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STOVIS VOKIETIJOJ, 
- BOLŠEVIKAI ATRADĘ SU- PRANCŪZIJA NEPATEN-

ŠALUSIU 16,000 KAREIVIŲ. KINTA S. VALSTIJOMIS. 

I f . I Bolševikai kontroliuoja visą 
Kareiviai, turbūt, priklausę i Amerika gali padaryti atskiria 

voKieiijos vynausyDei 
« 

Patariama Ebertui Padaryti 
omisąsu 

įEuhr spsk: Apie ".snrudj stovi į 
pranešta iš Essn ir Dusseldoiio. 

Belgo kariuomenė apsaugoja til
tą pęr upę Rhine ties Vokietijos 
miestu Voscl. Ofieijaliai užgimt:. 

I kad Wesol butų paėmę bolševikai 

Denikinui. taiką su Vokietija. ! 

No. 72 

Londonas, kovo 25.—Bolše- j Paryžius, kovo 24.—Kuomet į 
vikai iš Maskvos depešuoja. į Suv. Valstijų senatas neratifi- i 
kad jie Stepuose (pietinės Bn-j kavo Yersailleso taikos sutar-
sijos lygumose) atradę snša-jties ir kuomet prezidentas! 

i 

riuomenę prieš l>olševikus i Ruhr i kareivių, 
apskritj. 

BOLŠEVTKIZMAS ĮSIGALI; ševikai pareikalavę vvriausv-fc 5 § £ 1 £ f ^ ' * * " * ' [ z o f r o n t e -
• r i ^ v J .*»«W^J i stovi «i«ko iJMuiuuna. 

V U K I I G T I J O J . j bes pertraukti veikimą ko-! Berlyne nieko ypatingo. 
I kiani laikui ir padaryti koni-fpritmkti maisto. 

Ima 

Ruhr apskritis bolševiką vaJ-1 promisa, ty. taikinties sa nu-1 
domas. sileidimais. 

Anot žinių, tasai bolševikų 
• reikalavimas išpildytas ir bus. 

Kare Pasibaigė,.bet Išlaidos 
Menkai Mažėja 

VYRIAUSYBĖ VIS DAR 'liaus: karės laivvno — IŠ
TURI MILŽINIŠKAS | 443; vidujinių reikalų - 7y 

IŠLAIDAS. j 792; vyriausybės spaustuvėj— 
3,172; žemdirbystės — 4. 819; 

Palaikoma departamentuose : pastos — 2.463. 
galybės darbininku. Karės metu laikinai pasta-

lydintuose trobesiuos ant ke-
Washington. kovo 25. - 1 \\ų a k n i z e n u v p l o t o i r g į į į 

įvarė pasibaigė. Bet Čia nepa- j fa .i.!r gyvena karė? depar-
kad Suv. Valstijos, turbūt, jau j sibaigė vyriausybės departa- j tamento darbininkų. 
atsisakiusios maišyties j vidų- į mentuose milžiniškos išlaidos. ; Kongreso atstovas Oood 

LENKAI SAKOSI ATMUŠA j jinius Europos reikalus ir ar Šiandie vyriausybės tarny ! tvirtina, kad daugelis iš tų 
BOLŠEVIKU ATAKAS. | kartais nepadarysiančios at- boję visoj Šalyj yra 200.0001 darbiniafc 

Eberto m'iausyl>ė siuneia ka- i lusin 16,006 priešbolševikmių į AVilsonas Prancūziją pavadino i 
; militaristine viešpatija, pran-j 

Toliaus pažymima, jog bol-jeuzus pagavo mintis dabar; 
Leipzigas aprimo. Susisiekimas I ševikų kariuomenė progresno-į stipriau militariniai apsidiau-

jsu Halle. pietvakaruosc nuo Leip-| j a n t i išilgai geležinkelio Jeka-1 sti prieš Vokietiją. 
| žigo. pertrauktas. i terinodaro gubernijoj. Kanka-; Prancūzai yra nuomonės, i J 

srhff lmkn '»:?"'i! •*a^w««A4 U l l V i l i ILPtt* 

Paryžius, kovo 25. 
>1—U^i V " - l « a * ; i - . 

Ruhr 
aps«.my,j, rOKietijo.], saie tai-1 paiauina. Ką ,]ie nanja pasa-
kininkų okupacijinių plotų, i-Jkys. 
sigalėjo vokiečių bolševikai; Pirm to Vokietijos vyriau-
(spartakai). Bolševikai suor-jsybė buvo pravšiusi talkinin-
ganizavo nuosavą raudonąją | kų pagelbos prieš bolševikus. 
armija ir nusprendė nepasi- • _ __. . . . . v , 
A„ •• iT-u j . • v'- 1 Talkininkai stovi už komuro-duoti Eberto vvnausvbei. 

DARBUOJAMASI KUNIGĄ 
McCABE PALIKTI 

CHI8AG0JE. 

i skirtos sutarties su Vokietija. 
I Prancūzų spauda vis dar Bolševikai paėmę Mogilevą. . Prancūzų spauda vis dar karės 

*<* Į kaltina prezidentą YVilsoną. j Pirm karės Colnmblr. Jis-
Lenkų'. KOĄ senatui nepavyko ratifi- trikte ^yriausyb«'>s tarnyboje 

iv kiti ci-

darbininkų daugiau, kaip pirm \ T a i p y r a Columbia distrikte. 

Visoj šalyj yra 726, 369 dar
bininkai. 

Bolševikai kaip kartas dau
giausia veikia neutralės juos 
tos plote, kur. sulis: taikos su 

misą. 
Vakar talkininkų ambasado

rių tarvba svarstė Rubr pra
tarties, negali ineiti nei vo- : kricio klausimą. Nutarta pa-
kiečių, nei talkininkų karino- į reikalauti Vokietijos vyrian-
menės. . į sybės, kad ji priimtų bolše-

Rnhr apskritis yra svarbus] vikų siųlomą kompromisą, 

TUO TIKSLU VEIKIA 
ĮVAIRIŲ TIKĖJIMŲ 

ŽMONĖS. 

Pasiųstas prašymas kunigui 
perdėtiniui. 

klebonautų i Kansa? City. 

Cliicagos laikraščiai prane
šė, kad vietos Be Paul univer-

'įsiteto prezidentas ir Šv. Vin-
Vokietijai ir Prancūzijai. Te- j padarytų > r o s galimus nus i -L^^ ^ P a u ] o pSLT&vąm k 1 e . 
aai yra svarbiausios anglių | leid.mus ir taikintų*. L ^ į g e r h . kun. F. X Mc-
k a s3*log-._2,^ kasyklų bm-oj Jei nepavyktų susitaikinti , ,C a b c ^ Chįcag^ perkeliamas 
pristatomi anglys visai Vo- j tuomet talkininkai leidžia Vo
kietijai ir Prancūzijai, kuriai! kieti jos vyriausybe? pasiųsti 
tas pristatymas pripažinta*] savo kariuomenę prieš bolše-
taikos sutartimi. »| vikus. ^ 

Bet jei ir ta kariuomenė 
; nieko pagaliaus nelaimėtų 

Šiandie tad iž tų kasyklų i prieš bolševikus, tuomet tal-
anglys jau neišvežami. J kininkų armija turi užimti an-

Bolševikams teeiaus trūksta | gYn\ laukus Ruhr apskrityj. 

Varšava, kov0 25. 
štabas ofieijaliai praneša, kadjkuoti taikos sutarties. Kaip,i>uv0 37.908 klerką 
pašėlusi bolševikų ataka prieš > seniau čia buvo daug pasitiki- i viliai darbininkai, 
lenkus Bobruisko apylinkėse j-ma prezidentu "VVilsonu, taip. Karės metu tas skaitlius 
atmušta. į dabar jau daug juo abejojama, i daugiau kaip patrigubintas. 

Bolševikų kariuomenė apru- j Ir jei Suv. Valstijos ištiknj-j Lapkričio n , 1918, kuomet 
pinta šarvuotais automobiliais j jų atsisako mdšyties i Euro- P*^aiT ta armisticija su Vo-
ir tankomis. ! pos reikalus, reiškia jos atsi-j kietija. buvo palaikoma 117,-

Sakoma, kaikuriose vietose ; sako gelbėti ir Prancūzijai at-į 454 darbininkai. \ 
lenkams p r i ė j o muštiem tie-; eiryje. Todėl Prancūzija š iarJ T a ? skaitliu? mažai suma-, 
siog su durtuvais, kurių bolše- j die turi ieškoties kitokių prie-; ž in ta*- ^ s &**&*> palaikoma i< n" o ? 0 ~ -' "" 
vikai neatlaikę. , monių prieš galinčius kuomet <^r 100,110 darbininkų Įvai-j K o n ? 

Lvovo laikraščiai paskelbė, j nors pakilti vokiečius. ! riuose vyriausybės departa-;'-1^ yra išlaidų ^o mo 
kad bolševikai paėmę Mogile- Prancūzija, sakoma, nngali centuose. 
vą. Pirm to iš miesto pabėgę! laukti dar ištisus metus, kuo- Daugelis mažai ka dirba, 
kuone visį gvA-ontojai. met paaiškės Suv.. Valstijų! 

T l llifrį •ijĮ.^r.Į.jistovyk--į tikras atsinešimas' i Europos' B to * " « « ^ daugiausia į sumos. Sako. jei t a s ^ t t i t l m t ^ 
la perkelta i Human sulig i patvarkymą. Tegu'taikos sn-! d i r h a P"1 1^1 1 0 ^ P ^ ^ n t e , | butų sumažintas nors 2n nuos., 

Pirm karės fe<leralėj ci\ilėj 
tarnyboj visoj šalyj buvo apie 
500,000 darbininkų. Šiandie jų 
yra 72G.369. 

Iš tų karės departamente 
20()fH)0 darbininkų. Pastose 
291,234; karės laivyno 104,-
422: pinigyno 71,070. Kiti ki
tuose departamentuose ir val-

Kongreso atstovas Good, ku-

miteto pirmininkas, "sako, kad 
tų visų darbininkų palaiky
mui išmokamos milžiniškos 

Gali sunaikinti kasyklas. 

. . „ ^ , 1 premjero Mazepos parėdymo, tarties klausimas bus paduotas | "«= ^ 1 4 f l - P a * k n i s e k a k a r < ^ ^ " ^ ]™š™* ****** 
Gerb. kun. MeCabe Chiea- • . - •-

goj^ labai daug pasižymėjęs 
apšvietos dirvoje ir visuomeni
niuose darbuose. 

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

, balsuoti piliečiams. Bet kas! departamentas - 22.287. To-. likusiais. 
KARĖS LAIVYNO BILIUS j bus, jei ir piliečiai paseks se- j 

T » - J _ l - - _ • » 1.1 
i m m jtt; _pIaIle^e rj-ittat>ixj 

berto vyriausybei, kad Vokie
tija negausianti anglių, ko) 
ireprrsiatysiairii jiems reika 
lingo maisto. 

ėmė daribuotes, kad kun. Mc-
hutarta po karštu disknsiję.; Cal>e nebūtų perkeliamas ki-

Talkininkų ambasadoriai i *nr- * 
įtuos pienus sudėstė po kars*!. Oerb. knn. MeCabe priguli 
į tų diskusijų. Xes Anglija i r ; prie Šv. Vincento de Paulo 

Su tais bolševikais kovoti į Italija buvo. priešingos užim- j kongregacijos. Todėl keli šim-
pavojus yra tame, kad jie kar-: ti tuos anglių lankus, jei Vo-:tai ehieagiečių tuojaus kreipė-
tais gali sunaikinti kasyklas,; kietijos vyriausybei nepavyk-j si į tos kongregacijos perdėtini 
pamatę neišvengiamą sau pra- ^ tų nugalėti bolše\ikus. ; gerb. kuu. Thomas Finney, 
gaiš^, Prancūzijos atstovai tečiaus į Periville, Kans., kurio parė-

To bijosi ne tik Vokietijos į kitaip žiuri i nuotikius Vo-įdymu kun. MeCabe perkelia-
vyriansybė, bet ir Prancūzija.! kietijoje ir pasekmėje jiems j mas. 

Sulig naujausių žinių iš Vo-j pavyko intikinti talkininkus; Pats kun. MeCabe paaiški-
jno, kad jo perkėlimas neturi 
; nieko bendra su jo veikimu 
; Airijos reikalais, kuriais jis 
daug dirba Tas jvyko miras 
vienam kongregacijos nariui 
mieste Kansas City. 

"Didžiai nesmagus daiktas 
apleisti Chieago," sakė kun. 
MeCabe, "knr turiu tiek daug; 
prietelių ir pažįstamų. Bet aS 
eisiu be jokio protesto, kaipo 
tikras kareivis. Suprantama, 
jei įsakymą? butų atmainytas, 
aš jausčiaus labai laimingas." 

K'mi McCsbe C l! fe°'*os "a 
zaunių darbininkų unija pa
skyrė arbitru nustatyti gazo 
kompanijos darbininkams tik
rą užmokestį. Kunigas apsi-

PASIŲSTAS/ SENATAN. ! natą ir atmes sutarti. 
Šiandie prancūzai pagauti j 

Washington, kovo 25.—Že- ; tik vieno jausmo—nelaukti j 
mesnysis kongreso butas pri-1 pagelbos nuo Amerikos, bet. 
ėmė karės laivyno bilių. kurin ! apsidraudimui ieškoti kitokių | 
ineina $425,0S9^DO išlaidų, i priemonių. 
Tan bilinn ineina $105,000.000: — . 
naujiems laivams, autorizuo- Coblenz. kovo 24. — Turin-; 
tiekis pa3irlxlmti 1916 metais.; gijos, Vokietijoj, sovietų va!-; 

Šitas biliu? dal>ar pasiųstas \ džia nusprendė dirbdinti nuo-j 
senatam j savus bolševikinius pinig.'.s. 

Vokietijos vyriausybe smarkiai 
priešinasi sovietizmui 

AMATNINKŲ UNIJOS STO
VI UŽ SOVIETŲ 

VALDŽIĄ. 

; <ituo reikalavimu nesumts. 
Atmesta visa eilė ir iv c 

reikalavimų. Tik vienas pri
imtas — panaikinti nepapras-

; tuosius karės teismus. Prezi-Buvo vedamos tarybos; vy 
riausybė atmetė reikalavimą, dentas Ebert panaikino tuos 

kietijos, Ruhr apskričio boi-į pradėti veikti. 

PADIDINTA UŽMOKESTIS OR. KARALIUS NESVEI-
MESTO DARBININ- I KAPBOTIS? 

KAMS. 
Cbicagos miesto taryba va-

fcar didžiuma balsų nutarė pa
didinti užmokesti miesto dar
bininkams ir tarnautojams, 

PASIRODĖ, KAD JIS NIE
KUS KALBA. 

jis ištirti proto svei
kumo komisijai. 

i .*,. « - „ J , •*«..,, ..»« daugiau 18.000. Tam 
tikslui pripažinta 
lijonai dolierių. 

Užmokestis padidinta polie-

D r . A . v. KaTftiiniiS, šQt'\-
4 mi-Jalisto, kurs norėjo pasidary

ti galą del rašinėjimo svai
galų receptų, reikalas vakar 

mon:t* gaisrininkams, kler-| pasibaigė be nieko 
rųsies dar-

biniiiKaius. V;5,iJri;;M. 
zoin streiku. 

Buvo kaltinamas probibici-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE 8YRNES 

aštrių 

' t*S M»6W OfT AMO-
OOKV FCEL LIKE 

. 40t»4<i OOT - l MAVe. 
r40TMiM6 TO 0 O SO 
\f tO«-> VJILL L 6 1 M t 
PARN A &ONCH OF 

VOOR HOiBAW>'S -SOC.K5 
»'LL APPetCtATE. I T ' rf \ 

teismus. 
Radikalai susilauks 

priemonių. 

Po tų tarybų vyriausybė 
nepriklauso-

JVt 
kad t 
dino. 

K" n L-; r, 

keblu m 
irvbi V.VM 

iežinodam: 

ian:.< 

s KM 

- jos agentas Goss, kad jis ne-f ima but arbitru, ,jei su jo pa-
legaliai ' 'užtai^s kilpas" Ka-j skyrimu sutiks kompanija. 

Bet agonta> ]h\ Karalisin> 
pasakojimus griežta i užgynė. 

I>::sok:i,.'j«' pnaboji-'-a apie; 
D-

ORAS 
KOVO žo. i»zu. 

svoik.in.,. CLicago. — 
djo> observacijai. N"psi taip rytoj pramatomas leng-

PrRKTTEiCABĖS TAUPY- j kariais ^un gali ir trukti gal- j vas lietus; mažn atmaina tem-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.),' voje vieno-kito šulo. j peraturoje. 

Berlynis, kovo 25. — Užva
kar čia Eberto vyriausybė 
galutinai atmetė amato inkų 
unijų ir nepriklausomų soei-
jalistų reikalavimą, kad Vo-; įsitikino, kad 
kietijo.įe butų Įvesta sucentra-į mieji socijalistai ir amatnin-
lizuota darbininkų vyri ausy- į kų unijos mėgina nuversti tei-

| bė, katra turėtų užimti da-'sotą vyriausybę ir Įvesti boi-
bartinės vyriausybės vieta. ^evikinius sovietus. 

| Prezidentas Ebert su savo; Todėl nutarta prieš juos 
1 ministeriais Įsitikino, kad to^l imties aštresnių priemonių, jei 
f kia vyriausybė butų ne kas Į jie nesiliaus kurstę darbinin-
i kita, kaip tik sovietų valdžia, | kus ir kėlę sumišimus, ypač 
j ir tai tokia, kokia šiandie Įsi- pačiam Berlyne. 
I galėjo Rusijoje. Vyriausybė nutarė kol-kas 

Tie patys socijalistai ir a-jsn jais apsieiti pasyviau, pa-
; matttinkų unijos reikalavo, laukti tolesnių radikalų žygių. 
| kad rekonstrukcijos vyriausy- j Ir jei jie patys nesusipras, 
j bės kabinetan ineitų išimti-! tuomet įkrėsti jiems suprati-

nai vieni darbininkai. Ir su j mo m^itarinėmis spėkomis,. 

Bolševikiniai gaivalai, kn 
; g g ; VOKIETIJA SUTINKA SU: rie kovoja prieš Eberto vy-

INTERVENCIJA. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 

Paryžius, kovo 25. 
j kiečių bolševikai smarkiai 
i veikia šalimais talkininku 

okupacijinės linijos Vokieti-
apskrityj. 

vyriausybė pra
nešė talkininkams, ka<i jų o-

joj. ypač Rnbr 

J Vokietijos vy 

j kupacija didesnių plotų labai 
Tarnaitė. — šį vakar mann išderėtas liuosasis vakaras, bet geistina. Ir tas turi bu; pas-

m^neadnori išeiti iš namų; nei neturėčiau ka veikti; jei tamis knbinta. kol bolševikai nesns- lyj atsiliepia su pilnu pasrri-
ta duetam ma lepinti savo vyro pančiakas tai džiaugčiausi. | tiprėjo. 

i riausybę, turi mažai maisto 
j ištekliaus. Bet mano maisto 

Vo- gauti iš Olandijos. Vyriausy-
bė tečiaus jau pasiuntė Olan
dijai protestą, kad nebūtų 
duodama maisto vokiečiams 
bolševikams. 

Nors šiandie visoj Vokieti
joj viskas kunkuliuoja kaip 
kokiam ugnekalno kratere, 
bet vyriausybė apie stovį ša-

i 

I 

/ 

/ 
i 

\ 
kėjimu savomis spėkomis. 

1 

m 

Wm 
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DRAUGAS 
a= 

LIETI? VIŲ KATALtKC DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* &kTms nedėldieaius. 

PRE5TMERATOS UAI.VA; 
C BU C AGOJ IR ržME.V, JE: 

Ketams 96.00 
Puse* Mt-tų „. 8^0 

BUV. TALST. 
Metams , to.OK 
Pusei Mem S.«> 

Prenumerata mokasi iškalao. Lai
kas skaitosi nuo užsiraiym* d.eaos D» 
nuo Naujų Metu. Karia* permairnvu 
adresą visada reikia prisiųsti ir secas 
adresas. Pinigui geriausia siusti išper. 
kant kras«je ar erprese "Maaey Or-
d»r" arba Įdedant pinignjs į regis
truota laišką. 

"Draugas'1 PuMshing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, Hl. 

Telefonas McKlmley 6114 

Moteriy Teisės 
Politikoie. 

Jau tik dviejų valstijų te
reikia pritarti naujam konsti
tucijos pataisymui, kad Suvie
nytu Valstijų moterys pilie
tės turėtų tas pačias teises po
litikoje kaip ir vyrai. Tųdvie
jų valstijų, turbūt, nereikės 
ilgai laukti, nes sumanvmai 

ir dirbtuvėje darbininkas pra 
leidžia tik vieną treėdalį savo 
laiko, o du trečdaliu būva na-
mieje. Valdininkai dainiaut>iai 
tik ketvirtą dal] savo laiko 
paveda oficijaliam darbui, o 
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. Grinistead. 
12 metų ji buvo mokintoja, 
1896 metais ji tapo mokyklų 
superintendente Crawford'o 
apskritije, 1918 melais ji tapo 
išrinkta kaipo narys i Karlas 
valstijos teisdavybės butą. 
Xuo to laiko, kaip jį ištekėjo, 
ji buvo pavyzdinga žmona sa
vo vyrui ir rūpestinga motina 
savo vaikams. Ji sakosi iš na-
bašninko Teodoro Roosevelt'o 
išmokus gerai suskirstyti savo 
laiką, kad ištektų ir viešiems 
reikalams ir šeimynos ruošai. 
Roose veltas net i- prezidentu 
būdamas ne visiškai paskęs-
< . . . . . , «iv."<uv.-c i c i a o u n ; . - ! - , \f 

mokėdavo būti geru tėvu savo 
vaikams. 

Kuo daugiau moterų :ms 
dirbti vieša darbą, tuo geriau 
jos išmoks suderinti savo na
mines priedermes sa viešomis 
pareigomis. Šiandien dar pa
sitaiko to nemokėjimo sude
rinti, nes šiandien dai maža 

VAKARIENBUTIS. 
(Pabaiga.) 

Seuoviiko*e dramose visuo
met bodavo paaiškinimų prieš 
veiksmą. Grekai tuos įžangi
nius paaiškinimus vadindavo 
prologais arba įžangomis. Su
lig to senoviško įpročio ir Va-
karienbueio misterija prasidė
jo prologu. Čia nerašysiu jo 
minčių, nes nedėlioję, kovo 28 
-.1. v i s a misip.rna. i r prnlng&į 

taip-gi bus atkartota toje pa
čioje vietoje. 

Prologą užbaigus pasigirdo 
už scenos liūdni balsai. Veikiai 
jie pasidarė reiškųs, pilni skau 
sino ir nuliūdimo. Tai buvo 
''Darželyje Alyvų," gerai ži
noma lietuviams giesmė, tik iš
pildyta nepaprastai gerai pri
tariant pijanui ir smuikui. 

Pradžia. 

gaus einančio pasikarti. Bet 
kaip tik čionai ir pasirodo Vii-
kiutės talentą*. Jos lupomis 
tarsi du žmonės kalbėjo: Judo-
šiaus savymeilė nesuprantanti 
to kas gera ir Judošiaus sąžinė 
pasmerkianti jo apsiėjimą. 
Klausant jautie.v. kad antrojo 
balso žodžiams pri jaučia ir pa
ti artistė. 

Cia norėtijal pažymėti paties 
autoriaus klaidą. Jis nesupra
to, kad Judesius nebūtų pasi
koręs, jei jis butų mokėjęs vi
siškai atsižadėti tų jausmu, ku
rie jį privedė prie niekšiško 
pardavimo. To autorius nepa
žymėjo savo tekste ir dėlto ar
tistas negalėjo to Įvesti nesu-
ardyuamas visos rolės. 

Tarp Judošiaus ir tarp Pet
ro kaltės kaip tik ir yra tas 
skirtumas, kad Petras visiškai 
atmetė savo nuodėmingus jaus
mus, visus savo ryšius su kal
tybe. Todėl Petro rolė huv« 
lengvesnė, nes reikėjo išreikšti 
tik VlPiiiJ, U A s a n r o d a i S£3Srku 

1 

nuoširdžiai pritaria politiš
koms moterių teisėms, nes jie 
skaitosi konservatvviškesni, ir 
jie tiki kad moterys taip-gi, 
konservatyviškos. Ko vyrai iš
mokdavo saloon'nose, radika
lių partijų surinkimuose, re-
voliucijiniuose laikraščiuose 
ar knygose, tas moterims daž
niausiai nepatikdavo ir nepa
tinka, Republikonai džiaugda-
Siicsi pažymi. kad Į JŲ parti
jos Linčoriio kliubą Grano Ra-
pids'e. Mieli, nepersenai įsi
rašė 400 su viršum moterų. 

Demokratai, žinoma, neap
sileis republikonais. -Jie pri 

Pakilo uždangalas. Pasirodė 
stalas taip kaip ant žinomo pa-
vetksio Leonardo da Vinci tik į 
be apaštalų ir Kristaus. Tuščio 
L* U i . ' . K u i ' 4 * » L" O l^ lVk^ r\»»TT/\ 1 * • »** O** 
. » * . * . . . > ' I A t « v> M U U 1 U V Kf%M • V/ , f l * i a * * t l -

geltonplaukis vaddnas Sainue- j jausmą. Braaiskva Urbiutė tą 
fcs. J i s neramiai žiurėjo per I padarė be klaidos. 
langą į nakties tamsą mieste. Neturime užmiršti, kad šitas 

Iš anapus scenos buvo gi rdė- j dvi vyrų roles lošė mergaitės. 
ti Išganytojo žodžiai: "Aš es- Jųdviejų lošime matėsi tiek vy
nu vyno medelis, jus šakelės.j ruškuoia. kad iifi moteriškas 
Kaip šakelė negali vesti uogų, j balsas negadino Į spūdžio. Veik-
jei nėra medyje, taip ir jus ne- smų jiega buvo tokia smarki, 
galite nieko padaryti, jei nebu- j kad nebuvo laiko atkreipti įlo
site manyje," [mos į balsą. 

Saniueliui balso beklausant! Tuo žvilgsniu daug lengves-
ineina į vidų namų savininkas j nis buvo Jadvygos Urbiutės 
Acbazas nzbonu nešinąs. Pa- i uždavinys,,nes jai teko išreikšti 

r.,;.;, -i i titucijoje greitai įvyks nauriin-! įmetęs jauną susirūpinusį, tar- į moteri&ot atgailos jausmai 
.j :• i_ _ ~ . j j . . ^ . " .t : !.... \.i..> ~N n—c;~ >-~£ x;~ 1 Maruos Mfisrdaleuos relėje. 

na'. Į buvo ir išgirsta apie paskutinę į Magdalenos kaltė jau buvo se-
Nesenai moterų teisiu sali-\ Kristaus vakariene, apie Šv.jna ir̂  be a^jonės dovanota, 

' Sakramento įstatymą, apie pa- j Bet Išganytojo kančia vėl at-
vojų rengiama Išganytojui. j naujino tą : įg i jus ią žaizdą, 

,. . . , ! Prie atgaitot prisidėjo skaus-
Samaelis H1 Achasas. •» -»*̂  -»* _j » 

^ ' " į mas iš meiles^ Magdalenos ro-
Abudu asmenys buvo su se- j lėje labai lengva įpulti i jaus-

noviškais žydiškais rubais.Tnr mingo klaidą. Jadvyga Urbiu-
kaizeriu už nedavimą tų" tei-j t ir i^> A c h a z o i r r u b a i buvo |ė išvengė to pmvojaus. Ji mo
siu. J i . rodėsi kurčias: Moterų brangus; tarno Samuelio nibaijke^o išreikšti, tod Magdalena 
teisių kovotojos viešai su pa- b u V ° * a U k s ° i r ^ § i d a b r ° ' | ^ j o ^ • J e ^ bet grynai kaip 

bet gražus ir švarus. ; mokine mokintoją, kaip nuside-
Abiejų tų asmenų roles lošė && s a v o >«gew«o», o ne ki 

Šv. Kazimiero Akadeimjos mo
ki nės mejgaitės. Xors tat 
Achasas iš viršaus išrodė apv-i1)1 

t -r 

tfinktu, kaip teorijos prisilai-; 
kymu teisingai perprato, kad 
jauniausis apaštalas visai ne- j 
turėjo augštos pagarbos apaš- j 
talų viršininkui ant rytojaus. 
po užsigyninio, Kristus ir Ma
rija žinojo Petro ir Judošiaus j 
skirtum;), bet šv. Jonas buvo 
palinkės juodu abu pasmerkti. 
Tas jausmas apsireiškė net ta- į 
da, kad Jonas Marijai liepiant į 
apskelbė Petrui dovanojimą. 

Kareivis Longinas buvo la- į 
bju nsuuLŠus. i '-»e!-s!irėdžiusia -
mergaitę. Kada jis ištarė: " A š 
daug žmonių užmušiau," tai 
sunku buvo tikėti. Pagirtina, 
kad savo rolę mokėjo. Taippat 
ir Veronika atnešė stebuklingą
ją skarą išpildydama įsakmiai 
kas buvo autoriaus pažymėta. 

Visos sunkiosios ir lengvosios į 
rolės turėjo tą ypatinga, kad J 
savo kall)as mokėjo atmintinai, j 
Nei vienai nereikėjo šnabždėti 
iš šalies. Viena kitai nepainio
jo savo klaidomis. 

Scenos Priemonės. 

W^K& 

etvirtadienis, kovas 25 1920 
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Telefono Patarnavimas 
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jau įnešti į Dela\varVvaht:-i moterų dirbančių tuos du 
jos ir į Kolumbijos Distrikto I darbu. Bet juodu yra sude-
teisdavybes. j rinamu. Reikia tat tikėtis. 

Kolumbijos distfinte moto-! kad Suvienytų Valstijų kons-
rą teisių lygybės sumanymas' 
^ . . . . . . b n v u u c j u t i u . . ! . urjs l^l i i l ! 

neveik nėra piiečin-nlcų. Dt-
lavaro valstijos teisdavybėje 
yra gana smarkių priešiniu-1 ninkės stovėdavo Washingto-
kų, bet ne taip smarkių, kad į ne ties Baltaisiais Namais pri-
nebutų vilties patvirtinti pri-'. mindamos prezidentui Wilso-
psžfnim^ moterims lygių sufnui reikalą duoti moterims pi 
vyrais teisių politikoje. 

Kepublikonai giriasi, kad jie 

1 Hetiškas teises. Neonai tos 
moterys WiIsoną vadindavo 

nų kovotojos viešai su pa
nieka degindavo YVilsono vei
kalus, kuriuose jisai buvo ra
šęs apie pilietiškas kiekvieno 
žmogaus teises. Wilsonas nu
sidavė nenorys užtarti mote
rų. Policija kartais ir nema
lonumų pridirbdavo kovoto
joms už moterų teises. Vis 
ka>. tai>i, rudyte rodė. kad 
W ii sena s nedemokratas. 

Tik štai jam betylint susi
daro, kad beveik tiek valsti
jų pripažįsta politiškas mote
rių teises, kiek to reikia, kad 

paėsta, kad Lincoln"as yra į konstitucijos permaina įvyktų, 
pasakęs: "Duokit valdomiems t T a ? f a k t a * parodo, kad Wil-
rygų balsą valdyme: tat yni 
tikra ir vienatinė savyvalda" 
(Allow all the governed an 
equal voice i n governement; 

šonas yra rimtas politikas. Jis 
nesileidžia i tuščius plepalus. 
o < i arba padaro. 

Jis turbūt taip pat padarys 
that and that ohly is selfgo-|su Vls ll mazujy laisve. Su i.ic-
vęrneiaent). Pati demokratijos! t lIV;l i i s *P«ina maždaug taip, 
šaknis yra, kad valdžia eitų iŠ k a i P ^u merginomis kurios ręi 
visų valdomųjų. Kadangi val-

taip. 
Čia paminėti asmenys suda

ro gražų jaosmų paveikslą. 

Susidarant ant scenos ty-
l ioii i* u i d i u d i m Ą į iĮĮ iuąiĮį crrijt-

pėnte iš šalies girdėjosi gies-1 

mių. Tai buvo gražiausi bažny
tinės kompozicijos dalykėliai. 
Pange Lingua, Vexilla Regis, 
Stabat Mater, Improperia ir 
lietuviškos tautinės bažnvčių 
giesmės: Darželyj Alyvų, Kur
sai Kentėjai, Kryžiaus Medi. 
Iš tų silpniausiai pasisekė im
properia. ' Giesmininkės ir tą j 
mokėjo puikiai, bet jos buvo su
sikimšusios angštame kampu
tyje už dviejų sienų svetainėje, 
kur del žmonių daugybės net 
oro hnvo stoka, nors visi 1J*N-
gai vienoje pusėje buvo atda
ri. 

Vaikinų būrys puikiai atvaiz-

UJUJ vieioj 
Telefono prenumeratoriai kurie ke-
tmate permainyti savo pagyvenimo 

mums pranešti mažiausia 

. Trisdešimts Dienų 
Balandžio 15 ir Gegužio i 5 

Tas palengvins jiems 
• patiems ir mums. 

Pašauk CommerciaJ Department 
OfficiallOO 

. .*. (Her , 

CBICA60 TELEPHONE CO. 

-- -« 
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Lietuvai Pirkdami 

kaip jaunos mergaitės. Jo rolę 
gražiai lošė Ona K ar pa vyčiu-, 
tė . J į m o k ė m s n n r a s t i ir j^rpiK-

- - - - "v - —x- — 
«t i i a n c r o r i c riontr n « ( v r > « i « i»o 

ro žmogaus, kuris nors giliai 
jaučia, bet nepasiduoda jaus
mams. 

Jo tarnas Samuelis, gan 
greit, visai priešingos prigim
ties pavyzdis. Šitame jausmai 
užima pirmąją vietą. Bet tie 
jausmai skaistus, gražus ir ge
ri. Tiesa ir dorybė Samueliui 
brangiausi. J is yra pakilęs iki 

senis vyras, bet jo balsas buvo j <"«»« .v r a w i r a T 1 niraneny*-
gailestis, ir gausi asmeniniu iš
vaizdų įvairybė: / Judošiaus 
gailestis su faktumu: Petro 
gailestis su meile: Magdalenos 
gailestis su dėkingumu. Maža 
būva dramati^n? veikalų sutei
kiančiu tiek 'iaug psichologinės 
medžiagos i taip mažą vietą. 

Garbinga šwe»eia»sk>s Ma
rijos rolė teko-Stanislavai Ku-
žinskiutei. Tai tylus nekaltos 
dvasios kentėjimas. Tą kentė
jimą ir autorius ir Ružinškiutė 
išreiškė be žodžių visai be 
smarkių gesrf, viena išvaizdos 

džia yra ant moterų, tai mo
terys turi turėti teise tą val
džią rinkti. 

Tada susidaro gera vai-! 
džia, kada nei vienas pro j 
tingas ir darbštus asmuo nėra1 

atstumiamas nuo tos valdžios 
sudarymo. „Moterų skaičius y-

kalavo sau politiškų teisių. Jis 
su jomis nešnekėjo, j derybas 
nesileido, bet padarė kas buvo 
reikalinga ir teisinga. 

taip pat didelis. * i r i U H M . ^ 

didesnis, kaip ir vyrų. Atstum
ti moteris nuo valdžios yra vis 
tas pats ką pusiau sumažinti 
skaičių tų asmenų, iš kurni 
galima rinkti pačius tinka
miausius, 

Kai-kurie sako: tinkamų 
žmonių užtenka iš vyrų. o mo
terys neturės kada prižiūrėti 
įavo an.mų ir vaikų, jei taps 
valdininkėmis. Tas pasakymą-
galėję turėti reikšmės tada, 
kada vi«ų darbų laikai buvo 
r^-Hprihoti. kada žeronės dirb
davo ištisą diena. Dabar jau 

LIETUVIŲ SKYRIUS PRIE 
AMERIKOS RAUDONOJO 

KRYŽIAUS. 

Patartume skaitytojams į-
sidėmėti naują ir nepaprastai 
gerą dalyką. Prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atsidarė 
Lietuvių Skyrius. .1} veda ga
bi ir darbšti lietuvaitė Mari
jona Kižiutė, 

To, skyriaus darbų naudin
gumas matytis iš jo paties at
siliepimo telpančio šitame nu-
maryje. 

F l iKITS 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

•u | it vrx-

mistiškos augštybės, be* to ne-
suprazdamas Achazae jj kar- \£ " " ' • " " "Y '^^Zf "^ 
tais pavadina kvailiu. Kur bus . v. w r. ^ 

j . - , . , . kiančių Marya, kad jos sūnų 
nevadinės, kad Acbazo protas j ,. s „ , z***. , \. Y 

vedė prikalti prie kryžiaus. 

Tūkstantis žmonių nutyla. 

'Rodėsi, kad negalima geriau 

Geriausias būda* pasiuntinio pinigu. Lietuvon, Ui Lietavos Pašto 
Žcr.kiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietavos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
ma, pinige vietoje. t 

Kkkvieum perkantis Lietuvos Pašto ženkių nemažiau kaip už § auk-
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto žeViKiais. Lietuvos V^džm pakeis- gyvais pmigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkl'rai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati-
dino aimpus scenos kareivių j ^ taipgj po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną), 
triukšmą tris kartus. Aprašy- Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 
mo žodžiai nepajiegįa atkartoti j Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d Kove1,192# m. Mažiau 
to Įspūdžio. Rodėsi, kad LAtiesų i kaip už vieną dolierį marinų Besšanaame. 
eina minia ir erzeliuoja, 0 tas Beikaiaukiie vktiffiaose Tautos Fendo skyriuose arte pas esatr© sek-
erzeliavimas \ irsta rifajum. etorių. 

Puikiausias scenos padaras 
buvo griausmai ir žaibai su 
širdį perveriančiu vėjo švilpi
mu. Nesitikėjau, kad paprasto
je svetainėje galima butų pa
daryti šitaip įspūdingą daiktą. 
Ir nebaugiems žmonėms pasi
darė 1 įaugu. 

Smuiko Solo. 

.* 

U A 

K. J. KRUŠINSKASy 
46* Grand Str., BrooUya, N. T. 

"-'%f5TEn 
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Uždangalai užsileidžiant net 
ir w r a i griebė nosines ske'je-
taites iš savo kišenių vogtinai 
šluostydamiesi sau ašaras. Tas 
ženklas labiau negu delnų plo
jimas rodė, kad artistės pui
kiai atliko savo uždavinį. 

Kaip tik uždangalas nusileis
davo taip orkestrą imdavo gro
ti Beethoveno ar Čaikovskio įšoki© suimus tr dy«*ao is t>et tun: 

dahkus. T a r p ! m a d ' k n n f 0 f c 

MASTER DESIGNING 

VjT% ir Motery Rubę KHTII-
mo i* Designaig Mokykla. 
Musqs isteiaa Ir mokymo būdu jus 
u-uuiiia iaiku išmoksite TMO ama-

pn 
MOA turime didžiausiu* te geriau

sius kirpimo, desįgning- ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvicaas guuna geros 
praktiko? besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kSekvieas ateiti biie ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa* 
si*iuroti ir pasikalbėti del salyg-u, 

Patterns daromos sulig mieros, vt- j 

itJnt Dr. M. .Shipnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLDrOIS 
Tehforou Vardą WSS 

VmaMaiį: ~ t « t U » Tf*K 
t po pietų iki 8 va*. Ned«Kv 
mis nuo S iki 8 vai. 

geresniuosius 
antrojo rr trečiojo akto p. Her-
bert Weiss solo ant smuikos iš-

ir susivaldymo galybe. Skaudu i p į ^ Massenet'o Elegija. Bei t. F. 
SCHOOL. 

Ved*;as 

Dft. S. BKŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
22«1 West 2«tid St, 

Kas&pss S. Le&viti St. 
Telefonas Canal «222. 
Valandos 1—4 Ir 7 iki » vakarą 
Residensija: 

3114 W. «I»d St. 
Telefonas McKiniey 4»8S 

Valandos: iki 10 apyto. 

stovi pirmoje vietoje, jausmai 
gi nukimšti į kamputi, o Sa
muelio jausmai viešpatauja ir 
ant proto. Profesijonalams 
aktoriams sunku būva perma
nyti ir atvahsdinti toki asmenį 
kaip Samuelis. Anastazija 
Freitikaitė ta uždavinį atliko 
puikiai. 

Sunkiosios Rolės. 

Prie sunkiausių priklausė 
Judošiaus, šv. Petro, 34arijos 
Magdalenos ir Švenčianti©* 
Margos rolės. 

Judošiaus roU gana trum
pa, bet ji suidci del danguoto 
susipainiojusių priešingų jaus
mų. Ona Vilkiutė gydytojo ro
lėje kalbėjo monotoniškai, V. 
Jėzaus žodžius ji tarė taip-gi 
perdaug pratęsdama tarpus. Iš 
to galima huvo bijotis, kad jai 

išreikšti gilesnio susivaldančio 
skausmo. Brt ^ r gražiau tapo 
išreikšta mntines meilė. Jėzui 
mirus Marija ateina į vaka-
rienbuti. <:ia randa ta šventų 
taurf. kurinio a i r n i a kar ta vv-

nas tapoDioro kraujii.Su meile 
ir su pagarba ja ta taurę pake
lia augštyn. Tūkstantis žmonių 
toje valandnjVtaip nutilo, kad 
adatos nuk ritinąs bwtų buvęs 
girdėti loję Mintelėje svetai
nėje, kur buvo nemaža ir judrių 
va&$. 

Lengvesnėses Rolės. 
Jono ApaiM*- lx>ngino ka- Į 

reivio ir Šv. ̂ reronikos r<̂ li's | 
buy© suHginaaai lengvos. n« Į 
jiem> nepris^f iįreikšti paįmą 

Te*. Drover 0*2 * 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEKTISTAS 

Valandos: suo S ryto ilrt • vak-j 
NedeMomis pasai sutarimą 

IT 12 SO. ASHLAND AVENL'l 
arti 4T-tos Gatves 

—» ' 

to vieno dalvfcėlio verta buvo »o N. STATĖ STEBĖT, CHICAOO. 
nepasigailėti" žygio. Jeigu už K*snpM ^ ^ s t - ABt Ą^ }vh" 
ką galima kaltinti to vakaro 
pubhką. tai už tatai, kad neuž-
tektinai atydžiai klausėsi šito 
artisto. Klausyte klausė, bet 
ne visi suprato jo augštą tech
niką, jo mokėjimų išreikšti au
toriaus mintis ir jausmus. 

Nors buvo užsidrausta ne
ploti rankomis, bet kad užsi
baigė dranm. kad muzika sn-
grojo savo paskutinį dalyką, 
tada nuoširdus rankų plojimas 
pagavo visą svetaine. 

Žmonės išsiskirstė praleidę 
naudingai vakarą, sustiprinę 
savo geruosius jausmus, tapę 
labiau žmonėmis, 

Bilekas. 

» • • « [ • « « • • • • • » » » • » » - • • « • » Į 

J0SL7H C W0L0N 
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pritruks dramatiškumo laip j dvasios Įierve«nuų. Ona J> 
sunkioje rolėje, kaip rolė žmo-'vaisai tė gal daugiau įgimta is-
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UETUVIAI AMERIKOJE. 
EOSELAND. ILL. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Valdyba, direktoriai ir veikė
jai kviečia kaip vietos, taip ir 
kitę Chicag. kolonijų atstovus 
a&lankyti j šj labai svarbu 
susirinkimą, kaslink Lietuvos 
Steigiamojo Seimo. Susirinki-
jaas Įvyks. Roseland.HL. ko
vo 25 d., 8-ta vaL vak., Visų 
Šventų parapijos svetainėje, 
10806 WabashAve. 

Be lo reikia pastebėti, kad 
, mus kolonijos L. L. P. Stoties 
, valdyba ir nariai smarkiai sa-
" juuo-darbuoties. Turime vilti, 
: kad daug daugiau parduos ne-
I gu pardavė kovo 7 d. Kviečia
mi tat lietuviai atsilankyti į že
miau paduotas vietas ir.husi-
pirkti Liet"vO* I^aisvėsPasko-

"T-5 • ; - , - 7 i » r T V 1 1 •„• • • • • • i 

Jj LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS PEIE AMERIKOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS. 

Prieš karą nesunku buvo 

R E I K A L A U J A 

1 l*wi : Kaxvn< 

Pas Joną. Majų. 101 E/ 3rd 
St.; Juozą. Šukšlatj, 212 W. 5th 
S t ; Juozą Grudj, 301 W. 6th 

Kviečia Lietuvos Laisvės c<. 

-

REIKALIKGA PAGELBA. 

Mes smk>Hi» jums pastovių! 
vieta gera a La. prityrimas ae-' 
reikalingas, dirbti kaipo 

Paekieriai 
Truekeriai 
Prie Mažinu 
AssemWeriai 
Langų Plovėjiai 

Paskolos Komitetai. 

ELIZABETH, H. J. 

x \ . v » v t v*«« v/ » t*x. v u a u s v w « * * v 

prakalbos. Kalbėjo kun. Sau-
rusaitis. Papasakojo kelionės 
j spūdžius ir Lietuvos žmonių 
pažangumą bei patrijotizmų. 
Padarė išvada, kad mokslas tą 
visą suteikia, bet vargas, kad 
šiandie sunku Lietuvoj tas mo
kyklas išlaikyti, ypatingai 
tokią įstaigą, kaip "Saulės" 
namai, kur telpa tūkstančiai 
mokinių. Tam tikslui buvo ren
kamos aukos. Surinkta 57 dol. 
su centais. 

Vietinis. 

L ' - _ ; „ » ; « - ^ Q « . k o / l a u i i b a CIOIIUS, 

116 5th St.; Albiną Pilipaitj. 
Stoties įgaliotiniai lankosi ir 

po namus. Tečiau negalima vi
sų namų pereiti. Geriausia, kadi 
kiekvienas ateitų stotia ir čia 
nusipirktų. J. M. 

KEWANEE, ILL 

ROCKFORD, ILL. 

Protestas. 

S. L. R.-K. A. 137 kuopa lai 
kė susirinkimą kovo 14 d., š. m., 
Apsvarsčius daug nepabaigtų 
reikalų eita prie naujų suma
nymų. Pirmas sumanymas bu
vo, kad S. L. R-K. A, 137 kuo
pa įsisteigtų Lietuvos valsty
binę vėliavą. Sumanymą visi 
nariai priėmė ir nubalsavo nu
pirktu Tik staiga p. Povyias 
Petrėnas pradėję sakyti, kad 
"nennpirkit tokio skarmalo, 
kaip kad buvo pakabinta pri
imant gerb. Lietuvos atstovą 
kovo 3 d% 192G m." 

Tat mes, kaipo tikri tėvynai
niai, isnesam protestą ir reika
laujam p. Povylo Petrėno vie
šai susirinkime atšaukti, nes 
tai buvo ne skarmalas, bet tik
ra Lietuvos valstybinė vėliava, 
kuri buvo prisegta ant vidurio 
Amerikos vefiaves. Tuo pasa
kymu p. P. Petrėnas įžeidė 
Lietuvos vėliavą. 

. - * T ftiVft ^ l i c n n ^ c Įįa Į IĮUĮ j»LT* gtm4*QT_ — j - i u i n v i M i o » j v & w * « u i v **V^^»*.-

nėn buvo atsilankę keturi an
glų dienraščių . reporteriai; 
visi gražiai aprašė iškilmę ir 
papuošimą. Visi jie nieko neiš
rado ant mūsų vėliavos, o p. P. 
Petrėnas drįso ^ pavadinti 
skarmalu. Jeigu ant Amerikos 
vėliavos botų buvęs prisegtas 
koks skarmalas, tai kiekvienas, 
gerbiantis šios šalies vėliavą, 
butų tą skarmalą nuplėšęs. Bet 
faktas, kad buvo prisegta Lie
tuvos Valstybinė vėliava. 

Pranas Steponaitis. 
L. Lv P. stoties pirm. 

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

Kovo 15 d., 10 vai. ryte su
si reucavo KaruvvaJrui Maiiuiae-
turing Co. darbininkai. 

1918 m. čia tapo suorgani
zuotas Amerikos Darbo Fede
racijos unijds 16087 skyrius, 
kurio kompanija ikišiol nenorė
jo pripažinti. Tiesa, kompanija 
buvo pripažinus mašinistų ir 
elektrikų uniją, bet kad neno
rėjo pripažinti visų darbininkų 
unijos ir atsisakė pakelti jiems 
mokestį, tai su paprastais dar
bininkais metė darbą mašinis
tai ir elektrikai. Tokiu būdu su

kąrą 
mūsų žmonėms (lietuviams) 
apsieiti šioje šalyje ir užlaiky
ti jos įstatymus. KareL baigus, 
ir pastaraisiais laikais,, lietu
viai, kaip ir kiti ateiviai, nėsa 
taip liuosi, kaip kadai, ia buvę. 
Dabar turi išpildyti privalumą, 
kuriu pirmiau nesirado, k. t. 
mokėjimas taksų nuo uieigų, 
etc. 
Atsiranda daugelis "agentų" 

ir kitų, kurie, tyčiomis ir nety-
išnaudoja nežinančius 

žmones. Saugoti ateivius nuo 
tokių išnaudojimų, pagelbėt 
jiems, ar tai patarimais ar pa
tarnavimais, yra tikslas "Fo-
reign Language Information 
Service" (seniau buvusi val
diška įstaiga prie "Committee 
on Public Information," o da
bar Civiliškos PaŠeipo.- >ky- s t e w a r t Warner Speedameter 

rrie eievenonų 
ŠlaYėjiai 
Loduoti į karus 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams a.uiitr turi DISIS.UU pri
tyrimo arba ne. 

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Belmont linijų. 

Employnient Ofise 
Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 

Atsišaukit 

Ukes Parduodame. 
DIDŽIAUSIOJ U E T l ' V I U U E O M R S KOLONIJOJ AMERIKOJ Uždėtoj per ANTANĄ KIEDI Ir 

apgyvendinta sc 43* LIETUVIAIS ŪKININKAIS Kur praeita vasafa nupirke 69 Ūkias Lietuvei 
Mu.su Kolonijoj lietuvėj daugiaus Ūkių nuperka n e g u imant sykiu visoj Amerikoj. Turime 5 Ūkiškas 
Draugijas 2 P a r a p i j ų ir Kunigą. ANGLAI FARM KKK1 nenori tarp lietuviu gyventi parduoda arba 
n»mns paveda parduoti o patis mufojas kitur iš mušu kolonijos, iikuriu mes turime paėmė 85 U-

. kės geriausses Mažas ir Dideles su Budinkais su Sodnais ir su Gyvuleis mašinoms parduoti a n t 
lengviausiu išmokėjimu. Gražiau ir Parankiausioj vietoj. Laukai lygus gražus, žeme molis su jo42e- 'v 
HUU ir tiioHs su stnielženiiu maišyta Derlingiausia del visokiu auginimo JAVT', KVIEČIU, RUGIU, 
MIEŽir . A V I Ž i , ŽIRNIU, BINŽU, KORNU, DARŽOVIŲ BULVIŲ. VISOKIU SODNU VAISIU. D O 
B I U ) ŠIENO. IK GANIEVOS GEROS. Oras sveikas vanduo labai geras, kelej geri žvilravoti daug 
puikių yra žuvingu ežeru ir upeliu priepat miesto SOOTTVILLK, MICH. kuriame yra Ūkininku Tur-
SSii. produktu su kenavima fabrikai SŪRIU SVIES TO Išdirbystės. bar.tos. bažnyčios teatrai visokios 
Kriistuifės, u i S sagšcą yra antras mūsų kolonijos miestas LVDINGTON". V""**?, ant Ežero Mi
chigan krauio i kuri kas diena daujevbe laivu atplaukia iš Coicagos. MUvtaukefii ii kitu. miestu 
kuriame yra visokiu fabrm^ 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. 

PARDUODAME l K ES SODNU AUGINIMUI. 

rius prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus), 

Lietuviai gali kreiptis prie 
šio Biuro su visokiais reikalais, 
pav. įvairius Amerikos lietuvių 
paliečiančius saiitikius su Ame
rikos valdžia, kaip tai piliety
bės, apsaugos, išvažiavimas iš 
Šios šalies ir panašiais reika-
I . M O . . m a o . ( i i A ^ t n u i T M ) ) I U lt* 1iAi 
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singą patarimą ir patarnavimų 
veltui. Visi raštai laikomi kon
fidencialiai. 

Ypatingai Biuras užsiima 
taksu reikalais. Jei žmonės 

Corp. 
828 Diversey Parkw»y. 

Hart, Michigan yra 22 mylios nuo mušu kolom jos mes ten turime 45 ukes paėmė ant pardavimo, 
ten žeme daug prastesne negu mušu kolonijo Lau kais kalnoti Smielis su Žviru molio suvis ten sun
ku rasti Hart. Mich. žeme tik t inkama yra Sodnu Auginimu, PK1U. VIŠNIU, AVIEČIŲ ir R u 
giams Grikiams Bulvėms netinka ŠIENUJ auginti ir kitiems lietuviškiems pavama perdaug smielis 
pertai ten yra daug tuščiu ūktų ir pigiai gauname parduoti. 

I K I l TURIME DAR 4 VIETOSE. 

PEACOCK IR IRONS MICH. Ten laukai mažai dar apgyventi tik Kelminai Krūmai ten turime 
SUv"i» pigjt i )K-:U\-'. ;»..; I: ...'•'. •. iruu i o i>Ki $ I S už a k e r i ž č m ū a r"v/UNTAIN I K C U S T E R m I C H , tt ir lniv 
daug vidutinio gerumo ūkių su budinkais ir su gyvuleis kurias suvis pigiai parduodame. Atva
žiuokite mes po visas ūkės jus apvažiniesime su automobil iumi kur galėsite tinkamiausia uke pa
sirinkti. 

PARDUODAME VALGOMUS PRODUKTUS 

Užsisakykite Valgomu produktu per mušu Dr augija mes jums j miestus prisiusime šviežius 
kiaušiams gera SVIESTA, LIETUVIŠKU SŪRIU, TIKROJ MEDAUS. VISOKIU KRIUDU, ŠIENO. 

P A J U H O D A M E M E P U S ROŽES IR PAVIEŠIO MEDELIUS. 
Mec turime ant pardavimą 200.000 Gatavu J čepitų medeliu ir diegu visokiu vogų puikiu visa 

kiu p:«i n-.- .i i:;< <:i-nu ir gražiausiu židaAčiu krūmu ir Rozia. 

I 
I 
I 

VAKACIJAS PRALEISKITE MUŠU KOLONIJOJ. 
. . . i 

streikavo apie 3000 darbininkai, permoka, pagelbėsinie atgauti 
Jeigu kartais kompanijos 

agentai arba agitatoriai atsi
lieptų žodžiu ar per laikraščius, 
kad čia galima gauti darbo, lie
tuviai darbininkai netikėkit 
tam ir nevažiuokit. Kada pžusi-
'oaigs j<t reifcas ir jei darbinin
kai laimės bus pranešta per 
laikraščius. 

Tiesa, yra čia dar Kewa«ee 
Boiler Co. dirbtuvė, bet šita 
nepriima naujų darbininkų; 
turbūt, bijodama, kad kas nors 
ir jos darbininkų nesukurstytų 
streikuoti del iškovojimo dide
snio mokesnio. Starkus. 

DETROIT, MICH. 

permokėtus pinigus, o jeigu tu
rėjo mokėti taksus antrą karį 
ta, taippat-gi atitaisysime. 
Lietuviai gavę kuogeriausių 
pasekmių per šį Biurą, i>av., 
su pagelba Biuro per vienus 
metus lietuviams buvo sugrą
žinta suvirs $15,000 permokėtų 
I b i 

Ue:kalingi Vyra; prie freighto m ū 
sų Warehouse . Darbas pastovo* 50c j I 
valanda tšpradž:os. ii! 

Chk-ago Stor.:.-i- & I ran-Hr Go. I 
5S65 W. 65 Street. I 
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R E I K A L I N G A S 
Vidur-amžis žmogus vedės ar ne

vedės, pr iž isrėt i 13 akrų uke 
hurst At s i l i aukte 

Elm-

1256 W e s t Harrison Gatve 
Tetefon&s Mon. 4587. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Pde i 

Union Interior Finish Co. 
5319 & La Salle Street. 

Kreiptcites i mus aerinti turėti tarpe Lietuvių praleisti vakacijoms gera vieta pas gerus lietuvius 
ūkininku Linksmas vakacijas Mes paieškosime jums prie Ežero arba Upelio. 

UŽSIKASTI: ;TE ŪKIŠKA LAIKRAŠTL 
* 

"ŪKININKU ŽINIOS" Kuri pradėsime išleidinėti nuo balandžio mėnesio eis kas dvi savaitės kar
ta. BEPARTIVIŠKOS Iliustruotos Žiurnalas Formo ju 1 1 \ 1 4 nuo 16 lyg 24 puslapių. Kuris padavinas 
svarbiausia žinias, talpins Mokslišku, us-us raštus su geriausias patarimais ir pamokinimais apie 
visokius šakose ūkininkavime, talpinsis del moterių naudingus pasiskaitimus kur ras visokių pasimo-
kmimu apei namų tvarka ir švarumo apie pas iredima apie visokius pagaminimus ir konservu su-
tf*rimus ir tt. Talpinsis visokia gerus šiminiškus pasiskaitimus. Talpinsis Jaunomeneij pasiskaitimus 
ir satyros, talpins turgų žinios ir visokius praneši mus išprekybos srities, UŽSIRAŠYKITE kiekvienas 
Lietuvis ta puiku ir naudinga laikrašti Kaina m e t a m s $1.50, puseij metu $1. Užrubežuose $2.50 
metams Malonėkite pagelbėti gauti "ŪKININKU ŽINIOMS" Kodaugiausia skaititoju reikalaujame 
visose kolonijose AGENTU rinkti prenumeratorius ir apskelbimus. Prašome Korespondentus ir Ra
šytojus j talka pagelbėkite jusu ir visuomenės Lai krašti visokis gerais raštais patyrimais užpildyti 
už ka iškalno tariame ačiū. SU VISOKEIS R E I K A L A I S Kreipkitės j LIETUVIU ŪKININKU 
DRAUGIJOS Administratorių ANTANĄ KIEDIS. Ant Adreso. 

. 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Robinson Building, Scotville, Mich. 

mmBmmmsmaMmmtBBm 

REIKALINGI. 

VAIKAMS. 
Individuale Instrukcija atskyrias 

departraeatas del maž^ vaikučių. Va
žiuojant keturiasdešimta uiinutų iš 

Suį visokiais reikalais, lai 
žmonės kreipiasi į Lithuanian 
Division, American Red Cross, 
124 East 2Sth Street, Xew York I Kmployment Mgr. 

Del sinkenai; prie tnmavi- chicagos. Adresuokite: 
v . . 2 • i. • - 1 B*rcct«r Vitt» Park 

nio; geri mašinistai, tnmenai 
preso operatoriai, (fera alga; 
gražios apielinfees. 

Atsmaukite H. A. Myers, 

m . , arba 
Masonic Temple. Kambarys 

1325 — Telefonas Central 28S0 

City. 

FARMOS. 
Dabar" laikas pirkti nes pas-

Whitman & Barnes Mfg. Co. 
Id00 W. 120th Street 

MOTERIS IMt MERGINOS. 
Del operavimo mašinų prie leng-

v a u s fabriko darbo. 
Prityrimas nere ikal ingas bet turi 

aukotojų 

i 

SPRING VALLEY. ILL 

š. m. kovo 7 d. ir mūsų Kolo
niją atlankė Lietuvos Misijos 
narvs, rnaj. Pov. žaueikip. 

"Ma-

Laisvės Savaitės 
surašąs : 

J. Puzimas $50.00. 
Kun. F. liemešis $35.00. 
J. Kaušis $15.00. 
Po 10 dol.: F. Druktenis, P. 

Ragauskas, K. Verdickas. 
Po 5 doL: A Šacikas, S. Ci

bulskis, P. Banotiis, V. Karps-
lis. 

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

nionis, F. Stankevičius, A* Bi-
lukevičias, J. Grūstas, S. Ste-
pulionis, A. Petkus, J> DauWo-
va, P. Barkauskas, K. Tvarku-
nas. 

K. Abyšala$1.50. 
Po 1 dol: S. Paurazas, T. 

Žilnis, K. Zrris, P. Balkus, A. 
Kakalauskas, J. Jurbmias, P. 
Bilžinienė, K. Senkus, J. Oci-
kas, A. J. Akksia, S. Vinala, J. 
Valukas, U. Kernagį enė, P. 
Andrijauskai, Gustaitienė, J. 
Stigmanas, Bakšaitis, A. Balu-
kevičienč, S. Petrokienė, J. 
"V* • l . » . -
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Visokiij farnnj ant pardavimo 
su gyvulius su gerais budin
kais su mašinom ir su viso
kiais įtaisymais visos dirba
mos ir senos fanuos netoli 
Chicagos geriausios fanuos vi
so "VVisconsin Fond du Lae 
County daug Lietuvių apgy
ventų tarpe ežerų kas norite 
dažinot apie tas fanuos 
kreipkitis prie to kuris išbu
vęs <k*ag laiko ant fanuos ir 
gerai susipažinęs tik ką par
grįžęs iš farraų duos visus pa
tarimus kaip geriausia butu 
prie meldžiu kreipkitės tuo-
jaus da dabar laikas 

WALT££ JANULIS. 
With M. J. Kiras Co. 

3331 So. Halsted St drica^o. 

K. 
Prakalbos buvo nūeste "Ma- Miškinis, K. Mauro, T. Zaunis, 
įMrtic*' svetainėj. P- Bendorius, Bažkauskas, B. 

"Didelis būrys susirinko žmo- Gaišauskas, A. Genaitis, A. 
Tiių išgir.-'i kalbų apie tėvynės- SutKaitis, A. Varneckas, J. Sal-
padėtj. \"isi buvo patenkinti \n- j tis. B. Vanwkas. K. Knzielo, 
mis nTukalliotiiįs. bet no visi at- į,L Grigas, A. šaJukas, A.Sida-
jautė Lioiuv"^ \avgus. Ka<!:i 
)>ratl<'tt pardavinėti <H>URK 
dauirmia pradėjo svitai n*- an-
. . \ i . . , ,. • -. -. 
tol!»TI. i|ėaa mums. nronai. KSW 
na^!nKlilll iic kukic lifišovikai. 

A. Ziduras, A. Juodvalkis, 
l»;d«'nma-N. A. lsodo. 

pirko bonų tStotie-
» p a s i n ė Ce»tran4tos Fo«do valdyba. 

iMU $.̂ 2.00. Vi^" 

Visiems auK>>*'>iaii!s ia 

Albaush D o v e r Company. 
2100 Marslw!l BKd. 

L Al .JUKO PAGEXBA. 

Reikalingra. D a r b a s pastovus. Ge
ra mokestis , darbo apl inkybes geros. 

Merr imac Mfg. Co. 
1313 S. 501 Ii Oourt Cicero, m. 

• 

REIKALAUJA. 

Vyrai prie filmavimo alu-
minuni castings ir paprasto 
hencb darbo. Pastovus darbas 
gera alga. Atsišaukite: 

Victor Electric Corp. 
Jackson & Robey Street. 

aname j 

Dol klaidų kreipfeit»«j į Tau-

i i . i m . i u M . 
DW v^ujlaio darbo StavlsBo tr tt. 

Ats*wikite S iki 1S ryte. 
A'hatish I>ov<»r. 

tim >U»shaU 

Vaidyba.' 

n\u VOK. 
•<ci>t:i!inFHS. . i irhii? i. isr,-,i 
v y r u i . Gerr.c Har>>c ,-;ii>.-
\ Jm T . R,v«?«*« X Sor>. 
• IStk ir Ro<k\vrl l I>oor ; 

! : K I R . \ I . I M . O S 
Merginos del l engvaus fabriko 

darbo. Trumpoa vaiandoa; gera m o 
kestis. Ats išaukite . 

M. J. ><-:il:r A Co. 
1«ĄA _ t « * So , p ^ r b o r n Str-

DB. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDVTOJ.\S K O H R U R G A S 
Ofisas !r OrvaBimo riet* 
S252 So. Hmlsted Str. 

t fa landos : nuo 9 iki t l ryte: nuo J fktl 
* ve vietų: s n o 7:3d iki S:'-'5 .akare 

Tflffocia* Tard« VU* 
tOflsaa: 4719 So. Ashkiad Ave. 

V*L 4:M lkl 7 v. vafc 
Trl^fooB* Droi tr 7«tt 

1 Dr. L L MAKARAS 
Llecavta Gydytoja* tr Ohtrvrgu 
Rosessadr: MM* So. WlchlXM A*e. 

CUcagoj: 4515 So. Wood Mr. 
Tik Krtvcrro vakake nuo S^« Hti :.-••] 

I 

J.P.WA1TCHES 
ATTORNBY AT LAW 

LBETCVra ADVOKATAS 
*Z4t S. W 0 4 ) » STRKET 

1S6 « ' . l « h STREET 
t UH'.tOO. 

I McKm!.-? ir-m 
> • » • • » » » • » » - - « • • • • » • • » - » 

I 

>Š 

I M . l k . M . I M . A S 
Prityrė* Markeri* Starcheris ir Pre-
seris. Gera alffa. 

Lake V i e n l .nimdrj 
s a t s North rfark srr. 

I l i l k M J M . K 
Firemon.j.s i>rle boilerio. Atsišauki

te tuojaus 
i . O I I ) v i \ \ 

l l o « W. 1 m . s t . T<l. Caaal .'«fit 

LEIBERIAI. 
Del foundree, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

REIKALINGOS MOTERIS. 

Vedę ar Nevėde. 
Oel valy»&.^ Mokėsime $M) 

l sšssšį ir .^įaĮigi.'AtfiSftukit^l 
pas Seiniynmfce. 

COOPER CARLTON, 
Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat. 

A. f A. 
P, REGELSKIS 

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 seserj. tarnavo S. 
V. kariuomenėj, buvo ir 
Franci joj. 

Laidotuvės bus pėtny-
čioj 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. Franeiseo 
Ave. Liekames nuliūdę 
Sesuo. Ona ir 

švtjgv.ris Aleksandras 
Witkauskai. 

Valstijos Reguliavimas 
iiHi!UHiHimiiiHmiuniiuuiiiMmiiniH;ni!miii!ininiiimi!i!ti;:ti;'u; 

Miehigane \Ta 227 privatines banko^. į iie-
šimt>: metų 28 iš jų žlugo, tai viena iš kiek
vienos aštuntom Val^tijinių bankų yra 525, 
j dešimts metų tik dvi iš jų žlugo, tai viena 
iš 262 bankų. Privatiniu bankų žlugo trisde- ; 
šimts trys sykius daugiau negu VaLstijinių. 

Dokitt1 piningus su mumis ir bukite atsargus. 

Leonard Street Branch 

KENT STATE BANK 
"Narnos del Taupumo" 

Leonard Str. And Broadway Avenuc. 
Grand Rapids. Michigan. 
Henry Stehouwer. Mgr. 

Atdara Seredos ir "Sul)atos vakarais nno šešių 
iki aštiuonių.. 

i 

i 

t 

I 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj i . 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas % 
yra beveik visas assembly kuris gaK buri 
atliktas sėdint. Ji ir jos (kaugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų. Jeigu manau, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėcknta. 

Atsišaukite 

Stewart-Warner Speedometer Corp. 
Diversey Farkway ^ _̂ 

http://Roseland.HL
http://Mu.su
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CHICAGOJE. 
K—• 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS P A L I K T A IR T O L I A U S P A 

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

Penktadienis, kovas 26 d., 
žv. Ludgeras vysk. 

BRANGINTAS GAZAS. 

MIESTAS ŠAUKUSI 
GELBOS BANKŲ. 

PA-

Reikia 4 milijonu dolierių 
darbininkams. 

Chieagoje streikuoja vežė
jai ir Šoferiai. Atmatos ir }**'-
teoai ncišvt'žiojaini. Gatvėj ne
valomos. Be to žada sustrei
kuoti ir daugiau miesto dar
bininku, negavę didesnių už
mokesčiu už darbą. 

Tuo tarpu artinasi pavasa
ris, šiltesnės dienos. 
Nevalomas miestas dar 
baisiau užsitcrs ir kas bus 
kaltas, jei pakils ir ims siaus
ti visokios ligos? 

Darbininkams pakeiti už
mokestį neturima pinigų. Rei
kalinga apie 4 milijonai dolie-
riiL 

Ispradžiu buvo manoma 
tam tikslui išleisti bondsus. 
Bet pasirodė, kad bondsų iš
leidimas butų neteisotas. 
/ Ieškota kitokiu priemonių. 
Bet Besurasta. 

Pagaliaus nutarta šaukties 
pageHx>s bankų, kad šito* mies 
tui paskolintų pinigų. 

Kaip girdima, bankos ne
labai prielankiauja tokiam 
sumanymui. Bet katroms rū
pės miesto gerovė, tos, gal, 
duos pinigų. 

Senai nebuvo čia tokio dide
lio susikrimtimo miesto tarv-

VIHZO kompanija ligi rug
pjūčio 1 d., 1.919 m., gazui nž 
tūkstanti suvartotų kubiniu 
metrų ėmė 70c. 

State Public Ttilities ko
misija su paminėta dk>na lei
do kompanijai pabranginti ga-
zą ligi 85 centų. Tasai pa
branginimas turėjo 'pasibaig
ti šio kovo 31 d. (Jazas ir vė! 
turėjo atpigti. 

Bet štai ta pati komisija da
bar tą gazo pabranginimą 
prailgino ligi šių.metų pabai
gos. 

Kadangi gazo kompanija 
padidina užmokesti savo dar
bininkams, tad pareikalaus ko- į g 
misijos dar daugiaus pa-bran-jfl 
ginti gazą. g 

• 
DIENOS ŠVIESOS 

SIMAS. 

Ateinanti pirmadieni mies
to taryba galutinai aptars 
dienos šviesos klausimą. Nuo i i 
tai-ybos prigulės, ar tas klau
simas bus priimtas ar-atmes
tas. 

Sulig Cbicagos Darbo Fe
deracijos viršininkų tvirtini
mo, darbininkų didžiuma prie 
šinasi dienos šviesai, ty. pava
sario ir vasaros metu nusta
tyti laikrodžius viena valan
da paskiau. 

"SEPTYNI PASKUTINIAI ŽODŽIAI 
IM;I:,UHI!M!:!!II:!HHU..' ::ill.<i:!^l^ll^'l!unni.!!l!llHli^^N,Ulllhnn^l^lllll<HlH^^lUl!lUlHlUllluuulHl!HtIHlltUJlMlill 

/ Miinirnvh.iTo-. \ NUO KRYŽIAUS" 
L'einvli: kalba b. Kantatą pirma syk stato: 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apsk. Choras 

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

KIMBALL HALL SVETAINĖJ 
S. W. cor. Wabash A?e., ir Jackson Bhd. 

Ši Kantata "'Septyni Paskutiniai Žodžiai nuo Kryžiaus" yra puikiausia iš veikahr perstato gie-
dojiitff ir muzikoj mirimą Kristaus; kuomet visą gamtą sujudino, kaip tai perkūnai, žaibai ii' kiti 
-stebuklingi dalykai. 

Tą Kantatą parašė Thoo. Du-Rois, vertė Kun. F. B. Serafinas. Choras ir solistai rengiasi kuos-
tro piausiai, kad atlikus Kantatą kuopuikiansiai. šis choras neapgavo niekuomet taip irdabar užga
nėdins jus visus. Choro vedėjas visiems gerai žinomas Prof. JL Pocius ir jums žinomi ž a d a n t i so
listai. Kviečiame visus j ši gražiausią Koncertą. 
Visi Tikietai ReiaTuoti. Tielietus galima gauti pas rwi(.« Ckkętmt Vyčių narius ir Bethoveno 

Konservatorijoj. 
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PROF. A. PCM'irc AFSEHl£!o rKOJl » n ' « k V *KJ&t:#,\?*. 

iš CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ 

MISIJOS WEST SIDEJE. 

TĖVAS PAŠOVĖ SAVO 
VAIKĄ. 

Ar neprisieis pagalvoti kiek 
nors~~sumažinti algas miesto 
valdininkam? ir patiems tary-
hininkams. 

JUODUKAI PEILIAIS SU 
RAIŽĖ KONDUKTO

RIŲ IR MOTORMANĄ. 

Oottage Grove ave. gatve-
kariu valiavo trys juodukai 
(nigeriai). Snfje jie priešaki-
nėn platfomion ėmė rūkyti. 
Motormanas liepė jiems ne-
mkyti. kas gatvekariuose už
drausta. 

Kuomet jie nepaklausė, nnv 
tormanas sustabdė gatvekari 
ir mėgino juos išmesti lau
kan. Jie išsitraukė peilius ir 
ėmė badyti motormaua. Jam 
pagelbon atėjo konduktorius. 
Ir tasai gavo peiliu. 

Visi trvs suareštuoti. 

Frank Pinano, 606 So. Mor-
i <rnn gat.j niirtiiiai pašovė sa

vo 18 metų sumj, taip-gi 
Franką, kuris neklausė tėvo 
ir per dienų-dienas bomavo su 
kitais" savo amžiaus sėbrais. 

Tėvas suareštuota.*, gi vai
kas marinamas ligoninėj. 

Pinano tvirtina, kad ver
čiau pačiam nujauti toki pa
klydusį vaikę, negu paskui ji 
turėtų kiti nužudyti arba pa
karti. 

Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Misijos prasidės 
ketvergo vakare kovo 25 d., 
7:30 vai. Baigsis seredos va
kare kovo 31 d. 

Misijos pamokslus vakarais 
sakys kun. P. Buėys 7:30 vai. 
Rytais Mišios bus 8 vai. ir po 
Mišių pamokslus sakys kun. 
F. Kudirka. Vakarais bus 
palaiminimas su Šv. Sakra
mentu. 

ATSIŠAUKIMAS { LABD. 
SĄJUNGOS KUOPAS. 

68.701 UŽSIREGISTRAVO. 

KUN. MC CABE PERKELIA
MAS Į KANSAS CITY. 

Praeitą antradieni užsire
gistravo 52,4§3 vyraį piliečiai 
ir 16.208 moterys pilietės. T;.d 
viso 68,701. 

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

NELENGVA BUS GAUTI 
DEGTINĖS. 

De Paul universiteto prezi
dentas ir Šv. Vineento para
pijos klebonas, kun. F. X. Mc-
Cabe perkeliamas klebonauti 
j Kansas City. 

Kun. MV'Cabo yra augštos 
doros vyras, didis Airijos ne
priklausomybės šalininkas. 

Ligšiol visokie tikri ir nc-
tikri gydytojai perdaug išda
vinėjo žmonėms receptų įsi
gyti degtinės vaistinėse. 

Valstijinis prohibicijos di
rektorius parėdė, jog ateityje 
gydytojai receptus galės ra
šyti tiktai ant valdiškų blan
kų. Gi blankos bus išduotos 
tik ištirtiems gydytojams. 

PABRANGS ANGLYS. 
.1 

FABIJONAS 

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

REAL ESTATE-INSVRANCE 

EUROPEM AMERICAN BUREAU 
t imit i* Pinigus P»rduod» Lnvo»or1«» 

N O T A R U L Š A S „ __j 
» W W Jiljitll' $lreęi, ChtMto. l»i»ortl 

TtL t^MONe BOULEVARD.611 

Anglin kompanijos 01; >n-
goje negali "atsidžiaugti, kad 
su balandžio 1 d. pasibaigia 
anarlims vvriausvbės kon*ro-
lė. Ir todėl be niekur nieko 
jo« tvirtina, kad pakilsianti 
anglims kaina, kokia šiandie 
esanti permaža. 

Labd. Sąj. Centro įgaliotas 
agitacijas vesti aš, žemiau pa
sirašęs, meldžiu visų Lab. Sąj. 
kuopij prisiųsti savo atskaitas 
nuo liepos mėnesio, 1919 m., 
kiek kuri kuopa turi inešus 
pinigų našlaičių prieglaudos 
:ondan. Atskaitos bus viešai 
paskelbtos, nes reikalinga ži
noti, kaip kuri kuopa darbuoja
si del įsteigimo našlaičiams 
prieglaudos. Lab. Sąj. nariai 
lai neabejoja, kad jų suaukoti 
pinigai bus sunaudoti kitam 
kokiam tikslui, ne našlaičių 
prieglaudos naudai. 

Nereikia ne sakyti, visi žino
me ir jaučiame dideli reikalą 
pastatyti prieglaudą mųs naš
laičiams. Tat intempkim savo 
pajiegas didesnin veikimam 

Lab. Sąj. kuopų valdybos, 
sujuskit, rengkit įvairius vaka
rtis prieglaudos labui. 

Agitacijos reikale kreipkitės 
visados šiuo antrašu: S. Juce
vičius, Lab. Sąj. agitatorius, 
726 W. ISth St, Chicago. 11. 

čių. Paskui sutarta surengt* 
vėl kokią pramogą. 

Šiame susirinkime p-lė Be-
naitė ir p. J. Bajauckas, kaipo 
garbės nariai, pabaigė-mokėti 
savo šimtines. Ačiū jiems. 

Pajamų tą „rakara buvo 
$164.96. 

Visiems našlaičių gerada
riams širdingas ačiū. 

S. Jucevičius. 
Pirmininkas 4 kp. 
i .»V = 

iiiiiiiiinifiiiiiiiiiiftitiiiiiiiijiiiiitiiiiiifiii 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieikau T>ushH«»lio K'^jimicre Ma-

žento ir draugo I*«iro Kuprio, abudu 
paeina iš Kauno įiau'bera. Raseinių 
parap. Vuniku Kafeno. Turiu svar
bu reikalą, prie tc^t meldžiu atsi
šaukti Šiuo adresu: 

Frank sfaMv. 
720 DiotaM St-

Port Wa>l>in£tOn, Wi.«o. 

Deb&r yra patnrfntoa Ir varto
jamo* d«.ururr.os lietu^iv. kurie sra
uja koncertlaa Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koacerttaa 
padaryta Suvienytos* Valstijoae A-
nerike. Mea galime Jas pampinti 

j augšto arba temo tono. 
Reikalaukite katalogo, kurj iSaiun-

iiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSiG CO. 
1MO W. 47tb 8 t . ( U o « o , 10. 
IlIflUlIlIlIlUilIlUnUHIUiUlllfUUIHIlHH! 

! 

Su 

GYVENK GRAŽIAM MIES-
TELIJ. 

Mos galime Jums parduoti 
didelius lotus GRAŽL\M DES 
PLAIXfGS, kuris randasi tik 

1S 

miesto ant North Western R. 
R. Mes galime šiuos lotus par
duoti už labai žema kaina su 
mažų cash jmokėjinią o balan-
ca ant lengvų mokesčių. Daug 
lietuvių šeimynų jau nusipirko 

į į žemes* čionais ir jau pradės 
statyti gražius namus. Čionais 

Po *algioi neužmtra. kud genas 
slaa raistas tavo skflTiol yra EATO , . 
NIC. Prašalina ri»» nesDiftr.imwjkehos nunutos važiavimo 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat n»us aptiekor<oa 

Dr.A.B0RKE 
(Lietuvis) 

418 VF. Markei S«r. 
PottsriMe. Penoa. 

visomis Ilgomis priima nnc 
Nuo s iki io vai. ryto i, y r a n e p a p r a s t a prosra nrasi-

! 
N=0 1 Ik! S vsi. 99 *i*tį 
Nuo 6 lkl S vai. I! salinti iš tv- -r»V^a BK;U miesto riato. 

Telefonuokite arba 
* -

-s Rašykite 
į i Atsilankykite Canal 6296 

DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Res. 1229 W, 9 Avenne 

Telefonas Cicero *«54 
Ofiao Cicero 48 

KAI-BAMt: l.EETUVMKA! 

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

i 

Tš LABD. SAJ. 4 KUOPOS 
VEIKIMO. 

TTS'i^ IT 
DEPENDABLE ABJOLUTELY 
r O R HEADACHES 

I0*-30^-60*^^ orbyfose 

Lab. Saj. 4 kp. vis-gi veiki
me neatsilieka. Būrelis gerašir
džių žmonių darbuojasi, kad 
tik greičiau stotų našlaičiams 
prieglauda. 

Vasario 29 d. kp. buvo įren
gus vakarą, kuris pelno davė 
56 doi. Pasidarbavusiems as
menims tariu 
ypač L. Vyėių 4 kuopai už su-
vaMiniraą. grąžo veikalo. 

Pereitan susirinkiman nbrs 
mažai narių atsilankė, bet visi 
su nepaprastu entuzijazmu pa-
sirjžo ir toliau darbuoties. Nu
tarta įrengti agitacijinj vaka
rą, idant padidinti narių skai-
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V. W, RUTKAUSKAS \ 
ADVOKATAS • 
Ofisas V lmie«tyj: . 

29 South La Salle Street | 
Karnharia 324 Z 

Tol. Centrai tS90 P 
I 
I 
I 
R 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
T. ! Tarts 4481 

••••••CHansiiBi 
**»»»*SSa»»j į fc»»+»»»fea,»»fr»< l i 

šinlinga aėin, Radd- •** Sth ASM*** tat- Chieago 
Telefonas Hanmrket S&44 

Dfi. A. A. BOTH, ' 
Bnsas gydytojas te cbinursas 
SpeciiaUstas Moteriško. Vyriško 
VaOcn ir TĮSI: chronišku Kiru 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chlcafro 
TelefOBAS Drore* 9#93 

VAIAITDAS: ia—11 ryto 2—3 pc 
pieta t—« rak. 5rdėllon»is 10—12 d 

A. f A. 
Subatoj 27-ta dieną Kovo, 
1920 metine pamaldos oi 
dušf musii numylėto sūnaus 

CEZARO SKINDERIO 
Už dusinės pamaldi atsi

bus §v. Kryžiaus Lietuvių R. 
K. Bažnyčioje, prie 46-tos ir 
ITermitago Ave. apie 8 valan
da ryfmėti. Kviečiame visus 
giminės ir pažįstamus. 

Jsa metai praslinka aplei
dai si s\-ioia. Mieicok amžiaus 
micsrii sūnau numylėtas. 

Atskyrė tave mirtis, liki
mas nenaudus Ir musę širdis 
spaudžia skr-usmai grandus. 

Ilgu l)e tavos liūdnumas 
troškina. Neužima kits vietos, 
noi širdis ramina. 

Atmindami tavo, maldoms, 
ant šio svieto. Melsk prie Die
vo dangui ir prirengk mums 
vieta. 

Liūdnumu perimti 
Tėvai ir Sesuo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l l l l l l l l l 
Kapitalas 

$200,000.00 
Perviršis 

$25,000.00 

Didžiausias ir Stipriausias 
Valstijinis Bankas 

NETK VISOJ CHICAGOJ. BET IR VISOJ AME-

RIKOJ MOKA 3 NUOš. UŽ PADĖTUS PINIGUS. 

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

VISUS LIETUVIUS CHICAGOS 

atsilankyti ir susipažinti su šiuom didžiausiu lie
tuvių Valstijiniu Banku, kurios Kapitalas sekia 

$2,322,767.85 
i * * m • m m * <, 

BANKO VALDYBA: 
•Toseph. J. Elias, Prezidentas. 

« 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. ir Kasierins. 

Joseph J. Krasowski, Vice-Pres, 
Stanislav ValanČanskas, Ass't Cashier. 

J 

Ųniversal State Bank 
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois, 

Kampas 33-čios gatvės. 

BANKIXEg VALAtfDOS: Panedėliais, Seredomis, 
Ketvergai* ir Pėdnyčiomis nuo 9 vai. iki 5 vai. po 
pietų. Utarninkais ir Suhatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8:30 vai. vakare. 

."-v 

i 

i 
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Karoharys 501 

Jeigu nori idėti savo piningus 
k$t& noštn 2*%, į BfK-tns ar danel i 
raSyk reikalaudamas paa&kiirimę [ 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkantic-ru H M ramus ir statantlema nanj»«. mm ihikMdM 

pinljrus ant labai lengrų i&lygų. Be Jokiu l«ka»au. 
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Lietuvos Vyčiy Buiidmgf and 
Loan Association 

«Inr?i< 7jik/)«. P i m i . . 
SS2T f iiiiiij Avrun?. 8425 Aobum Avrnac. 
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