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Lenkų Pasakos apie

U“t lenksi su didžiausia 
energija atmestą taiką, jei ta 

t bus daroma su kokia nors 
prievarta. Verčiau karė, kuip 

j pnverstina laika.

IjONDONAS, kovo 8. — 
Skaitlingos bolševikų spėkos 
pradėjo užpuolimą .prieš len
ktis dviem šonais l*ripet apy 
linkėse, sakoma depešoje į 
Centrai News iŠ Berlyno.

Depeftoje pažymi n m, kad 
lenkai bolševikus a t mušę ir 
pastariesiems padarę didelių 
nuostolių.

Studijuos atsakymą 
bolševikams.

Aiandie Varšavoje prasidės 
į fonnalė konferencija reikale 
j taikos su bolševikais. Boiševi- 
i kai pnsiųlė taikų lenkams. 
Lenkai pūty* vieni nenori tai- 

i kinties sn bolševikais. Pn:;i 
•kvietė konferencijon kilu res
publikų atstovus. 

Jau čia yra-atstovai Suomi
jos. I-atvijos ir Rumunijos. • 
ūkiama .tkdi.uj.al da, at- Į BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ 

.alavu Ukrainos. ĘmLuvas ir.' SUOMIJĄ.

I

I

Estonijos.
Lenkai nori Lenkijai sugrą 

žiali 1772 metų rube/.ius. ty. Į 
I^enkiją padidinti Latvijos, 
Lietuvos, Baltgifdijos. Ukrai
nos ir Rusijos žemėmis. Ir jie 
ton savo konferencijon <lar 
kviečia tų viefipntijų atstovu*;. 

Vietos svetimšaliai diploma
tai sako, kad lokiu? lenkų rei- 

_________ ______ ‘ ____________ i, 
briovimas yra parankus vo- t taip kiti suignonios ir lenkai 
kiečių reikalams. JSako, ryti- susilauks karės su visais knT- 
nėj Prūsijoj vokiečiai turi pa- mynais.

į 4‘Sausųjų” vadas atsiima kas 
j jam pri

b

Vartava kovo 8. — Čia lei- [ 
džiamas rusų kalboje laikraš-' 
tis Siovo paduoda *• pat virti- Į 
nančių” žinių apie vokiečių- 
bolševikų intriga/ Gusokalbia- 
vimą) su tikslu įsibriauti i 
Lietuvon. Slovo sako, tas įsi- kalnvimns kaip bolševikai

si gaminę 36.000 kariuomenės. 
Bolševikai ir vokiečiai ant- 
kart užteisią ant Lietuvon.

K itain pranešime (turbūt, 
lenkų laikraštyj padėtame) sa
koma. kad Lietuvon vyriausy
bė turinti padariusi slaptą su-
tartį mu Vokietija. Olandijos 
pirkliai kaip Kaune, taip ki* 
tuose Lietuvon niiestnoae pa
metę savo rėk alų vedimą ir 
apleidę šalį. Jie patikinę, kad 
bolševikai. vadovaujami vo
kiečių generolų, užpulsią Lie* 
tuvą it rytą tono.

Tankam? labai norisi, 
ypač dabar prieš kuriamą- 
jin Lietuvos susirinkinmn 
atstovų rinkimus, užgrobti 
didesnius Lietuvon jdutui*. 
Jiems to. neleidžia daryti 
talkininkai. Tad lenkai ir 
prasimano prieš heuinua 
visokių šmeižtų. lėčiau* la
jų Šmeižtai yra taip gramoz- 
dinjai, kad kiekvienam aiš
ku lenkų nu*Iri. Neš kasgi 
mnff- Sotins JrTktu*, kad
Lietuvos vyriausybė lartipū j 
su vokiečiais «u tikslu pa- ■ 
įtariesiem? palengvinti j«i-| 
Urmuti Lietuvon. Juk tai i 
tas pat bntų. jei sakytum, 
kad lenkai suokalbiauja su

SUOMIAI ĮVEIKe

B0LSEVTKU8

Persilaužė per jų linijas ir 
varosi pirmyn

Gelsingforsas, kovo R. - 
Suomių gene ra H s štabo.' ;<kel- 
bitų kad suomių kariuomenė 
atmušė bol&cvikų užpuolimus, 
sulaužė jų linijas ir briattjasi 
nnt Repola, Murmansko an- 
skrityj.

Londonas, kovo 8.—Jš Gel- 
,, singforso pranešama, knd ru- 
- Įsų bolševikai pradėję nuujn 

užpuu! i irų prie? .Suomiją iš ' 
j rytų šono. *

Po smarkaus artilerijos 
į bombarda rimo praeitą trečia 
' <lienj Ikolševikni užatakavo i 
suomių poricĮjas ties Sutjervi.

Vokiečių gen. Ludemlorff, ' 
buvęs gurnus karėje asmuo, su 

i skaitlinguoju štabu i>er Sik» 
, miją iškeliam Rusijon.

Suomijos seimas (riksdag) i 
paskyrė 25 milijonus markių i 
apsaugoti rsdinj Suomijos ru Į 
Įvožiu ;

Patys protestantai pasipiktino
jo. pasielgimu

• • 9 ■ —■

New York. kovo 8. — Nrw j 
Yorko valstijos organizacijos 
“Anti-Saloon leaguv” supe
rintendentą.- VV. II. Anderson 
pirm kelių dienų parašė laiš-l 
kų protestantams pastoriam: 
Nvw Yorko valstijoje. Laiš
kus buvo pmlėta? spaudoje.

Anderson hune laiške Is-gė-; 
diskai nžatakavo katalikus »r į

—
BOLŠEVIKAI PILNAI AP 

VALDYS 8IBERIJĄ.

Gen. Semionov pabėgo 
Mandžiurijon.

Washington, kovo 8. — Suv. 
Valstijų konsulis iš Vladivo
stoko pranešė valstybės dejoir- Į 
lament ui.. jog bolševikų vnl-, 
<lžia greitu laiku paimsianti;

Washington, kovo 8. — čia] gavo kontrolėn visą Siberiją. 
iš naeij-mnlėH moterų parti
ja* biuro paskelbta, knd mo-

1 terys tikini ateinančiais ru- 
donfnini* rinkimai? balsuoti 
lygint .<ti vyrais piliečiais.' 
Nes ligi to laiko 36 valstijos 
visgi ratifikuos moterų lygia
teisės aniendruentą. Reikia tik 
3 rahtiin

« KAJUM OJUrfUUH ttUVS 
NIKIAIS RINKIMAIS

ŠVENTASIS TĖVAS APSI
SAUGOJO INFLUtNZOS.

■MMMBUN TUO TIKSIU, Kad į 
bolševikai pa**okmingiay Į 
užimtų I-enkiją.

Lenkai priežingi prievartai

Kiiatijo- vnsm

UŽ neaiškų atsinešimą j gy
vuojančią šalyje prohibieiją.

i Girdi, atėjo laikas aiškiai 
pasakyti, kad ‘‘Anti-Saloon 
ieague"’ ligšiol nebuvus prieš- 
kafalikiška ir tolesniai neno 
rinti hut tokia. Bvt. sako, il
giau negalima užtylėti fakto.I

Nepavyko su ataka.

Andersun taip besąžiuingai 
uŽsipuldainas prieš 
valstijų kataliku**
vadus buvo manęs atsiekti »lu 
daiktu: Pirmiausia jis įnčgi- 

į nu užimponuoti su savą ne
paprastu uolumu prohi biri jos 
dirvoje, paskui—norėjo su
kiršinti protestantus prieš ka- 

1 tulikus ir pačią religiją in- 
traukti politikei!.

Bet ant kart jum nepavyko 
tas žygis.

Patys protestantai pakilo 
prieš Andersoną. Pasipylė 
pi'ten jį jtitdeidill. Pu vadinta- 
jis prohihicijmiu fanatiku.

Liepia pasiskirstyti.

Protestantų bažnyčios Driek 
Pn-byterimi jm-torus Dr. W. 
P. Merrill, pii- kaitę.s Ar..k 
šono užsipuolimus prieš kata 
likus, rašo:

I Vladivu-toko ir kitur revo- 

lijrijonierių vadai yra bolše
vikai. Jit ..ingiasi kjrip Vlaili 
vostokų, tuip kitas vietas pa- 
y»-*ti bolševikų vnklžoū.
' Toliaus pranešamn, kad iš 
huvtisioa adnu Kolčako val
džios neišlikę nieko Siberijo- 
je. Gen. Semionov. kurs buvo

Rymas, kovo 8. — čia sian-!

lotų susirgo ir 
ro ir ve
miria

Negana rubežiams ginti.

Vyriausybės oponentai |iū- 
>iiil«» tarnybai rieneriuii ajo- 
tus. Bet vvrifHisvhėĮę a!-lovas• • •
atsakė, kad tokio laikotarpio 
(lermaža. Wx, sako, viencriniM 
metais iš jauno vyro nr;.; h 
mn padaryti išlaikomo kai* 
riy, šalies apginėjo. Tani 
siui rrikalingns ilgesnis lafcSK

Ziun kitv, sakė vyriausy&ėe 
atstovas. Dviejų skyrių ka
riuomenėje bus kiek dauginu 

. -HIO.OOO vyrų. Iš jų daugelis 
turės tarnauti kolonijose. Ir 

I jei tiirnylnis laikas bus apri- 
j buotas ligi vienerių metų, 
tuomet nebus kum nei m be
zių apginti.

Bet tai dar ne viskas.

Prancūzijos -enate |m<luota 
keli sumanymai apie vi^atina 
visų vyrų militurinį lavinimą.

Ligšiol Prancūzijoje veikė 
priverstinas kareiviavimas. 
Ik-t buitį kni-kurių išėmimų. 
Gi ateityje norima kareiviai'!’ 
pa<laiyli visus vyrus.

Vieno sumanymo pirmais 
pušnius, toksai:

“Kiekvieno prtyicuzo pil^^ 
rio pinniaueioji priH®l?/iė už- 
tikrinti šaliai apgiminą. .Mili- 
tarinis Invininuis ir tarnyba 
yru pareiga visiems. Nuo mi- 
litariniu lavinimo ir tarnybos 

j paliuosuuja tik rienų-riena 
, priežastib — nesveikumas.“

Sulig sumanymo, ki<*kvienas 
Prancūzijos pilietis skaitosi 
kareiviu pradėjus 2h metais 
ir baigus 45 metais amžiaus.

Pn-kirtą klikų kiekvienas 
iėlmna veikiančioje tarnyboje, 
gi paskui atsargųjį’. Atsargi
niai kareiviai paskirtais Ini- 
kotarjiims šaukiami lavimnum

Prisibijoma vokiečių.

Nors taikos sutartimi nuola
tinės Vokietijos kariuomenė* 
skaitlius visai susiaurintas. 
ta»t icas gaii pasakyti, kas ti
krai veikiama vokiečių.

čia ajitiiriuui informacijų, 
kad Vokietija turi taip siior- 

savo skaitlingas

Paryžius, kovo 7. — Pran
cūzijos parlamentas žymia di
džiuma balsų priėmė įstaty-l 
mų, .sulig kurio privcrstiuuu 
militarinėn tarnybon bus pu-, 
šaukta 27(>,0(Mi naujokų iš 1920 
metų skyriaus.

Paskui pnrlaimmtas svarstė| 
nbclniiosius mi litini nė- tarny 
bos reikalus Prancūzijoje. Te

' cinus 
darė.
mihtariniam parlnmrato ko
mitetui.

Apie militarinės tarnybom 
ilgumą kareiviams taipgi nie
ko nvnutiiitn. Nes karės minis- 
teris pareiškė, jog ta* prigu
lėk nuo aplinkybių, mw.» h»Įi- 
me.-Tiio tarptautinio stoviu ir 
j ingai imis nuo pečius tautų 
sąjungos veikimo.

Daug kareivių bus p&liuosuu-
ta. •

“Sausio 1, 192(1, Prancūzija 
t u rojo išvi.-o 794,<J0U apgin
kluotų kareivių”. j>u>akojo 
parlamente iyriuu*y1*’s atsto
vas Jean b’abry. “Iš tų karei
vių Imvo 51(l.(XN) baltųjų eu- 
rop'-nų ir 284,(t()() spalvuotų 
iš kolonijų. Per sekančius ke- j 
turis mėnesius iš tų apie 330,- i 
000—vyrų bus paliuosiiota. • 
Kiek tolėliau turės Imt puliuo-l 
suuti ir I91S metų skyriau*- 
kareiviai, kubmet jiems pasi
baigs trijų metu tarnyba. Ly
gini lm< »»nJi»!«*•!!»»♦.i ir laisvn- 
norini.

Bus pašaukti nauji.

Kasgi turės būt ]Midnrylu už- ■ 
kimšti tas dideies kari,mirs-j 
nėję spragas!

Pirmoje vietoje vyriausybėj 
jmsiųlė jiašauktį tarnybon naų 1 i 
jukos iš 192G meių, taip pii-'i 
nai. kaip buvo daroma karėsi] 
metu.

Iš šaukiamų naujokų 170,-Į 
(NMi iš jų hm* jMišRukta dnr ši ganizavusi 
mėnesį, (ii kiti KMi.OOO bus pu i atsargas, kad grvitu laiku joa 
saukti ateinantį rudenį. gali būt sumobilizuotos.

Tus reiškia, kad p«» balnn- Tos
... •• •, •. • • - -—nžm Prancūzija ---------
tarnyboje 
dviejų skyrių.

“Manau, Anti-Saloon leagne 
viršininkai atliko didelę klai
dą, mėgindami pasėti nesuti
kimus tarpe protestantų ir ku 

■ tulikų proliibicijos klausime.” 
Dr. Merrill toliau* tai “ly

gai” pataria pasiskirstyti 
(iškrikti), jei kartą prohibi 
cija j vestą, ir savu nereikalin
gais trukšmavintui* ncerrinti 
visuomenės. Nes tukino jiari- 
elginm •‘lyga“ pagamins san 
ir prumlncijui «li«lv.-i*j >kaii- i 
lių priešininkų. Nei jokiai |hi-I 
vieniai organisacijai m-enlil 
pavykti įirrvrndinli joki įstn- 
tymą.

Amlerson savo laiške buvo 
. kad protestantai pa- 

zmones, kad ju* pildytų prold-Į storiai jo tą laišką paskaitytų Į 
ivo tmžnyčioM*. Dr. Merrill I 
t* i sakė tn nadnrvti.

kuomet katalikai pradedą 
maišytios pr*4iiblcij(»- klau«; 
man.I

Katalikai mažai gelbėję.

l
I

Anderson n’rado blogų daik
tą, kuoniei kartą pakviestas 
prolubiei joii i -1 ų tusi rinki man 
Dėjo Noa V«/rku Arkivysku
pas ir bendrai ku protestantų 
pryreriais niaukė prieš pro- 
hibieijos pri' Ainiukue.

Tuomet Arkivyskupą- t*r.v<>

i
I

"Į užėmę* Kolčako vietą, pabėgt I ataukyme maždaug taip buvo 
j pasakę*: Prohihirijos įstaty
mas gyvimįn Katalikai ri 

i suomei pildo šalies įstatymu*. 
• Tad nėra reikalo tuo tikshi 
' rengi i prakalbas ir raginti prr

Mandžiurijon. Sn juo išnykn- 
ui ten ir kolčakinė saldžia.

BUDEGt DAUG TABOKOS

. aaugcns pra- į 
Vatikane. Sir

Davton O. kovo s čii
sudegė tabokos sandeli. pri- 
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informarijo? neg H 
militarin’ji ■' džiuginti prancūzų. Kur!. 

turės ktnvivii) i- ragavę baisenybių bus lab.
' atsargesni.

daug fnnafinirai pnriŠventusi ’ Raloort b-agu 
prohihirijai. kaip turėtu but.l ima atakuoti 
B*-t Anderaon kly-tn tvirtin-‘ likų Bažnyčią.

[ damas. kati kataliknose ne-
i butų < In u geli o stiprių prohi 
hirijos šalininkų ir už prohi- 
biri ją veikėjų.”

Gubernatoriaus žodis

I »l

ninku!

Gubernatorius Edward« 
Andersoną pavadina apmoka
muoju fanatiku, turinčiu tik- 
rią sukiršinti vieno tikėjimo
xinon<*s su Kito tikcpmo žmo
nėmis.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS W S S ). 
_ ------------------------------------------J
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ORAUGAS

Apie Kauno Riaušes
v<> 
ta*

LIETUVOS MISIJOS TOLI 
MESKIS MARŠRUTUS.

mo ir Designiog Mokykla.
Mimu* toUnia Ir įsokymo budu jų» 
trumpu laiku temo tam* rito am«-

Dalykų išaižkimm&s. bolševiką gaujua išvytus,
——— kiečiui išguitį, netrukti*

Daugeli* labai »u*ir«ipiiu> hu» au lenkais, rie tu, nž

f

L1ETITTU KATAT.TKf niKXnA«TI8 
“DRAUGAS”

Ebii LikIk u, liakyrut nt-dėltliculu*.

ritHNVMFIMTtiS K.UNA: 
CUJCAGOJ !K raUKNYJE:

Uocailv. «.••,••.•••••».. SG.OO
Pum-I MrtŲ ................................. 8.fi0

SW. VAIST.
^lolaiu— .•••••••... •%'. 1&.00
IhisH Metų ................................. X.OO

Pranumirata mckual Ūkai n a lai. 
kaa atuuluMi nuo užairalymo dienos no 
nuo Nauji) Metų. Norint permainyti 
•Oroiui viiui d a reikli pri«ių»ti Ir mnu 
BdroMui. Pinigai gviluu*ia Mųail te{M>r. 
kant kronoje ar expr«M “Money Or- 
4*r** arba Jdodunt pinigu* J regio- 
truutų LaUkų.

'1 “Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46tli St. Chicago, IU.
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Žinios iš Kauno ir 
Lietuvos ras kola.

Angliškieji Amerikos laik
raščiai patalpino telegramų, 
kad Kaune buvę kareivių suki
limo. Tokiu budu tas praneši- 
ma* pasidarė viešas plačiai ži
noma*. Tada kįlo klausimas ar 
talpinti tų žinių į lietuviškų 
laikrašti ar no f

Kai-kurienis mų* skaityto
jams rodėsi, kini netalpinti, ne* 
tokia liūdna žinia gali suma
žinti žmonėse norą pirkti Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonus. 
Kiti buvo visai priešingos nuo
monės. šitie sakė: Lietuvos 
žmoiK's ąra ne vaikui. Nuo jų 
iiiųmslėpsi žinią tilpusią ang
liškuose laikraščiuose. Dar-gi 
]javujiuga jų «*|ėpti, nes yra iš- 

’4»iny jd-^’vnų visai]) trukdan
čių tą paskolą. Tie tuojau* pa
lei* žmonėms šnekų, Imk visi 
paskolų* rėmėjai užtyli nuo 
žmonių knip kas yra Lietuvo
je, o tik vilioja jiinigus iš Ame
rikoj lietuvių. Tokiu budu tylė
jimas gali kenkti ir protin
giems, kuomet pusnkymas nt- 
liaugjs tik šiaudadušiu*.

Perskaitę telegramą apie 
Kauno kareivių nerimavimus 
mes pasti-lN’jmnr, kad ta telv 
gramo y m lenkų |>asiųstii į 
Kuropo* sostines. Tai-gi ir pri
dėjome skaitytojams pasiaL.i, 
knd ]**rduug netikėtų žinioms 
apie kareivių maištus, nes tos 
žinios eina iš lenkų.

Amerikoje yra Lietums Mi
nija .Ii jau turi tiek pinigų, 
knd guli nusiųsti į Kauną tele
gramą ir užklausti ^aidžios

moka algas slaptiems jx>liUš- 
kicins agentams užrubežyje, 
liausis mokėjęs algas ir lietu
viams parsidavėliams Ameri
koje. “Draugas” tikisi, kad 
neparsidavusieji ir nežioplieji 
lietuviai netikės parsidavėliai* 
ir žiopliais.

Tai visas mus atsakymas.
Žinios iš Kauno nenugąadins I 

nei vieną protingą lietuvį. Len
kai buvo paskleidę gimdą, buk 
lenkai užėmė Kauną. Tai dar 
didesnis daiktas negu kelių ka
reivių maištas. Tečiaus dcl to 
paskalų Lietuvos neprigulmy- 
bė nežuvo. Ji nežus nei dėl pa- 
skalo apie Kauno kareivių su- 

lUt** I 
tvirtina, kad visi kareiviai su
kilę, o tik dalis ir da gi maža, 
ištikimieji sukilėlius numalšė. 
Tai ir viskas. Kareivių sukili
mų yra buvę Prancntijoje ir 
Anglijoje karės metu. Tiula tie 
sukilimai pavojingiausi. Bet-gi 
dėlto Prancūzija ir Anglija ne
pralaimėjo karės. Kareivių su
kilimai yra buvę ir Lietuvoje 
kol dur ėjo karė su lmlševikais.

Pavojaus Lietuvę** neprigul- 
mybei iš tos puta** nėra. Lietu
vos paskolos vertė visai nepri
klauso nuo gerumo ur blogumu 
kai-kurių nenaudėlių padaran
čių negerai.

Kareivių maištus gali būti 
pavojingas p. Galvanausko ka
binetui, Liet nepavojingas Pa
skolos Ismums. Jeigu intrigan
tas, kuris sukurstė dalį karei
vių prieš valdžią, galėtų įveikti 
visų Lietuvos kariuomenę, tai 
jis nuvertęs Galvanauską jmLs 
imtu vnldą’ti Lu'tnvą. Jin vis- 
tiek turėtų išmokėti unsknlą, 
nes ji yra nu Galvanausko, o 
Lietuvos paskolų.
Buvo .Šleževičiaus niiiiislerijn. 

Ta pradėjo traukti jinsknlą imt 
Lietuvos. šl<*ževi<*iaus ministe
rija pasitraukė, liąt jmskola lie
pusi traukė. < 
kas dėl kareivių ar dol ko kito 
imsi trauktų, tai paskola 
tiek liktų.

Kareivių sukilimus yra blo
gas. poiktiua.** ir kenksmingus 
iluiktas. liet jis nekenkia pa
skolai. Paskolai kenkia parsi
davėlių agentų liegėdiškurnąs 
ir kai-kurių jų klausytojų tam
su mas.

kilimu*. .Tuk nei pu^kiu&s

žiniomis atėjusiomis |**r 
Lenkiją apie Lietuvos ka
riuomenės sukilimų. Kainus 
žmonės tų žinių nenusigandu, 
bet nedori Lietuvos priešai 
tas Žinias griebė ir kreipė, 
kad kam nor* pakenktų: ar
ba Lietuvos paskolai, arlia 
nors tos Įiaskolos rėmėjams.

Čia jmduodame perapaaa- 
dinę iš Kauniškės “Laisvės** 
«rrr»fn vtrnta«nl.
kus Lietuvoje darosi ištūrų- 
jQ-

Musų priešininkai, ko negali 
kardu padaryti, stengiasi tai 
padaryti agitacija, šiandie
musų narsiąjai kariuomenei, iš
mušus priešininkam* iš rankų 
ginklą. jie savo tikslo pradėjo 
siekti agitacijos keliu. Agitaci
ja buvo varoma prieš musų 
valstybę. prieš siekimą jai nv- 
priWaBe€ffiybė* visą laiką. Tni

trejeto mėnesių ausi rink* Ku
riamasai Seimas. nustatys 
žmonėm* tinkamą pastovią 
tvarką ir galutinai jie visi au
stus Lietuvoje .dirvos varyti 
savo griovimo darbų. Jiem* 
svarbu neįialeist K u nu mų jam 
Seimui susirinkti. Suirutė, re
voliucija, tui galėtų padaryti. 
Provokacijos nori vesti prie 
suirutės. Ir niekad užtad tiek 

; I nebuvo liaudis ir kariuomenė 
piovukuojuiuu. >iek >iuni.uv. 
Provokacijos keliu įsigalėjo 
rusuose bolševiama*. tos jiems 
ištirtos priemonės griebiasi ir 
pas mus. Kas mums Išlieka 
darvti* Sukūlimi iu x»irutč. luvV ,r J

J Lietuvos

npie tuos kareivių sukilimus. 
Mes neabejojame. kivi Misija 

padurė. ir kad gavo atsaky
siu, I "ž kelių dienų ji tų atsaky
ti# išsiuntinės redakcijoms ir 
rišos baimės pasibaigs.

Lietuvos Misijos pirminiu
os p. .J. Vileišis viešai kalbė
li apie buvusius Kaune kartu
lių sukilimus prieš vnldžių. 
t vigu jautų sumišimų patninė- 
iiua.* yra jtasitarnavuuas len
am tai i .-eitų. kad p. A jJvišio 
nitu buvo pasitaniavimas len- 
a;;;s. Kernį tmicgenya t varko- 

|*. tas p. Vileišiui tokio apkai 
itiiruo dėl tokios priežasties I 
opudarys.
Iru lietuvių parsidavusių

nglAiiis, ]’tc mato, kad “Pran
as'* ginu Lietuvos neprigul
tą lię ir nuo anglų. Tai tie un- 
lams parsidnvuhirji dabar per 
B'uagentus ir per neatsargius 
j agentą klausytojus skleidžia 
;u*iudu-. buk “Draugas*' tar-

■ ••hų L ■ gėdiškai na s 
L Jo* CluuaMuėi v ra! 
uivę. Jeigu jie J

V T* IA* t?«WllUM4*»iUI IC >F’|

dė musų tautų per šimtu.- mc 
tų. Pasaulinis kuras sunaikino 
galybę pasaulinių tironų, o 
mum*, lietuviai, atidarė vartus 
į Hcpriguhnybę! Lietuvo* sau
gų* vadovai pajuto ir pamatė) 
U) progų: jie siūdinote į vienųI 
būrį ir, liepsuoliune karu «u-Į 
kuryje, sunkiausiose aplinką- I 
bėsr paskelbė tautos vardu 
Lietuvos nopriguhnybės obal- 
sį! Tas atsitiko vasario 16 d., i 
1U18 metuose. Tų dienų truko 
Lietuvos vei'gijua pančiai; ji 
lapo neprigulminga. laisva tau
ta!

Broliai lietuviai, musų tėvy
nė, Lietuva, pasiliuosavu iš pu 
ęvą-kupu uuUUhKu j. jlų
laisva. Bet jinai turi daug prie
šų. kurie priešinasi Lietuvos 
neprigulmybei, kurio visokiais 
budais stengiasi pavergti Lie
tuvy ir jos piliečius! Ar OM&i 

_______  i sūnus lw»i jos piliečiai. 
lUlemime, ka<i musų tėvynė vėl 
pakliūtų j vergiją?! Ar mes 
daleis i me. kmi sugrįžtų rusų 
kazokų iiagnikos.Jinįėjimų kan 
lęynės ir Sibiro žud.vnės?! Ar 
aws ±tlcim:;'.c. kad Irukai atei
tų i Lietuvą ir vėl jdaktų lietu
vius rą'kšteiuis?! Ar mes nori
me tapti vokiečių vergais? Ne! 
ir tūkstantį kurtų ne!?? Mums 
Įrei’luU išni imiėh Viriu eiHru i Ui į 
to. pagalinus ir pačio* gyvybės,) 
negu vėl tapti vergais!!!

Me* pirksim ljetyvos lJuo- 
svbės bonus:4 •

Statysime prieš priešus 
krutinę;

• Iftvvsime iš tėvy nės lenktis,• • *
pOHUS. I

• •, . ***. 1 • • •
G&lutūuu, neimu

Šiuomi Chicagos lJistrikto 
Komitetas Lietuvos Laisvės to. 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutų au- 
rengtą sekančiose kolonijose

Utarmnke, kovo 9 d.: Rast 
St. Louu, ni.. 7:30 vai vakare

Seredoje, kovo 10 d.? So. 
Oniaha, Nebr., 7:30 vai. vakare
Pėtoyčioje. kovo 12 d.: Grand 

Rapids. Mich., 7:30 vai. vak.
Augščiau nurodytos koloni- 

j<- f 
; atžymėtose dienose lie atmai
nos Metu vos Misijų.

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

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

Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai pasitiktų Misijų nuly- 
di**t j rusirutkūso vietų.

Vardu Chicagos Dist rikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto 

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

Chicago, 111. 
Telefonai : Drover 701, Drover 
3514, Yarils 6126.

Mm turime didiiaualu* tr Kau
nui kirpime, dmljrninr ir aluvltao 
akyrlua, kur kieltnvaM fauna *erot 
nrekUkęn benimokiiMUaMM.

Vliuoae nurimo įkyrimam motino* 
varomo* eloktror jo<u.

KvieAuuae klckvinu nteiU tilte ko* 
kluo laiku, dienu n* Mr vaicarnU, pa- 
•»*»urėU ir patekalbūtl dėl ■fb'KV-

J'aiierti* dumiuoa aulte tntcroa, vi- , .■
•okio stiliau* Ir dydžio te bet kūriau 
madų knyvon.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

• •
IH N. ŠTATE arrilEET. CIUCAOO.

Kampai Lake Su. ant <-tų inkų

r

Dr.A-BURKE
(Lietuvi.)

J Dr. P. P. ZALLYS f

Lietuvis Dentistas
2 I0M7 Mo. Mlcblsao, A,rjjar. *

■......... <
J TALANDO«ll • tti • VOtar*.

X

CICERO LIETUVIŲ DOMAI?

Km tiktai ii Cicero norite 
gauti “Draugų** arba paduoti

galėtų privaryti įrie grabo imi 
sų nepriklausomybę. Nustumi- 
nuis tolyn ar ■■rdytiMM Ku- 
riamojo Seimo, i«Iml jMivojin- 
gas musų vaistą Im•» gą-vą lrfi 
smūgis. ViaiJad knip vienas 
pri^aiomr siitei tu provokato- 

agitacijai įsigalėti imtiesjogi-Ijr provtdsaeįp.mij j kovų. 

[ Vyriausybė turi liausti provo- 
| kntorius lygiai su aktyviais 
musų nepriklausomybės grio- 

ivikais. M ūsų-gi hivsuouiem** 
ir šiaip susipratu-n.i juliečių 

I pareigu.
'griauti, aiškinti žmonėms jų 
melagingumų, danti jas nejia- 
vojingomū. J tik liek dirbę, tiek 
aukų padėję^ tiek nuveikę ir 
pnsijrę jirie tlkreMiio ir pasto
vesnio gyvenimo prieangio, ne
gi galim dalei*B, k:id visa vė
jais nueitų, kad tiek laistė* 
viltimi išgirvejię vėl pakliutu- 
mėm į svvtimų.-jungų: o musų 
priešininkai melagingas žinia* 
platindami prie it' mus yeda.

A’. Mikdlau^kaif.

niu keliu padėjo šlež**viri«ns 
kabineto klaidinga šiuo žvilg
ami |Kiiitika. Kaunas tuomet 
tajss kaip ir Įiriebėga hrJžovi- 
knojantivins agitatoriams ir k<>- 
misurums. Kas jų jautė pavojų 
proviiH’ijoj, bėgo į Kauną ir 
čia rasdavo ne tik malonų pii- 
ėminią, liet nekartą ir valstybi
nę vietą gaudavo. Atsitikdavo, 
kmi tekis agitatorių*, išls gęs 
milicijos ar komvndanto var
du. grįždavo einu j»ar kaipo 
valdininkas ir toji pat milicija] 
turėdavo jo klausyti. Jie tapę 
valdininkais, jau drąsiai gali’jo] 
veikti ir platinti savo idėj. 
\'iehi jų dąugiau padarė, kiti 
nmž.iau. Kai-kurie lievaldiniti- 
kaudami, kai kur ištisas ąpy- 

Jei ir GulvaiSaus- M®* ’v,'h‘ * ‘rJ"° P‘,,k

MUS SANTIKIAI SU 
VOKIEČIAIS.

IC» •

i4

ies. Kitų vaisiui dar m*|ut*in*-

vis dė. bet jaučiami. Be tokių ofi-
<*:jaliii agitatorių, turim** dar
ištisą eilę kitokių. Vieni jų dir-
bu 4« visuonioninį’’ darluj. pa v..
organizuoja profesines sąjun

tnx ' provokarijaa

APGINKIME LIETUVOS
LAISVĘ.

Vargiai rusime kokį jiaverg-

’■ ’ ♦ *
įnešimą valdžiai, kad duotų 
jam užtektinai durnų pripildy
ti vietų didžio* Pemisvlvanijoa 
valstijos. Jis | nusitenki na hile 
baltai.** arba juodais durnais.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRKOL’IS

utmi*Of&i*Jm Ir OUigi 
l*«rkAM *«o tna^w rUU t 

btįčium *>Hl 
MII WT 4M ■>>*.
Tel McEslcrCl 

—-v jnri w. <m> au 
(Člrlhte gaM

Vate*4aa: lt irta Iki 1 »» Statę •;» UU 
• vakar* ŠfaMMattta 1 Si II rrtala 

Tat BauMirant IM

Skolinamoji Kyly Kasu Vo 
kiatijoje vadinasi Osblarlvh- 
i lenkas m*. Ji šių metų pradžioje 
kreipėsi į Lietuvos |>asiuiitniį 
Berlyne prašydama. kad Lie- 
lova atmokėtų milijonu* tUMi 
tūkstančių puskolintus kietu

[•vai soiig sutarties myauo jihl, 
1JH!> m. ir pridėti nuošimčiu*. i 

Lietui og atstovas atsakė, 
knd negalime ton skolos ui" 
kėli, ne* ji yra neteisėta 292 
straipsnis Taikos nutartyje aiš
kini panaikina visa* Vokietijos 
sutarfis fu liudija ir sii vnlsty- 
Inunis buvusiuiuis jm> llusiju 
prieš rugpjūčio 1 d..‘1914 m.

Mų* pasiuntinys Berlyne 
taip-gi paaiškina, kad minėtoji 
paskola nebuvo paskola, 
priverst i ims pnrduvimns Lie
tuvai vokiškų vertybės pojierų.

IS LIETUVOS.

Finansų Prekybos ir Pra-
monės ministerija Lietuvoje 
jM’rka nuo žmonių linus. Tam 
tikslui yra įkurti priimamieji 
punktui, kur dirbu miniAteri- 
jue įgaliutirioi. Moka nuo 30 
auksinų ligi 350 auk. už pūdą.

Perkamos taipgi pakulos 
yra 60 auksinų už puiią men
kiausių ir 125 auksinai už padų 

r ra;ąUu
i JO auksinų už pudą.1 
i M misteriu raus <ln- I

“S-

Tutkui

Apginsime laisvę, tėvynę!
Kuris Lietuvis neprijaustų ir 

neremtų IJetuvos neprigulmy- 
Ih*s reikalų ir kuris galėdamas 
nepirktų Ueluvos Laisvės bo
nų, Im tas neranda ramybės 
pasaulyje.

Kuris galiaiauias neperka L.
L l*..lx>nų, tas yra laisvės bei 
liuosyliės priešas...

Jonas P. Poška.

DAR NORIMA SU MARSIE-

1 .lis ketina visus tuos durnu* su
traukti į vieną didelį kamuolį ir 
tvirtina, kad Marsiečiai be ube- 
jo juodybės jj jj* žinos, kad že
mė* mėgiita su jais susikalbėti, 
ir jie atsilieps mums. Profeso
rius Creimhau* net taip įsigilino 
į savo teoriją, kad išrado būdą,

imijiės?

gas, vedu centralinius biurus, 
leidžia laikraščius, Lietuvos 
vardu derasi su nepriklauso
maisiais ir lenkų “nuosakiąja 
demokratija’’ ir tt. Kiti veda 
savo dailią sluptu: mėto pro- 
klemncijns, reikab* pjausto te- 
lefoiių ir telegrafų stulpus, ren
giu streiku* kartu su lenkų im- 
perijalistais (faktas dokumen
taliai išriKlytus). šaudo iš |m- 
krumių i kareivius ir tt. šian
die labiausia jų vartojamoji 
priemonė, tni visuomenės pro
vokavimas, leidimas klaidingų 
noni. kuriuniis nori sudrumsti 
visuomenės ramylię ir sudrum
stam vandetiąj (Mgauti sau žu 
vėlę. Ko šiandie neišgirsi pro- 
vim ijoj: tai kabinetas sugriu
vęs ir jo violą užėmę liolševi- 
kni, lai sukilusi Kauno kariui' 
menė įkūrusi kareivių tarybą ir 
Iatėmusi visą vabižią, tai krik 
š'-iouys demokratai susitarę su 
lenkais įvetlę baudžiavą, tai ki
tur kariuomenė išžudžius! savu 
karininkus ir daug, daug kiti; 
įvairių įvairiausių nesąmonių, 
kuriomis bauginama visuome
nė, platinama šalyj neramumas 
ir trukdoma ramiH valstybėlę 
kūrimo dariias. Dirlioma tai 
įvairiai* budais: liaudžiai ]ia- 
sakojama. kad jie visa tai snv<<

tą žmogų, kuris netrokštų lais ČIAI8 SUSIKALBĖTI.

vę*, liuosybės. Žmogų.-, pakilti 
jvęs į nelaisvę, visokiais budais 
rūpinasi iš jos išsivaduoti, u iš
sivadavęs jau stengiasi nelie- 
pukliuti diiugiiiii. Dar viugmti 
rasime tautą, kuri su milijonu!* 
piliečių, norėtų būti nelaisvėje, 
Is• svetimu |Kiliii*ku, nepakeli- 
ėianiu jungu.

Svetimu* jsilitiškus jungas 
I \ ra lal*ai sunkus ir skaudus pa
vergtiems piliečiams. Jis kan
kina pavergtųjų kimų*, skaus
mais varsto jų širdis ir amži
nai žudo jų sieliu. Pavergtasis 
neturi liuosyls**. neturi nė tei
sės; jis negali jjasiskųsti. ne
gali jiadvjiioii, tik nusisukęs 
graudžiai apsiverkti.

Lietuvių tauta nesu sveUmų 
politišką jungą per penkis Suu 
tus metų. Per tą laiką jinai iš- 
k«*ntėjo nežmoniškus negirdė
tus pemekiojimuo. Lietuvos pi- 
liečiai(tra) buvo tironiškai 
kankinami kalėjimuose, išvež
ti Sibiran.ir tenai kankinėmis 1 I 
uužud.<ti. šimtai tūkstančių pi- , 
liečiu buvo išmėtyti iš savo na- i 
mų. kaip ]>aukš:<-JUi iŠ lizdo, o 1 
ju mimai, ju turini atiduoti ni- < 
sam*. Lietuvių širdgėlos, bei djutą riksmą, ar m*, tai čia no-

Senovės istorijoje yra jama- 
kaitė, kad vienų kartų užėjo 
žmonėms noras susikalbėti su 
kitomis planetomis. Na, tai kų 
čia imdanusf Netrukus atsira
do keli gudruoliai ir štai kų su
manė: Visi gyventojai turėsią 
susirinkti paskirtoje dienoje j 
vienų miestų. Jųjų vadas duo
siu* ženklų ir fudii visi turėsią 
rėkti kiek tik gerklė nešu. To
kiu buriu, gudruoliai aiškino, 
kitų planetų gyventojai išgir
siu šį riksmą, žinosiu, kad Ui 
OH-yiiiinins Kil utis susikali kėli. J• y ■' i tr ’■ ’ ”MI 
ir jie atšauksiu atsakymą. Mat, 
vargšai tikėjosi susisieksią 
vienu riksmu.

Bet kuomet Įiaskirlas laikus 
prisiartino, visi žmonės susi
rinko j tų pačių vietų ir jau 
laukė ženklo. Kuomet jau atėjo 
taika* duoti tų ženklą, Mai kas 
|msidarė. Ženklą davus, nei 
vienas baisas neriktelėjo pla
netų link. Mat, visi norėjo iš
girsti kaip l»endra» riksmas! 
skamta*. ir visa num*, tu im
ties žiugeiduino h j mula, violoje 
H’kri, kUuaėai. Ar kiti; planetų 
gyventojai afjnntė jų isivair.

• a

MargartU.

kuriuo galės sutvarkyti durnus 
nuo išsiskleidimo į atmosferą.

Klausimas, kokiais kitais
žaislais tie firofesoriai beužsi-

LAIŠKAS IS LIETUVOS.LAIŠKAS IS LIETUVOS.

ainiui* matę. Bolšelrikuoj&n- 
tiem* padedu lenkai, vokiečiai 
ir kiti musų priešai. <> jų no- 
liausi pagvibi įlinkai tamsų*, 
nesusipratę musų visuiHąenėe 

| elementai. Ir ko jie nori )in- 
*iekti ta»< melais ir prov«»ka<ė 
jonu*.' Jų tikslai mums labai 

Įuiškųb. Nepažaast b« t-gi jų vi 
imi jmsiHiuni išanlvti LietiivuA 
darini. nusli>i.iuu j<»»* hiisy,*

| POJUItgtell pi H? kiti*** \ Mi^lV • i
V ■

ir?k, Lictuvn gj'VM; i

kaneioN krūvon raimto* išsau
sint ų Nemuną, o jų iilietos aš* 

j ru*. jų išlietas kraujas pripil
dytų jj? Alintų tūkstančių Li« 

Įtnvos sūnų kaulai trtmėja Sibi- 
|ro čaltoje žeiiH-je! Už ką?!! 
Įl’-gi už tai, kad tie piliečiai 
troško ir kariavo už tčvrnfcit

svarbu.
Bet svarbu yrn takia*. kad

Kun. Jonui OlechnaviČiui, 
Amerikoj, Omaha, Nebr.

Lietuvos
Kaudunujo Kryžiaus 

V’yriau*ioji Valdybų. / 
1920 m. Sausio 21 d.

No. 37

Vyriau.-ioji Lietuvos K. Kr. 
Valdyliu. p m nešdama Tamstai 
apie gavimų “dnifto** ant su
mos $1560.00, taria Tamstai ir 
Lietuvių B. Katalikų Žv. An- 
taor* nurucHMU nz sntMikU*--  r* <t*-r~r- • i <y v rr——— i 
ką savo širdingiausių ačiū.

Musų tolimi broliai Anieri- 
kiečiai neužmiršta uiumi nu- * 
vargintų ir suklupu<<!ų ]>o to 
baisaus buvusio o dar ir tebe- 
<dtęwia»čio karo ir priduoda 
mum* mn* kūrimo darbe e- 
nergijos ir vdties ir švie«e«nį 
atvilios gyvenimą.

TamMų auka pinigai.- yra 
t ik* bausi ai nuspėta.

Mes gaunamo iŠ Amerikie
čių aukų ir daiktais kaip tn«:l 
rūbais, vaistais, perrišamąja | 
modžlagn ir nž viską tat esa- 
aie divl/.iiii di Ikiiigi, m - i i*Lu 
to pas mus gulinu gauti žy- 
rniai pigiau, negu upsciiu hh- 
kMvn*i*m< vien tik nesuimti?-

IM

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Stroet 

CHTCAmi, IIJJMOIM 
V«ie<oM» Varto MM

Vai»o4o«: — • HU 13 i* ryta; 
.. a w i**t*** t** • -*-fc 

aite nuo B no a ra!, rakara.
-------------------------- ---------------- --------------------

Įsi istorija pasikartoja dvide j 
[-imtame šimtmetyje.

Chemijos profesorių*, Jonas 
.1. Cramhnir, ir moktdininkas! 
Sir Oiiver Izodge, nepasiteuki-1 
na “bevieliu tdrgrnfu ir geo- ! 

ku-
Jie štai ką į 

dudlai* keli-1
M

mo*, trimitą gi mum pinigų, 
pinigų ir pmi,rų.
Vvriav ▼ i ia siosios Liet K. Kr.

*'*V* kad jie jUaiiiio ajišviotą metrinėmis priumonėtai*
jūliečių. kurio nu# iiopjtsumkč. 

nauju pramanė:
•3 Irta sUMknlbčt: su
a < tojai*.
i ų Profa»oriu« Crenahaw j* 1 
tu’Hrvn \I#>r K«degtjn« davė .• A

rv

\ uidvlm.- Pirmimuku

K. Šliupas,
Reikalų Velėju*, i į jį apgarainimą, ar kokį dar- 

M Lmpis. >»ą (įobą) kreipkitės prie. p. f t 
A. VažančhUM.

UCMRItH !<>>»•»«• i
. 1«2 Su txw» Are.

uvos pinotos . ■
- - - ;*r f Pamnmdo»w -

(t
F



R08ELAND. ILL. . lių. Iš jo kalbos susirinkusioji 
suprato, kad tėvynės meilė mus------------

Lietuvos Misijos prakalbose verėia bt» paliovos dėti aukas 
vasario 23 d„ 19241 m.. Roee-- savo tėvų krašto reikalams, 
landas iių>i rko L. L P. bouų už

Suvėlinom paskelbti de) to, 
kad norėjome teisingai derlia 
atlikti, o ne tuščią burbulų pa
leisti ir davėm iuu*ų pnešatus 
padaryti tuščių džiaugsmų. 
Matute, “Naujienų” reporte
ris visa burna išpūtė, kad, sulig

Paskui kalbėjo gerb. kun. E. 
Keniėšib apieTautOji Fondų, iš- 
aiškindanms į kelius skyrius 
aukos yra dalinamos, pareikš 
danui*, knd nuv to mes nė vie- 
uns neturime ataisakiuėti, bet 
visokiai* budais remti tų taip 
brangių musų tautai įstaigų.

Ant galo dainavo kvartetus.

visi “susipratę,'* nes bonų ma
žai išpirko, išaiškindamas, jog 
žmonių buvo npie septyni šim
tai.. Tai Ros?lando Lietuvos

i
Laisvės Paskolos Stoties Ko
misija “Naujienų“ reporterį
vadina nielagiuni. Buiouių, ku
rie mokėjo įžangą, buvo 716 
ypatų, dotuos draugijos, kurios 
maršavo, nemokėjo įžangos. 
Viso buvo apie 17—18 šimtų. 
ŽŪM.“!!*, ihusu priešei dėjv vi
sas jiastaiigas, kad pakenkti 
mums ir tėvynei. Bet niekais jų 
pastangos nuėjo.

Nedėliuj, vasario 22 d„ jie 
darė Misi rinkimą Stančiko sve
tainėj, prisidengdami Lietuvos 
Misijų patikli. O kaip tik susi
rinko žmonių, tai rėkė, stalų 
daužydamas, kalbėtojas, kad 
neitų ir nepirktų Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų.

Pasirašo Ronelando L. L. P. 
Stoti<*s valdyba:

J. Kuizinas,
J. Ramanauskas.
J. J. Žlibinąs.

I>er J. J. Janušauskus.
- •*■ Jkr 
'■ X*

U ll » 11 6 t ' » i<i«

karnos aukos. Surinkta, kaip 
augščiau minėjau, virš 100 dol.

Atgiedojus Lietuva, tėvynė 
musų, visi traukėme į namus. 

KulniŠkietis. 
■įįf--------------------------

MELBOSE P ARK. ILL.

Mečių katalikų, įteikė maj. 2a- 
deikiui tų dovanelę.

Melroscparkieėiai veikėjai 
kitų sykj rengdami vieša* iš
kilmes tegul nepamiršta ben
dratį durim n ir moterų bei mer
ginų pakviesti. Kitaip moterys 
ir merginos jaučiami pažemin
tos. E. S.

REIKALAUJA
MERGA1TES

16 metų ir suvirti pastovios 
VieU» Šviesiam 
Svariam Fabrike

Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7 ^0 iki 4:30
Puse Dienos Suimtoj 

$14 Savaitėj mokinau tęs 
Nuo štukio $ib iki $25

NAUJIENA!
AB80LnrnaKAI DYKAI PAAUKSU0TA8 FOB IR 

TRIJŲ ŠMOTU SUDĖTINIS SETAS.

— 4 1
—

T =
Tai. Droear 7I«

Dr. C. Z. Vezelis 
l.IFTt VIS r»I'XTIRTAR 

Valaodoa: auo • ryto iki P rak.
Nadrlluuila pasui autariara 

4719 RO. ASBLAKD A V KM CM 
arti 47-toa GanteN vpa prairtu t X ra

ku* paauksuota* \V<> 
ven Wire Fob Ir 
trijų Arnotu »udati
nt* Sei*a AHto'UIli" 
TIARA! KYKAI tara 
ka* pirk* M nrp ap
tarta ir labai t>rak- 
trtka

■‘KAl.KMKlKIVh 
I.MKHODIK"

IUxk> ,alau<la- 
Htelu miliutu*.
Kark, M*kuada> 
Hudo diena* MA* 

vailėj
5. Iliuto ittnia* ntr- 

1»<—Ui
6. UimIu taitiu.. iih*- 

uraju
H t aki | terma in*. 

■Mėnulio.
Ih

B

»

F

JOSEPH a WOLON 
Jetuvis Advokatai 

•• 1*0. LA HAI.LK tiTHSKI 
GyvMlmo TaJ. Humboldt IT 

Vakarai* «»L1 W. tt-nd litram 
Tai Rnekvall ■»»»

. CHICAGO. r_x

■

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 SL

Rsmp. 4* Court
Ros. im W. 41 Artame 

Taiafonaa Cicero MM 
onao Cicaro 4» 

KALBAME LIETI VUK-M
■ ■ a * ■ i a ■ ■ ■■-41

1 ’ r-
1 V-

TI ru : F

Uuiutl* UjUjiujM Ir oUiriuvui 
RaM-lMMlri l«M> 0*. MirIii—n Ar*.

T*l*r**** MA X Palla*** MM
Chk-atfoj: 4615 Ho. Wood Hcr.

Tik KM«w«* **kak« m* »iM Ul 7d*

K<

;’v.’w7u7«AS :
ADVOKATAS
<>«-»- DMmiertrl:

! 29 South La Šalie Street j 
Kamtaris IM

Tcl. Omini <3*0 f

KAS Tl IU <4tTA LAIKKOOI TAM MEKHUilA 
KAI.E.MXIRI AI K.

Tiktai iMtalkiurl J laikrodi tr tinai kokia 
valandų, minu ta. ackunda ir stirna mėnuo ir, 
*mm u.smmi m.muno fu tokiu lamrodttu rali 
kis-kviona uBnlereauMI |j»IVrr»di« y m ridu 
tini o dldtiv. turi labai Kražių* vtrtelma luiko 
Kerui laika Ir yra iiaruntuojiutia*. turi SWIX8 
MOVICNKNT.

kine laikrodti.il yru pardavinėjami kitus* 
vlaloar |m ft< ir daugtali bot ant ncu pri
puolu laiko moa parduoaltne Jum* ;><> |» Ti 
ul t* pus'l* kaina kaip tnsa prrkuiiK*

Ikkirpk kita Jta*aralnlma ir prlalųak au ssavo 
utaakvuiu u štamu urs.mil* iu»« uk»,w.i« U 
Wlre i’ob ir paaukauota Trijų Arnotu Nudcti- 
ni Setą AHSOLirTIAKAI DYKAI, ui kuri 
krautuvaas* ulinokėai 15.75 luaiiauisia

Ncpraloiak tilo* prūso*, bat uisiaakyk tuujnua in4w Ūktai turimo 
apie i.000 Altu laikrodėliu 
Mmi Juua linini t raukoma tA Knropna

Kuomet <u**i utaakynia p r talkai; 31>c. o kilua uAuioksort kuoinrt 
Kauni Inikrodr : ir prs*m/)a

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

K

S. D. LACHAW1CZ
lUrtavy* Orabortua p»l«rn»«J* laida 

tovM* ko guriausia Kokai* maMrtu at- 
olankti o ma*. .larlm buaii* u*«u>*41ntt 
2314 W. 23 PL Chicago, III.

Atsišaukite 
Superintendentą Offtee 

Savrycr Bincuit Company 
1041 — 1049 W. Harriaon

Vasario 24 d., vakare, tuel- 
rosv|»arkie<-iai sulaukė senai 
lauktų svečių, vienų iš Lietuvos 
Misijos-narių, naj. Per. Žadci- 
kj. Nvečias gražiai buvo priim
tas, liet svetainė nebuvo tinka
mai išpuošta. Tuo reikalu tu
rėjo i atšimpi nti moterys, bet 
kodėl komitetas nepakvietė mo
terių ir merginų Sv. Onos dr- 
joK, kuri mielu noru butų apsi
ėmusi tai atlikti. Visos mote
rys nerimo svetainėje. “Aš 
klausiau"komiteto ar viską esa
te prirengę, ar nereikalaujat 
pageli*>n moterų ir merginų. 
Komitetas pusbalsiai kaž kit 
pasaką nubėgo. Maniau, kad 
viskas kog raiša ilsia prirengta. 
Bet dalia r imsi rodo, knd prisi- 
rengimas pagerbti toki kvm'*h 
yra menkas.’* Taip kalbėjo sve
tainėje moteris. Ištikrųjų net 
nesmagu buvo. Nekalbant jau 
apie kitką, reikia pažymėti, 
kad net Įiasigailėta anglių sve
tainė apšildyti. Musų svečias 
nenusivilkęs turėjo sėdėti, nes 
kitaip butų peršalęs, {žangu 
imvo 25c.

Pifin prakalbų lietins grojo 
Amerikos himną- Eo to angliš
kai kalbėjo uiiostu majoras 
Wolf. Jo kalba buvo gžaži. 
Baigdamas * knlbėti nupirko 
Lietuvos Laisvės Paskolos bū
ną.

Paskui lietuviškai kalbėjo 
p. F. B. Strsynedds, paaiškin- 
«Irhih* ♦♦»ajoy»i kttĮbų.

Po to Isuias užgrojo Lietu
vos h i urną ir išėjo kalbėti ma
joras Žadeikis. Jo kai Imi liegalo 
buvo graži ir visi žmotiėe klau
sė lig kokios pasakot*.

Paskui išėjo kalbėti p. Bra-

1

BATHR00M VALYTOJAI.
Gera 

valgys, 
per.

mokestis kambariu ir 
Atsišaukite housekee-

Lakota Hotel 
3001 Michig-an Avė.

KalkaUa«aa pirmo* kliaao* kriau
šius.
Uaa
bu.

Gar a mokeaUa. purUvu d»r- 
Lai u taika ūkia gatavas | dar

ni ciland Hni-
3i32 S. HalMcd Str.

REIKALINGOS

Merginos ir Moteris Dėl
Lengvans

1
i
i

vo Morka ir jte vull rreltal paailaugtl

PINIGAI t

J Vakarais, 812 W. 33 St. j
Tvl. Y«TO* 4*S1 |

VYliAI m MoTKKYK. ar Jum* Jau yra aiOvuia. 
knd lape ISruat^ s>4uut> i»i*»*»iiuin>ut i>iv»k*au tr S 
■u!uik>-nitil ptnukų *linkiiiio' |*

IFJIKUK PAGELBOK. Kili GALIMA KASTI.
m-m-IUoU> Halr luulr (plaukų toalkaa). tai yra R 

riMUuali lAradltnua ir paaekuilngluiiala gyduolė nuo S 
piriiakanų ir plaukų allnklnto. B« to dar. auatlprina • 
yiunt'/anciu* plauku*, {tartaro Juoa labai Avclnial* 9 
ir briljanlavai bhMraaetala. -

JMTr.SfYJt! įMUMtauMuai -ouipaniji' airo- S
Uuliškal Kiarau tuo Ja bcn-Hajto Plauku lonlka. ~ 
Jok Ji* kraltai tr viaikkal pmAcdioa pleiakunaa Ir B 
•uluiko plauky alinkirug =

VIM'OMET reikalaukite Krti-Kayto Irtauku Toui- ~ 
k< pa* bsrberiua Ir aptiokoaa arba pirkite II a*«n- B 
tų. Grataua farntalo. kauni • o». (puje avaro) boa- 
kul«- paraldaorki uJ IJ.OI; 4 « 7- ui C*c. «.^B

Ubandytnui Jo irvrumo. Ikpirkit* II kuponą, paly- g 
raedanii aav« v«ir<l< Ir ndren* ir JdrkiU- llc vertė* B 
atampv pu d bok utį u i peraiuntimo Iė4ąj. u me* pri- B 
alt/Mtaa kampai*. =

ji • ■ • ttsv^ rr • • •

10*- y?r-60*stotie orbyDaj*

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.

Išbandyk šį naują išradimą.

Organizacija kurnu Suvienytų Valstijų valdžia paveliju 
siųsti pinigu- iš Amerikos į Lietuvą, absoliutiškai gva- 
rantuuja vi.Jems kurie ėiiUM'ia pinigus į Lietuvą ;n»r 
Fedvral Bond and La n d Company. ka<l kožnas vienas 
matas bus jėmu/ėtan tam kuriam pinigai yra siųsti, oriai 
jidgu nesuranda i. Kavoj ar kur kitur tos y|mt<»s kuriai 
reikia jaiimti pinigus, tada būna |>agrųžiiiti ntgul tam ku
ris siuntė, b jokių nuostolių ar iškašėių.

Pinigui yra siunėmšii j Berlyną, Vokietijų ar Paryžių, 
Pranruzijii. iš tų vietų yra pristatyti j Lietuvą ir liekasi 
šmokėti vi.-aAimnis markėmis vpatai kuriai Imvo siųsti, 
1h> jokių nuotraukų, taip kad siunti UMt markių, tai tenai 
gauna lygini Įriti, o ne 99 ir kaip kuda 50 markių ur auk
sinų. » „

Pinigai liekasi išsiųsti tą jun-ią dieną kada yra paduoti, 
taippat jų kursas įsmeik kasdieną mainosi, taip, kad vie
ną diena stovi augšėiuu. o kitą žmiiuu. .Jeigu negali at
eiti j ofisą, rašyk laišką. Pinigai prisiųsti jier laiškus lie
kasi tą |ni< ią dieną pasiųsti j Lietuvą, jiagal tos dienos 
pinigų kursų. (Misas yra Mtiisros kasdieną iki 8 vakare. 
Nedėklivniais iki 2 valandą ]s> pietų.

DETROIT, MICH.
I1--

Nemaža dienų jau prabėgo 
nuo susiorgauiaavimo mimų ku 
lupijujK,niaukų. A MuyjMMkUu l>u 
Federacijos ekyrio, kuris net ir 
atstovą buvo siuntęs j A. L. F. 
Tarybos suvažiavimą Pitts- 
burghan. vienok ne visos dar 
draugijos prisidėjo prie ju, ues 
ne visos supranta susiorgani- I, 
įtarimo svarbą.

Antai $v. Jurgio draugijų 
susirinkime, vasario 29 <1., di- . 
džiunui balsų nutarė neprisidl-- i 
ti prie Ftideracijos, nes katali
kai dar neturėjo užtektinai 
pruąos susipažinti su Kode ra
cijos uždaviniais ls*i konstitu
cija Bet visa bėda tame, kad 
prie tos draugijos priklauso 
nemaža tarnaujančių sveti
miems dievaum ir kaijio tokie 
visuomet sugebi perka)lieti ir
gerus Funinnynius nuetimiti j čiuiis, liet žmonės jau nerimo, 

. šąli. Vienok . galima tikutis. I nes buvo arti 12 vmL DanrolLt
kad didelė ir daug pusi tarnu j turėjo eiti dirbti į Stoni AVorics 
vusi vietinės parapijos bei Aluleiiblc Csstings Co. dirbtu- 
Bažnyčius naudai Šv. J. dr-ja! vę, kurios užvaisda jietuviajar> 

►’ darbimnkuniM leido |M->rtraukti 
darbų ir jiaailiicli navų valsty- 
bč* atstovus. Tik paskyrė va
landą. kurioje įsakė vėl vi- 
aieni* sugrįžti d n Hm n. Vim no- 
rtųo klausyti kalbų tr iuukti pa
baigos, liet nebuvo kns daryti.

Ant galo dar kalbėjo maj. P. 
Zftdcjkis apie Lietuvos Aau 
Irus. Tuo tarpu dvi merginu 
su ištiesta vėliavų perėjo per

f

Assembling 
pildymo.

užsakymu

— Svcdging — puucli pre-
R-

Prityrimas ncreikulingas.
■ — I

— Geru alga, Bvuri npielin- 
ke.

THE BOYE NEEDLE 00. 
4337 Ravenswood Avė.

40 AKRŲ BAR GENAS

44) ukrų geru* žemes urti 
kelio i pietvakarus Cldcago ui
ti Palos Parko, ftį žeme Inlmi 
tinkama {taukšt-iam nuginti, 
kiaulėms ir visokiom daržo 
vem yra verta už akru. 
Čiunais tikra* bargeims. Pm ai
duos unt lengvių išmokeš<'iv

l

FEDERAL BONO & LAND COMPANY
663 WEST 18lh STREET. CHICAGO, ILLINOIS 
P**rkain ir Parduodam Žemei Namus, Lotus ir Fermas.

REIKALAUJA.
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lUIlHIIHIIIIIIIIMIIIIIIIUinil

supras padariusi klaidą ir pa
liks JAaiv Katalikų Vienybes, 
udM r’tdvr. skyrių.

Kitame darbe ftv. Jurgio 
draugijų sukirto visas kitas 
draugijas, nes lame pačiame 
susirinkime nutari- pirkti Lie
tuvos lausvės Imnų už 500JMJ 
doJ., ko iki šiol dar nė viena 
diau^ija nepadarė. L’ž tai j<u- 
gyrimo verta.

* 4 a< • • *,*••1 aus ves ORVUItM 
di*>nn turėjo 
nes nedideliam sinunnkuiM* su
nokta dauginu šimto dol.

Vasario 29 d. Tautos Fondu jam mažą šmoteli aukso, prašv-

pirma svetainę ir fc. Kauliams 
rui sėkmė*. ko #79.31 ?

Išeinant maj. Žadcikiui iš 
svetaines, p-uia E. S. įteikė

Michaei Edu lis.
1404 W. 18 St. Te). Canal C29C

REIKALINGI LEIBERIAI

Greit We*tern 8molting & 
Rcfining So 

41st rf- Waūace Str.

vietinis skyrius sureng< 
rų su prakalhonds ir gtivenim 
laikui i>ritaikintum!s dainomis

» ILKMfli > fHIv
no pinuinmkftu* vo
htro tik*U Brk
Aiuutų ktinw padMinavu -wu

J«> *2. . .Lietu
t 11

Pn
o pHkr.r

vako- Idnmn priimti kaipo dovaną at
minėjai nuo Melroee Pulko 
lietinių. Maj Žudei 
pruTiė ir p-ntai 
širdingą padėką

Kmiii Kohinii
indi jom 
perims

E. S

A-J 
ir. 1

t

MUTKHls IK MKHGlKUO. < įtari*- tM-t-Hr tifcerr-’> rvra* nlrn* 
4rv*rt*u> Miražam f-brlk*. cnUlc gauti 
darlut imu mua i‘ritintu** n*r«ikn- 
lingar t"afet*rt* ir Atailaio Kauita.- 
r>’» •“ HHailvU*

l k-«or Msf- « UmIch Co. 
ana B»awlrt< Koatl.

PAIEŠKOJIMAI.

AL
Irti

I 
i

5 riki ų geios juodos žemei-, 
45 minulub mžiuoli iš Chic«-I 
gus unt liuriuigtun Gelžkelio. 
Aį žeme laimi gera dėl augini
mo vištų ančių, žų.-ų arba <lar- 
žovių. Kainu liktai $I5(X). lš- 
lygop k20t* <-n>ll, Imlunra $l.i 
ktu> UK-niio. ( lotmis tikra- bur 
genas, JtiniH itpMinokes grei
tai veikti linkėkite t«*W<m»m- 
kit<* arim Ml vainokite

SPECUALIS BARGENAS 
NAB.

IMTVMĖC CiinšDVTnC 
imi II1LV UUUHIII lUUl 

k ______

Pnsiseke suiiuryti tikini gu
riu ųnliiier* lar|M* dviejų gi*, 
riaušių 
Initent 
Juozas
bu.- B v. Juigiu 

j 32ru Piure
Kovu 12

lietuvių inilymnkų 
Jiluffue Gešhiutu* ir 
Bansevičin*. Imtynėm 

puru ji.
ir Auburu 

1920.

Milėj 
Avė.

tri* «*rb r<

Frank J. Dean

Yra pruiiintiiiiin km! 
imtynės bu» vienu* iš geriau
sių ktj lietuviui e?ą milte, n- 
bildu Juozui oų gimė Lietu 
v(>j ir ubudų Juliui gyti'im 
Cliieucoj. G estu litu s |K»|»nlia- 
ri.*- turis* Bh!I<»* Rbžes KlinHo 
nuriti —- tri RnnsuiviAm* i-

iioft

1404 W 18 St Tol. Ganai 8296 Jaunų Vnikynų Ensilmk-nn

PATARNAUTOJOS

■tPkV 
vi r 
jie iit

lt •r
i.

lūkestis; kamlmry 
Atsišaukite na* In

keep

lttbni
\aftivn 
tikni- 
r, ,t.,,

kiekrH * III
ikr 1 Ih*

f. Iirapsii

! gttr• g'
ęvt*M
.Mnr

i* ris
tinisoti

■ PINIGAI JAU LIETUVON! j
■ Kurie buvo pasiųsti j>er Justin Mackieuirii ofisą. 52 ■J atsakymai, kad jau priėmė ir prašo, kati sii;«ti atgal per J 
g tą fiatį ofisą. Siųsk pinigus per: ę

■ JŪSTifl MACKltVYICH į
REAL ESTATE &, F0REIGN EXCHANGE JJ 2342 S. Leavitt Street Chicago, III. ■

lllllllllllllllllllllll llllll lllfl

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

■ J. XI. '-----------U"J-----------J.-----------

Geruiuaias būda* paniuntinio pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
I Ženklai (markės.) kurios yra atvežtos i* Lietuvon, knd amerikiečiBi nu
sipirkę guirių muiąsti savu'mMenis netik dd laišką, bet ir didcauę su
mų. pinigą vietoje.

j Kiekvienas perka u lis Lietu* <m Pašto ženki ų nemažiau kaip už & auk
sinus ($1.25) gnu na paliu< Ujimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu nu 
Pašto imklAis.
IždintN stotv-sr

P**tažeiikiiai

J?L!S^_p0 31 Panuduod* po

L»*
np t

Beikalai

Lietu v m t aidžia pakeis gyvais pinigais. Pašto arba

|M> 10, 15. 20, 30, 40, 50 ir G0 hkati- 
ieiiA. (100 skatikų sudaro auksinų).

yra šitokių kainų 
ir po 5 aukaiuu* 
I.* milui už aukaiiią.

u,u* Vuali; arusiai panutniua lik iki «11 d. Kovo, lt*2l* m Mažia*
1 vieną dolierį markią iivaumčuuu*.

iki t c virtimuose Tuulu* Fuudr *kyrmu«c ulba pa»i«utn> «k-

laikrodti.il


DRAUGAS

į CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS PRIVERTĖ ADVOKATĄ SU 

GRĄŽINTI PINIGUS.

Iš CHICAGOS UETUViy 
KOLONIJŲ

Pirmadienis, kovas 8 
S v. Jonas nuo Dievo.

Antradienis, kovas 9 
Sv. Pranciikus Rymietis.

d..

d..

PAPUOLĖ APGAVIKAS.

Rinko mokestis nuo vaistinin
kų.

Georgo Ileartli. šoferis, 2857 
Flouraoy gat., pasirūpino šeri
fo ženklą ir mėgino kolektuo- 

19 li pinigu.' nuo vuisUniuku.
Aną dieną jis užėjo lx*e vais- 

tinėn. 523 Su. Halsted gilt. Pa
rodęs šerifo pngelbininko žen
klą jis pasakė, jog esąs fede- 
ralis agentas ir atėjęs peržiū
rėti, kaip daug degtinės par
duota.

Vaistininkas parodė jam 
susegtus receptus, sulig kurių 
parduota degtinės. Tuos reeo]»- 
tus greitai pervertęs šoferis 
pareiškė, kad perdaug degti
nės parduota, kad receptai 
netvarkoje. Bot jei vaistinin
kas duosiąs jam $100, jis vis- 
ką ••patvarkysiąs”.

Vaistininkas buvo gudrus. 
Suprato, kad tai gali būt ge
ras paukštis. Patarė jam atei
ti už kokio pusvalandžio, tuo
met jam užmokėsiąs.

Jam išėjus vaistininkas ]>a- 
sikviptė poliemoną ir gydyto
ją ir visi trys atliko konfe
renciją. Nutarta duoti paženk
lintu* pinigus.

••NeriTo pagelbininkns” vei
kiai sugryžo. Tuomet jam vai
stininkas didžiftusin nuo
lankumu ir atsiprašymu jmv 
davė $15. Gydj-tojas dar $10 
pridėjo.

Kuomet paėmęs pinkms 
neng»*i išeiti, sučiupo j j uz 
apykaklės poliemonos ir nu
lydėjo policijos nuovadon. 

Suprantama, jo kišeniuose 
atrasti paženklinti pinigai. 

Pasakojama, kad šoferis 
Hearth taip “apkolektavęs” 
jau kelias vaistines. Ir visur 
gavęs “lapuvkos”.

i

F PRAŽUVO PIJANŲ AGEN- 
TAS.

Kompanija paskelbė $500 do

.Cable Piano Co., (’liicago 
Heights. (Miskelbė, kad nežinia 
kur staiga pražuvo kompani
jos agentas Andre*’ C. Nelson. 
Su juo dingo ir $3,000 kompa
nijos pinigų, kokius buvo su
rinkęs nuo žmonių, pirkusiu

Kompanija išėmė * a rantą jį 
suareštuoti. Ir paskelbė $500 
nž jo sugavimą.

Pasakojama, jog tasai ncon- 
r tas Nclson yra buvęs North 

Dakotos kalėjime. Tenai jis 
vadmęsis Kundsen.

SUMAŽĖJĘ MIESTE 
MAI.

DU

> Chicagos sveikumo komi- 
sijonit-rius Dr. Robertam skel
bia, kad kuomet jis pradėjęs 
kovoti prieš tirštuosius durnus 
iš kaminu, nuo to Įniko mies
te durnai sumažėjo 50 nuoš. 
Vadinasi. dalmr miestas gnli 
pasigerėti tyresniu oru.

• S FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgagė Bank 

•»rav KSTATt rN>vwAwęK *' 
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KATALIKŲ VIENYBĖS 
(ARBA FED. APSKR.) 

REIKALAI.
Aną dieną tei.-ėjns Landi-i 

privertė advokatą Byrnos su
grąžinti $2,500 Janusui Stoitz. 
saliunininkui. 2414 AVashbtirno 
avė., kurs kituomet buvo sun- 
reštno^as už peržengimą pro- 
hibicijos įstatymo.

Prie Bvrnes liudijo saliu- 
nininko moteris, katra mažai 
supnmta angliškai.

Kuomet jos vyras buvo areš
tuotas, jinai advokatui davusi 

113,?.5(). Jiiuii painaiiiubi, kuilį 
tiek pinigų reikalinga pnrnn- 
kni pnliuo.-uoti vyrą.

Paskui iš tų pinigų advoka
tas atsiskaitęs $2,5(10 už savo 
••darbą”. Sakėsi jam tiek rei
kia atlyginimo.

Teisėjas kandis liepė Advo
katui sugrąžinti tuos pinigus 
saliunininkui arba jo motefei 
ir nusprendė su skundu kreip
ties advokatų sąjungon ir j 
augšeiausio valstijos teismo 
teisėjus.

NEPAPIGINTAS VAŽINĖJI- 
MAS GELEŽINKELIAIS.

_________9

Kuomet privatinės kompani
jos atgavo geležinkelius, buvo 
pakeltas sumanymas Illinuis 
valstijoje papiginti vnžirėjimą 
geležinkeliais.

Šiandie mylia imama 3 
centai. Buvo norima sugrąžin- 
ti 2 centu.

Bet Statė J’nblic T ’t i litine 
< o misija nusprendė, kad 3 

<vntų mokestis tegu palieka 
igi rugsėjo 1 d. Tuomet gal 

atmainas padarys tnrpvabti- 
jinė komisija.

NUTVERĖ DU PLĖŠIKU.

\Villinrn Joyce ir George 
Brvne gatvėje užpuolė Izmis 
Liguriotas. Paėmė nuo jo $108 
i r-du V nuvilko viršutinius dra
bužius.

Plėšiku, matyt, mėgindami! 
išvengti pavojaus, įbėgu j 
Rorbury njmrtainentinius r.i 
irius, 412 So. Sangamon. Poli 
rija juodu ten atrado ir paė
mė savo globon.

Didelių porversmių ir svar
biu musų tautai laiku, kartais 
ir svarbius nuotikius pralei
džiame nepatėiniję.

štai vasario 7 d., š. in., su 
šiuo pasauliu persiskyrė p-lė 
A. šlokiutė (rašydavus ir 61a- 
kiutė). Tai yrn nuotikis, ku
riam turėtume priduoti dau
giau svarbos negu paprastai 
žinutei.

\ viiuiiv buvu piaaHniUo dva
sios, gražių troškimų, pilnn 
energijos mergaitė. Katalikų 
Vienybės( dabar Feder. np- 
skr.) seime, gruodžio 18 d., ji 
liko išrinktu iždo globėja. No
riai apsiėmė tardanti katali
kiškai visuomenei, bet negavo 
matyt išsipildymo savo troški
mu. «Ti negavo nė Lietuvon su
grįžti, ko taip troško. Gaila, 
kad skaitlius, kuris ir taip ma
žas susipratusių katalikių mo
terių, sumažėjo.

Lai būva, lengva jai ši sveti
ma žemelė.

Visi Katalikų Vienybės (ar
ba Federacijos) skyriai užsire
gistruokite A. L. B. Kat. Fede
racijos sekrvtorijate, nes jis 
dar nežino, kad Chicagoje ir 
apylinkėje bnvo ir yra skyriai. 
Mes turime būti arti su Cen
tru visų musų organizacijų.

Sekantis Kat. Vienybės Cen
tro) arba Federacijos apskr.) 

i susirinkimas bus kovo 9 d., Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje. Jis turės daug svarbių 
reikalų aptarti, ypač surištus 
su A. L. R. K. Federacijos ir 
jos suvažiavimo, vasar. 10—11 
dd., nutarimu. Kai-kurie Cen
tro valdyboj ir Projektų Ko
misijos narini dalyvavo tame 
suvažiavime, tat tikimės, kad 
jie daug ko indomaus susirin
kimui praneš.

Kurie skyriai buvote apsilei
dę su prisiimt imu atstųvų, ma
lonėsite šiame susirinkimo da
lyvauti.

Pr. Zdankus,
'KaL Vienybės (arba Fe- 
der. apskr.) raštininkas.

i

PADIDINA UŽMOKESTĮ.

W. A. AVicboldt & Co. krau
tuvės darbininkams bus padi
dinta užmokestis, anot kom- 
panijoH pranešimo. Katrie dar 
bininkai savaitėje uždirba li
gi $20, tiems bus pridėta $2 
daugiau. Gi uždir liauti em> 
ru.r savoji/. JiiTlrrigil $2^, tmo 
pridėta jk> $.3 kas savaitė.

IS CHICAGOS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ

nr

Ir ’taip vaidai tę-

4513 So. AVood gatvės atidarė 
drapanų krautuvę. Vietos lie
tuviams patartina saviški pa
remti. R.

i

ANT PARDAVIMO

!

IS TOWN OP LAKE.

/

I

' 1801 S. A

Ant parėta vi tno madini* rumaa. 
Vieno Pagyveno X kambarių i'ari- 
du a. latad pinai, Taippat Ida* aat 
44 ir t'aiifomia Ava raadaal pri** 
UctuviAka baXari.a_

Atelkauklte tuojau* Ituo altanų;
Janą* V*t4lįįĄ2_2—

•♦4* n. W Are.

l*armaw<Mta Ub»> pi*ai IiuoaMepyk 
j la tarp Uoturių ir kilų tautų *• 
I rai UdlrMa virt* uita kitu* dalrku 

t **«it>kftaa hUSku Sua r*(r*Su

P. IkHNtrU
s**n R»**H m M>di

ESTRA
PanUduo-L. buftrtie tr erocani* 

IJMtrrly aprrr^nfo vi♦»«. btvnl* nt- 
•akančial iMlrbta* per <lau**i ms». 
Ataltaeikite ttMjaua. |m<*davUno prto. 
rauti* bu* rvllau* pa .-tkiata.

MaUotml Mest 'lanoS 
>*•1 & Enwrrnl:l ,%vr.

t V.?’ fivl
dėmesio į Skriaudas, ko
kias darbininkai kenčia nuo 
darbdavių. Vlddžia užjauti*. 
Knd išvcngnS jutusi pratimų 
tarp ilnrbiuiukų ir darbdavių, 
Durim Departamentas nuskyrė 
atstovą tarpininką, arba nrln- 
tratorių, visiomn šiandie gerai 
žinomą administratorių, Sa- 
muel Alschuler, kuris iki šiai 
dienai tebctunininkaiyn tarp 
darbininkų ir darbdavių.

Per praeitus dvejus motus, 
darbininkų organizacijai pasi
darbavus, darbini n kailis algos 
tapo padidintos .nuo 30 iki 40c 
į valandą, nustatyta 8 vok 
darlio dienoje, jaikas ir pusė už 

n (tu kart u*, sekma
dienius ir šventas.

Bet ištiko nelaimė; organi
zacija skįlo ; dvi dali: vieną 
dalį palaikį lenkai, o kitą lie
tuviai ir kitos tautos su juod- 
voidžiais. rirfkist vaidų bu
vo nesutikimas tarp unijos va
dų. Šaukimas nelegaliu streikų 
ir lenkų diktavimas. Lenkai 
taip buvo įsigalėję, kad niekas 
kitas neturėjo balso orgaui- 
zacijvje kaip .til: jie, už ką 
ir tn|K> suspenduoti ir ga
lų gale visai prašalinti iš 
unijos,
sėsi per penkis mėnesius, ži
noma, tokie nesusipratimai 
dikeiai pakenkė organizacijai 
ir daug turėjo nukentėti. Bet iš 
antro atžvilgio atnešė labai 
daug naudos.

Galų gale lenkai susiprato, 
pažino savo kJa das, sugrąžo 
prie organizacijos, susivienijo 
ir prižadėjo dauginus kitų ne- 
Rkrinusf i ir dubti žodžio laisvę.

Vasario 22 ATbuvo sušauktas 
bendras susirinkimas Machin- 
ist svetainėj, ant 113 So. Ash
land Blvd., kur tapo išrinkta 
valdyba Chleftgbs Apskričio 
Tanbai. Valdybos vardų ne
galiu pairinėTi,1- kadangi visų 
nepamenu. Apie lai parašysiu 
kitą kartą. Naujf išrinkta val
dyba užreiškė, kad jųjų troški
mas yrn matyti gyvulių sker
dyklose šimtą nuofcnn’iu uniją 
ir pasižadėjo dėti visas pastan
gas, kad tnimjmjc ateityje tą 
įvykinti.

Įstojimas į uniją kol kas te
bėra penki dol ieriai, bet už ke
lių savaičių, kaip sutvarkys vi
dujinius reikalus, pradės orgn 
niiavimą ant šimtą nuošimčių 
organizaciją, manoma pakelti 
įstojimą iki 10 arT5 dolierių.

Tai-gi lietuviams patartina 
dabar tuojau* įsirašyti, katrie 
dar nepriklauso, nes paskui 
reikės daug I'rangiau mokėti.

Delegatas.

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

AR ŽINAI
* ’ t5< X f * 1 - **

kad ton yra vlmtkal rallmn; kad p«r Lietuvių Prekybos Bendrove Tainria ir eltai rali pariyatl plsiffV 
aavlAkliuna Lietu roja?

Kadangi Uck daug plslgij J»S K* *JuiMSaa*a pvr B*aurv*v tr kailiu panunounui ant 
lengvėjo, kad dabar \ .

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

IUU auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
2fX) • 4.00 3,000 . ' »» 60.00
300 >• 6.00 4.000 80.00
400 • • a 8.00 6,000 100.00
300

• » 10.00 9,000 (> 150.00
1,000 99 20.00 12,000 »» 200.00

' ' /

M e* jau gauname llniy. kad pinigai por totu alųatl nueina Lietuvon ir 
dcb| laiko

Dėl platesnių informacijų rakyk tuojau* ant Sėmiau paduoto ' adreeo. 
mum* priduoti aiAkiu) mmkjrt* aavo- adreeq Ir ktun piuirua riunčiate ir m«

Lithuanian Sales Corporatžon
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

yr* limo karai j ritu* tn*-

Jri nori tai «rll plnliu* 
i juo* rjoJ*u» p»ri'/ritru>.

Lietuviškuose laikraščiuose 
randame įvairių žinių, žinelių, 
liet labai rotai tegalima jiatė- 
mvti žinutę iš Chicagos gy
vulių skerdyklų darbininkų ju
dėjimo. Tai-gi aš ir noriu šį 
tą pabrėžti.

t’iiicagos skeruykiose dirba 
apie G0.000 darbininkų. Didžiu
mą sudaro lenkai, lietuviai ir 

j ne- 
dnngiauria. Lietuvių, galima 
sakyti, dirba nuo 10 iki 15 tūk
stančių. Bet iš šalies žiūrin
čiam atrodo tAip, lyg nebūtų nš 
vieno lietuvio ir nematyti jo
kios žinutės iš lietuvių judėji
mo. Mat lietuviai yra laimi 
kantrųt. moka tyliai praleisti 
visus vargus ir nelaimes. Kiek 
aš pamenu, skerdyklų darbi
ninkai buvo neorganizuoti. 
Dirbo po 12 ar 16 valandų dio- 

, 7 dienas savaitėje už la
bai mažą užmokestį.

1917 m. darbininkai pradėjo
- —•f - —* — 
ties. Pusėtinai susiorganizavę 
pareikalavo darbdavių, knd pa
keltų algas ir pagerintų dnrbo 
sąlygas, bet skerdyklų savinin
kai nenorėjo nei kalbėt i su dar
bininkų atstovais. Jie sakė;)
• 4

EUROPA ATVE2 AUKSĄ juodveidžiai. Amerikonų
AMERIKON.

Tuo norima atnaujinti čia 
kreditą.

New York. kovo G. — Čia 
patirta, jog trumpu laiku o- 
ficijnliai bus paskelbta npie 
negirdėtus žygius šios šalies 
istorijoj. Europa didelėmis 
kiekvličinis atvež šion šalin 
savo aukso atsargos su tikslu 
ntnaujinti ėia kreditą, page
rinti savo pinigų kursą.

Sestai bnvo patylomis kal
bama, kad Anglija ir Pran
cūzija ketina čia atvežti kelis 
šimtus milijonų aukso.

Ir Šiandie tos kalbos reali
zuojasi. Nes Europa negali il- 
>zai gyvuoti be Suv. Valstijų i 
kredito.

IM

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

įsų darbininkai yra užga
nėdinti au tuo ką gauna.” Ta

AČIŪ.

lija Kazlauakiutė, kuri pašoko 
porą klasiškų šokių. Teauga ji 
didelė ir geros |dotie« jos gy 
venime.

AČiu p, J. Viskontui už pa
skolinimą lietuviškos ir ameri
koniškos didelių vėliavų.

Ačiū parko užvaizdai p. 
Johusouui, kuris taip prielan
kiai atsinešė j lietuvius, suteik 
duiiute gražią ir ruimingą sve
tainę.

Ant galo ačiū vietinės kolo
nijos Ii et n vi a m s, kurie pasiro
dė tikrais lietuviais netik 
vardo, bet ir darbu. Maža mu
sų kolonija, neturime nė tur
tingų pramonininkų, o vienok 
viename vakare išpirko dau
giau L. L. P. bonų negu didho- 

įsios lietti\’ių kolonijos Chiea-j 
•goj. Garbė mums!

Tikimės, kad ir tie, kurie dar 
nepirko, nepasiliks Liotnvos 
ulakorinis ir Brighton Psrksa 
užims pirmą vietą.

Misijos Priėmimo Rengėju i 
komitetas:

J. A. Mtckeliunas, 
J. J. Palekia, 
F. Fieža.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgas
« v?*-*?*
Tel«ūw C*mJ 41J J
Valanda* 1—4 tr 1 fk1 » vakar* 
lUridmriJk;

SIU W. «S*d SL
Telefoną* SUKiaM? «*»•

ValanSo*; Utį *•

ftinomi tariame širdingą ačių 
nž pagelliejimą surengti iškil
mingą priėmimą Lietuvos Fi- 
nansinei Misijai, nedėlioję, 
vasario 22 d., š. ut, MeKinley 
parko svotainėj: lietuviams ex- 
kareiviams už skaitlingą siwi- 

' rinkimą ir gražią tvarką; 
Gvardijai 6v. Kaaimieru Ka
ralaičio ir vietinės parapijos 
chorui už sūdainavimą Ameri
kos ir Lietuvos himnų ir kitų 
dainelių.

Pranešame visuomenei, kad 
šioje iškilmėje veltui dalyvavo 
Ton n of Lake lietuvių briuis. 
Už tai lietuviai trrėtų nepa
miršti savųjų muaikantų; viso- 
dn« infta rr»mli' * f F** *** M

Ačiū vakaro vedėjui Dr. S. 
Biežiui, kalbėtojams: p. J. J. 
Bagdšiunui, kun. A. Brišksi, ’ 
pp. Lavrrenre F. King ir a)|er- 
monui 5 wardos F. Muleahy. 
(Mulcaliv dar-gi nupirko L. L. t 
Paskolos l»oną nž $50.00).

Ačiū dėklėm it orkoms: Auk-
........ -ai. Ypa-1

i 
Ane-

da dnr Įmunku atstovai kreipėsi .ftkalniūuo i* i Sopint ui
r*
IK*

—~M?**~*> f —T -.4• • •

tA, 7 metu. Or^err.mt

NepamiriBdje dienos kuomet 
‘‘Kantri Alena” bus vaidinta 
vidurniiestyje, Aryan Grot to 
Temple teatre, 8th St ir So. 
AVabasli avė., Chicago. Ta die
na yru kovos 14. /

Pr.

) tai. tai tuomet yra
/ rrikia Junta akinių. Mum 11 
I patyrlMa* prtdiui* Jum* **•__ ___
? patarnavimų ui prieinamų ta.uz. 

taip temai ari :kl *1 04 

JOHN SMETANA 
Aktų Bpedjalistag

įmanu av. u
i a*1 ■mlnaa utįf—, 

JiMBpa* l*4oa *ai«) 
n S-«*a* «tH Ptatco
|< iūuabart* !«. UI SS, 1 

yuutfu : Base 
’ r v •!**»*»*»■ * *)' •
Į( vai. wt*ra FajncMU 
Į' Bl* » Frirybctnta.
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