
t*«<? A 1

“DRAUGAS
ruhHhbml KirrfU femdOT

ga —... . ............... glM

AT MKWS-STAXRR 9c. A OOFT 
prai oak rvm.umixa co. in«., 
IMU W. <Clh BU Cbfc«»w. Illlnota.

%

KAINA 9 CENTAI
PR1CE CENTS

SECOND EDITION

LITHUANIAN DAILY FR1END
METAI-VOL. V. No. 74

------- .. -
permJt (Io. <•»), »atbortir<J by the Act ot October a, 1911. M įlieti tbe Fr Ortlcv oi Cbleogo, T1L B> tbe order oi the Prv-i<Wu

ANTROJI LAIDA

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS. KOVAS (MARCH) 27 D„ 1920 M.
EMTERK1) AB UDCOZD-CLASS MATTER MARCH 31, I»l«, AT CHICAGO. inLJSOIS INOKIl T1IK ACT OF MAIICII 8. I3T3.

PROTESTUOJA TURKU 
PARLAMENTAS.

Atsiliepia j visus pasaulio 
parlamentus.

27,000,000 KATALIKŲ
S. VALSTIJOSE.

ir vei pranešama apie galimą 
taiką su Rusija

MUELLER'IUI PAVESTA i 
SUTVERTI KABINĖTA.

• _______
Kabinetas busiąs koalicijims. i

NETOLIMA TAIKA SU 
RUSIJA.

4

Beriynas. kovo 27. — Rezig
navus Bauer'io kabinetui, 
prezidentas Hbcrt nntijfj kabi
netą suorganizuoti pavedė 
buvusiam užrubežinių reika
lų tninisteriui Dr. Hermnnn 
Mueller'iiii.

Muoller mėgina sudaryti 
koalicijinį kabinetų, kurin tu
rėtų ineiti atstovai soeijalistų. 
centro ir demokratų partijų.

Teisdnrystės minislerio vie
ton, turbut, bu* pakviestas 
Dr. linas.

Industrijai bus atidaryti 
vartai.

REZIGNAVO VOKIEČIŲ 
KABINETAS.

Talkininkai koltas nesimato 
neutraliam plote.

Paryžius, kovo 27. — Sulig 
gautų žinių iš Berlyno, atti- 
alatydino vokiečių ministerių' 
kabinetas £U knnclieriu Bauer, 
neotiaikęs stipryn* radikalių 
gaivalų spaudimo.

Anot pusoficijalių informa
cijų. talkininkai ligšiol nei lei
do nei užgynė vokiečių vyriau- 
sybės kariuomenei įneiti j 
neutraliu* plotus, kokie pa
skirti taikos nutartimi \’er- 
saifleoe.

Tuose uc?c organiiyoje- 
«i vokiečiai bolševikai Ir grū
moja kaip Vokietijo* vyriau-. 
*yl»ri, taip talkininkams.

Patys talkininkai kol-kas ne
turi noro įsibriauti j tų neu
tralų juostų ir patvarkyti bol- 
Korikus, nes šitie kol-kas nie
ko blogu nedaro talkininkam*.

Iš visako sprendžiama, kad
jei ten bolševikai veiks su 
nuoskauda talkininkams, šitie 
lei* vokiečių vyriausybei pa
siųsti savo kariuomenę.

WESEL APYLINKĖSE 
LAUKIAMAS MUŠIS.

Londonas, kovo 27. — Kiek 
patirta,, trumpoj ateityj bus j 
{Mtdriryta taika su Rusija. Ne 
tik bus pert rauktas nedraugin 
gas atrinešiiuas, liet talkinin
kui Rusiją formalini pripažins 
do facto atnaujins prekjluj ir 
diplomatinius santikius.

Anglijos užruibežinių reika
lų of’iM- šiandie jau neriepta-1 
mns faktas, kari Rusija yra1 
bolševikų valilžioje.

Sulig žinių, Izminan val
džion įsileido ir šorijnVMu Į

Konstantinopolis, kovo 27.— 
Turkų jMtrlanicntas paskuti
niam savo susirinkime pnda-

saulio parlamentus;
“Sostinė užimta talkininkų 

kari u omenis, Parlamento ne- 
pelievmmybė peržengta ir at
stovai areštuojami, neatsižiu- 
rint į jų teisotumą.
“Me,* karštai protestuoja- 

1 me ir turime vilties, kari musų 
< protestas bus išgirstas visur. 
! Ypač jis skandžiai atsilieps 
Anglijos pnrlnmente, kuris yra 
visų parlamentų motina.

“Mes nusprendėm savo so-
j sijų suspenduoti ligi tol, kol 
' nebusime varžomi savo troški- 
I mų išreiškime ”

Daug suareštuotų turkų va
dų pnlitibsiinjama. Bet 
daugiau įeitų išsinnėitinta 
lon Malta.

I Aa

dar 1 
sa- j

DUBLINE NUŽUDYTAS 
ANGLŲ TEISĖJAS.

New York, kovo 27. — Iš
leptam šių metų “Offieial 
Cathotic Dirceiory” pranešta, 
jog praeitais motais Suv. Val
elei t- ■’ • 1

dėjo žmonėmis.
Šiandie po S. Valstijų vėlia

va vra 27,65i>.2m katalikai, 
ši ’

1919 metais fui rupijų *kait- 
Iins padidėjo 14^-omis. Šian
die šioj šalyj yrn. 10,608 para- 
piju* ir 5.573 midijos.

Gyvuoja 5.852 parapijinės 
mokykloK. * k linas kasdien 
lunko 1,701,2!:: vaikų.

ANGLIJOJE PAKELIAMA 
KAMPANIJA PRIEŠ' 

PROHIBICIJĄ.

Svaigalu klausime seka kar
šti debatai.

Gen. Denikinas Neaplei 
džia Rusijos

YUDENIČ DANIJOS 
SOSTINĖJE.

■ - —
Veikiai iškeliaus Anglijon.

menševikų atstovus, taip knd 
šiandie Atnakvos valdžių gali
mu pavadinti koalicijine soei- 
jtiliatų valdžia.

Be to, tas put Ix'nina> suti
ko padaryti ir kitus nusileidi
mus kaip Rusijoje, taip pa
tiems talkininkams. Pašterie- 
sioms, lygiai ir Amerikai, pa
žadėjo <lar ir svarbių koiire.-i- 
jų Rusijos fšotnosr.

Kad taip, tnd talkininkam*, 
dauginu nieko nelieka, kaip 
tik su Rusija tnikinties, ją Į 
pripažinti ir nors kartų Euro- ■ 
poje pravesti senai pageidau
jamą taiką.

Talkininkams susitaikinti su 
Rusija yra svarbus daiktu*. 
Hėg tuomet jiem.“ plati Kurija 
butų atvira industrijos žvilg
sniu. Rusija turtinga visokia 
žalia medžiaga.

Pati bolševikų valdžia yra 
nesvhrhus daiktas talkinin- 
knme. ljtbjauf» svartionis pa
tiems rusams gyvcntojnms. Su 
lailrii ousipratę gyventojai be 
pašalinės jiagr-lbo- jštengA pn 
naikinti boKevHriną raidžią.] 
jei pa*taroji visuomet laikysis 
autokratinių valdymo metodų.

Londonas, kovo 27. — .ka
dai nežinomi piktndarini Ai
rijos mieste Cork nužudė to 
miesto majorų.

Vakar mieste Dubline vielo
je vietoje nužudytas senyvas 
tėišėjhs 'Allan B<‘li: “ '*

Po nužudymo majoro nei 
vienus žinogns ne<ua raštuotas, i 
(Ji d&bnr Dubline suareštuota: 
net 35 intariami airiai sinn- i 
feinerini.

Teisėjas Bell bnvo veikęs 
prieš airių organizacijas.

Copenhagen, kovo 27. — Oia 
atkeliavo gen. Yudenič. Bet 
atsisakė duot i kokių nors ži
nių laikraščių reporteriams.

Atkeliavęs jis turėjo ilgų 
konferenciją senovės Rusijos 
juisiunt inybėj su jtastarosios 
nariais. Pasak < ijn n ui, kad kal
bėtasi apie priemones, kokino 

i buriu kurijų išgviiw*ti nuo 
ItolševikizmO.

Ui-kelių dienų jis iškeliauja 
Angiijon. Vei* talkininkams 
naujus plire'žvr^okiun fmdti 
butų galima išgelbėt i Rusiją 
nuo visiško- pragaišties.

VOKIEČIAMS UŽDRAUSTA 
‘ INEITI INDIJON.

Washington. kovo 27.-e-hidi- 
jos vnldžin paskelbė parėtly-

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MAIKOP.

Londonas, kovo 27. — Bol- 
tcfikoi i5 Maskvos pranešė, 
knd jų kariuomenė paėmu
si miestą M ai k op, Kuhanifius 
teritorijoj.

Vyriausybes kariuomene dirb 
dina apkasus. y '

1 Amsterdam, kovo 27.—Vo- 
Wrčin mle<taje AVerel vra RaR-

. w.is upėn Rliine, Ruhr npskri- 
tyj. Kitom upės šone stovi 
brtirų okopaeijiltė kai iuūitn-Fiv.

_Sl >'•'» Vukielyo® vy-
riausriiės kuriuonienės ranko
se. Aplinkui veikia Imlševikai 
lt jnu kritu t n uivitu kt7<uinni 
užpulti mieštų.

Pranešt n. knd kariuomenė 
šiauriuose nuo upės Lippe *p- 
rikaRa »u tikflu pasekmingian 
ginti miestų. Karmomenri po- Į 
gribon aluja oplinkinių *ody-t 

vnlstiečiai. j Belgija lakerinnjz. kas reik-
» l t kokio pmonyiio koaren- )«t« toiian.

tnmjaina bolševiką kariuono*- 
nė. Jos fauna apie 6,000 vyrų. 
Ano! žinių. &daė¥iką skaitliu* 
Lmppat Uuk-jąr.

Tarpe tų ir kitų dažnai pasi 
taiko žiaurių «ui rėminių.. . t - -

moi puri.
Ne* ir bolševikai gerai apgin
kluoti.

Netoh nuo Wesel, kitam 
upės Jone, stovi belgų kariuo
menė. Ji sustiprinta dabar at
vytam* prancūzų artilerija.

BUVĘS IMPERATORIUS 
PAKVIESTAS UNGA 

RIJO3 SOSTAN.

Geneva. kovo 27. — Patir
ta, kad Unga rijos regentas 
HoriliV -laiptai, bet ofli'ijhliai, 
Uoga rijos sostan pakvietė bu
vusį Austrijos imperatorių 
Karolį. Pranešė jum iš Šveica
rijos kuoveikiaus vykti Bn- 
dapestan.

ATSISTATYDINO DAR 
VIENAS TURKŲ 

KABINETAS
- - ■ -MM . •

Konstantinopolis, kovo 27.- 
At>istatydino turkų kabinetas, 
kurį buvo sudaręs Sali paša 
kovo 9 d.

Naujų kabinetų sudaryti sul
tonas pakvietė Dtunad Ferid 
paša, buvusį didįjį veži rą.

KoniUntinopolia. kovo 26. 
— Talkininkų nepripažintos 
Sirijos karalius Feisal paakol* 
l)ė į-ukymą ligi bulandžio G 
d. prancūzams aptrinti Siri
ją gi anglams — Palestiną.

ANGLAI IMS Iš L 
IIK MFfHIIK

Paryžius, kovo 27. — laik
raštis Liberte paskelbė, jog 
angiai padarę kontraktų ra 
Latvijos vyriausybe ekspor
tuoti iš Latvijos medžius. 
Visos Latvijos bsako> yra arrz 

kontrolėje

Londonas, kovu 26.—Via iri 
visoj Anglijoj ntorado daugy 
ltė Amerika* pro1* biriionistl? 
pasekėjų, i,ie juadvjo puuali 
proh i biri jines paži 11 ra s.

Kirk palauktu prieš juos 
pradėti! smarki kampanijų.

Parkeliavusieji iš Amerikos 
žyTUesnieji žmurtė** tvirtina, 
.:ad apsaugok Dkvo Angliju 
nuo tokios proiiil icijos. kokih 
Šiandie g.vvnoja Atfserikoje.

&ako. Amerikoje tik ltėdmi 
žmonės darbininkni turi j»erei- 

I ti visus prolribicijus iitknklv- 
1kw laijisnius. Kiti visi žmonės 
nepažįsta prohibiejjoH. Tad nė 
ra ko pasimokinti nuo Ameri
kos.

Vienos kompanijos pirmi- 
ninkns. jiarvykęs iš Netv Yor
ko. sako:

“Amerika mniiiš gali duoti 
geresnius pelėms gaudyti sių
stu- ir automobilius, liet ta pa
ti Amerika negali mus jutmn- 
kinti, knip mes turime gyven
ti*”

Kiti šankia: Anglijos papar- 
tvj reikia įrašyti tuos žodžius:' 
*‘Apsangok Angščinusias mu
sų karalių ir alų.“

DUBLINE NUŽUDYTA VTE 
NAS ŽMOGUS.

Dublinas kovo 26., — Naktį 
prieš kovo 25 d. čia valiunies- 
tvj nužudytas vienas ei 
Žmogus. Paskui jį sekė trys 
kiti žmonės ir junga!inu* jį nu
šovė. žmogžudžiai nesuimti.i. ___ r.

mų, uždraudžiantį per seka
mus penkerius metus vokie PIRKITE KARĖS TAUPY- 
Siamu ineiti Indijon. MO ŽENKLELIUS (W.S.&).

NORIMA IŠGELBĖTI 
KAREIVIŲ.

40.000

ARŠĖJA PADĖTIS CEN 
TRALEJ EUROPOJ.

Siaučia sumišimai; nėra pro 
dukcijos.

Vienna. kovo 27. — Centra- 
lėj Kumpoj padėtis ne tik nei
na geryn, bet kriti* nuolat Ar- 
šėja. Kuonei Vokietija pa-i 
lengva atsiduria rivilėn karėn,, 
Untrarija n 1-isako priimti iri 
imi virtinu iiiikininkų padary
tą takos sutartį. Tuo tarpti 
Jugoslavija galvatrūkčiais 
ginkluojasi, nos d'Anniuv.io 
neapleidžia Jugoslavijai pri
gulinčio mieste Fitime.

Kuom* visose čia pammėto- 
tte šalyse siatičig nuolatiniai 
streikai, buiiiu&iuu. Anglys, 
kurios butiniu reikalingos in
dustrijai, m kitsamos. Visokia 
produkcija visur mažėja.

Nėra pinigų, nebus mauto.

Svarbiausias daiktas už ki
tus žmonėms yrn nuristas. 
Kuuoe visos*- < entraiese ridyse

Šalo miesto stovi karės i;.-- 
vni Anglijus, Prancūzijos, L 
Uju.- ii S. \ obiUjn. šitie briiu. 
apsaugoja gen. Denikino ka
reivių liekanas. Ir kuomet lai
vai pasitrauks nuo miesto, 
šitas tuojau* teks Itolševikams.

Matyt, talkininkai pogells-* 
gen. Denikinui apdrausti jo 
likusią kariuomenę.

Amerikos R. Kryžiaus mi
sija vakar iškeliavo i Teodo
siją. pietrytuose Klimo.

Misija turi daug darbo.

Gen. Denikino kariuomenė
je yra daug sužeistų ir ser
gančių kareivių. 
Kryžiaus misija 
ma paimti savo 

viltoji tiulis — j Bntumų. SuJ uolaiminguorius 
kitais jis Į

Artinasi bolševikai.

Bolševikų kariuomenė tuo- vių eilėse 
tarpu hriuujusi ant Novorusii-; i 
sko. Sulig jiranešimų, ji lot- dėtimi. Sakoma. Imtys oficie- 
jau tik už kokių 30 mylių nuo, rai ima suokalbinuti 
šio miesto. Apsiau’-iu ji mie^-! ria«i sn savo kareiviui* 
tą kaipir kokia rinke. l simesti bolševikų puaėn.

Denikino kariuomenė ir ka- Rusų laisvanorių armijos 
rėš medžiaga su ^didžiausiu pietinėj Rusijoj buvęs‘vadas, 
spartumu kraustoma. taip, geli. Wrungei. iškeluivu_±liite. 
kiek tam tikslui galima gnntfį 
garlaivių.

Priešbolšfvikinės armijom
čia yra tik kaipir liekanos.

it?b«iViMJ P’lcl‘nV nžpludot
bolševikai. Civilė kare kaipir!

Į haigiama.

Anglai apleidžia miestą.

Čia anglai turėjo apie 2,(M)G 
savo knriuonionės. Su di-1 
džiausią paskuba ji paimta j 
laivus ir išvežta.

Kariuomenę apsaugoja 
ninku laivai.

talki

Kni-kuriose šalv-e gyvujito- 
jai atsisako priimti lokaliu- 

, pinigas. Nes didžiumoje jie 
yrn br mažiausios vertės. Sve-1 
timų pinigų taippnt nenorimai 
priimti, nes niekam nežinoma, 
kokia jų vertė.

Tninsportacijn visur nepas
tovi.

Žodžiu tnriant. visų r<*ntrnlę, 
Europą užguli-, juodi, troškus 
deln-sy.-.

bu pavasariu mnisto išteklius 
Įmiginta, (ii pjūtis kažinkur.

T ♦ t i W • ♦_ •<▼ aruKta ptvuĮrtKi kaipti l»* 
nykusi. Vietomis yra prekių, i 
Bet pirkliai negali prie jų 
prieiti. Prekių **vininkm rei
kalauja nogėtų kainų. Gi pirk
liai nenori mokėti daug to
kiai* Ur lamini b laikai*. Bijosi, 
kad užmokėti pinigai nepra
gaištų.

Proga radikalams.
Tokia reikalų padėtis yrn 

j didžiai tinkama dirva komu
nistam* ir visokios rųšie* ra- 

j dikalianis gaivalams. Tokiuo 
metu jiems nesunku prieiti 
prie darbininkų minių ir. ši
tos <-nknr-čiti«, jgitrnukti savo 
piis«-n.

‘Tad šiandie radikaliai agi- 
iintorini ir darbuojasi smagiai 
I ocntfiiNtee Vješpatijosn. Dane 
, žmonių iNiridiinda jų intakai j 
vienų jminojimų ir jntŽMdėjintų 

i auksinių laikų. Daugelis šąli- 
tutsi imu radikalų, nori dirb
ti, nori ramiai gyventi ir do
rai pelnyti ir muniški ^ts

Bet nėra darbo. Ir tokia 
palietis kartais ir gerinusius 
žmones pastumia nusimini- 

' man, kurs pasekmėje pagun- 
' do pereiti radikalų pusėn.

Baisus daiktai veikiami ėw»- 
ftralėj Europoj. Ir jiems r.rai- 
' m«dn galo.
' 3 t- Y' rV Jm'J .

Novorossiiskas. kovo 25 (su
vėlinta). — IVicšboIšrvi kinių 
špilkų pietinėj Rusijoj vadas, 
gen. Dvniliinas, vakar piane j 
►ė. j’* *•> ‘laikui *«vo ka-.
riitoineiiė.- ligi paskutiniųjų | 
Inikysiijsis prieš bolševikus.

Kreipėsi jis j Anglijos val;; 
džių. kad jam butų duota irau- i 
pertų judinti iš čia 4t>,tKN) joj 
kareirių. nlliku.-ių nuo vi-iš- j 
ko sunaikinimo. Pusė tų l:r-; 
reivių, sako genernlns. turi j 
but nuvežtu Krimttti. gi ktt-

Amerikos ll. 
buvo prašo- 
glohon tuos 

kareivius, 
pasitiksiąs vietoje. Tad dalis jų nuvežta Teodozi- 

j jon.
Pačiose gen. Denikino karei- 

itpsiroiškia daug 
nepasitenkinimo dabartine pa-

Jie ta- 
’ per-

kijM> saion. Nes rusų !aišvano
ti ų armija kaipir išnykusi.

Cork, Airija, kovo 27. — 
Užvakar naktį tie, {Milicijos 
nuovada Trakt pamesta bom
ba. Trys polirmonni siržeista.

Providence, R. I.. kovo 27. 
— IM ap*i reiškusio* studen
tų tarpe Šiltinės, neapribtto- 
trim laikui uždarytas Browno 
universitetas.

Yra Pavojaus Talkininkams
Turkijoje 4

KEMAL PAŠA GALI PASI 
SKELBTI ANATOLI

JOS KARALIUM.

Pačios turkų ^ostinės likimas
— - JU — --------
MrinnniiM.

Turkijos gilumoje, ty. Ma
žojoj Azijoj, nerimavimus j;a: 
laiko žinomas turkų sukil."j 
vados Miolaplin Keiiutl pn* .. 
Temti jia valdo skaitlingą ka

I t

Konstantinopolis, kovu 27.— 
Vietos turkai gyventojai jmri- 
įniko ramini ir neišreiškia vie
šų protestų prieš talkininkų 
oknjrtifijų. Nei negali to dary
ti.

Talkininkų ndliturinė val
džia suarcštnvo apie 250 turkų i 
nacijonalirių vndų, augštesnių 
valdininkų ir žymesnių veikė 
jų. Jh» visi d<5»<'rt tinta anlnn 
Maltu. ./- f

Tnrpe suareštuotų yra ir 
Ronf hev. nnnistirijoa komisi
jos pirmininkas.

Susptėjo kažkur poaprųsti 
parlamento pinnininkn«. Tai 
kiuiukni ju ursuruiuia.

Turkų vyriausybei talkinin
kai įsakė pranešti vidujinės 
Turkijos autoritetams, kad 
tenai hutų pasilaikoma ra 
miai. Vyriausybė išpildė įsa 
kymą. Bet te įsakymo pa.«ric 
tnė> nežinomos ii gana daug

i lU'HiK’ii’/. ji- iivi
Konstantinopolio vyriansyltės. 
nei talkininkų.

Yra žinių, kad Mustupba 
Kenutl [Miša norįs ĮML*isktdbli 
Anatolijos karalium. .Jei tas 
įvyktų, tuomet hutų daug nau
jo pavojaus talkininkams ir 
pati Turkija daug nukentėtą.

Talkininkai yrn jmsižadėję 
apleisti Konstantinopolį, kaip 
veik bus patvarkyta šalis ir 
turkuose prigydytus laikue 
sąlygos.

Bet turkai netiki tiems pažu- . j| 
dėjimam*. Jie sako, kad Tur- 
kijo* siiltamdn* sulauks liki
mo Egijrto sultanato. Kaip 

----- ------------------ vs__  jmiminuiMi v ie*wR«ąą r»ąa«- 
tano reikšmė šalies valdžioje, 
taip bus ir sn Turkija.

KOVO 27, 1920.

abejotinas.

Chicago. — šiandie nejut— 
torus orais šilčiau: rytoj gali 
bnt lietaus.
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I4FTVVTU KATALIKŲ DIKVRVC'H.S

“DRAUGAS”
Kiną k*MUro» Ukkyrtu ryrmidlcnly*.

PRENUMERATOS KAINA: 
CniCAOCM D* rSMENYJB:

Pii*cl Mrtų . 
»n\ V.MAT.

Metam* .....
1*0* Meta •

Proaumar«u raoUaai IMMalao Lai.
kaa atealtoM «uo uMntermo dieno* na 
na* Naujų Matų. Menat varmaiaytl 
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neatmestino* yra ir visokios 
kito* pašelpo* formos, bet kas 
yra svarbiau, tai reikėtų jau 
pučtum L. B. Kryžiui pavc«u 
spręsti. Tam tikslui Imtų tin
kamiausia forma, jeigu visos 
veikiančios Amerikoje organi
zacijos susitelktų vienan cen
trai! ir per savo atstovų tiuku- 
rnai pasiinfonnuotų, kokin for
ma jjašelpob yra reikalinga ir 
kad patsiu visų aukų rinkimą* 
hutų iitliekaniiis per tų.centrų, 
kursai gulėtų nustatyti ir vie 
uodų aukų rinkinio tvarkų vi** 
uodų jų penhmtimų R. 
Kryžiui ir užvestų totių kon
trolę, knd visiems butų aišku, 
jog visos surinktos aukos yra 
tinkamai sunaudojamos tiems 
reikalams, kurie L. R. Kryžhn 
yra butini atlikti šiuo laiku.

• ■ . ■ ......... ...........
turėtų eiti vienon centran ir 
tuomi gnl butų išvengtos varžy 
tinės tarp atskirų drnugiji; ir 
organizacijų. Smlnryinui tokio 
Centro, kaipo laikinosios lae- 
tuvu« Rand. Kryžiaus atstovę* 
bėsAnicrikoj, rods užtektų tuo 
tar]ni vieno ar <lviejų narių, 
kurie drauge su Militarės Misi
jos pirmininku ir gidėtų tinka 
mai atstovauti Lietuvos Raud. 
Kryžiaus reikalus Amerikoje.

šiaip nusimanydama, Lietu
vos Misija kviiM'ia visi) draugi
jų ir organizacijų, kurios yra 
užsiėmusius rinkimu jiašelpos 
IJetuvos Rami. Kryžiui:

a) Suteikti Misijai žinių, kur 
ir kukio* organizacijom veikia, 
kiek jų yra surinkta aukų, kh*k 
pasiųsta ir k»«*k yra kasoje.

b) Pasiųsti nuo šių draugijų, 
jeigu panorės, atstovų į bendrą 
visų šių organizacijų riįvažtit-

nubėgo, nesislėpė nuo polici
jos. Mirdamas tunus pripaži- 
•no, kad tėvu* gerai padarė.

Tėvas Pmano yra ukmty* 
katalikas, bet jis sulaužė dvi 
dideli katalikų tikėjimo tai
syki!. Viena taisyklė yra: ne
užmušk, antru taisyklė yru: 
nedaryk bloga tuo tikslu, kad 
kas gera iš to išeitų. Pirmųjų 
taisyklę visi žino, antrųjų 
daugelis urbti užmiršta, arba 
paniekins.

Tefiiaus katalikystės nir»ks. 
Inu yra Inlmi niAklie ir, gali 
sakyti, radikali*. Jei vienas 
niuknm nekenkiantis melas 
gulėtų paliuoMioti visas du
sins iš pragaro, grąžinti prie 
doros visos iritlydėliuB, mal
dingais katalikui* padaryti 
rtm* ^rnnw‘<- ant ^ArnA*, *•" 
nei tuomet nevaliu hutų iš
tarti to nekenksmingo melo. 
Katalikų tikėjimas labiau už 
visus, ir lieveik vienas tnrp 
visi) stipriai tiki, kad blogų 
darant ankščiau ur vėlinu iš
eis tik blogu pjuietanė, nors 
žmogui rodytųsi visai tat ne
galima.

Chicagoje yra daug kartų 
buvę, kad moteriškos lyties as
menys nušaudavo vyrus už 
prigavimų jų. Neridedamv j 
*ntj tų vyrų, fina mirtis 
jiems gal jM'rmuža bausmė. 
Bet ne nusikaltusii) su jais 
moterų teisė yru nedoros vy
ras šaudyti. Teėinus Chica
gos teismai tas žmogžmies be
veik visada pnliiiosuoduvo. 
Emnk Pinano lygiai kaip ir 
jos neturėjo teisės mirtimi žu
dyti sunau.-u Pažiurieimc, ką 
padarys Chicagos teismas. N*e-

Anglijos pinigai pereita sa
vaite jmkiln keturis ir pusę 
cento imt svaro sterlingų, o 
šia savaite 4 centus pašoko 
su viena diena. 15 kovo svaras, 
sterlingų buvo <3.74e., 22 ko
vo buvo sKl-TB’-įc., o 23 kovo 
— $3.82.

Prancūzų pinigai dnr vis 
nutinka žemyn. Prieš savaitę 
už dolierj galima buvo gauti 
13 fr. ŠOOte panedėlije 22 ko
vo jau davė 14 f r. 29. o nnt- 
rytojaus 14 fr. 40.

Smunka ir Italijos pinigai. 
Prieš? savaitę už dolierj davei 
1^ h’rU 'r 4 ccnteįimus; pone-Į tikime, kml jj galėtų juismerk- 
defijr 22 kovo buvo 19 tyrų ir* fi miriop. N'-s jis, nors neahc 
puse, o utaminke 23 kovo už
I

Smunka, bet netaip smnrk ’mi, 
y "ii Avm< nrijos pinigai. Pcretto*’, 

savaitės pradžioje buvo ft 
frankai 89 santimų už dolierj.; 
šios savaitės pradžioje buvo 
5 fr. 83, o utaminke susyk nu
smuko 7 santimais, t. y. už 
dolierj davė 5 fr. 90 santimų.

šimtus lukiškų murkiu, ar
ija lietuviškų auksinų, jjanedė- 
lije 15 kovo buvo lygus $1.45. 
per savaitę uusmuku 10 cen
tų, utaminke 23 kovo šimtas 
nuirki y. ar auksinų, gulimu 
buvo guuti UŽ 1 dolierj ir 30 
centų.

Lenkų pinigai per tų savai
tę nusmuko tris centus imt 
šimtu markių. 15 kovo šimtų 
lenkiškų markių pardavė .už 
75 centus, o 22 kovu visų šim
tų lenkiškų markių gulima 
buvo guuti už 72 centu.

Kanados pinigui eina ge- 
ryn. Pirm 15 kovo mmnuut 
1000 Anieriku.-- dolierių Kaua- 
J— 4,.. Į

puse, o 
dolierj davė
Smunka,

f
dolierj davė lygini 20 lyrų.

jotinui ir sunkiai kaltus vis-
gi labinu pasiteisinamas už
tas, kurioj, šovė savo suvilio-
tpjus.

Šitos rųšies atsitikimai tu
ri tų priversti visuomenę min
tyti. Mergos šaudo savo su vi
liotojus dėlto, kml teismas su- 
viliolojų m baudžiu. Sveikas 
visuomenės sutvurkvnms turė
tų ] ui daryti užtektinų burn
inę aiiviliotujnnis, kud jų bu
tų mažiau, ir kad nuskriausto- 
sius gulėtų paritenkinti teis
inu bausme.

Mergiščių priguuliujinms y- 
ru šlykšti uraloryJW*, bri viii- 
kinų įtrauk i mag j ištvirkėlių 
kuojras yni nemažesnė uedory- 
bė. Abi litini nedorybės rųši 
yru pulikti plėtotis mieste. .Jei 
šeimynos pujiegia tegu apsi
ginu. (Irgitmzuuin visuomenė 
urbti visai mųmdeiln, arba ne- 
užtektinui padedn ši’imvnoms 
ginti> nuo tųifviejų uedorv- 
bės rųšių. Tuomturpu tu lu- 
I-i n u šiai reikėtų.

Katalikų Spaudos Draugija ir 
Dienraštis.

Žiūrint j katalikų žmonių gy
veninių, matyti kaip daug te
nai yra sveikos, prakilnios, ne
sugadintos <ivasioe, matyti 
daug prakilnių darbų, pasi
šventimo, daug siekimu prie 
uugštesiiių, šviesesnių idealų. 
Tad Imtų iš jų pusės nusikal- 
limas, jei tų gražių ypatybių 
neneštų j visos žmonijos gyve
nimų, jei nesistengtų vietoje 
silpni imu įnešti sveikumų ir 
vietoje irimu ir ardymo įvesti 
sustiprinimų esančio gero ir 
riatynių nnujo,

Tų darbų katalikai varo savo 
doru privatiniu gyvenimu, vi- 
auumvuuuais upsiiciuo ir kul
tūros darbais, įstaigomis ir sa
vo veikimu, rimtai nustatyta 
politikoje ir valstybių gyveni
me.

ŠĮ jų veikimų ir jo dvasių ge
rinusia išreiškia katalikų laik
raščiai. Tuo žvilgsniu jie lošia 
labai svarbių rolę. Be laikraš
čių ypač be dienraščio puikinu
sias veikimas pusę naudus at
neša. Tai gerai suprato Katali
kų Spaudo* Draugijos įsteigė
jai. Jie savo konstitucijoje tarp 
kitų svarbių dalykų pūstelė šį 
žymų {muktų:" Rems ir platina 
lietuvių katalikų laikraštiją.'* į- 
Čia galmui pridurti, o ypač rū
pinsis turėti savo katalikiškų 
dienraštį, jj jilatius, jj renis, 
ka«l jis ue tiktai gyvuotų, liet 
kad gerai gj ventų; kad jiuu ne
reiktų kovoti už savo gyvastį. 
Kovoj&nčiam su ukononūniu 
vargu die n rašė i u i sunku tinka

'minti, knd dienrašt- na leidė
jams yra reikalinga?, jie galė
tų ir be jo gyventi ir voikti, 
liet jis labai yru reikalingas 
katalikų visuomenei, jis reika
lingus katalikams veikėjams, 
tat jų priedermė ir yra rūpin
tis tokio dienraščio reikalais. 
Nedera nei vienam katalikui 
akyti “tegul tie arba tie rū

pinasi,” liet turį sakyti “aš tu-
riu rupintia ir fino galia turiu 
remti—tai prenumerata, tai 
pirkimu šėrų, tai plutininiu ir 
uzrašinėjinra kitiems. Ypač sau 
turi taip pasakyti ir padaryti 

į kiekvienas .Spoitlos Draugijos
(Xrys, kitaip .ii* noiMldo savo
... ...... ui . .v . I'u.m.n.
Reikia tikėtis, kad tus katali
kiškos Inikraštijos svarbumas 
bus atjaustus kelubinusia ir 

, Katalikų Spaudos Draugijos 
narių ir visos plačios katalikų 

' visuomenės. Kaip jiri»» Bnhe- 
|lio Isikšto siisiiiuuši* kalbos, 
tnip šiame Įniki- .susipainiojo 
mintys, nuomonės, pažiūros

mai, plačiai ir taip knip reikia
-avu dnrlią varyti. Reikia nt-

Dr. O. VAITUI, O. D.
UEITVIM JMtlV KPKdAIUPT.tlI

I-VMCIIM «SMt aklų 
♦-•-i,-ti. va. >r< 
juno iiai,** Mliira- 
<U>. «*»•
vaitbuk ***4aam«* 

j akte kruv*. .ara
a.likra. tk>« 

itaiapte rrumlaa. Mr».imi« aw-
iteiMtaa *Mda* nktatel *A*n>a*M Itfli. 
■Il tall Ii asu taateal'.*. pac.|M«n a<r>i 
tu. •»’» rv«*jiia. I, nikų .taa*«raa ma- 
kyata*. v.uuuun- ava lt tkl t vakar*. N. 
.teiiaml* ava lt iki t vai a* pu* 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
TvirtanM tkrava MM.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinate* a**ttek.oa » Itecurteko. 

allmUkoa knyrr*Oyak«M ■*•- 
norratijoa. trra-rlllna. ptriorbca rat
ai u. Sur. V a ik unortjoa. abointia (Ko
rijo*. gaorraruc*. pullUklara okano- 
raUo* plUK/K**. dat!ter*4yMta.

Mokinimo valaudo*: nn* » ryto Iki 
i valandoa po plato; rnkuaia nuo * 
Ud !• anl.

3106 So. Halstod St., Chicago.

1 * * * 
OMIU MIUO,

- — w n • vrnp

UMiUA.nl 4
UI*

;< rrral rrttanunu atenla?
Į l,u* p*lentT*ta>fnii <le> Juk) «imj. 
'? Kuomet to L«Ml Mv* r*Ik* akAU- 

il.jiBic., kunnrat raicie* UcjkM i Aru 
»v. kuoi.rat alMtui ar *lur' ar ta
kai tai tuoruat yra tankia* knd 
rrikln Juta* akinių. Mano rt matu 

■ J imtynma* pndoc* Jura* r»*1*u*1*.
Įi . t., r n avus.# ui prieinam* kaina 
na; taip temai a»t Iki JJ *0.

JOHN SMETANA 
Akių Spedjalista* 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
aoielklnm** ibk»L 

Runpaj IS-Um cnivda 
3-<’»<>• luito* rul I-tetlVt c>Uckte 

Kanibart* 14. 1*, 1*. I? Ir 1* 
Temykriv f mano parai*, 

valnitdo*: n*o T **L ttrrt* iki » 
į rai. vakar*. PanodMIaia. Saredo- 
I uite ir F*ltrru4o<ttia.

_____A-.IZ--4-4- A.,- >-*. 4vmc ajmtaav* asai o uuuuil’U 
o 22 kovo teduodavo tiktai 1,- 
120 dol., ant rytojaus <lar uia- 
iesnin bnvo skirtumus, nes už 
JOtMJ Amerikos dolierių davė 
tiktai 1110 Kanados dolierių.

Lietuviškas auksinas yra 
beveik dusyk brangesni- nž 
Icnkišvų marke.

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE ATSI

ŠAUKIMAS.

Dusios Gelbėjimas 
Žmogžudyste.

■- ’f - ■
i'7 r*rm>r^r,o Pinnno Cnicnimje 
r tiirvjo dešimt] vaikų. Visus jin 

, gražiui angino, bet vienus su- 
»u> taipgi vardu Francesco 

MLiemo vaginėti ir draugauti su
- tais,''kerie tampu žmogžu

džiais. Tėvus daug kartų vi-
. sius budais sūnų tuisė, bet 

eonus apsėjo saviškai, l'tur- 
niiike 23 kovo 1920 m. Frnn- 

Pinano Kitikę* sūnų tnrp 
jo nedorų draugų ėmė jj bar

- ri, gulų gale perime. Tėvas

Daug Lietuvon piliečių, 
vykusių Amerikon, yrn su 
vim atsivežę Rusijos Vnlrty- 
bės I įmik v taujiumųjų kusų 
knygeles, ant kurių jų pini
gui buvo ton* kasose padėti, 
o Im* to kai kurie piliečiai yni 
ir iš Amerikon siuntę pinigu* 
ir jdėję j ta.- kiuriu. Lietuvo- 
j<* ntio Finansų Muiisterijos 
buvo išieirin“ ntrišaukimas 
kuriamo viri piliečiai buvo 
kviečiami per vietos iždines 
priduoti žinių, kas kiek ir ant 
kokius knygeli** ir kokiai* 
pinigais ar puperomia tur jdė 
fo* pinigą.

Tn« pačias žinias butą svar
bu surinkti ir nuo Amsriko- 
j« gyvenančių Lietuvos pilie
čių, ir ėiuomi visi tie, kone 
tur tokias knygeles, yra kvie
čiami pririeti jim apdrožtu

at-
SH-

s

Žilame**. Jos susimaišė ir susi
pynė ir sukąri knip lapai vėsu- 
los sukuriu pagauti. Kartais ir 
žmogus dmiori ne žinodamas, 
kur nusisukti. Jis jaučiasi ne- 
jmstovus, bet nežino, kokius 
tvirtumos griebtis. ]>rixilaikyti. 
Čia pagelbų galimu rasti laik- 
ništyje.Katalikiska<, rimtai ve 
damas dienraštis, gali išvesti 
visus sveikus ir Im- klaidų iš su
mišimo sukuria

Taip-gi sustiprinimas vieno
kio ar kitokio latohkišku dien
raščio yra svarbiausias d**bar-
ūniuose laikuose darba*

V. K.

Apie Suvienodijimą Uetnvai
Pašalpos Darbo

Amerikos lietuviai tur gražų
įprotį—rinkti aukas ir Šelpti 
Lietuvų įvairiuose reikaluose. 
Kame nebūtų Lietuvos vargų 

į vargeliai aprireiškę, jie surau- 
ita tarp brolių ir seserų Lietu
vos, čion gyvenančių, daug 
jautrių širdžių, jr žiūrėk, tai 
tveriasi draugija, tai bendrovė, 
tai fondas, knd ]>rigt‘lh’ jus Lie- 
tavai. Tas ūpas sucipti Lietu- 
vų taip yra įsigalėję*, kad net 
paprastos la-udruvės, varnu- 
čios prekybos ir pramonės biz
ni, kitaip meru ivikaiu urper- 
stato, kuip tik tokiu, kursai gu 
Ii Lietuvų ntotatyti, jų ekono
miškai pakelti ir tt.

Tat yra labai gražu. Bet 
šiaip surinkę pinigus, įvairus 
rinkėjai Im* abejonės tur ir tani 
tikri] (inreigų; jie privalu ne 
lik duuli smulkios apyskaitas, 
L-nui ir kur niuiimi tano ntidtin.

. * *■

ti, bi‘t ir veizdėk kad surinktie
ji pinigai vardan visus Lietu- 
vus IhImi ištektų kokiui nors 
vienai visuouienea grupei, ar 
vieniu partijai, kad ir pačioj 
Lietuvoj. Pavyzdžiui butų ne
leistina, kml sukolektuoti pini
gai nr tni kokio f<m<h> nr Tary
bos galutinai tektų tiktai kokiu 
noru vieno krypsnio žmonėms, 
vienai partijai. Kaip surinktie
ji visus Lietuvos reikalams, jie 
ir tegali imti suvartojami liktui
. ........................—
Isiiks Lietums Atsdcvybr; A 
nietikujc delei rogisti arijus.
nrba jų ištraukų, virins notaro

visos IJetnvofi reikalams arba
Lietuvos valatyiN* reikalama.
Ir. rods, kad 1<>kių,pinigų aiun 

' timas turėtų,eiti ne stačiai vie- 
j nuin nr kitam Lietuvoje, kad ir 
įaugštam valdnųnkui, liet tur 
būt siiinčinini per tam tikrus
Lietuvos valutybėn jęaliotinms.
kurie čion yra. būtent ar per
Lietuvos Misiją arki Lietuvos
atotovylw- Wnshiugtone.

Šiuo sykiu meH norime paju
dinti tik khiu.-'imų apie suvie-

pašcdpcis Lietuva*
Raudoni;jani Kn’žtui. Čion vei
nodijiiuu

kia kelios organizacijos ir kiek
viena renka pMiifos, daru jvai-

M

uojo Kryžiaus sritį, kailio Lie- 
tuvių Raudonųjų Kryžiaus At
stovybė Amerikoje.

c) Afisvandvu savo organi- 
jjiarijuse šį sumanymų ir jeigu 
l jum pritaria, pavesti šiai busi
mai L. Raud. Kryžiaus ntsto- 

i vybei Amerikoje savo lėšas ir

' balandžio Š dieną prie Lietuvos 
’ Misijos. Tanie suvažiavime tū
li ės būti išrinktas vienas ar du
nuolatiniu noria, kurio drauge
-u Miltarės Misijos jos atstu*
į u, rūpinais visais sušelpimu 
reikalais, kurie apima Raudo-

rimų. kursai šaukiamas yra

pasiduoti jos žinion ir kontro

riu* ,,drive,” kad >ulig savo 
ntuimaiiymo mimoIjiuh Lietuvą. 
Ati-irarda vietos kuopų ar 
šiaip urganiztK-ijų, kurios ]m- 
ėios net siunčia savo nusimany- 

imu pinigus, o kai kur net vis! 
>dnr tetielHikn juoa pne savęs, 
laukdamos progos persiunti
mui.

Lietuvos Raudona ris Kry
žius yra visiuiiuvnės organiza
cija, kuri karo laiku yra gavusi 
pnŠelpoa iš valstybės lėšų ir 
yra |h> valstybė* komrolv ir 
privalo išdavinpti smulkmeniš
kai apyskaitos iš visų savo iš- 
hiiilų. ši orgiuiizacija rūpinosi 
ne tik sužeistųjų priežiūra, liet 
ir apskritai sv<-ik«tv> ir .fluiita- 

, rijos reikalais visoj LiriUVojr, 
|tini kiek tat ji tijr pąjiegia pa 
įdaryti raitiišnCff'iJrimiia buVoj 
ir yni ir visų kitų valstybių

lėm Lietuvos Misija.

APIE LIETUVOS ŽEMAS
BANKA.

Lietuvos Žemė* Bankas bu
vo Amerikoje organizuojama*
Kun. J. Žilinus. Jam vykstant
Eurojam, buvo viokas suvesta 
ir paimtus Dublio Aecounte- 
rių, fieržiurėjimui Ftuvio.

Kun. J. Žilius nuvykęs 
I Kaunan išdėstė virtų projektų 
ministerių kabinetui ir minis* 
ierių kubimuas pats jau išdir
bo to Imi n ko statutų ir jį nž- 
tvirtino.

Nuly g to Žemės Banko sta
tuto, tas bankas sudaromas iš 
pamatinio kapitalo 10 milijo
nų auksinų, kurių iki pusės 
įneša Lietuvos valdžia, o kitų 
pu.*ę /.umiiės, nkcijunirriai. 
žemės Bankų raldy« di rekto
riai. kurių %irnų pusę skirs 
Lietuvos valdžia, o kitų pusę 
rinks nkcijonirrinl.

Bri kadangi veik viri akci* 
jomeritri yra Amerikoje, lai 

■mt’vvvvtFttmt*
tiis .\cm Yorkan. Ciun yrn ūk

I

putvirtintn. Ton knygelės bu*
sugrųžinniiius ' isivnis algai, u
surinktos žinios ]ui»ių>t<><
Knunan Finansų Mlni«tcrtjn>.
Parsiuntimo išlaidų juriengi-
mui neikia pridėti štampų ant 
50 centų.

Imi. Atstovybė Amerikoje,
( Hisinišu) J. Vileišis, 

tieacialk -Ūeiuvuš

fūiutluiiojo K rvžlaos Draugi
jų. (ivriiiusiai tan<liirl«t* ^l£k|į
Ii, kuoi'H-i jib jTa'.»»vimiodin-
Uir, suk'HM'viH r uoto*. Lietuvos
RitUdmiaois Krutina tur putrai 
pimakui. kokia fantui pn&>)pm«
jum šiandie vrn rviknlingiau
rin. jjliuo žvi!g»mii Lietuvos
Minija yrn ginuni mio jo prn. 
neši ir. , j, jng r vįririhtiria •pašei-

Atsiuvąs, pa riuu laiku

ei jonicrių išrinkti direkto
riai, gi valdžios pu>ię ingalia
t> atstovauti p. J. Vileišis ir
Majoras P. žudei kis.

Dabar jan įvyko porų sa*L
rmkimų ir pinigai perkeliami
Uetnvon. Smulkmenas ir toli
mesni žemėn Banko rūkalų M

Kailio* *uriaa prttiBlui tarakvla- 
n*ra httMU'il Ovar»ntuoteft»« kad 
Mitaupiaatm* Jum. >•« Iki M* 
ant ki.kTi.n. pirkini*; n.kurte 
d*l?kai matteu n*** wk*lM*t*

Trr* ir >»n'i ra Ik F* u **uivi 
drebuliai padirbi! ant *ta*krm* 
bar na.late.uku Matai ir ararko- 
1*1 a* dlrlaitela Ir b*, for filtn* 
ir k'toklo .tyliau* S1LM Al *•» 
l'ainatpkite rauta ap*aualt *Ua 
•lot* U- orarkata po 114. 14.**' 
ir». ji:.j*, *$s. ir »M duodi 
91*1*1 po »4* Ai Ha Malinu* VU- 
nnt Mulai po tn iki M» Valku 
nutat tr ovarkotal JC kO tr au*4- 
/tau Vyru kalino* lt. tr auptekau 
MHIhot puarilnat kalina* Iki
f II.M, Sprcitalir nnot'raUa « ant 
kiekvKM* pirU’ to i. u neinąs o ; 
Europa. »

Atdara tel rite vtena 4laM itel t 
▼ai vnk.ra RttltaToral. 1* *r». ♦

.. .. u U,! » ‘ak j+**4*. 
S. G0RD0N, 

1415 So. Halstod Street 
!eI
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M—————————— 
Dr. L E MAKARAS 

ijctnru UTOnojaa *r
UiinU.tr. lt*M M*, k

CLicagoJi «blk Po.
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n* ir. taracMiraad,

i

J. F. WAITCHES 
ATT0RNEY AT LAW 
rjrrrvoi vovokatas
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ADVOKATAS 
on«a* MtaUcatTj:

South La Šalie Street
Kambarį* 334

TH. Centrai 43*0
■

Vakarais, 812 W. 33 St.
Tvl. l «rd» 4

i

(Lietuvis)
4VH V.

B

i „ 
lf

Dr.A.BURKE

Htr.
rutlvvflte rmna.

«iwral« lito m te priims 
Nuo I UU !♦ tel ryto 
!4ho 1 Ifa I rai. p* p'»m 
Kn* • nu B v*L nMr*

I
i

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

uMvnf 
u>2rtt>X* cm tunte, 

►erteato ■*«• crraaUM etatą I

• •• gu
rruu*

TtL Urovar 7*4S

Dr. C. Z. Vezelis 
i rm v»* nv^rnsTA* 

|V*l««4a». MM • ryto Iki • «*•*-
Koauicaaui *ul*hi:u»

itVM ®o. ATEMVK
Mi 4f-M* riMriM 

j—r
3S=

g] praneėiin-j vidtan.
Liet. Misijos iDfcrnutoijų J™;'1

JOSEPH C. WOtON 
Jetuvfc Advokatas 

*• Lte ŽALIS HTI113ET 
Orteolrao T*L MHtobotm »I 

vakaru* tttl W. ft-na fltraat 
Tat. m<kw*a •»*» 

chicaoo. ex

I9r. P. P. ZALLYS
Lietuvis Deististas
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DRAUGAS 3

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

Reikia 
nn^taty-

; FARMU IEŠKOTOJAMS.
Aš turiu 160 akni farmn DU- 

nnfriur Vitlaflkd tyri pern frrnc 
su Meiną, m*Jinomi» gyvuliniu 
mišku. viens mylia nuo miesto ir 
gvlžinkeliu. Aš noriu mainyti ant 
namo Chieagoj. Namu gali būti 
murinia arba medinis geram stovi j 
2*4-6 pagyvenimų. • Mano forma 
vra be skolos. atsiAaukitu j trumpa 
laika M Julius, 840 Wm 33rJ 
Street, Chicago, III.

Parsiduoda, 116 akru formos su 
mašinomis ir gyvuliai*: 70 akru 
dirbamos, o kita miško* ir (tanikius 
Nauji budinkoi, sodnu upelis, par 
aidui* U priežasties Ilgus, kaina 
$7.500.

78>Ą akru forma su gy
vuliais, mašinomis sodnas ir miš- 
kas, netoli nuo Chirogus $5,5O6, 
Įnešti reikia $3,000, o likusius ant 
rkronkrMtčtn per fi rnnttt®

oo aktu lariuu gvn numukai ir 
derlinga žemo. 1 mylia nuo mies
to $4.500, įmokti $2.000 likusiu* 
ant 5 metu 6<£.

85 akru ferma, prie pat miesto, 
geri budinkai ir gyvuliai, moki
nos $80 ui akra $3.000 įmokėti o 
likusius ant lengvu išmokeačių.

40 akru Willoy Springs geri bu 
dinkai, mašinos ir gyvulinis, par
duos arba mainys ant namo mieste

20 akru netoli Lcintml, III. gy
vuliai ir mašinos, mninys ant bis- 
n i n Chicago.

Men turime visokiu fnrmu, ma
žu ir didelių ant pardavimo ir 
nininimo j miesto prnpertė*.Duoda 
me nnt lengvu išmokėjimu ir sko
liname piningus ant farmu j vi
sas dalis Amerikos. Atliekame rei
kalus gerai ir teisingai. Priimame 
Laisvės Paskolas Amerikos ir Lie
tuvos ant pirmo jtnokėjima Tu
rime farmu nnt ramios ir rci’-*- 
laujome geru randsuninku. .

Jeigu turi narna ant pardavimo 
ateik pas mus o mos parduosime 
arba patys ifupirksitm. nes mes 
tuntnc daug kupėiu £um nori 
nuo musu pirkti.

Siunčiame piningų Lietuvon už 
niažiaumn kaina ir siunčiame lai
vakortes, mes partrauksimo tams
tos tėra, motina broli, seseri. ar
ba patirtamus iš Lietuvos. Kreip
kitės j musų ofisą, o mes patar
nausime kuogvriousia ir teisin- 
giansia. ' 
Kirst Nationai Realtv & Const,1 

Co.
840 W. 33rd St Chicago, IU.

P. Borncika.

ATYDA BARGENU IEŠKO 
TOJAMS

Sekanti namai labai pigioi par- 
kiJuodn, Im* jų aviniukai yru pri- 
vencli parduoti dėl nekuriu prie
žasčių.

šita* 2 auščlų mūri;.ii narnns. 4 
flatu. po 4-.na kambarius; su mnu- 
drnemi* baltom rinkom. Randnri 
tan>e 29 ir 30 gatvių prie Kine- 
rold Aw. preke tik $C.%0.

I’arriduoda 2-jų aupščią mūrinis 
iunum beveik naujas 2 fintu po ti 
kambarius su nuiudynrmis r lėkt m 
ir visi naujos mados Įtai\vmal, 
Randasi prie 5540 Sn. Eliznlielh 
St. preke $0,500.

Parsiduoda 4 kambarin eottngę 
medinis prie 736 V. 48 St.. preke 
tik $1,500. jnioket $350. n likusius 
kaipo randa.

Geras pirkiny* 2-jų auRsčių me
dinis nnnuut 3 fbitn. o po 4 knm- 

T tMRn V®rtrt<» 9V’t 
bu. Luiun Ava piuĄ^i *buu. u ii- 
knsis kaipo randa preke tik $2.500.

Dėl plntesniu paaiSkiiūmų kreip
kite® pas:
MILDA REAL ESTATE C0. 
751 W. 31st St. Yards 6296

ll■ iii ■t■■
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Una■ LIETUVIAMSzttoti pulk. (iodgandnfe, 

Swarthout ir kun. J. žilius. 
Prancūzų spauda npie lietuvių 
brigadų skelbimų nedėjo, tik 
anglų kalba einantieji Pary
žiuj laikraščiai garsino. Bri
gados organizavimus turėjo 
didelę politišką svarbą.

Dahnr panaši brigada or
ganizuojama Amerikoje iš lie
tuvių. Lietuvos vnldžia nega
li brigados užlaikyti. Brigados 
organizavimo lėšas turi pa
dengti Amerikos lietuviai.

Paskola leidžiama sutartinai 
Ministerių kabineto su Lietu
vos Vnlstvltės Tarriia.

butui la «U Luotu Vua Vuiozta 
Žemės banką atidaryti tuojau 
Kauno. Įstatai banko buvo 
parašyti pagal rusų valdžios 

*..«eiktflavhnuH, dabar j»u pri
taikinti prie Lietuvos gyveni
mu. Vilei£U ir Žadeikis yra 
banko atstovais.

I Amerikon dar turėjo atva
žiuoti Liudas Gira nr Bizaus
kas.

Delegncija Paryžiuje užda
ryta. Atstovu paskirtas Milo
šas, jiun į pagelbų palikta 
kun. J. Dobužis.

Kun. Pr. Bučys: Ar buvo 
lietuvių konferencijoj atstovų 
palinkusių prie Kolčako. In
formacijų biuro priedermė bu
vo tai sužinoti.

Kun. J. žilius: Nuo lietuvių 
delegacijos atstovo- lojo kon
ferencijoj nebuvo. Ar nedaly
vavo kiti. Ui no informacijos 
biuro priedermė sužinoti, o in- 
tcHgėhcijos. Mos inteligenci
jos biuro Paryžiuj neturėjom.

Kun. Pr. Bučys: Apie dele
gacijos narius mes neabejoja
me. Bet ar buvo koks lietuvis, 
kuris dalyvavo konferencijoje 
rinkusioje Kolčaką. Ar žino 
delegacijos nariai ką tūli lai
kraščiai ir tūli veikėjai (ėia 
priveda vieno laikraščio ir vie
no žmogaus vardus) veikė san- 
ryšyj su Lietuvos klausimu t

Kun. J. Žilius: Tokių ypatų 
nepažinome. Buvo Lietuvos 
delegacijos induotas raštas ru
sų skyriui, prie taikos deleg. 
Tą raštą iššaukė lenkų verži
masis prie Kauno. Tame raš
te buvo pareikalauta, kad ru
sai pripažintų Lietuvos nepri- 
ktouHuinyl*r ir būvu pažymė
ta, kad ateityj yrn galima su
tartis su Rusija. 1> delegaci
jos narių Kun. J. žilius ir Šie- 
maško griežtai prieš tai už
protestavo.

Kalbant apie Lietuvos per- 
versmes, Kun. J. žilius pūste
lėjo, knd Lietuvos naujas mi- 

val*>4 L a «**• *-«•*•!z)«*
glų nurodymais. Tokiom kabi
netui buvo priešingi krikščio
nys demokratai ir socijalistai, 
bet Lietuvos Valstybės kūrimo 
darbas varomas visų lietuvių 
hemlrni.

K. Cesnnlis klausia, ar 
kun. J. Žilio* teko kur girdėti 
Europoje kalbas apie, Ameri
kos lietuvių katalikų prolen- 
k iškurną.

Kun. J. žilius; Nei Paryžiu
je, ne Lietuvoje apie Ameri
kos lietuvių katalikų prolen- 
kifrkumą nebuvo kalbos.

K. česnulis: Ar kun. J. ži
lius žino ?pie Lietuvos finan
sinė® miriio* politiškus sie
kius ir polemika?!

Kun. J. žilina: Ne. 14 New' 
Yorko reikia dažnai išvažiuoti 
Lietuvos paskolos reikalais ir 
jei spaudoje knr yrn tilpę ko
kio* polemikos — jos tilpo be 
mano

■■
i
1 
a■

■ 
aTown of Lake Apielinkeje ■■■

(Tąsa.)

Kun. F. Kemėfi*: 
pastovus mokesnius 
ti.

Kun. M. Knisas: Agitacijai
* už Federaciją reikia išleisti 

lapelius, kuriuos klebonai ga- 
lėtų labai pasekmingai savo 
parapijom] tarpe paskleisti.

l-..: Priimta rezoliucijos:
Kun. Pr. Bučio: Sekretorija- 

tas ištirs kokiais budais susi
daro kitataučių ir kitaminčių 
partijų iždai ir po to busian
čiam Tarybos suvažiavimui 
rrrfstatv® andirbta nroiekta.

okuU. 1 . ivcnatMU. aviu. X*LUk 
R. K. Federacijos Tarybos su
važiavimas skaito svarbiausiu 
reikalu, kad Tautos Fondas ir 
kitos musų centralinės orga
nizacijos neatideliodamoątiž- 
simokėtų save : 
Federaciją.

Nutarta Fedeęticijos raštinę 
užlaikyti bei > įvairius reika
lingos K*Šaš padengti iš Fede- 
racijon sumokamų nuo įvairių 
organizacijų mokesčių, gi j vai
rius Federacijos iškeltus Tei

na finanauoti per Tnutos 
ondą.

Atstovybė Washingtone.

Referuoja kun. J. J. Jakai
tis. Pažymėdamas atstovybės 
nuveiktus darbus, nurodo, kad 
dabar, kuomet Amerikon at
vyko Lietuvos atstovai atsto
vybės klausimas turi būti iš 
rištas. Ar palaikyti ją toliau 
ar atstovus atšaukti. Nurodo 
reikalą Informacijos Biurą 
U’auhingtone uždaryti.

JUctovybėB Washingtone 
klausimąpuvesta įnešimų komi 
rijai. Informuoti komisiją iš
rinkta kun. F. Kcunėšis. ir 
kun. P. Lapelis.

Federacijos Sekretorijato 
vieta.

Diskusuojama Chicago ir 
New Yorkas. Nurodoma, kad 
Chicago yrn didžiausia lietu- 
rių kolonija Amerikoje ir 
Chicagoje turi būti Amerikos 
lietuvių katalikų kultūrinio ir 
politinio judtjiiųo centras. Ki- 
tl požymi, knd Chicago perto
ji randasi nuo uosto. Pirmiau
sia viso? žinios suplaukia New 
Yorkan. kuris yra pasaulinio 

I judėjimo centru. Po ilgų .dis
kusijų balsuojama. Chicago 
gavo 6 Imlaus. New Variom 25. 
Tokiu budu New Yorkas li
kosi aprinktas Federacijos 
Sekretorijato buveine. 
Pertrauka pietum* iki 2 vnl.

p, p.

Kun. Jono Žilinus ra n ortas.

Serija 2 ra; 2 vai. po pietų.

Pirmininkauja kun. J. J. 
Jakaitis- Atstovus prie Taikoa 
Delegacija* Paryžiuj kun. J. 
žilius ildnoda raportą iš savo

* veikimą — Delegacija buvo 
aiškiai nusistačiusi už Lietu
vos nepriguhnybę. Publikaci
jos biuro vedėju buvo kun. J.

tži'ius, jlsaj.vedė ir lietuvių 
skyrių: Chodakauskaitė infor
mavo piancuzų spaudą. Dele 
gacijos narių tnrjiv viešpatavo 
pilniausia hnnnonija. Su lai- ] 

Tyriai buvo"neblogi.
Lietuvos valdžia nupirko 

nuo Amerikos kariškų reik
menų už 3Vį milijono frankų. 
Daiktus priimti pavesta Kun. 
J. Dobužiut Viskas suritvnr- 
kė gerai. Latviai ir'ukrainie
čiai dėl lėšų stokos savo daik
tų negalėjo paimti Lietuviai 
viską paėmė.

Lietuvių brigadą iš Ameri
kiečių kariškių užriliknsių 

♦ • • • • • t*ran<*nrijoj pnuiejo arnm-
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hodanioĘ 
mokęsuius

FARMOS,
Dabar laikas pirkti nes pas

kui bus jiervelų.'mes turime. 
Visokių farmu ant pardavimo 
su gyvulius f u gerais budin- 
kais su mašinom ir su viso
kiais įtaisymais visos dirba
mos ir senos fanuos netoli 
Chicagos gerinusios farinos vi
so AVisconsin Fon.l du Ijic 
County daug Lietuvių apgy
ventų tarpe ežerų kas norite 
dažinot apie tas farmos 
kreipkitis prie to kuris išbu
vęs daug laiko ant farmos ir 
gerai susipažinęs /ik ką par
grįžęs iš farmu duos visus pa
tarimus kaip geriausia butu 
prie meldžiu kreipkitės tuo- 
jaus du dnlmr laikus

WALTER JANULIS, 
With M. J. Kiras Co.

3331 So. Halsted St. Chicago

A. f A.
0. ANDRELIUNIENĖ

Vienintelis Bankas ant Town ■
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of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus. i

DEPOSITORS STATĖ BANK
Turtas Siekia $6,000,000.oo

4633-4637 South Ashland Avenue
i
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DIENA JAU PRAĖJO.

Jau praėjo tos dienos kuo-. 
me< ligoniai prikdnvo vaistus 
kuriuos vien tik matydavo 
gunrinumuH. Šiandiena žmo
gus kuomet perka ji* nori ži
noti ką jis perka. Jeigu jis 
apsipažinęs su Triners Ameri- 
can Elizir of Bitter Wine ar
ba Trinnrs Angeline iBitter 
Tonic, jis turime jnose dideli 
pasitikėjimą nes žino kad jie 
geriausi vaistai kuriuos gali
ma pirkti, ju genimas garan- ■
tuojanras. I;Triners American 

’ Elirir of Bitter Wine yra ge
riausias vaistas mano žmona 

' vartodavo visokia* pigulka?- 
* ir visokius kitus vaistus, bet 
' kuomet pradėjo vnrtoti ji da

bar jaučiasi visai sveika, mes 
’ nekuomet neėsame namie b<» 

jo*’ rašo Mr. Stanislovai Gar- 
docki, So. Chicago, III,, kovo 
9 m. Mm turime galybė* to
kių laišku, ypačia: Triners 
Angelica Bitter Tonika® labai 
geras a tai gaunant iš po >nflu 
enzos ir kitu ligų. Pareika
lauk savo vatsttninko jta iau 
pristatys. Joseph Triner, 1333 
43 So. Ashland Chica
go, BĮ. (Apsr)

var savinos stamp? 
USUKDBY THE 

UNITE.n STATĖS 
• OOVERNMENT

1............... .
mes*.*

Po Tėvais Filimavyčiutė
Eidama maždaug 50 

metus mirė G a Laučiuose 
Vabalninku parapijoje 
rugpjutije 1917 metuose. 
Praneša apie tai gimi
nėms ir prieteliams na- 
bašninkės budus Rapolas 
Andreliunas Chicagoje. 
Dl. Pamaldos buvo ftv. 
Kazimiero vienuolyne Su
batoj e 27 kovo.

Vyrų ir Motera Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Muaųa Utemn ir mokymo budu jų« 
trumpu laiku IKmokdt® vloo ama

lo
Me» tur.me dldiiauvlUB ir rerlau- 

■lua kivpttnn, d®atin>kt>s Ir alurlmo ' 
•kyrtua. kur kiekviena® rauna rero* 
praktika® boaimciklodamoa.

Vuruoae aiuvlmo ekyrluoae malino* 
varomo® elektra* Jiern.

KtMMum ktekvianti ateiti blle ko- 
kluo laiku, dieno ir ar vakarela. pa
eiti urėti tr paalkalMU dėl a*lyrv.

ratterna daromai aullr mleroe, v), 
vikio Rtillau® Ir dydtlo i* bet kuris, 
mudu knyro*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. Karalck*. VedejM
i>0 N. STATĖ KTHEET. CHICAGO 

Kampa* Lake 81- ant 4-tų luby

V

K------~---- ------—---------
Telefonu® Pullman •• 

Da W. A. MAJČR 
tiVDki'MAH iii CHTKIBGAN

ODmu 1171* Mlehlyaa Aro.
Adynoa tkl t Ulryto — 1 Iki
I po platu — iki 1:1* vakar* 
NadMIomla ano 1* Iki 11 Uryto 

i į------ - ---- ---------—------ė

ŽEME LIETUVOJE
Dabar gera proga ją įsigyti. Klauskite paaiškinimų.

i.ifti vos pratesi
Kyla ksvlim. Nclankltr kol pa»lck» *cno kur«o IZ5.O0 ui *imtą 

rlu*kM<- m«o giminėm* ari* pirkite dabar o pa«4tp4te iHlau. Par- 
tluodamr čekiai* arba ryvaU pinigai* VAGAI. IHITSOS KURSĄ.

I*a»|K>rtnk Ir lalvakortn* |>aru|Unamc taUnolaallrm* IJeiuvoo tr 
Atnrrikon.

KIČAM AME P1CKKEK TAVORVk, Darome Uokumrotu* remėa 
- Ir LiruOM- rcikaluoM*. Ka uihlauaimai* laiALu ar , pa t likai reikia krclp 
Ii* prie

35 S. Dearborn St, 
Chicago, Dl.

TelcfonJM 8347
Antro* Lubo*. Dury* Mf.

Oflao Valandos: Kaadian nuo 
> Iki c: L’tarn ir SuImO. Iki t 
Nedi liotnia nuo 10 iki 4.

P. CON1RAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St, Chicago, III. = 

Kuri® raunate peve|kalu» U Ueturo® S 
nealldollodaiul pasidarykite daugiau* arba S 
dideliu®. Ma® nerimam® aenua padarom® S 
dldallua. Sudedam ant vieno l* Moliu «klr- g 
taura- s

Traukiama pavolkdua namuaae. prie S 
llaRnyčloa, auelgo*®. vaselIJoM. erupea. B 
pavieniu* ir U. Darba atliekame kuore- S 
rlauaia. Fbon® Drover *t(* 3

niuiiiiiiiiiiniiiiituiriiimnifuiniiiuitiitiiiiiniii:(:i:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii»iiiiiih7

LIETUVIŲ ATIDAI!!
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą.
Tikriausias budos {išlikti 

būdas palikti savistovių ir 
būti savo bosų tai Įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti vienu iš musų 40 akrų 
fnnnų WiMonrine, Lietuvių 
apgyvento] vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas MokyklnZ ir buvus 
žmones. Patyrė Lictavini far- 
meruu kurie nuo wno čionuis 
turi opsipirke Tartims bus tavo 
kaimynai.

Rašykite mum* tnojnun rei
kalaujant pilnų informacijų. 
ne» tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė rarodant 
farauu, gelžkrliai, nuėstai ir 
javai.

(Agentai Reikalingi)

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dcpt L.

Bagi* River, Wi3ocnsin 
Arba 908 Peopies Gu BIdg. 

Chlcagu, DL
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Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.
S1UNSK1TE PER DIDYJI VALSTUIN1 BANKA ANT BRIDGEPORTO.

Centrai Manufacturing District Bank
Piningus siunčiant j Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet siuusti per utsakan- 

čina rietas tai yrn per VALSTIJINTUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta.
Musu linuko yrn įtairitas specijalis skyrius dėl siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu tižrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kuru yra geriu susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei.

PINIGU SIUNTIMO IK TA ĮTIKIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRTS VAKA-
■ RLS J SAVAITE SEKANČIAI: PANEDEL1A1S, SERE DU MIS IR SUBATO- 
' MIS Nuo C iki S Valandos. UŽRl’BEŽINIS SKYRIUS NEDELIO.MIS Nuo 9 iki 12 
j - pietų.

S Centrai Manufacturing District Bank
A STATĖ BANK

5 1112 West 35th. Street. Netoli Morgan.

S
Chicago. lllinois.

Banko Turtas Viršina $6,000,000.00
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Vienybėje yra Galybė.

D

t

Mimkt-gun, Mich. 
M are h 18, 1920.

Siunčiame Pinigus Lietuvon Dolieriais 
Sekasčiomū Išlytomis:

Siunčiame Pinigus Lietuvon Auksinais 
Sekančiomis Išlygomis:

N

i HĮ
♦

A

I

>

K

A
TSIRANDA žmonių, korio kaltinu mus už 
musų nugštas kainas pinigų persiuntime 

Lietuvon. Kaslink šio dalyko norime Tamstų 
ntydų atkreipti į koletų faktų.

Tamstos gerai atsimenat, kad kol įneš pra
dėjome siųsti pinigus, visur reikėjo mokėti 
$6.<N) už 100 markių. Mums pradėjus jtarduvi- 
nėti 100 markių už $5.00 tadu ir kiti buvo pri
versti numažinti savo kainas. Toliau* mes kai
nas numatėme iki $4.00 už 100 markių. Paga
linus kadu mes paskelbėme, kad mes 100 murkiu 
pusiunčiaine už $2.00, tai ir visi kiti numušė sa
vo kainas. Bet, jei 'ramsto* atsimenate, tai 
MES VISADOS BUVOME PIRMUTINIAI 
NUŽEMINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS. 
Ir jeigu ne mes, tai visi kiti be aliojo rasi dar ir 
šiandien imtų jut 6 dolierių* už 100 markių.

Musų tikslas yra, kad tamstoms patarnauti 
kopigiausiai. nusiųsti Lietuvon pinigus kuo- 
greičiausiai ir teisi ilgiausiai. Dabar šimtai, net 
tūkstančiai lietuvių, kurio siuntė per mus pini
gus gali liudyti, kad mes geriausiai už visus iš
tarnavome. Kad parodyti Tamstoms* kad tas 
yra faktas, mes čion jdedam vienų laiškų iš šim
tų kuriuos mes guumune:

(Urbiamieji j—
'Aš šiandienų upbukiau luiikų iš Lietuvos 

ir diddici nudžiugsiu, kad jie uplaikė pinigus 
per jus susius dar pirmu negu nuo manęs laiš
ki

Tai-gi turiu tauūstum nuoširdžiai ačiū už 
jutų gerą paridarbuviniq.

Jie tuko, kad tarpe duugvlio lietuvių la
bui didelį įspūdį padarė, buk daugeliu gauną 
laiškus iš Amerikon ir esą rašyta, kud pinigų 
Kiųntę, bet niekas negauną. Tni-gi niuii luinu 
linksma, kad u» gal tik vienas atrnduu tikrus 
žinoma au teisingu palarnnviniu. Toliau nk ir 
vėl noriu siųsti pinigų į Lietuvą ir daugelis kitų 
draugų. Tui-gi gerbiamieji malonėsite pranešti 
kukis <ial>or pinigų kunuts pus jus. Dabar aš 
turėsiu gorų darodymų visiems druugnma, kud 
niekus mguuim pinigų, kurie |>er kitus viettm 
siuntė, o muim gavo.

Su tikra pugarim.
Anlhuny Malukon.iky. 

281 Formst Avmiuc.
Muakcgau, SliUtigm..

Mes pripažįstamo, knd piruiutinte musų 
kMinuti buvo įtupėtos. Is»l nuly giliau t su kitų bu
vo žemos. 'Tas buvo neišvengtinas dalykas, lai
da tikrų susinėsimų su Lietuva neturėjome. 
Ir čionai mainant dolierių* į nmrkes nugalėjo
me spėti kaip ant rytojau* jie gali riovėti ir bi
jojome didelių nuostolių, kadangi kiti 
hnai btnuginu ur. mus įmintos piirnnvinejo. im- 
hnr dali'kai kitaip stovi. Sukinėsimas ]*alt*ng- 
vėjo ir mes galina* spręsti už kiek mes kų par
duodame. Todėl, pasitikėdami 'Išmistų ir to
limesne purumu mes drįstame Tamstom* u įvi
rai dnlvkus perstatyti ir dar kartų žymiai NU
ŽEMINTI PINIGl. SIUNTIMO KAINAS.

414 W. Broadvvay So, Boston 27, Mass

Prie tos progos mes turim® Tamstoms pa
aiškinti. kud atidarant pinigų siuntinio f^lcyrių 
turėjom® j valdžiau I ui ūko koinisijouierio ran
kas sudėti kaucijos $25.000.00. 'Ant tų pinigų 
neturimo nuošimčių. tai jau vienas musų iš
kasti*; už kiekvieno čekį, kurj mes parduodam ė. 
turime Prekybos ir Pramonės Bankui Kaune 
išmokėti 40 ceutų. Tai antras iškošti*. Trecias, 
kurį mes turime padengti. yra apmokėjimas 
darbininkams nugų. mokėjiinas rendų, už pojms 
rų. štampas, šviesų, žilumų ir tt. Prie to kiek
vienas turi suprasti, kud turkas Im* uždarbio 
nedirba. kad rcilda pūdanti ir prigulintį ]x>lnų. 
Mes žinomh. kad Tamstos mot vaite tų išknščių 
teisi ilgumų.

(ILIERIALS siunčiant tai veiškia. kad 
mes TaiusU>m> prisiusime Tams tom? če

kį išrašytų ant tiek ir tiek dolierių. Pinigus 
gavę Lietuvoje jie tų čekį išmainys pagal die
nos kursą. Jie tenai gaus tiek markių už dobi 
riu* kiek bus tų dienų ant biržos |ipriceli;ta. 
Tokį čekį norėdami pasiųsti, tai aiškiai parašy
kit laiške ar ant apti.Tarijos. •‘išmokėkite do- 
bėriais*’ kiaip jri io nebus parašyta, mes pa
siųsime pinigus adkrinais. Už tokį dolieriais 
rąžytų čekį reikės mokėti 4o centų ir dar>prie to 
pridėti po 10 centų mm kiekvieno dolierio.

Pavyzdžiui: Nori pasiųsti Lietuvon $50.00, 
tai mums turi prisiųsti $55.40. Tai *yra $50.00 
kuriuos mes pasiųsime Lietuvon pridedant 40 
centų kuriuos mes Lietuvos bankui turime iš
mokėti ir $5.00 už musų ilnrlu; ir rizikų imant 
po 10 centų nno knkvieuo dolierio.

A
UKSINAIS siunčiant reiškia, kud mes iš
rašome Tamstoms čekį auksinais ir IJo- 

tuviije bus išmokėta tiek auskinų kiek aut Saldo 
bus parodytu. Norint auksinui* pasiųsti pini

gus, tai priuiųskilt* mums tiek pinigų kiek nori
te Lietuvon pasiųsti, .o mo atėmę 40 centų, ku
riuos mums reikės Igetuvos bankui išmokėti Ii-’ 
kusius pinigus išrūkysime čekį auksinais TA- 
GAL TOS DIENOS KUjRK^. KURIOJE MES 
PRIIMSIME PINIGUS pridėdami prie lianki- 
nio kurso už musų darbų ir rizikų po 15 centų 
iiuo 100 auksinų.

Šiandiena niurkiu ųrbn auksinų kursas yra 
$1.25 už HM) murkiu nr auksinų. Pridedant 
musų mokestį Tniiurtoma markės kainuos $1.40 
už 100. Kadangi kursas kas diena mainosi. tai 
mes iš anksto meldime pranešti kiek tokių ar 
kitokių dienų bus guraus. Kiekvienas, kuria 
yrn pinigus per bankas siuntęs tų dalykų gerai 
supranta. Mes užtikrinam Tamstoms, kad mes 
VISADOS išrašysime Tamstom* čekius pagal 
tokio kurso, kuri- tų dienų bus mums praneštas 
iš NAT1ONAL SHAWMl T BANKOS, per 
kurių mes perkame Lietuvos pinigus.

ParyzdAitri; Tamsta nori Lietuvon jauių- 
sti $50.00. Mum* tuos- pinigus pririunti irnuts. 
juos gauiuune tų dūmų, kn«la markių kursas 
batikoje yra $1.35 už 100 markių ar auksinų. 
Mes ta<ln Tamstai čekį išrašytume ant 3307 
nukrisiu. Tni yr8 tne* atimtume 40 Limfų. ku 
rinos reikia Lietuvos bankui išmokėti ir tada 
išrokuojatm* kiek markių Tamstai priklauso 
imant po $1.50 už 100 markių. Tas $1.50 pasi
daro pridedant mums mokestį po 15 centų nuo 
kiekvieno 100 markių.

l^ažiorėjus j musų viri padubtas kainas gal 
jiasirodys, kad siunčiant didesnes sumas pinigų 
p>rbrangini reikės užmokėti už musų patarna
vimų. Bet nepamirškite to fakto, kad ant di
desnės sutros pinigų mes imame didesnę nai
kų. Mes už Tamstų per uius siųstus pinigus pil
nai aUakoiiu*. Jei tas rakis prapultų ar kam 
kitam butų išmokėtas, tai tuos gvarar.tuojam. 
kad Tamstos pinigai nvparpuh. Tų atsakomy
bę mes imame ant savęs. Todėl ir ant dides
nių sumų esame priversti tokį pat atlyginimų 
imti kaip ir ffnt mažesnių sumų pinigų.

Paskelbiame šį numažintų kursų pusi tik •- 
* darai Tamstų paramos. Jeigu tos paramos ne- 

guusiuie, vėl būrime priversti kainas pakelti. 
Jeigu lite* turėsime Ifiaslų pasitikėjimų. ir 
Tamstų paramų, tai mes visados galėsime Tam 
stums daug pigiau jiatarnauti. Tamstos žinote, 

— kad pigiai patarnauti ir dar pelnyt galima tik 
turint daug koslumerių. Musy Bendrovės ir žė
ri n inkų ir knatumerių skaičius kaadieu žymiai 
auga dėlto mes ir išdrįsom® rizikuoti numušti 
savo jiolnų ant tiek žemai kaip nieks kitas iki 
šiol nėra daręs ir vnrgu 1>egu norėtų ir galėtų 
daryt.

IRBKIME Išvienu ir tnium visiems iūeis 
ant naudos. Bus ir Tamstoms ir Ben

drovei j s* Ino. Tammtos už savo pinigus gausi
te pilnai tiek kiek tų dienų bus ant pinigu biržai 
jų kaina, o im»* ir po mažai pelnydami ant daug 
.siuntinių vis-gi darysime savo Bendrovė* šeri
ni nkmm* pelno tiek, kad galėsime mokėt tinka
mus dividoudu* už jų įdėtus pinigus ir apmo
kėt ofiso užlaikymą ir kitas mj tuo luziiiu au- 
rištaa išlaidus.

Parodykite šį paskelbiiuų visiems savo ]«i- 
žįstamieius, d rangams. Paskleiskite žinių apie 
tai kuoplačuiurin. £į puslapį iįlkirpkitc ir mv 
Ičm* ar kitose viešose jstnigotu* ant sienų iška
binkite, kad viri galėtų skaityti ir naudotis.

Pavntmris jau aušta. Lietuvos žmonėms 
reikia visokių daiktų dusipirkti. Tai dabar 
svarbiausias laikas siųsti pinigas į Lietuvų. 
Visi eikit® talkon savišgiam* Lietuvoje dabar, 

■luajavu.
Pinigus siųskite per “M<mey Order,” če

kiais arlm registruotuose laiškuose sekančiu ad
resu. Tokiu pat adresu rašykite reikalaudami 
aplikacijų dcl piuijnĮ pariutitinio arba i*lateimių 
m fu nuari jų.
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Pu jo p, J*la venas kalbėjo 
apie lenkų “luiclnširdingumą " 
ir jų civttiiacijų.

Paskui kalbėjo dar p. Smlan- 
ska.i ir p, A. Bernotas.

.t ..Y*,, .-..L.,..*.>.

’ BARGENAI NAMŲ IR
EARMŲ.

SO akrų fane n III. gerianaia že
me S jų augštių iiainab ir kiti viri 
ovrl hmlinkni psnūduodn piriai

b4 akrų fannn puiku* budintum 
prie grro kelią 3 mylio* nuo mies
telio. Sodnu ir kiti parniiknniai, 
parsiduoda pigiai

50 akrų farmn au gvriau*iant 
budinkai* tarpe 2-jų miesteliu. Soti I 
tian upėlia jmm* fnmui. paruduoja 
pigiai.

160 akrų tarnią ui gerai* buJiu- 
kai* geriauri Irme. puikioj vietoj, 
parduoda arba maino ant namo.

NAMAI.
n pagyvenimu muro narna* gr- 

rtattrianie stovi j. įtazaa, toilrtai. ge
roj vietoj ant Hridjrcporto Renda 
$70.00 mentalų preke $6,700.

4-rftj pagyvenimu ’ muro geras 
namas Rcnda >42 menėrių preke 
♦3,200.

2jų pagyvenimu muro nauja* 
mimu* «u Utiinų ir ruimai* užpa- 
kalije, gerianrioj vietoj ant Bridge 
portą. Preke $9.000 ar mažina. 
Kūrink minėtu famm ir namu 
Klauririta paa:

S. SLONKSNIS,
3357 S. Halsted 8t. Chicago.

gninniiiiiiiinnniiifiimciiniiiiiiiinra|
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s Jie Šaukiasi Pagelbos.Drati 1 i h’:liftai u! par 

įeigą turi reikalauti, knd atolo- 
vai lankytųsi į kiekvieną susi
rinkimą. Dar prašau su auko- 

' mis priąidėti palaikyti tą prie
glaudą. Kaslink mokesties, tai 
našlė arba našlys moka po 2tfr 
už vaiką. Tėvai, katrie abu no
ri eiti dirbti, tai moka po 50c 
nuo vieno iki dviejų vnikučių. 
Už daugiau moka po 40c. Pri
ėmimo valandos yra: nuo 6 ry
to iki 6 vakaro. Amžins: našlių

Pat* žinodamas svarbių nau
jieną, negaliu užtylėti nepa«a- 
bąs kitiems.
• L. L. Paskolos Stotie, suside
danti iš dešitutiM draugijų, 
rangia didžiausias prakalbas
ir paminės d vi metines sukak ' 
tuves Liet, nepriklausomybės. 
Tom tikedui rengiamu didelės 
iškilmės su programa. Kalbė
tojai bus iš Ckirt Vtakąa hna 
ačdėhcj. kovo 28., 8 vai. po pie 
tų. Union Hali. Įžanga dykai.

Kviečiame visus atsilankyti.
Nepraleiskite progos. K

M. Kasparaiti::, 
L. L. P. Stoties raD.

Cx»x« v ut, A ^L). u iii u.—
Naujas kun. į 8v. Jurgio 

parapiją.

I

Susispietę visi Cleveland* 
lietuviai katalikai sudaro dide. 
lę parapijų, tat ir vienas kle 
bonus dvasios reikaluose neiš
keli visiems patarnauti. Atvy
kęs čia klebonauti gerk kun. V. 
Vi lkutai tie tuojau pramatė, 
kad negalės vienas apsidirbti, 
kad reikalas yra turėti kitų ku
nigų paged biniiikų.

Šiandie jau galime džiaug , 
ties, nes sulaukėme klebonui 
pagelbininkų. kup. A. Tamoliu- 
iiij. kurs ėin atvyko iš Pitis- 
burgh. Pa.

Triasu gerb. kun. V. Vilku-j 
taiėio, parapijoj yra įvesta pa- 
vyzdinga tvnrkn. Ir klekinąs ir 
jo pagelbininkas iš širdie dnr- 
bnojpri jjarapijos gerovei ir 
žmonių labui. Todėl smagu ėin 
lietuvinms katalikams.

Vargonininką turime gerą, 
kur* puikini veda bažnytinį 
chorų.

Dabar parapijonams reikėtų 
pasistengti sudėti reikiamąjį; 
pinigų' sumą pastatymui nau
jos t bažnyčios. Vieta naujai 
bažnyčiai randasi gražioje vie
loje. Pradžiai parapija jau tu
ri skatiko. Reikėtų padirbėti, 
kad tas darbas greičiau eitų 
prie užbaigos. Tada develan- 
diečiai galėtų jmsididžiuoti.S—it.

vaikai priimami nuo 6 mėne
sių ; abiejų tėvų nuo vienų me
tų.

Dar labai švarini vieiems ži
noti. jog prieglauda tapo per
keltu į kitą vietą: iš 1512 So. 
foth Ct. ; 1435 Ro. Mfli avė.,*

šhuonu kviečiu visus draugi
jų. bei kliubų atstovais ir šinip 
narius bei nares Atsilankyti į 
sekantį susirinkimą, kuris bus 
balandžio 5 i, t y. pirmą pa- 
ncdėlį ateinančio mėnesio, 7:30 
vai. vakare, parapijinėj svetai 
nėj, 15-tos gatvės ir 4‘5th Ct. 
Yra laitai svarbių reikalų, ku
riuos tun-eime svarstyti.

K. Petrošius,
D. V. P. namo sekr., 

1414 So. 30»h Ct., 
Cicero, III.

MELROSE PARK. ILL.

Pranešimas.

CICERO, ILL.

Praneiimas ciceriečiams kas- 
link Dieninės Vaikučių 

Prieglaudos namo.

Vist;pirmu pranešu, jog susi- 
rinkiniai D. V. P. namo reikale 
buvn vienų sykį mėnesyj, iš
skiriant Direktorių. kiekvienų 
pirmą panedėlj. Į tuos susirin
ki mus yra kvieiiami atsilankyti 
visi draugijų bei kliubų atsto
vai, paakni visus nutarimas ir 
visų vaikinių pranešti draugi
joms bei kliuluuit*. Toliau 
kviečiami visi tėvai, kurie savo

_  _ - 4r ' Ą <J*. , - , -.t, vagauviur oH*ruo j 19 
priklausyti prie šito* orgnnha- 
rijoa. įstojimas voltui. Mėne
sinė mokestis tik vienas dešini- 
tukuu. Pageidaujama, kad pri
klausytų prie tos organizacijos 
taipgi ir viri Cicero* veikėjai 
bei pavieniai nsmenysjr darbu 
ar auka prisidėtų prio jvykdi- 
nirno mo reikalo-

a rę,:«Aitt $ n*MO*Ai

A PĖTR.z.TlS f CO’
Mortgage Sank 

*rAH*T«T> -<t|A»'<Įf

EukMtše Amuioan Buiieau
S.wnt.« Pint*** f*.,*—•*• L.«••***!•»

NJH AMIjLŠAS
11*1 tl Auti,* IVt«( Cha’at* l^***’*

TIiOhoki druil’i’O

Aukų nurinkta M-kančiui:.
Kun. A. Dėsnis aukojo $2.00. 

M. Scefanavičia $1.00.
Smulkių $5.17.
Viso labo $8.17.
Gaila, kad mų* žmonės mažai 

tuo interesuojasi, j prakalbas 
neskaitlingai sueina.

Be to parduota trys L. J*. P. 
bonai. t

Vienas iš Buvusių

RKD. ATSAKYMAS
A . - - n ■

Lietuvis Rockford, III. Ta- 
jnistos korv.-vjondencijub nega
lime talpinti dėlto, kad para 
šas lik mašina parašytas o 
ranku.

GHIGABUJL
IS BRIDGEPORTO.

no

■ 
s

Lietuvoje
Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo

reikalauja ir laukia tavo pagelbos.

Šeši metai baisios žiaurios ka
res išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
tnrtmchic

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priedermė ją suteikti.

■
Nedėlioj. kuvo 38 d tuojau 

pamoktų, ivyku Kat. Spaudo* Dr 
jos 4 kp. mėnesinis Bumnnkitna- 
šv. Jurgio parap. mvlainėje. ant 
Mių lubų. Viri nariai makmėkite 
ntKilaukyti pažymėtu laiku.

Valdyba.

po

REIKALAUJA.

Kurkė pirkote L. L. P. luinu:: 
ir negaunate is Centro jmkvt- 
tavimų, tai ne mano kaltė.

Ištiesę. Centras yra pada- 
ręs parėdymų tokį: jei j dvi sa
vai ti pirkėjas negaus iš Centro 
atsakymo, tai tegul eina pas 
‘■•toties iždininkų ir reikalauja
pasiųsti j Centrų pinigus. Cen
tras neišpildo savo parėdymo. 
Bet žmonės, pirkėjai, gan ge
rai pildo Centro parėdymą. 
Ateina ir ragina mane, kad 
siųsčiau jų pinigus Centrui 
nors jau senai esu pasiuntęs.

Sausio 17 d., 1920 nu pasinn- 
rian Centran pati pirmutinį 
siuntinį: S. V. bondsų vertės 
600 ir čekį ant 482.48 <♦. Viso 
$1,082.48.

Už šitą siuntinį nei vienas 
liono pirkėjas dar negavo pa 
Icvitnvinio, nors praėjo jnu du 
mėausiu.

Taippat buvau siuntęs Cen
trui pa raginimų ir dar vienų 
pasiunčiau.
‘ Tai-gi pirkusieji bonus turė
kite kantrybės. Centras pri- 
ntarię pakvitavimą pnskos- 
niems pirkėjams, prisius ir pir
miems.

U jeigu kaa manot, kad aa 
neposiunrinu pinigų Centran, 
meldžiu ateiti pas mane. Kaipo 
stoties iždininkas. ĮKimdymu 
Centro pakvitavimą už visus 
miuh trinus.

Su gilia pagarba.
InaAi

L. L P. Stoties ižd.

GRAND RAPID8, MICH.

Kovo 21 d. Lietuvos laisvės 
Sargų kuopa, nu komitetu keip
ti Vilniuje gyvenančius llctu- 
vitM, Kurengi* prnkallMa. Jų vo- 
dujurn būro p. P. Butkun, kurą, 
atidaręs programą, pakvietė 
kalln'li mus klelmną gerb. kun. 

i Drznį. Daug indomių žinių pm- 
parakojo i? senovės VUniane 
miesto iėtnrijmi ir kvietė sosi- 
rinknidu*, kad, kn* kiek galė- 

priwlė Uj «S5 S««L«š- 
išcjpttoui Viįniuui. licluvių.

Antras kalbėtojas Imvo p. J. 
Vaičiūnas. Jis aiškino apie r<*i- 
iMBrarama remti Lietuvos vaJ- 
džių. jK-rkant bonus.

IS T0WN OF LAKE

Luini. Są-goa 1 kp. papraatas ku 
airiukimna bus tytnj. t. y. kovo 2F 
d., 5 vnl. vakare, Šv. Kryžiau* pr. 
rnpijnėjc svetainėje.

Nariai teiksitės laiku suairiukti 
Valdyba.

IŠ NORTH SIDE.

L. Raud Kryžiaus rėmėjų 43 
nk. Mutirukunss ppfk* rytoj, t. y. 
kuvo 28 d.. 1920 m., tuoj po miiru*

Susi rinkimas labai svarbu*. Lo
dei kosluitiiiigiausūu susirinkit.

Valdyba.

TEMYKITE.
Duona k ej iki te ir alų dary

kite namie. M<* padarom dide
li hurgena ant apynių, Kalyk
lų ir miltų. Kam jums mokėti 
taip brangiui kuomet nuo 
rrm- galite pirkti pigiai.

Geriausių apynių svaras 85c. 
Balta daiginta salyklu 9c. 
Degintu salyklu, svarus 10c. 
Guld Meilui miltui 100 
svarų ..........................  $7.45
Ceresotu Miltai 100 sva- 
rų $7.6-)
Mes Salyklą Htimniam. Mm 

turime groerme ir užlaikome 
šviežia tavora. Dmhnr prieš 
Velykas, turėsime daugybe 
vištų, kumpių ir kitų dalykų 
nebrangiai. Tavoms pristotam 
j numus naudokitės proga.

Peoples Caah Markei 
19^9 So. Halsted, kamp. 19 PL 

Telefonas Canal 3605

A. f A.

VLADISLOVAS UKSO
Mirė kovo 25, 1920. 1 

nm vnlandn ryte Waah 
ington Park ligonbutij, 
amžiaus 6 metų 8 menė 
■ių.

Grinos Chicago, UI., pa
liko dideliame nubudime 
tėvus ir seserį Stanislova

Laiuv^vės atstous 
podėli'29 kovo, 8.30 vaL 
ryte ii 6v. Kryžiaus Bei 
nyčios j Av. Kazimiero

.Z ,. y/ągS

KEBUUKGA PAGELBA.

Mm >iul<nn<- jums postovių 
vieta gera alga, prityrimus ne
reikalinga*, dirbti kaipo

Packieriai
Truekerini
Prie Mašinų
A asembleriai
Įmingu Plovėjiai

1 Prie doveitorių 
fclavėjiai 
koduoti į karus 
Šitie ir luti darbai ir gatavi 

j vyrams kurie t iri biskuti pri- 
j tyrimo arba ne.

• •«

i

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Belinont linijų.

Atrišaukito j 
Empioyinent Ofise 

Darlio laike tarpe 8 iki 4:30 
AtsiJaukit

Stewart Warner Speedometer 
Corp.

1828 Diversey Parkvay.

R*lk*lrtix> Vyrai prie frelghto oiu- 
eu VarvhouM. tarta* paaleru* 10c | 
valanda i*rr.i<l*>M.

CUHsbo Momcc * Tnuttfrr <"o.
5M-'. W. «& Slrrrt.

REIKALINGI.
Dėl sinkc-riai; prie t rimavi

mo; geri mašinistai, trimeriai 
preso o]>cratoriai, Gera alga; 
gražios apirlinkes.

Atsišaukite 11. A. Mycrs, 
Employment Mgr.
Whitmnn & Bames Mfg. Co. 

1000 W. 1201h Street

HEIKAUITGON
Margino* dal lasrruui fabriką 

■tarini Trumpo* vata* d n*. g*,* mo- 
kaati* AUdteukltk.

M. J. '*'Hn Jt Co.
|«fK» — 1®OH Mg. taarhom Str.

MKtK WJX<2.Vt
Prttyrr* Marta rie Btarcherti u 
Bari*. O«ra ilgu

tolu- VHr faondry 
MII* Morta data Mr,

I’r*-

LEIBERIAI.
Dėl fonndnu, darbas pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT 00.

391h & Stovart Avė.

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

8

!
—

Gimines ir pažįstami Į 
nuosirdzuu Jmeėiami da 
lyvauti laidotuvėse po I 
num. 4509 8. Paulina St I

Ntiliudp
Ttvta ir Serao. Į

KIJK UJXUAX.
tioMiM V«r*nalnk»* tl-

a*ntla (4rtl ***o umata. Kreipiate*

*i*n*a*i>" Wmlta><ra>-ij>>
immi w. «• Hu«xn m.
K. V. X

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

Ketvsrgo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomū nuo 9 vai 
ryto iki 9 vai. vakaro.

VYRAI 
SU IR BE 

PRITYRIMO 
REIKALINGI 

NUO 21 IKI 35 METŲ 
MUSŲ 

PACKAV1MO 
1ASIVNT1MO

JR
PRIĖMIMO SKYRIUOSE 

WAREHOUSE
Turi mokėti skaityti ir ra

šyti; turi sverti 150 svarų ar 
daugiau: geros algos au grei
tais pakėlimais eulyg žmo- 
gaus gabumo ir prityrimo.

ATSMAUKITE
Employment Office 

Chicago Avo. and I>arrsl>ee St.
MONTGOMERY 

WARD
AND
CO.

REIKALINGOS MOTERIS.

■u*.

I
* 0* **V*V**f>.

l>el valymo. Mokėsime 
į menesį ir valgi. Atsišaukite 
pn* šeimyninke.

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

Moterį* dėl len*v*n aunliaio darbo 
Hera* alcoa paMovua darbai

lloyd Mfg. Co.
193 s. (IHiU* Ar.

I*ul*l«rti>io <tr»t>uiio okrriuj au*»- 
>H<m aJgna mokiMti** *i»»le*u» dur
ti** trumpo* valanda* Ir luinu* 

HteHiMnm- Mi*nf>
• S*-«3fl MhtMcan «*r.

V.UKAI.
Kaiauuu dėt Aa«l*nunj*rt<* tr l«ng- -- *>««.. •« *•* • <ą. • -*•»• vmv^**• ••** •*wąa^«ą**«e «r»* •• aaem^ta

KOtaiau*, mu inulu-ali* pradual.

M. uoMiirn: A O*.
I9M Mllnaukcv A»v. Sėd Fliiur

nia&Al.lKfM VYRAI
. tai , fekijiM*. darbo gvro* algų* — 
tutaciu* ttai-ha-. ................... . ..........

M. UoMtMtn < <W
IMS Mlta«Ml,><r Are. Ird llnor

Pažibėkite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

Gerisumas badau paarjintimo pimg; Lietuvon, ui Lietuvos VatUt 
žcnluai (markė*,) kurias yra atvežtos ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti Kavienuricnu netik dėl laiikų, bet ir didesnę su
mą. pinigų vietoje.

Kiekviena* perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinu* ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu era 
Paito ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Paštažcnkliai yra kitokių luinų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinu* viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
PafoiduuJ* Įn> 23 centus nš auksint).

Lietuvos Pašto nulietai parsiduu* tik iki 31 <L Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nasiunciame.

Reikalauk'k virtii.-uu** Tj-iu* Ūmiu skyrktaM; M*M pa* centro sek
retorių,

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

I

Atsišaukite

ATYDA
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
Mes turime vietų justi dukterims gražioj 
saniLariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. 
pietų. Jeigu manai, kad tavo duklerei 
patiktų šis darbas alsiųsU jų pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Stewart-Warner Speedometer Corp
1828 Diversey Parkway
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Paskutine Proga Pamatyti Misteriją

VAKARIENBUTIS”14
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Arba

KANČIOS KRISTAUS DRAMA N

i

Verbų Nedelioj, Kovo 28 d., 1920
Šv. Jurgio Par. Svetainėj

į_ B

32ro8 ir Auburn Avenue
Pradžia 7:30 vai. vakare

Sis veikalas perstoto mums Kristaus Kančios laikus, jj kiekvienas krikščionis privalo g 
pamatyti. Jeigu dar nematė) šio veikalo lai dabar paskutinė progą, nes nebus daugiau atkar
tojamas. Tikiclus galima gauti pas Akademijos Rėmėjų Draugijos narės, “Draugo’* Adm. 
1800 W. 46 Slrcel, !z. Nausėda 917 W. 33 Street, A. Giliene, 3304 So. Morgan Str.

a. ---------------------- - ------------------------------- --- ----------------------- Nuoširdžiai kviečia visus . \ . RENGĖJOS.

Rengia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija
Veikalą Los

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUKLĖTINĖS

X CHICAGOJE. | lš“jlri!l

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

šeitadienis, kovas 27 
šv. Jonas Damaskietis.

Sekmadienis, kovas 28
Šv. VERBOS.

Pirmadienis, kovas 29 
šv. Bertoldas Eustazijus.

FEDERALĖ VALDŽIA ĮSI 
MAIŠYS Į STATYDI- 

NIMĄ NAMŲ.

Karpenteriu unija negali 
kdyti darbą

41

d-.

d..

tru

Karpenterių unijos agentas 
sustabdė statydinimą naujų 
“portable” nnmelių nplinkė- 
sc Perrv avc. ir 103 gatvės.

Tą darbą panyri- karpento 
rių diririkto tarybos pirmi- 
ninkns AVilliam Brims. Sis pa
sakė:

"Musų unijos vyrai nedirbs 
' prie statydinimo tų namellŲ. 

kud i r butą mokama jiems po 
$100 valandoje. Kas nor; gali 
nameliams medžiagą Uhicagon 
parsitraukti iš kitur. B< t mu
su žmonės nedirbs."

Kud taip, tai visas tas kl.-i’t- 
tdnias |mivk1iuiuis fcd.-m’.iain 
diri rikto prokurorui Ulyne. 
šitas pareiškė, kad jis mėgins 
susekti priežastį, kodėl vietos 
kiirpenterių unija atsisako 
statydinti namelius, kurių me
džiaga parvežta iš kitur.

I

MIESTAS NEGAUNA REI 
KALINGŲ 4 MILIJO

NŲ DOLIERIŲ.

Aną dieną miesto taryba 
abrlno.Mia šią metų miesto iš- 
laidosnn indėjo 4 milijonus 
dolierių išlaidų daugiau. Tie 
milijonai turi Imt pu vartoti 
padidinti dnrhininkniiis už
mokestis.

Taryba taip padarė, ne* dar
bininkų dalis jau streikavo, 
gi kiti žadėjo >11-t reik uoli. Ji 
tikėjosi, kud miestui pinigą 
paskolisianėios bankus.

Tuo taqm pasirodė, knd 
banko* dabar utrisako skolin
ti tuos milijonu*. Sako, tokia 
paskola nebūtų legalė.

Savo keliu streikavusieji 
darbininkai streikuoja ir kiti 
grūmoja streiku. Jie nepaten
kinti tuo, kad penimiai jiems 
paskirta.

PASMERKTAS MIRIOP 
JUODUKAS

------------------------------------------ x 
l TAI BENT PLĖŠIKŲ AT 

K AKLUMAS.

Dienos metu apkrausto namus 
ir išeina.

J IVilIimn K Park’o rezi
denciją 7520 Wo«s|lnwn avė., 
dienos metu atėjo trys jauni, 
dailini apsitaisę vyrukui.

Inėjy .prieaugiu paskabino. 
Duris atiiliirė Mrs. Purk. Vy
rukai paklausė, ar ntunic pats 
Mr. Park. Moteriškė atsakė 
ne.

Tuomet visi išsitraukė re
volverius ir inėjo vidun. Mrs. 
Park nusivarė į virtuvę. Vie
nas saugojo ją, kitas pasiliko 
prie durių, gi trečias apkrnns- 
tė antrojo augšto knmlvirius.

I’K-šikai paėmė npi,. $3JMX1 
vertės visokių brangių daiktų 
ir $4 pinigais. Ir išėję laukan 
pabėgo.

Tuo tarpu pats Park buvo 
namie. Jis ant trečiojo nugšto 
buvo užimtas savo darbu. Mo- 
toris galėjo jį pašaukti. Bet 
bijojo plėšikų.

Pnrk yrn viec-pr?7.i<h*ntac 
Chicago Greut AVestem gele
žinkelio.

BLUMSON SUAREŠTUO
TAS WASHINGTONE.

Praeitą vasarą iš Cliicagos 
Imvo pražuvę* pseudo-filantro- 
pns Hermiui J. BIuiiimmi, čia 
apsuku kelia* bankas ir įstai
gas ligi $300,0(10. žydų tarpe 
jis čia buvo pagerėjęs kaipo 
veikėjas.

Pirm kelių mėnesių jis buvo 
susektas begyvenąs Joliannes- 
burge, pietinėj Aprikoj. Buvo 
sunreštuotas, liet per klaidą ir 
vėl juiliuosuotas.

Bluinsoti po to apleido Ap
riki) ir parvyko Amerikon. 
Dabar jis sunre&tnotas Wa-li- 
ingtone.

Jis bus parvežtas Uhicagon.
Apsnknis seniu eina 02 me

tus.

PAŠOVĖ PLĖŠIKĄ.

Groseminkns Luceio Minsi- 
na, 818 Milton avė., mirtinai 
pašovė vieną plėšiką. Ered 
Rauso.

Pats groseminkns ir-gi pa
šautas. Gydymas ligoninėje.

£

Ifi TOWN OF LAKE.

Dėl bendros Lietuvos L. 
stoties priėmimo misijos 

atskaitos.

P.

Su tilpusin " Lietuvos” dien
raštyje nuo priėmimo Lietuvos 
Misijos vasario lfi d.. 1920 m., 
Peoplcs teatre atskaita, j>o ku
ria pasirašo Bendras Komite
tas mes nesutinkame:

n) P<» priėmimo Misijos lai
kytam? Itendratnc jMinėdyje, 
kur dnlvvnvo abiejų stočių vir
šininkai likosi nutarta, kad li
kusį nuo išlaidų Peoples teatre 
|H-lną 600 dol. nnt rytojaus pa
siųsti per Lietuvos Misiją, Lie
tuvos “ftauliainH.” gi likusius 
apie porą šimtų lig laikui pasi
laikyti Stočių paskolos r?ikn 
tams, viMhtmn agitacijos ir tt 
Bet iš atskaitos matos, kad nu
tarimas neišpildytas.

h) Atskaitoje minėta, kn<l Jo- | 
ims Baltutis atsisako grąžinti ,■ 
50 dol. už šimtą tikietų. Jis ne j 
atsisakė grąžinti, bet mes taip ig

i

I Krinnnniinrn teisme teisėjas 
Kvrsten mirtimi nubaudė juo
dukų Killinin Yancey Mills, 
kurs atrastas kaltas nužudy
me dviejų žmonių praeito spa
lio r> anksti ryto. x

Egzekucija paskirta balan
džio lfi. Prašymas ntnnujin- 
tt bylą nepriimtas.

■LU'11 • - <5 f̂*

I

SVARBUS PRANEŠIMAS.

S v. Kazimiero A kadencijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki 
mas bus nedėlioj, kovo 28 d., 
iūžū, šv. Kazimiero vienuoly
ne. 2 vaL po pietų.

Visi skyriai malonėkite pri 
siųsti atstoves. Taippat ma
lonėkite sugrąžinti neparduo 
tus tikietus ir taip gi pinigus 
už parduotus, kad butų gali
ma žinot; kiek peino liko nuo 
vakaro. Valdyba.

llLaX. _ K” -L

R■ į■■■■■■■IjKB|fi
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“SEPTYNI PASKUTINIAI ŽODŽIAI

■LLJL| Lietuvos Vyčių Chicagos Apsk. Choras

NUO KRYŽIAUS”
Lietuviu kalba tą Kantatą pirmą syk stato: ■

■
B

»

■■ 
i 
■ 
i 
i 
j 
3
B
Ii 

nutarėme pasilaikyti lig laiko i 
savo stoties išlaidoms, nes ]>. ® 
Baltutis yni musų stoties iždi- 
lunkas. Tie pinigai yrn visą I 
iiiilsų žinioje.

Kadn ĮMi.'-ilmig* paskolos dnr- 
bas tada ir atskaita bus išduo
ta.

Ti>wn of l^ike I.. L. P. komi
tetas:

P0N1A ONA POCIENE.

Pasižymėjusi Soliste ir Mo

kytoja Beethoveno s 
Konservatorijoj.

M?

taip-gi pažymėjo nugrįžusius 
iš Suv. Valeli jų'kariuomenės 
narius ir pasak <Lka<l kiekvie
nam imriui-knreiviui draugija 
suteikė dovanų.

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

KIMBALL HALL SVETAINĖJ
S. W. cor. Wabash Avė., ir Jackson Blvd.

i
■
■
■
■i *■
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ši kantata “Septyni Paskutiniai žodžiai ntlo kryžiaus" yrn puikiausia ii veikalų, peratato gie
dojime ir muzikoj norimi} Kristaua; kuomet v&ą gamtą nujndino. kaip tni perkūnai, žailmi ir kiti 
strhukluigi dalykai.

Tą Kantatą parašė Theo. Du-Bois. vertė Kun. F. B. Serafinas, šiame koncerte dalyvauja žy- 
nūauai ChicagiM noliaui kl. p-nia Ona Forume, pp. Justina* Kudirka ir Karohns Sarpaiiua 
Varfonininkaa Guy Wcbah>r. pianiste Margarct Kclpam-h. Apart to dar daiyvaoH Dailri Vhoras. 
Choro vcdčjnz vienas jerai žinomas Ponas A. Pociui. Kviečiame vimis j 'rrafinusią Koncertą. 
Vilti TMffui ftfzirvuoti. Tifkirtiu gnlima gauti pat v:tiu Ckicagni Vgčitf nitritu ir Rrlhovcoe 

Kanjtr rratarijoj.
■ ■V' ■«■■■>■■«»■■»»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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šia iš visų lietuvių dainininkių.
Programai užsilmigus, vaka

ro viMlėjas, p. A. J. Garuckas 
visiems programe 1 alyvavu
siems ir atsilankiusiems eve- 
einms ištarė širdingą ačių. Vi
si pilni gen) įspūdžių linksmai 
išsiskirstė.

Geistina, kad visų lietuviškų 
parapijų jaunikaičiai imtų ja- 
Vyrelį Į* lio* deąŲgijos Vykimo, 

p-lėms B. ir J. Urbiutčuis solo j Ai draugiją turi savo organiza- 
dainavo p. St. Jablonskis. 4). torius. Reilcalnudnmi informa- 
p-lė B. ('rliiutė .posakė mono-trijų, kreipkitės j valdybą arba 
Ingą 5) Pijano solo išpildė p-lė 
B. Nausėdaitė, iš) Kalls’-jo bu- 

gyvuoju ftv. Aloizo Jaunikaičių l Pirmininku*-, p. St. J. Pet-

Al. Panavas, Pirm.,
Vincas Stancikas, Ražt.,į 
Jonas Baltutis, ižd.

I
IŠ BRIDGEPORTO.

Puikios sukaktuvės.

Jnu cieAimtM motų praslinko, 
kajp prie Av. Jurgio parapijos

draugija. Hv. Jurgio skyrius.
Sausio 10 d., 1910 iil pradė

jo dirbti savo darbą su tikslu 
suvienyti visą čia gimusį jau
nimą, darbuoti?* kaip tautos, 
taip ir Bažnyčion reikaluose.

ši draugija turi apie 100 na
rių. Taip-gi turi nuorganizavu
si ir šv. Antano skvrių, Cicero, 
III.

Vlennme susirinkime i nešta 
surengti iSkilmintms sukaktu
ves. Jnešiiuas priimta* ir dau
gumai narių sutinkant sutarta 
įrengti pnkilį kovo 18 d., 
Lumbermcn’s Club Rooms, 11 
Su. La Šalie St.

Kovn 18 d. nariai ir svečiai 
susirinko į paminėtą vietą. Be- 
šnrknčiuojant. vakaro vedėjas, 
p. Adolfas J. Garuckas, pakvie
tė visus prie vakarienės. Už
ėmus visiem* savo vietas, gerb. 
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atkalbėjo maldą. Apart ska
nios vakarienės buvo dalinta 
cigarai ir saldainiai.

Po vakarienės prasidėjo pro
grama.
Visųpirma vakaro vedėjas pa 

aiškino, kad Šis vakaras yra 
surengtas paminėjimui dešim
ties metą draugijos gyvavimo,

suteiks dovanų.
Programa ėjo tokioje tvar

koje :
1) Pijano solo atliko p-lė E. 

Ovrrlingiutė. 2) įkalbėjo drau
gijos pinnininka& p. A. J. Rn- 
sliinakas. 3 inkompmmoiaiii

kus apie draugijos praeitį. 
Ragino visus ir toliau-energin- 
gai darbuoti?* draugijos labui.

•usirinkiniaa-Nurius. kurie uhriliko 
«u mokesčiais, prašome atsilanky
ti ir uMmokšti. Taip-gi prašome 
atsivesti naujų narių.

Bari rinkimas įvyks antrų valan
dą po pietų šv. Jurgio parapijos 
svetainėje.
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Pirmininkas.
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(Bangiau žiurėž ant 5 puri.)
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laiškais sekančiu antrašu: ftv. 
Aloizo Jaunikaičių draugija, 
3230 Auburn avė., Chicago, III.

Nedėlioj, kovo 21 d., 1920 m. 
9 vai. ryte draugija "in ęor- 
pore’’ ėjo prie Av. Komunijom.

-1. i.i-V--— . t—.. ruvi «>. ntvtMJiMAVp muši. m. m, imu- 
šas pasakė tam pritaikintą pa
mokslą.

PRANEŠIMAS.

. . . ■ <s s>» nll.
• / a- «•* w«uumu aa Mi««-
ko p-lė« B. ir J. Urbiutė*. 8) 
Kalbėjo kun. J. Svirskas apie 
ėin gimusį jaunimą. 9) Ponia 
M. Jnnušuti*ki<*nė, akomponuo 
jaut pijami p ivi B. Naiiaeilai- 
tei, dainavo solo, kuri buvo iš
šaukta antrą sykį. 1'1) Gerb. 
klebonas, kun. M. K Krušas 
nuo draugijos kiekvienam su
grįžusiam nnri ui-kareivi ui įtei
kė dovaną—nuksinj jieilą, I‘ri<- 
to dnr pasakė tam pritaikintą 
kalbą. Šeknnticji nariai-kar< i- 
viai gavo dovnnaa: A. J. Ka
riu nskas, B. J. GaruckoK. B. 
Lnzutkn. St. L< renrax, K. l’au- 
lanskn". J. Bnrfiir, R. Prrrr- 
nanskas. A. J. Malinauskas, P. 
Grišins, M. M. Rasgaitis, S. 
Astrauskus ir L Dapševičia.

Programa kiliai puikiai pa
vyko.

Sį Pakilį vpač pagražino 
savo maloniu įtaisu jx>nft M. 
Janušutiskienč. Ji žavėte.žavė 
jo kiekvieną airilai-kiusį. Jai 
buvo įteikia didelis gyvų gėlių 
bukietas. P-nia M. Janušaus
kienė, ha Abr-jnnia, yrn žymias-: Sąjungos S-tas tai

Jaunikaitis.

Iš BRIGHTON PARKO.
•J •.

Katalikų Vienybė* (kitaip aa- 
kant Federacija* Skyriam) Na 6 
nuMinnkinutn bu« Brighton Parke 
nedėliuje kuro 28 d. tuojau* po pa
maldų luižnytiriėjc Nekalto Praai- 
dėjimo svetainėje.

Valdyba

Iš BRIGHTON PARK.

L. A. Kareivių auMriukunaa 
įvyks nedelioj. kovo 38 d„ S vai. po 
pietų m*etainėje 2656 W. 43rd St. 

daug —^^4x1 
visi nariai ir norintieji įsirašyti, 
malonėkite atsilankyti.

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

šinomi praariant, jog nedėlioj. 
knvn 28 <L, i m_, įvyks Labdaringa*

rnANtSIMAd, j |f®
Lietuvos Pašto ženklų arba1 ■ = £ | u ’

s h d?rhfc
štampų galima bus gauti 
“Draugo” Ofise tiktai iki 1 d. 
balandžio m. *

Administracija.
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FARMU PIRKĖJAI
P Ir n a* u noru plrkMte KARMA 

•kuklia plaUMUua paaUklulmus U 
Ueturlu bendrove*, apie Uatirrtu 
kolonija Wtaroa»iDe. kur jau dau* 
Ueturlu (yreoa ir dar tūkstančiai 
•palgyv***. nes Ina leme labai ge
ra u*t kui.oa 'lakas labai (arai au
ga nepaisant kokia metai ne* u t u. 
Dauruma rausti pirkėju buvo lkraM- 
■**» pe daugel bet tinkn-
mMMaa viotoa niekur nerslAJo rasti. 
Vista labai pulki fnrtnoa randasi ap
linkui miestan kuriama eisi blsnie- 
rial jra Uptuvlai ir dar yra pro*» 
keliame btsalertame atidaryti kitokius 
bizniu*, nos trumpam* laika bus b*, 
davojama keletas dirbtuvių Par da
bar temo labai pigi sulldaaat su 
kitu kmepafiijts prekėms tai rausti 
bendrove parduoda per po* pigia*, 
r,raiba op*e alerai dabina etas »- 
pleilnk*. visur geri kalini kad ir 
Lioatauaiam* sra rinur gailina M- 
valiuoti. todMu ankaai risi paraa-
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Palikau Joną Kiaktviflą IS VU. 

tUaua Jailga TamMa nori airilnoU 
ai’ir. tara giiultiui I.UIm*mJ* <•«*!<&* 
klaltuuhU ant arkaaCIo adrano:

Jixwn. Jun-oCiua.
rni W. Unt H. Chiftum, III.

I

FVTR4 UMt«EXAS
raralducMU form* Vyiaconsln V»lt>- 

Uh-Je t>0 akru, M akrai dlrtiamas. 
rMlui girta, lemt- derlinga, uptrnria 
nauju trobos, nckuris gyvuliai pa
darai Ir ar k Ina Parduosiu purtai Xs- 
prnlrtaklla Oiua progoa

R. Jarumbatu ia
MS3 W. Uud M. Odcngn. III.

?*, f VAIKAMS.
IndTVIdMla Tnatrukrlja atskyriJis 

drpartmsnuia dėl matų valkaCI*. Va- 
travjaat keturtagdeOįrata luinutg i* 
Ouragus. Adraa'iokllc:

iMni inr VUta Park, IU.. arba

FATONIC
ra


	1920-03-27-DRAUGAS-0001
	1920-03-27-DRAUGAS-0002
	1920-03-27-DRAUGAS-0003
	1920-03-27-DRAUGAS-0004
	1920-03-27-DRAUGAS-0005
	1920-03-27-DRAUGAS-0006

