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METAI-V0L. V. No. 55 

Airijoje Tik Vienos Kra
tos ir Persekiojimai 

SUAREŠTUOTA 3 SINN- .valdininku pasta. Vežama 
4. 1 k 

FEINERIŲ VADAI. ! pašte pagrobė ir pranyko. 
Šitas nuotikis supurto visą 

Pagrobta lordo French pasta. į Dublino policiją ir militari-
1 nius viršininkus. 

Dublinas, kovo 4. Vakar j Tad tuo jaus po pagrobi-
čia anglu kareiviai su polici- Į mo pastos kareiviai su poli-

LIETUV0S GIRININKŲ SUVAŽIAVIMAS. X. 

ja užpuolė Liberty salo, Lar- j ei ja užpuolė tos miesto da-
kino transportiniu darbinin-1 lies privatinius namus. Vi
lui susirinkimų vietą; Banba suose atliktos nuodugnios 
sale, streikuojančiu. dabar, kratos. Daug intariamų žmo-
groserninkų pagelbininkų or-1 niii suareštuota. 
ganizacijos susirinkimų vietą: j Bet iš pastos nesurasta nei 
Gaelie sąjungos ofisus; Leins-į vieno laiško, 
ter airių kolegijos kambarius, 
ir visą ei h; privatinių namų. 

Tarpe suareštuotų airių va
dų svarbiausią vietą užima 
William O'Brien, transporti
niu darbininku vadas. 

Be to suareštuotas Tbonias 
Hunter su Peter Olaney. Pir
masis yra Anglijos parlamVnto 
narys iš Cork provincijos, Ai
rijoje, astrasis — drabužių 
dirbimo firmos ' 'Republican 
Tai lors" vienas iš savininkų. 

Pagrobta lordo pasta. 

Ginkluotas burvs vakar čia 

Nužudyta 3 žmonės. 

Sulig pranešimų, per pra
eitas dvidešimts keturias va
landas visoj Airijoj žuvo 3 
žmonės. 

Ieškomi pavogti šautuvai. 

Turkija Gaus Taikos Sutarti 
TURKAI BUS PALIKTI BE \ e viskas yra žinoma 

. LAIVYNO. | Turkijos likimą. Gal i vyks 
i ! tartyje kokių pataisymų. 

Turės mažą skaitlių kariuo- Bet yra žinoma, kad Turki-
menės. ] ja ateityj neturės jokio kai 

laivyno. Kariuomenės turės 
Londonas, kovo 5. — Augu* 

čiausioji talkininkų taryba ir lutoms šalims nebus pavojin 
visa taikos konferencija kovo ga. 
3 dieną čia pabaigė savo se-

tik policijinkis tikslais. Taigi 

*W 
S. Valstijos nesimaišo. 

t Sekanti taiko, konferencijos i Pardaneiius kontroliuos tai-
sesija, sakoma, įvyks Ttalijo- ["kminkai ar taurų sąjunga. A-
je, balandžio pradžioje, kur ! pie tai dar negalima pasaky-
bus rišami kiti taikos klausi-; ti nieko tikra. 
mai ir aptariami nepabaigti 
reikalai. -

Turkijos klausimas. 

Taryba sesijos pabaigoje 
svarstė Turkijos klausimą. 
Viskas patvarkyta. Taikos su
tartis Turkijai bus sustatyta 

Už#stalelio sėdi Miškų Departamento Direktorius Povylas Matulionis. 

ANGLIJAI GRŪMOJA 
NAUJAS STREIKAS. 

Queenstown, kovo 4. — Di
delis skaitlius infanterijos, 
pilnai apginkluotos, su 7 ofi-
cierais ir policija priešakyje 
apsupo Rusbbrooke dokus i...» ,. ' . , , . ' . ,. 
z •» , i x - i • i «A M1.!41 g*« susilaukti naujo di-
(prieplauką) ir padare kratą 
pas :>(H) darbininkų. Paskui iškrėstas kiekvienas 

v»enoie gatvėje susistabdė ve-! dokų departamentas ir ofi-
žinią, kuriuo buvo vežamai sai. 
Airijos valdytojo, lordo) Ieškota pavogtų šautuvų. 
Freneb, ir kitų vietos anglui Bet nieko ypatingo nesurasta. 

17(MMKf darbininkų, dirbančių ypatiųguoįi fcnukkiiu krtmu-
prie tfunsportį vieškeliais. ^ ig v i p n o f r o n t o k i t a n 

PEKINE PASKELBTA 
KARĖS STOVIS. 

boms. Šitie nori, kad Sban-
tungo klausimas išrišti butų 
pavestas tautų sąjungai. 

Grūmoja rezignuoti. 
Kinijos užrubežinių reikalų 

ministeris ir jo padėjėjas gru-
moja verčiau rezignuoti, ne 

Nes japonai mėgina juos pa-1 kaip stoti tarybosna su Japo-

KINAI NERIMAUJA 
PRIEŠ JAPONUS. 

delio darbininkų streiko. 
šiuo kartu grūmoja streiku 

TROCKIS TURI KARALIŠ
KĄ TRAUKINĮ. 

* 

Traukiniu vežiojami 6 auto
mobiliai. 

Londonas, kovo 4.—Rusijos 
bolševikų armijų vyriausiasis 
vadas vra Leon Trockii. Jis 

ANGLIJA NEGALI PRIPA
ŽINTI LENKŲ TAI

KOS SįLYGŲ, 

Bei čia paskelbta, kad Dar 
danelių kontroliavime nebu
siančios dalvvuvo S. Valstijos. 

Pranešta apie žudymus armė
nų. 

draikų pasiuntinystė Pa
ryžiuje gavusi žinių, jog tur-

artimiausioniis dienomis. Ir! kai žudą graikus ir armėnus 
kovo 22 d. sutartis bus induo-
ta turkų atstovybei 

• 

Jų streikas suparaližuotų 
maisto pristatymą į 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
stinų pasekmių. 

imti į savo tinklus. 

PEKINAS, vas. 2:1 (suvėlin
ta).—Čia, Kinijos sostinėje, 
paskelbta karės stovis. Aplink 
miestą sutraukta daug kariuo
menės. 

Studentams uždrausta rink-
ties prie miesto vartų ir saky-

nija. Bet Kinijos militaristų 
partija, katra, sakoma, japonų 
apmokama, jau pradėjusi 
slaptas tarybas su Japonija. 

Pekino vyriausybė užverčia
ma telegramomis ir peticijo
mis iš visų Kinijos kraštų. 
Ir vis protestuojama prieš tas 
siūlomas Japonijos tarybas. 

Sbantungo gyventojai, pati prakalbas gatvėse. 
Visam mieste stovis kuolab- j sfcelbė, j 0 g jie atsisakysią mo 

jaus intempiamas. Priešjapo- j k ė t i m(>kesčins, jei vyriausybė 
ninis sentimentas didėja ii j sutiksianti stoti tarybosna su 
kas momentas galima sulauk-1 Japonija. 
ti dideliu nesmagumų ir susi

skolina pinigus. 

SUTRUŠKINTA DENIKINO 
ARMIJA. 

Bolševikams tekę 17,000 
kareivių. 

Jo specijalis traukinis turi 
14 vagonų ir du stiprių spėkų 
garvežiu. Prie traukinio pri
taisytas bevielio telegrafo apa
ratas, kuriuomi "apturima ži
nių net iš Londono. 

Vienas traukinio vagonas 
paskirtas spaustuvei ir spaus
tuvės ofisui, kur spauzdina-

t 

LENKAMS NORISI UŽ
GROBTI DALIS KITŲ 

RESPUBLIKŲ. 

Lenkai nori globoti mažesnią
sias tautas. 

Londonas, kovo 4. — Lenkų 
padarytos taikos sąlygas 
bolševikinei Rusijai negali 
but priimtinos. Anglija irgi 
negali patvirtinti tokių keis
tų sąlygų. 

PORTUGALIJOJE SOVIE
TU RESPUBLIKA? 
# Į 

Madridas, kovo 4. — Iš Por
tugalijos parubežių gaunama 
žinių, kad Portugalija ap
šaukta sovietų respublika, ^ai 
atlikę darbininkai. 

Tečiaus tos žinios nepat-
virt i narnos. 

AMERIKONAI PROTES 
TUOJA PRIEŠ PADA
LINIMĄ ARMĖNIJOS. 

Londęnas. kovo 4.—Reute 
rio agentūra gavo iš Maskvos Į pėstininkų ir kareivių kompa-
depešą, kurioje sakoma, jog j nija su kulkasvaidžiais. 
bolševikų kariuomene visu i Trockii su tuo traukiniu pri-

Taip praneša iš Maskvon 
mas Trockio laikraštis apie ^ m i k e l i a v c s ( j e o r f f e I j a i w_ 
kares bėgi. , ̂  socijalistas, buvęs Ang-

Kitam vėl vagone laikomi | ] i j o s ] m r i a mento narys, 
net 6 puošnus Trockio auto
mobiliai. Vienai automobilius 
seniau priklausė buvusiam ca
rui. 

Prįe traukinio įgulos prigu
li 250 parinktų ištikimiausių 

y y 

sentimentas apima j Kad labjaus prisigerinti Ki-
k irt imu. 

Tasai 
kuone visą rytine Kinijos res-1 nijai, Japonija pasiųlė kinų 
publikos dalį. Bijomasi, kad į militaristams paskolinti 5 mi-
neįvyktų abelnas sukilimas 
prieį japonus. 

Nesutikimų priežastis. 

Šiandie svarbiausioji kinų 
ir japonų nesutikimų priežas
tis—tai Sbantungo pusiausalio 
klausimas. 

Japonijos vyriausybė galva
trūkčiais spiriasi kuoveikiaus 
pradėti tarybas tuo klausimu 
su Kinijos vyriausybe. Japo
nija turi vilties tą klausimą 
savitarpiai išrišti pirmiau, kol 
Suv. Valstijų senatas ratifi
kuos taikos sutartį su pataisy
mais, kuriais paliečiamas ir 

Shantungo pusiausalis. 
Tuo tarpu Kinijos liberalų 

elementai ir studentai prieši
nasi siųlomoms japonų tary-

lijonus dolierių ir tuo patini 
sulaužė sutarimą su talkinin
kais susilaikyti kokiam laikui 
su paskola. 

Kinijos liberaliai elementai 
ir studentai yra numnonės, 
kad kuomet Pekino vyriausy
bė pradės tarybas su Japonija 
Sbantungo klausime, tuomet 
Kinija neteks gerųjų Ameri
kos velijimų ir viso pasaulio 
sąjausmo. I r tuo patini Kinija 
bus pirversta pasiduoti pilnai 
Japonijos kontrolei. 

Ve kodėl čia pakilę nerima
vimai i r kerštas prieš Japoni-

Paskelbta karės stovis, nes 
prisibijoma sukilimų prieš ja
ponus ir militaristų revoliuci
jos. 

greitumu briaujasi ant Kau
kazo. » 

Depešoje pažymima, kad 

važiuoja netolies karės fron
tų. Paskui #arčiau frontų va
žinėja automobiliais. 

PREZIDENTAS SVEIKES
NIS; BUVO APLEI-

DCS RUMŲS. 

autokratas. . 
Kaukazo apylinkėse gen. De-n Tai naujos rųšies Rusijos 
nikino armija visai sunaikinta 
ir 17,000 kareivių paimta ne
laisvėn. LATVIŲ ATSTOVAI 

VARŠAVOJ. 

Įvyks konferencija taikos 
klausime. 

Pirmu kartu buvo išvažiavęs 
automobiliu. 

Washington, kovo 4. — Va
kar prezidentas W ii šonas pir
mu kartu sirgimo laikotarpiu 
buvo apleidęs Baltuosius Ku
inus. Buvo išvažiavęs auto
mobiliu. 

Su prezidentu važiavo jo 
žmona, Dr. Grayson ir slap
tosios tarnybos agentai. Auto
mobilius buvo uždarytas. 
Daugelis fotografų fykojo pre
zidentą nufotografuoti. Bet 
tai daryti uždraudė policija. 

Oras buvo puikus. Tas duos 
daugiau stiprumo prezidento 
sveikatingumui. • 

. Varšava, kovo 4.—Čia atke 
įiavo Suomijos, Latvijos ii1 

Rumunijos atstovai. Dar lau
kiami atstovai iš Estonijos ir 
Lietuvos. 

Lenkai pakvietė tas viešpa
tijas čia konferencijon bendrai 
pasitarti apie taiką su bolševi
kais. 

! \ 

TURKIJA BUS BE KARĖS 
LAIVYNO. 

Ko lenkai nori? 
• 

"Lenkai savo sąlygose , 
•praneša Lansbury, "padeda 
reikalavimą, kad prie Lenki
jos butų priskirta žymus plo
tai, prigulintieji nepriklauso
mai Latvijai, žymios Rusijos 
teritorijos ir žymios dalys, 
prigulinčios kitoms tautoms, 
kaiminingoms su Lenkija. 

" Pagal iaus lenkai reika
lauja nuo Rusijos atskirti ma
žesniąsias tautas, gyvenusias 
buvusioj Rusijos imperijoj, ir 
anas pavesti Lenkijos globai / ' 

Tai prancūzų darbas. 

Lansbury pažymi, kad len
kus prie tų negalimų reikala
vimų stumia ir palaiko Pran
cūzija. -

Ir todėl Anglijos vyriausy
bė neprivalo sutikti su tokiais 
lenkų imperijalistiniais norais. 

Darbo organas Herald ra
šo, jog naujos respublikos, 
Georgia ir Azerbaijan, stos 
taikos tarybosna su rusų bol
ševikais. 

New York, kovo 4.—Talki
ninkų premjerai yra sumanę 
tikrąja. Armėnija padalinti Į 
kelias dalis. Gi Armėnijos res
publikai palikti nežymius že
mės plotus. 

Amerikoniškas * Armėnijos 
nepriklausomybės komitetas 
čia pakėlė smarkų protestą 
prieš toki talkininkų sumany
mą. 

Protestas nukreiptas Suv. 
Valstijų prezidentui ir kongre
sui. 

mieste Rodosto, pietrytuose 
nuo G ai Ii poli. 

Bet nėra apie tą patvirti
nančių žinių. 

Nesenai trukšmingai buvo 
paskelbta, jog turkai išžudė 
20,000 armėnų. Paskui pasi
rodė, kad netiesa, kad apie 
tą žinios pramanytos. 

Prancūzai Turkijon. 

iš uosto Marseilles trans
portu Austiia turki jon iške
liavo ŲJOO prancūzų kareivių. 

Kareiviai bus išsodinti Kon
stantinopoly,]. 

Anglijos admiralitetas už
gynė pasklydusias žinias apie 
siuntinių slaugiau Anglijos 
karės laivų į Dardanelius. 

DAUGELIS STREIKININ 
KŲ NETURI DARBO. 

DUODAMA VĖJO KAIZE
RIUI. 

Gali pakilti naujas streikas. 

Pavadinamas įis bailiu. 

Paryžius, kovo 4. — Vietos 
darbininkų unijų atstovai tu
rėjo susirinkimą ir tarėsi, ko
kių priemonių imties, kuomet 
daugelis streikavusių geležin
keliečių prašalinami riuo d 
bo. 

Susirinkusieji padarė rez< 
liuciją, kurioje pareiškia: Kad 
jei darbdaviai ir toliaus pra
šalins darbininkus nuo darbo, 
tuomet jie turi laukti kito ge* 

j ležinkeliečių streiko. 
Prašalinti nuo darbo dar

bininkai turi but atgal priim
ti, sakoma rezoliucijoje. 

. Londonas, kovo 4. *r Augš-
čiausioji taryba nusprendė, 
kad Turkija turi but palikta 
be .karės laivyno. Lygiai ir 
armijos didumas bus nustaty
tas. 

BENSON PASKIRTAS SIUN 
TIMO TARYBON. 

Washington, kovo 4. — 
Prezidentas Wilsonas siunti
mo tarybon (shipping board) 
nariu paskyrė išėjusi iš tar
nybos admirolą William S. 
Bensoną. 

ADRIATIKOS KLAUSIMAS 
BUS APTARIAMAS 

BALANDYJ. 

Berlynas, kovo 5. — Prūsi
jos seime seka kova klausime, 
ar buvusį vokiečių kaizerį at-
savinti nuo jo čia paliktų į-
vairių nuosavybių, ar palikti 
jam anomis naudoties poseno-
vei. 

Soči jai istai atstovai stovi už 
atsavinimą. Pavadina ji bai
liu ir kitokiais vardais. 

Sako, jis, kaipo vyriausias 
vokiečių armijos vadas nepa
guldė savo galvos būdamas 
armijų priešakyje, bet nak
čia, kaipo didžiausias bailis, 
palikęs armijas, pabėgo sveti-
mon šalin. 

v Be to, soči jai istai atstovai 
išreiškia abejonę, kad buvęs 
kaizeris vargiai ir paskolos 
pirkęs karės metu. 

Brusselis, kovo 5. — Beigi-
iliiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiUlliiiiliiiiiiHi į jos parlamentas prielankiai 

Londonas, kovo 4. — Augš-
čiausioji talkininkų taryba 
balandžio pradžioje turės savo 
susirinkimus mieste San Re
nio, Italijoj. Tenai tad tuomet 
išnaujo bus aptariamas Ad-
riatikos pakraščių klausimas, 
kurs čia nepabaigtas svarsty
ti įsimaišius prezidentui Wil-
sonui. 

PRIELANKIAI ATSINEŠA 
Į MOTERŲ BALSAVI

MĄ. 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S) 
PIRKITE KARĖS TAUPY-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

atsinešė į pirmąjį skirsnį įsta
tymo projekto, kuciuo bus 
leidžiama balsuoti moterims. 
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skolas pinigais, tai jai nepa
ranku mažinti savo žemes. Je i 
ji tų skolų užsitraukė daugiau 
negu atkelia piniginė šalies 
jiega, tai priseis atsiteisti že
mėmis. Bet tas atsiteisimo bū
das Anglijai pavojingas. A-
merika gali pareikalaut i tiek 
žemių, kiek išneša skola. Ka
nada dar arčiau po šonu Ame
rikai negu Bermuda arba 
Jamaiea . Tai ir Kanada vei
kiai pasijus, kad Amerika ga
li į r jos panorėti . 

Chicaga kas kar t tankiau, 
aiškiau ir smarkiau nori tapt i 
didžiausiu miestu visame pa
saulyje. Cbieagos augdinimo 
šalininkai supranta i r kalba, 
kad ji turi tapt i At lant iko 
vandenyno uostu. Tat reiškia, 
kad didieji laivai plaukiojan-
tieji po Atlantiką galėtų at
keliauti tiesiog į Chicaga. I r 
Michigan'as ir kiti didieji e-
žerai ir Šv. Lauryno upė, vie
nijantį juos su Atlant iku yra 
užtektinai gili patiems didie
siems laivams, bet ta upė ei
na per Kanadą. Tai-gi Chica
gos ateitis, tar tum, geidžia, 
kad Kanada susivienytų su 

kiai įsiskolino Amerikai . Ta Suvienytomis Valstijomis, 
skola išneša keletą milijardų Tada Anglijai jau visai tie-
dolierių auksu. Nors Anglija reikėtų mokėti skolos Ameri-
surinktų ir. atiduotų Amer i - jka i . Tada ir Amerikos pas-
kai visa savo auksą, tai dar kola Anglijai nebūtų grynas 
nei pusė s skolos nebūtų atmo - p i n i g o išmetimas. Tada ir 
keta, Del to <kolos didumo Monroe mokslas butų žymiai 

Opus Klausimas. 
Anglija karės metu smar-

Apie Bolševikų Kariuomenę. 
Rusai iš prigimimo labai ge-1 ir geros progos, kad tukstan-

ros š i rdies : svetingi, mėgsta eiai kareivių pereitų bolševikų 
pasilinksminti ir tt. Ačiū mo- pusėn, arba sukilę nugalabinta 
narchizmui, valstiečiai, nera
gaudami mokslo nei kultūros, 
pasiliko tamsus da r ir iki šiai 
dienai. P a s juos daug visokių 
pr ietarų ir burtų. Nereikia ste
bėtis, kad bolševikų agitato
r iams lengvai pasisekė suklai
dinti tuos tamsius žmonelius. 

Bušai nemėgdavo kariauti . 

savo karininkus, kaip ta t atsi
tiko ir pačiam Kolčakui. 

Je igu kas mano, kad bolševi
kų armija y ra galinga, tai tas 
labai klysta. Dabart inė rusų 
armija y r a tai pulkai žmonių, 
pr iverst inai sumobilizuoti. 
Tarpe maišosi neskaitlingi, bet 
gerai apmokami, bolševikai, 

Tą geriau patyr iau rusų i r j a - ; kurie savo agitacijomis pri-
ponų karėje, nes girdėdavau gelbsti komi šoriams palaikyti 
juos krit ikuojant karę i r v i s a ' d a r žiauresnį, kaip caro, rėži-
tą, kas su kare rišosi: "Ar -g i 
mums neužtenka savo žemės, 
koks čia reikalas kar iaut i sve
timoje š a l y j e ! " Taip, nekartą 
jie užklauzdavo vienas kito. 

Šios didžiosios karės laiku 
Sibiro kareiviai, ta rpe kurių 
buvau, labai nenorėdavo va

rną. Ka ip ilgai j iems pasiseks 
vargint tuos žmones—sunku 
atspėti . 

Ko ver ta rusų armija galima 
spręst i iš pasakojimų Majoro 
p. Žadeikio, kurs nupiešė, kaip 
neskaitlinga Lietuvos kariuo
menė susidūrė su dideliu pulku 

žinoti kar iaut i su vokiečiais, rusų kareivių ir juos nugalėjo. 
Jeigu Leninas tapo didvyriu i r ' P . Žadeifcis papasakojo, kad 
•šiandie sėdi ant sosto, tai tik, rusų kareiviai tankiai paduo-

kariavę, ir visus piktos valios 
žmones, kurie buvo paleisti iš 
kalėjimų vėl j kalėjimus sukiš
tų. Tikrai visi rusai tokį vadą 
apšauktų savo geradariu ir jo 
paklausytų. Veikiai ir užsibaig
tų visa bolševikija. 

Kadangi abejotina, kad toks 
korpusas butų pasiųstas Rusi
jon, tai vargiai galima tikėti, 
kad ats i rastų geros valios žmo
nių, teisingų ir mylinčių art i 
mą, kurie praneštų rusams, kas 
yra jų priešai, o kurie draugai . 
Užtatai dar ilgai, ilgai bus Ru
sijoj betvarkė. Dar daug viso
kių perijodų praslinks, kol nu 
sibos jiems galabinti savuosius. 
Užteks vienam iš tų pačių kur
stytojų, ir ta is pačiais žodžiais, 
tik atkreiptais į kitą puse, ap
šaukti , kad ju sų"k revop j i ca i " 
t a i komisarai ir vėl prasidės 
galabinimas nuo pono Trockio 
iki mažiausiam niekuom nekal 
tam žydeliui. Rusai labai pa
linkę yra kalte už bolševizmą 
suversti ant žydų. Ateis eilė ir 
tiems patiems valdininkams, 
kurie dabar sužadina, nekarta, 
blogiausius žmonių jausmus. 
Apie tokį didelį su 'mir t im ko
vojantį milžiną, kaip Rusija, 
daug dabar kalbama, daug ra-

LIETUVOS MISIJOS TOLI-' 
MESNIS MARŠRUTAS. 

5TB1 

Anglijos pinigai eina žemu 
kursu. Svaras sterlingų kita
dos būdavo beveik penki do-
lieriai. Dabar jis yra pusket-

priskirtinę*) prie įvykimo. 
Tą visą Anglija labai ge

rai supranta. Abejotina a r ji 
to nori. Daugiau negu nuo jos 

virto ir tai dar nepilnai Į noro tų dalykų įvykimas pri-
($3.45). Anglijoje senai nėra j klauso nuo pačiu gyventojų. 
taip buvę. Tat jai yra begalo j j 0 perskaitys laikraščiuose p. 
sunku ir skaudu. J i norėtų 
kuogreičiausiai tą pataisyti . 

Chicago Daily Xe\vs 2 ko
vo 1920 atspausdino savo ko 
respondento p. David Lawren-
ce pasišnekėjimą su buvusiu 
pinigyno sekretorium p. J^'il-
liam Gibbs Mac Adoo. Tas 
sako, kad yra vienas gana ge
ras būdas pataisyti anglų pi
nigo vert t;. 

Anglija turi keletą salų At
lantiko vandenyne visai netoli 
Amerikos. Tos salos vadinasi 
Bermuda, Jamaiea, Hondūras, 
Barbados, Bahama. Nors An
glija yra geru su Amerika, 
bet Amerikai nelabai jauku 
turėti svetimas salas po savo 
vonu. Didžioje karėje Angli-

Mac Adoo pažiūras ir jie iš
reikš savo jausmus bei mintis. 
Amerikos politikai sužinos 
tas mintis ir tuos jausmus. Su
žinojus lengviau bus vesti to
lesne Amerįko s politiką. 

Ateitis, 
Tuo vardu eina mėnesinis 

laikraštis Lietuvoje. Jį leidžia 
moksleiviai katalikai jau de
šimti metai. Daugelis pirmu
tinių ateitininką, kurie 1911 
metais buvo jauni studentai, 
šiandien jau yra rimti visuo
menė.^ veikėjai. Pirmasis 1920 
metą numaris " A t e i t i e s ' ' 
džiaugiasi, kad kaikurie to 

ačiū, tam sumaningam parėdy davo laiškus mūsų kareiviams, 
mui, kad j is pirmutinis paskel- pranešdami laiką ir vietą, kur 
bė kareiviams, jog kariauti ne- juos užpulti, o visi pasiduosiu, 
bereikia, jog karė tai kariniu- nes kariauti nebenori, l>et bijo 
ką ir buržujų kšmislai. Tuomi komisarų ir yra priversti ka-
savo atsišaukimu Leninas pa - | r i au t i . Kaip Trockis, taip ir joj Soma, tai-gi ir aš ncbcsusilai-
siekė dvigubą tikslą: kareivių j komisarai gerai žino rusų ar- W l įr daug ko prirašiau. 
akyse tapo didžiausiu Jų prie- nu ją ir niekados neišdrįs pa- Bet labiausia norėjau parody-
teliu, o iš an t ros pusės—tuos siųsti ją prieš šiek-tiek disci- ! ti, j>M didelis nuošimtis atsa-
pačius kareivius, dar labjau, plinuotą svetimtaučių armiją. Į komybes už visas pasekmes 
sukėlė prieš karininkus ir bur- Šiandie tankiai rašo, šaukia, puola vis-gi ant kariuomenės, Į d in t j susirinkimo vietą. 
žujus. (Jai kas pasakyt i : Del buk bolševikai mobilizuoja W r j privalėjo būti neutrai : hrj Vardu Chicagos Distrikto 
ko-gi dabar rusai kariauja, jei- skaitlingą armiją ant jų, buk j Luti sergėtoja savo tėvynės, o [Lietuvoj Paskolos Komiteto 
gu karės nemėgsta? Dabar Lenkijai gresia didelis pavo-, "*' klausyti piktos valios žino- į S. V. Valančius. i r P . Baltutis , 
rusai kariauja dėlto, kad ne- jus, bet lenkai tą daro tik vienu i mų, agitatorių. 3246* So. Halsted St.. 

Galutinas, nemainomas. 

š iuomi Chicagos Distr ikto 
Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutą su
rengtą sekančiose kolonijose 

Subatoje, kovo 6, Westville, 
111., 7:30 vai. vakare . 

Nedėlioję, kovo 7, Spr ing 
Valley, IU. 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.: Eas t 
St. Louis, EI., 7:30 vai. vakare 

Seredoje, kovo 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. 

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

Visas pastangas dėti, kad 
pažymėtose dienose ir vietose 
t ikrai prakalbos įvyktų. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desi&ning Mokykla. 
Mūsus istema ir mokymo būdu jųs 
trumpu laiku išmoksite vUo ama

to. 
Mes turime didžiausius Ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuos* masinos 
varomos elektros Jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile k©. 
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa-
sižiurėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

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

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

j . F . Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STHE77T, CHICACO. 

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų 

Su 

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

418 W. Market Str. 
Potterille, Penna. 

visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki 8 vai. po pietų 
Nuo » iki 8 vai. vakare. 

: • : -
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Pasirūpint i , kad kolonijų at
stovai pasitiktų Misija, nuly

ja labai naudojosi tomis salo laikraščio pirmieji darbininkai 
ni i s, kuriose laivynas turėda
vo ir pasilsio, ir užeigos, ir 
reikmenų i p kitokiu patogu
mų. Tose salose pirm keleto 
metų buvo kilę žmonėse noro 
susivienyti su Amerika, bet 
tas noras užmigo. 

Dabar Anglija galėtų tas 
salas parduoti Amerikai. To
kiu bndu sumažėtų Anglijos 
skola ir svarps sterlingu tap
tų brangesnis. Viešpatijai yra 
negarbė prarasti savo turtą 
karėje, bet parduoti iš liuosos 
rankos nėra nei kokios negar
bės. 

Klausimas t iktai , už kiek? 
Pirm poros metų Amerika 
pirko kelias salas iš Danijos 
ir užmokėjo 25 milijonus do-
lieriu. Apskaičiuojant minė
tąsias Anglijos salas tais 1*1-
ėiais žvilgsniais, už jas prisei-
tų užmokėti apie 40 kartų 
daugiau, t. y. apie vieną mi
lijardų dolierių. 

Amerikai tat butų visai ge*-
ra, nes minėtose salose yra 
daug cukraus, kurio t rūksta 
Suvienytoms Valstijoms. Be 
to, Amerikai nepriseitų pri
mokėti nei cento, nes Angli
jos .-kola yra kelis kar tus di
desnė už vieną mili jarde do
lierių. 

Už tat Anglija tur i pirma 
apsišvarstyti , ar j i eis atmokė
ti >kolas perleisdama savo že-
me> kitiems, ar n e ! Je i ji 
lengvai gali atmokėti savo 

gajau ministrais tapo. Me, 
lime pasakyti jų vardus : tai 
Dovydaitis, Draugelis, Čar
neckis. Liūdna paminėti, kad 
kai-kurie veikliausieji, t a rp tų 
Andziulaitis, jau ilsisi kapuo
se. 

Redakcija, vesdama laikraš
tį i dešimtuosius metus pasi
džiaugia praeitų devyneri ų 
darbais, pr imena savo dvasių 
ir tikslus. Tie tikslai yra gra
žus kaip jaunas sveikas vei
das. Ta dvasia yra augšta ir 
stipri. Ateit ininkai gerbia 
tr is didžiausias brangenybes: 
Kristaus tikėjimų, mokslų su 
visomis jo šakomis ir tėvy
ne Lietuvų. 

Pirmasis šių nietti k 'Atei
ties T' numaris yra turiningas 
ir Įvairus. Po įžanginio redak
cijos straipsnio yra pluoštas 
eilių. J a s parašė šeši autoriai. 
Tai vis naujos užtekančios 
žvaigždutės. (Jai kurios nors 
ateityje ir labai žibės. Mųs 
poezija d a r tebėra nesuaugus. 
T a i g i jaunoji poetų kar ta y-
ra mūsų viltis. Tikta i trupu
tį nejauku, kad mųs jaunoji 
poezija nuliūdus. 

Vienas klausia: 
Kam užgeso ta žvaigždelė 
Kų žibėjo visados? 
Ar-gi jos skaisti švieselė 
Xebedžiugįs niekados? 

Kitas tarsi a tsako: 
Per pasaulį ėje platų 
Nesuskubsiu! atsidusti 

reiktų kariaut i , kad vieną kar- tikslu, kad j^yt i talkininkų ūž
tų ant visados užbaigtų kare ir uojautų ir pasinaudoti jųjų pi-
pradėtų ramiai gyventi. Įsižiu-1 nigiška param. Lenkai gali ra-
rėkime su kuoin jie kariauja ir niiai sau gyventi, lnilševikai jų 
kaip kariauja. ! nelies. 

Karė rusams taip jau įkyrė- Gerai butų, jei kas nors tuos 
jo, kad jie nei klausyti, nei gir- pačius lenkus perspėtų, kad jie 
dėti nelKMiori ir baisiai nea}>-! nebūtų bjauresniais ir už bolše 
kančia to visa. Juos priverčia vikns ir nesibriatltų į svetinius 
kariauti . T a i g i bolševiku kraštus. 
agentai , rodydami Kolčakų, J u j Je igu šiandie koki nors tau-
deniča, Denikiną ir šaukdami, , ta panorėtų pagarsėti pasauly-
kad tai jie didžiausi karės kai- j < s kuris ta ip bijosi bolševikų ir 
tininkai, kad juos būtinai rei-; negali jų pergalėti, tai užtek-
kia nugalabinti ir kad karė pa
sibaigs. Tada visiems bus už
t ikrintas rainus gyvenimas. 
Rusai ištroškę to ramaus gyve
nimo, dantis sukandę, eina mu
šti savo karininkų. 

tų pasiųsti vienų korpusų ge
rai disciplinuotos kariuomenės, 
ir tas korpusas, be jokio mūšio, 
užkariautų visa Rusijų. Tik 
reikėtų, peržengus rusų rube-
žius, a ts išaukt i : ne į bolševi-

Puolus monarchizmui, gyva Chicago 111. 
vo durna visokių partijų žino- Telcd'onai: Drover 701, Drover 
uiti atstovai. J i e butų tarpe sa- 3314. y a r c ] s 6126. 
vęs pasipešę, padiskusavę, kas • 
gera butų išėję aikštėn. "Žlu
gus monarchizmui, partijų pro
gramose buvo pažymėta, pada
linti žemę bežemiams ir kapi
talizmų apmalšinti. 

Tie gražus šurri&riymai liko 
neišpildyti, nes bolševizmas 
vieką nušlavė. Kun. D. Mikšys. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

L1KTCVIS 
Oydjrtoja* j r chirurgą* 

Perkelt* savo tfyvenirao rietą 1 
Brltfhton Par*_ 

• t»!4 \V. 43rd Str**t.. 
THI, McKUitey 2*3 

OfiMi.-: 1TS7 U . 4?th Mu. 
(4? Ir U o « l rftt-) 

va;audo8: 10 ryto lUi t po pietų, «:»0 tkl 
8:30 vakare Nedėllomls S Iki 11 rytala 

Tei Boulevara 160 
. . , : > ? — - . . . — -

* 

Dr. G M. GLASER 
m 

ui. 

MĮSLĖS. 

Tokiems monarchistanis, kaip kišką-tironiškų valdžių—bet į 
Kolčakas ir kiti, k a i p jau žino- pačius rusų gyventojus, kad 
me, visai nesisekė, nes jų ka-• jiems ramus gyvenimas užtik-
riuomenė susidėjo iš tų pačių ; Hutas—žeme bežemiams bus 
rusų, nebmėgstančių kar iaut i . , padalinta. Užtektų 'pareikalau-
L'žtekdavo menko kurstytojo | t i nuo rusų, kad patys paliautų 

Nei pažvelgti , pasijusti , 
Kai-p nužengsim į kapus. 

Kaip tat gaila, kad mųs jau
nuomenė taip daug rūpinasi 
mirtim. Taip pat liūdnos ei-

tarnauti , visuomenės reikalams 
pasišvęsti, kati brolių vargai 
sumažėtų. G. Taučius rašo 
rinitų išvadžiojimų apie " V i 
suomenės darbo metodu? ?? 

lės. " K r i t ę s kare iv i s" . Vienos; Apie ateit inmkų darbm 

Laikraščio " L i e t u v a " ekspe
dicija sudeda susyk visų pluoš
tų numerių, kad svertų tris un
cijas, pril ipina k rasos ženklelių 
už dvidešimt skatikų ir tat vi
sa gražiai ateina į Cbicagų. 
Laikrašt is " L a i s v ė " ir " D a r 
bininkų gyvenimas ' ' iš to im
ties Kauno siunčia į Cbicagų 
kiekvienų niunerj skyrium 
Numeris uesveria nei pusės un
cijos. J i s yra apmokamas ke
turiasdešimt skatikų. Kas 
Įspės kodėl I. • 

Ant ra mįslė: kodėl "Darb i 
ninkų Gyvenimas," išėjęs iš 
Kauno sausio 1 d., 1920 Cbica
gų pasiekė vasar io 27 d. I 

L IET. P ILIEČIŲ D E J O S 
VAK. PA. 

Pi t tsburgh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 
» 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—viec-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukžys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshncr— iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Vcnslovas, J. •Mareinkeyich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

P r a k t i k u o j a S 8 ra«t*l 
Ofisą* S148 So. Morpui St. 

* Rertė a i rn St.. CUk»go, 
SI'ECUALTSTAS 

M o t e r i š k ų . Vyriftku, taiptri c h r o 
nįS'ktj litfų. 

OFISO VAL.VNDOS: Nuo 9 TjtC 
iki 10. nuo 12 Uci 2 po piet. nuo 6 

:kt 8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 2 po pte*_ 

T e l e f o n a s Y a r d s 687 
f 

staėiai pavadintos " M i r t i s . " 
Liūdnumas matyti ir iš poetų 
slapyvard'/ių. Vienas pasivadi
no " K r a u j o P u t a . " J i rašo: 

Todei keršto, didžio keršto 
Kraujo putos man vaidi

nas 
Kaneios mano, kanėios 

gilios 
Sieloj bręsta, dainoj pinas. 

gauname žinių iš straipsnio 
"Lie tuvos Ateitininkų Kon
ferencija Kaune 29-31 Gruo
džio, 1919 m . " 

Pla tus ir rimtas recenzijų 
skyrius paduoda nuomones a-
pie tris lietuvių laikraščius 
" A u š r i n ė " , " V a r p a s " ir 

v eja. 
Pranešimas iš moksleiviu 

Matyt kruvinų karių Uva-J gyvenimo aprašo ka s darosi 
sia išspaudė daug kraujo ir 
ašarų iš jaunosios jautriosios 
Lietuvos. Dėlto jos jaunieji 
poetai taip liūdni. Bet jie my
li tėvynę i r x tu r i vilrįes. Jau
nas poetas ar poetė, Beržo Šir
delės vardu rašo: 

Malda man širdį suramino 
Galiu dar laukti ir kentėt. 
Teks laisvą Lietuvį regėt, 
Nes Dievas viltį atgavino. 

T a i s pačiais tėvynės meilės 
i r vilties jausmais St. Tautie
tis pagerbia žuvusių draugų 
atmintį straipsniu "De l Tėvy
n ė s " . Gražiu, jausmingu klau
simų vainiku Sermėgius suža
dina jaunuomenėje norą pa-

Mariampolėje, Skuode, Ber
lyne. Kituose numariuose yra 
žinių iš kitų Lietuvos ir užru-
bežio miestų, kur mųs jaunuo
menė veržiasi prie šviesos. 

Labai norėtume, kad Ame
rikos lietuviai paskaitytų sa
vo tėvynės jaunųjų brolių 
laikraštį. -Mes negalime peik-
tis "Moksle iv ju ." Bet " A t 
e i t i s " jį pralenkia. J i yra 
taip gerai pr i rašyta ir sure
daguota, kad nei nežymu pri
tyrimo stoka. Baisiosios pas
kutinių metų perversmės pa
darė, kad Lietuvoje \f J a u 
nuomenė įgavo sonųjų rimty
bės.. 

Kodėl " L a i s v ė s ' numeriai 
senesni ateina vėliau, naujesni 
ateina į Amerika, pirmiau? 

Visas tas mįsles, man rodos, 
gali įspėti tiktai J o Didenybė 
Kauno pašto viršininkas. 

Mieste Dearbom, Mich. išei
nantis " T h e Dearborn Inde-
penden t " tvirt ina, kad lenkai 
yra labai sumaningi dailės sri~ 
tyje. Ta tvirtinimų stiprinda
mas laikraštis paduoda Pragos 
universiteto knygyno fotogra
fijų. J i s sako, kad paveikslas 
rodęs Main Library ot\ the 
University of Prague, Polaiul. 
It i s one of the oldest i n Ku-
rope (Didžioji Biblioteka Pra 
gos, Lenkijoje, universitete 
yra t a rp seniausių Fmropoje). 
Vargas amerikiečiams su geo
grafija. Praga yra Čekų tautos 
sostinė. Joje, tiesa, yra univer
sitetas daugiau negu penkių 
šimtų metų senas, bet tas uni
versitetas tiek yra lenkiškas, 
kiek Xe\v Yorkas yra meksiki-
nis. Lenkuose yra • Varšavos 
priemiestis Praga, bet ten nė
ra nei nebuvo universiteto. 

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

Ramp. 49 Court 
Res. t22« W. 49 Avenae 

Telefonas Cioero 3«66 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
N - ~ — — * — • ' —« 

DR.F.O.CARTER 
TEGUL PRITAIKO AKINIUS 

JUMS AKULISTAS 

I 

Akys 
Ausis 

Gerkle 

JUKIJ akyH rt'ikulauja naujų akauy. A.i 
kaipo okulistas Kaliu jums pata'-ti: 
l'.iauksuoti *J, $5, ««, %1, ąS, f», $10 
Gryno Aukso . .*6, *7, $8, !|W, «1«. $ i l , *1X 

Ant State gatvėn 23 metai. 
Kreivos Aky.>»*AtitatNniiio8. 
Visos Ak^u. I'iKos Oydonjoa. 

Tor.silai Pra&ilinunii. 

Franklin 0. Carter, M. D., 
120 SO. STATE ST. 

Valandas—f) iki 6. >d*lloml«—10 ikil'i 

K c s i d . 9 8 3 S o . A s h l a n d B l v . C h k a g o . 
T e l e f o n a s H a yni ark e t f&44 

DR. A. A. ROTH, 
Rusa* pydyto jas ir cliintrRas 
KpocijaliiJtas Moteriškų. Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 8854 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 J 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—4 po 
pietų 7—8 vak. Nedėlioinla 10—11 d 

«E«^»«miirt9»%%9/m«iMvt»-iHMI l««'d»%9 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisaa ir Gyvenimo vtot» 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo • iki 11 ryte: nuo S iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:10 vakare 

Telefonas Yards 8544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
Vai. 4:36 iki 7 v. vak. 

Telefonus Drover 7943 

ii 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUTIS ADTOKATAS 
4542 6. WOOD STREET 

CHICAGO. . 
• K 

IC~ - » 

|Dr.M.StuPnicki 
3107 So. Morgan Street 

CU1CAGO, ILLIKOIS 
Telefoną* Yards 54)33 

Valsndon: — 8 Iki 11 16 ryto; 
i po plotų iki 8 vak. Nedėllo-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

K. 

Telefonas Pulimua 993J" 

Dr. P. P. ZALLYS 
lietuvis Dentistas 

10657 So. MJcuigan, Avenue 
Raselaad. HL 

TAIANDOS:^ Iki 9 vakarą. 
ft«*** * «K«f«4f «4f«« €««9>4r««€4H i 

r/to&yusPUL 
BRASSIEPES 

. ASK YOUP DFALER FOPTi 
V T h E Y FITASVOUFAS 

PtPfECTLYANDWIThUur 
A L T E P A T I O N your 

dealer doesnH emrrj theux> 
•end mooey«nd bust m£*> 
yre and we wiU «end you one 
fortrial. Postage preiMdd. 
m u mrciiMc.FAsmoN INSTSI* 
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Penktadienis, kovas 5 1920 D R A U G A S 
• — 

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS, 

Kapitonas 
STANISLOVAS KUIZINAS 

Kauno stoties komendantas. 

Kaunas, 

Sausio 18 d., 1920 m. 
Prieš pat karą gyvenau Ko-

zalinc. netoli Panevėžio, kur 
turėjau aptioką. Prasidėjus 
mobilizacijai, buvau ir aš, 
kaipo rusu atsargos karininkas 
pašauktas Į kariuomenę ir pa
skirtas užveizdėtoju Radviliš
kio maitinamojo punkto. Rad-
viliškyj išbuvau 2 mėnesiu ir 
buvau perkeltas Į Vilnių pagel-
bininku etapo komendanto. 
Etapas , tai yra vieta, kur pri
imami kariškiai, ateinanti iš 
fronto kokiais nors reikalais; 
parūpinamas jiems maistas, 
nakvynė, rūbai ir tt., arba taip-
pat per etapą pereina ir va
žiuojantieji į frontą. 

Kada vokiečiai pradėjo 
stumdami rusus skerbties j 
Lietuvą, atvažiavo prie manęs 
ir mano šeimyna. Vilniuje iš
buvome iki pabaigos mažne va
saros 1915 metu. Prieš užimant 
vokiečiams Vilnių, šeimyną sa
vo išsiunčiau į <Jomclrro>fUŪs 
po užėmimo Vilniaus buvau 
perkeltas i Vitebską, kur ir iš
buvau iki pradžios gruodžio, 
1915 metu. Tuo laiku buvo iš
ėjės įsakymas, kad visus nebu
vusius ant fronto karininkus 
pakeistu buvusiais ant fronto ir 
tenais sužeistai^ arba taip nu
stojusiais sveikatos: Aš turėjau 
tiek daug darbo ir taip buvau 
nuvargęs ir nupuolęs ant svei
katos, kad gydytojų komisija 
pripažino mane ne tiktai nebe
tinkančiu į frontą, bet pramuša 
Vą greitą mirtį, jei tiktai ir to-
liaus prisieis tiek daug dirbti. 
I š tos priežasties davė man 
kiek lengvesnę vietą sodžiuje, 
netoli Minsko, kur aš išbuvau 
iki karo pabaigos ir sugrįžimo 
Lietuvon. Pradžioje rudenio 
1916 m. parsigabenau vėl šei
myną prie savęs ir 'jau kartu 
gyvenome iki parvažiavimo 
Lietuvon. 

Gale vasario mėnesio, 1917 
metų Rusijoj kįlo revoliucija ir 
nuvertė nuo sosto žiaurųjį ca
rą. Iš pradžioj visi džiaugėsi ta 
permaina ir manė, kad viskas 
virs geron pusėn, bet užmiršo, 
kad Rusija dar pertamsi, ne-
priaugtisi iki revoliucijos ir ne
mokės kaip reikiant pasinaudo
ti įgyta laisve. Išnaudojo ge
riausiai j*evoliuci jos suirutę vo
kiečių samdytieji agentai. Pa
sinaudoję tamsumu ir nuvargi-
piu tamsių kareivių ir rusų 
liaudies, prižadėdami jiems 
greičiausiai taiką ir turtus, su-

J
urstė žmones prieš jų išmin-
ngesnius vadovus ir tada pra
dėjo didžiausia suirutė. Ka

l v i a i ne tiktai pradėjo nebe
klausyti savo karininkų, beteis 
kasžin kokio keršto šimtais jų 

pečkurius. Statydami žmones i 
atsakomingas vietas, neklausė 
ką jis moka ir nežiūrėjo jo są
žiningumo, bet tas buvo ge
riausias, kuris daugiausiai ne
apkentė taip vadinamųjų bur
žujų, tai yra nors bėdnesnių 
žmonių, bet už juos kiek išmin
tingesnių ir sąžiningesnių. 

Minia aklai tikėjo kurstyto
jams ir ėjo paskui juos, o kurs
tytojai labai daug žadėjo: ir ra 
rftybę, i r duoną, ir žemę ir tur
tus, žodžiu sakant, žemišką ro
jų. Taip pamažėl jau pradžioj 
lapkričio 1917 m. įsigalėjo Ru
sijoj bolševizmas. Rusų armi
ja, likusi be vadų, galutinai su
iro ir tuo pasinaudoję vokiečiai 
užėmė dar didžiausius Rusijos 

i 

plotus. Sukvailinta liaudis ga
vo iš bolševikų Vietoj žadėtos 
r a m y b ė s — n a m i n į ir , ž inoma, 
dar baisesnį karą, nes žudė jau 
nebe svetimus priešus, bet vie
nas kitą, vietoj duonos di
džiausi badą, kokio nėra dar 
niekas girdėjęs, vietoj turtų— 
skurdą. Valstiečiai, manydami, 
kad užteks jiems tiktai išplėšti 
dvarus ir atimti iš dvarponių 
žemę, jau jie bus užtektinai ap
rūpinti, nebesėjo savo ir dvarų 
žemės. Fabrikų darbininkai, 
manydami, kad atėmus iš fab
rikantų jų dirbtuves ir išplėšus 
bankus jie jau viso ko bus pil
ni, taip-gi nieko nebedirbo. Žo
džiu, niekas nieko nebedirbo, 
niekas nieko nebeklausė ir per 
tą dirvos paliko neišgyventos 
ir neapsėtos, fabrikai sunai
kinti, geležinkeliai suiro. 

Dabai- Rusijoj priėjo prie to, 
kad už duonos svarą moka po 
300 rublių, už mėsos ar sviesto 
svarą po 800 iki 900 rublių. Už 
kartą rūbų iki 25 tūkstančių 
rublių, o kaip adatų arba rašo
mųjų plunksmj tai ne už kokius 
pinigus negausi. Žmonės, ypač 
miestuose, miršta tūkstančiais, 
nebespėja net palaidoti. Vie
ninteli žmonės, kuriems Rusi
joj yra labai gerai, tai visokie 
valkatos komisarai, iš kurių 
dauguma pabėgusių iš kalėji
mų ir katorgos. 

Prisiėjo Rusijai pergyventi 
daug baisenybių, bet vis-gi mes 
buvome laimingesni už kitus, 
nes jau birželio 5 d., 1918 me
tų sugrįžome į Lietuvą. Parva
žiavęs namon beturėjau kiše
nėj tiktai tris rublius, o vietoj 
savo aptiekos, radau tiktai 
šiukšlių krūvą—viską vokiečiai 
buvo sunaikinę. Laimingas dar 
kad galėjau parvažiuoti pas 
tėvą ir brolį, kitaip butų prisi
ėję badu mirti. 

Būdami dar Rusijoj turėjome 
žinių, žinoma iš vokiškų šalti
nių, kad Lietuva jau kuone sa-
vistovė valstybė ir veržėmės 
kuogreičiausiai grįžti, bet par
važiavę radome didžiausį pri
spaudimą ir vargą. Žmonės 
baisiausiai nuplėšti, suvaržyti. 
Negalima buvo be leidimo vo
kiečių važiuoti iš vienos apskri
ties j kitą, (duokime iš Šilalės 
į Kaltinėnus), o gauti leidimą 
g a l i m a buvo t ikta i p e r ke l iu s 
mėnesius po padavimo prašy
mo. Darbo negalėjo gauti nė 
kokio, nes viskas buvo užimta 
vokiečiais ir viskas buvo daro
ma tiktai jiems. 

Dar esant Rusijoj gautuose 
iš Lietuvos laikraščiuose buvo 
paskelbta, kad kiekvienas grįž
tantis į Lietuvą inteligentas 
paduotų laišku apie save ži
nias, kokią vietą būdamas Ru
sijoj užėmė ir kokią galėtų, iš
ėjus iš Lietuvos vokiečiams, už
imti Lietuvoje. Rašiau į Vil-Šaudė, korė, degino, skandino. 

Vietoj senų, prityrusių kari- I nių du laišku apie save, bet nė 
ninku, išsirinko sau vadais pa vienas iš jų kur reikia nepa
prastus kareivius. Fabrikų dar'- Įkliuvo, 
bininkai, numetę nuo vietų in-

y^žinierius, pastatė į jų vietą 
Vokiečiai, nors skelbė pasau

liui, kad jie atvadavo Lietuvą 

ir davė jai laisyę, bet ištikrųjų 
smaugė žmones kaip įmanyda
mi. Visi tie garsus jų melai bu
vo skelbiami pasauliui, kad pa
sirodytų kokie jie yra žmonijos 
prieteliai, ąištiknijų manė Lie
tuvą sau pagrobti. Pasiskųsti 
ant jų i r iškelti jų melą aikštėn 
nebuvo galima, nes jie nieko 
neleido nė išvažiuoti nė para
šyti ir tokiu būdu jie galėjo pa
sauliui meluoti kiek tiktai tel
pa. 

Galų gale ir vokiečiai per sa
vo melagystes ir neteisybes žu* 
vo. 

Žuvus vokiečiams kiekvienas 
lietuvis ėmėsi darbo ir sten
gėsi kaip įmanydamas prisidė
ti prie tėvynės atstatymo, nes 
kiekvienas aiškiausiai pamatė 
koks gali būti gyvenimas po 
svetimu jungu. Darbas buvo la
bai sunkus, nes reikėjo viską 
dirbti labai skubotai, nesusiži
nojus tarp savęs. Šalis buvo 
baisiausiai nuplėšta, pinigų 
nebuvo. Prie to darbą labai 
kliudė visoki šalininkai ir sam
dininkai: vokiečių, bolševikų, 
rusų ir lenkų. Pradėjus vokie
čiams iš Lietuvos traukties jų 
pėdomis sekė, nerazdami nei 
kokio pasipriešinimo, rusai-
bolševikai. Vokiečiai plėšė žmo
nes išeidami, o bolševikai atei
dami. Sausio 25 d., 1919 m., ru
sai jau buvo užėmę du trečda
liu Lietuvos. Aš tuo laiku bu
vau Tauragėje ir darbavaus 
kaipo vice-pirnuninkas apskri
ties komiteto. Bolševikai jau 
buvo Kelmėje. Su centraline 
valdžia, kuri tuo metu bolševi
kams užėmus Vilnių, parsi
kraustė į Kauną, neturėjome 
nei kokių mažne ryšių, nes te
legrafai ir telefonai buvo išei
nančių vokiečių suardyti, o paš
tą dar nebuvome spėję sudary
ti. Nebeįmanydami ką bedary
ti, mes keletas susivažiavusių 
karininkų buvome nutarę išsi
rinkti sau vadą, sušaukti kiek 
pasiseks savanorių kareivių ir 
kiek tik apmokinus pradėti ko
vą su bolševikais. Pasirodo, 
kad tas pats darėsi ir visuose 
Lietuvos kampeliuose. Paga-
liaus buvo į apskričius iš Kau
no išsiųtinėti karininkai su in
strukcijomis šaukti savanorius 
ir paskelbta mobilizacija kari
ninkų ir puskarininkų. Pasipy
lė būriai savanorių ir tokiu bū
du pradėjo tverties Lietuvos 
armija. Sunkus tai buvo labai 
darbas. Neturėjome nei rūbų, 
nei ginklų. Kareiviai buvo ne-' 
apmokyti, o vienok pradėjo 
mušties su bolševikais ir pra
dėjo juos varyti iš Lietuvos 
ir jau gale praeitos vasaros 
Lietuva buvo atvaduota iš ru
sų. Bet to negana. Mūsų kai
mynai vokiečiai ir lenkai, ma
tydami, kad lietuviai yra užim
ti kova su bolševikais, norėda
mi išnaudoti mūsų silpnumą 
pradėjo skverbties į Lietuvą. 
Vokiečiai susikūrė sau lizdą 
Šiauliuose ir baisiausiai plėšė 
žmones. Mes žiūrėdami į tą 
turėjome kentėti dantis sukan
dę, nes pradėti karą su vokie
čiais ir buvome dar tuo metu 
persilpni ir, antra, mūsų fron
tas prieš bolševikus butų buvęs 
atkirstas ir palikęs be maisto 
ir šovinių ir, žinomas .dalykas, 
bolševikai butų išnaujo įsiver
žę į Lietuvą. Matydami mūsų 
blogą padėjimą, vokiečiai kas 
kartą darėsi drąsesni ir jau 
stačiai pradėjo užpuldinėti net 
antį mūsų buvusios Šiauliuose 
kariuomenės. Aš nuo balandžio 
15 d. iki rugsėjo 15 d. buvau 
Šiauliuose pagelbininku karo 
komendanto. Pirmą kartą ge
gužio 10 d. gauja girtų vokie
čių su bombomis ir šautuvais 
įsiveržė į komendantūrą ir ko 
tik mūsų neišžudė, bet tą kartą 
dar apsiėjo be kraujo pralieji
mo. Nakčia iš 20 ant 21 d. bir

želio, jau užpuolė ant mūsų di
delėmis spėkomis. Mušėmės 
visą naktį; buvo užmuštų ir 
sužeistų iš abiejų puaių. Žino
mas dalykas iš vokiečių pusės 
krito daug daugiaus, nes jie 
puolė, o mes gynėmės. Mums, 
komendantūrai nieko nepada
rė, bet buvusį Šiauliuose bata-
lijoną, kuriame vakarykščiai 
tiktai buvo surinkti ką tik mo
bilizuotieji naujokai, nuginkla
vo ir viską išplėšė. 

Gyvenome Šiauliuose taip 
kas valandą, laukdami užpuoli
mo. Rugsėjo 16 d. mane perkė 
lė į JCauną ir paskyrė stoties 
komendantu. Rodos, rugsėjo 26 
d., vokiečiai vėl didelėmis pa
jėgomis užpuolė Šiaulių komen
dantūrą ir nuginklavo. Nu
ginklavę komendantūrą, vokie
čiai paskelbė, kad mūsų valdžia 
jau nuversta, ir kad jie greitu 
laiku paimsią ir Kauną. Prasi
dėjo didžiausias plėšimas ir 
žudymas žmonių. Išvesti galu
tinai iš kantrybės sodiečiai vi
si apsiginklavo kaip kas galėjo 
ir su pagelba kariuomenės pra
dėjo mušti vokiečius. Nors vo
kiečių buvo kur kas daugiau ir 
geriau apsiginklavę, bet juos 
sumušė ir jau gruodžio 15 d. iš
vijo iš Lietuvos paskutinius 
vokiečius. Dabar beliko Lietu
vos žemėje tiktai vienas prie
šas—tai yra lenkai, kurį, su 
Dievo pagelba, tur būti ir pasi
seks išvalyti. 

Taip tai trumpuose žodžiuo
se išdėsčiau pradžią sunkaus 
ir vargingo kūrimosi mūsų tė
vynės. ' 

Dabar, ačiū Dievui, turime 
jau nors ne taip skaitlingą, bet 
gerai aprūpintą ir stipria dva
sia armiją ir galime žiūrėti į 
ateitį su didesniu pasitikėjimu 
Tiesa, turime dar labai daug 
priešų, kurie taiko mus paverg
ti. Pati šalis yra didžiausiai 
nuplėšta ir nuvarginta. Bran
genybė didelė, o pinigų maža. 
Kariuomenė, duokime,, negau
davo algos po 3—4 mėnesių, 
vienok niekas rankų nenulei
do, bet darbavosi kiek įmany
dami ir dabar jau pfadeda eiti 
viskas šiek tiek geryn. 

Aš ypatiškai kaip jau gruo
džio 3 d., 1918 metų, persisky
riau su savo šeimyna tai dai
nei vienos dienos neturėjau lai
ko jos aplankyti. Mano šeimy
na gyvena dabar netoli Taura
gės Sungailiškiuose. Dabar jau 
gavau leidimą ir už keletos die
nų važiuosiu parsivežti į Kau
ną. Didesniuosius du vaikučiu 
reikėtų jau pradėti mokinti, 
bet nežinau kaip pasiseks tas, 
nes alga yra labai maža, viskas 
taip baisiai brangu. Valdžia 
algos didesnės neišgali mokėT 

ti, o gaunamos neužtenka ant 
žmoniško išsimaitinimo. Gaila, 
jei nepasiseks vaikučiams duo
ti nors mokslo. Kito nieko ne
galiu jiems palikti, nes ką tu
rėjau prieš karą—viską vokie
čiai sunaikino. Gimė man ir 
trečias vaikutis, antros, žmo
nos. Negalėjau nuvažiuoti net 
ant krikštynų. 

Kaip jus gyvuojate Ameri
koj ir kas girdėtis 1 Girdžiame 

NAUJIENA! 
ABSOLIUTIŠKAI DYKAI PAAUKSUOTAS FOB IR 

TRIJŲ ŠMOTU SUDĖTINIS SETAS. 

Nepaprastai gra
žus paauksuotas Wo 
ven Wire Fob ir 
trijų šmotu sudėti
n i s Setes ABSOLIU
TIŠKAI DYKAI tam 
kas pirks šį nepap
rasta ir labai prak
tiška 

"KALENDORINIS 
LAIKRODIS" 

1. R o d o valandas 
2. R o d o minutas 
S. R o d o sekundas 
4. R o d o dienas sa

vaitėj 
5. R o d o dienas m ė 

nes io 
6. R o d o vardus m ė 

nesiu 
7. R o d o permainas 

mėnul io . 

KAS T U R I ŠITA LAIKRODI TAM N E R E I K I A 
KALENDORIAUS. 

Tiktai pasižiūri j laikrodi "ir žinai kokia 
valanda, minuta, sekunda ir diena mėnuo ir 
permainos mėnulio. Su tokiu laikrodžiu grali 
kiekviena užinteresuotį. Laikrodis yra vidu
tinio didžio, turi labai gražius viršelius, laiko 
perai laika, ir yra garantuojamas, turi SWI"SS 
MOVEMENT. 

Šitie laikrodžiai yra pardavinėjami kitose 
vietose po $16 ir daugiau — bet ant neapri-
buoto laiko mes parduosime jums po $8.75 
už ta paėia kaina kaip mes perkame. 

Iškirpk šita pagarsinimą, ir prisiusk su savo 
užsakymu o gausi premija paauksuota "VVoven 
VYire Fob ir paauksuota Trijų Šmotu Sudėti
ni Setą ABSOLIUTIŠKAI DYKAI, už kuri 
krautuvėse užmokėsi $5.75 mažiausia. 

Nepraleisk šitos progos, bet užsisakyk tuojaus mes tiktai turimo 
apie 1,000 .šitų laikrodėliu savo stoeks ir jie gali greitai pasibaigti 
nes juos parsitraukėme iš Europos. 

Kuomet siųsi užaskyma prisiijsk 25c. o kitus užmokėsi kuomet 
gausi laikrodėli ir premija. 

ALL W0RLD EXPORTERS, Dept. 220 
1010 N. Ashland Avenue., Chicago, Illinois. 

VABALNINKĄ!. 

mes, kad pas jus susitvėrė 
visokių cjraugijų atstatyti Lie
tuvai ir turi net didelių kapi
talų. Stebimės, delko tos drau
gijos nevyksta į Lietuvą ir ne
padeda mums kuogreičiausiai? 
Mums kaip tik dabar trūksta 
ir pinigų ir prityrusių žmonių. 
Svarbu juk iš pradžios turėti 
tvirtą pamatą ir tada tiktai ga
lima tikėties sukurti strprią 
Yalstybę. Todėl kas gyvas galįs 
stokite į darbą. Duonos mums 
užteks, reikia tiktai pradžiai 
pinigų ir darbi ninku, o viskas 
bus. gerai; ' 

St. Kuizinas. 

PIRKITE LIETUVOS VAL-
STYB4S BONŲ. 

Karo metu, 1915 m., rusai, 
besitraukdami, atėjo į Vabal-
ninkus. Apsistojo, apsikasė ir 
visą savaitę ėjo smarkus mu-
siai. \ okieciai taikė j bažnyčią, 
kur bokštuose rusai turėjo žiū
ronus. Mes, kunigai, visą laiką 
sėdėjome klebonijos skiepe, kas 
rytą ėjome į bažnyčią laikyti 
šv. mišių. 

Kazokai išplėšė žydų krautu
ves ir žmb'ries skriaudė. Paga
lios, kada misų užpuolimą vo
kiečiai atmušė, liepos 18 d. už
degė bones, nuo kurių stogas 
ir visa bažnyčia sudegė. Viduje 
iš dalies prigesinom. Sudegė ir 
visas miestelis. Liko tik pa
kraščiai. Sudegė varpnyčia, 
špitolė, ubagynas, svirnas. Kle
bonijos triobos liko apgriautos. 

Liepos 21 d. vokiečiai, už
ėmę Vabalninkus ir apylinkę, 
labai plėšė. Atiminėjo ark
lius, gyvulius ir kas papuolė. 
Nuvargino žmones. Nusimini
mas buvo didelis; nebuvo kam 
pasiskųsti, atrasti teisybę. 

Įsteigę žandarmerijas, "krei-
sus, sutvarkę valdžią, pradėjo 
žmones spausti, varginti, mo
kesčius rinkti, žmones varyti j 
darbą. Kėžimas buvo aštrus, 
stengėsi suvokietinti kraštą. 

1916 m. atsirado Lietuvoje 
pabėgusiųjų iš Vokietijos rusų 
belaisvių, kurie slapstėsi po 
miškus ir viensėdijas. Daug 
blėdies padarė, daug žmonių 
nukentėjo nuo jų. Pas kuriuos 
ūkininkus vokiečiai juos atraz-
davo, sunkiai baudė, net iš-
tremdavo svetur. 

Vabalninko par. sudeginti 
sodžiai: Strazdžiai, 2 ūkinin
kai, Natiškių 3 ukin.; Deikiš-
kyj 2, Jasiuliškyj, Melunuose ir 
Žizoniai 5, Remeikiuose 1, Čy-
penuose 8. 

, Liepos 27 d., man besant ten, 
ištiko mušis. Vos įpuolęs į ap
kasus išlikau gyvas. Nukentėjo 
apygardos apie Dubisą ir Ven
tą, taip-gi į rytus, nuo mūsų, 
kraštas sunaikintas iki Dvin-
sko. Daug bažnyčių sudeginta, 
sugriauta. Žmonės suvargę, nu
skurdę. Viskas labai pabrango, 
nėra kur pirkti. 

Rudenyj, 1915 m. nuo krūvi 
nosios ligos per 2 rnėn, išmirė 
300 žmonių. 

1917 m. vasarą pasirodė ba
das ir užsimetė ligos. 

(Pabaiga ant 4 pusi. 
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Telefonas Pul lman f• 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11711 Michlgan A ve, 

A.dynoa 8: l t lkl 9 Išryto — 1 Iki 
t po pietų — <J:8# lkl 8:80 vakare. < 

Nedėliotais nuo 10 lkl 11 Išryto 

JOSEPH C W0L0N 
-ietuvis Advokatas 

M BO. LA SALLE S T R E E T ' 
Gyrenlmo Tel. Humboldt 97 

Vakarala 8911 W. 88-nd Street 
Tel. Rockwel l €999 

CHICAGO, I U * 
įt»»m»mmm » • » | 

U » » » » » M » » » » » • • • • • » • • • » » • ąM 
Tel. Drover 7048 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėl lomis pagal sutarimą 

4713 SO. A S H L A N D A V E N U E 
, arti 47-tos Gatvės 

g » » « « « » » » » • • » » r 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roaelnode: 1S0M So. Mlohlsan A ve. 

Telefonas Pallman 849 Ir Pallmaa S1M 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto vakake nuo 5:30 lkl 7:00 
Telefonai T a * * 788. 

8t» — * * — » * * • » » » » » » » • » • » —a 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy' Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23 PI. Chicago, EI. 

TeL Cianai S1M. 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

Dabar yra patvlrt'ntos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija kone erti na Ir augs tai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlna 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augSto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 4 7 0 i St., Chicago, m . 

] BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėl iausių modelių nuo 
$20.00 iki S45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel ines po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turimo pilną, eile K 

skut} nešiotų siutų Ir overkotų nuu 
$8.50 ir augščiau. 

Ful l Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėl lomis iki 6 valandai. Su
katomis visą dieną iki 10 valanda* 

8 . GORDON, i 
1415 8. Ba l s ted St., Chicago, UI. Į 

į s te igta 1902. 
8 • • • » • • • • • • • - • » » » - a 
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V. W. RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street | 
Kambaris S24 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
Tel. Yards 4681 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—6 ir 7 iki 9 vakare. 
Residcnsija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 Išryto. 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta. 
Mes duodame dvigubas stempas 

Ketvergais Ir Subatomis. * 
Dideliame pasirinkime gaunami. 

Visokie materijolai, valkams drabu
žiai, slebės Ir Jakutėe. 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 

79c 
PLUNKSNOS, 

iiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Žeoklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu-

j si pirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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20. Homestead, P a '. 
21. Pi t tsburgh, Pa. ( šv . Vincento p a r a p . ) . . . . 
22. Pi t tsburgh, Pa. (Šv. K a r m i e r o p a r a p . ) . . 
23. Olevelam.1, Ohio 

TU ' 
A*l 

25. Cicero, 111. 

. . . . . 

24. \V estvil le , III 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26. \Yankegan, 111 
• • • . . . 

Kun. Laukaičio Surinktos Aukos. 
1. Woreester , Mass $1,144.24 
2. Athol, Mass 465.64 
3. So. Boston, Mass . 400.00 
4. Brighton, Mass 89.20 
5. Lawrence, Mass * 200.00 
6. Bridgeport , Conn .» 204.00 
7. Brooklyn, N. Y , 545.21 
8. Mount Carinei, P a * 500.00 
9. Minersville, P a 300.00 

10. Mahanoy City, P a 741.47 
11. Pi t ts lon, P a . 327.00 
12. Scranton, Pa 587.23 
13. Philadelphia, Pa. ( šv . Kazimiero parap . ) 625.00 
14. Balt imore, Md 1,223.39 
15. Har t ford , Conn , 601.68 
16. New Br i tam, Conn 950.00 
17. U r a Haven, Conn 558.48 
18. AVaterbury, Coiu 1,667.17 
19. Nebark , X. J 745.00 

260.60 
200.00 
536.10 

1,181.20 
165.00 

1525.00 
418.38 
800.00 
286.00 
678.40 
567.39 
179.50 
263.10 
387.33 
628.77 
164.73 

60.00 
151.50 
1/ <..)«) 
310.40 
268.5C 
200.00 

40.20 
1 • » " HM I O«>.00 

379.30 
130.0;: 
• 87.88 

50.00 
204.00 
201.02 
567.41 
212.00 

74.00 
337.71 
150.00 
230.60 
138.64 
617.60 
596.58 

.! 

. . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

27. Chicago, UI. (Šv. Kryžiaus parap." 
28. Chicago, 111. (Brighton Park) 
29. Chicago, 111. (Dievo Apveizdos parap.N 

30. Chicago, 111. (Šv. J urgio p a r a p . ) . . 
31. Chicago l ie ights , 111 
32. Uosdami , 111 
33. Chicago, III. (\Vest Side) 
34. Chicago, 111. ( šv . Mykolo parai>.) 
35. Ručine, VVis 
37. St. Charles, 111 
38. Aurora, 111 
39. Spr ing Valley, 111 
40. Kewance, 111 
41. Plvmouth, Pa 

m 

42. Forest City, Pa 
43. Kynon, Pa ; . . 
44. Wanainie, Pa. 
45. llazclton, Pa 
-16. \>\v Philadelphia, Pa. . 
47. Tamaqua, Pa 
48. Trenton, X. J 
49. Kaston, Pa 
50. Harr ison, N. J 
51. Klizabeth, X. J 
52. Je rsey City, X. J 
53. Linden, X. J 
54. Amsterdani, N. Y 
»)•). L iica, ^'. x. 
56. Albany, XT. Y 
57. Schenectady, X. Y. 
58. Rochester, X. Y. . 
59. Shenandoah, P a 
G0. Philadelphia, P a 190.00 
61. Kingston, Pa 375.00 
02. Wilkes-Barre, P a 233.45 
63. Cambridge, Mass 230,00 

• • • • • 

&. 

. . . . . 

. . . . 

64. Providence, Ii . I 
05. LfOng ls land City, X. Y 
66. Blissville, X. Y 

100 markių auka 
67. Mftspeth, X. Y • 
68. Detroit, Mich 
69. l)r. A. Rutkauskas, Chieagoje- (Kairiūkščiųfondui) 
70. Kun. J . Valait is , Girardville, Pa., klebonas 
, 1. Kun. A. lvodis 
72. Emilija Klumbienė • • 

270.50 
112.00 

59.25 
1.03 

125.75 
5.00 

100.00 
50.00 
25.00 

5.00 

Viso labo . $26,713.58 

ATVIRAS LAIŠKAS. 

Visiems aukotojams Lietu
vos pakraščiams ginti , gai
vinti ir šviesti reiškiu širdin
giausia padėka. Surinkau iš 
viso $26.713.58. Tai Amerikos 
lietuvių gausi dovana tėvy
nei, erškėčių keliu žengian
čiai į laisvę ir nepriklauso
mybe;. Atėjo paskutinė baisios 
kovos valanda, Lietuva pa
vojuje! Reikalinga kuovei-
kiausia pagelba. Gelbėti te
gali tik Amerikos lietuviai. 
Ligšiol jie y ra nekartą gau
j o m i s aukomis ie§pę vargs
tančią tėvyne, bet dabar vie
nų aukų nebeužtenka. Kiek
vieno lietuvio priedermė pir
kti kuodaugiausia Lietuvos 
laisvės paskolos bonų. Be a-
bejo Amerikos lietuviai, ži
nodami neapsakomą tėvynės 
vargą, kiek kas išgalėdami. 
Buteiks jai pageibos. 

Tą vargą dar labiau didina 
dvasios badą-. Lietuva ne 
knygų, nej tokių laikraščių. 

išgali dabar leisti nei tiek 
kaip kad yra buvę prieš karą." 
Trūks ta poperos, t rūksta 
spauzdinamųjų mašinų, trūk
sta pagaliaus ir rašytojų, nes 
visi yra Į traukti arba į kovą 
su priešais arba į valstybės 
kurinio darbą. 

Bet dvasios badas, nors iš 
dalies, labai lengva pašalin
t i ; tegu t iktai kiekvienas A-
merikos lietuvis, kiekviena 
lietuvė, kurie iš savęs gyve
na, užsako šiems metams 
bent vieną gerą laikraštį sa
vo tėvams, giminėms a r pa
žįstamiems. Kiek tai butų 
jiems džiaugsmo, kiek naudos! 

Amerikos lietuviai katali
kai yra atlikę milžinišką dar
bą. J ų pastangomis įsteigtas 
Tautos Fondas, kuris labai 
sunkiu metu Lietuvai pirmas 
gausiai šelpė mūsų diplomati
ją užsieniuose, kėlė Lietuvos 
vardą Amerikoje, siuntė pa
geibos į Lietuvą, padėjo ir te
bepadeda moksleiviams. Tau-

Komią privalo remti visi 

KORESPONDENCIJOS IŠ 
LIETUVOS. 

(Pabaiga nuo 3 pusi .) . 

1918 m. rudenyje beveik tiek 
pat išmirė influenza. 

Žiemą 1919 m. a ts i rado šil
tinė. Vabalninku parapi joj mi
rė nuo tos ligos 200 žmonių. 

Žinomų parapi joj sumažėjo, 
ūpas nupuolė. Arklių mažai te 
liko. 

Gruodžio 20 d., 1919 m., vo
kiečiai okupantai išėjo. Kįlo 
suirutė. Atėjo rusai-bolševikai; 
žmonas .apėjUiė baimė, išgąsti8* 
Sunku buvo gyventi. Nuo kle
bono beveik viską atėmė ir kon
tribuciją uždėjo. Žmonės, ypač 
jaunimas, ištvirko, dvasioje nu 
puolė— nebuvo kam suvaldyti. 
Daug kunigų turėjo pasitrauk
ti nuo savo vietų. Aš pasilikau 
ant vietos, bet labai bolševikai 
suvargino. \ 

Gegužio 28 d. mūsų narsi ka
riuomenė išvijo iš Vabalninku 
bolševikus. Atsipeikėjome. Bei 
štai vasarą vokiečiai bermonti 
niukai ir kolėakininkai rusai 
užėmė Žemaitiją, Šiaulius, J o 
niški. Vėl pradėjo žmones kan 
kinti, varginti . Actu mūsų nar
siai kariuomenei ir ta rp taut i 
nei komisijai, liko nevidonai iš
varyti iš Lietuvos. Sumušė 
.juos ties Kadviliškiais. Besi
traukdami žmonėms padai. ' 
daug jeibių, nuostolių. Dabar 
lieka išvaryti iš Lietuvos pa
skutinį žiaurų priešą—lenkus, 
kurie laiko užgrobę Lietuvos 
rytus. 

Nelaiminga mūsų tėvynė, iš 
visur užpulta svetimtaučių. 

Ačiū jums, lietuviai ameri
kiečiai, kad jus mūsų neužmirš
tai, atjaučiat, šelpiate, siunčia
te maistą, drabužius, bet dar 
apsunkint1 susisiekimai, mažai 
siunčiamų pinigu apturėsime, 
kelyje kliūtys yra. Sunku pla-
.'iai apie viską aprašyt i . Per 
skausmus einame į garbę. Tiki-
mės sulaukti geresnių laikų, 
šviesesnės ateities. Turime 
prezidentą, ministerius, savo 
gerą valdžią, žmonės išpaleng-
vo atsigauna. Dą{)ar didžiausi 
mūsų priešai lenkai nori Lie
tuvą prikergti prie Lenkijos, 
mums visaip kenkia, kliudo su
tverti savo nepriklausomą val
stybę ; sunkias dienas pergyve
liame. 

Pas mus neapsakoma bran
genybė—pinigų savo dar netu
rim. 

Derlius 1919 m. buvo geras. 
Duonos pakaks. Stoka odos, 
mastinių, kolonialių prekių— 
dirbtuvės neina. Tikimės, kad 
valdžia su laiku sustiprės, nors 
socijalistai stengiasi sukelti, 
sukurstyti tamsius neišmanė
lius, ištvirkėlius prieš valdžią. 

Valio nepriklausoma Lietu
va ir Amerikos lietuviai. 

Kun. M. M. 

lietuviai katal ikai , nes tik per 
Tautos Fondą galima suda
ryti stipri pajėga, su kuria 
turės skaitytis katal ikų prie
šai. Ačiū ta r iu Tautos Fondo 
centrui ir skyriams už sii-f 

teiktą' man pagelbą renkant 
aukas. 

Labai esu dėkingas " D r a u 
go, >> 

J> M 
" D a r b i n i n k o " , "Gai

so, ' "Žva igždės , " "Vyt ies , 
ir "Moterų Di rvos , " laikraš
čiams, kad jie maloniai parė
mė mano darbą.-

išvažiuoju į Lietuvą 19 d. 
vasario. Jaučiuosi esąlS lai
mingas, kad parvažiavęs galė
siu pranešti lietuvių visuome
nei: Amerikos lietuvių širdy
se plaka karš ta tėvynės mei
lė, ir ta meilė yra reiškiamą 
šauniais darbais. 

Amerikos lietuviai vieninte
lė dabar Lietuvos viltis, Lie
tuvos išganymas! 

Ligi laimingo pasimatymo 
Lietuvoje. Kun. J . Laukaitis. 

- * = - • * • 

• For the Children's Sake 
MOOSEHEART 

Not an institution, butą home and great vocationa! school, 
established by the Loyal Order of Moose to protect the 
fatherless children of Moose members from poverty and 
ignorance. The Moose brought Mooseheart to Chicago and 
is now bringing Chicago to Mooseheart. This great farm 
and vocational school of 1,023 aeres is situated on the Lin
coln Highwayvbetween Batavia and Aurora—just 37 miles 
from Chicago on the Northwestern Railway. The station is 
Mooseheart. Visit Mooseheart^-every day is visitors' day. 

1 

< 

s. 

i 

School Building Printing and Admirvistration Building 

Join the Moose 
11's the great Brotherhood that 
interferes with no man's religion. 
Its purpose is an open book. 
The Moose says to each of 600,000 
m e m b e r s — 
41 

J?RANK-0. •LOWDEN 

Thou shalt aid thy brother in 
time of need, comfort him in sor-
row, and protect his family when 
it is fatherless.'' 

The Moose gi ves death benefits of 
$100 and siek benefits of $9.00 per 
vveek. But, greatest of all, the 
Moose takes care of the fatherless 
at Mooseheart—Mooseheart is the 
Shrine of childhood—the Mecca 
of the Moose. 

There are 771 children now at 
Mooseheart. Plans for 5000 are 
being made FOR YOUR Sake— 
For your children's Sake—HAVE 
A HEART—Be a Moose. 

"fl/vant to say to you today that l loo^k 
Ufon Mooseheart as one ofthe great inspira-
įonalptaces upon this continent. I ieant to 
ftfv to you today that more men and *women 
jpt* capable ofrenenmng generous thoughts 
vfyouth; an more capable of gaining an 
'inspiration for better service to the world at 
Mooseheart than almost any place I know. 
į?$ a big tdea for the benefit ofthe children 
ofthe order and of the other children o f 
ik* United States." 

FRANK O, LOWDEN 
(Gvvemor) 

ThoiMands of Chicagoans a r e joining the M o o s e — w h y 
J o t y o u ? Any whi te m a n of good character is welcome F i l i O u t — F o r I m m e d i a t e A c t i o n — C u t O u 
to join t i e M o o s e and have a heart and hand in the great Į - _ 
%ork o f M o o s e h e a r t . Call or fili out and mail -coupon. 

W M . HALE T H O M P S O N 

"The Loyal Order o f Moose, in my opinion, 
is second to none in the country in the ad 
rantages it offers to its members and in th 
philanthropic andpatriotic work that it is 
ihg. Mooseheart, the home that the Loji 
Order o f Moose has established near Chicagd 
for the children of its members, is uniąue, 
believe, in the history of organizations, an 
certainly is giving to many children advar, 
tages that it would not be possible for ther< 
to have in any other ivay." (Signed) 

W M . HALE T H O M P S O N 
(Mąjor) 

sai 

i 
\ 

$10 Special < Charter Initiation Fee 
(After Charter eloses, $25). 

iM^ose I^embership Committee 
nolne Hoot, Hotel Morruon TelephonelMajestic:8700 

* į t i iS^fJcontributedby ChkagojMoose to acųuaint 
people of Chicago with their work at Mooseheart tttfpeo] 
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To Membership Committee Loyal Order of Moose, 
Hotel Morrison, Chicago, 11L 

I hereby make application for membership 
in the new Chicagp Lodge, Loyal Order of Moose, 
and will ąualify for membership when notified. 

< Name 

Address 
•Drnufiii'-
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
SPRING VALLEY, ILL. 

Vasar io 18 d., š. m., pas tan 
gomis gerb. mūsų klebono, kun. 
£>. Bystrais, vietinėje Šv. Onos 
bažnyčioje buvo surengtos Mi
sijos, kurios tęsėsi net visa. sa
vaitę, būtent iki vasar io 25 d. 

Misijas laikė gerb. Tėvas F. 
B. Serafinas, iš Tėvų Marijonų 
Kongregacijos. Savo iškalbin
gais pamokslais daug suteikė 
žmonėms dvasiško peno. Islik-
ro, linksma buvo patėmyti , kad 
per visę Misijų laikų, ypač va
karais , visuomet buvo pilna 
bažnvčia žmonių. I r ne vien 
vietiniai, bet atvykę ir iš apy
linkės miestelių visi, su di
džiausia atyda, klausė gerb. mi 
sijonieriaus pamokslų. Neabe
joja, kad daugelis paklydu
sių, kurie klajojo materijaliz-
mo bangose, sugrįžo ant tikro
jo doros bei išganymo kelio, iš 
kurio per įvairias, net ikusia-
gyvenimo aplinkybes buvo iš
klydo. 

Misijos buvo laikomos gra-! brėžė Lietuvos praeitį, kaip 
žioje tvarkoje. Visi, kurie ru-j laike paskutinės karės Lietuva 

dėjo grot i iiiarfą, t r a n k - 1 4 k p aMys s c e n o j e k e t u r h ; 
stoties link. Užpakalyj v e į k s m u dramos vaizdel į ' Vai 

» » » » • » • • » » » » • » — » • • • » • • • • » % 

bonų tur i išpirkti už $10,000.00 
arba net už $15,000.00. 

Atėjo kvotimo diena, 7 vai. 
vakare, pasigirdo gatvėse tr i
mitų balsai. Traukiniu iš Chi-
eagos Lietuvos Misija atvažia
vo čia 7:19 vai. vakare. Muzi
ka prad 
dama 
ėjo būrys ex-kareivių unifor
mose; paskui L. L. Sargai ir 
minia Lietuvos piliečių. 

7:19 vai. vak. traukinis su
stojo. 19 traukinio išlipa gerb. 
Misijos narys , majoras l \ Ža-
deikis, su dviem palydovais. 
Benas užtraukia Amerikos ir 
Lietuvos himnų. Kareiviai pa
sveikina Svečius ir visi nutrau
kia svetainėn. Žmonių net kib-
žda ir kar t s nuo kar to girdžia-
si baisai : " Š t a i mūsų valdžios 
ats tovas ir kareivis mųs nepri
klausomos tėvynės, Lietuvos. ' 

Programo vedėjas pirmiau
sia pakvietė Melrose Parko 
miesto majorą, C J . VYolPa, 
kuris savo t rumpa kalba api-

Pa rkas bus pirmutinis ir su už
baigimu. 

Stoties valdyba: 
V. Kudolis, pirm., 
A. Joncha. ižcL, 
F. K. Strzynecki&j rast. 

CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, kovo 7 d., Šv. 
Antano pa rap . svetainėje bus 
nepapras tas vakaras . L. Vyčių 

pinasi sielos reikalais, galėjo 
atlikti išpažinti ir susivienyti 
su Dievu. 

Dėkingi esame darbščiam 
savo klebonui už surengime mi
sijų, tai p-gi gerb. T«'vui K. B. 
Serafinui už jo pasišventi
mų. Duok Dieve, kad po tų Mi
sijų mūsų" žmonės siektu lai
mės, kurios čia ant žemės nieki 
negali duoti, tiktai Dievas dan

guose. 
Dalyvavęs. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

" D r a u g o ' "J.Vtame uumoay 
jc tilpusi minutė apie vietos L» 
Vyčių 43 kp. išvažiavimų yra 
neteisinga. 

Mėnesiniam susirinkime b:i-
vo pakeltas klausimas surengti 
vyčių išvažiavimų (Sleigh ride 
pa r ty ) , liet, pasirodžius mažai 
norinčių dalyvauti , pasiliko be 
galutino nutarimo. 

Pagaliaus liko sušauktas ex-
t ra susirinkimas. Tame susi

r i nk ime dar mažiau radosi no
rinčių važiuoti. Tad-gi suma
nymas likosi a tmestas . 

Tiesa, panašus išvažiavimas 
ivvko, kuriame dalvvavo 2.) 
ypatų:K> vyrų ir 7 merginos, iš 
kurių buvo vos 4 vyčiai, tad-gi, 
man rodosi, tokio išvažiavimo 

nukentėjo ir dabartinį padėji
mą naujos Lietuvos respubli
kos. Gerb. ( \ J . \Volf pasakė, 
kad nėra pasaulyj ypatos, kuri 
nenorėtų mažam užgimusiam 
kūdikėliui pagelbėti, nes jis 
yra jaunutis ir silpnas. Tas 
pats . sakė, yra ir su jaunute, 
naujai užgimusia Lietuvos res
publika. "Š ta i , ' * sako, " a š no
riu būti šį vakarą pirmutiniu 
p.i'reibininku tai naujai res
publikai ir pilnai pasitikiu, kad 
jus, Melrose Parko lietuviai, 
Suv. Vai. piliečiai, visi seksi
te paskui mane, paduodami sa
vo rankas gimtinei šalelei, ta ip 

k a t a . " Yra tai gražus, pamo
kinantis, interesingas veikalas. 
Vaidintojai y r a gabus ir^atsi-
lankiusieji nebus užvilti. 

Pr . 

SHENANDOAH. PA. 
Aukotojai L. L. Sargams. 

bon, kuomet mes buvome pa 
sauliuėj karėj už apgynimų 
žmonių la isvės ." 

Antru kalbėtojum buvo ex-
kareivis, p. F. K. Strzyneekis, 
kuris t rumpai papasakojo karo 
l>aisenyl>es, kuriam prisiėjo jas 
pergyventi Prancūzijoj . Prily
gino Lietuvos žaizdas prie Bel
gijoj įr Prancūzijos ir nurodė, 
jog Lietuva šimteriopai dau
giau nukentėjo negu kitos ša-
hra, 

Laike užrašinėjimo bonų 
kallM'jo adv. Bračiulis ir Kuo
dis. L. L. P. bonų užrašyta už 
$8,000.00. 

Ant ru sykiu kalbėjo gerb. 
P. Žadeikis anie Eif 

(Paba iga) 
P. Salinka. J. Januškevičių, J. By-
lys, J. Juodzevičių, J. Stančikas, P. 
Raujinavičia, A. Palueionis. P. Bu 
čvonis, S. Soroka, J. Lenkaitis, J. 
Zigmuntas, T. Benušis, A. Navic
kai. K. Naudžiūnas, J. Dryžu. K. 
Daunora, J. l'eeiukonis, .1. Rut
kauskas, P. Sanavaitis, A. Žemai
tis, J . Oiuplys, K. Janavičiai K. 
Levickas, V. Paulavičių, L. Mardo 
sa, K. Turauskas, A. Juškauskienė, 
V. Skrabulienė, M. Bendinskas, T. 
Matulevičia, J. Plytnykas, J. Miel-
dažis, P. Šilelis, P. Žioba, V. Ba
rauskas, J. MarkeviČia, J. Bara
nauskas, S. Baranauskas, J. La
zauskas, L. Butkauskas, P. Seka 
vičia, V. Kalesinskas. V. Bernato
nis, A. Šunskas, A. Ka/.elka, T. Si
monas, A. Bendora. L Kukauskas, 
A. Matulevičia. J. Juodsnukis. P. 
J idiliškas. J. Senkus, A. Senkus, K. 
Zaleekas. V. Žukauskas, L Alešč; 
kas. J. Junkaits. M. Saikelis. S. 
kasiulaitis. D. Jarašius. P. Suba
čius, J. Salukas. Y. Kapsas. A. 
Stravinskas. A. I)rol>ronurskas( ?), 
J. MikoUtitis. L. Pakabias. J. K rau
slys, J. Stravinskai, M. Rudzikan, 
A. Levanavičin. K. (rudaitis, P. 

R E I K A L A U J A 
MERGAITES . 

16 metų ir suvirs pastovios 
Vietotj Šviesiam 
Švariam Fabriko 

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

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendents Office 

Sawyer Biscuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

Fabriko merginos—Gera 
mokestis mokinanties. 

Trumpos valandos. 

Northwestern Car Seal Co. 
10S N. Jefferson St. 

$14.00 į savaite mergaitėms suvirs 
Reikalingu Lietuvaito pardavėja 

turi būti suvirs 1 ii motu. Atsišau
kite: 

2f.;J2 W. 47 Str. 

16 metų amžiaus. Pri tyr imas nerei
kalingus. Lengvas darbas valandos 
nuo 7:45 iki 6 ir 12 valanda suba-
toinis. Geros darbo sąlygos. 
* A. D. Mioup 

1345 W. S5U» Str . 

Ant pardavimo mūrinis namas 2352 
H. Oakley A\e. stintų Šildoma ant 
pirmi] lubų 7 kambariai 2rių ir 3 
!ubu po ii kambarius. 

TelofonuoUte Kibia re 7247 

REIKALINGAS 

NAKTINIS JANITOKirs. 

kaip jus atėjot S. V. pagel- pcU?avieiu, P. Oranska.s. A. Lu:ic-

majoras i \ z.aaeiKis apie negalima pavadinti vvcių įsva- J " ,. _ • _. 
tuvos Saulius. Tuo t a rpu hetu-ziavimu. . , x __ __ . . J T 1 ^ v 
vaitos: r . Kasiulaite ir C). Keu-

Toliaus prinictaina vyčiams 
neveiklumas. Aš, būdamas val
dybose Tautos Fondo ir L. K. 
K. rėm., drąsiai sakau, kad vy 
eiai su aukomis šiose organiza
cijose stovi pirmoje vietoje. 
Taip-gi ir parapi jos reikaluose 
nepaskutine vietą užima. 

Po minėta žinute pasirašęs 
Vytis. Turbūt nėra vytis, ar, 
gal, vyčių veikimuose nedaly
vauja. „ 

Koresp. Julius Banis. 

MELROSE PARK. ILL. 

Vasario 24 d., š. m., atšilau 
kius pas mus Lietuvos Fi liau
si uei Misijai, ir porai svečių iš 
Cliicagos, melroseparkiečiai L, 
L. P, laikė kvotimus. 

Kuomet tam tikslui čia susi
tvėrė komitetas, svarbiausiu 
klausiniu buvo pasiskirt i sau 
dalį išpirkimui L. L. P. bonų. 
Komitetas, kuris susideda iš 18 
draugijų atstovų, susipažint: 
su vietos lietuviais, kokiais jie 
yra Lietuvos patri jotais ir. 

niutė su Lietuvos vėliava pa
rinko aukų L. Šauliams. 

l 'ž stambesnes sumas L. L. 
P. bonų pirko pramonininkas 
ir Lietuvos patri jotas p . Ado
mas Laskauskis už $550.00, J . 
Uasiavičia $150.00, K. Statkus, 
$i:>0.(X), F . Strepeiko, C. J . 
Wolt', J . Lapinskis, J . Narysu-
tis, S. Strepeikaitė, J . Janu-
šauskis, A. Gudzevičienė, A. 
IJerstmaitė, V. Kalniškis, J . 
Devskis, L. Truikis, A. Herse-
naitė, ,J. Jačunskis j J . Lapin
skas, M. Kvedarauskas. 

Lietuvos Šauliams surinkta 
aukų $79.31. 

Komitetas nei kiek neabejoja 
išparduoti bonų už paskirtą 
dali. .Jis tiki dar ir persivaryti 
per tą sumą. Melrose Pa rk vi
suomet Lietuvos reikaluose 
perviršija savo paskirtą dalį 
(lel to, kad visi sutartyje dirba 
Lietuvos labui; padeda savo 
partiviškumus i šalį, nes su
pranta, kad tautos darbas yra 
už vis svarbiausias. 

Melrose Park stotis yra pir
mutinė, kuri pradėjo paskolo 

kas, P. Linkus, «J. Mikolionis. A. 
Alieikas, A. Brusokas, J. Urban;; 
vičia, V. Jogin. V. Kukonis, M. šu-
kevičia. O. Kiižanauskiouė, E. Vil-
kaitienė. J. Mačiulskas, A. Burini, 
V. .Stundas, P. Pikutis, J. Stankus, 
S. Sajcta. P. Nalivaika, J. Suba-
ShW| A. Kavaliauskas. A. Jcsins-
kas, A. Dubnys, A. Bliujus. A. Gra-
žalis, A. Katkcvičia, L. Pavalkis, 
J. tSankus, V. V. Vaišnora. 

Stambiu aukų surinkta $247.25. 
Smulkių aukų surinkta $12.30. Vi
so sykiu $259.r)5. Išlaidos, svetaine 
ir apgarsinimui $7.00. Aukų vino 
pasiųsta į Lietuvių Militurės misi
jos raštinv- Majoro P. Žadcikio va
du $252.55. 

V. V. Vaišnora. 

DAliHAH PASTOVUS 

<ii:UA ALGA 

TOP NOTOH OOOKIE CO. 
333 S. Western Ave. 

M I - : H G A I T K S R s a K M A T O O S 
lH-l lcnKv ' 'i;s peržiurojimo drukuo-

t«> darbo. Darbas lengvas. Puse die
nos subatoj. $ 15.00 savaitėj i&pra-
džios. Pakelinius užtikrintas. 

Amrrican Bank Note Co. 
118 E. 20 Street 

WAR SAVINOS S1AMPS 
IS6UF.D BV THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

REIKALINGOS. 
l ' r i tyre merginos taip pat ir nc-

prytyre prio dirbimo Geliu, Poperinii/ 
Kepurių ir Nut v»uodukg. Darbas pa
stovus. Alfa ąera. 

Favor Paper Ware Works 
81 W. Lako Str. 

PATARNAUTOJOS 

G m i mokestis; kanibarj-s ir 
valgis. Atsišaukite pas liouse-
koepor. 

-JI 

viiduodaniasis tuo žmonių pat-
rijotizmu, nusprendi , kail Mel-įdarlni Chicagos apylinkėj. Ko-
ro>(* Parko lietuviai L. L. P. mitetas neabejoja, kad Melrose 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksito FAHMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metą) nebūtu. 
Dauguma mušu pirkėja buvo iSvaži-
nėja po daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriamo vir-i biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius' 
biznius, nes t rumpame laike bus bu-
davojama keletas dlrbtuviii. Dar da« 
bar žeme labai pigi suliglnant su 
kitu kompanijų prekenis tai jnu.su 
bendrovė parduoda per pus pigiau, 
t J važios upės ežerai dabina viua a-
pielinke, visur geri keliai kad Ir 
blogiausiame ore visur galima iš
važiuoti, žodžiu sakant visi pa lan
kumai del farmeriu yra ant vietos. 
v i sur U e t uviftkai k a l b u m ą , s a k o m b 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesniu paaiškinimu, 
tai prislųskite Savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su platės- . 
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

BATHROOM VALYTOJAI. 
Gera mokestis karnbaris ir 

valgys. Atsišaukite liousekee-
per. 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

SHEET METAL DARBI 
* NINKAI. 

REIKALAUJA. 
Reikalingas pirmos kliasos kriau

šius. Gera mokestis, pastovis dar
bas. Lai atsišaukia gatavas l dar
bą. 

VYcilanti Bros. 
5332 S. Halsted Str. 

REIKALINGOS 

Merginos ir Moteris Del 
Lengvaus 

A ssembli ne
pildymo. 

užsakymu 

Swedging — puneli pre

sų. 

Pr i tyr imas nereikalingas. 

(lera alga, Švari apielin-
ke. 

T H E BOYE N E E D L E CO. 
4337 Ravensvvood Ave. 

PAIEŠKO 
Aš Ona I'etraičlutė paieškau savo 

brolio Antano l'ot.-aiCio. Yra iš Sal-
norui. Taipogi naieškoin Bonifaco 
Balbrouski i«' Kaximiera Ured/.io. 
Meldžiu atsišaukti pas 

K.ns|mro Norkeviejn, 
7i» W. Tremont St. ?vo\vnnee, 111. 

Paieškau savo brolio Dominiko 
Andrulaiėio iš Littuvo.s paeina Tau
ragės Apskričio L'ržvilko parap1.1oo 
Kaimo Biutkiškiu T metai atgalos 
ji!;:i gyvena Ohicygo po numūru 
l tS2 Vineennc.F. St. Turiu labai svar
bu reikalą del mirusio brolio. Mel-
<l>.iu jis pats arba kas apie ji ži
note atsišaukite ant šio adresą. 

•lanas Andrtilaitis. 
» Main SI. Athol M M * . 

Pranešu savo g^mineras ir ]>ažjrta-
luoms iš Lietuvos, kad g iunu teuf 
laiškg iš Kauno gubernijos, ir galiu 
suteikti jv;iiriu žinių. Kreipkitės i 
manė laišku. 

J o r Ba<li!\irii( 
Bt»x •« Cllttoii Hclgkts. Pa. 

LIETUVIŲ ATYDAI!! 
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gjvenima. 
TikriausiMs būdas palikti 

bucias palikti savistovių ir 
būti savo bosų tai įsigyti for
mai Mck pageibstime kiekvie
nam Lietuvių turineiam $100 
įsigyti viena iš mūsų 40 akrų 
farmu Wiseonsine, Lietuviu 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Pa tyrė Lietuviai far-
meriai kurie nuo seno eionais 
turi apsipirke farmas bus tavo 
kaimynai. 

Kasykite mums tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningntė ~~aroclant 
farmas, gelžkeliai, neėstai ir 
javai. 

(Agentai Reikaling!) 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

E a g l e River, Wisconsin 
Arba 008 Peopies Gas Bldg. 

Chicago, m. 

lllllllIlllllllIIICflIilIlIlIlIIlHIIlClICIlIlIlIIlI 

Laikas pamąstyti kuom per 
Velykas gerklę mazgosi suval
gius dešrą,. Duodu informaci
ją, kaip daryti gurus gėralus 
namie už dyką 

0OSM0POLITAN MER-
CANTILE CO. 

80 Winthrop St., Boston, 19 
Mass. 

llllllli!!III!IIHI!IIIIIIIIIIII!MIIIIIII!l!llllllll 

14 Metų Sukaktuvės 
Seniausio Lietuviško 

Banko Chicagoj 
PRADŽIOJE šių met; sukako 14 metų nuo 

uždėjimo seniausio šiandie gyvuojančio 
lietuviško banko Chicagoj e—kuris per tuos 
ilgus metus, neatsižvelgiant ant įvairių krizių, 
pasirodė lietuvių finansiniu Gibraltaru. 

Ši finansinė įstaiga yra tai gerai žinomas 
Jono Bagdžiuno Bankas, uždėtas 1906 metuose. 

Kad p. Jonas Bagdžiunas buvo pilnai patyręs i'i-
mniKUOsc, gerai suprato bankinius reikalus ir mokėjo 
kaip investuoti žmonių nudėtu*? pinigus ir juos pilnu i 
npsaugoti.*liudija faktas, kad jo įstaiga pergyveno 
sunkiausius laikus. Įvairius finansinius krizius įr šian
die pasekmingai tebegyvuoja ir auga. 

Kada 1907 mvtuose. užėjus finansiniui kriziu.;: 
daugelis banku mokėjo ėekiais dėlei stokos pinig'.j. 
Joiio Bagdžiuno Bankas mokėjo pinigais, nes perma
tyta prisiartinami finansinė audra ir pagaminta už
tekt mai pinigų. 

Kaia 1910 imtuose, užėjo Chieagoje bankinė au
dra ir \ienas bankas po kitam virto kaip grybai prieš 
dalgį, Jouaa Bagdžiunas pareikalavo valstijos proku
roro Maday Hoyne idant jo bankas butų prižiūrėtas 
ir tikras stovis viešai praneštas. Sutinkant iiu tuom 
icikalavimu, prokuroras, paskyrė patyrusi bankinį ty-
tiiKtojn, kuris po savaitės laiko atsargaus kvotimo ir 
perkraliuėjimo banko turto ir sekuracijų išdavė pilmj 
raportą, kuriamu pripažinai kad Jono Bagdžiuno Ban
kas yra geram ir stipriam padėjime. Negana to. Jonas 
Bagdžiunas sušaukė buri depozitorių iš kurių tarpo 
likosi išrinktas komitetas perkratinėjnnui banko i ikro 
stovio. Minėtas komitetas, susidedantis iš 13 nariu, 
savo raporte pilnai pripažino Jono Bagdžiuno Banką 
kaipo išiikimą ir stiprią finansine įstaiga ir tarp kitko 
pasakė: "Pagal bankinio tyrinėtojo raporto ir mūsų 
ioemt patyrimą, žmonėms netik ką nereikia abejoti 
apie .Jono Bagdžiuno Banką, bet kiekvienas gali be 
baimės pasidėti ten savo pinigus, nes ir mes ten turi
me pasidėję.'1 

Buvo atsiradę ir ažvydinėių asmenų, kuri;' mėgi
no kenkti sparčiam ir pasekmingam augimui .Jono 
Bagdžiuno BanKo paleisdami įvairius melagingus pa-
skalns, bet tas nepadarė jokios įtakos, o jeigu kas ir 
abi jo jo , ta i t a s savo p i n i g u s gavo a n t pa re ika l av imo , 
m- Jono Bagdžiuno Bankoje sudėti pinigai .isado> 
yra investuoti tokioje sekur&eijose. kurias galima 
trumpame laike apversti j gryną pinigą. 

Jono Bagdžiuno Bankas patarnauji netik banki
niame skyriuje, bet ir Įvairiuose kituose reikaluose, o 
ypatingai persiuntime pinigų Lietuvon, parupimme 
laivakorčių atvažiuojant ir išvažiuojant Lietuvon, iš
gavime pasportų, padaryme įgaliojimų, išdirbime do
kumentų perkant ir parduodant nuosavybes ir biz
nius. Per tuos 14 metų patarnauta tūkstančiams žmo
nių, ir galima drąsiai sakyti, kad nesiranda visoje A-
merikoje miesto lietuvių apgyvento kuriame nesirastų 
lietuvio, kuris nebūtų turėjęs reikalus su Jono Bag
džiuno Banku. 

Jono Bagdžiuno Bankas yra patarnavęs lietu
viams taip-gi ir Įgijime nuosavybių duodamas lengvas 
ir prieinamas išlygas, o ypatingai \Vest Side apygar
doje, kur likosi pastatyta suvirs 50 moderniškų mūri
nių namų ir visi šiandie yra nuosavybe pilnai užsiga
nėdinusių lietuvių. 

Jonas Bagdžiunas netik ką pasekmingai valdė aa-
vo banką, bet dar padėjo suorgaūkuoti ir kitus ban
kus, o tarp jų ir l'niversal State Banką, kuriame tnan-
die jis yra vienu iš didžiausiu šėrininku ir direkto-
riiuni. 

Laike Liberty Bonų vajaus Suvienytų Valstijų 
" " ' . . . .. - . .-̂  •.*.--̂  ^agužiuiio 
Banką ofieijale įstaiga tlžrašinėjimui bonų ir priėmi
mui už juos mokeseių. ' 

Prie šios progos p. Bagdžiunas nori ištarti visiems 
savo draugams ir kostumeriams širdingą aėių už prie
lankią ilgmetinę paramą, tikrindamas ir ant toliaus 
pilną užganėdinimą visame. Turėdami reikalą kreipki
tės asmeniškai arba laišku sekanėiu antrašu: 

Jono Bagdžiuno Bankas 
(tždėtas 1906 metuose) 

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III. 

Turi bnti prytyre savo dar
be; kitokie lai neatsįsaukia; 
gera mokestis, geros darbo s«į-
lygos. Atsišaukite. 

Roberts Portable Oven Co. 
853 W. North Ave. 

~T.—7" 

Purstdufidn labai pigai Puonkopyk-
la. tarp liotuviiĮ ir kitų tautų ge
rai i.šdirbta vieta apie kitus dalykus-
kret-pkites laišku šiuo untrayu: 

F . Bf i i iKt t 
20SO Kussel 8t. Dftiolt, Mit Ii. 

A. Olšewskio Kreditorių Atidon! 
Atoniiq»ui iš I IMSMO Kulio .\ptiiU«»> nająo If A. 01,SZKWSR10 Offi.-o \ * m o . A. 

Ols/euskk) Hi'editoriai susirast* ir Midėjo pas m a n o daug Trust Cartiflkatu. J'nl-
«:! užbaigimui to reikalo siuomi a(t<laruu s a \ o ol'isa visirms V. Olszt^skio l i redi tb-
riani.s, kuris prie aiijiurnu nuo Trustee Paminėtu namu nori prisidėti 1'asiskubinkit 
Mistrašyti \ is i ! , 

Išlygos alciniiiio 1š Triu.t<'e įr JH rvedima kreditoriams tu namu. ir tani tikslui 
sutvėrimo buiidi-oviŲ. los pačios, kokios buvo prie sutvėrimo MIRGOS ir MILDOS 
bencli-oviij. Išlygom atėmimo tu naniu iš Trustee yra viMums apskelbtos Ciiieagos Ti-
t l e a iu l T m s t Co. , "^i-iistce. 

Ateidami tiisirašyti ntsineškite ir Trust Certifikatus. 
i . I Isirušimui valandos nuo 10 iki 12 iš ryto ir nuo o Iki 7:30 *al. po pietų. 

J. J. HERTMANOWlCZ, Notaras 
3133 EMERAW> AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS. 

P. S. l&DIRIU VIfcK>*vIlS P O K I M K M I S KiilK \ l , l OSK MKTPVOJE. 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES MAX K E L L N E R CHICAGO 

Penktadienis, kovas 5 d., 
Šv. Fridrikas. 

Šeštadienis, kovas 6 d., 
Šv. Perpetus. 

Atsakys už pavogimą $38,000 
bondsais. 

TAI BENT VARGAS ŽMO 
NĖMS. 

Kosulys smaugia, negalima 
gauti vaistii. 

Anę vakarą Union viešbučio 
buste, d r. Ii. M. Carroll ka
bint'! o priangyj sėdėjo apie 
15 žmonių. VLsus smaugė ko
suly.-. Buvo atėję gauti nuo 
gydytojo receptų nusipirkti 
Vaistams. Gydytojas buvo už
imtas konsultacijomis. Net 
nukaitęs dirbo, (ii čia dar to-
Hia kniva pacijento. 

Ir visi vis su kosuliu nei 
•H kokia pavojinga liga. 

Staiga tan prieangiu inėjo 
iš vidujiniu mokesniu ofiso 
pasiusti trys detęktivai. Inėję 
ir jie sukosėjo, (lydytojo tar
nas pakvietė juos sėsties ir 
palaukti eilės. 

Bet . detęktivai nesisėdo. 
Vienas pasiliko prie kosinčiu 
pacijontų, kitu du bo jokio 
pasiklausiiuo inėjo tiesiog 
gydytojo kabinetan ir suareš
tavo <lr. Carroll. 

Pristatytas jis prieš komi-
sijonieriu Foote federaliam 
buste. Tenai d r. Carroll pri
sipažino. ka<l kasdien jis pa
rašydavęs po 100 — 200 re
ceptu ruio "kosulio". Už kiek-
viena receptą nuo žmonių im
davęs nuo $1 ligi $7. Su \i\\< 
receptais žmonės gaudavo 
pirkt} degtinės vaistinėse. 

KornisijonieriiH pareiškė; 
kad tokiuo pasielgimu dr. 
Carroll peržengė prohibicijos 
įstatyme, [r paskui paliuosa-
vo po $2,000 paranka. 

Šiandie daug žmonių kosti. 
Kosulys juos begalo vargina. 
Yra vaistu. Ret nelengva 
juos gauti. 

fttai kadir šitam atsitiki
me. Žmonės tik veltui prisiko-
sėjo. Nes pasekmėje nieko 
nepelnyta. 

Kiek tai vargo ir susikrim
timo. 

Nesenai Max Kellner, bu
vęs kareivis, pavogė $38,000 
laisvės bondsais, katrie pri
klausė IIarri s Trust and Sa. 
v ings bankai. 

Kellner tuos bondsus sakosi 
pan!a\ę< už $10,000 ir pabė
gęs į St. Lonis..Tenai jis bu
vo suareštuotas ir parvežtas 
Cbicagon. 

Kellner sakosi, jog bondsus 
pardavęs, nes norėjęs turėti 
brangius kailinius ir puikų 
automobiliu. 

"Sakosi nepažįstas tų vyrų, 
katriems jis bcndsus parda
vęs už K) tūkstančių dolie-
rių. liet manąs, kad tie vyrai 
esų sąjungoje su United Sta
tes F>onding kompanija, katra 
supirkinėja bondsus. 

Tuos VVTHS jis sutikės 
Ubilds restorane. Ui bondsus 
jiems pardavęs Morrison vieš
buty j . 

Kellner v ra tarnavęs Su v. 
Valstijų kariuomenėje. Pami
nėt oj bankoj už pasiuntėją 
dirbęs ir buvo žinomas kai
po (Jeorge A. Franze. 

Pirm kokio mėnesio prieš 
pavogimą bondsų jis buvo ap
sivedęs su Marina Steele, Au-
tomat restorano iždininke. 

Jo tėvas, Benjamin Kellner, 
gyvena po num. 1131 So. 
AVbipple gat. 

Pas jį suareštavus atrasta 

LIETUVOS BONŲ. 
Pirko "Draugo" Ofice šie 

asmenys: ; 

Antanas Oestautas už $50.00 
Pranciškus Damskis . . 50.00 
Kazimieras Jonikas . .100 .00 
J uozapas Kuneika 50.00 
Jonas Paniparas 50.00 
Romualdas Mantrimas 50.00 
Kazimieras Terieckis 100.00 
Kazimieras Šimonis . . 100.00 
Silvestras Martinkėnas 50.00 
Boleslavas Salickas jau 

antrą Boną.paėmė . . 100.00 
Jonas Vasiliauskis . . . . 50.00 
Teofilius Rimkevičius 100.00 
Anupras Baubinas 100.00 
Ksavenas Pilkionis . . 100.00 
Mykolas Butrimas 50.00 
Petras Varanauskas . . 50.00 
Petras Gailius . . . . . . 150.00 
Jonas Trojanavičius . . 50.00 
Juozapas Stancikas . . 100.00 
Vytasis Paukštė . . . . K)O.(K) 

Vyrai, susimildami, šaudy-
kit smarkiau! Už $50.00 kul
kos netoli lekia, iki Vilniaus 
nedalėks. .Mažiausią kulką 
reikia leisti už $100.00. Da 
geriau bus, jeigu pamėginsi
te šaudyti iš kulkasvaidžių po 
du ar tris šimtus. O kas ne
pasigailėtų $500 Lietuvai pas
kolinti, tas galėtų šauti iš di 
dėlių anuotų haubicomis va 
dinamų. 

tautai milijonus. 
Joseph K. Sloksnaitis, 

U. L. P. stoties sekret. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Liet. Darb. Są-gos 57 kp. va
kariniai kursai perkelti- iš -se-
redos į ketvergą; tai-gi dabar 
bus panedėliais ir ket vergai s 
toje pat vietoje parap. svetai
nėje. Komitetas. 

PRANEŠIMAS. 

l)r-ja Sv. Jono Evangelisto 
rengiasi '"in eorpore" nedėlioj, 
kovo 7 d., 1920 m., 7 vai. ryte. 

• 

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti Dievo Apveizdos para
pijos svetainėn ant Union a ve. 
ir 18-tos gatvės, o iš ten " in 
eorpore" eisim į bažnyčią. 

\ 

"GADYNES ŽAIZDOS" 1 
r Šią neapsakomai gražią 4 aktų drama Pirmu kartu stato scenoj 

Lietuvos Vyčių 35ta Kuopa 
Sekmadienyj, Kovo-March 7, 1 9 2 0 m. 

Šv. Petro ir Povilo Par. Svetainėje 
123 Gatve ir Emerald Ave. Arti Halsted Gatves West Pullman 

Pradžia 8 vai. vakare 
Pirmu kartų W. Pullmane rengiamas tokis didelis spektalis. Prirengime to 

teatro vadovauja artistas Justinas Balsis todėl neabejojama kad atsilankiusieje 
bus p'lnai užganėdinti. Todėl kviečiame visus RENGĖJAI. 

• • • • • • 
• s 
• • • • 
• • • 
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Valdyba. S 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

$4,r)(58. Kitus 
išleidęs. 

pinigus s akos -i 

BUS SUNAIKINTA DAUG 
SUGEDUSIŲ VALGO
MŲ PRODUKTŲ. 

Keletas paaiškinimų dėlei 
Bonų. 

Kas žin kas ėmė leisti kal
bas, kad Bonų pardavimas 
jau pasibaigęs; jau esą, iš
pirkta už f) milijonus ir dau
giau nebegalima pirkti. Tai 
yra melas. Dar mažiausia ko
kius du mėnesiu galima bus 
Bonų pirkti, bet geriau neati-
delioti, ir tuo jaus užsirašyti. 
Visos sumos nėra reikalo tuo-
jaus duoti; galima mokėti da
limis. Amerikos Bondsai ima
mi uŽ pilną jų vertę. 

Šv. Cecilijos giedorių drau
gija laikys mėnesinį susirinki
mą jM'tnyčioj, kovo 5 d., 8 vai. 
vakare, bažnytinėj svetainėje. 

Malonėsite visi giedoriai at
silankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. 

Valdyba. 

Pranešimas. 

I 

Sakoma, tai kova prieš nešva
rų maistų. 

PLYŠO GAZO TRIUBA. 

Užvakar vėlai vakare ties 
?u gat. ir Cottage (Jrovė ave. 
plyšo požeminė gazo triuba. 
Trenksmas padarė baimės ap
linkiniams gyventojams. 

Prasimušęs gazas užsilieps 
nojo ir liepsnų liežiuvis per 
kelia- valandas šniokštė 
penkiolika pėdų augštumon. 

Plyšima* įvyko tuojaus po 
0:00. Ir tik po pusiaunakčio 
gazo kompanijom darbininkai 
viendj vietoj sustabdė gazą ir 
užlopė prakiurusią triuba. 

JUODUKAS NUBAUSTAS 
MIRIOP. 

Teisėjas Kers ten nubaudė 
mirties bausme juoduką Wil-
liam Jancey Mills. J is atrastas 
kaltas nužudyme dviejų žmo
nių praeitą rudenį. 

Žmogžudį s Tuivo paspruties 
iš Cbicagon Bet sugautas. 

Distrikto prokuroras Clyne 
paskelbė, kad tomis dienomis 
bus sunaikinta daugelis suge
dusio maisto, koks konfiskuo
tas sandeliuose ir ledaunėse. 

Bus sunaikinta visa galybė 
kiaušinių, obuolių, rūkytu sal-
monu, slyvą ir pagaliaus net 
netikusių patentuotų vaistų. 

Prokuroras pažymi, jog vy
riausybės įsakymu visam Chi-
cagos distrikte maisto ins
pektoriai peržiūrinėja maisto 
sandelius ir ledaunes. Visoks 
negeras maistas konfiskuoja
mas ir bus naikinamas. 

Tai gražus vvriausvbės dar-
bas naikinti sugedusį maistą. 
Bet butų knrkas geriau imties 
priemonių, kad sukrautam 
maistui neduoti sugesti, kad to 
maisto savininkus patraukti 
tieson už perilgą maisto lai
kymą. Xes ir be to šiandie 
maistas yra brangus. 

Nereikia abejoti, kati to vei
kimo pasekmėje valgomų pro
duktų pirkliams bus progos 
dar labjans maistą pabrangin-
ti. 

IŠ CMCAGOS LIETUVIU 
KOLONUI) 

IŠ NORTH SIDE. 

PATEISINO ADVOKATĄ. 

II FCTItATIS FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANKo 

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 LaivofcorUs 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Halsted Street, Chicago, Illinois 

T E L E P M O N E B O U L E V A R O 611 

Už pergreitą automobiliu 
važiavimą policija buvo su
areštavusi 'advokatą McDon-
nell. Policmonas teisme dar 
liudijo, kad advokatas buvęs 
girtas ir mėginęs priešinties 
policijai. ' 

Teėiaus karštiems policijos 
prirodymams teisėjas Hazen 
nepatikėjo ir paliuosavo advo
katą. 

[PIRKITE KARŽS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

Mūsų kolonijoj Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų kampa
nija eina visu smarkumu. Ka
da atsilankė Lietuvos Misija ir 
pranešė tėvynės padėtį, daug 
buvo parduota bonų. Visi pir
ko, kas kiek galėjo. Širdingai 
ačiū tiems, kurie atjautė savo 
tėvynę, .Jie nuveikė didelį dar
bą savo tautai. 

O ką darys tie, katrie dar ne
pirko, bonų, neskolino, pini
gų Lietuvai? Ar-gi turės 
tokias kietas širdis ir klausys 
tu, kurie mus atkalbinėja 
nuo teikimo pagelbos Lietuvai f 
Xe, atsiminkim tik kaip graži 
yra mūsų tėvynės gamta. Va
saros sulaukus nedėlios ryte-
Ivj miegi sau, iki laikas bažny 
čion eiti, ant šiaudų ar šieno. 
Atmerki akis ir ką matai : 
kregždės pastogėse lipdo liz
dus. Girdi g e l t ė s kukavimą. 
Vienu žodžiu, visa gamta tave 
linksmina. 

O ką tu matai, girdi sveti
moje šalyje ? Atsikėlęs ryte ma
tai juodus durnus, girdi gatve-
karių užimą, dirbtuvių švilpi
mą, kurios šaukia tave prie 
kasdieninio darbo. Viskas atsi
bodo per tuos ilgus metus. Mes
tum, rodos, viską ir važiuo
tum į tą gimtinę šalį, kur Ne
munas teka, kur Šešupė ban
guoja. Tas atsiminimas mus 
verste verčia pirkti Lietuvos 
bonų, kad galėtumėm sugrįžti 
į mielą tėvynę ir džiaugties jos 
turtais, gėrėt ies gamta. 

Stokime į tėvynės atstatymo 
darbą, neklausykim priešų, 
pirkime bonus ir kraukime 

Svarbu išgirsti kiekvienam 
parapijonui. Mes daug jau 
girdėjome apie L. R.-K. Fe
deraciją, bet-gi to dar neuž
tenka, taigi ateikite ir išgir
site gyvu žodžiu daug dau
giau. Dabar mušą gerb. At
stovas parvažiavęs iš Seimo, 
kuris buvo Mtsburgl i , Pa., 
daug "paaiškins apie nuveik
tus ir pradėtus rl arinis. Tai-gi 
Federacijos penktas skyrius 
kviečia visus ateiti išgirsti 
nedėlioj, kovo 7* d., 7 vai. va
kare, Šv. Kryžiaus parapinė
je svetainėj. 

Kviečia Federacijos 
Penktas Skyrius. 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR Ž I N A I 
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? . 
Kadangi tiek daug pinigų Jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

100 
200 
300 
400 
500 
1,000 

auksinu 
i y 

>l 

11 

ii 

ii 

$2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

2,000 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 
12,000 

auksinų 
i 

ii 

ii 

ii 

ii 

40.00 
60.00 
80.00 
100.00 
150.00 
200.00 

PAIEŠKOJIMAI. 
PERSIUNTIMAS GVASANTUOTAS 

i Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j vieną, me
nes] laiko. 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus an t žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą, ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

| Lithuanian Sales Corporation I 
j 120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. { 
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Paieškau A. Smugdino, jis yra 5 
pėdų 9 colių augščio bliedno veido, 
kreiva nosi ir tamsių plaukų. J is a t -
važavo iŠ Chicagos į Rockfordą 111. 
j is apsigyveno ant vieno kambario 
su manim apie pora savaičių ir vė
liaus dingo pasi imdamas mano $79.00 
viena čeki $11.00 ir gera laikrodėli. 
Kas užtemytumet toki žmogų malo
nėkite pranešti o gausite $10.00 do
vanų. 

Jonas Warekois 
411 Lincoln Ave. Rockford, 111. 

Telefonas Main 3808 

Paieškau Juora*po J >no ir aujruMa 
žilių jie paeina iš Kauno Red. Tau
ragės miestą Šilalės Ulyčios pirmiau 
gyvena Springvally IU. Box 436 Juo
zapas Žilius palikęs pačią Barbora ir 
sunu Juozapa ir Z dukters 18 metu 
kaip Amerikoj aš gavau laišką iš 
Tauragės nuo tamstos pačios ir vai
ku labai nori žinoti ar tėvas gyvas 
ar mirės. Jie patis ar kas kitas ma
lonėkite duoti žinia Loi.skų. 

Antanas Bartomis, 
908 W. SStli l>hw Chicago, 1H. 

ANT PARDAVIMO. 
EXTCIA 

Parsiduoda bučerne ir groeerne. 
Lietuvių apgvvento.i vietoj, biznis a t 
sakančiai išdirbtas per daugei metų. 
Atsišaukite tuojaus, pardavimo prie
žastis bus vėliaus p.v. 'skinta. 

National Mcat Market t 
2901 S. Ktiicrald Ave. 

Silpnybei*, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN.EZPEILERI 
" I>raugą R e i k a l e " 

Seimyno*, kurios kartą <lažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Piiin* K spoileri* ir del jusn apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

^» -^LlsTOHOR, (ĮiLfiLTSLS) ^ 
J<-igu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkiie. ~'soBt> aptiekose ]»o JJoc. ir 0.>c Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
AO. RICtlTER & CO., 326-330 Bro*dway, New York 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE pHICASOJE 

* s 
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Ant pardavimo namas 4 kamba
rių A- l stovi j . Turi outi p a r d u o t a s 
tuojaus. Ats'šr.ukite. 

4145 S Maplcnrot! Ave. 

PLARL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas R Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonas: DBOVEB 7309 


