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META1-V0L. V- No. 54 

Lietuvos 
Anglų Rankose 

Londono Bankininkai Finan
suoja Visą Pabaltiją 

LIETUVOS PREKYBA AN- reikalingu* Lietuvai daiktui 

BANKŲ IR KREDITO SUVAŽIAVIMAS KAUNE SPALIŲ M., 1919 m. 

GLŲ RANKOSE. 

Londono bankininkai steigia 
banką Kaune. 

Londonas, k OVo o Aųgli-

Is prancūzu puses pasigir
sta kritikos. Sakoma, augiai 
mėgina kaipir sumonOpolizuo-
ti prekyliį Pabalti jojo. 

"Bet augiai atsako, jog toms 
viešpatijoms yra reikalinga 

jos industrijinį ir komercijlni ; taip daug visokių daiktu, kad 
apsukrumą paliudija kadir pa -j jie neapsiimu vieni visko pa 
starasis nuveikimas. Kelios di-: statyti. Ypač negalės pristaly-
džiulės Londono bandos pasky- ! ti reikalingos žalios medžia-
nė 3 milijonus svaru sterlingu i gos ." 
(normaliai 15 milijonu dol.) | 
įkurti naeijonalį banką Lietu-; 

Visko reikia. 

voje. 
Tokias pat komercijines su

tartis vietos kapitalistai jau 
yrą padarę su Kstonija ir Lat
vija. 

Kas buvo Odessoje ateinant 
Bolševikams 

ŽMONIŲ GALVOS SPAR
DOMOS KAIPO SVIE

DINIAI. 

Negirdėti gen. Denikino ka
reiviu darbai. 

Viduje buvęs ministerių pirmininkas M. Sleževičius; šalę dešinėje — buvę s finansų mi-
ffcgs* nisteris J. Vileišis. 

Lietuva yra reikalinga dirb
tuvių ir žemdirbvstės masine-
rijų, visokio geležinkeliams iš-
rengimo, elektros mašinerijų 
ir vaistų, žibalo, anglių, riebu-

Londono bankininkų grupe inių, rakandų, drabužių ir kito-1 
padarė sutartj ir su Lietuvos I kių išdirbinių. 
vyriausybe penkiolikos metų Sakoma, kad dideli visokių 
laikotarpiui. Steigiamas Lietu- Į reikalingų daiktų supirkimai 
voje naci jonai i s bankas bus ve- i bus atlikti Suv. Valstijose. 
damas Wiujrai su Lietuvojvy- Pati Lietuvos vvriaus\ l><"> pa-

BERLYNAS—TURKŲ SUO
KALBININKŲ LIZDAS. 

Bendrauja su bolševikais, vei
kia prieš talkininkus. 

riausyl>e. 

Penkiolikai metų sutartis. 

Aptariant ta sutarti ameri
koniškas prekybos butas Lon
done pareiškia: 

"Lietuva visą savo finansine 
ir komereijinę ateitį sudėjo in-
tekmingų Londono bankininkų tai jau Kaune. Daro prisiren-
grupės rankosna. 'Bankininkai [ gimus steigti banką. Yyriausy-
Lietuvoje turės eksporto ir im bos sutartis su bankininkais 
porto valdininkus, kaipir agen- ims veikti balandžio pradžioje. 
tas. Tenai tie valdininkai eks-' Tuo metu kaip kartas Lietuvo 
portui parduos medžius, sėme-1 je įvyks rinkiniai kuriamąjin 
nas ir kiek javų. (Ji importuos susirinkimam 

žymi, kad ji nebus, varžoma 
pirkties sau reikalingus daik
tus bile kokioj pasaulio turga
vietėj. Taigi apie anglų mono
polizavimą negali but kalbos. 

Veikiai bus steigiama banką. 
Londono bankininkų delega-

DAR APIE KAREIVIU SU
KILIME KAUNE. 

KAREIVIAI PALIUOSAVĘ 
BOLŠEVIKUS KARĖS 

NELAISVIUS. 

Armotomis apšaudę valdiš
kuosius bustus. 

j riausybės pranešimą apie ka-
'•• reiviu maištus. Oficijaiiai sa-
| koma, jog maištą pakėlusios 
, dalys raitarijos ir artilerijos, 
i Pakilusieji kareiviai pradėjo 
[Organizuoti sovietus (tarybas), 
Kauno apylinkėse užėmė pozi
cijas ir pradėjo bombarduoti 
valdiškuosius bustus (trobe-

fsius). 
• 

Varšava, kovo 3.—Apie lie-; Maištininkai įveikti, 
.tuvių kareivių sukilimą Kau-j p 0 smarkaus susirėmimo 
ne laikraščiai praneša vienaip, j maištininkai įveikti.* Bet kol-
gi ofieijaliuose pranešimuose i kas neįvykę areštavimai, 
sakoma vėl kitaip. Ir todėl ne-1 Ta pati Lenkų Telegrafų* 
lengva patirti, kame yra teisy-1 agentūra, diskusuodama apie 
bė. i stovį tarpe Lietuvos Ir Lenki-

Iš Kauno gautąjofieijalių ži-i jos, pareiškia: 
niij j«>S kareivių sukilimas m,- j y ^ priešingas lenkams. 
malšintas. Bet laikraščiai skel- t _ . . m _ . _ 

' 'Lietuvos vyriausybes sie-

Valdydami Turkiją visu lai
ku jie nužudė nesuskaitomą 
daugybę savo priešininkų, 
konfiskavo jų turtus. Pasi
glemžė dideles sumas viešpa
tijos pinigu. 
• Kayės pabaigoje jie atbėgo 

Vokietijon ir čia suokalbiauja 

WILS0NAS NEBUS KAN
DIDATU Į PREZI

DENTUS. 
Berlynas, kovo 3.—Šiandie 

visos didžiulės viešpatijos per
daug užimtos Rusijos bolševi-1 prieš talkininkus, 
kais. nuo kurių veikimo pra 
maM sau pavojų. 

Be bolševiku 

Sėbrauja sii bolševikais. 

Fš čia jie veikia pragaištin-
dar ir kitas. Ta s pavojus dau- S"* darbus rytuose. Jie turi 
ginusia paliečia Anglijos rei 

yra pavojus 

VVashington, kovo 3, — Čia 
jau tikrai patirta, jog prezi
dentas \Vilsonas a t i sakė Imt 
kandidatu i prVziderilus tre-

Bukarestas, Rumunija, vas. 
25 (suvėlinta). — (vm atke
liavusieji iš Rusijos ameriko
niški oficierai didžiai nepric-
ankiai atsiliepia apie gen. l)e 
•įikino kareivius katrie &• 
larinėjo baisenybes Odessoje 
pirm ateisiant bolševikams. 

Prieš pat ateisiant bolševi-
;a;ns, Odessoje buvo apie 30,-
HM) gen. Denikino oficierų ii 
'{{>]] tuksiančiai kareivių. Kaip 
Inos. taip kitus nebuvo kam 
patvarkyti ir valdyti. 

Tad rusų oficierai susibūrė 
į hurius ir pradėjo plėsti 
turtingesimiosius miesto gy
ventojus, i 

(Jirtį kareiviai tuo tarpu 
puolėsi prieš žydų apgyven
tas vietas. A 

Tuo metu mieste dar buvo 
talkininkų oficierų. &ii<e mė
gino tuos ir kitus apdrau-ti 

š ian-
kal us. 

Reikia atsiminti, kad 
die Berlvnas vra tikras turku 
suokalbininkų liz<las. 

Daugelis gal stebisi, kodėl 
taip palengva pravedama pa
saulin taika. Bet jei kas ima 
domon čia įvairius suokalbia-
vimus, tasai supranta, kad 
greita taika jokiuo būdu nega
lima. 

Štai ką apie tai cia rašo 
vįenai turkas, dalykų žinovas: 

Turkai Vokietijoje. ' 

f ~ pfezi< 
čiąjam terminui. Ir todėl 

Į duota progos 
% ""T. '• "™" •" 7 " I krat ų pa rt ijoą^tty susinėsimus su Indija, Egiptu, M. . ^ , 

n •• Ai- • o • ties apie savo ta 
Persija ir Afganistanu. Susi neša su Turkija ir Kaukazu. 

Be to, jie turi artimus ry
šius su Rusijos bolševikais. 

Visuose tuose kraštuose jie 
turi didelę intaką. Savo agen
tams pristato ne tik pinigų, 
bet dar ir ginklų. 

kitiems demo-
„vadams darbuo-

ipie savo Kandidatūras. 
Neveltui tad aną dieną ge-

neralis prokuroras Palmei* su
tiko, kad* ateinančioje denio-
kratų konvencijoje jo vardas 
butų padėtas kandidatų sąra-
šan. 

Dabar tik vra klausimas, 

ANGLAI PRAVES REVELIO 
-MASKVOS -GELE2JN-, m KELĮ. 

nuo o/icierų ir kareivių pašė
limo. Bet ta> negelbėjo 

Pa>i t i ;o jan ia , k a d a p i » 100 
šeimynų išnaikinta, .^morėnis 
rinka] <»ta g a l v o s . I r to-; y.ih'n.s 
buvo kareivių spardomos k;u-
po sviediniai. 

Nenorėta ginti miestas. 

Anglų misija daugiausia 
darbavosi su tikslu išgelbėti 
miestą nuo pragaištu.- ai«-i-
nant i)olševikams. 

Misijos nariai šaukė 
ir idnti miestą 

t var-

Šiandie Anglijos kapitalistai 
smarkiai veikia Pabaltijoje. 

Patvs turi ^suomet didelį I k a t r * kandidatą parems pre 
išteklių pinigų. Pinigų jiems 
pristato, suprantama, talki 
ninku priešininkai. 

Talkininkai žino. . 

zidentas "VVilsonas. Nes daug 
kas prigulės nuo jo intakos 
partijos konvencijoje. 

Talkininkų viešpatijų vy-
• riausybės labai gerai painfor-

Su armisticijos P™dzm be j m u o t o s i e tmkų ^ ^ 
daugelio kitų turkų cia ir Vo-j ž i n o k ^ . skleidžiamą 
kietijoje a p i ^ v e n o sihe Tur-j p r a g a i . t p r o p a g a n d { J r v . 
kijos valdininkai: tuose kovoja. 

PALIUOSUOTOS NUO «PRU 
SIJOS PROVINCIJOS. 

fPalaat paša^ didysis vezi-
ras; Knver paša, karės mini-

Tik to visa neskelbia viešai. 
• Paslapčia grumiasi talkinin-

steris ir vyriausias armijos va-i k a i^ y p a ^ Anglija, prieš tuos 
das; Dejma paša, laivyno im-j s l lokalbininkus. 

Ve kodėl taip palengva 
pravedama taika, kodėl atsar
giai veikiama Turkijos likimo 
klausime. 

bia telegramas, jog sukilimai 
tęsiasi ir kaikuriuose atsitiki
muose apsireiškiąs bolševiki
nis pobūdis. 

Paliuosavę bolševikus 
nelaisvius. 

Telegramose paduodama, 
jog pakilę kareiviai paliuosavę 
kelis šimtus bolševikų karės ne-
laisvių. I r šituos pakvietę sto
ti savo eilėsna. 

Pastaroji žinia ofieijaliai 
nepatvirtinama. 
. Lenkų Telegrafo agentūra 
paskelbė oficijalį Lietuvos vy-

rose apsireiškia noras susiar
tinti su Lenkija. Tečiaus tam 
aštriai priešinasi kraštutiniau-
sieji ministeriai ir patsai Kau
no vyskupas. 

— — — — ^ — — — — 

IŠ 900 PARINKTA TIK 40. 

nisteris; Azmi Djemal bey, 
Trezibondo gubernatorius; Dr. 
Naslim bey, žinomo turkų 
Unijos ir Progreso komiteto 
pirmininkas; Bendri bey, Kon
stantinopolio gubernatorius: 
Azmi bey, Konstantinopolio 
policijos viršininkas. 

Šitie ir kiti buvusieji aug-
ščiausieji Turkijos valdininkai i Kubaniaus kraštas mušiu 

BOLŠEVIKAI APSUPO VI* 
SA DENIKINO KOR 

PUSĄ. 

Paryžius, kovo 3. — Talki
ninkai sutiko sumažinti vokie
čių i' karės kriminalistų' ' 
skaitlių- Iš 900 žmonių sąrašo 
parinko tik 40 ir pareikalaus 
tik šituos nubausti. Šitie bus 
teisiami Vokietijos geismuose. 

šiandie laisvai važinėjasi po 
Vokietiją, dažnai maino pagy
venimo vietas, aplanko Šveica
riją, kur taippat j ie ' turi savo 
stovyklas ir visas laikas suo
kalbiauja prieš talkininkus. 

Tai baisiai pikti žmonės. 

Šitie turkai baisiai pikti 
žmonės. Jie yra įsteigėjai Uni
jos ir Progreso komiteto, kurs 
kituomet prašalino sultaną Ab-
dul Hamidą. Jie yra to komi
teto viršininkai. Ligi praeitos 
karės galo tas komitetas, ty. 
jie, valdė Turkiją. 

laukas. 

Londonas, kovo 3. — Rusi
jos sovietas oficijaliam pra
nešime iš Maskvos pažymi, 
kad pįetrytuose nuo Azovo jū
rių, ty. Kubaniaus provinci
joje, bolševiku kariuomenė ap
supusi visą ^n. Denikino ar
mijos korpusą. 

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

PIRKITE KAR4S TAUPY
MO ŽENKLELIUS <W.S.&). 

Londonas, kovo 3. — Pro
vincijų Scbleswigo ir Holstei-
no organizacijų atstovai, su
sirinkę bendrai su įvairių po-
litikinių partijų vadais Rends-
burge (Holsteine), paskelbė 
proklemaciją, kad tiedvi Prū
sijos provinciji galutinai at-
sidalina nuo Prūsijos ir pasi
skelbia nepriklausomom. 

geniau tiedvi provinciji pri
gulėjo DanijaK Po šios karės 
pravestas plebiscitas. Didžiu
ma gyventojų sutiko atsimes
t i 'nuo Prūsijos. Bet podraug 
nesutiko gryžti ir prie^ Dani
jos, tik įsteigti atskiria ne
priklausomą viešpatiją. 

\ 

HORTHY UŽĖMĖ REGEN
TO OFISĄ. 

v 

ReveUs,-kovow3. — Anglijos 
kompanija Bartlett Trading 
padirbdins geležinkelį, einantį 
iš čia Maskvon. Geležinkelio 
pratiesinias atsieis suvirs 50 
milijonų dolierių. 

Ta kompanija turi Estoni-
joje Įvairių koncesijų. Konce
sijų klausime anglai kapitalis
tai darbuojasi ir pačioj Rusi
joj. 

Estonija prielankiavo ame
rikoniškoms kompanijoms. Bet 
kol šitos prisirengė, anglai 
jau buvo savo vietose ir viską 
užgrobė. 

Anglijos pirklių y a pilna 
Pabaltija. Jie ten užveda vi
sokią prekybą. Kitos viešpati
jos nei nepagalvoja gauti čia 
versmių prekybai. 

kyties ir ginti miestą rusų 
ofieierus ir kareivius. Bet tie 
neturėjo laiko. Buvo užimti 
plėšimais ir žudymais žmonių. 

Tuon»t ant greitųjų buvo 
sumobilizuota i r apginkluota 
vokiečiai kolionistai. Ir šitie 
išvesta į mipsto apylinkes. 

Vietos gimnazijos mokiniai 
kadetai ligi paskutinio mo
mento priešinosi bolševikams 
miesto gatvėse. Daugelis iš tą 
jaunų patrijotų žuvo, dauge
lis sužeista. 

Kad tuo tarpu dešimtys tu-
kstačių oficierų tuo metu po 
kelių dieną orgijų susikimšo 
uostan ir tenai ieškojo vietos 
Shblaivintose, -kad Icnoveikiaus 
pabėgti. 

Daug žmonių paliko. 

Dešimtys tūkstančių žmonių 
paimta iš Odessos visokios 
rųšies garlaiviais ir valtimis. 
Kiti tūkstančiai žmonių pa
bėgo sausžemiu ant Besarabi
jos. 

Bet daugelis tūkstančių pa
liko mieste be jokios vilties 
ateičiai. Tuo s užklupo bolše
vikai. Ir šiandie nežinia ! 
ten veikiasi. • 

Bolševikų kariuomenė i n 
miestan 1:00 naktį vasario t 
Kareiviai su anuotomis tuo-
Jails puolėsi prie uosto ir ėmė 
šaudyti i atsitolinančius jūrė
se laivus su pabėgėliais. Kiti 
bolševikų būriai gatvėse ko
vėsi su mokiniais kadetais ir 
miesto piliečiais. Tuo metu 
nei vieno jau nebuvo gen. 
Denikino oficierų. 

TALKININKAI STOJA 
LENKTYNĖSNA SU 

VOKIETIJA. 

Budapeštas, kovo 3. — Un-
garijos kuriamojo susirinkimo 
paskirtas šalies regentu ad-
inirolas Hortby užėmė regen
to ofisą. Kaipo regentas jis 
išdalies naudosis karaliaus tei
sėmis. 

Paryžius, kovo -į —Gele
žinkeliečių atstovai aplankė 
Millerand. Protestavo už areš
tavimą streiko vadų. , 

NORIMA PAIMTI SAVO 
RANKOSNA RUSIJOS 

PREKYVIETES. 

Anglija darbuojasi už taiką su 
bolševikais. 

Paryžius, kovo 3. — Angli
ja, Italija, Lenkija ir Rumu
nija greitu laiku pradės tai
kos konferenciją sufboJševiki-
ne Rusija. Sakoma, konferen
cija įvyksianti Varšavoj. 

Apie tą faktą, kaip prane
šama, bus* paskelbta dar šią 
savaifę. Nuomoniaujama, kad 
ton konferencijon keliaus ir 
patsai Anglijos premjeras 
Lloyd George. 

Yra žinoma, kad tas bus at

likta su tikslu užbėgti už akių 
Vokietijai, katra koketuoja su 
Rusija, norėdama paimti savo 
rankosna Rusijos turgavietes. 
Tai bus kaipir sav^rušies len
ktynės talkininkų su Vokietija 

Be to yra žinoma, kati Vo
kietija deda pastanga s susi
bendrauti su Lenkija ir ben
dromis jėgomis ineiti į Rusi
jos prekyvietes ( turgavietes^ 

Tos varžytinės už prekybą 
su Rusija bolševikams duos 
taiką veikiau, kaip kad pir
miau buvo manoma. 

Dar vienas svarbus apsi
reiškimas. Varžytinės už pre-
kybą veikiai gali suartinti 
Angliją su Vokietija. Keli anr 
glai tuo tikslu jau darbuojasi 
pačioj Vokietijoj. Anglų spau
doje pasigirsta reikalavimai 
padaryti reviziją taikos sutar
tyje. 

Pastarasis apsireiškimas 
prancūzuose sukelia didelį ne
rimavimą. 

file:///Vilsonas
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"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyrus nedeldienius. 
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Metams $6.00 
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8CV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Meto . S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraaymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint 'permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti iSper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba Įdedant pinigus J regis
truota laišką. 

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

Telefonas McKinley 0114 

rengėsi rinktis sau kunigaikštį 
skyrium nuo lenkų. lietuvių 
jausmai ypatingai linko prie 
jaunučio Kazimiero. J k taip-""tas ant kra*os ženklelių. Tik 

Tautos Šventė. 
Visos tautos turį savo vė

liavų ir savo tautinių šven
čių. Prieš Lietuvai oi'ieijaliai 
apsigarsinant neprigulminga 
jau turėjome tautine šventę 
4 kovo, t. y. Hv. Kazimiero 
dieną. Apgarsinus neprigul
mybę 16 vasario, supranta
mas yra noras ta dieną ap
garsinti, kaipo tautos šventę. 
Taį butų aiškus pasėkimas A-
merikos pavyzdžio, nes Suvie
nytos Valstijos švenčia 4 
liepos dėlto, kad tą dieną ta
po pasirašyta ant neprigul-
mybės apsiskelbimo. 

Toji pati Amerika jau ot'i-
eijaliame svetimų tautinių 
švenčių sąraše turi pažymėjus, IV" . . . " ., 7~T 

, T : V* . . v , . Mums reikės nusileisti ir tau 
vUil Lietuvos tautine švente v . , . . . . „« 

gi mėgdavo Lietuvą labiau 
negu Lenkiją. Bet jisai mirė 
1484 metais. J o tėvas Kazi
mieras Jagelaitis dar gyveno 
aštuonerius metus po to. Jam 
mirus 1492 metais lenkams li
ko karaliauti Jonas Olbraktas, 
0 lietuviai išsirinko sau Alek
sandrą. I r lenkai ir pats Jonas 
labai pyko už tatai, bet netu
rėjo ką, daryti. Lietuva buvo 
neprigulminga ir turėjo savo 
kunigaikštį. 

Abudu minėtieji monarcliai, 
t. y. Aleksandras, didysis 
Lietuvos kunigaikštis, ir Jo
nas, lenkų karalius, buvo tik
rieji 8v. Kazimiero broliai. 
Jei jis butų nemiręs, tai jis, 
!>eabejonės, butų ta]>ęs didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu, o 
ne jo brolis Aleksandras. 

Tas Aleksandras vėliau ta
po lenkų karalium ir atkar
tojo Jagailos klaidą, nes jam 
rodėsi, kad Lenkijoje dau
giau ponijos. Šv. Kazimieras 
ponijos nemėgo. Jei j i s butų 
tapęs Lietuvos valdonu, jis ne
būtų kraustęsi į Kriokavę, 
kurios nemėgo, ir Lietuva bu
tų nesulenkėjusi. 

Tai-gį tautos neprigulmybę 
dedant į tautinės šventės pa
matą 4 kovo turi teisių liktis 
ir toliau Lietuvos šventė, kaip 
buvo iki šiol per 400 metų. 

Negalima norėti, kad tą 
išvadžiojimą galėtų atkelti 
mųs antiklerikalai. Jie leng
viau apslmtų švęsti Uracho 
rinkimo sukaktuves negu as
mens, kuris tapo šventuoju ir 
1 Zietuvos nepriklausomybei iš
tikiu jų buvo naudingas. 

kad 
yra 4 kovo. Mainyti ofieijaliai 
registruotą tautos šventę lyg 

. nepatogu. Bet tai dar nebūtų 
didžiausia kliūtis. J u g per
mainėme vėliavą, tai galėtume 
permainyti ir tautos šventę. 

Tik tas neparanku, kad 4 
kovo Lietuvoje švenčiama nuo 
pat pradžios 1b* šimtmečio, t. 
v. nuo 1522 metu. Tokiu bu-
du tat yra istorinė tautos 
šventė. Ją pamesti • del kitos 
jaunesnės dideliai laimingos 
dieno$ gana nepatogu, Gali
ma .butų ir tą padaryti, jei bū
ti) tikra žinia, kad už metų, 
kitų neįvyks nuotikis svar
besnis už nuotiki 16 vasario, 
1918 metu. 

c 

Mūsiškės Valstijos Tarybos 
rezoliucija, apgarsinanti Lie
tuvos neprigulmybę yra, be-
abejonės, labai svarbi. Bet ji 
toli neturi tokios reikšmės, 
kaip 4 liepos Amerikos istori
joje. Mūsiškė neprigulmybės 
rezoliucija yra pradžia mųs 
didžiojo ir rimtojo nepriklau
somybės darbo. Už metų, kitų, 
veikiausia, užsibaigs tie dar
bai viešu ir visatinu mųs ne
priklausomybės pripažinimu. 
Veikiausiai vienkart su tuomi 
grįž mums Vilnius ir kitos len
kų užimtos mūsų žemės. Tada 
tai bus tikroji nepriklausomy
bės diena. Tada mums vėl rei-

.. kės mainyti mūsų tautos šven
tę. 

Jau pradėjo mųs tautoje ro
dytis lyg skyrimosi ženklas. 
Tikėjimo atsižadėjusieji lietu
viai nemėgsta 4 kovo del to, 
kad tai šventojo Kazimiero. 
Tais tiesa, kad Kazimieras ta
po šventasis, bet jis vis-gi bu
vo karalaitis lietuvis. Karaly-
bė reiškia nepriklausomybę. 

Didysis Lietuvos kunigaik-
• štiš ir Lenkų Karalius Uetuvis 

Kazimieras, Jagailos sunūs, 
turėjo penkis sunūs tarp tų ir 
Kazimiera.- š vy tas i s . Tėvui 
gyvam esant jie nei vienas ne
turėjo valdžios. Bet Lietuva 

tos šventę kelti į 16 vasario 
Dvi Šventės ir perdaug ir per 
arti viena kitos. i 
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Žmonės jau iki šiol markę va
dindavo auksinu. Tas vardas 
turės ir likti. J k jau pažyfcaė-

Lietuvos ir Anglijos 
Pirklyba. 

Keletas didžiausių Londono 
lRinkų sutarė duoti pinigų tris 
milijonus svarų sterlingų, t. 
y. 10 milijonų 380 tūkstančių 
dolierių, kad galėtų Įsikurti 
Lietuvos Valstybės Bankas. 
Telegrama nepraneša, ar tie 
pinigai bus pergabenti į Lie
tuvą auksu ar ne. Prieš karę 
tokiuose atsitikimuose būda
vo taip,, kad didėsės tautų 
skolos buvo užtraukiamos vien 
auksu. Karė privertė padaryti 
daug didelių permanę viso
se gyvenimo dalyse, tai-gi ir 
tautinėse paskolose. Pati An
glija šiandien turi labai ma
žai aukso. Jos poperinis pini
gas yra beveik trečdaliu pi
gesnis už auksą. Jei ji dalį sa
vo aukso išvežtų kitur, tai jos 
pinigas dar labiaus atpigtų. 
Todėl mes beveik neabejoja
me, kad Anglijos bankai ne
duos Lietuvai aukso, bet gva-
rantuos mųs tėvynei kreditą 
i) milijonų svarų sterlingų 
vertės. 

Tą paskolą gavus Lietuvos 
valdžia turės aprūpinti di
džiausią dabar esantį mųs tė
vynės reikalą. Tas didžiausias 
reikalas dabar yra Lietuvos pi 
nigo sutvarkymas. Po Lietuvą 
vaikščioja netoli milijardo vo
kiškų markių ir ost^uarkių, 
kurių vertė yra stačiai nie
kam netikusi. Žmonės neturi 
kur dėti tų markių, bet irž jas 
negali nieko pirkti. Pinigas 
dabar Lietuvoje yra netoli tus 
vertės kaip margas popergalis 
paduota^ vaikams žaisti. 

Tai-gi Lietuvos valdžia, ga
vusi apie M) milijonų dolierių, 
arba 3 milijonus svarų ster
lingų tikrus vertės pinigo, tu
rės 'išleisti savo tikrų pinigų. 

reikės mums mainyti auksino 
sunkuma. Kadangi iki šiol vo
kiečių pinigai vaikščiojo po 
Lietuvą, tai mųs auksino «un 
kūmas buvo lygus vokiečių 
markei.' Dabar teikės priimti, 
franko sunkumą. Tas yra tarp
tautinis. J į vartoja Prancūzai, 
Belgai, Šveicarai, Italai, Eu-
munai, Grekai, Bulgarai, Ser
bai ir Suomiai. Tat reiškia, 
kad auksinis tų šalių pini
gas, nor s vadinasi įvairiais* 
vardais, bet yra vienokio sun
kumo. Dvidešimt penki fran
kai, ar kitaip vadinami tos rų-
šies pinigai, sveria beveik 
tiek kiek penki auksiniai A-
merikos dolieriai, arba vienas 
auksinis Anglijos" sterlingų 
svaras. Yra mažų skirtumų 
tame svarume, bet tat svar
bu tik bankininkams, kurie 
tilfcs skirtumus žino. 

Gavusi minėtąją paskolą iš 
Anglijos Lietuva galės išleisti 
7f> milijonus lietuviukų auk 
sinų. Jų kursas bus 2o auksi
nai už vieną sterlingų svarą. 
Jei Anglijos pinigai iuuerrko-
je e^ brangyn, tai ir lietu
viški auksinai eis braugyn. 
Jei Anglijos svaras atpigs, tai 
atpigs ir Lietuvos auksinai, 
nes jie bus pastatyti ant Ang
lijos kredito. 
Septyniasdešimts penkių mi

lijonų tikrų auksinų Lietuvai 
permaža. Bet tat yra geriau 
negu nieko. Lietuvos finansų 
ministerija, turbūt, tikisi už 
tuos 75 milijonus lietuviškų 
auksinų sutraukti į savo Val
stybės Banką ir ost-markes ir 
paprastąsias vokiečių markes. 
Jeigu Anglijos galybė liksis 
neabejotina,, tai galima bus 
vokiečius priversti, ka^l už tas 
jų markes jie duoti; šiek tiek 
aukso, ar geležies, ar akmeni
nių anglių, ar kitokio Lietu
vai reikalingo daigto, kurį 
galima paversti pinigu ir pas
kui paleisti į žmones. Bet 
jeigu tarptautiniai santikiai 
persimainys, ir jeigu Anglija 
neteks jiegos priversti vokie
čius atpirkti jų išleistas pini
gus, tai tada vokiškų markių 
surinkimas į Lietuvos Valsty
bės Kanka bus }>e kenksmo 
ir be naudos. 

Lietuvos Finansų ministeri
ja, matomai, stipriai tiki į 
Anglijos galybę. Mes matome 
priežasčių abejoti. Pažiūrų 
skirjtumas tarp Anglijos ir A-
merikos diplomatijų šiandien 
yra taip didelis, kad nežinia, 
ar išsilygįs be susikirtimo. 
Susikirtimui įvykius Anglija 
nelaimės. Tada žlugs ir Lietu
vos finansai pastatyti ant 
Anglijos kredito. > 

Anglijos kapitalistai neduo
da Lietuvai kredito dovanai. 
Jie įau gvarantuoja penkioli
kai metų Lietuvos miškus, 
linus ir dalį javų. Tie Lietu
vos turtai per tą penkiolika 
metų taps išvežti į Angliją. 
Jejgu Anglijos kreditas per tą 
la&ą žlugs, tai Lietuva liks 
negavusi atlyginimo už savo 
naudą* išvežtą svetur. 

Ijohdono bankininkai nori, 
kad šita Lietuvos ir Anglijos 
sutartis įvyktų balandžio mė
nesio pradžioje, š. m. Mes 
norėtume, kad Kuriamasis 
Lietuvos Seimas, kuris turės 
tą sutartį tvirtinti, Besikarš
čiuotų, o rimtai apsvarstytų. 

TT^TT _JL 
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Šis-tas Apie Kariuomenę. 

* « 

W.o*&« 
m a P EAVlMrtfigrAalPfi 

~^m*Mtmmm ^mm^m^* ^m ^ ^^W •^^mKmWW^m* ^r 

1 S S U E D B Y T H E 
yKTTTOSTaTBČ 

G O V E l U f M E N T 
mm mm 

• 

Kareivis yra visuomenės na
rys. Jis, kaipo tinkamiausias— 
jaunas ir stiprus, tampa išrink
tas tos pačios visuomenės ir 
siunčiamas atlikti sunkų, bet 
labai garbingą, darbą. Visiems 
aišku, kaip didžiai naudingas 
piliečio pareigas eina kareivis, 
gindamas šalį nuo priešų paša
linių ir vidujinių. Kareivis yra 
šalies konstitucijos, sargas, ka
reiviu pasiremia tiesos ir tvar
kos palaikymas. Tai-gi nėra ko 
stebėtis, kad čia, Amerikoje, 
kaip ir kituose kraštuose, ka
reiviai laikomi didžioj pagar
boj : juos visi myli ir daro jiems 
ovacijas. Kareiviai tai šalies 
garbė, jais visi pasididžiuoja 
ir grūmoja savo priešams. Bet 
Susijoje buvo visai kitaip del-
ko daugelio priežasčių, kurių, 
tuom kartu, čia nepaduosiu, 
bet tiktai konstantuoju faktą. 
Soldat (kareivis), Soldatka 
(vad. kareivio žmona) buvo 
tai paniekos žodžiai. Keno nors 
blogas pasielgimas—buvo pri
lygintas prie kareivio pasielgi
mo. Valgis kareivio—«oldal-
akije švi (barščiai), feldtebel-
akij čai (arlmta) reiškė pras
čiausią valgį. Tabaką, kurią ka
reivis vartodavo, pavadinta 
soldatskaja /ilka (iš prasto po-
pero susukta pyjikė). Ant galo 
kareivis buvo apšauktas vagi
mi, tankiai pasakydavo, kaip 
kas: " j og aš ne saldotas, kad 
nuo manęs daiktus slepiate." 

Vienu žodžiu, pas rusus bu
vo keista -mintis, kad kareivis 
tur pasiganėdinti prasčiausiu 
valgių, rukyti pigiausį taba
ką, kad tik vien kareivis gal 
nemokėti mandagiai apsieiti. 
Kas bloga, kas pikta—prily
ginta kareiviui—kaip kada ka
r ė m s net būdavo atskirtas 
nuo visuomenės, ne visur jam 
galinga buvo užeiti, nei tramva
jaus viduryje nevalia buvo už
imti sėdynėj vietos, kaip kur, 
buvo padėtas parašas: 4*Saldo-
tams uždrausta." 

Trumpi tie mano žodžiai, bet 
jie daiiK reiškia, jeigu pažvelg
ti į psichologiją to paties ka
reivio. Kaip-gi jam skaudėjo 
širdį nešioti vardą, kurį visi 
niekino. Kaip**gi jis turėjo už-
vydėti matydamas, kad kitiems 
valia visur vaikščioti, link
smi uties, o jam, geresnius te
atrus, net ir nekurius menkes
nius, arba pasilinksminimų so
dus, uždrausta lankyti. Užtatai 
jaunikaičiai didžiausia nelaime 
laikydavo tapti kareiviais. 

Apie lietuvius ir kitus svetini 
taučius daug nekalbėsiu—lietu
vių daina: "Verčiau aš bučiau 
mažas marios plavojęs (jurėje 
nuskendęs), ne kad užaugęs 
vaiskelin (TUS. kariuomenėn) 
išjojęs" viską nupiešia. 

Bet ir rusai pavartodavo vi
sokius budus, kad tik išvengus 
kareiviavimo. Kareiviai labai 
tankiai pakliūdavo į ligonbutį, 
ir ligonbutyje būdami, per ke
lias, bei keliolika, dienų nieko 
nevalgydavo, marindavo save 
badu, kad tik gydytojui pasiro
dytų silpni ir taptų paliuosuoti 
iš kariuomenės. Kaip gydyto
jai, taip ir viršininkai gerai tą 
žinodavo, bet jiems neatėjo 
galvon pagerinti kareivių būvį. 
Jie tiktai didindavo bausmę to
kiems prasikaltėliams. Laike 
rusų ir japonų karės daugelis 
kareivių patys save lengvai 
susižeizdavo, buvo net išleistas 
paliepimas gydytojams, kad 
atkreiptų domą į tą ir prasi
kaltusius siųstų į pirmąsias li
nijas. 

Visi kareiviai skaitliuodavo, 
dienas, net ir valandas, kuomet 
jie užbaigs tarnystę ir bus pa-
ii-uoauoti. 

Santikiai tarp kareivių ir 

karininkų buvo koblogiausi. 
Buvo tai du atskiru luomu, ku
riems caro rėžimas pagamin
davo discipliną', paremtą vien 
tik bausme ir baime. 

Tankiai reikėdavo man daly
vauti priimant nuo kareivių 
prisiegą, tada sustatydavo į ei
les kareivius, ateidavo karinih-
kas ir perskaitydavo įstatus: 
už tokį ir tokį prasižengimą— 
inirties bausmė. Po Ligos eilės 
mirties bausmių, paskui eidavo 
vėl ilga eilė: amžina katorga* 
disciplinos batairjonas; ant ga
lo, už mažą prasikaltimą, kaipo 
neatiduoti pagarbos karininkui 
ir kitos, buvo ypatinga baus
mė, taip vadinama "pod ruž-
j o . " Kareiviui uždėdavo ant 
kupros pilną maišą akmenų il
su šautuvu ant pečių kareivis 
turėdavo stovėti kur nors vie
šoj vietoj, kad visi matytų. 
Tos rųšies bausmės kareiviai 
labjau bijodavo kaip kalėjimo. 
Aklai prisilaikydami įstatų, ka
rininkai bauzdavo kareivius 
neatsižiurėdami, tankiai, į prie
žastis, stumiančias kareivius 
laužyti įstatus; ]>astameji-gi, 
uesuprazdami disciplinos tik
slo nei svarbumo tų prieder
mių, kurias turėdavo atlikti, 
visokias bausmes laikydavo 
kaipo pagiežą iš pusė* karinin
kų. Visas proto lavinimas rusų 
kariuomenėje pasibaigdavo 
išmokinus caro šeimynos, jo 
giminių, vardų ir pavardžių 
generolų, karininkų ir kitokių, 
viršininkų, o taip-gj kaip prieš 
kiekvieną atsistoti ir kaip pa
garbą atiduoti. 

Kariškai—praktiškuose da
lykuose rusų kareiviai labai ge
rai buvo išlavinti, bet lavinimo 
būdas buvo visai netikęs, nes 
labai erzindavo kareivius. Įsta
tuose buvo pažymėta, kad kiek
vieną dieną nuo tokios iki tai 
valandai tur praktikuoties, tai
gi ar čia lytų, ar snigtų, ar šal
tis butų didžiausias, be jokio 
pasigaiĮėjimo kareiviai buvo 
varomi į laukus mokinties. Esu 
liudininku tokio atsitikimo: 
buvo labai, šalta diena, karei
viai ant oro bėginėjo, darė 
visokius kariškus mankštini-
mus;ant galo paliepta jiems su 
gulti ant žemės, ir išlaikė apie 
pusvalandį. Kada jie sukilo, 
tuo jaus pravedė pro nia-
nevieną kareivį, kuris peršalęs 
nebegalėjo išlaikyti rankose 
šautuvo. Užklausiau karininko, 
delko taip ilgai leido gulėti, jog 
ir daugiau kareivių galės su
sirgti. "La i serga," atsakė ka
rininkas, "mums reik išmė
gint j ų spėkas." 

Iš to viso, ką pasakiau, v i 
siems bus aišku, kad puolus 
monarchizmui, užteko menkam, 
piktos valios agitatoriui—bol
ševikui pasakyti, kad visi kari
ninkai (oficieriai) tai jūsų 
kraugeriai ir tamsus karei
viui, daug nemąstydami, puolė 
mušti savo vadus. Tuomi pa
čiu, nelaimingi rusų kareiviai, 
nieko nežinodami, nieko uesu
prazdami, gerai patarnavo pik
tiems bolševikų vadams, ku
rių programe buvo nužudyti 
visus karininkus, o tą atlikus, 
be abejonės, žinojo, kad su mi
nia galės viską padaryti. Da
bar jau visiems žinomos to pa
sekmės; čia tai ir atsidengia 
visa'paslaptis, kad šiandie Ru
sija yra bolševikiška. Jeigu tik
tai ryšiai tarpe kareivių ir ka
rininkų butų buvę palaikyti, tai'J? 
puolus caro rėžimui, kopui : 

kiausios reformos butų buvę 
įvestos ir šiandie Rusfrja impo
nuotų visam pasauliui. Tarpe 
rusų karininkų buvo gabių mo
kytų vyrų, tikrų pat rijotų, at
sidavusių .tėvynei. i W 

Augstaskis vietas Rusijos 
i f 

Kuomet teleionas yra raportuojamas busy 
tas reiškiu kad kas nors kitas vartoja 
ta linija. 

Užimta telefono linija tai Uk "mažas nesmagu
mas" kuris tankai pasitaiko. Reikia palaukt 
kol kitas kaip kada užbaigs bereikalinga kal-

„ba. 

Kiutmet telefonas yra užimtas tankiai pasirodo 
kati vartojamas vaiku tėvams neesant namie 
arba kokio darbininko ofise darbdaviui nees
ant. Prenumeratoriai gali tą sustabdyti pada
rant aštrius įstatymus prie telefono vartojimo. 

5TB1 
kariuomenėje užimdavo ponų 

Sr oficierių vaikai išėjusieji 
kadetų korpusus, Teisiamok-
slio įstaigą, Aleksandro licėjų 
ir Pažių korpusą. Tie beveik 
visi, ypač pastarieji būdavo 
žiaurus ir atkakli carizmo bei 
absoliutizmo apginėjai. , 

Taip jau karininkai nors pa
tylomis visados niekindavo mo-

i 

nareliizmą, ir tik laukė progos, Į 
i>et sulaukus nelemta jiems bu- [ K v i e č l a m e kUjkvicną ateiti wie ko-
VO p a s i r o d y t i k u o m j i e t i k r a i kiuo laiku, dieno, ir ar vakarais, pa-
yra. 

Už visas baisenybes Rusijo
je negalima jau taip labai ap
kaltinti rusų kareivius. Piktos 
valios žmonės, paleisti iš kalė
jimų kriminalistai pasinaudo
jo aplinkybėmis. 

Drąsiai tvirtinu, kad šiandie 
tikrų bolševikų Rusijoje yra 
daug mažiau kaip pusė nuošim
čio. Bolševikų vadai žinojo ką 
daro palcizdanii iš kalėjimų vi
sus prasikaltėlius, piktos va
lios žmones, kriminalistus, ku
rie tučtuojaus tapo bolševikų 
agitatoriais-teroristais. Agita
cijas jie pasekmingai varė, nes 
visos aplinkybės jiems patar
navo. Tą priparodysiu kitais 
straipsniais. 

Kun. D. Mikšys, 
b. Karės Kapelionas. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu jųa 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 

j praktikos besimokindamas. 
Visuose siuvimo skyriuose masinos 

i.-arenos elektros jiega. 

sižiurėti ir pasikalbėti del sąlygų. 
Patterns daromos sulig mieros, vi

sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. ' 

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

Kampas Lake St.. ant 4-tų, lubų 

D U . NAIKUS { 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo viet* 
3252 So. Halstcd Str. 

Valanilos: nuo 9 Iki 11 ryte: nuo t Iki 
4 po pietų: nuo 7:80 iki 0:90 vakoro 

Telefonas VarOn S644 
Ofisas: 4712 «. So. Ashland A ve. 

ai. 4:30 iki 7 v. vak. 
Telefoną* Drover 704t 
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L I E T I VIS ADVOKATAS 
#542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 
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D r . A . B U R K E 
(lietuvis) 

418 W. Market Str. 
PottsvUle, Peona. 

visomis ligomis priima 
N u o 8 Iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki S vai. po platų 
Nuo C iki 8 vai. vakare. 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

L1KTDV1S 
Gydytoja* ir Chirurra* 

Perkėlė eavo gyvenimo TleC% 1 
Brisnton Park. 

t»14 vV. 43rd Btreet., aWPW * TeL 
47** BU. 

(47 Ir Woed rat.) 
Valanda*: 10 ryto iki t »o pieta. S:t0 Iki 
8:30 vakare Nedėlloml* % iki 11 rytala 

Tel. Houievard 160 

K i i 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82 ro St., Chieago, UI. 

SPBCIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS:. Nuo 9 ryte f 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakarą. 
Nedėliomls nuo 9 iki 2 po pioA. 

Telefonas Y ar d* €87 

~. :« : 

+ 3 
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EXTRA1 EXTRAŽ f 
P . K. BRUCHAS I 

3321 46o. Halsted St., Tel. Drover 9687 | 
Netikėtai pasitaikė mums nupirkti 
keletą Šimtu Klgiue išdirbinio 
laikrodėlių. Pranešame, kad pra
dedant panedėlį, Kovo l rma ir 
per visa savaitę pauduosim pigiau 
kaip tikra verte. Pasitikėsim kad 
tamstos pasinaudosite šita proga, 
kuri labai retai pasita&o. Viską 
gvarantuojam ir už viską atsakom, 
nes mušu krautuvė yra pasižymė
jusi per 24 metus kaip viena iš 
teisingiausių. 

Paauksuoti laikrodėliai (Gold fiUe<i) 
7 3ewel Elginvgvarantuotas — 20 metų 
15 Jew.e4<Elgi<n, garantuota* — 20 metų . . . 
17%Iewel EMgin, gvarantuotas — 2 0 metų 

AtMro'. laikom k t ^ s vakarą. N f c M n c labertj 

$17.95 
$21.40 
$26.00 

Bond^. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiHHiiimiiiiiiiiiiiii imu 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
/ 

• » * » • • ' 

CICERO ILL. 
» i « > « m « « i > n 9 i » I I I m i 

OiCSKO ILL 

Ketverge, 4 d. kovo i&puo- Užgavėnių vakare L. Vy&c 
I a &vento Kaaiiiriero dieiuv. 14 kp. buvo surengus vaJuu-ą,, 
Tai Lietuvių metinė Kat.-Tau- &v. Antano parap. svetainėje, 
tiiK' Šveatė. kuris gana gerai pavyko. Sta-

Cieerweiai &v. Kazimierą touii scenoje veikalukai gerai 
iškilmingai apvaikščioja. Šv. išėjo. Žmonių buvo nemažai ir 
Antano Lietuvių Bažnyčioj, visi išsinešė gerus įspūdžius, 
ryte, buvo trejos Šventos Mi- Vakaro pelnas, kurio liko 
šios : &, 7 ir 9 valanda.Devin- j apie $70.00, skiriamas naudai 
tjj, valandų buvo pamokslas tai (keno. Red.). 

Stanislovas Baltrušaitis, rašti
ninku Jonas Petraška. Rinkė 
jais Lietuvos Laisvės Pask.: 
Juozapas Žekonis, St. Cibul
skis ir Juoz. Goštautą. 

Darhas jau pradėtas. 
Stoties Sekretorius. 

iškilime pritaikintas. Negaliu praeiti nepaminėjęs 
Vakare 7:30 bus mišparus, ir to vakaro programos. 

pamokslas ir palaiminimas su 
Švenčiausiu Sakramentu. 

Po vakarinių bažnyčioj pa
maldų kviečiami visi lietuviai 
>usirinkti į &v. Antano para
pijinę svetainę, kurioje bus 
puiki programa. 

Programa sudės iš muziko*, 
dainų ir kalbų. Įžanga visiems 
veltui. 

Ciceriečiai visur gražiai pa
sirodo. Šioj metinėj savo Šven 
tėję ypatingai užganėdins vi
sus. Todėl visi kas gyvas pri
sidėkime. Vietinis. 

LIETUVOS MISIJOS TOLI
MESNIS MARŠRUTAS, 

R E I K A L A U J A 

Galutinas, nemainomas. 

VVORCESTER, MASS. 

Gerbiamieji nariai ir narės! 
Spaudos Draugija po Šv. I V 
vylo globa laikys susirinkimą 
kovo 7 d., pobažnytiuėje svetai-

Pirnuausia vaidinta pamoki-1 
mintis veikalukas " I r aš ne
paisau." Gurglio rolėje buvo p, 
Al. K renetus, (iurglienės—V. 
Zaloskiutė, Onoa—O. Jonaičiu-
tė, Adelės—>0. Johnsonaitė, 

j Juozo—B. Lenartas, Kazio—J. 
Mockus, Šakienės—V. Batavi-
čienė, Agurkienės—A. Iguatai-
tė. 

» 

Po to sekė trumpas veikalu
kas "Krvžeivis ir Lietuvis Ka-
retvis. ' ' Jį atliko: Kryžeivio 
rolėj—J. Mockus, lietuvio ka
reivio—A. K renetus. Dialogą: 
"Lietuvaitė ir Paliokaitė" at
liko : lietuvaitės rolėj A. Igna-
taitė, paliokaitės—P. Taniuliu-
naitė. Kitą dialogą: "Karinin
kas ir kareivis" išpildė: kari
ninko—Al. Kreneius, kareivio 
- J . Mockus. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

Pirmadienyje, vasario ib' d., 
N\. Antano bažnyčioje susituo
kė A. 'Kankratas su p-le M. 
Daujotaitė. Pastaroji yra pasi
žymėjusi veikėja ir scenos mė
gėja. 

Laimingos kloties. 
Br. 

DUQUESNE, PA. 

nėję, 2:30 vai. po pietų, šiame 
susirinkime kiekvienas narys, ' Vakaro vedėja buvo p-nia 
arba narė, gaus naujas knygas, K. Kaėkieiiė. 
kurių žymi dalis jau tapo pri
siųsta. T a i g i meldžiu atsilan
kyti ir pakalbinti savo draugus 
bei pažįstamus įsirašyti sion 
draugijom Paaiškinkit, kad 
Woreostt*rio lietuviai niekados 
dar nėra tokių puikių knygų 
matę nė skaitę. Knygos yra di
deliai užimančios ir pamoki 
nančios. Pradėjus skaityti, ne
sinori pertraukti. 

Spaudos Draugija kviečia vi
sus VVorcesterio lietuvius pa
tapti nariais šios draugijos. 
Kiekvienas katalikas, šiek riek 
mąstantis, turėtų priklausyti 
prie šios taip naudingos orga
nizacijos, nes visi gorai žinote, 
kad bedieviška spauda platina
si. Tai-gi reikėtų jai užkirsti 
kelią* o tą galima padaryti tik 
priklausant prie Spaudos 
Draugijos. 

Tai-gi brolau ir sesuo, ;>ama-
styk tkuomi esi, o tašyk ži
nosi prie kokių organizacijų 
priklausyti. Mes, lietuviai ka
talikai, tik tuomet galėsim pa
sekmingai kovoti su laisvama-
ui ja, kuomet visi susispiesim 
j Spaudos Draugiją. Tat dabar 
rašykis, neatįdėliodamas, nes 
yra proga. 

V. Blavackas, rast. 

L. R. K. rėmėjų 95 skyrius 
rengia vakarą, kuris bus kovo 
26 d., Carnegie svetainėje, Du-
ąuesne. Pa., 7 vai. vakare. Bus 
rodomi judomieji paveikslai iš 
gyvenimo mūsų Išganytojaus 
Viešpaties Jėgaus Kristaus. 

Tai-gi širdingai kviečiame 
visus atsilankyti. Nepraleiski
t e progos, nes šis vakaras 
mums katalikams? yra už vis 
svarbiausias. 

Visas pelnas skiriamas Liet. 
Raudonajam Kryžiui. 

Kviečia 
Rengėjai. 

Šiuomi Chicagos Distrikto 
I Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutą su
rengtą sekančiose kolonijose 

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

Subatoje, kovo 6, Westville, 
m.. 7:30 vai. vakare. 

Nedėlioję, kovo 7, Spring 
Valley. UI. 2 vai. vak. 

Panedėlyj. kovo 8 d.: India
na Harbor, Ind. 6:00 vai. va 
kare ir Gary. Ind., 9 vai. vak. 

Utarninke, kovo 9 d.: East 
St. Louis, 111.. 7:30 vai. vakare 

Seredoje, kov0 10 d.: So. 
Omaha, Nebr., 7:30 vai. vakare 

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

Augščiau nurodytos koloni
jos turės progą turėti pas save 
pažymėtose dienose be atmai
nos Lietuvos Misiją. 

ę 

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

Visas pastangas dėti, kad 
pažymėtose dienose ir vietose 
tikrai prakalbos įvyktu. 

Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai pasitiktų Misiją nuly-
dint į susirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto! 
Lietuvos Paskolos Komiteto 

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

.% Chicago, Ill.j 

Telefonai: Drover 701, Drover 
3514, Yards 6126. 

AURORA, ILL. 

Šioje lietuvių kolonijoj ir-gi 
susitvėrė Lietuvos laisvės Pa
skolos stotis. Pirmininku vra 
Antanas Jurgelionis, iždininku 

i PASPORTAI I LIETUVĄ. 
Važiuojanti Lietuvon kreipkitės pasportų čia: Užtik

riname gavimą pasportų ir greitą išvažiavimą pilečiams j 
ir nepiliečiams. Advokatas J . P. \Yaitches. 

EDMUND D. W1TKAUSKAS, 
4542 South Wood Street, Cticago, 

« -

MERGAITES 
16 metų ir suvirž pastovios 

Vietoe Švieaiam 
Švariam Fabrike 

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

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo stukio $1G iki $25 

Atsišaukite 
Superintendentą Office 

Sawyer Biscuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

f a b r i k o merginos—Gera 
mokestis mokinanties. 

Trumpos valandos. 
Northvvestern Car Seal Co. 

108 N. Jefferson St. 

$14.00 
R< 

turi 
kitę: 

j ON 
>i kalinga 
būti 

' 

»t te mergaitėms suvirs 
Lietuvaite 

suvirs 

-(».>! W 

1G metų. 

. 47 Str. 

pa rdavėja 
Atsisau-

> 

16 metų amžiaus. Prityrimas nerei
kalingas. Lengvas darbas valandos 
nuo 7:45 iki 5 ir 12 valanda suba-
toaiia. Geros darbo sąlygos. 

A. D. Shoup 
1545 \V. 3.-»th Str. 

PAIEŠKOJIMAI. 

Paieška u Juozupo J:>no ir ;UI?IIM.I 
Žilių jie paeina iš Kauno Red. TJH:-
rages miestą Šilalės l ' lyeios pirmiau 
gyvena Springvally III. l3ox 436 Juo
zapas ž i l ius pal ikęs pačią Barbora ir 
sunu Juozapa ir 2 dukters 18 metu 
kaip Amerikoj as gavau laišką iŠ 
Tauragės nuo tamstos pačios ir vai
ku labai nori žinoti ar l evas gyvas 
ar mirės. Jie patis ar kas kitas ma
lonėkite duoti I n t a Laiškų. 

Antanas Bartu .-. 
908 W. 35th Placv Cbit?ago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
E S T l l A 

Parsiduoda b u i e m e ir groeome. 
Lietuvių apuyventoj vietoj, bizrils at
sakančiai išdjrbtas per daugel mct-i. 
Atsišaukite tuojaus, pardavimo prie
žastis bus vėl iau* pa.:'skinta. 

Katioitai Meat Market 
2 M 1 S. Kmernl i Ave. 

Ant pardavimo namas 4 kamLa-
rių A - l stovij. Turi outi parduotas 
tuojaus. Atsišaukite. 

4145 S M-Mptcivcotl Ave. 

REIKALAUJA. 

• • • • • • 
i 
• • 

• 

Siunčiant Pinigus į Lietuvą 
Siuskime visus, nes didesnę pusę siunčiamų pinigų pa

silieka žydai. 
Mano kursas so nusiunt imu: 

500 auks inų £7 .50 
1.000 anksinų $14.50 
3.000 auksinų $42.50 
a,00O ank>ioų $10.50 

10,000 auksinų $140.00 
20,000 attksinų $280.00 

Pinigus prisiųskite per paeto money orderi ir adresu tų kuris 
turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigai bus išsiųsti be užvil
kimo ir Jus gausite kvitas nuo priimtų pinigų. 

1304 Sutter Ave., 
P. MIKOLAINIS, 

Brooklyn, New York. 

SHEET METAL DARBI
NINKAI. 

Turi būti prytyre savo dar
be; kitokie lai neatsišaukia; 
gera mokestis, geros darbo są
lygos. Atsišaukite. 

Ant pardavimo mūrinis namas 235? 
S. Oakloy Ave. Stirnų š i ldoma ant 
pirmų lubų 7 kambariai 2rių ir 3 
lubų po 6 kambarius. 

Tclefouuokite Kiklarv 7247 
— 1 — . 1 

REIKALINGAS 

NAKTINIS JANITOR1US. 

DARBAS PASTOVUS 

GERA A!.O A 

j , 

A. Olšewskio Kreditorių Atidon! 
Atėmimui i» l u n s U e Knlio AiHiokos n a m o Ir A. OL8SH5WSiUO Ofttso Namo. A. 

Olszc\vskio Kreditoriai .susirnve ir sudėjo p a s manės daug Trust Ccriitikatu. Tai-
j;i u/įminimui to rt-ikalo sitiomi atidarau savo ofisą visiems A. 01s/.o\\.'kio Ivreditb-
liHins. kuris prie u l imemo nuo Trustee Paminėtu n a m u nori prisidėti PasLskubinkit 
Susirašyti Aisi! 
. . I š l y g o s a tėmimo iš Trustee ir p« rvetlima kreditoriams tu namu. ir tam tikslui 
sutvėrimo Jhendroviu. tos pačios, kokios buvo prie sutvėrimo MIRGOS ir MILDOS 
bendrovių. Išlydo* a t ėmimo tu n a m ų iš Trustee yra visiems apskelbtos Chieagos Ti-
tie and Trust Co., l r u s t e e . 

Ateidami užsirašyti ats ineškite ir Tm>t ser t i f ikatus . 
1 žsirašimui valandos nuo 10 iki 12 iš ryto ir nuo 5 iki 7:30 vai. po pietų. 

J. J. HERTMANOWICZ, Notaras 
3133 EMERALD AVENUE, CZir.aO, ILLINOIS. 

P. S. 1AD1RBU V I S O K U S D O K I M E N T I ' S REIKALUOSE 1JET1IVOJE. 

Illlllllltllllllllllllllillllltfllllllllllllllllllllllll IIItlIlflIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIfllflIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllIflIltlfllIlIf 

S I 

Ukes Parduodame. 
I *> 

DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU Ū K I N I N K U KOLONIJOJ AMERIKOJ Uždėtoj per ANTANĄ KIEDI Ir 
apgyvendinta su 480 LIETUVIAIS ŪKININKAIS Kur praeita vasara nupirko 69 Ūkias Lietuvėj, 
Mušu Kolonijoj l ietuvėj daugiau* Ūkių nuperka n e g u imant sykiu visoj Amerikoj . Turime 5 Ūkiškas 
Draugijas 2 Parapijas ir Kunigą. ANGLAI F A R M E R E I nenori tarp lietuviu gyventi parduoda arba 
m u m s paveda parduoti o patis mufojas kitur iš mušu kolonijos, iškuriu mes turime paėmė 85 U-
kės geriauses Mažas ir Dideles su Budinkais su Sodnais ir su Gyvuleis mašinoms parduoti ant 

S lengviausiu išmokėjimu, Gražiau ir Parankiausioj vietoj. Laukai lygus gražus, žeme molis su jddže-
niiu ir molis su smielžemiu maišyta Derlingiausia del visokiu auginimo JAVU, KVIEČIU, RUGIU, 
MIEŽIU, AVIŽŲ, ŽIRNIU, BINŽU, KORNU, D A R Ž O V I Ų BULVIŲ, VISOKIU SODNU VAISIU. DO
BILO ŠIENO. IR GANIEVOS GEROS. Oras sveikas vanduo labai geras, kelej geri žvilravoti daug 
puikių yra žuvingu ežeru ir upeliu priepat miesto SCOTTVILLE, MICH. kuriame yra Ūkininku Tur-
gai, produktu su kenavima fabrikai SŪRIU SVIESTO Išdirbystės, bankos, bažnyčios teatrai visokios 
Krautuvės, už 8 myliu yra antras mūsų kolonijos miestas LUDINGTON, MICH. ant Ežero Mi-
chigan kranto j kuri kas diena daugybe laivu atplaukia iš Chicagos, Milwaukee ir kitu miestų 
kuriame yra visokiu fabriku ir dar dideli nauji fabrikai yra budavojami kuriame yra darbu ir už
darbi. Nepirk! kitur uke kaipo tik mušu NAUJOJ LIETUVOJ, Rašyk gausi ūkiu katalogą. 

MM 

P A R D U O D A M E UKES SODNU AUGINIMUI. 

Hart, Michigun *yra 22 mylios nuo mušu koloni jos mes ten turime 45 ukes paėmė ant pardavimą, 
ten žeme daug prastesne negu mušu kolonijo Lau kais kalnoti Smielis su Žviru molio suvis ten sun
ku rasti Hart, Mich. žeme tik t inkama yra Sodnu Auginimu, PIČIU. VIŠNIU, AVIEČIŲ ir Ru
giams Grikiams Bulvėms netinka ŠIENUJ auginti ir kit iems l ietuviškiems pavama perdaug smiel is 
pertai ten yra daug tuščiu ūkių ir pigiai gauname parduoti. 

UK1U T U R I M E D A R 4 VIETOSE. 

PEACOCK IR IRONS MICH. Ten laukai mažai dar apgyventi tik Kelminai Krūmai ten turime 
Muvis pigiu žemiu parduoti nuo $5 lyjri $18 už akeri žemos FOUNTAIN IR CUSTER MICH, turime 
daug vidutinio gerumo ūkių su budinkais ir su gyvuleis kurias suvis pigiai parduodame. Atva
žiuokite mes po visas ūkės jus apvažiniesime su automobil iumi kur galėsite t inkamiausia uke pa
sirinkti. 

PAR1H ODAME VALGOMUS PRODUKTUS 
Užsisakykite Valgomu produktu per mušu D r a u g i j a ines j u m s j miestus prisiusime Šviežius 

kiauAinius gera KVIESTA, J.IKTCVISKL' ŠUKIU, TIKROJ MJEDAUS. VISOKIT K R I U D F , ŠIENO. 
P A R D U O D A M E tflEPUS ROŽES IR PAVIEŠIO MEDETJT. S. 

Mes turime ant pardavimą 200,000 Gatavu j čepitu medeliu ir diegu visokiu vogų puikiu viso 
kiu paviešio medeliu ir gražiausiu židančiu krūmu ir Roziu. * 

VAKAUIJAS P R A L E I S K I T E MUŠU KOLONIJOJ. 

TQP NOTCH C00KIE C0. 

333 S. Western Ave. 

N 

MERGAITES REIKALINGOS 
l>cl lengvaius peržiūrėjimo drukuo-

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

Amerirau Itank Note Co. 
118 E . 20 Street 

i I 
I 
i 

Kreipkitės j mus norinti turėti tarpe U e t u v i ų praleisti vakacijome gera vieta pas gerus l ietuvius 
ūkininku Linksmas vakaeijas Mes paieškosime jums prie Ežero arba Upelio. 

t UŽSI KASYKITE l KIsKA I Al K R \ > l I 

' Ū K I N I N K U ŽINIOS" Kuri pradėsime išleidinėti nuo balandžio mėnesio eis kas dvi savaitės kar
tu. BEPARTIVTftKOS Iliustruotos Žiumalas F o r m o ju 11x14 nuo 16 lyg 24 puslapiu. Kuris padavina.s 
svarbiausia žinias, ta lpins MoksliAkiausius raštus su geriausias patarimais ir pamokinimai* apie 
visokius Sakose ūkininkavime, talpinslS del moterių naudingus pas ika i t in ius kur ras visokių pasimo-
kininui apei nainų tva.rka ir švarumo apie pasirė dima apie visokius pagaminimus ir konservu su-
darimus ir tt. Talpinsis visokis gerus š iminiškus pa»iskaitimvis. Talpinsis Jaunomeneij pasiskait imus 
ir satyros, talpins turgii žinios ir visokius praneši mus išprekybos srities, LTŽSIRAŠYKITE kiekvienas 
Lietuvis tą puiku ir naudinga laikrašti Kaina m e t a m s | 1 . 60 , puseij metu $1. Užrubežuose $2.50 
metams Malonėkite pagelbėti gauti "ŪKININKU ŽINIOMS" Kodaugiausią. skait itoju reikalaujame 
visose kolonijose AOKNTU rinkti prenumeratorius ir apskelbimus. Prašome Korespondentus ir Ra
šytojus j talka pagelbėkite jusu ir v i suomenės Lai krašti v isokis gerais raštais patyrimais užpildyti 

— 
• - • • — 

REIKALINGOS. 
Prityrė merginos taip pat ir ne-

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

Favor Paper Ware Works 
81 VY. Lake Str. 

• 

N 

PATARNAUTOJOS 

Gera mokestis; kambarys ir 
valais. Atsišaukitp pas house-
keoper. 

-

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

BATHR00M VALYTOJAI. 
(lera mokestis kambaris ir 

valgys. Atsišaukite housekee-
per. 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

už ka iškalno tariame ačiū. SU VISOKEIS R E I K A L . \ I S 
DRAUGIJOS Administratorių ANTANĄ KIEDIS. Ant Adreso. 

Kreipkitės j LIETUVIU ŪKININKU 

| Lietuvių Ūkininkų Draugija 
f Robinson Bui ld ing, Scotv i l le , Mich. j 
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ATONI 
'G3C2ZEŪ 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptiekoriua. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdain 

1 
r* A l • I 

Roberts Portable Oven 
853 W. North Ave. 

Co. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į Jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelu 
I J E T U V I S DENTTSTA8 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

14718 SO. AS.HLAND A V E N U E | 
arti 4 7-tos Oatvės 

M M • M » • 1 • - - » ^ » . • 

I i I I DimilvifULIO 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. ^ ^ 

Kuom 1207, Tel. Central 320 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 12 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2SS0 

IDr.M.Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIHOI8 
Telefonas Yards 60S2 

Valandos: — 8 lkl 11 U ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedė l io 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

! } • • • • • ^ ^ M — i 

& 

DR. S. B1EŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir H 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

K a m p a s S. Loavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

SI 14 W. 42nd St. 
Telefonas UoKin ley 4988 

Valandos: Uti 10 išryto. 

- . . i 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pas 
jj| Ženfciai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai n' 

sipirke. galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę d 
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 au 
8inus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu i 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto ari 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir €0 akai 
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksina 
Parsiduoda po .25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto žeaklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Maži* 
kaip už vieną dolier| markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro be 
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Graad Str., Brooklyn, N. 
lllllllllillllllHlllltlllllittllHllllllllllUIHHIItHHlllllUltlHIIIHIIlltlllWtlllliMII<MBl 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

i,1.' 

/5S 

• 14 
Kftmp. 48 Oourt 

Res . 122f W. 49 Avenue 
Telefonas Ciceroi%<58 

Ofiso Cicero 49 j 
KAIiBAMB LIETUVIŠKAI 

I H I H « H . » I I I I I H » I I I I I I I | | 

PIRKITE KARŽS , TAUPY-
MO 2BN1CLELIUS (W.S.S). 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, m e s skol iname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
P i lnas informacijas gal ima gauti kas Ptrassąiriij u o o 7:20 vrt. 

vak. iki 9 vai. vak., Sv. u jrg io parapijinėje svetainėje, prie S2ro plaoe 
ir Auburn avenuę, arba pas Bendrovės valdybe.. 

Lietuvos Vyčiv Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis , R*st., B. Sekleokte, ^ ^ ^ 
S327 Umon Avemie. 2224' So. Halsted St. 2425 Aubtirn Aveuue. 
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D R A U G A S Ketvirtadieniu kova* 4 1920 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS " R A U D O N Ų J Ų " Š E I M Y N O S 
NEREIKALAUJA PA-

Ketvirtadienis, kovas 4 d., ŠELPOS. 
Šv. KAZIMIERAS. 

Penktadienis, kovas 5-d., Ckicagoje 
i 

šv. Fridrikas. 

PASAKO TEISYBC, KAIP 
YRA IŠTIKRŲJŲ. 

Pateisina at?ivius; kaltina pa
čius amerikonus. 

Amerikoniškos urbanizaci
jos l ,Youmj Mens' Ciiristinn 
Association' ateiviu ameri-
kanizavinio skyrius tomis die-
nornis turėjo >av<> susirinki
mus Slu'iinan viešhutvj. 

Užvakar susirinkime imlo
mią kalba pasakė .J. A. Ilillcr. 
Susirinkusioji negalėjo atsi
stebėti privestais Hillerio lak 
tais. 

Hiller sakė, kad svetimša
liai žmonės JK r, taip vadina 
ma, ju amerikonizaviiną TK> 
tenka daugelio saro fireni vpa-
lybių. Dažnai svetimšaliai de
moralizuojąs! susirisdami su 
ėia^imiais amerikonais. 

44Darbelis žmonių saprotau 
j a " , kalbėjo Hiller," kad ėia 

k 

visur darbo trukšnius pakelia 
svetur gimusieji agitatoriai. 
Bet yra neužginamas faktas 
kad didžiuma tu agitatorių v-
ra amerikonai. Amerikonus aš 
suprantu ne natūraiizuotus at
eivius, bet visus tuos, katrų 
tėvai ir jie patys yra gimę ir 
augę Amerikoje. 

"Piktadarysėiu statistika 
Cbieagoje, pa v., kuoaiškiausia 
paliudija, kad ėia piktadary
bes atlieka daugiausia ameri
konai, kuriu tėvai ir jie pa
tys šioj šalyj gimę. 

" I š tukstanėio svetimšaliu 
— šin ^kaitliun ineina ir ėia 
gimę svetimšalių vaikai — 15 
pasitaiko piktadarių. (Ji iš 
1,000 amerikonų — net 56 ." 

Toliaus Hiller pareiškė, kad 
karės metu žymi dalis ameri
konų pasirodė neištikimų ša
liai. Nors svetimšaliai nuolat 
buvo ujami už jų neprisiriši
me prie šios šalies, bet jie visu 
karės metu buvo ištikimesni 
šaliai už pačius amerikonus. 

Ir šiandie visokia pragaiš
tinga propaganda varoma 
prieš svetimšalius. Tas daro
ma blogais tikslais. Nes fak
tai liudija, kad reikia ameri-
koninti ne svetimšalius, bet 
pačius amerikonus. 

Svetimšaliai čia gerbia ša
lies įstaigas ir visokį patvar
kymą. Tuo tarpu amerikonai 
mėgina tai visa sugriauti. 

Tad laikas butų, sakė Hil
ler, protingiau dirstelti j visą 
stovį, pastudijuoti faktus ir 
p a l i a u t i n e p a s i t i k ė t i n a i ž i u r ė -
jiis į svetimšalius. Reikia but 
teisingiems. 

organizuojamas 
komitetas, kurio tikslas su-

•:• šelpti uždarytų kalėjimai! ar
ba dei>orti!oių radikalų pasi
likusias be užlaikymo šeimv-
nas. 

Pranešama, kad toksai ko
mitetas ėia visai nereikalingas. 
Nes tik keturi ratlik'alai tai
komi kalė.iin>e. Bet ir jų šei
mynos nehadmiriauja. Kiti 
radikalai paliuosuoti ir pi I 
nija užlaikymą posenovei. 

Bet kampanija pleėiasi, 
kad deportuoju radikalu- šei-
mynos butų taippat pasiųstos 
ten, kur pasiusti anu vytai 
i r tėvai. 

m o JkU?s kovoti prisidėdami 
prie Raudonojo Kryžiaus. Tas 
dolieris, įmokėtas į L. R. K. 
S. Draugiją, palengvins mus 
broliams vargus, užgydys ;jų 
žaizda^ kurias padarė prie-
sai. % 

Padėkime kariauti prisidė
dami prie L. B. K. B. Drau
gijos. 

Kviečia rengimo Kom. 

PRANEŠIMAS. 

VIENUOLIKAI MĖNESIŲ 
IŠLAIDŲ. 

Susirinkimas Siniano Dau
kanto d r-jos bus uedėlioj, kovo 
7 d., 1 vai. po pietų, Mark 
VYhite Scjuare svetainėj, 29-ta 
ir So. !Ialsted gatvių. Būtinai 
turite visi susirinkti, nes turi
me daug svarbių dalykų aptar
ti, o labiausia kartink L. L. bo-
nų. 

Thomas Janulis, pirm. 

Iš BRICHTON PARK. 

Miesto tarybos finansinis 
komitetas pagaliaus apsidirbo 
su miesto biudžetu. Išlaidų 
miestui komitetas paskyrė tik 
11 mėnesių vietoje 12. Išviso 
išlaidų $:v},2:J9,<)i:>.(W. 

Miestiniams darbininkams 
užmokesties padidinimas pa
liktas ant šalies. Tam padi
dinimui per metus reikia $5,-
500,000. (Ii kur gausi tuos mi-
1 i jonus. 

Vienuolikai mėnesių išlaidos 
reiškia, kad už vieną mėnesį 
negaus išlaidų nei atskiri de
partamentai, nei valdinin
kai, nei darbininkai, nei ki
ti. 

Tautos Fondo (JO sk. laikys 
mėnesinį susirinkimą kovo 7 (f., 
š. m., parapijos svet., prie 44-
tos ir So. Fairtield ave. r2 vai. 
po pietų. Malonėkite visi na
riai atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų. 

J. A. Poška, rast. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Atsiimkite paliudijimus. 

Evanstone policmonams ir 
gaisrininkams padidinta už
mokestis — $40 per mėnesį 
daugiau kiekvienam. ' 

Kas aukojote nemažiau 10 
dol. Tautos Fondo 60 skyrio 
prakalbose, lapkričio 27 d., 
1918 m., meldžiu atsiimti paliu
dijimus iš T. F. skyrio rašti
ninko. 

J. A. Poška, T. F. sk. rast., 
4436 So. Wasbtena\v a ve. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Obioagos policijos kapitonai 
reikalauja padidinti jiems al
gas per metus ligi $4,125. Da
bar jiems mokama $3,300. 

APMUŠTAS IR APIPLĖŠ
TAS GYDYTOJAS. 

Dr. Saul Solomon, 801 No. 
La Salle gat., per telefoną bu
vo pašauktas atvažiuoti po 
vienu num. West Erie 
pas susirgusį vaiką. 

Dr. Solomon nuvažiavo nu-
rodyton vieton. Ten gatvėje 
užpuolikas jo laukė. Jį apmu
šė ir paėmė $24. 

50 barzdaskutyklų savinin
kų vidumiestyj sutarė už 
barzdų nuskutinic imti 25c.. 

už plaukų nukirpimą 50c r<1 

•"- t . 

IŠ CH1CAG0S LIETUVIŲ 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO KUOPŲ DO

MAI. 

L. Vyčių Cbicagos Apskri-
čio kuopų atstovų susivažia
vimas bus nedėlioj, kovo 7 d., 
2 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj, ajit 46-th 
ir Wood St. 

V i s ų m e l d ž i a m e s k a i t l i n g a i 
ir laiku suvažiuoti. 

Apskričio Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

* P E T R A T I S S F A B I J O N A S 

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

R E A L E S T A T E I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortes 

N O T A H I J t Š A S 
3249 So Hdlsted Street. Chicago HMois. 

T E I . E P H O N E B O U L E V A R D 611 

Kaip kitais metais, taip ir 
šįmet nortbsidieėiai iškilmin
gai apvaikšėios 4-tg, dieną ko
vo, kaipo Tautos švente. Tą 
dieną 7:30 vai. vakare bažny
tinėje svetainėje, 1644 Waban-
sia A ve.. įvyks didelės pra
kalbos. Kalbės Kun. N. Pa
kalnis ir kiti žymus kalbėtojai 
apie L. R. Kryžių ir kitus 
tautos reikalus. Taipgi kalbės 
ir vietinių draugijų pirminin
kai. 

Nepraleiskite progos. Geisti
na butų, kad tame vakare ko-
daugiausia įsirašytų narių j 
Raudonojo Kryžiaus dr-ją. 
Atsiminkime, kad likusieji 
mūsų broliai Lietuvoje gru
miasi su priešais, nesigailė
dami gyvasčių. Taigi padėki-

L. I). S. 29 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 4 d., 1920 m., t. y. 
ketverge, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, 7:30 vai. vakare. 

Visi nariai kvieėiami atsilan
kyti, nes yra daug dalykų ap
tarti. 

Taip-gi malonėkite atsivesti 
ir naujų narių. 

J. Andrišiunas, rast. 

PIRKITE LIETUVOS VAL-
STYBĖS BONŲ. 

PAIEŠKO 

:•: 

ALEU 
L. D. s. cHicA ôs APSKRITIS Ned., Kovo 14 d., 1920 

Vaidins Liet. Vyčiu 5 Kp. Artistai Mėgėjai Durys Atsidarys 7:30 vai. Pradžia 8:00 vakare. 

8th ir Wabash Ave. 
Sėdynės reservuotuos. Tikietus galima gauti pas kolonijos veikėjus ir Darbininku krautuvėse. 

• 

• • . • 

Dr. L L MAKARAS 
Lieta vis Gydytojas ir Chirurgas 
no*H»a<le: 109OS «•. Michlran Ar*. 

Telefoną* Pullimui S4f Ir Pullnuui 31M 
ChicagoJ: 4515 So\ Wood fttr. 

Tik Ketverto vakake nuo 5:30 Iki 7:00 
Telefonas Tardą 7t3. 
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S. D. LACHAWICZ 
Lietuvyo Graborius oatarnauju. laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu bualte užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 
TeL danai S l t t . 

PaieSkau A. Smugrdino, j is yra 5 
pėdų 9 colių augščio bliedno veido, 
kreiva nosi ir tamsių plaukų. Jis at-
važavo iš Chicagos j Rockfordą 111. 
j is apsigyveno ant v ieno kambario 
su manim apie pora savaičių ir vė 
l iaus dingo pas i imdamas mano $79.00 
v iena čeki $11.00 ir gera laikrodėli. 
K a s užtemytumet toki. žmogų malo 
nėkite pranešti o gausite $10.00 do
vanų. 

Jonas Warckois 
411 Lincoln Ave. Rockford, 111. 

Telefonas Main 3808 

Telefonas Pu l lman Ct 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas UT10 Mlchlgan Ave. 

Adynos 8: Si iki 9 išryto — 1* iki 
S po platų — • : ! • iki 1:89 vakare. 

Nedėl lomls nuo 19 iki 11 Išryto 
• » • • • • m » • • » • » m/Ęk 

} g - • • !• » • » » » » • » • » • • • mm » • » , • • \ 

JOSEPH C. W0L0N 
lietuvis Advokatas 

» M) . LA 8ALLE S T R E E T 
Gyvenimo TeL Humboldt 97 

Vakarais 1911 W. t l - n d Straat 
Tel. RookweU 9999 

CHICAGO. TTJ. 
» • * * ' • • • • • » 

~ 

Telefone* Pullman 866% j 

Dr. P. P. ZALLYS | | | 
Lietuvis Dentistas | | 

tO<J67 S o . Mlcbl icai i , A v e n u e 
R«M«I>uad. 111. 

VATJLNDOS: » iki 9 vakare. 

S' • • • • 

• • 
• • • 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

V.W.RUTKAUSKAS " I 
ADVOKATAS į į 
Ofisas DidmicstyJ: 

29 South La Salle Street g | 
Kambaris 324 

Tel . Central 6390 g E 

Vakarais, 812 W. 33 St. 

AR Ž I N A I 
kad tas yra visiškai gal ima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiusti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? 
Kadangi tiek daug pinigų" jau yra s iunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

Tel. Yards 4981 • • 

Resid. 938 80 . Ashland BĮ v. Chicago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Spectjalistas Moterišku, Vyrišky 
Vaikų ir v isų chroniškų l igų * 

Ofisas: 3854 So. Halstcd St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 — 3 po 
pietų 7—6 vak. Nedėl lomls 10—18 d. 

&%**«*8>*%t/«7«<t'»U<8>«4t*«*4^'*»a 
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$2.00 
4.00 
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10.00 
20.00 

2,000 
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6,000 
9,000 
12,000 
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>> 
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40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

PERSIUNTIMAS GVARAKTUOTAS 
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siusti nueina Lietuvon ir yra išmokami J viena, m ė 

nesį laiko. . , 
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali p inigus 

m u m s priduoti aiškiai surašyta savo adresą ir k a m pinigus siunčiate ir m e s juos tuojaus pasiųsime. 

i Lithuanian Sales Corporation 
I 120 TREMOM STREET, BOSTON, MASS. 
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