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Lenkai Reikalauja Milijardų 

ITALIJA Ė k Ė BLOKUOTI 
JJ l U M - C i . 

nuo 
Norėta Nužudyti Anglijos 

siuntinys Suomijoje 
Pa-

• 

Maistas pristatomas tik. 
vaikams. 

\ 

UNGARIJA ATGAVO DALIS PASIKĖSINTA PRIEŠ AN 
SAVO TERITORIJŲ. GLIJOS PASIUNTINĮ 

SUOMIJOJE. 
Rumunai pasitraukdami api

plėšė šąli. žmogžudžis nepataikė; 
nesuareštuotas. 

Budapeštas, kov0 2. — Ru
munai apleizdami upės Tbeiss Londonas, kovo 2.— Gauta 
klonius, anot žinių, apiplėšė Į ž i n i u ' 1°* Gelaingfo^ė, čuoini-
visus plotus. Paėmė su savi-! J° s sostinėje, atlikta nepavy

kęs pasikėsinimas prieš Angli-

Piume, kovo 2.—Italijos vy
riausybė paskelbė aštrią blo-
kauą aplinkui miestą Fiume 
su tikslu išvvti iš čia lakūną 
(labjiele d'Annunzio, kuris 
vis <iar laikosi su neskaitlin
gu buriu šalininku. 

Italijos vyriausybė nuspren
dė šitą miestą atskirti nuo 
viso pasaulio. Neįleisti čia nei 
maisto, nei kitokių reikalingų 
prekių. 

Sakoma, jog maistas bus 
pristatomas tik vieniems vai
kams. Daugiau niekam. 

Jau ir šiandie cia stovis la
bai apverktinas. Paskiau bus 
aršinu. 

D'Annunzio eiles apleidžia 
ne tik kareiviai, bet ir oficie-
rai. 

Susirinkimai ir demonstra
cijos čia uždrausti, jei nori
ma kritikuoti lakūną. 

PLIENO KORPORACIJA 
LEGALIZUOTA. 

Washington, kovo 2. — Ang 
ščinusias šalies teismas paskel
bė galutiną savo ištarmę, jog 
United Steel, Corporation yni 
lesale korporacija ir jos kom
binacijos nėra priešingos ži
nomam Sbermano prieštrusti-
niam įstatymui. 

Byla prieš tą plieno korpo
raciją buvo pradėta 191.1. me
tais. Norėta ją suskaldyti ar
ba panaikinti, kaip kad pa
daryta su žibalo trustu ir ki
tais. 

TEISMAS LEGALIZUOJA 
ALŲ WISOONSINO 

VALSTIJOJE. 

Niekais paverčiamas federalis 
įstatymas. 

Kazokai apie Rusijos Likimą 
DENIKINAS KLAUSOSI A 

PIE ŽMONIŲ PRIE
SPAUDĄ. 

- , m 

KALBAMA APIE GALIMĄ 
REVOLIUCIJĄ ISPANIJOJ. 

Ve kodėl karaliaus vaikai 
išsiųsti Anglijon. 

Liaudis nenori reakcijos; De-
nikinas turi tarti žodį. 

mi, kas yra reikalingesnio. 
Niekur nieko nepaliko. 

Lnga rijos kariuomenė ap
leistą teritoriją palengva už
ima. 

Sugadinti geležinkeliai. 

Pasitraukdami rumunai pas-

jos pasiuntinį, lordą Acton. 
Pasiuntinys vakar rvte va-

žiavo į prekiviete, kuomet į jį 
šauta. Tečiaus j jį nepatai
kyta. 

Pasikėsinto jas nesuareštuo
tas. Lygiai nežinoma užpuoli-

& • 

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS VALIJOJ 

kui save sunaikino gele*it3t£ f t f^r1e*ast ls ; ' 
liūs, tiltus, geležinkelių susi- Lordas Acton, kurs yra bu 
bėgimus; nukapojo telefonų ir j ves Anglijos generalis konsu-

\\< Zuricbe, pasiuntiniu Suo-
mijon paskirtas praeitą rng-
*\iį. 

Angį i ja nepriklausomybę 
Suomijai pripažino gegužės 6, 
1919. Ant rytojaus tą patį pa
darė Suv. Valstijos. 

Čia nuomoniaujama, kad 
pasikėsinimas busiąs bolševi
kų darbas. 

NEMAŽO ATLYGINIMO 
REIKALAUJA LENKIJA. 

Kasžin kaip į tą atsineš 
bolševikai. 

telegrafų vielas; su savimi pa
ėmė užsilikusius arklius ir 
galvijus, taippat žemdirbystės 
ir kitokias mašinas ir mašine
rijas. 

Kaip žmonės apdirbs žemę. 

Tos vietos yra apgyventos 
mažažemių žmo.nių. Tie žmo
nės dabar patys vieni, be gy
vulių, bus priversti žemę ar
ti, akėti ir užsiimti kitokiais 
darbais laukuose. 

Rumunų okupacijos metu 
gyventojai tyčiomis pilnai ne
apdirbo žemės. Pasirūpindavo 
javų tik tiek, kad bile kaip 
pramisti, kad neleisti naudo- Copenhagen, kov o2. - - Len-
ties rumunams. ! kija taikos sąlygose be kitko 

Šiandie bus kitaip, kuomet! nuo bolševikų reikalauja 31,-
atsikratė nekviestų svečių. 500,000,000 lenkiškų markių 

(auksu) at lyginimo. 
Normaliais laikais ameriko

niškais pinigais tasai lenkų 
reikalavimas butų lygus arti 

Londonas, kovo 2. - Demo- 8 milijardams dolierių. 
bilizuoti kareiviai čia buvo: Apie tai praneša vietos laik-
parengę parodavimą su tikslu j rastis Tidende. 
už protestuoti, kam buvusieji, 
kareiviai prašal inami iš vai- NEW ERSEY LEGISLATU-

Miškų darbų. . i RA PRIĖMĖ SVAIGA-
I Vmonstraeijų metu susire-m-į L V B I L l Ų . 

ta su policija. Apie 50 žmo
nių sužeistti. 

Norima iškovoti didesnę 
užmokesti. 

BUVUSIEJI KAREIVIAI 
KOVOJA SU POLICIJA. 

Londonas, kovo 2.—Plieno 
dirbtuvių darbininkai pieti
nėj Valijoj nutarė pakelti 
streiką, kuomet jiems atsaky
tas reikalavimas padidinti už
mokestį 30 nuoš. 

Streikas palies apie 10,000 
darbininkų. ' 

Šiandie plieno dirbtuvėse 
darbininkai uždirba nuo $40 
ligi $125 savaitėje. Bet jie no
ri daugiau. 
. Unijos vadai pasipriešino 
streikui. Tad darbininkai pa
sirinko kitus vadus ir nu
sprendė savo reikalavimą pa
remti streiku. 

Paryžius, kovo 2.—Prancū
zų rojalistai didžiai nerimau
ja gaudami žinių iš Ispanijos, 
kad tenai šiandie viskas ver
da, kaip kokiam katile. 

Kas momentas, anot žinių, 
Ispanijoje gali užsipliekt i re
voliucija. 

Pirm kelių dienų Ispanijos 
sostinę Madridą apleido auto
mobilius. Juo iškeliavo sosto 
įpėdinis karaliunas, 12 metų, 
su seserimi Beatriče ir broliu 
don .laime. 

*Ties San Sebastian perva 
žiavo per Prancūzijos rubežių. 

Reiškia, vaikai išgabenti 
Anglijon. Nes Ispanijoj balsi! 
jau gyventi. Tik nuolatiniai 
darbininkų streikai ir mėty
mas bombų. 

Milwaukee, Wis., kovo 2.— 
Vakar čia federalis teisėjas 
Geiger legalizavo visoj valsti
joj dirbti ir pardavinėti alų 
su 2 ir puse nuošimčių alko
holio. . 

Nuosprendis išduotas reika
le Monitowoc Products Com-
pany, kuri buvo pareikalavusi 
"injunetion" prieš Volsteado 
įstatymą, kurs gėralams nu
stato pusę vieno nuošimčio al
koholio. 

Teisėjas (įeiger nusprendi
me pažymėjo, jog valstijos 
prohibicijinis įstatymas (Mul-
bergerio Įstatymas) turi pir
menybę ir valstijai svarbes
nis už federalį įstatymą. 

Argumentų metu buvo ata
kuojamas aštuonioliktasis 
prohibicijos amendmentas. 
Buvo argumentais prirodyta, 
kad kongresas neturėjo teisės 
prie to amendmento nustatyti 
gėralams alkoholio kiekybę— 
pusę vieno nuošimčio. Tuo 
tarpu kongresas tą padarė. 

Mulbergerio įstatymas gy
vuoja AVisconsįno valstijoj. 
J is leidžia valstijoj dirbti i r Kalbėjo tarybos pirmininkas 

Jekaterinodaras, vasario 18 
(suvėlinta). — Kazokai atsa
kė gen. Denikinuj į jo kalbą, 
pasakytą pirm poros dienų 
kazokų tarybos susirinkime. 

(len. Denikinas už savo ar
mijų nepa vykimus kaltino ka
zokus ir kitus už jų kenksmin
gą Rusijai propagandą, už no
rėjimą skaldyti Rusijos. 

Kazokai neprisiėmė kaltės. 
Pažadėjo duoti gen. Denikinui 
kariuomenės. Pažadėjo jį pri
pažinti vyriausiuoju rusų ar
mijų vadu. Bet pirm visako 
pareikalavo, kad gen. Deniki
nas viešai paskelbtų savo po
litiką, kokiais t ikslais jis ka
riauja prieš bolševikus. 

Kazokai pareikalavo gen; 
Denikino pasisakyti, ar kar
tais jis nemano sugrąžinti 
Rusijai reakcijos, pasiskelbti 
diktatorium nuveikus bolševl-
k us. 

pardavinėti ahj su 21/į nuoš. 
alkoholio. Kiekvienai valsti
jai nuosavas seniau užgirtas 
istatvmas yra svarbesnis už 
tokio* pat rūšies paskesnį fe
deralį įstatymą, sake1 teisėjas. 

PAREIKALAUS 46 PA 
TRAUKTI TEISMAN. 

SAVYVALDA PAGREITINS 
REVOLIUCIJĄ AIRIJOJE. 

Taip tvirtina sinn-feineriai. 
• • - • 

PASIBAIGĖ GELEŽINKE
LIEČIU STREIKAS, 

Paryžius, kovo 2. — Vakar 
vakare pasibaigė geležinkelie
čių streikas Prancūzijoje. 
Šiandie darbininkai sngryžta 
darban. 

Streiką atšaukė nacijonalė 
j darbo federacija pasitariusi 

sn geležinkelių direktoriais 
nesusipratimų klausime. 

Trenton, N. J., kovo 2. — An
dai žemesnvsis New Jersey 
legislaturos butas, gį vakar 
ir senatas pravedė svaigalų 
bilių. Sulig to biliaus šitoje 
valstijoje, nežiūrint šalies pro
hibicijos įstatymo, gali but 
dirbamas ir pardavinėjamas 
alus, neturįs^ daugiau kaip 
V/2 nuoš. alkoholio. 

Kaip šiandie gubernatorius 
Edwards patvirtins bilių ir tas 
bus įstatymas. 

Bet bravarai paskelbė, kad 
jie nedarysią alaus, kol to 
valstijos įstatymo nelegali
zuos augščiausias šalies teis
mas. 

Dublinas, kovo 2, — Sinn-
feineriai tvirtina, kad Airijos 
gyventojai nenori jokios jiems 
siųlomos savy valdos, nei jokių, 
parlamentų, bet nori vientik 
savo šaliai nepriklausomybės. 

Kuomet Anglijos parlamen
tas praves savy valdos bilių, 
tas paskubins revoliuciją Ai
rijoj. Sinn-feineriai sakosi 
tuojaus paimsią «avo rankos-
na parlamentą, kuomet tasai 
čia busiąs atidarytas ir, Airi
jos reikalus vesią nepriklauso
mai nuo Anglijos. 

Sinn-feineriai sako, jog Ai
rijos ateities klausime Airijos 
gyventojai nenori turėti jokių 
kompromisų su Anglija. Airi
ja turi but savistovi ir nepri
klausoma. 

GEDDES — AMBASADO- T a i b u g i ą g i š m ė g i n i m a s p a s i t i -
RIUS. kėjimo vokiečiais. 

Londonas, kovo £ — Ofiei 
jaliai paskelbta, kad ambasa 
dorių Suv. Valstijose paskir
tas Sir Auckland (icddcs. Už 
kokio mėnesio jis iškeliaus 
Amerikon. 

/ 

DAUG UŽDIRBA; STREI
KUOJA. 

New York, kovo 3. — Čia 
sustreikavo "s?uitsace and bag 
makers" unijos 2,000 darbi
ninkų. Reikalauja mažiausios 
užmokesties $50 savaitėje. 

Philadelphia, Pa., kovo ?. 
Čia mirė William A. Stone, bu
vęs Pennsylvanijos guberna
torius. 

Paryžius, kovo 1. — Talki
ninkų komisija, katrai buvo 
pavesta susekti vokiečius ka
rės, kriminalistus, iš daugelio 
prasižengusių karės metu pa
rinko tik 46* vokiečius ir parei

k a l a u s Vokietijas, kad tie ka
rės kriminalistai butų teisia
mi vokiečių teismuose. 

Tuo būdu norima išmėginti 
pasitikėjimą vokiečiais, kii-
riems patiems leista byluoti 
prasižengusius karės metu sa
vo utilitarinius, ir civilius va
dus. 

Tuos 46 prasižengėlius pa
rinko: Anglija 7, Prancūzija 
12, Belgija 15 ir po 4 kitus 
Italija, Lenkija ir Rumunija. 

SERBIJA TAIKINSIS SU 
BULGARIJA. 

Generolui Denikinui utsak 
kazokų tarybos p i rmininke 
Tomašenko, susirinkus vi
siems tarybos nariams ir gen. 
Denikinuj su savo štabu. 

Tikrai buvo dramatinis mo
mentas kalbant Tomašenkai. 

44Per tris šimtus metų", sa
kė pirmininkas, "Rusija gy
veno po valdžia, kuri buvo tik 
kaipo kokia parodija. Per 
tuos ilgus metus Rusijos stip
rybė ir apėmis praplėstas 
liaudies kaulais, kraujais ir 
prakaitu. 

" P e r tris šimtus metų di
džiulės Rusijos gyventojai 
vilko neapsakomas vargus. Ru 
sijos žmonėms nebuvo lemta 
turėti laimingesnių dienų. Bet 
štai staiga praplito revoliuci
ja ir gyventojai nusimetė ver
gijos pančius. • 

m 

Pasirodė nauji satrapai. 

Po revoliucijas Rusijos gy
ventojai susilaukė naujų sa
trapų. Tai bolševikų. Atsira
do komisarai ir speci jaliai 
tribunalai. Ir šitie persisunkė 
perdėm žmonių krauju. Vie
toje laisvės liaudis susilaukė 
naujų persekiojimų. 

44 Tuomet atokiuose Rusijos 

kis pasistatyti svarbų faktą— 
mūsų nugalėjimą. 

Strategija ir politika. 

"Mes "didžiai gerbiame mū
sų vado talentą; mes gerbia
me narsių kareivių pasišven
timą. Bet civilėje karėje mes 
turime vaduot ies ne tik stra
tegija, bet ir politika. Nes 
šita civilė karė yra pakelta už 
politikinius skirtumus. 

"150 milijonų rusų gyvena 
po Lenino valdžia. Mes esame 
t ik'maža dalis tos didelės v\\>ų 
šeimynos. I r todėl mes Rusi
ją galime atgaivinti su aiškia 
politika, gerai suprantama 
visiems rusams. 

44Kubaniaus ir kiti kazokai 
netiki, kad Rusija gali but iš
gelbėta diktatorinėmis meto-
domis. Diktatorius yra pašali
nis ir svetimas liaudžiai žmo-
gus. Tarpe diktatoriaus 
liaudies visuomet yra storu 
siena. Ta siena — tai visokie 
valdininkai, trokštantieji lai
mės tik sau. 

Denikinas turi pasisakyti 

"vMusų gerbiamasis vadas 
gen. Denikinas tvirtina, kad 
kuomet bolševikai busią į-
veikti, jis sušauksiąs kuria
mąjį susirinkime, 

*» pasveikiname kuria
mąjį susirinkimą. Bet pirm to 
reikalinga paskelbti raštu vi
si sumanymai, kaip tas susi
rinkimas bus^ šaukiamas. 

"Mūsų, kazokų, valdžia į-
steigta be gen. Denikino suti
kimo, įvykus tam faktui, gen. 
Denikinas užpuolė Kubaniaus 
sostinę. Kovoje žuvo mūsų 
vienas vadas. Kiti vadai buvo 
uždaryti kalėjimuosna. 

"Tad gen. Denikinas turi 
čia pranešti apie savo karia
vimo tikslus, turi paskelbti 
savo politiką. Kol to jis ne
padarys, kazokai neskaitys jo 
savo vadu ir neduos jam rei
kalaujamos kariuomenės.' ' 

BUT, NIEKO NEBUS 
IŠ TAIKOS SUTARTIES. 

Taip bent nuomoniaujama 
VVashingtone. 

Stipriai laikosi Bulgarijos 
vyriausybė. 

PALMER PASISKELBĖ 
KANDIDATU Į PRE-^ 

ZIDENTUS. 

Atlanta, Ga., kovo 2. — Ge
neralis prokuroras Palmer pa
skelbė, jog j i s apsiimąs but 
kandidatu į šalies prezidentus 
iš demokratų partijos. Busi
moje demokratų konvencijoje 
tad jo šalininkai pasidarbuos 
už jo kandidatūrą. 

Bukareštas, kovo 2. — Čia 
gauta žinių, kad Serbija su 
Bulgarija savitarpiai, be jo
kias pašalinės svetimos pagel-
bos, ims taikinties ir kita ki
tai mėgins atsilyginti kuotin-
kamausia už buvusius nesuti
kimus, kokie prasidėjo 1913 
metais. 

Pasakojama, jog Serbija 
nusprendusi sugrąžinti Bul
garijai miestu* ir teritorijas, 
kokias Serbijai pripažino pra
eitoji taikos /Konferencija. 

jinti kuogeriausi santikiai. 
Bulgarijoj radikalams nepa-

Į kampuose pakilo patnjotau 
Nesigailėjo savo gyvybės , kad 

vyko nuversti dabartine Bul
garijos vyriausybe/, nors tuo 
tikslu buvo daromos visokios 
pastangos. 

Praeitą mėnesį prasidėjęs 
streikas ant geležinkelių Bul
garijoje dar nepasibaigęs. Bet 
spėjama, kad jis pasibaigs be 
nieko. 

Vieton streikuojančių darbi
ninkų bulgarų geležinkeliams 
darbininkai partraukta iš 
Austrijos ir Čekijos-Slovaki-
jos. Tas atlikta premjero 
Stambulisky pasidarbavimu. 

Radikalai tad jo labai neap
kenčia. Jau du kartu prieš jį 
pasikėsinta. Radikalai taippat Bulgarija gi lįtokiuo keliu 

Serbijai atsilygins. I r tarpe j vietomis ardo geležinkelius ir 
abiejų viešpatijų bus atnau- r plaišina tiltus. 

paliuosuoti liaudį nuo naujų 
reakcijonierių. 

" I r mes štai visu smarku-
mu briovėmės ant Maskvos. 
Laimė mums švietė, viltis 
mųs džiugino. Bet kasgi įvy
ko! . 

"Nežiūrint talentuoto mūsų 
vyriausiojo vado ir jo. narsių 
generolų, mes štai dabar su
klupdyti nežinomų' gaivalų. 
Tie gaivalai, kaip kad Bode-
nii, nm^ vėl atbloškė atgal. 
Jie pristatė mus išnaujo prie 
klausimo, kokiuo būdu pra
dėti mums naują veikimą. 

"Mes neturime klausyties 
kas ką kalba kaįrėje arba 
dešinėje. Bet "turime prieš a-

Washington, kovo 3. — 
Čionai nuomoniaujama, kad 
kongresas nieko galutina ne
nuveiks taikos sutarties klau
sime. Atmainoms taikos su
tartyje priešinasi prezidentas 
Wil šonas. 

Prezidentas aiškiai pamatė, 
ka-d republikonij ir dalies *Te-
mokratų senatorių, jau neinti-
kins, kad taikos sutart is butų 
ratifikuota taip, kaip ji yra 
parašyta. Todėl stovi už tai, 
kad sutartį pavesti ratifikuo
ti patiems Suv. Valstijų 
liečiams ateinančiais ruden] 
generaliais rinkimais. 

Tas reikštų, kad demokr 
partija turėtų suskilti, jei pn 
zidento noras butų vykina
mas. Nes dalis demokratų se
natorių stovi Bryano pusėje. 
Gi Bryanas, yra priešingas 
taikos sutartį paduoti pilie
čių balsams. 

MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.). 
PIRKITE KARĖS TAUPY-
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U E T U T i y EATALEKŲ DIEJOlAtflIS 

"DRAUGAS" 
Kiua kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metu S.50 

8UV. VALST. 
Metams - . - . . . . . . . $5.00 
Pusei Metu > 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos no 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper. 
kart krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus j regis
truotą laišką. 

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

Telefonas McKJnley 0114 

Saules" Draugija. u 

Amerikoje mes turime laik
raštį vardu "Sau lė" , kuris 
dar iki šiol neišmoko lietuviš
kai rašyti. Lietuvoje tuo pa
čiu vardu, bet ne tosi pačios 
dvasios, yra draugija *'Sau
l ė ' \ kuri rusų biurokratu lai
kuose, praskleisdama neapsako 
mai dideles klintis, pramynė 
pirmuosius takus lietuviškai 
mokyklai, Įkūrė pirmą, mokin
toju semi nari j}}, ir pirmus 
kaygvedijos kursus. 

Lietuvos laisvei pražilms ta 
" S a u l ė s " draugija, turinti sa-1 
vo centrą Kaune ant Žaliojo 
Kalno, įkūrė lietuviškų gim
nazijų. 

Jau didelis būrys jos auk
lėtinių tapo Lietuvos inteli
gentais, dirbančiais naudingų 
tėvynei ir kultūrai darbų. Jo> 
buvusieji mokintojai pasižy
mėjo kaipo Lietuvos raštinin
kai. 

Tų "Saulės ' Draugijų A-
merikos lietuviu kataliku vi 

4. K-

suomenė jau rėmė, nes keliais 
metais prieš karų sumetė au
kų tiek, kad galima buvo pa-
statvti didele ir gražia trioba. 
Laimė, kad ištikusioji didėji 
karė tos triobos nesugriovė. 

Gaila, kad dabar neturi lėšų 
išlaikvti savo dešimti lietuvis-
kų gimnazijų. Ji tikisi, kad a-
merikieėiai prisius lo tūkstan
čių dolierių tonis gimnazijoms 
ir o tūkstančius vadovėliams 
leisti. Rodos nedidelė suma. 
I r kai j) reikalinga. 

Mažai vykusios publikaci
jos reikalams išleidome ketu
riasdešimt tūkstančiu. Pusės 
tų pinigų butų ištekę visoms 
" S a u l ė s " gimnazijoms. Iš jų 
būtume susilaukė mažiausiai 
dviejų tūkstančių jaunų, mok 
sius išėjusių, lietuvių veikėjų. 

Ne kų darysi. Lžrubežinių 
Lietuvos reikalų ministras tė
vynės laisvės vardu reikalavo, 
kad publikacijai pavestume 
šešiasdešimts .tūkstančių. Pa
vedėme keturiasdešimta tūks
tančių ir dabar nepritenkame 
mokslo reikalams. 

Mus viltis bet-gi nenyksta. 
Dar tikimės, kad Amerikos lie-
tuviai Tautos Fondo nariai ne
užmirš ir "Saulės" , kaip ne
užmiršo lietuviškų gimnazijų 
veikiančių pakraščiuose. 

demokratinė respublika. Daug 
kas ruošiasi tuoj važiuoti Lie
tuvon, kad bendrai prisidėjus 
prie atliekamųjų Lietuvos lai
svės darbų, kiti norėtų dar 
patekti \ laisvanorių eiles, 
kad išliuosavus mūsų sostinę 
nuo lenkų, kiti vėl ruošiasi su 
pinigais, kad ten įsikūrus vie
nų kitų pramonę, o visi veik, 
kiek galėdami, perka Lietuvos 
laisvės bonus. Toksai tai yra 
užsidegimas. 

Ret yra žmonių, kurie sia. 
ugnį norėtų užgesinti. Vieni 
gavę vienų kitų iš Lietuvos 
laiškų, jau sakosi, kad ten ir 
sunku ir vargu gyventi, kiti 
nusiskundžia ant Lietuvos 
valdžios ar ant jos valdinin
kų ir žiūrėk—jau išvada pa
daryta. Lietuvoje nėra nieko 
gero, ten dabar dar sunkiau, 
kaip buvo, dar blogiau, o to
dėl nėra ko nė pasl^olos rem
ti, nė ten važiuoti, o geriau 
jau čion darbų dirbti, kaip 
dirbus. Ir kalba taip daug 
kas, tarsi kitsai butų papirk
tas kokio vertelgos, kad mat 
darbininkai svetur nekeliautų, 
nes tuomet jug jie yra čionai 
pigesni, kiti bolševikais prisi-
metę taip ^neka. 

Ne, vyrai, negesinkite ug
nies. Lietuvoje yra mažai kas 
bloga, ir tai bus galima pa
taisyti. Tai šventa pareiga 
kiekvieno jos piliečio. Jeigu 
šiandien valdžia kam netin
ka, ji bus galima permainy-

Švento Kazimiero Akademijos 
ijos, 

&v. Kaflimierb dienoje, jau-j Rrie tokių renginm, svečių 
niausią mūsų lietuvaičių drau- Į priėmimas ir sve ta ine priren-
gija švęs pirmas metų sukaktu- \ girnas su visa jos priežiūra, 
ves. Trumpas dar draugijos 
gyvenimas, bet darbščios jos 
narės daug padarė savo tik
slui pasiekti. 

Skyrių yra jau septyniolika 

apskritai tenka Šv. Jurgio pa
rapijos 2-ro skyriaus rėmė
joms, nes jų parapijos svetai
nė pasirodo tinkamiausia ir 
liuosiausia. Negalima nepasi-

įvairiose lietuvių parapijose, o j gerėti jų pasišventimu • tam 
narių skaitlius siekia suviršum i darbui ir visuomet linksmu, 
700. Skyrių organizavime dau- j maloniu užsiėmimu tų reikalų 
giausia pasidarbavo ir bepalio- rūpesčiais. Kitiems skyriams 
vos veikia Draugijos pirminiu-; nei galvot nereikia, tuoj sako: 
kė—p-nia A. Nausėdienė. " T a i bridgeportietĄs tų at-

Porų mėnesių .atgal "Drau- j liks." " S u mielu noru," skam-
g e " buvo minėtas įvairių sky- ! ba atsakymas ir visoms narėms 
rių veiklumas pereituose me- i jis daug reiškia, 
tuose. Jie ir šiais metais gy- j j a u galima pasidžiaugti rie-
vuoja. Naujuose metuose pįr- tik Cbicagos skyrių veiklumu, 

bet ir rytinių kolonijų darbais. 
Pbiladelphijoje abiejose lie-

mutinės bruzdėjo cicerietės, S v. 
Antano parapijos 9-tojo sky
riaus narės. Surengusios išlai-
mėjimus ir vakarėlį su teatrė-

tuvių, Sv. Kazimiero ir Šv. Ju r 
gio, parapijose skyriai gyvuo

ti* jeigu kas nuo jos kenčia, 
tai tegul pasirūpins, kad tų jimo prie kiltų darbų. 
kančių nebūtų. Tame jug pa 
čių piliečių darbas. Nedary
dami nieko prie nieko gero 
neprieisinu$, o skarsime taip, 
kaip ir ikišįpl esame skurdę. 
Nevertas piliečio vardo, pas 
kurį yra užgesus ugnis prie 
geresnės laimingesnės ateities, 
o ir nepiliečio darbas yra ta 
ugnį tarp savųjų gesinti-tai 
turėtų būti tik kitų darbas. 
Tedėga meilė jūsų širdyse. 

Ii u, surinko pusantros šimtinės. 
„, ' *. . . 1 j a ' s u daugeliu narių, derb. 
Tai buvo apčiuopiama nauda Į , . , ,_ , , ,- i i_-įnųs kultūros įstaigai, nekal
bant apie gražų pasilinksmini
mų padaiytų Cicero gyvento
jams. 

Penktas skyrius iš Dievo 
Apveizdos parapijos taip-gi 
turėjo pelningų vakarienę, ku
rioje svečiai netik skaniais už
kandžiais, bet ir gražiais sce
nos margumynais buvo paso
tinti ir nemaža džiaugsmo šir
dyse parsinešė iš savo prisidė-

Klebonams—kun. J. Kaulakiui 
ir kun. J . Zimbliui—padedant 
ir paraginant, tie skyriai suge
bėjo gausias aukas Akademijai 
prisiųsti. 

Narės kitų skyrių Cliicagoje 
taip-gi turi jau sudariusios 

Draugija pirmuose savo gyva
vimo metuose: 
Apmokėjo 1-mų metų 

mokslų penkioms A-
kademiįos mokinėms 

, sų ' $198.6u 
įtaisė suolus amatnin-

kystės kurse už 135.00 
Laboratorijai pripirko 

dalykų už 7 . . . . 100.00 
Neturtingoms kandida

tėms eUrvė kraičiams. 300.1K) 
Nupirko auklė ii nėms-

Victrola ir puikių re
kordų už 200.00 

$933.00 
Lieka ižde \ . . .$784.00 

Tai pradžia stipendijoms, ku
rias Rėmėjos duos ateinančia
me rudenyje. Visos lietu V:~Į 
katalikiškos mokyklos galės 
dalyvauti konteste ir iš kiek
vienos mokyklos aštuntojo sky
riaus smarkiausioji mokinė ga
lės Šv. Kazimiero Akademijoje 
per du metu amatninkystės 
kurso, arba per keturius metus 
aukštesnės mokyklos kurso 
mokslu dykai naudotis, kitais 
žodžiaiu: gauti stipendijų. Kon 
testų einančios kvotimus turės 
išlaikyti Akademijos mokyto
joms. Geriausiai išlaikiusios ir 

Omihri.lge ir Ko. lioston,f«* *£•» >lf*«iįp npnmžesi* 
skaitlinę kaip JH) nuošimčio Mass., žmonės Seserų Kazimie-

riečių dar nei nematę, nei jų 
darbų vaisiaus nepatyrę, suda
rė veiklius skyrius su daugeliu 
narių. Klebonai padeda tiems 
tikslams. Akademija turi iš to 
daug naudos. ' 

Detroitv Mieli, taip-gi gyvuo
j a skyrius ir tai nemažas. Ten 

pienus iM.luii.sai veikti. Kai- "«* n-kUas skynus, neS,,au <lv, 
kurie skyriai kelintu atveju \ B « W W W i W > <-'l..caK»s apy-
tam -lar'bui pasišvenčia, 1x4 M f l i W W < * •«*? S N * ' 
šiuon. tarpu pavieniai skyriai Anaiptol, ne. p r a s i j o s veik 
tyg prisilaiko truputį su savo- l i a u * i , , s " " ' ^ J"u 1 ^ ' ^ . r s t ė , 
mis parodomi*, nes deda JMflH • k u r k u r i ***** i r ri'mi'ių , ) r a 

Agitacija del Chi-

Negesinkime Ugnies 
Važinėjant su prakalbo

mis po lietuvių kolionijas, 
dažnai teko matyti, kaip žmo
nės džiaugiasi, jog Lietuva 
jau yra laisva ir neprigul-
minga. Kiekvienas tų laisvę 
supratęs jau degte dega, kaip 
ja išlaikius, kaip padarius, 
kad Lietuva, ir ant visados 
butų laisva, neprigulmįnga ir 

"Boost Cbicago 
Thro\v Away Your Hannner, 

Gkt a Horn , 
Ko a Hooster!" . 

Per kiek laiko teko labai 
daug matyti viršminėtų plaka 
tų, prilipintų prie kiekvieno 
stulpo mieste. Miesto majoras, 
VY. II. Thompson, inešė patari
mų, kad Cbicagos pramoninin
kai per keturius metus pavy
mui sudėtų vienų milijonų do
lierių agitacijai šio miesto tik
slais. Majoro nuomonė yra. 
kad Cbicaga turėtų išeiti aik
štėn kaipo "didžiausias mies
tas pasaulyje." 

Majoras skundžiasi pramo
nininkams buk Chicaga yra tau 
kiai labai neteisingai apšmei-
žiama ir todėl tuja agitacija jis 
nori parodyti pasauliui šio mie
sto viršenybę ant visų kitų mie
stų. 

Nors Majoras Thompson 
parodo gana daug entuzijazmo 
įvykdinti Šį sumanymų, bet-gi 
jis sutinka labai aštrių kritikų 
laikraštyje "Peor ia Tran-
seript/ Tas tvirtina, kad Chi-
eagos miestui nereikalinga 
daugiau propagandos, kad 
Thompsono' sumanymas pada
ryti M "didžiauskv-miestu pa
saulyje" už $4,000,000.00, yra 
labai neprotingas dalykas. Jis' 
vėl tvirtina, kad Cbicagos svar
biausi garsintojai yra vietiniai 
laikraščiai ir niekas negali 
jiems užginti skelbti tikrus 
taktus apie šį mieste; kad visi 
žino apie jos švarumų, kurį 
galėtų pagerinti, jeigu labiau 
dabotų kaminus; ir, kad visi 
žino, jog j i yra ktšeštai di
džiausias vokieefių miestas pa
saulyje. 

į heiulrai rengiamų ir tikrai ne
paprastų veikalų "Vakarien-
butis," kurį įvykins Akademi
jos auklėtinės. Tvirtiname, kati 
lietuviai netik iįv. Jurgio sve
tainėje, bet ir niekur kitur to-

kilnius darbus aiškins. Dabar 
gavėnioje labai patogus laikas; 
pramogų l>evcik nėra, tai to
kiems rimtiems susirinkimams 
laiko visur bus. Mueų gerašir 
t lės moterys ir merginos link-

kio veikalo nėra matę. Veika- * m a i ' r mielai įstos į tų prakil-
las savo rimtumu ir svarbumu m lJ darbininkių ( i , l e s-
nelyginamas su niusų žmonių 
matytais perstatymais, [vyks čia apie veikimus ir pinigus 
jis kovo 21 d., Kančios Savai-
tės sekmadienio vakare. Atjau
čiant, kad tuomet bus kas nors 

Gal kas pamųstys: "Rašo 

bet kas ir kokių tikrai iš to tu 
ri naudų!" Rėmėjos iš savo 
konstitucijos žino, kad turi 

pelnijusios, naudosis stipendi
ja. Apie kvotinių laikų ir vietų 
bus pranešta vėliau. 

Tokios tai paramos yra ža
damos mokslui atsiduodan
čioms, iš kurių tikimasi turėti 
vargstančiai mūsų tautai pa
rama ir pagelba. Tai-gi did< -
lj ir prakilnų Rėmėjos turi tik
slą. Prie jo jos eina smarkiai ir 
Dieve duok, kad įsigalėtų į 
milžiniškai Lietuvos labui vei
kiančių draugijų. 

KORESPONDENCIJOS IŠ 
LIETUVOS. i 

LAZDIJAI, SEINŲ APSKR. 

nepaprastai svarbu, ir kad ne-; naudų, tai: neturtingos, bet ga 
atsilankiusieji gailėsis, dėlto j b»W Šv. Kazimiero Akademijo-
dabar Rėmėjos tik kruta par- ' je, augštesnio mokslo siekian-
davinėdamos ineigos ženkle- ' čios lietuvaitės ir toji vienati-
lius, kad tik mažiau liktų neži-j »ė čia Amerikoje mūsų tautos 
naučių to ir savo pasivėlinim^ Akademija, 
apgailinčių. Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 

Rodos, kad tas laikraštis už- j pat nebuvo lėšų, nes iš valsty-
miršo pridėti kelintas didžiau
sias "negru/* miestas jis yra 
pasaulyje. 

Kritika toliau satiriškai va
ro apie Cbicagos industrijalhis 
ir socijalius faktus ir prie galo 
prideda, kad majoro agitacijos 
pienas yra labai provincijalis, I vių Tautos Tarybų, prašydama 
ir jeigu kas kitas, ne majoras, I išlaikymui gimnazijų atsiųsti 
butų jų įdavęs publikai, tai jau i bent penkiolika tūkstančių 
senai butų atsidūrusi į gurbų, j (16,0()0) dolierių. ir bent pen-

IHVS n e g a v o }>hiigų n u o rugpju*-
čio mėn., š. m. Todėl " S a u l ė s " 
Draugijos Centro Valdyba, no
rėt lama ir toliau varyti .švieti
mo darbų ir neleizdaina užsi
daryti dabar gyvuojančioms 
gimnazijoms, kreipiasi į Lietu-

LIBTUVIŲ TAUTOS TAEY 
BAI VVASHINGTONE. 

kis tūkstančius (5,000) dolierių 
mokykloms vadovėliams leisti 
kadangi lietuvių kalboje jų la
bai trūksta, o be jų pasekmin-

" Saulė/ \ Lietuvių Ap- | ^ a i v a r > ' t į m o k s I ° " ^ l i n i a . 
švietimo Draugija, Negavus pašelpos. «' Saulės' ' 
Kaunas j Draugija priversta butų uždą 
Gruodžio, 20 t l , 1919 m. | į'>Tti Paskutines savo gimnazi-
\ o . 477. I <J a 8> u e i ; ^simokinančiojį jau-

Kadangi Lietuvių Tauto^ ^om^ mA^etini ne kxw u^\-
Taryba Washingtone turi sau \ m o k o t l l l ž i n o k s l a m" d l ' « j ^^U 
tikslo padėti atstatvti Liotuvų, n ( ' t u i , i l r d a ž l ^ badauja. Te-
kaipo nepriklausomų uilstvbę,! r ' i a u pertraukti jai niokslo vis 
o kad ji butų atstatoma—rei--i t lk "egaliiua, deKto, kad tas 
kalinga inteligentų dau'biuinkų. 

*' S a u l ė s ' draugija, gyvai 
jausdama tų reikalų, pernai 
išlaikė 10 gimnazijų, bet užėjus 
litn'ševikains, vienos iš jų Ui[)" 
sunaikintos, kitos nustojo vei
kusios del stokos lėįų. Išvarius 
bolševikus, jas atnaujinti taip-

duotų didelių nuostolių besiku
riančiai tėvynei; rodei "Sau
lės" Draugijos Centro Valdy
ba tiki, kati jos prašymas bus 
patenkintas.^ 

Su p&gafbą, 
"Sau l ė s " Di-. C. Vai. pirm. 

Prelatas K. Olšauskis. 

Lazdijuose, ant Seinų gat
vės, įsteigta trijų klasių gimna
ziją. Mokinių tuo tarpu yra 
apie du šimtu. Mokytojauja pp. 
S. Tijūnaitis, p-lė Karaliūtė, 
Varnelis, kun. Leonavičius, 
Lazdijų vikaras, A. Kubilius, 
L. Čepulevičius. Mokytojų pri
bus daugiau. Pamokos būva: 
aritmetika, gamta, lotynų kal
ba, vokiečių kalba, lietuvių kal-
l>a, paišyba ir geografija. 

Mokiniai, norintieji aplanky
ti savo tėvelius lenkų užgrob
tose vietose, k. SL Bierbiškiuo-
se, Šaukimuose ir k., slapčia 
turi eiti per demarkacijos lini
jų, nes jeigu lenkai sugauna, 
tai pabaudos turi užmokėti 
,500 markių. 

Viena moteris, iš šiapus de
markacijos limjos, nuvyko į 
Seinus paimti patalinę savo sū
nelio, kuris, prieš užimsiant 
lenkams Seinus, mokinosi gim
nazijoj. Moteris tapo suimta, 
pasodinta kalėjiman, kuriame 
išbuvo 10 dienų. Užsimokėjus 
150 markių liko paleista. 

Lenkiški pinigai Lietuvoje 
negiltuoja. 

Bierbiškietis. 

LETUV8S MISIJOS TOLI
MESNIS MARŠRUTAS. 
r , • * 
Šiuonii Cbicagos Distrikto 

Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutų: 

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

Pėtnyčioj, kovo 5 d.: St. 
Charles—Batavia, 7.30 vai. 
vakare. 

Subatoje, kovo 6 d.: Chicago 
Heights, 111., Steger, 7:30 vai. 
vakare. 

Nedėlioję, kovo 7 d.: Spring 
Valley, UI., 2 vai. po pietų ir 
Westville, 111. 7:30 vai. vakare. 

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

Utarninke, kovo 9 d.: East 
St. Louis, I1L, 7:30 vai. vakare 
ir Springfield, UI, 9 vai. vak. 

Seredoje, kovo 10 d.: So. 
Omaha, Nebr., 7:30 vai. vakare 

Pėtnydioje, kovo 12 d.: Grand 
Rapids, Mich., 7:30 vai. vak. 

Nedėlioj, kovo 14 d. Wauke-
gan, 111. 

Augščiau nurodytos koloni
jos turės progų turėti pas save 
pažymėtose dienose Lietuvos 
Misijų. s 

Kolonijų Paskolos Stočių 
Pirmininkas ir Sekretorius te
gul tuojaus praneša apie /su
rengimų jų kolonijoj iškilmin
go susirinkimo priėmimui Mi
sijos žemiau paduotu antrašu. 

Kiekvienos kolonijos komite
tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių ir bonų 
užrašinėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad 
pažymėtose dienose ir vietose 
tikrai prakalbos įvyktų. Jeigu 
kur butų visai negalima, rei
kia TELEGRAFUOTI žemiau 
paduotu antrašu. 

Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai pasitiktų Misijų nuly-
dint į susirinkimo vietų. 

Vardu Cbicagos Distrikto 
Lietuvos Paskolos Komį te to 

S. V. Valančius.ir P. Baltutis, 
3246 So. Halsted St., 

Cbicago, 111. 

Telet'onai: Drover 701, Drover 
o514, Yards 612G. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Justi akfų. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
Vi*, kuouiet skaitai ar siuv»- ar i t -
šai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikisr Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sutelkiamas >Iykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
3-eios lubos virš Plall'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
1 emykite į mano parašą, 

> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
? vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
> mis ir Petnyčiomis. 

J. R mAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

OETCVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 
Į * » I » » » » » » » » » » » » » ^ » » » » • • • • * » * 
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Vyru ir Motera Rūbu Kirpi-
mo ir Designing Mokykla. 
MUKUS istema ir mokymo būdu jųs 
trpmpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektrols jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena, ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Ved f-jas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas l,akc St.. ant 4-tų lubų 

ŠVENTEŽERIS, SEINŲ 
APIELINKĖ. 

Lenkai jau pradeda apleisti 
Lietuvą. J au mūsų valdžia ker 
tina rytoj grįžti į Seinus ir gal 
neužilgo lenkai apleis ir Vil
nių. Jau ačiū Dievui kyla mūsų 
nepriklausomybė. augštyn. 
Nors po valiai, bet kyla inu*ų 
tėvynė Lietuva vis geryn ir ge 
ryn. 

Kovo 14 ir 15 dd. bus balsa
vimai į Kuriamąjį Seimą.. Tai
gi kada prisiartins Reinio 
na, tai bus padėtas stiprias.paj 

malas nepriklausomos Lietu

vos, (lai po seimui Lietuva bus 
liuosesnė negu dabar. 

Dabar iš visų pusių grobikai 
ištiesę nagus ant tos vargšės 
Lietuvos, kad pagriebtų ką 
nors iš jos. Bet mūsų kareivi-
ja, nors mažas būrelis^ drąsiai 
muša grobikams per nagus ir 
šaukia "šalin grobikai iš Lie
tuvos." Čia Lietuva, ne Iiusija, 
ne Vokietija, ne Lenkija. 

Po truputį slenka tolyn nuo 
Lietuvos juodi debesiai. 

Aš jau nebe viršaitis. J ma
no vietą aprinks kitą. Nenorė
jau būti, nes permaža alga. Xe 
galėjau išsiversti. Sudiev. 

Jonas Benevičius. 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Marke t SU. 
Pottavilie. Peana. 

Su visomis ligomis priima 
Nuo 8 Iki 10 vai. ryto 
-Nuo 1 iki S vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

:: 

nuo 

B- '**—*»H( 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIKOL'lS 
Gydytojai ir Chirurgraa 

Perk«le savo gyvenimo •let% I 
Brlghton Park. 

t9U W. 43*1 &ttrcwfc., 
Tel. HcKinley 268 

Oflsax: i:57 W. 47th St.. 
(41 Ir WMd cmt.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po ptetų, 0:30 iki 
8:3v vakare Nedaliomis t iki U rytaia 

Tel. Boulevard 1«0 

• « * » 8 

T 

SMULKMENOS. 

8v. Tėvo nuncijus leiūkams 
arkivyskupas liatti atsilankė 
Vilniuje, paskui per Vievį at
važiavo į Kauną. Čia geležin
kelio stotyje augštą svečią pa
sitiko žemaičių vyskupas Pran 
ciškus Karevičiui ir užrubeži 
nįų dalykų ministras prof. Vol
demaras. Arkivyskupas l iatt i 
įl\auuą atvyko ne kaipo nmici-
jus Lenkijai, nes 6v. Tėvas pri-
pažjsta Lietuvos nep^igulmy-
bj;, tiktai kaipo asmuo tam žy
giui, tyčia įgaliotas. J is atva
žiavo į Kauną sausio 29 & prieš 
pit tus, o išvažiavo sausio 3\) *d;, 
4 vai. po pietų. Ai^silankymo 
misekniės nežinoiiĮos'. 

Dr. G. M. GLASER 
' » I 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Kertė 32 ro St., Cbicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi cb.ro 
njškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 9 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėllomis nuo 9 iki 2 po pie»_ 

Telefonas Yards 687 
M1* » » ' • • » » » » » » • • » » • » « » » » » » » } { 

3}«" » • • • • • » • • • » » » » » ^ i m- tm m » i Mį 

Telefonas Pullman 6t 
DR. W. A MAJOR 

GYDYTOJAS U i 
CHIRURGAS 

OHaae H U t M w n r > A y o . 
Adynoa 8:S« iki 9 Išryto — 1 lkl 
2 po pietų — «:89 iki 8:19 vakare. 
Nedėllomis nuo 10 iki i i išryto ' 

* * " • • ' ' ' • — ; - - • — - • i , Į, , , , , | 

1 J05gPllCWaLQN 
-ietuvis Advokatas 

29 SO. LA 8ALLK STREST 
Gyvenimo Tel, Uumboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tai. Rofckwell 9299 

CHICAGO, ILL 
S | » . « • • » • • • • „ • , M „ , ^ , 

•s 

•l 

11 

Tel. Drover 704J 

t Dr. C. Z. Vezeiis 
• LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: *uo 9 rfto iki 9 

• Nedėiiomi.s pagal.au,taxima 
14712 SO. ASHLAUD AVENLE 

aru 47-tos Gatvte 
t | - - - • •• i i . , , , 

vak. 

± * 

http://iM.luii.sai
http://cb.ro


• 

.» 

ivria«lu»M: ;<>\<u 192(3 DRAUGAS i 
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AMERIKOJE. 
&• • 8 

PHILADBLPHIA, PA. 
% 9 f 
— — 

Bolševikų Darbeliai. 

J a u tiems lietuviškiems bol
ševikams t ikrai galvoje nege
ra i . Nors plačioji mus visuo- j v a k a r a s našlaičių naudai, 
menė gera i juos pažjsta iš JŲ 

gavę pranešima, jog para
pijinėj svetainėj dedasi negra
žus dalykai. P . Grigaitis pa
aiškino, kad jokio lošimo dabar 
nėra, kad visi žmonės bažny
čioje. Pasakė, kad vakare bus 

darbų ir grei tai atskir ia nuo 
sveiko pro to žmonių, bet kad 
da r randasi nesus ipra tė l iu j ^ ^ s u p o į i e i j o s viršininku 
kurie j iems tiki, buk jie esa di- [v 1 ) a a i š k i n o d a J y k u s t o v į . Vir 

Po to detektyvu nuvyko pas 
kleboną ir viską papasakojo. 
Klebonas su p. Pranckunu pa

džiausi darbininkų prieteliai ir 

taikos. Kas gera, jiems yra 
bloga, o kas bloga jiems y r a 

Vystant i šakelė. gera. 

SHENAKDOAH. PA. 

R E I K A L A U J A 

šiuinkas, supratęs kame daly-
užtarėjai , ta i šiame raštelyj k a į ; > ( l a y A l e i d i m a v a k a r U i ren 
paduosiu lakta , kuris parodys, 
kaip " p r i e t e l i š k a i " jie elgiasi 
mųs kolonijoj. 

Nepersenai Liet. Darbininkų 
13 kuopa rengė našlaičių nau
dai vakarą. Visi philadelphie 
ėiai žino, kad mųs našlaitna-
myj randasi apie 63 našlaičiai, 
kurie tik ir užsilaiko iš rengia
mųjų vakarų pelno bei aukų. 

Šitie "darb in inkų užtaryto
j a i , " kurie sakosi kovoja už 
darbininkų gerbūvį ir jų teises, 
išgirdę, kad L. Darbininkų 
kuopa rengia našlaičių naudai 
vakarų, naudai tų kūdikėlių, 
kurie neturi nė tėvo, nė močiu
tės, kurie ištiesę sudžiūvusias 
rankutes prašo pašelpos, susi-
myĮėjimo, jie tokią turėjo ge
rą širdį, kad nubėgę prie mie
sto valdžios prašė tam vakarui 
neduoti leidimo. 

Nepešę, turbūt, nieko, grie
bėsi pačių negražiausių prie
monių. Tą pačią nedėlią, kad 
turėjo įvykti vakaras , pagiežos 
apimli bolševikai ryte nubėgo 
į policiją ir pranešė, buk para
pijinės mokyklos svetainėje 
yra koncertas, visokie loši
mai (gambling). 

Valdžia , gavus i toki j|iaiu>si-
iną, nustebo. I r kaip-gi nesi
stebėti. Nedėlios ryte, apie 10 
vai., kad žmonės eina bažny
čion, parapijos mokyklos sve
tainėje dedasi tokie dalykai. 

Aienuoliktą valandą, per pa
čia suma, atvyksta du detektv-

4. 4. 7 » * 

vu ir žiuri, kad nieko nėra. Per 
pamokslą parapi jos maršalka 
išėjo iš bažnyčios pažiūrėti ar 
nedaro kas netvarkos. Žiuri, 
apie mokyklą vaikšto du žino* 
gu. Paklausęs ko ieško, detek
tyvu parodė ženkjus ir pasakė 

gti, kolektai daryt i ir tikietus 
pardavinėti . Ant galo dar pa
sakė, kad jeigu da r sykį gaus 
tokį pranešimą, tai tie prane
šėjai, iki paaiškės dalykai, tu
rės pasilikti policijos stotyj , gi, 
pasirodžius melui, už suvadžio
simą turės a tsakyt i . 

Negana to. Pamatę , kad vė
jais nuėjo jų pastangos, tą pa
tį vakarą, atbėgę svetainėn, 
pradėjo kabinties prie klebo
no, kad kam, girdi, juos val
džiai skundžias, kad jis jų va
karienę " s u š t a p a v ę s " (sulai
k ę s ir kitas nesąmones pliauk
šti. A r g i ne teisingas pasaky
mas, kad pa ts muša, pa t s ir rė
kia. Patys negražiai elgdamie
si, kitus tame intaria. Paskui 
pradėjo kabinties i r prie kitų 
asmenų, pa v: prie p . Prancku-
no iki buvo iš svetainės pra
šalinti. 

Ar matote dabar kokie^jie 
yra "darbin inkų už ta rė ja i , " 
kokias geras širdis tur i del tų 
nelaimingų našlaičių, kurie ne
turi kas juos maitina, globoja. 

(Jaila, kad mųs tautoje ran 
<la<i tokių žmonių. Nelaiminga 
mūsų tėvynė. J i nepajiegia at-
Mginti nuo iš laukinių pr iešų , o 
čia tikri jos sunųs dar padeda 
tiems priešams. J i e visokiais 
budais trukdo išganingą Lietu
vai darbą. Sykį ant visados jau 
turėtume jų nusikratyti , nes 
aiškiai matome, kad j ie nėra 
mūsų prieteliai, bet didžiausi 
priešai. J ie , it tas kirminas, 
nori pakasti nuis tautos šaknis 
ir pasėti nuodingą mums vi
siems sėklą. J i e "nepripažįsta 
Visagalinčio Dievo, o kur nėra 
Dievo, ten nėra doros, nėra 
meilės, nėra teisybės, nėra san-

i 
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PIRKITE SAVO 

Plaunamą Mašiną | 
nuo pasitikimos kompanijos 
čia pat, nereikia nei į miestą 
važiuot. 

Pristatome į visas miesto Ę 
dalys. 

KALUZNY 4V CO. \ 
5041 So. Ashland A ve. 

T e l . B o u l e v a r d 7 8 9 9 

2804 Mihvaukee Ave. 
Tol . I r v i n g 5 0 9 5 
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1 EXTRA! EXTRA! | 
1 P. K. BRUCHAS | 
I 3321 So. Halsted St., Tel. Drover 9687 | 

Netikėtai pasitaikė mums nupirkt i 
keletą, šimtų Elgine išdirbinio 
laikrodėlių. Pranešame ? kad pra
dedant panedėlį. Kovo 1-nią ir . j 
per {visą savaitę parduosim pigiau 
k a i p t ikra verte. Pasit ikėsim kad 
tamstos pasinaudosite šita proga, 
kuri labai retai pasitaiko. Viską i 
gvarantuojam ir už viski} atsakom, 
nes mūsų krautuvė yra pasižymė-

F jusi per 24 metus kaip viena iš 
teisingiausių. 

Paauksuot i laikrodėliai (Gold filled) 
7 Jewel Elgin, "vararituotas — 21) metų $17.95 
15 ,Jewel Klgin, į v a r a n t uotas — 20 metų $21.50 
17 Jewel Blgin, gvarantuotas — 20 metų $25.00 

VUiara laikom kuinu vakarų. Pri imame Liberty Rondo. % 
7« f 111 ( i i 11 u 11 i 111 f 11111 • 111 f 11111 J 111 i 1111111111 f 1111111111111111111111 a 111111111111111 i 111111 f 11111111 r^ 

Vasar io 16 d., š. m., vietinis 
Lietuvos Liuosybės Sargų 16 
skyrius leitenantui J . K, Miliui 
buvo surengęs prakalbas reika
le organizavimo L. L. Sargų 
Kalbėtojas savo uždavinį atli
ko kopuikiausia, nekliudyda
mas part i jų nė pažiūrų, kas 
turėtų būti pavyzdžiu visiems 
mūsų kalbėtojams. Leit. Milius 
kalbėjo vien tik apie vienybės 
reikalingumų, kad tik spiestų
si visi į vienę. didelį būrį, ta i 
yra į Liet. Liuosybės Sargų Sa 
jungą, kaip kad y ra Lietuvoje 
Šaulių* Sąjunga, nežiūrint ko
kios butų part i jos, kokių pažiū
rų, bet kad butų vien tik lietu
vis i r kaipo lietuvis stotų už 
Lietuvą ir visokiais budais, 
kuo tik galima, kaip t a i : žo
džiu, darbu bei dolieriais kovo
tų su jos vpriešais bei padėtų 
pasekmingai veikiančiai bei ko
vojančiai Lietuvoje Šaulių Są
jungai, kurios nariais gali būti 
dori piliečiai, be ski r iumo am
žiaus, vyrai ir moterys. Nes t ik 
vienybėje yra galybė; tik visi, 
surėmė pečius, kaip Lietuvos, 
taip ir Amerikos lietuviai, sy
kiu iškovosime Lietuvai nepri
klausomybę. Taip-gi ragino ra
šyt ies prie L. L. S. Sąjungos ir 
kad nei vienas iš mųs nepasi
liktų be ženklo kovotojo už 
tėvynę Lietuvą. 

Įs i rašyt i galima pas T. P . 
Križanauską, A. K. Klimą ar
ba užeinant į Shenandoah ' r io 
Lietuvių Teatral iškos kuopos 
kambarį, 27 W. Coal St., kas 
vakaras. 

Pasekmės prakalbų gana ge
ros, nes įsirašė apie 23 nauji 
nariai ir aukų nurinkta apie 
$232.33. }\f*; 

Aukojo šios ypa tos : 
A. K. Klimas $25.00. 
Po 10 dol.: K. Antanavičių ir J. 

Barauskas. 
Po 5 dol.: A. F. Bridiekas, J. 

Kuliešius, A. Subačius, J. Pečeliii-
gis, K. Naravas, M. Bliujus,' J. 
Bimlulis, -J. Karaliūnas, A. Šarkc-
lis, S. J . Mockaitis. 

J . Abraeinskas $4.00. 
Po 2 dol.: P. V. Birštonas, J. 

Anceravičia, A. Rutkauskas. A. 
Kvedarą, P. Kvajinauskas, J. Kar-
soka, A. Dagilius, J. Ltščika, >L 
Smeltauskas, J. Radzovičia, J. G fi
gas, J . Taraškevičių, P. Šimoniui is, 
A. Žilinskas, A. Karsoka, P. Jušin-
skas. 

V. Tamuliouis $1.2.). 
Po 1 dol.: T. Križanauskas, A, 

Goberi*, S. Dundzila, J- Karbočius, 
A. Grigas, J. Križanauskas, >L 
Savukynas. J. Dzeventkauskas, J. 
Adomavičių, J. Kubilius, A. Krei
vėnai, A. Vasiliauskas, J. Sorokas, 

(Paba iga b#s) . 

„ MERGAITES 
16 metų ir suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos Siibatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendentą Office 

Sawyer Biscuit Ccjmpauy 
1041 — 1049 W. Harrison 

RIIKAUiiaAB 
s 

N A K T I N I S J A N l T O R I U S . 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
1MJ&BĄS PASTOVUS 5^5^55! 

GERA ALGA Lietuvos Pašto Ženklus 
TOP NQTCH OOOKIE CO. 

333 S. Western Ave. 

• "• 

REIKALINGOS MERGAI
TES. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
~ 

Prie statymo darbo. 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
2enkiai (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 r.r.;k!u nemažiau kaip už 5 auk-
! sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklai s, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati-
Del h*ngvaus darbo fabri-; kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną), 

ke. pastovus darbas. Gera mo- I Parsiduoda po 25 centus už auksiną, 
kestis i r t rumpos valandos. , Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
Bonus mokama pabaigoj kiek- kaip už vieną dolierį markių nesiuneiame. 
vienos .savaites. Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek-

Darbas lengvas sėdint. retonų, 

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

340 W. Illinois 
Kampas Orleans Gatves. 

W E S T E R N ELECTRIC CO. 

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

Fabriko merginos—Gera 
mokestis mokinanties. 

Trumpos valandos. 
Northwestern Car Seal Co. 

108 N. Jefferson St. 

$14.00 | savaite mergaitėms suvirs 
Reikalinga Lietuvaite pardavėja 

turi būti suvirs l(i metų. Atsišau
kite: 

2US2 W. 47 Str. 

16 metų amžiau* Prityrimas nerei-
kalingas. Lengvas C: rbas valandos 
nuo 7:45 iki 5 ir 12 N. landa suba-
t o i m s . G e r o s d a r b o s ą l y g o s . 

-V- D . s l i o u p 
1545 W. 35tll Str. 

"> t 
Ant pardavimo mūrinis namas 285? 

S. Oakley Ave. Stirnų Šildoma ant 
pirmų lubų 7 kambariai 2rių Ir 3 
lubų po 6 kambarius. 

TelcrouuokJtc K i k h u v 7247 

i • . . p i . «. . — — — • 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0. D. 
LIITTLVIS AKIŲ SPECIAMSTAii 

Palengvins viau akių 
tempijna k a s y r a 
priožaatiini skaudė
j imo galvos, Hvalpu-
lto, aptemimo, nor-
votnina, skaudančios 

ir užsidegusius karšViu alfių kreivos aky*, 
katerak to . neinit'Kio; n t t ik raa ak is Indedam. 
1 ai-onia igzamvuas Uktra parodant is ma-
ž a u s i a s klaida*. Akiniai pr i taikomi teisln-
Kiii, to ii tr eiti ma tan t i ems putfelbata. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne-
dėliomis nuo 1© iki 1 vai. po pietų. 
1553 W. 47th St. i r Ashland Av, 

TrlefotUM Drover U660. 

——— 

\ l i . K ( . \ I T K S K I 4 K VI I V i . O S 
Deh lengvaus peržiūrėjimo drukuo-

to darbo. Darbas lengvas. Puse die
nos subatoj. $15.00 savaitėj išpra-
džios. Pakėlimas užtikrintas. 

American Bank Note Co. 
****-
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7TRy™sKAs""f 
ADVOKATAS 
O f įsas Didraiest y j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

S • 
8 

REIKALINGOS. 
Pri tyrė merginos taip pa$ ir ne-

prytyre prie dirbimo Gelių, Poperinių 
Kepurių ir Nut puodukų. Darbas pa
stovus. Alga gera. 

Favor P a p e r Ware Works 
81 W. Lakr Str. 

• 

Į L 
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REDAKCIJOS PAIEŠKOME 

Tel. Centrai 6390 
— 

J Vakarais, 812 W. 33 St. I 
Tel. Yards 4681 

• • • • • • • • • • • i 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CRIR t RGAS 
Ofisas ir Gyvenimo v\et% 
3252 So. Halsted Str. 

{Valandos: nuo 9 Iki 11 ry t e : nuo 2 iki 
po pietų: nuo 7:30 iki f;n0 vakare 

Telefonas Yards MM4 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 iki 7 v. vale 

Telefonas Drover 7644 

x« 

Resid. »33 So. Ashland B1T. Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

Kuri apsiimtu Spauzdinti ir Reda-
goti Dvi savaitini Lietuviška Ūkiš
ka Laikrašti BEPAHTIV1.ŠKA Ilius-
trota Ziurnala "ŪKININKU ŽINIOS" 
kuri neatbūtinai esama pasirengen 
pradėti Išleidinėti nuo :."» d. Balan
džio leisime 11x14 coliu didžių o nuo 
16 ligi 24 puslapiu kningine pope-
ros. Malonėkite atsišaukti turinčios 
parankumu toki m darbui^ apdirbinė-
ti, Mes norėtumėme kuogreičiaus su
tarti padaryti ir rėngties prie pra
dėjimo išleidinėti* to žiurnalo Adre
suokite. 

LIETUVIU UKININKl DRAUGIJA 
Sfottvillc, Mieli. 

- 8 

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

Kanip. 49 Court 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero S6B0 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
8ž>- • • » » » » » » » » * • • mm w — * • • • • • į 

: 
i Ufii Ai Ai nUIHf 

Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Motenškų, Vyriško 
Vaiku ir visų chronišku Ilgu 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. 

"m ęm 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, s te
nografijos, typewriting, pirklybos tal-
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės.. 

Mokinimo valandos: nuo 9* ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
i k i 10 v a i . 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

Laikas pamąstyt i kuom per 
Velykas gerklę mazgosi suval
gius dešrą. Duodu informaci
ją ka ip dary t i gurus gėralus 
namie už dyką 

COSMOPOLITAN MER 
CANTILE CO. 

80 Winthrop S t , Boston, 19 
• Mass. 

• 
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PENKI APGARSINIMAI VIENAME. 
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Turime parduoti geriausiu lTkiu mažu ir dideliu su Budinkais su 
Sodnais ir su Gyvuleis Mašinomis geriausio gatunko žemes del 

•vi»okiu Javu Auginimą tarpe Lietuvių Ūkininku Didžiausiojo Lietu
vių T'kininku Kolonijoj Amerikoje aplinkiej miestą Scottvilie, Mich. 

PARDUODAME 
Pirkite iš mūsų Valgomus produktus, Gausite Šviežius Kiaušinius, 

Sviesta Lietuviškus Sūrius. Tikro Medaus. Daržovių Bulvių. Visokiu 
Grindų šieno. 

PARDUODAME 
1 Parsi t rauki te Vaisingus medelius Ciepus ir Paviešio Medelius 
visokies Rožes ir zi&enčius k rūmus galite paėmus gauti žema kai
na nusipirkti . 

A T I A Ž I I O K I T E VAKACUAS PRALEISTI. 
Pas mųs gražiausiai ir didžiausioj Lietuvių T'kininku Kolonijoj 

tarpe savu žmonių paleij puikius Ežerus ir Upelius l>as lietuvius 
Ūkininkus Norinti linksmai- vakacijas turėti miestu lietuvei moteris 
ir vyrai kreipkitdse m mūsų draugija mes jums pastorosime geresni 
pragyvenimų vieta. 

UŽSIRAŠYKITE ŪKIŠKA LAIKRAŠTI-
"Ūkininku žinios" kuries mes rengiame išleisti no pradžios Ba

landžio mėnesio eis dvi savaitinės BEPARTIVIŠKAS Iliustrotos 
Talpins svarbiausias žinios iš viso pasaulio ir Talpins Moksliškiau-
sius Ukininkistės Kaštus pamokinančius geriausio visokio ūkininka
vimo ir gyvuoliu auginimą. Talpinsis Gaspadiniu pasikalbėjimai ir 
visokie pamokinimai apie Namuose tvarkoH vedima Valgiu Gami
nimą ir Konservu su darima. Talpinsis visokie Linksmus pasiskab-
timoj jaunumeneij ir daug kitokiu naudingu raštu Užsirašykit tu
rėsi geriausi draugą namuose kaina metams $1.50. puseij metu $1. 
I žrubežiuose $2.50 metams. Skaitykite ateinančia PėtnyOia "Drau
gą" rasite dideli mūsų apskelbimą su daug naudingu paaiškinimu. 

V1BOKEIS REIKALAS Kreipkitės j mūsų LIETUVIU ŪKININKU 
DRAUGIJUOS Administratorių. ANTANĄ KIEDIS, Atvažiuokite ar-
ba rašykite an t Adreso, 

LIETUVIŲ ŪKININKU DEAUOUA 
Robinson Building, Scottvilie, Mich. 
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DR. S. B O I S 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 AVcst 22nd St, 

, Kampas S. Leavitt St. 
I Telefonas Canal 6222. 

Valandos 1—5 ir 7 iki 9 vakare 
Residensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 
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MOKYTOJAS. i 
sj naują išradimą. v» 
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VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir 
s u l a i k y m u i p l a u k ų s l i n k i m o ? 

IEŠKOK PAGELBOS, KUR GALIMA RASTI. 
Scri-Rayto Hair Touic (plaukų tonikas) , tai yra 

vėliausis išradimas ir pasekmingiausia gyduolė nuo 
pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, sustiprina 
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais 
ir briljantavai blizgančiais. 

J S I T K M Y K ! žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai gvarantuoja Scn-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą. 

VISUOMET reikalaukite Scn-Rayto Plaukų Toni
ką pas barberius ir aptiekose arba pirkite iŠ agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) bon-
kute parsiduoda už $1.00; 4 oz — už 60c. 

Išbandymui jo gerumo, išpirkite šį kuponą, pažy
mėdami saVo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes pri
siusime sampalą. 

3 i 

• . 

Gerbiami 

THE SEN-RAYTO UOMPANY 
6617 Wade P a r k Ave , Cleveland, Oliio. 

šiuomi aš prisiunčiu jum 10c. vertės štampų. 
r ias malonėkite 
RAYTO UL 

Vardas . . . 

Adresas. . . . 

Miestas . . . 

AUK1 

. . . . 

prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO 
' T O N U ; o . 

• 

• 
• 
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Valstija 

už ku-
SEN-

• • • • • • 
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Silpnybes, paeinančios nuo persidirbiino, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

x* A. I N - - E JSL I* £ I« Ii £ JRf I 
"DrsiūgĄ Ec ika ie" 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiu-Espel ler i s ir del juau apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženklm 

^ - A . N " O H O ^ ^ (psLetreus) ^ i 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus lokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c ir 65c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
r . AO. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 

tt i. — • . • > • « • • < * m • i 
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A6, AJDOMAS A. KARAJLAUSKAS, SEKAHCIAI RAŠAU. 
A i labai sirgau per 5 metua, nnalabnėjea pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimaa pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojlmae viso kūno, ir buvau nustoję* vilties, kad. 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visojs Ameri
koj ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranvko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveiksi*! pa
mačiau tokį skirtumą kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuo* 
smagiai ir esu linksmas ir 1006 sykių dėkoju Salutaras roylistų ąe-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL DrSTTTUTION J. Baltrenas, Frof., 

I 

i 
n 
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1707 8o. Halsted Su. 
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Telęphone Ganai 6417, i 
i Onlcafo, UU 



D R A U G A S Trečiadienis, kovas 3 1920 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS P A G A V O S Ą R A Š Ą I N D U S 
TRIJALISTŲ. 

Trečiadienis, kovas 3 d., 
šv. Kunegunda. 

Ketvirtadienis, kovas 4 d., 
Šv. KAZIMIERAS. 

Yra pavardės ir adresai. 
v 

PRISIPAŽINO PAVOGCS 
$1.900. 

Neturi nei cento; uždarytas 
kalėjime. 

Pirm šešių mėnesių Frartk 
\\. Belmont, 1834 Hianimond 
gat., buvo laimingas žmogus. 
Dirbo kaipo vyriausias knyg-
vedis Butteriek Pa t tem kom
panijoje. Gaudavo $.55 užmo
kesčio savaitėje. Gražiai gy
veno, nieko nesusitaupė. 

Kiek palaukus pavojingai 
susirgo jo moteris. Prisiėjo ją 
paduoti ligoninėn. Padidėjo 
išlaidos. 

Kad išbristi iš tų išlaidų 
klano, Belmont nusuko pami-
nėtai kompanijai $1,900. 

Jo vagystė teėiaus susekta 
ir jis suareštuotas. Dabar ka-
Įėjime būdamas prisipažino 
esąs kaltas. 

Ir tik dar nelabai senai 
žmogus jautėsi laimingas ir 
visų pasitikėtinas. Gi šiandie? 

l)a detektivu iš plėšikams 
gaudyti būrio aną vakarą val-
stijinio prokuroro ofisan at-

I* CHICAGOS LIETUVIŲ 
. KOLONU; 
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAP. 

tą, branginam savo likėjimą ir 
turim mylėti savo laikraštį. 
įTuO mūsų laikraščiu yra vie
nintelis mūsų dienraštis, 
"l)i 'augas,M kur j kasdieną 
gauname. 

Šf. Cecilijos draugija imta-

n . vilko didelį glėbį poperių. 
koma, tai sąrašas pavardžių 
ir adresų visų industrijalistų 
(L W. W.) visose Suy. Vals
tijose. 

Detektivu stovėjo kertėje 
Throop ir Madison gat. Tr jie
du pamatė einantį žmogų su 
našu Ii u. Pasirodė intariamas. 
Tad susistabdė ir paėmė 
našulį. 

Žmogus pasisakė esąs Alex 
Gavlin. Matyt, jis tuos sąra
šus nešė kurį kokią atsargią 
vietą. Bet nepavyko. 

Vakaro Įspūdžiai, 
i 

Pamatęs " D r a u g e " paskelbi
mą, kad Aštuonioliktoje kolo
nijoj bus vaidinta "Živi lė" , 
laukiau tos dienos. 

Tą nedėlia, išėjės iš bažny
čios, sutikau draugą, Ar va- ^Atminkim, kad kiekviena pa r 

uz-

PRASIDĖJO NAUJA KAM
PANIJA. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
deportavo daugelį radikalų. 
Iš jų daugelis buvo vedę. Tu
rėjo šeimynas. Taigi pasiro
dė, kad kuomet vyrai ir tė
vai deportuoti, jų likusios čia 
šeimynos paliko be JQkio už-
laikvmo. -

Chicagoje ta»T ir pradedama 
kampanija už tai, kad šalies 

ATRADO BEŽAIDŽIANT SA j vyriausybė deportuotų ir tas 
VO DARBININKUS. 

Visus suspendavo kelioms die
noms. 

Sveikumo departamento sa
nitarinio biuro viršininkas Dr. 
E. Vernon Ilill netikėtai užėjo 
vienon bilijardinėn vidumies-
tvj. Tenai atrado prie stalų 
bežaidžiant penkis to biuro 
darbininkus. 

Visus juos tuojaus suspen
davo nuo vienos ligi septynių 
dienu. 

15 METŲ MERGAITĖ UŽ 
LAIKO ŠEIMYNĄ. 

visas likusias šeimynas i ten, 
kur yra deportuoti vyrai. 

Kampanija, kaip rodosi, y 
ra teisinga. Tik vargas tame, 
kad tąjakampanija užsiima jei 
jau ne patys radikalai, tai a-
nu šalininkai. T r tas daroma 
ne su tikslu pagelbėti liku-

• šioms šeimynoms, bet kad 
dar iabjaus sustiprinti bolše-
vikizmą. < 

.Ves skleidžiamas gilus pa
sigailėjimo sentimentas. Nu
pasakojama, kaip paliktos šei
mynos vargstančios, kaip li
kusios moterys pasidarančios 
irai a ir tt. 

Jos vyresnis brolis uždarytas 
kalėjiman. 

Aną dieną "Jaunuomenės 
te isme" vienos bylos metu su
sekta, jog Anna Kopynski, 15 
metų, savo darbu užlaiko savo 

NEBUS SUMAŽINTAS 
"ŽMOGŽUDYSČIŲ 

BŪRYS.' ' 

Policijoje yra, taip vadina
mas, "žmogžudysčių b u r y s " 
(homicide dqnad). J in ineina 
27 poliemonai. 

Prieš tą būrį turėjo atkreip-
I brolius ir seseris ir dėdę po tą akį policijos viršininkas. 
num. 2912 So. Tbroop gat., 
basemente. 

Mergaitė uždirba $17 savai
tėje. 

Vienas brolis, 20 metų, taip-
pat dirba. Bet uždirbtus pi
nigus praleidžia » berdamas 
kaulelius. 

Ten gyvena dar dėdė, kuris 
irgi nieko nemoka už užlai
kymą. 

Teismas nubaudė tą 20 me
tų brolį už pažeminimą teis
mo $25. Uždarytas kalėjiman. 

Jis manė, kad būrys turi per
daug vyrų, kad jo skaitlių 
reik sumažinti. 

Pirmininkas savo nuomonę 
rėmė tuo, kad tasai burvs bu-
vo įsteigtas iš penkių vyrų. 
Pankui padidintas ligi penkio
likos, pagaliaus ligi dvide
šimts septynių. 

Ant galo viršininkas įsiti
kino, kad tasai būrys atlieka 
dideles pareigas. Tad savo 
nuomonę atmainė ir nuspren
dė nemažinti būrio. 
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Iš ROSELANDO 
1 

Lietuviai Tautiečiai, duodame jums žinoti kad mūsų 
Real Estate Ofisas yra atidarytas del jusu, jeigu norite 
parduoti arba pirkti namus, lotus farmas ir inšiuryti 
namus, naminius rakandus ir savo gyvasti. Parduoda
me laivakortes, siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir 
išdirbame visokius įstatymiškus dokumentus. Taigi jei 
turite kokius reikalus ir norite patarimo ateikite pas 
inųs, gausite geriausia patarimą dykai ir teisinga pa- I 
tarnavimą. 

Chas Klirnowicz & Son | 
10801 Michigan Ave. Arba 111 East 108th St. 

Telephone Pullman 1372 
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ziuosi pamatysi Živilę, 
klausiau. "Ta ip , važiuosiu 
atsakė draugas. Gerai, tai sy
kiu važiuosi va. 

Nu važiavom ji- nesigailė-
jom. Vaidinimas tikrai .buvo 
puikus. Garbė visiems artis
tams už tokį darbštumą. Gar
bė ir 4 vyčių kuopai už suren
gimą vakaro. 

Gaila tik, kad mūsų tarpe 
yra daug nesusbrendusių, nes 
laike vaidinimo neužsilaikė 
ramiai, Griaudingose scenose, 
kada vieniems ašaros veržiasi 
iš akių, kiti, nesuprazdami, 
juokiasi. Rods jau turėtų su
siprasti. 

Aktų tarpuose buvo parda
vinėjami Liet. Laisvės Pasko
los bonai. Priėjęs prie mūsų 
pardavėjas paklausė, ar esate 
pirkę bonų. Parodėm ženkliu
kus ir pardavėjas pasitrankė j 
užpakalį, kur sėdėjo du jau
nu vaikinu. "Tamstos esate 
pirkę L. L. P. 'bonų," užklau
sė pardavėjas. " T a i p , " atsake 
tuodu vaikinti." "Bet tamstos 
neturit prisisegę ženklelių", 
mandagiai atsakė pardavėjas. 
" A r manai, kad mes grinoriai, 
kad eisime apsisegioję guzi-
kais,v atšovė jaunuolis. Par
davėjas nuėjo. Pasižiūrėjęs i 
savo ženklelį, manau sau: jis 
mane, ir visus tuos, kurie per
ka bonų, grinorium vadina. 
Gėda pasirodyti tokiais neiš
manėliais. Kas nenori pirkti 
Lietuvo.s Laisvės Pask. bonų, 
tas nenori Lietuvai nepriklau
somybės; kas nenori Lietuvai 
nepriklausomybės, tas yra jos 
priešas. 

Po to, tas jaunuolis prade 
jo šnekėti su šalę sėdinčia mer
gina. " K a s čia toliau bus" , 
graudenosi mergina. "Nieko 
;-;ero čia neparodo. Ot, nuva
žiavus miestan, iiž 30 ar 40c. 
tai bent yra ko pažiūrėti ir 
įvalias pasijuokti. O čia.... 
tuo s žodžius ir namie girdžiu. 
Verčiau bučia nuėjus į "Nau
j ienų" balių." 

Tokioms mergaitėms patar-
čia daugiau skaityti knygų ir 
laikraščių. Taip kalbėdamos 
mergaitės pačios save pažemi
na. Nuėjus j svetimtaučfų te
atrą, ką ten gera pamatysi. 
Arba ar-gi gražu dorai mer
gaitei gavėnios laike eiti į to
kius balius, kaip "Naujienų"? 

Gaila, kad apšvietos trūks
ta, todėl ir nežino kas gera, 
kas bloga. 

Kibirkštis. 

rė tą laikraštį pasiimti už or
ganą ir šiandie jau mes, drau
gijos nariai, skaitome jį mūsų 
organu. Tiktai dar ne visi yra 
užsimokėję. Tai-gi malonėkite 
užsimokėti draugijos įgaliotam 
komitetui: Antanui Rugieniui. 
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tija laiko savo pusę. Tat ir 
mums, katalikams, reikia lai
kyti sava. \ 

Iki šiol ant kožno Mihvaukec 
ave. kampo galėjai gauti bedie
višką laikraštį, o mūsų katali
kiško, nežinia kokių priežasčių 
dėlei, nebuvo matyti, 

Broliai, seserys katalikai! 
Susivienykime taip, 'kad nebū
tų North Sidėj namo, kame ne-
sirastų katalikiškas laikraštis. 
Atminkim, kad katalikiškas 
laikraštis, tai uola mūsų tiky
bos, mūsų doros. Tat, kas gy
vas, prie katalikiškos spaudos. 

J. K. S. 

REIKALINGI 
i 

2 Gabus Jauni Vaikinai ar Merginos 
kurie kalba ir rašo lietuviškai apimti atsakančias vietas su stipriai 

augančia banką, su užtikrinimu, kad jie atsakanti , nes jų svarba augs 

kartu su banką. Gera mokestis išpradžiu; nepaprasta proga išmok- N 

ti biznį. Visi atsakymai užlaikomi slaptybėj. 

v 

Depositors State Bank 

IŠ NORTH SIDE. 

s Šiandie, t. y. kovo 3, 1920, 
8 vai. vak. įvyks Liet. Vyčių 
5-tos kp. mėnesinis susirinki
mas. 

Turime svarbių reikalų, ku
rie būtinai reikią apsvarstyti. 
Kviečiu narus koskaitlingiau 

šiai susirinkti. Ateidami at
siveskite ir naujų narių. 

Pr. J. Paliulis rast 

Tiktai vienintelis bankas "užpakalyj skerdyklų" kuris 

yra Suvienytų Valstijų Valdžios ir Valstijos priežiūroje. 

\ • 

i 

4633-4637 S. Ashland Avenue 
• 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

i 

PAIEŠKO 

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 išryto iki 4 : 3 0 vai. po piet; Ketver-

gaiš nuo 7 iki 9 vai. vakare. Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. 

• 

:•: 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Grabortira patarnauju, laido-

>,uvėiK« ko pigiausia. Raikai* meldilu at
plaukti, o mano darbu bukite užganėdinti 
2314 W. 23 PL Chicago, SI. 

TeL Ganai S l t t . 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
KosHande: 109M 8a. Mlehigaa Ave. 

TelrfMUM PnUman 348 Ir Pa i l sus S1M 
Ghloagoj: 4S15 So. Wood 8tr. 

Tik Ketrergo \ ak ak e nuo 6:30 Iki 1:00 
TcMtMM Tardo 7M. 

Telefono* PolbUMl 866 J 

Dr. P. P. ZALLYS t 

10657 So. Mlchigan, Avenue. * 
B—Hami. m. 

•ALANDOSs f Iki 0 vakaro. 
*Mre«č03€<*S€€€€€€C€€€€€€€€€*of 

Lietuvis Dentistas 
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IŠ T0WN OF LAKE. 

Lietuvos Vyčių 13 kuopa, 
ant Town of Lake, rengia tau
tinės dienos (Šv. Kazimiero) 
paminėjimą seredoje, kovo 3 d., 
7:30 vai. vakare, Davis Sąuare 
parko svetainėje. Bus išpildy
tas tam pritaikintas programė-
lis susidedantis i š : prakalbų, 
vaidinimo, deklemacijų ir k. 
Į šį vakarėlį pakviečiu ir kitų 
kuopų narius ir mųs kolonijos 
visus lietuvius. 

Korespondentas. 

I š NORTH SIDES. 

Broliai ir seserys, northsi-
diečiai, ypač katalikai! Atmin
kim, kad mes mylim savo tau-

Paieškau A. Smugdino, jis yra- 5 
pėdų 9 colių augščio bliedno veido, 
kreiva nosi ir tamsių plaukų. Jis at-
važavo iš Cbicagos } Rockforda III. 
jis apsigyveno ant vieno kambario 
su manim apie pora savaičių ir vė
liaus dingo pasiimdamas mano $79.00 
viena čeki $11.00 ir gera laikrodėli. 
Kas užtemytumet toki žmogų malo
nėkite pranešti o gausite $10.00 do-
vanų. 

Jonas Warekois 
411 Lincoln Ave. Rockford, 111. 

Telefonas Main 3808 

S S 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda geležų ir Maliavos krau

tuvę, iš priežasties mirties vyro. 
Krautuve lietuvių apgyventoj vietoj, 
už žemiausia preke kaip galima. 

Norintieji geros progos atsišaukl-

4587 S. Wood Stl Tel. Varis 3850. 

i * 
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Dr. M. Stupnkki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, BLIiUTOIS 
Telefoną* Yardo 503S 

Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto; 
« po pietų Iki 8 vak Nedėlto-
mis nuo 6 iki $ vai. vakar*. 

s— - • 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR Ž I N A I 
kad.tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali p'asiųsti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? 
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendroje ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar 2 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

100 
200 
300 
400 
500 
1,000 

P C T R A T I S r A B U O N A S 

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

R E A L E S T A T E IN13URANCE 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoti* Laivokortst 

N O T A R U L Š A S 
3249^ So Halsied Street. Chicago. llMnois, 

B O U L E V A R D 6 1 i 

auksinų $2.00 2,000 
4.00 3,000 
6.00 4,000 
8.00 ' 6,000 

10.00 9,000 

20.00 Į 12,000 

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 

ii 

ii 

ii 

ii 

auksinų 
ii 

ii 

ii 

ii 

ii 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

/ 

Mes jau gauname žiniu^kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną me
nes} laiko. 

Del platesniu informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai sali • pinigus 
mums priduoti aiSkiai surašytą, savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation 
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. 
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