imvo trisdešituta Žmonių. Jų 
vedė p. Roman A. Girvin, pro- 
feooriua iš Ameriean Couser- 
vatory of Music Artistai buvo 
jo mokiniai. Jie buvo atėję pri- 
ttidėti prie to vakaro dėl dailės, 
ne dvi užtuokeMČio., .

Penktoji č'BikoVskio simfo
nija kaip tik pritnijrylu šitam 
>**» **•* *»»* * » Y te* «« •» te« - I — teteAl * - «« te»»* ~ J•» i <titMMjg* ataaaoavas— 
da liūdnai* jausmingais akor
dais, į kuriuo- j-inutišo aštrus 
garsai lyg .ludušiuua riksmaM į 
tat {nj Apaštalu iiutUin’. Tik tie 
betvarkė* ir nvajiykanto- gar
sai greit paskęsta autartinėji* 
širdį |mkv|ian<’ioje harmonijo
je juroje. Ortarim* vedėja* 
lengvai viską) v«*<la m*moe»ikuo- 
daniae |ienhug. tat visiems ar
tistams {iridiiodniuas dvasios įr 
kiekvieną įveliamai* į tandrn 
tonų vuiuilcų j'iv'itįje reikalin
goje vietoje, (irkastrai pabai
gus neiškentė žnifhė' nrpluję, 
tat suaigėdo ir [ląlĮoyi:,

Prologe.
M e •

> Tik štai nhi nj<faiBn1ą naši- 
hmIo asnrao hd jinslais ilgais 
rūbai*, su sun'di-lėmi.- ant Imsų 
ti»»jų „u ilga ganydojfška lmula 
l’ai gydytojas. išsa
kyti susinMk<is,r*M» ka-- cm 
Ims.

(Ihiugian Bu-,
------------ . *"**ti_ j— 
PIRKITB

J.P. WAITCHES I 
ATTORNEY AT LAW !

K-

S. D. LACHAWICZ
t.UluiJI >*r«*nmw (BfonMl* 

tu<*M k* M**MU įteik*!. *1-
****kll. * oaMM> <i*r*u ku*M. «i****-nnt’ 

2314 W. 23 PI. Chicago, HL 
Tel. CBnal tlM.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mu*C* Ulėm* ir mokymo, bud* jy* 
trumpu inkų Umokntt* »1»o «m«. 

to.
Me* turim* ei<tti«u»iu» tr ramu

mu* kirpimo, dMigoinr ir *iuvim«

Vlauo** Mūvimo altyrlao** malūno* 
varoma* «l*ktm* 7****-

1
•aklo «UI!«u* ir dydžio lt bet kurti.

skynu*. kur kUk»lcn»« *uuaa a«ro*
praktikas bmmoktndamna.

1553 W. 47th St ir Ashland Av.
TrIHana. lira, m 0M*.

»
--------------- LIETUVOS PASKOLOS r 

koma jų gubšiumo paseko ės. BONUS
- - -jaiįLį a = t—* - - JImbmmm

Kvia^latn* kiekviena ateiti Vile ko
kiu* lallm. 4len* ir ar vakarai*.
ttliurtu ir ira«tk*n>cti dai ulm

Uaturti* daromo* antie mlcroa. *1-

MASTER DESIGNING
SCBOOL.

>ii

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

vmuAoo. njJNoai 

▼olsado*. — B Iki II M ryto;
4 I-o p:«t« iki S rak- N»d4Uo- 
mta nuo t Iki I vai. vakar*. 1

• 
»------------------------- .... ■ ■

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

» MO LA HAl.I E STREKT 
Upinlmc M. Humbolin BĮ 

vakaraia 1BU W. M-nd atrMt 
T*l. ųnckomU »»>»

C1SCAOO. R4*

M-

I

«■ X

X K

l

i

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

I
7B4 nrovar mi

Dr. C. Z. Veztlis

LIETI VIS bENTIHTAS
Valanda*: *u* * ryt* iki » **fc

NedMIocu* pagal sutartai,
4711 SO. ASHLANO ATKNIR

4

' Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

’mZnmk'mmbT
i rlaoau* l«o*U priima a** 

Nuo I Iki IV *al. ryt* 
Nuo 1IU I nU. po pl*t* 
Nuo t Iki * *bL rokar*

’ -------- '*2m ron-’■*■' “--------------------- '
w‘"X MAJ0®

uiurTOJAs in 
imi moti J AB

Adrnc* B;M Ori » »*y:u — 1 iki
7 po pt*oj -• e B4 iki t:»» **k«r* 
HMMioml* Bte» 14 IM »« Mry«*

.. .................................
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• -

Gydytoja* ir Chirurgas
Ofisą* 4930 W. 13 St, 

Kaani>. <• <oun 
Um. 115B W. «• A>mw

T*>«fOMU Clo*td 1*M 
Oftao Claaro 4»

KAI4UUTE IJCTTVtSKAI

Kertė n m IL (tlkern III.

Mo*a*iMr«. VyriMi-j. *a‘rsl etr® 
tu S k y U<U-

OP1®O vauumoa- Rno > ryte 
Iki 1*. »vv II iki I »e HM. nuo • 

liti I valaatHl vtanre.
NetSMIeaiM nuo » Ha I H pw>_ 

Talefe««» T«r4a Mf

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja II metai 

*!«• Mo. Nentm M.

» > »»»s >»»»»
—

Dr. P. P. ZALLYS
liciuvu uentutai
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
X

EL1ZABETH, H. J.

Kovo 7 d., 4 vai. po pietų bu
vo prnknllm* Lietuvių Raud. 
Kryžiau* rėmėjų nkyrio. Kal
bėjo p-lė M. Jukubaičiukė, ro
dos, iš liobokvn, N. Y. dviem 
atvejais. Pirma kulliėjo apie 
avurbų Rami. K ryt. taikos ir 
karo metu. Ragino drųsini eiti 
prie svetimtaučių, o ypatingai 
klabini amerikonus* duot aukų 
šiame kritiškame Lietuvos mo
mente, nes lietuviai karo metu 
ttLdtHTnHVv, kad dabar tam jų 

■*“' ’rr" ‘ •' ~ k** •
Centro rašuninkas p. Tunia- 

aoiiia išdavė rajiortų iš praeitų 
motų Raud. Kryniaus rėmėjų 
veikimo, iiažyraėdainas, knd 
dizabetivčiai ne paskutiniai rė- 

l mime Lietuvon reikalų. Primi
ne, kad še ms matams etisahe- 
ticčianiH paakina quota 800 do- 
!k*rių.

Antru atveju p-iė M. J ūkti- 
baičiukė kaliojo apie patrijo- 
tiiunų. Nupeikė tuos, katrie bū
dami lietuviais nenori kalbėti 
taip puikia, prigimta lietuviška 
knlha. Klausant to* mergaitė* 
kalbus nevienom džiaugsmo 
ašara per veidų nuriedėjo. Mu
šiau sau, per tiek šimtmečių ne
tik mus tįrvynė nepražuvo su
kaustyta verguvės retežiais, 
bet tautiniu žvilgsniu dar įs
tengi- pralenkti kaimynes tau
tas.

Kiek Lietuva šiose dienose 
turi žvaigždžių, panašių Mari- 
*Sfq bwu ■ Ma — la*, A * 4> T «•^raaa«e9 *
daug yra. Vienos jau dirba 
kūrybos <laj*luy, gelbsti tėvynei 
kiek galėdamas, u kitos rengia
si stoti prie to darbo, (tik gal 
dar ntMlrįsta, munydamny turį 
patyrimo štokų. Kuriu* taip 
OMuiotc—klystate- darbo,
sesutės, nes darbo daug. Tėvy
nės laukas platus, u darbininkų 
maža.

'Aukų j trakai bose surinkta 8 
dol.; narių į L. R. K. rėm. įsi- 
rafiė 12; !®ų posidan- 5 dol.Vž 
svetainę ir kelionė* lėšų* p-|<»i 
M. Jdkubaičinftei 6 dol.; už jmi- 
ski-lbinuiM užmokėjo p. Myko
las Dobrickas 2doL

Kovo 8 d., 8 vai. vakare bu
vo njėiitMinis simirinkinias baž
nytinėj svrt. Tarj5 kitų suma- 
nyuių liūtai ta nupirkti muir- 
riškų žiedų ir fontiuiiny plunk
snų, ir išleisti juos per serijas. 
Kareiviams dovanų tiaugunin 
pas i žadėjo net po dvi dėŽuti 
pripildyti, tik liūdna, kad vis . 
tik tie patys rėmėjai* rodo*, 
kad jie daugiausia tralų skolin
gi Lietuvai.

Broliai lietuviai. Meldžtftiac 
jų*, vardini Lietuvos kąrvivių^ 
eikite klebonijon,pndnokite pe- 
Žailuu nrinilnyti vien, dėžutę. 
Jei jąu išrodytų persunkti vie
nam, rauilarht kuli; parasteng- 
kite ajidovanot Lietuvos laisvės 
gyjiėjiiH.MuKŲ gerb. kun. Jaku
tis yra uolus tėvynės mylėto
ja*. Ju suteiks visas mforma- 
cajas. Prie jo kreipkitės ir pa
duokite antrašus.

1‘reeos komisija:
SUuis Maikevitu, 
J. Malusas.

VAIKAMS.
immitrij* atritrrin* 

dvjMritnctrtu* dėl molu valkiuMų Vo- 
- UiH.jant V«tirt*»de(iRn» mUntv i* 

ChleuM Adnauakili'
ntrac«nr Vilta tart.. IU . artai

CLEVELAND. OHIO.

Vyčių susirinkimas

Juutiinuu< Is. Vyčių 25 kuo- 
įx>* Įniki* mtaeftinj susi rinki mą 
kovo 8 <L, (’oluinbia bvot Ne- 
žinriut žolto oro, nariai akait 
tingai Kusi rinko, tat ir gu*irin- 
kima* buvo pilnas rimtumo ir 
nutarimų.

Ii komisijų paaiškujt, kad 
uoliai dnrbnojainasi Taatob 
I-oiidu. L. K. Kryžiaus, L. C. 
Pastotos reikalai?. Botrus par 

riuiukė, A. F. Stankų*, B.,Ka- 
kauskti*, A. Kannvarskas ir J. 
Versi arka*.

Pirmi lunkui jinklausus. kiek 
iŠ vyčių jau yra pirkę bonų, 
beveik visi pakėlė raukus. Ku
rie dar nepirko, žmlėjo pirkti. 
Pati kuopa nutarė pirkti L. L. 
1*. lamų už’$100.00.

Plačiai kalbėta apie tai, kaip 
:ir.ka;7ri«u prisirengti pantii;ė- 
ti L Vy^ių 5 metų sukaktu
ves. Perskaityta* laiškus p. V. 
Stulpino iš Chicagos kaulink 
surengimo įžymiems niuzikams 
pumuita Pocium* koncerto. Vy
čiai sq noru sutiko, bet pasiro 
dė.kad po Velykų,delei dauge
lio vakarų, nebus galima kon
certo surengti. Nutarta sureng
ti piknikų su visokiais įvairu 
inai?.

Keletas naujų narių įsirašė. 
Mus kuopa kas kart augę ir 
veikime sparčiai eina pirmyn.

rius,” tuojau# vytų lauk pas 
savuosius. Ve, jau ir faktas. 
Viena šeimyna, kol nelaikė 
“*jit kurdo“ t^s.rųšies žmo
nių, viekas buvo gerai. Kaip 
tik pradėjo laikyti, tuoj vis
kas peroikoitė. Viaųpinna įve 
dė įprotį pėtnyčiuniis valgyti 
mėsų, paskui nedėliomis neiti 
bažnyčion, toliau reikia nuka
binti nuo sienų šventųjų pa
veikslai, nes, girdi, “burdin- 
gieriuf“ netinku ir tt. Bu&i 
dar ir štai kokių nt-itikimij. 
Vienas bolševikas eavp brolio 
pačių pavyliojo. Tai kaip be
dievybė i ne i na kataliliiškon 
Mmyuon.

Tnlrion-C ;*• HtnMetr,* h<vpn 
vynus uesujams, kurie puisi- 
krausto “ant burdo“ su viso
kios rųšies laikraščiais l>ei tvir
kinančiomis knygomis, neturė
tų butų vietos katalikiškojo šei
mynoje. Oicilikų Tėvas.

REIKALAUJA
T s

REIKALAUJA
REIKALIMGOS MOlKIiib 

Prie aortavlmo poperoa. 
I >artma partb vn a
1 MM. *«M. ^WMM M^*.^ *<■».

Appb' Hu|*rl3tond«nt 
Lt MRIVHKY ICROTRER5 
l'ntaa k Immbcr Street.

*. -

/6?’
S

■

RElKALŪfGA PAGELBA.
— —

Me* riufomv jums pristoviu 
vieta gera nlgH. prityrimas ne
reikalinga*, dirbti kaipti

P Arki oriai
Tniekeriai
Prie .Mašinų
Assembloriai
Langų Plovėjiiii
Prie elercHoriii 
šiavėjiai 
koduoti j karus 
fiitie ir kiti darbui ir gatavi 

vyrams knrta turi l»i«kuti pri- 
IvrimA nrhn V»i*

t- idinkae urii A. Iyik>rn, A»li- 
tand ir Behnont linijų;

Atsišaukite į 
Euiploynnnt Ofise

Darbo laike tarpo S iki 4:30
Atsir.'iukit

S te w art Warnrr Siieedometer 
Corp.

1828 Diversey Parkvay.

Kelias i n
i mum iBEzgngnEnnEg

Lietuvą Į
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė

S1UNSK1TE PER DIDYJ1 VALSTIJIN1 BANKA ANT BRIDGEPORTO

s■
s Centrai Manufacturing District Bank

Piningus siunčiant į l.ietuvų ar kur kitur reikia visuom*! rhinsti jicr atsakan
čia* viriu* t«i yrn |>er VAI/STIJINIFS BANKV8 kur yra atsakumylie užtikrinta.

Musu Banke vrn įtaisitns sjiecijalis skyrius dėl suuntūnp pinigu ir atlikimo vi
sokiu uinihetiniu miknių. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZAIKAl’SKAS 
kuris yrn gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilimi rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo gvriausei.
PlVfht* irrvrutntn t\rvtvnrn <«t<vrytT vr*' 5»rn?v’v rmry y-'T’'' 
KLS į SAVAITE SEKANČIAI: FANE MĖLIAIS. SEKEDOM1S IK SLBATO- 
M1S Nuo fi iki 8 Valandos. LŽKI BEŽINIS SKYRU S NEDEL1O.MI8 Nuo 9 iki 12 

gr pietų.

H

Centrai Manuf acturing District Bank
A STATĖ BANK

1112 Weri 35tb. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois.

Banko Turtas Viršina $6,000,000.00

5

3

S
i

I.UIIUKO PAGELBA.

REIKALINGI LEIBERIAI.* T Aitrių tarpe upes geras.

=
= ant tink pa-IVe-

turi

PAIEŠKOJIMAI.

=

LEIBERIAI.

i

*

2 
=
E
2

KiunbnrvH: nu i

’tmibėrio.
Union Interior Finish Co 

5319 S. La 8c2o Street.

i

KcIkoMasI Vyrai prie frettblo mu
lu IVarehnuea. įtariu* įmatoma 10c ) 
valanda l*rradllof>

Oilcarr. suirapv * Trnu-lt-r Co.
.•4W W. 0& Slrrci-

Kerim. Atmoaukito.
M. J. Nrahr Jk Co. 

l«O0 — t BOS So. Itcarborn Mr.
• a

rtetkalinim. Darba* pnatvvua 
ra mokcetta. darbo aplinkybes geros.

MuTlilll* IK MKKUlMOB.
!>el operavitno r matini) prie leng

va u* fabriku darbo.
1'rMrrlinu* ri.rrikahnau* l.e< 

rnnklti Aimlltkni susikalbėti
A11muc>< lMvrr Comiumy.

Šiuo Mandiatl IU«<L

ILF1K.UJ.SGAS
Frltyras Markeris 8lurvhcrts ir 
sarta. Geru nlya

lake Vha» launitry
3t>lt Sartu į tark str.

UFJK.ALTkGAb
Vidur-atnfta fcnosuti vedea ur ne- 

ved no. priilurtU It akru ukr — Kini* 
būrai Atsmaukite

I9IK U'rM fhtrrl-on Getre 
Tt-lrfona- .Man. 4MT.

Dėl foundras, durtais pasiu
vus Atsišaukite.

i

Mrrrimac Mfg Cta.
1313 S. Mlb Oourt Cicero, IIL

HHKALl’.GUi.
Eircni.mas prie bpilrriv. A tai tauki- 

te tunjaus f •
GOI.UMAK

1I0A MIII Nt. Trl. Canal SHI

ItKTKALIMJOS
Merginos dėl leturvau* fabriko

t <UrF»o Trtieipn® valandc*. rrru mo 
t —_ .. • - -

=—
2

=
Ė

Vyčių choras skaitlingas. 
Choristai pasiryžę lavinties 
dailė* srityje.

Jaunikaitis.

I

ADVOKATAS
K CMtaa* DMkrirriyl:
2P StHrth. U SaBe Strt**

Bamuiria 334
TU. t. utnd

Vakarais. 818 W 33 St
Trl b~l

1

ii

—

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

Kaip pasipila iš mų* koloni
jos žinučių, tai eina net per ke
lis “Draugo“ numerius, kaip 
sustoja, tai ilgų taikų nematyti.

Susipratimas inųs kolonijos 
lietuviuose sparčiai kyla. Pa
menu, trys metai atgal veik 
kiekviename name ant stalo 
galėjai matyti įvairių bedieviš
kų laikraščių ir purvinos litera 
turo*. Dabar išnyko, kaip tara
konui uuo miltelių. Jų vietų už
ėmė “ Dmuan*.” Ir žmonės pa
tenkinti, ypač dėl to, kad 
“Drauge“ telpa moksliški 
straipsniai, ir dung žinių, žine
lių. Netrūksta jų i; iš mus ko
lonijos.

Teko nugirsti, kad mus baž
nytinis choras uoliai rengiasi 
prie rnkoro-konrerto. Žada vai
dinti juokingų veikalėlį. Polnn* 
ekirituiinii naudai naujų vargo
nų. Tame vakare, girdėjau, liūs 
ir iioterijn senų vargonų. Kas 
♦orite ženklelius—nenumeskil 
jų. Kurie dar notuiita—įsigy
kite. Vakaras bus balandžio 

' 18 d, k ih.
Ki*k jau bnvo mus jaunimo 

.surengtų vakarų, viri gražiai 
išėjo. Tikimės, knd ir šis vaka
ras nebus Mugesuiii, dagi prie
šingai—gali būti geresni*,

1 i-padmgnrnis. ne* programa 
raita boti įvairi. Negera tik, 
Kad dali* jaunimo triūsia, rvn- 
gta-i, kiti ir perdaug, tgi kiti, 

i ulba kitus, kažkur yru, ąoųiu- 
jtyti- Reikėtų bendremta pajie 
genui* veikti. Žmonės pasakoja, 

! BBBLbV *teMae« W«ĄmI *liriiibSaMbb

MERGAITES.
1C matę ir daugiau, dėl lengvintu: 

Ir bvanrim daria, tnuau muito fa
brike lt teta ahoioj. tuokMtlmu po 
10c. J valanda Ir bortu*. mcnaJtaa 
sali utdirbtP tkr »»» | 'sa
vaite dirbant tino Kukio, valandos 
nuo t tinto iki 4:30 vakare an- 
betonu* Iki I valandai, ateikite pasi
rengė dirbti.

Alini 11. Mrt.lcy Co. 
»3S S. WeUa Mr.

REIKALINGI? Agentai — 
kurie nori užsidirbti j savaite 

$100 nr dauginu svari pro- 
puaicija kuri gali atlaikyti 
didžiausius fyriiiėjimtis.

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

Atsišaukite.
LINK BELT 00. 

39lh St 8tewart Avė.

ANT PARDAVIMO.

KITKĄ BAlCGESAfLt
VunUduoda pulkui, dn t»in*L Vta- 

tu* nunuu «u keturukta p«c;-*cxi;- 
inBta k rainu* rutultu kiekviena- 
mr. Antra* Mrau>a narna* mi ke
lini, ruimai* «im rmgiA^-nimn Abu- 
du namai murintai. *u niekini ir 
m.nKim* Tta btokAl rtuo Uėluvffktai 
intaiiyriu*. iMlmt yru ger* |>rogn nca 
■nvlbinlta* lt valiuoju n m tarsiu tr 
parasti-. Ja ui pigia kaina u,* J dilu 
atnUaiikti aekančlų adrfMil: .

M. \xni i
IIK Kn. biri <Srr**>. III.

.Int antru Intai U twtaf*Xto.

a-F«rp*v,* < **ii,wnAe

A. PETRAJIS & CO. 
Mort^age Bankc 

LEuropeaa Amuicai Bubeao 
***4 b ir-->

? mntn stype*ant ant gatvių kum
pų ir kramtant gumų. Laika- 
jau butų mesti tų įprotį.

Mus kolonijoj yra tokių ka
talikiškų šenn>in|. kad “ant 
hurdo’’4jsikv b»rlĮ»vik»’- 
nų laisvę duoda. Tokie gaiva- 
lai kurtui* u«>t siutu mini u* nu- 
•hMkw.»» ap»r valku* kų ir h« 
JtLJli r., ę-‘x..... ........JL M.

REIKALINGI.
Dd ainkenak prie trinuivi- 

mo; geri nutiimsUM, trimetini 
preso ajientloriai, Gera alga; 
gražio* apieliukrr.

Atsišaukite H. A. M y era, 
Einploynicnt Mgr.
Whitman & Barnes Mfg. Co. 

1000 W. 120th 8treet

l'nisLIutu uivu broliu Jano A dainai- 
/ta paeina U VilniaM Rėdyta*. Trsktj 
umkri/to. Kxu<> valAuun. Htakllkkn 
parst'ljos. Kalino f'ekcUonln. Girdė
jau gyvens Illlnojnus VsIMIJoJ- Jis 
imta ar kas syta ji JUna įseldtių yrn* 
nc*ti nca turiu svarba r<įkala

Marta 'ttakuik-uf. , 
ita* 4 Gnuib), Ctain.

Itateikau jniatiri<4l* Kaaimlrrt 
tentą ir drauit ; l atro Koprlo. ul*i>dq 
paeina tt Kauno (Jubcrp Ituectnlų 
para p. Vuniku i.acma Turiu avar- 
tų, reltuba pdn tr muldSų utri- 
kaukti tiou adresu; L

Fr au k Stase*.
7to < balnui Hl. 

Port tla-tiliųfUMi. Wlor.

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
Mokinama; *ncHMiw Ir 11»1 ciniko* 

kalbu. artUae.A.jo. ksycvaarataa. 
Mtarafija*. trp«*ritlt>K. ptrklyboa lei
sit;. Vairi l*-ort«oa. aMnoa Itrto- 
rtjoa. c*arr*r;..*. poUtiktata okoao- 
muo*. rllirtrri... d»Ulara(yrita.

Mokinimo valanda*: ano ( ryt* IM 
« TataDdM v>*l<n vaka»ai( uuo • 
Ud 11 n!

3106 8o. Halsted 8t, Chicago.
■i . .1. ....................

V. W. RUTKAUSKAS s
i

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS!! LIETUVOJE

AR ŽINAI
kad tas yra rtaltkaJ galima; kad per Lietuvių Prakybos Bcadrorc Tamsta greitai gali pasiusti pinigų 

tanikiams Lietuvoj!? ,
Kadangi tiek daug pinigų Jau yrn siunčiama per Bendrovę ir keltai porsluatlmul 

lengvėjo, kad dabar

Musu kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

100 auksinų ‘ $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 99 4.00 3,000 • »» 60.00
300 99 6.00 4,000 99 80.00
400 99 8.00 6,000 99 100.00
500 99 10.00 9,000 99 150.00
1,000 99 20.00 12,000 99 200.00

PBBBIUNTIHAS
yra Umokaml 1 vien* mb-

Jel nnrl tai r-ill plnlgiui
U Ir ,..ts juta lteC<..ua Jm.

GVABANTUOTAS
Jdea jau gauname llnlų. kad pinigai per mu* alųiU nueina Lietuvon Ir 

ne*J talko
Dėl l>tatr*nlų Inforniarljų ralyk tuo Ja ne ant (ėmiau pėduoto Mlrean 

mutna priduoti nlUclai nurūkytų aavo adrioea lr kum p.n £ e irti.

Lithuanian Sales Corporation
414 W. BROADWAY

SERGĖKITE SAVO AKIS.

i S tu Kon o* sarai pritaikinu aktatal 
) bua jMtaM*inlffiu sei Jtwv a«n> 
iKuontal tų kanu auo galroa *kau- 

df-Jlmo. kuomet raldl-a llc,ta 1 kru 
r*. kvei.iM akeliai ar aluv’ ar la
bai. UI luomai yra lenkia*, kad 
rarfkta J urna akiai*. Mano lt matu

■ patyrimo* priouua junu £cnau«a 
' l<atarn*Trmi ui rrlelaamb kaina
J nut Uis temai nei Iki tt M. 

JOHN SMETANA 
Akių SpocijaUstM

1801 8. Ashtand Av. Chicago 
rime eriteHUmu* rtySal. 
KanOMt* ta-lo* c*irta.

lelm* viri Hau'o miIIiI - ? 
Kamba*** 1«. tb, ta. 17 ir 1b 

Ttanjkltr | toAnn para**.
Vataaaiu nuu 7 vaL įbrru. Iki * 
«U. vakar* Itanedaltata, Arvetle- 
ml* U Itatnyftarata.

BOSTON, 27 MASS.

ATYDA
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj piantoj. 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.

kI m in R icrytn 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.

Atarkite

Stewart-Warner Speedometer Ccrp
1828 I^vcney Parkway
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UNIJA ARBITRU SKIRIA 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES

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

Ketvirtadienis, kovas 25 d., 
Šv. P. M. APREIŠKIMAS.

Nežinia ar sutiks garo 
panija.

kom-

SKAITYTOJU BALSAI.
LIETUVOS MISIJAI APLEI

DUS CHICAGOS AP Y 
LINKĮS.

PRAMATOMAS DIDELIS 
STREIKAS CHI

CAGOJE.
MIESTINIAI DARBININ 

KAT PAKYLA

f Reikalauja didesnio užmokes
čio už darbą.

Chicagoje gali pakilti dide
lis stndktis. Šiuo kartu grū
moja ne luišalims kokios uni
jos, bet miestiniai darbininkai.

Jnu streikuoja apie 600 ve
žėju ir šoferių, kurie buvo už
imti jM’lenų, ntmntiĮ ir gatvių 
Sąšlavų išvežiojimu. Jie rei
kalauja $2 daugiau dienoje.

Rytoj žada .‘••ustn-iknoti 957 
klerkiu iš city Imli, jei jiems 
nebus pripažinta didesnė už
mokestis.

Nerimauja ir svrikunio de- 
parlamento tarnantojai. Tas 
pat yra ir -u policija. Tik jrn- 
staroji neprisimena apie strei
ką.

Trukšmą kelia ir kiti visi 
miestiniai darbininkai.

Tnikšmas pakilo nntkart. 
kuomet praeitą pirmadionj 

■ miesto tnrvbos f i nuilsini s ko- 
mitetas indavė tarybai ap
dirbtą miesto išlaidų sąmatą 
šioms metams. Toje sąmatoje 
nebuvo jaiskirta reikalingo 
fondo padidinti <iarbiniftkains 
tižniokestj, ko senai buvo rei
kalaujama.

Tarybos susirinkimas buvo 
labai triikšmingas ir sąmata 
nepriimta. Pakilus tlarliininkų 
protestui, ieškota priemonių, 
kur ir kaip gauti pinigų padi
dinti užmokesčius, 
tikslui mažiausia 
dol.

liet nesurasta
tas klausimas atidėtas tolinus.

Kaip ten nebūtų, bet tomis 
. dienomis tu- klausimus turės 

būt jįrištas. Nes su streikais 
nėra juoko. Tas skaudžiai 
galėtų atsiliepti į miesto pa- 
si laikymą.

Prisieis miestui pinigus 
skolinti ir išpildyti darbinin
kų reikalavimus.

Nebuvo vargo miestui, kuo
met gyvavo galiūnai. Nes kas 
meiai iš sniiunų turėdavo mn- 
žiausin 7 milijonus įplaukų. 
Bet tuomet ir m4>uvo taupu
mo. Nei kiek nepagalvota n- 
pie ateitį ir neatidėtu, taip 
vadinamai, juodąja! valandai.

Reikia tnm
4 milijonų

versmių ir

r

Chicagos guzo kompanijom 
ištaigose dirluintieji darbinin
kai nesenai norėjo streikuoti. 
Reikalavo 20 nuoš. daugiau 
ufenokesties. Kompanija pasių- 
lė 10 nuoš. Darbininkai sutiko 
su sąlyga, kad užmokėsiie*. 
klausimui' išrišti bus parink
tus arbitras.

Darinnuikų umju’is mivo pu- 
sės arbitru pa rinko Jo Mnlo- 
nybę De Paul universiteto 
preridontą, kun. F. McCabo,

Nežinia dabar, ar su tuo 
sutiks kompanija.

ŽUVUS TRIMS ŽMONĖMS. 
SUAREŠTUOTA SVAI
GALŲ GAMINTOJA.

Svaigalus dirbusi iš miltelnuo 
alkoholio.

metu 
savo
«vni- 
įmai-

Melro.M- Park’e nuo namiege 
dirbtų svaigalų vartojimo mi
rė trys lietuviai: Georgo Va
laitis. Lrmis Bergnnskis (ar 
gal Ik*ržan>kis) ir Mielinei 
Gnmbrimas (Apie šituodu jau 
buvo rašyta).

I % lai sua raštuota Mrs. Ag- 
gie Vaitkus, kuri užlaiko par- 
samdomus kambarius Melrose 
Park’e.

Koronerio tyrinėjimų 
paaiškėjo, kad jinai su 
vyru išgalvojusi naujus 
galus, kuriuos dariusi
šydnmn j vandeni milteliui o 
(sukietinto) alkoholio.

4

Sakoma, vyrai tuos svaiga
lus labai pamėgę ir prašę dau
ginu padaryti. Mrs. Vaitkus 
tad ir padariusi. Pasekmėje 
nuo tų svaigalų žuvo trys įmo
nės. Jo* vyras ir kili tuos svai
galus gėrusieji tnippnt susir
gę. bet pasveikę.

Mrs. Vaitkus pasisakiu-i. 
kad svaigalu* dirbusi be jo
kio pikto noro. Nes nežinoju
si. kad jie yrn nuodingi.

TIES PIENO KRAUTUVE 
PAMESTA BOMBA.

Anų naktj ties pieno krau
tuve, 2721 West Iloosevelt 
romi, pamesta lioniba. Ta ply
šdama sudaužė aplinkinių na
mų langus. Pačiai krautuvei 
padaryta nedideli nuostoliai.

Krautuvė* savininkas tvir-
•a* i a •• 1 ...Ztina, kati jis pigini panlavi- 
nėjus pienų — imąs tik 12 
centų kvortai. Vo kame visas 
••triulielis”.

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

COSMOPOLITAN MER- 
CANTILE CO.

=■; - , - . ... • i 80 V/isthrop St, Bus ton, 19g šią, kmp nraavi dirbsią lr pa- r >
Huūu apleistą tarnybą. niiiiimiiiiiiiiimmnmimiiiniimiiimiii
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NESTREIKUOS FEDERA 

LIAI DARBININKAI.

Chicagoje puštos ir kiti fe. 
detaliai darbininkui pranešė, 
kad jie i kuopiu, j.-i vy
riausybė nepadidinsinnti už- ( 
mokesties. Bet tiesiog badau-1

(Pabaigų).

Sakyčiau, knd visus tuos, 
kurie nepirks L. L. bonų vadin
ti netik slnckeriais, bet lenk- 
berniais. Nes musų dabartiniai 
didžiausi p riešą i yra lenkai, 
kurie nori Lietuvą pavergti. 
Tai gi tokie šykštuoliai kaip tik 
ir pasitarnauja musų tautos 
priešams. Ir tokių turėtume 
saugotis, neįsileisti jų niekur, 
nei j draugijasnei Į viešą gyvo 
nirną. (Gera vrn papeikti nnai- 
klddlUA, Im.*1 buUcino didumus 
turi būti pritaikinta* prie kal
tės didumo. Red.).

Keletas Chicagos stambiųjų 
ir senųjų politikierių patys 
pirmutiniai esti prie viešos 
garbėa. Bet kaip reikia pasi
darbuoti tautos labui, tai jie, 
kaip kurmiai, bijo išlysti viešu 
mon.

Kadn Lietuvos Misija atvy
ko Chicagon, tai musų politi
kieriai pirmutiniai Rkvarbėsi j 
vadu rietas. Bet kaip reikia 
sudaryti pastovų Chicagos ap
skričio komitetą ir pridėti bent 
kiek dnrbo, tai musų politikie
riai, kaip šikšnosparniai prieš 
aušrą, ir pasislėpė į palėpius. 
Nebėra jų! Jus darhininkai 
norit dirbkit Lietuvai, nenorit 
nedirbkit; politikieriams tat 
negalvoję. By tik jie prieš ke
letą svetimtaučių pasirodė esą 
smarkus ir įtekmingi lietuvių 
vadai.

Chicago apsiėmė vadovauti 
visoje apylinkėje, Illinoia, In
diana. Michigan ir Wiaconsin 
valstijose. Dabar pasirodė, kad 
iš to nieko neišėjo. Kur tik 
Lietuvos Misija nuvažiavo į 
aplinkinius miesčiukus, tai vi
sur žmones rado neprisirengu- 
sius, neturėjo nei knygučių bo- 
narns užrašinėti, nei kitokių 
reikalingų informacijų. Prie 
to-gi jiems laiko buvo tiek ma
žai duota, palei maršruto ap
garsinimų, kud jie niekaip ne
galėjo tinkamni prisirengti. Ir 
pasekmė to viso labai apgailėti 
nn. Keliose vietose, kur man 
teko Imti nu Misija, susirinko 
apie pusantro šimto žmonių, 
kar Imtų gnlėję sutraukti de
šimtį sykių daugiau, jeigu bu
tų turėję užtektinai laiko susi
tvarkyti. Ir per tai bonų visai 
mažai teužsirašė. (Užtatai toli 
ne visur buvo kalti vietiniai 
veikėjai. Red.).

Žinodami priežastis, dėl ko 
mums nepasisekė kai-kuriosc 
vietose, dabar darykime susi
rinkimus iš antro sykio, trečio 
ir daugiau, pakol surink
sime mums paskirtą sumą. Bu
tų didžiausia gėda chicagie- 
čiama, jei me« to vieno milijo
no negalėtumeni išparduoti. 
Jeigu mes chicagiečiai savo ne 
jindarysiin. tai ir visa Amerika 
savo $.'i,OOO,O(X).OO paskolos ne
padarys. O juk mes amerikie
čiai Suvienytoms Valstijoms 
per praeitą karę paskolinome 
septynias di^iinta šešių.** milijo 
nūs dolierių (476,000,000.00). 
(Skaitlinė paduota pačiu ame
rikonų laike banketo. InKu-io 
Auditorium Motelyje. Cbica- 
goje, Misijos priėmimui). Tai
gi ar mes amerikiečiai neįsten
gsime nei penkioliktos dalies

taip, tai bntumėm neverti lie
tuvių vardą nešioti.

Musų Lietuva prašo tik pa
skolinti pinigų. Jinai nereika
lauja musų gyvybės nei krnu
jo. Lietuva pati įstengs apsi
ginti nuo priešų, tik jai reikia
pinigo, kad galėtų nusipirkti
ginklų ir reikmenų.

Todėl kas nori matyti Lietu-

paskolinu Lietuvai! Jeigu

j vą lnisvą, nrjttrigulmingą res
publiką su sostpioVžiitfiinin, tas 
turi stoti j IJetn w linosnoto- 
jų eiles pirkdanuis Lietuvos 
laisvė* Ikjiirs! Jeigu darinnin- 
ka» gali nupirkti nž šimtą ar 
du šimtu dolieiin, tni musų 
pirkliai gali dusyk daugiau. 
Tegul nesiranda |ias mus sla- 
ckerių-lvakbernių. išgamų. Tie 
visi, kurie šiandie netik pntys 
neperka L L bonų, 1x4 lar ir 
kitus ntkallnnėja nuo pirkimo, 
yra musų tautos laisvės prie
šai. Tokiems sav" tautos prie-i 
šunis-išgamoms neturi būti vie
tos Lietuvoje. Jeigu jie dabar 
juokinsi iš Lietuvos nelaiinės ir 
nenori pndėti Lietuvai atsikel
ti iš vergijos, tai jinni tanusil 

l^uhugu H LUiUpjja, dubai jumi- 
ms musų tauto* išgnnioms, eo- 
cijnlistanis, komunistams ljei 
bolševikams turėtų neduoti 
naudotis savo gerybėmis. Lie
tuva turi pilną teisę neįsileisti 
dabartinių išgamų.kurie tikrai 
svetimtaučių pinigais leizdami 
savo šlamštus*varo agitaciją 
prieš Lietuvos ImisvėsPaskolą.
Bet mes, kurie jaučiame, kad 

musų gjslnse lietuviškas krau
jas teka, neprastokime vilties, 
tik įtempkime Ravo jiegas ir 
varykime pradėtą darlią to
liau. Jeigu mos dirbsime iš
vien. tai pasisekimas bus mu- 
sų. Mes padarysime Lietuvai 
paskolą ir Vilnius bus musų.

PRANEŠIMAS L?VYČIŲ
KUOPOMS.
—

Tikietus, neparduotus nuo 
busimojo koncerto Verbų ne
dėlioję K imbal 1 Hali, meldžiu 
sugrąžinti* jrftnyčioje, 26 <|. 
Mark \Vliito Bųuara Parko 
svetainėj 29-fosir Halsted gat
vių nuo S iki 10 vai. vak. ir 
Suliatoj vakare į Kimball Mali 
minėtose vai.Už nesugrąžintus 
tikietus gilinėtose dienos bus 
pareikalauta pinigai.
L. V. Ch. Ap. Choro Komisija.

IŠ BRIGHTON PARKO.

LIETUVIAMS

Trečiadieni", kovas 24 1920

Town of Lake Apielinkeje
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ftiandie. kovo 24 d.. 7:30 vai. 
vakaru jvyks L Vyčių 36 kuo- 
poh suairinfcirnĮfe McKuiley 
parko svetainėje. Visus narius 
kviečiame susirinkti. Yra daug 
neatidėtinų reikalų, kuriuos 
šiame susirinkime turėsime 
svarstyti. Valdyba.

AČIŪ,

Lietuvos Vyčių 5-toa kuopos 
artistams-mėgėjams ir režisie
riui p. P. Nrubui už atvaidini* 
nu; "Kantri Alena” L. D. S. 
Chicagos Apskričiui kovo 14 d., 
k. m. Vardu L. D. 8. tariame 
širdingų ariu.

Vakaro Rengimo Komitetas.

A. f A.

P. REGELSKIS
Mirė Kovo 23 d. 1920, 

7:10 išryto. 33 metų am
žiau*. Paėjo U Kauno 
Gubern. Raseinių Apskr. 
Kražių parap. Trakšelų 
8odos. Amerika išgyveno 
14 metu n'i.iilro nttliudime 
seserį ir svogeri. Lietuvoj 
broli ir seserį, tarnavo S. 
V. kariuoūieū^, būvu ir 
Franci joj.

Laidotuvės bu? pėtny- 
čioj kovo 26, 1920 iš Ne 
kaltą Pr£S. ėnySin* U
vai. išryto | 9v. Kari
miero Kapines.

Gimines ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse pą
num. 4341 S. Fr&ncisco
Ava Liekamas nuliude
Sesuo, Ona ir

švogvris Aleksandras

Vienintelis Bankas ant Town 
of Lake kuris yra po * priežura 
Suvienytu Valstijų Valdžios tain- 
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas .kiekvienam pasidėti savo 
piningus.
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DEPOSITORS STATĖ
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Turtas Siekia $6,000,000.oo
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4633-4637 South Ashland Avenue :
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RED. ATSAKAI.

V. F. Andruliui (Chicago
je). Tamsta pranešimą išriun- 
tėt suimtoje, kuomet subatinisJ 
dienraščio nurnaris jau buvo 
išėjęs iš spaudos. Mes jj gavo
me panedėlyj.

. .. -■ -
Jei norite pamatyti “RŪTĄ 
nusipirkite tikietus iškalno.

LUiiiiiiiiiiiiiiimitmiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiHiiimiiiiiimimiiiH

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.
Išbandyk šj naują išradimą.

V T KAI IR MOTERYS, ar Jum* Jau yra Mnoma. 
kad tapo Ubravta gyduoli pratalinimul pleUkonv ir 
•ulolkymui plauku alink irau?
IEŠKOK PACEUMKl. K LR GALIMA RAKTI.

Kra-Kayto Halr Taute (plauku tonika*), tai yra 
voltz.ual* tAradlmaa ir pnaekn.instauMa gyduole nuo 
plcuknnu ir plauk, alinkųno. U* to dar. auauprlna 
rlon*janbm> bMukua. padaro juoa laM! tyčiniai* 
Ir brtljantavaj bllsjranCUd*

IKTrCMYK! žemiau paMraklu*l kompanija abo- 
llullikai *•» •rainuoja Hen-Karto Plaukt) Tonika. 
Jo* ji* areliai Ir vteltktU prato!(no ploiakano* Ir 
Klaiko plauku ■linkima.

VISIOMFT rHkaiauklt* Kon-Rayto Plaukt, Toni
ka pa* bar beri u* Ir apUckoM arba pirkite li a*an- 
t«. Gru&aua formato, bu. oi I oi (pila* avaro) bon- 
fcūiė pamduoda ut *1.00: 4 oa —- ut tOe.

Iibandymul Jo terumo. Upirkita *1 kupon*. polty- 
mttdami aaro *ard* Ir adrao* Ir jdMute lOe. vertf* 
Matnpq padengtai ui pamiuntimo K4ų, ■ mo. prl- 
tlu*lu>a aimpali).

GYVENK GRAŽIAM MIES 
TELIJ.

Mes gulime Jums parduoti 
didelius lotus GRAŽIAM DĖS 
PLATNES, kuris randasi tik 
kelios minntos važiavimo iš 
miesto ant North *Western R. 
B. Mes galime šiuos lotus par
duoti už labui žema kaina su 
mažų rnsh įmokėjimą o luilan- 
ra ant lengvų mokesčių. Daug 
beturiu šeimynų jau nusipirko 
žemes čionai* ir jau prade* 
statyti gražios namus. Čionai* 
yra nepaprasta proga prasi
šalinti iš tvankių miesto flato. 
Rašykite, Telefonuokite arba

Atsilankykite Ganai 6296

F rauk J. Dean, 
' 1404 W. 18th Street.
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Itcatd. U3 Ko. Aahland Blv. Ckiraan 
TeWaua* llaymarkrt *544 

DR. A. A. ROTH, 
linui. r,d)ioju Ir chirurgą* 
hĮKrljnlMu HulrrlUu. V y r, ik* 
Vaiku tr rtau rtironlik? lirų '■ 

OflM*t MM So. KainU-d g*_ Ctitea<o !
Telefoną* bru.rr MV3

VALAMVAS: !•—11 ryto 5—3 pn į 
pUt* 7—a rak. BetMMotnM IA—lt d .

■■•■■■■■■•■■■ 1 
I_____________________________
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•rui; KEX-n.tno compaky
MU Vade Park A»e., Cle»rl*nd. Ohio.

Gerbiami Uuornl ai prlaluntiu Jum 10c. vertėa Mani p ų. ui ku
ria* nudouvklte pnaiųaLl inaa auiupal* GVAUANTt-riTO MKfę. 
HAYTO PLAUKU TOŠIKO.

Vardaa

Adrr«n

Mte*ta*

* •'• • *« * • * * • ♦■•••• • • • « ■

~....... Valatlja ..............
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