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Trukšmas Kongrese

McAdoo pataria sumažinti

Kaltina jj cukraus pabrangi
nime.

Washington, kovo 5. —
Kongreso butas 1G2 Įtaisais 
prieš 142 priėmė atstovo Tink- 
hamo rezoliuciją. Su ta rezo
liucija butas autorizavo juri
dinį kongreso komitetų ištir
ti gOneralio prokuroro Pal- 
tuerio pasielgimų, kuo pasi- 
remdamas jis galėjo lx>uisia- 
nos cukraus plantatoriams 
nustaty'ti pernykščio rukmu* 
kuinų 17 ir ISc. svurui.

Rezoliucijoje pareiškiama, 
kokių teisių teisdarystės de
partamento galva turėjo sau- 
valiai nustatvti augštAs kainas, 

<| nuo kurių vartotojams cukrus
JĮ lieyeik dvigubą! jiebrango.

\Vcshington, kovo 5. — Bu ' 
vęs pinigyno sekretorius Mc- 
Adoi'i čia paskelbė savo pažiu
rai, paragindamas vyriausy- 
l>ę nors vienu milijardu per 
met-u* sumažinti ikikarines fe- 
deraies mokestis.

Nes dabartinės mokestys y-1 
ra perdidelės, sako McAdoo. J 
Jos kenkia šalies rt*ikablius. 
Paiaiko pragyvenimo pabran
gimą.

McAdoo pažymi, kad fede-l 
ralių 
'reikia sulaikyti

Teidarystės^ departamento 
partuga atsakomybėn patrauk 

. 4 ti proHteriniakus. Ktul tuo tar-Į 
pu tas departamentas pats ^rn- 

lk laiko profiterininkus.

Debatų metu republikonai 
atstovai smarkiai iškedeno 
prokurorų. Atstovas ('ampbell 
iš Kansas pusiųlė, kad gene- 
ralis prokuroras turi būt pa
trakta* prieš juridinį komite
tų ir turi pasiaiškinti, ką jis* 
yra padaręs su cukraus kaino
mis.

Paskui komitetas togu pra-1 
liesa kongresui apie visų daly-, 

,kų stovį. •
Demokratai atstovai mėgino į 

’ ginti probibieijų. Nepadavė 
jokių faktų, tik nubarė reptiK 
likonus už jų partijinj veikimą 
ir lrukšmo kėlimų.
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Turkija Gaus Taikos Sutartį
• - 1

Londoną*, kovo 3. — Augs- 
čiausinji talkininkų taryba ir 
visa taikos konferencija kovo 
3 dienų via pabaigė savo se
rijų.

Sekanti taikiu konferencijos 
sesija, sakoma. įvyks Italijo
je, balandžio prmlžioje, kur 
bu* rišami kiti taikos klausi
mai ir aptariami nepabaigti 
reikalai.

Turkijos klausimas.

Taryba sesijos pabaigoje
svarstė Turkijos klausimų.

NETIKĖTA VĖTRA SU 
SNIEGU.

Washington, kovo 5. — Va 
:nnke,»čių sumažinimų <’«« prasidėjo suvažiavimas 

nors porai katalikių moterų, reprvzentuo- 
metų ir koi-kas palikti ant jaučių 9,001) įvairių katalikiš 

šalies sumanymų steigti iš tų 
inoke<ė?ų lr*ndųr-«u kūrino litr 
tų galima išlyginti karės sko
las. • —

Jis sako, kad tuo laikotar
piu stistiprėsiančios Europos 
viešpatijos ir tos pradėsiančios

I mokėti Suv. Valstijoms 

I šilučiu* už paskolintas 
karės metu sumas. Tų 
šimčių kas metai busiu 
3HH milijonų dolierių.

Tuomet saliai busiu* palen
gvinimas.

Aiamiie-gi augštos mokestys 
be reikalo tik apsunkinti salį, 
neleidžia vystyties reikalams.

kų draugijų.
--^nvnėiavtnui titt?das — Js 
teigti nncijonalę katalikių mo
terų tarybų su biuru H'ashing-i 

tone.

nuo- 
joms 
nuo- 
apie

PAMESTA BOMBA TIES 
AMERIKONIŠKU KON 

• SULLATU.
------ • 

Apgriauti namai; niekas nesu 
žeistas.

prekybos Pradžiai ski-
MILIJONŲ 

tiOL
RIA 500

Bloką je taikiniu
kns.

Brusselis, kovu 3. —- Belgi
jos parlamenta* prielankiai 
atsinešė j pirmąjį skirsni įsta
tymo projekto, karino bus 
leidžiama balsuoti moterims.

Zurich. fiveicarija. kovo* 5.— 
Užpraeitų naktį ekspliodavo 
pamesta bomba čia po Suv. 
Valstijų kon.:u!iato prieaugiu. 
Gana Inhaj apgriovė namu*, 
bet nieko nesužeidė. Vietos 
policija įsitikinusi susekti pik
tadariu*.

Yra oficijalis pranešimas.
Washington, kovo 5. —Va

kar čia gauta nficijali« pra
nešimas apie ekspliisiav usią

■Y VALSTIJA Itu įvykinti visoj šalyj vinati- 
nos prohibicijos įstatymų.

Nurodomi faktai.

Byloje nurodomi lakta:, kad 
aštoEioJiktaais konstitucijos a- 
'mendiuentas (taigi prohibiriji- 
i uis įsiūlymus) netikrai pa
galinti tas; kad 21 valstijos 

i legistratums to ameudmentn
• ncratifikai'a. kaip nurodoma

Sako, kongrezaa netari valstijų konMitm-ijaų*} ir
kud kongresas neturi teises- 
pranešti arlm užgirti konstitu- 
cijiniuš amendmentus. palytin- 

’rins Žmonių papročius ir dorą 

i Toliau* sakoma, jog ninend- 
mentas yra reikalas jsta-

* Hmdivia. lwt to* k«m«tfitii.

i

PAKYLA PRIEŠ PRO 
HiBiGUĄ

I

KREIPIASI TEISMAN 8U'
TIKSLU PANAIKINTI 

PR0HIBI0U08 
AMENDMENTA

varžyti valstijoms laisvę.

Washington, kovo 5. — 
;h JvrtH-y vaišijo* gruvra- 

liu prokuroro* McCran valsti
jos vardu čia Suv. Valstijų au- 
Utnui.n

prieš vi Mitino* prohibieijc# «- 
mrndmentų. Bylos įietirijaj 
prokuroras ^]mžyini, kad tasai 
aiuendmentas nc^oustituciji’iis 
ir lodei negali būti pildytinns

Ryla atkreipiama priei 
iit talj šalies piolcuruių 
IIM’F, --i-i—'-i —i — .—

’• *■* Igį..
cijinia. Ir kailio toksai netei
siai pravestas kongreso.

Vario valstijos teises.

Pagalinu* n 1 metanui prieka* 
ur. jogei niurmtUMUltas COilI- 
ndizuojR autoritetą be New Jo- 
ney valstija gyventojų ritiki- 
ma

bombų ties Suv. Valstijų kon- 
suliatu Zuriche, Šveicarijoj.

Apie tų pranešė 
konsulia Keemi. Sakoma, kon
aUlhitu bioLio dalimis mina* 
kišta*.

ATŠAUKIAMI PASKUTI 
NLAI AMERIKONIŠKI 

KAREIVIAI

Londonas, kovo 4.—K i birk- 
Stlne deprža hoiž*»rikai ii Mn- 
skvo* praneša, jog Vladivo
stoku pasiekęs pn.skutinis ii- 
merikonisko.* kariuomenės hu- 
iy« iš Si be n jok.

Kuomet t a.m. i hurvs apleis 
Vladivostoku, tuomet Kiberijo- 

••**.1*1 •••JC «•««**••* *•••*-*•-••<. • •’ •*** «•••< • • nv
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Viskas patvarkytu. Taikos su
tartis Turkijai bus sustatyta 
ūitmnau&iuHUs dimumū*. L 
kovo 22 d. sutaYtis bus i m i no
ta turkų atstovybei.

Ne viskas yra žinomu apie 
Turkijos likimą, tini įvyks su
tartyje kokių pataisymų.

Bet yra žinomu, kad Turki
ja ateityj neturės jokio karės 
laivyno. Kariuomenės turės 
tik jiolicijinini- tikslais. Taigi 
kitoms šalim* nebus pavojin
gu.

S. Valstijos nesimaišo.
Ihtrdanelius kontroliuos tal

kininkai ar tautų sųjunga. A- 
pie tni dnr negalima pnsaky 
t i nieko tikru.

Bet čia paskelbta, kad Dar 
danelių kontroliavime n-- . 
siunčios dalyvavo S. Valdi 

Pranešta apie žudymus armė
nų.

Graikų pasiuntinystė Pa
ryžiuje gavusi žinių, jog tur
kai žudą graikus ir armėnus 
mieste Rodosio. piet rytuose

nelengva ]msakyti. Bet reik'n 
pripažinti, kad jis moku gir- 
tte* ir angštinti bolševikų val
džios f ui s i I a i k y i n ą.

Jis sako, *kad bolševiku 
valdžia turinti didelę kieky
bę aukso atsargos.

To negana. Turinti paga
minusi ek>}M»rtui pustručius 

| tonos jJatinos, katra brnft-’ 
gesnė už auksų.

Jis jMižvmėjo. jog platinos 
produkcija Rusijoje visais lai
kais sekanti ir Musija tuo tik 
siu pi žangi uojan Ii.

Sako, jei kum nesinorėtų 
aukso, tuomet i»olsevikai ga
lėtų pristatyti platinos.

Masina jie talkininkus.

Bolševikai, kaip riti matosi, 
labai gera! moka sujaudinti, 
talkininkus. Talkininkų kopi-' 
faiistus masina jie auksu. Su 
kapitalistų jMigelba jie *n*i- j 

lauks taiko*. ,
N<*ste)N«tina. jei ėia pastarai

siais laikai* smarkiai ėmė vei
kti visokie Anglijos kapitalis
tų atstovai. Be als jonės, kaip 
jie. taip kitų šalių atstovai, 
tuojau* padarys prekybom sau- 
tnrvę su liolševikų atstovu.

K n.* čia gali abejoti, knd 
iMilševikui neturėtų aukso. Juk 
jie jMigrolN* kuom* visų Rusi
jos valstyls-* aukso atsargų. 
Jie išrankiojo auksą nuo pri
vatinių žmonių. Jie savo ra n 
koše turi visus i*aro ii turtin
gų rusų brangintinus daiktus, 
pravoslavų vienuolijų milži
nišku* turtus.

i

Kovo 4 dienų po pietų ir va
kare visai netikėtai Cliicagų 
pnlintč smarki vėtra su -įde
gu. atūžusi iŠ šiaui-vakarų 
šono. Trnifieratuni staiga nu
puolė.

Sutrukdytas žymiai mieste 
susisiekimas gatvekariais ir 
geležinkeliais.

Traukiniai iš vakarų ir šiau
rių utvažiavo žymiai susivėli
nę. l’žpuslyti keliai, siaučia 
.-murkus šaltis.

OLANDIJA EINA PRIEŠ 
TALKININKUS.

Nėra nei kalbos apie išsiunti
mų kaizerio.

nuo Gallipoli.
Bet nėra apie tą pat virt i, 

nam’ių žinių. **
Nesenai trukšmingai buvo 

paskelbtu, jog turkai išžudė 
i 2<>.<MW» armėnų. Paskui pasi

rodė. kad netiesa, kad-apim
tų žinios pramanytos.

Prancūzai Turkijon.
1* uosto Mar*eilles trnns- 

|»vrtu Austria Turkijon iške
liavo |.3tW prancūzų kareivių.

Kareiviai bus išsodinti Kon- 
stantinojsilyj.

Anglijos admiralitetas UŽ- 
I gynė pasklydusias žinias apie 
, siuntimą daugiau Anglijo* 
karės laivų j Dardanelius.

Hague. kovo 5. — Čia su-' 
žinota, kad Olandijos vyriau-, 

| syts* jau turi parengusi atsa
kymų talkininkams į pasku- 

I tinę jų notų buvusio vokiečių 1 
kaizerio reikale.

Olandija atsakyme pareiš
kiu, jog jinai buvusio kaize
rio n** tik neišduosianti. I**t 
niekur n«*i neišsiųmanti iš O- 
landijos.

Tečiaus apsinia jj visgi ap- 
miugoii fu tiksiu a|sirausii 
EuFopai taikų.

Ateinančia savaitę, sakoma, 
atsakymas bus pasiųstas tai- 
kiiiinkauis.

DAUGELIS STREIKININ
KŲ NETURI DARBO.

Gali pakilti naujas streikas.

Paryžius, kovo 4. Vietos 
darbininkų unijų atstovai tu
rėjo susirinkimą ir tarėsi, ko 
kių priemonių imties, kuomet 
daugeliu ativikavusių geležin- 
IrMli.u'in r»r»«Kfilinntio nno «lnr.- - -r f - -■

bo.
Susirinkusieji |»adari* rezo; 

liucijų. kurioje pareiškia: Kud 
jei darbdaviai ir toliaus pra
šalins ilurbininkus uito darini, 
tuomet jie turi laukti kito ge
ležinkeliečių stnūkn.

Prašalinti nuo diirlm dar
bininkai turi Imt atgal priim
ti, sakoma rezoliucijoje.
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Revelis. kovo 5. — Bolševi
kinė arba sovietų Rusija pa 

i sirengusi tuojau* pradėti pre 
kylių su visu margu pasauliu 
ir už preke* mokėti auksu, kol 
Rusija įsigy.- nuosavas trans
portines priemones.

Taip sako čia atkeliuvę* 
liolševikų agentas Gnkovsky. 
koiuercijinis atstovas nišų -ko 
operativių draugijų, kurio* y- 
rn bolševikų valdžios kontro
lėje.

Jis saku, kad šiandie Rusi
ja visako reikalinga. Ir to- 

■ dėl bolftevikų valdžia prvky- 
Ik»h pradžiai iiašvuiaia vieną 
milijardų rublių i($5OO,OOO.(MMI) 

; auksu, l’ž miĮierkamas svetur 
prekes bu* mokama vieni ik 
aukau.

Sako, auksas bus pavailoja- 
nins prekybai taip ilgai, kol

generalis' Rusija įrigv> transportacijo- 
1 priemones ir galės eksportine | 
ti nuosavia.* |>rekta>.

Kas Rasi jai reikalinga.

“Pirmiausiu Rusijai yra rei
kalinga.'* sakė tasai agentu , 
“visoks išr<-ilgimas geleži n k<* 
liams ir kitokioms transpmta- 
rijos priemonėma.

ps-inr.g** kadir 1ie» 
jaua priimti pmnylnnu* ir pn 
sirašyti |h> kontraktai* ir p*» 
užmokrsties gvtrantijomi- dvi 
.i.OlIU iukoiiiolivų ir daugelio| 
tūkstančių vagonų.

“Toliau* Rusijai yni labai1 
rvikaiingi /.emdirpyste* įran 
kini padidinti produkcijų mil
žiniškuose njMlirbamos žemė* 
plotllOM*.

“Maisto ims turime. I 
mum.* trūksta priemonių 
liaALstų j,Ti r-l .1 * V t i \lii>kv«jii 
Petrogradą n.**

Bolševiką* giriasi.

k •••» y i a • i-—<».- ii
šepikų atstovo pasakojinmc

J

{paremiamas paminėtu amend- 
mentu. nuriata* alkoholiu k<*- 
kvl>ę gėrimuose sako, yru noh* 
"nli* ir ht- jokio? reikšme*. Kq ; 
dnngi jis naikinę peroonalę, 
nuoeavylię valstijoje lw* jokio 
ailyjrimmo. Gi <»•. yra prie*įn-

D<t 
t n

DUODAMA VĖJO 
RIUI

KAIZE

BUVęS PREMJERAS VISCI 

8U2EI8TAS.

Pri t* jį buvo pasikeMr.ę 

šėrikai.

Londonas kovo .*»

■ • « • it 1

bol

Pi r.

kA«l

J

Pavadinamas ^is

"Berlynas, kovo 5. 
jos seime seka kova klausime, 
ur buvusį vokiečių kaizerį at- 
*avinti nuo jo čia jmliktų j- 
vairių nuosavybių, ar palikti 
jam nnoniis naudotiem po*eno- 
Vcl.

Socijalistai atstovai *t<*vi už 
nišavinimų. I’nviulinn jį luti- 
>♦ •. 1 • t t •

bailiu.

Pruri-

i

d

ADRIATIKO8 KLAUSIMAS 
RUS APTARIAMAS 

BALANDY!.

on ii Kilusiais taiuni*.
Sako. jis. kaifio vyri 

vokiečių arini jos vadas 
guldė savo galvos bu 
armijų priešakyje, bei 
čia, knij»o didžiausias 
jiahkęs armijai 
mun šalin.

Be to. socij 
išrciAkia n beje 
kaizeri* vargi 
nirkes karė* n

i;

Londonas, kovo 4. Aia’ 
čiausioji talkininkų tuvi 
balandžio prasižioję turės k. 
susirinkimn* mieste San P 
Ino. Italijoj. Tenai iaii tuuiiiei 
išnnujo bus aptariama?- Ad- 
rintiko* pakraščių klausimas, 
kurs čia nepabaigtas svarsty
ti įsininišius prezidentui Wil* 
šonui.

i

lutai Atstovui
KOVO 5. 1920

Chicago. — fciandje gr*.
ras n**t saitą; rytoj apsmtnn- 
ę *u vidutine temperatūra.

1
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Anglija karė- metu .-mar
kiai į.-iskulino Amerikai. Ta 
skola išneša keletu milijardų 

[ dolieriu a u k.-u. Nors Angliju 

surinktų ir uiiduotų Ameri
kai visų savo auksų, tai dar 
nei pusė^ skolos nebūtų atmo
kėta. Dėl to .-kolos didumo 
Anglijos pinigai eina žemu 
kursu. Svaras sterlingų kita 
dus būdavo lieveik jienki do
lieriai. Dabar jis yru pusket
virto ir tui dar nepilnai 
($.3.45). Anglijoje senai nėra 
taip buvę. Tat jai vrn Ih-umIo 
runku ir skaudu. Ji norėtų! 
k negreičiausiai tų jaitauyti.

Oiieago Daily News 2 ko 
vo 1920 atspausdino savo ko
respondento p. David Lavrren- 
cc pasišnekėjimų su buvusiu 

'r- prjdgyno sekretoriam :p.
liani Giblt- .Mar Adoo. Tas 
.-ako. km i yra vienus ganu ge
nu; būdas pataisyti anglų pi- 
nign vertę.

Anglija turi koletų salų At- 
luutiko vandenyne visai uetuli 
Auierikos. Tos salos vadinasi 
Bermuda. Janiaica, llomhirns. 
Bnrbados. Baimina. Nors An
gliju yra geru 
bet Amerikai 
turėti’ svetimas 
šonu. Didžioje
ia kibai nsiidfijusj lomi- -id'*-1 
mis. kiirioM“ laivėmis ttirėdu-Į

. . . . * ' . .1
vo ir |Mi-il-iu. ir užeigos, ir 
reikmenų ir kitokių patogu- 
mų. To-e salose pirm k* 
n>etų buvo kilę žliionė.-e 
susivienyti su Amerika, 
tas noras užmigo.

Dalmr Anglija galėtų 
sala* panluoti Amerikai.

skolų.* pinigai-, tai jai nepa
ranku mažinti savo žemes. Jei 
ji tų skolų užsitrankė daugiau 
negu atkelia piniginė Šalies 
jicga. tai priseis atsiteisti ža- 
mcmis. Bet tas atsiteisimu bū
das Anglijai pavojingas. A- 
nierika gali pareikalauti tiek 
žemių, kiek išneša skola. Ka
nada dar arčiau po šonu Ame
rikai negu Berniudn a rita 
Jamaica. Tai ir Kanada vei
kiai pasijus, kad Amerika ga
li ir jos panorėti.

Cliicaga kas kart tankiau, 
aiškiau ir sinarkiuu nori tapti 
didžiausiu miestu a i .-ame pa
saulyje. Chicagos augdinimo 
šalininkai supranta ir kalba, 
kad ji lun lupti Aliunliku 
vandenyno uostu. Tat reiškia, 
kad didieji laivai plnukiojan- 
tieji |h> Atlnntikų galėtų at
keliauti tiesiog j Chicagų. Ir 

* Michigan’as ir kiti didieji v- 
žerai ir fcv. Lauryno upė, vie
nijanti juos su Atlantiku yra 
užtektinai gili patiems didie
siems laivams, ln*t ta upė ei
na |H‘r K amalų. Tai-gi (’liiea- 
gos ateitis, tartum, geidžia, 
kad Kanada susivienytų su 
Suvienytomis Valstijomis.

Tada Anglijai jau visai ne
reikėtų mokėti skolos Ameri
kai. Tada ir Amerikos pas
kola Anglijai nebūtų grynas 
pinigu išmetimas. Tada ir 
Monroe mokslas butų žymiai 
prisiartinęs prie įvykimo.

Tų visų Anglija labai gū
rai supranta. A liejot ina ur ji 
to nori. Daugiau negu nuo jos 
noro tų dalykų įvykimas pri
klauso nuo pačių gyventojų. 
Jie pers.kaityH laikraščiuose p. 
Mac Adoo pažiūras ir jie iš
reikš savo jausmu* liei mintis. 
Amerikos ftolitikai sužinos 
tas mintis ir tuos jausimus. Su
žinojus lengviau bus vesti 
lesnę Amerikoj politikų.

B f •

to-

Ateitis.Ateitis.

f
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Apie Bolševikų Kariuomenę.
Rusai iš prigimimo laimi ge- 

m* širdies; svetingi, iiiėgsta 
įia^dinksniinti ir tt. Ačiū nx> 
nnrchizniui, valstiečiai, nera
gaudami mokslo nei kultūros, tiko ir pačiam Kolčakui. 
jmsiliko tamsus dur ir iki šiui 
dienai. Pas juo? daug visokių 
prietarų ir burtų. Nereikia ste
bėtis, kad bolševikų agitato
riams lengvai, pasisekė sūkiai 
dinti tuos tamsius žmonelių?.

Rusai nemėgdavo kariauti. 
Tų geriau {ištyriau rusų ir ja- •’i 
ponų karėje, nes girdėdavau gelbsti komiaurtams j>alaikyti 
juos kritikuojant karę ir vįsa dar žiauresnį, kaip caro, rėži- 
tų, ka.- sti kan- rišo.-i: "Ar-gi Įtnų. Kaip ilgai.jiems pasisek? 

iiiiuiiis nvuzimkit savu žemus, 
koks čia reikalas kariauti sve
timoje Salyje?“ Taip, nekartų 
jie užklauzdavo vienas kito.

ftios didžiosios karės laikit 
Sibiro ksrviriai. tarpe kurių 
buvau, labai* nenorėdavo va
žiuoti kariauti su vokiečiais. 
Jeigu laminas tajai didvĄ-riu ir 
šiandie sėdi ant sosto, tai tikj

. . f • •
učių, tani sumaningam parėdv <lnvo laiškus musų kareiviams, 

Imui. kad jis pirmutinis jmskel-1 pranešdami laikų ir vintų, Iru** 

bA kareiviams, jog karianti ne-įjuos užpulti, o risi pasiduosiu, 
bereikia, jog karė tai kariniu-, nes kariauti nebenori, liet bijo 
kų ii* buržujų išmistai. Tuomi (komisarų ir ,vra priversti ka- 
nivo atri&aukimu L-eninas pa rimui. Kaip Tm-kis, taip ir jn 
siekė dviguhų tikslų: kairivių |komisarai gerai žino rusų ar- 
akyse ta|s» didžiausiu jų prie 'mijų ir niekados neišdrįs pa 

U*Imi. n iš antro? pusės—tuos įsiusti jn prieš šiek tiek disci- 
j»ačiiis kareivius, dar labjau. plimiotų svetimtaučių armijų, 
sukėlė prieš karininkus ir hur- Aiandie tankiai 
žujus. Gal kus pasakyti: J)el 
ko-gi dabar rusai kariauja, jei- skaitlingų armijų ant jų. buk 
gn karės nemėgsta.’ Dabar Umkijni gTęsia didelis pavu- 
rusai karinu ja dėlto, kad ne- jus, liet lenkai lų daro tik vienu 
reiktų kariauti, kad vienų kar- tiksiu, knd įgyti talkininkų ūž
tų ant visados užlmigtų karę ir uojsutų ir pšSBaudotj jųjų pi- 

| pradėtų ramini gyventi. Įsižin-'
rėkime su kimiu jie kariauja ir mini sau gyventh bolševikui jų 

1 kaip kariauja. • nelies.
i Karė rusam* taip jau įkyrė-Į Gerai butų, j.»i kas nors (uos 

(jo. kad jie nei klausyti, nei gir- pačius lenkus pbrs|H*tų, kad jie 
(lėti neiienori ir baisiai neaj* j nebūtų bjnurpHttinis ir už bolšc 
kenčia to risiu Juos priverčia rikus ir nesihriMbtij Į svetimus

kuria v ę, ir visus piktos valiok 
žmones, kurie buvo palei at i ii 
kalėjimų vėl į kalėjimus sukis
tų. Tikrai visi rusai tokį vadų 
apšauktų savo geradariu ir jo 
j taki ausy tų. Veikiai ir užsiimi g 
tų visa bolševikija.

Kadangi almjotina, kad toks 
korpusas butų pasiųstas Rusi
jon. tai vargini galima tikėti, ' 
kad atsirastų geros valios žmo
nių. teisingų ir mylinčių arti
mų, kurie praneštų rusams, kas 
yra jų priešai, o kurie draugai. 
Užtatai dar ilgai, ilgai bifl Ru

sijoj betvarkė. Dar daug viso
kių perijodų praslinks, kol uu 
siboa jiems palabinti savuosius. 
Užlėks vienam iš tų pačių kur- 

alj l'.'jų, JĮ IU1S pui lųitį Z.UUZiUi.*, 

tik atkreiptais j kitų pusę. ap- 
Ko verta rusų armija galinta *««kti, kad jusų“krevopjicai,‘ 

spręsti iš pasakojimų Majoro j tai komisarei ir vėl prasidės | 

p. Zadeikio, kurs nupiešė, kaip 
neskaitlinga Rįgjįhivos kariuo
menė susidūrė sn dideliu pulko 
rusų kareivių ir juos nugalėjo. 
P. Žudei kis pftpasakojo. kad 
rusų kareiviai Jankiai paduo-

ir gerus progos, kad tukliau
siai kareivių pereitų bolševikų 
pusėn, a rita sukilę nugulabintų 
savo karininkus, kaip tat atsi-

J vigu kas mano, kad bolševi
kų armija yra galinga, tai tas 
labai k hute Dalmrtinė rusų 
armija \ ra tai pulkai žmonių, 

i priverstinai sumobilizuoti, 
j Tarpe maišosi neskaitlingi, liet 
^rerai apmokami, liolšerikai, 
•Jmrie savu agi ta <1 jomis pri

It

kariauti. Tai-gi

LIETUVOS MISIJOS TOLI 
MESKIS MARŠRUTAS.

-u Amerika, 
nelabai jauku 
Milas jm» savo 
karėje Angį i-

tas
n* I O-

Tuo vardu 
laikraštis JJetuvoje. Jį leidžia 
moksleiviui katalikai juu de
šimti metai. Daugelis pirmu
tinių ateitininkų, kurie 1911 
metais buvo jauni studentai, 
šiandien jau yra rimti visuo
menės veikėjui. Pirmasis 1920 
metų numuris “Ateities’* 
džiaugiusi, kud kilikurie tu 
laikraščiu pirmieji durbiniukui 
jau ministrais taj»o. Mes gu
linu* pasakyti jų vardus: tui 
Dovydaiti.-. Draugelis, C*ar- 
m*ękis. Liūdnu paminėti, kad 
kai kurie veikliausieji, taip tų 
Andziulaitis, jau ilsisi kapuo- 
w.

Iledak<*ijii, vpmIiiiiiii laikraš
tį į dešimtuosius metus pu>i-

eina mėnesinis

I

kili budu -įimnžėtų Anglijos 
skola ir -vnt.““- sterlingų tap
tų brangesni-. Viešjiatijai vrn| 
negarls* pmni-ti -nvo turtų 
karėje, liet parduoti iš liuostis 
ninku*- nėra nei kokio* negar
bės.

Kiau.-imu< tiktai, už kiek.' 
l'inn jioi'o- metų Amerika 
pirko krlin- salas iš Danijos 
ir užmokėjo 25 milijonus Bo
ilerių. Apskuitliuojnnt minė- 
tanias Anglijo- sala.- tais pa
čiais žvilgsniai-, už jas prisei- 
tų užmokėti apie 4<> karių 
danginu, t. y. apie viimn 
tijanlų dolieriu.

Amerikai tat butų visai 
ra. ne* įmurtose .salose

mi-

gr
yni

; l, į ... . .
[ilžiaiigia praeitų devynerių 
darbais, primena savo dvasių 
ir tikslus. Tie tikslui yra gra
žus kaip jaunus sveikus vei
du-. Ta dtusia yra Mugėta ir 
stipri. Ateitininkai gerbia 
tris didžiausias bran gvnv !***.<: 
Kristaus tikėjimų, mokslų .-11 
visomis jo šakomis ir tėvy
nę Lietuvų.

Pirmasis šių metų ••Atei
tie-’* numaris yni turiningas 
ii įvairus. Po įžanginio redak 
rijos -trnip.-nio yra pluoštas 
vilių. Jas jin rašė šeši autorini. 
Tai vi* naujo- užtekančiu* 
žvaigždutė-. tini kurios nors 
ateityje ip ‘almi žiliėg. Mų- 
poezijų dar teliėra nesuaugus.

I

r. tat Anglija turi pirma 
svarstyti, ar ji atmokė, 
iulits prrlvibdimui savu že- 
kitiems. ar nef Jei jii 

vni galt atmokėti savoj

Tai-gi jaunoji jMK'tų karta y- 
ru musų viltis' Tiktai trupu
tį nejauki, kad mųs jaunoji 
piM ziju nu! i adus.

Vienos klausia: 
Kam užgeso ta žvaigžde 
hų žila*jo visado-f 
Ar-gi jos skaisti šviendė 
Nebedžiugis niekados!

Kita- tarsi atsako:
Per pas-aol ėję platų 
Ne*u»kubs>m ut-idusti

»

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desifning Mokykla.
Nu»u> urtoota Ir mokymo budu Juk 
trumpo laiku ItaiokOta rlao ama.

<0. ., > .....
M CM turimo duMlausius ir fftrlau- 

■IUm kirpimo. dAalanitig tr alurUBO 
rkyrluo. kur kiekviena* gauna guro* 
ptakUkua bmimokindanuta.

Vlauoao Ouvltno akyrluono maAinoe 
varomoa olektraa jloga-

Kviečiame klekviok* ateiti bllo^ko. 
kino talku. dlet>a Ir ar vakartis pa- 
■UlurėU tr paaikalbėu dėl HpyFU-

Pa lt ertu daromo* aullff tnieroa. vi- 
aoklo gailaua Ir dydtlo U bet kurisj 
madą knysoa. ''

r8*
Galutina*, neniainoinas.

Kiuomi Chicagos Diatriktii 
Komitetas Lietuvos I>ai»vė? 
Parkui o? apreiškia tolimesnį 
]<ietuvt» Misijos maršrutų su- 
rengtų

Subatoje, kovo 6, Westville. 
Dl.. 7:30 v&L vakare.

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

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

Uuuuudms, kovo a o.; Jkaat 
St. Louis, Ui.. 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.

Augšriau nurodytas koloni
jos turės progų turėti pus save 
pažymėtose dienose Im* atmai
nos IJetuvo? Misijų.

Kiekvienos kolonijos komi to
tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių ir hunų 
užfašinėlojų.

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

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

Vardu (’hieagos Di s t riktu 
Lietuvos Paskolos Komiteto 

S. V. Valančius, ir P. Baltutis.
3246 So. Hatetad St.. Į 

Chicago, IJI. i

- .Telefonai: Drover 701, Drovi* r į
nių atstovai. Jie Imtų tarpe Ra-13314. Yards 6126. 
vęs pasipcėę, pmliskusavę, kas . .. ■ *■.-f ■ . —

gera butų išėję aikštėn. Žln-1 
gus inmiarcbizmui. partijų pro- ; 
gramo.se buvo pažymėta pada
linti žemę liežemiams ir kapi
talizmų upnuilšhiti.
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LIET PILIEČIŲ DR JOS 
V AK. PA.

Pittsburgh, Pa.
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Dr. C. M. GLASER
I“raktikuoja M matai 

<HI*«m 314* Sn. Morcan M. 
Keri A »3ro M.. (Triaso, llt 

KPBCIJ ALIOTAS
liouriiiu, Vyriiku. lnipri chrc 

BlAkų hfu.
OKtSO VALANDOS: Nuo • ryt* 
Iki 1«. nuo IX iki S po pinu nuo • 

iki t •“■landai vakare.

MASTER DESIGNING 
80B00L.

J. F. KaMkkdta, VadeM*

2

Valdybos Antrašai:

J. P. fetriitis—pirmininkai.
J. JanauRknu—vice pirmininką*.
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininku.
J. Daukšys fmanaų raitininku.
B. W. tVoahncr—iždininku

Dr. M. Stupnidd
3107 So. Morgui Street

CHICAGO, 1U1«O1M

V«)*b4ob: — a tkl 11 I* ryto:

f

I

DR.F.O.CARTER
TH.I I. riUTAJKO VKINII N

JI MM .tKt'LMTAS
t

Laikraščio “ Lietuva e • ekSĮ-M*

senesni ateina vėliau. nnuj<*Mii
ateina į Amerikų pirmiau!

Visas tas mįsles, man rodos.
gali įspėti tiktai Jo Didenybė
Kauno |»ašto viršininkas.

CHICAGO.

Tie gražus stimanymui liko
neišpildyti. bolševizmasnes
viskų nušlavė. Kun. D. Mikšys.

te

darbu*
žinių iš straipsniu
Ateitininkų Kum

Akys

MĮSLĖS

♦4

Su

s nrrfn

Vingiui luua AUioiica—aliuku 
atspėti.

rašo, šaukia.
buk Itolševikai mobilizuoju

nigiška iMiniin. |j**nkai guli iii-

bolševikų kraštus.
agentai, rodydami Kulčakų, Ju Jeigu šiandie koki nors tau-
deni<*ų, Denikinų ir šaukdami, tn panorėtų pagailėti pnsauly- 
kad tai jie didžiausi karė? kai-kuris taip bijuai Is.lšeriki/ir
liniukai, kad juos būtinai rei-
kia nugalabinti ir knd kari* pa I

negali jų iM*rgalėti, tai užtek-
,tų (Misiųsti vienų korpusų ge
rai disciplinuotos kariuomenės, 
ir tas korpusas, ls* jokio mūšio, 
užkariautų visų Rusijų. T’ik 
reikėtų, peržvngutt rusų rube- 

'žitis, atsišaukti:

sibaigs. Tada visiems bus už-Į 
tikrintas romus gyvenimas. 
Rusai ištroškę to ramaus gyve
nimo, danti? sukandę, eina mu
šti rnvo karininkų. žius, atsišaukti: ur į Imlšcvi-
Tokieius DionareliiiNams, kniji kiškų-tironiškų valdžių—1x4 į 

Kolėakas ir kiti, kaip jau žino- j pačius rusų gitentojup. kad 

nie. visai nesisekė, nes jų ka-“jiems ramus gy\*eiiinuis užtik- 
riuomenė suaidėjo iš tų pačių'rintas—žeme liežemiams Ims 
rusų, nebmėgstaitcių kariauti, padalintu, l’žii ktų jaireikahiu- 
l.'žtekdavo menko kurstytojo Įti nuo rusų, kad jialys |>aliautų

Nei pažvelgti, pasijusti,
Kaip nužengsim į kapus.

Kaip tat gaila, kad mus jau
nuomenė tu i p duug rūpinasi 
mirtim. Taip }mt liūdnos ei
lės. ‘•Kritę* kareivis”. \‘ienos 
stačiai išvadintus “Mirtis. 
Liūdnumas matyt! ir iš (metų 
slapyvardžių. Vii nus |Ni*ivadi
no “*•’ — “ ”

• •

• •

“Kraujo Putu.” Ji rašo: 
Todėl keistu, d.džio keršiu 
Krauju putus man vid«l>- 

nas
Kančių- mano, kančios į 

gilios
Sieloj brę.-tn. dainoj pinus.

Matyt kruvinų kurių <hu- 
sia iš-piiudė daug kraujo ir 
ašarų iš jaunosios jiiutrioyio* 
Lietuvos. 1 įeit o jo- jaunieji! 
poetai taip liūdni. Bet jie my-j 
Ii tėvynę ir turi viltie*. .Imi I 
mis piH'tas ur poetė. Beržo fcir- ’

11

J It Ui

tarnauti, visuomenės reikalams 
pasišvęsti, ki*.d brolių Mirgai 
sumažėtų. G. Taučius rašo 
rimtų išviulžiojimų apie “Vi
suomenės durim uietodus.”

Apie
gauname

ateit įninku

“ Liet u vu*
fviem’iju Kaune 29-31 Gruo
džio. 1919 iil“

;galahiniiuas nuo pnm» Trockio 
‘ik; initiintis’mm nrekmmt aekni 
tam žydeliui. lUtatf labai pa
linkę yra kaltę ni bulševlzmų 

! apversti ant žydų. Ateit* eilė h 

tiems iigtirniK faktininkams, 
kurie dnbnr sužadina, nekarta, 
blogiausius žmonių lausnins. 
Apie tokį didelį su mirtim ko-, 
vejantį milžinų, kaip Rnstjn, 
daug dalai r kalbama, daug ra- 
š«4!ML tni-gi ir aš nehernrihi- 
kinti ir daug ko prirašiau. I 
Bet labiausia norėjau parody
ti, kad didelis nuošimtis ataa- 

ikoniybės už visa* pasekme? 
Į puola via-gi ant kariuoiimnės, 
! kuri privalėjo būti neutralė ir 
liuli sergėtoja savo tėvynės, o 
m* klausyti pikto* valios žmo
nių, agitatorių.

Puolus monan-hiznini, gy va 
vo dums visokių partijų žrm>-'

dicija sudedu susyk visų jiluoš- 
tų miuierių, kad svertų tris un
cijas. prilipina krnsos ženklelių 
už dvidešimt skatikų ir tat ri
ša gražiai ulei na į Chicagų. 
laikrašti? “Juiisvė” ir “Dar
bininkų gyvenimas” iš to pa- 

jties Kauno siunčia į (’hieagų 
Į kiekvienų numerį skyrium
I Numeris nesvaria nei pusės un-1 
Irijo*. Jis yra npiiiokanuu Su* 

turiaadešittft skatikų. Kas 
Į įspės kode! f

Antra mįslė: kodėl “Darbi- 
Į ninku Gj*w«inuis,“ išėjęs iš 
l Kauno sausiu 1 d.. 1920 Cbict- 

n* 1 •
>49 jKš/’ivaa*- toatniu «

Kialel “laisvės“ numeriui

Dr.A.BURKE
(Lietuvii) .

4il W. Marke* Btr.
Pott».v1U«. F«mi—

rtaomla li*oo:l» priltna nao 
Nuę t Iki 1* raL ryto 
Nuo 1 IM X vaL po plota 
Nuo I IM I ral. rakara.

Direktoriai:—B. Simanavičių*, 
J. Pakrosnis, S. Lmtincku, F. 
Venai oru J. Maremkcvirli, p. 
Bardiilauckaa.

Ligonių direktoriai >—J. Kybar
tu. P. Marmoku.

J. P. WAITCHES 
ATT0RNEY AT LAW

LIETtVIS ADVOKATAS
«ma K. WOOD STKEET

Platus ir rimtas recenzijų
skyrius imduuda nuomones a-| Mieste Dearboni, Miub. išei- 

pie tris lietiniu ' laikraščius 
“Aušrinė”. “Varfms” ir 
“Veja.“

Pranešima- iš moksleivių 
gyvenimu uprašu kn„ tiuivsi 
Maritini|N»lėj«*. Skuode. Ber
lyne. Kituose uuimiriuose yra 
žinių iš kitų l.ietnvn- ir itžru- 
Ih*žiu miestų, kur męs jnunuo- 

, mene veržiasi prie šviesos.
l-nlrni norėt tUMk knd Ame

rikos lietuviui pu>kailytų 
vo trvyni“? 
luikra-1 
tis 
eitis 
taip 
d it gimta, 
tyrimu 
kutini ų 
dari 
nuoi 
|m-.

sa- 
jn imu jų brolių 

Me- negalime peik- 
M'iksleiviu.** Bet ' 

jį piidenkia. Ji 
erai prirašyta ii - 

knd nei nežymu 
'tukli. Bųisiosii* 
metų pefTursmes 

kml LiM
l!V ICilVtl

Gerkle

a po pfotv Iki | »wk. NodMlo- 
rai* nuo * iki • vsl vakaru.

nantio “Tin* Dearliom Inde- 
pvn«lent** tvirtina, km! lenkai 
yra laitai sumaningi dailės sri
tyje. Tų tvirtinimų stiprinda
ma* laikraštis paduolu Prugos
uuiveraileto knv gylio futugra-. 
fijų. Ji* sako, kad |rtivcikslas 
rodųs M siu Lilnary of iIr- 
Vnivetsilj of l’raguv, l’uhutd. 
lt is utie of thv uldest in Ku
mpo Hhdkiuji Biblioteka Prn 
gn*. 4>'nkijojv, universitete 
yra turp seniausių Kumpoje): 
Vingus amerikiečiams su ge«s 
ųrafija. Prnga vrn Čekų tauto- 
aokUtiv. Joje, tiesa, y r 
•lietas dnm 

šimtų meti 
versite! 
kiek Xf

1

mtua MVlifln Al
Kampo «*iiUtW»kM« imi M • U.

.. JąH M n.«, M «• 
<J-Avteoe . ofOt.M M*. >11. *it

Aki Mktira 21 »twUtL
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r Kaunas.

Kapitonas
STANISLOVAS KUIZINAS 

stoties komendantas.

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

zaline, netoli Panevėžio, kur 
turėjau aptiekiu Prasidėjus 
mubiiizacijai, buvau ir aš, 
kaipo rusų atsargos karininkas 
pašauktas į kariuomenę ir pa
skirtas užveizdėtoju Radviliš
kio maitinamojo punkto. Rad- 
viliškyj išbuvau 2 mėnesiu ir 
buvau perkeltas į Vilnių pagel- 
bi ninku etapo komendanto. 
Etapas, tai yra viola, kur pri
imami kariškiai, ateinanti iš
fronto kokiais nors reikalais; 
pampinamas jiems maistas, 
nakvynė, rūbai ir tt., arba taip
pat per etnjią pereina ir va- 
žmejantieji į frontą.

ir davė jai laisvę, bei ištikrųjų 
smaugė Žmones kaip įmanyda
mi, Visi tie garsus jų molai bu
vo skelbiami pasauliui, kad pa 
sirodvtų kokio jie yra žmonijos 
prieteliai, o išt ikrų jų manė Lie
tuvą sau pagrobti. Pasiskųsti 
ant jų ir iškelti jų molą aikštėn 
nebuvo galima, nes jie nieko 
neleido nė išvažiuoti nė para
šyti ir tokiu budu jie galėjo pa
sauliui meluota kiek tiktai tel
pa.

Galų gale ir vokiečiai per sa

vo melagystes ir neteisybes žu

vo.
Žuvus vokiečiams kiekvit-ims 

lietuvis ėmėsi darbo ir sten- 
Kaip juiuiij uuuiiu> punidu- 

ti prie tėvynės atstatymo, nes 
kiekvienas aiškiausiai pamatė 
koks gali būti gyvenimas jm 
svetimu jungu. Darbas buvo la
bai sunkus, nes reikėjo viską 
dirbti labai skubotai, nesnsiži- 
uojus taqj savęs, šalis bu ve 
baisiausiai nuplėšta, pinigų 
nebuvo. Prie to darbą laliai 
kliudė visoki šalininkai ir sam
dininkai: vokiečių, bolševikų, 
rusų ir lenkų. Pradėjus vokie
čiams iš Lietuvos t raukt ies 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-pirmininkas apskri
ties komiteto. Bolševikai jau 
buvo Kelmėje. Su centralinc 
valdžia, kuri tuo metu bolševi- 
kams užėmus Vilnių, parsi
kraustė į Kaimą, neturėjome 
nei kokių mažne ryšių, nes te
legrafai ir telefonai buvo išei
nančių vokiečių suardyti, o paš
tą dar nebuvome spėję sudary
ti. Nebeįmanydami kn bedary
ti, mes keletas susivHŽiavnsių 
karininkų buvome nutarę išsi
rinkti sau vadą, sušaukti kiek 
pasiseks savanorių kareivių ir 
kiek tik apmokiau# pradėti ko
vą bu bolševikais. paBirodn, 
kati tas pats darėsi ir visuose 
Lietuvos kampeliuose. Paga
linus buvo į apskričiu# iš Kau
no išsiųtinėti karininkai su in
strukcijomis šaukti savanorius 
ir paskelbta mobilizacija kari
ninkų ir puskarininkų. Pasipy
lė būriai savanorių ir tokiu bu
du pradėjo tverties Lietuvos 
armija. Sunkus tai buvo laimi 
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- 

a- —-------- -----t- *muaų Aat- 
mynių vokiečiai ir lenkai, ma

tydami, kad lietuviai yra užim
ti kova su bolševikais, norėda
mi išnaudoti musų silpnumą 
pradėjo skverbties į Lietuvą. 
Vokiečiai susikūrė sau lizdą 
Šiauliuose ir baisiausiai plėšė 
žmones. Mes Žiūrėdami j tą 
turėjome kentėti dantis sukan
dę, nes pradėti karą su vokie
čiais ir buvome dar tuo metu 
persilpni ir, antra, mum; fron
tas prieš bolševikus butų buvę# 
atkirstas ir palikęs be maisto 
ir šovinių ir, žinomas dalykas, 
bolši vikai butų išnaujo įsiver
žę i Lietuvą. Matydami musų 
blogą padėjimą, vokiečiai kas 
kartA dnrėsi drsacani ir iati• • » • 
stačiai pradėjo užpuldinėti net 
ant nuisų buvusios Šiauliuose 
kariuomenės. Aš nuo Imlandžio 
15 d. iki rugsėjo 15 d. buvau 
Šiauliuose pagelbininku karo 
komendanto. 1 irmą kartą ge
gužio 10 d. gauja įtartų vokie- 

raucKv ..v čių su bombomis ir šautuvais
iš jų kur reikia nepa- priveržė į komendanmrą ir ko 

♦ fl* Tiilitrtl lw»t ♦« Įrnrfu
siėjo be kraujo pralieji

mo. Nakčia iš 20 ant 21 d. bir

žcho, jau užpuolė am musų di
delėmis g)Tėkoniis. Mušėmės 
visą naktį; buvo užmuštų ir 
sužeistą iš abiejų pusių, žino 
nins dnlykas iš vokiečių pusė# 
krito daug dauginus, ues jie 
puolė, <> mes gynėnaffl. Mums, 
komendantūrai nieko nepada
rė, liet buvusį Šiauliuose Imtn- 
lijoną, kuriame vakarykščiai 
tiktai buvo surinkti ką tik mo
bilizuotieji naujokai, nuginkla
vo ir viską išplėtė.

Gyvenome Šiauliuose taip 
ka# valandą, laukdami užpuoli
mo. Rugsėjo 16 d. mane perkė 
lė į Kauną ir paskyrė stoties 
komendantu. Rodos, mgspjo 26 
.1 . V - • ..-7 . ...............

jėgomis užpuolė-Šiaiilių Romon 
danturą ir nuginklavo. Nu
ginklavę komendantūrą, vokie
čiai paskelbė, knd musų valdžia 
iau iinversta, ir kad jie greitu 
laiku judinsią ir Kauną. Prasi
dėjo didžiausias piešimas ir 
žudymas žmonių. Išvesti galu
tinai iš kantrybės sodiečiai vi
si apsiginklavo kaip kas galėju 
ir su pagellm kariuomenės pra

NAUJIENA!
ABSOLIUTIŠKAI DYKAI PAAUKSUOTAS FOB IR 

SETAS.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

perkuriu*. Statydami žmonos į 
atsakomingns vietas, neklausė 
ką jis moka ir nežiūrėjo jo są
žiningumo, bot tas buvo ge
riausias, kuris dauginusiai ne
apkentė taip vadinamųjų bur- 
žnjų, 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 
nivbę, ir duoną, ir žemę ir tur
tus, rodžiu sakant, žemišką ro
jų. Taip pamažėl jau pradžioj 

tujuj bolševizmus. Runų armi
jų, liknsi be. vadų, galutinai su
iro ir tun pasinaudoję vokiečiai 
uiėiąė dar didžiausius Rusijos 

____ plotus. Sulcvailinta liaudis ga
vo iš bolševikų vietoj žadėtos 
ramybės—naminį ir, žinoma, 
dar baisesnį karą, nes žudė jau 
nebe svetimus priešus, bet vie
nas kitą, vietoj duonos di- 
džiausį liadą, 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 išplėšąs 
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.

Dabar Rusijoj priėjo pne 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 arlia rašo- 
uiųją plunksnų tai ne už kokius 
pinigus negausi. Žmonės, ypač 
miestuose, miršta tūkstančiais, 
nebespėja net palaidoti. Vie
ninteli žmonės, kuriems Rusi
joj yra laimi gerai, tai visokie 
valkatos komisarai, iš kurių 
dauguma pabėgusių iš kalėji
mų ir katorgos.

Prisiėjo Rusijai pergyventi 
daug baisenybių,4iet vis-gi mes 
buvome laimingesni už kitus, 
ues jau birželio 5 d., 1918 me
tų sugrįžome į Lietuvą. Purvą 
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 įnirti.

Kildami dar Rnsiioi tnrėinnie• ■ • 
žinių, žinoma iš vokiškų šalti
nių, kad Lietuva jau kuone sa- 
vistovė valstybė ir veržėmės 
kuogreičiausiąi grįžta, bet par
važiavę radome didžiausį pri- 
•paudimą ir vargą, žmonės 
baisiausiai nuplėšti, suvaržyki. 
Negalima buvo be leidimo vo
kiečių važiuoti iš vienos apskri
ties į kitą (duokime ifi Ailalės 
į Kaltinėnus), o gauti leidimą 
galima buvo tiktai per kelius 
mėuesius pu padavimu prašy
mo. Darbo negalėjo gauti nė 
kokio, nes viskas buvo užimta 
vokiečiais ir viską* bnvo daro 
ma Liktai jiems.

Dar esant Rusijoj gantuose 
iš IJetuvos laikraščinose bnvn 
paskelbta, kad kiekvienas grjž-

Kada vokiečiai pradėjo
1

stumdami niaus skerbtie# j 
Lietuvą, atvažiavo prie manęs 
ir mano šeimyna. Vilniuje ia* 

I buvome iki jiabaigos mažne va

saros 1915 metų. Prieš užimant 
A vokiečiams Vilnių, šeimyną sa- 
* vo išsiunčiau įlšoawlj.>0' patu 
į po užėmimo Vitaliau# buvau 

perkeltas į Vitebską, kur ir iš
buvau iki pradžios gruodžio, 
1915 metų. Tuo laiku buvo iš- 

H čję# Įsakymas, kad visus nebu- 
i vuaius aut fronto kariniukus 

jiakeistų buvusiais ant fronto ir 
tanais sužeistais arlia taip nu
stojusiais sveikatos. Aš turėjau 
tiek daug darlm ir taip Iravau 

1 nuvargęs ir nupuolęs ant svei

katos, kad gydytojų komisija 
mane ne tiktai nebe 

tinkančius frontą, lad pranaša 
vo greitą mirtį, jei tiktai ir to
liau# prisieis tiek daug dirbti. 
Iš 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- Tš pradžios visi džiaugėsi ta 

B nertbidrm ir manė, knd viską* 
Mira gnroą.pusėn, beljtkniršo, 

• kad Rusija dar pcrUmsi, ne
priaugusi iki revoliudjos ir ne
mokės kaip reikiant pasiiuiudo- 
li įgyta laisve, Išnaudojo ge
riausiai revoliucijos suirutę vo- 

} kirčių samdytieji agentai. Pa-
.-i naudoję Janu tunu ir nuvargi 

mu tamsių kareivių ir rusų 
liaudies, prižadėdami jiems 
y-rričiansiai taika ir turtus, su
kurstė žmones nrieš iu išmin-
tingesnius vadovus ir tada pra- tanūs į Lietuvą inteligentas 
įsidėjo didžiausia nuirutė. Ka- paduotų laišku apie save ži- 
rriviai ne t’ktai pradėjo nebe-1 

k Įauk yti savo karininkų, bot iš 
kasŽUi kokio keršto šimtiii-* ją Į 
šaudė, korė, degino, skandino.' 
Vietoj *enų. prityrusių kari- • 
ninku. uįįsirinko <an vndni 
nraattiu knreivirtK Frtbrilm «lnr
Imninkai. numetę noo vietų in-1 

jįžinjeriu*, pastatė į jų ’ Imi, kad

nia.% kokią vietą budHnias Ru
sijoj užėmė ir kokią galėtų, iš
ėjiu iš Lietuvos vokiečiam^., už
imti Lietuvoje. Rašiau į Vil
nių du laišku apie save, bet nė 

tais pa i vienas i
ttlinv-

Vokiečiai, nors skelbė pašau-1 dar aps 
jie atvadavo Lietuvą ,

t f Kr vmiuii

KCiO4

Įdėjo 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. Daliar Is-liko Lietu
vos žemėje tiktai vienas prie
šas—tai yra lenkai, kurį, s n 
Dievo pageliai, tur būti ir pasi
seks išvaryti.

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

Dalia r, 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 laimi daug 
priešų, kurie taiko mu# paverg
ti. Pati šalis yrą didžiausiai 
nuplėšta ir nuvargijOa. Bran- 
genyhė didelė, o pinigų maža. 
Kariuomenė, duokime, negau
davo algos po 3 4 mėnesių, 
vienok niekas rankų nenulei
do, bet darbavosi kięk įmany
dami ir dabar jau pradeda eiti 
viskas šiek tiek geryn.

Aš ypatiškai kaip jau gruo
džio 3 d., 1918 metų, persisky
riau su savo šeimyna tai dar 
nei vienos dienos m turėjau lai
ko jos aplankyti. Manošeimv- 
na gyvena dalmr netoli Tau ra
gės Sungailiškiuosi-. Dabar jau 
gavau leidimą ir už keleto# die
nų važiuosiu parsivežti į Kau
ną. Didesniuosius «lu vaikučiu 
reikėtų jau pradėti mokinti, 
l>et nežinau kaip pasiseks tas, 
nes alga yra laimi maža, viskas 
taip Imisiai brangu. Valdžia 
algos didesnės m i -gali mokė
ti, o gaunamos neužterka ant 
žmoniško .'humaitinirno. Gaila, 
jei mųmsiseks vaikučiams duo
ti nore mokslo. Kito nieko ne
galiu jiems palikti, nes ką tu
rėjau prieš karą--viską vokie
čiai sunaikino. Gimė man ir 
trečias vaikutis, antros, žu;o- 
nos. Negalėjau nuvažiuoti net 
ant krikštynų.

Kaip jus gyvuojate Ameri
koj ir kas girdėtis! Girdžiams 
uies, kad pas ju* susitvėrė 
visokių draugijų atstatyti Lie
tuvai ir turi net didelių kapi
talų. Stebimč*. driko drau
gijos nevyksta į Lietuvą ir ne
padeda mum# kuogreičiausiui f 
Mums kaip tik dalmr truk-ta 
ir pinigų ir prityrusių žmonių. 
Svarbu juk iš pradžios tunui 
tvirtą pamatą ir tadn tiktai ga-, 
Įima tikėtiea sukulti stipri.,J 
valstybę. Todėl kas gyva# gulįs I

TRIJŲ ŠMOTU SUDĖTINIS

Nepnprurtal Kra
tų* pUUUkHUOtBM VVo 
ven VVIre Fob ir 
trijų Atimtu audetl- 
nia Hctc« AH8O1-IV- 
T1AKAI DYKAI tam 
kaa pirka A| arpąp- 
n.at« ir labai prak- 
ttlka

-K ll.i:NDORINIS 
I.UKRODIS'*

1. Rodo valandas
2. Rodo tu m u ta h
3. Rodo M*kundo>i
4. Rodo diena.* Mi

naitėj
6 Realo diena*. Ute

ne*-lo
0. Rodo tania*, mė- 

nt-rtiu ..
7. Kodu permainau ** 

mėnulio.

♦

Dabar yru patTlrt'nto* tr varto
jamo* daurumo* lietuvių, kuria rra- 
J!J» koncertina Ir aurAtal rekomen
duojama kaipo Kariauna koncertina 
padaryta Ruvlenytoae ValatUoaa A- 
tnartka. Mm galim* Jaa parūpinti 
augftto arba temo tono.

Reikalaukite katalogo, kur j Malon
ėtame dykai.

ORAI VITRK MIKIO nn
1840 W. 47U> t»u Utecavo, LU.

KAS TEKI ŠITA I.VIKROIII TAM NEREIKIA 
KAI.ENIX IRIAI N.

Tiktai luisiaiuri | laikrodi Ir tinai kokia 
valanda. mlnuta. aekunda Ir diena mėnuo ir 
pū'uminu, n>ė„uiiu. Ku tokiu laikrodžiu rali 
kiekviena ulintcrmuoti. latikrodla yra vidu
tinio dldlio. turi lahai m-ntlna vlrAeliti*. įniko 
Kenti laika Ir yra garantuojamo*. turi SYVIRS 
MOVEMENT.

šitie laikrodžiai yra nardavini-jatui kitoao 
vietose |>o 916 ir daugiau — bet ant neapri- 
buoto laiko iiii’i pnrduoaitnr jum* po $1.75 
ut ta pačia kuinu kaip mes perkame.

lAklrpk Altą pacnrainlma ir priaiŲsk su savo 
uAiukymu n p>u»f premija paauksuota V.’orra 
VVlre Fob ir paauksuota Trijų šmotu Sudėti
ni Setą ABSOLIUTIŠKAI PYKAI, ui kuri 
krautuvėse uLmokėal 96.75 maitausia.

Nepralciak Aito* progos, bet utalsakyk tuojau* mes tiktai turimo 
apie 1.000 kitu laikrodėliu savo stock* ir Jie rali yreital pasibaigti 
nes Juos parsitraukėme it Europos.

Kuomet siųsi uiuakynia prtsiųak 75c. o kitus utinokčsi kuomet 
rausi laikrodėli ir premija.

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

I

«■

BARGENAS VYRŲ ’’ 

DRABUŽIŲ.
Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti 

ant orderio Blusai tr overkouu. bet 
neauitenktl: valiausių modelių nuo 
•20.00 Iki S4&.00.

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų iratavl 
■lutai Ir ovarkotaJ SIS iki 928A0.

Vyrų Kelini* po 88.00 ir auKteiau. 
Valkų Siutai po >5.00 Ir au<*člau.
Pirk naro overkot* dabar prieš 

Hemų, kuomet kalnoa pakilo.
Mea taippat turime pilnų eile H 

■kai) noAlotų »iutų ir overkotų nov 
IKM> ir a urbčiau.

Full Drana. Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. f 10.00 tr augMlau.

Atdara kiekvienų vakarų iki • 
vai. Nedėliomla Iki « valandai. 8u- 
batomla vlnų dienų Iki 10 valanda1

S. GORDON. f
1418 A Balalrd St., CUk-aųo, UI. J 

latcUta 1009.
'M

y*

VABALNINKAI. I

Karo metu, 1915 m., rusai, 
besitraukdami, atėjo į Vabal
ninku#. Apsistojo, apsikasė ir Į 
visą savaitę ėjo smarkus mū
šiai. Vokiečiai taikė į bažnyčią, 
kur bokštuose rusai turėjo žiū
ronus. Mes, kunigai, visą laiką 
sėdėjome klebonijos skiepe, kas 
ntij ėjome į liažnyčią laikyti 
šv. mišių.

Kazokai’ išplėšė žydų krautu
ves ir žmones skriaudė. Paga
lios, kada rusų užpuolimą vo
kiečiai atmušė, liepos 18 d. už
degė bones, nuo kurių stogas 
ir visa bažnyčia sudegė. Viduje 
iš dalies prigcsinom. Sfldegė ir 
visas miestelis. Liko tik pa
kraščiai. Sudegė varpnyčia, 
špitolė, uliagynas, svirnas. Kle- 
I Mini jo# tri«ils»s liko apgriautos.

Liepos 21 d. vokiečiai, už
ėmę Vabalninkas ir apylinkę, 
labai plėšė. Atiminėjo ark- 

I bus, gyvulius ir kas papuolė. 
Nuvargino žmones. Nusimini
mas buvo didelis; nebuvo kam 
pasiskųsti, atrasti teisybę.

Įsteigę žandarmerijas, krei- 
su.«, sutvarkę valdžią, pradėjo 
žmones sjiausti, varginti, mo- I 

kesčių# rinkti, žmones varyti j 
darlią. Rėžimas buvo aštrus 
Stengėsi suvokietinti kraštą.

1916 m. atsirado Lietuvoje 
paliegusiųjų iš Vokietijos rusų 
belaisvių, kurio slapstėsi po. 
miškus ir viensėdijas. Daug 
blėdies padarė, daug žmonių 1111 
nukentėjo nuo jų. Pas kuriuos | FV 
ūkininkus vokiečiai juos atras-' p j 
davo, sunkiai baudė-, net iš-1 
t remdavo svetur.

Vabalninko par. sudeginti 
sodžiai: St raidžiai, 2 ūkinin
kai, Nntiškių 3 ukin.; Deikiš- 
kyj 2. Jasiuliškyj, Melnnuose ir 
Žir.oniai 5. Komei kiltose 1, Oy- 
j lenuose 8.

Liepus 27 d., nuiu besant ten, 
ištiko mušis. Vos įpuolęs į ap
kasus išlikau gyvas. Nukentėjo 
• vrlrac «nio

įstokite j darbą. 
Į užtek#, reikia

Duonos mum-'
tiktai pradžiai <

pinigų ir darbiinniką, 0 viskas j
! bus gerai.

1 1.. m

St. Kairiniu J

■ x • -V
j vė iš Boselandt
I Kapitono broli

JHut .1*. priUA t
> p. J. Kuizinas,!< 
A.)

— r* r*—-'***’ •*!**- *- —•• • 
tą, taip-gi j rytus, nuo musą, 
kraštas sunaikintas iki Dvin- 
sko. Daug bažnyčių sudeginta, 
sugriauta Žmonės suvargę, nu- 
skurdę. Viskas labai jiabrango, 
nėra kur pirkti.

Rudenyj, 1915 m. nuo krūvi, 
posios ligos per 2 mėn. išmirė

i 
kAi.

L.
LMA*
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DR, W. A. MAJOR
GYDYTOJAS IR 

CIUKERGAB 
CMImm 11719 MlcblCM Are. 

Admoa 9:19 Iki 9 I2ryto — 1 Iki 
9 po piattj — 8:80 Iki 8:99 rakara. > 
Nadėlloml* nuo 10 Iki 11 Ilryto 

s..--......... —

»

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

20 80. LA SAULE 8TREET 
Gyraaltao T0L Humboldt 97 

vakarai* 2911 W ll-nd BtraM 
Tai. Rnckwell 0090 

CHICAGO, ILU

f" w"rutkauskas J
ADVOKATAS
OfiMU OldmlrstjJ:

Į 29 South La Šalie Street f 
hauilaru 884

Trf. Centrai CS90■- - - - - - - - - - - - - - - - }
I Vakarai* 812 W. 33 St. !

TH. Y'arda 4MI■■■■■■■■■■■■■■■a

■»

Tai. Drovar 7041

Dr. C. Z Ve z e lis
UXXVWi DEMTISTAS 

Valandos: ano 9 ryto iki t rak. 
Nedėliotai* pa*aJ autarim* 

4711 80. AJSHEAJVD AVEMUE
aru 4 7-to. Gatvė*

OR. S. B1EŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2801 22nxJ 8L

Kampa. 8. Loarltt 8L
Telefono* Canal 1111. 
Valandos 1—k ir 7 Iki > vakar* 
Realdenslja:

1114 W. 42nd M.
Telefoną. McKinlejr 4911 

Valandos: iki 10 ilryto.

ERNEST WE1NER
ORV OOOOS

1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
Maa duodama dvlfubM štampu 

Ketvrncan tr Bubatomla
Dldallaoia poalnnklma patinami. 

Vlaokla malerijolal. Taikoma drana- 
tlal tr jak nt M

S. D. LACHAWICZ
Liatuvy, OrabMlua patarnauju, iatda- 

ka Martauta (Balkala a.ua. ga. 
a!4a«ku. e maan dart>u baatu utrunktllnii 

2314 W. 23 PI. Chicago, DI.
TaL CMd 8100.

•*. 79c
Pluksnos Pluksnos

79c
PLUNKSNOS.

UNUHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiitiiiiiiie

Lietuvos Pašto Ženklus
Gcriaiuias budaa pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

ženkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 
* si pirkę galėtą nusiųsti saviems i cms netik dcJ laišką. Imt ir didesnę mi
mą, piuigą vietoje.

Kiekvienu perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk- 
Minus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
rašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gj'vais pinigais. Pašto arba 
Iždinės atntyse.

Paštažcnkliši yra šitokią kainą: po 10, 15, 20. 30, 40, 50 ir 00 skati- 
j ką, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viens. (100 skatiką sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m Mažiau 
: kaip už vieną dolierį msikių i>ea>unv>ame. ♦

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek- 
i retonų,

K.J. KRUŠINSKAS,
456 Gnod Str., Brooldyn, N. Z.

a.ua


Kun. Laukaičio Surinktos Aukos.
1. Worue»ter, Mass................................................................... $1,144.24
2. Athol. Mass............................................................................. 465.64
3. So. Boston. Mass................... ’............................................. 400.00
4. Brighton, Mass..................................................................... 39.20
5. Lavrence, Mass.................................................................... 200.00
6. Bridgeport, Conn....................................................................................  204.00
7. Brooklyn, X, Y...................................................................... 345.21
8. Mount Carinei, Pa............................  500.00
!•. Minersville, Pa..................................................................... 300.00

10. Mahanoy City, Pa................................................................ 741.47
11. Pittston, Pa............................................................................. 327.00
12. Scranton, Pa...................................................................... 587.23
IX Philadclphia, Pa. (&v. Kazimiero parap.)................ 023.00
14. Baltimore, Md....................................................................... 1,223.39
15. Hartford, Conn..............................................  601.68
16. New Britai n, Conn................................................................ 950.00
17. Hhvpij, Conn................................. 5^8.48
18. \\ uterbury, Coni ............................................................... 1,667.17
19. Newark, X. J......................................................................... 745.00
20. Homeatead, Pa....................................... *.............................. 260.60
21. Pittsburgh, Pa. (nv. Vincento ]>arap.)......................... 200.0*’
22. Piltaburgh, Pa. (šv. Karmiero parap.).................... 536.10
23. <’ioveian<i. Ohio .................................................................. 1.18t.2o
24. Wc.*tville, III........................................................................... 165.00

( icoro, III. ••••••••«,.•••••• .iJ.j.Oi
26. Waukegan, III....................................................................... 118.38
27. Chicago, III. (šv. Kryžiaus parap?.............................. 800.00
28. Chicago. III. (Brighton Park)..................................... 286.00
29. Chicago, III. (Dievo Apveizdos parajj.'.................... 678.40
30. Chicago. III. (šv. Jurgio parap.).................................. 567219
31. Chicago lleights, III............................................................ 179.50
32. Roseland, III........................................................................... 263.10
33. Chicago. III. (IVcst Side)................................................ 387.33
34. Chicago, III. (šv. Mykolo parap.)... 1......................... 628.77
• k) ■ ll.llllll, IS. | Il4 • t • ’

37. St. (’linrks. III....................................................................... 69.00
38. Aurora, III................................................................................

\ įso laito • • «■«*•**•
...................................................................................................................I^u.l io^io

39. Spring Valiny, III.......................  177.55
40. Kwanev. III................................   310.40
41. Plyinoiitli. Pn......................................................................... 268.30
42. Foreal City. Pa..................................................................... 200.00
43. Kviioji, Pa................................................................................ 40.20
44. U'ananue. Pa.*...................................................................... 135.55
45. iiuzriion. Pu........................................................................... 379.30
46. New Philadelpbia. Pa........................................................ 130.0J
47. Tainaųua. Pa. T........................................   87.88

48. Trentaii, X. J.......................................................................... 50.00
49. hasimi, I a. ..... *.. ••••••.
50. llarrison, X. J......................................................    201.02
. j 1. 1*. 11 2a I * t h, .,1. ...............................  367.41
32. Jcraey (’ity, X. J.................................................................. 212.00
53. Lindėti, X. .1............................................................................ 74.00
54. Aiusterdaiu, X. Y.................................................................. 337.7!
55. Vtica. X. Y.............................................................................. 150.00
56. Albany, X. Y........................................................................... 230.60
57. Schenectady. X. Y................................................................. 138.64
58. Rochvrtcr, X. Y..................................................................... 617.60
.59. Shvnandoah, Pa.................................................................... 596.58
60. Philadelphia, Pa................................................................. 190.00
61. Kingston, Pa.......................................................................... 375.00
62. Wilke--Barre, Pa.................................................................. 233.45
63. Cainbridge, Mass.................................................................. 250.00
64. Frovidcncc, R. 1..................................................................... 270.3(1
65. Long lidand City, X. Y....................................................... 112.00
66. Blissvillv. X. Y....................................................................... .59.25

100 markių auka ...?..................................................... 1.03
(> 4 • . I <4 J M tll. • 5 • ...... ........................ 1 «• > • I • *

68. Drtroit. Midi.......................................................................... 5.00
69. Ur. A. flulkauskas, Chicagoje (Kniritikšriųfundui) 100.00
70. Kun. J. Valaiti*, Girardville, Pa., kh'lmnas...........  50.00
71. Kun. A. Kadis....................................................................... 25.00
72. Emilija Kliunbieiiė............................................................. 5.00

ATVIRAS LAIŠKAS

Visiems aukotojams Lietu* 
vus pakraščiams ginti, gui- 
vinti ir š riedi reiškiu širdin
giausią padėką. Surinkau iš 
vi<o $26.713.58. Tai Ameriko* 
lietuvių gausi dovanu tėvy
nei, erškėčių keliu žengian
čiai j kliuvę ir nepriklauso
mybę. Atėjo paskutinė baisio* 
kovos valanda. Lietuva įmi- 
vojtijr! Reikalinga kuovei- 
kiausin |iagdlm. Gelbėti te
gali tik Amerikos lietuviui. 
Ligšiol jie y m nekartų gau
siomis aukomis šelpę varg»- 
trttiėin tėvvm* Im«1 dabar vie
nų. aukų nebeužtenka, Kiek
vienu lietuvio priedermė pir- 
kti kuodaugiaudii Lietuvos 
luisvt-s paskolos bonų. Be u- 

* lx*jo Amerikos lietuviui, ži- 
iiud.uui |i*ujtiiikomų ti vyi><> 
vargų, kiek kas išgalėdami, 
suteiks jai pagelbos.

Tn vargų dar labiau didinu 
drąsiu? Įgula.*. Lietum ne 
knygų, nei tokių bukrušrių.

151.50

išguli diilmr leisti nei tiek 
kaip kad yra buvę prieš karą. 
Trūksta papero#, trūksta 
spuuzdinamųjų mašinų, trūk
sta pagalinus ir rašytojų, nes 
visi yra įtraukti urlui į kovų 
sn priešais arba j valdybės 
kurinio darbų.

Bet dva* ios būda.*, nors iš 
dalies, laimi lengva pašalin
ti; tegu tiktai kiekvienas A- 
merikos lietuvis, kiekviena 
lietuvė, kurie iš savęs gyvo- 
na, užsako šiems metams 
telit veną gerų juikiušlj su- 
vo tėvitin*. giminėms ar |wi- 
žistamicnis. Kiek tai butų 
jiem.* džiauįr::u:o, kiek sandas!

Amerikos lietuviai katali
kai yra atlikę milžiniškų dar
bų. -Jų imi stangomis įsteigtas 
Tautos Fondas, kuris labai I 
sunkiu metu Uetuvni pirmas 
gJiUsllil ^Cl]M* IMttolj «(ipU>IIM*tl-I 

jų užsieniuose, kėlė Lietuvos j 
vunią Amcrikojv, siuntė p*. I 
geibo* j Lietuvą, jmiiėjo ir te-1 
livpadvilu :nukijciv:xuui. Tau 

t»s Fomių pirvalo remti viail

1 W0U0g tt >

LIETUVOS.

(Pabaiga nuo 3 pusi.).

1918 m. rudenyje teveik tiek 
pilt išmirė iiifluvnza.

Žiemų 191!) m. atsirado šil
tinė. Vabalninku j m ra pijuj mi
rė nuo tos ligos 200 žmonių.

Žmonių parapijoj sumažėjo,** 
ūpas nupuolė. Arklių mažai te 
liko.

(iruodžio 20 d., 1919 m., vo
kiečiai oku|mntai išėjo. Kįlo 
suirutė. Atėjo rusa i-bolševikai, 
žmones apėmė baimė, išgąstis. 
Sunku buvo gyventi. Nuo kle
bono teveik viską atėmė ir kon
tribucijų uždėjo. Žmonės, ypač 
ienn’imr*'. ištvirko, nn
puolė— nebuvo kam suvaldyti. 
Daug kunigų turėjo pasitrauk
ti nuo savo vietų. Aš pasilikau 
ant vietos, liet labai telševikai 
suvargino.

Gegužio 28 d. musų narsi ka
riuomenė išvijo iš Vatelninkų 
bolševikus. Atsi|»eikėjoiiie. Bot 
štai vasara vokiečiai termonti 
įlinkai ir k<»|<*akinilikai ru^oi 
užėmė Žemaitiją, šmulius. Jo 
niškj. Ve) pradėjo žmones lutu- 
sinti, varginti. Ačiū musų nar
siai kariuomenoi ir tarptauti
nei komisijai, liko nevidonai iš
varyti iš Lietuvos. Bumušė 
juos lies tyadviliškiais. Besi 
traukdami žmonėms |>adarė 
daug jeibių, nuostolių. Dabar 
lieka išvaryti iš Lietuvos pa 
skutinj žiaurų priešą—lenkus, 
kurio laiko užgrols- Lietuvos 
rytus.

X olai no nga musų tėvynė, iš 
visur užpulta svetimtaučių.

Ačiū jutus, lietuviai amer - 
kiečiai, aad jus musų m*užmirš
im, atįaučigt, šeipiale, siunčia
te muistą, drabužius, 1x4 dąr 
upsunkinti susisiekimai, mažai 
siunčiamų pinigų apturėsime, 
kelyje kliūtys yra. Sunku pla
čiai apie viską aprašyti. Per 
skausmus einame j garbę. Tiki
mės sulaukti geresnių laikų, 
šviesesnės ateities. Turime 
prezidentą, ministerius, savo 
gerų valdžių, žmonės išpaleug- 
vo atsigauna. Daliai* didžiausi 
musų priešai lenkai n»»ri Lie
tuvą prikergti prie J^enkijos, 
m m n s visaip kenkia, kliudo su
sverti savo nepriklausomų val- 
styhę; sunkias dienas pergyve
name.

Pas uius neapsakoma brau- 
genyte—pinigų savo dar netu
rim.

Derlius 1919 nt. buvo geras, 
komos |>akaks. Stoka odos, 

mastinių,, kolunialių prekių— 
dirbtuvės neina. Tikimės, kud 
valdžia su laiku sustiprt*s, nors 
socijalistai stengiasi sukelti, 
sukursiuti tumsius neišmanė- 
ius, ištvirkėlius prieš valdžių.
\ alm nepriklausoma Lietu 

va ir Amerikos lietuviai.
Kun. M M

lietuviai katalikai, nes tik per 
'J’nutos Fondą galima suda
ryti stipri jMijcgH, su kuria 
turės skaitytis katalikų prie
šai. A’iu tariu Tautos Fondo 
centrui ir skyriams Jtž su
teiktą man pagelbų renkant 
aukas.

labai esu dėkingas ••Drau
go,” ••Darbininko’*, ‘•Gar
so,” “žvaigždės,” ‘‘Vyties,*’ 
ir “Moterų Dirvos,” laikras- 
ėiMius, kud jie maioaiai parė
mė mano darbą.

Išvažiuoju į Lietuvą 19 d.
I !*•«-

mtngHs. kad fąirvitžiuvęs gulė- 
siu pranešti lietuvių visuome
nei: Ameriko* lietuvių širdy

pinku karšia tėvynės mei-Į 
lė, ir tn meilė yra H-iškiiimu. 

nninis durimi*. ,
Amerikos lietuviai vieninte 

lė dabar Lietuve* viltie Lie-! 
tu vos išgany’ina*!

I bd b.lmb-n‘••O4 HMUUiifV ptSllliAl « MtU į 
Lietuvoj*. Kun J. Laukaitis.1

- For the Children’s Sake—

H E ART
Not an institution, butą home and great vocational school, 
established by the Loyal Order of Moose to protect the 
fatherless children of Mopse meni bers 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-

to J

from Chicago on the Northwestern Railway. The station is 
Mooseheart. Visit Mooseheart—every day is visitors’ day.

Roosevelt Auditorium

A fcvv of the Mooseheart 
buildiugs which represent 
an investment of over

School Buildinf

■
.-.V. Aiifjai351J

->•

L • *E3
B ■ ®
F A

I

Moose ta kės care ot the tathcrlcss 
at Mooseheart—Mooseheart is the 
Shrine of childhood—the Mecca 
of the Moose.

Therc are 771' children now at 
Mooseheart. Plans for 5000 are 
bcinz made FOR YOUR Sake— 
For your childrcn's Sake—HAVB 
A H KART?—Be a Moose. . •

Printiug uid AJauDiiuiticu Buildmj

* ,__ ,

Join the Moose
i It’s the jjreat Brotherhood that 
t interferes with no man’s religion, 
Ll Its purpose is an open book.
II The Moose says to cach of 600,000 

members—

W “Thou shalt aid thy brother in 
r time of need, comfort him in sor- 

row, and protect his family when 
ir is fatnericss.: *

The Moose gi ves death benefits of 
$100 and siek benefits of $9.00 per 
weck. Būt, greatest of all, the 
Moose ta kės care, of the fatherless

WM. HALE THOMPSON

Loyal Oviar ofMooic, m my epimon, 
u treond fo nonr in the conAtry in tkr ad- 
vaiUaįa it offen to itt m&nberi and in the 
/diilanthrofū audftalrialu. norit that it ū Ja- 
tng. Mo&eheart, the home that the Loyal 
Order ofMoote hai ettabluhed noarCIūcaĮO 
for the children of iit membert, ū uni^ue, 1 
belioe. m the hūtory of orĮonitatiotu, and 
ccriamiy u įtrutį to many dJUrat ad<oe»> 
tagei that it nonld not be pouiblc for than 
to hare ra any othcr nray.” ' Stfned)

Wm Hai » Thommot

ThouMnda of Chicagoans are joiningthc Moose—why 
not your Any whitc man of guod character is uclcomc 

‘o ’ - — dS* A MAaaal t««waaaa kadare «• ai CaaaaaJ • •* im a> Fili Out—For Immediate Action—Cut Out
*<|^ MJMA »*••*» a» aa^-aaa a ae«*«a •»«•***• •••

itverk ofMooschcart. Call or fili out and mail coupon. f To Membersbip Conunittee Loyal Order of Mooee. 
Hotcl Morriion. Chko*v< UL

frb 1 ArnaJMLcantrihutad by ChicagolMooae to actjuaint 
Įka pagyla of Chicago with their work ai Mooaehrart

Mopse Menibcndup Conunittee
Botai Montaa rclcpSoaeiSta>*taCS70Q

r •
$10 spėriai Charter Initiation Fee

(Aitrr Charter ciotri, >25)

m

• 
I
1
1 
a 
B

, 1 herebv malta application for mamberthip
i m the now Chicago Lodge. Loyal Order of Moaoe, 
and vili ąualify for mernberahip when notflkd.

’ . ’ 1 
titane....-.................     *
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henkiadianis, kovfts

8PRING VALLEY, ILL
■ i >a-raM

Vasario 18 d., s. ul, pustau 
gornis gerb. musų klebono, kun. 
8. Bystrais, vietiiiėje ftv. Ono# 
bažnyčioje buvo surengtus Mi
sijos, kuriu# tęuesi net visą bg- 
vaitę, būtent iki vasario 25 d.

Misija# laikė gerb. Tėvas F. 
B. Serafinas, iš Tėvų Marijonų 
Kongregacijos. Savu iškalbin
gais pamokslais daug suteikė? 
žmonėms dvasiško peno. Ištik
ro, linksma buvo patėmyti. kad 
ėAr včen tfli-Ki- ėAnŠr i**
kutai #, visuomet buvo pilnu 
bažnyčia žmonių. Ir ne vien 
vietiniai, liet atvykę ir iŠ apy
linkė# miestelių Visi, au di
džiausia atyda, klaust'* gerk nu- 
bijonierinu# pamokslų. Neabe
joju, kud daugeli* paklydu
sių, kmi? klajojo u ia t e rijai i z- 

Mno bangose, sugrįžo gnt tikro
jo doro# bei išganymu kelio, iš 
kurio per įvairias, netikusiai 
gy vviuntit ciptiiiky ur? IfiiVū tš- 

dV.

Misijos buvo laikomos gra
žioje tvarkoje. '\'i«i, kurie rū
pinasi sielos reikalai#', galėjo 
atlikti iš|iažintį ir susivienyti 
su Dievu.

Dėkingi esame iiarnšėiam 
/ sal t* klebonui už surengimą mi

sijų. <ai|»-gi gerk Tėvui F. B. 
Srrafinui nž jo pasišventi
mą. Duok Dieve, kad po tų M i 
sijų musų žmonės siektų lai- 
nu‘s, kurio# ėja ant žemės niek 
įtorruli rĮ,w»Į;_ lĮVlj,, TĮĮni-oc "Is’’ 
guosr.

bonų tnri išpirkti ui 110,000.00 
arba net ui $13,000.00.

Atėjo kvotimo diena, 7 vd. 
vakare, pasigirdo gatvėse tri: 
mitų l>al#ai. Traukiniu iš Chi- 

loagu# Lietuvos Misija atvažia
vo via 7:19 vai. vakare. Muii 
ka pradėjo groti maršą, trauk
dama Ktoties link, l'žpakalyj 
ėjo būry# cx.-karaivių unifor
mose; paskui L. L. .Sargai ir 
minia Lietuvos piliečių.

7:19 va), vale, traukinis su
stojo. 15 traukinio išlipa gerb. 

ra-4 ♦»>«?nrne T* **- 
Keikt#, su dviem palydovais. 
Bena# užtraukia Amerikos ir 
Lietuvos liinmą. Kareiviai }>a- 
s veik i na svečius ir visi nnt rau
kiu fcmojiių net kib-
žda ir karta nuo karto girdžia- 
»i balsai: “ritai musų valdžios 
atstovas ir kareivis mų# nepri-* 
klausomo# tėvynės, Lietuvos.”

Pivigranio vedėjas pinniau- 
jmkvietė Melrose Fu r ko

’ •

draugas :
I Taikiu bu* pmuuuuu u su ui- 
haiginiu.

Stoties valdylm:
V. Kudohs, pirm.,
A. Jonoha, iid.,
F. K. Striyneckis, rušt.

CICERO, ILL.
1 ____________

Sekmadienyje, kovo 7 <1., ftv. 
Antano pu ra p. svetainėje bu# 
nepaprastas vakaras. L. Vyčių 
14 kp. statys scenoje keturių 
veiksmų dramos vanilei] ‘ Val
katų,** Yra tai gražus, pamo
kinantis, interesingas veikalas. 
\‘aidintojai yra gabų# ir atsi
lankiusieji nebus užvilti.

Pr.

SHENANDOAH, PA.

Aukotojai L. L. Sargams.

(Pabaiga)

REIKALAUJA REIKALAUJA.

MERGAITES
16 metų ir cuviril pastoviua 

Vietas 8viralam 
Svariani Fabrike

Prityrimai Nereikalinga* 
Gr i irt Ina kad Lietuvaitės 
Valanda# 7 >10 iki 4 :30 
Bumo Dienon S u bu tu j 

$14 Savaitėj inokiiuuitČB
Nuo atukio $16 iki $25 

Atsmaukite 
Superintendentą Offiee 

Satvyer Bim-uit l'uinpany 
1041 — 1(M!t W. Hnrrisnn

ItalkaUncua pintiną klurara kruni* 
čiuo, 
I«1K 
Imi

<lvrn iiinknaitK nuatovt* d»r- 
Lral ntmkaukla gutnvas | «Ur>

U Nlnnd IJro-
IMS K. Mr.

REIKALINGOS

Merginos ir Moteris 
Lengvaus

Dėl

i

14 Metų Sukaktuvės 
Seniausio Lietuviško 

Banko Chicagoj

>mic#to majorą. C. .1. Wolf’i}. 
kuri# savo trunųm kalija api
brėžė Lieluvo# praeitį, kaip 
laike paskutinės karė# Lietuva^ 
nukentėjo ir dalmrtinį padėji
mą naujo# Lietuvos ro#pnbli- 
kos. Gerb. C. J. Woif pusakė, 
kad nėra jMisaulyj v imto#, kuri 
nenorėtų mažam uŽgiinusiam 
kūdikėliui pagelbėti, nes ji# 
yra jaunuti# ir silpna#. Ta# 
pat#. #akė. yra ir su jaunute, 
naujai užgimusia Lietuvos res
publika. ••štai.” saku, “aš no
riu būti ši vakaru lunimtinia 
IKtgelbininku tai naujai res
publikai ir pilnai pasitikiu, kad 

.jnę. MpIhjn? Parko lictuvi&i. 
,.Suv. Vai. piliroiai, visi seksi
te im-ikui mane, |»adu<>dami pu
vo rankas guntinei šalelei, taip 
kaip ju# atėjot S. V. pagel- 
Iniiu kumnet me# buvom? )m- 
Kaulinėj karėj už a|*gyniiną 
žmonių laisvės.”

Antru kallM*tojuin buvo ex- 
knreivi#. p. F. K. Htnsyneckis, 
koris trumpai pajiasakojo kari? 
Iiaisenylms, kuriam prisiėjo jas 
|M*rgyvcnti Praneurijoj. Prily
gino Lietuvos žaizdas prie Bel
gijos ir Prancūzijos ir nurodė, 
jog Lietuva šimteriopai dau
giau nukentėjo negu kitos ša
lys.

lėlike užrašiuėjimo lamų 
kalls jo adv. Bračiulis ir Kuo
dis. L. L. P. bonų užrašyta už 
|8,0(J0.UU.

Antru sykiu kalbėjo gerb. 
majorą# )*. Žudeiki* aj>i? Lie
tuvos ftaulius. 1'uo tarpu lietu
vaitės: F. Knsiulaitė ir O. Keu- 
niutė su l/i<*tuv«m vėliava jm- 
iūiMti auką i*. Souiimiic.

Už Htamljcsnc# sumas L. L. 
P. liūnų pirko pramonininkas 
ir Lietuvos pat r įjota? p. Ado
ma# Imskauricis už $550.00, -I. 
Raslaviėia $150.00. K. Statkus. 
$150.00, F. Stri*|M*iko, C. .L 
H’olf, ,1. Lapinskis. J. Narysu- 

^treprikaifė, .T. Jann- 
šauskis, A-« Gudzrvičienė, A. 
Bi'rM'iiaiti’?, V. Kalbiški#. J. 
lh’vski#, Ju Truikis, A. Berse- 
naitė. J. Jarntiskis. J. lm|>in- 
skus, M. Kvedarnuska#.

Lietuvos buliams imi rinklu 
jauką $79^1.

huimieta# u**i kiek m*al#-juja I 
im i Misijai, ir jiorni svečių H iijjurduoti tarnų už pu#kirtąl 

gos, m< lrosc|iarfci<<'iai L. dalį. Ji# tiki dar ir jM’ndvaryti 
i«ara*r-a~rara*»r7<j» • «n-r lm autus, ai ei rosi? i*MK vi-*

!j

Dalyvavęs. Į

GRAND RAPIDS. MICH.

••Draugo** 25-tamc ntniiory- 
jė tilpusi žinutį apie vietoti 1*. 
Vyrių 43 kp. Uhražiavimiį yra 
netei#inga. i

Mėnesiniam susirinkime bu
vo pakeltas klausimas surengti 
vyrių išvažiavimą (Sleigh ridv 
imrtv), bet, pasirodžius mažai 
norinčių dalyvauti, įiasiliko l>e 
galutinu nutarime.

Pagaliau# liko sušaukta# ex- 
tra susirinkimas. Tame susi
rinkime dar mažiau radosi no
rinčių važiuoti. Tad-gi #uma- 
uynias likosi atmestas.

Tiesu, jmiumus ižvažiaviimi.- 
jvyko. kuriame dalyvavo 2G 
yputų:13 vyrų ir 7 merginus, iš 
kurių buvo vos 4 vyriai, tud-gi, 
maų^rodosi, tokio išvažiavimo 
negulima pavadinti vyčių ižva- 
žiavinm.

Toliau# primetama vyčiam# J 
. noveiklnnuis AA Imdiuima vn! I
dvlmse Tautos Fondo ir L. K. I

K. lėtu., drąsini rakau, kad vy 
<"iai #u aukomis šiom* ucgunica- 
rijiMm tdovi pirmoje virtoje.
Taip-gi ir parapijos reikaiuoMt 
nepaskutinę vietą užinui.

Po minėta finnlc pnairatyt 
Vytis. Tttrhtrf nėra ryfb; h r1,' 
gul, vyčių vcikuDiKiMt n^luly- 
vauju.

Koresp. Julius Banis
•- 4L * ./*<

MELRO8E PARK ILL.

Vasariu 24 d., h. ui*, atsi Imu 
uis įima Lirluvua Filmu-.

Kuomet fnni tikslui rin «u#i« Mioniot Lieluvo# 
tvėrė kuiuitptn#. svarbiausiu 
klausimu buvo |>usi#kirti #«

P. Salink,*. J. •JanuškcLčia, J. By- 
!yx J. Juodzevičių, J. 8tar*;k*»*, T. 
R-nlir.svjčia, A. Pulučionis, P. Bu - 
ČioiHK, S. Suniktt. J. Ijvtikaitia, J. 
Zigniuntua. T. Bchi&k. A. Navic
kas, K. Naudžiūnai?. J. Dryžn. K. 
Daunora, J. Pučiukuiii*, J. Kui- 
knuricaK. P. Sanavaitis. A. ttema?- 
tia, J. Ciupiya. K. Janaviėin. K. 
Levickas, V. Paulavicia, L. Maniu 
aa. K. Turausko*, A. Juškauskiciiė. 
V. Skrabulicnė. M. Beniiituikn*, T 
Mutulcvičia, J. Plylnykaa, J. Mm*I- 
dažiK P. šileli*. P. žiobu. V. Ba- 
rauvkas, 
naunka*. 
zauskuH.
* ičia. V.
uis, A. Suiiskun A. Kuzelkn. T. Si
monas, A. Sandora, J. šiikmmkfls. 
A. Mntulevičūi. J. Juodsnukis. P. 
Jalinskas, J. Senkus, A. Senku*. K. 
Zaire kas, V. ftuknuuka*. J. Aluaėr

I

J. Markrvičiu. J. Baru 
8. Baranausko?, J. I<a-

L. Butkaaakao, P. Srk.i- 
KalniinHkn*. V. Ih-rnato-

kan. J. JuuknitM. M. įtaikei*#, s 
KaMulurtis. 1). Jaroąiua. 1*. SuIm- 
ėiiML J. Stiukus. V. Kup?>a*. A. . 
Straviiiakas. A. i)robr<gnirskatt( 7). 
J. Mikulailia. L. Pakaitins, J. fvniu- 
ilga, J. Stravinską*, M. Rudr.ika-. 
A. Lerapavičui, K. Gudaitis. P. 
Pt UaviėiiL P- Oižinskiųb, A. Ui^ic-. 
kuu. P. Linkiui J. Mikelionis, A. 
Aličikas. A. Bruaoku*. J. l'rlmiui 
viita. V. J ogia. V. Kukuida, M. nu- 
kevičui, O. Križanuuskirnė. E. Vii- 
knitienė, J. Mačiubkas. A. Burba. 
V. StunuMM, P. Kikutis. J. Stankus, 
S. Sajetu, P. Nalivaika. J. Suba
čius. A. Kavaliausku*. A. Jraitm- 
kas. A. Dubiiy*. A. Bliuju*. A. Gra- 
žalis. A. Katkevičių. L. Puvulkio. 
J. tSankus. V. V. Vaišnora. _

Stambių aukų surinkto $247.25 
Smulkių aukų surinkta $12.30. Vi
rai sykiu $259.55. Išluidus. svetainė 
:r apgarsinimai $7.00. Aukų Via- 
I»osiųsta j Lietuvių Militarė* ndai^ 
jus rašlinv. Majoru P. Žadeikių vai
du $252.55.

V. V. Vaišnora.

fws.s.
WAR SAVINOS STAMPS 

tBSUCn PY THE 
UNITE!) STATĖS 
OCVERNMENT

■ ..............

FARMU PIRKĖJAI
ou«u nitkMla EAHMA 

ptalrADlu* p*«lAUoiiiiua li> 
bOUdrut i-o, a|ilo tAotUZiu 

Wlacontunc. kur jau 4aur 
O*cna ir dar lukaUni'lni 

tetue labai o*

I

Fabriko mergino*—Gera 
mokestis mokinant irs. 
Trumpos vulandos. 

Northwestern Car Seal Co.
1US N. Jefforson SL

>11.00 | N|V*lt<- mvix»it<-ni« aut Irk 
Hnlknllnan J.i<1i>v;illt? pardavėja 

turi būti ■uvtrfl IC meta. A toliau- 
imt*:

% 3423 M. 17 Str.

*!• nrvtu unittom- JTttyrima* nerel- 
kallncu*. Lciurvu.- .larhra va lan<ln* 

•uba-
darbo*

nuo ?.4J Iki S Ir i: vnlnnda 
totnira Gerui. «1mcI><> «ųbk>'».

A. D. Slioup 
I5IJ W. JUHh Slr.

Ant pardavimo murmla miinna Sii? 
#. Oakley Avė. Miniu dildoma ant 
pirmu lubų 7 knmiiuriai Žrlu tr 3 
lnl?t) po c kambiu tua

Trli'fonuokltc lt f Itin rv 7317

REIKALINGAS

NAKTINIS .JANITORins

TOP

DARBA PASTOMS
-------

(;1<KA ALGA

NOTOfc COOKIE 00.

333 S. Westem Avė.

MEKU UTĮ > K EIK U AMUOS
Dėl lrn*v*u* pertiur^jliim drtikuv- 

lo dnrImi. Hariui* įminu* Puik' įlie
ti era Mtlmtol. Iii.00 m veltoj l*pra- 
dJthra. Pakėlimu. ulUkrlataji

Atme-I.nn liank Note Co.
ItR E. 30 Mrvvt

ICEI k UJSGOS.
rrltrrr infrainoa taip put Ir ne- 

firilįtfi, du Kinta GUiy. I'vynimii
K*j»ur1t| Ir Nut puoduku. Ihirtraa pu* 
mU-vuk Al<» <vr*>

lumr Pnpcr Wnrr Hork*
hi U. trakt* SI r.

PATARNAUTOJOS
rara ,

Gera iiiokv.-lis; kninburv* ir 
Vili iria Al U trati ulHra.-- 'Or-* - rara**- g*****
kerper.

Lakota Hotel 
3001 Michigan Avė.

nikaluosv 
l#*rvirilja saro paskirtą dalį 

tmn dėl tu, kad viri sutartyje dirlm i 
lall išpirkimui U L. P. Ijuną. Lieturos labui; padedi savo 

imrliviškumn# į šalį, ne# *u- | 
j pranta, kad laultra durim* yra] 
I iri vi# avarbiHurius.

<
Komitetą#, kuri# KU«id<*da i£ 18 
draugijų aictGvų, 
mi virto# lirtuviai# 
v ra l«ictuvo*

Į nUhi jn!* 
», kokiai# 
trijot«o> 
žurattfę pat 

rymisuiu, uusprvddv, kati kivį 
rr*H* Park" lietuviai Lr i« P

itv 
jie 

ir,k Mrlruse Park #tott#.yrn pir- 
stiite, kurt piadi-ju p<mkul<>?

Pina Jau
Saukite 
iUntuvIu 
kutunlju 
Ueluviu
• PMO-Vcaa. Dea teu 
ra ant kurio* vislu* latrai actai sn- 
Sh ncpalaant kokio motai nabulti 
(•uuauuia mu*ų pirk<*Ju bu»u IfciaAi- 
nėja |H> dausrl va luti J ij bot links- 
ineanoa ild.ua niekur notrul/ju rasti. 
Virta latrai pulki fnriuua raortaai ap
linkui m Irutei i kuriatue VM bicale- 
flal >r« UMui'ial Ir rtar yru firt-ca 
bohema btaniariaiM aUrtoryU kliukina 
l'iaftlua. uaa trumpamo talko boa bn- 
davuJama krlataa dirbtuvių frar dn* 
l>ar temr labai piji ratllginuni tm 
kuu kompanijų tai mtun>
nenanrvo narsuiKM per pas įmenu. 
Crutkra tipAa «*aral dabina visa a- 
iricllnku vistu gari keliai kart tr 
blnrtaiiBiaine orą vtaur salima H- 
i auluoti todllu rakusi via? paras- 
bumai <J«I farmartu yra ant viattra. 
visur l4vtuv*Mkai kallrania. a,kiuri u 
Ir dainuojama- Jalp lenai sirmun- 
llrjai JocMael kalt* kart *a Hadai mi 
Mduvvjr

Ka* nuTitc iiiattianlu puatkjuiumu. 
tai prlatyskiio aei?, artrva*. « mm 
prurtuainia Junta knyrala au fU«ia* 
mat* i«aa Mh Hil»r-ab? pavcttiista tr

Uberty LmmI A Invertment OoI
3801 8 HUfted St. Chicago 1

BATHR00M VALYTOJAI

Gura 
valgys, 
per.

niok'**4i# kamburi# ir 
Atsiinilkitc lionsckec-

Lakota Hotel 
3001 Michigan Avė.

SHEET METAL DARBI 
NINKAI.

’i’uii Imli prylyrv mivu dar- 
ih*; KitoiiH* im n<*Hi>išąiikiH; 
g<*rn iniikv?itis. geros duriai są- 
lygu*. Atsišaukite.

Robcrts Poruble Ovea Co. 
853 W North Avė.

Ia U
■I'IuihV 
,. Irai tv

M

Prityrimu# nereikalingas.

vnicugu, Iii.

niiiiinifiHiiimmiiifiHunifiiniiiiiiiiiiiii

i

|

Prie aitra |». |>HX(iž<iiiui<» nori ištarti vbricnni
raivo timuiruniN ir kostuirurmnia Medinai) nčių nž prie
lankią ilgiorlilų Įihiuiiiij, iikrniduniuK ir ant toliau 
pilnai užganėdintam viatitnr. Turėdami reikalu kivipki 
fės MMiH’iimluii arlm įninku rūkančiu antrašu.

ro ii nuliam e į.itmga jm tai genu aummuu* 
.)un<» Bagdžiuno Bankas. uždėtas 1906 metuose.

THE BOYE NEEDLE CO. 
4837 Ravcrswood Avė.

— Gera nlgn, Svari apielin-? 
ke.

M..I-

pRADzlOJE šių meti; :.’k?ko 14 mėty nuo 
* uždėjimo seniausio šiandie gyvuojančio 
lietuviško banko Chicagoje—kuris per tuos 
ilgus metus, neatsižvelgiant ant jvairiŲ krizių, 
pasirodė lietuvių finansiniu Gibraltaru.

LIETUVIU ATYDAI1!

Assrinbling 
pildymo.

.— Švedei lig — pundt pre
sų.

PAIEŠKO
Bot rainuti* p4i*dlkaii tutii. 

Vra H Sal- 
ll.-nfncu 
Itmlftbi Į 

*

Jono Bagdžiuno Bankas
(l.ždėtus l!MH> jnutuuM’J

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III.

užsuk y mu

>rn

h>*. >rato ii

tu namu Ir tom tikėlio 
-uitrrlttH. MIKGitS ir Milinis 
ilMt-m- a|Mk«-ll>liM <YiMs*>m 1.-

Tm-i CretlflLsUl*. 
lt nuo ū IKI 71 M* tai. |w> pi. t,^.

tr |h ritahnui krtaflhiriau*- 
m. gi>lit«»- Imlu pri.- 
tmnit) K Tru-lt-i

A. Olsewskio Kreditorių Atidon!
lt*«nlrai«l t- 1 nMir hulfa- Į* i uiu»».*u,i.j,, T - -.

«H-ra-w»<u» KnMHurlal -u-lm-«- Ir -«ul>*)u im- niRiir- įlauft TruM O-rttlįkalu, lai- 
ai nrlaiivlmul tu nrtk.ilu <Juoml a'nl«rnu -aiu ,irt>« it-b-m- \. t -k|n Kt<alitl>-
liam-. kuri- prtv ailnu tnn ruo ThiMit l*nmlnrlu namu mirt prtU<k-u 1'a-ekubitit.il 
‘•ratru-tli il-l!

I-I,K<>- nKmnihi t- Iru 
-ut o rtam l« ai.tnu ly U— 
tHfutrui hi. IH,c«»- rtr-w-*n» 
tlr aial Tni-i <«t.. 'Iru-Uv,

5 u-Manu nž>lrai,ti at--nu^.4«*
I bhaoau.1 Hir* l« m IS I’ r>l«i

J. J. HERTMANOWICZ, Notaras
31 SS EMBEALD avenue chicago, illinois.

P. ti. 1AU1HI1I 1lMikl<*> |H’k< MISTI * MI Iii\t I lJl.’ri >• u K

\* < »nn 
brolio Antano l'etrali'lo 
norui. Tm;»<Mri t>nlofck«>ni I 
flr ll>ri>ii»M Ir Kastmlrru 
Mddtlu ulMiAn.il.ti |>a»

Kr? para Jenrtarrtfta,
7IS X. Trmmnt *M. KciiniirA. Wl.

!*nlrakau *tvi< broliu tio-tlnO*.* I 
Vntlrulaii'lo IA Ucltivo* tuirlna Tuti- j 
mitra AjvUtrtMo KrSVtlgo pararijra I 
Katėto Btnt!rt*ltlv 7 metai .a-m?—* į 
Jisai Kylėti a Chr-aso pn nuinarb I 
SIS! Vfn.—nnrr #« Turiu Inlisi- svnr. | 
l.u rrlkula drl mirusio brolio. 1 
<ltbi Jin pats ..rbu ki.s unir JI 
nvte nisiAntiklir ant Mo a<lrrau.

4<ma-> ImlniiaUi*.
M Vlalti SI. Alltol 'lo- . j

Prurmtu savo giiiiin«'n,s ir pnlisto-Į 
iii'-ms I* IJrliivou. įtart šaunu dauai 
IniAk'j 11 Kauno gubernijos. Ir salia | 
aut.ilktl įvairių tUblų Kta*li»k>!» n l | 
mnnr lalAkti

J.k- lindai lėtu
1101 ic <1Ktan li.-isliii. IV

Kini p. Jonai Bugtižiuiins buvo pilnai patyrę* fi- 
naiiKuo*-, gerui suprato bankinius n-ikalua ir mokėjo 
kaip investuoti žmonių kudėtus pinigu# ir juos pilimi 
np-augt-li. liudija faktas, kad jo įstaiga pergyveno 
■runkiuuriu* laikus, įvairius fiiunainiun kričius ir šiun- 
ilk pa.M-kmiiuui ivbcgivuoja ir auga.

Kinio IMJ7 inriuosi-. užėjus finamiiniui kričių:. 
<htiu.*i lis bankų mokėjo erkinis ilvJri stokos pinigu. 
•I*?iu Bagdžiuno Bankus mokėjo pinigam, urs |x-nnn- 
tytn pHK.artiiuuili finnnsinė audru ir pagaminta už- 
lt ktuuii jnmgij.

Kada l!Uli įlietuose. užėjo l ’iiiragujv bankinė au
dra ir vienas tunikai p<> kitam virtu kaip gryliai prieš 
daigi, hutus Bugdžiiinas parinka lavų valstija* proku
roru .Mnrlity I loviu- idant jo bank.ta hutų prižiūrėta* 
ii tikra# Mūvi# vidau praiieKtos. Sutinkant au .uotu 
f. ik.tlu vinių, prokurorą# paskyrė patyrusį bankini iv- 
rinAtoję, kuria po tuivuitė* linko atsargatm kvotinio ir 
p> rkrnttnrjitno banko turto tr arkurarijų išdūrė pilnu 
iTport.j. knnnjm pnpnžno. kati Jono Bngdžiuno Bu li
ktis ym grniiii ir atiprinni padėjime. Neganu lu. Juna« 
ihigiižiunn? Kušaūkė būrį dopi.zitorių iš kurių tarpo 
likosi tkrinktaa kumiietas pcrkratinėjimui banko tikru 
stoviu. Minėtus kmiulelua. ouKidcthiutia ii 13 nnnų. 
savo rnporti pilimi pripažino -tono Bugdžiuno Banką 
kaipo rinkimą ir stiprią finniiKinc įstaiga ir tarp Kitko 
pirakė: "Pagal bankinio tyrinėtojo rn|Mirto ir musų 
tortu, patyrimą, žmonėm* netik ką nereikia abejoti 
apie Junti Ba ėdžiu no Karką. lo-t kiekviena* gali ta 
b.itih.’s į-niid.'tl ten sn.tj ptnigtiK, ne? ir me# ten niri
me p .įsilieję.’’

Nebūtų Paprastų Darbininkų 
visa savo gyvenimą.

Tikriausias budu.-* pulikti 
budus palikti savistovių ir 
būti savo liesų Ini įsigyti for-j 
ma. Mes fmgvlbstime kiekvie
nam Lietuvių turinėiiim $100 
įsigyti viena iš musų 40 akrų 
farmų Wisconsine, Lietuvių: 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti I/ietuviškaa Bažnyčia*, 
Draugija# Mokyklų# ir savus į 
žmoni?#. Patyrė Lietuviai far- 
ineriai kurie nuo seno čionai# 
turi apsipirke formas bu# tavo 
kaimynai.

Rašykit** mums tuojau# r<*i- J 
kulaujant pilnų informacijų.11 
ra*s tni mtH proga, <» m?“ jum-ji 
prisiusimi* kningutė -įrodant'I 
farnins. gelžkriiid, i...i*>tui ir I 
javai.

('Agentai Itcikaling')

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dept. L.

Eaglc River, Wisconsin 
Arba 908 Pcopies Gas Bldg. |

iiiimiiimimtiiimminii miiimtiiiiiiiiu

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

COSMOPOLITAN MER 
CANTILE CO ’ 

80 Winthrop St., Boston, 19
Mass.

Būvu atnirudę ir užrydinčiy mnuriių. kuru iuvgi- 
no krnkii sparčiam ir piiNcknungutn augimui .J utį u 
Bngdžiuiiu BmiiKo |talt'ixdaini įvairius inrlagiitguK pn- 
skalus, liet tas nrpudarė jukina įtakoK. o jrigu kn* ir 
abejoju, lui las mivu pinigus guvu ant parrikainvimu, 
m- fono Bagdžiuno Rankoje sudėti pinigai .isatlut 
yra inventuoti takiora- artmrucij<»e. kuriai galiniu 
trumpami* laike apversti j gryiq pinigu.

Junu Bagdžhiutt Bankas puturnauja netik uaiiiu- 
itianie ukyriuje. bet ir jvairtuoNt kituoT ivikuP.iom*. u 
ypatingai |H*r»iunfinic pinigų Lictavoti, |Mirupiniinc 
laivakorčių ai važiuojant ir ižvažiuojaut Lietuvon, iž- 
guvimr paM|x>rtų, padaryme jguliujunų, i&dirbiniv do
kumentų fH*rkaiit ir parduodant nuosavybėn ir bir.- 
mu* Per luitn 14 metų putarnaula tūkstančiam*žmo
nių. ir galima tlrųMat nakyti. kad nesiranda visoje A- 
menkuje miestu lietuvių apgyventu kuriame neairnatų 
lietuvio, kuris n t butų turėjęs reikalus su Jonu Bag- 
džiuno Banku.

Jonu Bagilžiuno Bunka* yra ]>utarnav**H lietu- 
vinnih taip-gi ir {gijime nuntmvybių duodamas lengvas 
ir prieinamai, išlygas, o y pūlingai Wrat Side apygar
doj*. kur likosi paatatytu suvirs AU moderniškų >uuri- 
nių mimų ir v isi šiandie yra nuosavybe pilnai užsiga
nėdinusių lietuvių.

Joną# Bugtlznmas netik kų pinrkniiugai valdė aa- 
vii bunkų, liet dar padėjo MDunninicuuti ir kitus Imiii 
kits, o tarp jų ir t'niverMi! Statė Bankų kuriame jiun- 
dn* jia yra vienu iš didžiuiu»iu šeriinnku ir direkto- 
riiŲtii.

laukt Giluity Hmm 'ajaiis Huvieinfų Valstijų 
1 ............. _ . ^>..guzjun<i
Utinkų ulieijah* į M h oru užritAinėjimui Imlių ir prirmi- 

..4 ,«,<W

ild.ua
ekubitit.il
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Penktadienis, kovas 5 d., 
Šv. Fridrikas.

šeštadienis, kovas 6 d.,
šv. Perpetus.

Atsakys ui pavogimų $38,000 
bondsais.

Į CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

.•

MAX KELLNER CHICAGO-
JE.

TAI BENT VARGAS ŽMO
NĖMS.

Kosulys smaugia, negalima 
gauti vaistų.

nei

Aną vakarą l'nion viešbučio 
hu«t<*. dr. I». M. Cnrrnll kn- 
biuvlo j'tumgjj H«iejo apa* 
15 žmonių. Vi.-us smaugė ko
sulys. Buvo atėję gauti nuo 
gydytojo receptų nusipirkti 
vaistams. Gydytojas buvo už
imtas k.;r,-ulta<ijoi:it>. Nei 
nuknifęs «lirlw». Gi čia dar to 
kin krūva pacijentų.

Ir visi vis su kosuliu 
su kokia pavojingu liga.

Staiga tan prieangiu inėjo 
iš vidujinių mokesčių ofiso 
pasiųsti trys detektivai. Inėję 
ir jie sukosėjo. Gydytojo tar
nas pakvietė juos sėsties ir 
palaukti eilės.

Bet detektivai nesisėdo. 
\ ienas pasiliko prie kosinčių 
pacijentų, kilu du Im* jokio 
pasiklausimo inėjo tiesiog 
gy*iytojo kabinetan ir suiir<*š- 
trtvo dr. (’iirroll.

Pristatytas ji> 
sijonierių Foote 
buste. Tenai dr.
Sipažino, ka«l kus«li**n jis pn- 
rRšy«iftręs po 1(X) — 200 n*, 
ceptų nuo “kosulio”, l’ž kiek
vieną receptą mm žmonių im
davęs nuo $1 ligi $7. Su tais 
receptais žmonės gaudavo 
pirkti degtinės vaistinėse.

T" 'Komisijoniorius pareiškė 
kad tokiuo pasielgimu dr. 
Carroll jieržengė prohibicijos 
įstatymą. Ir jmskui pnlinosa- 
vo po $2.000 paranka.

Aiandic dan 
Kosulys juos 
Yra vaistų, 
juos gauti.

Atiij kadir 
me. žmonės tik veltui prisiko- 
uėjo. Nes pasekmėje nieko 
nepelnyta.

Kiek tni vargo ir susikrim
timo.

prieš kouii- 
federaliam 

Carroll pri-

g žmonių kosti, 
begalo vargina.
Brt nelengva

šitam atsitiki*

PLYŠO GAZO TRIUBA.

Užvakar vėlai vakare ties 
37 gut. ir Cottage G rovė n ve. 
plyšo požeminė gazo triubn. 
Trenksmas jmdnrė baimės ap
linkiniams gyventojams.

PrfttJmiiCou rm'/uvre -• j-e——. .......i**
nojo ir liepsnų liržiiivis per 
kelias valandas šniokštė 
penkioliką pėdų nugštumon.

Plyšimas įvyko tuojauo )k> 
Ir tik po pusiaunakčio 

gazo kompanijos darbininkai 
vienoj vietoj sustabdė guzą ir 
užlopė prakiurusią triubą.

r»-—■

JUODUKAS NUBAUSTAS 
MIRIOP.

Trieėjas Kervten nubaudė 
mirties hauiune juoduką \Vil-, 
liam Jancey M i Ils. Ji* ut rastas 
lraif&x nužudyme dviejų žmo

nių praeitą rudinį.
ftinogžudii* Kovo p«sprinlęs 

iš (Hticagos. Bot suerautn--

*• rkraiTt* • rAaiJONis

A. PETRATiS & CO.
Mortgage Bank ’ 

RCAL KSTA«E> inMKMMCM 
EmPEAM AmericanBurfau 
* -Mr. *>«)(*, ^.rluaUe-aeltMe'lii 

-.•str* SaS .
4i •»-!♦»< lutit, ChavpJ? 45

Nesenai Max Kvllucr,
■ vęs kareivis, pavogė $.38,0*Nl 

laisvėj* homlsais, katrie pri
klausė Harrij. Trust and Sa
vi ilgs bankai.

Kellncr tuos liondsus sakosi 
pardavę* nž $1<I,<NK1 ir jiabė- 
gę • į St. I.onis. Tiuiai jis bu- 

| vo sintreštu«1:i< ir parvežta* 
C lu* agon.

Kelinei’ sakosi, jog Londsus 
pardavęs, nes noriuos turėti 
brangius kailinius ir puikų 
automobilių.

Sakosi n< pažįstąs tų vyrų, 
kairiems j’b lu.-n*įsus parda
vęs nž 10 tūkstančių dolie- 
lią. Bet manas, kad tie vyrai 
<*sji sąjungoje su l’nited Sta
tos Bonding kompanija, katra 
supi rkinėja bondaus.

Tuos vyrus jis sutikęs 
Childs restorane. Gi bondsus 
jiems pardavę- Morrison vieš- 
hutvj.

Kellnor yra tarnavęs Suv. 
Valstijų kariuomenėj*'. Paini- 

1 nėtoj bankoj už pasiuntė ją 
1 dirhęs ir buvo žinomas kai- 
■ |m> George A. Franze.

Pirm kokio mėnesio prieš 
pnvogimą bomlsų jis buvo ai>- 
sivoiięs su Mayine Steele, Au- 
fomnt r*‘stonino iždininke.

Jo tėvas. Be n j ainio Kellnor. 
gyvena po num. 1131 So. 
Whipple gat.

Pas jį suareštavus atrasta 
$4.568. Kitus pinigus sakosi 
išleidęs.

BŪS SUNAIKINTA DAUG 
SUGEDUSIŲ VALGO 

MŲ PRODUKTŲ.

Sakoma, tai kova prieš nešva
ru maistų.

Distrikto prokuroras Clyno 
]ni skelbė, knd tomis dienomis 
bus sunaikinta daugelis suge
dusio maisto, koks konfiskuo 
tas sandeliuose ir ledaunėse.

Bus sunaikinta visa galybė 
kiaušinių, obuolių, rūkytų sal- 
uionų, slyvų ir pagalinus net 
h«-tikiisiti patentuotų vaistų.

Prokuroras pažymi, jog vy
riausybės įsakymu visam Chi- 
cagos distrikte maisto ins
pektoriai |>eržiurinėja muisto 
sandelius ir leihinnes. Visoks 
negeras maistas konfiskuoja
mas ir bus naikinamas.

T?.! g: ai:;: -. y; ;uu. .r ..... - 
Ims naikinti sugedusį maistą. 
Bet butų kurkus geriau imties 
priemonių. knd sukrautam 
maistui neduoti sugesti, kad to 
maisto savininkus patraukti 
tiesom už perilgą maisto lai
kymą. Nes ir Im» to Šiandie 
maistas yra brangu*.

Nereikia aliejoti, ka<i to vei
kimo ]>aM*kmėje valgomų pro
duktų pirkItams bus progos 
dar labjnns maistą pabrangin
ti.

.i__

PATEISINO ADVOKATĄ.

I L’ž pergreitę automobiliu 
važiavimų policija buvo su- 

I areštavusi i------------- -........—

už $50.00
50.00 

KXLOO
50.00
50.00
50.00 

100.00 
lOO.(M)
50.00

100.00

LTyiTuVOS BONŲ

Pirko ‘ Draugo” Ofice iie
asmenys:

Antanas Gestmilns 
Pranciškus Dninskij* 
Knxiiiii**riis Joniku.- 
.Iiioza|itis Kuiieikn . 
Jonas Pnmparns ... 
Romualdas Mani rimas 
Kazimieras Terleckis 
Kazimieras šununis .. 
Si i vpsI ra s M a r t i n kėnns 
įkilęs lavas Salickas jau 

antrą Boną paėmė ..
Jonas Vasiliauskis .... 50.00 
Teofilius Rimkevičius 100.00 
Anupras Bimbinns .... 100.00 
Kalvėnas l*ilkioni< .. 11X1.00 
Vyb.fn - flutmnj
Petras \'aranauskiis 50.00
Petras Gailius ........... 150.00
Jonas Trojanavičius .. 50.00 
Juozapas Stancikas .. 100.00 
Vvtusis Paukštė .... 100.00

Vyrai, susimi Idilini, šaudy- 
kit smarkinu! l’ž $50.00 kul
kos netoli lekiu, iki Vilniaus 
uis Iii lėks. Mažiausią kulką 
reikia leisti už $100.00. Da 
geriau bus. jeigu pamėginsi
te šaudyti iš kulkosvaidžių po 
du ar tris šimtus.' O kas ne
pasigailėtų $500 Lietuvai pas
kolinti, tas galėtų šauti iš di
delių anuotų haubicomis va
dinamų.

Keletas z paaiškinimų delei 
Bonų.

Kas žin kas ėmė leisti kal
bas, kati Bonų pardavimas 
jau pasibaigęs; jau esą, iš
pirkta už 5 milijonus ir dau
giau nebegalima pirkti. Tai 
yra melas. Dar mažiausia ko
kius du mėnesiu gulima bus 
Bonų pirkti, bet geriau ne&ti- 
delioti, ir tuojau* užsirašyti. 
Visos sumos nėra rctknlo tuo
jau* duoti; gulima mokėti da
limis. Amerikos Bondsai ima
mi už pilną jų vertę.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

IŠ NORTH SIDE.

Musų kolonijoj Lietuvos 
Laisvė* Paskolos bonų kampa- 
uja eina visu smarkumu. Ka

ti? atsilankė Lietuvos Misija ir 
pranešė tėvynės padėtį, daug 
buvo fiarduota bonų. Visi pir
ko, lcas kiek galėjo, širdingai 
ačiū tiems, kurie atjautė savo 
tėvynę. Jie nuveikė didelį <iar- 
lią savo tautai.

* O ką darys tie, katrie dar ne
pirko bonų, neskolino, pini
gų Lietuvai? Ar-gi turės 
tokias kietas širdis >r klausys
tų. kurie mus atkalbinėja 
nuo teikimo pagalbos Lietuvai ‘ 
Ne, atsiminkim tik kaip graži 
yra musų tėvynės gamta. Va
saros sulaukus nedėlios ryte
ly] miegi sau, iki laikas balny 
čion eiti, ant šiaudų ar šieno. 
Atmerki akis ir kų matai: 
kregždėti )>astogese lipdo liz
dus. Girdi gegutės kukavimų. 
Vienu žodžiu, viaa gamta tave 
linksmina.

O kų tu mulai, girdi aveti- 
iitvjr šalyje? Atsikėlęs ryte ma
tai juodus durnus, girdi gat va
karių užimą, dirbtuvių švilpi
mą, kurios šaukia tave prie 
kasdieninio <larlm. Viskas atsi-

advnkata MrTkvn- l,odo l*r luos »*KUS metus. Mes-

i nei). Policmonas teisme dar 
liudijo, kati advokatas būvąs 

Igirtas ir mėginęs priešiniies
■ policijai.
J Tvėiana karštiems policijos
■ nrimd>'Tnams teisėjas Hazen
■ nepatikėjo ir paliuonavo rulvb-
■ kntn.

IPIRKITE KARUS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S).

tum, rodos, viską ir važiuo
tum į tą gimtinę šalį, kur Ne
munas teka, kur ftešupė lian- 
guojn. Tas atsiminimas mus 
verste verčia pirkti Lietuvos 
tumų, kad galėtumėm sugrįžti 
į mielą tėvynę ir džiaugties jos 
turtais, gerėties gamta.

Stokime j v vvihjs atbtatvnio 
• luvnn T\r»V 1 fl,-o” r.iJ.
pirkime luinus ir kraukime

Wcst Puliman

PRANEŠIMAS. ■

IŠ T0WN OF LAKE.

Pranešimas.

«/

litai uuujmųu.
Joseph K. Sloksnaitis.

I*. L. P. stoties sokrot.

PAIEŠKOJIMAI.

“T7

.* - ' -

Penktadienis, kova.* 5 1920

IS BRIGHTON PARK.

s

Liet. Durk šą-gos 57 kjK va
kariniai kursai perkelti iš so- 
rėdos j ketvergę: tai-gi dabar 
bus panedvlinis ir ketvergei* 
toje pat vieta jrf parap. svetai
nėje. Komitetas.

Dr-ja šv. Jono Evangelisto 
rengiasi “inroi'pon ” iKslėlioj, 
kovo 7 *1.. 1020 in.. 7 vai. ryto. 
Visi nariai yra kviečiami at>i- 
L,. .• TV T ’", iniiro T I I "K i G * * l *v i* * 
pijos svetainėn unt Tnion avė. 
ir 18-tos gatvės, o iš ivn “in 
porporc” eisim į bažnyčią.

Valdyba.

Pranešimas.

šv. Cecilijos giedorių drau
gija laikys mėnesinį susirinki
mą (lėtiiyrioj, kovo 5 d.. 8 vai. 
vakare, liažnytinėj svetainėje.

Malonėsite visi giedu ria i at
silankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.
_________________

Svarbu išgirsti kiekvienam 
]ki rupi jonui. Mes daug jau 
girdėjome apie L. R.-K. Fe
deraciją, bet-gj to dar neuž
tenka, taigi ateikite ir išgir
site gyvu žodžiu daug dau
giau. Dahnr mnsų gerb. At 
stovas parvažiavę* iš Seimo, 
kuris buvo PiUt*l>urgh, Pa., 
daug jiaaišklfla apie nuveik
tus ir pradėtus (birbus. Tai-gi 
Federacijos penktas skyrius 
kviečia visus ateiti išgirsti 
nedėiioj, kovo 7 <L 7 vai. va
kare. Av. Kryžiaus parapinė 
je svetainėj.

Kviečia Federacijos 
Penktas Skyrius

PaioAknu A. Fmurdlno, jli yra > 
p^dų 9 colių .-itiirAri* bllcdno veido, 
krrlra nod Ir toiniių plaukų Jis at* 
vaiavo lt ChicAKoa | Hoekfurdų. III. 
jis apsigyveno ant vieno kambario 
su maniui apie pore savaičių ir vė
liaus dlnro paaliiiidaaiaa manu 174.04 
viena čeki 411.44 tr gvrs laikrodėli. 
Kas utteinytumr! _toid teiogų malo
nėkite pranešti o rausite |1O 00 do
vanų.

411

Puledkau Juor.<t>o J <no Ir aujru-14 
ZlIlŲ Jie nueina U Kauno Ited. Tsu- 
rag^i mferia Ailah-u VTyfiua plrmlin 
yyvenu Sprinrvnlly PL Bes 414 Juo- 
rupu* Žilius paliko* PU^Ul Ilurbora Ir 
•unu Juotapu Ir 2 duktnra 11 melu 
kaip Amerikoj ad gavau laHku i> 
Ti>ur«rv« nuu tamstos Tarias ir val
ku luitai nori aUpotR ar levas gyvai 
ar m ir 6a Jie patii ar kaa kitai ma- 
louektte duoti tinta Išlikų.

•UK u IMU ti
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GADYNES ŽAIZDOS
Šią neapsakomai gražią 4 aktu drama Pirmu kartu stato scenoj 

Lietuvos Vyčių 35ta Kuopa 
Sekmadienyj, Kovo-March 7, 1920 m 

Šv. Petro ir Povilo Par. Svetainėje
123 Gatve ir Emerald Avė. Arti Halsted Gatves 

j Pradžia 8 vai. vakare

Pirmu kartų W. Pullmane rengiamas tolus didelis spektaiis. Pnreng me to 
teatro vadovauja artistas Justinas Baltis lodė1 neabejojama ’ 
bus p inai užganėdinti. Todėl kviečiame visus

alis. rnreng.i-- - 
kad alsilankiusieje

RENGĖJAI. t |

DERIKĄ

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

AR ŽINAI
kad tnn yra vlridknl galima: kad per Lietuviu Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pauiyril j'icx. 

saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigu J“u yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo. kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

GVARANTUOTAS

100 auksinų $2.00 2.000 . auksini] 40.00
200 f 9 4.00 3,000 44 60.00
300 >• 6.00 4,000 ‘44 80.00
400 8.00 cjooo 44 100.00
500 >9 10.00 9.000 4» 150.00
1.000 99 20.00 12,000 44 200.00

PERSIUNTIMA8

Mes Jau rauname tlnly, kad pinigai per mu* *iųeti nueina Lietuvon ir yra Mtnokami | vien* mė- 
nuj laike.

Dėl plnteenly informacijų rūdyk tuojau* ant halsu paduoto adreso. Jei nori tai guli pinigus 
mums priduoti aiškiai luraSyta aavo adresų Ir kam pinUrus siunčiate ir mes Juos tuojau* pasiusime.

Lithuanian Sales Corporation f
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS

Kilptiybei, j.ivinuačioi nuo jMViidirlfiino. tMililtno, eątianu 
•uiunglmu, ekaitituu atrinoce, yru grutei pmAjiuamce, vartojant

PAIN-EIPELLERI
44l»rg«gd Krik«len

— kurie* kerte daiinojo jo veikianti? Jiegu, daugiau! be jo ura pairi u*.
Tra Uk vituaa PeiH-Ldrellerhi ir Ari jmu *pe>mcuju»o, jb.jm ].<ieukliDtai

-A.NOHOR, (IlcsuraB)
f. Igu ant pokiHe gdr» v»Iib*4-nkUo ikaro, 1*1 jtv nčra tikrai Ir jui tekio 

r-eiinkrie. apflckuM* 3d<- ir Taipgi galima gauti pai iMtrbčjui:
AD. RiCHTEK & CO.. 3 2 0-3J U Broedway. Ncw Verk

piDZUm |IETū¥l$H KRAUTUVE CBICISOJE

Panuduode bu 
tAetuviij ipK<~v<m 
aakančiel IMlrirtm 
Atviftiitikit** *ti<ji>ti 

lllk Vi

NiUionnl M«-art Mi»rurl 
r*ot s. > i.kcrak: Aw.

M NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Mnrn krautuvė—viena ii diHH«wnin
Parduodame ui iemiatmą kainą, kur kitur taip neganm 

Mašinėlių laiškam* drulraoli ir ofiso darbam* yra naujas- 
ai o* madoa Ufiaikom visokius laikrodžiui, iiedua, fiiubi- 
niua ir deimantiniai; gramaim«u» lietuvifkaii rekordai* ir 
koncertinių geria ūkių. armonikų ruaiškų ir prūsiškų išdir
by m'i y. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Din 
bame visokiu* fasiŪuy draugystėm*, taisome laikrod 
m u ūkai utira* instrumentu* atsakančiai

Steponas P. Kadanski
4CSS Sū. ASHLAND AVĖ., CHICAGO

Telefonas: DROVRR 7309
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