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VVashington, kovo 5, —Va
kar tia prasidėjo suvažiavimas 
katalikių motoru, reprezentuo
jančių 9,000 įvairiu katalikiš
ku draugijų. 

Suvažiavimo tikslas — įs-

MINALISTŲ. 

Paliuosuotas jurininkas už nu
žudymą vokiečio. ' 

teru taiybą su biuru VVasliing-
tone. 

KONGRESAS PAKYLA 
PRIEŠ PROKURORĄ. 

REIKIA PADARYTI VIENU 
MILIJARDU MAŽIAU. 

Kaltina ji cukraus pabrangi
nime. 

Washington, kovo 5. — 
Kongreso butas 162 balsai< 
prieš 142 priėmė atstovo Tink-
hamo rezoliucija. Su ta rezo
liucija butas autorizavo juri
dinį kongreso komitetą ištir
ti generalio prokuroro Tai
merio pasielgimą, kuo pasi
remdamas jis galėjo Lottisia-
nos cukraus plantatoriams 
nustatyti pernykščio cukraus 
kaina 17 ir 18c. svarui. 

Rezoliucijoje pa reiškiama, 
kokiu teisiu teisdarvstės de-
])artamento galva turėjo sau-
valiai nustatyti augštas kainas, 
nuo kuriu vartotojams clikrus 
beveik dvigubai pabrango. 

Teidarystės departamento 
pareiga atsakomybėn patrauk-

Skoloms apmokėti fondą ati
dėti toliaus. 

VVashington, kovo $. — Bu
vęs pinigyno sekretorius Mc
Adoo čia paskelbė savo pažiū
ras, paragindamas vyriausy
bę nors vienu milijardu per 
metus sumažinti pokarines fe
derales mokestis. 

Nes dabartinės mokestvs y-
ra perdidelės, sako McAdoo. 
Jos kenkia šalies reikalams. 
Palaiko pragyvenimo pabran
gimą. 

McAdoo pažymi, kad fede-
ralių mokesčiu sumažinimą 
reikia sulaikyti nors porai 
metu ir kol-kas palikti ant 
šalies sumanyme steigti iš tu 
moke>čui fondą, su kuriuo bu 
tų galima išlyginti karės <ko-
las. 

Jis sako, kad tuo laikotar-ti prot'iterininkus. Kad tuo tar- j 
pu tas departamentas pats pa- ' P h l ^.stiprėsiunčios Suropo: 
laiko profiterhiinkus. 

Debatų metu republ ikonai 
atstovai smarkiai pakedeno 
prokurorą. Atstovas Campbell 
iš Kaušas pasiūlė, kad gene-
ralis prokuroras turi lunt pa-
šauktas prieš juridinį komite
tą ir turi pasiaiškinti, ką jis 
yra padaręs su cukraus kaino
mis. 

Paskui komitetas tegu pra
neša kongresui apie visą daly
kų stovi. 

Demokratai atstovai mėgino 
.icinti prohibici.jij.. N'opadavo 

viešpatijos ir tos pradėsiančios 
mokėti Suv. Valstijoms nuo
šimčius už paskolintas joms 
karės metu sumas. Tų nuo
šimčių kas metai busią apie 
500 milijonų dolierių. 

Tuomet šaliai busiąs palen
gvinimą: 

Šiandie-gi augštos mokestvs 
bereikalo tik apsunkina šalį, 
neleidžia vystyties reikalams. 

jokių faktų, tik nubarė repub-
likonus už jų partijinį veikimą 

t rukšmo kėlimą. 11 

NEW JERSEY VALSTIJA 
PAKYLA PRIEŠ PRO-

HIBIGIJĄ. • 
KREIPIASI TEISMAN SU 

TIKSLU PANAIKINTI 
PROHIBICIJOS 
AMENDMENTĄ. 

Sako, kongresas neturi teisės 
varžyti valstijoms laisvę. 

Washington, kovo 
*Ncw Jersey valstijos 

. ) . 

aštonioliktasis konstitucijos a-
mendmentas (taigi prohibiciji-
nis įstatymas) netikrai pa
gamintas; kad 21 valstijos | 
legistraturos to ameudmento-
ne ratifikavo, kaip nurodoma 
tų valstijų konstitucijose; ir 
kad kongresas neturi teisės 
pranešti arba užgirti konstitu-
cijinius amendmentus, palytin
čioj žmonių papročius ir dorą. 

Toliaus sakoma, jog amend-
mentas yra reikalas įsta-
timdivis, bet ne konstitu-

Ir kaipo toksai netei-
genera- < ' , | l m i !-

lis prokuroras McCran valsti- \ s i a i ***** konSroso 
jos vardu čia Suv. Valstijų au-
ščiausian teisman padavė bylą! 
prieš visatinos probibicijos a-! 
mendmentą. Bylos peticijoj | 
prokuroras pažymi, kad tasai 
amendmentas nekonstitucijinis 
ir todėl negali Imti pildytinas 
atskiriu valstijų. 

Byla atkreipiama prieš ge-
nerali šalies prokurorą Pal-
nierį ir prieš vidujinių mokės-
čiij komisijonierių Roperį. Ši-
tiedu kadangi yra instrumen
tu įvykinti visoj šalyj visati
nos prohibicijos įstatymą. 

Nurodomi faktai. 
Byloje nurodomi faktai, kad 

Varžo valstijos teises. 
Pagaliaus atmetama prieka

bė, jogei amendmentas cent
ralizuoja autoritetu be New Je
rsey valstijos gyventojų sitiki-
mo, taigi varžomos gyventojų 
ir valstijos teises. 

Volsteado istatvmas, kurs 
paremiamas paminėtu amend-
mentu, nustatąs alkobolio ke-
kybę gėrimuose, sako, yra nele 
galis ir be jokios reikšmės. Ka
dangi jis naikina personale 
nuosavybe valstijoje be jokio 
atlyginimo. Gi tas yra priešin
ga pirmiesiems konstitucijos 
amendmentams. 

Edinburgh, Scotlandija, ko
vo (>. — Kuomet, talkininkų 
viešpatijos reikalauja, Vokie
tijos išduoti vokiečius karės 

teigti naenonale kata likiu nio-1 , • • '„,• . „„. *- ,. 
,/ ' r \ „ , j kriminalistus, cia aną dieną 

prisiekusių .teismo paliuosuo
tas vienas anglas jurininkas, 
kurs be jokio reikalo nužudt 
vokietį jurininką nelaisvį. 

Paliuosuotas yra James YV«> 
olly. Skundp bu\*o pasakyta, 
kad birželio j 23 d., 1919," vi
dunakčiu, Anglijos karės lai
vo Resolution jurininkas Wo~ 

PAMESTA BOMBA TIES 
AMERIKONIŠKU KON-

SULIATU. 

PREKYBOS PRADŽIAI SKI-
/ RIA 500 MILIJONŲ 

DOL. 

Moka jie sujaudinti talkinin
kus. 

Savyvaldai 

Apgriauti namai; niekas nesu
žeistas. 

partines priemones. 
Taip sako čia atkeliavęs 

bolševikų agentas (iukovskv. 
olley nužudė su šautuvu in- j komercijinis atstovas rusų <ko-
ternuotą vokietį jurininką Ku- j operativių draugijų, kurio* 

Revelis, kovo 5. — Bolševi
kinė arba sovietų Rusija pa
sirengusi tuo jaus pradėti pre 
kybą su visu margu pasauliu 
ir r* preke* mokėti auksu, kol riausybe padavė savo parla 
Rusija įatgyš nuosavas trans- m e n t u i bilių Airijos savyval 

no Kversberg 
Teism0 pirmininkavo lordai 

Zurich, Šveicarija, kovo 5.— 
Užpraeitą naktį ekspliodavo 
pamesta bomba čia po Suv. 
Valstijų konsuliato prieangiu. 
(Janą labai apgriovė namus, 
bet nieko nesužeidė. Vietos 
polieija įsitikinusi susekti pik
tadarius. 

Yra oficijalis pranešimas. 
^ashington, kovo 5. —Va 

kar čia gauta oficijalis pra- j j0g'nesama aiškių priroilymų. i auksu 
nešima 
boi 

s v-
ra bolševikų valdžios kontro
lėje. 

AIRIAI KARČIAI SUTINKA - Nebus įvykdintas sumanymas. 
ANGLIJOS SUMANY- . . , . „ . . . . . 

Veikiantysis Airijos respu-
•*P* blikos prezidentus Arthur (irif 

__. . ," ~~ . f i tb (nes prez. de Valerą 
V1S0S partijos palalusios prieš v r a A l n o r i k o j e ) p r a n e ^, , y?A 

Angliją. , tegu Anglijos parlamentas ir 
i praves tą savyvaldos sumauy-

Dublinas, kovo 1 (suvėlin-j lną, bet sumanymas nebus i, 
ta) . — Kuomet Anglijos vy- gydytas pačioj Airijoj. Kadan

gi sumanymui yra priešinga 
visa šalis, kiekviena airių*par-
tija. 
Amerikos žurnalistams Grff-

fitb štai ką pasakė: 
4 * Praneškite Amerikos gr-

į ventojams, jog Airija nekr 

ne-

An(Jerson. Kuoaiškiausia buvo j į s s u k 0 , kad šiandie Rusi-
prirodyta, kad Woolley viftąi \ j a visako reikalinga. Ir to-
šaltai, )>e jokios priežasties | fo\ bolševikų valdžia preky-
nužudė niekam nekaltą juri-1 ) ) o s pradžiai pašvenčia vieną 
n i j*k a- milijardą rublių ($500,00(),(XX)) 

Pi-isrekusieji teisėjai jį vis- Į a u k s u > i -ž n u p e rkan ias svetur 
i ]>aliuosavo nuos-prendžiu. \ prekes l)us mokama vientik 

dos klausime, čia pakilo 
apsakomas trukšmas. Visa Ai
rija griausmingai atsiliepė 
prie* tą sumanymą. Visos ai
rių partijos jam priešinasi. 

Savyvaldos sumanymui kar- j m e t nenupuls taip žemai, 
čiai priešinasi net Ulsterio | palikti Anglijai militaris; 
airiai protestantai, katrie ne- i šalimi ir paskui Anglijos rei-
nori susidėti su savo brolių kalais grumties ŲŽ tokį NėW 

Yorką. 
^Dabartinis Anglijos 

n 

didžiuma. 
(Ji sinn-feineriai mažai ir 

domos atkreipia į tą sumany
mą. Jie perdaug užimti nepri
klausomybės reikalais ir da 
barime čia ir visoj Airijoj 
žiauria anglų valdžia. Repui) 
likonų partija irgi nieko neda
ro iš to biliaus 

konsulis Keena. Sakoma. Icon-1 rtlnkčis 
gulinto bustas dalimis sunai 

BUVCS PREMJERAS VISOI 
SUŽEISfAS. 

į^ikalaudami karės 
kriminalistų I nuo- Vokietijos. 
Xes į šitos bylos pasekmes at
kreips donią visas pasaulis. 

Londonas, kovo 5. — Pir
miau iš Budapešto buvo pra
nešta, kad tenai užpultas va
žiuojantis buvęs ungarų prem
jeras Friedricb nebuvęs su
žeistas. 

Dabar parėjo žinių, kad jis 
užpuolimo metu sužeistas. Tik 
nepažymima, kaip pavojingai. 

ATŠAUKIAMI PASKUTI-
NIAI AMERIKONIŠKI 

KAREIVIAI 

Londonas, kovo 4.—Kibirk
štim* depeša bolševikai iš Ma
skvos praneša, jog Vladivo
stoką pasiekęs paskutinis a-
merikoniškos kariuomenės bū
rys iš Si beri jos. 

Kuomet tasai būrys apleis 
Užpuolikai buvę komunistai.: Vladivostoką, tuomet Siberijo-

je neliks nei vieno ameriko
niško kareivio. 

Friedricb yra Ungarijos ka
rės ministeris. • 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
B y G E N E B Y R N E S 

OOt f t t t M t 

T** 5^-< J 

**f 

.TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Mėsininkas nemėgstantis pašnekinti pirkėjas. 
— Vienu daigtu aš stebiuosi jumyse, kad jus mokate pa

sakyti ka* reikia trumpais žodžiais. 
— Aš vis labjausiai branginu tylėjimą. 

priemones,ir gal 
ti nuosavins prekes. 

kas Rusijai reikalinga. 
."Pirmiausia Rusijai yra rei
kalinga." sakė tasai agentas, 
" visoks išrengimas geležinke
liams ir kitokioms transportą-
cijos priemonėms. 

"Mes pasirengę kad i r tuo-
jaus priimti pasiųlymus ir pa
sirašyti po kontraktais ir po 
užniokesties gvarantijomis del 
5,000 lokomotivų ir daugelio 
tūkstančių vagonų. 

"Toliaus Rusijai yra labai 
reikalingi žemdirbystės įran
kiai padidinti produkciją mil
žiniškuose apdirbamos žemės 
plotuose. 

44Maisto mes turime. Bet 
miuns trūksta priemonių tą 
mais tą p r i s t a t y t i Maskvon ir 
P e t r o g r a d a n . ' ' 

Bolševikas giriasi. 

Kiek yra tiesos tuose bol
ševikų atstovo pasakojimuose, 
nelengva pasakyti. Bet reikia 
pripažinti, kad jis moka gir-
ties ir augštinti bolševikų val
džios pasilaįkymą. 

Jis sako, kad bolševikų 
valdžia turinti didelę kiek v-
bę aukso atsargos. 

To negana. Turinti ^paga
minusi eksportui pustrečios 
tonos platinos, katra bran
gesnė už auksą. 

J is pažymėjo, jog platinos 
produkcija Rusijoje"visais lai
kais sekanti ir Rusija tuo tik
slu pažangiuojanti. 

Sako, jei kam nesinorėtų 
aukso, tuomet bolševikai ga
lėtų pristatyti platinos. 

Masina jie talkininkus. 

Bolševikai, kaip čia matosi, 
labai gerai moka sujaudinti 
talkininkus. Talkininkų kapi
talistus masina jie auksu. Su 
kapitalistų pagelba jie susi
lauks taikos. 

Nestebėtina, jei čia pastarai
siais laikais smarkiai ėmė vei
kti visokie Anglijos kapitalis
tų atstovai. Be abejonės, kaip 

NETIKĖTA VĖTRA SU 
SNIEGU. 

Kovo 4 dieną po pietų ir va
kare visai netikėtai Cbicagą 
palietė smarki vėtra su snie
gu, atūžusi iš šiaur-vakarų 
šono. Temperatūra staiga nu
puolė. 

Sutrukdytas žymiai mieste 
susisiekimas gatvekariais ir 
geležinkeliais. 

Traukiniai iš vakarų ir šiau
rių atvažiavo žymiai susivėli
nę. Užpustyti keliai, siaučia 
smarkus šaltis. 

OLANDIJA EINA PRIEŠ 
TALKININKUS. 

Nėra nei kalbos apie išsiunti
mą kaizerio. 

Hague, kovo 5. — Čia su
žinota, kad Olandijos vyriau
sybė jau turi parengusi atsa
kymą talkininkams į pasku
tinę jų notą buvusio vokiečių 
kaizerio reikale. 

Olandija atsakyme pareiš
kia, jog jinai buvusio kaize
rio ne tik neišduosianti, bet 
niekur neį neišsiųsianti iš O-
landijos. 

Tečiaus apsima jį visgi ap
saugoti su tikslu apdrausti 
Europai taiką. • , 

Ateinančią savaitę, sakoma, 
atsakymas bus pasiųstas tal
kininkams. 

jie, taip kitų šalių atstovai, 
tuojaus padarys prekybos sau-
tarvę su bolševikų atstovu. 

Kas čia gali abejoti, kad 
bolševikai neturėtų aukso. Juk 
jie pagrobė kuone visą Rusi
jos valstybės aukso atsargą. 
Jie išrankiojo auksą nuo pri
vatinių žmonių. Jie savo ran
kose turi visus caro ir turtin
gų rusų brangintinus daiktus, 
pravoslavų vienuolijų milži
niškus turtus. 

suma
nymas suskaldyti Airiją į 
dalis, sutinka su kituomet bu
vusiais pienais suskaldyti Suv, 
Valstijas." 

Amerika prielanki Airijai. 
Sir Horaee Plunkett, kurs 

j nesenai sugryžo iš Amerikos, 
aną, vakarą kalbėdamas Airi-

'jmt- Dominijos ^jjjtmgos susi
rinkime pareiškė, jog Suv. 
Valstijos yra prielankios Airi
jai. 

J is pasakė, jog Amerikos 
visuomenė nekuomet dar taip 
karčiai nesijaučiusi prieš Ang
liją, kaip šiandie. Ir todėl 
prielankumas Airijai didis. 

Sako, Amerika nemyli už
siimti kokiomis nors smulk
menomis. Bet stovi už tai, kad 
Airijai butų duota plati lais
vė, nepadarant tuomi nei ko
kio pavojaus Anglijai. 

Plunkett sako, Amerika ne-
perdaug prielankiauja Airijos 
respublikai. Bet kad Angliją 
nekuomet neištesa su savo pa; 
žadėjimais, tuos pažadėjimus 
tn ik t lo , A m e r i k a air iup -patei
sina už re ika lav imą respubl i 
kos. 

Ir Plunkett karčiai atsilie-
I>ia į pastarąjį Anglijos su
manymą — Airijai duoti du 
parlamentu. Reiškia, Angli
ja prielankiauja nežymiai ai
rių daliai. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ RE-
TOLIUCIJONIERIŲ. 

Kamgi jis kritikavo Trockį. 

Londonas, kovo (i. — 15 
Maskvos kibirkštiniu telegra
fu pranešta, kad Kijevo bol
ševikų sovieto nusprendimu 
nugalabintas Cbrustalev Xo>-
sar. 

Nossar buvo pirmosios 
sijos revoliucijos organiza* , 
rfus ir autorius brošiūros var
du "Kaip Trockis panbv 
Rusiją." 

Sakoma, . jis nužudytas už 
parašymą tos brošiūros. 

DANIJOS PARLAMENTAS 
BALSUOJA UŽ SĄ

JUNGĄ. 

Copenhagen, kovo 6. — Da
nijos parlamentas- priėmė su
manymą, fcad Danija įstotų 
tautų sąjungon. 
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Prenumerata, mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos ne 
nuo Naujų Alėtu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siusti išper. 
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigais į regis
truotą laišką. 

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

Telefonas MeKinley S114 

. 

Nezaležninkams 
Pavyzdis. 

Septynioliktame šimte metu 
Prancūzijos mokinti teologai 
tesiginčijo, ar V. Jėzus nu
mirė nž visUg žmones ar tiktai 
už išrinktuosius. Paryžiaus 
universiteta> sakė, kad už 
visus, Jansenijus ir jo šalinin
kai sakė, kad ne už visus. 
Kataliku Bažnyčia pasmerkė 
Jansenijaus pažiūrą, bet jo 
šalininkai nepaklausė. Xyder-
ianduose, arba Olandijoje, jie 
sudarė savo atskira, tikėjimą. 
Utrechto miesto vyskupas 
skaitėsi jų viršininkas. Ta at
skala rūpindavosi .visuomet 
turėti keturis vyskupus, kad 
vienam mirus likusieji trys] " j T į į J į į į f c į . 1920 me
galitu Įsventmti k e t v i r t ą , ^ , į f - a r k į v V s k l i p a s i r m c t r o -

poiitą?', graliu ir kunigaikštis 

Bergues St. Winoek et de Ra
che. Tas kūdikis tapo užau
gintas sulig Žemosios Anglų 
Bažnyčios mokslo, bet Cain-
bridge jis perėjo į x\ugštąja 
Bažnyčią. Iš Anglijos jis dar 
nebaigęs mokslų tapo perkel
tas į Prancūziją ir Paryžiuje 
mokinosi Kalvinistų teologi
jos. Tą pabaigęs jis įsišventi
no į kunigus Augštoje Angli
jos Bažnyčioje. Abejodamas 
apie šventinimų vertę jis da
vėsi peršventinti Utrechto vy
skupams. 

Tą patį pirmiau buvo pa
daręs Arnold H. Mathew, ku
ris jau buvo įsišventindinęs 
net vyskupu. Jo pėdomis ė-
jo ir Rudolfas-Praneiškus etc. 
de Rache. Uis iš Mathew gavo 
vyskupiškus šventinimus. Eu
ropa jam nepatiko. J is atva
žiavo į Ameriką organizuoti 
čionykščius nezaležnikus ir 
sakosi suorganizavęs jų 120 
tūkstančių. Bet lenkų neza-
ležninkai durėjo savo "vys
kupą/' Vilette ir kitų toki 
Scrantone būtent "vyskupų" 
Uodu r. 

1916 metais Rudolt'as-Pran-
eiškus de Raehc " t a p ę s iš
r ink tas" arkivyskupu Ir me
tropolitą, žinoma, vienų tik jį 
pripažįstančių nezaležninkų. 
Lavvrencc'o, Mass. lietuviai 
nezaležninkai pasidavė po. jo 
valdžia. Jis jiems įšveutino 
" j vyskupus" žinomą Vincų 
Mickevičių, kuri paskui pats 
apgarsino nusidėjėliu ir pra
sikaltėliu, atstatydamas nito 
vyskupavimo už blogus dar-
bus. Tas pats de Rache mo
kino nezaležhinkauti ir pp. S. 
Šleinį bei Geniotį, kuriuodu 
Mickevičius Šventvagiškai į-
šventilio kunigais. Tat visa y-
ra Kana liūdna. 

Sis-tas apie Lietuvių Kareivius 

vyskupų šventinant reikia tri
jų vyskupų. Šiandien ta at
skala Olandijoje turi mažiau 
negu 5,000 žmonių, t.y. nei 
tiek, kiek sįv. Kryžiaus lietu
vių parapija Chieagoje. Bei 
keturi " v y s k u p a i " tebevaldo 
Olandijos jansenistus. kurie 
mėgsta vadintis katalikais. 

Pirm penkiasdešimties me
tų, t. y. 1870, keletas kataliku 
kunigų, kuriuos Vokietijoje 
vedė J. .). Doellinger, o Švei
carijoje llerzog, atsiskyrė nuo 
Katalikų Bažnyčios, bet neno
rėjo prisidėti prie protestantų. 
Atsiskyrėliai sudarė nauja 
tikėjimą ir jį pavadino k\Senu 
Katalikų Tikėjimu." Katali
kų tikėjime tik vyskupai tega
li išveiKuiti Žinomų Į kunigus, 
o senkatalikiai vyskupų netu
rėjo. Jie kreipėsi prie L'treeh-
to jansenistų, kad juos Įšven
tintų į vyskupus, rtrechtie-
čiai apsėmė tą padaryti ir Her-
zogus tapo "vyskupu." Švei
carijos senkatalikiai nenori 
parodyti savo skaitliaus. Res
publikos sąrašuose jie save 
pavadina tiesiog katalikais. 
Tokiu būdu jų negalima ats
kirti nuo katalikų, nei žinoti 
jų skaičiaus. Berno kantono 
Valdžia jiems pavedi" 
kų fakulteto turtu s prre uni-

de Rache Xe\v Yorko kated
roje į vietinio arkivyskupo 
rankas sudeda viešą ir aiškų 
išpažinimą savo klaidų, išpa
žįsta katalikų tikėjimų ir 
pats tampa kataliku. De Ra
che padeda savo žiedą, nusi
velka vyskupiškus rublis ir 
tampa kataliku kaip visi žmo
nės. To negana. Jis įstoja į 
Augustijonų vienuolyną kaipo 
paprastas naujukas. Dabai* jis 
yra Corr HallVje Šv. Tarno 
vienuolyne mieste Villanora. 
N. Y. 

Laikraštininkai, žinoma, 
patyrė kas pasidarė ir atėjo 
klausinėti nepaprasto nauju
ko apie jo gyveninio permai
nas. Jis jiems pasakė, kad tu 
ry s vilties, jog daugelis buvu
sių j<> pasekėjų eis jo pėdo
mis ir sugrįž i Katalikų Baž
nyčią. Dieve duok tai. 

Rudenyje 1919 m. į katali
kus perėjo protestantų epi> 
kopai ų. vyskupas l)ela\vare'o 
vyskupijos, kuris dabar pro
fesoriauja YVashingtone Ka
taliką Tniversitete. Pačioje 
192U metų pradžioje į katali
kus perėjo klaidatikių neza-
ležninkų vyriausias ir augš-

111_ čiausias vadas. Bet aiškiai 

Lietuviai, tarnaudami rusų 
kariuomenėje, pasižymėdavo 
rimtumu, narsumu ir gabu
mais. Didelis nuošimtis lietuvių 
patekdavo j svarbiausias kariš
kos žinybos dalis kaipo: sape-
rus, artileriją, telegrafus ir 
kitas. Kad niekas neįtartų ma
nės, jog čia noriu pagirti sa
vuosius, kreipiuosi prie kari
ninkų, kurie, prisiminus apie 
lietuvius, visur ir visados, ko-
puikausiai minėdavo juos, kai
po sumaningus, sąžiningai pil
dančius sau pavestas prieder
mes. Tą aiškiai liudija kad ir 
tas faktas: Karės metu del sto
kos karininkų, paprastam ka
reiviui suteikiamas laipsnis 
karininko, bet toks kareivis 
būtinai turi būti kuom nors la
bai atsižymėjęs. Rusų-japonų 
karėje, gerai atsimenu, paži
nau apie dvyliką lietuvių karei
vių, tapusių karininkais. Kitų 
svetimtaučių, ne rusų, sutikau 
tokių, bene, keturius išviso. 
Toliaus ]>rie visokių patarnavi
mu karininkams visados būda-
vo pageidaujami lietuviai, ir 
karininkas džiaugdavos sura-
des lietuvį. 

Žodžiu—nuomonė apie lietu
vius kareivius tarpe karininkų, 
buvo kogeriausia. ržpludus 
Molševikizmui, lietuviai karei
viai, galima sakyti, visai nepri
sidėjo prie jų, neminint retų 
atskirų asmenų. Kiek atsimenu 
iš laikraščių, visos gaujos, ku
rias Kapsukas vedė į Lietuvą, 
susidėjo iš rusų, latvių ir kinų. 
Sibiro kareiviai lietuviai suda
rė atskirą batalijoną, prie ku
rio prisidėjo ir Amūro apskri
čio kareiviai. Koks buvo toles
nis likimas to batalijom)—ne
žinia. 

Tokiu būdu lietuvių kareivių 
tarnystė rusų kariuomenėje už
sibaigė galutinai ir amžinai. 
Dabar jie jau tarnauja savo 
tėvynei. Reikia tiktai stebėtis 
musų jaunuomenės susiprati 
am ir patiijo.tizniu. I'er tiek 
amžių prispirtiuai varomi ka
riuomenėn, bijodavo ir, kiek 
galėdami, vengdavo jos—lai
mingam vėjeliui papūtus, tėvy
nei atgijus, visi, kaip vienas, 
noriai ir drąsiai stoja kariuo
menėn ginti Lietuvą. Motina 
jau nebverkia išleizdama sūnų. 
Tėvas didžiuojasi, kad jo vai
kas priimtas kariuomenėn. 

Koksai-gi džiaugsmas vi
siems Lietuvos piliečiams, kad 
jau y r-a kam ginti jų nepriklau
somybę. Gal ne vienas, per
skaitęs mano papasakojimus 
apie rusu kareivius, su baime 
u/klaus: "kokie-gi bus musų 
kareiviai, kokie bus santikiai 
tarp karininkų ir kareivių.' 
Nors klausimas labai svarbus, 
bet jį išrišti nesunku. Jeigu 
musų kareiviai ištikimai tarna
vo svetimiems, tai, be abejonės, 
dar bus ištikimesni saviesiems. 
Santikiai tarp karininkų ir ka
reivių turės būti kogeriausi. 
Musų kariuomenėje nebus gra
fų, nei kunigaikščių, kurie ma
nytų, kad jų gįslose teka kitoks 

versiteto Berne. Tame fakul-

daug mandagumo ir pasitikėji
mo vienų kitais. Atvykus Misi
jai visi kareiviai atidavė kariš
ką pag&rbą. Majoras Žadeikis 
pasveikino kareivius; vieni su 
kitais trumpai pasikalbėjo. 
Paskui jis visiems pranešė, 
kad vienoj vietoj visi kareiviai 
susirinktų, nes turįs daug ko 
jiems pasakyti. Artymiausis 
kareivis atsakė: "Klausome, 
Majorai, visi susirinksime, 
kad išklausyt Tamstos patari
mų ir paliepimų." Tas trum
pas, aiškus, mandagus atsaky
mas užtektinai liudija, kad mu
sų kareiviai be prievartos dis
ciplinuoti. 

Reikia tikėtis, kad musų de
mokratinė valdžia pagamins 
kariuomenei įstatus, paremtus 
tiesa, meile ir mandagumu— 
tada. pasaulis pamatys ko ver
ta Lietuvos armija. 

Galinga kitados rusų armija 
—šiandie tapo pajuoka. Kiek 
pirmiau, visai mažai kam žino
ma japoųų armija—šiandie nn-
ponuoja pasauliui. Kad musų 
armijos likimas nesusilygintų 
su pirmąja, o pasiektų antrąją, 
reikia moki uties iš abiejų. Pi r 
niiau šį-tą papasakojau iš rusu 
kariuomenės, čia nors porą 
vaizdelių iš japonų armijos. 

Santikiai tarp japonų karei
vių ir karininkų ideališki. Savi
tarpinis pasitikėjimas tiesiog 
neturi ribų. Būdamas Japoni
joj pas kunigus misijonorius, 
susipažinau su japonų karinin
ku, kataliku, dalyvavusiu rusų-
japonų karėje. 

Kadangi mudtiabu: jis japo
nų pusėje—aš rusų, buvova 
praleidę karą laukuose, kadan
gi abudu žinojoVa yiaaa kovas 
ir visas jų vietas, tai labai tan
kiai atsimindavo visokių atsi
tikimų. 

Tarp kitko, japon-kariniu-
kas papasakojo, kad praside
dant gai*Kiom» Mukdeno ko-
voms į mano jmfcjstamo japo
no batalijoną atjojo patsai 
korpuso generolas ir prabylo 
maž-daug ta ip: 

" lkiodu jums tris valandas 
laiko, }mi tą laiką—parašysite 
laiškus saviemsiems, nusiprau-
site, apsirėdysite ir už trijų 
valandų visi išeisite į mūšį su 
rusais. Jus aprinkau, nes ju
mis pasitikiu ir pavedu labai 
sunkų bei pavojingą darbą, 
bet, žinokite, kad nuo jūsų nar
sumo prigulės kovos laimėji
mas. Ta kova jau prasidėjo. 
Atminkite, kad nei vienas neiš-
liksite gyvas, nes vieta labai 
pavojinga. Mes turime pri
traukti prie savęs domą visų 
rusų. Mums smarkiai bekovo
jant, kiti musų pulkai apsups 
rusus ir kova bus laimėta. 

Dar kaitą sakau*, už kelių va
landų mes visi mirsime, bet sa
vo mirtim laimėsime karę, ap
ginsime tėvynę. Jeigu kur*; yra 
silpnesnis, bijosi mirties, teiš
eina tuo jaus iš eilės. Tokiam 
bus paskirtas kitoks darbas ." 

Po tokios prakalbos nei vie
nas kareivis nepasitraukė iš ei-

kydavo, kad jų užpakalyj su
statyti kulkasvaidžiai, sušau
dys pasitraukiančius iš kovos. 

Girdėjau, kad ir Amerikos 
armija, narsiai kovojo su prie
šais, bet truputį pasipiktinau, 
vieną kartą, pamatęs kaip trįs 
kareiviai, sutikę karininką gat
vėje, visai jo nepasveikino ir 
neatidavė kariškos pagarbos. 
Turbūt Čia įstatai to nereika
lauja. Tečiaus aš bučiau visa
dos už tą, kad žemesnis karei
vis pagerbtų vyresnį. To rei
kalauja pačios armijos siela ir 
nauda. Ta pagarba nedaro 
naudos karininkams, bet daro 
naudą kariuomenei. 

Atidavimas pagarbos—nėra 
tai nusižeminiiuas. Jis tik pa
rodo jautresnį kareivio išsila
vinimą — džentelmeniškumų. 
Tą reikia daryti ne iš baimės 
ir supratimo kas armijai nau
dinga. 

Žemo budo žmogus savymei 
lis visados paniekina vyresnį 
ir parodo savo storžieviškumą. 
Kariuomenė susidedanti iš su
prantančių armijos reikalus 
kareivių yra tautos stiprybė ir 
jos laimės apginė ja. 

Kaip-gi tad malonu išgirsti 
džiuginančios žinios iš Lietuvos 
apie musų kareivius. Kun. Stri-
luas, aprašydamas " D r a u g e " 
savo pirmutinius įspūdžius 
Lietuvoje tarpe kit-ko paminė
jo, kad ant Lietuvos rubežių— 
Kybartuose—kaip kareiviai, 
taip ir kiti muitinės valdinin
ką labai mandagiai ir prielan
kiai apsieina su keliauninkais, 
peržiūrėdami jų pasus ir kitus 
daiktus. Toks valdininkų ir ka
reivių pasielgimas su keliau
ninkais augštai pakels musų 
tėvynę svetimtaučių akyse, 
iviek kartų man tekdavo susi
tikti su keliauninkais, kurie 
tankiai lanko svetimus kraštus, 
iš jų kalbos patynia*,'jugntan
kiausia apie tautos prakilnumą 
sprendžia iš tų pirmutinių 
įspūdžių, kirliuos įgauna ant 
rubežiaus, įvažiuodami į kraš
tų. 

Kun. D. Mikšys, 
b. Kariuomen. 

Kapelionas. 

LIETUVOS MISIJOS TOLI-
MESNIS MARŠRUTAS. 

Galutinas, nemainomas. 
Šiuomi Chicagos Distrikto 

Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutą su
rengtą sekančiose kolonijose 

Nedėlioję, kovo 7, Spring* 
Valley, IU. 2 vai. vak. 

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

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

Seredoje, kovo 10 d.: So. 
Omaha, Nebr., 7:30 vai. vakare 
Pėtnydioje, kovo 12 d.: Grand 

Rapids, Mich., 7:30 vai. vak. 
Augšeiau nurodytos koloni

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

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

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

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

Vardu Cbicagos Distrikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto 

S. V. Valančius. ir i?. Baltutis, 
3246 So. Halsted St., 

Chieago, 111. 
Telefonai: Drover 701, Drover 
.3514, Yards 6126. 

L. R. K. R. KAMPELIS. 

raTBi 

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

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, desigrning ir siuvimo 
.skyrius, kur kiekvienas rauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jlęjra,-

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Tatterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio !š bet kurisj 
madų knygos. # 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. t\ Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake BU am 4-tų lubų 

Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Marke* Btr. 
Pottsville, Penu*. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 19 vai. ryto 
Nuo 1 iki S vai. po pietų 
Nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

nuo 

; . ; , . . 

y. 

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU
VIUS OFICIERIUS 

(KARININKUS.) 

kraujas, bet bus kareiviai, kaip lės. Visi ėjo į kovą. Baisus bu 
ir karininkai tokių pat varį vo susirėmimas, iš to batalijo 

matyti skirtumas tarp jųdvie
jų. Tu skirtumų nežvmėsime. 

tėte badavo penki profesoriai Tiktai" visa širdimi' linkime 
ir trys ar keturi studentai. b i^fai de Racbe kad iis tau-h*"*™1* t ( 'vl^ v a ikai .- Skirtumo | no, kaip sakė karinhika 
Kadangi jie visi gaudavo dU tų1 pavyzdingu vienuoliu. Mie- ' 
dėles stipendijas, o bet-#i \ 
kandidatų jas imti atsiimsite 

s, svei-

vo taip mažai, tai Šveicarai 
sprendė, kad senkatalikių skai 
eiuš buvo ir yra menkas. 

Pe r Visus Šventus 1873 in. 
Italijoje Neapolio mieste gimė 
kūdikis Rudolpas-Pranciškus-
St. Patrikas-Alfonsas-Gislanas 
(penkiais vardais) sunūs gra
fo Landas-Bourgoąue de Ba
che ir jo pačios Adelaidos Ma
rijos de Grament-Hamilton. 
Tam vaikui vėliau teko titu
las kunigaikščio de Landas-

keviciaus deponavimas paro
dė, kad de Raclie klydo ne-
zaležninkaudamas, bet kad 
nenorėjo turėti nieko bendra 
su blogos valios asmenimis. 

Kaip butų gera, jei Law-
rence'o ir kitų vietų lietuviai 
nezaležninkai nuoširdžiai aps
varstyti^ šituos nuotikius. 
— .1 . ^ • I . . .1 .-III - . . . . . • • I . . I -IMU 1 1 1 . ^ ^ — ^ — — • — ^ — ^ — ^ ^ » ^ ^ ^ » ^ 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

bus tik tiek, kad vieni turės kų visai nedaug beliko. J is pat-
daugiau mokslo, kiti mažiaus. į sai buvęs sužeistas dviejose 
Kiekvienas pildys savo paves- vietose, bet nesunkiai. Mukde 
tas pareigas. 

Pirmų karti} maėiau grynai 

Šarvuotas Vokietijos imperi-
jalizmas, ta autokratijos tvir
tovė, litfo sugriauta tai}) vei
kiai, kai}) galinga Amerikos 
Suv. Vai. demokratija stojo į 
kovos laukę. Aėiu Alijantų per
galei Praneir/ijos laukuose, ir 
Lietuva šiandie susilaukė lai
mingų neprigulmybės dienų. 

Nemažas skaitlius Jūsų,—A-
luerikoa lietuviai karininkai,— 
žygiavo po garbinga Dėdės Ša
mo vėliava ir grįžo iš liepsno
jančios Europos su pergalės 
vainiku. Tuo metu lietuviai, 
niekindami mirties pavojų, šo
ko į nelygių kovų tėvynės gel
bėti ir—taip-gi laimėjo. Te
čiaus, kada kitos valstijos po 
sunkaus kovos darbo ilsisi da
bar ir žaizdas savo gydo,— 
Lietuva dar šiandie neturi po
ilsio, kurio ji taip trokšta. To
dėl, Jųs garbingi Dėdės Šamo 
nesuteptos vėliavos karžygiai, 
savo patyrimu ir drąsa padėki
te daliar savo gimtinei atsikelti 
įš griuvėsių kapo ir pasiliuo-
suoti iš svetimžeųiių jungo! 

Atsiliepkite visi karininkai 

no kovos pasekmės jau senai 
visiems žinomos. Rusija ten 

lietuviškų kariuomene, skait-1 galutinai pralošė karų. Bet 
liugai 
sutikti . 
doina žiurėjau į pirmutinį susi-! paaiškino kareiviams visa ar- U kviesti} didelj tėvynes atsta 
tikima, kareivių su savo kari- nujos stovį. 

* Jpas rusus visai kitaip būda 

Baksiukų reikale. 
Didžiosios pusnys ir snie

go kalnai. Didžiajame Xew 
Yorke, buvo sustabdę per dvi 
ss vai t i abelnų miesto dirbtu
vių veikimų. Kompanija, dir
banti baksiukus, prašosi nors 
truputėlį palaukti, nes, girdi, 
jų darbai yra pasilikę dviem 
savaitėm vėliau. Taigi L. R. 
Kr. R. skyriai, užsakiusieji 
Liet. Kareiviams dovanoms 
baksiukus, malonės palaukti. 
Gi mes kai}) juos gausime, tuo-
jaus kiekvienam skyriui pa
siųsime. 

Gauti drabužiai. 
Pereitum dviem savaitėm 

gauta drapanos iš Worcester, 
Mass. 2 baksu, iš Mc Kees 
Rocks, Pa., 3 baksai, iš Pitts-
burgli, Pa. 14 baksų, Sveteriai 
su pančiakomis gauta iš Du-
(jiiesne, Pa., Union City, Conn., 
Elizabetb, N. J., Brooklyn, N. 
Y. (13 sk.). 

Hartfordiečių auka. 
(Jerbiani. Hartfordo Conn. 

klebonas Kun. Ambotas pri
siuntė L. Raud. Kr. Rem. pel
nų nuo surengto vietos sky
riaus ' bazaro $1012.56. Maty
ti, kad Hartfordo lietuviai 
darbavosi visomis jiegomis, už 
kų jiems, varde Lietuvos naš 
laičių ir kitų varguolių, ta
riame dideli ausiu ačių. Yra tai 

pavyzdis, kad ir kitos liet. 
kolonijos tame neatsiliktų. 

Jau veikiama. 
Hazelton, Pa. klebonas gerb. 

Kun. Kudirka praneša, kad jis 
yra pasiuntęs L. Raud. Kr. K. 
centran pilnų baksų visokių 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M- T. STR1K0LTS 

UBTCV18 
Gydytojai ir Chirurgu 

Perkėlė savo gyveninio vieta | 
Brlghton Park. 

M14 H. 43rd Street^ 
Tel. MclCinley 181 

OnaaM: 1757 VV. 47th 8t„ 
(47 Ir Woed rat.> 

Valandos: 10 ryto lkl t po pietų, 6:30 iki 
8:10 vakare Nedelioml* 9 lkl 11 rytala. 

Tel. Boulevard ISO 
9 f » » » » • • • » » • » • 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 1S metai 

Ofisas, 8148 So. Morgan Si. 
Kertė 32 ro St., Chtcago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 0 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomls 

Telefonas 

* 

nuo 9 iki 2 po pi<_'_ j 
fonas Yarda 687 | 

' DR. S. MIKELIS 
METUVIS 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyveninio vieta 

3 2 5 2 S o . H a l s t e d S tr . 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 3 lkl 
4 po plotų: nuo 7:30 iki 9:10 vakare 

Telefonas Vards «W4 
Of i sas : 4 7 1 2 S o . A s h l a n d A ve 
VaL 4:80 Iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 704* 

. s; 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STRFET 

726 W. 18th STREET 
CHICAGO. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, U.LTIfOI8 
Telefoną* Yarda &083 

Valandos: — 8 Iki l l tt ryto; 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio
mls nuo S iki 8 vai. vakarą. 

r 

Telefonas Pollmaa 8 0 6 * 

Dr. P. P. Z ALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10457 So. Mk^iigttn, Avenue, 
Boselaad. I1L 

VALANDOS: 9 Iki 9 vakare. 

Dr. 0. VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

f •>. Palengvins visų akių 1 > — tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

Lo*UE"'^susius. karSčiu akiu kreivos akys, 
katerakto. nem^gio; netikras akis in 
Daroma egzaminas lektra parodant 

Ssr^llo 
18 ma

sių-

katerakto, nemiegio; netikras akis indedam 
lektr«> 

kiniai 
.ntion: 
ir va 

, KjKioii. vaiantios: nuo \i 
dovanų Lietuvos kareiviams, j deiiomia nuo io iki i vai. po pietų. 

xiausia« klaidaa Akiniai pritaikomi teiB, 
B-ąl, tol. r eiii matantioma pagelbėta. Sergė 
S lb! " T i r

I
e«*J,m«» i r vaikus einančius mo

kyklon Valandos: nuo 12 iki % vakaro. Nal 

i susirinkusia Ch iea^ je ' svarbiausia tas savotiškas ge- i lietuviai. Jūsų motina Lietuva 
:ti Liet. Misiją. Su didžia W o l o atvirumas. Karininkas! Jumis nori matyti n- pagerbti 

tymo darbą. 
Lietuviai kariniulcai, lygiai lunkais ir gavau kogeriausie 

įspūdžio. Čia imbuvo cariško 
pasiputimo karininko apsiėji- Ldąvo, kada ir kur prasidės ko- kias ir teisingas žinias apie ša
me ir vergiško nusižeminimo va, jam nevalia buvo žinoti. O ve ir apie savo kariškos praei-

vo, eia kareivis nieko nežino- ir kareiviai, praneškite smul 

Clevelandieciai irgi pasižadėjo 
tuojau s prisiųsti. 

Visais Lietuvos Raud. Ki. 
Rem. reikalais kreipkitės pa>: 

J. Tumasonis, sekret. 
456 Grand Street, , 

Brooklyn, N. Y. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover MM. i 

-H-UU 

kareiviuose^ kaip tat būdavo jeigu einantiems į kovę norė-
rusii arniijoje, bet pastebėjau davo drąsos priduoti, tai pasą 

ties nuotikius. Lietuvių tautos 
istorininkas iš tų žinučių nu

pins Jums atmineiai garbės ne 
vystantį vainikų. 

Rfesid. 9M So. Ashland Blv. Chlcago. 
Telefonas Haym&rket S644 

DR. A, A. ROTH, 
lUuiąe gydytojas ir cKirorgas 
Spoctjalista* Moteri4ku, Vyriškų 
Valką Ir visų cUronlška li^ų 

POVylaS Ž a d e i k l S , Ofisas: 8SS4 So. Halsted St., Chieago 
L . A . m a j o r a s . *etefonas Dror«r MIS 

0 5 7 W « s t Flfit S t VALANDAS: Į O - U ryto J - l po K 
V 
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KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS. 

ŠIUOMI pranešame, kad lietuvių korporacija, Baltic Con-
sultation Bureau. nuo Panedėlio Kovo-March 1 dienos, š. m. 
perkėlė savo afisus į pastovią vietą: 35 So. Dearborn Street, 
(kampas Dearborn ir Monroe) kambarys 206 (bankinis flo
ras) kur kaip ir pirmiau atlieka sekančius reikalus: 

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus siuntinius 
su drabužiais. 

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos kursą, 
greitai ir saugiai; 

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpinta laiva
kortes, pasportus ir t. t. 

Veda turto ir žemės reikalus; Konsultacija dykai."" 
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. popiet. 

Baltic Consultation Bureau Inc. 
35 SO. DEARBORN STREET, R00M 206, CHICAGO, ILL 

(lšsikirpkite adresą, gal bus reikalingas) 

5,000 
FEDER^L COUPONS 

DYKAI 
Su kiekviena 

Siuvama Mašina 

I Š i t .a PQ$t#Uc 
elektros mašina, 
virbus ir viskas. 
sveria maliau ne
gu paprasta ke-
liont's valiza ir 
galima lengvai 
panešti. 

Tiktai $5 Iškalno = 
o f¥alai»HPs Mažais Mėnesiniais 

Mokesčiais 
tai viskas Ką relKla Jums 
mokėti, jeigu kostumeriu 
šios Kompanijos, su ja su
taupysi darbia ir laiką. 

WE3TERN ELECTRIC 
Portable Sevvinjr Machine 

Atlieka visą sunkų siuvimo darbą—kojas pami
nimas valdo mašiną, sureguliuoja greitumą. Xereik 
nuolat koja mint. Pridedamas prie šviesos socketo. 
Nusipirk dabar! 

ECOMMONVVEALTH EDISONAI 
LECTRIC SHOPD 

4353 

DOVANA VISIEMS DYKAI. 

Tai kas nors nepaprasto. Nustebinantis laikrodis, naujo išradimo, 
apie kuri dar nesi girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu išradimu laikrodžių 
srityie. Apie jo praktingumą kalba žemiaus paduotas aprašymas: 1—Ro
do valandas ir minutas kaip ir paprastas laikrodis. 2—padarytas iš ge
riausio metalo taip kad gali būti ugnyje ir nesudega ir gali išlaikyti per 
visą tavo gyvenimą. 3—Augščio 8 colių, pločio 13 colių. 4— Laiką laiko 
geriau negu koks nors kitas laikrodis ir nesuvėlins nei minutos. 5—Gva-
rantuotas ant metų. 6—Turi skambutį, kuris taip smarkiai skambina, 
kad ir kiečiausiai miegantį prikelia iš miego ir Iškelia iš lovos, kad jį 
nutildytų. 7—Nakties tamsoj nereikia keltis ir žiebti zapalkos, idant pa
matyti kokia valanda, tik paspausk guzikutį ir visas laikrodis apsišvie-
čia elektros šviesa. 8—Gali kartu Sviesti ir skambinti, gali būti kaipo 
-Kambarinis ar ofisinis varpelis del pašaukimo reikalaujamos ypatos. 
9—Turi egzaminuojamą lemputę del ištyrimo akies, burnos, ausies, ger
klės, nosies ir dantų. 10—Turi elektros bateriją labai pasekmingą gy
dymui nerviškų ligų. 11*—Turi savyje nesudegamąją bankinę spintelę 
dviem perskyrimais, vienas pinigams, antras brangakmenims sudėti, 
Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik ži
nanti paslaptį ypata. Su kožnu laikrodžiu prisiunčiamo pilnas informa
cijas. Kombinacijos numeris užsistato. Dabar pamislyk. Klek naudos Ir 
parankumo gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laik
rodį pirktum, visgi geresnio už šitą negausį. šitoks laikrodis privalo 
rastis kožnoj stuboj, nes jis yra netik reikalingas, bet pagražinančiu 
namus daiktu. N'erasii žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Baterija 
tame laikrodyje g.ali užtekti ant kelių metų, o paskui labai lengvai 
indėti naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia, bet mesgi del jų 
daugybės per trumpą laiką pardavinėsime tik po $11.95. Laikrodis yra 
tokis. kaip aprašytas. Jei jums nepatiktų, grąžiname pinigus. DYKAI, 
VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kožnam šitą- geležinį gražų laikrodėlį prie
do, kas užsisakys pas mus aprašytą naujo išdirbimo laikrodį. Laikro
dėlis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stiprus jo lukštai ir 
tvirtais viduriais, laiko laiką teisingai. Parduodamas po $4.00 ir dau
giau, o mes duosime jums DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi 
tuojaus stebuklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkti sau 
ar kam nors dovanų, tai prisiųsk, mums -rankpinigų tik $1.00, omes 
tuoj išsiųsime laikrodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daik
tus. Norėdamas pasinaudoti progą, rašyk tuoje^is, 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
4 \ $d 1219 North Irving Avenue, Dept. 229 Chicago,II. 

v Kaunas, 22-1-1920 m. 
Dabar pas mus visa darbo 

svarba, tai ruošimasis prie 
rinkimų. Reikia prisipažinti, 
kad mūsų visuomenė labai apa-
tinga ir nejudri. Reikės daug 
pinigų ir sistematingo darbo 
padėti. Tai-gi reikia pinigų rin
kimams varyti. Reik ic aiškių 
įgaliojimų, kas turi ir gali A-
merikos katalikus pas mus at
stovauti iš sugrįžusių Lietuvon 
amerikiečių, nes be to mes ne
galime tinkamai susigaudyti ir 
išeina kartais nemalonumų. Se
nai jau mes girdime buk rinki
mų reikalams yra nutarę siųsti 
10 a»r 20 tukst. dolierių, bet ligi 
šiol tie pinigai nėra parėję. 

Be pinigų mes neįjudinsime 
taip apsnūdusios katalikų vi
suomenės. Bepig, kad katalikų 
atstovai nepasivėlintų atsiųsti 
pagelbos. 

Visas katalikų gyvenimas 
dabar koncentruojasi pas mus 
Katalikų Centre. Lietuvių Ka
talikų Veikimo Centre, į kuri 
kun. Laukaitis įstatė kun. Vai
lokaitį, dar būnant jam bolševi
kų nelaisvėje. Tas Centras yra 
sujungęs visas mūsų organiza
cijas. Kas savaitė būna posė
džiai bendri visų organizacijų 
atstovų. Gal tiksliausiai butų 
dabar pinigus, skiriamus kata
likų organizacijoms, kreipti per 
Centrą. Bent praktika rodo, 
kad Centras tiksliausiai gali 
tuos pinigus išskirstyti tarp at
skirų organizacijų. Pavyzdžiui, 
parsivežęs pinigų katalikų or
ganizacijoms kun. Vyšniauskas 
iš Kanados skirstė juos per 
Katalikų Centrą, nes čia yra 
kontrolė, kad pinigai butų tik
sliai vartojami pagal aukotpjo 
įsakymo. 

Kas važiuoja į Lietuvą, tesi
rūpina parsivežti pinigus do-
lieriais, nes markės kursas 'dar 
vis žemyn puola. Pas mus išsi
mainyti lygiai gerai galima 
kaip ir Amerikoj. Geriausiai 
vežtis dolieriais pinigus, kaip 
parsivežė kun. Strimas. Jam 
muitinėje sakė Amerikoje, kad 
dolieriai pinigai (banknotai) 
nėra draudžiami vežti. Jeigu 
dolieriais pinigų nebūtų gali
ma vežti arba butų pavojus, 
kad gali kelyje pavogti, tuomet 
geriausia vežtis Trust Comp. 
arba Eąuitable čekiais smul
kiais po 10, 20, 50,100 dolierių, 
nes tokie lengviausia išmainy
ti. Dalįjmtų galima ir markė
mis čekiu ant Berlyno parsiga
benti. Bet daugiaus patarčiau 
dolieriais gabenti, kaipo pasto
vesne valiuta. Žinoma, jeigu 
matytut, kad markės kaina kįla 
arba gali ūmai pakilti, tuomet 
mainykit iškarto į markes, kad 
nebūtų nuostolio. Vie'toje pasi
tarę su kitais matysite kas da
ryti, aš tik tiek tesakau, kad 
pas mus lengvai galima išsi
mainyti dolieriai į markes pa
gal dienos kurso. Ligi šiol kas 
gabeno markėmis, visi turėjo 
nuostolių, nes kol sugrįžo mar
kės kursas nukrito. Bet jeigu 
markė pradėtų taisytis, tai ga
li ir atbulai būti. 

Rūpinamės suorganizuoti pi
nigų siuntimą iš Amerikos Lie
tuvon, bet siuntimą teisingą, 
kad žmonės turėtų naudą, o ne 
nuostolius. Lietuvos Ūkio Ban
kas ir Brolių Vailokaičių ir 
B-vės Bankas daro ryšius su 
American Express Co. del be
tarpio siuntimo pinigų iš Ame
rikos minėtųjų bankų vardu. 
Rūpinamasi, kad pinigai butų 
galima siųsti markėmis ir do-
lieriais-čekiais ir kad tokiais 
jau pnigais butų išmokama. 
American EUpress Co. turi sa
vo skyrių Berlyne, tai-gi jau 
nebus nei mažiausios baimės, 
kad pinigai galėtų* pražūti. 

Kaip tik pabaigsime daryti su
tartį, tuojaus pranešime Ame
rikos lietuviams. Meldžiamas 
už rekomenduok gerai Ameri
kos kunigams ir surask žmones 
įvairiose Amerikos vietose, ku
rie organizuotų pinigų siunti
mą. Brolių Vailokaičių Bankas, 
kaip žinote, ėmėsi \persiųsti 
tremtinių pinigus iš Rusijos. 
Nors buvo baisiai sunkios salv-
gos, nors reikėjo slapta gaben-
'ti, bet taip viskas buvo rūpes
tingai ir sąžiningai atlikta, 
kad niekas ir po šiai dienai ne-
rugoja. Tai-gi gali drąsiai pa
tarti siųsti per tuodu banku pi
nigus. Ligi šiol nesigarsinome, 
nes nebuvome radę teisingo ke
lio. Gavusieji ligi šiol iš Ame
rikos pinigus nesidžiaugia, nes 
juokingai žemu kursu išmoka
ma. Kai-kurie tiesiog nei ne
ima pinigų, žadėdami rašyti 
protestus Amerikon prieš tokį 
išnaudojimą. Kol nebuvome 
suradę kelių gerai ir teisingai 
padaryti, nedarėme nieko. Da
bar pradėsime pinigų siuntimo 
darbą ir tikimės, kad siuntėjai 
bus pilnai patenkinti. Reikėtų 
prasiskinti mums tik Ameriko
je takus. 

Pas mane dabar vieši kun. 
Strimas. Jisai daug papasako
jo apie amerikiečių darbų di
dumą ir naudingumą Ameriko
je. Labai džiaugiuosi, kad ge
rai pavyko. 

Naujienos tokios: 
Lietuviai nebeteko su bolše

vikais fronto. Latviai susitarę 
su lenkais užėmė Dviuską. 
Lietuvių kariuomenė liko užpa
kalyje. Latviai pasisakė nerei
kalauja jų pagelbos. Tokiu bū
du lenkai su latvių pagelba no
ri mus užslopinti. -Bet kaip iš
eis galų gale dar negalima nu
spėti. Bolševikai nuveikę visus 
savo priešus—Denikiną, Kol-
čaką, Yudeničą—gali duoti ir 
lenkams. Apskritai imant si
tuacija labai neaiški. 

Vidurinis šalies gyvenimas 
gana normaliai eina. Kairio
sios partijos, žinoma, nori nu
versti valdžią. Tai pilnai su
prantama. 

Misija pp. Bielskio ir Lazdy
no dar nežinia kuo užsibaigs, 
nes lietuviai bijo amerikiečių 
brigados, ypač del algų skirtu
mo. Jeigu butų algos lygios su 
mūsų kareiviais ir kareiviai 
butų lietuviai, tai tiek to. Bet 
jeigu reikės algos amerikoniš
kos ir dolieriais mokėti pagal 
kurso, tai brigada tik nelaimę 
šaliai gali atnešti, nes sude-
moralizuos mūsų kariuomenę. 
Tai-gi ir "Draugo" nusistaty
mą mes randame teisingu. 
Mums reikalingi pinigai, o ne 
jų švaistymas. Visą tą sumany
mą brigados stengkitės taip 
pervesti, kad neišeitų Lietuvai 
skriaudos. 

• , . - • > • • • 
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TRADE MARK 

Oleomargarine 
s UMANUS sumaišymas su išskirtina formula ir mo

derniškomis metodos masimo dūda Jums 
tttOBt Oleomargarine. Tepkitės ĘRfĘtį ant 

duonos—vartok virime—arba su karštom daržovėm— 
jo skonis neapsakomas—jus tuomet pastebėsite, kodėl 
jis turi Ovai Label—"ženklas kuris pilnai atstoja savo 
vertę." Užsisakyk nuo savo krautuvninko svarą šian
die. ' Ą ii^djahĖi. 

• 

-

ARMOUR^COMPANY 
CHICAGO 

• 

• 
• 

Vaizbažcnklis kuris 
išima abejojimą 

iš pirkimo. 

73 NAMAI s* 

Redakcijos prierašas. Pini
gus dabar geriausia siųsti per 
Lietuvos atstovybę. Tai pigus, 
greitas ir saugus būdas. 

Turį būti parduoti Trumpa
me Laike. 

36 Namai mūriniai 21 me
dinis, biznavi kampai 5 bun-
galows ir daugybes lotų. Pre
kes namų nuo $3200 iki $21,-
000.00. 

Namai randasi nuo 45 gat
ves į pietus iki 79 gatves nuo 
Halsted į vakarus iki Kedzie 
Ave. 

Didelis pasirinkimas gra
žioj apygardoj su mažų įmo-
kėjimų aukštos randos, taip 
kad mėnesinės randos per 
trumpa laika nuperka narna. 

Mes savo ofise taippat pa
rūpiname pasportus važiuo
jantiems LIETUVON. Siun
čiame piningus ir • tavoms į 
LIETUVA ir visur Insurance 
(apdrauda) visose formuose. 

Darome visokius Legališ-
kus Dokumentus į Lietuvą ir 
Amerika. 

Norintieje pirkti narna ir 
su visais kitais reikalais kreip
kitės pas 
John J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 

Taupykite Piningus: 

S1MPUX UNJVERSAk 
& ? » » » » • 

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir, 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

BUREAU 
4547 S. Hermitage Av. Chicago 

Tel. Yards 145 

^uiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii'j 

R CONRAD 1 
LIETUVIS FOTOGRAFAS § 

3130 S. Halsted St.. Chicago, 111. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie S 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 636S 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiM'—:iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiii? 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau 
alas vaistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
suvirškinimo, o tas reifikia, kad rei
kia pamėginti viens. Parduodam* 
pat visus aptiekonu*. 

.1 I *Up 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

: 

PASPORTAI I LIETUVĄ. 
Važiuojanti Lietuvon kreipkitės pasportų čia. Užtik

riname gavimą pasportų ir greitą išvažiavimą, pilečiams 
ir nepiliečiams. Advokatas J. P. Waitches. 

EDMUND D. WITKAUSKAS, 
4542 South Wood Street, Chicago, Illinois 

— • M 

Dabar yra patvlrt'ntoe ir varto
jamos daugumos lietuvių, kuria gra-
Jlja koncertlną Ir augstal rekomen 
duojama kaipo geriausia' koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A 
merike. Mes galime Jas parūpint 
*ug£to arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri Išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC CO. 

lĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^MIIIIII^MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ 
PIRKITE SAVO I 

Plaunamą Mašiną j 
nuo pasitikimos kompanijos 
čia pat, nereikia nei į miestą | 
važiuot. 

Pristatome į visas miesto 
dalys. 

KALUZNY & CO. | 
5041 So. Ashland Ave. 

Tel. Boulevard 7899 
2804 Milwaukfce Ave. 

Tel. Irving 5095 
1540 W. 47tk St., 

S 

, 

ra* iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii 



Ą 
m 

Dffffoeffš Šeštadienis, Eovm 6 ^ 

-* 

svETiMTAucig I Š S I T A R I M U o t 
LAISVĖS BONUS. 

Nors mes lietuviai pilnai su
prantame ir atjaučiame svarbą 
ir reikšmę šios pirmos paskolos 
laisvės bonų, vis-gi žingeidu žį-

skite rankų. Persiimkite tuo 
stebuklingu davimo jausmu, 
kuris uždegė jūsų širdis kuo
met Amerika prašė. Dabar, 
kiekvieno čionai, motina—Lie
tuva ištiesė savo rankas ir tik 
sako: * • paskolink,' nereikalau-

vo viengenčiui (p. J . Bagdžiu-
nui), kaip jo žodžiai puolė šir
din kiekvienam, čionai. Malonu j ja, kad 'duotum.' Kaip elgsitės 
man pasveikinti gerbiamą Lie-įjus? 

aoti ką mano apie tai svetini- Į tuvos Misijos narį. Aš esu už-
laueiai. Štai ir pasitaikė išgir
sti jų išsitarimai ir nuomonės 
laike priėmimo garbingo sve
čio, Majoro Žadeikio, Roselan-
de, 111. 

Tarpe žymesnių politikos 
dirvoje svetimtaučių atsilankė 
ir p. G. A. Dahlberg, Valstijos 
teisdavybės atstovas. Ką jis 
mintijo apie šį taip svarbų mū
sų tautos žingsnį, yra išreikšta 
jo kalboje, kurią, išvertus lietu
viškai, maž-daug šiaip skambė
tų: 

"Gerbiamas Pirmsėdi, Di
džiai Gerbiamas Svety, ir Ger
biamoji Publika: 

Malonu man čia būti šį vaka
rą, pasveikinti labai gerbiama 
svetį ir visus čia susirinku
sius. 

Lietuva per daugelį metų 
buvo po rusų valdžia, bet kuo
met užsibaigė ši Didžioji Pa
saulio Karė, tuomet lietuviai 
su nepaprastu energiškumu at
gavo savo tautos liuosybę, prie 
kurios per tiek metų jųjų min
tys ir širdys rengėsi. Mes, šio
je žemėje sveikiname jūsų gar
bingą šalį į pasaulio tautų bro
lybę ! 

Lietuviai jau senovėje lošė 
žymią rolę Europos istorijoje. 
Tie, iš jūsų, kurie atkeliavote į 
šią huosybės žemę, ir-gi prisi
dėjote savo dalimi mūsų stebė
tiname progrese. Jus dirbote 
prie sunkiausių darbų; Jus 
randatės kasyklose, dirbtuvėse 
ir prie geležinkelių; daugelis iš 
jūsų užsiėmėt pirklyba; dauge
lis tapote bankieriais, daugelis 
užsieniete įvairiomis prot'esijo 
mis. Ir, kas man malonu pasa
kyti, yra tai taktas, kad jūsų 
tarpe randasi geriausi šios ša
lies piliečiai! Mes didžiuoja
mės jumis ir garbė jums už tai! 

Maža tauta, kaip dabar jūsų 
mylimoji tėvynė Lietuva, vos 
pradedanti stovėti ant savo tik
rų kojų naturališkai reikalauja 
finansinės pagelbos. I r kas tu 
ri ją gelbėti, jeigu ne jos pa
čios tautiečiai, jos sūnų s ir jos 
dukterys J Jus, Amerikos lietu
viai, klausydami savo Prezi
dento balso, spieskitės vieny
bėje ir dėkite, dėkite kiek kas 
išgali ant to liuosybės aukuro, 
kuris išpirks jūsų kraujais nu-
šlakštytą žemę! Juk dėlto ger
biamas svetys ir tautos delega
tas atvyko čionai. Užtat, aš 
prašau visų čia, ir prašau savo 
žmonių, kad pirktų Lietuvos 
Laisvės bonų! Visi pirkite! To
kiu būdu padėsite šiai Misijai 
atsiekti tautinį tikslą, kuris 
yra Lietuvos nepriklausomybės 
išgavimas. Ačiū." 

Antras, ir-gi žymus politi
kas, Valstijos Prokuroras 
(State Attorney) p. Geo. E. I. 
Johnson, šitaip išreiškė savo 
nuomones apie lietuvių tautą, 
bendrai: 
"Gerbiamieji:— 

Matau iš jūsų veidų ir iš di
džios atydos, kurią davėte sa-

sitikrinęs, kad gerbiamas sve
tys, grįždamas į savo prigimtą 
tėvynę, išsineš kartu malonų 
įspūdį iš šios nepaprastos A 
męrikos dvasios, kuri taip pri-
jaueia nelaimėms ir reikalams 
kitų tautų. 

Bet, šį vakarą, jus susirinko-

Mes, čia amerikiečiai, nori
me išreikšti jums giliausius lin
kėjimus, kad išsipildytų visi 
Lietuvos tautiniai troškimai. 
Ačiū." 

Kalbėjo ir kiti" žymus šios 
šalies piliečiai, kaip- p. Boven-
kirk, prezidentas Boersma Co., 
p. Egan, vice-prez. Pullman 

te paklausyti ką didžiai gerbia-1 Trust & Savings Bank, ir tt. 
mas tautietis ir atstovas pasą- Bet negalima visų pilnus išsi-
kys. Matau dabar, iš jūsų vei- reiškimus talpinti, nes Redak-

Įdų, kad daugumas čia sėdite j ei ja niekados nepavėlytų man 
tik kūnu—jūsų dvasia toli-toli j tiek vietos. Vis-gi iš kalbų p . 
nuskrido, toje šalyje, apie ku- j Dahlberg ir Geo. E. I. John-

Krutinės Kliut|s 
kartais paeina nuo no
sies nesveikumo, ar gal 
nuo sugedusių migdali-
niij giltų—tonsiluv ku
rie pagimdo bronchitą 
Ir kosul}. Kokia vkliutis 

', nebūt jus turite ateiti 
pas mane, kad aš jus 
su atsidėjimu išegzami-
nuočiau kaipo žinovas. 

iv pasakyčiau jums kaip išsigydyti. 
Jei kas pasidaro su krutinę, tai nega
lima to dėti niekais, kadangi apleidus 
gali kUti kitos klutįs. Mano patari
mas yra dykai. As gydau Ausų, No
sies ir Gerklės ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir galiu nurodyti šimtus 
išgydytų pacientų. Nekuriuos jus ga
lite patjs žinoti, perskaitę jų surašą. 
Ateikite ir pasimatykite su manim, 
jei gydytojo patarimas yra reikalin
gas. 

Dr. F. 0. Carter 
Akių, Ausų, Nosies 
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A. Olševvskio Kreditorių Atidon! 
Atėmimui iš' Irusttv Kulio Aptiekti* uarau ir A. OLSZfcAVSKKJ Otriau S»a»o> A. 

Olszevv&kio Kreditoriai susirikę ir sudėjo pas manės daug Trm»t Certifilcatu. Tai
gi užbaigimui to reikalo šhsonii atidarau ssvo oftea visiems A. 01sftew*kio kredito
riams, kuri*, prie atJmomo nuo Truktee Paminėtu namu nori prisidėti i'asiskubinkJl; 
Susirašyti visiT 
. Išlygos atėmimo iš Trustee ir pervedinu* kreditoriams tu namu. ir tam tikslui 
sutvėrimo bendrovių, tos pačios, kokios buvo prie sutvėrimo MIRGOS ir MILDOS 
bendrovių, išlvpos atėmimo tu namų iš Trustee yra visiems apskelbtos Cnicafcoa Tt-
tle and Trust Co., Trustee. 

Ateidami užsirašyti atsineškite ir Trust Certifikatus. 
I žsiiasimui valandos nuo 10 iki 12 iš ryto ir nuo 5 iki 7:30 vai. po pietų. 

J. J. HERTMANOWICZ, Notaras 
3133 EMERALD AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS. 

I s i u R Iii VISOKĮ CS DOKUMENTUS REIKALUOSE LIETUVOJE. P. S. 

r BARGENAS VYRŲ DRABUŽIŲ. 

rių atėjote pasiklausyti. I r tas 
labai naturališka. 

Daugumas žmonių mano, 
kad, kuomet tampa Amerikos 
piliečiais, tai turi atmesti visus 
širdies ryšius su savo tėvų 
kraštu. To negalime padaryti. 
Ar butų prakilnus dalykas 
imant sužiedotine, paniekinti 
savo motinų? Ar galime atplėš
ti jausmus nuo dainų ir atsimi
nimų, kuriuos nmsų jaunystė 
mylėjo, to lopšio, kuris mus už
lingavo ? Aš negalėčiau. I r ma
no nuomonė yra, kad mes turi
me gelbėti Europa, gelbėti ja 
iš finansinių ir ekonominių 
kilpų, kurias ši baisioji karė jai 
patiesė. Amerika turi dalintis 
savo perteklium su Europa. 
Jeigu mes taip narsiai prisidė
jome sutrinti militarizmo ok-
tupusa, tai mes prisidėsime ir 
atstumti bado šmėklų. 

Ištikro, .įstabi ši Lietuvos 
istorija. Čia matoma, kaip ša
lis valdoma monarchijos dina
stijomis stato vieno ar dviejų 
valių prieš valių milijonų. Du 
asmeniu susivienijo moterystės 
ryšiais ir dvi tauti turi vieny
tis neapykantos ryšiais. Bet, 
sugriuvo tie pančiai, kurie jun
gė šių nenaturališkų unijų. 
Nauja gadynė užviešpatavo ir 
nauja energija užsidegė jūsų 
kauluose, ir jau drųsiai skel
biate, kad nebenorite tos uni
jos, kad prisirengė patys sa-
vaimi tvarkyti tautinius reika-
lus. Jau pasaulis klausosi jūsų 
balsui. 

I r kaipo paskutiniuosius žo
džius, aš prašau visų lietuvių, 
kad, dabar, kuomet svarbiau
sias momentas jūsų išbandymo 
atėjo ištikrųjų, svarbus krizis 
jūsų tautos istorijoje, nenulei-

son, galima gana apsčiai sprę
sti, kokį įspūdį mūsų tauta pa 
darė ant Amerikos. Jųjų ragi
nimas pirkti laisvės bonus turi 
svarbių reikšmę. J ie permato, 
kad atėjo " jūsų bandymo lai
k a s " ir " jūsų tautos kr izis / ' 
kuomet kiekvienas individua
li škai turėsime parodyti ar 
mes ištikrųjų trokštame tos 
"liuosybės'* ar tik užsiiminėja
me tuščiais žodžiais, kurių rea 
lizacija panaši dūmams. I r iš
tikrųjų, mes visi žinome, kad 
"f inansai" , taį tautos nugar
kaulis. Be nugarkaulio negali 
būti sistemos. Todėl mes lie
tuviui prisidėkime kuoduos-
niausiai prie pirkimo laisvėsl * a s duoda paskola. 
bonų, idant mūsų Lietuva po 
keturias dešimtsyk keturių m. 
galėtų būti lygiai stipri ir ga
linga savaimi, kaip kad dabar 
Amerika stipri ir galinga po 
tiek metų savo prasidėjimo. 

Margareta. 

REIKALAUJA. 

Fabriko merginos—Gera 
mokestis mokinanties. 

Trumpos valandos. 
Northvvestern Car Seal Co. 

108 N. Jefferson St. 

REDAKCIJOS PAIEŠKOMI 
Kuri apsiimtu Spauzdinti ir Reda-

goti Dvi savaitini Lietuviška Ūkiš
ka Laikrašti BEPARTIVI8KA Ilius-
trota Ziurnala "ŪKININKU ŽINIOS" 
kuri neatbūtinai esame pasirengen 
pradėti Išleidinėti nuo 15 d. Balan
džio leisime 11x14 coliu didžių o nuo 
16 ligi 24 puslapiu kningine pope-
ros. Malonėkite atsišaukti turinčios 
parankumu tokim darbui apdirbinė-
tl, Mes norėtumėme kuogreičiaus su
tarti padaryti ir rengties prie pra
dėjimo išleidinėti to žiurnalo Adre
suokite. 

LIETLVIV I K I M N K l DRAUGIJA 
>< ot t \ Me , Miel i . 

120 So. tSate gat , 2 lubos. Antros 
durys j šiaurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septintadie-
niais nuo 10 iki 12. 

NAMŲ KAINOS KYLA 
KASDIEN. 

Bet mes dar turime 
namų, kuriuos galime pasiu-
lit jums, kaipo didžiausius 
Bargenus. Štai: 

4 pagyvenimų medinis ge
ras, stiprus namas, po 6 ir 6H 
rūmus, toiletai vidui, gesas. 
Bendos neša $58.00 į mėnesį, 
savininkas perka farmą ir 
šį namą parduoda už $3.700 
tūkstančius pinigų. Savinin-

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotal. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotal $15 iki $28.50.) 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. . 
Pirk savo overkota dabar prieš j 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes talppat turime pilną, eile w 

skut| nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuzedo. Frock Siu
tai ir t t $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekviena vakarą iki S 
vai. Nedėllomis iki s valandai. Su-
batouiis visą dieną iki 10 valanda' 

8. GORDON. , 
1415 8. Halsted St., ' Chicago, III. į 

{steigta 1902. 
{ f » » » » » » » M m m-m m .•»— — m mt m: m m m m » » K 

[ PINIGAI JAU LIETUVON! j 
Kurie buvo pasiųsti per Justin Maekiewich ofisą, 52 

atsakymai, kad jau priėmė ir prašo, kad siųsti atgal per 
tą pa t į ofisą. S iųsk pinigu* p e r : 

JUSTIN MACK1EWC1H 
REAL ESTATE & F0REIGN EXCHANGE 

2342 S. Leavitt Street Chicago, Iii. 

• 

Turime didelį pasirinkimą, 
tokių namų, kur. parsiduoda 
iš bėdos ir labai pigiai, tapgi 
turime pavienių namų (Bun-
galows) pardavimui ir ant 
lengvų išlygų. (Jalite pas mus 
rasti didelį pasirinkimą far-
mų visokio i didumo ir kiek
vienam prieinama kaina. Jums 
labai užsimokėtų jeigu kreip
tumėtės pasėmus su savo rei
kalais. * 

S. SLONKSNIS. 
3357 So. Halsted St., 

Chicago, m . 

!Telefonas Pullman t t 
DR. W. A MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

OftaM 11719 Michigan Avc 
Adynoi 8:1* iki 9 Išryto — 1 Iki 
1 po pietų — 8:30 Iki S:30 vakare 

| Nedėllomis nuo 10 iki 11 liryto ! 

! J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M SO. LA SAJLtfE STREET 
Gyvenimo Tai. Humboldt 97 

vakarais 2911 W. Z2-nd 8tr«at 
Tai. Rnckwell 0999 

CHICAOO, ILL 

E N G L A N D E R 
COUCH-BED 

Sold evervwhete by furniture dea ler s 
a n a deparimeni sioees 

ENCLANDER SPRlfJO BEO CO. 
New York «Prooklyn« Chictjm 

LIETUVIU ATYDAI!! 
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą. 
Tikriausias būdas palikti 

būdas palikti savistovių ir 
būtį savo bosų tai įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iš mūsų 40 akrų 
farmų Wisfconsine, Lietuvių 
apgyvento j vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai far-
meriai kurie nuo seno čionais 
turi apsipirke farmas bus tavo 
kaimynai. 

Rašykite mums tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė į r o d a n t 
farmas, gelžkeliai, įmestai ir 
javai. 

(Agentai Reikalingi) 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

Eagl e Rivcr, Wisconsin 
Arba 908 Peopies Gas Bldg. 

Chicago, IU. 

Tel. Drover 7002 

Dr. C* ZL V eželis 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4719 SO. ASRXAND AVENUE | 
arti 47-tos Gatvės 

< { • • » » • - • » • > • • « » mm.mmm | 

JT-

Dr. L L MAKARAS 
| Lietuvio Gydytojas Ir Chirurgas 

RMolaado: 10000 Ho. Mlehlgaa Ava. 
TelefMuut Pullman SOS Ir Pullmaa 3100 
Chicagoj: 4515 So. Wood 8tr. 

\ Tik Ketverto vaknke nuo 5:30 Iki 7:00 
Tel«f«uM Tardą 7SS. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark 

Room 1207, Tel. Central 220 ) 
CHICAGO, ILLINOIS ' 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2800 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, laido

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

|2314 W. 23 PI. Chicago, IU. 
TeJU Danai 210t. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

• » » • * • H « P » Į » > » 1 Į 1 « | 

Aft, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAI . 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Ieškojau sau pagalbos, naeigaUėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras raistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė pe krutinę. Vidurių rėžimas 
iSnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseiius savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUMON J. Baiireaas, Prol., 

»707 So. Halsted St.. Telepbone Caaal §417, Chicago, DL 

M 
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• • • • 
V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street j 
Kambaris 324 | 

. Tel. Centrai 6300 I 

S 

i*» m mm • — • • > • 

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

i 
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BIZNIERIAI GARSINKITES 
' D R A U G E . " 

iiiniiiiiiiiiiHitiHfHihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del '3usų aklų. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru 
vv, kuomet skaitai ar siuv' ar i c -
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausių 
patarnavimų ui prieinamų kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas lg-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite i mano parašų. 

Valandas: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Fanedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

14 Metų Sukakto ves 
Seniausio Lietuviško 

Banko Chicagoj 
PRADŽIOJE ŠIŲ mėty sukako 14 metų nuo 

uždėjimo seniausio šiandie gyvuojančio 
lietuviško banko Chicagoje—kuris per tuos 
ilgus metus, neatsižvelgiant ant įvairiu krizių, 
pasirodė lietuviu finansiniu Gibraltaru. 

Ši f inans inė į s t a iga y r a t a i g e r a i ž inomas 
J i m o Bagdž iuno B a n k a s , u ž d ė t a s 1906 me tuose . 

Kad p. Jona.s Bagdziunas buvo pilnai, pa tyręs fi
nansuose, gerui suprato bankinius reikalus ir mokėjo 
kaip investuoti žmonių sudėtus pinigus ir juos pilnai 
apsaugoti, liudija faktas, kad jo įstaiga pergyveno 
sunkiausius laikus. įvairius finansinius kriziu's ir šian
die pasekmingai tebegyvuoja ir auga. 

* 
Kada 1907 metuose, užėjus finansiniui kriziui, 

daugelis bankų mokėjo eekiais dėlei stokos pinigų. 
Jono Bagdžiuno Bankas mokėjo pinigais, nes perma
tyta prisiartinanti finansinė audra ir pagaminta už 
lėktinai pinigų. 

Kada 1916 metuose, užėjo Chieagoje bankinė au 
dra ir vienas bankas po kitam virto kaip grjbai prieš 
dalgį, Jonas Bagdziunas pareikalavo valstijos proku
roro Maclay Hoyne idant jo bankas butų prižiūrėtas 
j r tikras stovis viešai praneštas. Sutinkant su tuom 
reikalavimu, prokuroras paskyrė patyrusį bankinį ty
rinėtoją, kuris po savaitės laiko atsargaus kvotimo ir 
perkratinėjimo banko turto ir sekuracijų išdavė pilną 
raportą, kuriame pripažino, kad Jono Bagdžiuno Ban
kas yra geram ir stipriam padėjime. Negana to, Jonas 
Bagdziunas sušaukė būrį depozitorių iš kurių tarpo 
likosi išrinktas komitetas perkralinėjimui banko tikro 
stovio. Minėtas komitetas, susidedantis iš 13 narių, 
savo raporte pilnai pripažino Jono Bagdžiuno Banką 
kaipo ištikimą ir stiprią finansine įstaiga ir tarp kitko 
pasakė: "Paga l bankinio tyrinėtojo raporto ir mūsų 
loeną patyrimą, žmonėms netik ką nereikia abejoti 
apie Jono Bagdžiuno Banką, bet kiekvienas gali be 
baimės pasidėti ten savo pinigus, nes ir mes ten turfT 
me pasidėję." 

Buvo atsiradę ir užvydinčių asmenų, kurie mėgi
no kenkti sparčiam ir pasekmingam augimui Jono 
Bagdžiuno Banko paleizdami įvairius melagingus pa-
skalus, bet tas nepadarė jokios įtakos, o jeigu kas ir 
abejojo, tai tas savo pinigus gavo ant pareikalavimo, 
m r, Jono Bagdžiuno Bankoje sudėti pinigai visados 
yra investuoti tokiose sekuraeijose, kurias galima 
trumpame laike apversti į gryną pinigą. 

I 
Jono Bagdžiuno Bankas patarnauja netik banki

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

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

Jonas Bagdziunas netik ką pasekmingai valdė sa -
vo banką, bet dar padėjo suorganizuoti ir kitus ban
kus, o tarp jų ir Universal State Banką, kuriame šian
die jis yra vienu iš didžiausiu šėrininku ir direkto
riumi. 

Laike Liberty Bonų vajaus Suvienytų Valstijų 
Federal Reserve Bankas paskyrė Jono Bagdžiuno 
Banką oficijale įstaiga užrašinėjimui bonų ir priėmi
mui už juos mokesčių. 

Prie šios progos p. Bagdziunas nori ištarti visiems 
savo draugams ir kostumeriams širdingą ačių už prie
lankią Ugmotinę paramą, tikrindamas ir ant toliaus " 
pilną užganėdinimą visame. Turėdami reikalą kreipki" 
tės asmeniškai arba laišku sekančiu antrašu: 

Jono Bagdžiuno Bankas 
(Tždėtas 1906 

2334 So. Oakley Avenue 
metuose) 

chicago, IU. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
-K 

EAST ST. LOUIS, ILL. 

Utarninko vakare, kovo 9 d., 
1980 m., atvažiuos j Kast St. 
L o i u s 111. Lietuvos Misija. 
P r a k a l b o s p r a s i d ė s l y g i a i 7 :30 
vai. vakaro, High School Audi
torium, ant 10-tos ir Ohio gat
vių. Svetainė randasi viena iš 
gražiausiu B, St. Louis 'e. Taip
gi yra labai parankioj vietoje, 
uos paeiame vidurmiestyj , ku
ri^ lengva bus kiekvienam su : 

rasti.- Svetainė yra didele, nes 
talpina keturios tūkstančius 
žmonių. 

Todėl kviečiame visus v a t i 
nius ir iš apielinkiu miesteliu 
lietuvius skaitlingai tame vaka
re suvažiuoti. Čia mes turėsim 
gerą progą išgirsti mus tėvy
nės atstovu kalbas ir žinias at-

X., J o n a s Šmitas, P. Judys , J . 
Steponait is , P . Dedynas, O. 
Šležaitė, D. Barš t is , A. Talač-
ka, J . Banis, P . Butkus ir J . 
Rakauskas 75c. 

S m u l k i ų a u k ų $ 1 1 . 2 5 . 
Viso $25.00. 
Aukos įteiktos klabonui. 

Tas Pats. 

ELIZABBTH, N. J . 

Lietuvos Laisvės Išgavimo 
Komiteto metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, kovo 21 d., 
1920 m.. 7:30 vai. vakare, p . A. 
Lutyino svetainėje, 69 So. P a r k 
StM Eliaabeth, N. J . 

Draugijų atstovai malonėki
te sin susirinkiman pribūti . Gi 
draugijos, kurios da r neišrin
kote naujų atstovų 1920 me-

vcžtas iš laisvos, nepriklauso- ^Cis į Lietuvos Laisvės Išga
vimo Komitetą, malonėkite iš
rinkti, a rba senus užgirti. Pr ie 
to tur i būti išrinktiems arba 
užkirtiems atstovams įteikti ir 
mandatai . . Tas būtinai reika,-
linga. 

Draugijos atstovus renka nuo 
kiekvienų penkių dešimtų (50) 

mos Lietuvos. 
Visi lietuviai ex-kareiviai pa

sitiks Lietuvos Misija. Bus lu-
nas. Dalyvaus ir parapi jos 
choras. 

Misija pasitikti rengiasi ir 
visos draugijos su didžiausia 
iškilme. narių vieną delegatą. Gi drau-

Lietuviai, be skirtumo pažiu-j g i j o s > k u r i o s n e t u r i 50 n a r i ų > 

111, nepamirškite, kad tas va t a - ffali r i n k t i v i e n a a t s t o v ą nuo 
ras mums bus vienas iš bran
giausių. J a m e pamatysime s<>-
nai laukiamus svečius ir per 
juos išgirsime tėvynės prašy
mą. J i e gyvu žodžiu nupieš da
bart inę Lietuvos padėtį ir erŠ-
kėėiu keliu žengimą jos į laisve, 
nepriklausomybe. 

Ta vakarą turime 'pasirody
ti, kaip mes branginame Lietu
vos laisve akyse* jos atstovų, 
kad mes iŠ tikros širdies trok
štame matyti Lietuvą laisvą ir 
nepriklausoma, kad mes nori-
me matyti laisvais savo brolius 
ir sesutes, kurie šiandie lieja 
kraują ir kovoja su tėvynės 
priešais. Tą vakarą mes turė
sime paskolinti Lietuvai ko-
daugiausia dolierių. Pirkdami 
L. L. bonus, mes padėsime Lie
tuvai prisikelti iš vargų ir pra
žydėti pilnoje grožybėje. 

Lai gyvuoja laisva Lietuva! 

draugijos vardo. 
Draugijos reikalaukite nuo 

savo atstovų mėnesinių prane
šimų iš veikimo L. L. Išgavimo 
Komiteto. Paskatinsi te juos 
lankyti L. L. I. Komiteto susi
rinkimus, o iš to bus nauda mu
šą tėvynei, Lietuvai. 

A. P . Zailskas, 
- L. L. T. K. sekretorius, 

228 F i r s t St., 
Klizabetb, X. J . 

SHEBOYGAN, WIS. 

Nedėlioj, vasar io 28 d. irių s 
gerb. klebonas bažnyčioje iš sa
kyklos pranešė, kad panedėlio 
vakare mus koloniją atlankys 
Lietuvos Misija ir kvietė žmo
nes skaitlingai susirinkti . 

Panedėlio vakare žmonių bu
vo pilna svetainė. Čia pat liko 
išrinktas pasitikimo komitetas, 

Pasarga . Visi gaU;ekariai iš kuris tuojau nuėjo ant stoties 
visų miesto daliu prieina visai j lankti gerb. sveėių. Visi tikėjo-
prie pat svetainės, be jokių 
permainų, tik reikia išlipti ant 
Collinsville ir Ohio avės. i r pa 
eiti keturios bliokus į rytus. 

Nepamirškite tik dienos ir 
laiko. 

Komitetas 

GRAND RAPIDS. MICH. 

Vasario 22 d. Šv. Pe t ro ir 
Povylo dr-jos svetainėje buvo 
sušauktas viešas susirinkimas. 
P a s J . Vaičiūnas, a t idaręs su
sirinkimą, pirmiausia pakvietė 
kalbėti gerb. kleboną, kun. A. 
Deksnį. Kalbėtojas, t rumpoje 
savo kalboje, nurodė kaip žiau
riai elgiasi lenkai su žmonėmis 
užimtos Lietuvos dalyje, paga
lios perskaitė laišką—atsišau
kimą, kurį gavo iš Vilniaus nuo 
gerb. kun. kan. Kuktos. Tam 
tikslui buvo renkamos aukos. 

Antras kalbėjo p. J . Vaičiu-
'nas. J o kalba buvo ilgoka. Pa
sidalino su susirinkusiais įspū
džiais, gautais Cicero, 111. lai
ke atsilankymo ten Lietuvos 
Misijos ir ką ypatiškai pa tyrė 
nuo gerb. Lietuvos atstovų. 

Pagalinus kalbėjo p-nia M. 
Bernotienė. J i jau t r ia i atsilie
pė į sesutes, kvietė prisidėti 
prie darbo liuosavimo Lietu
vos, taip-gi ragino auklėti sa
vo vaikelius lietuviškoje dva
sioje. 

Augšėiau minėtam tikslui au
kojo sekantieji : 

Kun. A. Deksnis $2.00. 
Po l do!.: A. Baronaitis , X. 

H , kad svečiai atvažiuos pir
muoju traukiniu, kuris Sheboy-
ganan ateina 7 vai. vak. Nuste
bo komitetas kada traukinys 
pribuvo, o svečių nėra. Po to 
komitetas nuėjo į gatvekarių 
stotį, nes manė, kad, nespėję 
pagauti pirmojo traukinio, pa
ėmė gatvekarį. 8 vai. atėjo 
gatvekaris , svečių nėra. Laukė 
kito gatvekario, kuris ateina 
8:33. Atėjo i r kitas, o svečių 
nėra. 

Po to vėl sugrįžo į stotį lauk
ti paskutinio traukinio, kuris 
ateina Sheboyganan 8:56. 

Traukinys atėjo, o svečių 
nėra. 

Susirinkę svetainėje žmonės 
laukė svečių iki pusę po devy
nių. Nesulaukę išsiskirstė. 

Labai gaila, kad gerb. Lietu
vos Misija neaplankė mųs ko
lonijos. Sheboyganiečiai labai 
laukė. J i e norėjo pamatyt i Lie
tuvos atstovus ir išgirsti kal
bas atvežtas iš mųs tėvynės, 

0 . Ju t i s . 
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TIKTAI TEISINGA. 
Mrs. Mary Stifler rašo mums 

iš Santa Rosa, Calif., sausio 31 
d.: " T r i n e r s American El ixir 
of Bit ter Wine yra mano vais
tas, kuris ver tas augščiausi'os 
pagarbos. Aš kentėjau nuo 
galvos skaudėjimo, šitas vais
tas man pagelbėjo. Kuomet pa
inių jo prieš einant gultų, tuo
met galiu gerai miegoti, gi mie
gas apiseniui žmogui reikalin-
gausias. J į patar iu kiekvienam 
vartot i kas tiktai nesijaučia 
g e r a i . " 

Tikrai teisingas laiškas ku
ris nori supažindinti žmor^s 
su vaistais, kurie t ikrai reika
linga kiekvienam turėt i savo 
namuose. Pareikalauk savo 
vaistininko. Taip pamėgink 
Tr iners Angelica Bit ter Toni
ką, kuris geriausias kraujo 
gaivintojas. Joseph T n n e r 
Company, 1333—43 So. Ash
land A ve. Chieago, 111. (Adv.) 
e -.. i" '-

PAIEŠKOJIMAI. 

Pateškau A. Smugdino. jis yra 6 
pėdų 9 colių auggčio bliedno veido, 
kreiva nosi ir tamsių plaukų. Jis at-
važavo iš Chicagos į Rockfordą III. 
jis apsigyveno ant vieno kambario 
su manim apie pora savaičių ir vė
liaus dingo pasiimdamas mano $79.00 
viena čeki $11.00 ir gera laikrodėli. 
Kas užtemytumet toki žmogų malo
nėkite pranešti o gausite $10.00 do
vanų. 

411 Lincoln Avc. Roekford, 111. 
Telefonas Muin 3808 

Paieška u Teklios Matukaitukt*. 
Paeina iš Varnelių kaimo, Pandėlio 
parap.. Kauno rčd. Pirmiaus gyve
no Chicagoj. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jos pačios, ar kas apie jų ži
no, malonėkite man pranešti. 

T. Kalinauskienė. 
(T. Hemeikaičiu). 

201» \V. 40tli St., Chieago. III. 

CICERO L I E T U V I Ų DOMAI! 

Kas t ik ta i iš Cicero norite 
gaut i " D r a u g ą " a rba paduoti 
į jį apgarsinimą, a r kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gaut i malda 

knygių i r ki tokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Pranešimas S. L. A. K. 
kuopoms. 

Susivienijimo Lietuvių A-
morikoj Kareivių 4 kp. rengia 
vakarą, su įvairiais painargini-
maus. Bus vaidinta " C a r a s Si-
ber i jo j . " (jaĮ)iausi Roselando 
ar t is ta i deda pastangas, kad 
veikalą, kogeriausia suvaidinti. 
Prie to bus prakalbos, monolo
gai, dekiemacijos. 

EXTRA! 
Sufetok mokėjos randą ir įsi

gyk savo namą. Mes parduo
dam gražius niuro namus po 2 
pagyvenimu, vanos, elektros 
šviesa. Viskas įtaisyta pagal 
vėliausią madą. Parduodam 
ant visai lengvo išmokesrio. 
Jmokant kiek galima, likusius 
raudos išmokės. Tie namai ran
dasi tik puso bloko nuo lietuvių 
bažnyčios, Brighton Parko. 
Jei manai pirkti tai nelauk kol 
kainos pakils, bei atvažiuok 
tuojaus. Del persitikrinimo, 
mes Jums išaiškysime apie len
gvą išmokėjimą ir išrodysime 
tuos gražius namus. 

August Saldukas & Co., 
4414 So. California Ave. 
Xedc>liomi.s atdara iki 6 P. 31. 

Vakaras bus kovo 7 d., 1920 
!U., Brolių Strumilų svetainėj, 
158 ET. 107th St., kampas In
diana Ave. P rograma prasidės 
7 vai. vakare. 

Visi Chicagos ir apylinkės 
lietuviai' ex-kareiviai kviečiami 
suvažiuoti tan vakaran. 
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R E I K A L A U J A 
MERGAITES 

IC melų ir suvirs pastovios 
Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 

Puse Dienos Subatoj 
$14 Savaitėj mokinantės 

Nuo štukio $16 iki $25 -
Atsišaukite 

Superintendente Office 
Sawyer Biscuit Company 

1041 — 1049 \V. Harrison 

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

A. D. Shoup 
1546 W. 35tli Str. 

MERGAITES REIKALINGOS 
Del lengvaus peržiūrėjimo drukuo-

to darbo. Darbas lengvas. Puse die
nos subatoj. |15.00 savaitėj tšpra-
džios. Pakėlimas užtikrintas. 

American Bank Note Co. 
118 E. 20 Street 

PATARNAUTOJOS 

Geru mokestis; kambarys ir 
valgis. Atsišaukite pas house-
keeper. 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

BATHROOM VALYTOJAI. 
Gera anokertis kambaris ir 

valgys. Atsišaukite housekee-
per. 

t a k e ' " Hotel 
3001 Michigrn Ave. 

S H E E T METAL DARBI
NINKAI. 

• ** '«.JU. * 
Turį būti flrytyre savo dar

bo; kitokie lai neatsižaukia; 
gera mokestis, geros darbo są
lygos. Atsišaukite. 

Roberts Portable Oven 0o. 
853 W. North Ave. 

Reikalingus pirmus kliasos kriau
šius. Gera mokestis, pastovis dar
bas. Lai atsišaukia gatavas j dar
bą. 

Wi iland Bros. 
5332 8. Halstcd Str. 

REIKALINGOS 

Merginos i r Moteris Del 
Lengvaus 

Assembling — ir/sakynru 
p i ldymą 

S\vedgiug — puneli pre
sų. 

Pr i tyr imas nereikalingas. 

Gera alga, Švari apielin-
ke. 

T H E BOYE NEEDLE CO. 
4337 Ravenswood Ave. 

PAIEŠKO 
AK Ona Pctraleiutė paieskau savo 

brolio Antano Petraičio. Yra iš Sal-
norui. Taipogi paieškom Benifaro 
Balbrouski ir Kazimiera Uredžio. 
Meldžiu atsišaukti pas 

Kasparą Norkevičla, 
719 N. Tremont St. Keuąnee, 111. 

Paieskau savo brolio Pominiko 
Andrulaičio iš Lietuvos paeina Tau
ragės Apskričio Eržvilko parapijos 
Kaimo Biutkiskių 7 metai atgalos 
jisai gyvena CMiieago po numaru 
8132 Vmcennes St. Turiu labai svar
bu reikalą del mirusio brolio. Mel
džiu jis pats urua kas apie ji ži
note atsišii ūkite ant šio adresą. 

Jonas AndrĮrlattty 
8 M*iu St. Athol Mass. 
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Pranešu savo giminėms ir pažįsta- j 
merus iš Lietuvos, kad gaunu daug i 
laiškų iš Kauno gubernijos, ir galiu 
suteikti įvairių žinių. Kreipkitės į ' 
manė laišku. 

REIKALINGI 
2 Gabus Jauni Vaikinai ar Merginos 
* kurie kalba ir rašo lietuviškai apimti atsakančias vietas su stipriai 

augančia banką, su užtikrinimu, kad jie atsakanti, nes JŲ svarba augs 

kartu su banką. Gera mokestis išpradžių; nepaprasta proga išmok-

ti biznj. Visi atsakymai užlaikomi slaptybėj. 

I 

I 

I 

I 

Depositors State Bank 
Tiktai vienintelis bankas 4'užpakalyj skerdyklų" kuris 

yra Suvienytų Valstijų Valdžios ir Valstijos priežiūroje. 

4633-4637 S. Ashland Avenue 

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

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

^fįnmmtmi**mmmtmt -ji 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija WiHConsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten Žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo išvaži-
nėja po daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie-

• riai yra Lietuviai ir dar yra proga, 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
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Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvps Pašto 

2enkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savienišiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk-
kitu kompanijų prekėms tai mūsų • Hįnus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
bendrovė parduoda per pus pigiau. v . Gražios upės ežerai dabina visa a- Pašto ženklais, Lietuvos \ aidžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
pielinke, visur geri keliai kad ir j Iždinės Stotyse. 
blogiausiame ore visur galima iš- v . . . 
važiuoti, žodžiu sakant visi paran- Pastazenkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati-
kumai del farmeriu yra ant vietos, , kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma ; _ . . , __ , . 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan- į Parsiduoda po 25 centus UZ auksiną. 
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

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

Lietuvos Vailu ."e.-l.!^ ; a*.̂  oi d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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JtKv Kadaviėia 
4-tOS Ikp. JiareiVlS. iUtx 4 g ClJ/ton Relglus, Pa. 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICASOJE 

1 

PBARL QUBBN KOKCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 

. 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, UJU 

Telefonas: DROVER 7309 

4 m i 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES P A S I Ų L O P A S T A T Y D I N T I 
PIGIUS NAMELIUS, 

d., • šeštadienis, kovas 6 
Šv. Perpetus . 

Sekmadienis, kovas 7 d., 
Šv. Tomas Aąuinietis. 

Pirmadienis, kdvas 8 d., 
Šv. Jonas nuo Dievo. 

Žmonės dalimis gali už juos 
išmokėti. 

George W. (VNVil, 6840 So. 
MarshfieM ave., per daugelį 
motų* kontraktorhis namams I vai. vakare , Dievo Apveizdos 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI). 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
(ARBA FĖD. AP.) CENTRO 

SUSIRINKIMAS. 

I š DIEVO' AfcVEIŽDOS 
PARAP. 

L. R. Katal iku Vienybės 
Centro (arba Feder . apskričio) 
mėnesinis susirinkimas bus an-
tradienyj , kovo 9 d., lygiai 8 

SUNKIAI EINASI SU DIE 
NOS ŠVIESOS KLAU

SIMU. 

Pagal iaus ima t am priešinties 
darbininku vadai. 

s tatyt i , aną diena pranešė, 
kad šiandie Chieagoje gali
ma pastatydinti visą eilę pi
giu nameliu. Tik tam tikslui 
yra reikalingas pradinis kapi
talas. 

Medinis namelis su 4 kam
bariais, su maudyne, elektros 
šviesa, kieto medžio grindi
mis galima pastatydint i \YA 

parap . svetainėje, Chicago, 111. 
Šis susirinkimas bus ypatingai 
svarbus, nes nuo jo priklausys 
ateitis Federacijos apskr. šito
je apielinkėje. Kviečiami i r vi
si katalikai veikėjai bei veikė
jos. Valdyba. 

ftiuomi pranešam, kad nedė-
lioj, kovo 7 d., bažnytinėj sve t , 
pr ie 18-tos gatvės i r Union 
ave., y ra rengiamos prakalbos. 
Musų taut inė šventė, t. y. Šv. 
Kazimiero diena, buvo kovo 4 
d. Bet paminėjimas jos, pato
gumo dėlei, perkeltas į nedėlią, 
kovo 7 d. Ta t aštuoniolikiečiai, 
skaitlingai susirinkime į pra
kalbas 7 vai. vakare.Įžanga vi
siems veltui. Kalbės įžymus 
kalbėtojai. Taip-gi bus dekle-
maeijų ir dainų. 

Kviečia 
T. F . 31 sk. Komisija. 

Dienos šviesos klausimą 
Cliicagoje nebus lengva išriš
ti. Viena valanda paskiau] $3,000 ir duoti žmonėms iš 
laikrodžiu nustatymas sutinka mokesčiui. Norintis p i rk t i na 
priešininku ir tarpe pačiu; 
darbininku. Kaikuriems dar
bininkams del vienos valandos 
pasirodo neparankumu. 

Miesto tarybos juridinis ko
mitetas tuo tikslu jau buvo 
patvarkęs parėdymą ir inda-
ves aną tarybai . 

Tečiaus ta parėdvma atgal 
atsiėmė tolesniam aptar imui , 
kuomet gavo protestų nuo 
kai-kuriu darbininku unijų. 

Kaikurių unijų vadai pašie
pia dienos šviesos taupymo 
sumanymą. Sako, tai kapitalis
tų sugalvojimas. Sako, jei 
kapi ta l i s tam s rupi darbininkų 
labas, tai jie galį darbinin
kams sumažinti darbo valan
das vasaros metu, bet ne dar 
buoties, kad butų pravestas 
koks-nors ^pecijalis parėdy
mas. 
Tuo tarpu su tuo dienos švie-

kad O'Neil 
pradėti tą 

mėlį turėtų iškalno -užmokė
ti $300 ir paskui kas mėnuo 
po $3."). 

Visas vargas, 
neturi kapitalo 
darbą. Pradžiai butų reika
linga nors $25,000. Antkar t 
butų statoma kelios dešimtys 
namelių, tad darbininkams 
darbas nebūtų sutrukdomas. 

Butų didžiai parankus daik
tas, kuomet šiandie pagyve
nimų samdos brangios ir trų-
ksta miestui daugelio namų. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

KOMPANIJOMS PRAILGIN-
TAS LAIKAS. 

Šio kovo 15 dieną baigiasi 
laikas, ligi kurio turintieji 
mokėti mokesčius nuo pelno 
uri pr is ta tyt i reikalingus 

raštus ir mokestį. 
Didžiulėms kompanijoms tų 

Nedėlioj, kovo 7 d., š. m., 3 
vai. po pietų, Šv. Ju rg io para
pijos svetainėje, 32nd pi. i r Au-
burn ave., Chicago, 111. įvyks S. 
L. R. K. A. Cbicagos 1-mo Ap
skričio susirinkimas. Šis susi
rinkimas Susivienijimo na
riams v ra vienas iš svarbiau-
*sių, nes seimas jau artinasi , o 
reikia pr ie jo pris irengti . 

Tai-gi visos kuopos malonė
kite prisiųst i atstovus į Apskr. 
susirinkimą. Kurios kuopos 
neturite atstovų, lai valdybos 
atsilanko. Atminkime, kad ant 
šio susirinkimo remiasi visas 
seimo pasisekimas. Užtai ne-
praleiskime. 

Chicagos Aps. Valdyba. 

Dievo Apveizdos No. 1 dr-jos 
mėnesinis susirinkimas bus ne
dėlioj, kovo 7 d., S 920 m., Die
vo Apveizdos parapi jos svetai
nėje. 

Visi nariai tur i te pribūti , 
nes yra labai daug svarbių rei
kalų. Valdyba. 

"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 Ave. Arti Halsted Gatves West Pullman 

Pradžia 8 vai. vakare 
, P i rmu ka r tų W. Pul lmane rengiamas tokis didelis spektal is . P r i r eng .me to 

tea t ro vadovauja ar t is tas Jus t inas Balsis todėl neabe jo jama k a d atsi lankiusieje 
bus pilnai užganėdint i . Todėl kviečiame visus RENGĖJAI. 

----s 

PRANEŠIMAS. 

PRANEŠIMAS L. D. S. 
KUOPOMS. 

rastų pr is ta tymas prai lgintas 
sos sumanymu sutinka ir ka i -h jg j gegužės 15 d. 
kurios geležinkeliu kompani-

t tž 25 CENTUS BUS GALI
MA SUSIKALBĖTI SU 

LONDONU. 

jos. Iš šitos apsiina prisitai
kinti prie parėdymo, jei toksai 
butų pravestas. 

Matyt, kai-kuriems darbi
ninku vadams tasai sumanv-
mas nepatinka tik todėl, kad 
tas paeina ne iš jų pačių ini-
eijatyvos. 

Xes argi tai blogas daiktas 
vasaros metu kelties viena va
landa anksčiau ir vakare už 
saulės baigti darbi) ir pasil
sėti arba p a s i t r i n t i aplink 
namus ? 

i 

~lš Anglijos sostinės Londo
no pranešama, jog į pusmetį 
Londonas su Chieaga i r kitais 
Amerikos miestais bus sujung
tas bevieliu telefonu. Pasikal
bėjimas tuo telefonu atsieisiąs 
25 centus. 

TRYS PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
VAISTINC. 

Paėmė daug alkoholio ir pi
nigų. 

Trys apsiginklavę plėšikai 
užpuolė vaistinė po num. 2067 
Polk gat. Vaistinės savininką 
ii- klerką apmušė. Nuo abie
jų paėmė apie $80. Ir iš vaisti 
nės išnešė apie 20 galionų al
koholio. 

Su visu grobiu piktadariai 
nuvažiavo automobiliu. 

Kxtra susirinkimas L. D. S. 
Chica^os apskričio bus šiandie, 
kovo 6 d., 7:30 vai. vakare, 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, ant 18-tos gatvės i r 
Ln ionave . J šį susirinkimų bū
tinai tur i atsi lankyti yisi kuo
pų atstovai, arba valdybos, nes 
turime daug svarbrų reikalų. 

Valdyba. 

Del pasitaikiusio blogo oro, 
paminėjimas Lietuvių Tauti
nės Šventės, kuris turėjo įvyk
ti pėtnyėioj, kovo S d., liko 
perkeltas į nedelia kovo 7 d. 

Prakalbos ir programa pra
šalės Šv. Mykolo parapijos 
svet. 7:30 vai. vakare . 

Kviečiame 
Rengimo Komisija. 

AR 
MATĖTE? VALKATA JJ 

IŠ WEST SIDĖS 

Šį perstatymą, rengia 

Lietuvos Vyčių 14ta Kuopa 
Ned., Kovo-March 7 d., 1 9 2 0 

ŠV. ANTANO PARA PIJOS SVETAINĖJE, 
Kampas 15tos ir 49th- Cjcero, 111. Pradžia 7 vai. vakare . 

Taip veikalas yra stebėtinas kaip ir jo var<ln s. To "Valkatos" gyvenimas yra pilnas neregėtu 
indoiuyhiii. Tiek vargo, smagių su šypsą iškęsti i r gale yLsluj pergalėti., ir tai netikėtai , yra jo gyve
nimas. Vieniu* prie liūdnumo, net prie asarti pr iveda, kituose vietose yra gardaus juoko. Tai kas gali 
praleisti progą nepraleidus, n«*suuaudojus valanda l a iko savo dvasios naudai? 

Kviečia L. VVČ1T 14-ta KUOPA. 

iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfliiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiieiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiifflf 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Xorth\vestern geležinkelio 
traukinis užmušė l larvev I f it-
chcock, L212 Klmvvood ave. 

Iš skalbyklos ofiso, 2228 
\Ventworth ave., išvilkta tuks
iančio svarų sunkumo geleži
nė banką, kurioj buvo $3,700. 

ATSISAKO DIDINTI UŽMO 
KESTĮ DARBININ

KAMS. 

Anų dienų turėjo susirinki
mą apie (JO kontraktorių, me
džiagos pirklių ir architektų. 
Padarė rezoliucija nepadidinti 
užmokesties darbininkams prie 
namų statymo. 

Tas reiškia, kad namų sta
tymas išnaujo bus trukdomas. 

Pavieto ligoninėn nuvežtas 
John Costello, 40 metų, 805 
So. State gat., kurs užsinuo
dijęs medinai alkoholiu. 

Distrikto prokuroras Clyne 
pas teisėjų Carpentcr klausia 
leidinio sunaikinti dar 20 tonų 
sukonfiskuoto sugedusio mai
sto. 

Utarninke, kovo 9 d., 8 vai. 
vakare, šv . Ju rg io p a r a p . sve
tainėje bus nepapras tas susi
rinkimas valdybų visų Chica-
gos Lietuvos Paskolos stočių. 

Pirmininkai , iždininkai i r 
raštininkai L. L. Paskolos sto-
čiii ir Centro nariai malonėsite 
ats lankyti susirinkiman paskir 
tu laiku, nes turime apkalbę j i-
mui daug svarbių reikalų. 

Bendras Cbicagos Distrikto 
L. L. Paskolos Komi te tas : 
S. Valančius ir P. Baltutis, 

Sekretoriai. 

Labdaringos Sųjungos 7-tos 
kuop. įvyks susirinkimas ne
dėl io j /7* d. kovo, 1920 m. 4 
vai. po pietų Aušros Vartų 
parapijos svetaiavje, 2323 W. 
23 Prace. 

Malonėkite visi būtinai atsi
lankyti , nes turim daug svar
bių reikalų. ^ 

Valdyba: 
Al. Cibulskis, pirm. 

Antanas Linkus rast . 

IŠ BRIGHTON. PARK. 

ŠAUDYTA Į BUVUSĮ UN-
GARIJOS PREMJERĄ. 

II PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorias 

3249 Sc Halsted Street. Chicago IHmois 
T C U P H O N E BOULEVARO 611 

Budapeštas, Ungarija, kovo 
4.—Kovo 2 d. tuojaus prieš 
pusiaudienį pasikėsinta prieš 
buvusį Ungarijos premjerų 
Stepben Fr iedr icb j am važiuo
jant automobiliu per Elzbietos 
tiltų. 

Užpuolikas paleido kelis šū
vius į buvusį premjerų. Nepa
taikęs įsilipo laukianeian jo 
automobiliun ir nudūmė. 

Fr iedricb dabar t iniam mini-
Įsterių kabinete yra karės mi-
Įnisteris. 

RED. ATSAKYMAI. 

Susirinkimas Saldž. Širdies 
V. Jėzaus No. 1 draugijos bus 
nedėlioj, kovo 7 d., 2 vai. po 
pietų Nek. P . Šv. P. Marijos 
parapijos bažnytinėj svetainėj. 

Nariai kviečiami koskaitlin-
giausia susirinkti, nes y r a daug 
svarbių reikalų, o ypatingai 
kaslink pirkimo Lietuvos L. 
bonų. J . Mačiulis, nutar . rast . 

Šv. Kazinfiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas bus nedėlioj, kovo 
7 d., 1 vai. po pietų, P . Šimkie
nės krautuvėj , pr ie 44-tos i r 
So. Fairfield ave. Visos narės 
esate kviečiamos atsilankyti ir 
atvesti naujų narių. Valdyba. 

P. Zamkm, Chieagoje. Susi-
ūrinkimus daromus " L i e t u -

| vos" namuose užtektinai iš
garsina pati " L i e t u v a . " 

EXTRA SUSIRINKIMAS. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
g o s e kuopa turės extrą susi
rinkimų nedėlioj, kovo 7 d., 
1920 m., 4 vai. po pietų, Šv. 
Ju rg io parap . mokyklos kam
baryje reikale krautuvės. 

Visi nar iai kviečiami atsi
lankyti. 

Valdyba. 

ANT PARDAVIMO. 
«, E\T«A 

Parsiduoda bučerne ir grocerno. 
Lietuvių aptfvvcnto.1 vietoj, biznis a t 
sakančiai išdirbtas per daugel moty. 
Atsišaukite tuojaus, pardavimo prie
žastis bus vėliiius pAi'Akinta. 

National Meat Mnrlcet 
2001 S. JK merai-, i Ave. 

Ant pardavimo namas 4 kamba
rių A-l stovij. r u r l outt parduotas 
tuojaus. Atsišaukite. 

4145 S Mipl<'%vi-C«l Ave. 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 
— — — — — — — — — — — ^ — — — . » ^ — — — — ^ — ^ — — — — — ^ — — ^ — • — 

AR ŽINAI 
kad tas yra visiSkaf galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 

saviškiams Lietuvoje? 
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tie> pa

lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 
Ant pardavimo medinis namas, 

vieno pagyveno 5 kambarių. Pars i - i r 

duos labai pigiai, Taippat lotas ant i ~ 
44 ir California Ave. randasi prieš t — 
LietuVifika bažnyčia. 

Atsišaukite tuojaus šiuo adresų: 
Jonas Vaitkus. 

6448 S. Washtcnaw Ave. Chicago. 

9 

Parsiduoda labai pigai Duonkepyk-
1» ta rp lietuvių ir kitų tautų ge
rai išdirbta vieta apie kitus dalykus 
kreipkitės lai.šku šiuo antrašu: 

F . Bennett 
2080 KIIKM-I St. Detrolt, M k h . 

Ant pardavimo mūrinis namas 2352 
S. Oakley Ave. štimų šildoma ant 
pirmų lubų 7 kambariai 2rių ir 3 
lubų po 6 kambarius. 

Telefonuokito Klldare 7247 

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir anglų apgyventoj vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas. Parsiduoda grei
tu laiku ir pigiai iš priežasties;, kad 
nusipirkau duonos kepyklų. Meldžiu 
atsišaukti po šiuo antrašu: 
S60O lema Avcnnc Chieago, 111. 

100 
200 
300 
400 
500 
1,000 

auksinų 
>> 

?) 

M 

>> 

>> 

$2»00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

PERSIUNTIMAS 

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

auksinų 
if 

ii 

if 

yy 

>> 

GVARANTUOTAS 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

- Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siusti nueina Lietuvon ir yra išmokami i vieną mė-
S nes; laiko. 
~ Del platesnių informacijų rašyk tuojaus an t žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
^ mums priduoti aiškiai surašyta savo adresą, ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

( Lithuanian Sales Corporation 
Į 120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. 
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Iš ROSELANDO 

« 

VISŲ DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYT0JV DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmykite aštuoniolikiečiui, kad 

1920 metams Kalendorius su Lie
tuvos prezidentą paveikslų ir su 
Šventiemis, jau gatavas. Taipgi 
kas užsirašis dienrašti "Draugą"! 
ant 1920 mctij per mane tas gaus! 
ta puikiausi kalendorių, taippat 
galima įsigyti visokiu knygų ir 
mafdaknygių kaip tai "Ramybe 
Jums" "Pulkim ant kelių". 
"Aniolas Sargas" "Dangaus 
Žvaigždutė" ir tt. . 

A. Stulginskas, 
1817 South Union Avenue. U 

" DR. J , SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
R«*s. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 8666 
Oftso Cicero 49 

RAMIAME LIKTUVlfiSAI 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 \Vcst 22nd St. 

K a m p a s SL ^.eavltt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 Iki 9 vakare. 
Residensija: . * 

3114 W. 42nd SC 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 Išryto. 

| Lietuviai Tautiečiai, duodame jums žiuoti kad musų 
| Reai Estate Ofisas yra a t idarytas del jusu, jeigu nori te 
| parduoti arba pirkt i nartius, lotus farmas ir inšiuryti 
Ę namus, naminius rakandus ir savo gyvastį . Pa rduoda-
| me laivakortes, siunčiame pinigus į visas dalis svioto i r 
| išdirbame visokius įs tatymiškus dokumentus. Taigi jei 
| tur i te kokius reikalus ir norite pa ta r imo ateikite pas 
| ™us, gausite geriausia patar imą dykai i r teisinga pa-
= tarnavimą. i 
| Chas. Klimowicz & Son 
| 10801 Michigan Ave. Arba 111 East 108th St. 
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