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Nevyksta Streikas Geležinke
liečiams Prancūzijoje 

Streikininkų Vadai Atsidūrė 
Kalėjimus 

4 

MEKSIKONAI UŽPUOLĖ 
PAŠTĄ ARIZONOJ. 

Meksikonai visur žudo 
amerikonus. 

Nogales, Ariz., kovo 1.—Ari
zonos miestelyj Ruby meksi-
f•]•'i • • „ i - . • . : ! . _ : ,. ,.-. .->o i v 
n.x>iiai jin-.^iivai \a>am> .is u. už
puolė pastos, ofisą. Xužudė 
postmasterio asistentą Ale-

| xander Frazier ir sužeidė jo 
PRANCŪZŲ VYRIAUSYBĖ ti pienus geležinkelių nacijo- j b r o 1 ' J o l m &**** K a i P l , ra-

DAR APIE KAREIVIU MAI
ŠTUS KAUNE. 

ŽINIA Iš LENKIŠKŲ 

MIKADO PALEIDO 
PARLAMENTĄ. 

\ 
VERSMIŲ. 

Vyriausybė pasipriešino pra
plėtimui balsavimu. 

Airijos Savyvaldos Klausimas 

Washington. vas. 29.—Gan-

vAi»AfrTZ' 1 — : t a **įkad k o v o ,u d- ja-
.^-^sx-.. ..„,„ , . — « „ . , , : pomjos mikado paleido par-

pranešta, amerikonas varduį Jamenta, kuomet parlamento 
Harns užmuštas pastarosios j mmuose Ivvko baisia ronšty-' 
mihtarinės revoliucijos metu n e s a tstovu. gi gatvėse 

O A V I V A L U U B OUjnA«3f 
MAS JAU PARLAMEN

TE. 

AŠTRIAI ĖMĖSI UŽ 
STREIKININKŲ. . 

Traukiniai pamainomi 
lėktuvais. 

laimės geležinkeliečių streike. 
Kuone visi streikininkų vadai 
ir jų pagelbininkai^ radikalai 
suareštuoti ir uždaryti kalėji-
muosna. Kasgi streikininkams 
lieka neturint vadų? 

jmgos demonstracijoj 
- liznvin Įnešama, pastarasis esąs labai Hams ouvo įstojęs Lietu- ! vvriausvbe. 

i į ' v - ^ £ b l 0 g a m s t ° ' T J - * V°S. T T " P in", k e H U m ė 1 Parlamentas mėgino prave-
Uzmia streikininku vietas. užpuolimas atliktas anksti! n».y kaipo instruktorius. ^ . . * ^ 
Prancūzijoje šiandie gvvuo-j ***• Abudu broliu narsiai ko- Į Kaune tęsias, revoliucinis, ^ Q ^ m ^ ^ ^ 

Jja kareivių veteranų unija.! ™jo prieš plėšikus. Bet anų | nerimavimas .Paskelbta karės. Vyriausybė pasipriešino Del 
! Sako, turinti apie 400.000 n a * b u v o k e t u r i < a r daugiau, tad ir s t o v i s - i to parlamente pakilo mušty-

nelengva buvo atsispirti. Civiliams gyventojams; nės. 
Po pakilusio trukŠmo tuo- j Kaune uždrausta išeiti <rat- > - . • • • - • 

. . j . • , .. : • on,, , ' -Nauji riiiKimai pariamentan 
jaus susidarė jrvventoių skait- j vesna po 8:0<) vakare. • : v_i . „4 " , • 

Įffytą uz penkių mėnesių. 

pavo-
prieš 

žtai keli SBflčsš 
nymo. 

A M K V / • 

To* tarybos atstovai pas
kui ineis Anglijos (imperijos) 
parlamentan ir, sulig Airijos 
parlamento noro, paskui ga-
>c- i.ut di^itttivti, j>rtmainMnc 
juos kitais. 

• rių. Tie veteranai sutikę kur 
Paryžius, kovo L—Nėra j a u j t i k v r a ffaiima ^mi] s t ; p i k i . 

abejonės, kad vyriausybė ne 
lingi būriai ir su ginklais lei
dosi ant Meksikos rubežiu sn 

ninku vietas ir pagelbėti vy 
riausybeį sutruškinti streikų. 

Be to, vyriausybė nuspren
dusi pašaukti tarnybon trijų tikslu nutverti plėšikus. Sa-
klesių militarines atsargas ir > k o m a - kaikurie būriai prisie-
pitstatyti prie geležinkelių. : i« ? pereisiu ir Meksikos ru-

Didžiausias Prancūzijai var-j bežių, bi tik paimti savo ran-
Paskelbtas anų dienų gene- j gas—tai maisto nepriteklius kos;u« piktadarius. 

ralis streikas visoj Prancuzi- • miestuose. Maisto pristatymui ^ pastos ofiso pikta<lariai 
joj nepavyko. Apie' 40 nuo- j yra reikalinga turėti 50 nuoš. ^ paėmė du šimtu dolierių ir ki-
šimėių traukinių posenovei 1 traukinių nuolatiniam veiki- *us brangintinus daiktus. 
važinėja. Trūkstant] traukinių . j nc, 
iiiiošimtt laikinai pamainė >Ia- Spauda eina^prieš streiką. 
kūnai. Šitie oro mašinomis j Pastaroji tvirtina, kad, strei-
vežioja paštų ir maistą. Į kui nenri^nčia vi«inmPno Washington. kovo 1.—Vasa 

Jei yra tiesa, kas ėia len
kų pranešama, nenoromis | WASHINGTONE NEKLAU-
reikia pamanyti, ar prie tų j S 0 M A A p i E B 0 L Š E V I . 
suiručių nebus pridėjusi! 
ranka^ ir pati Varsa va, ka-; 

šiandie su didžiausiu 

KŲ TAIKĄ. 

tra 
pamėgimu -kleidžia apie tą 
zmias. 

Nužudyta amerikonas 
Meksikoje. 

MAISTO MINISTERIS PEN
KERIEMS METAMS. 

Bolševiku pastangos nueis nie
kais. 

Washington. vas. 20. — 
Pranešta, kad vaIstyhės de-

Londonas. vas. 29. — Kiek 
jau žinoma. Anglijos vyriau
sybė jau padavė parlamentan 
Airijos savyvaldos sumanymų. 

Tasai sumanymas—tai do.-
kumentas apie 70 spauzdintų 
puslapių. Tą dokumentą dau
giausiai apdirbo A. L. Fisher, 
švietimo ministeris. 

Tuo sumanymu Anglijos 
troškimas yra sujungti vienan 

' bendran kunan visa Airiją ir 
j ją padaryti prielankią Ang-
, lijai. palaikant neatskiriamoj 
j vienybėj. 

Kuomet parlamentas praves 
: tą biiių (suman>nną). tasai i 
sept>-nis mėnesius turės bu t 
Įvykinamas. 

Pasiūloma du parlamentu. 

i nepnjaucia visuomene. 

Sulig siinvaiiViiio. pradžioje 
Apartamentas gavo nuo Rusi-j A i r i j a padalinama Į dvi dali 

T J , ™ ^ bolševikų pas iū lymą S u v . _ įįanrįnp ,V niptine KJefc 
Londonas, kovo 1.-Dar per v % i t j ^ m c L a ; / - Maunnę u pietinę, KICK-

. \ a l s i joms taikmties s u s o - i v i e n a i (laliai skiriama par-
Bet drektuojanti streiką : Sako, jag kiekvieno piliečio, x_ 

darbininkų organizacijų fede-1 priedermė— paremti vyriausv- i Valstijų konsulis Manzanillo 

i • n- -•"» * , ' ~ '• sekančius penkerius metusi,,- +„ p„ . : : 0 
| no 26 nužudytas buvę? Suv. i • - • ., • . - . • !^ i e t lJ Ku>1J«. Anglijoje gy\uos ir veiks mai-

racija skelbia, kad streikas tę- bę'. . 
siasi. Federacijos viršaičiai į ' Prie tokių aplinkybių, su-
hTtina, kad streikas galės ; praniaroa, streikas negali pa-i 
Imt atšauktas tik tuomet, jei i vykti. 
vyriausyl>ė sutiks Įsteigti ko- ria su maisto stoviu yra i 
misija ir anai pavesti apdirb-. blogai. 

Prezidentas Patvirtino Gėle 
žinkelių Biiių 

Meksikoje. Augustus Morrill, sto ministerija. 

sutfg gffntu čia žinrų. ŽSuogžn- V B g p R B ^ y B i S Tj BOLŠE 
dvstė atlikta Colima. Meksi-i 
koje. 

Meksikonai Morrillą užpuo-

Tą pasiūlymą persiuntė S. 
V. pasiuntinys Morris iš 
Storkfcohitor^ 

Valdininkai tvirtina, kad 
į vyriausylx*' neatkreipia do-

Londonas, vas. 29.-IŠ Co-J!nos j ** P^iulymą. Xes su 
1 su 

_ j Jamentas tik po vieną butą. 

VIKINE RUSIJA. 

le jam einant iš Colima i Et , "" .. " . vv" „,. • knosri taikinties' "(hi 
- . J ' penbasreno nihg laikraščio Ti-; •, . i a , I X , I , u r- « • 

B f ! n , u , , f dende pranešta! jo? ameriko- ^ k ^ ! J « * ^ 
\ alsh-bes <lepar amentas ^ ^ ^ a ( i - s j a n ( , i o s I vikai duoda Rusija, la.s 

PREZIDENTAS PATVIRTI 
NO GELEŽINKELIŲ B I U Ų 

per savo ambasadą Meksikoje 
kreipėsi j Meksikos valdžią, 
kad pastaroji žmogžudžius su
imtų ir nubaustų. 

pra 
vesti prekybą su bolševikine 
Rusija tiesiog per Kstoniją. 
. Kaip žinoma, Kstoniją yra: 
padariusi taiką su bolševikais. 

DEPORTUOTA 40 
SnJN-FEINERIŲ. KOVO 1, 1920 M. 

. I Ciiicago. — Šiandie gražus; 

Šiaurinis parlamentas turės 
52 atstovu, pietinis — 128. 

Abudu parlamentu paskirs; 
po 20 savo narių visos Airi
jos bendron tarybon. - Tos ta
rybos pirmininku bus vice-
karalius, katrą skirs pati An-

bolše- i gi i ja. 
«vę. Ir Prie Airijos tarylios veik« 

lik laisva Rusija per savo tei-i šalies iždo komisija. Komisi-
sėtai išrinktus atstovus gali Į jon ineis: po vieną atstovą iš 
klausti pripažinimo Rusijos. į šiaurinės ir pietinės Airijos. 

į du atstovu iš Anglijos pini-
S. V. ARMIJOS AVALINĖS; gyno departamento ir pirmi-

PARDUODAMOS BOLŠE- jninko, karaliaus paskiriamo. 
Pasiremiant šituo naujuoju i 

Į>tatyiv.u. tuojau* bus Įsteigta į Cork, Airija, kovo L — IŠ 
taryba, katra ryš visokius pa- j r į a Anglijon deportuota 40 oras ir šilčiau; rytoj nepasto-

Geležinkeliai sugTąžinti priva- kilusius nesutikimus tarpe j sinn-feinerių. I vus ir šalčiau, 
tinėms kompanijoms. darbininkų ir geležinkelių j — — — . •• -

VlfLAlliS. 

Ir tai dar žemiausiomis kai
nomis. 

ir 
' kompanijų i r podraug nnsta-

Washington. kovo L—Pra- tys teisingą visiems užmokestį, 
eitą šeštadienį prezidentas Prezidentas, patvirtinęs bi, 
Vilsonas patartino geležinke- lių, apie tą faktą pranešė ge
lių biiių. kokj anomis dienomi> ; ležinkelių darbininkų organi-
tongresas pravedė. , zacijoms, pažymėdamas, kad 

Geležinkelių darbininkų or-. darbininkai bus patenkinti ge-
ganizacijos aštriai priešinosi , ležinkelių tarybos veikimu. 
biliiri. Kuomet jų nepaklausė Su šiandie šalies vyriausybė 
kongresas, jie kreipėsi i pre- ; visus geležinkelius sugrąžina 
zidentą. reikalaudami nepa- privatinėms kompanijoms. 
t vi rt i n t i. I Pe r 26 mėnesi us „vyriausybė j 

Bet prezidentas nepaklausė valdė geležinkelius. Padarė ] 
/dirbo reikalavimų. N>s prave- 715 milijonų deficito. 

stns kongreso biiins. kurs da-
!>ui yra Įstatymas, užtikrina 
darbininkams teisingą už jų 
darbą atlvginimą. 

THINGS THAT NRVER HAPPEN 

Atmokės 18.000.000 svaru. 

Iždo komisija kuoveikiaus 
imsis darbo teisingai patvar
kyti Airijoje mokestis ir i du 
metu pranešti Anglijos vv 

Ką reiškia vienas parlamen
tas. 

Sulig sumanymo, kuomet 
Airija, bus Įsteigusi tik vie
ną parlamenta, tuomet to 
parlamento veikimas bus ne-
apribuotas Įstatymų leidime 
ir egzekutiviam darbe. 

Vienas parlamentas galės 
kontroliuoti muitus ir akcizą.-

Pauliaus pilnai galės kon
troliuoti apšvietimo reik. . . 
lokales valdžias, žemdirby* 
kelius ir tiltus, susisiekiu., 
priemones, pasenusiems pensi
jas, apdraudą, ligonines ir 
tt. 

Kontroliuos ir visus juridi
nius ofisus, padalintus i aps
kričiui:. 
. Bet visai Airijai bus vie

na^ apeliaciiinis teismas, ku
riame pirmininkaus lordas 
kanolieris. 

Visam sumanyme nieko ne
prisimenama religijos klausi
me. 

Anglijos troškimai. 

Vra aišku, kad Anglijos vy
riausybės visas troškimą;; nu
kreiptas i tai, kad kuoveikiau 
sujungti Airiją vienan nepa-
dalinaman kunan. 

šiandie Airiją padaro 
ki(rs provincijos. Keturiose 
provincijose gyvena katalikai. 
Penktoje — protestantai. 

Keturios provincijos dar
buojasi už Airijos nepriklau-
somybę. Penktoji (protestan
tai) provincija, ty. tik penk
toji Atrijo* dalis, priešinga 
nepriklausomybei ir net sa-
vyvaldai. Sako. nenori skir
ties su Anglija. 

Mat. toji penktoji provin 

I 

• 

i 

BOLŠEVHCAI PERSEKIOJA 
SPAUDĄ. 

BUS DISKUSUOJAMAS 
TAIKOS KLAUSIMAS. 

Sakoma, dalyvausianti 
Lietnva. 

Laikraščiams negalima kriti 
kuoti bolševikų vadų. 

Londonas. 
.y:io pra'i'•»; 
bnlševik;' 

Kovo 

>anaiKi 

1,—Tž Ber-i 
kad Rusijoje 

visą eilę j 

Londonas, kovo Cia 
turėta žinių, kad intnipu 
ku Varšuvon suvažiuosią ; 
v n o s 1 . i e tv^ ' f^s , .-*^r*T>*?i-* 
ir, Rumunijos užrubežinių 
kalu niinisieriai. 

Suvaliavusieji 

c a ine iš

turėsią 

.a t 
( ' ) 
rei-

tes 

i >• i lst-N, -;: v ; i i ' a ' : ' s V J I J K - n " 
iak('n'v,;ama< daįk'n<. kû >p->-* 
:>- kaltinami už ia*;t;. kad I\u 
ijoje Įsteigę naujo* niši<-> ea-
iv.'iim ir bolševikini ari>tokra-

Savo :,;K:. holševikai b'.., r 
>Hskei/H. kad šiandie Rjisįjoi*3 

i Washington, vas. 20. —Suv. 
Valstijų vyriausybė aždrau-1 riaagyiį^ kaip daug" Airija j c i i a n , i n o r i patekti anų ketn-

kas metai galės mokėti mo- į r uJ intakon. 
kesčių Anglijai. < Del to pakilę nesutikimai. 

Bet per pirmuoju du metu 
Aurį* Anglijai išmoka I 5 . -

I 000,000 svarų sterlingi!. 
Paskui toji komisija taip ii-į 

• gai veiks, kol Airijoje nebus 
i įsteigtas iš dvieiu tik vienas 
parlamentas. 

Kuomet tas į\yks, tuomet 
i nustos veikusi ir pati Airijos 

f ant porai nuo $!..>.-> li^i $2. ' , . ,. x . 
. ° .. . , , ,v . i tarvba su vice-karalium. N.s 

1 Avalines »nupirko l>olsevi-
; ką atstovo Martenso biuras. J 

. dė šiai šaliai vesti prekybą 
su Rusijos bolševikais. 

Tuo tarpu dabar karės de
partamentas paskelbė1, jog bol 
ševikam8 parduodama didelė 
kiekybė S. V. armijos avalinių 
(čeverykų.) 

Tasai oficijalis paskelbimas 
čia i visus padarė didelĮ įs-
pudj. 

Parduota 135,000 poni. im-

Karės departamentas, anot 
biuro pranešimo, išsyk buto 
užgynės išvežti Rusijon tas a-
valines. Paskui leidęs. 

ATSISTATYDDSS MOKĖS 
ČIŲ VIRšmiNKAS. 

tuomet vienas Airijos parla
mentas vrsns šalies reikalus 
paims savo rankosna. 

Anglija dabar darbuojasi 
išnaikinti tuos nptsntikimiis 
a 

pirmiausia Įsteigus du atski
riu parlamentu. 

Bet vargiai kas gera bus. 
Nes keturios penktosios Airi
jos gyventojų dalys darbuo
jasi už respubliką, už pilną 
Airijos nepriklausomybę, fti 
savyvaldos su nepriklausomy
be nesralima suderinti. 

1 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ ONE 

IŠVAIKYTA KOMUNISTŲ 
KONFERENCIJA VO 

KIETIJOJE. 

Washington, vas. 29. —Pa-
siketino atsistatydinti viduji
niu mokesčių viršininkas Ro-
por patvarkęs renkamus mo
kesčius. 

Svetimšaliai komunistai bus 
deportuoti. 

konferenciji klausime taikos 
su bolševikais. 

Konferencija, sumanė ir pa-f spauda ir žodis ^są laisvi Tno 
kvietimus pesiuntė Lenkųog \ tarpu pasirodo, kad jų tie 

3 vV^Kin»a; yra oetet*ingi. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Jckubeh, bėgk \ laukį yažaisk su bernaičiais. 

— Mama. as noioriu žaisti Jau aštunta prasidėjo. Tamista 
žinai, kad geri vaikai aštuoniose jau mieg|j tai ir aš eisiu 
gultu. 

PATARIAMA PIRKTI 
LAS 

SA 

Washington. vaa 29. — Se* 
ttorins Kenyon padavė se-

aatul rezoliuciją, kad Suv. 
Valstijos nuo Anei i jos nu
pirktų Bermudai salas 

Karlsruhe, kovo 1. — Dnr-
labe vokiečių policija užtiko 
ir išvaikė slaptą komunistų 
konferenciją. 

Konferencijoje buvo komu
nistų atstovai iš Austrijos, 
Lenkijos. Rusijos ir Šveicari
jos. 

Visi šitie svetimšaliai ko
munistai suimti ir bus 
tuoti. 

Londonas, vas. 29. — Bolše
vikai iš Maskvos paskr 
kad jų kariuomenė paėm-; 
miestą Onega ties Baltomis ji 
rėmis. nž 80 mylių pietvaka-
ruose nuo Arcbanirelsko. 

337.649 DEZERTERIAI. 

WashingtOD. vas. 29. — Ka
rės metu sulig priver.tinojo 
kareiviavimo -Įstatymo Suv. 
Valstijose užsiregistravo 23,-
908,ž>7h vyrai. Iš ':} X^M? 
šaukiami neatsiliepė, ty. de 
žerta vo. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽBIKLELTUS (W.S.S). 

file:///alsijoms
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PREVTMERATo;. KABU: 
DAGOJ IR ržSIEXYJE: 
Metams W.O0 
Pašei Metų 3.5o 

6CV. VALST. 
Metams $5.00 
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Prenumerata, niokasi iškalno. Lai-
skaitosi nuo uisiraĄymo dienos ne 
Xaujų Mėty. Norurt permainyti 

visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siusti išper. 
kant krasoje ar esprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus j regis
truot., lai£k$. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St, Chicago, OI 

Telefonas McKinley 6114 

, abejojame, kad Lietuvos kraš
to apsaugos ministerija, p. 
Galvanauskui patariant, nu
siųs j Tauragę priminimą, jog 
Lietuvoje yra demokratinė 
tvarka. 

Kaip nuodui jaunam kūnui, 
taip autokratai komendantai 
yra kenksmingi jaunai Lietu
vos demokratijai. Tą 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 -ramano nebūtų daigtų 
ir atidavimą žydams miltų 
bei rūbų ir penkeriopas kai
nas ir kitus tokius daigtus. 

=5= 
Pirmadienis, kovas t 1520 

Amerikos Raudonajam Kryžiui 

Lietuvos Atstovybė .Ameri
ką}* tik ką gavo nuo Dr. Biel
skio sekant į kabiegramą: 

Baronas 

Mažoji Lietuva ir 
Tikėjimas. 

Laikinoji Lietuvos Vyriau- pykti i r karo nepasi.-ekuuu> 
sybė yra pasiuntusi Amerikon i jie norėjo iilieli ant Lietuvos 
iš trijų ypatų speeijalę Misi- žmonių, tai išgrobdami nuo jų 
ją, kad supažindinus Ameri- : visa maistą, tai degindami 
kos visuomenę su Lietuvos Lietuvos ūžautas kaimus, tai 
kova už savo nepriklausomy- kankindami juos už aiškiai 
bę, kad išgavus greitu laiku apsireiškusį norą, tarpe Lietu-
pripažinimą nepriklausomybės i vos gyventojų nusikratyti nuo 
naujai susitvėrusios Lietuvos vokiečių globos. Dar visai ne-
respublikai. Ton Misijon jei- senai, gruodžio mėn., 1919 m., 
na buvęs Finansų Ministeris vokiečių kariuomeae — būvu- C~f 7[, J"" -IT^- *T'i -"IT" ~" 
T —., ... , „ , , , , . „ kad lenkai pripažintų Lietuvos 
.Jonas V įleisis, buvęs Karo; šios von der Uokso >r Bernion-
Ministeris Povilas Žadeikis ir dto kariuomenės dalis, pri-
J. Žilius, buvęs nariu Lietu- vertė Lietuvos kariuomenė ir 
vių Delegacijos Paryžiuje prie ' Nieseiio aiijantų Komisija pa-
Taikos Konferencijos. sitraukti galutinai iš Lietuvos. 

Atliko tą pasitraukimo darbą 
kaipo pikčiausi hunų orda; 

PRANEŠIMAS. tw&ta£farsiBi •kolonijos tuo laiku negalės iš-' 
į kilimų ir prakalbu rengti, pa*i-
J rinks parankesni laika, tik butu I 

Va>ario 26, 1920. i a b a ; s V a r b u i r h a u j ; n g a ? kadJYjT* V Hoter* Ubą 
visoj Amerikoj ta šventė butų ! 

pažymėta ypatingo* , vertės | j ^ ^ įJtaBUl „ m o k y m o budu iųa 
,ii,ri ;.;. trumpu laiku Išmoksit* viso ama-

T i e s a , n u v a r g u s i e m s UUO ka- į Mes turime didžiausius ir geriau-
jsius kirpimo, deaigniag ir siuvimo "Sausio 20 d. Inter-Allied 

Komisija patarė sudaryti u e . | ̂  piaigine pašelpa dabar nėra ^ k u r k lekvien49 r d u a a ^ 
tuviškai Lenkiška Mįlitare' t a ,P r e*alinga, kaip pirmiau, [praktikos besimokindamas. 

iliut v o i t i o atrtii.it; t«/J 1^ « « VUuose siurimo skyriuose mašinos 
SUtartį pr i e š bo l šev ikus . P i r m i . 1 * 1 l t l k U a t l l U " U » k a ( 1 ' * P a " varou.os. elektros ji*sa 

daug sutikimo padarvti tokias s u - l ™ * * ^ I IWS t u n m e 

tartis. Lietuviai pareikalavo. tfvari»« "**»*$ kūne tuojau 
reikalingi paraiaos. Lietuvos 

Suprantamas kai-kurių Mažos 
Lietuvos gyventojų rūpestis, 
kas bos su jų tikėjimo laisve, 
jei jie prisidės prie didžio
sios Lietuvos. Iki šiol Prūsų 
Lietuviai buvo vieno tikėjimo Lietuvoje dabar yra karo 

stovis, todėl visuose apskri-
čiuose vra karo komendantų. I ** ?*fų k a T a h j < * d a u ^ m a : 

xarp jų vra prottnsii vvru.Į, ."' .' "_ ." T, , *** . 
v- . v- .. . , . : knkscionvs. Jei<ru dabar ati-
ziurmcm tevvnes naudos, bet I . . . ,. • . . .. 
™ . ;„ t i t« , ™ i ™ **~ ™„ i Mmtl n i l° Prasijos lietuviai yra ir tikrų oarukų. Mes jau j 
rašėme apie Tauragės koinen ^usivienvg su visa Lietuva. 
». . , • ... tai jie prigulės prie viešpatį-dantą, kuris partijų nepnpa- . J, * " ' , . , 

jos. kurios didžiuma yra ka
talikai. žilumu griauja pamatus bu

siančio Kuriamojo Seimo. 

( Dabar apie ta pati p. Ko-j T a* P r u * u I^tuvių susidėji-
mendantągatmameliudmiži-!11188 s u L , e t u v a 1)US w S k i w 

nių. Mušu korespondentas te^! l l a u d i n « : a s « ^ tybe i . Bet 
^ r a tikintvs katalikas. J i s kai-kune bijosi ar jis nebrs 

t: ^ » k ^ . v>L~- -,_- i„:xwa ! kenksminaas iu laisvei laisv-
r liet štai to laiško ištraukos: ! t l p hnterionų tikėjimo. Tos 

„ . . . j baimės neturi dienraštis 
Girdėjom, kad Amerika 

Kaip šios misijos pirmi
ninkas, sausio 22 d. aš turė
jau garbę atsilankyti Ameri
kos Raudonajam Kryžiuje ir 
nuo vardo Lietuvos Vyriau
sybės ir lietuvių tautos iš
reikšti gilią ir širdingą padė
ką Amerikos Raudonajam 
Kryžiui už pagelbą, kuri iki 
šiol jo buvo suteikta ir yra 
teikiama Lietuvai, kaipo nuo 
karo nukentėjusiam kraštui. 

Mano nusimanvmu, nėra 

pviw?i»jr- s m u i v j t a e t u \ o j jie 
sudegino daugybę kaimų, iš
vežė visų žimniic -utanpytą 
maistą arba ant vietos jį su
degino, kankino gyventojus, 
šaudydami j juos ir net ran
kų pirštus pjaustydami, kad 
Lietuvos žmonės negalėtų i 
juos šaudyti. Toksai bendras 
buvo Lietuvos padėjimas ka
ro metu. Lietuvos nuostoliai. 
kurie buvo padaryti ar tat 

•Nepriklausomybę su miestu 
Vilniun*, ir kad Tautu-Lyga 
turi gvarantuoti tokias sutar
tis tarpe Lietuvių ir Lenkų. 
Lietuvių-Latvių konferenci
ja nepavyko. Latviai pareika
lavo Mažeikių, Alukštos ir at
lyginimą už Palangą." 

Liet. Atstovybė Amerikoje. 

IŠ FEDEBASUOS TARY
BOS RAŠTINĖS. 
K&ujos draogijos. 

Prie Am. Liet. R. K. FetU .a-

kulturiuis' darbas: mokyklos, 
spauda, labdarybės ištaigos, 
nmsų vienminčių krikščioniu 
demokratų įstaigos mušiau gy
vos, vos-ne-vos pajiegia su gy
venimo sunkiomis aplinkybė
mis kovoti. Milijonas dolierių 
nebūtų perdideiė pinigų suma į 
tiems svarbieiiks mdsų tautos ir 
visuomenės reikalams aprupin- j 
ti. Jei mokėjome ir išgalėjome į 
nuo Lietuvos veido skaudžias 
ašaras nubraukti, nesigailėki
me pinigo Lietuvos kultūros 
darbui. Tautos Fondas privalo 
būti tint gaivinančiu šaltiniu, 
iš,kurio sau pajėgų pasisems 
Lietuvos moksleivija, žmogaus 
darbininko nualintas sunkenv-

Kvieciame kiekviena ateiti bite ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del salygg. 

Patterns daromos suiig mifcros, vi
sokio suliaue ir djdiio iŠ bet kuriCJ 
tnudu knygos. 

MASTER DESIGNIN6 
SCHOOL. 

J. F. Kamieka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

ĮJMM» Lake St, ant t-tų lubi* 

Dr.A.BURK£ 
(Lietuvis) 

T protas ir visa kr 
skaistesnio ir prakilnesnio dar, . --- . • ,, , 
lx), kaip. vardan žmonijos *«.! Rusijos kariuomenės ar tat vo- į ̂  PJ2« metms prisirašė se- ]ųų 
Iidarumo ir amžinos teisvbės, kiečių, šiandien apskaitomi j k a ' « ' « ^ draugijose koji demokratija 

iki 15 milijardų. Be to ant: 1). »v. Kazmuero Kareivių 
kelių milijardų šių nuostolių dr-J*» Homestead, Pa. 
buvo padaryta bolševikų, ku- **• fe> *- "• ^- *• ^ ^ *Pi 
rie buvo užėmę 1910 m.\lau- X e w Britain, Conn. 
giau pusės visos Lietuvos te-1 3>- ^ " m Blaivininkų dr-

apeliuoti j nešančius pagelbą 
nukentėjusiams ir šiandien 
kertantiems nuo karo sunke
nybių, ypač nuo karo, kursai 
yra vedamas už tautos liuosy-
bę i r jos politine nepriklauso- Į ritorijos, iki jie nebuvo atgal 
mybę. Tokį karą yra vedusi iSryti pastangomis mūsų ar 
ir šiandien dar tebeveda nau
joji Lietuvos \'alstybė, kovo
dama kaip prieš Rusų bolše-

mijos iš Lietuvos teritorijos. 
Per visą karo laiką lie

tu va nukentėjo sulyginamai 
viky valdžią, kuri norėtų vėl* nemažiau kaip Belgija ar ki-j °> 

ja, Waterbury, t'onn. 
4). Visų šventą dr-ja, Ciee-

ro, Ifl. 
o). Hv. Pran<4škaus draugi

ja. Xew iFaven. Conn. 
St L, S. K. A. Ivo kj), 

parsiuntė biedniems visko: j 

f
Suiitų ir drabuž ių , O Ules I 
biednieji nei matyti negau-| 

> aan. Mūsų buržu' i ponai \ 
viską atima kiek jiems ga-j 
na, o kitus daigtus atiduoda: 
žydams į kromus, 0 žydai! 
nuo mūsų paskui penkisyk! 
brangiau atima; pelno nei-
kokio nėra. Pinigų nėra,! 
nieko negali daryti, turi: 
badu mirti. Prie mūsų daug j 
sušalo ir badu išmirė. Kad,' 
vokietys mūsų Lietuvą vai- Į 
dė buvo pelno jauniems, o Į 
seniems davė duoną vokie- j 
čių komisija. O prie mūsų! 
Lietuvos nei pelno nei duo-| 
Bos nieko nėra. Ale jus su- \ 
neiiai nenusigąskit. Mudu! 
dar bad*u nemirštam: turim j 
karvę, paršą pusantrų metų ! 

- pasipj>)vėin. Duonos ir tu-i 
rim; užteks iki šviežių. 0 ; 
dabar aš tą gromatą rašau 
per Prosus. Kad Tauragėj; 
įdedi tokią gromatą \-isa tei! 

^.sybę kas Lietuvoj detlas. i 
tai Lietuvos buržujai ponai' 
perskaito ir sudegina. 
Karininkas Baronas yra į 
nragės komendantas, i 

o priemonės yra visai auto-; 

"Prūsų Lietuviu Balsas". J is 
rašo. 

Kaip jau senovėje, kada 
: .feįetuva buvo didelė ir ga

linga valstybė, joje viešpa
tavo pilnas visų tikėjimų 
išpažinimų pakentimas ir 
valnybė. kaip ir dabar. Xoi 
vienam nedraudžiama tikė
ti kaip ir ką jis nor. O kad 
nekatalikiška;; tikėjimas nė-

užgrobti ir prijungti prie Ru
sijos Lietuvių tautos apgyven
tą teritoriją, kad ant tos te

tos vokiečių Kariuomenes už
imtos valstijos. Ir šiandien 
Lietuvoje yra visa eilė miestu 

. . . J J . - l . ĮVIJI cuiuvnn, A n. •! 

Federacija nuoširdžiai kvie
čia visas katalikiškas draugi
jas ir Katalikų Vienybes pa
remti visomis pajėgomis Tau
tos Fondą ir jo naudai padir
bėti prie kiekvienos progos. 
Ypač-gi reikėtų pasižymėti 
laisvės savaitės laiku. 

Jonas E. Karosas. 
Federacijos Taryl>o.s 

Sekretorius. 

ritorijos iš naujo prisodinus; ir uirestenn. Kurte IKI vers 

7). X. P. P. Šv. Moterų dr-
ją. Leviston, Me. 

S. L 

!

418 W. Maitot Mr. 

PottsvUJe, Feuuu 

i 8n ri»omi» lkfomis priima ano 
Nuo 8 iki 10 TAI ryto 
Nuo 1 iki i n i . po platu 

l Nuo i iki 8 «aL vakar*. 
8 — . . . . » 

Dr. M. T. STRIKOL'IS uarcvis 
Ottt^oH* ir CMrnraaa 

raluU akro gyvttOm* «M» i 
Biiūtoa Puk. 

**L McKaoar m t te» tm w. nm aa, (4T Ir Wami «•».) V«:«adat U ryte iki t p* plet*. «:»• Iki »:» vakarv N«d*tl«nta » kl l t ryCMa, 
Tei. Boui«vard \4» 

g i ! • • • • • - • • . i . . K 

Dr. G. M. GLASER 

n . ix A . vemras r eue-
nisų valdininkų, o podrang ir 
susijungus su Vokietijas spar-
takininkais, kad išplėsti su 
jų pagelha bolševizmą į va-

paskutinio namo riogso išde- racijai moka po H centus nuo 
ginti. Gana priartnii miestai visų s t tvo narių, liet atsiranda 

LIETUVOS MISIJOS TOLI- i 
MESUIS MARŠRUTAS. 

Prafcfikuota M f 
Oflaas $148 Sa. Morgan St 

Kerte ttro St. Cbfcago, Oi.! 
SPiJCIJAUSTAS k 

ItotartAku. VyrUtkų, tAipjl eUro • 
' "nitt^ tigų. ' l 
OTS53- VAi«s*Dv>5s Soo r tyix> į 

.Iki 10. ouo 12 iki 2 po piet. nuo »{ 
iki 8 vaiaa^ai vakare. i 

Nedėliomi* auo d iki 2 po pie*_ į 
Telefonas Tards (87 i 

Tauragė. Šiauliai. Naumies
tis, Anvkščiai. o skaitlius su

kąru Europą, taip lygiai ir s u ' degintų sodžių jau nebesus-
pačiais vokiečiais, kurie no- j kaitomas. 
iė.jo ir šiandien tebenori pa-1 Iki Šiol apie savo vargus 
glemžti Lietuvą ir gauti to- \ Lietuva nemokėjo apreikšti 
kiu budn kompensaciją Ry-

ra kliūtis užimti augštas ir t m < ^ ^ a t i m ^ n w > -ų P n m . 

L. r 

augsciausias valdžios vie-1 
tas, parodo ir tatai, kad 
patsai ministeris Yčas yra 
evaageliškos vieros, o su 
juo dar ir kiti žmonės aug-
štojt valdžios vietoje, kaip 
. . . - . + . - 1 . . j - , t \ W . * I . . I . . . « . . . i ] ! . . ! ! , . 

itiiuii j*> im.iui>, Mti? pnitia* 
jam kabineto taip jau buvo 
ministeris. toliau ponai gon-
droliai Žukauskas. Xastop-
ka ir tūli kiti. Tai-gi ir pri
sidėjusiems ]>rie IJetuvos 

euzijos teritoriją vakaruose. 

pasauliui. Buvo gal ir nesma 
.gu šnekėti apie savo žaizdas. 

nemažai susivienijimo kuopų, 
kurios dar pačios užsimoka. 
Tokios susivienijimo kuopos 

šiuomi Chk^gos Kstrikto 
K^frite^a^ Lietuvos liaisvės 
Paskolos apreiškia tolimesni 

Esnaana-ta 

omjTTOJ AS m 

j>ri»<ide<ia prie spartesnio Fe-; Lietnvo* Misijos maršrutą: 
aeracijos auginimo. Federaci-Į Nedėlioję, vasario 29 d.: 
jos ižde pinigų nėra perdaug, o NVaukegan, 111., 2 vai. po pietų; 
išlaidų pasitaiko nemažai, to
dėl kiekvienas centas ineinan-

kuomet Prancūzija, Belgija. t i ? 1 Federacijos kasą yra geru 

Kenosba. vVis.. 6 vai. vakare: 
Racine, Wis.. 8 vai. vakare: 
Milvaukee. Wis., 10 .vai. vaka-

• i 

f 
i 

OOaat 1171* MBchigaa are. 
t;8* iki s amo — i ikr 

(S po pietn _ «;»• iki 8:8* vakarą, 
NedėUoaala ana ! • iki 11 iSryto 

įsprausta tarp šių dviejų ga-,.Serbija. Rumunija, Černogori- Federacijai akstynu ]wkiltiĮre. 
linjrti valstybių. Lietuva per ja, Lenkija ir daug kitų šalių j augsčiau. 

kentėjo nuo karo ir-gi sun- j Iš prisiųstų Federacijos »Sek-
kiai ir joms vjsotw pagelbą j retorijatui Katalikų Vienybių 

ginusia nukentėjo. Rusijos; buvo didžiai reikalinga. Tuo- j sąstato teko pastebėti, kad dar 
kariuomenė, pasitraukdama mi priseina aiškinti deleikoįne visos draugijos ibėjusįos t 

visjj, kaių buvo nuolatinu k o 
vos lauku ir kaipo tokia dau-

iš Lietuvos, naikino, degino 
visus turtus, kurių tik nespė
jo išgabenti, kad nepalikus ju 
įsiveržusiai vokiečių karino- j toms valstybėms. 

i menei, o šie paskutinieji, užė- Amerikos Raudeeasis Kry 
valsty^s evangebskiems!; l i ( ? f n v a Aei)^i kuo-
Kkipedos krašto gyvento- j < i a H g i a u s i a ^aajfi turtų iš to 
.lan.s nėra ko bijoti, kad jų j k r a g t o > km^- ^ Wpahkti 

tikėjimas kokiu nors budu j , w k f i f 0 ^ ^ ^ T o k ^ v o . 
bus varžomas. Jau ir <Mt» k W h l okupacijos valdžios 

s žiaurus pigimas ypač pa.lklė-
jo, kuomet jie pajuto, jog pri-

pagelba, kuri buvo iki šiol su
teikta Lietuvai, sulyginamai 

Katalikų Vienybes, priklauso 
prie Federacijos. Katalikų Vie-

kraštas ir po susiglaudimo 

valdybą, " 

kratiškos. Tomis priemonėmis j p r i e š i tn gražių ir tebingų 
į jis padarė, kad tikintieji žino-! ž o d ž i u nelabai ka^ yra pridėti, 
| aės, esantieji po jo valdžia ė- j negut tiek, kad mes katali-
r mė vadinti buržujais demo-!kai- t a i }™ sietuvos di-
| kratinės Lietuvos valdžią. Į džiuma, tikime, jog ne vieš-
Į Jie žino kokia ji yra Taura- j patijos. nei ne valdininkų 

gėje ir mintija, buk ji yra to- i , k r b a * >"r» tikėjimus platinti 
jau ir kitur. Ta yra j ų j a r , ) a , slopinti. Tame dalyke 

klaida. Bet už tatai kaltas y-1 m* vienaip mintijame su 

jKtlaikys gana ptecią s n u - } , ^ ^ ^ ^ ^ p r į e j p g g p 
tų ]>usės jau jiems nebus lem
ta jmsilikti Lietuvoje; savo 

buvo daug mažesnė negu ki-jnybės konstitucijoj yra aiškiai 
pabrėžta, jogei tik prie Fede
racijos priklausančios draugi
jos turi teisę sudaryti kolonijo
se Katalikų Vienybes. (Fede-

zius tur gražų alsHflimą is 
savo (barbą, tai ajirašym.) 
gerb. Kapitono C. S. Paine a-
pie Lietuvos sušeipimą. (Hei-
ping in Lithuania.)* 

(Ehuigiau bvmį. 

Panedėlyje, kovo 1 d.: Sfee-
boygan, Wis,, 7:30 vai. vakare, 

rtarninke, kovo 2 d.; De 
Kalb, 111., 7:30 vai. vakare. 

Semfoje. koVo 3 d.: Rock-
ford.lll.: 7.30 vai. vakare. 

Ketverge, kovo 4 d.: Rock-
dale—eloliet, 7:30 vai. vakare. 

Pėtnyčioj. kovo 5 d.: St. 
Charles—Batavia, 7:30 vai. 
vakare. 

Subaroje, kovo 6 d.: Cnicago 
racijos Tarybos posėdi? Pitts- ;licights, 111., Steger, 7:30 vai. 
burgbe. Pa, Vasario 11 d.. 1930 j vakare, 
ai. sutarė vietoje "Katalikų Nedėlioję, kovo 7 d.: Spring 

JOSEPH C W0LGN 
Jetuvis Advokatas 

N SO. U 8ALLE KTREET 
Oytanteo Tei. Humboldt »T 

SM1 W. 22-od s&eat 

84— 

Tai. RockjraU <9I9 
CHICAOO, ILL. i 

LiptuviK Misijos Astrašas: 
® 7 West 71 str.. Few York, 

H. Y. 

Prūsų Lietuviais. 
Mes nenorime, kad viešpa

tijos jstaigos ir jos valdinin
kai dirbtų ne savo darbus. 
Tikėjimui skelbti mes turime 
kunigų. Prūsų Lietuviai, gal. 
bijosi, kad tie kunigai gal ims 
briauti? j evangelikų tarpą ir 
perkalbinėti juos tapti katali
kais. IM ta baimė- tuščia. Lie
tuvoje, permaža yra kunigų 
pačioms katalikų parapijoms. 
Ko-gi jie eitų i svetimą para
piją ieškotis sunkesnio ir pa-

nėra. Bet mes matome, kiek; vojingesnio <larlx»? Jei vienas 

ra komendantas, kad sau duo-
Ą valdžią vartoja Lietuvos 

nenaudau 
Prie Tauragės žemaičių 

I bolševikai nebūtų priėję nei 
j šimtą žingsnių ištolo. Bet jei 

p. Baronas dar ilgai komen-
1 daotatis Tauragėje, tai lx>lše-

vikų ten ims užtektinai. Negi 
mažas ta- uaitrias. ka î tau-
ragie/i;u r :a.;^.a vokiečius 
statyti nugščian už Lietuvos 
valdininke.-. 

Mė>j žili-tlsif. kau lois \\x\w 

ėlis valdininkas. Xe- apsjgvven: tarp evangelikų, 

tai dar jis juos nepertrauktų cios Prosų f sietuvoje taptų at-
i katalikus. Jug Biržiuo«e y- skirtos nuo vokiškos Varinių 
ra reformati^ kunigas. Mari- (tirntland) vyskupijos. Idant 
jampolėje. Sakinose. Gailia- tas atidalinimas nekenktų 
voje ir kitur yra evangelikų-, Prūsų Žemės sa^•yvaldai, tai 
liuteronų dvasiškius; tečinus galima butų nexkj*ti tas pa
ti} apielinkių katalikai netam- rapijas nei prie Seinų, nei 
pa liuteronais, nei reforma- prie Žemaičių vyskupijų. Jų 
tais. Taip pat netaptu kataii- yra permaža. kad galėtų būti 
kais nei Klaipėdos gyventojai, : savystovė vyskupija, bet jos 
jei tenai atvyktų ir dešimtis galėtų sudaryti Vpgštalų Vi-
katalikų kunigų. -karijatą, t. y. vier.ybę priklau-

BHviečiuose. Šilokorčiamoje sančią tiesiog nuo popežiaus. 
ir kitur yra )H) vieną katnli- Lygia dalimi pag^Mwitu-
kų kunigą. Tilžėje via du. Te me, kad ir evangelftų-hutero-
čiaus nei Bilviečiai, nei Tilžė, nų vyskupija esanti KU>ij>ėtio-
nei kitos nekatalikiškos apie- je tapti] atskrra tmę Karą 

VienylH's" vartoti vardą Fe-
deraerjos skyrius ir Federaci
jos ,vt>skrit\s. Be&), &iuon:i 
prašome, visų draugijų jau in-
ėjnsių i KataKką Vienybe*, o 
dar neužsimokėjosių Federaci-
,jai po 6 centus nuo nario i me-

Valley, 111., 2 vai po pietų ir 
YVestville. m. 7:30 vai. vakare. 

OR.S.NAKEUS 
Lieecvis 

GYDYTOJAS m CHmCRGAS 
Ofisas tr Gyvavimo <-;<>u 
S252 So. Balsted Str. 

|Vai»a<ioa: nuo * iki 11 ryte: nuo J ' 
t» pi^o: BOo ?:3» iki *:V> -nktra 

TdeToMM Tarta «M4 
Ofisas: 4712 So. Arf*tnd Are 
fra!. t:li iki ? v. va.lt 

Panedėiyj, kovo 8 d.: India
na Harbor, Imk, 6:30 vai. va
kare ir Gary. Ind.. 9 vai. vak. 

l'tarninke. kovo 0 d.: East 
St. Louis, Hl.. 7:30 vai. vakare 

TaL DTOTOT 7«<2 

Dr. C. Z VeztlU 
LBETUVn? DENTISTAS 

Valandos: sno 9 n t o iki 9 Tak. 
Sedėliom«!« pagal sut*rim% 

47 ii SO, ASHI^VJfD AVEJTC* 
MM 47-tos GatTės 

t 

tū9. tuojau Keiloracijai atsily- į ir Springfield, 111.. 9 vai. vak. • 
ginti. j Seredoje. kovo 10 d.: 8o. r 

į Omaba. Nebr., 7:30 vai. vakare, j J Laisvės Savaitė. Dr-M. Stupwcki 
Pėtnyčioje. kovo 12 d : t;rami. j 3107 So. Morgan Street 

Amerikos lietuviai katalikai i Rapids, Micb., 7:30 va', vak. 

linkės nevirsta katalikiško- iiaučiaus.suvažiavimo. m> jhf Bus tajp-gi reniu 

A v. Kaainriero dieną, kovo 4. 
j»siskyrė taut<*s švente. Kas
met šv. Kazimiero <tiena buvo 
apvaikšeiojama su didelėmis 
iškilmėmis ir buvo renkamo-
aukos j Tautas Ksudą mušą 
viengenčiams Lietuvoje navar 
irusiems nno karo audni H 
štdpti. Šjmet ir-gi Amerikos i>" 
tuvių kolonijos rengiasi prie 
tautos švc!ii:''.v apvajk.šr'-ipjimn. 

Angščiau nurodytos kolov: 

jos "turės pn».ir;j ic-'-;i ;w> -;;\-«-
}Kiž\Tnėtose dienose LtetVVOF 
Misiją. 

Kolonįjų Paskolos 9toSh| 
Pirmininkas ir Sekretorius te
gul tuojai;> praneša gfi/Ę 8fj 
rengiiną .m kolonijoj iški'mii. 
<r<> s:i>i n i. k i: :n» prirt-iiinui Mi 
sijos žeiiirau paduotu antrašu. 

Kiekvienos k<doiiiio> komite-

: ( 
> * 

I 
t 

cstrcAGO, tujoioia 
Vandos : — 8 iki 11 tt ryto; 
4 po pietū no s »»k. N»«Mi«-
mls nuo 5 iki s rai. r*kAre. 

k:a TKLKGKAFIOTI w 
paduotu antrašu. 

minu 

cam<i> a!!K<>> 
; \ ; : ! ^ v uu*. Tai-gi Prusą lietuviams yra vokiškas. Klaipėdos ev, 

nėra ko bijotis katalikų dek- I i u1. vyskupija gen.į galėtijjni.į<^ ui->asp.-.-karu; p;ie *.-KI!-
HI«S iš susidėjimo su Didžiąja tapti savystove. ]'• 'nU ; r 'iUk'l.; rinkimo prisireng-
Liefeiva* Tai ir visi m-į» aorai. T i- į u. K uriom> bus pafanku, galės 

\jglkm gali podaryti vienasįar kitas katalikų kunigas ir Mes tiktai norėtume, kad lie- kime. kati jie atitįnkn PmnąĮLaisvės SnVaite švęsti nuo «a-
: t\iu katalikų parapijos esan- lietuvių uoranrs. sario 2JJ d. iki kovo T d., knrios 

• • » . . . 

•~Jr> 

rasi rūpintį kad kolonijų at-
stovui pasitiktų Misiją nuly-
d.at ; siisiriiikiiao vietą, 

\ardn rbica^os Distrikto' 
įas malonės |iasJTUpinti turėtiliietuvus l'askok>s Komiteto 
'>/,t<-Ki; n knyguėių ir IMUMI 
užrašinėtojų. 

Tūtas pa*tan^is dėti, kadį 
ptiĘpt/test dienose ir ..vietoji 
tikrai prakilboa 
kur butų--yŠ5ttt-Ji^Ek%g _^ _ 

= ^ ^ t ^ . * 
^ !«a*'vM_r^.r«V* ***• PE..,_ 

įįį^įi.--' — - — — ^Ja^E_ «i II rr"Įnri r <r 

8k T. Vala»4iBs ir P. M t s t U 
3246 Su. Haii-ieti ?ft., 

ftfoaai: Btįmė * % ^ f e į r -•? 

i 

http://atrtii.it
file:///-isa
file:////x/w
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file:///jglkm
file:///ardn
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UETDYMf AM^KOJE 
KOKKTIAD. PA. 

Ceginenantis. 

los komitetas. Pirmininku ko-j 
miteto yra mus klebonai. Prov- { 

Mūsų kolonijos lietuviai ap- idVnce lietuviai laukia atvyk-
vaikščios Šv. Kazimiero dieną stant Lietuvos Misijos. Tuo 
kovo 7 d. Carnejjie Mušk' Hali. reikalu komitetas darbuojasi. 
Vakare bus surengta Įvairi 
programa. Kalbės Įžymus kal
bėtojai, kaip kun. J. M. Misius 
ir kiti. Bus vaidinta "\I laisvę 
žeflgiant."' Dainuos choras; 
bas duetu, deklemaeijii, k. a. mais paveikslais, čia lankėsi p. 
"Žydėk, žydėk Laisva Lietu- į Podžiuuas. Paveikslais buvo 
va,'* "Nauja Lietuva" ir "Mu- rodomi bažnytinėje svetainėje. 
SŲĮ pastangos."' Žmonės ]>axuatė tėvynėje su-

M O S LETOVAI PER LIETUVOS DELEGACUį PRIE R E I K A L A U J A 
TAIKIS KONFERENCIJOS PARYŽIUJE IR DELE

GACIJOS IŠLAIDOS m METAIS, 
A. AMERIKOS LIETUVIŲ ATSĖSTIEJI FINIGAI: 

AURORA, ILL. 

Sausio 12 d., k m., su judo-

Jžanga visiems veltui. 
Kvietys. 

vargusius savo brolius, kūdi
kius ir senelius. 

(Tąsa iš 49 num.) 
:3. Chieagos Lietuvių Draugijų 31-XO pamų-

sta: Dovydo Karaliaus dr-jos $30.25; Vy
skupo Valančiausko dr-jos $*io.00; Šv. Juo
zapo dr-jos š41.00:'šv. Martyno dr-jos 
$101.00: Šv. MateuŠo dr-jos $77.00; .šv. 
Jurgio dr-jos $82.25: '*Birutės Kalno" dr-
jos narių $5.50—tikslu:, auka Lietuvai— 
ĮTcuSyto, "j-ačtuvos valdžiu.s" saskaiton. 
K v. Xo. 109 4.020.00 

Pertraukoj? PodžiuRas 
GHICAGO HEIGHTS, ILL. kalbėjo apie Lietuva.ir Lietu

vos Saulius, prašydamas aukų. 
Po prakalbai pp. S. Baltrušai 
tis su A. Jurgelioniu perėjo ir 
surinko 41 dol. ^ukot* liko pa
siųstos Lietuvos Misijai. Auko
jo: 

Po 5 dol.: J . Baltrukas ir D. 
Baltulis. 

Po 2 dol.: J.' Joslantas ir P. 
Petkus. 

Po 1 dol.: V. Tamkiis, A. Ža
de i ka, J . Petraška, M.'Balčiū
nas, L. Laurėnas, S. Laurėnas, 
J . Jonauskas, Šleževičienė, A. 
Zapalskis, A. Žekonis, A. Me-
lusis i r A. Pellrienė. 

Kitos smulkiomis. 
Vh*o 41 dol. 

S. B. 

Patarlė sako: ' 'Genys mar
gas, o pasaulis dar marges
nių" Daug tiesos toje patarlė
je. Nes žmonės savo gerais ir 
blogais darbais labai paįvairi
na pasaulį. Jie jį padaro mar
gesni už geni. 

MŪSŲ kolonijoje tų margu
mynų ir netrūksta. Tai vieno 
pati pabėgo, kito vėl pinigė
lius ajikraustė. Oia vėl kitas 
bando gyventi sidig monkių 
įnakslė, be Dievo, be motery
stės sakramento. Tai vėl tara
konams! teatras lošiamas. Na
gi, ar ne margumynai f 

Bet yra ir gerų darbų atliktų 
mūsų lietuvių tarpe. Ypač lie
tuviai čia rūpinasi tėvynės ir 
Bažnyčios labu. Leidžia savo 
vaikučius į parapijine mokyk
la, norį kad jie užaugtų ne ko- Vasario 15 d., š. m., L. Vyčių 
kiais ten žydukais, kurie lieta-j 00 kp. buvo surengus vakarą, 
viškos kalltos nemoka, nei neži- j kuris įvyko pohažnytinėj sve- į 
no kas tai yra Lietuva, bet jtainėje. 

13,831.00 

5,01 

KEWANEE, ILL. 

Bendra suma Frs. 13G.032.00 

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

9-VI pasiuntė avalynių koispairieriaas ir jo 
vaikų ir brolių Johnson suaukotus $2.350.00 
per prakalbas 2&-Xli-i918 del "Lithuanian 
Liberty'' įrašyta Delegacijos Reikalų sky
rium Kv. Xo. 14 Fi 

2. Kazys V. Yasylius iš Plainsville. Pa. 16-VII 
paaukojo Lietuvos armijai amunicijos ir 
drabužių pirkti—įrašyta "Karinės Misi
jo s " saskaiton—kv. No. 40 ; ;.. 

3. Kazys V. Vasylius, taippat antra, kartą— 
i-.- \ \* 4^ . 

4. Torontiečių Lietuvių (Toronto, Ont., Cana-
da) per V. Jusaitį paaukota ir p rot'. Volde
maro ir kun. ŽiHaus vardu pasiųsta—Įrašy
ta "Lietuvos Valdžios" saskaiton—kv. 
No. 85 " 

5. Nežinia keno kaleliu pasiųsta per Amerikos 
'*Irving National Bank" ir Paryžiaus "Cox 
& Co. Bankų" pro f. Voldemaro vardu, 
Lietuvos Delegacijai, su pažymėjimu " Ju r 
gio Rėkaus naudai" Fr. 3,718.00—įrašyta 
"Delegacijos Reikalų" skyriun—kv. No. 
81 ... • 
(Reikalinga iš Amerikos paaiškinimai). 

MERGAITES 
16 metu ir suvirs pastovios 

Vietos šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandes 7:30 iki -4:30 
Puse Dienoj; Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superhitendents Office 

Savvyer Biseuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

REIKALINGOS 
MOTERIS IR MERGINOS 

del lengvaus 
• A.SSK.\lftUNG-ržŠAKVili; PILDYMO 

WEDOLN{J—Pl'NCII PRESU 
PR1T YRI M AS N EREUvAl JNGAS^GfcRA 

UŽMUKESTlS-ŠVARi APYLINKĖ 

THE B0YE NEEDLE C0MPAKY, 
4343 Ravensvvood Ave., Chicago, ffl. 

-

3 »»*»»»>*»>:*» »y»a»»a»»»s 
* TolefaBM Palimaa « « * 

t Dr. P. P. ZALLYS t 
* Lietuvis Dentistas * 

10*4 7 So. Miih:£f<n, į r e m « u. 
* lUMlaad. QL 

VALA_\i)U>. » iki 8 n l u n . į 

0 

» 
< V « * * * « « K * « * « * e « « - « * * « € « * « * 

KK1K \ l . l \ i , l . 
Apprentice moulderiai ir core-ma-

keriai. Turi būti tarpe 16 ir 21 metu 
senumo. Gera užmokestis ir greitas 
piUvylimas. Labai gera proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 
Jos. A. !>r.id\ I o(iui:r> Co. 

43tli St. & S. Wcstern Avcuue 

S. D. LACHAWKZ 
:...-.j.y.- Gratoriu* patarnauju, laido

tuvės* ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
••i'Rukt!. o trumo darbu busite aljrasėdiati. 

2314 W. 23 PL Chicago, BL 
TeL Canal Z1M. 

r 

08. S. BEIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd S t 

Kajnpas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—o ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

•>i n W. « š a a M . 
Telefonas McKinley 49SS 

Valandos: iki 10 išryto. 

SERGĖKITE SAVO AUS. 
s ~ 

r.voo 

L115.45 

71S.0O 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
t 

J. P. WAJTCHES 
ATTORNET AT LAW 

LIETCVIS ADVOKATAS 
«542 S. \VOOr> STKEET 

CHICAOa 

j 

I 
} 

-s 

Prie statvnio darbo. 
• 

B— 

I Dr. I. L MAKARAS 
{ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

WESTERN ELECTRIC CO. ) -B*?*-fcl f* •* ^ ^ ^ V ^ ! 
Į ChjoasoJ: 4515 So. Wood Str. į 

West 48-th Ave. 
400 pėdų i pietus 22 gatves. 

. 

Tik Ketvcrjro 

I 

. 

vakake noo .*.:?0 iki VOOl 
rlefMM Tarai TtS. 

S 
Teltf< 

Jįnčiais savo tvirą gimtinį firaš-
Lta tk gatinaa lietftvišiEoje 

oje, kurioje apr&3% mo-j^n<5gans veidą .̂ kad net ašaras 
kinai na 

(Jink.jau. kad kovo 3 d., š. m., 
čionaitiiu'j lietuviu bažnyčioj 
pras4des Misijos ir baigsis ne-
dėlios vakare, kovo 7 d. Misijas 
duos gerai žinomas pamoksli
ninkas, Tėvas V. Kulikauskas 
iš Tėvą Marijonu Kongregaci
jos. Pamokslai hns sakomi ry
tais ir vakarais, (reistina, kad 
netik čionaitiniai lietuviai kata
likai pasinaudotu tomis Misijo-

Xors labai btfvo.^aita ir šiau
rys vėjas be susimylčjhue at
simušdavo į išėjusio iš namų 

iš akių išverždavo, vienok ga
na daug žmonių susirinko. Tie
sa, programa neprasidėjo lai 
ku; kaip buvo pažymėta ant 
Įžangos ženkleliu, bet užtai ne
galima mėgėjų kaltinti. Jie 
buvo prisirengę pažymėtame 
laiko pradėti, l>et laukė ŽHK>-
ti% kivrie. pavėlavę, bėgte at
lėgo svetainėn. Tat ir prisiėjo 
užtrukti. 

7:30 vakaro vedėjas I. K. D. 

Bendra suma .Fi 

mis, l>et taip-gi Steger ir Har-; išėjus ant estrados perskaitė 
vey lietuviai turėtų atsilankyti. 
Bus daugiaus kunigų, kiekvie
nas turės gerą proga atlikti 
Velykinę priederysto liuosai. 
Taip-.d l)us galima Įsigyti gerų 
knygų ir Įvairių misijinių da
lykų. ' 

Tikimasi, kad trumpame lai
ke ir pas mus atvyks Lietuvos 
?vii><tja ir pakalbės a^)ie da'oar 
tini Li«Miivos stovj. • 

v Papartis. 

PROYIDENCE. R. L 

programą ir tuo jaus prasidėjo 
vaidinimas. 

Visųpirma vaidinta "Žilė 
galvon, velnias vuodogon." 
Morko (faršvos rolėj buvo P. 
Zujus, Povilo Skambio—J. J . 
Pili])onis, Mortos—p-lė O. Ga-
]e<-kiuto, Rozalijos—p-lė M. 
Maršalkiutė. Silvuke^—Ig. K. 
D. Visi arsakanėiai atliko savo 
rnies. 

Po tos sekė vieno akto kome
dija "Hliubas su viržiu." ,]ą čiai pirmę kartą piauatė 

18,814.45-

Bendra visų Amerikos aukų sums. 
.1) Tautos Fondas Kr. 455,i€$g8 ' 
2) LietN'eprig. Fondas.. Kr. 14tK4t)8.80-i^,l»**UH-^2.y(KM)0 
3) A. L. C. Komitetas nu- * 

kentėjusiems del ka
ro šelpti Fr. 2&99G.00 

4) Atskiros L. Dr-jos. . . . Fr. T36̂ X-LU)H 
5) Atskiri asmens Fr. T8.814.4o 

K K I K \ l l \ O I 
• — ' 

J'rltyrę "Shearmen" dirbti junk 
yardoj. mokestis $6 į dieną taip pat 
rfe'kalinsn prityrę leiberiai. mokestis i } 
$5 i diena. 

r "'" 

! m? i. mm MAN 
i 

•VIII mt V I I I I I V k l I H I l I 

1312 \V. .V.'lh Street 
Toiefouas Wenr«t)rth 183o 

jį 

Lydytojas ir Uururgas 
Ofisas 4930 W. 13. St. 

Rarop. 49 Oonrt 
Ki -. 122t W. 49 Avonae \ 

Telefonas Ocero 3«5< J 
Ofiso Cicero 49 • 

K AL U A-M L MLTl VISRAI ( 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jusv akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
»V, k u o o e i skaitai ar siuv« ar »c-
šai. tai tuomet yra ženklas, kad ; 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų < 

I) patyrimas priduos Jums geriausią < 
" patarnavimą ui prieinamą kaina ' 

net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akie Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicafe 
tszflnunns suteikiamai dykai. 

3-(ios luljos virš Ftotl'o aptickos. 
Kambaris 14. U*. 1«. 17 ir 18 

B 

i) 

TcniykiN- j mano paras*. 
Valandos: b JO 7 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Fanedėitais, Sorade-
mis ir Petnyčiorois. 

Viso . . . .. Fr. 788,(XX&05-r-£>. 1 n 1.00-f $2,900.(X) 

Falnifeo fliergmos—Gera 
mokestis niokinanties. 

Truaipos valandos. 
Northwestern Car Seal Co. 

108 X. Jefiėrson St. 

Rcsid. 933 So. Ashland BU. Oifcago. 
Telefonas Hay»ark«t S."»44 

j y , W. RUTKAUSKAS S 
ADV01CATAS 

PAIEŠKO 
DR. A. A. ROTU I 

• Ofisas DMmicstyj: £ 

J 29 South La Salle Street i 
g Kamburis 324 ~ 
g Tci. Central « 3 M S 

B. Iš KITUR GAUTOS OBLIGACIJOS 
REIKAIlAMS AUKOS 

1. CakivelĮ K. L. Amerikos S. V. diplomatas... Krs. 
(Bus daugiau) 

m.m 

dama svetimam krašte ir pa- H IIMO tAilC P*&MnC 
pildė virš minėtas klaidas, ku- j . * * « • * " • » ' ' f t m n v v i 
rias Ona priminė. Kai-kuriė, 80 akru o kambariu namas 
pasakojo, kad kaip kurioms j<»dele baYne ir kiti budinkai, 
moterėlėms net ir ašaros iš Į «l*lis '>ega per fariną. 60 dir-
akių pradėjo riedėti. Progra-]*****. ^ ^> ,likJos ir miško. 
iną užbaigė tautiniu hininu, ku- Vertes $8000. parsuluotla už 
ri atsistojus atgiedojo visa j $4o09. 
publika. 240 akru visi »auju budiu-" 

Po to sekė pasilinksminimas.', k a ' - W akm -odo 8 metų se-
Vedant p-lei M. Kverinskiutei i rrūir^, tvoru> g - r « ir gwi lafi 
ir Ig. K. D. buvo žaista žaidi- k«i b'gti> 200 akru dirbamos 
maL Daug žaidimų kevaiw- : ir miškai, ganikks, gyvuliai 

e j o. Monologą "Hapnas apie 
Daug paduodama "Drauire*' Į tėvynę*' Onos rolę atliko p-iė 

žinių iš kito kolonijų, nesimato j (>. Galecktntė. ^Tjetuvo^" p-lė 
tik iš Pn-viiicuce lietuvių vei-jM. Maršalkiutė. [š šitii jaimų 
kino. !nic:uaiėių galima bus susilau-

Lietuviai ria darbuojasi tau- j kti gabiij mėgėjų, jei nepraras ti 
to? ir liažnyėios labui. Turime'enoraijos. 
gera klcijoną̂  kun. V. \"aitoui.į Paskui sekė dialosras: "Pa-
kuris atvykęs ėia suorganizavo j sikall«\jiinas lietuvaitės >u pa-
liehiviu parapiją. Liemviai iliokaite." .Ii atliko O. N'orkintė 
kataliką- sudėjo dausr ]>inigų i palinkės rolėj ir A. 
nnpirkinnii hažnyėios. Nors dar i lictuvaM'-s. Keikėj 

unos mtjr^aitė.< 
dar i iictuv 

savos Isižtivrios neturime, bet j kaip 
tikim«'*s neužilgo susilaukti. Da 
l)3Tfiwn iaiku. aėiu .f. M. vie
tos vyskupui, pamaldos laiko 
mo> kat«iro.įe. 

Pirmiau lietuviai buvo labai 
sulenkėję, liet atvykęs <"ia kum 
!P. Vaiteais da»(C<dį patraukė 
prie 14etirvystė« ir fcarie pir
miau save vadinosi lenkais, da
bar skaitosi tikrais lietuviais 
j r dirba Lietuvos naudai, 
.^vaip Jotose hetuvių kokoni* 

Diupartuk.'-
o sU-bėties. 

l^fba 

mašinos. Net oi i miesto kaina 
$6000 įmokėti ©.tikusius 10 

gabios vytės buvo pagaminta lm '*u *>%. 
skaniu u/kandžių ir šiltos ka- * 160 akru žemes, vienas na
vos. Žoilžiu sakant, vakaras mas 6 kambai iais antras 3 
tikrai šeimininis. Žmonės, kiek! kambariai 2 hantes ir kiti vi-
teko pastebėti, buvo pat^nkin-' dūriniai budinkai 6 akrų so-

Daugiau tokių vakarų. 
Starkus. 

CICERO. ILL. 

das žeme lygi. netoli nuo mie
sto. Parsiduoda su gyvuliais 
ir mašinomis $13000 Įmokėti 
&&$ likusius aat 6%. 

l.'.O akm S-4 niylie* nuo miesto 
geri biKlinkai gera *«me geras mtS-
kastr g»nik^. K.inna verta visuomet 

;i-si4««da *u fryvit-

faieMcau A. Sinucriino. jis yra r»į! 
pt'dų 9 colių attgSfio bliedno veido, 
kreiva nn»i ir tamsių )>laukg. Jis at -
važavo iŠ t'hicasos j Rockfordą TU. 
j i s apsijrj'veno ant1 vieno kambario ! 5 
su maniu; aįii(> iiom savaielŲ ir v e - | S . 
liausi dinjro pasiimdamas mano $75.00 i — 
viena 0*ki $11.^0 ir srcr^ !a.&rod^!;. I — 
K a s nžt-pniytum^ toki J.mogrų malo- • 
nekite pranešti o įrausite $10.00 do- S 
vanų. -J. 

•'••(•.(-. \ \ :l!i k m - r 
411 T.hKOhi * r e . Kt«-kr..nl n i . | g 

l<i..f(»nav Malu :W0« -
, j s 

(^•m*- VHrgoninmkas VeSko vietos 
kuriam is gvrb. Klebonu butų re i -
kalinpas malonėkit atsišaukti šio an-
tražu: ' 

•Ii..•/.•!' Kra/a i l i -
521 W. Vtftint.St. v lo tv i l l e III. 

r., . w i ' l 9 IT • n š W 0 , datwr 
lamos ronoo ir i«. s . ivry-. ,Įafc, ir „^^„. įs u* tnw>. į^ok-o 

ii. Neveltui I taip puikiai rudu« 
žmonas saki', kai; iar pirmą to
ki vakar;; Kewanėje mato sis 

žiaus nepaprastas sMsrriakimas r c i ^ . . ^ 0 M ° , l k " s i w *n<1 7* ?*T 

vyks panedėlyj. kovo 1 d., šių m«tus 
!»S akrai ant 

;i:.. šv. Antano parapijos mo- P*** •" K*«h»r 
. , . _ ., , bpwnrwrtas. na:i 

. K\ !<:'>-. kanM\-iv:uos<' < ;'.A\ vj\h dinkai nfinji. n 
lokiais margumynais. Labaij vakai 
žmonėms patiko 
išeinant "Lietuv 

Kada pamato; \)-\ runiai •!' kas tik UŽiau-
i. kuri maJo- ėjai prakilniam darimi. csiic 

niu i>alsn prabyio; "l)uktė ma
no! Aš tave užauginau, savo 
rankomis ažnešiojau, savo diKv. 
ua noutittatK.Jrt'iėmis ir miškais 
dabiriMU. piiukšeių ikutw>wns ra-
sai*»n"L. ir U. Čia ja a nevie-

^a įmif lc J w 
[yen-

kvieėiami i ši susirinkimą lai
ku pril'Uti. nes turime danu 
svarlijų daly kg aptarti. 

T. F. ir L. R. Kr. Vaid. 

LIETUVOS PASKOLOS 

lairso i HllMtfo prX)-
namas cementinis 

t->.trT»e virt kiti bn-
priė ttp^s 1S-4 noo 

m i « * o ir Įjelik<;:y. kaina $9009. >-
ra $45f.0e nkoins mt 3 metu $1^00, 
reikta jinokėJi. •• namą priimam už 

! ktltB HkusruR i)iii ips«k 
Meldžiu kreiptis s mumį ftfwa tnen 

i itu» IW farmu aitt pardavimo ir 
i ant «t«ft«»Btmo Mc.« veMame žmones* 

leaa ;.\...-. - ( tver«ai» ttestel pas p»-
i IJIUS fsriosrliH uup kmd JCHUU- tiesiai 

nuo farmertu nusipirkr Tamsta erte-
:,., .» -, -i.,... •• '-• :fa: inams 

--i: • l į A paa 

F. N. E. CONST. C0. 
84C W. 33rd St. CJūcago, BLJ 

į P. B u m ^ a . ' 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tol. Yanls Ifisi 

Uii.vis evdrtojas ir cfiirurifa* 
; Sccdia l i s tas Moterišku. Vyriškg f 

Vailnj IT vl»> cfcronr5kn licp f 
Ofi-as: 3SS4 So. UaNted SI.. Cllicaco fl 

Tek ,'ona« Drover M9S 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po " " 

||*>t« 7-« vmk. NedėllMUB 10—H d. pTR^ITE KARĖS TA^PY-
**%»«*»**»*s.*«4**»»»«,*^»*« jfo ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

'jĮiuii:i:ii?ifiiiif!niiiHiiifiiifiiiiiiiii!iii«friiiiiiiiiiiuitiii!ii!i!iirfninffHnfiiimfiiiiiffiiĮ 

f PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. 1 

1 Išbandyk šj nauja išradimą. § 

VYKAI 111 MOTKKYS. ar jums jau yru žinoma, 
kad tapo iSrasta iryrfiiolO praialininiui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukt; stinkiino? 
IF.šKOK l ' M . K I I i . i s K I R GALIMA R.VSTI. 

o~...-»...., r«.. . , - . . „ . , . . . . . . . . . ; ; : ^ ; > . l a i y r a 

• •• > » u' p , K.,II!IKI:I::S.:,I gyduolė nuo 
pleiskaav ir plauku slinkimo. Ke to dar. sustiprina 
ploti.'-jam'iiis plaukus, padaro juoe labai Švelniais 
ir brUjantavai blizgančiais. 

IsiTTfcMYK: Žemiau pasirašius: kompanija al><-<>-
luiii-lva: uv.ii.-iiiiiio.iH Scn-K»>to Planku Torffe*, 
josr jis (treitai ir visiškai prašalina pleiskanas Ir 
sulaiko plaukt; slinkime. 

VU»r«M.ET reikilaultite Sec-lfejrU! PfemJuj Pani
ka pas barbenus ir aptiekose arKa pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni S oz. (pusė svaro) bon-
ktito parsiduoda už $1.00; 4 oz — už 60c. 

I 

5 

i 

I 
I 

Išbandymui jo gerumo, išpirkite šį kuponų, pažy
mėdami SJIVO vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės 
štampu padengimui persiuntimo lėšų, o mes pri
siusime sampala. 

Paleekau Juozapo Makaro, paei
nančio iŠ sietuvos, Taurag<>« apskri-
<'io. Pajūrio parap. Nedajn kflimo. 
Turiu iš U e t u v o s laiške nuo jo mo
tinos. Meldžiu abfišnnkti. arba pra-
neMi apie jį. Iš kalno tariu aClu. 

AntMta.c \or!»ula-
4«2T> S<.. Maivhlield Avc 

THE SF.X-R.VYTO COMPAA'Y, 
• »«IT Wmte Pa»k Ave.. ClevcUml. Ofcw^ 

Gerbiami šiuomi aš prisiunėtu jum 10c. vertės štampu, už. ku-
riu* malonėkite prisiiisti man saiupalą GVARAIvTCOTO SEN1-
KAYTO PLAirKt" TO.VIKO. 

Vardas 

Adresas 

MicsLis 

• . . . . . . , 

• •• 

Valstija I 
Caiduro. i * ^ S 

IHIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlltlIlIlinillliniftfHfmirillHHfiuiHIUIIttfHHIIIIIIItfltlIlIHUIMIHil 

1 X 

/ 
/ 

^ J N T ^ A R D A ^ f t ^ ^ 
l'ar-i'lniKta seležii ir Maliavos krau

tuve, tik priežasties mirUeji vyro. 
Krautuve lietuviu apgyventoj vietoj. 
iix žem»»Wsitt preke kaip galima. 

Nnt-.atieji geroe progtm atsišauki
te 
4£#J S. W J M C m Tok Y « w b S»ou. 

Ant pardavimo medinis namas, 
ntm p a ^ v e n o r, k*fnbarU). Parsi-

d « » labai, pigiai. ,, ; i . , : lotas ant 
44 ir ('altfornia \ \s r.«n-i.i^; pi -

.V!>iš.»Lkilc tuojaus šiuo 
•bynm* VaJtktts. 

«44."? S. vVasfatMMK- Ave. 

aUresŲ: 

F L O R I D E 

MELBA 
The Cigar^Supreme 

At thc price FLOR'DE MELBA :S 
hetter, bioocr n̂.cJ more pieasing 
thdn anv sr̂ id Havana cigar' 

10' )RO\*. C* 
."> t:u. c ro,\ sizr. 1 \J Dirrvtt* r PĄKTS 

(į Ask your cealer fe» yn.r f;«\'o-;te »,? 
_ J p . vevr de»lrr cant »upp]y you.wri te * 

http://T8.814.4o
http://SF.X-R.VYTO
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M KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pirmadienis, Kovas ld., 
šv. Albinas. 

Antradienis, kovas 2 d.. 
šv. Simplicijus. 

DAR DIENOS ŠVIESOS 
KLAUSIME. 

Atsiranda daugiau priešgyny
bių. 

IŠ CHICAGOS mą 
KOLONIJŲ 

ŽIŪRĖSIM, KAS LAIMAS 
LENKTYNES. 

CHICAGOJE PAKELIAMAS 
SVAIGALŲ KLAUSI

MAS. 

Kai-kurie aldennanai 
lauja referendumo. 

reika-

4 

m 

Chicaii'os miesto tarybos ju
ridinis komih'tas užvakar 
padart'* geroką siurprizą. Iši
mus vienų komiteto narį visi 
kiti vienbalsiai išreiškė min
ti, kad svaigalu, proliibieija 
yra bloga? daiktas, kad pro-
liibieijos konstitucijinis a-
mendmentas turi but atšauk
tas, kad svaigalu klausimas 
Illinois valstijoj turi bnt iš
rišta.? referendumu. 

Jašai komiteto nusprendi
mas nors nėra ofieijalis, bet 
jis turi daug reikšmės. Tas 
liudija, kad eia nėra stipraus 
n a s t n n i m n t • • 

Knoįv.et šalies kongresas ta
rėsi visatinos 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 lenktyniau
davo?, ratifikavo tą Įstatymą. 
Nieko pikta nematė, kuomet 

.valstybės departamentas vals
tijų ratifikavimą patvirtino. 

T u o t a r n u š inndip nnL-olin 
r 

protestus, kuomet tas Įstaty
mas jau pilnai veikia, kuomet 
šalies gyventojai ima apsi
prasti sn prohibicijos stoviu. 
Ir jie dabar mėgina Įstatymą 
snkoneveikti ir išnaujo atgai
vinti bravarus. 

Tiesa, kituomet Chicagoje 
buvo pravestas referendumas 
svaigalu klausime. Svaigalų 
šalininkai laimėjo. Bet tasai 
referendumas buvo atliktas 
tuo metu, kuomet jau buvo 
pradėta sali apsausinti. kuo
met tas balsavimas neturė
jo jokios reikšmės. 
- AmrlTfiMnas CVnriak. komi
teto narys, pareiškė, kad be
pig stovėti už prohibieiją to
kiems žmonėms, katrie šian
die turi prisikrovę užtekti
nai svaigalų. Bet paklausk 
žmogaus darbininko, kurs ne
turėjo ištekliaus Įsigyti svai
galų, ką jis pasakys. 

Aldermanai sakosi, jog jie 
svaigaltj klausimą pakelia to
dėl, kad to reikalaują nuo jų 
patys piliečiai, katrie juos 
išrinko atstovais miesto tary
bom 

\cbus longva Cliieagai pra-
I vesti parėdymų, kad vasaros 
Įmetu ėia laikrodžiai butu nu-
l .-latoniį vtHia valanda pir-
I miau, ty. anksėiau. 

Priešininkų eilėn stoja 
'pasta, l'ašto.v valdininkai pa
skelbė, kad jei Cliicago turės 
nuosavą- juiką, tuomet j visus 
miesto ofisus 
statomi vėliai 
ralio laiko 

aiškai Diu 

toli; . K . i . - . : . . i -
. i m / . i ui'*> 

t y. sulig fede-
lš to turės nuos-

KorupūnijuK ir 
įstaigos. 

a i k a s Sako, nors Chicagos 
l>us atmainytas, bet federalis 
laikas visoj šalyj paliks tas 
pat kaip buvęs. 

Taigi ėia ir susiduriama >u 
svarbiausiuoju klausimu. 

Kiek palaukus gal atsiras 
ir daugiau visokių priežasčių, 
kenkiančiu tani siuuanvmui. 

PIENAS VIENU CENTU 
PIGESNIS. 

"Ratas ratą veja, kad ir ve 
ja nepaveja." Tai sena lietu
viu patarlė. Bet ta patarlė pri
taikinama tik prie vieno veži
mo, kurio paskutiniai ratai ne
paveja pirmųjų, čia ir pasar
ga, l'ž tai ir nemanyk, kad su 
savo ratais negalėtum pavyti 

i r kito vežimo ratų. Ne tik pavyti, 
bet dar ir pralenkti, jei gerai 
Įjudinsi šyvĮ. Bet, saugok Die
ve, nesileisk galvon tos min-

įties savo vežimo paskutiniais 
ratais vyti pirmuosius-tavo ve
žimo vedančius ratus. 

Dabar Chicagoje Įsijudino 
daug vežimų, Įsisuko daug ra
tų, ratukų Lietuvos Valstybės 
paskolai. 

Bridgeportas iki šiol pasiro
dė didžiausiu ir greičiausia be 
sisukančiu ratu. Nestebėtina,' 
nes jis yra tikros aukso mainos 
lietuvių Amerikoje. Antra sa
vo didumu—tai žemaitiška 
Town of Lake. Jos ratai antra 
vietą užima šioje garbingoje 

j mes pamatyti ii ši veikalą--
••Vakarienbnt^jL,, 

Įžangos ženkleliai jau parda
vinėjami. Jaft3 galima gauti 
kiekvienoje parapijoje Chica
goje pas kiekvieną tos draugi
jos narę> 

Rėmėja. 

IŠ LABDARYBĖS 5 tos KUO 
POS SUSIRINKIMO. 

Su šiandie, kovo 1 d., pienas 
atpiginamas vienu centu kvor
tai. Vietoje l-V. bus mokama 
tik 14c. 

POLICMONAS PATRAU
KIAMAS TIESON. 

Poliemonui Henry Milės 
Įsakyta stoti prieš civilės ta
rnybos komisiją. 

Jis kaltinamas, kad praeitų 
rinkimų dieną (irogano bilijar-
dinėj gerokai surėžęs Arthu-
rui Snllivanui. 

VALSTIJA DUODA $5.000 
ATLYGINIMO. 

Bet ką tas reiškia sulyginus 
su kentėjimais. 

«or;ktyrir;je. J i nuo Bi-iugfporto 
skiriasi tuo, kad neturi tiek 
daug pralobusių pramoninin
kų, l>et apie žmonių turtiugumų 
nė kalbos nėra. Kaip girdėti, 
daug Chicagos bankų jos do-
iieriais užkimštos. Bet nedide
lis Brigbton Parko ratas pavi
jo ir pralenkė didelj Town of 
Lake ir kitas sau lygias, bet 
turtingesnes, kolonijas. 

. l i i u v m u u a M i R r m t >a I? fl-

lės. Jos piliečiai beveik visi 
darbo žmonės, tai ir ratas jos 
atsistojo ketvirton vieton. Bet 
kad joie gvvena tikri Lietuvos 
patrijotai, tai nėra abejonės. 
Štai ir pavyzdis. Atsilankius 
Lietuvos Misijai, vienas iš tų 
darbo žmonių nusipirko Liet. 
Laisvės Pask. bonų už pusan
tro tūkstančio dolierių. Aišku 
kaip diena, kad netik pirkliai, 
\>e{ ir bankieriai nesumušė jo 
patrijotizme. Jei giedras oras Jackson. Miss.. vas. 28. — 

Pirm dvidešimts šešerių metų (pasitaikys, kelias bus sausas, 
arti Columbia, Miss.. mtžudy- \\ūhū\ ^ ibnas daiktas, kad ji 
ta s Will Puckeloy. Žmogžudy- bandys lenkti ir didžiules. Kad 
stėjo intarta ūkininkas (fai-|į r m , p r a |P T ,ks, b*t ir nepasi-
merys) Will Purvis. Buvo \\\^ 

Kitos kolonijos, su mažes
niais ratukais, ir-gi švilpia 

' kirk tik gari. Žiūrėkit kų daro 

Sekmadieny^, vasario 22 d., 
š. m., Labdaringos Sąjungos 
5-tos kp. įvyko susirinkimas. 
Posėdis buvi> neskaitlingas, 
bot gyvas. Įteikia į ž y m ė 
ti, jog pastangomis p. B. Jakai
čiu prisirašė keletas naujų na
rių. Žiūrint Į Labd. Sąjungos 5 
kp. nejauku darosi. Iki šiol 
Bridgeporto pirkliai, rodos. 

* v * • v * i - -v 1 
2*C / ' l j»wtC IrcSITiOjO, rCmi v i a 

Lalxlaringoji Sąjunga, kad yra 
našlaičiai, kuriais ji rūpinasi. 
Bet dabar jau labdarybės bal
sų, vardan našlaičių, pradėjo 
išgirsti ir pirkliai. Štai pra
eitam susirinkime p. Masalskis 
(graborius) patapo amžinuoju 
nariu. Koks tai gražus pavyz
dis kitiems pirkliams. Kiek 
tai pas mus, Bridgeporte, yra 
daktarų, advokatų, krautuv-
ninkų, mėsininkų bei groser-11 
ninku, laikrodininkų ir kitokių 
pirklių, sunku, butų ir su
skaityti. Bet fcar jie yra? Kada 
darbo žmoneliai aukas kloja 
del pastatymo našlaičiams na
mo, tai mus pirkliai, kurie 
minta iš nms darbo žmonelių, 
to nė nemato, nė negirdi, nė ne
žino. Darbo žmoneliai jau iš
sėmė savo kišenius aukodami 
po šimtinę, kitas ir dvi. Dabar 
jau pirklių erSiL Tai.-gi pirk
liai, snkruskiiįl Tapkite ir 
jus Labdarybės amžinais ar 
garbės nariais,© tuomi nutiesi
te pamatą naiSiiėių namui. 

5-tos Kuopos Pirm. 

IŠTIESK PAŠALPOS n«™ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR ŽINAI .s 
•a 

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tanista greitai gali pasiusti pinigų S 
saviškiams Lietuvoje? 2 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrove ir keliai persiuntimui ant tiek pa- 5 
lengvėjo, kad dabar g 
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100 • 
200 
300 ' 
400 
500 

.1,000 

auksinų 
*»» 
>* 

• 
>> 

>f 

» * * " • " " » • 

$2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

ir, ,ui 

20.00 

2,000 auksinę 
l 3.000 

4,000 
6,000 " 
9,600. '' 
12,000 k 

40.00 
60.00 
80.00 
100.00 
150.00 
200.00 

•. • PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami i viena me

nes; taiko. ' ' 
Del platesni!} informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

mums riduoti aiškiai aurnSyUj savo tturesa ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation 
120 TREMOIfT STREET, BOSTON, MASS. | 

čios paliko šv. Kazimiero Aka- HimHifUlUUiiiiiitifiiiiiiiiiniHiniiiiifiiiniiiiriiniHHiltifimimtttflifiiifiiiiiiiiunni 
demijos rėmėjomis: M. Lato-

IŠ S. L. R. k . A. RENGIMO 
KOMISIJOS SUSIRINKIMO. 

VYill Purvis. Buvo, 
suimtas. Atsirado visokiu liu
dininkų prieš ji. Teismas pa-j 
smerkė miriop. 

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

Po to jo advokatas, pasi
remdamas faktu, kad tasai 
pat žmogus už tą pati prasi-

nesrali but dukart 

Vasario 21 d., & m., L. D. S. 
29 kp. krautuvėj, 901 \V. 33nl 
»St., Chieago. 111. įvyko pasita
rimas. Besitariant paaiškėjo, 
jog darbas yra varomas pir
myn. Paaiškėjo, jog L. Vyčių 
Chicagos Apskr. choras vie
nam vakare apsiėmė išpildyti 
programą. Antro vakaro pro
gramą išpildys L. Vyčiu Chica
gos Apskr. Dramatinis Ratelis-.. 
Galima tikėties. jog kaip Lietu-

i £piiė. J. StJrbaitė. K. Oidminie-
nė, J. Metrikienė, 8. Skrode-
nienė. 

Apart kitko delegates i Cen
trą pranešė skyriui, kiek pasi
darbavo" praeitais metais Aka
demijos Rėmėjų skyriai ir ko
kia buvo nauda. 

Taip-gi pranešta apie ren
giamąjį vakarą, kuris įvyks 
kovo 21 d., Šv. Jurgio parap. 
svetainėje. Bus perstatyta mis 

PageMite Lietuvai Pirkdami i 
lietuvos Pašto ženklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Palto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 tok* 
tori ja "Vakarien būtis." Šis fsinas (S1-25) gauna paliudijimą, kurį nusiimtas Lietuvon kartu su 

Į Pašto ženklam, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 

VVest Side. North Side, Cicero. v o s Vvėiu Chicagos Apskr. cho-
Xet dulka. 

žengimą 
r> 
t U I * I baudžiamas, išgelbėjo 

nuo mirties. Bet nelaimingasis 
vjstiek buvo uždarytas ligi 
gyvos galvos kalėjimar. 

"Praėju* keletui mete Rita* 

S1.25 VALANDOJE 

I 

m-
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Nnmij statymo kontrakto-
riai sutinka darbininkams mo
kėti po $1.25 už darbo valan
dą pradėjus birželio 1 d. K.ii-
kurie jau ir dabar moka. 

Kontraktoriai sako. kas 
jiems galvoje. Tegu darbinin
kai »Tna kiek nori. Fž tai nu
kentės pati visuomenė. Nes 
kontraktoriai pabrangins savo 
kontraktus. 

Tokie darbininkų augšti rei
kalavimai visgi turės prilipti 
liepto galą. Nes žmonėms jau 
ir šiandie negalima pasistaty
dinti namų del nepaprasto dar
bininkų pabrangimo. 

Kaip-įTi bus toliausi 

ūkininkas, ant mirties patalo 
būdamas, išpažino, kad tai jis 
nužudęs Buckeley ir todėl 
Purvis nekaltai kenčiąs. 

Suprantama, po to Purvis 
buvo išteisintas ir paliuosuotas 
iš kalėjimo. 

Dabar Mississippi valstijos 
legislatnra nusprendė tam 
žmogui atlyginti—duoti $5,-
000 už tai. kad jis nekaltai 
kentėjo i r dar galėjęs but pa
kartas. 

Tai ko pasitaiko margam 
pasaulyj, 
kūnas neteko sąmonės. 

Aukštumoje jis padarė re
kordą. 

Dabar ve kas indomu. Kat
ras vežimas ims pirmenybę! 
Ar tas, kuris smarkiai pradė
jo, ar kuris palengviaus. Man 
rodosi, kad tas laimės, kurio 
arklys bus geriausias, gaiviau
sias. Su kuinu toli nenusivary
si. Bet ir Įsiganę greit išlėpsta. 
Čia reikia tikro lietuviško ar-
tojaus trauktuVo. 

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

Truputėlis. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

ras, vedamas kompozitoriaus 
p. A. Pociaus, taip ir Drama
tinis Ratelis, vedamas p. Bal
sio, seimo vakaruose pasirodys 
kub nors nepaprastu. Tai-gi vi
si S. T J. R. K. A. nariai ir na
rės, ypatingai Chicagos Apsk.. 
ruoškimės iškaišo prie tą va
karų. Vakarai Įvyks birželio 17, 
18 ir 19 dienomis, Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. 

TOiiauS KOjTiiSiJoS t n f p e ouVO 
permatomas reikalas šaukti 
1-mo Chicagos Apskr. susirin
kimą. Pasirodžius, jog jau ir 
reguliaris susirinkimas netoli, 
užtai sutarta palaukti. 

Sekantis Chicagos 1-mojo 
Apskr. susirinkimas įvyks ne
dėlioję, kovo 7 d., 3 vai. po pie
tų. Visos kuopos, kurios pri
klausote prie Chicagos Apskr., 
malonėkite prisiųsti atstovus, 
nes Šis susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausių, čia reikės daug 
svarbių dalykų aptarti kaslink 
seimo ir 11. 

Aps. Rast. 

veikalas dar pirmą syki Chica 
goję statomas scenoje. Tat ne- \ 
pamirškime atsilankyti. Galima 
tikėtis, kad nei vienas nebus 

: i< . „ . . 
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PIEKITS 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

FATONIC 
Š£d ?o» tpur štpMĄOCJ y&) 

Po Ttiiįio! neužmtrft, kad f*rtw/-
siaa n M u taro įkllTlul jt% EATO-
KIC. PrateUn* «i«t» nmmmgamjm 
*uv>r5klnlmo, o u # rvlMda. kad rei
kia p?ra6ffi&t! I M U . Parduodama 
pa; t l m apdakonaa 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija rengiasi prie 
senai laukiamo vakaro. "Vaka 
rienbutis," Kristaus kančios 
dramą vaidins Šv. Kazimiero 
Akademijos auklėtinėm kovo 21 
d.,' šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. 

Senai jau esame patyrę Šv. 
Kazimiero vienuolių pasišven
timą, kaip stengiasi jos mūsų 
jaunimą doriškai išauklėti, 
Įdiegti j jų jaunas širdis meilę Vasario 24 d. Šv. Kryžiaus 
Dievo ir tėvynės, Tat-gi ne pro j bažnytinėje svetainėje šv. Ka-
šali bus pamatyti ir veikimų tų : zimierc Akademijos "Rėmėjų 
auklėtinių. Daugeliui jau teku Draugijos 1 skyrius laikė snsi-
matyti mųs seserų surmgrus nrikin ;• Bfveik toeknffla na-
vakarus, jų auklėtinių gabu- rė, atsilankiusi sreirinlriraan, 
nius.Tai-gi. h'.s g^vas. stengki- atsivedė po nauja narę. Setouv 

I š TOWN OF LAKE. 

Iždines stotyse. 
Pažtaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir G0 skati

kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksina. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik ifca 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
M>%«>*«*«*»***«^e'**/e*****X j kaiP u* ̂ e " 3 doli«ri markių neaunčiame. t 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI! i Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas eentro sek-

i reiorių, 

Kas tiktai is Cicero norite \s l i/PTTirMCl^ AC 
janti "Dranga" arba paduoti = J C _ '** J* MlUMH&KAfc, 
l jj apgarsiirima, ar koki dar- į ̂ 5© Grano StrM Brookiyn, N. Y. 
bą (joba) kreipkitės prie p. j mtinmiiiiiiMinnmmiiiiuuiimfiMmiraiutwnmiimjHHfiiiraiHiiiiiHii»mraiin 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas ji galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite 

,^Wt>,-,-«^^^-^. -̂̂ ^ *̂*-> ^^^^^5^, . kt^^KSfr-; jl̂ ^P^fe... jt&^^^g**. ;̂ 4̂ B̂̂ Rv J M B 

Biznieriai garsinkites "Drauge." 

DIBŽMUSt* IIETUVlSU KRAUTUVE Rl»C*60JE 
/ 

J 
PRAKL 017Z94 KONCTOTiNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
T'usų krautuvė—viens iš didžiausių Chicagoje 
P&rouodame ui žemiausią kaina, kar kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nanjaa-
8ic* mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Biubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lieruviskais rekordais ir 
koncertinių geniausių, armonikų roai&ų ir prūsiškų iSdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mųzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawsh 
4632 So. ASHLUTD AVK, CHICAOO, ILkV 

TdehoM: TM0YB& 7168 
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