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Vokietija Kovoja su Paki
lusiu Bolševikizmu
Suareštuoti militaristų revo
liucijos vadai
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KAS VEIKIASIVOKIE*

Vokietijos šiaurrytuoso ir kito
se dalyse smarkiai pluriasi bolšovikizmas.
R u h r a p s k r i t y j vyriausybės ka
riuomenė susirėmusi su bolševiku
( s p a r t a k ų ) armija. Tenai bolševi
kai s t i p r u s .
Essuose viešpatauja bolševikai.
"VVesel'yj seka dideli mūšiai.
SehlesAvijrą užėmė bolševikai. Iš
Sftnttgmrto jie išmušti.
Hamburge
išnaujo
prasidėjo
darbai.
P a ė i a m Berlyne kol-kas r a m u .
Bolševikai d a u g veikia. P r a m a t o mi susikirtimai.
S p a u d a u 40 žmtmių užmušta ir
d a u g sužeista.
Bolševikai Įveikti Kobur«re.»
Bolševikai kontroliuoja Saksoni
ją. Leipcige seka susirėmimai. Val
stiečiai pasidalina dvarus.
ifiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiiiiitiiifiuiiiiiiiiattiit

NORI ĮNEŠTI BOLŠEVIKIZMĄ PRANCUZIJON.

AREŠTUOJAMI MILITARISTAI.
B e r i b e panaikinti nepaprasti
karės teismai.
—

Berlynas, kovo 24. — Of>rrjaliai čia paskelbta, kad su
areštuoti buvusios revoliucijinės valdžios kanelierio Kapp'o
pagelbininkai — gen. von
Luettwitz ir admirolas Trotha.
Apie patį Kapp'ą nieko ne
žinoma, kamo jis yra.
Streiko komitetas paskelbė
viešai str< iicg pasibaigti 'u.
«$H šiandie darbininkai giyzta darban.
Prezidento Eberto įsakymu
panaikinti čia nepaprastieji
karės teismai. Išreikšta viltis,
kad mieste neatsikartos su
mišimai.
Vyriausybės agentai n ' g a
surasti daugelio rcvoliuc'.jįnių
rado, noi* dedamos pastan
gos juos v suimti h* pastatyti
feismsn.
Matyt, iš jų daugelis turėw išdnmti į užrubežius.

Vietomis įveikiami vyriausy
bės kareiviai.
BOLŠEVIKAI SIŲLO ITALI
Berlynas, kovo 24. — West«
falijos mieste rtalfe daugiau
U MM) kareivių ir darbininkų
užmušta, kur apie 50,000 ap
ginkluotu darbininkų kovoja
su vvriamvbiv kariuomene.
Bolševikų su kariuomene
kruvini susirėmimai seka Koburge. Tenai bolševikai labai
nukentėję. Anot -žinių, jų dau
giau tūkstančio užmušta.
Pareinyj (Rhineland) vokie
čių bolševikai skleidžia obalsį
kuoveikiaus įnešti bolševi kib
iną Prancuzijon.
Kai-kuriose pietinėse ir contralinėse

dalyje

Vokietijos

J A I ATNAUJINTI
SANTIKIUS.

Italijos vyriausybė palanki
pasiūlymui.
Paryžius, kovo 24.—Iš Revelio pranešta, kad Rusijos
bolševikų valdžia pasiųlusi
Italijai atnaujinti gražiuosius
santikius su Rusija ir pradėti
t a i p abiejų šalių prekybą.
Podraug iš Rymo pranešta,
kad Italijos premjeras Nitti
sutinka su tuo bolševikų pasiūlymu.
Nitti aną dieną kalbėjo par
lamente. Jis pareiškė, kad rei
kia pripažinti dabartinę Rusi
jos valdžią. Nes be to pripaži
nimo negalima sulaukti taikos
ir patvarkyti suirusius Euro
pos reikalus ir santikius.
Sakė, jog apie 300,000,000
Europos darbininkų negamina
pragyvenimui reikalingų reik
menų. Tas yra todėl, kad ligšiol nepripažinta Rusijos vaidzia.

vyriausybė koncentruoja ka
riuomenę su tikslu ją pasiųsti
i Rulir apskritį, k u r smarkiai įsigalėjo bolševikizmas.
Daugel vietose bolševikai
turi stipria^ spėkas ir be di
delių sunkė ivbių atmuša vy
riausybės kr.reivių užpuoli
mus.
Abelnai imant, Vokietija vis
^markiau apsiaučiama bolše
vikinio gaivalo ir šalis naiki
NAUJAS AMBASADORIUS
nama.
MEKSIKON.

NESUTIKIMAI TARP
NAUJU RESPUBLIKŲ,

METAI-VOL. V.

EMTERED AS S E C O N D - C I J A S S MATTER MARCH 31,, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3. 1870.

LENINAS SVAJOJA A P I E
PAVERGIMĄ EURO-

P(ĮS.
Nori gauti Rusijai kreditą, už-

rubežiuose.
Varšava, kovo 20 (suvė
linta). — Iš Rusijos apturima
žinių, kad bolševiku vadas
Leninas nepasitenkina viena
parblok-šta Rusija. Jis svajo
j i visą Europą padaryti bol
ševikine ir pasiskelbti viso
kontinento valdovu.
Bet pirm to, sakoma, Leni
nui rupi padaryti taiką su tal
kininkais ir gauti Rusijai kre
ditą užrubežiuose.
Anot žinių, Rusijos bolševi
ku valdžia eksportui neturin
ti nei kviečiu, nei linų su se
nienomis. Valstiečiai tai visa
laiko paslėpę nuo bolševikų.

DR. KARALIUS DU KARTU
BUVO AREŠTUOTAS,
BUVO PALIUOSUOTAS UŽ
PADUOTAS SVARBIAS
INFORMACIJAS.
Pjohlbicijos agentas nieko ne
žino apie papirkimą.
Dr. A. J. Karalius, karštas
socijahstas, kurs andai mėgi
no (pasidaryti galą su morfiną,
kaip pranešama; sveikstąs Jefferson Park ligoninėje.
Jį du kartu buvo suarešta
vęs probibicijos agentas Roy
C. (Joss. Agentas tvirtina, kad
jis .nieko nežino apie papirki
mą, apie kokį Karalius kalba.
Agentas pasakoja,, jog jam
buvo pranešta, kad Dr. Kara
lius išduoda svaigalinius re
ceptus kas tik pareikalauja,
neprisilaikant jokio patvarky
mo. Agentas tad kartą užėjęs
Karaliaus ofisan.
Karalius
agentui tuojaus parašęs recept,,..

Agentas, gavęs receptą, pa
prašęs parašyti dar nors šešis
kitus. Tuomet Karalius dirste
lėjęs 4 masoninį ženklelį ant
agento atlapo ir pasakęs: " O ,
tamsta, masonas! Kad taip, tai
aš tamstai galiu duoti kiek pa
tinkama receptų.''
Mat, ir Karalius sakosi yra
masonas.
Ir kuome»t Pr. Karalius, sa
ko agentas, parašė dar tris re
ceptus, tuomet pš buvo suar
eštuotas ir paimtas federalin
bustan.
Anot agento pasakojimo,
tuo kartu Dr. Karalius buvo
paliuosuotas
už
suteikimą
svarbių informacijų išklausi
nėjimų metu priaš federalį
komisijonierių Foote.
Paskui agentas.gavęs infor
macijų, kad tas pat Dr. Kara
lius posenovei plačiai parda
vinėja receptus. Šiuo kartu
agentas gavo warantą nuo ko
mi sijonieriaus Mason ir vėl
suareštavo Dr. Karalių.
Taigi po antrojo suarešta
vimo Dr. Karalius mėgino
persikelti kitan pasaulin.
Dr. Karaliaus reikalą šian
die tyrinės
komisijonierius
Foote.

PANAIKINTA VYRIAUSY
BĖS KONTROLĖ
ANGLIMS,

PRANCŪZIJA NEPATEN
KINTA S. VALSTIJOMIS.
Amerika gali padaryti atskiria
taiką su Vokietija.

Paryžius, kov 0 24.—Kuomet
Suv. Valstijų senatas neratifi
kavo Versailleso taikos sutar
ties ir * kuomet prezidentas
Reikia tikėties augštos ang Wilsonas Prancūziją pavadino
lims kainos.
militaristine viešpatija, pran
WashingtoU, kovo 24.—Pre cūzus pagavo mintis dabar
zidentas Wilsonas vakar pa stipriau militariniai •apsidrau
skelbė* pripažindamas anglių sti prieš Vokietiją.
komisijos didžiumos raportą • Prancūzai vra nuomonės,
tinkamu ir pareikšdamas, kad kad Suv. Valstijos, turbūt, jau
su balandžio 1 diena vyriau- atsisakiusios maišvties i vidųsvhės kontrolė nustatyti mink- jinius Europos reikalus ir ar
štoms anglims augščiausią kartais nepadarvsiančios atskirios sutarties su Vokietija.
kainą pasibaigia.
Prancūzų spauda vis dar
Reiškia, kad minkštų anglių
kasyklų darbininkams vietoje kaltina prezidentą AVilsoną,
14 nuoš. pripažinta 27 nuoš. kad senatui nepavvko ratifi
daugiau užmokesčio. Ir paga kuoti taikos sutanies. Kaip
liaus reiškia tą, kad kompani seniau čia buvo daug pasitiki
jos už anglis galės imti aug- ma prezidentu AVilsonu, taip
štas kainas, nes vyriausybė dabar jau daug juo abejojama.
Ir jei Suv. Valstijos ištikrųnekontroliuos kainų.
Kompanijos sakosi, kad jos jų atsisako maišvties į Euro
imsiančios už anglis tiek, kiek pos reikalus, reiškia jos atsi
prisieis darbininkams pridėti. sako gelbėti ir Prancūzijai at
Bet tai paprastas nupasakoji eityje. Todėl Prancūzija šian
die turi ieškoties kitokių prie
mas.
Prezidentas perspėja kom monių prieš galinčius kuomet
panijas, kad jos neišnaudotų nors pakilti vokiečius.
Prancūzija, sakoma, negali
visuomenės, nes gyvuoja įsta
tymas, atkreiptas prieš profi- laukti dar ištisus metus, kuo
met paaiškės Suv. Valstijų
terin inkus. * % .
"Angfių komisijoje buVo trys ^tikras atsine&mas j..-Europos
žmonės, atstovaujantieji: dar patvarkymą. Tegu taikos su
bininkus, kompanijas ir visuo tarties klausimas bus paduotas
menę. Darbininkų atstovas ne balsuoti piliečiams. Bet kas
sutiko su raportu, nes anuodu bus, jei ir piliečiai paseks so
natą ir atmes s.utartį.
atsisakė sumažinti darbinin
Šiandie prancūzai pagauti
kams darbo valandas. Tad po
tik vieno jausmo—nelaukti
senovei palikta 8 valandos
pagelbos nuo Amerikos, bet
darbo dienoje.
apsidraudimui ieškoti kitokių
Washin#ton, kovo 25. — priemonių.
Kongreso atstovas Flood pa
sisakė / paduosiąs kongresan
Coblenz. kovo 24. — Turin
sumanymą, kad Suv. Valsti gi jos, ;Voki et i jo j , sovietų val
jos padarytų naują atskiria džia nusprendė dirbdinti nuo
taikos sutartį su Vokietija.
savus bolševikinius pinigv.s.
PREZIDENTAS PRIĖMĖ
KOMISIJOS DIDŽIU
MOS RAPORTĄ.
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Washington, kovo 24. — S.
Valstijų ambasadorių Meksikon paskirtas Henry Morgenthau iš New Yorko, buvęs am
Copenhagen, kovo 24.—Laik basadorius Turkijoj.
raščiui Berlinske Tidende iš
Kauno pranešta, kad naujos
SENATAS PATVIRTINO
nepriklausomos viešpatijos—
COLBY SEKRETO
Estonija ir Livonija susikivir
RIUM.
I C*»n2fh,
čijo ir galvatrūkčiais rengiami
karėn kita prieš kitą.
Washington, kovo 24. —-Se
Pirm kelių dienų buvo natas pagaliaus
patvirtino
pranešta, kad Latvija su Es Colby valstybės sekretorium
Tarnaitė. — Šį vakar mano išderėtas liuosasiš j a k a r a s , bet
tonija susivaidijusios dei nu- ir Crane iš Chicagos — pasiun PIRKITE KARAS TAUPY mą Besinori išeiti iš namų; nei neturėčiau ką veikti; .jei tamisstatvmo rubežiu.
•
tiniu Kinijon.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S). t a duotum mą lopinti savo vyro pančiakas tai džiaugčiausi.

TAIP NIEKAD NEBŪVA.

No. 72

Kare Pasibaigė, bet Išlaidos
Nenkai Mažėja
VYRIAUSYBĖ VIS DAR
TURI MILŽINIŠKAS
, IŠLAIDAS.
Palaikoma departamentuose
galybes darbininkų.
Washington, kovo 25. -—
Karė j^asibaigė. Bet čia nepa
sibaigė vyriausybės departa
mentuose milžiniškos išlaidos.
Šiandie vvriausvbės t a m v
boję visoj šalyj yra 200,000
darbininkų daugiau, kaip pirm
karės.
Pirm karės Columbia dis
trikte vyriausybės tarnyboje
buvo 37,908 klerkai ir kiti ci
viliai darbininkafi.
Karės metu tas skaitlius
daugiau kaip patrigubintas.
Lapkričio 11, 1918, kuomet
padaryta armisticija su Vo
kietija, buvo palaikoma 117,454 darbininkai.
Tas skaitlius mažai suma
žintas. Nes šiandie palaikoma
dar 100,110 darbininkų įvai
riuose vyriausybės departa
mentuose. *

Daugelis mažai ką dirba.
IŠ to s k a i t l i a i daugiausia
dirba pinigyno departamente,
nes 38,140. Paskui seka karės
departamentas — 22,287. To-

liaus: karės laivvno — 11,443; vidujinių reikalų — 5,792; vyriausybės spaustuvėj—
5,172; žemdirbystės — 4, 810;
pastos — 2,463.
Karės metu laikinai jlastatydintuose trobesiuose ant ke
lių akrų žemės ploto ir šiaudie dar gyvena karės deparTamento darbininkų.
Kongreso . atstovas
Oood
tvirtina, kad daugelis iš tų
darbininkų mažai ką dirba.
Taip yra Columbia distrikte.
Visoj šalyj yra 726,-369 dar
bininkai.
Pirm karės federalėj ei vile j
tarnyboj visoj šalyj buvo apie'
500,000 darbininkų. Šiandie jų
yra 726,369.
IS tų karės departamente
200,000 darbininkų. Pastose
291.234; karės laivyno 104,422; pinigyno 71,070. Kiti ki
tuose departamentuose ir val
diškose įstaigose.
Kongreso atstovas (lood, ku
ris vra išlaidu skvrmio komiteto pirmininkas, sako^ kad j
tų visu darbininkų palaikv-!
nmi

lhuokamo,

.

mm*\*k<*

*HU)uos. Sako, jei tas skaitlius
butų sumažintas nors 25 nuoš.,
vyriausybė lengvai apsieitų su
likusiais.

Vokietijos vyriausybe smarkiai
priešinasi sovietizmui
<ituo reikalavimu nesutikta.
Atmesta visa eilė ir kitų
reikalavimų. Tik vienas pri
imtas — panaikinti nepapras
Buvo vedamos tarybos; vy tuosius karės teismus. Prezi
riausybė atmetė reikalavimą. dentas Ebert panaikino tuos
teismus.
AMATNINKŲ UNIJOS STO
VI UŽ SOVIETŲ
VALDŽIĄ.

Berlynas, kovo 25. — Užva
kar čia Eberto vyriausybė
galutinai atmetė amatninkų
unijų ir nepriklausomų socijalistų reikalavimą, kad Vo
kietijoje butų įvesta sucentraližuota darbininkų vyriausy
bė, katra turėtų užimti da
bartinės vyriausybės vietą.
Prezidentas Ebert su savo
ministeriais įsitikino, kad to
kia vyriausybė bufu ne kas
kita, kaip tik sovietų valdžia,
ir tai tokia, kokia šiandie įsi
galėjo Rusijoje.
Tie patys socijalistai ir amatninkų unijos reikalavo,
kad rekonstrukcijos vyriausy
bės kabinetan ineitų išimti
nai vieni darbininkai. Ir su

Radikalai susilauks
priemonių.

aštrių

Po^ tų tarybų vyriau
įsitikino,
kad nepriklauso
mieji socijalistai ir amatnin
kų unijos mėgina n-uveTsti tel-:
sotą vyriausybę ir įvesti bol-j
ševikinius sovietus.
Todėl nutarta prieš juos
imties aštresnių priemonių, jei
jie nesiliaus kurstę darbinin
kus ir kėlę sumišimus, ypač
pačiam Berlyne.
Vvriausvbė nutarė kol-kas
su jais apsieiti pasyviau, pa
laukti tolesnių radikalų žygių.
Ir jei jie patys nesusipras,
tuomet įkrėsti jiems suprati
mo militarinėmLs spėkomis.

Paryžius, kovo 25. — Vo
kiečiu bolševikai
smarkiai
veikia žalimais
talkininkų
okupacijinės linijos Vokieti
joj, ypač Ruhr apskrityj.

Bolševikiniai gaivalai, ku
rie kovoja prieš Eberto vy
riausybę, turi mažai maisto
ištekliaus. Bet mano maisto
gauti iš Olandijos. Vyriausy
bė tečiaus jau pasiuntė Olan
dijai protestą, kad nebūtų
duodama maisto vokiečiams
bolševikams.

Vokietijos vyriausybė pra
nešė talkininkams, "ka^ jų okupacija didesnių plotų labai
geistina. Ir tas turi but pas
kubinta, kol bolševikai nesus
tiprėjo.

Nors-šiandie visoj Vokieti
joj viskas kunkuliuoja kaip
kokiam ugnekalno
kratere,
bet vyriausybė apie stovį ša
lyj atsiliepia su pilnu pasiti
kėjimu savomis spėkomis.

VOKIETIJA SUTINKA
INTERVENCIJA.

SU
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PRRSTTMERATOS KAUTA:
tUCAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
$6.00
Pusei Metų . . . . . j . . . ^ . . . . S.60
CV. VALST.
Metama
$500
Pusei Metu
S.M
Prenumerata mokasi Iškalno. Lal
as skaitosi nuo uisiraiymo dieaes a e
no Naujų Metų. Nerimt permainyti
dresa visada reikia prisiųsti ir senas
dresas. Pinigai geriausia siųsti išper.
ant kraseje ar exprese "Money Orer" arka įdedant pinigus } regisniota laišką.
,

"Draugas'' PubBshing Co.
800 W. 46th St. Chicago, BĮ.
telefonas McKimley 6114

Moterių Teisės
Politikoje.
'

J a u tik dviejų valstijų te
reikia pritarti naujam konstiufeijos pataisymui, kad Suvie
nytų Valstijų moterys pilie
tes turėtų tas pačias teises po
litikoje kaip ir vyrai. Tųdvie
jų valstijų, turimi, nereikės
Igai laukti, nes sumanymai
jau įnešti į Delawar'o vaidi
los ir į Kolumbijos Distrikto
[eisdavyb^s.
Kolumbijos distnivte mote
lį teisių lygybės sumanymas
pereis neabejotini i. nes tenai
p r e i k nėr? priečiamkų. Dtavaro valstijos teisdavybėje
pra gana smarkių priešinin
kų, bet ne taip smarkių, kati
lebutų vilties patvirtinti pri
pažinimą moterims lygių su
vyrai® teisių politikoje.
Kepublikonai giriasi, kad jie
nuoširdžiai pritaria politiš
koms moterių teisėms, nes jie
skaitosi konservatvviškesni, ir
jie tiki kad moterys t a i p g i
vonservatvviškos. Ko vvrai išnokdavo saloon'nose, radika
lių partijų surinkimuose, re?oliucijiniuose
laikraščiuose
ir knygose, tas moterims dai
liausiai nepatikdavo ir nepa
tinka. Kepublikonai džiaugda
miesi pažymi, kad į jų parti
jos Lincolno kliubą G r and Ra>ids'e, Micb. nepersenai įsi
rašė 4<H> su viršum moterį).
Demokratai, žinoma, neap
sileis republikonais. Jie pri
lažįsta, kad Lincoln'as yra
įasakęs: "Duokit valdomiems
ygų balsą valdyme; tat yra
;ikra ir vienatinė savy v a l d a "
(Allo\v all the governed an
eąual voice in governem^nt;
tnat and tbat only is selfgorernement). Pati demokratijos
šaknis yra, kad valdžia eitų iš
visų valdomųjų. Kadangi valtlži'a yra ant moterų, tai mo
terys turi turėti teisę tą val
džia rinkti.
Tada susidaro gera val
džia, kada nei vienas pro
logas ir darbštus asmuo nėra
atstumiamas nuo tos valdžios
sudarymo. Moterų skaiėius yra taip pat didelis, vietomis
cridesni>. kaip ir vyrų. Atstum
ti moteris nuo valdžios yra vis
tas paf-s ka pusiau sumažinti
bkaieių tų asmenų, iš kurių
galima rinkti pačius tinka
miausius.
Kai-kurie sako: tinkami]
žmonių užtenka iš vyrų, 0 mo
terys neturės kada prižiūrėti
gavo namų ir vaikų, jei taps
valdininkėmis Tas pasakymas
" Įgalėjo turėti reikšmės tada.
kada visų darbų laikai buvo
neapriboti, kada žiponės dirb
davo ištisą dieną. Dabar jau

laiko, o du trečdaliu būva namieje. Valdininkai dažniausiai

DRAUGAS

VAKARIENBUTIS.
gaus einančio pasikarti.

(Pabaiga.)
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•tiilktn, kaip teorijos prisilaiiymu teisingai perprato, kad
jaųniausis apaštalas visai ne
Bitltųjejo augštos pagarbos apas-

L

tik ketvirtą dalį savo laiko Senoviškose dramose visuo kaip tik čionai ir pasirodė Vii uilų viršininkui ant rytojaus
paveda oficijajiam darbui, o met būdavo paaiškinimų prieš kiutės talentas. Jos lupomis po užsigynimo. Kristus g- Ma
tris dalis turi savo asmens
reikalams. Jeigu tat moterys
taptų valdininkėmis, tai jos
galėtų rūpintis užtektinai ir
šeimynos reikalais.
Tarp Kansas'o
valstijos
pasižymėjusių moterų veikėjų
yra p-nia Minnie J. Grimstead.
12 metų ji buvo mokintoja,
1896 metais ji tapo aiokyklų
superintendente
Crawford , o
apskritije, 1918 melais ji tapo
išrinkta kaipo narys į Kaušas
valstijos
teisdavybės
butą.
Nuo to laiko, kaip ji ištekėjo,
ji buvo pavyzdinga žmona sa
vo vyrui ir rūpestinga motina
savo vaikams. J i sakosi iš nabašninko Teodoro Roosevelt'o
išmokus gerai suskirstyti savo
laiką, kad ištektų ir viešiems
reikalams ir šeimynos ruošai.
Rooseveltas net i r prezidentu
būdamas ne visiškai paskęs
davo viešuose reikaluose, o
^nokėdavo būti geru tėvu savo
vaikams.
Kuo daugiau moterų : ne
dirbti viešą darbą, tuo geriau
jos išmoks suderinti savo na
mines priedermes su viešomis
pareigomis, šiandien dar pa
sitaiko to nemokėjimo sude
rinti, nes šiandien dai maža
moterų
dirbančiu tuos du
darbu. Bet juodu . yra sude
rinamu. Reikia tat tikėtis,
kad Suvienytų Valstijų kons
titucijoje greitai įvyks naudin
goji ir pageidaujamoji atmai
na,
f
Nesenai moterų teisių šali
ninkės stovėdavo Washingtone ties Baltaisiais Namais primintfamos prezidentui Wilso"nui reikalą duoti moterims pi
lietiškas teises. Nesenai tos
moterys \Vilsoną
vadindavo
kaizeriu už nedavimą tų tei
sių. Jis rodėsi kurčias. Moterų
teisių kovotojos viešai su pa
nieka degindavo \Yilsono vei
kalus, kuriuose jisai buvo ra
šęs apie pilietiškas kiekvieno
žmogaus teise*. Wilrmisnj nu
sidavė nenorys užtarti mote
rų. Policija kartais ir nema
lonumų pridirbdavo kovoto
joms už moterų teises. Vis
kas, tarsi, rodyte rodė, kad
YVilsonas nedemokratas.
* Tik štai jam betylint susi
daro, kad beveik tiek valsti
jų pripažįsta politiškas mote
rių teises, kiek to reikia, kad
konstitucijos permaina įvyktų.
Tas faktas parodo, kad AYilsonas yra rimtas politikas. Jis
nesileidžia i hiščius plepalus,
o darbą padaro.
Jis turbūt taip pat padarys
sn visų mažųjų laisve. Su Lie
tuva jis apseina maždaug taip,
kaip su merginomis, kurios rei
kąlavo <au politiškų teisių. Jis
su jomis nešnekėjo, į derybas
nesileido, bet padarė kas buvo
reikai inga Vr teisinga.
LIETUVIŲ SKYRIUS P R I E
AMERIKOS RAUDONOJO
KRYŽIAUS.
Patartume skaitytojams įsidėriiėti naują ir nepaprastai
gerą dalyką. P r i e Amerikos
Raudonojo Kryžiaus atsidarė
Lietuvių Skyrius. Jį veda ga
bi ir darbšti lietuvaitė Mari
jona Kižiutė.
To skyriaus darbų naudin
gumas matytis iš jo paties at
siliepimo telpančio šitame numaryje.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

R<

tarsi du žmones kalbėjo: Judo rija žinojo Petro ir Judošiaus
šiaus savymeilė nesuprantanti skirtumą, bet šv. Jonas buvo
to kas gera ir Judošiaus sąžinė palinkęs juodu abu pasmerkti.
pasmerkianti jo apsiėjimą. Tas jausmas apsireiškė net ta
Klausant jautiesi, kad antrojo da, kad Jonas Marijai liepiant
balso žodžiams prijaučia ir pa apskelbė Petrui dovanojimą.
ti artistė.
Kareivis Longinas buvo la
Čia norėtųsi pažymėti paties bai panašus į persirėdžiusią
autoriaus klaidą. J i s nesupra mergaitę. Kada jis ištarė: " Ą š
to, kad Judošius nebūtų pasi daug žmonių užmušiau/' tai
Telefono prenumeratoriai kurie ke
koręs, jei jis butų mokėjęs vi sunku buvo tikėti. Pagirtina,
tinate permainyti savo pagyvenimo
siškai atsižadėti tų jausmų, ku kad savo rolę mokėjo. Taippat
ar biznio vieta ši Pavasarį turi
rie jį privedė prie niekšiško ir Veronika atnešė stebuklingą
mums pranešti mažiausia
pardavimo. To autorius nepa ją skarą išpildydama įsakmiai
žymėjo savo tekste i r.dėlto ar kas buvo' autoriaus pažymėta.
tistas negalėjo to įvesti nesu- Visos sunkiosios ir lengvosios
Balandžio 15 ir Gegužio 15
ardydamas visos rolės.
rolės turėjo tą ypatinga, kad
Tarp Judošiaus ir tarp Pet savo kalbas mokėjo atmintinai.
Tas palengvins jiems
ro kaltės kaip tik ir yra tas Xė*i vienai nereikėjo šnabždėti
patiems ir mums.
Pradžia.
skirtumas, kad Petras visiškai iš šalies. Viena kitai nepainio
«i
Pašauk Commercial Department
Pakilo uždangalas. Pasirodė atmetė savo nuodėmingus jaus jo savo klaidomis.
OfficiallOO A
stalas taip kaip ant žinomo pa mus, visus savo ryšius su kal
Scenos Priemonės.
(Nereikia Mokėti)
veikslo Leonardo da Vinci tik tybe. Todėl Petro rolė buvo
Susidarant ant scenos ty
be apaštalų icjvristaus. t u š č i o lengvesnė, nes reikėjo išreikšti
CHICAGO TELEPHONE CO. '
kambario kampe buvo jaunas tik vieną nepaprastai smarkų lioms nuliūdimo pilnoms gru
geltonplaukis vaikinas Samue jausmą. Bronislava Urbiutė tą pėms iš šalies girdėjosi gies
mių. Tai buvo gražiausi bažny
lis. J i s neramiai žiurėjo per padarė be klaidos.
langą į nakties tamsą mieste.
Neturime užmiršti, kad šitas tinės kompozicijos dalykėliai.
Iš anapus scenos buvo girdė dvi vyrų roles lošė mergaitės. Pange Lingua, Vexilla Regis,
ti Išganytoja žodžiai: " A š es- Jųdviejų lošime matėsi tiek vy Stabat Mater, Improperia ir
mi vyno medelis, jus šakelės. riškumo, kad nei moteriškas lietuviškos tautinės bažnyčių
Kaip šakelė negali vesti uogų, balsas negadino įspudžio.Veik- giesmės: Darželyj Alyvų, Kur
jei nėra medyje, taip ir jus ne smų jiega buvo tokia smarki, sai Kentėjai, Kryžiaus Medi.
galite nieko padaryti, jei nebu kad nebuvo laiko atkreipti (lo Iš tų silpniausiai pasisekė im
properia. Giesmininkės ir tą
mos į balsą.
site manyje."
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto
Tuo žvilgsniu daug lengves mokėjo puikiai, bet jos buvo su
Samueliui balso beklausant
Ženkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
i neina Į vidų namų savininkas nis buvo Jadvygos Urbiutės sikimšusios ^ingštame kampUr sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
tyje už dviejų sienų svetainėje,
Achazas uzbonu nešinąs. Pa uždavinys, nes jai teko išreikšti
kur del žmonių daugybėd net mą, pinigų vietoje.
matęs jauną susirūpinusį tar moteriškos atgailos jausmai
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
oro buvo stoka, nors visi lanną Achazas jo klausia, kas čia Marijos Magdalenos rolėje.
gai vienoje pusėje buvo atdtit sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu* su
Magdalenos
kaltė
jau
buvo
se
buvo ir išgirsta apie paskatinę
P^Sfo ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis cyvais pinigais, Palto arba
ri.
na
ir
be'
abejonės
dovanota.
Kristaus vakarienę, apie Šv.
Iždinės stotyse.
Bet
Išganytojo
kančia
vėl
a
t

Vaikinų būrys puikiai atvaiaT Sažtaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
Sakramento įstatymą, apie pa
naujino tą užgijusią žaizdą. dino anapus scenos karei vii] kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną).
vojų rengiamą Išganytojui.
Prie atgailos prisidėjo skaus triukšmą tris kartus. Aprašy Parsiduoda po 25 centus už auksiną.
Samuelis ir Achazas.
mas iš meilės, Magdalenos ro mo žodžiai nepajiegia atkartoti
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau
Abudu asmenys b\vvo su Se lėje labai lengva įpulti į jaus to įspūdžio. Rodėsi, kad ištiesų kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame.
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
noviškais žydiškais rubais.Tur mingo klaidą. Jadvyga .Urbiu- eina minia ix erzeliuoja, o tas
retorių,
^
t ingo Achazo ir rūbai buvo tė išvengė to pavojaus. J i mo erzeliavimas virsta riksmu.
brangus; tarno Samuelio rūbai kėjo išreikšti, kad Magdalena
Puikiausias scenos padaras
buvo be aukso ir be sidabro, mylėjo V. Jėzų, bet grynai kaip buvo griausmai ir žaibai su
Brooklyn, N. Y.
mokinė mokintoją, kaip nusidė širdį perveriančiu vėjo švilpi 456 Grand Str.,
bet gražus ir švarus.
Abiejų tų asmenų roles lošė jėlė savo išgelbėtoją, o ne ki mu. Nesitikėjau, kad paprasto
je svetainėje galima butų pa
Šv. Kazimiero Akademijos mo taip.
K—
Čia
paminėti
asmenys
suda
daryti
šitaip
įspūdingą
daiktą.
i1A5T
5T5TEH
kinės mergaitės.
Nors tat
ro gražų jausmų paveikslą. Ir nebaugiems žmonėms pasi
Achazas iš viršaus išrodė apy
.Juose yra bendri metmenys— darė baugu.
senis vyras, bet jo balsas buvo
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
3107 So. Morgan Street
gailestis, ir gausi asmeninių iš
CHIOAGO, ILIiDrOIS
kaip jaunos mergaitės. J o rolę
Smuiko Solo.
mo ir Designing Mokykla.
vaizdų įvairybė:
Judošiaus
Telefonas Yard* ftOM
gražiai lošė Ona KarpavyčiuMusųs istema ir mokymo būdu jųs
Ystandos: — 8 Iki 11 U ryto;
gailestis su piktumu; Petro
Uždangalai užsileidžiant net
trumpu laiku išmoksite viso ama
tė. J i mokėjo suprasti ir išreik
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
to.
gailestis
su
meile;
Magdalenos
ir
vyrai
griebė
nosines
skepe
tais nuo 6 iki 8 vai. vakar*.
šti jausmus daug prityrusio ge
Mes
turime
didžiausius
ir
geriau
»
— M
ro žmogaus, kuris nors giliai gailestis su dėkingumu. Maža taites iš savo kišenių vogtinai sius kirpimo, designing ir siuvimo
kur kiekvienas gauna geros
jaučia, bet nepasiduoda jaus būva dramatiškų veikalų šutei-' šluostvdamiesi sau ašaras. Tas skyrius,
praktikos
besimokindamas.
kiaiičių tiek daug psichologinės ženklas labiau negu delnų plo
mams.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
medžiagos į taip mažą vietą.
jimas
rodė,
kad
artistės
pui
varomos
elektros jiega.
J o tarnas Samuelis, gan
Garbinga Švenčiausios Ma kiai atliko savo uždavinį.
Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko*
greit, visai priešingos prigim
Lietuvis Gydytojas ir
rijos rolė teko Stanislavai Ru- Kaip tik uždangalas nusileiz- kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa*
ties pavyzdis. Hitan^e jausmai
sižiurėti ir pasikalbėti del sąlygų.
Chirurgas
žinskiutei. Tai tvlus nekaltos davo taip orkestrą imdavo gro
3201 West 22nd St.
užima pirmąją vietai Bet tie
Patterns daromos sulig mieros, vi
Kampas S. Leavitt St.
dvasios kentėjimas. Tą kentė ti Beethoveno ar Čaikovskio sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurio^
jausmai skaistus, gražus ir ge
Telefonas Canal 8222.
jimą ir autorius ir įJužinskiutė geresniuosius dalykus. Tarp madų knygos.
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare.
ri. Tiesa is dorybė Samueliui
Residensija:
išreiškė be žodžių visai, be antrojo ir trečiojo akto p. HerMASTER DESIGNING
brangiausi. J i s yra pakilęs iki
8114 W. 42nd St.
smarkių gesrų, viena išvaizdos bert Weiss solo ant smuikos iš
Telefonas
McKinley 4988
SCHOOL.
mistiškos augštybės, bet to neValandos:
iki 10 Išryto.
ir susivaldymo galybe. Skaudu pildė Massenet'o Elegija. Del
J. F. Kasnicka, Vedėjas
suprazclamas Achazas jį kar
buvo žiūrėti į klūpančią ir ver to vieno dalykėlio verta buvo 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
tais pavadina kvailiu. Kur bus
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų
kiančią Mariją, kad jos sūnų nepasigailėti žygio. Jeigu už
nevadinęs, kad Achazo protas
vedė prikalti prie kryžiaus.
kų galima kaltinti to vakaro
stovi pirmoje vietoje, jausmaiJOSEPH C. W0L0N
«•
• <m m » » » » »
publikų,
tai
už
tatai,
kad
neužgi nukimšti į kamputį, o Sa
Tel. Drover 7042
Jetuvis Advokatas
Tūkstantis žmonių nutyla.
tektinai atydžiai klausėsi šito
20 SO. LA SALLE STREET
muelio jausmai viešpatauja ir
Gyvenimo Tel. Humboldt 87
, Kodėsi, kad negalima geriau artisto. Klausyte klausė, bet
ant proto.
Profesijonalams
Vakarais
2911 W. 82-nd Street
LIETUVIS DENTISTAS
išreikšti gilesnio susivaldančio ne visi suprato jo augšta tech Valandos:
Tel. Rockwell 8999
su o 9 ryto iki 9 vak.
aktoriams sunku būva perma
CHICAGO, T?.T.
skausmo. Bet dar gražiau tapo nikų, jo mokėjimų išreikšti au
Nedėliomis pagal sutarimą
j | « » » » » t • — • • • « 0mmmm*Ęjmm
nyti ir atvaizdinti tokį asmenį
47«
SO. ASHLAND A V E S T E
kaip Samuelis.
Anastazija išreikšta motinos meilė. Ježui toriaus mintis ir jausmus.
arti 47-tos Gatvės
mirus
Marija
ateina
į
vakaNors buvo užsidrausta ne
Freitikaitė tą uždavinį atliko
^
Telefoną* PuILmao 806**
rienbutį,
čia
randa
tų
šventų
ploti rankomis, bet kad užsi
puikiai.
z . Dr. P. P. ZALLYS
taurę, kurioje pirmų kartų vy baigė drama, kad muzika su
Telefonas Pullman f•
Sunkiosios Rolės.
nas tapoDievo krauju.Su meile grojo savo paskutinį dalykų,
£
Lietuvis Dentūtas
DR. W. A. MAJOR
S
10057 80. Mlchlgaa, A v e o a e
GYDYTOJAS IR
m
w—rimą, m.
Prie sunkiausių priklausė ir su pagarba ji tų taure pake tada nuoširdus rankų plojimas
CHIRURGAS
£
VALANDOS!
9 Iki 8
Ofisas 11710 m c h l g a n A v c
Judošiaus, šv. Petro, Marijos lia augštyn. Tūkstantis žmonių pagavo visų svetainę.
Žmonės išsiskirstė praleidę Adynos 8:S8 Iki 9 Hryto — 1 lai,
Magdalenos ir Švenčiausios toje valandoje taip nutilo, kad
adatos nukritimas butų buvęs naudingai vakarų, sustiprinę t po pietų — 8: l t lkl 8:28 vakare.
Marijos rolės.
Nedėliomis nuo l t iki I i išryto
girdėtį toje pilnintelėje svetai savo geruosius jausmus, tapę
Judošiaus rolė gana trum
nėje, kur buvo nemaža ir judrių labiau žmonėmis.
pa, bet ji sunki del daugumo
vaikų.
Praktikuoja 28 metai
Bilekas.
susipainiojusių priešingų jaus
OtlMaa 8148 So. Morgan Su
PRANEŠIMAS.
mų. Ona Vilkiutė gydytojo ro
Lengvesnėsės Rolės.
Kertė 82 ro 84,,
Ohlcago, IIL
Dr.
M.
T.
STRIKOL'IS
lėje kalbėjo monotoniškai, V.
SPECIJAUSTA8
Jono Apaštalo, Longino ka
UBTUVtt
MoteriAkų,
Vyriškų, taipgi caro
Gydytoja*
ir
Chirurgas
Jėzaus žodžius j i tarė taip-gi reivio ir šv. Veronikos .rolės
Perkėla aavo gyvenimo rlatą |
S. D. LACHAWICZ
niekų Hfų.
perdaug p r a * sdama tarpus. Iš Imvo sulyginamai rengtos, n ė * ' Lietuvy a Oratorius patarnauju, laido0FB3O VALANDOS:* Nuo 9 ryta
c^vėa* ko- pigiauoia. H ei kale meldilu atiki 10, nuo 12 iki 2 po piet. nuo- 8 ,"
l«aukti,
o
mano
darbu
busite
uasaaOdint!
to galinia bfivo bijotis, kad jai jiems, neprįsėjo išreikšti paipių'
iki 8 valandai vakare,
<«r i
Valandoe: 10 ryto iki a po pjtotu, •:t0 U0
ttSft
W&
FL
Chicafo,
n
ų
j
Nedello
mis nuo 9 iki 2 po puj£~
pritruks dramatiškumo taip dVasios perversniių. O n a Jo8:S0 vakaro Nodellomla 4 iki Ii
Telefonam Yarda
Telefonam
Yards 807
Tel. Ganai <S1M.
TeL Boulevard l«0
sunkioje rolėje, kaip r6lė žmo- vaišaitė gal daugiau įgimtu in' < • » » • * 1 » • » • m • 81
veiksmą. Grekai tuos įžangi
nius paaiškinimus vadindavo
prologais arba įžangomis. Su
lig to senoviško įpročio ir Vakarienbučio misterija prasidė
jo prologu. Čia nerašysiu jo
minčių, nes nedėlioję, kovo 28
d. visa misterija, ir prologas
taip-gi bus atkartota toje pa
čioje vietoje.
Prologą užbaigus pasigirdo
už scenos liūdni balsai. Veikiai
jie pasidarė reiškųs, pilni skau
smo ir nuliūdimo. Tai buvo
"Darželyje Alyvų," gerai ži
noma lietuviams giesmė, tik iš
pildyta nepaprastai gerai pri
tariant pijanui ir smuikui.

Lietui
Valdybž
jai kvi(
kitų
atsi
susi]
Stei
mas p
vo 25
Šventų
10806
Ki

Telefono Patarnavimas
Naujoj Vietoj

Trisdešimts Dienų

Kovo
prakali
rusaitis.
įspudžii
pažan;
Padarė
visa sut|
Šiandie
kyklas
tokia į:
namai,
mokiniu,
kainos
su centai

PagelbekJte Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

K. J. KRUŠINSKAS,

e
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Dr. M. Sfrupnicki

DR. MIEŽIS
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binę vėli
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niai, išnel
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šai susi]
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kuri IJUV
Amerikos
kymu p.
Lietuvos 1
Laike
nėn buve
glų die]
visi grai
papuošinj
rado ant
PetrėTiasi
skarmali
vėliavos
koks skai
gerbiant ii
butų tą N
taktas, k
tuvos Vai
Pi

Dr. C. Z. Vezelis

Dr. G. M. GLASER
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jestie :
Didelis
nių išgin
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daugumai
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LIETUVIAI AMERIKOJE

LIETUVIŲ INFORMACIJOS
BIURAS PRIE AMERIKOS
RAUDONOJO KRYŽIAUS.

REIKALAUJA

1

Ukes Parduodame.

l » » — » » » * » ! • • • • ! » • * • • M• » »»»$}

ROSELAND ILL.
j fee to reikia pastebėti, kad
_ _ .
mus kolonijos L. L. -P. Stoties
Lietuvos Laisves PaskolosLtfdyba i r n a r i a i s m a r k i a i s u .
Valdyba, direktoriai ir veikė-, ju<1( ; ( i a r b u o t i e s . T u r i m e
^
jai kviečia kaip vietos, taip ir k m | ( l a n g d a u g i a u p a r d u o s n e .
kitų Chicag. kolonijų atstovus • g n p a r d a ¥ ė k o v o 7 d . Kviečiaatsilankyti į šį labai svarbų m į t a t Vietuyiai
a t s i i a n k v t i į žesusirinkimą, kaslink Lietuvos miau paduotas vietas ir nusi
Steigiamojo Seimo. Susirinki pirkti Lietuvos Laisvės Pasko
mas įvyks Roseland, UI., ko los bonų:
vo 25 d.. 8-tą vai. vak., Vftų
PasvJonų Majų, 101 K. 3rd
Šventų parapijos svetainėje, St.; Juozų Sukšlatį, 212 W. 5th
10806 Wabash Ave.
St.; .Juozų Grudį,, 301 W. 6th
Kviečia Lietuvos Laisvės St.; Kazimierų Razbadauskų,
Paskolos Komitetai.
11G Sth St.; Albinų Pilipaitį.
Stoties įgaliotiniai lankosi ir
ELIZABETH, N. J.
po namus. Tečiau negalima vi
l\ovo 7 d., 8 vai. vakare buvo sų namų pereiti, geriausia, kad
prakalbos. Kalbėjo kun. Sau- kiekvienas ateitų stotin ir čia
J. M.
rusaitis. Papasakojo kelionės nusipirktų."
įspūdžius ir* Lietuvos žmonių
pažangumų bei patrijotizmą.
Padarė išvadą, kad mokslas tą
visų suteikia, bet vargas, kad
šiandie sunku Lietuvoj tas mo.
kyklas išlaikyti,
ypatingai
tokia į staigi), kaip " S a u l ė s "
namai, kur telpa tūkstančiai
mokinių. Tam tikslui buvo ren
kamos aukos. Surinkta 37 dol.
su centais.
Vietinis.
ROCKFORD, ILL.
Protestas.
S. L. R.-K. A. 137 kuopa lai
kė susirinkimą kovo 14 d., s. m.,
Apsvarsčius daug nepabaigtu
reikalu eita prie naujų suma
nymų. Pirmas sumanymas bu
vo, kad S. 1.. R.-K. A. 137 kuo
pa įsisteigtų Lietuvos valsty
binę vėliavų. Sumanymų visi
nariai priėmė ir nubalsavo nu
pirkti. Tik staiga p. Povylas
Petrėnas pradėjo sakyti, kad
"nenupirkit tokio skarmalo,
kaip kad buvo pakabinta pri
imant gerb. Lietuvos atstovų
kovo 3 d., 1920 m.'•
Tat mes, kaipo tikri tėvynai
niai, išncšani protestų ir reika
laujam p. Povylo Petrėno vie
šai susirinkime atšaukti, nes
tai buvo ne skarmalas, bet tik
ra Lietuvos valstvbinė vėliava,
kuri buvo prisegta ant vidurio
Amerikos vėliavos. Tuo pasa
kymu p. P. Petrėnas įžeidė
Lietuvos vėliavų.
Laike Misijos buvimo svetai
nėn buvo atsilankę keturi an
glų dienraščių
reporteriai;
visi gražiai aprašė iškilmę ir
papuošimų. Visi jie nieko neiš
rado ant mūsų vėliavos, o p. £ .
Petrėhas drįso jų pavadinti
skarmalu. Jeigu ant Amerikos
vėliavos butų buvęs prisegtas
koks skarmalas, tai kiekvienas,
gerbiantis šios šalies vėliavų,
butų tų skarmalų nuplėšęs. Bet
taktas, kad buvo prisegta Lie
tuvos Valstybinė vėliava.
Pranas Steponaitis,
L. L. P. stoties pirm.
Komisija:
P. P. Turauskas.
B. Taliunas,
A. Antanaitis.
SPRING VALLEY, ILL.
8. m. kovo 7 d. ir mūsų kolo
nijų atlankė Lietuvos Misijos
narys, maj. Pov. Žadeikis.
Prakall>os buvo mieste " M a j e s t i e " svetainėj.
Didelis būrys susirinko žmo
nių išgirsti kalbų apie tėvynės
padėtį. Vfsi buvo patenkinti to
mis prakalbomis, bet ne visi at
jautė Lietuvos vargus. Kada
pradėta
pardavinėti* bonai,
dauguma pradėjo svetainę ap
leisti. Gėda mums, broliai, kad
pasirodėm lig kokie bolševikai.
Ūkusieji svetainėje žmonės vi
si beveik pirko bonų Stoties
vald., jau pasiuntė (Vntran
1000 dol.

KEWANEE, ILL.

REIKALINGA PAGELBA.

* P i ieš karą nesunku buvo
rnusų žmonėms (lietuviams)
Mes siūlome jums pastovių
apsieiti šioje šalyje ir užlaiky
vieta gera alga, prityrimas ne
ti jos įstatymus. Karei baigus,
ir pastaraisiais laikais, lietu reikalingas, dirbti kaipo
Paekieriai
viai, kaip ir kiti ateiviai, nėsa
Truckeriai *
taip liuosi, kaip kadaijią buvę.
Prie Mašinų
Dabar turi išpildyti privalumų,
Assembleriai
kurių pirmiau nesirado, k. t.
Langų Plovėjiai
mokėjimas taksų nuo ineigų,
Prie elevei torių
ete.
Šlavėjiai
11
Atsikanda daugelis "agentų
Loduoti į karus
ir kiti], kurie, tyčiomis ir nety
Šitie ir Jrfti darbai ir gatavi
čiomis, išnaudoja nežinančius vyrams kurie turi biskuti prižmones. Saugoti ateivius nuo tvrimo arba ne.
tokių išnaudojimų, pagelbėt
Fabrikas arti Clyborn, Ash
jiems, ar tai patarimais ar pa
land ir Belmont linijų.
tarnavimais, yra tikslas " F o Atsišaukite į
reign Language Information
Employment Ofise
Service" (seniau buvusi val
diška įstaiga prie "CommiUee Darbo laike tarpe 8 iki 4:30
Atsišaukit
on Pubhc Information," o da

DIDilAUSIOJ LlEfITVIU ŪKININKU K O L O N I J O J A M E R I K O J Uždėtoj per ANTANĄ K I E D I Ir
apgyvendinta su 480 LIETUVIAIS ŪKININKAIS Kur praeitp. vasara nupirko 69 Uklas Lietuvėj,
Mušu Kolonijoj lietuvėj daugiaus Ūkių n u p e r k a n e g t ir^ant sykiu visdj Amerikoj. Turime 5 Ūkiškas
Draugijas 2 Parapijas ir Kunigą. ANGLAI F A R M E R E I nenori t a r p lietuviu gyventi parduoda arba
m u m s paveda parduoti o patis mufojarf kitur iš mušu kolonijos, iškuriu mes turime paėmė 85 Ti
kės geriauses Mažas ir Dideles su Budinkais su Sodnais ir &u Gyvuleis mašinoms parduoti a n t
lengviausiu išmokėjimu, Gražiau ir Parankiausioj vietoj. Laukai lygus gražus, žeme molis su jodžemiu ir molis su smielžemiu maišyta Derlingiausia del visokiu auginimo JAVU, KVIEČIU, RUGIU,
MIEŽIU, AVIŽŲ, ŽIRNIU, BINŽU, KORNU, DARŽOVIŲ BULVIŲ, VISOKIU SODNU VAISIU. DO
BILO ŠIENO. IR GANIEVOS GEROS. Oras sveikas vanduo labai geras, kelej geri žvilravoti daug <
puikių yra žuvingu ežeru ir upeliu priepat miesto SCOTTVILLE, MICft. kuriame yra Ūkininku Turgai, produktu su kenavima fabrikai SŪRIU SVIESTO Išdirbystės, bankos, bažnyčios teatrai visokios
Krautuvės, už 8 mylių y r a a n t r a s mūsų kolonijos miestas LUDINGTON. -'Tr>TT. a n t Ežero Mlchigan k r a n t o } kuri kas diena daugybe laivu atplaukia iŠ Chicagos, Milvvaukee ir kitu miestų ^
kuriame yra visokiu fabriku ir dar dideli nauji fabrikai yra budavojami kuriame yra darbu ir už
darbi. Nepirki kitur uke kaipo tik mušu NAUJOJ LIETUVOJ, Rašyk gausi ūkiu katalogą,
f
PARDUODAME U R E S SODNU AUGINIMUI.
ė

Hart, Michigan yra 22 mylios nuo mušu koloni
ten žeme daug prastesne negu mušu kolonijo Lau
ku rasti Hart, Mich. žeme tik t i n k a m a y r a Sodnu
giams Grikiams Bulvėms netinka ŠIENUJ auginti
pertai ten yra daug tušęiu ūkių ir pigiai g a u n a m e

jos mes ten turime 45 ukes paėmė a n t pajdavima,
kais kalnoti Smielis su Žviru molio suvis ten sun
Auginimu,
PIČIU, VIŠNIU, AVIEČIŲ ir Ru
ir kitiems lietuviškiems pavama perdaug smielis
parduoti.

ŪKIU T U R I M E DAR 4 VIETOSE.
. PEACOCK IR IRONS MICH. Ten laukai mažai
suvis pigiu žemiu parduoti nuo $5 lygi $18 už akeri
daug vidutinio gerumo ųkių su budinkais ir su
žiuokite mes po visas ūkės jus apvažiniesime su
sirinkti.

,

dar apgyventi tik Kelminai Krūmai ten turimą
žemos FOUNTAIN ' I R CUSTER MICH, turime
gyvuleis kurias suvis pigiai parduodame. Atva
automobiliumi k u r galėsite tinkamiausia uke pa

PARDUODAME VALGOMUS PRODUKTUS

Užsisakykite Valgomu produktu per mušu D r a u g i j a mes j u m s į miestus
prisiusime šviežius
bar Civiliškos Pašeipos Sky Stewart Waraer Speedometer
kiaušinius gera SVIESTA, LIETUVIŠKU SŪRIU, T I K R O J MEDAUS, VISOKIU KRIUDU, ŠIENO.
PARDUODAME ČIEPUS ROŽES I R PAVIEŠIO
MEDELIUS.
Corp.
Kovo 15 d., 10 vai. ryte su rius prie Amerikos Raudonojo
Mes t u r i m e a n t pardavimą 200,000 Gatavu j čepitų medeliu ir diegu visokiu vogų puikiu viso
kiu paviešio medeliu ir gražiausiu Židančitf k r ū m u ir Roziu.
streikavo llardvvarth Manutac- Kryžiaus).
1828 Diversey Parkway.
VAKACIJAS P R A L E I S K I T E MUŠU KOLONIJOJ.
Lietuviai gali kreiptis prie
turing C'o. darbininkai.
Kreipkitės į m u s norinti turėti tarpe Lietuvių praleisti vakacijoms gera vieta pas gerus lietuvius
1918 m. čia tapo suorgani šio Biuro%u visokiais reikalais,
ūkininku Linksmas vakacijas Mes paieškosime j u m s prie Ežero a r b a Upelio.
zuotas Amerikos Darbo Fede pav. įvairius Amerikos lietuvių
UŽSIRAŠYIIITE ŪKIŠKA LAIKRAŠTI.
racijos unijos 16087 skyrius, paliečiančius santikius su Ame
"ŪKININKU ŽINIOS" Kuri pradėsime išleldipėti nuo balandžio mėnesio eis kas dvi savaitės kar
Vyrai prie freighto mu
kurio kompanija ikišiol nenorė rikos valdžia, kaip tai piliety ši? Reikalingi
ta.
BEPARTIVIŠKOS Iliustruotos žiurnalas F o r m o ju 11x14 nuo 16 lyg 24 puslapių. Kuris padavirma
Warehouse. Darbas pastovus 50c 1
bės,
apsaugos,
išvažiavimas
iš
svarbiausia
žinias, talpins Moksliškiausiųs raštus su geriausias patarimais
ir pamokinimais
apie
jo pripažinti. Tiesa, kompanija
valanda i.špradžios.
visokius Šakose ūkininkavime, talpinsis del moterių naudingus pasiskaitimus kur ras visokių pasimobuvo pripažinus mašinistų ir šios šalies ir panašiais reika Chieago Stornge A Transfer Co.
kinimu apei namų t v a r k a ir švarumo apie pasirė dima apie visokius pagaminimus ir konservą su5863
\V.
05
Street.
d a r i m u s ir tt. Talpinsis visokis gerus šiminiškus pasiskaitimus. Talpinsis Jaunomeneij pasiskaitimus
elektrikų unijų, bet kad neno lais, o mes duosime pilnų ir tei
ir satyros, talpins turgų žinios ir visokius p r a n e š i m u s išprekybos srities, UŽSIRAŠYKITE kiekvienas
singa
patarimų
ir
patarnavimų
l
i e t u v i s tą, puiku ir naudinga laikrašti l o t i n a m e t a m s $1.50, puseij metu %1. Užrubežuose $2.60
rėjo pripažinti visų darbininkų
metams Malonėkite pagelbėti gauti "ŪKININKU Ž^flOMS" Kodaugiausią. skaititoju reikalaujame
unijos ir atsisakė pakelti jiems veltui. Visi raštai laikomi kon
visose kolonijose AGENTU rinkti prenumeratoriai? ir apskelbimus. Prašome Korespondentus ir Ra
REIKALINGAS
šytojus i talka pagelbėkite jusu ir visuomenės Lai krašti visokis gerais raštais patyrimais užpildyti
fidencialiai.
mokesti, tai su paprastais dar
Vidur-amžis žmogus vedės a r ne
už ka iškalno tariame ačiū. SU VISOKElS R E I K A L A I S
Kreipkitės j LIETUVIU
ŪKININKU
vedės, prižiūrėti 13 akrų uke — ElmDRAUGIJOS
Administratorių
ANTANĄ
K
I
E
D
I
S
.
Ant
Adreso.
bininkais metė darbų mašinis
Ypatingai Biuras užsiima hurst. Atsišaukite
tai ir elektrikaf*. Tokiu būdu su* taksų reikalais. Jei žmonės
1250 West Harrison Gatve
Telefonas Mon. 4587.
streikavo apie 3000 darbininkų. permoka, pagelbesime atgauti
Jeigu kartais kompanijos permokėtus pinigus**) jeigu tu,
REIKALINGI LEIBERIAI.
agentai arba agitatoriai atsi rėjo mokėti taksus antrų kar
Prie lumberio.
lieptų žodžiu ar per laikraščius, tą, taippat-gi atitaisysi n fe.
Union Interior Finish Co.
kad čia galima gauti darbo, lie Lietuviai gavę kuogeriausių
VAIKAMS.
«..^«iJrm«»
5319 S. La Salle Street.
tuviai darbininkai netikėkit pasekmių per šį Biurų, pav.,
Individuale Instrukcija
atskyrias
tam ir nevažiuokit. Kada pasi su pagelba Biuro per vienus
d e p a r t m e n t a s del mažų vaikučių. Va
REIKALINGI.
žiuojant keturiasdešimts minutų iš
baigs streikas ir jei darbinin metus lietuviams buvo sugrą
Chicagos.
Adresuokite:^
Del sinkeriai; prie -trinia vikai laimės bus pranešta per žinta suvirs $15,000 permokėtų
Dirccfor Vilią P a r k , >RI.. Urba
pinigų.
mo; geri mašinistai, Uimeriai
laikraščius.
Masonu- Temple, K a m b a r y s
tttIIIIIIItlIlHHIIIItIlIfltIllllffllIlHIIHlHItnilIlIlIllIlIlIlIlIllIlIlIlIlIllIlIlItlIlIlIlII
1325 — Telefonas Central 2830.
Jiesa, yra čia dar Ke\\anee
Su visokiais reikalais, lai preso operatoriai, (i era alga;
Mieliigane yra 227 privatines bankos. J de
fx
Boiler Co. dirbtuvė, bet šita žmonės kreipiasi į Lithuanian gražios apielinkes.
šimts^ me^j 28 iš jų žlugo, tai viena iš kiek- -#
Atsišaukite H. A. Myers,
nepriima naujų
darbininkų, Division, American Red Cross,
vienos aJfTuntos. Valstijinių bankų yra 52.").
Kinployment
Mgr.
turbūt, bijodama, kad kas nors 124 East 28th Street, Xew York
LIETUVIS
į dešimts metų tik dvi iš jų žlugo, tai viena
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
ir.jos darbininkų nesukurstytų City.
Whitman & Barnes Mfg. Co.
iš 262 bankų. Privatinių bankų žlugo trisde
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
streikuoti del iškovojimo dide
3252
So.
Halsted
Str.
1000 W. 120th Street
šimts trys sykius daugiau negu Valstijinių.
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo S iki
4 po pietų: nuo 7:30 Iki 9:10 vakare
snio mokesnio. .
Starkus.
Telefoną* Tards «M4
Dėkite piningus su mumis ir bukite atsargus.
MOTERIS IK MERGINOS.
Ofisas: 4712 So. Ashland Are.
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Lietuvių Ūkininkų Draugija

•

Robinson Building,

Scotville, Mich.

Valstijos Reguliavimas

DR. S. NAIKELIS

FARMOS.

DETROIT, MICH.
Laisvės Savaitės aukotojų
surašąs:
J. rusimas $50.00.
Kun. F. Kemėšis $35.00.
J. Kaušis $15.00.
Po 10 dol.: F . Druktenis, P.
Ragauskas, K. VerdLckas.
Po 5 dol.: A. Šaeikas, S. Ci
bulskis, P. Banonis, V. Karpslis.
J. K. Karosas $3.00.
Po 2 dol.: K. Gervilis, J . Ba
nionis, F. Stankevičius, A. Bilukevičius, J. Grūstas, S. Stepulitmis, A. Petkus, J . Daubrova, P. Šalkauskas, K. Tvarkunas.
K. Abysala $1.50.
Po 1 dol.: 8. Paurazas, T.
Žilais, K. Ziris, P. Balkus, A.
Kakalauskas, J. Jurbunas, P.
Bilžinienė, K. Senkus, J. Ocikas, A. J . Aleksis, S. Vinalis, J.
Valakas, l \ Kernagienė, P.
Andrijauskas, Gustaitienė, J.
Stigmanas, Bukšaitis, A. Balukevičienė, S. Petrokienė, J .
Norkus, K. Grigalauskas, J.
Miškinis, K. Mauro, T, Zaunis,
P. Bendorius, Bažkauskas, B.
Gaišauskas, A. Genaitis, A.
Sutkaitis, A. Varneekas, J . Šal
tis, B. Varneekas, K. Kozielo,
J. Grigas, A. Šalukas, A. Sidara, A. Ziduras, A. Juodvalkis,
J. Balčiūnas, A. Isodo.
Smulkių aukų $32.00. Viso
labo surinkta $241.00.
Visiems aukotojams tariame
nuoširdžiai ačiū.
Del klaidų kreipkitės į Tau
tos Fondo valdybą.

Valdyba.

Dabar laikas pirJtti nes pan
kui bu*< ipervelų, mes turime.
Visokiu laimų ant pardavimo
su gyvulius su gerais budinkais su* mašinom ir su viso
kiais įtaisymais visos dirba
mos ir senos , fanuos netoli
Chicagos geriausios fanuos vi
so \Yiseonsin Fond du Lac
County daug Lietuvi ų apgy
ventų tarpe ežeru kas norite
dužinot
apie
tas
fanuos
kreipkitis prie to kuris išbu
v ę daug laiko ant farmos il
ge rai susipažinęs tik kų par
grįžęs iš farmų duos visus pa
tarimus kaip geriausia butu
prie meldžiu./ kreipkitės tuojaus du daliai' laikus
WALTER JANULIS,

With M. J. Kiras Co.
3331 So. Halsted St. Chieago.

REIKALAUJA.

Del operavimo mašinų prie leng
vutis fabriko darbo.
Prityrimas nereikalingas bet - turi
mokėti Angliškai susikalbėti.
Albauplt Dover Company,
2100 MarshaU Blvd.

*i

Leonard Street Branch

- *

Dr. I. L MAKARAS

KENT STATE BANK

ChicagoJ: 4515 So. Wood Str.
FABRIKO

PAGELBA.

Tik Ketverge vakake nuo 5:30 iki 7:00
Telofenae Tardą 7SS.
— — — — * — * ^ ^ — • •

Reikalinga. Darbas pastovus. Ge
r a mokestis, darbo aplinkybes geros.
Mcrriiuac Mfg. Co.
Cicero, 111.
1313 S. 551 h Coart

REIKALINGOSMerginos
del lengvasis
fabriko
darbo. T r u m p o s valandos; gera mo
kestis. Atsišaukite.
M. J. N e a h r & Co.
HH)0 — 1808 So. Dcarborn Str.
REIKALINGAS
Prityręs Markeris Starcheris ir P r e serls. Gera alga.
L a k e View Latmtlry
3018 North Clark Str.

1100 W. 14th St.

Tel. Canal 2«61

Vyrai prie fileavimo aluLEIBERIAI.'
ininuin castings ir paprasto
Del foundres, darbas pasto
bench darbo. Pastovus darbas
vus Atsišaukite.
gera alga.
Atsišaukite:
LINK BELT CO.
39th & Stewart Ave.
Victor Electric Corp.
Jackson & Robey Street.
REIKALINGOS MOTERIS.

A.

••

Boeelaade! 1*9M So. Mlchl*aa Ave.
Telefonas Pollman 34* ir Pallmaa O M

OOJLDMAST

DAILYDE.
Heikalingaa, darbas pastovus
1 vyrui. Gero* darbo sąlygos.
Jos T. Ryrrson & Son.
16th ir Kock\vell Door S

•

4:30 ikt 7 v. vak.
Telefonas Orover 7MS

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgas

REIKALINGAS.
F i r e m o n a s prie boilerio. Atsišauki
te tuojaus

LEUIKRIAI.
Del v i d u j i n i o ' d a r b o šlavimo ir tt.
Atsišaukite #-iki 10 ryte.
VI IMI ugi i Dover.
2100 MarshaU Blvd.

Vai.

Vedę ar Nevedę.
Del valymo. .Mokėsime $40
į mėnesį ir valgi. Atsišaukite
pas šeiniyninke.
GOOPER CARLTON,

Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat.

•

"Narna* del Taupumo"

'mm-^mm——•—.

J. P. WAITCHES

Leonard Str. And Broadway Avenue.

ATTORNEY AT LAW

Grand Rapids, Michigan.

LIETUVIS

ADVOKATAS

454Ž S. WOO© 8TRKKT
. 7*0 W. 18th S T R E E T
f'HICAGO.
M c K i u l e j 4320

A. f A.

»

Atdara Seredos ir Subatos vakarais nuo šešių
iki aštkionių..

P. RE6ELSKIS
Mirė Kovo 23 d. 1920,
7:10 išryto, 33 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno
Gubern. Raseinių Apskr.
Kražių parap. Trakšelų
Sodos. Amerike išgyveno
14 metų paliko nuliūdime
seseri ir švogeri. Lietuvoj
broli ir seserį, tarnavo S.
V. kariuomenėj, buvo ir
Franci joj.
Laidotuvės bus pėtnycioj kovo 26, 1920 iš Ne
kalto Pras. Bažnyčios 9
vai. išryto į šv. Kazi
miero Kapines.
Gimines ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami da| lyvauti laidotuvėse po
num. 4341 S. Francisco
Ave. Liekames nuliūdę
Sesuo, Ona ir
švogeris Aleksandras
VVitkauskai.

ATYDA
Moterims ir Mergaitėms
Tėvams!
Mes turime vietų jūsų dukterims

sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas
yra beveik visas *assembly kuris gali trati
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gaH uždirbti gerus pinigus. Gefoms 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 ]ą pas mus, o
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.
Atsišaukite

Stewart-Warner Speedometer Corp.
1828 Diversey Parkway

1
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES j PALIKTA IR TOLIAUS PAI

BRANGINTAS GAZAS.

II

1

LMMflUMIUBHą.

IKI

•
•
•
•
•
•
•

"SEPTYNI PASKUTINIAI ŽODŽIAI
iiiiiiimmimiiimiimiimiiiiiKiiHnim^

I
I

NUO KRYŽIAUS"

Ketvirtadienis, kovas 25 d.,
•
Gazo kofhprinija ligi rug- •
Šv. P. M. APREIŠKIMAS.
Penktadienis, kovas 26 d., pjuėio 1 ' <L, 1919 m., giikui už •
tūkstantį
suvartotu kubiniu •
Šv. Ludgėras vysk.
I
metrų ėmė 70e.
I
Stato Public Utilities ko •
MIESTAS ŠAUKIASI PA
•
misija su paminėta diena lei •
GELBOS BANKŲ.

*

Lietuviu kalba tą Kantatą pirmą syk stato:

Lietuvos Vyčių Chicagos Apsk. Choras

do kompanijai pabranginti gn- •
Reikia 4 milijonų dolierių zą ligi 83 centų. Tasai pa ••
branginimas turėjo pasibaig I
darbininkams.
ti šio kovo oi d. (lažas, ir vė! •
•
Ohicagoje streikuoja vežė turėjo atpigti.
•
jai ir šoferiai. Atmatos ir pe
•
Bet štai ta pati komisija da7:30 vai. vak.
lenai neišvežiojanir. Gatvės ne l»ar \i\ gazo pal>ranginimą •
•
valomom Be to žada sustrei prailgino ligi siu metu pabai •
kuoti ir Jaugiau miesto dargos.
buiiiikiĮ, negavę ditlesniiį užKadangi gazo kompatiija
S. W. cor. Wabash Av#., ir Jackson Blvd.
mokt'sčiu už darbą.
1
padidina užmokestį savo dar
Tuo tarpu, artinasi pavasa bininkams, tad pareikalaus ko •
I
ris,
šilt<*sn<">s
dienos. misijos dar dauginus pabran
š i K a n t a t a V S e p t y n i P a s k u t i n i a i Žodžiai n u o . K r y ž i a u s " yra p u i k i a u s i a iš veikalų, percftato friedojimo ir muzikoj mirimą K r i s t a u s ; kuojuet visa £amtą s u j u d i n o , kaip Uw p e r k ū n a i , žaibai i r kiti
Nevalomas
miestas d a r ginti itaza.
stebuklingi dalykai.
baisiau ir/siters ir kas bus
Tą K a n t a t ą parašė Theo. D u - B o i s . vertė K u n . F . B . Serafinas. Choras i r solistai rengiasi kuoskaltas, jei pakils ir ims siaus DIENOS ŠVIESOS KLAU •
tro piausiai, kad atlikus K.intatą kuopuikiausiai, Šis choras n e a p g a v o niekuomet, taip irdabar u ž g a 
I
ti visokios ligos?
n ė d i n s j u s visua. Choro vedėjas visiems gerai ž i n o m a s Prof. A . P o c i u s i r j u m s žinomi ž a v ė j a n t i so
SIMAS.
I
listai. K v i e č i a m e visus į ši gražiausią Koncertą.
Darbininkams pakelti už
i
i
mokestį neturima pinigu. Rei
Visi Tikietai
Rezervuoti.
Tiekietus
galima gauti .pas visus Chicagos
Vyčių
narius
ir
Bethoveno
Ateinantį pirmadieni mies i
Konservatorijoj.
kalinga apie 4 milijonai dolie to taryba galutinai
aptars •
PROF. A. POCIUS APSKRIČIO CHORO VEDĖJAS.
rių.
dienos Šviesos klausim*). Nuo
rj
fi£
I^pradžiu buvo
manoma tarybos prigulės, a r tas klau
ėių. Paskui sutarta surengti I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i s i l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l
tam iik>lui išleisti bondsus. simas bus priimtas ar atmesvėl kokia pramoga.
Perviršis
Kapitalas
Bet pasirodė, kad bondsu iš tas.
Šiame susirinkime p-lė Beleidimas bntų neteisotas.
$25,000.00
$200,000
Sulig Cbieagos Darbo Fe
naitė ir p. J. Rajauokas, kaipo
, Ieškota kirokių priemonių.
deracijos .vir^iniakų tvirtini
Bet nesu ui st a.
MISIJOS WEST SIDEJE. garbės nariai, pabaigė mokėti
. v % t k 1 n i i i t M /m m - .
mo, darbininkų didžiuma prie
savo
šimtines.
Aėiu
jiems.
Pagalinus nutarta šaukties
šinasi dienos šviesai, ty. pava
Aušros
Vartų % parapijos
Pajamų t a vakare buvo
pagelbos banku, kad šitos miės
sario ir vasaros metu nusta- bažnyčioje Misijos prasidės
$164.96.
tui paskolintu pinigu.
i
tvti laikrodžius' viena valau- ketvergo vakare kovo 25 d.,
Visiems našlaičių gerada
Kaip girdima, banko.s neda paskiau.
7:30 vai. Baigsis seredo s va riams širdingas ačiū.
labai prielankiauja
tokiam
kare kovo 31 d.
S. Jucevičius,
sumanymui. Bet katroms rū
TĖVAS
PAŠOVĖ
SAVO
Misijos pamokslus vakarais
Dabar yra patvtrt'ntoi Ir vartoPirmininkas 4 kp. Jamos
pės miesto gerovė, tos, gal.
daugumos lietuvių, kurie grasakys kun. P. Buėys 7:30 vai.
VAIKĄ.
i Jija koncertina Ir augštai rekomen
duos pinigu.
duojama kaipo geriausia koncertina
Rytais Mišios bus 8 vai. ir po
PAIEŠKOJIMAI.
padaryta Suvienytose Valstijose • Senai nebuvo čia tokio didemenke.
Mes galime Jas parūpinti
Frank Pinano, 606 So. Mor Mišių pamokslus sakys kun.
augštb arba žemo tono.
lįp susikrimtimo miesto tary
Paieškau pusbriolio Kazimiero Magan gat., mirtinai pašovė sa F. Kudirka. Vakarais bus žento
NETIK VISOJ CHICAGOJ. BET IR VISOJ AME
Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
ir draugo Petro Kuprio, abudu
boje.
čiame
dykai.
'
palaiminimą* su Šv. Sakra paeina iš Kauno Gubern. Raseinių
Ar neprisieis pagalvoti kiek vo 18 metų s linu, taip-gi
RIKOJ MOKA 3 NUOš. UŽ PADĖTUS PINIGUS.
parap. Vuniku Kaimo. Turiu svar
mentu.
Franka,
kuris
neklausė
tėvo
6E0R6I
&
VITAK
MUSIC
CO.
bų reikalą prie jų ir meldžiu atsi
nors sumažinti algas miesto
:
šaukti
šiuo adresų:
1540 W. 47th SU
Ckdcago, IU.
valdininkams ir patiems tary- ir per dienu-dienas bomavo su
kuri išmoka du syk j metus, Sausio ir Liepos mė
Frank Slazas.
Illlllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllll
ATSIŠAUKIMAS
Į
LABD
kitais
savo
amžiaus
sėbrais.
720
Chestnut
St.
bin inkams.
nesiuose. Šiame Banke pinigus galima atsiimti ant
Port \Vasb/n«rtou, VViAe.
SĄJUNGOS KUOPAS.
Tėvas suareštuotas, gi vai
.— —
GYVENK GRAŽIAM MIES
kožno pareikalavimo, Valdyba ir direktoriai šio
JUODUKAI PEILIAIS SU kas marinamas ligoninėj.
TELIJ.
Laki. Sąj. Centro įgaliotas
RAIŽĖ KONDUKTO
Banko kviečia
Mes galime Jums parduoti
Pinano tvirtina, kad ver agitacijas vesti aš, žemiau pa
RIŲ IR MOTORMANĄ.
ros vdw jTOMAor s.aar: (Udelius lotiis GRAŽIAM DES
čiau pačiam nušauti tokį pa sirašęs, meldžiu visų Lab. Sąj.
:
VISUS LIETUVIUS CHICAGOS
Po valgiui neužmiršk, kad geriau PLAINES, kuris randasi tik
klydusį vaiką, negu paskui jį kuopų; prisiųsti savo atskaitas
sias vaĮstas tavo skilviui yra EATOCottiąge Orovi
u rovė avo. gatve- turėtų kiti nužudyti arba pa nuo liepos mėnesio, 1919 m., NIC.
Prašalina visus nesmagumus kelios minu tos važiavimo iš
atsilankyti ir susipažinti su šiuom didžiausiu Lie
kariu važiavo trys juodukai karti.
kiek kuri kuopa turi inešus suvirikinlmo, o tas reiškia, kad rei miesto ant Xorth Wes4ern R.
Parduodama
pinigų našlaičių prieglaudos kia pamėginti viena.
(nigeriai). Suėjo jie priešaki
R. Mes galime šiuos lotus par
tuviu Valstijiniu Banku, kurios Kapitalas sekia
pat visus aptlekortua
nei! platformoa *ėmė rūkyti. 68.701 UŽSIREGISTRAVO. rondan. Atskaitos bus viešai
duoti už labai žema kaina su
\
pc.skelbtos, nes reikalinga ži t § ^ ' — — • ^ s ^ i s s s ^ e » e > s » ^ s * ^ ^ s f c ^ » ssi<en» mm~~ 1*2 mažų cash įmokėjim$ o balan
Motormanas liepė jiems ne
da ant lengvų mokesčių.*Daug
rūkyti, kas gatvekariuose už
Praeitų antradienį užsire noti, kaip kuri kuopa darbuoja
Dr.iLBURlfE
lietuvių šeimynų jau nusipirko
drausta.
gistravo 52,493 vyrai piliečiai si del įsteigimo našlaičiams
(Lietuvis)
žemes eionais i r jau pradės
Kuomet jie nepaklausė, mo ir 16,208 moterys pilietės. Tad prieglaudos. Lab. Sąj. nariai
418 W. alarket 8tr. .
Pottsvllle, Penna.
lai neabejoja, kad jų suaukoti
statyti gražius namus. Čionais
tormanas sustabdė gatvekari viso 68,701.
Su visomis ligomis priima nuo
BANKO VALDYBA:
pinigai - bus sunaudoti kitam
yra nepaprasta proga prasi
ir mėgino juos išmesti lau
Nuo 8 iki 10 vai. ryto
Dabar Crieagoje yra išviso
Nuo 1 iki S vai. po pietų
Joseph J. Elias, Prezidentas,
kan. Jie išsitraukė peilius ir . u ž s i r e g i s t r a v u s i ų v y r ų i r m o  kokiam tikslui, ne našlaičių i L
šalinti iš tvankių miesto flato.
Nuo € iki 8 vai. rakara.
:
n
prieglaudos
naudai.
Wm.
M~
Antonisen,
Vice-Pres.
ir
Kasierius.
ėmė badyti motormaną. Jam t e r ų p i l i e č i ų 8 1 6 , 1 4 7 .
Rašykite, Telefonuokite arba
pagelbon atėjo konduktorius.
N e r e m a ' n e sakyti, visi žino
Joseph J. Krasowski, Vice-Pres.
=
Atsilankykite Ganai 6296
įm • ! » • • » • , ! » • • •
«
^
4
l
I r tasai gavo peiliu.
Stanislav Valančauskas, Ass't Cashier.
NELENGVA BUS GAUTI me i r jaučiame didelį reikale
Frank J. Dean,
Visi trvs suareštuoti.
pastatyti prieglauda, mųs našDEGTINĖS.
1404 W. 18th Street.
laičiaiuj. Tat intempkim savo
Gydytojas
ir
Chirurgas
KUN. MC CABE PERKELIA
Ligšiol visokie tikri i r ne pajiegas didesniu veikimam
Ofisas 4930 W. 13 St
MAS Į KANSAS CITY.
L
a
b
^
S
a
j
.
kuopų
valdybos,
Kamp. 49 Court
tikri gydytojai perdaug išda
3252 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois,
Res. 1229 W. 49 Avenue
vinėjo žmonėms reeeptų įsi sujuskiį rengkit įvairius vaka
Telefonas
Cicero
S6iS
De Paul universiteto prezi
rus prieglaudos labui.
Kampas 33-čios gatvės.
Ofiso Cicero 49 v
gyti degtinės vaistinėse.
KALBAME
HETUVIftKAJ
dentas ir Šv. Vincento para
Agitacijos reikale kreipkitės
S u b a t o j 27-tą dieną Kovo,
Valstijinis
probibicijos
di
pijos klebonas, kun. F. X. Movisados šiuo antrašu: S. Juce
1920 m e t i n ė s p a m a l d o s u ž
BANKINES VALANDOS: Panędėliais, Seredomis,
Cabe perkeliamas klebonauti rektorius parėdė, jog ateityje vičius, "Lab. Sąj. agitatorius,
duše m ū s ų n u m y l ė t o s ū n a u s
Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. iki 5 vai. po
!
•
gydytojai
receptus
galės
ra
į Kansas City.
726 W. 18th St., Chicago, 11.
I
CEZARO SKINDERIO
pietų. Utarninkais i r Suhatomis nuo 9 vai. ryto iki
Kun: MeCabe yra augštos šyti tiktai ant valdLškų blan
U ž d u s i n ė s p a m a l d o s atsi
8:30 vai. vakare.
doros vyras, didis Arrijos ne kų. Gi blankos bu s išduotos Į> xg LABD. SĄJ. 4 KUOPOS
b u s Š v . K r y ž i a u s L i e t u v i ų R.
ADVOKATAS
tik ištirtiems gydytojams.
VEIKIMO.
priklausomybės šalininkas.
K. B a ž n y č i o j e , p r i e 46-tos i r

Nedelioi, Kovo-March 28, 1920
KIMBALL HALL SVETAINĖJ

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI!

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

S•
•

S

DidžiausiasirStipriausias
Valstijinis Bankas

•

5

4-

$2*322,767.85

*

l

DR. J, SH1NGLMAN

Universal State Bank \

A. f A.

s

V. W. RUTKAUSKAS S

I

PABRANGS ANGLYS.

Ii

FABIJONAS

PETRATIS

A. PETRATIS & CO.
MORTGAGE
REAL. E S T A T E

BANK

-INS'JRANCE

EUROPEAN AMERICAN BURFAU
Parduoda Laivokortas
NOTARIJLŠAS
3249 So

Hatsted Street.

TELEPHONE

Chicago. iltir.ois

B O U L E V A R D 611

Anglių kompanijos Cl;*cagoje negali atsidžiaugti, kaa
su balandžio 1 d. pasibaigia
anglims vyriausybės kon + rolė. I r todėl be niekur nieko
jos tvirtina, kad pakilsianti
anglims kaina, kokia šiandie
es.anti permaža.

OPUDINE
DgPENDABLE A5J0LUTELY

rORHEADACHES

\0^y^^(fadoitleortHfDafe *

La|p. Sųj. 4 kp. vis-gi veiki
me neatsilieka. Būrelis gerašir
džių žmonių darbuojasi, kad
tik greičiau stotų našlaičiams
prieglauda.
Vasario 29- d. kp. buvo įrengus vakarų, kuris pelno davč
56 dol. /-Pasidarbavusiems as
menims tariu širdinga, aeiu,
ypač L. Vyčių 4 kuopai už suvaidinimų grąžo veikalo.
Pereįtan susirinkiman nors
mažai narių atsilankė, bet visi
su nepaprastu entuzijazmu pasirįžo ir toliau darbuoties. Nu
tarta įrengti agitacijinį vaka
rų, idant padidinti narių s kai-

•
•
•

Ofisas

Didmiesty j :

29 South La Salle Street j
Kambarte 324
Tek Central 6S90

I
I
I
i Vakarais, 812 W. 33 St. I;
l
Tel. Yards 4«81
I
•
1L /
Itesld. 933 So. Ashland Blv. Ohicago
Telefonas Haymarket 3544

DR. A. A. ROTH,
Rusas gydytojas Ir chirurgas
Spccljalistas MoterlSku. Vyriška
Vaikų ir risą chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Ohicago
Telefonas Drover 9693
VALANDAS: 10—11 ryto S—S po
pietų 7—8 vak. Hedėliomis 10—12 d.

H e r m i t a g e A v e . apie 8 v a l a n 
da rytmėti. K v i e č i a m e v i s u s
giminės i r pažįstamus.
J a u metai- praslinko aplei
dai ši svietą. Miegok amžiaus
miegų s ū n a u n u m y l ė t a s .
A t s k y r ė tave mirtis, liki
mas n e n a u d u s I r m ū s ų širdis
spaudžia skausmai g r a u d u s .
I l g u be t a v ę s l i ū d n u m a s
troškina. .Neužima kits vietos,
nei širdis ramina.
A t m i n d a m i tave, maldoms,
ant šio svieto. Melsk prie Die
vo dangui ir prirengk mums
y
vietą.
L i ū d n u m u perimti*
Tėvai i r Sesuo.

'•imimimmimmiiHiii'

u%

kad neštų 24% į metas ar daugiau
rašyk reikalaudamas paaiškinimų į

24%

BOND & SHARES SYNDICATE

Kambarys 501

309 Broadway

New York, N . Y.

NEPAPRASTA PROGA •
Perkantiems senus namus Ir statantiems naujus, mes •knii^o™.
pinUrus ant labai lengvų islymj. Be jokių iškasčių
"Aliname
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7 30 v . i
•ak. iki 9 vai. vak., Sv. uJrgio parapŲinėje svetainėje, prie 32ro n l l £
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba.
*»!«*.•

iros Vyžiy BuiMii
Loan Associatio
Jnrgis Žakas, Pirm.,
P. Baltutis, Rast.,
B. Bekleckts. Iždin
»aa7 Union Aveaue.
SM1 So. Hal^ed St.
&21 ^ S r p ^ r e n a e .
\

-i

Jeigu nori įdėti savo piningas

