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p a VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI

Danijos Karalius Atmeta ^^TAummr.
.------------

Bijosi Eberto vyriiusybės.

II

Reikalavimus

SMIRNA PAVESTA 
GRAIKIJAI.

ITALAI NORI KOLIONI 
ZUOTI ALBANIJĄ.

Tam tikslui jau daromi pienai.

■' -1

Šiandie visoj šalyj paskelbiamas 
generalis streikas

Paryžius, kovo 31. — Turki
jos miestas Smirna. Mažojoj 
Azijoj, eit ktiikuriomis apylin
kėmis tnlkįniukų įimlinsndorių 
nuturimu pivr-ta* Graikijai. 
Apie tai praneša laikraštis 
••Malin?’___ __ __ _____

DANIJOJ PAKELIAMAS 
GENERALIS STREIKAS.

Daug kariuomenės sostinėje.

Copenhagen. kovo 31. —Da 
nijos karalius atmetė darbi
ninkų ir socijaiistų reikala
vimus. Tn.l šiandie visoj ša
lyj paskelbiamas gereraii- 
st rei kas.

'Kaip šinndie turi sustoti 
veikusias telegrafų ir telefonų, 
linijos, geležinkeliai ir gatve- 
kariai. Turi pakelti streiką 
j vairiausios ryšio? dnrbinhi- 
kni. net elektros šviesos ga
mintojai.

Socijnlisrtai, be kitko gru 
ntojn, kad jie sudarysią pro- 
vizijonalę valdžią ir nuverstą 
karalių sn. dabartiniu jo ka
binetu. Paskui, žinoma, pas- 
tfelhsią respubliką.

Gyventojai nerimauja.
Vaknr ligi vė’sus vakaro 

skaitlingos žmonių minios de- 
tnonstravo gatvėse. Visur 5/”- 
vo girdimas SftrtkšnufMr “-fia
lai karalius!” “Tegu gyvno, 
irt 'respublika.”

Sostinėm sutra uk t n skn't- 
lingu kariuomenė. Kareivini 
pat roliuoja gaivemis, išeinąs- 
ėiomis į karalinus rumu«. 
Stiprus kareivių burini sau
goja jmėjiifl nimus. Turi pa
ruoštas anuotas ir kulkasvni- 
džius.

DANUOS KARALIUS ATSI
KERTA PRIEŠ GRŪ

MOJIMUS.

Atsisako pildyti sodjalistu 
reikalavimus.

Copenhagen. kovo 31.—Va
kar buvo pranešta, kad čia pa? 
Danijos karalių rūmuose buvo 
np-ilnnkiusi socijalistų atsto- 
yylM' ir buvo indnvusi jam sa
ve reikalavimus.

Karalius atstovybei pasakė, 
kad duosiąs atsakymą nnt ry
tojaus. Vakar karalius paskel
bė atsakymą.

Karalius griežtai atsisakė 
sugrąžinti valdžion jo paliuo- 
suutą ministerių kabinetą si: 
premjeru Zahle.

Atsisakė išnaujo sušaukti 
paleistą parlamentą ir šitam 
imiuoti .MN'ijulLstų sumanymą 
apie platesnes k«n*tilucijonn- 
les teises šaliai.

Tad karalius, kaip pasirodo, 
atojętė vtmi.h socijalistų reika
lavimus.

Socijnlistni -paduodami n i- 
knlnvimns pagrūmojo, ki l jei 
reikalavimai nebus iš))il«lyti. 
darbininkai pakelsiu genernljJ aavo kariuomenę.

Essen, kovo 31. — Ruhr ap
skričio įsteigtai Mn bolševikų 

Vi...r» ,.,-rT n..-t.;. V
Berlyno pristatė ultimatumą

Ultimatume pareikalauta 
gana holši'vikiiiii* Jcelti bet
varkę jr tuojaus absoliučiai 
pasiduoti Berlyno vyriausyliei.

Pareikalauta, kad raudonoji 
nrmijn ir riviliui žmom'-s butų 
nuginkluoti ir pati armijai 
paleista ir pagalimus, kml vi- i 
si kalinamieji žmonės butų1 
pnl i no* tinti.

nltinmtume pas.-
”“ll M***™ v«Hžia Mitink. »> ju 

| pasiųlvmu pradėti taikos tary- 
j Ims ateinantį Itnlandj 10 dieną. 

Tcliitcherin lenkams pasiųlc. 
kad taiko- tnryho. įvyktų kur- 
nors Estonijoje.

Tuo tarpu lenkai buvo pn- 
siųlę miestą Borisovą, tieM upe* 

! Bi‘rezina. Jnn>» Minsko ir 
Smolensko.

BOLŠEVIKAI PRIIMA LEN 
KŲ PASIŲLYMĄ.

Norima, kari tarybos įvyktų 
Estonijoje.

Londonas, kovo 31. — Rusi- 
į jog lmlš<‘vikų valdžios užraito- į 
: žinių reikalų kourisarns Tekit-;

gins kalbėti apie kokias ten Į 
pasidavimo sąlygas, vyriausy
bė tuojaus prieš juos pasiųs 
stiprią kariuomene. lr tuo
met pasekmės bus aršesnės.

Bolševikus apėmė baimė.

Su vyrinusyta’-s ultimatumu 
nėra juokų. Ir nors" bolŠevi* 
kų vadai skelbia, kad jie tuo
jaus dinamitiiosią kasyklas, 
kaip tik pajusiu ateinant vy
riausybės kariuomenę, teėinns 
ieško priemonių, kaip išnešti 
dabar sveikas gaivus iš tas pa
keltos revoliucijos.

Nutarta šaukties prie talki-( 
ninku. Itasiųsta trys darbinin
kų delegacijos j Cologne pra
šyti talkininkų atstovų, kad 
talkininkai įsimaišytų Ruhr 
apskrityj, kad jie pasiųstų ėia

,-frarką visoj šalyj.

Ka* valanda gali jmkilii 
kraujo praliejimas ir užsi
liepsnoti netikėta revoliucija.

PATYS SINN FEINERIAI 
ŽUDĄ SAVIŠKIUS.

Taip tvirtinama oficijaliam 
tyrinėjimų raporte.

POPEŽIUS TARS ŽOD| Ai 
RIJOS KLAUSIME.

PRANCŪZIJA TURI VERS 
TIES SU SAVAIS 

PINIGAIS.

TAI ĮVYKS GEGUŽES 
MĖNESYJ.

Taip tvirtina prancūzų finan
sų ministeris.

Bolševikų vadąi turėjo ke
lis susirinkimus. Buvo taria
masi pasiusti atstovus j Mu- 
ensterį sn tikslu jiasiderėti su 
Eberto vyriadspta. Bet tas 
klausima* pagalinus atmestas.

Vadai intikinn darbininkus,* 
kad jei jiems prisieisią padė
ti ginklus ir pasiduoti vy
riausybei, bus po gyveninio ir 
jxj visų bolševikinių svajonių.

Tuomet bus kančnizuojamas 
OUver Plnnkett.

Rymas, kovo 31.—ftvcrųnris 
To va J Rene< likta* Penkioliktn- 
sis gegužės mėnesyj tara savo 
nuomonę Airijos klausime. Sa
koma. bus paliesta politikinė 
ir religijinė airių tautos padė
tis.

Ta? įvyks metu kanonizaci
jos Olivėm Plunketto, 17-tojo 
metalHmMo Airi jo? Arkivy«ku- 
|M>-primato.

| ta? nepaprazta* iškilme? 
Mn suvažiuos visi Airijos vy
skupai. Dideli burini meldžio- 
niųnukeliaus iš viso pasaulio.

LATVIJA TAIKINSIS SU 
BOLŠEVIKAIS.

Londonas, kovo oi. — Lat
vijos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris pranešė Imlsevikų val
džiai, kad Latvija pasirengusi 
pradėti taikos tiiryhns halnn- 
džtn 1 d. .Maskvoje.

Bolševikų valdžia sutiko su 
tnryboinL. Bet tarytam* pra- 

atkėlė $ Imlaudžio 5 d.

Paryžius, kovo 31. — Aną 
dieną kalbėdamas parlamen
te finansų ministeris Marsai 
paragino prisilaikyti ekonomi
jos. ty. gyventi taupume. Sa 
k<-, jog šalis negali gauti iš 
niekur pagollms, perdaug j- 
siskolinusi ir šiandie turi vor
otiem tik su savais pinigais. 
Be to, pagrūmojo jis prufite- 
ri nukaros.

“Francffzijos vyriansybės 
dieninės išlaidos”, sakė minia- 
toris. 441914 metais buvo 41,- 
<MM),<MM) frankų, 1915 metais 
jau 68.000.000 fr., 1916 — 821- 
OOO.tMK) fr.. 1917 — 104,000,- 
0(K> fr.. 1918 — 127,000,000 ir 
|919 metais KilI.OOU.OOO fran
kų.

Sulig miniaterio, šįmet 
Prnnrotijn turės 8 milijardu* 
(ne milijonus) frankų defici
to. Sakė, pasiskolinti kitur 
ian neimi imn. nes visti šalin iž- nk-J y*,7 >h aff-' Į * ’* ’ ’
dui jau uždaryti.

ŠĮMET PREZIDENTAS 
TURĖS ATOSTOGŲ.

Persikels porai mėnesių j 
Woods Hole. Mass.

Waahington, kovo 31.
I'rezidentas \Vil.sonas šįmet 
vasarą praleis Wooda’ Hole. 
Mass.. puikiniu vasamuinyj 
milijonieriaus Cha ries R. 
Crane iš Chieagos, kuris |nts- 
tarnisiais laikais paskirta*: 
Suv. .Valstijų’ pasiuntiniu Ki
ni jon.

Birželiu |Mfehaigojv prezi
dentas apieiaią.* IVnsIiingtoną 
ir Wood? Hole išbusiąs lifųsjs 
ir rugpjūčio mėnesiu.

Su prezidentu iš AVasldng- 
tono išvažiuos visa.* Štahns se
kreto rių. klerkų stenografų ir 
slaptoji policija.

Woods Hole yra 150 akrą 
žemės plotas ties Bazzard už
laja. Netoliem užlajos stovi 
puikus vasarunmjs, turintis 
apie 21) įvairaus didnnio kam-

I įtarių ir krtokių parankamų, 
reikalingų tokiems Amerikos 
piniguočiam*, knip Craoe.

Prršoaalis prezidento gydy
tojas Grayson praneša, kad 
prezidentas žymiai sveikoje,

j atgaudamas vis naujas *j>ėk4u>.

ŽUVO DU LAKUNU.

Sioux City, Ia., kovo 31. — 
|f 3U0 pėdų angftumo? Ma nu 
lėktuvu nukrito ir žuvų buvęs 
armijos lakūnas Simon <n mo
kiniu ’Peterson.

Londonas, kuyo 31. — Ang
lų valdžia po tyrinėjimų mies
te Cork, kur .-indai nužudytas 
to miesto lordas majoras, ra
portuoja, kad sinn-feinvrių or
ganizacija pati žudanti neiš
tikimus saviškius nnrius.

Laikrašti- Baily Mail npie 
tni rašydama- pažymi turįs in
formacijų, kad smnlfeineriai 
nusprendę nugalabinti šešis 
savo neištikimus narius. Sa
ko, pirmutinė nuka buvę- lor
das mnjorns McCųrtain. Prof. 
Stocklev kelis kartus jau bu
vęs užpultas ir pašautas. Du
bline, be to, atrastas nežinomo 
nužudyto žmogaus lavonas. Ir 
prieš kitus keturis busią jMisi- 
kėsinta. * f

BALSUOS ANGLEKASIAI.

Londonas, kovo 31. — Vy- 
riausvls’' angį ekas i am * pasių- 
lė 20 nuoš. daugiau tižmo- 
kesties, ty. ne tiek, kiek buvo 
raikalnujamn.

Angleka*iai nutarė hakuo 
ti, ar tą pn-iąlynią priimti ar 
atmesti.

Rymas, kovo 31. — Italijos 
vyriausybė intikinanm, kad 
Albanijoje įvyksta jau pngei- 
dnujaifmji rnmvln* Ir tolei1 
imamu galvotu apie išnaudoji
mą tos turtingos žemdirbyste 
šalies.

Italijos vyriausybės atsto
vas žemdirbystė? reikalai* Al
banijoje rekomenduoja pietinę 
Albaniją apkoiionizuoti italais 
žemdi riliais.

Avtnnn ir Argyro-Castro 
provincijose yra 617 ketvir
tainių mylių derlingos žemės, 
kurios šiandie tik pusė apdir
bama. *

Suprantaibn. tas butu 'Itiro- 
tnn be albanų sutikimo. Tuo
met albanai turėtų progos pa
keli i protestų tautų sąjungoje 
prieš savo šalies išnaudotoju*.

KOMUNISTAS UŽDARY 
TAS KALĖJIMAN.

Rusijos Bolševikai Panaikina 
Sovietų Sistemą

BOLŠEVIKAI PANAIKINA 
SOVIETŲ SISTEMA.

Meta šalin industrijales darbi-1 
ninku tarybas.

Londonas, kovo 31.—Angli
jo.* vyriiuisyliė pajnformuotu, 

' knd Rusijos bolševikai hdp- 
, siiiškai panaikina sovietų *is- 
, temą. Dauginu jau negyvuoju 
I dorlrinrnkų tarytais industrijo
je. Jcs ofirijalini panaikintos.

Pirmiau kiekvienoje diriitu- 
vėje darbininkai rinkdavo i? 

I *av<i tarpo atstovu.*, iš kurių 
i buto smlaroimis darbininkų 
apskričio (distrikto) sovietas. 
Tie apskričių sovietai rinkda
vo atstovus reni raliu soviotan.

j Iš eentralių sovietų nuvo su
daromas visų—ni.*ų sovietų 

j kongresas, kuris skirdavo ko- 
’ muarus, gi komisarai sudury. 
i dnvu valdžią.

Šiandie dirbtuvė.^* skiriami 
: darbo diktatoriai, kurie yra 
atsakom>4x\įe komisaram*, iš 
kurių sudaryta jaiti valdžia.

New York, kovo 31. — Vie
tos komunistų partijos kuopos 
sekretorių.-, llarry Winit>kv 
teismo nubausta* dešimčiai 

'metų kalėjinum. \Vinit*ky at
rastas kaltas nž prisidėjimą 
prie sustatymo komunistų 
manifesto, kuriuomi kurstomi 
darbininkai sugriauti , Suv. 
Vn’TsHjų ' vyria usyta.

Dirbama didelėse dirbtuvėse.
Maskvoje ir Petrą "-•»/!->

i veikiu >ito.- dirbtuvės:
Prnncuz.ii Gaugon amunici

jas ir j niūkių dirbtuvėje dir
ba 5.000 rankų; prancūzų Jac- 
quan plieno dirbtuvėse 50(1 
rankų: hilierio amunicijoa 
1,000 rankų. Zindelio amunici
jos 2.000 rankų; Dax motorų 
irjėktuvą ir Simpsono žem
dirbystės mašinų po 500 ran
kų kiekvienoj.

Tolinus: Hnrvester C’o.. dir- 
hniims žemdirbystės mašinos, 
dirlin 2.000 rankų. Kitose dirlr- 
tuvėse dirba 12,000 rankų.

Bot to visai Rusijai permažo. 
Tuo Inhjaus, knd žemdirhystš 
labai apleista. Vos tik trečioji 
dalis npdinbnnios žemės kulti
vuojama. Nėra jnvą išvežimui.

Bolševikai, jei jiem* bus 
lemta kiek ilginu pnvnldyti 
Rusiją, išmėgins visokiausia* 
metodas žmonių būvio pageri
nimui. Ir pabaigoje jie įsiti
kins. kad hereikalo ieškoma 
rojaus ž<*mėje.

ŽUVO PASTOS LAKŪNAS.

Nebark. N. J., kovo 31. — 
Čia žuvo pastos lakinius Slier- 
lock. kuomet"mėgino nnsilcis- 
li ana žemės ir smogė lėktu
vu į vieną kaminą, .lis buvo 
parskridęs iš \Vnt4iing1ono.

ATMESTI R SOCIJALISTAI 
KANDIDATAI.

Waukegan. DL, kovo 31. *- 
Miesto klerkas Jark paskelbė, 
knd nepriimtinos peticijos as
tuonių socijalistų kandidatų j 
įvairius ėin ofisus. Petieijcse 
buvę nelegalių parašų.

ATVEŽTA 10 TONŲ AUKSO.

Iš |
Lapland 

aukso —

New York, kovo 31. — 
Anglijos garlaiviu 
ėin atvežta 10 tonų
♦9,300.000.

Iš laivo nuksas
bankai) penkiais vežimais. A- 
pie 2<Hl detektivą saugojo ve
žimus.

nuvežtas

KOMUNISTAI SU0KAL ■ “Austrų Raudonoji vėliava.” 
BIAU.TA AUSTRI j Grafas Micharl Karoli i., 

i kurie kituomet komnni.*taius > 
buvo {Mivedęs Vngariją. gy-l 
vena Austrijoje ir dažnai turi' 
konferencijų su komunistais.

Pat,. Belu Kun, nors inter
nuotas Stockernu ligoninėj, 
tuip|Mit danhuojn.*i koinunistų 
namini, gi Ungnrijos ir pu
rios Austrijos pragaiščiai. 
Andai jis pnakeMa* pnnfrlrtą a- 
pie bolševikiin. Atriliepin i 
bolševikus dėties prie komu
tuotų partijos ir -ugrąžinti 
komunizmą Ungnrijoje.

Tasai jo painfletas visur 
viekai rin pardnvinėjanuis.

EodŽiu tariant, rin vedama 
smarki koinonislų propagnn-

BIAŪ.TA AUSTRI
JOJE.

Viennoje yra jų visas lizdas

Vienatį, kovo 31, — Vien na 
yra kupinu visokios rųšie- 
konmuistų.

Poganny. Imvęį vyriausia- 
ungarų raudonosios armijos 
vadas, gyvenu ėia vienam 
puošniausiam viešbuty j. Nak
timis Jisai lanko kitas viešbu
čiuose užeigas, kuomet neturi 
susirinkimų sn agitatoriais.

Boehin. Kun. Garhnį ir dvi* 
dešimts kitų ungarų komunis
tę Ma atvirai darbuojasi su 
savo propaganda.

čia nugarų k<nnuni<-U'
tadiih laikraštį, pavadintą In.

*

Anglija Airijai Grūmoja Kardu
NAUJAS MILITARINIS VA- 

DAS AIRIJAI.

Anglija nori priversti prie pa
klusnybės Airiją.

Londonas, kovo 31. — Ang
lijos parlamente jau an- n- 
knrt skaitomas Airijos savv- 
vnldos hilius. Buvo aštrių de
batų. Vyriausybės atstovas 
Bonu r Law gynė vyri:;U*yta’-* 
poziciją iitsinešinie j Airiją.

Iš jo žodžių paaiškėjo, kad 
jei sinn-feineriai priešinasi 
snvyviddni, tni tn savvvalda 
yru skiriama tik l'lsterio pro
vincijai. katra tn visu neno
ri. Tuomet visa Airija pateks 
jk» m Gitariniu Anglijos vnl-

GAISRININKAI NORI 
PAMESTI DARBA.

dvi nu ir Airijai bus sV'fkiutf.
Bonar lmw sakė, kad Ang

lijos vyriaiisyta'* turi parodyti 
riir’ams, kas jj yra.

Premjera* Lloyd Gcorg.S 
kalbėdamas npie sinn-feim-rlų 
<:v;»»rtavimu iŠ Airijos p-. • 
tnčjo. kml de|x>rtavinia.< n< **- 
fūns |M*rt raukta*, kol n'bu- ■ 
pravestas ir jsy vedintas «dv» 
c.ddos bilių*. Pasirodo, knd 
A rijuje -avyvalda norima j- 
gyvendinti -u prievarta, n0, 
(«•• i klausiant gyventojų suti
kimo.

Iš ėin A iri jon "iškeliavo nau
jas anglų iniliturinis komen
dantas Airijoje. gen. Sir Nvvj| 
Mi-Readv. Pirm iškeliausiant 
jis turėjo ilgą konferenciją su 
premjeru Lloyd George.

GALI PAKILTI GENERALIS
Streiku* plečiasi miotinių 

darbininkų Chicagoje.
Si reikliųjų cit y hnll klerkai, 

stenogrufni, knvgvedžiui ir 
kiti darbininkai.

šiandie grūmoja pamesti ■ 
darbu* gu:srininkai.

Dulirmomii taippat nerimau
ja.

Be to. streikuoja gatvių, 
valytojai, jadenų ir šąšlnvų iš j 
vežiotojni.

Vakar miesto taryba tarėsi 
apie nžmokeatios padidinimą 
Bet l»e pA*ekmių. Šiandie t n-' 
ryba ir vėl turas susirinki-1 
mą.

Darbininkai nesutinka mi 
padidinimu tokiuo. knip ta
riasi taryba. Dariiininkni nori 

i.danginu. Nes taryba <lide«ni 
, nuošimtį padidina tiemskatric 
į dauginu uMirba, gi įiui’.iau 
‘ (inkelia mnžai uždirbantiems.

Pranešta, jog ir pieno ir.s 
Ipektoriai nietę darbus. Be jų 
inir3n* gana suterštą pieną

STREIKAS.

juu kninn pake-

vadai pasakojo, 
streikas nrpnsi-

Gyvulių skerdyklORe strei
kas nesiliauja. Ima pritrukti 
mėsos ir štai 
linma.

Darbininkų 
knd jei šitas
baigs gražiuoju, gal imas daik
tas. kml skcnlyklo.se bus pa
keltas generalis streikas.

Telsėjns Alschuler, arbitras, 
atsisako tarpininkauti. Jis sa
ko, tegu darbininkai pirmiau 
paliauja streikavę.

Paryžius, kovo 31. — Kno- 
met italui užėmė Albanijos 
nnai Onnlor! »»»•**».* !»<<•••«
tnija tuojnns užėmė Taniboch. 
šis yru raktas į Scutnri poli
cijas. Li
—------------------------±

KOVO 31, 1920 M.
Cliicago. — fiinndie gražus 

oras; rytoj laukiama atmaina; 
šilta. - i '• - 1X. '

skcnlyklo.se
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kains, kad sumaningi buvo. 1* 
kilo pora garsių bylų dėl iždo 
apvogimo, bet jos pnskni nu
tilo. Vanuu varnui nemokėjo 
kirsti į akį. Ypač garsi buvo 
byla laikraščio “Matin" re
daktoriaus. Tas laikrašti* ir 
dabar yra pagirtas Prancūzi
joje antikleriknlų organas.

Išpradžiu žmonės mintijo, 
kad nuostolio pasidarė tiktai 
kunigams arba Bažnyčiai, bet 
jie nesiliovė vaikščioję į baž
nyčių. "Ne-gi, sako, šunes e- 
same, kud nežinotume dienų 
skirtumu. Kuunii-gi pavirs 
mus duktery s be tikėjimo t Pa
čiam numirus gražiau, kud pa
laidoja šventoje vietoje.’* Tik 
dabar nuėję į bažnyčių žmonės 
išgirdo kunigų sakant; "Jei 
'nuritu kad aš čiu bučiau, lui 
turite sudėti mun algų, kad 
turėčiau kų valgyti." Buvo to
kių vietų, kur algos nesudė
jo. Vieni kunigai įstojo rašti
ninkais į privatinių kompani-Į 
jų raštines (ofisus), kiti ėmė

Lietuvos Vaikučiams į Pagelbą.

(Tųtah

Be to, šiandie jiereintmaą 
laikotarpis; jame daug įvairių 
netikusių sųjįrotavimų tiky
bos ir doros srityje; pavojus 
grūmoja Bažnyčiai ir tėvynei; 
jam prašalinti reikia gerų ti
kybos ir doros skelbėjų, moky
tojų, ginėjų, tuo tarpu jų nėra, 
reikia todėl jųjų ieškoti,—juoa 
gaminti, sutvertu

Reikalingos yra taip gi mu
sų kraštui katechetai, kuteebie- 
t ės, kurios gerai išmokintų 
vaikus tikybos ir doros; kurios 
priruoštų juos prie Sv. Sakrn 
mentų, mokyklos; kurios nu
statytų juos kūdikystėje tikrai 
geram krikščioniškam gyvetri- 
fnhL K-*. bėYn‘»ri\net Vrnėcšs ■ 
tų, nei kaleclueėių nėra mu*ų 
krašte,—reikia todėl ir jųjų 
ieškotis, gamintis,—jei norime 
apsiginti nuo ištvirkimo ir be
dievystės.

lU-ikulingos yra taip-gi mu
sų kraštui prieglaudų vaikų
darželių vedėjos—specijnlistės, 
kurios auklėtų vaikelius, bu
siančius musų krašto piliečius, 
—tad jie butų sveiki, dori, su
manus, apsukrų* ir šviesų*, tuo 
tarpu jųjų ir-gi neturime,—rei
kia todėl ir šiuo žvilgsniu pasi
darbuoti, kad jos kuugreičiau- 
siai atsirastų.

Iki šiol visa kraunama aut 1 
kunigų pečių: iš jųjų reikalam | 
jama, kad jie gerai skelbtų V.1 
Dievo žodį; klausytų išpažin
ties, lankytų ligonis, darbuotųs 
labdarybėje, tvertų ir vestų 
draugijas, šviestų liaudį, rašy- 
tųį tvarkoje laikytų bažnyčių ir 
kitas Itežnyčios triukas; k .vi jh 
skaitytų, butų šviąpųs ir tt. 
Tuo tarpu reikia atminti, k»H 
kunigų yra pnrmaža musų' I* ■ • • • »•* *? *

Atidalinimas Baž
nyčios nuo Vieš

patijos.
Apie tų dalykų gana pla

čiai buvo rašytu “Drauge** 
1917 metais. Dabar nesinori 
visko atkartoti, liet štai pavvz- 
dėlis, parodantis kų laisva
maniai vadina Bažnyčios ati- 
dalinimu nuo viešpatijos.

Pradžioje dvidešimtu šimt
mečio 1 ‘raneuzijus antiklvn- 
kalni, put>i naudodami keistu 
rinkimų strategine geograli- 
ja, pasijuto turį daugumų 
savo žmonių purhimeute 

•F- ir senate. Tada jie pa
kėlė šitokį bummivmų. 8a- 
kc, Katalikų Bažnyčia turi 
Prancūzijoje daugiau uulijai- 
du frankų vertės turtu. Tų 
turtų stūmime, tai bus gra
žus kapitalas. 1-knęs jį valdy
ti respublikos iždu* gnu* gra
žių nuošimčių, mažiuuniu 30 
milijonų 
Vifouun 
bininkui 
metams,
ziediibdama.-. Tokiu budu 30,- 
OOu darbininkų gulės turėti 
aprūpintų senatvę.

1906 melais p-nui Combes 
esant ministrų pirmininku 
Prancu/.ijo.- jjarlunmntmi ir se
natus išleido įstatų "atidalin
ti" Bažnyčių'nuo viešpatija?.

P 
įstaigoms duota buvo išsirinkti 
arbu priimti nekntulikiškm 
tvarkymosi i status, urbu ne
tekti turto. Bažnyčių išsirin
ko antrąjį dalykų: geriau tur
to netekti nekaip duoti valdi
ninkams tvarkyti Bažnyčios

įrauk y kas metui, 
senam Go metų dar-
užteko 1VUU frankų 
kmj gulėtų gyventi

varyti unrntų. Po kiek laiko 
visos buvusios parapijos kvie
tė savu pasitraukusius kuni
gus, bet turėjo jiems duoti 
algas nemažesnes, kuip tos, ku 
riu.s jie. ėmė kompanijų įstai
gose arba amate.
Prakiuro, sakysim, liažnyčios 

stogas, parapijiečiai gavo su
dėti pinigų jį užlopinti. Pir
mu to viso, nereikėjo, dienos 
parapijos turėjo kapitulų; 
kiekvienu vyskupija turėjo sa
vo tuip vudinamų Mense. Da- 
bur ir parapijų kapitalai ir 
vyskupijų mensos buvo kou- 
iiskuotus. išupruto prancūzai 
kas įvyko ir tarė:

Tiens, c’est un nouvel im- 
pot! Lieluvisktu tat išeitų 
juuždaug: "Žiūrėk, vaike, tai 
naujus mokestis."

Kunigai atsakydavo: "Žino
mu saujas mokestis. Jus iš- 
rinktieji jxmui, norėdami gau
ti viešų pinigų sau ant alaus, 
negalėjo jums stačiai to pasa
kyti paskelldnmi naują 
kestį. 
dnr 
kėlę.

•• * w*>* a
Atimant Bažnyčios turtų pa

sirodė, kad jo nėra už mili
jardų frankų vertės, o tik už 
411 milijonų, L y. nei pusę 
tiek kiek šnekėtu. Atėmimas 
to turto iš Bažnyčios į vieš
patijos iždų atsėjo 390 mili- 

r 

I
jonų frankų. Tai-gi galutinai 
grynus naudos respublikai te
ko 21 milijonas frankų. Nuo
šimčių nuo to kapitalu, butų 
gulėję darytis kas metei 630,. 
000 frankų, tai-gi butų ištekę 
630 senų durbininkų. Kadmi- 
jri tat yrn lašus juroje, todėl

* vmmm grnžu-is zmiėjnuaa ap
rūpinti senu* darbininkus nuė- 

f jo vėjais. Kurie žadėjo, tie /.i- 
įlojo, tad taip bus, bei rran- 
euzijos piliečiai permanė kia
utų tik tada, kiidn ji įvyko.

Turtui iš Bažnyčių tajai at
imti, M'nieji darbininkni gavo 
išpvgų. o valdininkai žino, ko
dėl to turto atėmimas atsėjo 
390 milijonų. Tų pinigų Uita 
Š’uImi ir kaU-i, tai yra laikruš- 

kud tylėtu ir valdinin-

jus būtumėt 
ir revoliucijų 
Bet jie savo

ma
gui 
su

tiks
ią priėjo užuolanka. Atimda
mi Bažnyčios turtufr jie žino
jo, kud jums Bažnyčios reikia 
ir kad jus atpildįsile jos tur
tų suėjusį valdininkams ir po
litikams į kišenių*."

Hiandieu prancūzai juu yru 
apsidžiaugę savo atidalijamu 
Bužnyėius uuu viešpatijos. Tu 
atiduiiniiiiu šulininkus U. Cle- 
mcuceuu prakišo rinkimus į 
prezidentus. Prancūzų dien- 
rušlis "lai Presse" rašo, kad 
Deschuncl tupu prezid'/ntu 
dėl tu, kud viesui kalbėjo jog: 
"Tikėjimas užsipelno duugiuu 
u«‘gu tolerancijų, nes jis yra 
vertas jMigurbos.’1' Muturami 
juu bando atitaisyti 1906 me
tų klaida*. Bet kai-kurie rau- 
douusiai politikui Cliicsgoje ir 
Bostone rengiasi lesinti savo 
vištyčių protus allikusiius nuo 
prancūzų politiškąja polais.

Ne visur buvu tokis Bažny. 
ėios aūdulinimus mio vivšjju- 
tijua kaip Prancūzijoje. Kurni 
kurtui užteks paminėjus 
vieną.

Laisves Sargai

ji

Laisvė? SargUGPe jiryko gana 
žymių permainų. Sulig naujai 
peniirbtoe Konstitucijos 18 
posmo į tų organizacijų prii
mami lietuviškos kilims vy
rai ir moterys.
Septintmd* pusnim- sdko, kud 

Lietuvos lxūsvės Sargų Sąjun
ga “laikosi žmoniškumu, toi- 
M-tiimn, lni*vės doros, Tevy- 
nės. ir artimo meilės princi
pų," KomtlLuciju nepaaiškina, 
kokia yra ta laisvės dora ski
rsneliai* atidūlinta nuo teisė-

krašte; ka* jųjų sąžiningai no-' 
ri utlikti yisa* savo pan-igaz, 
ta* tiek turi darlio, kad ir su 
geriausiais norais negali visa 
kaip reikiant apimti ir padary
ti? negali jis visur buii, visų 
mokyklų lankyti visur tikybos 
ir doru* mokinti. Reikalingi 
yra todėl musų kraštu kuni- 
gums tum tikri ]Higclbmmkai 
t ik y lies ir dorus mokinimu 
žvilgsniu. Be jųjų visuomet'cis 
nevykusiai durbas: aut greito- 
sios, by kuip, rutinoje.—Jei 
svetur, nors dvasiški jos yra 
dauginus, kaip pas mus,—nors 
pnrupijos nėra tiek didelės, 
kaip pus mus, nors šviesesni ir 
keliai geresni,—dvasiškijtu un
dinių darbuotis tikybos ir do
ros mukinimu srityje kiti—vie
nuoliai ir vienuolės, įvairios 
kongregacijos ir brolijos, tai 
kų-JP sakyti apie mus! Ktup-gi 
mes galime normai i Akai dar
buoti* lx> tam tikrų f.mgelbiniu- 
kų ur pagelbimnkių f Tuo tar
pu jų neturime... Kas-gi tada 
daryti!... Aimanuot i f Ne! (Su
sidėjus rankas laukti!. Ir tai 
ne! Keikiu stoti ; dariu*; reikia 
įkurli *—e1 tikri kūreni, tn»ri*» 
musų kraštui ]*ugummtų: ujmj- 
iogicėių-katecluvčių, prieglau
dų ir vaikų durželių vedėjų, 
kurios |Nidėlų ajišviesti musų 
LllUtą ir IKikvlli jos dorų. Tuo 
tikslu kui-kurių savo brolių- 
kunigų ir jNisaulinių verčiamas 
gavau leidimų ir pasiruošiau 
įkurti Kaune: Apulugiečių-ka- 
tochiečių, prieglaudų ir vaikų 
darželių vedėjų kursus. Eis jie 
per vienus melus. Jųjų progra
ma taip yra sustatyta, knd iš-

įėjusios kursų mokeią tiktų į ti
kėtas ir duros mokytojus Ir j 
prieglaudų bei vaikų darželių 
vedėjas. Baugius mane sunkios 
laiko yjiatybės: ar bus prakil
niu* širdie* liotuvmčių, kurios 

, norėtų pasiŠvęati-tikybos ir do- 
, ros mokslui ir ginti. Bot pasiti
kiu galinga Dievo apveizdos 
malone ir gerbiamųjų hndių 
kunigų ir savo tautiečių prie
lankumu; jie man padės minė
tus kursus įvykdinti, laikyti ir 
gaminti nuo iu»nni pagedauja
mas darbininkes Av. Kristaus 
Bažnyčiai ir tėvynei—Lietuvai.

Kadangi tai daroma visuo
menės labui, manau, kad nei 
vienu į >a ra pi ja, nei vienaB val
sčius neataisakvii iMižvelirti • 
KLU ^tto, pui J teinu toliau-
minusių kandidačių ir prisiųsti 
jas savo lėšomis tu sąlyga, kad 
jos išėjusio* kursi;- grįžtų į sa
vo parapijų ar valsčių ir tenai 
už pagolhų joms suteiktų jmuu- 
dnrbuotų tam tikrą pačios pa
rapijos ar vaiščiaus nustatytų 
laikų.

Kursų programa paduoda
ma žeminus. Pritaiiino sąlygos 
yra šios:

1. Reikia prisiųsti prašymas 
ir 50 auka, kursų įkūrėjo var
du.

2. Reikia prisiųsti gimimo 
.metrikų ir vietos klebono pa
liudijimų.

3. Knmiidntės išėjusio* 4 
klėstų mokslus, bus priimtos be 
kvotimų. Kundidntės-gi neiš
ėjusius 4 įtinsiu mokslų, laikys 
kvotinius.

4. Kuomet reik** atvažiuoti 
j kvotimus ir j mokslų, bu* prn 
nešta tam tikru raštu.

5. Knndidatė į kursus priva
lo turėti nemažiau- 18 metų.

(i. Kiekvieu&tymaaiau- molui 
už mokslų 200auk.-. (100 rub.).

7. Visos kuršininke*, atskiru* 
miesto I" 
vons kursų 
riame turės išlaikymą ir lavi
nimų.

8. Už liendrabutį kiekviena 
kunduiukė mokės į mėnesį 200 
anka.

9. Kiekvįena kuršininkė pri
valo atvažiuodama atsivežti 
sekantį kraitelį: marškinių 6; 
nakties nažutkų 3; nosinių 12; 
pančiakų G j>or.: liemenėlių 3: 
rankšluosčių 4; paklodžių 4; 
užvalkalų 3; kapų lovai užden
gti L; Imtelių 2 por.; kapą ant 
jiagalvės 1: pagalvę 1; kaldrą 
1; s i e nikų 1; maišiukų juodiems 
skalbiniams įdėti 1; Šepetėlį 
rulauns valyti 1; šrjjetclj tate- 
ilHIUS 1: šejietėlį dantims 1; 
stiklinę ar puodelį su blhideliu 
(spotkeliu) ir su šaukšteliu ar
batai gerti 1; jM*ilj ir šakutes 1 
por.; šaukštų 1 ir blisdų prau
sti 1. >

10. r t ašy mai galima siųsti 
tuojau šiuo adresu: Kaulins, 
Av. Trejetas Bažnyčia.

Pr. P. Januževičiujj.

. —-■
gu pnzakojinra ir vaikų litera
tūros tyrinėjimu. _ ___

i 3. Lietuvos istorija sųrvkvieltn dalvta: dr-ia atidaro tau
pi kitų tautų istorija.
r'4. Lietuvon geografija sąry
šyje su etnografija.

5. Aritmetika: keturi sveikų
jų skaičių veikimai.

(J. Pedagogika ypač prinho-
loįpnė. i

7. Vaikų darželių organizaci
ja, vedimas ir istorija.

8. (ligi c na V|)«č vaikų minti
ni inu žvilgsniu.

9. Gamta su ekskursijomis.
10. Socijologijo. .
11. Dnriielini—Froebliti me

todą.
12. Paišymu*- ir lipdymas.
13. Dainavimas. ♦
14. Gimnastika i’* žaidimas.
Pamoku sąstatu j sąvaitę.

• . w

4 
o
2
2
4,

9

Trečiadienis, kovas 31 !S
- ■ 

riuosc Imtų mokinama tikybos, 
Lietuvo# istorijos, kalimi ir ki-

gynus, skaityklų*. UgnnbuemM, 
vnlgyklas, arlmtnnniius, kepyk
la.*. biurtin. kasas ir kitą# tani 
ĮHniAŠias lalulnrijuras įstaigas.e

II. Draugijos sąstate.

6. Draugija susideda R Ka
talikų tikybų sąnariai*, kurių 
skaičius neapribuota*.

7. Draugijos sąnariai yra 
trejopi: labdariai, garbės ir 
tikrieji. Tikrieji yra tie. kurio 
kiisnmt moka dr-jua iždui ne
mažiau 2 auks.-markių ir ku
riuos priėmė dr-joe vaidyba ir. 
jiat virtino visuutinns dr-jos su
sirinkimas; garbės-gi sųnariaia 
skaitosi tie tikrųjų dr-jos nj- 
narių. kuriuos, nurodant Aitg- Į 
šAinusini dr-ins valdiKui. ori- I

■ tinas dr-jos susirinkimas. 
. Gabdariąis dr-jos šunakiais va
dinasi tie nemenvs, kurie yra 
žymiai pa tarnavę dr-jni savo 
darbais, aukomis ir K.

Pastaba. Dr jos *jjnHrid- 
gali būti abiejų lyčių asmenys.

(Dauginu bus.).

SERGĖKITE .SAVO AKIS.

Vyrų u Moterų Kubų tarp* 
mo ir Designing Mokykla.
Mums* lUaias U Mokys* taiu Jų* 
trumpi: laiytf lltnoltBlte vloo ama

to.
Mo* turtai* di4«aa*lu» Ir Berta d- 

•iu* kirpimo. 4«al<nin« tr durtmo 
•kj-rlua. kur kiekviena* rauna reroe 
prakUko* ta*:uiQkiadamaa.

Vlauooa aittvimo akyrtuM* maJUooo 
raromo* eloktrM Jlata

K*le<iam* kl*kvlo>u| ataiti kilo ko- 
kino talku, dieną Ir nr vakarai*. *•* 
aitiurHi ir poaikaltau dal *alyiy.

I-atlrrn* <i«rmo< ouUc nuarta vl- 
•talo *UUana Ir dytUio II tat kurtoj 
nmdy knyzea

MASTBR DE8IGNING
SCHOOL.

J. F. Kamk-k*. Vr-1CJa* 
l>* N. HTaTĘ STRSKT. CIUCAOO.

Kampa* Lak* SU ant 4-ty luby
■ ■ —

Sa

X.

Dr.A-BURKE 
(Lietuvis)

rtaomt* UjoaU prtUta nuo 
Nuc 1 kl 11 raL ryto
Nuo 1 iki 1 rak po ploty 
Nuo l ;u 1 Tkl ■taMO.

■ ■ ................K

............... ... ■!* 
T»i. nrorar T»4J

Dr. C. Z. V eželis
LOTUnB DKjrTIfiTAS 

Valando*: ■•jo » ryto IU » rak
Nad4llo:ni» pasai autorini*

47 H SO. ASHLAND AVKMUM 
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ADVOKATAS
OOaa IMdmJrMyJ:

29 South La Baile Street
Kambarį* W4

TcL Centrai C3S0S. D. LACHAWICZ
L!«tarT» 'J-n-mti. rat*m*uai- SUM- 

»■»*** k* pi(i*u«M. Ktaal* 1*1411* al- 
rtMukl.. • n.aon a*ru. MM<* Us»MJ>BU 

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
TcL OmuU sin.
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Vardo*

kaunu kuršininkes, gy- 
ursų bendrabutyje, kū

Pirmųjų Kauno Apologiečių- 
-Kntechiečių, Prieglaudų 
ir vaikų Darželių Ve. 
dejų kursų Programa.

L Tikybos i nukala* rfi meto
dika: Senojo i L Naujojo Įsta
tymo istorijų/ katechizmn.«. 
dogmatika, etika, Bažnyčios is
torija, liturgika ir ajiologetika.

2. Lietuvių kaliu* gramati
ka, sintaksės I1 torai ura skryty
je au aiškiu skaitymu, vaizdi n-

t ūmo ir mm Tėvynės meilės.; 
Aštuntam" pflsMčy-!

ta. kad ta *'Kųjimgn neturi 
portittariai politinių 1*ei tiky- 
biniij tikslų, skaitydama su

inu ir Bažnyčios istorija 
( painokų’..............  2

2. KatecliizniA8 ir liturgika. 2
3. Dogiųaliku, etika ir ajio-

logetika ..............................2
4. Lietuvių kaliui: gramati

ka. sintaksė ir literai ura
5. Lietuvos istorija.............
ti. Lietuvos geografija........
7<.Aritm<*’Sta .....
8. Pedagogika...................;.
9. Vaikų darželių organiza

cija ir vidumis
10. Gigiona .............
11. Darbeliai...........
12. Gamta ...............
13. Socijal<>gija *...
14. Paišymas ir Ugdymas.
15. Dainavimas .................
16. Gimnastika ir žaidimas

Viso 33 jiamokos.

Kauno š. Trejybes Bažnyčios 
"VAIKELIO JĖZAUS"

G asmenų Drau-
gija-

(įstetei fiulyg ftv. Vincento 
Pauiiečio ^Lalų. sustatyti). 

L Draugijos tikslas.
1. Draugi jos liksiąs—daryli 

gailestingus darbus: jjhvarge
liams. beturčiams, hguniams ir 
kiliem* nelaimėje esantiems 
žmonėms.

2. Draugija veikia Kauni* ir 
i kitose 6v. Trejylji-s jiarujajus 
i vietose.

3. Draugija gali steigti: okj’- 
r*i»s—konfijrt'iicijas ir rajonus 
su tum tikromis valdylsmiis.

Pastaba: Vyriausia Dr-jos 
Valdyba gjveųu Kaune,

4. Draugijif—tikslui pasiek
ti—neša pašelpos vieudse ne- 
1aimingw»fi' etaitUtimupta bei 
aplinkybėse: a) drabužiais, 
maisto dalykais, vaistas, prie
glaudomis, mokyklomis ir pinL 
gabų bet ši pastaroj: pa&cdpa 
daroma yra tik lutai svarbiuo
se alsi tikimuose; b) dr-ja tar
pininkaują vietų ir darbo-su- 
ieškojime, jmgumiutų dalykų 
pardavinėjime ir'platinime; c) 
jiadedu įgyti amntui varyti 
inedcgo* ir reikalingų įrankių, 
ligoniams vaistų; d) rūpinusi 
ligonių priežiūra, jų jmtalpini-

HniHoųp* fcrol pritaikinu akmuo 
bua pa!«n*vlnimu 4e) Jūsų akrų. 
Kuomet ly kenti nuo galvoa kuu- ' 
dt-jimo. kuonivt raidta lK.ta > kr u 
r*, kuouvt altaiial ar alirr* ar ; 
MI. ui tuoMvt yra totaliu, ka* , 
reikt* Jum, akinių. Mano 1* metų 
patyrimo* prlduca Junu cvrlauai* ( 
!*atarna«ma — prtetMiBS Estas i 
stl Urna: net iki ILtiC..

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 8. Ashland Av. Chicago 
I«uimliiu ■utclL.laau* d,kol.

Moiįui ia-uw piiK. >‘ 
lt-ėlo» luito* *lri Plait'o aptiekm.

KamtaM* 14. lt, 1«, 17 Ir 1*
Ti-myklle | mano paraka.

VaUndoe: nuo 7 ral. Hnrto Iki t <| 
r*J. vakar*. PanedMlaU. nerodo- ' 
raU f Ir PttnyCIomla.

Dr. L E. MAKARAS
Urtarta OytfytojM tr Ctilr.
n»*i*4.i 1*M4 M. MteMc 
f Folf — MI tr FUI
O»l<««oj. 4»1» Ho. ««O4

TU h.lrerr. «<UlU.

• V. W. RUTKAUSKAS■II■
ĮĮMBMMĮĮMMĮ

8 Vakarais, 812 W. 33 8t.
TcL YanU 4«Si

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.

nm nr autynm aigunMMKK-,—«tu- 
rūmųjų palaidojimu; «) pnvar- 
geliMuis, r *n.jvaikams 
ypač mddui< iarns s teigia prie
glauda*. ubugynus, tum tikrus 
priežiūros muilu*, darželius, 
dirbtuves, bendrabučius, amatų 
ir šiaip jau mokyklas; f) užta
ria ftkriaudžnumHJf-iii*, padeda 
iicluiUngiejub grjzti tėviškėn 
irti. ;

5. Tuo tikslu dr-ja turi teisę; 
samdytis ir pirktis žemės, sta
tyti hutas tuimtUL utairyuus. I 
prieglaudas, tandraburius, 
įkurti vaikų darželius, dirbtu
ves, ištaisyti jirofcsijonaJe*

gyvenime. Tie visi lietuviai ne 
galės įstoti į Laisvės Saigų 
Sąjungų, nes jie negulės atei- mokyklų*, alcigti kurmu, ka- 
žadėti gavo pažiūrų.

Jei Hštuiit.ime pusine butų 
žinės bei jK’litikus Įsitikinu- ouvę parašyta, uk

=====

mus asmeniniu narių dalyku.*’ ji nuturi purt vvmini jMilitinių: 
Bitas po*mus mum* išrodo ne
vykusiai redaguotas, nrta 
apgaulinga*.

Yra gana daug lietuvių, ku- tari ją yra įtrenkta vieno*, at 
ne tikybinius dalykus priskai- Į dviejų pąrtijm požvdgp. nl 
io prie sąžinės dalykų ir po-, kitos partijos^ 
draugei tiki, tad tat vist tari titaęijoz |>rih 
daug reikšmės viešame ta’1 to i; jungai pritarti*'

ir tikybinių tilc«lų;~tnt į jų bu
tų galėję Mitiipti visi lietu
vis’. Kadangi dabar j komui-JKr .1 ■ —

Išbandyk šį naują išradimą.

VTIZAf TU MOTKKTU. or jum* Jau yra ilnotna. 
knd t»pu iktBida crdiiolA praSallnlmuI plaiakanų tr 
■ulaikytnui plaukų •linkimo?
IEAMUM. PAtiia.BOB, KUR GAUMA RASTI.

MnlUjio llair Tofclc i plaukų loolkaal. lai yra 
—tr paM-ktkinįMuR* 
plalklunų ir plaukų antikinio lu to dar. atlotiprina 
plunėjanelu* plauku*, padaro Jum tatai ivolalala 
ir Unijaatavai Utu<aaCiaia.

IMTir.MVK: Zeuilau pasiraNu*l kompanija nl»M». 
UulUkui ataruiiluųja Ma-ltayta maukų Tudlkų, 
•ūTuiku plaškų -lluklm#.

vm'OMtnr relkalankltf Hcn-IUyto Plaukų Toni
ką paa burbcrlua Ir aniKikoM 
tų. UrnAaua formato, liauni • 
Žulv7 puraldupda ul 11 flt; 4

lAtand/mui Jo rerutno. markiu U kuponu, pafy- 
tučdaiu, m«u tanių ir udraoų tr jdraiio i ve. rarMn*’ 
•U*i>u padutciiaui peruuntimo l**ų. o tnca' pri- 
aųotmo nampal*.

i-flarto Plauku „ 
nzlMi fiirklto la *<M* 

ot Ipuai rraro) boa.
< ot — b* <ac.

TMB •iMMlUTO COMFANT
••17 ».<!.- farfc Avė.. OU*.,.

OarHami kiuoiul ai pruiunilu jum l»c. rarlra aUunpų. ul ku-
rui nialanlkil* srialųatl man aaxni**l« <1 VA RANTUOTO SEN
IU. YVO PLAUKU TUNIKŲ.

Xdr. . . .



REIKALAUJA.

SHEBOYGAN, WIS.

Tėvo Pranciškaus Serafino 
misijos.

Kovo 19, 20 ir 21 dd. buvo 
musų ]>arapijoj misijos. Jas ve-

ja iš sykio buvo išrinkusi atstu 
vų. bet prieš atvykriant Kelto 
šiton Lietuvos Minijai, aižau 
ke atstuuų ir išniekini) Lietu 
vos valdžių. Gi kada atsišaukė 
aukų •• Kardas,’* tai palaiky
mui to šlamšto ir bukojo ir iš

dė marijonas vienuolis, Tėvai1 kasos ėmė. Buvo kviesta pa- 
Pranciškus Serafiną* Misijos 
labai pavyko. Per tas trią die
nas misijonorius jmsakė 12 iš
moksiu. Pamokslų eilė buxA 
nuosaikiai sustatyta. Pamokslų 
pienas taip buvo aišku*, kad 

z / žmonės išėję galėju atkartoti 
pasakytąjį pamokslą. Pamok- 
alininkas augebėjo prabilti ir į

|nuyUU 4 Ju ujj

šviesdanins klausytojų protų ir 
palenkdamas prie gero jų širdį. 
Jei prie to dar pridėsime gra-

5 žiu puuiukslininko dikcijų.visai 
suprasime, delko Žmonėms taip 
labui j^ntlkn ndotins-ir d«»1kn jif 
taip skaitlingai į jas rinko-;

Delio aš, vietinis klelmnas, tr 
mane, parapijiniai, rdijame, 
kad jam Dievas padėtų kuoil- 
giausiai taip naudingai dar- 
baotiet,

Kun. A. Maliauskis

skolos darlian ir S. L. khopa, 
bet ir ta atsisakė. Tnigi užten
ka tųdviejų pavyzdžių, kati 
kiekvienabgal^4“ suprasti,kaip 
laisvamaniškos tlraugijos dirba 
taubnš lobui. Pilvis.
—

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

* >
M

DRAUGAS
T**'' - ■ i

BEIKALINGA PAGELBA.

KENOSHA, WIS.

Šių metų kovo 21 d. Birutės 
draugija laikė pusmetinį susi- 

*' rinkimų. Apart kitko reikia fui 
žymėti, kad draugija išnaujo 
nutarė pri klausyki prie A. L. R.
K. Federacijos. Pirmiau j«u ji 
priklausė, Im«i pastangomis vie
no “liepuidjvio"' bucu atviAii- 
kiusi. Taipgi išnaujo nutarta 
prikJauoyū pttr KuUdikų 
Draugijų Vienybes ir išrinko

, tris atstovus. Tai-gi valiu Bi
rutės draugijai. Ištiktųjų gėda 
butų draugijai ardyti katali- 
kiskus pauuitus, aut kurių ji 

/ buvo suorganizuota.
Pakelta klausimas kaulink 

■utaisymą dėžutėse dovanėlių 
Lietuvos kareiriams. Ir čia 
Birutės draugija gražiui pasi
rodė. nes sumesta aukų 27 dol. 
Po to agituota, kad visi nariai, 
kurių yra netoli 3U0, pirktų L.
L. Pask. lionų. Puti draugi ju 
yra pirkusi bonų už 150 dol. 
’ Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Suv. Valstijų kariuomenės, ii- 
tarnavęs 5 metus ir užritama 
vęs korporalo laipsnį, p. Pra- 
iUu> Žakai 1-viėio. Pliei i»ilt»- 
riant kariuomenėn jis buvo Bi
rutės draugijos narve, tai-gi ir 
sugrįžęs atsilankė pmum-tiniii 
susirinkiiiuui. Kada p. Beisią 
piadėjo narius kviesti pilieti L. 
L. Paskolos lionų, tai p. Zaka- 
revičia tuojau priėjo prie šla
keliu ir už 20(J dol. nupirko.

— A 9-^~ *-»* — 9 T ♦7 - CUMIAMIKlMty lUIriV*
tas kareivis |Nwakė trumpi) 
prakulbėlę apie Suv. Vai. ka
riuomenę, apiu Filipinų salas 
ir jų gyventojus, kokio buvo 
pirmiau ir kokio daliar yra. 
Papasakojo, kaip Suv. Vai. jas 
pnliuosavo iš vergijos lt* kaip 
(Jetni'krnHfcM yrn rlnhartinini 
gyventojai. Kalbėdamas apie 
demokratijų ir lietuvių draugi
jas kareivis dikčiai klydo. Jis 
nežinojo, gal. kad katalikiškos 
draugijos daugiausia darbuo
jasi tėvynės laimi, gi laisvania- 

L rriškos kaip tik priošiugai Pav.

kalbėti įUAjoras Žndeikis, bok 
tūlų priežasčių dėlei, nepribu 
vn. Vietos lietuviai pasirengę 
būvu sutikti jj nu didelėmis iš
kilmėmis. Bet knip rt*ik, dienu 
prie* tni. davė Žinią, kad negu- 

. lės būti. Tas dikčiai sujudino 
žmones, ypač dėlto, kad tokia
me trumpame laiko praneša na- 
pribusiąs.

Kas nebūtų tome kaltas, vie
nok laimi blogų pspndį padarė i 
utys kolonijos lietuvius.

Tts'iau nenusiminta. Lietu
vos atstovai ne pati Lietuva., 
Jeigu raikąs nusikalsta, nega
lima už tai motinos kaltinti. 
Tal-gi ir mes, suprasdami tai. 
nupirkom L. L. P. lionų už $4,- 
OODjOO. Tiki m nu, kad ta skaitli
nė keleriopai pasidaugins.

Girdėjau, kad š. m. 31 d., 
7 :.3o vai. bus rodomi krutaiuio- 

iji mvetkslai iš gyvenimo ir 
kam'ioti nių* Išganytojaus,
\ KJapaUliK Kjir-uiup, un*k>k*t>a 
svetainėje. Tikiliuui, kad visi 
mus kolonijos lietuviai atsi
lankys į tų vakarų.

Paparūs.

NEWARK. N. J.

Keistas išsireiškimas.

REIKALAUJA

iųm» k*dtdikišXu k, tautiškų 
draugijų Suonybc, kada buvo 
papkei lite Lietuvos Laisvės

ban. <Tr Lietuvos Balso ilrangi-
es--? i ifW—■ —r-r-r-

C SEKITE

BARNARD'S

Kovo 20 d., g. iil, užeinu lift- 
tuvių Šv. Jurgio svetainėn ir 
randu koletų lietuvių, buvusių, 
jMrnpijonų. Viena* jų tuojau 
klausia manęs ar dar nevažiuo
ju Lietuvon. Dar ne, sakau. 
Pirmu reikia prisirengti, saviš
ki u« Lietuvoje sušelpti. Be ska
tiko parvažiavus sunku bus 
gyvenimų pradėti. Priėjęs ki
tas sakė: “Tai, žiūrėkit, aš jj 
pažįsiu jmr G metus. Pirmiau 
jis niekur nedalyvavo. Dabar 
pradėjo dalyvauti draugijose, 
dar gali net pirmininku butu“ 
Paskui jmaisakė priklausęs 
prie vienos draugijos, bet išsto
jęs. Tai, girdi, didelį dariu/ at
likęs. Gerbiamasis, sakau, tam
sta prie U ir draugijos nepri
klausai ir nieko bendra su ja 
neturi. Kiek laiko atgal buvai 
seras pnrapijonas, dargi ir 
komitetą*, o dabar jau prieš 
parapijų eini. Jis šiepia; “Da
bartinė tvariai man nepatin
ka.“ Reiškia, ne sulig jo kurpa- 
lio. Bet, sakau, parinka nepa
tinka, o velykinę reikia atlikti, 
už kortelę užsimokėti. Jisai sa
ko: "Kūnu moka detumluknu 
ir už kortelę, taa yra Lietuvos 
išgarmi, žiūrėkit, peniai aš ne
mokėjau. o be t-gi kortelę gn- 
nm. Pasakinu komilctnm? duo
kit ir davė." Gerai, sakau, da
vė, 1>et užrašė skolų. “I .lepiau 
nerašyti.nosnemokėsiu.“ Tai 
garai,.sukau, kuui-gi tau eiti iš- 
pažinties, ar kad lubinu Dievų 
Užrūstinti! Nesuprantu, kokia 
ndi Imti fanOMins malda, jei 
širdis pilim korfitd. Jeigu ma
to.kad kitai aukų Juodajai jis 
gatavas atimti.- Jeigu jau ne
nori, tni neduok, liet nepavy
dėk tam, kas duoda- Nesakyk, 
knd pragaištingų dnrlvj darni. 
Jeigu nustosime mokėti dešjin- 

,lukus, ruJuoriuie kolektos, Ui 
‘ne purių*jų ritriunriuie, bot

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne- 
wikalingas, dirbti kaipo

Packiariai
Truckeriai
Prie Mašinų
Asseiubleriai
Langų Plovėjiaj
Prie eleveitorių
BU vėjini
Loduoti j karus
Sįlie ir kiti darbai ir gatuvi 

vyrams kurie turi bi&kuti pri
tyrimo arba ne.

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Belmont linijų. * -

Atribokite i
JLippioyumu^ uiasv 

Dnrbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišauki t

Stewart Warncr Specdometer
Oorp.

1828 Divereey Parkvvay.

KeikMilnin Vyrai prts freighto inu- 
■9 VVarsbotMs. Darbas pastovus SOc j 
valanda Ifipradtloa.

Chiomo Slorogr a Trau-ter Oo.
LAOi W. *4 Sirert.

REIKALINGOS MOTERIS.

Vedę ar Nevedę.
Dėl valymo. Mokėsime $40 

į mėnesį ir valgi. Atsišaukite 
pas šeini yn ink e.

COOPER CARLTON,
Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat

Mergautoji dirbti ant mažų 
coils. Gtafet dnrbo sąlygos. 
Darba* jutetanu*. Prityrimas 
nereikaljngns. Atsišaukite:

3-cios lubos

Victor Electric Corporation 
Jackson &, Robey Strs.

REIKALINGI VYRAI
IM Pskavimc.

-Kalimo.
Pripildymo Ir papročio fabriko 

darbo.
Pitatuvlua darbas
Gera mokčatia vyrama au prit) ri

mų arba lw. A taiki ūkite: 
3-čio5 lubos.

Vtctor Electric Onrnorarion 
dacaduu. & Rooey Skis.

RKtK.\I.I5GI.
Vyrai dol pakutlino daiktu sarę* 

liousrj. Pastovu* įtariau. SOc. I valan
da ISpradlioa

Cl>k-**u Mnnur< & Tr«n<4cr Co.
, .**•.*> U .M <13 str.

REIKALINGAS
Prityrė* Markeris Stare h tris Ir Pra- 
**'*• Cvia uita.

t.akc Vsru l.aundry
30IS Sortli t urk Str.

1919 OVEliLAND

PENKI V PASAŽIERIŲ 
TOURING

Labai geram Btovyj. Turi šiuos 
Mitra dalykus. Stiklines žiemai 
užlaidas, spotligbt, priešakiui 
bumper, steering rato spynų, 
extra ratų ir tt. Kaina genu 
t'arii ar išmokesčio.

1IVDSON MOTOR CX).
- of

IUANUI8

Šėpų dirbėjiai ir šiaip prie 
medžio darbininkai Švariam 
sanitariškoiu šviesiam fabrike. 
4š valandos savaitėj. Geros 
dnrbo sąlygos. Reikalingi keli 
viduramžiuus žmones prityrę 
prie msetnbling mažų dalių.

Eugene Dietzen Co. 
FuUerton & Shefficld Avės.

DIDELES ALGOS DĖL 
MERGINŲ IR MOTERŲ. 
Plaukų Taisytojo*. ManlkurtaUs. Ir 

Šiaip Ori visokio darbo Dcaulf Mtoftt. 
<1 re t tas. Tmcnpoa Kursas, Gulima iš
mokti | Trta Kat.aii<-». Gauk Diplomu 
ir Urvui apmokama Darba. Geriau- 
taa mokykla Cbtrogoj

Mariame Grvtrudr Itale 
TrrCtoa Laibo» 14 W. UaJHn£Uwi SL

REIKALINGI; Agentai — 
kurie nori užsidirbti j savaite 
jk> $HX) ar daugiau švari pro
pozicija kur] gali atlaikyti 
didžiausius tyrinėjnniis.

Bond & Shares Syndic&te, 
309 Broadvay New York N. Y. 

Kamburys: 501

kių, kurie mokės ir kaip buvo 
parapija, taip ir bus.

^ulūlioje, kovo 21 <L, 1U>>U 
vaL buvo pašventįiiimas iiaujoa 
Netvarko lietuvių fiv. Trejybės 
llflmMHKraNi ŠA-0iitinn .T M 
vyaknims J. J. O’t'onnor, D. D. 
žmonių prisirinko pilim bašny- 
Sia Kai-kurir buvę karšti pa- 
rapijonyv atėjo j išžiūrėti, te
ėjau nėjo bažnyčion. Rinklia
vos metu M mirta. Visi kiti 
iiiKinės iMUmžas aukas dėjo. 
Mnėiau r.et vieną rasę- nėkala- 
likę. knri it-gi di'lierį poetė.

šiaulėniškis.

1615 Sv, Micbigan avė. 
Calumet Gintu.

Atdara Nedėlioiuis.

StEllLLMKAl.
Kvturi pirmu* Uluaoa vyrai kuri 

Kerai evpmnta Motor darbo turi A 1 
ataekanu, kiloki ial nautadleiukla.

Ilud-on kloior Cik oi IIIiikS- 
VhiI (Mr DvpE 

1B15 H. MldliKan Ate.

Dėl 
k c.

tvirti vyrai. 
vtaokiu <Urbo pui>crro fabri-

CrouiM.-ll (Jo.
insper I’L

2 blokai j rylų* nuo AmIiIiuii! Ate.

vus

LEIBERIAI. , 
Dd foundres, darinis jmsto- 

Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Stewart Avė.

Kl JKA1JMGA*.
ątMĄ/MMM aaumnuuMB V«r*vnill*-«a <l- 

naau« gerai *■><> «mat*. Kralpklt** 
I

•'Drouun" Ulmtalvlracija 
taoti W. 46 SUvcC CIiKoko. IIL 
K. V. “ '

l.'l —......... - -■
HtikUJKGA

Tuuluua mvrfirut ar mutcr>» pno 
Icnirr,, n, mų il.rbo. Puatovi vlafa. 
Gera Ukniokevtik kambana .lt 
ultalkj'uias, At»itauHI

Urs Mmn,
2«I3 M> -t 6»U1 M.

vl»ul

HE1KAU5GI ntlfKEJUAl IK 
UinBRJAt *

Vprnl d*t vidujinio darbo, wnre- 
huuKj- lomiai iu> darbo*, kfte. | vo- 
latrna.

Gamhlu-k. Kro*. Gi*mpan>. 
Kame, l’nloti ir latMtbcr Galina, 

.lot C. Ii. ir Q Tnu<k*

MtUtGIM* — MVTKKIK
ptrvtt iniMy -.iiupoiniiŲ korteliu 

■kyrtuj. prie knurtma tr lanKMyiuo 
■Kupetiniu kurtall* v- fcv«ri»» dar- 
kaa — «vtw *lr> - įeiru kalbi Am- 
tiMuii. ktaitak Mr. Keyerj.

Ilroili A unitam. Mt*. <M 
IM4 K ( anai fitrvrt

. - ■ - . - —

tUakALIAGi 144IUCIUAI
Dirbu Inmta-r ,-»rd<ij. MokaoM kae 

•nkarM- Austa likite; h

į Kelias in ’ ’
■ Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.

S1VNSKITE PER DIDYJ1 ,VAL$TU1NI BANKA ANT BRIDGEPORTO.
£

s Centrai Manufacturing District Bank
S

piningus siunčiant į Lietuvą, ar kur kitur reikia visupist t rinnsŪ por aisakan- 

_ šias vieta- tai yrn per A’ALBTJJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Muku Banke yra įtaisitas specijalis skyrius dol siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užmbežinįu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 
kur ik yra gerai ,su«i pažines su užrubežiniuis reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tusiu reikalus kuo gertuusei.

PINIGU SIUNTIMO IR TALPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VA1CV g 
RUS J SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS, SEKEIX).MIS IR SUBAT0- 
MKsVb-, rn-:er3nn.’6- NTrimoJHSNuun'du 12 =
pietų. ■

£
J

s

Lietuvą !
■

Centrai Manufacturing District Bank :
A STATĖ BANK

1112 Wesi 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois. ■

Banko Turtas Vlršina $6,000,000.00 J
nasiBi»a»aaaiaaBe9aass'BRM»»Bi»aBK»ii»aai

I
s

——- - -
l/=Dr. 0. VATTUSH, 0. D

IAETVV1B AKIU KPECLAUSTAS 

r*l(nr>ln* oklig , 
tmpuo* l»» yro 
prtatcMlmi *k*«so. 
JUna <olv«o *«atau- 

_____  _____ llo. optetntmo. o-r- I 
~_______ votumo, skautai)*;uw

Ir uf*td*rMO>» UtVIū olnu «rol»*» *Xra 
kotonkto. nMn>'«.o n*t,kt*< aki* tadodom, ' 
!>>ruma ,ru.r,.Lcj b Urs pa rodau II* nva. 
tuturaa klaida* Akintai pritalkotul lafain.- 
e*^ lali Ir eiti n.alai.1 taip* Murrlim* 
kita *arb r**ajuu* u valko* nin**U** 1"o- 
krkJoo. Votakd**: n*o Ii nu * ,akaro. N*. 
dkUaniU naa t« lk| > ,*»l P* p(«u.

1553 W. 47th St ir Ashland Av.
T-lrfima* Droter OMO.

JEIGU JUS MANOTE
Pirkti *‘Uke” teisingai bo 

apgaules. Mcj; duosime Jums 
geriauhi patarimu negu kas 
kilus. Mes turime daug ukių 
visokio didumo ir prekės, tu
rime su gi v uolius, Mašinoms 
.Sodnais uždėtais Javais ir taip 
toliaus. Mes jmrduodam ant 
labai lengvų išmokeščių. mes 
l>ati« «Mine ūkininkai ir ant 
ukiu gyvenam. Titui mes 
gvarantuojame žeme ir pope- 
riaa norintis gauti geresni 
ĮNitarnavimfl. Vlados rašyk 
mums pirmu. Liejuviškni ad- 
resuojant.

American F&nn Land Co. 
Scottville, Mich.

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS,

::

x<

Kimo* kurio* prlUak* ktakvlo- 
a*r» kifcntui. Gvarantuojauie kad 
kulaupioDmc J u ui* ikJ Jdft
aat kiekvieno pirkiniu; atkuria 
dalykai intUiau neru whv|«.-«alo 
kainu*.

Vyru ir jaunu valkynn gaiavi 
drubidbai imiUrl>U uni uiaakymo 

ii*ui ■ iin iiii.U atutai ir ur«rau
lai au dirtoital* tr be. for fttt nK 
ir KHaklo oi yliau* iki sep
la4iuatrkite mu*u opecUoln elln 
■lutu ir uverMniu po S1 B, H &V, 
«:o. |XLM. ir llo. Juodi
siutAi i»u Ht tki *44. Molino* ni
uo* Mulai |>v 443 Iki *10. Vaiku 
■lutai ir uvcrkouii 46 ir uuk<^ 
(tau. Vyru kalino* 44, ir ausfctaU 
Mrllno* puarilno* keline* 16.30 Iki 
sir.H. Bpacitalia nuoBmtla Kk c.nt 
kiukvan* pirkinio aluntiauiu }. 
Europa.

Atdara kukriana diena Iki 9 
nU. vakare Nu bu lomia 16 vad. Ne- 
drtlomla Iki 4 vai. vakaro.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

.................... -^|Į

| Į......... — . ..............   j (

Dr. M. Stupnicki < 
t

•W********4rt»****4««««***M į

BIZNIERIAI GARSINKITE
<4DRA^GE.^^ j

ŽEME LIETUVOJE
Dabar gera proga ją įsigyti. Klauskite paaiškinimų.

LIETIVOS PINIGAI
K>la kasdien. 5'etauL.llr kol pasieks seno karšo 6&5.00 ui šimtą 

•Uifskilc savo gintinoms ertai pirkite «talmx o v«nla-4ic> vėltaa. pnr- 
du<stan>v ^eklalt arba m tais pinikais PAGAL DIENOS K IRK A.

I*as|MH<us Ir Ūainūcortna parūpiname laiinaJauUems Lietmati ir 
Ami-Hko*.

M t ALIAM L PREKES TA VOKĖS. Darome Dokumentus irmė* 
ir kituose reikaluose. Su uiklnurinuita tailkn ar ypatU-kni reikta krrtp 
tK prie

PT5* irfiao Vuiandm: Kar-dicn «roi» 
& Iki 4; V toru, ir SuboL Iki t 
Ned/'llotnta nuo 10 iki 4.

35 S. Dearbom St,
Chicago, IIL 

Trlrfona* Mojciic 634T 
Antru* Luini*. Dun-* IM-

Psgelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

(k-riausiM badu pasiuntimo pinigų Lietuvra, tai Lictovua Palto 
ženklai (murkta,) kurios yra atvežto* ii Lietuvos, lud amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti Kavjcmaicrns netik dėl laiškų, bet ir didesnę au- 
mą. pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Baito ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimų, kurį ntuduutus Lietuvon kartu su 
Baito ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Palto arba 
Iždinės stotyse.

Paštažcnldiai yra šitokių kainų: po 10. 15, 20, 30, 40, 50 ir GO skali
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skalikų sudaro auksinų). 
Parsiduoda pu 25 centus už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklai paraduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažinu 
kaip už vienų dolierj markių ncaiunčiatne.

Reikalaukite vletininoar Taute* Pned'1 •lryr»u**‘f arba p« t~lro sek
retorių,

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

X

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!

K

Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas asšembiy kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodamu bonus kas savaitę.
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
piclų. jeigu manai, kad tavo dukterci 
patiklų sis darbas atsiųsk jų pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdintu. 

Atsišaukite

Stewart-Warner Speedometer Corp.
1828 Diversey Parkway

• * </ a |

>



CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Trečiadienis, kovas 31 d., 
ftv. Balbina Benjaminas.
Ketvirtadienis, balandis 1 d., 

ftv. Hugonas.

ATIDĖTAS “DIENOS 
ŠVIESOS“ KLAU 

SIMAS.

Musų miesto tarybai neskubus 
daiktas.

Miesto taryba pastarajam 
susirinkimo tolinus atidėjo 
“dienos šviesos“ klausimų. 47 
balsais prieš 16 nubalsuota ki
lių sugrųžinti juridiniam ta- 
tylius komitetui.

Didžiuma aldomianų tvirti
na. knd kai-kuriems bilinus 
posmams priešingas darbas. 
Tad, sako, prisieina ši-tų bi- 
linjc pntnisyti ir išnmijo bu* 
balsuojama.

Bilinus autorius, aldenna- 
nns Hogan, tikisi, knd taryba 
kilių pripažins balandžio pa
baigoje.

Neiv Yorke ir daugel kituo
se miestuose “dienos šviesos“ 
taupymas jau įvestas praeitų 
sekmadienį, šiandie tnrpe New 
Yorko ir Chirngos laikrodžių 
yra dviem valandom skirtu
mas. Kuomet Chicagoje 9:00 
ryto, New Yorke jau 11.•00 ry
to.

Sakoma, tas daug kenkia fi
nansų reikalams.

TRYS GRAIKAI KALĖJI- 
MAN UŽ ŽMOGŽU

DYSTĘ.*

Nubausti nuo 14 metų ligi gy- 
-------vos galvos.

Vi nužudymų ki tuomet Dr. 
Adrian Reginnld Karreman 
trys jauni graikai: James 
Klioris. George Pappa* ir 
Ulirist Paras, kripiinalinm tei
smo nubausti kalėjimu nuo 14 
melų ligi gyvos gnlvos kiek
vienas.

.Mirties bausmės jie išven
gė prisipažinę prie kaltybės.

REIKALAUJA DAUGIAU 
MOKĖTI.

Vnited (Jas and Electric Co. 
pristato guzo Aurorai ir ki
tiems 63 aplinkiniams mieste
liams ir sodyboms. Už tūks
tantį kubinių guzo metrų ima 
90 centų. z

Tomis dienomis kompanijai 
tn kaina pnsirodė ]>ermaža. 
Tad kreipėsi j Puldir Utilities 
komisijų kainų išdidinti ligi 
|L25. ty, antknrt 35 centus 
daugiau už tukstnntį kubi
nių metrų.

ŠOFERIS — PLĖŠIKAS.

Calmnet Stcel Co. preziden
to Hook šoferis .lose|ili Ijircey 
pasirodė tikras plėšikas.

Jisai su kitais keliniu savo 
zu’brais apiplėšė juhilierinę 
krautuvę po num. 084C» Nor
mai avė. Tmn tikslui jis pa
rartojo savo dnrlidavio auto
mobilių.

Suimtas prisipažino. Suim
ti ir kiti.
T "-T-1 , . __ -___...

• aer*«tio * vabijom**

A, PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

HCAt. £ ar* Tie iNS-JSANCC 
Europern American Bureau 

Smigui P«.*«**« UmliOtl 
NO-rAHI.ll NAN 

4144 t* M«hir4 įtarti. Cktuf* ISiRHl 
T<LtrHo«t 8ouic»««o *11

U

-X

-------------------------------------- x 
NORS KARTA PRILIPO 
s LIEPTO GALĄ.

Trys piktadariai uždaryta ka
lėjimam

' Trys {ilčšikni inėjo juhilic- 
rinėn krautnvėn jm nnm. 503 
\Vest (J9 gnt. Paėmė $100 pi- 
aigais ip daugelį brangių <lnik- 
lų. Ketvirtas piktndnrig lan-

| kė autnmobilinje.
Tuo metu pro falį valiavo 

gatveknris. Ant užpakalinės 
platformos stovėjo 
nns Fleming. Jis

polipmo- 
nngirdo 

šankinu i F tuojau* isoko iš 
gntvekario.

Tuo momentu trys plėšikai 
>{Hiidu laukan įš kiautui<•> 
prie nutomohilians. Pamatę po 
Urmonų pradėjo į jį šaudyti. 
Paskui juos {inkilo jw»licmonns 
šaudydamas.

Du {įlėšiku .sus|W*jo įšokti 
AulnmobiHun ir nu.!an/. Tre
čių gi Įiplicmonas pngnvo.

Sugautas paaisakė r.-ų< 
Charles Kb>in, 17 nv-lų. polie- 
mono Klein sūnūs. Jis išdnvė 
ir savo sėbrus.

Tnd sunreštunta dnr trys 
kiti piktadarini. ‘

Laimė davė, knd tuo motu 
važiavo drųsus jMilicnionas. 
Kitaip pikfndnrini butų nuva
žiavę ir kitas krautuves Imtų 
apiplėšę.

PLUMBUOTOJAI NORI 
$1.25 VALANDOJE.

United Order of Phimliers 
organizacija pranešė, kad įio 
k<’gužės mėn. plumhuotojai 
darbininkai už valnndų dar
bo nori gauti $1.25 vietoje 
$1.<I().

J r jie gaus. Nes šiandie vi
sų darbininkų reikalnvimni iš
pildomi. Nes darlidaviams tas 
nesvarbu# daiktas. Ne.s tas at- 
lieknmn visuomenės lėšomis.

MOTERYS GALĖS BAL- 
SUOTI.

“Primary” balsavimuos 
lialnndžio 13 Illinois valstijo
je moterys gidės dalyvauti su 
vyrui-’. Bet jotus bu.* ntskiras 
lialotas.

MIRĖ NUO APDEGIMO.

Mis* Cecilija K nik. 29 me
tų. 4356 W i Iros n ve., 
nuo npdegimo ls-vnlunt 
šines pirštino*.

STAIGA MIRĖ.

DRAUGAS

knmr rašyti,5 pakelini garų ci
garetę ir kitų mažų, liet nau
dingų ir reikalingų dalykėlių.

Tai-gi. gerbiamieji ir ger- 
binmosiiis, sukruskime; nes tos 
durims dvi puirių kliūčių yra 
jau užsitraukęs. Lietuvos ka
reivini jau senai laukia tų do
vanėlių. J. K. Enčeris. rašt.

SUMMIT, ILL.

mirė
ZOJII-

Mrs. John E. Kennedy nn- 
inuose. K(k) Wvst,44 gnt., stul
gu mirė Alias Tasicah Co. Su 
ferL llobcrt Butler, 3130 
Union avė. Policija veda tar
dymus.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

Nedelioj, kovo 14 d. p. A. Zo- 
pelio svetainėje buvo vnknras 
s« prnkalliomiR ir deklamacijo
mis. kad supažindinti vietos 
lietuviu* sn Lietuvos Laisvės 
Paskola, knd pnrdnoti tos pn- 
skplos lxmii ir parinkti aukų 
.iefuvoš “šnulinms.” Vaka

ras. knip girdėjau, pavyko. 
Nemažai parduota liepų ir su
rinkta aukų. Kurio neturėjo 
atsinešę pinigų, tie žadėjo pir
kti bnnn nuo vietinio imlioti- 
mų. pp. A. Ziųielio, buvusio, 
Rnmmito majoro, ir A. Petrai-1 
čio. vietinio pramonininko.

Rot gerinu gal Imtu viskas 
pavykę, jeigu vnknro rengėjni 
hutų gorinu informavę kalbėto
jus apie kų kalliėti arba luitų 
užkvietė tokius kalbėtojus, 
kurie žino kada ir apie kų 
kalbėti.

Pirmutinis kalbėtojas buvo 
tnlas p. Kareiva iš Chicagos. 
I’railėdamas kailių labai pajuo
kė pats savo, sakydamas, kad 
nekuria laikas atgal, dar prieš 
įvedimų probibicijos. jis buvęs 
pakviestas kur ten už. kalinto
jų. Tai buvęs pirmas jo ųž- 
kvietimas ir to užkvietimo ne- 
norėjęs atmesti, bet-gi kalinti 
trukę drųsos. “Tai kų-gi dary
si,“ sako kalbėtojas, u nuėjau 
smuklėn, išverčiau keletu ru
džių ir tuoj atsirado drąsos 
daugiau negu reikia. Nueinu 
svetainėn, pasilipu ant pagrin
dų, pradedu ‘speech’ių’ ir kad 
drožiu, tai drožiu, kniji iš pyp
sės. Visai, man rodos, neprail
go ir knllais nepritruko, tik pa
jutau, kad kaž kas iš užpakalio 
prieina ir padėjęs ant mano pe
ties rankų sako: ‘Knip uibaig- 
si kalbėt, tai užgesink šviesas, 
nes aš noriu miego ir negaliu 
laukti užliaigos.’ Aš tik pakeliu 
akis ir žiurin, kad pats vienas 
esu svetainėj: visi klausytojai 
išėję namo. Tai-gi. {insakęs 
publikai ačiū už tokį pasielgi
mų. išėjau ifumon. Tai-gi ir šį 
’akarų bijau, kad panašiai ne- 

1 atsitiktų.“
Toliau pradėjo knlliėti apie 

L. L. P. Iioniis, bet jam nesise
kė. Kai-kurie ėmė šaipytis: 
“Tur Imi ii čia.rudis kaltas.“ 
Mat. ,i. Kareiva pradėjo šauk
ti tautininkų seimų. Žmonės tik 
žiuri į kits kitų ir šaiposi. Kai- 
bėtojas to nemato.,Jis pradeda 
minėti daktarų, daktarus ir 
daktarų draugijas. Žmogus, 
kuris sėdėjo Sale manęs, sako: 
“Tut būt. kalliėtojui negerai 
darosi, gal nulis viršų ima.“ 
Kits prilaiko: “Tylėk, toliau 
jum dnr bus blogiau.“ J r įspė
jo. Ant galo vorgšos pradėjo 
net šaukti jau ir varpų. Mano 
kaimynas sako: “Aš liegu pa
šaukti grnliorių. I'nlnuk, sa
kau, nesiskubink, pradaryk du
ris, duok žmogui oro‘ir atsipei- 
kės. Taip {įndnriiis knlliėtojuh 
pradėjo atsiminti ko jis čia at
ėjo, pradėjo kalliėti apie bonus. 
Tuo ir užbaigė kajhų.

■ ■■ 1 I ! ■ - ,J
ten unijas fr Jė^kni.”. Po to aiš
kino apie penkių šimtų metų 
vergi jų ir linlttvius knroivius 
buvusius visame pasaulyj už 
gudų, vokiečių ir lenkų garijos 
ir godumus..Itagiuo remti lio- 
tuvius kareivine kariaujančius 
nž Lietuvo* nepriklausomvlię 
ir bombarduoti lenkus iš Vil
nimis su tn pačia auksine ka
lninio, kuria kaizerį iėlimnhardn 
vome ii Berlyno, t. y. {s-rkant 
L. L. P. bonus kaip {ūrma pir
kome Suv. Vai. Liberty ir Vie
ton’ liondsus. Ant galo ragino 
vietinius lietuvius išvien veikti 
kaip Chicagos Brighton Parko 
lietuviai, kurio sukirto kitas 
kolonijas pirkine- L, L. P. ho- 
nų.

Tnrpais deklomavo dvi jauni 
morgaiti taip-gi iš Chicagos. 
Sununit *o tokio amžiaus lietu
vaitės nė kalliėti lietuviškai
nenori. Ten Gyvenęs, j

IS BRIGHTON PARK.IS BRIGHTON PARK.

L. JI. Kryžiaus rėmėjai jau 
gavo iš Centro dėžutes (Imk- 
sinkus) siuntimui dovanėlių 
Lietuvos kareiviams. Tai-gi no
rintieji siųsti dovanėles, galite 
kreiptis prie ponios Statkienės, 
4434 So. Kairfield avė., arlia 
prie raštininko, 4403 So. Mo- 
7-art St.

Dovanėlės turėtų susidėti iš 
sekančių dalykėlių: 1 pora vil
nonių pirštinaičių, 2 pori vil
nonių pančiakų. 2 nosini, 2 špu- 
liuki juodų ir baltų siūlų, 1 pa-

Po jo rinitui kaliojo p. J. A.
M iekclinnns, buvęs Suv. Vnl.
kareivis. Jis pasakė vargus lie
tuvių ĮMilM'gėlių, kuriuos buvo
susėjęs Archangelske ir kitur.
Ragino pirkti bonui> ir aukoti
<4 šauliams.“ Paskui kalbėjo p.
J. K. Enčeris, taiji-gi iš Chica- 
gvs. Jim trumpoje, bet aiškioje 
ir karštojo bailioje prirodinęjo, 
knd dabartinė Lietuvos valdžia 
nėra ponų valdžia, knip kai-ku
rie nori užmesti, bet yra tilrrn 
visuomenės, o labiausia darbo 
žmonių valdžia. Tų argumentų 
parėmė persknitydama Lietu
vos valdžios atsišaukimų, 
kuriame atsiliepiama į 

- - . (darbininkus, kad neklausytų'
”r kelio adatų, 12 paperiu iaiš- j dvarponių pnskalų apie kokias

A.’
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LIETUVIAMS

Vienintelis Bankas ant Town

■

piningus.
e

DR. S. NAIKELIS

»

DR. J. SHINGLMAN

K

&

JOSEPH C WOLON 
Jetuvls Advokatas 

n SO. U KAJ.I.K KTRKKT 
Gyvenimo Tel. Hutnboldi »T 

Vakarai* I»ll W. tl-nd Street 
Tot RookvoU 

CHICAGO. ILX-

Gydytojai ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 8L 

Katnp. 4* Ooort
Ite*. 1*38 W. 44 Av«*«e
T.l.tOM Ctrero 4444 

Ofiso Cicero O 
mu.ua IJKrt VlULM

■ 
I 
■
■ 
I

THE B. F. GOODRICH RUBBER C0MPANY 
• Akron, Ohio *

dfti šAvo

J ran-o.

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10487 to. MJcbtcaa. Avram 
Ummm4, llt 

vaiAxno»t a iki a **k**«.

i

Trečiadieni *.

e ’

■ I ■ I ■ ■ a ■ a ■ a i i a a i a i
a a a

18 TOWN OF LAKE.

Dr-ja Šv. Jom i Krikštytojo 
laikė mėnesinį susirinkimų ne- 
dėlioj, kovo 21 d., š, m. Ap
svarsčius savo reikalus užsi
minta apie L I.. Paskolų. Nors 
ši draugija dar jaunutė, teėjau 
nutarė iš iždo nupirkti bonų už 
100 <!<■]. Apart to. nutarta, duo
ti 10 dol. dovanų tiems, kurie 
pardavinėja Lietuvos L. Pa
skolos bonus.

P. Birgiola. prnt. rast.

F.vntA RAH<.*EXAK
Ihiralduodn forma \Vi«conain Valv- 

tl)n)n. ISO akru, ti akrai dirbama*, 
rėšiaa (tiria d<-riinr*. aptverta
nauja* trolio*, nakurln Kyvullat pa
darui Ir *<<klo* Paniuoalu pirlai. Nc- 
pralctaklte Alo» proit"*

K. Jaram bn i
3333 U'. 231x1 M. <lilca«o. III.

l'nroidtiotla nntoniobiluil 8*30. JUe- 
tnlnls. vorarlBta StSn Abu nori kurui 
tr vorom kIoviJ panuiluolla 14 prle- 
£n»tlru navininko vaiinvlmo Lietu
von. I’nral.lnoa ttl tetnnt kalnu*. 
31311 W. 33n1 inur, filtru*,v

AKT P.UUHVIMO.
Pulku* rroerrlfc. Rer* ai>s>'venta 

viola, btanl* Ubai rurai olna. par
duodu U prietaotite mirtie* mane 
itnono*. palike* vfonan nėra unm 
IHUmliMtt torto. Taipfuit yra k.intba- 
rml ryvanltnuL

4383 No. Il<-rmil*£f Avė.

ItanltlurMln m n 11 rakandai nu vi- 
na U Indą ta. anciinit* Ir malkam* ui 
labui teinu kaina. |irlt> to dar mala 
randa drl Z ar 3 yp*ti; Alno ndrr- 
Mj:

IhikuuUitenė.
4401 Ko. l^nullnn M. Tvl. Droirr 4447.

PAKKIIH OtiA N AMAS MT IlIZKIl’. 
lt prietoatir* u įtikėta lirų Ir *un- 

klu operacijų oamu privemta* 
parduoti aavo niuna *u “Kcal Erta t*. 
Inaurntice ir Suftey Tl<u Vaulto". 
birai u.

Taa Mmai t’ir-tdtttitia labai pirai 
Ir na Irnrvioinl* iMlffninl*.

|»el totaliniu Informacijų krrlpkl- 
14* pa*.

A. J. l.tAfOA’T.
4H47 W. 14 NE. Cicero. III.

Ant pardavimo ppoprrtn Southat- 
de) geroj lietuvių npcyventoj mito— 
llnk'J paralduod* l* priedaatir* II- 
go*. Kando* nrAn 8*400 minralų 
kampini* Kalnu 44-800.

324 W. 14 litm'L
K*t įninka* uip.ikalintam name.

vaikams.
Indlvlduala Inatrukclja atakyrlu 

departuiunta* dėl molų vaikučiu. Va- 
2133^331 l—• u. m —immimi uiiauitl IV 
Cblram**. Adr«.ioktU»:

IMm-tur Vilta 1‘ark. II!., arba 
Ma*mk- ’I emplc, Kamtiory* 

1323 — Trlefoaa* Centrai 3830.

AMERIKOS LIETUVIŲ

mokykla
Mokinama: nnrlitkM Ir HMunkko* 

kalbu, arltmotlko* knjr»v*dy«i6«. al»- 
n<«rafbo*. Dix»riura plrklrbo* tot
alu. Bu*. Vabn. tatorUMi ubolnu* tato- 
njOK laacrartjtMk m»Utlklt>** *kom>- 
■aljo*. plUouratte. daUionUndrc

Mokinimo valandom nuo 8 ryto Iki 
4 valanda* po pldų; vakarai* nuo < 
Iki 14 vai.

3106 So. Halsted Bt, Chicago.

-am

*
*

i
I

Town of Lake Apielinkeje

of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
K n Ir e 1rir»1rxr-f r»
V'LA I I IlllU ILlVlk V LVAAkAllž JkZ V-V \

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

4633-4637 South Ashland Avenue

Alainierio Negalima 
Apgauti ant Čeverykų

GALI pasitaikyti nusipirkti blogų porų 
čeverykų vienų kartę, kitę kartę jau ap

sižiūrėsi. Tavo darbas reikalauja gero ta-

•M

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 88 marai

voro. ,
Užtat kasdienę daugiau mainicrių pradeda 

nešioti "Hi-Press." Jis pernešios bent kokį 
čeverykų ir smagus nešioti. Jis padirbtas iš 
VIENO DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir- 
tesnis^ Mes taippat pardavinėjam daug "Hi- 
Press” Baltų Trumpų čebalų mainieriams. 
Bent kokio styliaus—visi su raudona eile 
•n! viršaus. 50,009 Krautuvninkų.

• •

Goodrich
Hi-Press

Rubber Footvvear
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