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Patariama Ebertui Padaryti 
į* 'Kompromisą su Spartakais

Bolševikui kontroliuoja visą 
Rshr apskriti. Apie normslį stnvj

. LkUaų kariuuUM-iu: upsuuguju til
tą p«?r upę Rhinc ties Vokieti jo* 
miestu Wcsri. Ofirijaliai užginta, 
kad W«id hutų paėmę bolševikai.

Elierto vyrinunyltė siunčia kn- 
rinomenę prie* laMšcrikua j Ruhr 
apskritį.

LriprigM aprimo. Susisiekimus 
au Baile, pietvakanura' nuo Ijcip- 
rign, pertrauktna.

BOLŠEVIKIZMAS
VOKIETIJOJ.

d omas.
Ruhr apskritis bolševikų vai

j šrvikni jmreikalnvę vyriaiuy-
Tnippm ir apie miesto Kobura

Ht,«vi 4>ioko nežinomu
: bės pertraukti veikimą ko
letam laikui ir padaryti kom- 
jiromi.*ą, ty. taikiutios su nu-

•
Berlyne nieku ypatingo. Ima) 

^prit rakti maisto. LENKAI SAKOSI ATMUŠĄ 
BOLŠEVIKŲ ATAKAS.

zo frante.

i

Paryžius, kovo 25. — Ruhr 
apskrity;, Vokietijoj, šalę tal
kininkų oku|tarijinių plotų, į- 
sigalėjo vokiečių bolševikai 
(spaliukui). Bolševikai suor
ganizavo nuosavą madoną ją 
armiją ir nusprendė nepnsi- > 
dnoti Eborta vyriausyliei.

Bolševikai kaip kartos dnu- 
giniisia veikiu neulrnlės juos- i 
tos plote, kur. sulig tolimi su-1 
tarties, negali inr-iti nei vo-’ 
kiečių, nei talkininkų kariuo
menės.

Ruhr apskritu; yra svarims 
Vokietijai ir Prancūzijai. Te
nai yra svarbiantuos nng>ių 

jį kasyklos. D tų kasyklų buvo 
pris1afomi~”anglys visai Vo
kietijai >r Prancūzijai, kurini ’ 
tn« pristatymna 

L tnikos ^įtartimi.

Gali sunaikinti

Šiandie tad iš
anglys jau neišvežami.

Bolševikams tariaus trūksta 
maisto. Todėl jie pranešė E- 

i berto vyriausybei, knd Vokie- 
tija negausianti anglių, ko! 
mspriilatysinirti jiems rrikr. 
lingu maisto. .

Su tais bolševikais kovoti 
imvojm. yra tanu?, knd jie kar
ini* gali -unni'kinti kasyklas, 
pnnmtę nrišvengiunią sau pra
gaištį.

To bijosi ne tik Vokietijos 
vyriausybė*. ir Prancūzija.

Sulig naujausių žinių iš Vo-

pripažinta*

kasyklas., 

tų kasyklų

kieti jos, Ruhr apskričio Ik>1-

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
MIESTO DARBININ 

KAMS. > 1

) (liicagtis miesto taryba 
bar didžiuma balsų nutarė 
didinti užmokestį miesto dar- 
Mninknrus ir ta man tojams, 
korių yra daugiau IR,0(X). Tam 
tikrini pripažinta išleisti 4 mi-

va
pa-

imtai dolierin.
l-žmokestis padidinta polfc 

nionams, gaisrininkam*, kler
kams ir visokio* ru-ie* dar
bininkam.-. Vadinasi, af iri sau
goto streikų.

Bet visas keblumą? tame, 
ttrl taryba užmokestį pu<|». 
lino, nefino<iamn, kur mira, 
o* gau« tuos 4 milijonufc. Net.

ikai kobkas nesnfin-
ka skolinti, pinigų.

Kareiviai, turbut. priklausę
Demkinui.

Amerika gali padaryti aUkirią 
taiką su Vokietija.

Kare Pasibaigė,, bet Išlaidos
- s—--------

Loudon«Au. .kovo Luu>v~ 
vikai iš Maskvos depeŠuoja, 
kad jie stepu<»-r (pietinės Ru 
sijos lygumo-e) atradę suša
lusių IRROO priešhnlšovikinių 
kareivių. *

Tolinus pažymima. jog bol
ševikų kariuomenė progresuo
janti išilgai geležinkelio Jeka- 
terinodnrn gubernijoj, Kntika-

nelaimėtų 
tuomet tal-

Anot žinių, tasai liolševikų 
reikalavimas išpildytas ir bus 
}Niinukta. ką jie nnnjn pasa
kys.

Pinu to Vokietijos vyriau
sybė buvo prašiusi talkinin
kų pngelhos prieš bolševikus.

Talkininkai stovi nž kompro
misą.

Vakar talkininkų mnluisado. 
riu taniu, .svarsti' Ruhr «j.-- 
kričio klausimų. Nutarta pa-

į reikalauti Vokietijos vvrinu- 
1 sybfe, kn<l ji priimtų bolše- 
i vikų siųlomų kompromisą, 
padarytų jiems galimus nusi
leidimu* ir taikintų*].

Jei nupavyktų susitaikinti, 
tuomet talkininkai leidžia Vo
kietijos vyriatisyliei pasiųsti 
savo kariuomenę prieš bolše
vikus.

Bet jei ir ta kariuomenė 
nieko Įuignlinus 
prieš liolši'vikus,
kininkų armija turi užimti an
glių liiukns Rūkė npskritvj.

Nutarta po karštų diskusijų.

Talkininkų ainhanadoriai 
tuos pienus Fudėrtė po karš
tų diskusijų. Ne# Anglija ir 
Italija buvo priešingos užim
ti tuos anglių lunkus, jei Vo
kietijos vyriausybei nepavyk
tų nugalėti bolševiku*.

Prancūzijos atstovai tečiau* 
kilniį> žiuri į nuotikiua Vo
kietijoje ir pasekmėje jiems 
pavyko intikinti talkininkus 
prmlėti veikti.

KAPDOTIS?
PASIRODĖ. KAD JIS 

KUS KALBA.

Pavestas jis ištirti proto svei
kumo komisijai..

NIE-

k
l)r. A. J. Karaliaus, sosL 

listo, kurs norėjo ©nsidarv- 
lli galą dr! rašinėjimo’ svai

galų receptų, reikalo* vakar 
fmsiliaigė be nieko.

Buvo kaltmamas prohibici
jos agentas Goasų kad jis ne
legaliai •• užtaisęs kilpa.*” Ka
raliui.

Bet agentas Dr. Karaliaus 
imsakojimus griežtai užgynė.

Pasekmėje paabejota apie

I

Bolševikai paėmę Mogilevą.

TUO TIKSLU VEIKIA
ĮVAIRIŲ TIKĖJIMŲ

ŽMONĖS.

Pasiustas prašymas kunigui 
peraėliniui.

Chicagos laikraščiai prane
šė, knd vietos l)e Paul univer
siteto prezidentas ir Šv. Vin
cento^ de Paulo parapijos kle
bonais gerti, kun. F. X. Mc- 
Cube iš Chicago- perkeliamas 
klebonautų į Kansas City.

Gerb. kun. McCnhe Chica
goje Inbni daug pasižymėjęs 
apivietoa dirvoje ir visuomeni
niuose darbuose.

Tad nestebėtina, jei įvairių 
tikėjimų žmonės didžiai susi- 
jaudino ta žinia ir tuojaus 

!rmė darbuote*, kad kun. M<-
■ Cnbe nebūtų perkeliamus ki
tur. .

Gerb. -kun. .Mcl'nbe priguli 
I prie ftv. Vincento de Paulo
■ kongregacijom. Todėl keli šini- 
' tni ehieagiočių tuojaus kreipė
si į tos kongregacijos perdėtinį 
gerb. kun. Thoma- Finney, 
Periville, Kans., kurio jiarė- 
dymu knn. McCabe perkeliu- 
man.

PaU kun. MeCdn- imniški- 
no, knd jo perkėlimas neturi 

< nieko bendra .-u jo veikimu 
I Airijos reikalais, kuriais jis 
■daug dirbu. Ta.- įvyko mirus 
vienam kongregacijos nariui 
mieste Knn-as City.

“Didžiai nesmagus daiktas 
npleisti Chicago.’' «nkė kun. 
.McCabe, “kur turiu tiek daug 
prietelių ir pažįstamų. Bet nš 
viriu l»e jokio protesto, kaipo 
tikras kareivis. Suprantama, 
jei j.-akymas butų atmainyta*, 
aš jausčiaus labui laimingas.“

Knn. MeCsbe CMJengos gn 
ratinių darbininkų nnijn pa
skyrė arbitru nustatyti gare 
koinjMinijos darbininkams tik
ra užmokesti. KnniraB nmi- 
ima būt arbitru, jei an jo iš
skyrimu sutikę kompanija.

ORAS
Dr. Karaliaus tvirtinimas iri 
i>avE5ta» ji* proto sveikumo: 
komisijos obserrari jai. N»s I 
kortais jam gali ir trukti gal
voje vien o-kito šulo.

KOVO 1920.

Cbicago. — Kaip šiandie, 
taip rytoj pramaiomas leng
va* helius maža atmaina tem
peratūroje

Puiykiuii, kovu j4.,~ KuuihuL 
Suv. Vnlstijų senatas nerntifi- 
knvo Vcnuiillcso Įniko* sutar
ties ir kuomet prezidentas 
Wilsonn- IVancuziją pavadino 
militaristine viešpatija, prnni- 
<nt*n.« pagavo minti.; dabar 
stipriau milituriniui apsidrau
sti prieš Vokietiją.

Prancūzai yra nuomonės, 
kad Suv. Valstijos, turlmt. jnu 
atsisakiusios nuūšyties j vidu
jinius KnroĮio- reikalus ir nr 
kartais nepadarysiančios at- 
skirios sutartie* su Vokietija.

Prancūzų spauda vis dar 
kaltina prezidentų VVilsonų. 
kad senatui nepavyko ratifi
kuoti taikos sutarties. Knip 
seninu čia buvo daug pasi tiki
nai prezidentu Wilaonu. tnip 
daluir jnu daug juo nliejojamn.

Ir jei Suv. Valstijos ištikrų-

VYRIAUSYBE vis dar 
TURI MILŽINIŠKAS 

IŠLAIDAS.

Palaikoma departamentuose 
galybė* darbininku

Varšava. kovo 23. — Lenkų 
štabas oficijaliai praneša, kad 
pašėlusi bolševikų ntakn prieš 
lenkus Bobrnisko apylinkėse 
atmušta.

Bolševikų kariuomenė aprū
pinta šarvuotais automobiliais į jų atsisako mnišjlies j Etiro 
ir tnnkomis. — —— - ?« •

Sakoma, kaiknrinso vielos- 
lenkam* prisi-jo mušLies tie
siog su durtuvais, kurių boišo- 
vikni neatlaikę.

Lvovo laikraščiai paskelbė, 
knd lmlst'viluii paėmę Mogile- 
vą. Pirm to iš miesto pabėgę 
kuone visi gyventojai.

Ukrainą vyriausioji stovyk
la perkelta j Huinnn sulig 
premjero Mazepos parinlymo.

KARĖS LAIVYNO BILIUS 
PASIŲSTAS SENATAN.

Washington, kovo 25.—Z»‘- 
tm^nysis kongreso butas pri
ėmė knrės laivyno bilių. kurin 
išeina $425,0ūdgū00 iėlnidų. 
Ton biliun ineina $105,000,900 
linu jiems laivams, autorinio- 
tianiž padirlsiinti 191G metais.'

Šilas kilius dabar ^Misiųstus 
M-natnn.

pas reikalus, raiškia jos ntsi- 
sako gellM-ti ir Prancūzijai at- 

; i'ityjr. Todėl Prancūzija šiais- 
' die turi ieškoties kitokių prie- 
, monių prieš galinčius kuomet 
i nors pakilti vokiečius.

Prancūzija, n«kottin, neguli 
: laukti dnr ištisus metus, kuo
met paaiškės Suv., Valstijų 1 

j tikras ajsinešimn- j Europos 
i jiatvarkvinų. Tegu taikos sn- 
1 tarties klausimus bus paduotas 
Į balsuoti piliečiams. Bet kas 
bus, jei ir piliečiai paseks so
natą ir atmes sutartį.

šiandie prancūzai pagauti 
' tik vieno jimsmo—nelaukti 
pageDioš nuo Ann-riko«. liet 

' njisHimudimui ieškoti kitokių 
priemonių.

Washington. kovo 25. —
I Karė pasibaigė. Bet čia nepn- 

11 atbaigė vyriausybes depnrta- 
I mantuose milžiniškos išlaidus.

šiandie vyriausyliės tarny
boje visoj šalyj yra 2(NI.0(X) 
dnrbininkų dauginu. I r.ip pirm 

j karės.
Pirm karės Colnmbih dis- 

t rikto vyriausybės tarnyboje 
I buv<> 37308 klerkai ir kiti ci- 
| viliai darbininkui.

Karės metu tas skaitlius 
' daugiau knip patrigubintas. 
Lapkričio 11, 1918, kuomet
padaryta aRuirticija su Vo
kietija, buvo imkukonin 117,- 
454 darbininkai. \

Tas -kaiLlius mažai suma
žintas. Nes šiandie palaikoma

Idar 100,110 darbininkų įvai
rinome iyrinns’yl»ės departn- 
ment uose.

Daugelis mažai ką dirba.

Iš to skaitiniu* dnugiausia 
dirba pinigyno departamente, 
nes 38,140. Pa«kni seka karės 
depurtanuviUvi — 22.287. To

liaus: karės laivyno — 11.- 
443; vidujinių reikalų — 7>,- 
792: vyrinusvls-s spaustuvėj— 
5,172; žemdirbystė* — 4, 819; 
paštas — 2.44C>.

Karė* meili bukinai pustn- 
tydintuo.-e trobesiuose ant ke
lių nkrų žemės ploto ir šiau- 
dit- dar gyvena karės dppar- 
tainento darbininku.

Kungre-o atstovas Good 
tvirfinn. kad daugelis iš tų 
dnrbininkų mažai ką dirba.

Taip yrn Coltimbin ilistrikte.

Visoj šalyj yra 726, 369 dar
bininkai.

Pirm karės federalėj civilėj 
tarnyboj visoj šalyj buvo apie 
500,0<X) dnrbininkų. šiandie jų 
yrn 726.369.

Iš. tų karės departamente 
2IMljyxf dariuninkų. Puštose t
±>1.234; karė* laivyno 104,- 
422; pinigyno 71.070. Kiti ki- į 

‘tuose departamentuose ir val
diškose įstaigose.
Kongreso atstovą-- Good, ku

ris yni išlaidų skyrimo ko
miteto pintiininka-, sako, kad 
tų visų įlarbininkų jialniky- 
nmi išmokamos milžiniškos 
sumos. Sako, jei tns
hutų sumažintas nors 25 nuoš., 
vyrinusyliė lengvai apsieitu *u 
likusiais.

Coblenz, kovo 24. — Turin
gi jos, Vokietijoj, sovietų val
džia nusprendė dirlslinti nuo
savus l>oi?<*v:kiniiis pinige*.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNESI t

-TO ts
' HiiHi orr amo- 
1 DOMV F€EL LIKfc
COOS<į OVT - I MAVE . Hotkinc -ro po i>o
If too VJILL LE1 ME 
PA R N A OF

YOoR -5QC
ILL APPgtClATE n J

i

Tarnaitė. — Bį vakar mano i&dcrėtas liuosa&u vakaras, bet 
mų nešnon įsem iš namų; nei neturėčiau ką veikti; jei tomis 
ta duotum mą lepinti savo vyro pančiakas tai džiaugčiausi. |

TAIP NIEKAD NEBŪVA

PIRKITE KARĖS TAUPY-

Vokietijos vyriausybe smarkiai 
priešinasi sovietizmui

AMATNINKŲ UNIJOS STO 
VI UŽ SOVIETŲ 

VALDŽIĄ.

Buvo vedamos tarybos; 
riauaybė »i utelė reikalavimą.

vy

Berlynas, kovo 25. — Užva
kar ėiu Eberto vyriausybė 
galutinai atmetė Htnntninkų 
unijų ir noprikhituomų soci- 
jnlistų reikalavimų, knd Vo- 

lituota darbininkų vyrintisy- 
Im*. katra turėtų i 
Imrtiučs vyriausiriiės

Prezidentas Eliert 
ųiinisterini- į 
kią vyrinusybi- butų 
kita, knip tik sovietų valdžia, 
ir tai tokia, kokia šiandie įsi
galėjo Rusijoje.

Tie jiafS's ftoeijnlbdai ir n- 
mntninkų unijos reikalavo, 
kiul ridionstrukviju). vyriausy
bės kabinetan ineitų išimti
nai vieni darhiuinkai. Ir su

užimti du 
vietą.

į šituo reikalavimu nesutik’’!. 
Atmesta visa eilė ir t. ; 

reikalavimų. Tik vienus pri- 
i imtus — panaikinti nepapras
tuosius karės teismus. Prezi
dentu- Elsrt putlu i kino tuos 

i teismus.

Radikalai susilauks aštrių 
priemonių.

Po tų tarybų vyriausybė 
įsitikinu, kad nepriklauso- 
taaavji SF •UiiiU.MijM-
kų unipis mėgina nuversti tei- 
soią vyriausybę ir įvesti lad- 
-vvikiniu- sovietus.

Tolei nutarta prieš juosrjH'rt bu savo, rodei nutarta prirt JUOS 
įsitikino. kad to? imties aštresnių priemonių, jei

ne kas

VOKIETIJA SUTINKA SU 
INTERVENCIJA.

Paryžius, kovo 
kiečių Imlševikni 
veikiu šaliniais 
okupacijinčs ninijoa Vokieti
joj ypač Rnbr an-krityj.

Vokietijų* vyriausybė pra
nešė talkininkams, kad jų o- 
kupacija didesnių plotų labui 
geistina. Ir tas turi bnt pas
kubinta, k e vi kai nešil
ti prč jo.

25. - Vo- 
smarkini 

talkininką

jie nesiliaus kurstę darbinin
ku- ir kėlę sumišimus vpuč a
pačiam Berlyne.

Vyriausybė nutari- kol-kas 
su jais apsieiti jmsyviau. j*- 
laukti tolesnių radikalų žygių, 
Ir jei jie juiys uetniMpra^ 
tuomet įkrėsti jiems suprati
mo nugarinėmis spėkomis..

Bolševikiniai gaivalai, ku* ( 
ric kovoja prieš Eberto vy
riausybę, turi mažai muisto
MraA.Maaoaaas'!. Atera ūmini 
gauti iš Olandijos. Vyriausy
bė lot inus jau pasiuntė Olan
dijai proU--tą, kad nebūtų 
dundtunn maisto vokiečiams 
Mševikatns.

•Wr *Nors šiandie visoj Vokieti- 1
joj viskas kunkuliuoja kaip J
kokiam ugnokalno k ra tore,
bei vyriausybė apie stovį ša- M3 
lyj atsiliepia su pilnu 
kėjimu savomis
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Moteriy Teisės
Politikoje.

Jnu tik ilviejų valstijų te
reikia pritarti naujum konsti
tucijos pataisymui, knd Suvie
nytų Valstijų moterys pilo
tės turėtų tas pačias teise* po
litikoje kaip ir vyrai. Tųdvie- 
jų valstijų, turb-.it. nereikės 
ilgai laukti, nes s u manymui 
jau įnešti j Delauar’oyulsti- 
jo* ir į Kolumbijos 1 (įstrikto 
teisdavybes.

Kolumbijos distiute mote
rų teisių lygybė* <nmnnynias 

nuubcjutift>:, nes hutui 
trveik nėra puisčin'nkij. IX- 
lavaro valstijos teisilavyhėje 
yra gana smarkių priešinin
kų, bet ne taip smarkių, kad 
nebūtų viltie* patvirtinti pri- 
pažlmni;/ moterims lygių 
vyrais teisių jxjlitikoje.

Repttblikonai giriasi, kad jie 
nuoširdžiai pritaria politiš
koms moterių teisėms, nes jie 
skaitosi konservnty viškesni, ir 
jie tiki kad motery* taip-gi. 
konaervntyviškoiĮ. Ko vyrai iš
mokdavo Kaloon’nose, radika
lių {>art i jų surinkimuose, rė
voj i uc i j in i uos? In i k rusei uosc 
ar knygose, tas moterim* dož- 
niau-tni nepatikdavo ir nepa
tinka. Rcpublikūnai džiaugda- 
ašc&i pažymi, kad j jų j»wli- 
jo> Lilicūhio kiiubij Grand Ra- 
piils'e. Mieli, nepenenai įsi
rašė 40G su viršum moterų.

Demokratui, žinomu, neap
sileis rvpublikonni.-. Jie pri
pažįsta, kad Luiculn'iis yrn 
pasakęs: “Duokit vuldumieuM 
lygų baisų valdyme: tat vrn 
4 *4, r J —1 ^.. *.*^« *•«•m»i<s vivinomrv ?a>pniun 
(Allow nll the governed an 
cqual voice in guvemeninnt; 
tbal aad that ubly i* selfgu- j 
verneinent). Pati demukratijo* 
šaknis yra, kad valdžia eitų iš 
visų valdomųjų. Kadangi val
džia yru ant moterų, tai 
tery- turi turėti tei*ę tų 
džių rinkti.

Tada susidaro gw« 
džiu. kada nei vienas
dngas ir darbštus n»muo ni-m 
ntstumiunuis nuo tos valdžios 
sudarymo. „Moterų skaičių* y- 
re te*p pat dideli?, vietomis 
didesnis, kaip ir vyrų. Atstum
ti moteris nuo valdžios yra vis 
tas pat? kų pusiau sumažinti 
skaičių n; asmenų, i* kūnų 
galima rinkti pačius tinka
miausiu*.

Kai-kurie saku: tinkamų 
Įmonių užtenka iš vyrų, 0 mo
tery* neturės kada prižiūrėti 

muuų ir vaikų, jei taps 
«s3dininkėmi*. Ta* pu*akyMm< 
išdėjo turėti reikšmių udu, į 
Indą visų darbų laikai buvo 
neapnbuti. kada žu oaė* dirt 
<ia\o ištisų dmnų. Dabar jau-

ir dirblavėje darbiiuakai pro i 
leidžia tik vienų trečdalį savo 
laiko, o du trečdaliu buvo įm
ini oje. Valdininkui dažniausiai 
tik ketvirtų dalį savo laiko 
[laveda oficijaliutn darbui, o 
tris ,dūlis turi savo asinciis
reikalams. Jeigu tat moterys 
taptų valdininkėmis, tai jo* 
galėtų rūpintis užtektinai ir 
šeimynos reikalais.

Tarp Kansas’o valstijos 
pasižymėjusių moterų veikėjų 
yra p-nia Minui e J. Griiustead. 
12 metų ji buvo mokintoja, 
1896 metais ji tapo mokyklų 
superintendente Crauford’o 
upskritije, 1918 melais ji tapo 
išrinkta kaipo narys į Kai<sa* 
vulaiijod uuadavjruė* butų. 
Nuo to laiko, kaip ji ištekėjo, 
ji buvo pavyzdinga žmona sa
vo vyrui ir rttpestinga motina 
savo vaikams. Ji t-akosi iš na- 
bašninko Teodoro Roo.-evelt’o 
išmoku* g^rm «u*kjrstyt! saro 
laikų, kad ištektų ir viešiems 
reikalams ir šeimynos ruošai. 
Roosevoltas net ir prezidentu 
Imdamas ne visiškai paskęs
davo viešuos? reikaluose, o 
mokėdavo būti geru tėvu savo 
vaikams.

Kuo daugiau moterį; •‘nu
dirbti viešų dariu/, tuo geriau 
jos išmok* suderinti .-.avo na- 
mine? priederme* su viešomis 
pareigomis, šiandien dar imi- 
sitaiko to nemokėjimo sude
rinti, ne* šiandien dat maža 
moterų dirbančių tuos <|u 
darbu. Bet juodu yra suile- 
rinomu. Reikia tat tikėtis, 
kad Suvienytų Valstijų kons
titucijoje greitai įvyks naudin
gai ir jMig«*i*lAiiJi*u.uji Mitinti- i 
na.

Nesenai moterų teisiu šali
ninkė* stovėdavo Washingtu- 
ne ties Baltaisiais Namais pri
mindamos prezidentui \Vilšo
nui reikalų duoti moterims pi- 
Hotiškas teise*. Neonai tos 
moterys Wilsonų vadindavo 
kuizeriu už nedavimų tų tei
sių. Jis rodėsi kurčias. Moterų 
teisių kovotojos viešai su pa
niekų degindavo VVilfoinu vei
kalus, kurtuose jisai buvo ra
šęs upie pilietišku* kiekvi-no 
žmogaus teise*. Wil?onns nu
sidavė nenory* užtarti mote
rų. Policija kartais ir nema
lonumų pridirbdavo kovoto
joms už moterų teise*, 
kas, tarei, rudyte rudė, 
VViisunas nedemokruias.

Tik štai jam lietylint 
daro, kad beveik tiek valsti
jų pripnžįstu politiška* mote, 
rių teises, kiek to reikia, kad 
konstitucijos permtMita įvyktų. 
Tas faktas parodo, kud Wil- 
nona* yrn rimta* jHjlitikas. J'.*

Vis 
kad

mo
vai-

vai- 
pro.

*
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VAKARiENBU IlS. k yni u tejuiaam perprato, kad 
jauniaiuds ujiaštala* visai ne
turėjo augalo* pagarbos apiiš 
talų viršimuirai ant rytojau* 
po užsigy i įima. Krislu* ir Ma
rija žinojo Petro ir Judošiau.- 
skirtumų, bei šv. Jonas būro 
palinkf.-t juodu abu pamncrkli. 
Ta* jausmu* apsireiškė net ta
da, kad Jono* Marijai liepiant 
apskelbė Petrui dovanojimų.

Kareivi* ixmginas buvo la
imi į persirėdžiusių
mergaitę. Kada ji* ištarė: “Aš 
daug žmonių užmušiau,” tai 
sunku buvo tikėti. Pagirtina, 
kud savo rolę mokėjo. Tuųijiat 
ir Veronika atnešė stebuklingų- 

ka* buvo autoriau* pažymėta.
Viso* sunkiosios ir lengvosios 

rolės turėjo tų ypatinga, kad 
savo kalltas’ mokėjo atmintinai. 
Nei vienai nereikėjo šnabždėti 
iš šalie*. Viena kitai nepainio
jo savu klaidomis.

Scenos Priemonės.

gaus ainančio pasikarti. Bet 
kaip tik čionai ir imairodė Vii- 
kiutė* talentų*. Ju* lupomis 
tarsi du žmonės kalbėjo: Judo- 
Žiau* savymailė noupranlaati 
to ka* gera ir J u-lošiau* sulinė 
pasmerkianti jo npaiėjimų. 
Klausant jautie--, kad antrojo 
Imi įso žodžiam* prijaučiu ir pa
ti artiatė.

Čia noi ėtipd juižymėti liūties 
autoriau* klaidu Ji* nesupra
to, kad .ludašiiL- nebūtų pasi
koręs, jei ji* bui u mokėjęs vi
siškai atsižadėti tų jausmų, ku
rie jį privedė prie uiekšiško 

įpm-Lv linu, uulvitlin IltbU- 

žymėjo savo teksto ir dėlto ar
tistas negalėjo to įvirti nesū
ri nlydat uos viso- rolės.

Tarp -Ludošiuii- ir tarp Pet
ro kaltės kaip tik ir yra tas 
skirt tumia, kad l'otrns visiškai 
atmetė savo uuotlėmingus jaus
mus, visus savo ryšiua aa kal- 
tyls*. Todol Petru rolė buvo 
lengvesnė, nes reikėjo išreikšti 
tik vienų tH^jftpradai smarkų 
jausmų. Bruuūhiva l'rbintė tų 
padarė be klaidu-.

Neturime užmiršti, kud šitas 
dvi vyrų roles lošė mergaitė*. 
Jųdviejų lošimo matėsi liek vy- 

........___ ________T „_ ________riškumu, kad nei moteriškas 
Kaip šakelė negali vesti uogų.: Imisu> negadino įspūdžio.Veik

smų jiega bu\o tokiu smarki, 
' knd nebuvo laiko atkreipti do- 
' mus j balsų.

Tuo žvilgamu daug lengves
nis buvo Jadvygos U r i liūtės 
uždavinys, ne* jai teko išreikšt i 

moteriško* atgailos jausmai 
Marijos: rčdčjp.
Magdalenos kaltė jau buvo se
tui ir be abųjonė* dovanota. 
B<-t Išganytojo kančia vėl at
naujino tų Užgijusių žaizdų. 
Prie atgalio* prisidėjo skaus
tuos iš meilė*. Magdalenos ro
lėje labai lengva įpulti į jaus
mingo klaidų. Jadvyga Urbiu- 
tė išrengė to pavojaus. Ji mo
kėjo išreikšti, kad Magdalena 
mylėjo V. Jėzų, bet grynai kaip

(Pabaiga)

Senuviško*? dramose visuo
met būdavo paaiškinimų prieš 
veiksnių. Grekai tuos įžangi
nius pnaižkinimus vadindavo 
prologai* arta įžangomis. Su
lig to senovišku įpročio ir Va- 
karienbuciu misterija prasidė
jo prologu. Čia nerašysiu jo 
minčių, nes nedėlioję, kovo 28 
d. visa misterija, ir prologai 
taip-gi bus atkartota toje pa
čioje vietoje.

Prologų užbaigus pasigirdo 
už scenos liūdni balsai. Veikiai 
jie nmntlarė roiAkn*. ivibvti «kau 
niuo ir nuliūdimų. liu būvu 
“Darželyje Alyvų,” gerai ži
noma lietuviams giesmė, lik iš
pildyta nepaprastai gerai pri
tariant pijanui ir smuikui.

Pradžia.

Pakilo uždangalas. Pasirodė 
stalas taip kaip ant žinomo pa
veikslo Leonarde da Vintu tik 
be apaštalų ir Kristaus. Tuščio 
kambario kampe buvo jaunas 
geltonplauki* vaiki ims Samue
lis. Jis neramiai žiurėjo j m-r 
langų į nakties tamsų mieste.

Iš anapus *ceuo« buvo girdė
ti Išganytojo žodžiai: “Aš es
tui vyno medelis, jus sakelės.

Telefono Patarnavimas
Naujoj Vietoj

Telefonu prrnuineralorini kuriu ke
tinate permainyti ^avo pagyveni nm 
ar biznio viela M Pavmmrj turi 
inutus pranešti innžiausia

. Trisdešimts Dienų
Balandžio 15 ir Gegužio 15 

Ta* palengvins jicrus 
patiem* ir inuiil*.

Pašauk Commerciai Department 
Official 100 

(Nereikia Mokėti)

CHICAGO TELEPHONE 00.
Nusidmant aut scenas ty- 

b<>iuM nuli aditae pilnoms gru
pėms iš šalie* girdėjosi gies
mių. Tai buvo gražiausi bažny
tinė* ktnu|x>*H*ijo* dalykėliai. 
Rauge Uuguu, Vezilla Regis. 
Si abal Mater, Lrupropcria ir 
liettiviškos tautinė* bažnyčių 
giesmė*: I biržely j Alyvų, bur
sai Kentėjai, Kryžiau* Medi. 
Iš tų silpniausiai pasisekė im- 
pruperiu. ’ (iit»wnininkė* ir' tų 
mokėjo jankiai, bet jo* buvo su- 
sikiinšuMoa angštame kampu
tyje už dviejų sienų svetainėj!*, 
kur dvi žmonių daugi bes net 
oro buvo <4oka. nors viai tau* 
gni vienoje pusėje buvo atda
ri.

Vaikinų būry * puikiai atvaiz
dino anapus scenos kareivių 
triukšmų Iria kortus. Aprašy
mo žodžiai nejmjiegių ulkartuti 
to įspūdžio. Bedėsi, lead ištiesų 
eina ruimą ir erzeliuoja, •? tas 
erzeliavimas viralu riksmu.

Puikiausias scenini )>a<iaras 
buvo griausimu ir žaibai su 
širdį perveriančiu vėjo švilpi
mu. Nesitikėjau, kad paprasto
je svetainėje galima butų į®- 
daryti šitaip į>pudingų daiktų. 
Ir nebaugiems žmonėms pasi
darė Imagu.

Smuiko Solo.

Uždangalai užaiieidžiant iu4 
ir vyrai griebė nosines skepe
taites iž savo kišenių vogtinai 
šluostydamieai <mu ašaras. Tas 
ženklas labinu negu delnų plo
jimą* rodė, knd artistė* pui
kiai atliko savo uždavinį.

Kaip tik iiždnngnlns nusileis
davo taip orkestrą imdavo gro
ti Reetbuvenv ar Čaikovskio 
geresniuosius dahlra*. Tarp 
antrojo it trečiojo akto p. Hcr- 
bert Wufes solo ant smuiko* iš
pildė Massmet’o Elegijų. Dėl 
to vieno dalykėlio vertu buvo 
nepasigailėti žygio. Jeigu už 
kų galima kaltinti to vakaro 
publikų, tai už tatai, kad nciu- 
lekunui atydžun kinu * *i aito 
artisto. Klausyte klausė, bet 
ne visi suprato jo angštų tech
nikų, ju mokėjimų ižrcikšli au
toriaus mintis ir jnusnms.

Nora buvo nžsidrausin į» 
ploti rankomis, liet knd užsi- 
hoTirė drama, kad minuia su
grojo savo j«*lratin) dalykų- 
tnda nuoširdus rankų plojimas 
pagavo visų svetainę.

Pagelbekite Liatukai Pirkdami
e

Lietuvos Pašto Ženklusjei nėra medyje, taip ir jus ne-' 
galite nieko padaryti, jei nebu
site manyje.”

Samucliui balsu beklauMant į 
iu<-ina j vidų namų savininkas 
Arbūzas metanu nešinų*, l’n- 
mntę* juunų susi rupimiay tar
nų Achazaa ju klausia, ka» čia 
buvo ir išgirsta apie paskutinę 
Kristaus vakarienę, apie ftv. 
Sakramentu įstatymų, npie pa
vojų rengiamą Išganytojui.

Samueli* ir Achasaa.

Abudu asmenys buvo su se
noviškais žydiškai* rubai*.Tur 
t i ngo Achazu ir rūbai buvo ’ 
brangus: tarnu .Samuelio rūbai'1 
buvo be aukso ir ta sidabro, 
tat gražų* ir švarų*.

Abiejų tų asmenų roles lošė 
ftv. Kazimiero Akudrimjo* mo
kinė* mergaitės. Nors tat 
Arliazas iš viršaus išrodė apy
seni* vyras, tat jo taisą? buvo 
kaip jauno* mergaitės. Jo rolę 
gražini lošė Ona Kaipavyčiu- 
tė. Ji mokėjo nuprasti ir išreik
šti jausmu* daug prityrusio ge 
n» žmogau*, kuris nor* giliai 
jaučia, tat nepasiduoda jaus- 
aiuu*.

Jo tarnas Samuelis, gan 
greit, visai priešingos prigim
ties paiyzdis. ftitame jausmai 
užima jnrmųjų vietų. Bet tie 
jausmai skaistus, gružus ir ge
ri. Tiesu ir dorybė Samueliu! 
brangiausi. Jis yra pakilęs iki 
mistiškos nugštybės, tat to ne- 
suprazdainn.* Acliaza* jį kar
tais pavadina kvailiu. Kur bus 
nevadinęs, kad Achazo protas 
stovi pirmoje vietoje, jausmai- 
gi nuknnšti į kamputį, o Sa i 
tiiuelio jausmai vieš|Mtaujn ir 
ant proto, rroftvijonalains 
aktorium* sunku būva |>ernia- 
nyti ir atvuizdiuti tokį asmenį 
kaip Suuiurlia. Anaalazija 
Ereitikaitė tų uždavinį atliko 
puikiai.

mokinė mokintojo, knip nusidė 
į jėlė savo išgelbėtojų, u ne ki-

*

GcraauaiaM bud** poMunliiao pmig* Lietuvon, tai Lietum* Pašto 
Ženklui (markės,; kurios yra atvežtos iš Lietuves, knd amcriktcėuu nu
sipirkę galėtų nuūiprti sariemūem* netik dėl Laiškų, bet ir didMnę Ku
iną. pinigų vietoje. .

t-~iihdni*i perkaatia Lietuve* Pašto šenidų nemažiau kaip už 6 auk
sinu* ($1^5) gauna paliudijimu, kurį numintu* Lietuvon kartu au 
Pašto žebalaia. Lk-turoa Valdžia pakui* gyvai* pinigai*, Pašto art* 
Iždinė* stotyee.

Pažtaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 Skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinu* viena. (100 skatikų nudaro sukam*). 
Parsiduoda po 25 rentų* už aukain*.

Liet u v oa Pašto ženklai pnnridooo tik iki 31 d. Kovo, 1920 m Našiau 
kaip-uš vienų dolierj markių ncainnčiamc.

Rttikalaukite victuira<*e Tnutca Fondo akynuoee arba pa* centro etde- 
r« torių.

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

.1A
taip.

Čia paminėti asmenys su<lu 
rp gražų jausmų pnveikslų. 
«7uu?v yra b**m3ri m«*l<nenys— 
gailestis, ir gausi asmeninių iš
vaizdų įvairybė: z Judošiau? 
gailestis *u piktumu: Petro 
gailesti* *ti meile: Magdalenos 
gailestis su dėkingumu. Maža 
būva drarnnt inkų veikalų sutei
kiančių tiek daug paiclmloguiėj! 
medžiagos į taip mažų vietų.

Garbinga švenčiauetos Ma
rijos rolė teko Stanislavai Ru- 
žiuakiutei. I'ai tylu* nekalto* 
dvasios kentėjimas. Tų kentė 
jiinų ir autorių* ir Kuzi n skinte 
išreiškė be žodžiu visai, be 
smarkių gestų, viena išvaizdos 
ir ausi valdymo gmybe. Skaudu 
ouvo žiūrėti įMupim ių ir i r 
kiančių Marijų, kad jes sūnų 
vedė prikalti prie kryžiaus.

Tuksianti* žmonių nutyla.

/Rodė*i. kad negailimi goriau 
išreikšti gile.mio susivaldančio 
skausmo. Brt dar gražiau tapo 
išreikšta nmtinas meilė. Jėzui 
mirus Marija ateina į vaka- 
ririihutį. čia randa tų šventų 
taurę, kurioje niriuu karia vy. 
na* UųsilJivvų Arauju.bu un-ilv 
ir su jNtguriia ji tų taurę |mke
lia augštyu. Tūkstanti* žmonių

j Dr. M. Stupuicki
Vyry ir Motery Rūbų Kirpi

mo ir Designūig Mokykla.
Muaųa lalema ir mokymo budu 
uuw,u laiku tnuokaita Tiko ima

te.
Mm turima dtdtiauiiu* ir a«rtan- 

Mua kirpimu CtealffMn* ir «iurlnu> 
•Myriu*, kur kiekviena* rautu (tru*

Vlauoak UuvUuo rkyrluuae tnaėlnoe 
varomo* clcktroe ji«a-

Kvleflamk kiekviena ateiti Ul* ko
ki uu Laiku. <Ucru4 ir or vakarai*. u*. 
•lttur«-U tr pasikalbtu 4*1 *<Pr*V.

r* t Urna daromo* nuli k mlura*. »l- 
•okur Miliau* ir 4yd*k» <» bal kiMIOr

•***>
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S. D. LACHAWia

BONUS
v aižai U- gal

LIETUVIŲ SKYRIUS PRIE 
AMERIKOS RAUDONOJO 

KRYŽIAUS.

t Ona Jo
‘ - i u įgimtu ui-1

MA S TE R DESIGNING 
S0HOOL.

KMrtetm. Vodtjaa

PIRKITE

Joim Apaštalo, Longino ka
reivų* ir iv; Veronikos rolė* 
buy© sulyginsimu lengvos. nes 
jiein> ueprisėjd lAnnkAU pn^rnų

!
1

susi-

f • W«fW<S«U 
o darbų padaro.

Ji* turbut taip ]*st padarys 
su visų mažųjų laisve. Su Lie
tuva ji* N|A«iiui maždaug taip, 
kaip su merginomis, kurios rei 
kalavo .ai u politiškų teisių. Jis 
su jomis nešnekėjo, j derybas 
nedleJdo. tat padarė ktt« buvo 
reikalinga ir teisinga.

Patartume skaitytojams į- 
-idčničH naujų *ir nepaprastai 
gerų dalykų. Pri« Amerikos 
Raudonojo Kryžiau* atsidarė 
Lietuviu Skyrius. Ji veda ga
bi ir darbšti lietuvaitė Mari
jona Kižiutė.

To, skyriaus darbų naudin
gume* matytis iš jo paties at
siliepimo telpančio šitame nu- 
mnryje.

Sunkiosios Role*.

Prie sunkiausių priklatuė 
■ludošiaus. šv. Petro, Mari jo* 
Magdalenos ir ftvenėiamdos 
Marijoa rolė*.

J udošui ns role gana truui 
pa, bet ji sunki dėl daugumu 
susi painiu  j usių priešingų jaus
mų. Ona Vilkiutė gydytojo n»- 
lėjc kuibėjo mODOtomškni. V. 
Jėzaus žodžius ji tarė taijegi 
perdaug pralęsdama tarpu*, iš

LIETUVOS PASKOLOS to galim* buvo bijoti*, kad -jai 
pritruk* dramatiškumo taip dvasi 
sunkioje rolėji-, kaip rolė žiuu-

U4- -f -..ari- t—.lr** ja. v mm**** ** omui*', m«*v*

adatos <mki įtarum butų laivę? 
girdėti toje idhiiutok-jc avėtai- 
nėję, kur buvo ueimiža ir judrių 
vaikų.

Lengveaažaės Relės.

*. F.
l»0 K. NTATE FTHKET. CinCAOO. 

Kaiupaa !*L» SU aal 4-1* lubų

. ■ ■ — ■■ ■ - ---

TM. UroTM- 7#4»* 

£)r. C. Z. Vezelb 
unervvu Diomarš* 

Valvodoa: auo » erta Ik1 » rak.
NtoMtumi* 1-aoM eMarima 

tn* «O. ASULAND AVKNLB 
arti 47-Uw GatrOt

Žutotiė* įšstrkinrtė praleidę 
naudingai vakarų, sustiprinę 
savo geruosius jausmu*, tapę 
labinti žmonėuii*.

Bilekas.į
- - ■' l PRANEŠIMAS

JOSEPH G W0L0N 
Jetuvls Advokatai 

m ao. *-* aaULK mthi*’ 
apvalia* TM. Haoiboldt *T 

Vakarai* 1»U W. U-nd 
TM- HnckvMI •»»» 

cmcaoo. ilu

Dr. C. M. GLASER
IVakUkuoja IR matai 

'□O* SU* faa llun— 
,<M* **•■**_ i
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Lietuvos Laisvės Paskolos 
Valdyba, direktoriai fr veikė 
jai kviečia kaip vietos, taip ir 
ldtų Ohicag. kolonijų atstovus 
atfcilankyti j šį labai svarbų 
susirinkimų kaslink Lietuvos 
Steigiamojo Seimo. Susirinki
mas Įvyks Roseland. UL. ko
vo 25 d., 8-tų vaL v ak., Visų 
šventų parapijos svetainėje, 
10806 Wabash Avė.

Kviečia Lietuvos Laisvės 
Paskolos Komitetai.

ELIZABETH, N. J.
- - -- *-.

Kovo 7 cL. S vai. vakare buvo 
prakalbos. Kalbėjo kun. Sau- 
rusaitis. PajMiaakojo kelionės1 
jepudžius ir Lietuvos žmonių 
pazanguruų bei palrijulixiuų. 
Padarė išvadų, kad mokslas tų 
visų suteikia, bet vargaa, kad 
Jiaadie m u ik u Lietuvoj tas nio 
kyklas išlaikyti, ypatingai

«1 LIETUVIU INFORMACIJOS I 
BIURAS PRIE AMERIKOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS.

REIKALAUJA
/VI T1 IK V

,,,, , ■ ■ ..................... ji)
Be to reikia {įastcbėti, kad 

ulių* kolonijų* L. 1*. P. Stoties 
‘valdyba ir narim smarkiai *a- 
i judo* darbuotiem. Turime viltį, 
kad daug daugiau parduos ne
gu panhivė kovo 7 d. Kviečia
mi Ut lietuviai atidlankyti į le- 
Ihinu paduotas vielas irviiU*i- 
pirkti I/r’Iiivok I utis visi Pasko
los btmų:

Phh Joną Majų, 101 E. 3rd 
St; Juozų dukšlatį, 212 W. 5th 
SL; Juozų Grudį, 301 W. tith 
St; Kasimicrų Rasbadamdrų, 
116 5th St; Albinų Pilipnitį.

po namus. Tečiau negalima vi
sų nninų pereiti. Geriausia, kml 
kiekvienas ateitų stoti n ir čia 
nusipirktų. * J. M.

KKWANEE ILL

tokių įstaigų, kaip “Saulės" 
uamai, kur telpa tūkstančiai 
mokinių. Tam tikslui buvo ren
kamos aukoti. Surinkta 57 dol. 
au eentais. A Vietinis.

ROCKFORD, ILL.

Protestas.

S. L. R.-K. A. 137 kuopa lai
kė susirinkimų kovo 14 (L, š. iil, 
Apsvarečius daug nepabaigtų 
reikalų eita prie naujų suma
nymų. Pirma* sumanymus bu- 
vo, kad K u R.-K. A-137 kuo
pa įsisteigtų Lietuvos valsty
binę vėliavų. Sumanymų visi 
tuiriai priėmė ir nubalsavo nu
pirkit Tik staigu p. Pavy ta 
Petrėnas pradėk sakyti, knd 
“nenupirkit lokio .skarmalo, 
kaip knd buvo pakabinta pri
imant gerb. Lietuvos atstovų 
kovu 3 <L, 1920 m.”

Tat mes, kaijio tikri tėvynai
niai, išnešaui protestų ir reika
laujam p. Povylo Petreliu vie
šai susirinkime atšaukti, net* 
tai buvo ne skarmalas, tat tik
ra Lietuvų* valstybinė vėliava, 
kuri haw pristota ant viduriu 
Amerikos vėlinvo*. Tuo paau- 
kymu p. P. Pelruniuj įžeidė 
Lietuvos vėliavų.
* Italą; Misijos barimo svetui 
uėn būvu atsilankv kųturi an
glų dienraščių - iuporteriai; 
visi gražiui apraše iškilnų* ir 
papuošimų. Visi jie ninku neiš
rado ant mošų vėliavos, u p. P. 
Petrėmui drįso jų jin vadint i 
skarmalu. Jeigu aut Amerikos 
vėliavos butų buvęs prisegtus 
koks Į,vnniwitrg. tai kiekviena*, 
gerbiantis šios šalies vėliavų, 
butų tų skarmalų nuplėšę*. Bet 
faktas, kad buvo prisegta Lie 
Luvum Valstybinė vėli ava.

Kovo 15 d., 10 vai. ryte 
streikavo Httrdwarlh MtUiiifaė- 
turing Co. darbininkai.

1918 m. čia tapo suorgani
zuotas Amerikos Durta Fede
racijos unijds 16087 skyrius, 
kariu kompanija ikišiol nenorė
ju pripažinti. Tiesa, kompanija 
būvu prij>ažinus ntašinistų ir 
eiektrikų unijų, bet kad neno
rėjo pripažinti visų darbininkų 
iiuijo* it atsisakė )mkt*l(i jiems 
mokestį, tai su {paprastais dar 
bini akais metė darbų mašinis
tai ir elektrikai. Tokiu budo su
streikavo apie 3000 darbi ninku.

Jeigu kaltais kompanijos 
agentai arta agitatoriai ata 
Lu pių Laižau ar per laikrašėauų, 
kad čia galima gauti darbo, lie
tuviai darbininkai netikėkit 
tam ir nevažiuokit. Kadu pasi- 
taiga streikas ir jei darbinin
kai laimės bus pranešta per 
laikraščius.

Tiesa, yra ėia dar Keuamn 
Builer Co. dirbtuvė, tat šitai 
nepriima naujų darbininkų 
turkui, bijodama, kad ka* nors 
ir jos darbininkų nesukurstytų 
streikuoti dėl iškovojimo dide
sniu mokesnio. Starkus.

DETROIT, MICH.

Pranas Steponaitis,
L. G P. stuiies pirm. 

Komisija:
P. P. Turauskas,
B. Tabūnas, 
A. Antanaitis.

8PRING VALLEY. ILL.

šl ul kovo 7 <L ir muaų kolo
nijų atlankė Lfrtnvo* Misijos 

< ■■ ■ nurjst, nraj. rm. ^oinnKtr. 
i rakaiou* buvo uuuaLu 
jortiti” svetainėj.

Didelis būry* riifinnko ždh>- • ee» • . e v g g •mų jMgtrai* Mamų r»piv da*vj*M*Ms 
padėt]. Visi Imyo patenkinti to
mis pr 
jaute 
ptadėt 
dnug u 
irisū.

*U-

Lnisvėp Savaitės aukotojų 
surašąs:

J. Puziiuib <50.00.
Kun. F. Keniė&a $35.uu.
J. Įkaušis $15.00.
I’o 10 dol: F. Druktenia, P. 

Ragauskas, K. Vcrdiduu.
I’o 5 JoL: A. Šocikas, 8. Ci- 

bulrkib, P. Bancmiii, V. Karpi 
lis.

J. E. Karosas $3.00.
Po 2 doL: K. Gervilįs, J. Ba- 

t- v . t u;
4£aa*aa«e>9 a e UiMtimv e «t neeeoy 

lukvviriua, J. Gruštas, S. 8t<s 
|Milionin, A. Petkus, .)> Daubro- 
va, P. barkauskas, K. Tvarku- 
na.-.

K. Aliyšalu $1.50.
Po I doL : S. Paurasas, T. 

Zihfr. K. Zfris, P. Balkiui, A. 
Katadntndut*, J. Jurlranas, P. 
Bilžinirut’, K. Scukus, J. Oci- 
kiu. A. J. Alekaia, S. Viiialin, J. 
Vai ūkas, U. Kernagienė, P. 
AndrijHnritiu’, OnsUitimė. J; 
Stignuiiutš, BukšaiUr, A. Balu- 
fceMficnė, 8. Pctrokienė, J. 
Norkus, K. GiigAk>wdSw, ». 
M i šit iuūtaj£uM.au*v1 T. Zumu*. 
P. Bendorins, BaikaUbkn> B. 
Gaišauskas, A. (tentutie, A.

S T &alK^MbVMaeevraei **• e eęę llta ĮSM^Į -W« I

ti*. B. Vnrnedcaa, K. Koziolo, 
J. Grigas, A. šaluk**, A. Sida- 
ra, A. Zithiras, A. Juodvalkis. 
.1. Ilalrimui*. A* Iaodo.

Smulkių aukų $32.00. Vu?u

Prieš karų nesunku buvo 
iuusų žmonėms (lietuvimus) 
apsieiti šioje šalyje ir užlaiky
ti jos įstatymus. Karei Imigu*. 
ir pastaraisiais laikais- lietu
viai, kaip ir kiti ateiviui, nėnu 
taip liuutsi, kaip kadai, iu latvę. 
Dahar turi išpildyti privnlumų, 
kurių pirmiau nesirado, k. t. 
mokėjimus taksų puo meigų, 
ctc.

Atsinmda daugelis “ugvntų” 
ir kitų, kurie, tyčiomis ir nety
čiomis. išnaudoja nežinančius 
žmones. Rauguti ateivius nuo 

jiems, ar tai patarimais ar pa
tarnavimais, yra tikslas “Fo- 
rcign Lauguage Infonnution 
Servicc” (seniau buvusi val
diška įstaiga prio “Comnrittee 
on Pulilie Inforinalion,” o da
har Civiliško* Pašei įjos Sky
rius prie Amerikiw Raudonojo 
Kryžiaus),

Lietuviai gali Jm*iptis prio 
ėdu Biuro su visokiais reikalais, 
pav. įvairins Amerikos lietuvių 
paliečiančius santildus su Ame
rikos valdžia, kaip tai piliety- 
bės, apsaugos, išvažiavimas iš 
šios šalies ir panašiais reika
lais, o mes duosime piliųj Ir tei 
singų patarimų ir patarnavimų 
veltui. Viri raštai laikomi kon- 
fidencij&liai.

Ypatingai Biuras užsiima 
taksų reikalais. Jei žmonės 
permoka, pagelliėsiine atgauti 
permokėtus pinigus, o jeigu tu
rėjo mokėti taksus antra kar-

- IJįUp ąag .?
tų, taippat-gi aUUusysuue. 
Lietuviai gavę kuogeriautnų 
pasekmių per šį Biurų, pav.. 
su pagelta Biuro per vieuus 
metus lietuviams buvo sugrų- 
žinta suvirš $15,000 permokėtų 
piąigų-

Su. visokiais reikalais, lai 
šmonėa kreipiasi į Litliuaniun 
Division. Americau Red Grose, 
124 East 28th Street, New York 
City.

knltanu*. tat ne visi at- 
ictuvoM tųrgiu. Kadu 

pardavinėti tarnu, 
m pradėjo Bvetninf ap- 
Įpda mum-, taųun:. ium sūrioj- 434L0U.
m Kr kokie talševikai. Yisiej j
i aVvlalnčjfc žilinii< s vi InuaSirdžiai ačiū.

pirko tanų Stotie- IM klaidų kreipirilė* į Tam
♦ ■ ?•* _ _ • • e* t .. jj.

-i-

REIKALINGA PAGELBA.

Mvk nialci.iv jums jiastonų 
vieta jjvra alga, prityrimai ne
reikalingu*, dirbti kaipo

Paduoriai
Truckeriat
Prie NUšinii
Ar^niblvini
l-nngų Pltivėjiai
Prie etevi ilorių 
šlavėjiai
Loduoti j karu* 
ftitio ir kiti darbai ir gatavi 

vymiim hitriv turi biskuti pft- 
tvriiiMi arba no.

žuiuuum uiti LIjogau, Anit- 
Innd ir Belinont linijų.

Atsišatddtc į 
Egųdoynuat OCisc 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30
Ab>išnukit

Dabar laikas pirkti irt poa
kei bus pvrvdų, mes tun;w. 
Visokių formų unt jMirdavimu 
su gyvulius *u gerui* budin- 
kai* *u mašinom ir »u viso
kiais įtaisymui* visug tlirlia- 
mos ir senas fanuos netoli 
Cliicagoti geriausios fanuos vi
su VVisconsin Fond du Jmc 
Cuuaty daug Lietuvių apgy
ventų tarpe ežerų ka* norite 
dažinot apie * tas fanuos 
krvijykitin prie tu kuria Ūba
vęs iluug laiko ant farinue ir 
gvnM au«ipažines uk aų |mi- 
grįžęji iš fnnnų duoe visus pa- 
tarimus kaip gerinusia butu 
prie meldžiu kreipkitės, tuo
jau* <lo dabar laikui

W ALTE R JANULIS, 
With M. J Kiras Co.

3331 So. Halsted St Chicago

REIKALAUJA.

Vyrai prie fih*a vimo ulu- 
Ininuiu castuubi ir latpraalo 
bonch dnrlio P>i*tovn«’ durim* 
gera sigu. Ala'išaukite:

ienų aakntojnn*^ tarinmc 
®at irta.

Victor Elcctric Corp. 
Jackson & Robey Street.

HfcilUBtUpm dAltašU fra*Iov«s

Ukes Parduodame
DIKtlAl HhU MKTCVIC VKININKC KOU»N! JOJ AMKKIKOJ Ut4*ta> IHT AKTAM* K1KIH Ir 

MFav««ixhnu utį UKTl VlAlH ŪKININKAIS Kur iirnuito vukža nupirko <t Uluaa Untnra*
Munu KohiBi>u llrtavni daugiau* Ūkiu nuperka negu imant sykiu visoj Ataortkoj. Turime J Ukltaaa 
tHangijas ; l*nr»puas tr Kunigo. ANGLAI FAIIM KHBt nenori tarp lietuviu gyventi parduoda arba 
mums imvoda parduoti o pati* luutojaa kitur 11 muaų kaloMjo*, tikurra rara turime poėmi »* U- 

. k«-a goriaimra Mainą ir ludi-le* su Budfakats •« Sodnai* tr au Gyvulėli tnoMnotna perduoti n»t 
KagvtaiMtu Iktuokrjttnu. Grallau ir l'araaklauslaj išvtaj. taukai lygu* grnlua. gurno molis su jadie- 
nuu ir moHa «u unloHenilu maigyta lWrling*auMa dcl visokiu auginimo JAVU. KVIEČIU. KU3TV. 
M ii-iii. AVIMI. Mll-.NIV. UlNil. KO 1 INU. liAKtOVU Hl t.Vlt, VISOKIU tKJDNU VAIKIU. l>t> 
HlLu AIKNO. IK GANIEVcMi tiKIiOS. Oras ivolkos vanduo labai gvnuu kalėj gori lvilravoii Jaus 
puikių yra turingu uisru ir upeliu prlopat tnloato SC(iTTVLLLE. Midi, kuriame yra Ūkininku Tor
sui. produktu au kmavlma fabrikai KURIU SVIES TO lldlrb>«W«, bauluui. tatayllos teatrai viacklca L 
KratiCsvėa. ui S mylių yra antra* mu*ų kolonijos miNna* Lt'PINGTON. ant Klero Ml-
rhlaaa krauto ) kuri ko* diena daiunba laivu atplaukia Ig Chicago*. MUaauk.ee Ir kitu nuėsta 
kuriamu yra visokiu fabriku tr dar dideli nauji fabrikai yra luidavojanil kurtame yrn darbu Ir ul- 
dorbl. Noptrkl kitur ūke kaipo tik tnusu NAUJOJ LIETUVOJ, Ragyk gaust -.klu katalogo.

rAROUoUAME UKBg SODNU AVGlNlMn.

liart. Michigan yra :: mylios nuo inusu kolonijos mes imi turtins <& ukes paėmė ant parduvUtu. 
len lame daug i<rantv»no nrgu musu kolonUo taukais k*|m>ll Smlclla su Sviru tuollo suvis ton sun
ku rasti Hort. Mk-k. teme tik tinkama yra Sodnu Auginimu, 
giania Grikuuvs Uolemna netinka &1ENUJ uugtntl ir kitiems lietu vilkiu tu* pa va ui* perdaug

CKIV T IRI JI E DAR 4 VIErosE.

PliACOUK IR IRONK MICH. Ton lAtikal matai dar apgyvmii tik Krimtosi Krūmai ten 
aavu >4«lu imrduoli nuo |* lygi SIS ut akeri SKibu* POUTvTAUJ IR CUSTKR KIČU.
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Steuart Warner 8peedometer 
• » Corp.

1338 Dtversey Parkvay.

—

iuukalieiti Vyrai prie frelghto mu
sų Wa re h b uee bar boa pastovus 50o | 
valanda tšpradtla*.

Cbk-agn aturuse A Tran-Jcr Oo.
5»«a W. «5 Strcct.

I

REIK JUNGA*
Vidur-amSU tmocus vede* ar no- 

vrdra. pr iii arė t; 13 akm ukg — Elui- 
burst Atsmaukite
• l-«e We*t flarrlMm Galte

Icjotoiis- Moti. 4&63.

REIKALINGI LEIBERLAI.
Prie lūffibf'rio.

ūnion Interior Finish Co. 
5319 8. La Šalie Street.

reikaling:. ’
Dvi junkeriai; prie trimavi- 

mo; geri mašinietm. trinicriai 
openitoriiii. G.-rn nlgn; 

gražios apielinhes.
Atsišaukiu* 11. A. Myere, 

Employment Mgr.
Whitman A Barnis Mfg. Co. 

1000 W. 120th Street

MOTUtUs IR MERGINO*.
Dėl epenn nnn įnaginę prie leng- 

*au* fabriko darbo 
nereikalingus bet 

mukiu AnctlUtSI auslkaibvti.
Allaiuati Doicv Company. 

Šiuo Maroliall BhiL

1A1LK1KO MGELBA.

turi

Udkultnji. Durtu putoru. 
ru niokcsUr, oarbo utdmkybes gero*.

Ge-

Jdrrrimnc Nfg. Co. 
13U b. 551 ii Court Uk-ero. UL

IIEIKAUNGUS
Mergino* dėl leervau* fabriko 

darbu. Trumpu® valandos. gera mo
kestis. AtsiMukitb.

M. J. NreUtr A Co.
|«4U> — IMI® Ibarborn Mr.

KUKAU’* GIS
Urityres Markeris tMarcberi* )r l*ro- 
■arl*. Gera .‘įsu.

tak< Virst Uuihli)
Tl« Hr.A *W.

IUJX.1LIXG1K
Plratnoon. prie boilerio AtaUuuki- 

te luojam
<XIUI>MAN

iiMl ». Htb M. Itd. (kurni 3MI

LEIBKRIAI.
Dėl fountlri*. dnr1»Hf> pasto

vu* Atsišiiiikile.
LINK BELT CO.

3flth & Steuart Avė.
■-----------------

REIKALINGOS MOTERIS.

Vedę <r Nevedę.
IM viii y ūso. ■ Mokcsinu.* $40 

j mėnr.ti ir vairi. Atrišau kit*- 
pas šsiniyninkv.

S
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PFMU. VISKIU. AVIEČIŲ Ir T.u-
■uilella
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turime 
turime 

daug vidutinio gvTumo ukig eu bu din kale Ir eu gyvulėlė kurias suvis pigiai parduodame. Atvs- 
Muvkite mes po viens ukde Jus apvatlnieeims au automobiUuml kur gnlosite tlnkauilaUaU ūke pe- 
eirinku.

PARDUODAME VAIAJOMCS PRODUKTUS

k.lr ValgoiMU produktu po r mus* t>r »<>soh mm jum* | mimlua prūnysime šviosiu* 
klamuniu* sora MV1KTTA. LIETU VI AK U BURIU. TIKROJ MEDAUS. VIKOKIU KRIUDU. »KNO 

parduodame cirpus rožes ir paviešio medeuik.
Nea turtino art* perdaviau* 100.000 Gatavu | Cepitų medeliu tr diegu visokiu voru puikiu viso 

k>u pavHa.1.. >n«.b.liu Ir graklaualu llrtunėlu krumu Ir Uosiu

VAKAC1JAS PILUsEOSKITK MUSU KOLONIJOJ.

Kreipkite* i mus norint t turėti tarpe Lietuvių pralendi vaKarnom e gura vieta pas gerus lietimus 
Ūkininku Linksmu* vakacUaa Mr» palo&koaimu j ūma prio

rftMRAAYrrrE ūkiškae
“ŪKININKU ZlNlOfT Kuri pradėsimo UUeidmėtl nuo 

ta UKPARTtVbtKOH lltuetruotra f.i urnai** Porino Ju II 
evarblauala linu*. talpina MokallMtiaualu* raktus nu gvriauataa patarimai* Ir pamok lulmats apie 
riaeklus kekoae uMuInkavtrne, talpinata dėt moterių naudingu* pasitkalUmua kur ras Visokia penime- 
kininin apnl namu tvarka ir tvarumo apie poatrė ditnn a p ta vteoklu* pagaminimui ir konservu su- 
•l*rimtre tr 1L Talpinate rlaoku gargs aiminiMcua paamkaiumua Tai p Inai a JaunomaoeiJ pariakalunug 
Ir agtyroa. talpina turgų tinloa tr visokius Praneli mus lAprokybos eritias. ITtttlItAATKITE kiekvienas 
Lietuvi* tg puiku Ir naudinga bllkraktl Kaina metama f 1.30. puanlj malu 31. l’trubeOuuae lt.M 
metama Naloneklte pagelbėti gauti "UKININKV tIXlOMH** Kodaugiaunl* akaiutoju reikalaujame 
vtaoee kolonijom AGENTU rinkti praapimeralorlnn ir npakeibunua. Prabom o Koreapandentua tr Ra- 
Aytojua j taika pagelM-ktte juau Ir vlauotnonėn I-nlkraAil viaokta gerule raliai* paly-rimala ulplldytl 
ut k« Itkalno tariame afiu. KU VIKOKKIK REIKALA1M Krelpkltea | UETVVrU ŪKININKU 
DIUtUGIJOK Adminlatratoriu ANTANA KIEDIk Aut Adreao. •

Klero arba V pilvo.

LADauan.

tmlandllo mi-noalo eis kas dvi saraltis kar
ti! 4 nuo !« lyg II pusiapĮu Kuria padavtnoa 

Ir pa mokia įmeta

Lietuvių Ūkininkų Draugija
Robinson Building, Scotville, Mich

VAIKAMH.
Indivldunle Lnairukclja atskyriu 

dr.partruvmaa dėl maJH) vaikučių. Vs- 
iluujant kaiurtudokUuU tainuių Iš 
Chicago*. Adresuokite:

Dtn't-lar t lUs Purk. IU.. arba 
M*wnx Trmplr, Kunliary* 

1335 — Tkdclotias Cintrai 3MSU.

DR. S. NAIKELIS

.................• ......... ■■ ~.-ĮĮ 

Dr. L E MAKARAS "
LS-tuvU Gydytoja* tr Ctilrarsaa
KmHmm,.. >MM ha. M**Uaa

I - Iwum« M« U Wil—aa 
Ctaao^oj: «*1» Mo. Wood Mtr.
T* Krt.rra. raOaka aw »i3» ta f>M

Y tAaf ore**
X.
1 ? ■X

K-

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UETVVM ADVOKATAI 
«»t ». uimiu iruMrr re* M. imIi -Titm 

<hu auo.
MUUitln t>t*

A. f A.

P. REGELSKIS
Mirė Kovo 23 d. 1920, 

7:10 ižryto. 33 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno 
Gubern. Raseinių Apskr. 
Kražių para p. Trakšėtų 
8odoi. Amerike išgyveno 
14 metu paliko nulindime 
seteri fr ivogtri. Lietuvoj 
broli fr seserį, tarnavo 8. 
V. kariuomenėj, buvo fr 
Franci joj.

Laidotuvės bus pėtay- 
čioj kovo 26, 1920 ii Ne 
1—.W.. VR__ NaamaMlan, A■ eSSSU . *«•. SMMU.JVMO, ** 
vai. išryto į Sv. Kazi
miero Kapines.

Gimines fr pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po 
num. 4341 S. Franeūeo 
Avė. Liekamos nuliūdę 
Sesuo. Ona irOOOPER CARLTON. į ‘IldnaEteu

d, p,H, tr Onl I
A

1 Hyde Pnrk fr Wi*

Valstijos Reguliavimas
iiiiiiimimiiiiiiHi»iuiiiiiiMiiiHMiiiiiinniiitminttiinmitttiiim:mt;:imm

.Midiignne yrn 227 privatines luuikos. į de
šimts metų 28 iš jų žlugo, tai viena iš kiuk- 
vipno* aštuntom Valstijinių bankų yra 523, 
į dešimts invtų tik tiri iš jų žlugo, lai vienu 
iš 262 bankiį. Privatinių bankų žlugo trisde- • 
šimts trys sykius daugiau negu VuLtijinių.

Dėkite piningu* »u mumis ir bukite atsargus.

Leonard Street Branch

KENT STATĖ BANK
“Namas dėl Taupumo”

Leonard Str. And Broadvay Avenue. 
Grand Rapids. Michigan.
Henry Stehouvver. Mgr.

ii u Srr«j«iu> 
iki nštiuonių..

K

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!

atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbu gerus |«rugus. Gerom* daibuuu- 
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandas nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po

I

'*

Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
ėaiutenškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembty kuris gali būti

pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
paliktų Šis dalbas atsiųsk ję pas mus, o 
mes užūkriuamc, kad ji bus užganėdinU.

Atsišaukite

* k .

Stewart-Wamer Speedumeter Corp.
1828 Diverscy Parkwav

ki

MUaauk.ee


.... .

1 DRAUGAS
■e lt

CHICAGOJE.
!*■ 
I
■

I
<4*----------------------------------- ------------------------------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS palikta ir toliaus pa-■ __
Ketvirtadienis, kovas 23 d.,

Sv. P. M. APREIŠKIMAS.
Penktadienis, kovas 26 d..

ftv. Ludgeras vysk.

BRANGINTAS GAZAS.

į MIESTAS ŠAUKIASI 
GELBOS BANKŲ.

PA-

Reikia 4 milijonų dolierių 
darbininkams.

Chicagoje streikuoja vežė
jai ir šoferiui. Atmatos ir j**- 
lenui neišvežiojniiii. (latvės ne. 
viihunos. Be to žadu sustrei
kuoti ir dnuginu miesto dar
bininkų, negavę didesnių už
mokesčių už darbų.

Ton tnrT
in-. šilt<«Mies dienos. 
Nevalomas miestas dnr 
taisiau nžsiters ir kas bu« 
kaltas, jei pakils ir ims siaus
ti visokios ligos?

Darbininkams juikolti už
mokesti netnriiiui pinigtj. Ib*i- 
knlingn apie 4 milijonui dolie- 
rių.

Išjjradžių buvo mnnomn 
tam tikslui išleisti bomlsus. 
Bet pasirodė, kad bondsų ii* 
leiilimns Imtų neteisotas. 
» Ieškota kitokių priemonių. 
Bet nesurasta.

Pagalinus nutariu šaukties 
IMigelta* tankų, kad šiton udes 
tui paskolintų pinigų.

Kaip girdima, luinko^ ne
laimi prielnnkinuja lokiam 
sumanymui. Bet katroms rū
pės nuėsto gerovė, tos, gal. 
duos pinigų.

Senai nebuvo ėin tokio dide
lio susikrimtimo miesto tary-

11

. pjuėio 1 d., 1919 m., guzui už 
, tiikstnntį suvartotų knl.inių 
metrų ėmė 70c,

Stiife Public Utilities ko- 
misijn su paminėta diena lci- 

I do kompanijai puhranginti g6- 
i r.ų ligi 85 centų. Tnsai pr.-, 
Į branginimas turėjo pnsibaig- 
j ti šio kovo 31 d. Gnzns ir vėl 
turėjo ntiugti.

B<-t štai ta pati komisija dn- 
bnr tų garo pabranginimų 
prailgino ligi šių,metų pabai
gos.

Kiuh-.ngi gnzo kompanija 
pndidinA užmokestį savo dar- 
biuiiikain-, tad pareikalaus ko
misijos <lnr (įauginus pabran
ginti gazų.

■■■ a
■

Guzo koinpmiijn ligi rug- ■
I

DIENOS ŠVIESOS KLAU
SIMAS.

Ateinantį pirmadienį mies
to taryba galutinai aptart* 
dienos šviesos klausimų. Nuo 
tarybos prigulės, ar t na kinu- 
simas bus priimtas nruitmes
tas.

Sulig Chicagos Durto Fe
deracijos viršininkų tvirtini
mo, darbininkų didžiuma pric 
šinnsi dienos šviesai, ty. pava
sario ir vasaros motu nustn- 
tyti laikrodžius viena valnn- 
da paskiau.

TĖVAS PAŠOVĖ SAVO 
VAIKĄ.

bo««*.
Ar nepri.-ifis pagalvoti kiek 

nor< sumažinti algas miesto 
valdininkams ir patiems tary- 
hin inkams.

JUODUKAI PEILIAIS SU 
RAIŽĖ KONDUKTO

RIŲ IR MOTORMANĄ.

Coliag«* (Srove ave. gntve- 
kariu važiavo trys juodukai 
(nigeriai). Suėję jie priešakį, 
nėn plntformon ėmė rūkyti. 
Motormnnns liepė jiems ne
rūkyti, kas gntvoknriuose už
drausta.

Kuomet jie nepriklausė, mo- 
tornumns suslnhlė gatvoknri 
ir mėgino juos išmesti lau
kan. Jie iš«itraukė peilius ir 
ėmė badyti motormanų. Jam 
pageltam atėjo konduktorius. 
Tr tasai gavo peiliu.

Visi trvs suareštuoti.

KUN MC CABE PERKELIA
MAS Į KANSAS CITY.

De Pnnl universiteto prezi- 
itenlii- ir Hv. Vincento pnrn- 
pijos klidmnns, kun. F. X. Mr- 
Cabe ĮMTkelinmiK klebonauti 
j Hansus (’ity.

Kun. MeCnln* yni migšto- 
<lorus vvrns, <|idis Airijos ne- 
priklnusomybės šalininkas.

• a rtauohu

A. PETRATIS. & CO.
Mortgage Bank 

l*T*Tt-INB JI(*HC» 

Europein American Bureau 
»«••<>• F.*.,«> Par«aatfa Laivakaetaa 

ĮMOT AMIJĮ jįĄg

Ull U Keitei $u»«, ilbMit
riit.Hoit Bout«vaao.«1l
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

MISIJOS WEST SIDEJE.

Frank Pinnno. 6(M» So. Mor
ena imt,, mirtinai pašovė sa
vo 18 metų sūnų, taip-gi 
Frankų, kuris neklausė tėvo 
ir per dienų-dienns tarnavo su 
kitais savo amžiaus sėbrais.

Tėvas suareštuotas, gi vai
kus mnrinnnins ligoninėj.

Pinnno tvirtinu, kad ver
čiau pačiam nušauti tokį ]m- 
klvdusj vaikų, negu paskui jj 
turėtų kiti nužudyti nrlui pa
karti.

Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Misijos prasidės 
ketverge vakare kovo 25 d., 
7:30 vnl. Baigsis seredo*.- va
kare kovo 31 d.

Misijos pamokslus vakarais 
sakys kun. P. Bučyš 7:30 vnl. 
Rytais Mišios Ims 8 vai. ir po 
Mišių juimokslus sakvg kun. 
F Kudirka. Vakarais hn= 
palaiminimas su Av. Sakra
mentu.

ėių. Paskui sutarta surengti 
vėl kokių pramogų.

Siame su.-ii:inkiiiiv p-lė Bo- 
naitė ir p. J. Rajauckaa, kaipo 
garins narini, pabaigė mokėti 
savo šimtines. Ariu jiems.

Pajamų tų . vakarų buvo 
$164.96.

Visiems našlaičių gvrada- 
rimus širdingas neiti.

S. Jucevičius.
Pirmininkas 4 kp.

------------------—------------------
PAIEŠKOJIMAI.

68.701 UŽSIREGISTRAVO.

Praeitų antradienį užsire
gistravo 52,493 vyrai piliečiai 
ir 16,298 moterys pilietės. Ti.d 
viso 68,701.

Dabar Cricagoje yra išviso 
užsiregistravusių vyrų ir mo
terų piliečių 816.147.

NELENGVA BUS GAUTI 
DEGTINĖS.

Ligšiol visokie tikri ir ne
tikri gydytojai perdaug išda
vinėjo žmonėms receptų įsi- 
<rvH «VfltutitiZsun

Valstijinis prohi biri jos di
rektorius parėdė, jog ateityje 
gydytojai receptus galės ra
šyti tikini nnt valdiškų blan
kų. (ii blanko? bus išduotos 
tik ištirtiems gydytojams.

PABRANGS ANGLYS.

Anglių kompanijos (’l.'en- 
goje negali'atsidžiaugti, kad 
su ltalnndžio 1 d. paritai gi a 
anglims vyriausybės kon’ro. 
Iė. Ir todėl Im* niekur nieko 
jo« tvirtina, knd pakilsianti 
anglims kainu, kokiu šiandie 
esanti permala.

^lAPUDINEe 77* •

gPĘNDABLE ABJOLUTELY 
OR HEADACHCS 

10*00 * 60“j DcM? apbrfhn

ATSIŠAUKIMAS Į LABD. 
SĄJUNGOS KUOPAS.

1'uirAkuu oiuboall.. Mi-
lculo ir dm ūko J'al^o Kupriu, abudu 
t>at'int> lt Kauno (Stibrrn. Rnarlniu 
parai*. Vunlky KaUno Turiu »vnr- 
by reikalu prie fT V meldtlų 
kaukti Alut> ndrcitŲ:

Frau k Maaa-
73U Cbt-MIMrt M.

l*orl U n-IUiiKtOn. Wlw.

“SEP.TYNI PASKUTINIAI ŽODŽIAI■MNUO KRYŽIAUS”
a

Lietuvių kalba tų Kantatų piraų syk stato: •

Lietuvos Vyčių Chicagos Apsk. Choras

■ 
e

■
■
■
■

■

■

iNedelioj, Kovo-March 28, 1920
7:30 vai. vak.

I

KIMBALL HALL SVETAINĖJ
S. W. cor. Wabash Ave., ir Jackson BhrcL

■
■8 ♦

*. m
Ifii Knntntn “Septyni Paskudiiiai žodžiai nuo Kryžiaus” yra puikiausia iš miknių, perrtato gifr 

ir muzikoj mirimų Kristau*-, kiHimrt vi«j oanitų sujudino, kaip tai pcrknnai, žaibai ir kiti 
stebukhnri <lalykai.

Tų Kantatų paraše Thra hu-Bois, vertė Kun. F. B. Serafinas. Chorą* ir aotatai renginiu kuoa- 
Iro pinusini, kud alliku* Kantatų kuoptiikianaini, ši* chorą* neapgavo nii-kuonn't. taip irdabar užga- ' 
mdiim jus vi*n*. Choro vi*dėjn* visirma gerai žinoma* Prof. A. l*<>citta ir jiun* žinomi ravfjnnti »> 
jhhtl. Krienams rimu? į šį pražuutrių Koncertų.
I’ijii Ttkulai h‘tzrrrnali Tūliflut fjalitnn gmtti f»<>* i‘i*i« ('h'raptut Tyi-ių nariu* ir BrUorrno ® 

KoMKfrrfitnrijoj, ?

S

i

Kapitalas
$200,000.00

imiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiumniiiimiiiiit

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Perviršis
$25,000.00

NETIK VISOJ CH1CAG0J. BET IR VISOJ AME
RIKOJ MOKA 3 NUOš. UŽ PADĖTUS PINIGUS. S

patvtrcntae tr varto- 
Jurnoi (Uurimo, UatuTlę. kuria <ra- 
J1J« koncerną* tr augtiai rakotaM- 
duojama kaipo Knrtaual* koncorllba 
padaryta Buvlanjioaa VaJutlJoa* A* 
manką Maa ralirua »a parūpinti 
r.ujitr- arta t-tno toao.

K«(kalaulUta AaUuofu. kurį UoUub- 
?lam< dykai.

GEOBGI & VITAI MUSIC CO. IMO w. 47Ui M. cauraco. UL S

Didžiausias ir Stipriausias 
Valstijinis Bankas

įgilki. Sųj. Centro įgaliota* 
agitacijas verti aš, žemiau pa- 
riraĄ'B, meldžiu visų I^ib. Sųj. 
kuopų prisiųsti savo alskuitn- 
nuo liepos mėnesio, 1919 m., 
kiek kuri kuopa turi inešus 
pinigų našlaičių prieglaudos 

>iidnn. Atskaitos bus viešai 
p.1-keUitos, nes reikalinga ži
noti. kuip kuri kuopa darbuoja
si dėl įsteigimo našlaičiams 
prieglaudos. Lab. Sųj. narini 
lai nealiejoja, kud jų suaukoti 
pinigui bus sunaudoti kilniu 
kokiam tiksiui, ne našlaičių 
prieglaudos naudai.

Nereikia ne sakyti, visi žino- 
me ir jaučiame didelį reikalų 
pastatyti prieglaudų mus miš 
hiiėiains. Tut intvmpkim savo 
pujiega- didesniu veikimnu.

I^ib. Sųj. kuopų valdybų*, 
sujuskit, rengkit įvairius vnka- 
rtis iH'ieghiudos labui.

Agitacijos reikale kreipkitės 
visados šiuo antrašu: S. Juče-1 
virius, I.dib. Sųj. agitatorius,. 
726 VV. 18th SU Ctiii ago, II.

Iš LABD. SĄJ. 4 KUOPOS 
VEIKIMO.

Lab. Sųj. 4 kp. vi--gi veiki
me nrntsiliekn. Būrelis gerošir-, 
<ižių žmonių darbuojasi, kad 
tik greičiau stotų našlaičiams j 
prieglaudų. •

Vasario 29 d. kp. buvo įren
gus vakarų, kurie ]M>lno davė 
56 dol. Pasidnrtavusiems as- 
meniuip tariu širdingų ačiū, 
ypač L. Vyčių 4 kuopai už su- 
v a i* lininių grąžo veikalo.

a VAVIIOM ruuriMmiMMUt 
nutžai narių atsilankė, bet visi 
su nepaprastu enturijaunu pa 
sirįžo ir toliau darbuotiem. Nu
tarta įrengti agitacijinį vakn- 
rų. idant •padalinti nnrių skai-

nu r.

I

(Lietuvis)
41* W. Markes Mr. 

roUavlllr, t*eoaa- 
nuimi, llfotnla priima 
Nuo I Iki !• vai. ryto

Bu

1 ’.kl 1 v&L
Nuo < Iki 1 va|. vakar*

j

M—

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4930 W. 13 BL 

Kbtap. «• Court 
Rra. ItM W. <• Armue 

Telefonai Cicero >*S*
r***--

GYVENK GRAŽIAM MIES 
TELIJ.

Mes galime Jums parduoti 
didelius lotus GRAŽIAM DĖS 
PLA1NES. kuria randasi tik 
kelios minntos važiavimo iš 
miesto nnt North Westem R. 
R. Mes galime šiuos lotus par
duoti už labni žema kaina au 
mažų cash įmokėjinių o balan- 
ca ant lengvų mokesčių. Daug 
lietuvių šeimynų jau nusipirko 
žemes* čionuis ir jnu pradės 
statyti gražius namini. č'ionais 
yni nepaprasta proga prasi
šalinti iš tvankių miesto Bato. 
Rašykite, Telefonuokite arba

Atsilankykite Canal 6296

Frank J. De&n, 
1404 W. 18th Street.

K.AI.UAMK i.ivrvviJtam
k-............. ................

“-T

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 
on*«a naiaBMttrJ i 

South La Salio Street

Tri. Cr-ritral esto

29

Vakarais, 812 W. 33 St.
Tt4. Vardu 4U1

■
■
I

K
I
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kuri išmoka du syk j metus, Sausio ir Liepos me
nesiuose. Siame Banke pinigus galima atsiimti ant 
kožno pareikalavimo. Valdyba ir direktoriai šio 
Banko kviečia

VISUS LIETUVIUS CHICAGOS

atsilankyti ir susipažinti su šiuom didžiausiu Lie- Į 
tuvių Valstijiniu Banku, kurios Kapitalas sekia g

$2,322,767.85
o

BANKO VALDYBA:
Joseph J. EliAS, Presidcntas.

Wm. M. Antonisen, Vice Pres. ir Kasierius.
Joseph J. Krasovski. Vice-Pres, 

Stanislav Valančauskas. Abi't Cashier.

š

Suimtoj 27-tų dienų Kovo. 
J920 meti ura pnnuddoa ui 
<lu*ė inturų numylėto mina u*

CEZARO SKINDERIO
Už du&inėa panuildi y stai- 

bu* ftr. Krvžian* Lietuvių R. 
K Bažnyčioje, prie 4fi-tra ir 
llermitarr Avr. apie S valan
da ryt mėti. Kviečiame visus 
KimioM ir paiįatamna

Jnu melai praslinko aplri- 
dai Sį sviria. Miegok ainiui u* 
n.kirų sunau numylėtas.

Atakyrė tsvę mirti*, likt
umui nenaudu* Ir inuwų iirdia 
«pau<tžia stūmimai nrandna.

il«u be tavo* liudnuiua* 
troškina Neužima kita virtos, 
nei širdis runiina.

Afmtnrlami tave
aut iio avirto M<-Jsk prie Die- i 
im dailinu ir prirrnftk mama f 
virtų. |

Liūdnumo perimti |
Tėvai ir Šėmio. ■

Ųniversal Statė Bank ■
3252 So. Habted Street, Chicago, Illinou,

V_____no »• . -rvaiiipo* JJ-CIUJ gatves.
2

BOND A SHARE8 8YNDTCATE

BANKINES VALANDOS: Pagedėliais. Seredotuis, 
Ketvorgain ir Pėtuyčiouiis nuo 9 vnl. iki 5 vai. po 
pietų. UtarmoKais ir Kuhc‘omis nuo 9 vai. ryto iki 
8:30 vai. vakare.

Jeigu nori įdėti savo piningus 
luul ncilii J4* I OKtu. ar 
ral>k rrįkalau.tanui. |>nalXk toluty I

NEPAPRASTA PROGA
Perkantlam* anoua namu* Ir atatanll-cia naujua. tnaa akollname 

piol*ua ant labai Irnrvu Da Jokiu l*ka*?i«
PUnaa latormatijaa callnui r»utl ka* l*irtna,ftm) nan ?:M ral. 

ank. Iki • rak rak, *v. nJnno paraplJ!**Ja avatatnAta mta »*•.— 
•r jiMtsuen arvaua, arm MV-NBdr.^. valdyba

Lietuvos Vyči\i Building and 
Loan Asiociation

Jurth Zakaa. Finu.. P. lUlIutk. lUk.. Ik Sekloki*. Odlii.. 
OUiT I nkai An-nne. IMI no. DalaM ML S4M

LLM..
malrlnm*. I

J
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