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FEINERIŲ VADAI. Negirdėti gen. Denikino ka
reivių darbai.
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Dublinas, kovo 4. — Vakar 
čia anglų kareivini su polici
ja užpuolė Liberty salę, tvir
kino transportinių darhinin-

SUAREŠTUOTA 3 SiNN- •

ŽMONIŲ GALVOS SPAR
DOMOS KAIPO SVIE 

DINIAI. »

mm o>icn*rų ir kareiviu rašė- , - 
limo. Bet tas negclk\r> 

l’a-siš-ojaina. kml lipi _« hltl 
šeimynų išnaikinta. Žinovėms 
liuku;.4a galvos. Jr to* galvoji .

valdininkų pasta. Vežamų 
juištų pugrobė ir pranyko.

Kitas nuotikis supurtė visų 
Dublino policijų ir militari- 
tyjur viršinintus.

Tad tuo jaus po pagrobi-, 
mo pastos kareiviai su judi-1 
rija užpuol • tos miesto da
lies , privatinius namus. Vi

tų susirinkimų virtų; B««ba muOm« uiliktos nuodugnios’ 
salę, streikuojančių dabar Į kratos. Daug intarianuj žmo-
groseminkų pngelbininkų or-|nių suareštuota.
gan i žarijos susirinkimų rietu: Brt iš paštas nesurasta nei : 
flaelir sąjungos orisns; Leins-; 
ter airių kolegijos kamlmriu*. 
ir visų eilę privatinių n>«mų.

Tarpe suareštuotų airių va
dų svarbiausių virtų užima 
Wi!!iam O’Brivn. tmnsporti- 
nių darbininkų vadas.

Be to suareštuotas T bumas 
Htmter su Peter Clancv. Pir
masis yra Anglijos parlamento 
narys iš Cork provinrijus. Ai-

į vieno laiško.

Nužudyta 3 žmonės.

Sulig pranešimų, jut pra
eitas <Tvi<lešiiAts keturias va
landas visoj Airijoj žuvo 3 
žmonės.

I

Viduje buvęs ministerių pir mininkas M. Sleževičius; šalę dešinėje — buvęs finansų mi 
f nisteris J. Vileikis.

rijoje, nstraris — drabužių
dirbinio firmos* “Repulilican 
Tnilors” vienas iš savininkų.

Pagrobta lordo pašte.

ANGLIJAI GRŪMOJA
NAUJAS STREIKAS:

TROCKIS TURI KARAI It
KĄ TRAUKINĮ.

Ieškomi pavogti šautuvai.

Queenstown. kovo 4. — Di
delis skaitliu* infanterijos. 
pimai apgina motos, su 7 ofi-
cierais ir policija priešakyje t 
apsupo Rnslibrookt* dokus 
(prieplaukų) ir padarė kratų

Paskui iškrėsta,, kiekvienas 
dokų departamentas . ir ofi
sai. ’* '

Ieškota pavogtų šautuvų.

ginkluotas būrys vakar čia 
vienoje gatvėje sasistabdė ve
žimų, kuriuo bn*o vežama 
Airijos valdytojo, lordo 
Frenrh. ir kilų vietos anglui Bet nieko ypatingo nesurasta.

PEKINE PASKELBTA 
KARĖS STOVIS.

KINAI NERIMAUJA 

PRIEŠ JAPONUS.

Nes japonai mėgina juos 

imti į savo tinklus.
pa-

Bukareštas, Rumunija, vas. 
2r« (suvėlinta^. — Čia atke
liavusieji iš Iliisijos* ameriko
niški oficierai <li<ižiai neprie

lankiai atsiliepia apie gen. !><• 
laikino kareivius, katrie iš- 

Inrinėjo baisenybių Oilessoje 
pinu nteisiiint bolševikams.

•Pr.i<’* pHt ateistent lx»lšcvi- 
aH’Hs. Odessoje buvo apie .*>(•.- 
NMi gen. Denikino oficierų ir 

keli tuksiančiai kareivių. Kaip 
tuos, taip kitus nebuvo I nu; 
jiatvnrkyti ir valdyti.

Tad rusų oficierai susiburi? 
• tiurius ir pradėjo plėšte 
turtingesniuosius miesto gy
ventojus. •

Girti kareiviui tuo tarpu 
puolėsi prieš žydų apgy\<*n-j 
tas vietas.

Tuo metu mieste dai buvo 
l'dkiainkų oficierų. n«ė-
gino Inos ir kitus aj^’rau.-li

buvo kareivių sjmnlor.iu- l u 
p<» sviediniai.

Nenorėta ginti mirstar.

Angių misija daugiausia 
darbavosi su tikslu isgcltati 
miestų nuo pragaištus 
riant bolševikams.

Misijos nariai šaukė 
kriies ir ginti

tvar- 
miestn rusų 

oficierų.* ir knreivius. Bet tie 
neturėjo laiko. Buvo užimti 
plėšimais ir žudymai* žmonių. 

Tuomet ant greitųjų buvo 
sumobilizuota ir apginkluota 
vokiečiai 
išvesta j

Vietos 
kadetaiANGLIJA NEGALI PRIPA 

ŽINTI LENKŲ TAI
KOS SĄLYGŲ.

koliomstai. Ir šitie 
miesto apylinkes. 
giinnazijos mokiniai 
ligi paskutinio mo

mento priešinosi holševrkantf 
Į miesto gatvėse. Daugelis iš tų 

jaunų patrijotų žuvo, dauge
lis sužeista.

Kad tuo tarpu dešimtys tu- 
kstaėių oficierų tuo metu po 
kelių dienų orgijų susikimšo 
uostau ir tenai ieškojo vietos 
garlaiviuose, kad kiw»veikia**—« 
pabėgti.

Daug žmonių paliko.

Dešimty^ tūkstančių žmonių 
paimta iš Odessos visokios 
rųšies garlaiviais ir valtimis. 
Kiti tūkstančiai žmonių pa- 
bėgo saiisžemiu ant Ik -urabi- 
jos.

Ib*t daugelis tūkstančių pa
liko mieste ta jokios vilties 
ateičiai. Tuo# užklupo bolše
vikai. Ir šiandie nežinia kns 
teu veikiasi.

-------------- < 
Traukiniu vežiojami b auto

mobiliai.
—x-------

Londonas, kovo 4.—Rusijos 
bolševikų užijiiju vyriausiasis t 
vadas vrn Leon Trockii. Jis 
ypat ingiu*ju_t£aukin iu keliau
ja iš vieno fronto kitan.

Jo s|MKŪjnlis traukinis turi 
14 vagonų ir du stiprių spėkų 
garvežiu. Prie traukinio pri
taisytas bevielio telegrafo apa
ratas, kuri uotui apturima ži
nių net iš Londono.

Vienas traukinio vagonu*
paskirtas spaustuvei ir spaus-I 
t u vės ofisui, 
ma.« Trockio 
karės bėgį.

K itam vėl
aid 6 pnnšnųs Trockio auto, 
mobiliai. Viena’ antdmobiliu* 
seniau priklaupė buvusiam ca-

j į'inuvn. pii.viin
Prie traukinio įgulos prigu- reikalavimų, kml prie lx,*nki- 

li 2ii0 parinktų ištikimiausių 1 j<w butų priskirta Žvinųs plo- 

. tai, prigulantieji nrpriklauso- 
i Inai Latvijai, žymios Rusijos 
teritorijos ir žymios dalys 

• •

iLondonas, kovo 4. — Ang
lija gali susilaukti naujo di
delio darbininkų streiko.

š»iuo kartu grūmoja streiku 
170,000 darbininkų, dirbančių 
prie transportų vieškeliais.

Jų streikas supiraližuotų 
maisto pristatymų j daugelį 
vietovių, kurių nepasiekia ge
ležinkeliai.

Darbininkai reikalauja di
desnio užmokesčio. Samdyto
jai nesutinka su tuo reikala
vimu.

Vakar tuo tikslu turėta 
konferencija, kuri nedavė gei-Į 
stinų pasekmių.

LENKAMS NORISI UŽ
GROBTI DALIS KITŲ 

RESPUBLIKŲ
c

Lenkai nori globoti mažesnių 

sias tautas.

ANGLAI PRAVES REVELIO 
MASKVOS GELE2IN 

KELĮ

i

i
šiandie Anglijos kapitalistai

I smarkiai

Revelis, kovo 3. - Anglijos 
konijiaiiija Burllett Trading 
padirlalins geležinkelį, einantį 
iš čia Maskvon. Geležinkelio 
pratiesimns atsieis suvirs 50 
milijonų dolierių.

Ta kompanija turi Estoni- 
joje*įvnirių koncesijų. Konce
sijų klausime anglai kapitalis
tai darbuojasi ir jmčioj Rusi
joj.

Estonija prielankiavo nns* 
rikoniškoms kompanijoms. Bet | 
kol Aito* prisirengė, anglai, 
jau buvo ravo vietose ir viekų j 
užgrolm.

Anglijos pirklių via pilna 
Pabaltija. Jie ten užveda vi
sokia im kvba. Kitos Viešpati 
jua nei nepagalvoja gauti čia 
versmių prekybai.

• 5

Londonas, kovo 4. — I^*nkų 
{atdarytos taikos *sų lygos 
bolševikinei Rusijai negali 
būt priimtinos. Anglija irgi 
negali patvirtinti tokių keis
tų sųlvgų.

Taip praneša iš Maskvos 
ten nukeliavęs George 
būry, aoeijalistas, buvęs 
lij< is juirlniiiento narys.

: Itoms. Ai tie nori, knd Sbnn 
’ tungo klausimas išrišti butų 
Išvestas tautų sųjungai.

Grūmoja rezignuoti.

Kinijos užrubežinių reikalų 
ministeris ir jo padėjėja* grū
moja verčiau rezignuoti, ne 
kaip stoti tarybosna su Japo
nija. Bet Kinijos militaristų 
įvirti ja. katra, sakoma, japonų 
apmokama, jau pradėjusi 
slapta* taryba* su Japonija.

Pekino vyriausybė užverčia
ma telegramomis ir peticijo
mis ii visų Kinijos kraštų. 
Ir vis protestuojama prieš tas 
šių lomas Japonijos tarytas.

C «1 - - - A • •

SUTRUŠKINTA DENIKINO 
A Į? MITĄ

kur spauzdina- 
laikraštis apie

vagone laikomi

Lans-
Ang-

PEKINAS, vas. 23 (suvėlin
ta).—Čia, Kinijos sostinėje. ' 
{Minkelbt* kautų stovis. Aplink 
miestų sutraukta daug kariuo
menės.

Studentams uždrausta rink
im* prie miesto vartų ir suky
li prakalbas gatvėm-.

Vlsfm mieste stovis knolab- 
jaus interupinma.-. Priešjapo- 
ninia sentimentas didėja ir 
kas momentas galima sulauk
ti didelių nesanagumų ir ausi 
kirtimų. .

Tarai sentimentas a pi m n 
kndne vta| rvtine K te i jo* res
publikos dalį. Bijomasi, kad 
neį^'yktų abelnns sukilimas 
firieš japonus.

Nenrtfkfmų priežastis

ftiandie svarbiausioji kinų 
ir jnpmų nesutikimų prieina-1 
t?<—fa? Slinntnnpo puti n n salio I 

klausimas.
Japonijos vyriamyte' gi d va- 

trukeiais spiriasi k uorei kiaus 
prailčtj tarytas hm klausiniu j 
su Kinijos vyriausybe, .lapo 
nija turi vilties tų klausimui 
savitarpini išrišti pirmiau, kol ’ 
Suv. Valstijų semitas ratifi- !

'itin riuioi ij fu •
mata kurtais paliečiamas ir:

«sli‘intungt‘ pusmusahs.
Tno tarnu Kinijos liberalu 

••lementai ir studentai nrieši-i

na«i siųlomnm* japonų t

i
Bolševikams tekę 17,000 

kareivių.

į j »•*-
• skelbė, jog jie atsisakysiu mo
kėti mokesčius, jei vyriausybė 
sutiksianti stoti tarybosna su 
Japonija.

Skolina pinigus.

Kad labjnus prisigerinti Ki
nijai. Japonija pasiūlė kinų 
militaristams paskolinti 5 mi
lijonus dolierių ir tuo patim 
sulaužė sutarimų su talkinin
kais šUMlnikyti kokiam laikui 
su paskola. •

Kinijos liberaliai elementai 
ir studentai yra nuomonė*, 
knd kuomet Pekino vyriausy
bė pradės tarytas ra Japonija 
Sliantungo klausime, tuomet 
Kinija neteks gerųjų Ameri
kos velijimų ir viso pasaulio! 
sųjausmo. Ir tuo putini Kinijai 
bu.* pirversta pasiduoti pilnai 
Japonijos kontrolei.

Ve kodėl čia pakilę nerima
vimai ir kerštas prieš J

Paskelbta karės stovia, ne*. 
prisibijoma sukilimų prieš ia- i 
nonn® Er miliinrisfn revoliiici.l

• —-

T’i

Londonas, kovo 4.—Rvute- 
rio agentūra gavo iš Maskvos 
depešų, kurioje sakoma, jog 
bolševikų kariuomenA visu I 

• — er.-.valiusiu mi icaujoa^t aiiE nau- j 
kaso.

Depešoje pažymima, kad; 
Kaukazo apylinkėse gen. De- | 
nikino armija visai sunaikintu 
ir 17,(100 kareivių paimta ne
laisvėn.

< • -

PREZIDENTAS 8VETKES 
NIS; BUVO APLEI 

D?S RUMUS

Ko lenkai nori?

“Ix*nkai savo sų lygose”, 
| praneša Lanshury. ‘ padeda

pėstininkų ir kareivių kompa
nija su knlkasvaidžiais.

Trockii su tuo traukiniu pri-
• aa« -------------- -------nan n 1 Fvm- 
tų. Paskui aniau frontų va
žinėja a u to n labilia is. *

Tni naujos rųšies Rusijos 
i autokratas.

Pirmu kartu buvo išvažiavęs 
automobiliu.

, Washington. kovo 4. — Va
kar prezidentes AVilsonaa pir
ma* kartu sirgimo laikotarjau 
buvo apleidę- Bnltuosius Bu
mus. Buvo išvažiavęs auto
mobilio

Su prezidentu važiavo jo 
žmona, Dr. Grnyson 
tosios tarnybos 
mobilias buvo 
DnntndiK fntncrnfn i/augcufr ;oioj,rujų 
zidentų nufoto 
lai daryti nz

Oras buvo

ir slap 
•ntai. Auto 
uždarytas, 
tyko,

afuotj.
F* V
Be 

policija.
Ta

LATVIŲ ATSTOVAI 
VARŠAVOJ

Įvyks konferencija taikos 
klausime.

Varšava. kovo 4.—Aa alke 
iiavo Suomijos, Latrijo* ir 
Rumunijos atstovai. Dar Inu. 
kiami ntstovai iš Kstonijn ir 
Lietuvos.

lankui pakvietė tas viršjia. 
tijas Čia konfrencijon N ui d rni 
hawHm*ti anie 'aikn sn bnlšovv- 
kals.

TURKIJA BUS BE KARES
laivyno

C L'AtU - < n 's, RCHu 4. *— AllK** 
taryta nusprendė, 

ii būt palikta 
1 yg’*!

Bolševikų kariuomenė i nėjo 
miestan I .W naktį vasario 6. 
Kareiviai su anuotomis tuo
jau* puolėsi prie uosto ir ėiuė 
šaudyti į atsitolinančius jūrė
se laivus sn pabėgėliais. Kiti 
talševikų būriai gatvėse ko- 
vėsi su mokiniais kadetais ir 
miesto piliečiais. Tuo metu 
nei vieno jau nebuvo 
1 Muk i no oficierų.

priguiincios kilom* tautoms, 
kaiminingoms mi Lenkija.

” Pagalinu.- lenkai reika- 
i laujn nuo Rusijos utskirti ma- 
žesniųsias tautas, gyvenusias 
buvusioj Rusijos imperijoj, ir 
anas {atvesti -tankijos globai.”

Tai prancūzų darbas.

tansburv pažymi, kad len- 
Į kus prie tų negalimų reikaln- 
I vimų stumia ir palaiko Prnn 
' elizija.

Ir t<wlel Anglijo* vyriausy- 
1 ta* neprivalu sutikti -u tokiai* 
I lenkų imperijidistiniais norais. 

Durta urg iuis Iierald ra
šo, jog naujos respublikos, 
Georgiu ir Azerhnijan. -tos 
♦•il-n. Inrvlvvflo cH v-tiutt tw.l

BENSON PASKIRTAS SIUN 
TIMO TARYBON

rmn’io; 
kad Ti

gen.

AMERIKONAI PROTES 
TUO J A PRIEŠ P ADA 

LIKIMĄ ARMĖNIJOS

Neu York, kovo 4.—Talki
ninkų premjerai yra sumanę 
tikrųjų Ar meni jų ^dalinti i 
kelia.* dalis. Gi Armėnijos rus- 
publika? palikti nežymius že
mės plotu*.

Amerikoniškas 
nepriklan.«omvlto><<
čia pakėlė smarkų protestų 
prieš tokį talkininkų sumany
mų.

I

. . ..
A nm*nijo« 
komitetas

Protestą* nukreiptas Suv. 
Valstijų prezidentui ir kongre
sui. .

Paryžiui, kovo 4. 
žinkeliecių atstovai 
Millerand. Protestavo 
tarimų streiko vadų.

—Gėle
li plauk, 
n?, are?

PORTUGALIJOJE SOVIE 
Tįl RESPUBLIKA?

Madridas, kovo 4. — Iš Por
tugalijos parubržių gaunama 
žinių, knd Portugalija ap
šaukta sovietų respublikų. Tai 
atlikę darbininkai.

Tečiaus tos žinioj nejiat- 
1 v irt i na mos.

REZIGNAVO KINUOS 

PREMJERAS

Honolulu. kovo 3. — Iš To- 
kjo vielos japūQU laikraščiui 
pranešta, kari rezignavo Kini
jos respublikos premjeras.

KOVO 4, 1020.

Chicago. — šiandie lietus 
pusikei-. -įdegti ir vakar t- rt&t- 
čiAu; rytoj piat 
diena, bet šalta

nui giedri

I
I
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Tautos Šventė.
Visos tautos turi savo vė

liavų ir savo tautinių šven
čių. Prieš Lietuvai oficijaliai 
lųisigarsiuant ueprigulininga 
jau turėjome tautinę šventę 

Kazimiero 
nepri gul
sti pranta* 

dieną up

4 kovo, t. y. ftv. 
dienų. Apgarsinus 
myhę 16 vasario, 
uuis yra noras tų
garsinti, kaijH, tautos švente. 
Tai butų aiškus pasėkimas Ą- 
nierikos jin vyzdžio. nes Suvie
nytos Valstijos švenčia 4 
lie|»os deltų, kad tų dienų ta- 
]»u pasirašyta ant neprigul- 
niybėa a p* iškeliamo.

Toji pati Amerika jau ofi- 
cijalianie svetimų tautinių 
švenčių sąraše turi pažymėjus, 
kud Lietuvos tautinė šventė 
yra 4 kovu. Maiuyli oficijaliai 
registruotų «tautos šventę lyg 
nejiatogu. B<*t tai <hr nebūtų 
didžiausia kliūtis. Jug per
mainėme vėliavų, tai galėtume 
permainyti ir tautos šventę.

Tik tas neparanku. ka<| 4 
kovo Lietuvoje švenčiama nuo 
pat pradžios 16 šimtmeėio, t. 
y. nuo 1522 metų. Tokiu bu
du tat yra istorinė tautos 
šventė. Jų pamesti dėl kitos 
jaunesnės dideliai laimingos 
dienos gana nepatogu. Gali
ma butų ir tų padaryti, jei bu
tų tikru žinia, kad už metų, 
kitų neįvyks uuotikis svar
besnis už nuotikj 16 vasario. 
191S metų.

Mūsiškė* Valstijos Tarybos 
rezoliucija, apgnrsinnnti Lie- 
tuvoa nepriguhnyhę yra, l»e- 
uhe jom**, labai svarbi. Bet ji 
toli neturi tokios reikšmės, 
kaip 4 liejx)s Amerikos istori
joje. .Mūsiškė nepri^uimyiiės 
rezoliucija yru pradžia mus 
didžiojo ir rimtojo nepriklnu- 
aomybės dariai. I’ž metų. kitų, 
veikiausia, užeilmire tie dar
bui viešu >r visatini! mų* ne
priklausomybė* pripažinimu. 
Veikiausiai vienkart *u tuomi 
grįž mum* Vilnių* ir kitos lun
kų užimtos musų žemės. Tada 
tai bus tikroji nepriklausoiny- 
bė* dienu. Th'Ia mums vėl n-i i 
kės mainyti musų tauto- šven
tę-

Jnu pradėjo mų* tautoj*- ro* 
•lyti.* lyg skyrimosi ženklas. I 
’l ikrjMiio atsižadėjusieji lietu
viai nemėgsta 4 kovu dėl to, 
kud tai šventojo Kazimiero. 
Tau liesa. kari Kuziiniems ta
po šventasis, lw*t jis vis-gi bi|- 
Vi> karalaitis lietuvis. Karai v- 
i • --U-le* reiškiu ne

Didysis Lie 
šti > ir l^nkų 1

•
K Ir

1 rangėsi rinktis sau kunigaikštį | Žmonės juu iki tiol marką va- 

skyrium nuo lenkų. Lietuvių 
juusmui ypatingai linko prie 
jaunučio Kazimieru. Jis taip
gi mėgdavo IJctuvą lubiau 
negu Lenkiją. Bet jisai mirė 
1484 metais. Jo tėvas Kazi
mieras J a gėla i t is dar gyveno 
uštuonerius metus j>o to. Jam 
mirus 1492 metais lenkams li
ko karaliauti Jonas Olbraktas, 
o lietuviai išsirinko sau Alek
sandrą. h lenkai ir pats Jomis 
laimi pyko už tiltai, bet netu
rėjo ką daryli. Lietuva būvu 
nepriguIminga ir turėjo savo 
kunigaikštį.

Abudu minėtieji monarchai, 
t. y. Aleksandras, didysis 
Lietuvos kunigaikštis, ir Jo
ną.*, lenkų kuiaiius, būvu tik
rieji ftv. Kazimiero broliai. 
Jei jis hutų nemiręs, tai jis, 
lieabejonės, butų tapęs didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu, o 
ne ju brolis Aleksandras.

Tas AlukMimlras vėliau tn- 
jm> lenkų karalium ir atkar
tojo Jagailos klaidą, nes jam 
rodėsi, kad I vilkijoje dau
giau ponijos, ftv. Kazimieras 
ponijos nemėgo. Jei ji,, hutų 
tapęs Lietuvos vnhlonu, jis ne
būtų kraustęsi į Kriok a vą, 
kurios nemėgo, ir Lietuva bu» 
tų nesulenkėjusi.

Tai-gi tautos neprigulmybę 
dedunt į tautinė* šventė# jmi 
unitą 4 kovo turi teisių liktis 
ir toliau Lietuvos šventė, kaip 
buvo iki šiol per 4G0 metų.

Negalima norėti, kml tą 
išvadžiojimu gulėtų ntkelti 
mus antikierikalai. Jie leng
viau apšiurtų švęsti lynclio 
rinkimo sukaktuves negu as
mens, kuris tupu šventuoju ir 
Lietuvos nepriklausomybei iš- 
tikrųjų buvo naudingas. 
Mums reikės nusileisti ir tau
tos šventę kelt* į 16 vasario. 
I>vi šventė,, ir perdaug ir per 
arti viena kitos.

t •

• •

Lietuvos ir Anglijos 
Pirklyba.

Ki-lvtn.* didžiuusių Lomkino 
bankų sutarė duoti pinigų tri* 
milijonus bvanj sterlingų, t. 
y. 10 milijonų tūkstančių 
dolierių, iuid galėtų įsikurti 
Lietuvos Valstybės Banku*. 
Telegrama nepraneša, ar tie 
pinigui bus jiergahunli į Ine- 

.tuvų auksu ar ne. Prieš karę 
tokiuose atsitikimuose Imdu- 
vo taip, knd didėsės tautų 

i skolų* buvo ūžt ra ūkiamos vien 
auksu. Karė privertė padaryti 
daug didelių permainų viso- 
«m* gyvenimo dalyse, tni-gi ir 
liiutin»'**e jm*kol<He. Pati An
glija šinndii'ii turi labai ma
žai aukso. Jos imperinis pini
gus yra beveik trečdaliu pi
gesni,, už auksų. Jei ji dalį sa
vu nttkso išvežtų kitur, tai jos 
l>inigu* <btr labians atpigtų. 
Todėl mes beveik nealsjoja- 
mu, kud Anglijos bankni ne
duos Lietuvai auksu, l»et gva- 
riintuu* mų* tėvynei kreditų 
3 milijiaių sVurų sterlingų 
Vertė*.

Tų paskolą guvu.* Lietuvos 
! valdžia tarė* aprūpinti <ii- 

| <lžuiu»ių dubu r esantį mus tė
vynė.* jnikalą. Ta.* didžiatisiiu* 

i reikalas «labnr yrn Lietuvos pi 
i nigo sutvarkymas. Po Lietuvą 
I vaikščioja netoli milijardo vo
kiškų murkiu ir nst-markiu, 
kurių vertė yru stačiai uie-

V <4N

Kazuįmenu
turaiu jm-dI
ruiziniicni'

turcjo vi

kum nelikusi. Žmonės neturi 
kur dėti tų markių, ls-t už jaa 
negali nieko pirkti. Pinigą* 
dabar laetuvojc yra netoli tos 
vertes kaip marga.* Jiųiergalis 
paduota* vaikams žaisti.

Tai-gi Lietuvą^ valdžia, ga
vusi apie 10 milijonų dolierių. 
arba 2 uubjoau.* staių ster
lingų tikro* vertės pinigo, tn 

tikru tanij-ii. z ■ a “ •
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diuduvu uukaiuu. l as vai tona 
turės ir likti. Jis jau pažymė
tas ant k rašo s ženklelių. Tik 
raikės mums mainyti auksino 
sunkumų. Kadungi iki šiol vo
kiečių pinigai vaikščioju jw 
Lietuvą, tai mus auksiu u sun 
kimias būvu lygus vokiečių 
markei. Dabar raikės priimti 
franko sunkumų. Tas yra tarp 
tautinis. Jį vartoja Prancūzai, 
Belgai, šveicarai, Italai, Ru
munai, Grekni, Bulgarai. Ser
bui ir Suomiai. Tat reiškia, 
kad auksinis tų šalių pini
gas, nors vadinasi įvairiais 
vardais, bet yra vienokio sun
kumo. Dvidešimt penki fran
kai, ar kitaip vadinami tos rų- 
šies pinigui, sveria Ik*veik 
tiek kiek penki auksiniai A- 
merikos dolieriai. arba vienas 
auksinis Anglijos sterlingų 
svaras. Yra mažų skirtumų 
tame svarume, bet tnt svar
bu tik bankininkams, kurie 
tuos skirtumus žino.

Gavusi minėtąją paskolą iš 
Anglijos Lietuva galės išleisti 
75 milijonus lietuviškų auk 
-inų. Jų kursu bus 25 auksi
nui už vienų sterlingų svarą. 
Jei Anglijus pinigai Ameriko
je ei9 brangvn. tai ir lietu
viški auksinui eis brangyn. 
Jei Anglijos svaras atpigs, tai 
atpigs ir Lietuvos auksinai, 
nes jie bus pastatyti ant Ang
lijos kreditu.
Septyniasdešimt* jtvnkių mi

lijonų tikrų auksinų Lietuvai 
]*ermažm Bet tat yra geriau 
negu nieko. Lietuvos finansų 
ministerija, turlmt, tikisi už 
tuos 75 milijunu* lietuviškų 
auksinų sutraukti į savo \'nl v;1’uriu. rukj'Ti pigiausi taba-

1<J¥

Apie Kariuomenę.
Kareivis yrp visuomenės na-‘karininkų buvo koblogiausi 

rys. Jin, kaipo tinkamiausias— Buvo tai du atskiru luomu, ku 
jaunaa ir stiprus, tampa išrink-. rienis caru rėžimas pagamin
tus tos pačios visuomenės ir davo disuijrtinų, paremtą vien 
siunčiamaa atlikti sunkų, bet 
labui garbingų, darltų. Visiems 
aišku, kaip ėdžiai naudingas 

piliečio pareiga* eina kareivis, 
gi m lamas šalį nuo priešų paša
limų ir vidujinių. Kareivis yra 
šalies konstitucijos sargas, ka
reiviu pusi romia tiesos ir tvar
kos palaikyums. Tai-gi nėra ko 
stebėtis, kad, čia. Amerikoje, 
kaip ir kituos* kraštuose, ka
reiviai laikomi didžioj pagar-
boj: juos viai niv Ii ir daro jieina 
ovacija.*, K*u* iviiu Lai ■>aue.7 
garbė, jais visi jmsididžinoja 
ir grūmoja savo priešams. Bet 
Rusijoje buvo visai kitaip <lel-

tik bename ir baime.

Tankiai reikėdavo man daly
vauti priimant nuo kareivių 
pririegų. tada sustatydavo į ei
les kareiviui, ateidavo karini u- 
kns ir iierskaitydavo įstatus: 
už tokį ir tokį prasižengimų— 
mirties liausmė. Pu ilgos eilėt 
mirtbss liausimų. paskui eidavo 
vėl ilga eilė: amžina katorga, 
disciplinos batalijomis: ant ga
lo* už mažą prnsikaHnim, taupo 
neatiduoti vMimrbos kartoinlnv

iu u to* o j paauga baus
mė. taip vadinama “pod ruž 
jo.” Kareiviui uždėdavo aut 
kupros pilnų maišą akmenų ir

ko daugelio priežasčių, kurių. vn kautum ant pečni kareivis
♦ l^e» *>♦« * T* _ g- Arf_- .f?w ■___ • X _ - - - *tUuFH knita, čia iiėpte&MffijB, 
bet tiktas hoastantuoju faktą. 
Suirtai (karta vis). Sukta tka 
(vari, kareiviu žmona), buvo 
tai jiumakoą ttaižiai. Kūno nors 
blogas pasielgimas—buvo pri- 
lygintas prtaJm reivin nasiolta- 
mo. Valgia kareivio-—sokint- 
skije t barščiai t, fe|dtebei
siu j tau (arbata) reiškė praa- 
činmuą valgį. Tahnka. kurią ka
reivis vartodavo, pavadinta 
soldatskaja iii k a (iš prasto po- 
pero susukta pypkė)* Ant galo 
karčiais buvo ajišauktas vagi
mi. tankiai pasakydavo, kaip 
kas: “jog aš ne saidotas. kad 
nuo manęs daiktifs slepiate/*

\’ier’! žodžiu, pas rusus bu
vo keista mintis, ka<l kareivis 

1 tur pasigautai i n t i prasčiausiu

kų, knd tik bien kareivis gal 
nemokėti ugMidiigiai apsieiti. 
Kas blogu, kas pikta—prily
ginta kareiviui — kaip kada ka
reivis net būdavo atskirtas 
ndo visuomenes, ue visur jam

styliėz Bankų ir ostmarkes ir 
paprašiusius vokiečių markes. 
Jeigu Anglijos galybė liksis 
neabejotinu, tai galima bus 
vokiečius priversti, kad už tas 
jų markes jie duotų šiek tiek 
aukso, ar geležies, ar akmeni-^galima buvo užeitu nei tramva- 

nių anglių, ar kitokio Lietu
vai reikalingu daigto, kurį 
gnlinui paversti pinigu ir pas
kui paleisti. į žmones. Bet

1 jeigu tarptautiniai santikiai 
persimainys, ir jeigu Anglija 
neteks jiegus priversti vokie
čius utpirkti jų išleistus pini
gus, tai tada vokiškų markių 
surinkimas į Lietuvos Valsty
bės Banką bus be kenksmu 
ir b? naudus.

Lietuvos Finansų ministeri
jų. matomai, stipriui tiki į 
Anglijus galybę. Alės matome 
priežasčių abejoti. Pažiūrų 
skirtumas tarp Anglijos ir A- 
merikos diplomatijų šiandien 
yra taip didelis, kml nežinia, 
ar išsilygįs be susikirtimo. 
Susikirtimui įvykus Anglija 
nelaimės. Tada žlugs ir Lietu-
viis rinnnsni pa-tat^li ant1 
Anglijos kredito.

Anglijos kupitnlistui neduo
da Lietuvai kredito dovanai. 
Jie sau gvurantuoja penkioli
kai metų Lietuvos miškus, 
liana ir dalį javų. Tie Lietu
vos turtui per lų penkioiikų 
metų tupi, išvežti j Angliji/. 
Jeigu Anglijos kreilitas per tų 
luikų žlugs, tai Lietuva liks 
negavusi atlyginimo už savo 
naudų išvežtų svetur.

Londono bankininkai nori, 
kad šitų Uetuvos ir Airglijo* 
sutartis Įvyktų hnlnmižio mė
nesiu praiižioje. š. m. Mes 
norėtume. kud Kurixnui.*is 
Lietuvos 3eiiwu>. kuriu turės 
tų sutartį tvirtinti, nesikarš
čiuotų. o rimtai apsvarstytų.

jhus viduryj*1 nevalia buvo už
imti aėdynėj vietos, kaip kur, 
buvo padėtas.parašas; “Sald<>- 
tams uždrausta.**

Trumpi tie mano žodžiai, bet 
jie daug reiškia, jeigu pažvelg
ti į jisichologiją to paties ka
reivio, Knip-gi jam skaudėjo 
širdį nešioti vardų, kurį visi 
niekino. K ai p-gi jis turėjo už- 
vydėti liudydamas, kad kitiems 
valia visur vaikščioti, link 
sminties. o jam. geresnius te 
atruz, net ir nekuriu* menkes
nius, arlm i’iodlinksminimų so
dus. uždrausta lankyti, l’žtatai 
jaunikaičiai didžiau*m neJainic 
laikydavo tapti kareiviais.
Apie lietuvius ir kitus svetini 

tuučius darni nekalbėsiu—lietu
vių daina: “Verčiau aš bučiau 
mažas mariiąr plavoj\R (jorėje 
nuskendęs), ne kad užaugęs 
vaiskelin irus, kariuomenėn) 
išjojęs” viską nupiešia.

Bot ir rusai imvArbsiavu vi
sokius i)u<ius, kad tik išvengus 
kareiviuviin<\ Kareiviai labai 
tankini pakliūdavo į ligonbutį, 
ir ligonhutyje būdami, per ke
lias, bei kelioUką, dienų nieko 
nevalgydavo, niarindavu savu 
hulu, kad tik gydytojui pasiro
dytų silpni ir tupiu paliuotfuoti 
iš kmiiumn imJa. Kaip gy dyto
jai, taip ii vįrfijninkai gerai tą 
žiuodavi*, liet jiems neatėjo 
galvon pagotinti kureivių būvį, 

į Jie tiktai didindavo bausmę to
kiem.* prasikaltėliams. I ik e 
rusų ir japonų karės daugelis

lutmi'i trieiliui. yt» rvp<>tiu<>|anMi> b»w>, 
ta. rri&kta kad ka* nor* kita* vartoja 
te Unija.

!!rwls
j

kareivių |nrtys save lengvai 
rUsižeizdiiva, buvo nut išleistus 
paliepimu.- gydytojams, kad : 
atkreiptų domų į tą ir prata- | 
kaitusius *iip-lų į pinuitoiiu li
nijas.

Visi kareiviui sk<uliiu<Mhivo 
<i ienas, net ir valuudas, kuomet 
j t»- užljuigr t ainy ulę t r bus jm- 
riKisuoti.

i.. 1. k .nrivui ir

turėdavo stovėti kur nors vbs 
šflri vfefoj. knd rišt matytų. 
Tos rųšira Imuamės kareiviai 
lotijau bijodavo kaip kalėjimo. 
Aklai prisilmkydami įstatų, ka 
rudukai ltauzdavn 'kareivius 
neafciuiurėrfanii, į pi ie-
žaefis, .stumiančias kareivius 
laižyti /status; pastarieji-gi, 
neauprazilami diaciplinos tik
slo rwi svarbumo tų prieder
mių. kurias turėdavo atlikti, 
viMukias bausmes laikydavo 
kaipo pagiežą iš pusės karinin
kų. Visas proto lavinimas rusų 
kariuomenėje jiasi įmigdavo 
išmokinus caro šeimynos, jo 
giminių, vardų ir pavardžių 
generolų, karininkų ir kitokių 
viršininkų, o taip-gi kaip prieš 
kiekvieną atsistoti ir kaip pa! 

garbų atiduoti.

Kariškai- praktiškuose da
lykuose rusų kareiviai labai ge
rai buvo išlavinti, liet lavinimu 
būdas buvo visai netikęs, nes 
Saliui erzindavo kareivius. įeta- 
tuose boro pažynH't*. kad kiek 
vieną dieną nuo tokios iki tai 
valaiuhii tur praktikuotiea, tai
gi ar čia lytų, ar singlų, ar šal
tis butų didžiausias, lie jokio 
liasigailėjiuio kareiviai buvo 
varomi į laukus moki uties. Esu 
liudininku tokio atsilikimo: 
būvu labai šalta diena, karei
viai ant oro bėginėja, darė 
visokius kariškus mankštini- 
muspuit galo jie liepta jiems su 
gulti ant žemės, ir išlaikė apie 
pusvalandį. Kada jie sukilo, 
tuojau* pravedė pro ma
ne vienų kareivį, kuris jieršalęs 
nelKigalėjo išlaikyti rankose 
šautuvo. I žklaosiau karininko, 
delko taip ilgai leido gulėti, jog 
ir daugiau kareivių galės su
sirgti “l4Ū serga,” atsakė ka
rininkas, “mums reik išmė
gint jų spekiui”

Iš tu viso, kų pnsakiau. vi
siems bus aišku, knd puolus 
nMinnrrhizmni, užteko menkam, 
piktos valios agitatoriui—bol- 
ševikui pasakyti, knd visi kari
ninkai (oficioriai) tai jūsų 
kraugeriai ir tamsus karai
mui, daug nemąstydami, puolė 
mušti savo vadus. Tuonu pa
čiu, n<-laimiugi rusų kareiviai, 
nieko nežiiiorlami. nieku nesu
prasdami. giTiii patarnavo pik
tiems bolševikų vadams, ku
rių progTumv buvo nužudyt’I« 

visua karininkus, o tą atliki 
be abejonės, žinojo, knd su hii- IŪ 

|nia galės viską padaryti. Bn-lg 
luir jnu visiems žinomos to pa-11 
sakmės; čia tai ir atsidengia g 
visa paslaptis, kud šiandie Bu- 
sija yni bolševikiška. Jeigu tik ig 
•»-: — s:-: jr ka-1 *

kyti. tai 
••Aro rėžimui, kopui-

> n'form<«s butų 
ir šiandie Rusi j

Chicago Telephone Company Į
pt.Af| L <

rr1.1 .C ■

---- !- — -■ jja.'.j-i. L-,1 . .. i. 

kariuomenėje užimdavo jhiiių 
ir oficierių vaikai išėjusieji 
kadetų korpusus, Teisianmk- 
slio įstaigą, Aleksandra licėjų 
ir Pažių korpusą. Tie beveik 
visi, ypač pastarieji būdavo 

i xiaurų# ir atkakli carizmo bei 
absoliutizmo apginė jai.

Taip jau karininkai nors |hi- 
fvlomis visados niekindavo mo-

I * r
mudri žiną, it tik laukė progos,1 

I bet sulaukus nelemta jiems bu-1 
'ro pasirodyti kuom jie tikrai 

yra.
Už visas baisenybes ’Jtusijo- 

je negalima jau taip labai ap
kaltinti rusų kareivius. Piktos 
vtaioa žmonės, paleisti iš kalė
jimų kriminalistai pasinaudo
jo aplinkybėmis.

Drąsiai tvirtinu, kad šiandię 
tikrų bolševikų Rusijoje yra 
daug mažiau kai p pusė nuošim
čio. Bolševikų vadai žinojo ką 
daro paleizdami iš kalėjimų vi- 
sus prasikaltėlius, jsktris va
lios žmones, kriminalistus, ku
rie t uu tuo ja u s tapo bolševikų 
agitatoriaisderaristais. Agita
cijas jie pasekmingai varė, nes 
visos aplinkybės jiems Imt ar 
navų. Tą priparudysiu kitais 
strai puiriais.

Kas. D. Sfflkiys. 
h. Karės Kapelionas.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi« 
mo ir Designing Mokykla.

totemą tr mokymo budu j<ja 
Izuapu laiku Umokaile viso ima- 

10.
Me* fnrtme <UMte«alua Ir *wteu- 

■lua kirpimo, deiUKain* Ir siuvimo 
•Syriu*. kur ktokvienaa *uuna gero* 
prnkUkoa bc*:rnoktn<kunM.

Vlauom Mūvimo akyriuOM mailoo* 
varomoe elektrų* Jieca.

KvjectMne k’ckvtetuj ateiti tolia ko- 
ffclsc tUku. dlcss ir «r rztifaU, 

■Uiur.li ir pa^ikumett dol **»iy*y.
1‘suun-ns dortmos aull« mforoa, ri

aukto RUiiiMM Ir drdkio 1* bet kurtai 
marti, tarre*.

MASTEI DESIGMING 4 
SCH00L.

/. r. Kmmk-ka. Vedrtjn
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DR. S. NAIKEUS
LUTima
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EXTRA!
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J. P. WAITCHES
ATTOBHEY AT LAW

LirrCVM ADVOKATAI 
4*42 K WCMN»

Dr.ABURKE 
(Lietuvis)

i

EXTRA!
P. K. BRUCHAS

332i So. Halsted 8t.. TeL Drover 9687
Netikima i pasitaikė mums nupirkti 

' keletą šimtų iCIginv išdrrbhno
laiktudeliŲ. i'runešame, kad pra- 
dedant panedėlį. Kovo 1-rną ir 
I”*r *Uv,dl<‘ parduosim pigiau

tai ryšiai hirjw i 
rininkų butų buvę 
puolu* 
kimib io>> refortaū* butų buvę 
įvcst<is ir šiandie Rusija impo IW 

Įnuotų visam pasauliui, ’iarpejfi 
i rusų karininkų buvo gnbių mo |5 
Ikytų vyn^ tikrų pat

Kurvin
Į* IKIllll

j’rtų, at

• «*^****wn9MM 
tnmsius pasinaudutat* šita proga, 
kuri laikai retai pasitaiko. Visku 
g varant dujom ir už viską alnakuiu, 
ne* musų kmuttivė vn* p3*ižymė 
jusi per 24 metus kaip viena 
t<'i*HJg!!tU*!U.

Pgaukiuou laikrodėliai (Gota filted)
Ita ” Jeu.-I Elgin. gymrirtuotas — 2R metu 817.95
•• |5 ..-tf*nnmtnotas S8 bartų*..821*

1, J*?“.: Ltu.b, K*c*ruiiįif«d>Ls — 26 ąaetij
Atūsra to.a.na u>ny --a mOMBr I4b«vtr tteofe.

5im ................................................................................................. ....
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Ketverge, 4 d. kovo iėpuo- į 
ta švento Katimieru diena.; 
Tai Lietuvių inutinė Kat.-Tau- 
tiiiė šventė. • j

Cieeriečiai ftv. Kazimierų 
iškilmingai apvaikšėioja. Av. 
Antano Lietuvių Bažnyčioj, 
rytą, buvo trejos šventos Mi-‘
šios : 5, 7 ir 9 vaian<lų.Devin- apie $70.00, skiriamas naudai 
tų valandų ^uvo pamokslas tai (lamo. Rtd.}. <į-- - ., 
iškilmei pritaikintas.

voknrt* 7:30 bus luišparas.

Užgavėmų vakare L. Vyčių 
14 kp. buvo surengus vakarą. 
Av. Antano parap. svetainėje, 
knris gana gerai pavyko. Sta
tomi arenoje vrikalukri gerai 
išėjo. Žinomų bnvo nemažai ir 
visi išsinešė gertas įspūdžius.

V akaro jielnuiš kurio liko

tSbw»iwĮovn* NnltruSnitis. 
ttuiku Juim Petraška, 
jais Lietuvos Laisvės 
Juosapat Žekonis. St. 
skis ir Jnoz. Gožtauta.

• Darbas jau pradėtas.
sstoties oearetonns.

Kinkv- 
Pask.: 
Cibui

kiuiadja

,'^H^
* “k < 7 J - -

*

3 r

LIETUVOS MISIJOS TOLI
MESNIS MARŠRUTAS.

Negaliu praeiti uepaminėjęa 
ir to vakaro programos.

Galutinas, nemainomas.
• t

Siuonii Chicagos Distrįktu 
Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijom maršrutą su-T Miaiv i .uv v<40 .1* t CMttl IJ ĮJJ Val eli 11 V/.*. 4«ituvwc ^lunjvc liiHirimę oir

puura|<>las ii ptduiininiiuag su| Pirmiausia vaidinta pamoki- rengtų sekančiose kolonijose

mergaites
16 metų ir su v iri pastovius

Vloti* šviesiam 
Švaiintn Fabrike 

Prityrimu* Nereikalinga* 
Geistina knd Lietuvaitė* 
Valandini 7 .30 iki 4:3(1 

1‘um. Dienon Subutoj 
• 14 Savaitėj mokinantis 

Nuo žtuko $16 iki 435 
AUtšuukite 

Superintendentu Office 
Sawyer Biscuit Company 

1041 — KM? w. Harrison
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A. Olšewskio Kreditorių Atidon!
Mrnilnuil t* IraMii- Kerttn lietelio* namo fr A. OMMCWMIU<> <»rrt*o W*mo. A. 

OImv* -klo Krivis tirta i Mi»ira-<* ir *uilčjo |i** ****** daug Tni»l Crrllf Italu. Tai- 
Ui uita Kiniui to n-tKalo *iu,.mi atidarau n*vi> ori** ll-km. V. OI*m-u-kio Rrcditb- 
ttam*. kuri* prie aiinu-mi. nu* Trti<Usr Paminėtu namu mui prMik'ti l*.i*l*kiibtnkit 
buoiraiytl «i*tl

l*bgt*. al.-tmiiu. t* Tru*trv ir |m rtcdima kn**ht«»ri*tn* tu tmain. it tam tikslui 
•*.MSrln»u hrvidrm Ių, la* |Hi<*io*. kukta* buvo prir autvėrimo Miltuos ir Mll.ltOS 
iMiidruvly. l*i>gn* ntėtrinu. tu uaniy K Tni*nv* ,ra ihlem* apuRclbut* l'liktum* Ti
lta and Trtt*t Uo., 1rt'*ttx*.

Vh-ldaini uKlr**)ii nt*li>c*klt.' ir Tru*l CVrtlfiMtu*.
I l-liB-imui latandn*. nuu lu iki 12 i- r>io Ir nuo 5 iki 7:30 \al. |*» piiiu.

J. J. HERTMANOWICZ, Notaras
3133 EMERALD AVENUE. 3^27120, ILLINOIS

I’. S. ISIIIKBI VIMIKI1S ĮMIKI MESTI S REIK Al. VOKE 1.1 ET< TOJE.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiihiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
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jSjp.MlliUĮj-giU «NU%i aiiieiii^K
Po vakarinių bažnyčioj pa

maldų kviečiami visi lietuviai 
susirinkti į Av. Antano perą 
pijinę svetainę, kurioje l»us 
pvnn t pruK i rtrūn.

Proarauia sudės iš murikos

l^ĮUlė-1^ Įvp-.atuaiV: lt 4b uu
patsan.” Gurglio ~!ūje bnvo p. 
Al. Krenchis, GnrgNenės—V. 
Zuletdmrtė, Onos—O. J Onai Au
te, Adelės—O. Johnsoraūtė,

Ittfcuyoioj, kovo D (L; &. 
Charles— 7:30 vai. vakare, 
vakare.

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

=

dainų ir kalbų. įžanga visiems 
veltui.

Cicerifėiai visur gražiai pa
sirodo. ftioj metinėj savo fcven 
tėję Ypatingai užganėdins vi-

> Moektv. Šakienės—V. BaUivi- 
(•ionė, Agnrkienėa—A lgnatai-

1 Itė.

Pn to sekė trumpas veikahi- 
kas “ Kryžeivis ir Lietuvis Ka 
reivis.” Jį atliko: Kryžeivio

sus. Tftdel viri Pr'~ Mockus, lietuvio ka-
sįdekime. Vietinis. privio—A. Krencius. Dialogų:sulėkime. Vietinis

‘•Lietuvaitė ir Paliokaitė” at
liko: lietuvaitė* rolėj A. Igna- 
taitr. palioknitėe—P. Tamufth 

•‘Karinin
kas ir kar?ivis” išpildė: kari
ninko—Ai. Krencius, kareivio 
—J. Mockus.

Vakaro vedėja buvo p-uia 
K. Kačkienė.

Gerbiamieji nariai ir narės!
Spaudo* Draugija po Sv. I’o- unite. Kitų dialogų: 
vylo glolm laikys susirinkimų 
kovo 7 d., ])obaįJiytinėje svetai
nėje, 2:30 vai. po pietų. Šiame 
susirinkime kiekvienas narys 
arlm narė, gaus naujas knygas, ( 
kurių žymi dalis jau tapo pri
siųsta. Tai gi meldžiu atsilan
kyti ir pakalbinti savo draugus 
‘Imu pažisiamup pnrasyli Stoti 
draugijoa. Paaiškinkit, kad 
WoMetfteti<> lietuviai niekados

’ dar nėra tokių puikių knygij 
itmt^ m- skaitą. Knygos yra di
deliai užimančios ir painoki 
nančios. Pradėjus skaityti, uc- 
sjnon pertraukti.;

.Spaudos Draugija kviečia vi
sus \Voreesterio lietuvius jia- 
tapti nariais šios draugijos. 
Kiekvienas katalikas, siek riek 
raustantis, turėtų priklausyti 
prie Šios taip naudingos orga- 
uizacijvs, nes visi gerai žinote, 
kad bedieviška r|>auda platina
si. Tai-gi reikėtų jai užkirsti 
kelių, o tų, gailina f išdaryti tik 
priklausant prie Spaudos 
Draugijos. t

Tai-gi brolau ir sesuo, painų-

Susituokė.

Uii itmdieiiyjv. vasario If. d.. 
Av. Ajitaiio bažnyčioje susituo
kė A. Kankratas su p-ie M. 
Daujotflitė. Pastaroji yra ;>osi- 

'žymėjasi veikėja ir scenos mė
gėja.

ledini ligos kloties.

• •

Pr.

DUQUESNE, PA.

R. K. rėmėjų 95 skyrius

styk kuorai esi, o tųsyk ži
nosi prie kokių nrganiaarijų 
priklausyti. Mes, litdųvini ka
talikai. tik tuomet galėsim pa
sekmingai kovoti su laifivauiH- 
nija,-'kuomet visi susispiesim 
į Hpaudos Draugijų. Tat dahar 
rašykis, neatidėliojamas, nes 
yra pn»ga. *•

fa MmmMUHb rwi.to •

PIRKITE KARES TAUPY-
MO ŽENKLELIUS W.8.S.j.
jĮ-g-i--- ' ! ■

► L.
rengia vakarų, kuris bus kovo 
20 d.. Uamegte svetainėje. Du- 
ųueaiie. Pa., 7 vai. vakare. Bus 
rodomi judamieji paveikslai iš 
gyvenimo musų Isganytojaus 
Vi<>š|iati(M4 Jėutus Kristaus.

Tai-gi širdingai kviečiame 
visus atsilankyti. Nepraleiski
te progos, nes šis vakaras 
inunih katalikams, yra už vM
svarbiausias.

Visas (jelnas skiriamus Liet. 
Raudonų jum Kryžiui.

Kviečia
Rengėjai.

AURORA. ILL.

«iojr lietuvių kolonijoj ir-gi 
fcuritvėrė Lietuvon laisvės Pa
skolos stotis. Pirmininku yra 
Antanas Jurgelionis, iždininku

PASPORTAI I LIETUVĄ.
A Matuojanti Lietuvon kreipkitės pusportų čia. Užtik

riname gavimų pasportų ir greitų išvažiavimų pdečiams 
ir iiopiliečiama. Advokatas J. P. U'aitehes.

EDMUND D. WITKAUSKAS.
4S42 South Wmm1 Simt, Cltogo. Uitam 1

X-■■■ .y . ■   --- ------------- ----- J£
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Siunčiant Pinigus į Lietuvą
Siųskime visus, nes didesnę pusę liunčiamų pinigų pa 

silieka žydai.
Mano k urvą. w BMuiBiMiaiu: 

toO auk-iuo *7A(I
I .OMl anK>.i*(y *14A4>
3.uon ankMny B43..M*
i.lMMi anieanu »70 ato 

ln4X>o auk-my SHu.ta 
3BJM»o auk.m* Mto.BO

Pi■ •»*|b*4m 4P į; I

turi gntiti pmigtiN Licluvtiji 
kimo ir J u* gumute kvitu* nitu pr

•m to moncy urdtri ir mirtM tų Kuru 
je. Jūsų pbiigai bus Uauųnti be nžvil- 

initų lonbft)

P. MIK0LAIN1S.
Brssklya. New York.

■aa

I

■■
k

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

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

Ut&rmnke, kovo 9 d.: East 
St. Louis, m. 7:30 vaL vakare

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

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

Augščiau nurodytos koloni
jos turės progų turėti pus save 
pažymėtose dienose be atmai
nos Lietuvos Misijų.

Kiekvienos kolonijos komite
tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių ir lx>nų 
užrašinėtojų.

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

Pusirupinti, kud kolonijų at
stovui pasitiktų Misiją nuly- 
dint j susirinkimo vietų.

Vardu Chicagpa Distrikta 
Lietuvos Paskolos Koudteto

S. V. Valančius.ir P. Baltutis, 
3246 So. liulsted SL, 

Chicago, III.

Telefonui: Drovcr 701, Drover 
3514, Yards 6120.

PAIEŠKOJIMAI.

Paicftkau J u ar j po J.>no Ir a uitu.’ .i 
Žiliu Jie pueiBM i* Kauno Red. Tau
rage* minto ftilaJ** l'tyCioa pirmiau 
ryvaan HpriBgvally 111. Bos 4S6 Juo- 
aopaa žiliu, palikt* pai-iy Barbora Ir 
«unu Juaoap* tr 2 duktera 19 tuet’i 
kaip Amerikoj *S gsvau latkkn M 
Tauragna nuo tamatoa pačio* Ir val
ku Ubai nori llnott ar tava* gyvn» 
ar mlr*a Jie paba ar ka* kitu* ma
lonėkit* duoti žinia Lal*ky.

Antano. Mortarj*.
9OS W. 35lh Ptav Ckkoga, |!|.
. e

ANT PARDAVIMO.
K1TRA

Paraduoto buėerao u* <r<x.><imo. 
Lietuvių apgrvutuoj vieloj, blaai* *t. 
*a*anciBi t*airnt*v per oaugot tnet’/ 
AtaUtaukite tuojau*, (.urdavlmn prie- 
Jauti* bu* vvfhiu* p.i: *«mt* 

^Bti.tanl M nu t Markei 
IMI K Kantrai.i Ate.

Abi pardav.tiju buiumm 
riu A-i įtvvtj. Turi nuli 
Uivjaua. AlstaautaLe.

4143 S M sMcm <hJ

4 kutat.u-
IrtUdUbltur

Avr.

REIKALAUJA.

SHEET METAL DARBI 
NIEKAI

Tnri būti prytyre snvo dar
be; kitokie Ini ncntsišaukia; 
gera mokestis, geros darbo su
lygo.-. Atsišaukite.

Roberte PorUble Oven 
853 W. North Avė.

T—f

Co.

■3JT" ■«

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
-----

■ «

Kas tiktai D Cicero norite 
gauti “Draugų” arba paduoti 
į jj apgarsinimu ar kokį dar
bų (Jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Ava.
n galima ganu makta •

Fabriko merginos—Gera 
mokestis mokinanties. 

Triunjios valandos. 
Ner&grestem Car Scal Co 

108 N. Jefferaon St.

*14.<IO | «kg»*lt< mergaitėm* »uvlr*
ItelkiUlntm Liet u vili te pardavėja 

turi būti MOirA lt. meti). A t *U* ti
kit*

Ž832 U. 47 Str.

14 mėty amžių u* Prityrimą* nerei
kalinga*. Imagvu* darbo* va lando* 
nuo 7:45 iki £ Ir 12 viUunda * u ba
lom I*. Gera* darbo aflygoa

A. D. sliotip 
lMi U. S5th Str.

Ant iiardavimu murini* muilas 245? 
S. onklcy Avė. Itltuij lUIdomA ant 
pirmu lubų 7 kambariai 2rių Ir S 
lubu po 6 ktiiuburiun.

TetaCoanokilc kildurr 7247

REIKALINGAS

NAKTINIS JANITOKH’S.

DAUBAS PASTOVUS •

GELIA ALGA

TOP NOTCH COOKIE co.
333 S. Western Avė.

MEK4. \rrEs KKIK Ai.lSKlON
lie! lamnaug pertlurėjlmo drukuie 

to darbo. Jiarte* luag-vuo. I’utu* dl*. 
nu* aubotoj. |J 5 00 auvaitėj ikpra 
dilo*. Puktlirua* utitkrlota*.

Amt-rii-an Bank Mote (to.
11* K JO Hlrect

II PIK AUNUOS.
Prityrė n>< rgtno* tnip put ir ne- 

pry'tyre prie dirbimo Gelly. Puperinly 
Kepuny Ir Nut pnoduky. Darbo* p«- 
atuvu*. Alga gera.

I'aior Paper Warr Wi»rk*
Ml W. Ink.- Mr.

PATARNAUTOJOS

Gera mukerijr; kambarys ir 
valgis. Atsigaukit? imu, house- 
keeper.

Lakota Hole!
3001 Michigan Avė.

BATHROOM VALYTOJAI.
Geni u tikėsi i s kambarin ir 

valgyt, AUisaukite. Lousekee- 
per.

Lakota Motei
3001 Michigan Avė.

T«1 Prover 7441

Dr. C. Z. Vezelis
LiFrrt vni nKirriHTAM 

Valandų* «uo • ryto iki 9 rak.
Kėdė įlomi* pagal o u tart m t 

4719 SO. AŠMĮ .A S D AVEVVB 
aru 4VMh G*rvd»

DR. S. BIE2IS;
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
X3UI Wrac 33tm> M.

Kampo K Lomviti 
Talefun*- Panai 4712 
Vaiamlo. | tr ' iki l

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS)

=
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=
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UKes rarauoaame
iHRtlAUHIiJJ UETUVIf t 'K1N1NKV KOtX*Nl J<»J AMERIKOJ UMHoJ per ANTANA RIKIU Ir 

*l‘g> vendiniu .u 4*0 L.1HTVV1A1R TKININK.M8 Kur praeita vasara nupirko 49 Ūktas Lietuvėj, 
Muau Kolunlj u J lietuvėj daugiau, l’kly nuperka negu Imant nykiu visoj Amerikoj- Turime S V klika* 
i>ran*tjas : Parapijas ir Kunigą aJWLAT FARU EREI nenori tarp lietuviu gyventi parduodu arta 
muilui paveda parduoti o pati* inufojss kitur ii niuay kolonijos. tikurlu uioa turime paėinu SS V- 
li<‘r gertąaucE Mntnr Ir thdctee mi Badinknls att Mėtosi* ir au t’yvnlctn tnaAlnuiim parduoti aut 
lengviausiu 'iinokėjliuu. ciraHau Ir Parnnkiaurioj vietoj. I-auknl lyrua ariitu*. leme moha au Jodte- 
mlu ir molla «m miilcltetniu itiat*>ln l>rrlingiuu.lu dėl visokiu auginimo JAVU, KVIEČIU, 
NIEŽU'. AVIM*. ŽIRNIU, niNŽU. 
RiLJi AIK\O IR 44ANIEVO8 ISEltOS. Orą* gvelkua vanduo lutai 
puikių yru tuvlngu etoru Ir upeliu priepai mieto Si'oTTVlLl.K.
gal. produktu *u kcn.nvlinn fabrikai ŠERIU SVIESTO I*<llrby*t<-r. banko*, tatny-i'loe teatrai vlaoklua 
Knutttivfa, ui * iiijIių yru antra* inn*y kolonijų* mietu* l.l'BI.Xl>T<'N. MK'H. ant Eivro Mt- 
i lilgan kranto ) kuri ka* diena daugybe laivu atplaukia *9 i'hicago*. Mlia’uukec tr kitu mhurty 
kuriame jra visokiu fabriku ir dar dideli nauji rubrikai yra buduvojetąl kuriame yra darbu ir ul- 
darbt Nepirki kitur ūke kaipo Uk uiunu NAl’JOJ IJETITV(.»J. RaAyk gauai ukiu kalaloga.

___ ...__ _ ___  _____ _______ ______ ________ i, RUGIU.
KORN!’. DARŽOVIC BI'l.VIU. VISOKIU SO1».\T* VAISU*. IMI. 

grrtui, krl«.j g*ri tvUrnvnti daug 
Mli’H. kurtame >ra Vkiniaku Tur-

I’IUIH oltA.ME l *ES Minai AI GINI.MIT.

Baru Michigan ym 22 tnylio* nuo tt>u*u kolonijų* mv tm turimo 45 ūke* paėmė ant pardavimo, 
ten trnir daug )>ra*tc*ar negu iiiuau kolonija tau kai* kulnoti Sūneli* *u žviru malta *uvta ten lun
ku rami Hari. Mich. k*me uk tinkam* yra Sodnu Auginimu. Pli'll*. VlflNIl*. AVJEČ11." 
Kintu* Griklaia* Buivi-m* netinka SlKNCJ auginti ir kiliem* lletuviAkicin* (uivuma perdaug 
įnirtai ten yrn tluug tuėdiu ūkių ir pigiai guuniuuc inurduoll.

I kit TI RIME 1>AR 4 IIETONE.

l'EACOi'K LB IH(>NS MlCIl. Ten laukai matai <l*r apgyventi tik KelŲilnai Krūmai ten 
«uvia |»imu žemiu parduoti nuo 9S lygi $1H ui nkcrl temo* EOUNTaIN IK Cl'STER MICH.
daug vidutinio gerumo uklų aut liūdink* U Ir «u ry v ui eta kurio* auvta purtai lurrd uudumo. Atva
žiuokite me* pu vlaa* ūkė* Ju* apvutintealmo *u atitomobilluiul kur galenito tlntaintau*!* ūke p*- 
nirinkti.

Ir Ru- 
stalelis

turime 
turime

llr. taarli

1

I
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PAKUI ORAME VAI43OMUR PR<»I»UKT4 S

l'tatankykito Valgomu produktu per tiitiau BrauglJ* niro Jum* ) m lota u* prtalijaitno šviežiu* 
kiauliniu* geru SVIESTA. ElETl VlšKV 8VIUL*. TIKROJ MEBAt S. VU4OKK* KRlCOf. ŠIENO.

I’AKIM OBAME f lEPVfc ROtEs IR PAV>t->I<> Ml HEl.HK.
ima ?on ooo nutarti I levitu mod»llu Ir illeou riaukiu rajra tinilrla ruv,

klu putaeaoi medeliu ir grnžuiuaiu žtaaaėiu krumu ir Hunu.

Vlk ACiJAS PRAi.Elsk.l lE .Mt M. MULUMKM.

Kreipkite* | mn« norinti turėti tArpo Uetuvlu proJcl*U vakari Joni* gura, viola p.i» goru* lietuviu* 
Ūkininku J-intauua* vukaclju* Me* puleftkualme Jutu* prie Etero arba l'pi llo.

Ir-siKAŠYkiTE l KIŠKA 1-AIKRAšli.

"l'KININKl' 2.IN1OS" Kuri prad<*iuie išleidinėti nuo baiandilo mtoeaio ei* k** dvi **valtA* kar- 
tn. BETARTI VISK OK llluotruoto* Siurnaliu Eormo Ju 11*14 nuo 1* lyg 24 puslapių. Kuri* t>»duvina* E
*vnrbtau«ta linine, laipina MukalUikiaualua raštu* au gerinualiui iHitiirlinui* ir piunokiniinni* uple x
vtaokiu* takone nktntnkavhne. talpinei* dėl moterių nuodingu* iia*l«k*Jttniu* kur ra* rtaokių puMtno^ 
kinitnu upei namų tvarku Ir švarumo *pl* patarė dlrn* npie visokiu* pagaminimu* Ir kortam ii tnt~ 
dainuua Ir tt. Talpinai* vi*okta g*rru* Alminišku* putaakaiiiuiua. Talpinsią Jauaonicnaij luudaJuulIiuua 
ir ratvri*. taJ pina tuntu tlnio* tr visokiu* prannM mus iAprekybim ari t n-a. t'ŽSIRAŠYKITE kiekviena* 
Uetuvta t* pulku ir n u u d Inga laikrašti Kainu meiaias »1M. pu*«U metu *1. Ctrubožuos* 92.4* 
metam* Malunckite pagelta-ti gauti *T’KIXIWKU ŽINIOMS" Kodnuglausi* rkultitoju reikalaujame 
vlaa** kolonijoMi AGH.VTI rinkti prenumeratorius Ir ufmkelMmua. Prašome Kureapondentu* Ir Ra
šytoju* | talku įtugeliM-kilc Jusu ir visuomenė* tai kroku visokia gerais raštais patyrimais užpildyti 
uft kų ilkulao tariame liftu. Hf VIHoKEIH REIKALAIS Kreipkite* ) LIETUVI!' ŪKININKU 
liRAl.GtJOS AdmiBlMlratonu ANTANA K1EP1H. Ant Adreso.

•

Lietuvių Ūkininkų Draugija
Robinson Building, Scotville, Mich.

s 
įl

i

i

hitai

F. P. BRADCNULIS
Lietuvis Advokatas

Attorney at Law 
U Mmror. One. Marti |

Į--------------——.

,Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILUJIOl* 
Telefoną* Yarto MSS 

Vainoto*: — f Iki 11 t» ryto: 
4 po ploty Iki I rak. Nedėlio
to t • buo 4 iki t vai. vakar*.

j
i

u

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgu
Ofisas 4930 W. 13 8t.

Kamp. 49 Ooart
R*-*. I2r» W. 49 Avuau*
Tal^uum UKtoO 4444 

Oftoo Cx*o 49 
KA141AM* UETUV1M.A1

Gvraiusias būdas puaiunumo piniRU Lietuvon. tai LwtQV(N 
ženklai (inirkėa,) kuritm yra atvežtoa ii Lietuvai, kad lunerikiečiai nu-Į 
aipit-ky gulėtų nusiųsti Kavieuisicms netik dėl Ui&kų, bet ir didina? su* < 
inų. pinigų vietoje.

Kukvicmui perkautu Lietuvo* Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 suk- ' 
siaus (41.2u; gauna p*iiu<Ljthnj, kuų uumuatu* Lmiuvua turiu Su 
Pažui ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pailgais. Puto arba; 
Iždinės stotyse.

PažtaĮeuklisi yra šitokių kainų : po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 akali-^ 
kų, taipgi po 3 ir po 5 nukabius vienu. (100 skalikų audaiu uukiunų).. 
Parsiduoda po 25 centus už auksinų.

Lietuvos l’nžto ženklai paraiduos lik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiailį 
kajp už vienų duberj markių ncsiunėiame.

Reikalaukite rieriniouse Tautos Fondo skyriuose arba pu centro a. kj 
retorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. i
HiMM>wtiiiumiHHiHitHmHWHiHiinimn miuiHminumuiutiimiiuuiiuntininn

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- ------------------------



9 DRAUGAS

į CHICAGOJE. j
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

■UInu- jiems 
!' nrio Raiid

Ketvirtadienis, kovas 4 
Šv. KAZIMIERAS.

Penktadienis, kovas 5 
šv. Fridrikas.

d.

d.,

PASAKO TEISYBĘ. KAIP 
YRA IŠTIKRŲJŲ.

Pateisina ateivius; kaltina pa
čius amerikonus.

Amerikoniškus organizaci
jos “Young Mens* (’litistian
A-M»<-int’ori" ateivių ameri- 
kiuiizuvimu skyrių* lomi.- <l,e- 
noiuis turėjo savo susirinki
mus Sliernian vi<*šlmtvj.

l’žvaknr susirinkime indo- 
mių kalbą pasakė J. A. Ililler. 
Str-i rinkusieji negalėjo nt i 
stelM'ti privestais Hitlerio fak
tais.

Ililler sakė, knd svetimša
liai žmonės per, taip vadina- 
jną. jų atnerikonizavintų no- 
tenka daugelio -n\«» g?rų ypa 
lybių. Dažnai svetimšaliai de 
mornlizuojasi susirišdami su 
čiagimiuis amerikonais.

_ “Dan.-reli- žmonių sųprntau- 
ja”, kaliojo Ililler.” kad eia 
visur dariai trukšmus ]takelin 
svetur gimusieji agitatoriai. 
Bet yni neužginamas faktas 
kad didžiuma tų agitatorių y- 
ra amerikonai. Amerikonus aš 
suprantu ne nnturaliznntus at
eivius, liet visus tuos, katrų 
tėvai ir jie pntys yra gimę ir 
augę Amerikoje.

••Piktadarysčių statistika 
Chicagoje. pav.. kimaiškiausin 
paliudija, kad čia piktadary
bes atlieka daugiausia ameri 
komii, kurių tėvai ir jie pa
tys šioj šalyj gimę.
^-‘‘Iš tuksiančiu svetimšalių 
— š«n .-ikaitliiin ineina 
gimę svetimšalių vaikai 
pasitaiko piktadarių, 

amerikonų — net
Tolinus Ililler pareiškė, kad 

karės metu žymi dalis ameri
konu pasirodė neištikimų ša
liai. Nors svetimšaliai nuolat 
buvo ujami už jų neprisiriši
mų prie šios šalies, bet jie visu 
karės metu buvo ištikimesni 
šalini už pačius amerikonus.

Ir šiandie visokia pragaiš
tinga pro|>agan<la varoma 
prieš svetimšali u r. Tas daro
ma blogais tikslais. Nes fak
tai liudija, kad reikia nmeri- 
koninti ne svetimšalius, bet 
jmčiits amerikonus.

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

Įatlrab julrA 1!*!

ir čia
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ler, protingiau dirstelti į visų 
stovį, pastndijnoti faktus ir 
pnlinuti nepasiti ketina i žiurė
jus į svetimšalius. Reikia būt 
teisingiems.

APMUŠTAS IR APIPLĖŠ 
TAS GYDYTOJAS.

‘ RAUDONŲJŲ" ŠEIMYNOS 
NEREIKALAUJA PA 

ŠELP0S.

Cliiragojc organizuojamas 
komitetas, kurio tikslus su
šelpti uždarytų kalėjiman ar-
ha <l< |H>rtm»!ų radikalų |msii 
likusius lw* iižlnikvnm šeini v-• •
mis.

Pranešama, kad toksai ko
mitetas čia vjsai uorei kai ingos. 
Nes tik keturi radikalai lai
komi kalėjime. Bei ir jų šei
mynos tulmdmi riaujn. Kiti 
radikalai paliiiosuoti ir |n*1- 
mju uz.hu k\Iną pasenovei.

Bet kampanija plerinsi. 
kad deportuotų radikalų šei
mynas Imtų taipimt pasiųstos 
ten. kur pasiųsti anų vyrai 
ir tėvai.

VIENUOLIKAI MĖNESIŲ 
IŠLAIDŲ.

Miesto tarylam finansinis 
komitetas pagalinus apsidirbo
su miesto biudžetu. Išlaidų 
miestui komitetas paskyrė tik 
11 mėnesių vietoje 12. Išviso 
išlaidų $3?.23M.91.*».O4.

Miestiniams darbininkams 
užmokestios padidinimas pa
likta?. ant šalies. Tam padi
dinimui per nudils reikia $5,- 
500,000. Gi kur gausi tuos mi
lijonus.

Viennolikai mėnesių išlaidos 
reiškia, kad už vienų mėnesį 
negaus iSlaidų nei ntskiri de
partamentai, nei valdinin
kai, nei darbininkai, nei ki
ti.

Evanstone ]Hi|iciii(innniN ir 
gaisrininkams padidinta už 
mokestis — $40 j»cr mėnesį 
linu ginu kiekvienam.

Chicagos [Milicijos kapitonai 
reikalauja padidinti jiems al
gas jut metus ligi $4,125. Da
bar jiems mokama $3,300.

50 Imrzdnskutyklų savinin
kų vidurniestyj sutari* už 
barzdų nuskutinių imti 25c.. 
gi už plaukų nukirpiinų 54 k

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO KUOPŲ DO

MAI.

L. Vyčių Chicago.* Apskri
čio kuopų atstovų susivažia
vimas bus neilėlioj, kovo 7 d.. 
O oo.-i,, *••• S,*1 ■ X*•««•

v«at* ••*«• Kit/jmin

parapijos svetainėj, ant 46 th 
ir Wood St.

Visų meldžiame skaitlingai 
laiku suvažiuoti.

Apskričio Valdyba.

'•t

ir

IŠ NORTH SIDES

Dr. Snul Solomon, 801 No. 
Iji Salio gat., per telefonų bu
vo pašauktas atvažiuoti ]>o 
vienu num. West Krie gat. 
pas susirgusį vaiką.

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

i

* *<Ta*T|B B FABIJONĄ*

A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank

‘ W*L CSTATE INSUHAHCC
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Kaip kitais metais, taip 
šįmet northridiečiai iškilmin
gai npvnikščios 4-tą dieną ko
vo. kni|io Tautos šventę. Tą 
dieną 7:30 vai. vakare bažny
tinėje svetainėje. 1<»44 Walmn- 
sia Avė. įvyks ilitlelės pra- 
kallios. Kalfite Kun. N. Pa
kalnis ir kiti žymus kalbėtojai 
apie R R. Kry’žių ir kitus 
tantoa reikalus Tninjn kalbės 
ir vietinių draugijų pinuinin- 
kai.

Nepraleiskite progos. Geisti
na butų, knd tame vakare ko- 
idnugiausia įsirašytų narių i 
i^iuinuoiA Kryžiaus dr-jų. 

kad likusieji 
Lietuvoje gro- 

i«-šais, nrsigailė- 
I,. Teigi padėki-

doiiojo Kryžiaus 
Atsiminkime, 
musų brol

bit
rrv" <1am;

I

ir

; kovoti pi budėdami 
prie Raudonojo Kryžiau-. Tn- 
dolieris, įmokėtas į L. R. K. 
S. Draugijų, palengvins mus 
broliams vargus, užgydys jų 
žaizdas, kurias padarė prie
šai.

Padėkime 
darni prie L. 
gijos:

kariauti prisidė 
R. K. R. Dnm*

/

Kviečia rengimo Kom.

PRANEŠIMAS.

Susirinkimas Simaiio Dau
kanto dr-jos bus nedėlioj; kovo 
7 <1.. i vai. po pietų. Mnrk 
\Vliite Sųunro svetainėj, 29-tn 
ir X<». Halsted gatvių. Būtinai 
turite visi susirinkti, nes turi- 

i mn dnie* dalvlrn hprffr
ii, u iiibmusm kuslmk U im-

Thomas Janulis, pirm.
nų.

IŠ BRIGHTON PARK.

Tautos Fondo (it) sk. laikys 
mėnesinį susirinkimą kovo 7 d., 
š. m., parapijos svet., prie 44- 
tos ir So. Fairficid avė., 2 vai. 
po pietų. Malonėkite visi na
rini atsilankyti, nes turimi* 
daug svarbių reikalų.

J. A. Poška, rnšt.
* ' I.. ... T ....

IŠ BRIGHTON PARK.

Atsiimkite paliudijimus.

Kas aukojote nemažiau 10 
dol. Tautos Fondo IKI skyrių 
prakalbose, lapkričio 27 d.. 
1918 m., meldžiu atsiimti paliu
dijimui* iš T. F. akyrio rašti
ninko.

J. A. Poška, T. F. «k. rast., 
4436 So. Washtvnaw ave^

IŠ BRIDGEPORTO. •

k D. X. 29 kp. Fusirinkimaš 
įvykt* kovo 4 d., 1920 in., t. y. 
ketverge, 6v. Jurgio jtarapijot; 
svetainėje. 7:30 vai. vakare.

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

Taip-gi malonėkite atsivesti 
ir naujų narių.

J. Andrišiunas, rast.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ.

PAIEŠKO

Pnletkau A. fhnufdlno. JI* yra > 
pt-dij > colių atigVIo blladno valdo, 
kreiva noai ir ta-maių plaukų. Jia at
vadavo i* Chlengo* ) Rockford* III. 
Jia apalmveno ant vieno kambario 
M manim apie pora savaičių Ir va
liau* dingo paai imdama a mano |7» 0# 
vienu <'ekl 111.00 Ir gar* laikrodėli. 
K** nitemytumet toki kmogų mojo, 
nekito pranerti o rauelte 110 00 
vaaų.

2314 W. 23 PI. Chicago, UI
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Sėdynėj, reservuotuos. Tikietus galima gauti pas kolonijos veikėjus ir Darbininku krautuvėse.
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Uatavya Oratmriu,

—•eee

Kantri Alena
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Musu kainos auksinu nupigintos ir vrn tokion’

Vakarais, 812 W. 33 St.
Tcl. Yardi 4«M

A R-ŽINAI
kad tas yrn vlaUk*l bu Įima; kad por Ueluvlų Prakvbo* Bendrove Ta maga graliai gali pa*iųMl pinigų 

m riekiama £l»tuvojv?
Kadangi Uek daug pinigu Jau m ■lunCtama per Bendrovę tr keliai ptirjtuniituul ant įlok P«- 

lengvė-jn. kad dabar
Wb. h hiM 3 \VjTii zt-/
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

8

S. D. LACHAW1CZ
__._J____ _  ' MMarnauja. lala*-

tav*M k* plglauaia l^ėteAI* inrtdtl:------:
atauki). • niano įtart.* biMit. ataaaMlau

u al-

TeL ObmI M

•A*T*

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

m.
V*L*MDO*i • IM •

S. D. LACHAWICZ
IZatevy* Orabnnu. pMartiauJa. laida-j 

tav*a* ka pigiausia. IMk*la uw>iatlu al- 
Utauki). • ttisnr daru* btwi«. atgaaMtau

L. D. S. CHICAGOS APSKRITIS Nėd., KOVO 14 i, 1920
Vaidins Liet Vyčiu 5 Kp. Artistai Mėgėjai Dar” 7 JO vai. Pradžia 8:00 vakare.

Z

Aiyan Grotto Temple, 8th ir Wabash Avė.

>*" ■ ■ •
Dr. L L MAKARAS

Lietuvi* Gydytoju tr Chtrartpu
M—rUndri ><UM M, Nlchtru **«. 

TrUfara. Failam* Mg Ir Pallma* 3IM 
Chlcagnj: 4115 Ko. W«mmJ Htr.

Tik KrOrrr* tabako naa B:3* Iki 1><*

X-

10M7 Po. Mlt-hl

<n

■u

JOSEPH C. W0L0N
Jetuvis Advokatas 

»» HO LA SALK MTTIEET 
Qr»anime> Tai HumboMt »? 

Vakarai* >»ll W tl-nd Rtraa* 
Tai Rnctrarall <»»» 

CHICAGO. tll

Joną* Warrkr>l«
l.inculn Ate. JliK<funl.

THefonaa Mala MM

T«i*fo**B 1’uLLma* <•

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IH 

CHntUHOAB
OflMM 11T11 įnrAiiraa

Adynoc Iki • Mryto — 1 Iki
I po plotų — < !• iki t:M vakare. 
Nodėllocnla nuo K iki 11 Ikryto

X . ..................................... ...

E■ V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OfUaa !>i<bBfc«tyJ:

29 Bouth La Šalie Street
KambnrU 321 

Tcl. Centrai <300

fUvd«l. »33 niv. <l»U*gn
THrfcma, llaymnrkrS SM«

DR. A. A. ROTH,
Rimu gydytai** tr rfUrurgsv* 

ftperljMllvtaa McitrrUBrų. VyrlRkv 
Valkų tr »Uų <dan>a>«Kų U<ų 

Ona*«: 13M So. HalaOcd HL. Clik-*g^ 
Telefoną - i ’roirr HP3

| VALASDAA: 10—t i VT*** »—* P“ 
pl«ų 7—» «*A. Kr JHinMiB 16—1* < Ę

Mcb Jnn guu&amt tintų, kad pinigai per mu» B’uati nu«ln* Liettrron tr 
taiko.

Bei tUatcraių informacijų r*i>k tvojau* ant Miniau paduoto *dr«*o. 
M priduoti allklal uuralyt* **vo adreaų tr luun r-'nigu* *1 tračia t e Ir mn

100 auksinų $2.00 2,000 a*9ksinų 40.00
200 9f 4.00 3,000 60.0(1
.300 f e 6.0Ū 4,000 9$ bu.<jo
400 >> 8.00 6,000 99 100.00
500 f t 10.00 9,000 99 150.00
l.otio 20.00 12.000 99 200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTU0TA8

Lithuanian Sales Corporation
120 TREMONT STREET. BOSTON, MASS.
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