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Lietuvos Prekyba 
Angių Rankose 

Londono Bankininkai Finan
suoja Visą Pabaltijį 

BERLYNAS—TURKŲ SUO
KALBININKŲ LIZDAS. 

Bendrauja su bolševikais, vei
kia prieš talkininkus. 

WiLS0NAS NEBUS KAN
DIDATU IPREZI-

LIETUVOS PREKYBA AN
GLŲ RANKOSE. 

reikalingus Lietuvai daiktus. 
"Tš praiu?ir/ij pusės pasigir

sta kritikos. Sakoma, anglai 

Berlynas, kovo 3.—šiandie 
visos didžiulės viešpatijos per-

| daug užimtos Rusijos bolševi-
j kais. nuo kurių veikimo pra-
į mato sau pavojų. 

Be bolš.vikų yra pavojus 
į dar ir kitas. Tas pavojus dau-
Į giausia paliečia Anglijos rei

kalus. 
Reikia atsiminti, kad šian

die Berlynas yra tikras turkų 
suokalbininkų lizdas. 

Daugelis gal stebisi, kodėl 

nCMTIIC 
0L I1 i UUl 

BOLŠEVIKAI APSUPO VI
SĄ DENIKINO KOR

PUSĄ. Kazokai apie Rusijos Likimą 

taip palengva pravedama pa
saulin taika. Bet jei kas ima 

Londono bankininkai steigia į mėgina kaipir sumonopolizuo-
banką Kaune. \ ti prekyba Pataltijoje. 

*«.» unA<u>at<H»tv, , Į « S WUK> • iiiniiuii n a į v a i r i u s suoKaio ia-
Londonas, kov0 3.—Angli-j viešpatijoms yra reikalinga vi m us, tasai supranta, kad 

jos industrijinj ir komereijinj, taip daug visokių daiktų, kad j greita taika jokiuo būdu nega-
apsukrumą paliudija kadir pa-j jie neapsiima vieni visko pri-! Įima. 
starasis nuveikimaK Kelios di-į statyti. Ypač negalės pristaty-' štai. ką apie tai čia rašo 
džiulės Londono bandos pasky- ti reikalingos žalios medžią- [ vienas turkas, dalykų žinovas: 

Washington, kovo 3. — Čia 
jau tikrai patirta, jog prezi
dentą.* vrirsonas atsisakė but 
kandidatu i prezidentus tre
čiajam terminui. Ir todėl 
duota progo> kitiems demo
kratų partijo> vadams darbuo-
ties apie sav„ kandidatūras. 

Neveltui tad ana diena, ge-
neralis prokuroras Palmcr nu
tiko, kad ateinančioje demo
kratų konvencijoje jo vardas 
butų padėtas kandidatų sura
šau. 

Dabar Sk yra klausimas, 
katrų kandidatą parems pve-

Kubaniaus kraštas 
laukas. 

mušiu! DENIKINAS KI.ATTSnRT A . t L ^ »»«i<:t«t\r*: z™»i>n #.»^* 

Londonas, kovo 3 . '— Rusi
jos sovietas ofieiįaliam pra
nešime iš Maskvos pažymi, 
kad ])ietrytuose nuo Azovo jū
rių, ty. Kubaniaus provinci
joje, bolševiku kariuomenė ap
supusi visų gen. Denikino ar
mijos korpuse 

Toliaus pažymima, kad bol
ševikai pažangiuoją ant Kau
kazo ir kitur. 

PIE ŽMONIŲ PRIE
SPAUDĄ. 

Liaudis nenori reakcijos; De-
nikinas turi tarti žodi. 

HORTHY UŽĖMĖ REGEN
TO OFISĄ. , 

• 

Un-

Jekaterinodaras, vasario 18 
(suvėlinta). — Kazokai atsa
kė gen. Denikinui i jo kalbų, 
pasakytą, pirm poros dienų 
kazokų tarybos susirinkime. 

(ren. Deni kinas už savo ar
mijų nepavykimus kaltino ka
zokus ir kitus už jų kenk>min-
gą Rusijai propagandų, už no
rėjimų skaldyti Rusijos. 

Budapeštas, kovo ;l - L n - j Kazokai neprisiėmė kaltės, 
ridentas Wilsonas. Nes daug i garijos kuriamojo susirinkimo ^ t t j o duoti gen. Denikmui 
kas prigulės nuo jo intakos i paskirtas šalies regentn ad-

rė 3 milijonus svanj sterlingų gos." 
(normaliai 1S milijonų dol.) 
Įkurti nacijonalj-banką Lietu
voje. 

Tokias pat komercijines su-

Visko reikia. 
Turkai Vokietijoje. 

Su armisticijos pradžia be' 

partijos konvencijoje. / 

PALTUOSUOTOS NUO PRU 
SIJOS PROVINCIJOS. 

mirolas Hortliy užėmė regen
to ofisą. Kaipo regentas jis 
išdalies naudosis karaliaus tei
sėmis,* 

mūsų nugalėjimą. 

Strategija ir politika. 

"Mes didžiai gerbiame mū
sų vado talentų; me* gerbia
me narsių kareivių juisišvan-
timą. Bet eivilėje karėje mes 
turime vaduoties ne tik stra
tegija, bet ir politika. Nes 
šita civiįė. karė yra pakelta už 
politikinius skirtumus. 

"150 milijonų rusų gyvena 
]>o Lenino valdžia. Mes esame 
tik maža dalis tos didelės rusų 
šeimynos. Ir todėl mes Rusi
ją galime atgaivinti su aiškia 
politika, gerai suprantama 
visiems rusams. 

"Kubaniaus ir kiti kazokai kariuomenės. Pažadėjo ji pri- ! 

pažinti vyriausiuoju rusu a r - ! o e t i k i - k a d R n s i - > a - a l i h n t i5" 
mijn vadu. Bėt pirm visako S*11*** Anaforinėmis meto-
pareikalavo, kad gen. Dcniki- *> m i s ^ ^ T S ^ ^ 
nas viešai paskelbtų savo po-

Lietuva yra reikalinga dirb-1 daugelio kitų turkų čia ir Vo- Londonas, kovo :). — Pro-
tuvių ir žemdirbystės masine- ' kietijoje apsigyveno šitie Tur-i vincijų Selilesvigo ir Holstei-

rtis vietos kapitalistai jau f rijų, visokin geležinkeliams iš- j kijo? valdininkai: „ i no organizaciją atstovai, su 
ra padarę su Kstonija ir Lat- į rengimo, elektros mašinerijų Talaat paša, didysis veži- ' si rinkę bendrai su Įvairių po-

vrja. ' i r vaistų, žibalo, anglių, riebu-J ras; Enver paša, karės mini-; litikinių partijų vadais Rends-
Londono bankininkų grupė[mų, rakandų, drabužių ir kito-^ steris ir vyriausias armijos va-: burge (Holsteine). paskelbė 

padarė sutartį ir su Lietuvosi kių išdirbinių. 

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS VALIJOJ. 

Norima iškovoti didesnę 
* uitaokesti. 

vyriausybe penkiolikos merų Į Sakoma, kad dideli visokių 
laikotarpiui. Steigiamas Lietu- reikalingų daiktų supirkimai 
voje nacijonalis liaukas bus ve- bus atlikti Suv. Valstijose, 
damas l^eiuirai su Lietuvos vy j ' Pati Lietuvos vyiiausybė pa-

Londonas, kovo 2.—Plieno 
das; Dejma rtaštL laivyno nfi-j proklemacija, kad tie<lvį Pru- r dirbtuvių darbininkai pieti 

litiką. kokiais tikslais jis ka
riauja prieš bolševikus. 

Kazokai pareikalavo gen. 
i Denikino pasisakyti, ar kar-
| tais jis nemano sugrąžinti 
i Rusijai reakcijos, pasiskelbti 
! diktatorium nuveikus bolševi-
I kus. 

gus. Tarpe diktatoriaus ir 
liaudies visuomet yra stora 
siena. Ta siena — tai visokie 
valdininkai, trokštantieji lai
mės tik sau. 

Denikinas turį pasisakyti. 

"Mūsų gerbiamasis vadas 

riansybe. 

Penkiolikai metu sutartis. 

/1 gen. Denikinas tvirtina, k^d 
nisteris; Azmi D.jemal bey. j si jos proviueiji galutinai at- : rrVj Valijoj nutarė pakelti I Kalbėjo tarybos pirmininkas, kuomet bolševikai busią | 
TrezilMmdo gubernatorius; Dr.: sidalina nuo Prūsijos ir pasi- streikų, kuoiuet jiems atsaky-[ l i ( i n e r o l u ] Denikinui a i -akč; v e i k t i ' ^ s u 5 a u k ? 5 n s k n r ^ -
Nashm hey, žinomo turkų | skelbia neprįkkvjsomom. . t a s r e i k a l a v i m a s " p a d i d i n t i TTŽ- j k a z o k l J {ary}w^ pirmilurka?1 

Unijos ir Progreso komiteto j Seniau tiedvi provinciji pri- mokesti 30 nuoš. I Tomašenko. susirinkus'1 

Aptariant tų sutarti an^eri- vietėj. Taigi apie anglų rnono-
koniškas prekybos butas T,on- : poliswiwą negali but kalbos. 
dono ])areiškia: * * _ . , . . . . . , 

, T - i -̂ Veikiai bus steigiama banką. 
"Lietuva visą savo finansinę • *"*""* ""» ^MS"*""* *«•««.». 

ir komercijinę ateitj sudėjo in-! Londono liankininkų delega-
tekmingiĮ liOndono bankininkų ;iai jau Kaune. Daro prisiren-
grupės rankosna. Bankininkai gimus steigti banką. Vyriausy-
Lietuvoje turi»s eksporto ir iin-i bės sutartis su bankininkais 
porto valdininkus, kaipir agen- ims veikti balandžio pradžioje, 
tus. Tenai tie valdininkai eks-i Tuo metn k«ip k?.rt»s Lietuve 
portui parduos medžius, sėme-į je nyks rinkiniai kuriamąjiu 
nas ir kiek javų. Gi importuos į susirinkimam 

žymi, kad ji nebus varžoma! pirmininkas; Bendri bey. Kon-' gulėjo Danijai. Po šios karėsi Streikas palies apie 16.000 J ̂  
pirkties sau reikalingus daik- j stantinoj)olio gubernatorius:; pravestas plebiscitas. Didžiu-darbininkų. ' Į J ^ 
tus hile kokioj pasaulio turga-j Azmi bey. Konstantinopolio j ma gyventojų sutiko atsimos- į šiandie plieno dirbtuvėse! 

V I -

nw|jĮ susirinkimų. 
Mes pasveikiname k? 

policijos viršininką.-

.erns tarvbos nariams ir gen.!m {"'i ^^"nk imą . Bet pi. • 
u savo štabu. [reikalinga paskelbti rastu •, -

,. . įsi sumanvmai. kaip tas susi-
,, „ . Tikrai buvo <lramatims mo-i . . . t v , . 

: ti nuo Prūsijos. Bet podraug'darbininkai uždirba nuo f 40 i . , „ . -p . , - -rinkimas bus saukiamas. I mentas kalbant Tonmsenkai. , l W , , , ,». . Mušu. kazokų, valdžia į-Šitie ir kiti buvusieji aug- nesutiko gryžti ir prie Dani- j ligi $125 savaitėje. Bet jie no-į 
ščiausieji Turkijos valdininkai jos. tik įsteigti atskiria ne-
šiamiie laisvai važinėjasi po ;l priklausonsą \iešpatiją. 
Vokietijų, dažnai maino pagy- j 
ventmo vietas, aplanko Šveica
riją, kur taippat jie turi savo 
stovyklas ir visas laikas suo-
kalbiauja prieš talkininkus. 

Tai baisiai pikti žmonės. 

Šitie turkai baisiai pikti 
žmonės. Jie yra Įsteigėjai Lni-

Philadelphia. Pa., kovo 3. 

ri daugiau. L ™ S C f t r S ' " į m i g t a be gen. Denikino suti-
Unijos vadai pasipriešino j k t ' » i r M l ^ , ^ 5 " g " ! kimo. Įvykus tam faktui, gvn. 

s t eku i . Tad darbininkai pa-! ,veno ^ \ a M z , a ' k ™ . » » ™ * , k | Denikinas užpuolė Kubaniau* 
sirinko kitus vadus jr nu- i kaipo kokia panxlija. Per 

Cia mirė Wi!liam A. Stone, bu-1 sprendė savo reikalavimą pa- į 
vęs Penn<ylvanijos guberna-j remti streiku. 
torius. — ' 

tuos ilgus metus Rusijos stip-
ryliė ir apėmis praplėstas 

[ liaudies kaulais, kraujais ir 

Londonas, kovo .1 - Odei- ! prakaitu. 
'Per tris šimtus metų di-

DAR i P l f KARFIVIII XII- riau?>~b<'ls pranešimą apie ka-j -ios i r Progreso komiteto, kurs 
ireivių maištus, Oficijaliai sa- ^ituomet prašalino/sultaną A> 

KILIMĄ KAUNE. ko
l
rna- ** mai^ **f»*™ 

c dalys raitanjos ir artilerijos. 
KAREIVIAI PALIUOSAVE Pakilusieji karei\iai pradėjo 

BOLŠEVIKUS KARAS organizuoti sovietus (tarybas), 
NELAISVIUS. Kauno apylinkėse užėmė pozi-

, •— cija« ir pradėjo liombarduoti 
Armotomis apšauiię valdiš- valdiškuosius bustus (trobe-

kuosius bustus. sius). 
Varšava, kovo o.— Apie Be- Maištininkai įveikti 

tuvių kareivių sukilimą Kau- p 0 smarkaus susirėmimo 
ne laikraščiai praneša vienaip, maištininkai Įveikti. Bet kol
ei oficijaliuose iiranešinniose kas nei vykę areštavimai. 

Ta pati Ijenkų Telegrafų sakoma vėl kitaip. Tr todej ne
lengva patini, kame yra teisy-
be. 

Iš Kauno gauta otieijalių ži
nių, jog kareiviu sukilimas nu
malšintas. Bet laikraščiai skei 
bio telegramas, !,>c 
tęsiasi ir kaikuriuose 
lituose apsireiškiąs 
uis pobūdis. 

Mv"nmai 
TSit ik:-

•IŠev . . i . 

Paliuosavę bolševikus 
nelaisvius. 

Telegramoso paduodama, 
J«»i>" pakilę kareiviai paliuosavę 
kelis šimtHs bolševdkų kaivs ne-
laisvių. Ir šituos pak^i-tę sto
ti savo eilėsna. 

Pastaroji žinia oficijaliai 
irtinama. 

agentūra, diskusuodama apie 
iftovj tarpe Lietuvos Ir Lenki
jos, pareiškia: 

Vyskupas priešingas lenkams. 
"Lietuvos vyriausybės sfe-

r>»se apsireisKia noras susiar
tinti su Lenkija. Tečiaus tam 
aštriai priešinasi krašfutiniau-
sieji ministeriai ir patsa; Kaii-
no vyskupas. 

IŠ 900 PARINKTA TIK 4d , 

dul Hamidą. Jie yra to komi 
teto viršininkai. Ligi praeitos 
karės galo ta« komitetas, ty. 
jie, valdė Turkiją. 

Valdydami Turkiją visu lai
ku jie nužudė nesuskaitomą 
daugybę savo priešininkų, 
konfiskavo jų turtus. * Pasi-
gfemžė dideles sumas viešpa
tijos pinigų. 

Karės pabaigoje jie atbėgo 
Vokietijon ir čia suokalbinujn 
prieš talkininkus. 

Sėbrauja su bolševikais.! 

Iš čia jie veikia pragaištin
gus darbus rytuose. Jie turi 
-usinešimus m Indija, Egiptu. 
Persija ir Afganistanu. Susi-
nesa su Turkija ir Kaukazu. 

Be to, jie turi artimus ry-
5$B9 su Rusijos bolševikais. 

Visuose t;iose kraštuose jie 
!'.io!»; -ntaką . S a v o a g e n -

pristeto r,'> tik pinigų. 
bet dar ir ginklų. 

Patvs Inri visnonu 

. v . ;ni;«; TMJcL-,»ih*a L--î  nmhflsa. • o r u i s simuis meni <v 
^inn >r »v <>š -jn cL-JoJ/î 'a jaiiai pasKeioia. Kau anina>d- ^ 

praga 
tuose kovoja. 

Tik to visa neskelbia viešai. 
Paslapčia grumiasi talkinin
kai, ypač Anglija, prieš tuos 
suokalbininkus, 

Vo kodėl taip pahmgva 

kokio mėnesio 
Amerikon. 

,U5 

KOVO 3. 1920. 

sostinę. Kovoje žuvo mūsų 
vienas vadas. Kiti vadai buvo 
uždaryti kalėjinuiosna. 

"Tad gen. Denikinas turi 
čia pranešti apie savo karia
vimo tikslus, turi paskelbti 

l81 i savo politika. Kol to jis ne-
x u padarys kazokai neskaitys p 

iškeliaus! S , P S žmonėms nebuvo lemta ; įa v o v a d u i r „eduos jam rei-
turėti laimingesnių dienų. Bet kaulijamos kariuomenės." 

r=r=^r=r štai staiga praplito revoliuci- >__ 
! ja ir gyventojai nusimetė ver-; TURBŪT. NIEKO NEBUS 
gijos pančius. 

Pasirodė nauji satrapai. Cliioago.v — Šiapdie apsi-
pravedama ;dka. ko<lel atsar- niaukę ir šalčiau; laukiamas! 
giai veikiama Turkijos likimo lietus ar sniegas šiandie va-į Po revoliucijos Rusijos gy- f 
klausime. kare, ar rytoj. i ventojai susilaukė naujų sa- j 

• — -•• —• -.r-=---_ - - — . _ j trapų. T a j b o l š e v i k ų . A t s i r a - i 

IŠ TAIKOS SUTARTIES 

Taip bent nuomoniauja&ū 
Washingtone. 

TALKiNiNKAi STOJA 
LENKTYNĖSNA SU 

VOKIETUA. 

Washington. kovo 3. 

11 

1 1 , 

• J u l e 

. — . j išteklių pinigii. Pinigų jiems 
Paryžius, kovo 3. — Talki-j pristato, suprantant, talki

ninkai >utiko sumažinti vokie- j ninku priešininkai. 

Talkininkai žino. čių "karės kriminalistų"! 
skaitliu. Iš 900 žmonin sąrašo i 

• • • - • • • " , * j 

parinko tik 40 ir pareikalaus i Talkininkų viešpatijų vy-
Lenkų Telegrafo ageatuHij tik Stuos muiausti. Šitie bus riausybės Jabai gerai painlor-

^ i * r f w a a l VeMotijos ieirouose. ratRrtoa apie turkų veikimą. 

NORIMA PAIMTI SAVO 
RANKOSNA RUSIJOS 

PREKYVIETES. 

i likta su tikslu užK'gii BŽ awų | <in komisarai ir specijaiiai į čionai nuomoniaujama, kad 
Vokietijai, katra koketuoja su : tribunalai. Ir šitie persisunkė; kongresas nieko sralutina ne-
Rusija, nomlama )wimti savo j^rdėm žmonių krauju. VieMfe^YV&s taikos sutarties klau-
rankosna Rusijos turgavietes, toje laisvėm liaudis susilaukė; 8įnje. Atmainoms taikos su-

• Tai bus kaipir savo rūšies len- \ naujų persekiojimų. tartyje priešinasi prezidentas 
ktynės talkininkų su Vokietija -Tuomet atokiuose Rusijos ; tVilšonas. 

lie to yra žinoma, kad Vo-; kampuose jiakilo patrijotai. Prezidentas aiškiai parrtatė. 
kietija *eda pastHngas susi-: \e<igailėjo savo gyvybės, kad ! kad republikonų ir dalies de-
Wndrauti su Lenkija ir ben-; paliuosuoti liaudj nuo naujų! mok ratų senatorių jau neinti-

Anglija darbuojasi už taiką su 
bolševikais. 

dromis jėgomis ineiti i Rusi-! reakci.ionierių. 
.jos prekyvietes (turgavietes). « ] r , m s j tai visu smarku-

Tos varžytinės už prekyba I mu briovėniės ant Maskvos. 

Paryžius, kovo 3. 
ja, Italija. Lenkija i** Rumu
nija greitu laika pradės tar
kos konferencija su bolševiki
ne Rusija. Sakoma, konferen
cija Įvyksianti Vnršavoj. 

su Rusija bolševikams duos 
taiką veikiau, kaip kad pir-

^ngli j miau buvo manoma. 
Dar vienas svarbu apsi-

Liimė mums švietė, viltis 
mųs džiugino. Bet kasgi Įvy
ko* 

"Nežiūrint talentuoto mušu 

kins. kad taikos sutartis butų 
ratifikuota taip. kaip ji yra 
parašyta. Todėl stovi už tai. 
kad sutartj pavesti ratifikuo
ti patiems Suv. Valstijų pi
liečiams ateinančiais rudeni 
generaliais rinkiniais, 

reiškimas. Varžytinės už pro-1 vyriausiojo vado ir jo narsių! Tas reikštų, kad demokratų 
kybą veikiai " gali suartinti I generolų, mes štai dabar su- j partija turėtų suskilti, jeį pre-
Angliją su Vokietija. Keli an-j klupdyti nežinomų gai J ų . j zidento noras butų vykina-
glai tuo liksiu jau darbuojasi Tie gaivalai, kaip kad Bode-Imas. Nes dalis demokratų se-

Apie tą laktą, kaip prane-; paėjoj Vokietijoj. Anglų spau- nii, mųs vėl atbloškė atgal, natorių stovi Bryano pnsė.je. 
Jie pristatė mus išnaujo prie j Gi Bryana snina. ba.o paskelbta dar šią Jdoje pasigirsta reikalavinmi 

savaitę. Nuosnonjanjanm. kad' padaryti reviziją taikos sutar-
ton konl'erenciion keliaus ir.fvū. 
patsai An-iijov premjen Pastarasis apsireiškimas 
Lloyd George. prancūzuose sukelia dideli ne-

Yra žinoma, kad ta* bus at- rimavimą. 

yra priešingas 
klausimo, kokiuo bndu pra-į taikos sutartj paduoti pilie 
dėti mums nauj$ veikimą. j čių balsams. 

"Mes imturime klausytiesį - „ 
kas ką kalba kairėj- a rba .PIRKITE KABAS TAUPT-
•lesinėjo. Bet turime prieš n- MO ŽENKLELIUS (W.S.&J» 

i 
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L LIETUVIAI AMERIKOJE. 
_»** 

P H I L A D E L P H I A PA. 

Bolševikų Darbeliai. 

«<a\. pranešimą, jog para-
]j!jin--j svetainėj dedasi negra
žus dalykai. P . Grigaitis pa
aiškino, kad jokio lošiiiio dabar 
nėra, kad visi žmonėm bažny
čioje. Pasakė, kad vakare bu? 

!:•;.'io.!', mus \iM;u- vakaras našlaičių naudai. 
juos pažįsta iš jy I p 0 t o detektyvu nuvyko pas 

•Jau tiems li(-uiviškiein> ooi 
ševikanis tikra: galvoje nėge 
vai. X-.r> 
i i ;»'!.«.• ii"*.- i i 

d/rfe) ir greitai atskiria iiQGJb l e b o i r ^ papasakojo 
>v,iko proto žmona,, bet U L ^ ^ „ / J ^ J į ^ ^ | " ^ C r C y S ^ ^ 
dar I Į Į M M nesusipratė ly , ; s u , a t - s u p o ^ i j o s ^ S i n k t a , ' * ^ ^ *"**"* * 
kurie nems tiki, buk jie esa di-! į r r > a a i ž k i u o ^ ^ s t o v j . y i r . 
džiausi darbininkų prietehai ir Į cinkas, s u p r a t ę s kame dalv-

taikos. Kas gera, jiems yra 
bloga, o kas bloga jiems yra 
gera. v Vystanti Sakelė. 

SHEKAUDOAH, PA. 

; M ! . w į į j j Į * > 

paduosiu i'akt». kuris parodys, 
kaip "pr ie te l i ška i " jie elgiasi 
mus kolonijoj. 

Neperseimi iAtrX. Darbininku 
13 kuopa rengė našlaičių nau
dai vakarą. Visi puiladelphie-
Č-iai žino. kad mųs našiaitna-
myj randasi apie 6o našlaičiai, 
kurie tik ir nžsilaifco iš rengia
mųjų vakarų pelno bei aukų. 

Šitie "darbininkų užtaryto
j a i . " kurie sakp«i kovoja už 
darbininkų gerbūvį i r jų teises. m> k a t i k a l l l ) g j ^ j u o s v a l . 
išgirdė, kad L. Darbininkų r^.u skundžias, kad j is jų va-
kuopa rengia našlaičių naudai 

iiti, koiektai daryti i r tikietus 
pardavinėti. Ant galo dar pa
sakė, kad jeigu dar sykį gaus 
loki piaiietiuią, tai ti€ prane 
sėjai, iki paaiškės dalykai, tu
rės pasilikti policijos stotyj, gi, 
pasirodžius meiui. už suvadžio: 

jimų turės atsakyti , 'v 

Negana to. Pamatę, kad vė 
jais nuėjo jų pastangos, tą pa 
ti vakarą, atbėgę svetainėn, 
pradėjo kabinties pr ie klebo 

karienę " s u š t a p a v ė s " (sulai-
kar*, naudai tų kūdikėlių. ihu<\ [r kita* nesąmones pliauk 

kurie neturi nė tėvo. nė močiu
tės, kurie ištiesę sudžiūvusias 
rankutes prašo pašelpos, susi-
mylėjimo, jie tokią turėjo ge
rą širdį, kad nubėgę prie inie- j p n u ^ ^ kal)inties ir prie kitų 
sto valdžios prašė tam vakarui 
neduoti leidinio. 

Nepešę, turbūt, nieko, grie
bėsi pačių negražiausių prie
monių. Tą pačią nedėlią, kad 
turėjo įvykti vakaras , pagiežos 
apimti bolševikai r> te nubėgo 
į ])olk'iją ir pranešė, buk para
pijinės mokyklos svetainėje 
y ra koncertas, visokie loši-1" 
iiiūi (gSBiohug). 

Valdžia, gavusi tokį m-aneši-
ma, nustebo. I r kaip-gi nesi
stebėti. Nedėlios ryte, apie 10 
vai., kad žmonės, eina bažny
čion, parapijos mokyklos sve
tainėje dedasi tokie dalykai. 

Vienuoliktą valandą, per pa
čią sumą, atvyksta du detekty
vu ir žiuri, kad nieko nėra. Per 
pamokslą parapijos maršalka 
išėjo iš bažnyčios pažiucėti ar 
nedaro kas netvarkos. Žiuri, 
apie mokyklą vaikšto du žmo-
go. Paklausęs ko ieško, detek
tyvu parodė ženklus ir 

šti. Ar-gi ne teisingas pasaky
mas, kad pats muša, pats ir rė
kia. Patys negražiai elgdamie
si, kitus tame intaria. Paskui 

asmenų, pav. prie p . Praneku-
no ikį buvo iš svetainės pra
šalinti. 

Ar matote dabar kokie jie 
yra "darbįmnkų užtarėjai ," 
kokias geras širdis tar i del tų 
nelaimingų našlaičių, kurie ne
tari kas juos maitina, glot>oja. 

Gaila, kad mųs tautoje ran 
dasi tokių žmonių. Nelaiminga 
orasų tėvynė. J i nepajiegia at
siginti nuo išlaukinių priešų, o 
čia tikri jos sunųs dar ]>a<leda 
tiems priešamk J ie visokiais 
budais trukdo išganingą Lietu
vai darbą. Sykį ant visados jau 
turėtame jų nusikratyti, nes 
aiškiai matome, kad j ie nėra 
mūsų ]irieteliai. bet didžiausi 
priešai. J ie. it tas kirminas, 
nori pakąsti mųs tautos šakišs 
ir pasėti nuodingą mums vi-
STOKS sėklą. J i e nepripažįsta 
Visagalinčio Dievo, o kur nėra 
Dievo, ten nėra doros, nėra 
meilės, nėra teisybės, nėra san-

ųiiHmiinnuimtnniiiuininiiRtHfMiiiiHHiMiiHiMiiiiiiiinuimfHiiHiiiiiMiiiimtim 

P1KKITE SAVO f 

Plaunamą Mašiną Į 
nuo pasitikimos kompanijos i 
čia pat, nereikia nei i miestą I 
važiuot. 1 

Pristatome j visas miesto | 
dalys. | 
KALUZNY & CO. Į 

5041 So. Ashland Ave. | 
TYJ. Boulevard 78$f 5 

2804 Mihvaukee Ave. | 
Tol. Tr̂ 'inK" 5$95 *•* 

nmiiiHiiiiiiiiiiiiiniriiiiiHiiiiiiiiiiiiiMiiiTiMRUHnitiNiHiHiiimifiniiMiiiiiitiiiuiiii 
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EXTRA! EXTRA! Į 
P. K. BRUCHAS 

I 3321 So. Halsted St.. Tei. Drover 9^87 
>asitaikė mums nupirkti 

klgine išdirbinio 
n •šame. kad pra-
;. K:-v.» I-nią 'n 
parduosim pigiau 

. Pasiiikėsim kad 
IM ; e šita pr<-. 

vu vi.- ka a!saM>tn, 
\"- •• } • r, pasižymė-
•;-• kj.ni v>na >> 

Vasario 16 d., š. m., vietinis 
Lietuvos Liuosybės Sargų 1G 
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 

isiems 
mūsų kalbėtojam*. Leit. Minus 
kalbėjo vien tik apie vienybės 
reikalingumą, kad tik spiestų
si visi Į vieną didėlį būrį, ta i 
yra į Liet. Liuosybės Sargų Są 
jungą, kaip kad yra Lietuvoje 
Šaulių Sąjunga, nežiūrint ko
kios butų partijos, kukių pažiū
rų, l>et kad butų vien tik lietu
vis i r kaipo lietuvis stotų už 
Lietuvą i r visokiais budais, 
kuo tik galima, kaip t a i : žo
džiu, dr.rbu bei dolieriais kovo
tų su jos priešais bei padėtų 
pasekmingai veikiančiai bei ko
vojančiai Lietuvoje šaulių Są
jungai, kurios nariais gali būti 
dori piliečiai, be skirtumo am
žiaus, vyrai ir moterys. Nes tik-
vienybėje yra galybė: tik visi, 
surėmę pečius, kaip Lietuvos, 
tai}) ir Amerikos lietuviai, sy
kiu iškovosime Lietuvai nepri
klausomybę. Taip-gi ragino ra-
šyties pr ie L. L. S. Sąjungos i r 
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'rio 
Lietuvių Teatrališkos KUOI*J> 

kambarį, 27 W. Coal St.. kas 
vakaras. 

Pasekmės prakalbų gana g<»-
rus. nes įsirašė apie 23 nauji 
nariai i r aukų surinkta apie 
$2<>2.55. 

A tiko jo šios ypa tos : 
A. K. Klimas $25.06. 
Po 10 dol.: K. Antanavieia ir J. 

Barauskas. 
Po S dol.: A. F. Bridickas. .1. 

Kuliešius. A. Subačius. J. Pečetin- j 
gis, K. Naravas. M. Bliu jus. J. 
Bardttlts. J . Karaliūnas. A. Šarko- į 
lis, S. J. Mockaitis. 

J. Abračinskas $4.00. 

REIKALAUJA 
MERGAITES 

16 metų ir suvirs pastovios 
Vietos šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4 uX> 
Pase Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendents Office 

Sawyer Biscuit Company 
Hm — iu-ty \ \ . narrison 

REIKALINGAS 

NAKTINIS JAS1TOK1US. 

DARBAS PASTOVUS 

GERA ALGA 

iniiiitumiHinmniiiiiHmiiiwwiiiiitmiiiiiimn:iiiiHtiHHmiHiwHjiimii»iiiaiiiii 

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

T0P N0TCH CO0KIE CO. 

333 S. Western Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Prie statymo darbo. 

WESTERH ELECTRIC CO. 

Geiiauskts būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženkiai (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 I. i.k1^ nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40. 50 ir 60 skali-
Del leiurvaUv darbo l'abri- kų.. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną), 

ke. Pastovus darbas. Gera nio- Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 
kestis ir trumpos valandos. Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kove, 1920 m. Mažiau 
Bonus mokama pabaigoj kiek- kaip už vieną dolierį markių nesiunėiame. 

EEIKALINGOS MERGAI
TES . 

\-ienos savaites. 
Darbas lengvas sėdint. 

340 W. Illinois 
Kampas Orleans Gatves. 

! 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, . v. 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Breokiyn, N. Y. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi NmiiiiiiiiiiiNfiiiiiiiiiiiniiimiiimiiiiiiii 

West 48-th Ave. 
4(X) pėdų j pietus 22 gatves. 

Fabriko merginos—Gera 
mokestis mokinanties. 

' Trumpos valandos. 
Forthwestern Car Seal Co. 

108 N. Jefferson S t 

St4.W» f sąvaitf mergaitėms suvirs 
Reikalinga Lietuvaite pardavėja 

tari būti savirš 16 metų. Atsišau
kite: 

» 8 2 W. 47 Str. 

WER<;HTf> REIKA1.ISGOS 

to darbo. Darbas lengvas. Puse u!e-
nos subatoj. $15.00 savartėj ispra-
džios. Pakėlimas užtikrintas. 

Amerk-au Bank Note Co. 
118 E. M Street 

REKAIJNGOS. 
Prityrė merginos taip pat ir ne-1 

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

Favor Paper Ware AVorks 
81 \ \ . !.;ik, Str. 

V, W, RUTKAUSKAS Į 
ADVOKATAS • 
Ofis Didmiestyj: 1 

29 South La Salle Street | 
KamhuiK &>4 • I Tel. Central 63»0 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Vara- 46M 

DR. S. NAIKELIS 
uEr t 'F l s 

GYDYT*.VJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo v'.eti 
S2S2 So. Halsted Str. 

Valandos: nup t Iki 11 ryte: nuo 2 IKil 
|4 po pietų: nuo T:S0 Ikt t : t t vajoroi 

TdetoaM larda 1644 • J 
Ave. iOfisas: 4712 

Va-.. 4:30 tkl 7 
Trlefons 

So. Ashland 
v. vale 
t Drover *4U 

š •« *^»>* * *««® '«* '»y * *»*«* *«««^» 

i REDAKCIJOS PAIEŠKOME į DR, J, SHWGLMAN 

1G metų srtriBaus. Prityrimas nerei
kalingas. Leng%as C rbas valandos 
nuo 7:45 iki 5 ir 12 v. htnda suba-
tomt*. Geros 'iarbo sąlygos. 

A. D. shoup 
f:>4--. W. :?:.t!i str. 

Airt pifeavįino mūrinis namas 2S5? 
S. 0* fcy .we. Stirnų Šildoma ant 
pirmų Inb;; 7 fcathbaršai 2r!u ir 3 
Inbu po € kamoarius. 

Trtefomiolcrtr KfMarr 7247 

Kuri apsiimtu Spauzdinti ir Reda- Į 
goti Dvi savaitini Lietuviška Ukiš- i 
ka Laikrašti BEPAHTIVI^KA Ilius-
trota Ziurnala "rKININ'KU ŽINIOS" 
kuri neatbūtinai esame pasirengen , 
pradt'ti išleidinėti nuo 16 d. Baian- ! J 
džio leisime 11x14 coliu didžių o nuo i | 
1S Ugi 24 puslapiu kaingine pope-' 
ros. Malonėkite atsissukti turine'ios 
parankumu tokim darbui apdirbinė-
ti. Mes norėtumėme k\iogreičiaus su
tarti padaryti ir i-engties prie pra
dėjimo išleidinėti to žiuraalo Adre
suokite. 

L 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Eanp. 49 Coort 
TScs. tSSS W. i£ ATSUKS 

Tei e fonas Cicetro S*5t 
Oftao Cicero 49 

KALBAME LTETrTTgKAI 

Resld. 8S3 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Harmarket S544 

M.A.AJ0TH, 
Rasas gydytojas ir chirurgas 
Spocijali^tas Moterišku. Vyriškų 
Vaiki; ir visu chroniškų Ilgy 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. 
A V I V I V U n , ' • - » * - ^ ^ - w « * * r 

VALASTDAS: 19—11 ryto S—S po 
i pieta 7—8 w*k. !f edėBorab TO—13 d. 

uETiną- iKonKKi' DRALGUA 
Scottville. Mk-h. 

MjniiiiniimHiimiHiHrmiiiimiiimnniiiiiiiHiiiiiMiniiiiHHnimtHiiimMiiHnnMiiĮ 

| PATYRIMAS GERUUSIAS MOKYTOJAS. " 1 
f Išbandyk šį naaią išradimą. 

Dr. 0 . VryTUSH, 0. D. 
MBrrnę A**C SPECIALISTAS 

#m tc!»!pi"i* k a s y r a 
pne*»stltn! skaudė
jimo ?a!vos. svainru-
l!o. aptemimo, ner-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rotmma. !*an<tWh.'Hxis 
T>« •) «lr»l - P V - kir-vtnnas .? ' ' r »»<i«»'eii':i!« kwS5iu aklą kreivos akys, 

, _i2i«. \ B u l t s n i i a i : \ ! l">atw»» pcza- R«a leStra parodant* ma-
Arreeravicia. A. KuiKauska.s. -i •,f,<1.m»» kiaMn?. jm«tm pritaikomi msin-
,,. *. r, -ir •• „1 1 l ' o r I g»t toli 'r eit: matantiems pajrplbsta. Srrf*-
Kvet iara . JT. KvajUiaUSkaS, O. iVai- Į k t t e ^^^ resi-ymo tr vaikus pinančius mo-

tokion. Valandos: ano 1! iki S vakaro. Ne-
I deliomis nuo :- ikt 1 vai. po pieto 

Tclrfooaa ©rovrr 9S«n. 
-*-»fi 

soka. A. Dagilius. J. Loščika. M. 
Sutauškąs, J. Radzevičių. J. Gri- !i553 W. 47th St ir Ashland Ar. 
gas. J. Taraskovičia. P. Simoniutis. 
A. Žilinskas. A. Karsoka, P. Ju.^n-
skas. 
• V. Tamulionis $1.25. 

Po 1 dol.: T. Križanauskas. A. 
Goberis, S. Dimdzila. J. Karbočres. 
A. Grigas. J. Križanauskas. >(. 
Savukynas. J. Dzcventkauskas. J. 
AdomaviČia. J. Kubilius, A. Krei
vėnas, A. Vasiliauskas. J. Soroka^. 

IIHHIIIIHIIIHIIIIHHIIIHrilllllllllUlliUIHI 

Laikas pamąstyti kuom per | 
Velykas gerklę mazgosi suval- | 
gius dešrą. Duodu informaci- = 
ją kaip daryti gurus gėralus į § 
namie už dyką f 

CC^MOPOLITAN MER 1 
CANTILE CO. | 

80 Winthrop St., Boston, 19 j | 
Mass. = 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIHII i 

(Pabaiga bus) . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: sagliškoa ir lietuvtfikos j 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- • 
ntvgrafUos, typewriting, pirklybos tei- ! 
sių. Suv. Valst tetorijos. abe'.nos isto- j 
rijos, geografijoa, politikinės ekono-1 
mijos, pilietystės. dailiaraSystės. 

Mokinimo vaieaados: auo 9 ryto Iki į 
4 vaiacdo? po piety; vakarai* nuo 6 i 

iiki 18 vai 
3106 So. Halsted St, Chicago. 

I 
1 

rt,lsillj2-,:Mi>!Ų. 
°aamks»ott laftrodėliai (Goki filkd) 

7 ,l('wci Llgin, ^rvarantiiof^^ 'Ji un-U; 
*r_ frif---.','1 Vn-*T. .— . „ - „ ^ + . . ^ « „ . . -M> i . . 
2-rt :rt^-.W^-r **««ąrr.»- « . v»« įfci i i 'vil^ i^*. •.*» . . . . . . . . - . . 

37 Jewp| E»gi% gvaraniuota> — '20 metu . . . 
Atrktr* l a a i ttiM 'sasFi). PrttnaaK> f^erty 

$17.95 
«01 ̂ . 

S25.00 

! 

B 

PENKI APGARSINIMAI VIENAME. 
Turime p*rdu,ti griausiu UW« mažu ir .iidelhl •» Budinka* «u 

So4aate r̂ su G>-vul«a Ma«-omis ««r1a»:» Pateko femes «lel 
v S S « fcv, A ^ n i m a tarpe U^nvni ITcininK., BMŽian^iojo I.etu-
Tir>^ini B k« Kolrtirtioj-AmTflcoJs aplinkto mieMk Scottville. M,ch. 

p.*HD10l>.\ME 
Pirkite K mt»i Valgomus produktus, Gausit o sTtesnss KiauSimtM. 

sviesta T.ietxrM*km »»ri«p. TBm. Medaus. Dnr7.ov Į̂ B«iiv.u. \i«ok.u 
Grindų šieno. 

P.VfelHODAME 
Parsitriukitc Vaisingus medeliu? ttepus ir Pavie*io Medaus 

visokie!, note* ir ziden.ius kramus galite pa«-mt» »»<rtt ieraa kai
na nastpirkti. / .,-—«—. 

Pas mų* gražiausiu! ir dirtSsusio; Lietuvi i-krninkii Kolonijoj 
Urpe i m žmo«»u paleij ptftkius K*en»s ir l>eH»s pas Jietuvnis 
Tklninktis Korinti liaksaml vak»cij*e turvti nuėsta Ketuvei moteris 
ir vyrai kreipkite*, in mušu crraitsrija mes jums pastoriai m e geresmi 
prasryvcnimi) vieta. v 

l-*BK.\*\'RITE I-KIAKA I..MKR.MT|. 
'Vkininku Žinios" kuries Mes rengtoje rSfristi no prarUios Ba

landžio mėnesio et* dvi savaitinės BKl'A KTTVISKAS Hnistrotos 
Talpins «varDlaasias žin'os tS viso pnssttrfi'1 ir T#^lns Woksli#feiaii-
sius Ukininkistės UaStos panrofcmam'itts geriausio visokio nkittftik^-
rtrao ir gyvuoliu Htiginim*. Talpinsi Ca.spadiniu pa*'ikalr»ųtmai ir 
visokie pamoklsinu.i apie N*swuos^ tvarkos vr<ti»rm Vsrgro Cam-
Hlma Ir k'ontervti su ?larims. Talptnsis visokie linksmus paslakan-
tlmoj jaunu.j.eneij ir dauK kltokUi naudlnjtH rtrfltt rfelraSvkif tu
rėsi sron;..' •!--.<-:t ^ metane Ii 5«. pmeii metu *i. 
V*rubc!Siuose t:.50 metam: SfcHtfMIk Ht**nwWt» Prtfcy?ta "1>*M-
ga" rasite dHdeft titnstj sp<*elr»i i ni. , 

v fc-K iKE - LK1KA .' > Krt pkttes j mušu 1 Ii^T *'ll s r \ '. 
i.; v f.iros Vdn..ni»i \ T A N A KIKOI^, £t***tn«k1te ar-

?_TiprTr*rfTT T ' ^ I N I N K U DP.AZKJIJA 

n -
DR. S. BKŽIS 

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas 

2201 West 22nd 8t. 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal S222. 
Valandos 1—b ir 7 iki » vakare. 
Kesidensija: 

S114 W. 42nd St. 
Terefonas McKinley 49S8 

Valandos: iki 10 išryto. 

VYHAI IK MOTKKYS, ar jums jau yra žinoma. 
kad tapo iSrasta gyduolė prašalinimui pleiskaag ir 
sotarkyiastii piaukų slinkimo? 
IEŠKOK PAGEfcBOS. R I R GAM.MA RASTI. 

Sen-Ray»o Halr Tonk- {plauki; tonikas), tai yra 
vėliausis išradimas ir pasekmingiausua gydiiolė nuo 
pieiskunii ir plaukų slinkinio. Bo to dar, sustiprina 
plonėjančius plaukus, padaro juos labai Švelniais 
Ir briljantavai blizgančiais. 

JSITfcMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai gvarantuoja Son-Rayto Plauku Tonika, 
jog jis greitai ir visiškai praSalina pleiskanas ir 
sulaiko plauki; slinkimą. 

VFSIOMET reikalaukite SeB-Rayto Plauku Toni
kai pas barberius ir aptiekose arba pirkite iŠ agen
tų. Gražaus formato. Šauni 8 os. (pusė svaro) bon-
kutė parsiduoda už J1.00; 4 os — už 60c. 

Išbandymui jo gerumo, iSpirkite šį kuponą, pažy-
mėdanii savo vardą, ir adresą ir įdėkite 10c. vertės 
štampų padengTUTui persiuntimo lesu, o rrres pri
siusime sampatą. 
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TrTE SES-RAYTO COMPAJJT 
8617 Wsdc Pnrk Ave,. Clcvcland. Ohio. 

Gerinami šiuomi aS prisiunčiu jum l©c. vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTl"OTO SrHS-
RAYTO TM.AT-K'- TOVTTCO. 
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Silpnybe*, paeinsačios ano persidiTbiTno. r»iteimo, ssnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, vra greitai prašaunamos, vartojant 

PAIN-EZPELLERI 
" Drangą Reikale" 

šeimynos, kurios karpi .laMnojo joveikianėia jiegą, (Hnpsnsbe jo neapsiems. 
Yra tik vienas P*iti-fi*pe |r*rl8 ir del jumi apsaag^mo, jis yra pažeBklinta* 
mušu v»izbaie»k!iu 

ĴA A N C H O R ĮkarsLS' ^ 
Jeigu ant poke4io učra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Y!$ose aptiekose po g$c. ir ft.>c Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
" AI>. RICHTHR & C©., 3 2 6 ^ 3 0 Broadway, New York 

i 

U č i l O V i O U 
RoiHttson Buildiit^ Scottville. Mich. 

. . . . . J 

. . . . , , , . . . . - ą 

Aft. ADOMAS A. KAJtAIiAU8KAS, SEKAJfMAI RAAAU. 
A3 mbai *1rg*u p«r S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Di«P«P-

•VJ*. n«v1rlnimas pitvalio. nuslabnėjiroaa. Kraujo, 'nkstų. ^ ' ^ ^ A 
abelnas np*ku nustojimas viso kūno, ir buvau m^°1&ni?***?r 
b«Cy^en«i«. Visur ieAkojau sau pagelbos, n«sig»-ilėjas visoje Amen-
IroJ ir ni rnbeiru, bet niekur negavau savo sveikatai pmgeino*. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio. Kra^ojjAjto-
jo, Nervatona, Inkstu ir r.eumatismo gyduole*, tat po « ^ r J ° £ " , U I 

minėtos gj-duoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėtu gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Neriai ėmė stipriai dirbti. Inkstai aurtgavo. ««•* 
m*tmm pranyko. oUsgliaS nebebadė po krutinę. Vidurių « « » * * 
5-r.vk- fo uzmaihnui vlatj ligų. Bėglu S mėnesių išgerdavau Ras sm̂  

va,:, no buteli Salutaran, Bitteria, ir po J mėn. save•^••>U*JPJį-
---».• i u tokj akirtirma kaip tarp dienos ir nakUe* Dal*r poetuos 

M a g i a ir esu Iflrttsruss ir l»oe sykių dėkoju Sslntaras myiist^ «a-
rmdajul ir linkiu vis«im« savo draugams kreiptiea prie Salutars. 

sAJ s TAKAS, 
C::I:MT; .*.:. x>:: T:T: TTOJI 9. Baluvas*,. f*o*., 

»7UT »,.. Ilsint•'1 H'. T..lt.fh.Mto r^jin! S*'7 h1* «2'< Ii' 
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DRAUGAS Tm1 i artiems, kovn 

— « : ; 

f. CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Trečiadienis, kovas 3 d.. 
šv. Kunegnnda. 

Ketvirtadienis, kovas 4 d., 
Šv. KAZIMIERAS. 

PAGAVO SĄRAŠĄ INDUS-
TRIJALISTŲ. 

Yra pavardės ir adresai. 

PRISIPAŽINO PAVOGĘS 
SI.900. 

Neturi nei cento; uždarytas 
kalėjime. 

Pinu šešių nirne:-iu Frank 
\V. Uclmoiil. 1S.'!4 Iiainnion.l 
gat., l)ii\'o laimingas yjnogus. 
Dirbo kaijMj vyriausias knyir-
vedis Butterick i'attrm koin-
p;iaii.joje. Gaudavo $.">."> užmo
kesčio savaitėje. Gražiai gy
veno, nieko nesusitaup<\ 

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

Kad išbristi iš tu išlaidu 
klano. IJelmont nu>uko pami
nėtai kompanijai $1.900. 

Jo vagysti'' teėiaus susekta 
ir jis suareštuotas. Dabar ka
lėjime Imdamas prisipažino 
esąs kaltas. 

Ir tik dar nelabai senai 
žmo<ro? jautėsi laimingas ir 
visu pasitikėiioas. (ii šiandie? 

I).1, detektivii iš plėšikam? 
gaudyti huno aną vakarą vai
si i jinio prokuroro ofisan at
vilko-didelį glėbį popeliu. >''\-
k'u.iii, lai ^ąra>a< pavardžių 
ir adresą visu industrijalistu 
(I. W. \V.) visose Su v. Vals-
t i jose. 

Dotektivu stovėjo kertėje 
jTliroop ir Madison gat. Tr jie
du pamalė einanti žmogų su 
našuliu. Pasirodė intaiiamas. 
Tad >usistab<lė ir paėmė 

Žmogus pasisakė esąs Alės 
(Javlin. Matyt. ji< tuos: sąra
šus nešė kuri kokią atsargią 
vietą. Bet nepavyko. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

tą. bran»inam"savw iikėjimą ir **~ 

Vakaro Įspūdžiai. 

Pamatęs ' 'Drauge" paskelbi
mą, kad Aštuonioliktoje kolo
nijoj bus vaidinta "Živilė", 
laukiau tos dienos. 

Tą nedėlią, išėjęs jš bažny
čios, sutikau draugą. Ar va
žiuosi pamatyti Živilę, už
klausiau. "Taip, važiuosiu", 
atsakė draugas. Gerai, tai sv-
L-n, 

turim mylėti savo laikraštį. 
Tuo mušą laSpašėiu yra vie-j 
nintėlis mušu. dienraštis, 
••Draugas," -Jbiį kasdieną 

t 

gauname. N 

Šv. Cecilijos draugija nnta-
rė tą laikraštį pasiimti už or-
ganą ir šiandfe'jau mes, drau- ; 

PRASIDĖJO NAUJA KAM 
PANIJA. 

ATRADO BEŽAIDŽIANT SA 
V0 DARBININKUS. 

Visus suspendavo kelioms die
noms. 

i B Sveikumo departamento sa
nitarinio biuro viršininkas Dr. 
E. Vernon Hill netikėtai užėjo 
vienon bili.įardinėn vidumies-
tyj. Tenai atrado prie stalu 
bX'Žnidžiant penkis to biuro 
darbininkus. 

Visu? juos tuojaus suspen
davo nuo vienos ligi septynių 
dkiig. 

15 METŲ MLR3AITĖ UŽ 
LAIKO ŠEIMYNA. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
deportavo daugeli radikalu. 
Iš jų daugelis buvo vedę. Tu
rėjo šeimynas. Taigi pasiro
dė, kad kuomet vyrai ir tė
vai deportuoti, jų likusios čia 
šeimynos paliko be jokio už
laikymo. 

Cbicagoje tad ir pradedama 
kampanija už tai, kad Šalies 
vyriausybė deportuotų ir tas 
visas likusias šeimynas Į ten, 
kur yra deportuoti vyrai. 

Kampanija, kaip rodosi, y 
ra teisinga. Tik vargas tame, 
kad tąjakampanija užsiima jei 
jau ne patys radikalai, tai a-
nų šalininkai. Ir tas daroma 
ne su tikslu pagelbėti liku
sioms šeimynoms, bet kad 
dar labjans sustiprinti bolše-
vikizmą. 

Nes skleidžiamas gilus pa
sigailėjimo sentimentas. Nu
pasakojama, kaip paliktos šei
mynos vargstančios, kaip li
kusios moterys pasidarančios 
<jala ir tt. 

Jos vyresnis brolis uždarytas 
kalėjiman. 

Ana diena "Jaunuomenės 
teisme" vieno* bylos metu su-
^ekia, jcg Auna Kopyr.ski, !."> 
metų, savo darbu užlaiko savo 

NEBUS SUMAŽINTAS 
"ŽMOGŽUDYSČIŲ 

BŪRYS." 

r 

Polieijoje yra. taip vadina
mas, "žmogžudysčių būrys" 
(homieide squad). Jin ineina 
27 poiiemonai. 

Prieš tą hurį turėjo atkreip-
§ brolius ir seseris ir dėdę po tą aki policijos viršininkas, 
nnm. 2912 So. Tliroop gat.. j į ? manė. kad būrys turi per-
basemente. ( ] H U s r Vyrų, kad jo skaitlių 

Mergaitė uždirba $17 savai- x ^ sumažinti, 
tėję. Pirmininkas savo nuomonę 

Vienas brolis, 20 metų. taip- rėmė tuo, kad tasai būrys bu-
pat dirba. Bet uždirbtus pi- Vo Įsteigta? iš penkių vyrų. 
nigus praleidžia berdamas p ^ k u i padidintas ligi penkio-
kaulelius. likos, pagaliau* ligi dvide-

Ten gyveua dar dėdė, kuris $įmts septynių. 
irgi nieko nemoka už užlai-j Ant galo viršininkas Įsiti-
fcymą. kino. kad tasai būrys atlieka 

Teismas nubaudė tą 20 me- dideles pareigas. Tad savo 
txj brolį už pažeminimą teis- nuomonę atmainė ir nuspren-
mo $2o. Uždarytas kalėjiman. dė nemažinti būrio. 

. 
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£ Lietuviai Tautiečiai. duo<lame jums žinoti kad mūsų s 
2 Real Estate Ofisas yra atidarytas del jusu, jeigu norite 2 
= parduoti arba pirkti namus, lotus fannas ir jnšiuryti i 
1 namns, naminius rakandus ir savo gyvasti. Parduoda- 2 
= me laivakortes, siunčiame pinigus i visas dalis svieto ir 2 
2 išdirbame visokius Įstatymiškus dokumentus. Taigi jei 2 
S turite kokius reikalus ir norite patarimo ateikite pas 5 
S mųs, gausite geriausia patarime dykai ir teisinga pa- | 

Nuvažiavom ir nesigailė-
join. Vaidinimas tikrai buvo 
puikus. Garbė visiems artis
tams už tokį darbštumą, (iar-
bė ir 4 vyčių kuopai už suren
gimą vakaro. 

(laila tik. kad mūsų tarpe 
yra daug nesusbrendusių, nes 
laike vaidinimo neužsilaikė 
ramiai. (Jnaudingose scenose, 
kada vieniems ašaros veržiasi 
iš akių, kiti, nesuprasdami, 
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 pasitraukė Į 
užpakali, kur sėdėjo du jau
nu vaikinu, "Tamstos esate 
pirkę L. L. P. bonų," užklau
sė pardavėjas. "Taip ," atsakė 
tuodu vaikinu." "Bet tamstos 
neturit prisisegę ženklelių", 
mandagiai atsakė pardavėjas. 
" A r manai, kad mes grinoriai, 
kad eisime apsisegioje guzi-
kais," atšovė jaunuolis. Par
davėjas nuėjo. Pasižiūrėjęs j 
savo ženkleli, manau sau: jis 
mane, ir visus tuos, kurie per
ka bonų, grinorium vadina, 
(iėda pasirodyti tokiais neiš
manėliais. Kas nenori pirkti 
Lietuvoj Laisvės Pask. bonų, 
tas nenori Lietuvai nepriklau
somybės; kas nenori Lietuvai 
nepriklausomybės, tas yra jos 
priešas. 

Po to, tas jaunuolis pradė
jo šnekėti su šalę sėdinčia mer
gina. "Kas čia toliau bus", 
graudenosi mergina. "Nieko 
,'ero čia neparodo. Ot. nuva
žiavus miestam, už 30 ar 40c. 
t {d KATI t yra ko pažmrėti ir 
ivalias pasijuokti. O čia.... 
tuo.* žodžius ir namie girdžiu. 
Verčiau bučia nuėjus Į "Nau
jienų" balių." 

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

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

Kibirkštis. 

i 

gijos nariai, sieti t ome JJ mūsų 
organu. Tiktai "dar ne visi yra 
užsimokėję. 1^ii-gi malonėkite' 
užsimokėti draugijos Įgaliotam 
komitetui: Antanui Rugieniai, 
Atminkim, kad kiekviena par
tija laiko savo pusę. Tat ir 
mums, katalikams, reikia lai
kyti sava. 

iki ši oi ant koj£n<» iMihvaukee 
ave. kampo galėjai gauti bedie
višką laikraštį, p nmsų katali
kiško, nežinia kokiu priežasčių 
delci. nebuvo matyti. 

Broliai, seserys katalikai! 
Susivienykime taip, kad neSu-i J 
tų Nortli Sidėj namo. kame ne-; < 
sirastų katalikiškas laikraštis. 
Atminkim, kad katalikiškas ;; 
laikraštis, tai*w>la nmsų tiky- j 
bos, musų<doros. Tat, kas gy- j 
vas, prie katalikiškos spaudos. ! 

J. K. S. Į 

REIKALINGI 
• * » - . • 

2 Gate Jauni Vaikinai ar Merginos 
kūne kalba ir rašo lietuviškai apimti atsakančias vietas su stipriai 

augančia banką, su užtikrinimu, kad jie atsakanti, nes ju svarba augs 
• • 

kartu su banką. Gera mokestis išpradžiu; nepaprasta proga išmok

ti bizni. Visi atsakymai užlaikomi slaptybėj. 

. 

• • " ' 

Depositors State 

IŠ NORTH SIDE. 
Tiktai vienintelis bankas "užpakalyj skerdyklų" kuris 

yra Suvienytu Valstijų Valdžios ir Valstijos priežiūroje. 
Šiandie, t. y. kovo 3, 1920,, 

8 vai. vak. įvyks Liet. Vyčių. 
5-tos kp. mėnesinis susirinki-

-

mas. 
Turime svarbių reikalų, ku

rie būtinai reikia ansvarsivti. j 
: Kviečiu narus koskaitlingiau 

šiai susirinkti^ Ateidami at- ] 
siveskite ir naujų narių. • 

Paliulis rait. | 

V A U 
STYBSS BONŲ. 

IŠ T0V7N OF LAKE. 

tarnavimą. 

Chas. KIimowicz & Son | 
10801 Michigan Ave. Arba 111 East 108th St. 1 

Telephone Pullman 1372 

ZfHI8HilHH»m»»IH 
• 
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Lietuvos Vyčių 13 kuopa, 
ant Tovn of Lake, rengia tau
tinės dienos (Šv. Kazimiero) 
paminėjimą seredoje, kovo 3 d., 
7:30 vai. vakare, Davis Square 
parko svetainėje. Bus išpildy
tas tam pritaikintas programė-
lis susidedantis iš: prakalbų, 
vaidinimo, deklemacijų ir k. 
Į ų vakarėlį pakviečiu ir kitų 
kuopų narius ir mus kolonijos 
visus lietuvius. 

Korespondentas. 

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 išryto iki 4:30 vai. po piet; Ketver-

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

• • - » » . . . « . 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys (Jraborluji p»t»rnau^o. lal<1o-

trv#s* ko pinriaosia. Reikule meJdžia at-
tlteukti, o nsat> darbu buiite ols&Bėdint!. 

2314 W. 23 PL Chicago, BĮ. 
TeL O a u l 31M. 

Dr. I. L MAKARAS 
[ Lietaris Gydytojas tr Chirurgas 

(McacoJ: 4515 So. Wood Btt. 
|T:U Kttrtrf ytnkt noo 5;.-?0 iki t:W 

Tilat—• T a i * TM. 

• 

4633-4637 S. Ashland Avenue 

m* 

Dr. P. P. ZALLYS | 
Lietuvis Dentisias i 

1MS7 So. Ulcfalgaa, ATeane 
irniiinii m, 

•AIANDOSt 8 Iki » raksre. 
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Paicškau A. Srmigflfeao, jis yra 
pėdŲ 9 coliu ausSOio bUedno veido. IZ 
kreiva nosi ir tamsiij plauku. Jis at- j H 
važavo iš Ohioasros } Rockforda 111. i 2 
jis apsigyveno ant vi«no kambario j £ 
su manim apie pora «%vaWių ir ve- S 
iiaus din>ro pasiinuiamas mano $79.8© j t 
viena čeki $11.00 ir gera laikrodėli. 
Kas užtemytumet toki iniog-ų malo
nėkite praneSti o raarite $10.00 do
vanu. 

Jonas M'arcfcois 
411 liacoln Ave. Rockford. IU. | £ 

Telofonas Mata »808 = 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda geležų ir Kaliavos krau

tuve, iŠ priežasties mirties vj-ro. 
Krautuve lietuviu apgjrrentoj vietoj, 
už žemiausia preke kala galima, 

Norintieji geros progos atsišauki
te 

Ar 1 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

! 

453: s. Wood st. 1*1. Tards S&50. = 

AR ŽINAI 
~M 

Dr. M.Stupnicki! 1 
3107 So. Morgan Street | 

C H l f A . v OiLDfOIS = 
Telefoną* T«r4a SAS9 Į r 

•alsAdoa: — s iki 11 » ryto: = 
* PO Piet'! Iki f. rtA Kftde'io 1 E 
mis nuo S iki S vai vakar*, i [ S 

kad tas yra visiSkai galima; kad per LietnTiu Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiusti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? 

K.-nlanjti tiek daug pinigu Jau yra siunčiama per Bendro?? ir keflai persiuntimui ant tiek pft-
Jengvi'jo. kad dabar 

Mnsą kainos auksinu nupigintos ir yra tokios: 

— 5 

įgrjas**^ •--~~'**&e!Įfi4&. | 

100 
200 
300 
400 
500 
į.ooe 

auksinų 
J* 

>> 

>> 

>> 

» 

$2.00 
" 400 

6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

2.000 
3,000 
4,000 
6,008 
0,000 
12,000 

anksinų 
M-

>> 

>> 
J> 

W 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

1 

I 
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IŠ NORTH SIDES 

Broliai ir seserys, northsi 
d iečiai, -ypač katalikai! Atmin
kim,'kad mes mylim savo taiv 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGĖ BANK 

REAL ESTATE INSURANCE 

EOROPEAM AMERICAN BUREAU 

N O T A R U L S A Š . 
iUt $* KtaM »««t. Chrcijp l*m* 

TtUPHUNt >oui . rvmD 6 ' l 

PERSIUKTIMAS GVARANTUOTAS 
Mes jau gauaame žinlu, kad pinigai per mus aiuati nueina I.ifiuvi^ ir ftt Hmr-kan. M 

nes? laiko. 
Del platesnių "nformacij^ raSyk tuojau;; r>nt saaUu DJ auoto nrtr»«o. jei TI*T\ tai ^^\ pinipiss 

mums priduoti aiSkiai aoratyt* savo adresą ir k a s pinigus siunčiate ir ««>s juos tuojflus pasiusime. 

r , c S 

Ii Lithuaria 

»= 
inian Sales CorporaHon 

TREM0NT STREET, BOSTON, MASS. 
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„ • !uifiuiuiti(:if!U!U!(n(!H!iii{itmHU!tTmttttHiifimtiiii^^^W]mmHinfmiii,^^ 

A 

< 

http://Kopyr.sk



