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PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ 

AŠTRIAI ĖMĖSI UŽ 

STREIKININKŲ. .
*--------------

Traukiniai pamainomi 
lėktuvais.

Paryžius, kovo 1.—Nėra jnu 
abejonės, kad vyriausybė ne
laimės geležinkeliečių streike. 
Knone visi streikininkų vadai 

.ir jų pagolbininkai. radikalai 
suareštuoti ir uždaryti kalėji- 
muosna. Kasgi streikininkams 
lieka neturint vadų!

Paskelbtas aną dieną gene- 
ralis streikas visoj Prancūzi
joj nepavyko. Apie 40 nno- 
šimčių traukinių posenovei 
važinėja. Truksianti traukinių 
nuošimtį taikinai pamainė -la
kūnai. Šitie oro mašinomis 
vežioja paštą ir maistą.

Bet drektuojanti _ streiką 
darbininkų organizacijų fede
racija skelbia, kad streikas tę- 
-insi. Fed *ra rijos firšaieini 
trrtina. kad strėikas galės 
but atšauktas tik tuomet, jei’ 
vyriausybė sutiks įsteigti ko
misija ir anai pavesti apdirb

ti pienus geležinkelių nacijo- 
nnliznvimui.

Užima streikininkų vietas.

Prancūzijoje šiandie gyvuo 
, ja kareivių veteranų unija 
Sako, turinti apie 400,000 nu 
rių. Tie veteranai sutikę kr , 
tik yra galima užimti streigL. 
ninku notas ir pagelbėti vy 
riausybei sutraškinti streiką.

Be to. vyriausybė nuspren- 
į dusi pašaukti tarnybon trijų 
Įdėsiu utilitarines atsargas ir 
pastatyti prie geležinkelių.

DidžiausiRj. Prancūzijai var
gas—tai maisto nepriteklius 
miestuose. Maisto pristatymui 
yra reikalinga turėti 50 nuoš. 
traukinių nuolatiniam veiki-

Spauda eina .prieš streiką. 
Pastaroji tvirtina, kad strei
kui neprijaiiėia visuomenė. 
Sako, jog kiekvieno piliečio 
priedermė—paremti vyriausy
bę ’
*'Prie tokių aplinkybių, 
prantama, streiką* negali 
vykti.

Čia su maisto stoviu 
blogai.

P
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pa-
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Prezidentas Patvirtino Gele-

PREZIDENTAS PATVIRTI f 
NO GELEŽINKELIŲ BILIŲ.

Gelerinkeliai sugrąžinti priva 
tinėms kompanijoms. i

Washington, kovo 1.—Pra
eitą šeštadienį prezidentas 
IVilsonan patvirtino geležinke
lių bilių, kokį anomta dienomis

Geležinkelių darbininkų or-! 
ganizacijos aštriai priešinosi 
biliiri. Kuomet ją nepaklama- 
kongresas, jie kreipėsi į pn*- 
zidenią, reikalaudami nepa
tvirtinti.

Bet prezidentas nepaklaus ė 
^dnrbo reikalavimų Ne* prave

stas kongreso bilius, kurs da
lmr yra įstatymas, užtikrina 
darbininkams teisingą už jų 
darbą atlyginimą.

\ BUS DI8KU8U0JAMAS 

TAIKOS KLAUSIMAS.

Sakoma, dalyvausianti 
Lietuva._

Londonas, kovo L—ap | 
turėta žinių, km. trumpu tai-j 

ku Varšuvon suvažiuosią T-at 
rijos, Lietuva*, FMoeijo* (?; 
H 1 lamu, n i jos uz.rul**žinių rei 
kalu r

rin v 
konfcrvuciją ktf 
sn bolševikai*

kvietimus pe>in 
vyriausybė,

ain mt
iu

Nogduea, kovo 1.—Ari-
zonos miestelyj Ruby meksi- 
konni plėšikai vasario 28 d. už
puolė paštos, ofisų. Nužudė 
postmasterio asistentą Ale- 
xander Frazier ir sužeidė jo 
brolį Jolin Frazier. Kaip pra
nešama, pastarasis esąs labai 
blogam stovyj.

Užpuolimas atliktas anksti 
ryte. Abudu broliu narsiai ko
vojo prieš plėšikus. Bet anų 
buvo keturi, ar daugiau, lad ir 
nelengva buvo atsispirti.

I*o jmkilusio tmkšmo tno-
r. jau? susidarė gyventojų skait

lingi būriai ib sn ginklais lei
dosi ant Meksikos rubežių su 
tikslu nutverti plėšikus. Sa
koma, kai kurie būriai prisiė
jus pereisią ir Meksikos ru- 
beŽią, bi tik paimti savo ran- 
kosna piktadarius.

iŠ pafttos ofiso piktadariai 
paėmė du šimtu dolierių ir ki
tus brangintinus daiktus.

Nužudyta amerikonas 
Meksikoje.

Washington. kovo L—Vasa
rio 26 nužudytas buvęs Suv. 
Valstijų konsulis Manzanillo, 
Meksikoje, Augustus Morrill, 
stilife gantų čih žinių. "Ėrifogžu- 
dvstė atlikta

: koje.
Meksikonai 

lę jam einant 
Balcon.

Valstybės 
per savo ambasadą Meksikoj)1 
kn*ijs*i į Meksikos valdžią, 
kad pastaroji žmogžudžius su
imtų ir nubaustų.

VARSA VA. kovo L- Kaip 
pranešta, amerikonas vardu 
llarris užmuštas jaisturasios 
militarinės revoliucijos metu 
Kaune. IJętuvoje.

Ilarris buvo įstojęs Lietu
vos armijon pirm kelių mė- 
nėšių knlpo instruktorius.

Kaune tęsiasi revoliurijinis 
nerimavimas. Paskelbta kari**- 
stovis.

Civiliams gyventojams; 
Kaune uždrausta išeiti -gat- 
vėsna po SdX> vakare.

Jei yra tiesa, kas ėiu len- 
kų pranešama, nenoromis , 
reikia pamanyti, ar prie tų 
suiručių nebus pridėjusi 
rankas ir pati Varšava. ka-l 
tra šiandi** -u didžiausiu 
pamėgimu skleidžia apie tą 
žinias.

Washuigton. vas. 29.—liau
ta žinių, knd kovo 14 d. Ja
ponijos nukaito paleido par
lamentą, kuomet jmrlnmento 
rainuose 'įvyko baisio^ mušty
nės atstovų, gi gatvėse pavo
jingos demonstracijos prieš 
vvriausvta*.• • «

Parlamentas ui<*gtno prave
di nayją įstatymą, praplė- 
čiantį balsavimą rinkimuose. 
Vyriausybė pasipriešino. Dvi 
to parlamente pakilo mušty
nės.

Nauji rinkimai parlamcntan 
įvyks už penkių mėnesių.

WASHINGTONE NEKLAU
SOMA APIE BOLŠEVI

KŲ TAIKĄ.

Štai keli ruožai iš to suma
nymo.

1 ■

Bolševiku pastangos nueis nie-1 
kais.

Colima. Mekai

Morrillą užpuo- 
iš Coli uiti j E!

įlepnrlamentas

MAISTO MINISTERI8 PEN- 
KERlĖMb METAMS.

----------
Londonas, kovo I.—Dar per 

sekančius penkerius metus 
Anglijoje gyvuos ir veiks mai
sto ministerija-

■zr. — i
VES PREKYBĄ SU BOLŠE

VIKINE RUSIJA.

Londonas, vas. 29.—Iš Co- 
penhagenu sulig laikraščio Ti- 
dende pranešta, jog ameriko
niškos firmos prndėMianėioft 
vesti prekybą su liolševikine 
Rusija tiesiog per Fotoniją. 

. Kaip žinmna, Estonija yra 
padariusi taiką su bolševikais.

f

________ •

Washington. va>. 29. —
Pranešta. knd vnktyta’-^ ,h> 
pnrtamcntHs gavo nuo Rusi
jos bolševikų pasiųlymą Suv. 
Valstijoms taikinti?* su so
vietų Rusija.

Tą pasiųlymą persiuntė S. 
V. pasiuntiny* Morris iš 
Stoekholmn. *

Valdininkai tvirtina, 
vyriausybė neatkreipia 
mos j tą pasiųlymą. Nes 
kuogi taikinties? Gal

kn«l 
do- 

SU 
SU

Trockiu.* Pirmiau tegu bolše
vikai duoda Rusijai laisvę. Ir 
tik laisva Rusija per savo tei- 

I sėtai išrinktus atstovus gali 
* klausti pri|<ažinimo Rusijos.

i Tai Tarybos nfMovSi pftčr 
kn? ineis \»,n4»ioc ’’
purtamvutau ir, sulig Airijos g 
parlamento noro, paskui ga-

j les but a«šūuktt, pmimmani t 
įjuos kitais.

Ką reiškia vienas parlomen- 3 
tas.

Pasiremiant šituo naujuoju 
įstatymu, hiujau* ,lai* įsteigta 
taryba, katra ryš visokius pa
kilusius nesutikimus tarpe 
darbininkų ir geležinkeįių 
komjainijų ir podraug nusta
tys teisingą visiems užmokestį.

Prezidentas, patvirtinęs bL 
lių, apie tą faktą pranešė ge
ležinkelių darbininkų organi- 
zurijums, pažyničųanuuš kari 
darbininkai bus patenkinti ge
ležinkelių tarybos veikimu.

Su šiandie šalies vyriausybė 
visus geležinkelius sugrąžina 
privatinėms kompanijom*.

Per 26 mėnesius-vyriausybė 
valdė geležinkelius. Padarė 
715 milijonų deficito.

BOLŠEVIKAI PERSEKIOJA 
SPAUDĄ.

Lajkr&aėiama negalima kriti 
kuoti bolševikų vadu.

Londonas kovo 1- V~ B<t 
lyno pranešama, kad Rusijoje 
bolševikai panaikinę visą eilę 
laikraščių kurie kritikavę tr 
kaltinę Leniną ir Trockį.

Bolševikų vadam* ypač n«*- 
paktmčiumns daiktas, kuomet 
j’e kniunami už tatai, kad Ru
sijoje įsteigę naujo-, rąšiea ca
rizmą ir bolševikine arMnkrn.

Savo taikę bolševikai bvv» 
idta Runjoj“ 
a i

■ _ J * -- 4 I-k

t

! paskelbę, kad i 
’ irjrmta ir žodi*

DEPORTUOTA 40 
SINN-FEINERIŲ.

Cork, Airija, kovo 1. — Iš 
ėia Anglijon deportuotu 4D 
si nn-fei nerių.

I

KOVO 1, J920 M.

Chicago. — šiandie gražu* 

oru* ir šilčiau; rytoj nepasto
vu* ir šalčiau.

8. V. ARMIJOS AVALINĖS 
PARDUODAMOS BOLŠE- 

VikamS.

Ir tai dar žemiausiomis kai
nomis.

Sulig sumanymo, kuomet 
Airija, hus įsteigusi tik vie
ną parlamentą, tuomet to 
parlumento veikimas bus ne- 
npribnotns įstatymų leidime 
ir egzekutivinm dnrbe.

Vienas parlamentas pilės 
kontroliuoti muitus ir akcizą.-

Pagalinus pilnai galės kon
troliuoti apšvietimo reik: <u-, 
lokales valdžias, žemdirby 
kelius ir tiltus, susisiekiii. 
priemones, pasenusiems |M*nsi- 
jas. apdraudą. ligonines ir 
tt.

Kontroliuos ir visus juridi
nius ofisus, padalintu* į aps
kričiu*.

. Bet visai Airijai bus vie
nas apeliacijinis teismas, ku
riame pirmininkaus lordas 
kunclieris.

\’isnm smminyme nieko 
prir.mna.ua religijos klniwi- 
me. * ;

Anglijos troikiSMU-

Vra aišku, kad Anglijos vy
riausybe'** visas troškimą* nu
kreiptas į tai. knd kuoveikina 
sujungti Airiją viennn nepo- 
dnlimuimn kuntin.

Aiandiv Airiją padaro pen
kios provincijos. Keturiose 
provincijose gyvena katalikai. 
Penktoje — protestantai.

Keturios provincijos dar
buojasi už Airijos nepriklau- 
MimylN*. Penktoji (protestan
tai) provincijn. ty. tik įlenk
toji Airija* italių, prii-šing." 
nepriklausomybei ir net na- 
vvvaldni. Sako, nenori skir
ties su Anglija.

Mat, toji |>enktoji provin
cija nenori | atteki i anų ketu
rių intnkon.

Dėl to pakilę nesutikimai.
Anglija dabar darbuojasi 

«-» »*«*««• I* 4 t 4 — — •• -- š* **. . --------rv- . ! t

Londonas, ras. 29. — Kiek 
jau žinoma. Anglijos vyiiau- 
syta* jnu padavė jmrlamentan 

I Airijos savyvaldos sumanymą.
Tasai sumanymas— tai do- 

I kumentns npie 70 s|Niuzdintų 
i puslapių. Tą dokui ne n tą dan- 
. ginusiai apdirbo A. L. Fisher, 
; švietimo ministeris.

Tuo sumanymu Anglijos 
troškimas yra sujungti vionan 
bendran kunnn visą Airiją i) 

į ją padaryti prielankią Ang-
| lijni, palaikant neatskiriamoj 
I virnvta-j.

Kuomet parlatnentas praves 
! tą bilių (sumanymų), tasai į 
1 septynis mėnesius turės but 
Į įvykimunns.

Pasiūloma dn parlamentu.

Sulig .-liiiiuii v Hiv. pnuižioje 
Ai riju pndnlir..'”nu j dvi dali 
— šiaurinę ir pietinę. Kiek
vienai daliai skiriamas par
lamentas tik po vieną butą, 
siaurinis pitrlamentas turės 
52 atstovu, pietinis — 128.

Abudu parlamentu paskira 
|m» 20 savo narių visos Airi
jos bendron tarytam Tos ta
rybos pirmininku bus viev- 
karalius, katrą skirs pati An
glija.

Prie Airijoj tarytais veik* 
šalies iždo komisija. Koniisi- 
jun ineis: jh» vieną atstovą iš 
šiaurini** ir pietini* Airijos, 
du atstovu iš Anglijos pini- 
gyno de|)artami*nto ir pirmi
ninko, karaliaus paskiriamo.

Atmokės 18.000.000 svaru.

Iždo komisija kuoveikiaus 
imsis darbo teisingai patvar
kyti Airijoje mokesti* ir į du 
metu pranešt) Anglijos vy
riausybei, kaip daug Airija 
kas metai galės mokėti mo
kesčių Anglijai.

Bet jier pirmuoju du metu Į 
Airija Aiinlijai išmoka 18.- 
OOOJNNI svarų sterlingų.

Paskui toji komisija taip il
gui veiks, kol Airijoj)* nebus 
įstrigtas iš dviejų tik

' parlamentas.
Kuomet tas įvyks, 

nustos veikusi ir puti 
j taryba su vice-karaiium. N.s 
j tuomet vienas Airijos |mrla- 

į mantas 
' paim>

I

I

►

1

4
Washington, vas. 29. —Suv. 

Valstijų vyriausybė uždrau
dė šiai šmliui vesti prekybą 
su Rusijos bolševikais.

Tuo tarpu dabar karės de- 
nnH<iniont«« !•»«.!• ----- — —- —... . — —*♦

viena*

1

bus
va*

TUO-

Austrijoj
Washington.

i 
J

tuomet 
A i rijo*

ATSISTATYDINS MOKĖS 
CIŲ VIRŠININKAS

IŠVAIKYTA KOMUNISTŲ 

KONFERENCIJA VO 
KTETIJOJE.

Svetimšaliai komunistai 

deportuoti

višnu šalies reiknln* 
vo rankurna.

Karės departamentas, 
biuro pranešimo, išnyk 
užgynę* išvežti Rusijon 
valines. Paskui leidęs.

PATAPDAMA pirkti
LAS

Washington, vas. 29. — Pa 
siketino atsistatydini) vutnji- 
nių 
per

HAPPF-N I

’4‘

I DO vu A MM A pLAV 
*4rr oa senrs, • 

oo -irf sea 
irs RNE HirtUTES 
or EtOHT HOW 
IM* VDU KMOW (JAI 
AHM KlO v*oT HAS

d

TAIP NIEKAD NEBŪVA
- Jokūbėli, begk ; lauką ^tatsk su bemaiAiais 
— Mama ai nenoriu fcri 'ti Jąą n*?nju:.

i žinai, kad gen valkai ažtuonioae jau m.e^ac ui a 
j gultą. $

I

ševikanbi parduodama <lidelė 
kiekyliė S. V. armijos avalinių 
(čeverykų.)

Tanai oficijalis paskelbimas I 
čia į visus juidarė dideli jn- į 
pudį.

Parduota 135,(MM) porų, ini-’ 
nnt porai nuo 11.35 licri $2

Avalines 'nupirko bolfievi- j 
kų atstovo Martenso biuras, 

ąnot : 
buto I 

tas a-|

! • • ••♦•i* ••*^**<« .JJ
pirmiausia įsteigiu du atski
riu parlamentu.

Bet vargiai kas gera bn*.
Nes keturios penktosiom Airi- J 

jo* gyventojų dalys darbuo
jasi už respubliką, už pilną 
Airijos nepriklausomybę. Gi 
savy valdos su ncpriklausotšy- 
be negalima suderinti.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ ONE
GĄ

Londonas, vas. 29. — Bol’c- J 

vikni iš .Maskvos paskui'«•. 
kati ių kariuomenė psėie

! miestą Oncgą ties Baltomis ji.
i rčmis, už mylių pietvaka- 
h)om» nuo Aiclmngi’tako. * * I

337 649 DEZERTERIAI.

• n s •

Waahiūglon. vas. 29. - Ka- 
rėš metu su*.g privestinojo j 
kareiviavimo įstatymo Suv. 
\ aJstijvM* *vg i t-l ra vo
908,576 vyrai. Iš tų 337,649 
šaukiami n^-atsiliepė, t y. de 

rtavu.

prir.mna.ua
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abejojame, kad Lietuvos kraš
tu apsaugos ministerija, p. 
Galvanauskui patariant, nu
siųs j Tauragę priminimų, jog 
ĮJetuvoje yra Jemokratinė 
tvarka.

Kaip nuodai ju linam kun ui, 
tai]) autokratai komendantai 
yra kenkaiuingi jaunai Lietu
vos demokratijai. Tų supran
ta Lietuvos ministrų pirmi
ninkas. Todėl reikia abejoti 
ar ilgai jis leis p. Baronui bū
ti Tauragės komendantu. Gal 
jau šiandien jo ten ir nebėra.

Nestebėtina, kad po tokiais 
komendantais vargdami žmo
nės pramano nebūtų daigtų 
ir atldnvfrnn *vdnm« m1Vu 
bei rūbų ir penkeriopas kai
nas ir kitus tokius daigtus.

Mažoji Lietuva ir 
Tikėjimas.

Karininkas Baronas
1
' Lietu voje dabar yra karo 
į stovia, todėl visuose apskri- 
| čiuoae yra karo komendantų. 

*Tarp jų yra protingi] vyrų, 
žiūrinčių tėvynės naudos, bet 
yra ir tikrų carukų. Mes jau 
rašėme apie Tauragėj, komen
dantų. kuris partijų neprijut- 
žininiu griauja pamatus bu- 

' siančio Kuriamojo Seimo.
Dabar apie tų patį p. Ko- 

i m en d imtų gauname liūdnų ži- 
nių. Musų korespondentas te- 

i Kirą tikintvs katalikas. Jis 
t • *r garbina Dirvų wtvn laiške.
t Bet štai to laiško ištraukos: 1

Girdėjom, kud Amerika 
parsiuntė biedniems visko: 
miltų h drabužių, o niee: 
biednieii nei mutyti negau- 

“ *įĮ«ih. Musų buržujai jionai 
viską atiiua kirk .jiems ga- Į 
na, o kitus daigius atiduodu 
žydam- į kronnis. o žydai 
nuo musų paskui penkisvk j 
brangiau utiniu; jx*lno nei 
kokio nėra. Pinigų nėru.' 
nieko neguli daryti, turi 
badu mirti. Prie musų daug1 
sušalo ir hadu išmirė. Kud 
vtrfcietys musų Lietuvą vai-Į 

dė Imvo pehio jauniems, u 
seniem.- davė duonų vokie
čių komisija. O prie musų 
Jaetuvo- nei pelno nei duo-Į 

nos nieku nėra. Ale ju 
neliai nenusigąskit. Mudu 
dar buJu neįnirštam: turim 

t karvę, paršą 
I - paripjovėm. 
I. rim; užteks

C dabar aš tų
per Prusus, 
įdedi tokią grumulą n-a tui 

’sę *m*b L«»-ru v«»j 
tai Liet uvos buržujai ponai 
perskaito ir sudegina.
Karininkas 

į^Tnnrag**-

a

Amerikos Raudonajam Kryžiui PRANEŠIMAS.
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pntMUitnj metų 
Duonos ir t įt
iki šviežių. O 
grumstą rašau 
Kad Tauragėj

Ba runas y ru
komendantą.-. 

!Jo priemolius yra visai auto
kratiškos. Tomis priemonėmis 
jis padarė, knd tikintieji žino- 
nės, esantieji po jo valdžia ė- 

. uk- vadinti buržujais deino- 
fc kratinė-
. Jie šiuo kokia ji yru 1'aura- 
*gčje ir mintija, Įnik ji yrn to

i nenaudai, 
t Pri<‘ Tauragės
Mitainku..! _ t ...a-
* MVU I UCVMltĮ

Lietuvos valdžią.

kia jau ir kitur. Ta yra jų
klaida. Bot už tatai kultas y-
ra komeudnntns. kad
tųjų Valdžių \ artoju

sau duo-
Lietuvu.i

žemaičių j
pi tttjv iiv: 

f Šimtų žingsnių ištolo. Bet jei 
į p. Baronu- dur ilgai kumrn 
w diiutatv* Pa u rugį'ji*, tai b<il.-e- 
? vikų ten bus užtektinai. Negi 
Į uiMŽas ta- daigias, kad tau-1 

ia vokiečius j 
už Lietuvos'fataty

• valtį L

u-yti I •• li.tr

lietu vin i 
Lietuva, 
Viešpati - 
yru ka-

Suprantamas kai-kurių Mažos 
Lietuvos gyventojų rūpestis, 
kas Ims su jų tikėjimo laisve, 
jei jie ]>risidės prie didžio
sios Lietuvos, tki šiol Prūsų 
Lietuviai buvo vieno tikėjimo 
.-u Prūsų karalijos dauguma: 
alioji buvo liuteronų tikėjime 
krikščionys. Jeigu dabar ati
dalinti nuo Prasijos 
susivienys su visa 
tni jie prigulės prie 
jos. kurio.* didžiuma 
tulikai.

Tas Prūsų Lietuvių susidėji
mas su Lietuva bus aiškini 
naudingus jų tautybei. Bet 
kai-kurie bijosi ar jis nebus 
kenksminaan iu laisvei Inikv.

• • •
I lis liuterionų tikėjimo. 'Tos 

Imimės neturi dienraštis 
“Prūsų Lietuvių Balsus“. Jis 
rašo.

fyaip juu senovėje, kada 
Lietuva buvo didelė ir ga
linga valstybė, joje viešpa
tavo pilnas visų tikėjimų 
išpažinimų {mkentimas ir 
valnybė, kaip ir dalmr. Nei 
vienam nedrauilžiainti tikė
ti kaip ir ką jis nor. O kad 
nekatalikiška., tikėjimus nė
ra kliūtis užimti augštas ir 
nugščinusias valdžios vie- 
tns, parodo ir tatai, kud 
patsai ministeris Yčas yra 
evanguliškos vieros. o su 
juu dnr ir kiti žmonės irag- 
štoje valdžios vietoji*, kaip 
antai jo brolis, kure pi i ma
jam kabinete taip jau buvo 
ininisteri*. toliau (Kinai gen 
Uruliai Žukauskas, Nastop
ka ir tūli kiti. Tai-gi ir pri- 
sidėjnsiems prie Lietuvos 
vnl>t vbės evungelišk inm- 
Klaipėdos krašto gyvento
jams nėra ko bijoti, kml jų 
Gkčiininu kokli! IJUJ*!’ Budi! 
bus varžomas. Jau ir deltų 
tat nugalės Imti, kadangi šis 
kraštas ir po su-iglniulimo 
jmlnikys gana plačią snti- 
valdyhą.

Prie šitą gražių ir teisingi; 
žodžių nelaimi kus yra pridėti, 
negut tiek, kad mes katali
kai. tai yra Lietuvos di
džiuma. tikime, jog
pilti jus.
<biri»n
arlm
!||<*

ne vieš-
nei m* valdininkų

vra tikėjimus platinti
slopinti.
vienaip

Tame dalyk
mintijame

Prūsų Lietuviais.
AL*

sn

m*nunmu, kud vjespa-
lijos įstaigos ir jus valdinin
kai dirbtų ne savo limbus, 

i n*:i. •.4:• 1 »• '* i tfivjauiui nKViMli niv** tiiimii* 
kunigų. Pru-ų Lietuviai, gal. 
bijosi, kad tie kunigai gal im*

< briautis į evatiuelikų 1arpų ir 
perkalbinėti juos tapti katali
kai*. Bet ta baimė tuščia. Lie- 
t uvoj** pt*nuaža yru kunigų 
pačioms k u tulikų (sirapijoms. 
Ko-gi jie eitų į svetimą pura- 
jwjn ii-škiJis aimbustiiu ir pa

* !*• » « 4UA4 IMI j
ar Uitas katalikų kunigus ir 
urniiA votilu turu iivimiriik 11.

Laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė yra pasiuntusi Amerikon 
iš trijų ypatų specijalę Misi
jų, kad supažindinus Ameri- j 
kos visuomenę su Lietuvos 
kova nž savo nepnkliuisoniv- 
l>ę, kad išgavus greitu laiku 
prijmžinimų nepriklausomybės 
naujai susitvėrusios Lietuvos 
respublikai. Ton Misijon įei
na buvęs Finansų Ilinisteris 
Jonas Vileišis, buvęs Karu 
Miuisteris Povilas Žadeikis ir 
J. žilius, buvęs nariu Lietu
vių Delegacijos Paryžiuje prie 
Taikos Konfrrenriin«

Kaip šios misijos pmui- 
ninUua, sausio 22 d. aš turė
jau garbę atsilankyti -Ameri
kos Raudonų ja m Kryžiuje ir 
nuo vardo Lietuvos Vyriau
sybės ir lietuvių tautos iš
reikšti gilių ir širdingų padė
kų Amerikos Raudonajam 
Kryžiui už pagelbą, kuri iki 
šiol jo buvo suteikta ir yra 
teikiama Lietuvai, kaipo nuo 
karo nukentėjusiam kraštui.

Mano nusimanymu, nėru 
skaistesnio ir prakilnesnio dar 
bo. knip. vardan žmonijos so- ! 

lidarumo ir amžinos teisybės, 
apeliuoti j nešančius pugelhų 
nukentėjusiam* ir šiandien 
kertantiems nuo karo sunke
nybių, ypač nuo karo, kursai 
yra vedamas už tautos Ii uošv
is. ■ ir jo* politinę nepriklauso
mybę. Tokį karų yra vedusi 
ir šiandien dar tebeveda nau
joji Lietuvos Valstybė, kove- 
dnma knip prieš Rusų holše-

pyktj ir latro nepasisekimu* 
jie norėjo išlieti ant Lietuvos 
žmonių, tai išgrobdami nuo jų 
visų maistų, tai degindami 
Lietuvos užimtas km mus. tai 
kankindami juos už aiškiai 
upahitiškiisį norų tarpe Lietu
vos gyventojų nusikratyti nuo 
vokiečių globos. Dar viRai ne 
senai, gruodžio mėn.. 1919 nu. 
vokiurių kariuomenę — buvu
sios von der Goiao ir Bermon- 
dto kariuomenės dalis, pri
vertė Lietuvos kariuomenė ir 

I Nieselio ali.juntu Kcunisija pa- 

' įtraukti 'rdiiftt t mtrrvns
Atliko tų pasitraukimu darbų 
kaipo pikčiausi hunų orda; 
{^kelyje šiauroj Lieluvoj jie 
sudegino daugybę kaimų, iš
vežė vigų žmonių sutaupytų 
mnistų arba ant vietos jį su
deginu. kankiuo g\ \ eiliojus, 
šaudydami į juos ir net ran
kų pirštus pjaustydami, kad 
Lietuvos žmonės negalėtų į 
juos šaudyti. Toksai bendras 
buvo Lietuvog padėjimas ka
ro metu. Lietuvos nuostoliai, 
kurie buvo padanti ar tat 

! Rusijos kariuomenės ar tat vo
kiečių. šiandien ajiskaitumi 
iki 15 milijardų. Be to ant 
kelių milijardų šių nuostolių 
buvo padarytu bolševikų, ku
rie buvo užėmę 1919 m. dau
giau jmsės visos Lietuvos te
ritorijos, iki jie nebuvo utgal 
išvyti piistangoinis musų ar
mijos iš Lietuvos teritorijos.

Per visų karo laikų Lie
tuva nukentėjo sulyginamai 
nemažiau kaip lieigija ar ki
tos vokiečių kariuomenes už
imtos valstijoj. Ir šiamlien 
Lietuvoje yra visa, eilė miestų 
ir įmestrlių. kurie iki veik 
]Miskutinio namo riogso išde
ginti. Gana ]>iiulbili miestai 
Tauragė, Šiauliai. Naumies
tis, Anykščiai, o skaitlius su
degintų sodžių jau nrbesus- 

no- j kaitomas.
jau i Iki šiol apie >avo vargus 
to-

Ry

»i vikų valdžia, kuri norėtų vėl 
užgrobti ir prijungti prie Ru
sijon Lietuvių tautos apgyven
tų teritorijų, kad ant tus te
ritorijos iš naujo pruediaue 
rusų valdininkų, u podraug ip 
aiisijungu* su Vokietijų* spat- 
tukininkais. kml išplėsti sn 
jų pagelba Imlševizmų į va
karų Europą, taip lygiai ir su 
pačiais vokiečiais, kurie 
įėjo ir šiamlien telienori 
glemžti Lietuvą ir gauti 
kiu bu«iii kompensaciją 
tuose už atimtų liuo jų Pnui- 
cu/.iju* teritorijų vakarausi*, 
įsprausta 1urp šių dviejų ga
lingų valstybių. Lietuva per ja, Lenkija ir daug kitų ša •y 
vis^ karų buvo nuolutinu ko- kentėjo nuo karo ir-gi sun- 
vos lauku ir kaipo tokia dau- kuii ir jums vjsoiag pagelba 
giausiu nukentėjo. Rusijos; buvo didžiai reikųiingn. Tuo- 
knriuomenė, |iasit rauk dama 
iš Lietuvos, naikino, degino 
visus turtus, kurių tik nespė
jo isgnlM*nti. kad nepalikus jų 
įsiveržusiai vokiečių kariuo
menei. o šie {mskntinieji. užė
mę Lietnrų, stengėsi kuo- 
danginusia išvežti turtų iš to 
krašto, kursai gali nepalikti 
jus karo grobiu. Toksai vo
kiečių okupacijos valdžios 
žiaurus plėšimas ypač padidė
jo. kuomet jie pajuto, jog pri- 
siitejas Amerikai prie Ali jun
tu pusės jau jienis nebus lem
ta pasilikti Lietuvoje; savo

Iki šiol apie savo vargus 
Lietuva nemokėjo apreikšti 
jaisauliui. Buvo gal ir nesma
gi! šnekėti apie -aro žaizdas.
kuomet Prancūzija, Belgija,
Serbija, Rumuniju, Černogori-

mi priaeina aiškinti deleiko 
pagelba, kuri buvo iki šio! su
teikta Lietuvai, sulyginamai 
imvo tlaug mažesnė negu ki
toms valstybėms.

Amerikos Raudonam* Kry
žius tur gražų utflMnimą iš 
šuto darbų, tai aprašymą 
gerb. Kapitono <8. Paine u- 
pie Lietuvos sušeipitiią (Eivl- 
ping in Lithiiaaim}

(Daugiau luiaj.

» *

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 Wert 71 str.. Wew Tark,

N. Y.
— ■ .r---

tai dar jis juos nvjiertrauktų , < ius Prūsų Ki tuvoju taptų aL- 
į katalikus. Jug Kirčiuose v- skirto nuo vokišką* Varinių
ra reformatų kunigai Mari (Eriniam!) vyskupijos. Idant
jarapolėje. šnluouse. Gailia t lis atidalinimus nekenktų
voje ir kitnr yra evangelikų*.
liuteronų dvasiški,jos; tuėinus
tų apieTmkių katalikai netam
pa linterunuis. nei r»*forinu-
tais. 'i'Aip |Nit netaptų katali
kais nei Klaipėdos gyventojai, 
jei teuiii atvyktų ir dešimtis 
f. 4 v*ą s* ♦ iiauMiAy nuuigų.

Bilvieniuose, Ailokurčiamcjo 
ir kitur yra jx» vienų katali
kų kunigų. Tilžėje yia du. Te 
ėiaus nei Bilvi»*<’im, nei Tilže, 
nei kitos nekatalikiško- apie- 
linkui m.*i irsta xat,.ld*is!.o- 
inia. Tai-gi l’ru.-ų lietuviam; 
iv-ra ko bijotis kataliku dek- 
m ss iš -u-idėjinm su Didžiąja 
LiuUsu.

k .n d Ne

P rusų s:.vwx!dai, tai
galinui butų in -ka^i 1a* j>a
rupijas nei
prie žemaičių

prie Seinų, nei
vyskupiją. Jų

yra |»eriiiaža. kmi gab ių Imti
savystuvė vyskupija, bet jim 
galėtų sudaryti kp^štaių Vi- 
knrijaią, t. y. vienybę prikiau- 
-aučių tiesiog nuo popažiautk 

Lygia dalimi pa v v m ta titu
lini, kud ir evangelikų-liutero
nų vyskupijų e-ąnti Kkii|»< -h> 
jt* tnptų atskira nito Kars 
i•klUt*iiiU-s . .*U Vilkuti VHlB’, 
yra vokiškas. Klaipėdos av. 
liut. vyskupija garai galėtų 
tapti savy.-tuveJ

Tai ir vwi m p norui. Tk
kinu-, kad jie atitinka Prūsui 
Flstcvi** T^OrKeaUr.* --SSac

Vasario 26, 1920.

Lietuva* Atstovybė Atnuri- 
kujr tik kų gm o imu L>r. Biel
ski* įtekantį kablegranių: .

“Sausio 20 d. Tnter-AUieJ 
Komisija patarė sūdanti Lie
tuviškai Lenkiškų Militarę 
sutartį prieš bolševikus. Pirm 
sutikinto padaryti tokias su
tartis. Lietuviai jiareikalavo, 
kad lenkai pripažintų Lietm*os 
Neprikiausomylię su miestu 
Vilnium, ir kati Tautu-Lyga 
turi gvarantuoti tokias sutar
tis tarjM* Lietuvių ir Ix*nkų. 
ladipių-Luri ių kuuJcicuca- 
ją nepavyko. Latviai pareika
lavo .Mažeikių. Alukštos ir at
lyginimų už Palangę. “

Liet. Atstovybė Amerikoje.

I
I

kulonijvh tuo laiku negale* iš
kilmių ir prakalbų rengti, pasi- 
riuks parankesnį laikų, tik butų 

labai svarbu ir naudinga, kad Vym » Moterų Kabų Kirpi- 
visoj Amerikoj ta šventė butų • 
pažymėta ypatingu*, vertė* 
darbu. . ‘ , i

Tiesa, nuvargusioms nuo ka
ru piniginė pašaipa <tahar nėra J 
taip reikalinga, kaip pirmiau, i 
Im>i reikia atminti, kud Im* pa- , 
vargusių mes turime <laug ( 
svarbių reikalų, kurie tuojau t 
reikalingi paramos. Lietuvos , 
kutturmiK <iarlw<: mokyklos, i 
spauda, labdarybės įstaigos, 
musų vieniai uč-įų krikščionių 
demokratų įtaigus pusiau gy- X F.

Iš FEDERACIJOS TART
BOS RAŠTINĖS.
Naujos draugijos.

Prie Am. Liet. R. K. Fe<iera- 
rijos 1920 metais prisirašė se-

I

kančios draugi jos:
1) . Av. Kasimiem Kareivių 

dr-ja. Honieatead. Pa.
2) . S. L. R. K. A. 109 kp.. 

Neiv B n Lai n. Conn.
3) . Pilnųjų Blaivininkų dr- 

ja, Waterburv, Conn.
4) . Visų šventų dr-jn, Cice

ro. TI1.
5>. Sv. Praneiškntis draugi

ja. New ITaven, <*omi.
<• K vy

’ Vfl». Vf iv tiA Vfltt IMtTt 11 kll•i ’ ’ i? 1 _2 J C.
veiiimo sunkiomis aplinkybė
mis kovoti. Milijonas dolierių 
nebūtą jierdrrteiė pinigų suma 
tiems svarliieins mitsų tautos ir 
visuomenės reikalams aprūpin
ti. Jei mokėjome ir išgalėjome 

, nuo Lietuvos veidu skaudžias 
ašaras nubraukti, nesigailėki- 

t me pinigo Lietuvos kili Uitom 
darbui. Taut<»s Fondas privalo 
būti t ne gaivinančiu šalti n ni. 
iš# kario šou pajėgų pairiems 
Ijetuvos mokriemja, žmogaus 
darbininko nualintas sunkeny
bių protas ir visa krikšrieinš. 
koji demokratija.

Feilernvija nuoširdžiai kvie
čia visas katalikiškas draugi
jas ir Katalikų Vienybes pa
remti, visomis pajėgomis Tau
tos Fondą ir jo naudai pa«Kr- 
bėti prie kiekvienos pragos. 
Vpar-gi reikt* tų pasižymėlf 

1 laisvės Savaitės laiku.

Jonas E. Karosas.
Federacijos Tnrvhns

---------------------------------------«.

Dr.A-BURKE 
(Lietuvis)

Str.

X

r -s
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRKOL’IS

į

«>;. X L. rv i\. A. 1^) Kp.. 
I »i add<x*k. Pa,

7). N. P. 1*. Kv. Moterų dr- 
ja, r>ewistoii, Me.

S. L. K. K A. Centras ETnle- 
r ari jai moka po 6 centas nuo 
vi><ų kovo narių, liet alsi randa 
nemažai susrvienijimo kuopt/, 
kurios dar pačios užsimoku. 
Tokius susivienijimo kuopus 
|>rirideda prie spartesnio Fe
deracijos auginimu. Federaci
jos ižde pinigų nėra perdaug, u 
išlaidų iMudtaiku nemažai, to
dėl kiekvienas centas i nei liau
tis į Feileracijos kasų yra geru
PiMierucijai aksty nu ]>ukilli
augšeiau.

Iš prisiųstų Foderarijos Kek-
rotorijatui Katalikų Vienybių

Sek reto ri u&
A—— ■—■

f

LIETUVOS MISIJOS TOLI 
MESNIS MARŠRUTAS.

4

šdvomi Chicagos Ihntrikto 
Komitetas IJetuvus Laisvės 
Paskolos apreiškia tulinieanį 
Lietuvos M'iMijos maršrutų:

.\Vdrlioje, vasario 29 d.: 

\VDuknom. 11J-, 2 vai. po pietų; 
Kenoaha, Wis., 6 vai. vakare?

re.

sąstatu teko pastebėti,' kad dar 
ne visos draugijų** ibėjubios t 
Katalikų Vienybes, priklauso 
prie Federm-ijos. Katalikų Vie
nybės konstitiicijuj yru aiškiai 
pabrėžta, jogui tik prie F<*do- 
raeijos priklatmanrios draugi
jos turi teisę sudaryti kolonijo
se Katabkų Vienybes, (Fede
racijos Tarybos ]x>M*dir Pitts- 
burghe. Pa. tearto 11 d., 193b 
m. sutari* vietojo w Katalikų 
Vionyliės“ vutoti vardą Fe- 
derarijos t*kyrui» ir Federaci
ja* apskritas. RvJĄ. Aiumni 
prašome visų draugijų jau in- 
ėjusių į Kataliką Vienybe*, o 
dar noužsūookujusiu Fedoriun 
jrn pu 6 rantus nuo nariu | mu 
hu», tuojau Federacijai atsily- ir Spriugfield, DI., 9 va), vnk.
ginti.

Laisves Savaite

Kalb, Tll., 7:30 vai. vakare.
Sereitoje, koVo 3 d.: Rork- 

fonl,lll.: 7.3d vai. vakare.
Ketverge, kovo 4 d.: R^k- 

ilnJv—Joliet, 7:3d vai. vakare.
Pėtnvčioj, kovo 5 d.: Ht 

Cltarleą—Ratavia, 7;3B vai. 
vakare.

.Substojr, kovo 6 <L: Chicago 
Hcights, IR, Steger, 7 ;30 vaL 
vakare.

Nedėliojo, kovo 7 d.: Spring 
Valley, Tll., 2 vai. po pietų ir 
\V eatville. III. 7:3d vai. vakare.

ranrtlėlyj, kuvu 8 d.: hidia 
na Harbor, IruL, 6:.'JB vai. va
kare ir Gary. Ind.. 9 vai. vak.

Vtaruiiikr, kovo 9 d.: Rimt 
St. Loius, iii., 7 ;3d vaL vakare

Serudoje, kovu 10 d.: So.

I

C

Laisves Savaite
Omaba. Nebrn 7:3l) vaL vnkare.

Pėtuyčinje, kovų 12 d.: Grand
Amei ikns UrtaVMM katalikai i Rapidn. Mich., 7:30 ra!, vak.

n v. Kazimiero dieną, kovo 4, Angsčiau nurodytos kolom
pasiskyrė tauros švente. Ka* -Į jos turi* priorą turėti {«*♦ s
uiut kv. Knzumero <ncun buvo {HŪymėtoM* Hienose Lietuvos

Dr. G. M. GLASER
PratonkuojM M MtM

OOm* 3148 to Morgaa 84. 
Kert* ttro UL

HPUC1JAU0TA8
MotarMkn. VvrUOtn. rainei nfcro

Karine. Wis„ 8 vai. vakare
Milvaukee, Wis., 1d,vai. vaka

Pannlėlyje. kovu 1 d-: She-
hoygan, Wis., 7:^10 vai. vakare.

C tari linko, kuvu 2 d.; De

f

DR. S. NAIKELIS
LUZBt’W 

GYDYTOJAS Ut CUnn nGAS 
Oftoa Ir Oyranltno rtatl 
3358 to. Ha laito SU.

Vaiu^na: aus ■ iki U ryt*: kuo » Iki
‘ *“ ***** J"‘‘ ^ikj figr *k>r^ 

ik 4711 to. AsSiMdU Ai 
* T 1 n.T^t, -rpi

Į

■=»
upvuikščiajaina su <lidelėmis Misijų, 
iškilmėmif* ir buvo renkiuuo

ą fn ūmo.'* i 
viengenčiams Lietuvoje na»ar Į gili tnojaus praneša apie su 
guriems nuo kg • audrų su J rongiiną jų kolonijoj iskdntiii 
-olpti. šįmet ir-gi Amunkoe lie-Igv auairinkiun) priėmimui Mi- 

kolonijos rengiami prie sijos žemiau ;>aduutu antrašu, 
šventėj npvuikšritęimo.1 Kiekvienos kedeni jos kornitr*-

1 - Ina itiuliHiv* upmkl itt|
tažUkL- *>i ’<<lygučiu ir Imnų . 
mraš>is*tujų.

VUat pastangai 
pavanotose cuohm 
tikrai prakalbas į 
|« *. u e a %r sV-» •
rasas srts^ v «RF<** tMATVę IRnL*OlA r

• <vw

Kolonijų Paskalos- Stočių 
i Tatnm* r’«*n*>ę hiui-ų , i irmirinkas ir Mekreionus le-

—

t 11**111
i tauto*
i Bus ri okamo/- aukos ]
Tautos Fondų. Gal visu* kult

| m jos liesus pu.» kuriu įjie b-ait* 

i :nių ir aukų rbikimo prisinuig- 
i u. Kurioms wim pajunku. gai«i> 
Laisvės Savaitę Švęsti uuo vu- 
■ »r«r. ’Ml d I-..*-., r d Į...U,,.

TVI vnu 4 CUTvrr 
mta <x-iuihu 

’isdtata antrašu.

Pi
Mtuvui lak
dini I MII

\ nr<hi
iii Lietuvon i dus KomHcto

‘ į & V Valimtias ir P. Baltotis.

u-.ip-' 3346S<». HaUtiaf ,

«e .r virtose j ■ 2. T' 4
vyktų, daigu 1 Telefonai: Drovc-r 7bi. Dro«cr
_-»l£. . -.j 4-f* t • v * š'*»**» _ _ • ,.

i rupini l kad kolonijų at- 
ritiKtų Misiją-nuly- 

■iruAuun vielų.
f 'kiram & Piet rikl«»'



REIKALAUJA

HOMESTEADtiPA

Oeginen&ntia

AURORA. ILL

ŪR. S. BIEŽIS
I

•I

A AMERIKOS LIETUVIŲ ATSIŲSTIEJI PINIGAI:

AUKOS LIETUVAI PER LIETUVOS DELEGACIJA PRIE

los komitetas. Pirmininku ko- 
! miteto yra mus klebonas. Prov- 

Musų kelunijoš lietuviai aje idence lietuviai laukia atvyk- 
vaikšėioH dv. Kazimiero dienų stunt Lietuvos Misijos. Tuo 
kovu 7 d. Caruegie Mušk* liuli.' reikalu komitetas darbuojasi. 

Vakare bus surengta įvairi 
programa. Kalliės įžymus kal
bėtojai, kaip kun. J. M. Miaius 
ir kiti. Bus vaidinta laisvę 
žangiau t.” Dainuos choras; 
bus duetų, dekieiuacijų, k. a. 
“Mydėk, žydėk I^usva Lietu-

-Ai-itoai..—

TAIKOS KONFERENCIJOS PARYŽIUJE IR DELE 
GACUOS IŠLAIDOS 1919 METAIS.

Sausio 12 d., š. iu., su judo- 
mais paveikslais čia lankėsi p. 
Podžiuua*. Paveikslais buvo

I
a "vm, .iBiija i^ii iu»« ii mu- 

-aie-

4 Lg|| jzangu vtoįrius veilui. 
t Kvietys.

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

(Tą*-u iš 49 num.)
15. ('liicagos Lietuvių Draugijų 31-XII pasių

sta: Dovydo Karaliau* dr-jos $30.25: Vy- 
skujMi Valančiausku dr-jos NUm.OO: šv. Juo
zapo dr-jos Š41.00: šv. Martyno dr-jos 
$101.00; Šv. Mateušo dr-jos $77.(X); šv. 
Jurgio dr-jos $82.25; “Birutės Kalno” «lr- 
jos narių $5.5O^-tiksluauka Lietuvai— 
įrašyta ‘4LfetWw valdžios“ 
Kv. No. 1iM» . t J

suskaitom
I - 4<e»f»no• ••*••' •*« * * B •' ’T

MERGAITES 

Irt metų ir suvirs pastoviu 

Vietos Sviestam 
Švariam Fabrike 

Prityrimai! Noreikai i imas 

Gviktina kad Lietuvaitės 

VulSAdo* 7 JO iki 4:30 

l*usr bminu Saito toj 
$14 Savaitėj niokniantvs 

Nuo itukiu $16 iki $25 

Atsišaukite 
SuiM'rintendcnbi Offiee 

Sauyar Umcuit Couipany 

luil r— 4u4J \t. iiariMuu

I

REIKALINGOS
MOTERIS 1H MERGINOS 

dėl lengvutis 
A SS E M BIJ \ G -1 ’ZS A K Y M L PILDY MO 

\VEDGING -Pt’NCII PRESE 
PRITYRIMAS NEREIKALINGAS- GERA 

UŽMOKESTIS- ŠIVARI APYLINKE
THE BOYE NEEDLE COMPANY,

4343 Ravensvvood Avė., Chicago, iii.
K——

Lietuvis Gydytojas ir
M •

viuįįueiuu savu uruliu*, Kūdi
kius ir senelius.

Pertraukoje p. Podiumas 
kalbėjo apie Lietuvę ir Lietu
vos šfluJims prašydamas aukų. 
Po prakalbai pp. S. Balt rusai 
tis «u A. Jurgelioniu perėjų ir 
surinko 41 do’. Aukos liko pa
siųstos Lietuvos Misijai. Auko
jo:

Po5 dol.: J. Baltrukas ir D. 
Baltulis.

Po 2 dol.: J.* Josiantis ir P. 
Petkus. /

Po 1 dfll.: V. Tautkus, A. Zn- 
deika. J. Petraška, M. Balriu- 
luis. L. La urenąs, S. l^iurėnas, 
J. Junnuakas, Šleževičienė, A. 
Zajtalskir. A. Žekonis, A. .Me- 

Jusi s ir A. Pelkienė.
Kitos smulkiomis.
Vtao 41 dol.

Bendra *uma Frs. 136,082.00
I

\
 Patarlė saku: P Genys mar

ga*, o pasauks Jai msig« s-
» nia.” Ttaug tiesos toje )<atarlė- 

je. Nes žmonė* savo gerais ir 
.blogais durimis labai paįvairi
nto jmsaulį. Jie jį judant mar
gesni už genį.

Musų kolonijoje tų margu
mynų ir netrūksta. Tai vieno 
pati pabėgo, kito vėl pinigė
li lh< H|)krattotė. Čia vėl kitas 
lia»do gyventi sulig nionkių 
maksi6. be Dievo. l»e motery
stės sakramento. Tai vėl tam- 
konains teatras lošiamas. Na
gi, ar ne margumynai t 

Bet yra ir geni darbų atliktų 
iuŪsų lietuvių tarpe. Yj»hl- lie
tuviai čia rupinasi tėvynės ir 
Bažnyčios labu. Įleidžia savo 
vaikučius į parapijinę mokyk 
jų, buri, kad jie užaugtų ne ko-1 
kaus leu žydukais, kurie lietu- 
viškos kalltos nemoka, nei neži
no kas tai yra Lietuva, bet 
kud mri.ų tikrain tH-iuvtnis, »n»- 
JįnČiais savo tėvų gimtinį Rtaš- 
• "\ta tik galima lietuviškoje, simušdavo į išėjusio iš namų 

<• ‘■muKyiloje, kurioje irpiv’-mft- 
kin ai i ui. ’

Girdėjau, kad kovo 3 d., š. m., 
čionai Line j lietuvių liažnyčioj 
prasidės Misijos ir baigsis ne* 

W dėlios vakare, kovo 7 d. Misija* 
duos gerai žinomas j nunoksi i- 
įlinkus. Tėvas V. Kulikauskas 
iš Tėvų Marij<*nų Kmigregavi- 
jos. Pamokslai bite sakomi ry
tais ir vakarais. Geistina, kad 
netik ėiouaitiniai lietuviai kata
likai pasinaudotų tomis Misijo
mis, liet taip gi Šteger ir llar- 
vey lietuviai turėtų atsilankyti. 
Bus daugiau* kunigų, kiekvie
nas turės gerų progų atlikti 
Velykinę priederystę liuesai. 
Taip-gi bus galimu įsigyti gerų 
knygų ir įvairių misijinių da-

. tvkų.
Tikimasi, knd trumpame lai

ke ir p:ui mus atvyks Lietuvos

KEWANEE, ILL.

S. B.

| VatMuio 15 d., A m., L. Vyčių 
60 kp. buvo surengus vakarų, 
kuri* įvyko poiiažnytinėj Kvo
tai nėję.

Nora labai buvo ftalta ir šiau
ry* vėjas be KUMimylėjiiuo at-

BnogauK veidų, kad net ašaras 
iš akių išverkdavo, vienok ga
na daug žmonių suairiiAo. Tie
sa, programa neprasidėjo lai 
kn. kaip būvu pažymėta ant 
įžangos ženklelių, bet užtai ne
galima mėgėjų kai Gilti. Jie* 
lmvo prisirengę pažymėtame 
laike pradėti, liet luukė žhmi- 
nių, kurie, jtavėlųvę, bėgte at
bėgo svetainėn. Tat ir prisiėjo 
užtrukti.

7:30 vakaro vedėjau I. K. D. 
išėję* ant eatrados perskaitė 
programų ir tuojau* prasidėjo 
vaidinimas.

Visųpirmn vaidinta “Eilė 
galvon, velnią* vuodegoti.” 
Morkų Garavo* rolėj buvo P. 
Zujus. Povilo SkamIno—,J. J. 

Pili|xuii*, Morton—p-lė 0 Ga- 
leekiutė, Rozalijos—p-lė .M. 
Maršalkiutė, Silvuko—Ig. K.

Umija ir pakaibre apie dabar D. Visi atsakančiai atliko savo 
tinį Lietuvos, stovį. .

i Papartis

PROVIDENOE, R. L

Daug paduodant “Drauge’’ 
žinių iš kitų kolonijų, nesimato 
tik iš PruvidauoB lietuvių ve*- 
kimo. J* • >•-' - .’r -A’V

Lietuviai čia darbuojasi tau
tos ir Bažnyčios labui. Turime 
gerų klctamų, kun. P- Va’tonį, 

kuria atvykęs čia suoi'ganizavo 
lietuvių parapijų. Lietuviai 
katalikai sudėjo dane niuitrų 
nupirkimui hažnyėioK. Nora <tar 
savom imžiiyrūte ueturinip. I»ol 
tikimus neužilgo euhiiaukti- Du-
nartumr laam, anų < m. vie-' 
to* vyskupui, fninuddos laiko
mos katedroje.

Pirmiau lietuviai buvo laimi 
sub’ukrję, liet ui vykęs via k u u. 
P. Vaitanis itangrh patraukė 
prie Mrlttvy.-lėe ir «u< '’ nir 
minu ««vc vadinusi taikaus ^n* 
lų»r skaitosi t ikrais lieluviaus 

| ir uirtm t.ieluvi** iu*ttdai-

«■. Kaip kitose lietuvių kolom- Į
l jiMtir, Uup ir pas uuir y ra ėuda |

Chirurgas
SM1 W«U S3n<! 81.

Kąjupaa 8. I.cavltl St-
Telotanan Canai 02S3.
Valandos 1—k ir 7 tkl > vakar* 
Reaidenalja:

ėtt-ė W. sand n*.
Telefono* McKlBley <•>* 

Vatondoa: Iki 10 ikryte.

K

a

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.8 S )

MniiniiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiittiimmiiumiiiimimiimiiiiiiiimtmimNtiniimmimiiĮ 

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. 
Išbandyk šį naujų išradimų.

2314 W. 23 PL Chicago,
T«L Caual X1M.

f J. P. WA1TCHES 

IATTORNEY AT LAW
IJETtrre ADVOKATAS

tr.43 s. woon stiuckt
CMICACM).

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvį Dentistas

* 10MT Kn. Mlrhlfan. Avme ♦
♦ n-4-d m. *

▼ALANDCVU ■ IM • wto—.
**4x<p* <« v *:«•«<■ ♦♦eeeee**

Dr. I. L MAKARAS 
j IJrtuvii GydrKijM ir (lururpi 
l iuwi<uMirt lauaa s*. MlrSlaaa Ava. 

lrl«r«*UM rnlbaaa Mt ir Callaua Maa 
Chk-a>ol: 4&1& Ko. Wood Btr.

Tik Krlvrrr, .atrak, aaa BiM tkl l.to
Tviafaaaa Tarto m.

r..................-............... ...................—z

X-

V V KAI II! MoTKHYH. ar jum* jmu ji, tinviua. 
kad lapu l/.riiatu giduolė praštilinuuiii pIvtMkanu ir 
nulalkytnui plauku tdlnklmoT
JKMMHl klU GU.IM1 H IMT.

—• ** . i>M j,ru
j. a> ■< i—.*». h lupu ūmi a gyduolė iiuu 

•.•vmmmsms tr uiauau amsimo iw tu nar. ausiiprina 
plen-'jonf I us plauku*. i«adnro juo* U bei Svainiais 
ir brlljuntarai bHsganriats

|*-ri».MVIi! Zombiu pa*l>ai(u»i kompanija nlo-«>- 
liiilikl*«i giarauluoj* hom-Kalio Plauku lialU,*. 
Jog Jl« greitai Ir visltkai iirukalina plcinkanns Ir 
sulaiko plauku slinkimą.

HMOMbT reiki Ištiki t r Mt-n-HnjUj linuku Ftuii 
k* paa barlHirlua tr a|,tlt'k>>*r arba pirklio i- ugi-n- 
tų. <Irakuus loruiato, autini k «rx (puaė svaro) lu«n- 
ktiti |uimdpo«in ui 11.00; 4 u* ui lOc.

Hbundyniu) J<> gerumo Hplrklte ė| ku|i>in.|, p.<*V- 
modami save vard* ir udrr*) ir ;rt« Uite 14a. veetto 
sinmiui p-įdrngtmul )Miraiuailmo lė*u, o u.r, pri
siusime saiupal*

lU-Ud. PS3 So. Bl«. Chfc ago
Trlrfoua* H*,m*rkn S&44

DR. A. A. ROTH, 
ilmuu, cydyioja* Ir cldnu*** 
KprfijallaC** Moteriškų. Vyriokų 
Vafliu i* r,wJ rTtmtiiūkų Ugu

<um: 3MM Ko. Ual-lcd Mt.. Clil.-ago 
T<-hf<m«* Drorcr MSS

VALANDAS; 10—11 ryta 9—I po 
pli tŲ 7—■a valu Nralėlliauia IO—I1 d.

V.—Atskiri asmens, aroa asmenų grupės ir nežinomi asmens.
1. Kun. Kaz. Ambrozaitis iš Binrfintnton, N. Y.

9-V1 pasiuntė avalynių kompainerinits ir jo 
vaikų ir brolių Johnson suaukotus $2.350.1X1 
per prakallias 2tėXlLl!H8 dėl “Jjthuanian 
Liherty” įrašytu Delcgui ijns Reikalų sky- 
riiin. Kv. No. 14........................................................ Eis.

2. KazyR V. \ asylius iš Plainsvdle, Pn. 1O-VII •
paaukojo Liptuvoa armijiu amuninjoK ir 
drabužių pirkti—įrašyta *’Karinės Misi
jos” sųskaitun—kv. No. 40.............................  ”

3. Kasys V’. Vosylius, taippat antrų kartų—
kv. No. 46............. .......................................................

Torontievių Lie>tuvių (Torontu, Ont., Gana- 
d«) per V. Jusaitį paaukota ir prof. Volde
maro ir kun. Žibaus vardu pasiųsta—įrašy
ta “Lietuvos Valdžios*’ suskaitom—kv.
• v t». K^aJ • a • a •• ••••••• • ••• ••••*• • • * a • a a a •

5. Nežinia ke.no kabeliu pasiųsta |H*r Amerikos 
“Irving National Bank” ir Pnryžiaus “<'ox 
& Co. Bankų” prof. Voldeniani vardu. 
Lietuvos Delegacijai, su |>ažymėjitnii “Jur
gio Ri-katis naudai" F r. 3.7LS.IM)—įrašyta 
“Delegacijos Reikalų” skyrinn—kv. No.

«

13,831.00

73, Ot»

i ,1.(10

4.

• •

• •

1,115.45

L718.OO81....................................................'........................... .
(Reikalinga iš Amerikos junuškiiiimai).

‘ —L
.,.Frs. 18,814.45-Bendra suuia .

Bendra visų Amerikos aukų suma.
.1) Tantos Fondą*...............Er.
2) Isiet. Neprig. Fondą*. .Fr.
3) A. L. C. Komitetą* nu-

kentėjtffiienib dei ku
ro šelpti......................... Fr.

4) Atakirte L. Dr-jos.... Fr.
5) Atskiri asmens............ Fr.

455.763.80
14U,40&.80-r£2J UUin—$2.MX M K)

2KJm<X)
136.032.4»»
IM14.fi

Fr. 780,4 K m ®B64-X2, l u I .(MM- $2.! H m h h i

B. IS KITUR GAUTOS DELEGACIJOS 
REIKALAMS AUKOS.

1. CaM**“U, K. L. Amerikos K. V. diplomatas . Fra. 209.00 
(Bus daugiau)

Viso

roles.
Po tos *vkė vienu akto komo- 

dija “Š Ii ubas su viržiu.“ Jų 
vaidino jaunos vytės. Gerai iš 
ėjn. Monologų - ‘‘Hapnas ujūe 
tėvynę” Onos rolę atliko p-lė 
(>. Gafockiulė. ‘Lietuvos” p-lė 
M. MarraUuuU'. Iš šilų jaunų 
mergaičių galima bus susilau
kti gabių mėgėjų, jei nepraras 
energijos.

l’iiskui sekė dialugzs: “l’a- 
m kali m;ji nm* lietuvaitės su pa- 
liokaite.” Jį atliko D. Norkiutė 
paliokėk rolėj ir A. Dtnpartukė 
lietuvaiti**. Reikėjo stebt*tieM, 
kaip jaunos mergaitės sugebu 
taip puikiai nuduoti. Novoj lai 

j įmones sakė, kml <tar pirmų to- 
I kj vakarų Kowaoėje mato su 

mBrgunrynnis. Laitai 
kada jnuiifltė 

kut i ūmiu-1 čt
>: “ihiktr

I tokiais
| žmonėms patiko, 
li&eiiuuil “Lietuvi 

’nm įmint prabėk 
:nul .iš tave užauginau, 
i rankomis užnt-šmjau, savo duo 
1 ua mmliuan. gricinis ir miškai) 

| ita'httIM-b UHUifščill li.'MIUvMHH tu
- f, v t •milui u .... u

inu iiituvaitri |iiis>
1 M- * -to ’•<

v »rp. tti<• ^-<1 JT*T*’. 1 f K’l’

HEIKAI.IVIU.
Apfirvn’K-c mouldnrtal ir corc-ma- 

kcrial. yurl būti tarp« 1C Ir Ji mėty 
•unuino. Gera utniokcatin Ir prcltna 
pnJcylintaa. Itabal serą proim i Įmok
ti gerai apmokanti amata.

Alalkaukitc.
Jo*. A. 1 Iruti y l-tHiudrv Co.

4Btti St. X S. WcM«-m Avenue

REIKALINGI LEIBERIAI
I

Prie statymo darbo.

WESTERN ELECTRIC CO.

West 48-th Avė.
44 N) pikių Į nietns 22 gatves.

. RKULA1JNOI
J’rityrę "Sbearinvn" dirbu junk 

yurdoj. ninkeatia >6 ) dlen* taip put ■ 
rvkliultnm prityrę Iriboruu. mokratu ' 
f» | diena

J. Antfahtata.
įsi: U. 30111 Mn-1-1

THt-fmiaa Uiti t mirti; ISX">

Enltriku raergmon—Gera 
mokestis mokinant ies. 

Trunųios valandos. 
North veste m Car Seal 

108 N. Jefferson Si.
Co.

S. D. LACHAW!CZ
Ualvvya '^afeorlu* palarnaaja. lai* 

u* pirUMli maldlin at-
••iMUtrll. o minr .lota bu<m

. *meiono« gerai pritaikinti akiniai 
i bua pulengvinimu de! lūšy aklu. 
; Kuomet tų kenti nuo galvon okan- 

dėjimo, kuomet raidė* llc.oai j kru 
kuoi.iat idealiai ar aluv« ar ic- 

, lai, lai tuomet yra lenkina, kad 
{ reikta Jum* akiniu Mono 1B motu 
z patyrimas priduos Jums geriau*!* 
; patarnanm* ut prieinam* kaina 
> net

I

OR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
OfisM 4930 W. 13. St.

Katup. 4* Court
Ri*. 1ŽS* W. 49 Avcmu 

Tol v fono* Clcaro >*B* 
Ofiso Cicero 4 8 

MALHA3IK METLVHKAJ

lulp temai net Iki *>.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
| Egzaminas antefidsmos dylaU.

Kjl=ps.-: IS ta; pu-.a. .
/ J-iHo» luboa virt Hlaa’o artk-kc*. 
( Mambarbi 14. U, 14, IT to t> 

Tėmykitr | nuuio pante). 
•, Valandos: nno T rnJ lOryto Iki * 

rnj. vakar*. Pansdt-llala. Mor»4*- 
/ mta Ir Petnyčlomta.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
On«** 1MdmirM y į:

South La Šalie Street
KMiuUuto Ui

T«4. Cintral esvo
PAIEŠKO

«> i

Ju<ma* llnuuutK
• • H M siu* M. \\<*4iill<

JiMia* U.'*n-kr*tM
IJuodu .*» c. KiMklurd.

T<l>f<ma» Mulu JSUM

l'nlM*kaii Ju<u*|>o Mxk*rv. pu*l- 
nunėlci IR IJi-ldvu*. Taurus.* up*kri- 
eia. Pajūrin i>*rati. N.-dn.it) knlu.o 

U Ui'lurira liUBk* i.u» Jn tau- 
.M.’ldllu alailLi ikli. arba pru- 
ipl* II- IB kalno tartu a.'iu

MilaMa* KnrtMila-
m. ManatiOeld A»c. < lihvig'".

Vakarais, 812 W. 33 8t.
T< l. Tani* IUI

ILUNOBUS PARMOS.
šo akru 5 kiuiibariu namus 

dideli- luiruc ii kiti biulinkni, 
uja-lis In’ga per farmų. 6U dir
bamo* 20 gani kloti ir mišku. 
Vertes $M(MN). jiaraidnoiia už 
$4500.

240 ukru visi nauju budin- 
( kai, 40 akru -o<io 8 metų se- 

miitm. tiiHu- gi-ra* n geri inti 
kai lygus 2<X> -ikru dirhamus 
ir miškus, gmiįklos, gyvuliui 
mašinos. Netoli mii-stu kainu 
$L(XX) įmokėti d likusius 10 
metų 6%.

160 akru žeme*, vienas ua- 
nnia 6 ktuiilMM iuia antras 3 
iUMubanai 2 bu ules ir kiti vi- 

' dutinini budinkni 6 akrų uo
lias ž<*me lygi, netoli nuo mie
sto. ParsiiiniHiii su gyvulinis 
ir mašmoiuis $15000 įmokėti 
$5<Xlii likusius ant 6%.

IK* akru J I in>Hn* nūn tnicatu 
K«ri budinkni arr.< tome icrraa imk- 
bnr ir rsnikb* Fjnita i-rm, viationnH 
*IM*I>. <l*tor pu t *u |r»-
liai* ir uialiniiuur <>* Iniuk'41
reikti# •&('<>*) <■ iik>i*t«M an<i pm 
1 mcl u*

M *ltrw< ant
l«artr .*■ kaluliui

e 
dama Hvetimam krašte ir pa
pilde virė minėta* klaida*, ku
ria* Ona priminė. Kai-kiiri<* 
pasakojo, kad kaip kuriom* 
moterėlėms net ir antin* iš 
akių pradėjo riedėti. Progra
mų užbaigė tautiniu himnu, ku
ri a t Kinto jus atgiedojo visa i 
puldika.

Pu tu sekė pasilinksminimas. 
Vedant p-lei M. Kvetin*kinT<*! 
ir Ig. K. 1). buvo žaista žaidi- 
mai. Daug žaidimų ^eivaaie 
ėiai pirmų kartų jmmulė.

Beje, pmudai barimu musų 
gabios rytės buvo |uignininta; 
skanių užkandžių ir Šiltos ka-1 
vo*. Žodžiu Miknai, vakaras 
tikrai *euiuium>. Žusinvs, kiek 
teko pastebėti. Irtivo pa tenkin
ti.

f mnufttinn. yan yra -
9 uoliu augSCia UI n»<! n o veido. 

krHva Ir tamalų plauku J'* at- 
vnla«o II (’hliugua ) l<<H.kf <>r<14 III 
Ji« apatių vrno *«ni vieno kambario 
• ii in.inltu u|*l< |M>ru •laii'ltj !•* vr- 
llaua dingo pa*uin4*iilO* uiuno 17*00 
Mena ttl *•" ir geru imfcrmlen.
Kur ttliuot loki iniogų mulo,
nrklte prunrktl u gaualle 110 0# 
VADU-

=
1
f

irimtotlniv

Par-hliK.ta

US><M

Gitoto larm^įintnkji- leAko virte* 
kurtam f* grrb KliAninu butu 
kalinga* iiiMlvnrkit utaiAuuktl ah> 
tralu:

■ui - T
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Al ih<* price r lok oe HELBa >■ 
better, bigger and morr pjeasing 
than any uutd Havana 
rjJGAAM orwcwi/I<J
Stt.r.trnx »fr I < I
A»*> ytttr dcaltr l» favoritą »,r
• r^tt au^ly yaM.wrN« »

1 i vwir ctr-Mt Hm cn v i

Daugiau tokių vakarų.
Starkui.]

’ CICERO ILL.

Tu u t o* Pundo ii L. IL Kry
žiaus ncjiapni.'-th* ^trfrinkiuuu* 
įvyks panedėJvj. lu»v«» 1 <L. šių
m.. Rv. Antano pampi jie* mo
kyklos. kaniltaritutoo 7:3H vai. 
vakure.

Visi nariai ir kas tik užjuu- 
ciat prakilniam

I * a .. • •

avoi^H pribūti 
vari

U il.MIM*lllie ld- l 
Cm jau uc
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ių dAfykų

T. F. ir L. R. Kr. Vald.
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L1ETUV08 PASKOLOS
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KOLONUI!

Rėmėja.

PIENAS VIENU CENTU

POLICMONAS PATRAU
KIAMAS TIESON.

I

ŽIŪRĖSIM. KAS LAIMĖS 
LENKTYNES.

DAR DIENOS ŠVIESOS ( 
KLAUSIME.

Atsiranda daugiau priešginy- 
bių.

Iš LABDARYBĖS 5 tos KUO 
POS SU8IRINKIMO.

CHICAGOJE PAKELIAMAS 
SVAIGALŲ KLAUSI 

MAS.

Pirmadienis, Kovas ld., 
šv. Albinas.

Antradienis, kovas 2 d., 
šv. Simplicijus.

Sknuidionyj, vasario 22 <L, 
m., Lalniaringos Sąjungos

Į CHICAGOJE. j
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Ti iš chicagos lietuviu Vakari < n b u La.
įžangos ž<«nldehni jau parda

vinėjami. Juos galima ganti 
kiekvienoje parapijoje Chicn- 
gojo pas kiekvieną tos draugi
jos narę.

Kai-kuric aldermanai reika
lauja referendumo.

- -----*T-----
Chicagos mieste tarybos ju

ridinis komitetas užvakar 
?•’ > • ■ ’ ’ ’ 

įuus vieną komiteto narį visi 
kiti vienlmlsiai išreiškė min
tį, kad svaigalų prohibicija 
yra blogas daiktas, kad pro- 
hibicijos konstitucijinis a- 
įnendinentas turi būt atšauk
tas. knd svaigalų klausimas 
Illinois valstijoj turi būt iš
rištas referendumu.

sai komiteto nusprendi
mas nors nėra oficijali*, l»ot 
jis turi daug reikšmės. Tas 
liudija, kad ria nėra stipraus 
pastovumo.

Kuomet šalies kongresas ta
rėsi visut i nūs prohibicijos.
klausime, svaigalu mylėtojai 
nepakėlė savo balso, nepro
testavo ir nesakė, kad tas bu
tų kenksminga šaliai. Jie ty
lėjo net ir tuomet, kuomet 
kongresas pravedė visatinos 
prohibicijos įstatymą. Tylėjo, 
kuomet valstijos lenkty-nian- 
dftmo? ratifikavo tą įstatymą. 
Nieko pikta nematė, kuomet 

.valstybės departamentas vals
tijų ratifikavimą patvirtino.

Tuo tarpo šiandie pakelia 
protestus, kuomet tas įstaty- 

rMg jau pilnai veikia, kuomet 
šalies gyventojai ima apsi
prasti su prohibicijos stoviu. 
Ir jie dabar mėgina įstatymą 
sukoneveikti ir išnaujo atgai
vinti bravarus.

Tiesa, kituomet Chicagoje 
buvo pravestas referendumas 
svaigalų klausime. Svaigalų 
šalininkai laimėjo. Bet tasai 
referendumas buvo atliktas 
tuo metu, kuomet jau buvo 
pradėta šalį apsausinti, kuo
met tas balsavimas neturė
jo jokios reikšmės.

Aelvi HiHims Cermuk, komi
teto narys, jatreiškė, kad be
pig stovėti už prohibiciją to
kiems žmonėms, katrie šian
die turi prisikrovę užtekti
nai svaigalų. IM paklausk 
žmogaus darbininko, kurs ne
turėjo išieftliaus įsigyti svai
galų, ką ,ds pasakys.

Aldermanai sakosi, jog jie 
•Vaičaiti klausimą jmkriin tn. 
dėl, knd to reikalaują nuo jų 
patys piliečiai, katrie juos 
išrinko atstovais miesto tary- 
hcm.

$1.25 VALANDOJE.

Nebus lengva Chiragai pra
vesti parėdymą, kad vasaros 
metu ria laikrodžiai hutų nu- 
statomi viena valanda pir
miau. t y. anksčiau.

Priešininkų eilėn stoja ir 
paštu. Pastos valdininkai ]>u- 
skvlbė, kml jei Chicago turės 
nuosavą-laikę, tuomet j visus 
miesto ofisus laiškai Imk- pri- 
statomi vėlinti,' fv •* L
rūbu laiko, iš to turės nuos
tolių didžiulės kompanijos ir 
j staigus.

Sako, nor- Chicagos laikas 
Ims atmainytas, lx*t federalis 
laikas visoj šalyj paliks tas 
pat kaip buvęs.

Taigi via ir susiduriamn su 
svarbiausiuoju klausimu.

Kirk palaukus gal atsiras 
ir daugiau visokių priežasčių, 
kenkiančių tam sumanymui.

PIGESNIS.
- *

Su šiandie, kovo 1 <1., pienas 
atpiginamas vienu centu kvor
tai. Vietoje 15c. bus inokntna 
tik 14c.

Policmonui Henry Milės 
įsakyta stoti prieš civilėa ta
rnybų?. komisiją.

Jis kaltinamas, kad praeitų 
rinkimų dieną Grogano hilijar- 
dinėj gerokai surėžęs Artliu- 
rui Snllivanui.

VALSTIJA DUODA $5,000 
• ATLYGINIMO.

Manių statymo kontrakto- 
riai sutinka darbiniukums mo
kėti po $1.25 už darlio valan
dą pradėjus birži'lio 1 d. Kai- 
kurie jau ir dabar moka.

Kuntrak toriai .-ako, kas 
jiems galvoje. Tegu darbinin
kai imn kiek nori. Cž tai nu 
kentės poli visuomenė. Nesi 
kontrnktorini pabrnngin- savo; 
kontraktus.

Tokie dnrbininkų augšti rei- ( 
kaianmat visgi ture* prilipti, 
liepto tralą. Nes žmonėms jnu 
ir šiandie negalima paristatv- 
dinti namų dtd nepupnuto dar
bininkų pabrangimo.

Kii'p gi bus toliaus ’

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

“Rntns ratą vcjfl, knd ir ve 
jn nepaveja.’* Tni sena lietu
vių jMitnrlė. Bot t n patarlė pri 
'nilfinnmn tik prie vieno veži
mo, kurio jiaskutiniai ratai ne
paveja pinnųjų. Oia ir pasar
ga. l’ž tai ir nemanyk, kad ku 
savo ratais negalėtum pavyti 
kito vežimo ratų. Ne tik pavyti, 
In't dar ir pralenkti, jei gerai 
įjudinsi šyvį. Bet. saugok Die
ve, n esi leisk galvon to« min
tie* savo vežimo paskutiniais 

iiuiai- vyti puniuuMiu* lavų ve
žimo vodančiuR ratus.

Daliar Chicagoje įrijndino 
dnng vežimų, įsisuko daug ra
tų. ratukų Lietuvos Valstvbt** 
paskolai.

Bridgeportas iki šiol pasiro
dė didžiausiu ir greičiausia be 
sisuknnčiu ratu. Nestelndina, 
nea jis yrn tikros aukso mainos 
lietuvių Amerikoje. Antra sa 
vo dalumu—tai žemaitiška 
Town <»f Lako. Jos ratai antra 
vietą užima šioje garbingojo 
lenkt y nė-jo. Ji nuo I»ridgvi>urto 
skiriasi tuo, kad neturi tiek 
daug pralobusįų pramoninin
kų. liet apie žmonių turtiugumą 
nė kalbo- nėra. Kaip girdėti, 
dnug Chicagos liaukų jos do
leriais užkimštos. Bet nedide
lis Brighton Parko ratas pavi
jo ir pralenkė didelį To\vn of 
l^iko ir kitas sau lygins, liet 
turtingesnes, kolonijas.

Aštuoniolikta ketvirta iš ei
lės. Jos piliečiai beveik visi 
darbo žmonės, tai ir ratas jos 
atsistojo ketvirton vieton. Bet 
kad joje gyvena tikri Lietuvos 
jin t ri jotai, tai nėra abejonės. 
Hlai ir pavyzdia. Atsilankius 
Lietuvos .Misijai, vienas iš tų 
darlsi žmonių nusipirko Liet. 
Lnisvės Pask. Ixmų už pusan
tro tuksiančio doiierių. Aišku 
knip diena, kad netik pirkliai, 
1x4 ir liankierini nesninušė jo 
patrijotiznie. Jei giedras oras 
pasitaikys, kelias bus sausas, 
labai galimas daiktas, kad ji 
bandys lenkti ir didžiules. Kad 
ir ne pralenks, bet ir nepasi
liks.

i t

Kitos kolonijos, su mažes
niais ratukais, ir-gi švilpia 
kirk tik gali. Žiūrėkit ką daro 
\\’est Side. North Side, Cicero. 
Net dulka.

Dabar ve kas indonm. Kat
ras vežimas ims pirmenybę! 
Ar tas, kuris smarkiai pradė
jo, ar kuris palengvinus. Man 
rot losi, kad tas laimė*, kurio 
arkly* bus giliausias, gaiviau
sias. Su kuinu toli neipisi va ry
si. Bet :r irigsuę ifiėpria. 
Čia reikia tikro lietuviško ar
tojau* trauktuVo.

Berašant atėjo mintis, ką-gi 
socijalistai darys! Vienok men
ka iš jų nauda. Jie ir vasarą mi 
rogėmis važiuoja.

Truputėlis

s,
5-tos kp. įvyko susirinkimas. 
Posėdi* buvo neskaitlinga*, 
liet gyvas. Reikia jiažyme- 
ti, jog pastangomis p. B. Jakai
čiu prisirašė keletas naujų ua- 
rin. Žiūrint j Luini. Sąjungos 5 
itp. TiojnuM Liro.'i. Tki loi 
Bridgeporto pirkliai, rodos, 
nė žinote noMuojo, kad yra 
Lalrinringoji Sąjunga, kad yrn 
našlaičiai, kuriais ji rūpinasi. 
Bot dabar jau lnlslarybės bal
są, vardan našlaičių, pradėjo 
išgirsti ir piridiai. Štai pra
eitam susirinkime p. Masalskis 
(gniboriua) jiatapo amžinuoju 
nariu. Koks tai gražus jiavyz- 
dis kitiems pirkliams. Kiek 
tai pn« mus, Bridgeporto, yra 
daktarų, advokatų, krautuv- 
ninkų, mėsininkų bei groser-. 
ninku, laikrodininkų ir kitokių 
pirklių, sunku butų ir Su
skaityti. Bet kur jie yra? Kada 
darim žmonelini aukas kloja 
dėl pastatymu našlaičiams na
mo, tai mus pirkliai, kurie 
minta iš nu)* darini žmonelių, 
to nė nemato, nė negirdi, nė ne
žino. Darlio žmoneliai jau iš- 
sėmė savo kišenhis aukodami 

šimtinę, kitąs ir dvi. Dabar 
jau pirklių eilė. Tai-gi pirk-i 
iiai. sukruskite! Tapkite ir 
jiųt Labdarybės amžinais ar 
gari*'** nariais,© tuomi nutiesi
te pamatą našlaičių namui.

5 taa Kuopos Pirm.
------------

IŠ S. L. R. k A. RENGIMO 

KOMISUOS SUSIRINKIMO

U£Tuva
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H « irt^VPV i ir

on v įomaiuo lie. i u v ujl

kad ta» yra vUUkni Kalima; kad por Lietuvių Prokyboa bendrove Tamata Kveltal rali paaiųaU ptniffų 
■avltklama Lietuvoje?

Kadnnri Uek dnug pinigų Jau yra aiunAama per 'Bendrove Ir keliai peraiuntlmui ant Uek p*- 
kad dabar

Musu kainos auksinu nupigintos ir yra tokios:

100 • auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00

200 4.00 • 3.000 >» 60.00
300 ' 6.00 4,000 80.00
400

9f
8.00

1 A AA
6.000
n fv m

>, 100.00
4 fLA smi -. M M. *

1,000 >• 20.00 12,000 *4
loU.UU
200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mm Jau rauname tinlų. kad nlniral por mui atysti nueina Lietuvon Ir 
BM) laiko.

bei plAteanly informacija ralyk tuojaua ant iemiau paduoto adreso, 
tsunr priduoti aliUUAl aurai? t# aavo adrese ir kam pimrua siunčiate ir mei

Fra išmokami I vienų m6-

Jei nori tai call ptnlcus 
i juos tunjnm pniriųalma.

Lithuanian Sales Corporation
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

Bet ką tas reiškia suiyginus 
su kentėjimais.

Jackson, Miss.. v»s. 28. — 
Pirm dvidešimts šešerių melų 
arti Columbia, Miss., nužudy- 
tttg Will Buckeley. Žmogžudy
stėje inlurta ūkininkas (fai 
tnervs) Will Purvis. Buvo 
suimtas. Atsirado visokių liu
dininkų prieš jį. Teismas pa
smerkė miriop.

Atliekant egzekuciją (ka
riu nt ) nuo pasmerktojo Pur- 
vio galvos nuslydo virvės kil
pa. Purvis krito žemyn, bet 
išliko sveikas.

Po to jo advokatas, 
remdamas faktu, kad 
pat žmogus už tą patį 
žengimą negali Imt < 
baudžiamas, 
nuo mirties. Bet nelaimingasis 
vistiek buvo uždarytas ligi 
gyvos galvos kalėjimam

Praėjus keletui metų kitas 
ūkininkas, ant mirties jmtalo 
būdamas, išpažino, kad tai jis 
nužudęs Buckeley ir todėl 
Pnrvis neknltai kenčiąs.

Suprantamu, ]s» to Purvis 
buvo išteisintas ir juiliuoMiotas 
iš kalėjimo.

Dabar Mississippi valstijos 
legifdatnrn nusprendė tam 
žmogui atlyginti—duoti $5,- 
(MHl už tai. knd jis neknltai 
kentėjęs'ir <lnr galėjęs būt pa- 

i kart a^.
Tai ko pnsitAiko murgain 

' jiasanlyj.
1 kum:-- n; !•' »»«» i-ąiitOaivs.

I Augšturnoje jis padarė re- 
kor

, Pa
tašai 
prasi- 

dnkurt 
išgelbėjo Purvį

i

SVARBU8 PRASĖSIMAS.

f

ftv. Kaziiuiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija rengiasi prie 
xi*nai laukiamo vakaro. “ V aka 
rienbutis,” Kristaus kančios 
dramą vaidins ftv. Kazimiero 
Akademijos auklėtines kovo 21 
d.,’ ftv. Jurgio parapijos svetai
nėje.

Senai iau esame p*t'.*rę ftv. 
Kazimiero vienuolių pas i šven
timą, kaip stengiasi jos musų 
jaunimą doriškai išauklėti, 
įdietrt’ į jų jaunas širdis meilę 
Dievo ir tėvynės. Tat-gi ne pro 
talį bus itamatvti ir veikimą tu 

I auklėtinių. Daugeliui jau teku 
į matyti niųs seserų surengtus 
|vakarus, jų auklėtinių gabu- [ 
. Syvor, Stcpgki-j

I

• ••• V • •*etA

čios paliko ftv. Kazimiero Aku iiiiiiiiiiiiiiiUiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiuiKiiiiHiiiiiuiuumiiiuuuuiuv 
demijos rėmėjomis: M. Lato-

J. Stirbeitė, K. Gidminie 
nė, J. Metrikienė, S. Skrode- 
nienė. ' . .

Apart kitko delegates j Cen
trą pranešė skyriui, kiek pasi- 
darbavd praeitais metais Aka
demijos Rėmėjų skyriai ir ko
kia buvo nauda.

Taiji-gi pranešta apie ren
giamąjį vakarą, kuris įvyks 
kovo 21 d., ftv. Jurgio parap. 
svetainėje. Bus jx*rstatyta mis
terija “Vakarienbuti*.” Sis 
veikalas dar pirmą sykį Chica- 
goje statomas scenoje. Tat ne
pamirškime atsilankyti. Galima 
tikėtis, kad nei vienas nebus 
užviltas. Rėmėja.

4 
r
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Lietuvos Pašto ženklus
Geriausiu būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Palto 

Ėcnkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 
si pirkę galėtų nusiųsti savietnmems netik dd laiškų, bet ir diJesuy su
mą, pinigų vietoje.

Kiekvienu perkantis Lietuvos Palto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinai (|1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu mu 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Paltaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir G0 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 aukainus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną^ _ .

Lietuvos Palto ženklai panddaoe tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių uostančiame.

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sdt* 
i retoritj.

S *

Aps. Rašt.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI'

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N.
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tumi iiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiu

Biznieriai garsinkite* “Drauge

Vasario 21 d., š. m.. L D. S. 
29 kp. krautuvėj, 901 \V. 33rd 
St., Chicago. III. įvyko jiarita- 
rimaa. Besitariant paaiškėjo, 
jog dariais yra varomas pir
myn. Paaiškėjo, jog U Vyčių 
Chicagos Apskr. choras vie
nam vakare iqM<iėinė išpildyti 
programą. Antro vakaro pro
gramą išpildys 1^. Vyčių Chica-
goti A]M»kr. Dramatini* Ratclia. 
Galima tikėties, jog kaip Lietu
von Vyrių Chicagoe Apskr. cho
ras, vedamas kompozitoriau* 
p. A. Pociaus, taip ir Drama- 
tinia Ratelis, v<>damas p. Bal
sio, aeimo vakarubae pasirodys 
kdb nors nepaprastu. Tai-gi vi
ri R. U R. K. A. nariai ir na
rės, ypatingai Chicagos Apsk, 
ruoškimės iškaišo, prie tn va
karų. Vakarai Įvyks birželio 17, 
18 ir 19 dienomis, ftv. Jurgio 
parapijos svetainėje.

To liaus komi-ųjos tarpe buvo 
l>erniatomas reikalas šaukti 
1-mo Chicagos Apskr. susirin
kimą. Pasirodžius, jog jau ir 
reguliari* susi rinkimas netoli, 
užtat sutaila |miaukti.

•Sekanti* Chicagos 1-inojo 
Apskr. susirinkimas įvyks ne
dėlioję, kovo 7 d,, 3 vai. po pie
tų. Visus kuopos, kurios pri- 
i.iausote prie Chicagos Apskr., 
malonėkite prisiųsti atstovus, 
nes ?is susi rinkimas bus vienas 
iš svarbiausių. Čia reikės daug 
svarbių dalykų aptarti kas)ink 
seimo ir 11.

Iš TOWN OF LAKE.

\ asario 24 d. šv. Kryžiaus 
bažnytinėje svetainėje šv. Ka
zimiere V RcUujų
Draugijos 1 skyrius laikė snri- 
rinkinu>. Beveik kiekviena na
rė, atsilankiusi ansirinkimnn, 
nt.MVvtič j k> ti; ują narę. Sckan-
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Kas tiktai Iš Cicero norite 
gauti “Draugą” arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (Jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

< amo 5v Žlt>j

Pas jį galima ganti malda 
knygių ir kitokių knygų. 

Pasinaudoki**.
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NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KALO 
krautuvė—viena iš didžiausių Obicągoja 

;*±rr>daAim* n> famtimaia Sth» įĮ*"
Mašinėlių laiškam* drakuoti ir >fiao darbams yra naujau
sios mados. Cfiaikom visokios laikrodžius, žiedus, Iliabi- 
niua ir deimantinius; ąraroafontu Lietu vilkais rekordai* ir 
koncertinių geriausių, armonikų ruaiikų ir prūsiškų įidir- 
bynčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius h 
mųnk&lifkus ir.«trnmentus atsakančiai

- Steponas P. Kazlawski
<632 So. CHICAGO, ILL
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