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Prancūzai mėgina užbėgti 
už akių anglams 
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ANGLEKASIAI PRISIME
NA APIE SAVO REI

KALAVIMUS. 
SAKO, JIEMS TURI BUT 

PASKIRTA DIDESNĖ 
UŽMOKESTIS. 

CHICAGOS ARKIVYSKU
PIJA PAMINĖS DEI
MANTINĮ JUBILIEJįĮ. 

LENKAI NUO BOLŠEVIKŲ 
PAĖMĘ GELEŽINKE ~ " 

LIŲ MAZGUS. 

Si-

Sujunda ir kietųjų anglių 
kasėjai. 

Anglija sutraukia kariuomenę Prancūzai labai nepasitiki 
aplink turkų sostinę. anglais. 

Indianapolis, Ind., kovo 10. 
—"Tbe United Mine AVorkers 
of America" organizacijos 
ofisas vakar paskelbė, jog 
minkštųjų anglių kasyklų dar
bininkai jokiuo budu nepripa
žins nusprendimo anglių ko
misijos, kol nusprendime ne
bus padėtas pripažinimas dar
bininkams didesnio užmokes
čio, su kokiuo butų galima 

Cbicagos Arkivyskupijai 
met sueis 7T) metai nuo-jos 
įkūrimo. Tai bus doimentinis 
jubiliejus. 

Jo Augštoįi Malonybė Cbi
eagos Arkivyskupas Jurgis 
V. Mundeleki paskelbė, jog 

Paėmę 1,000 kareivių ir daug 
grobio. 

Varšava, kovo 10.' — Pulki
ninko Sikorskio vadovaujamo
ji lenkų kariuomenė praeitą 
sekmadienį ryte iižatakavusi 

Žemes Drebėjimo Pasek
mes Kaukaze 

ŽUVO KELI ŠIMTAI ŽMO 
NIŲ, 

mazgu. 

bolševikus Moziriaus irKolen-
jubiliejus bus paminimas iii- I kovičių apylinkėse, jjietrytuo-
delėmis iškilmėmis visoj Ar-Į se ,nuo Minsko, ir paėmusi 
kivyskupijoj birželio 8, !> ir j tuodu svarbiu geležinkelių 
10 d., š. m. % 

Tam tikslui bus parengti 
bažnytinių draugijų parodavi-
aiai, kuriuose dalyvaus ir 30,-
000 vaikų, lankančių parapijų 
mokyklas. 

Paryžius, kovo 10. — Oia Paryžius, kovo 10. —Laik-
nuomoniaujama, kad Anglija ™štyj Kebo de Paris politiki 
nusprendusi užimti Konstanti- n i s redaktorius savo pastabo- j p a germt i būvis 
nopolį kaip kartas tuo metu,1 ^ Panešė, kad Prancūzijos j Anglekasiai, sakonm prane-
kuomet čia viešėjo talkininkų! premjeras Millerand Konstan-
armiju rytuose Tyriausias va- tinopolio likimo klausime krei-
das, prancūzų gen. d'Esperey. IH^is į Su v. Valstijų preziden-

Tad Prancūzijos premjeras tą Wilsoną. Millerand paklau-
Millerand Įsakė paminėtam .»•• prezidento opinijos, ar jis 
generolui kuoveikiaus keliau
ti Konstantinopoliu ir tenai, 
jei bus galima, užimti savo 
vietą. 

Gen. d'Esperey vakar iške
liavo specijaliu traukiniu į 
Brindisi. Iš ten karės laivu ke
liaus Į Konstantinopoli. 

sutinkąs su augščiausios tary
bos nusprendimais. 

Tas padaryta todėl, nes 
hgšiol Washingtonas neaiškiai 
atsinešė į Turkijos klausimą 
ir neišreiškė savo galutino žo
džio. Gi jei taip, tai kartais iŠ 
ten dar galima susilaukti pre
zidento " v e t o . " I r tuomet pa-

Prancuzai intaria anglu*, j k i l t u l i a r didesuk nesusiprati-
Prancuzų slaptuose praneši-' mas, kaip kad kitais klausi

muose iš Turkijos pažymima, mais, kuomet nebuvo klausia 
jog Armėnijoje laikoma pa
gaminta turkų kariuomenė, 
kuri aprūpinta anglų šautu
vais, amunicija ir kulkasvai-
džiais. 

Kai-kuriose sferose išreiš
kiama nuomonė, jog anglai 
pasigaminę kas momentas pa
imti savo rankosna Konstan
tinopolį. 

Xuo anglų sužinoma, jog 
gen. d'Esperey tolesniai nesi
skaito talkininkų vadas artK 
urnose rytuose, ypač gi Kons-
tantinopolyj. Nes Konstanti
nopolis apylinkėse Anglija tu
ri 40,000 kariuomenės, gi 
Prancūzija vos 5,000. 

Paskleista žinių, kad Angli
ja į Konstantinopolį su pas
kuba siunčia kariuomene dar 
iš Palestinos, Mesopotamijos 
ir Egipto. 

MEKSIKONAI NUŽUDĘ A 
MERIKONĄ 

Washington, kovo 10. — 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad Meksikoje nužudy
ta daugiau vienas amerikonas 
— R. Corcoran, iš New Lon-
don, Wis. 

RUMUNIJAI PAVEDAMA 
BESARABIJA, 

•Londonas, kovo 10. — čia 
patirta, jog talkininkų aug-
ščiausioji taryba pranešusi 
Rumunijos vyriausybei, kad 
Besarabija busianti sujungta 
su Rumunija. 

Rumunijos atstovybė čia 
užgynė pranešimą iš Revelio, 
kad buk 150,000 bolševikų 
kariuomenės perėjo upę Dnie-
strą ir briaujasi Besarabijon. 

masi prezidento AVilsono nuo
monės. 

Anglija nori demonstracijos. 
Anglijos premjeras Lloyd 

GeorSe, rašoma Echo de Paris, I į į į j " į į į J S j " į į^ į foj 
nori pakelti kiltą teatrikalę 
demonstraciją prieš turkus 
Konstantinopolyj. Tai yra, no
ri užimti turkų karės ministe
riją, areštuoti valdininkus, 
dirbančius prieš talkininkus, 
ir sudaryti talkininkams tin
kamą ir prielankų turkų kabi
netą. 

Anglijos noras taippat pra
šalinti iš turkų valdžios Mus-
tafa Kernai. 

Prancūzų vyriausybė yra 
nuomonės, kad tokia prieš tur
kus atkreipta * demonstracija' 
dar labjaus gali pabloginti vi-
s{į stov.į Ve kodėl tad kreip
tasi su paklausimu į preziden
tą \Vilsoną. 

Nepasitikėjimo ženklai. 

Dabar bus gana aišku, kad 
prancūzai labai nepasitiki An
glijos užimama pozicija Kon
stantinopolio klausime, jei 
imamasi tokių priemonių. 

Yra žinoma, kad Anglija 
šalimais Konstantinopolio turi 
gana skaitlingą kariuomenę. 
Be to, dar ten pasiunčia dau
giau savo karės laivų. 

Prancūzai labai gerai žino, 
kad jei anglai įsikraustys 
Konstantinopoliu, tuomet jau 
vargiai jie iš ten išeis. I r 
nors Konstantinopolio užėmi
mas pienuojamas talkininkų 
vardu, tečiaus yra žinoma, 
kad svarbiausia, role gamina
si paimti anglai. 

Italai nieko neturi. 
Iš Rymo pranešama, jog Ita

lijos vryiausybė pienuojamam 
Konstantinopolio užėmime da-

šime, su nekantrybe lukeriuo-
ja tos komisijos darbo pasek
mių. Mes manoma, kad publi
ka supranta mūsų padėjimą. 

Reikalauja pilnos teisybės. 

Kol darbininkams nebus pri
pažinti, jų reikalavimai, tol 
darbininkai negalės jausties, 
kad įiems padaroma pilna tei
sybė, sakoma pranešime. 

Anglių komisiją iš trijų 
žmonių buvo paskyręs prez. 
W ii šonas, kuomet anglekasių 
streikas praeitą rudenį buvo 
atšauktas. Tai komisijai buvo 
pavesta ištirti kasyklose dar
bų ir darbininkų stovį ir san-
tikius ir pranešti savo suges
tijas, kokiuo budu butų gali
ma pagerinti darbininkams 
būvis ir kiek daug galima pa 

in 
kams. 

Anglekasių organizacijos 
pranešime toliaus sakoma: 

"Pradėjus šių. metų pradžia 
pragyvenimo brangenybė nuo
lat didėja, nežiūrint vyriausy
bės užtikrinimų praeitą vasa
rą, kad pragyvenimas busiąs 
atpigintas, ir"kad vyriausybė 
tuo tikslu pasidarbuosianti. 

"Tečiaus tasai užtikrini
mas, kaip matome neišsipildė. 
Darbininkai, pamokinti praei
timi, turi bamės, kad ir šiam 
atsitikime nebūtų suvilti tuš
čiais pažadėjimais. Tadgi ir 
prisimena apie savo reikalavi
mus. 

Veikia ir kietųjų anglių 
darbininkai. 

Pennsylvanijos kietųjų an
glių kasyklų operatoriai va
kar New Yorke pradėjo kon-
feruoti su savo darbininkų at
stovais reikale sutarimo apie 
nauja, mokestį. Nes dabartinis 
sutarimas baigiasi kovo 31 d., 
kurs veikė per praeitus ketu
ris metus. \. 

Kiek žinoma kietųjų anglių 
kasyklų darbininkai taippat 
pareikalaus didesnio užmokes
čio i r kitokių darbo sąlygų, 
lygiai 6 valandų darbo dieno-

AUGŠČIAUSIOS TARYBOS 
MEMORANDUMAS. 

Atsiliepiama atgaivinti nute-
riotą Europą. 

Londonas, kovo 10. — Aug-
ščiausioji talkininku taryba 
paskelbė savo memorandumą 
apie ekonominį pasaulio stovį. 
Patariama Europai ir visam 
pasauliui visur sugrąžinti nor
malius laikus ir visoms vieš
patijoms atnaujinti normalius 
ekonominius sąryšius. 

Toliau patariama skaitlius 
kariuomenės sumažinti ligi tai 
kos laikų, ginklavimąsi su
siaurinti ligi mažiausioj© laip 
snio, imant domon tautinį ap
sidraudimą. Visos naujai įs
teigtos i r ribomis padidintos 
viešpatijos privalo įvesti sa
vitarpinius' draugingus santi-
kius ir pradėti vesti prekybą. 

Memorandume daug vietos 
pašvenčiama sunaikintai-Pran
cūzijai, kurios sunaikinti plo
tai turi but atgaivinti. Tam 
tikslui laukiamas nuo Vokieti 
jos atlyginimas. Bet atlygini
mas galimas, jei Vokietija 
gaus kur pasiskolinti pinigų. 
Taigi ir Vokietijai reikia pa-[ tuo pačiu laiku atakuoja len-
gelbėti, pažymima tarybos. 

Lenkams ten tekę ir daug 
karės medžiagos. Paimta ne
laisvėn tukstantis kareiviu ir 
daugelis ofieierų. , 

Štabo pranešimas. 

Prieš bolševikus užpuolimas 
atliktas su tikslu neleisti ten 
tolesniai veikti bolševikams, 
sako oficijaliam pranešime 
lenkų generalis štabas. 

Pažymima, jog lenkai, be to, 
išblaškę ir kifas bolševikų ei
les, sutrauktas tolesniai už li
nijų. 

57-tos bolševikų * divizijos 
štabas ton pusėn kaip kartas 
tuo metu buvo atkeliavęs. 
Tasai štabas vos-ne-vos pas-
pėjęs pasprųsti. 

Bet 47-tos bolševikų divizi
jos visas štabas papuolęs len
kų «aak«»i»a'. 

Lenkams tarp k i tako tekęs 
vienas šarvuotas bolševikų 
traukinis, daug geležinkeliams 
išrengimo, kelios šarvuotos 
valtys upėje Pripet, arti Mo
ziriaus. 

Tai atsakymas bolševikams. 
4 'Tai bent laimėjimas!*' sa

ko lenkų štabas oficijaliam 
pranešime. ' 'Tai tinkamiau
sias atsakymas bolševikams į 
jų politiką taikos klausime. 
Bolševikai neva siųlo taiką ir 

Tūkstančiai pabėgėlių Tiflise. 

Tiflisas, vas. 24, per Kons-) 
tantinopolį kovo 8 (suvėlinta).i 
— Šiandie, čia ir apylinkėse! 
įvyko baisus žemės drebėjo! 
mas. Keli šimtai žmonių žuvo! 
ir lakstančiai paliko be io-
Idos pastogės 

supūri ylas. Daug namų suga
dinta. 

G?orgia skiria pašelpą. 

Tūkstančiai pabėgėlių su
plaukia j čionai iš vakarų Šo
no. 

(leorgia respublikos si, 
niasis susirinkimas pas 
20 milijonų rublių šelpti aii 
kentėjusius. 

Daugel vietose 'flbai suga-
Sugriauta Makbit, (irakali i d i n t a s » * * « * * « « tarpe Tif-

ir kiti miesteliai visam 60 my-| l ,8i0 i r B a t u m o -
lių plote vakaruose nuo Bf- Netolios nuo čia miesteli* 
liso. 

Pals Tiflisas. buvo smarkiai'j 
= i 

AMERIKIETĖS ŽODIS IŠ 
ARMĖNIJOS. 

Aprašo, kaip turkai užpuolė 
Marasha. 

kus išilgai viso fronto." 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

r 

Konstantinopolis, kovo 11 .— 
"Gauta žinių, kad turkai iš-
naujo nužudę dešimtį tūks
tančių armėnų ir dabar pran
cūzų kariuomenė apleidžia 
miestą. Aš nutariau pasilikti 
vietoje su savo globojamais 
našlaičiais ir laukti tolimes
nio likimo. Kas neturėtų įvyk
ti, nejaučiu baimės — Dievas 
danguje, viskas 4ms gerai. Aš 
dirbu ne tik dienomis, bet ir 
naktimis laikinoje ligoninėje. 
Tikėk man, karė yra praga
ras. ' ' 

Tai ištrauka iš laiško, rašy
to Mj^s Kvelyn Trostle iš Kan-
sas-valstijos, kuri dirba ameri
koniškam šelpimo komitete 
artimuose Rytuose. 

Laiškas buvo rašvtas vasa-

(Jori visai sugriautas. Ten 
daugiausia bus žuvusių žmo
nių. Ten lygiai?sunaikinta ir 
geležinkelio stotis. 

Iš griuvėsių jau išimami ne
laimingų žmonių lavonai. 

Atsivėrę sieros šaltiniai. 

Dvidešimts žmonių žuvo Up-
lisjin. 

Pranešama, jog matomi be-
*iveržiantieji durnai iš kalno 
viršūnės, kur netolimais yra 
Coris Djavri monastirius. 

Taippat pranešama, kad 
tenai po žemės drebėjimo at
sivėrę du dideliu sieros (sul-
furo) šaltiniu. 

BOLŠEVIKAI SAVINASI 
UKRAINĄ. 

Leninas kalba Ukrainos var
du. 

Zurieh, Šveicarija, kovo 11. 
— Iš Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, jog Rusijos 
sovietinė valdžia ir Ukrainos 
valdžios pranešusios talkinin
kams, kad jos pasirengusios 

Ko 10 d. iš Marash, turkų ap-i tuojaus stoti taikos tarybosna 
gulimo inetu to miesto. ' su Lenkija. ' 

Laiške aprašoma* armėnų : Bolševikų viršininkas Leni-
krikščionių Kalėdų paminėji-j nas sako, kad Ukraina esanti 

ANO KNOW W/4AT IM 
TALKIN6 AOOUT- , 
CITY L\F€ HA^ IT OH 
THC COONTRY FR°M 

ČVCRY AH6LC 

I 

lyvaus tik diplomatiniais žy
giais. Taigį nepasiųs ten savo 
kariuomenės. 

Italija kaip Konstantinopo
lyj, taip Mažoje Azijoje ne
mato nieko sau naudinga, kaip 
tik vieną ekonominį pobūdį. 

mas mieste Marusb. Kuomet 
Miss Trostle ruošusi vaikams 
našlaičiams eglaitę, turkai tuo 
metu pradėję bombarduoti 
miestą. 

"Ta i buvo labai daili die
na" , rašo jinai, "eglaitė jau 
buvo parėdyta, žvakutės už-
iebtos, kuomet turkai pradė
jo apšaudyti miestą. Vaikai 
pradėjo verkti ir kilo tarpe jų 
didis neramumas. Aš nuspren
džiau neatkreipti į tai.domos, 
tarytum nebūtų jokio pavo
jaus. Vargas buvo prikalbinti 
vaikus giedoti. Mokytoja 
prieš pat vaikams užgiestant 
pareiškė: "Vaikai giedos su 
lupomis, bet ne iš širdies 

Rusijos sovietų talkininkė ir 
todėl verta parėmimo bolševi
kų. 

Bolševikai labaį nepatenkin
ti lenkų įsibriovimu Ukrainon. 

BUVUSIAM SUKILĖLIŲ 
VADUI PASKIRTA 

PENSIJA. 

Manila, kovo 11. — Pbilipi-
nų salų teritorijalė legi^l. 
ra paskyrė $6,000 metinės ] 
sijos generolui Emilio Agui-
naldo, buvusiam sukilėlių va
dui. 

,»> 
PLYŠUS KATILUI ŽUVO 50 

DARBININKŲ. 

*rt* JKTTR.NATTONAU CARTOON CO H Y. < S * ° - % ^ i-f^.-A 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
~\> As gyvenu netoli miesto ir žinau, ką sakau. Visais žvilg

sniais miesto gyvenimas yra geresnis už sodžių. 
\ 

JAPONIJA GAL TAIKINSIS 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Apie tai skelbiama iš Tokyo. 

Honolulu, kovo 10. — Vie
tos japonų-laikraščiui iš To
kyo, Japonijos sostinės, pra
nešta, jog japonų užrubežinių 
reikalų ofisas paskell>ęs, kad 
trumpoj ateityj Japonija ma
nanti užmegsti prekybinius 
santikius su sovietine Rusija. 
Tai busiąs pirmasis žingsnis 
pripažinti de f acto sovietinę 
Rusiją. 

Berlynas, kovo 11. — Depe-
šoje iš Benratb, Rhine Prūsi
joj, sakoma, jog 50 darbinin
kų žuvo, kuomet elektros įs
taigoje plyšo vienas milžini»-
'kas katilas. Be to daugelis 
darbininkų sužeista. 

PASKIRTAS NAUJAS VYS* 
KUPAS. 

Rymas, kovo 11. — Iš Vati
kano paskelbta, kad vyskupu 
Sioux City, Ia. (Amerikoje) 
Šventasis Tėvas paskyrė kun. 
Edmond Helan. 

— _ ^ _ _ _ n a 
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USTITYIŲ KATALIKU DDEJTRASTIS 

"DRAUGAS"-
Eina kasdieną išskyras ncdėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų . . . . . ^ . . j ^ . . . . 3.50 

8UV. VALST. 
m Metams . - . . . . . w $6.00 

Pusei Metų 3.00 
P renumera t a mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti i iper-
kant krasoje a r exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus t regis
truotų laišką. 

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

Telefonas McKinley $114 

Augštojo Mokslo 
Siekiant. 

Kaune susidarė Augštųjų 
jilokslų Draugija ir sausio '27 
<J., 1920 m., pradėjo Augštųjų 
Jlokslu kursus. Tie kursai dar 
nėra universitetas, bet ju užda-

* vinys vra tam sykiui pavaduo-
ti universitetą. Mums amerikie 
čiams pripratusiems prie čio
nykščių universitetu truputi 
keistai rodosi ta kauniškiu ne
drąsa, bijanti vadinti univer
sitetu tuos augštųjų mokslų 
kursus. Mat Europoje dar ne-
taip nusidėvėjęs universiteto 
vaidas kaip Amerikoje. Lietu
voje, kaip ir šiaip Kuropoje, 
reikalaujama daug mokslo iš 
tų, kuriuos priimama j univer
sitetą. Augštieji-gi Kauno kur : 
sai, nors prirengiamojo mok
slo reikalauja daugiau negu 
Amerikos universitetai, teėiaus 
tie reikalavimai nėra toki aug-
žti, kaip buvusieji Rusijoje a r ' 
kaimynėje Vokietijoje. Į 

Augštųjų kursų įstatai su
rengti Kusijos universitetų pa
vyzdžiu, bet nėra tai}) vadina
mosios universitetų autonomi
jos. Vienu žvilgsniu gali rody
tis, kad tai negera, ir da-gi blo
giau negu Rusijoje. Kusi joje 
prieš 1906 ui. universitetas bu
vo pilnai valdžios aprūpina
mas. Jei ji nedavė jam autono-
Biijos, tai galėjo teisintis tuo
pų, kad ji duoda jam visas lė
šas. Kauno Augštųjų Mokslų 
kursai yra privatinė įstaiga, <> 
bet-gi jos santikiai su valdžia 
neparemti autonomijos princi
pais. 

Bet kitą vertus universitetų 
autonomija tada būva jiems 
naudinga, kada jie turi pilną 
skaitlių pilnai išsilavinusią 
profesorių, galinčių suprasti 
visus augštojo mokslo reikalus 
ir norinčių juos aprūpinti. To 
K a i m e nėra. Dė l to prie k u r s ų 
įstatų nepridėtas nei profeso
rių sąrašas, nei tų kursų pro
gramas. 

Kursų įstatuose paminėti še
ši skyriai. Tarp tų nėra teolo
gijos. |statų autorius gerai 
žinojo augštųjų mokslų suskir
stymą, nes tat matytis iš visų 
įstatų, teologijos jis, turbūt, 
tyčia neminėjo. Taip atsikarto
jo senosios Vilniškės Mokslo 
Draugijos trukumą. Ir gerai 
pasidarė. Lietuvoje tik vienos 
teologijos skyrius turi užtekti
ną skaičių užtektinai Išsilavinu 
sių profesorių. Tai-gi pilnai už
augusiam teologijos fakultetui 
butų neparanku sale skyrių, su
siūtų iš vienų lopų. 

Humanitariniu, mokslų sky 
riuje visai neminėta filosofija. 
Nes tik vieni kun. Steponavi
čius ir Kuraitis yra užtektinai 
plačiai ir giliai tą mokslą per

ėję, kad galėtų profesoriauti. 
Kursų sustatytojai, norėdami 
apsieiti be kunigų, lengvai ap
sieina be mokslo. Filozofija 
prikergta, kaipo dalis prie pe
dagogijos. Filozofijos baimė 
buvo cariškos universitetų po
litikos žymė. 

Prie medicinos skyriaus pa
minėta veterinarijos sekcija ir, 
kas žin kodėl, užtylėta vaisti
ninkams reikalingi) mokslų sek 
ei ja. Farmacija ir farmakogno-
zija priskirtos prie medicinos. 
Tiesa, jiedvi reikalingos yra gy 
dytojams. Bet mums reikia iš
auklėti sau ir vaistininkų, ku
rių programas skiriasi nuo 
trumpyčio tųdviejų mokslų 
kurso įspraudžiamo į mediciną. 

Perskaičius visą mokslų są
rašą, suvestą į šešis skyriui da
rosi gražus įspūdis. Tik jis tru
putį panėši į sapną. Jeigu prie 
kiekvieno mokslo butų paminė
tas ir žmogus, kuris jo išmok j s 
savo klausytojus, jeigu iš to 
žmogaus veikalų žinotume, kad 
jis tikrai gali išmokinti, tai bu
tų nesapnas, o tikrenybės 
džiaugsmas. 

Kol kas mes turime tiktai ke
letu pasauliečių lietuvių galin
čių būti augštųjų mokslų pro
fesoriais. I r tie patys ne visi 
Lietuvoje. D-ras Vabalas telie-
tarnauja lenkams Varšuvoje, 
Kazimieras Būga tebevargsta 
Siberijoje Tomske. Prof. Vol
demaras ėmė daryti istoriją 
liovęs mokinti jos. 

Nesuprantame, kodėl profe
sinė higijena pateko į Techni
kos skyrių, ir kodėl sale jos at
sirado politinė ekonomija ten 
pat. Socijologija išnyko visai. 
Rusų universitetuose prie carų 
jos nebūdavo, nes bijotasi, kad 
studentas nepatirtų perdaug 
apie Marksą. Lietuvos respub
likoje tos baimės neturėtų būti. 
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Peikime Melą, Ne 
Pelną. 

Tautininkų ir socijalistų lai
kraščiai daug rašo apie Lie
tuvos Atstatymo Bendrove. 

•' a 
4 * Vienybėje Lietuvninkų'' 

p. Keistutis Šliupas ir p. J . 
Y. Liutkauskas niekoja tą 
draugiją. "Naujienos" pers
pausdina ištraukas ir jųdvie
jų ir dar prideda nuo savęs. 
"Naujienos" atkartoja Keis
tučio Šliupo pasakymą, "kad 
tos Bendrovės' vedę jai suve
džiojo žmones, skelbdami, 
buk jiems rupi Lietuvos at-
statymas arlm koks kitas vi
suomenės reikalas; ištiesų tai 
jiems rūpėjo savas biznis.' ' 

Niekas nekaltas tiems žmo
nėms, kurie tikėjo Bendrovės 
vedėjais. Reikėjo iš ankšto 
žinoti, kad ji yra "Lie tuvos" 
Atstatymo Bendrovė, nors ra
šėsi Lietuvos Atstatymo Ben
drovė. Mat Chicagoje yra lai
kraštis "Lie tuva 'V į kurį mi-
nėtpji Bendrovė įdėjo 5,tXKJ 
dol i er ių ir t o k i u b ū d u a t s t a t ė 
liberalų- tautininkų laikraštį. 
"Vienybei Lietuvninkų", ži
noma, pikta. J u g ir ji liberalė 
tautininke, o dar iki šiol nie
ko negavo. Už tat ji kaltina 
minėtąją Bendrovę, kad žiuri 
"biznio", o ne patrijotizmo. 
Jeigu "Vienybė Lietuvninkų" 
butų gavusi tuos penkis tūks
tantėlius, tai ji nebūtų vedu
si aikštėn Bendrovės nusikal
timus patrijotizmui. 

P. Liutkauskas nupasakoja, 
kad iš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės kaikurie žmonės 
gavo šėrų 50 tūkstančių do
lierių vertės, nors įmokėjo tik 
pusantro tūkstančio pinigais. 
Jeigu bendrovė šitaip veda sa
vo dalykus, tai negalima jos 
kaltinti už " bizniškumą." 

Žiūrint į tą visa tik šlykš
tu darosi. Nei ten yra patri
jotizmo, nei ten yra protingo 

AUGŠTŲJŲ MOKSLŲ 
DR JOS ĮSTATAI. 

(Pabaiga.) 

n . Draugijos nariai. 

5. Draugijos nariai esti: a) 
tikrieji nariai, b) garbės nariai, 
c) amžinieji nariai, d)įnariai 
labdariai ir nariai šelpėjai. 

6. Tikruoju Draugijos nariu 
gali būti' kiekvienas pilnateisis 
pilietis, baigęs augštuosius 
mokslus ir įnešęs draugijos ka-
son ne mažiau kaip 100 auksi-
nų metimo mokesnio. 

7. Garbės nariais gali būti 
renkami tik asmenys, ypatingai 
nusipelnę draugijai savo dar
bais. 

8. Amžinųjų narių vardą 
gauna asmenys, paaukoję dr-
jai ne mažiau kaip 25,000 auks. 

9. Narių Jabdarių vardas su
teikiamas asmeninis, paauko
jusiems draugijai ne mažiau 
kaip 5000 auksinų. 

10. Nariais šelpejais gali bū
ti visi pilnamečiai ir pilnatei
siai piliečiai, įmokėję draugi
jos kason ne mažiau kaip 20 
auksinų metinio mokesnio. 

11. Amžinaisiais nariais, na
riais labdariais ir šelpėjai s ga
li būti ir juridiniai asmens. 

1*2. Tikruosius ir amžinuo
sius narius, lygiai ir narius 
labdarius ir šelpėjus, laikinai 
priima Draugijos Taryba 
dviem nariam rekomenduo
jant ; galutinai juos priima ar
timiausias visuotinis susirinki
mas. 

13. Nariai šelpėjai turi susi
rinkimuose patariamąjį balsą; 
visi kiti nariai turi po lygų 
sprendžiamąjį balsą. 

14. Garbės narius renka vi
suotiniai susirinkimai Draugi
jos Tarybai pasiūlius. 

15. Draugijos nariai gali iš
eiti iš Draugijos kiekvienu lai
ku, pareiškę apie tai -lustu. 

16. Nariai, ištisus metus ne-
įsmokėję nario mokesnio, laiko
mi išstojusiais iš draugijos. 

17. Nariai, kenkia draugijos 
darbui, arba nustoję pilietinės 
garbės ar teisių, visuotinio su
sirinkimo nutarimu gali būti 
išbraukiami iš draugijos narių 
skaičiaus. 

III. Draugijos valdyba. 

18. Vyriausias draugijos su
tvarkymas yra visuotinių susi
rinkimų dalykas, einamųjų rei
kalų tenkinimas—Draugijos 
Tarybos, priežiūra ir kontrolė 
—Revizijos Komisijos daly-
Kas. 

19. Visuotiniai susirinkimai 
šaukiami bent vieną kartą 
metuose* Draugijos Tarybos, 
nuožiūra, Revizijos Komisijai 
pa reikalavus arba raštu reika
laujant ne mažiau kaip 1-10 vi
sų narių skaičiaus. 

20. Ne vėliau kaip savaitę 
prieš visuotinį susirinkimą 
skelbiama apie jį visuotinių su
sirinkimų nurodytuose laikraš-
čiupse arba siunčiami visiems 
nariams pakvietimai, nurodant 
svarbiausius. dedamus dieno 
tvarkėn klausinius. 

21. Visuotinis susirinkimas 

<> 

rūpesčio saugiai apseiti su 
žmonių įdėtais į bendrovę pi
nigais, nei ten yra pastangų 
padaryti pelno asmenims įti
kėjusiems savo turtą jai. 

'fNaujienos" r a š o : " P - n a s 
Račkauskas, redaguodamas Su 
sivienijimo Lietuvių (ne ka
taliką) Amerikoje organą, 
varė per jį smarkią agitaciją 
tos Bendrovės išreklamavo 
įnuį — vardan tautos labo. Or
ganizacijos laikraštį jisai pa
naudojo, kaip matome, savo ir 
savo sėbrų privatiniam biz
niui". " D r a u g a s " retai su
tinka su "Naujienomis," bet 
šiuo" žygiu. nelxViginčysinie. 

laikomas teisėtu, kai atvyksta 
jan nemažiau kaip 1-5 visų na
rių, turinčių sprendžiamąjį bal
są (13 paragrafas). Keikia
mam narių skaičiui neatvykus, 
skiriamas kitai kuriai dienai, 
ne anksčiau kaip po savaitės ir 
ue vėliau kaip dviejų savaičių, 
antras visuotinis susirinkimas 
tąja pačia dienotvarke ir lai
komas jis teisėtu, dalyvaujant 
bet kuriam narių skaičiui. 

22. Visuotinis susirinkimas 
išsirenka ne iš Tarybos narių 
tarpo pinmniiiką, sekretorių ir 
jų padėjėjus. 

23. Visuotiniai susirinkimai: 
a) priima ir išbraukia narius, 
b) renka garbės narius, c) ren
ka Draugijos Tarybų ir Revizi
jos Komisiją, d) svarsto ir 
tvirtina Draugijos Tarybos ir 
lievizijos Komisijos apyskai 
tas, f) sprendžia klausimą api 
draugijos įstatų keitimą ir dr-
jos uždarymą ir g) svarsto ir 
sprendžia visus klausinius, ku
rie paliečia draugijos darbą. 
• 24. Klausimai visuotiniuose 
susirinkimuose sprendžiami 
paprasta balsų dauguma ir tik 
garbės narius renkant, narius 
išbraukiant. Draugijos įstatus 
keičiant arba ją uždarant, rei
kia ne mažiau % balsų daugu
mos. 

25. Draugijos Taryba suside
da iš 9 narių, rVnkamų vie
niems metams, ir trijų kandi
datų. 

26. Draugijos Taryba iš savo 
tarpo renkasi pirmininką, sek
retorių, iždininką ir prireikus 
jų padėjėjus. 

27. Draugijos Taryba: a) 
laikinai priima narius, b) vyk
do visuotinių susi rinkinių nuta
rimus, e) svarsto sąmatas ir 
tiekia visuotiniams susirinki
mams apyskaitas, d) įgija 
draugijai kilnojamo ir nekilno
jamo turto, e) prižiūri draugi
jos turtą ir tinkamai jį suvar
toja ir f) tenkina visus eina
muosius draugijos reikalus. 

28. Draugijos Tarybos susi
rinkimai šaukiami bent kartą 
mėnesyj pirmininko nuožiūra, 
reikalaujant bent trims Tary
bos nariams arba Revizijos 
Komisijai pareikalavus. 

*29. Draugijos Tarybos posė
džiai laikomi teisėtais, kada 
juose dalyvauja ne mažiau kaip 
6 Tarybos nariais 

30. Tarybos posėdžiuose 
klausimai sprendžiami papra
sta balsų dauguma. 

31. Draugijos Taryba yra 
Kaune, bet visuotiniam susi
rinkimui nutarus, gali būti per
kelta kiton vieton. 

32. Revizijos Komisija susi
deda ne mažiau kaip iš trijų 
narių. Revizijos Komisijos na
riai iš savo tarpo išsirenka pir
mininką ir sekretorių. 

33. Revizijos Komisija daro 
reviziją ne rečiau kaip kartą 
kas trys mėnesiai ir del revizi
jos radinių kas kartą surašo 
protokolą. 

IV. Draugijos lėšos. 

34. Draugijos lėšos susideda 

PIRK! PI RKI PIRK! 

Lietuvos Laisvės Boną 
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, OEMOKRATINGA RESPUBLIKA 
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiūdami pinigus: 

•K 
ii 

' _ 

257 West 71st Street 
t 

t New York City 

\ 

\ -

GERIAUSIAS 
būdąs prašalinti užkietėjimą ir 
apvalyti visą organizmą — 
tai valgyti saldainius PARTO-
LA atsakančiame skaitliu je. 
Vienais arba du saldainiai su
valgyti prieš eisiant gulti ga
li apginti jus nuo pavojingų 
ligą, dėlto kad PARTOLA saf-
Hainia netiktai užlaiko svei
kai vidurius, bet gelbsti virš
kinimui ir išvaro užnuodiji-
mo ir ligų perus. 

Šitie saldainiai PART()L.\ 
netiktai dėlto gori kad jie gy
do, bet jie yra gardus kaipo 
gardžiausi saldainiai. Visi 
mėgsta juos. 

VSm Jv 

! • 

Pagalvokite tiktai kad 
PARTOLA yra vieninteli me
tų saldainiai, kuriuos galima 
vartoti kaipo Vaisius nuo ligų. 

Nestatykite savo sveikatos į 
pavojų j r tuojaus užsakykite 
PARTOLA; viena dėžutė kai
nuoja 1 dol., o šešios tiktai 
5 dol. pirmaeilėje APTIEKO-
9% PARTOSO 160 SKCON1) 
AVE. NEW YORK, N. Y. 

įApgr.) 

kapitalas, c) stipendijų kapita
las ir kiti. 

§ 

iš: a) narią mokesnių, b) narių 
labdarių ir amžinųjų narių au
kų, c) atskirų asmenų, valdžios 
ir visuomenės įstaigų aukų ir 
pašelpų, d) įplaukų už paskai
tas, spauzdinius, koncertus ir 
tt. 

35. Draugijos lėšos suvarto
jamos taip, kaip leidžią visuo
tinio susirinkimo patvirtinto
sios sąmatos. ) 

36 Visuotiniems susyrinki-
mams nutarus gali būti s/tidaro-
mi įvairus kapitalai: a \ nelie-
čiamasai kapitalas, b) nyokyk\ų 

_ \ -

V. Draugijos likvidavimas. 
'37. Draugiją uždarant šau

kiamas nurodyta paragrafuose 
20 ir 21 tvarka visuotinis lik-
viduojamasai susirinkimas. 

38. Draugijai užsidarant vi
sas jos turtas visuotinio likvi
duojamojo susirinkimo nutari
mų suvartojamas tokiems pat 
tikslams, kokiems buvo įkurta 
Augštųjų Mokslų Draugija. 

, SMULKMENOS. 
• 

"L ie tuva" num. 56 sųbatoje, 
kovo 6 d., 1920 ra. r a š / : ' 

**Net Lenki joje D o n e c o 
klonio anglių kjfsyklos padi
dino savo ga^rybos apštį nuo 
0 .6 tono. žmogaus per 
dieną r9l6 m. iki 0.8 tono 
ant 'žmogaus per dieną." 
T\aip tat gera yra būti re

daktorium ir gyventi «Chicago-
jet Ėmei ir priskaitei Donee'a 
prie Lenkijos. Neužilgo gal su
silauksime, kad Chicaga bus 
priskaityta prie Kanados. Tai 
butų mažesnė geografijos klai
da, negu \Donec,o klonio pri
skaitymas prie Lenkijos. 

PIRKITE KARSS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS. (W.SS.) 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Wcst 22nd S t 

Kampas S. Leavltt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Re.sidensija: 

3114 W 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. ' 
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Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
MUSŲS istema ir mokymo būdu Jus 
t rumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes tur ime didžiausius ir geriau

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

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STRFET 

720 \V. lDtli STKEET 
CHICAGO. 

- K 
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EtABAR GAVftNIOS L U K A S 
Užsisakykite Tyro Medaus $1.80 

svaru pristatysiu į 

S 

Viedrukas 
namus 

W. STRYGAS 
2iul Floor 

;5022 W. 40t l i S i . Cliicago. 111 
4. $ 

PIRKITE LIETUVOS VAL-
STYBfiS BONŲ. 
' 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

I 
Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-

kiuo laiku, dieną ir a r vakarais , pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Pa t te rns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriom 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J . F . Kasnicka, Vedėjas 
190 N. BTATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St.. an t 4-tą lubų 

Tatefooaa I*uilmau 8 0 6 $ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10057 8o. Mlchigan, Avenue * 
^ R « e U a d , BL 
£ FA1ANDOS; 9 iki d 
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PASPORTAI I LIETUVĄ. 
Važiuojanti Lietuvon kreipkitės pasportų čia. Užtik

riname gavimą pasportij ir greita išvažiavimą pilečiams 
ir nepiliečiains. Advokatas J . P . "VVaitehes. 

EDMUND D. WITKAUSKAS, 

• 

4542 South Wood Street, 

i 

.. 

• » » ^ » ^ ' 

Chicago, Illinois 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Pašto Ženklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. N 

* 

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

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

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., ' Brooklyn, N. Y. 
lllllilIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIilIHIlIHIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIUIIIIIIIItl 
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VPAPUDINE 

• Siunčiant Pinigus į Lietuvą 
I Siųskime visus, nes didesnę pusę siunčiamų pinigų pa

silieka žydai. 
Mano kursus su nusiuntimu: 

500 aukshiy $7.50 
1.000 auksinai $14.50 
S.000 auksinų $42.50 • 

, 5,000 auksinų $70.50 
10,000 auksinų $140.00 
20,000 auksinų $280.00 

piiutfus prisiimkite per pačio monfey orderi ir adresu tą kuris 
•uri gauti pinigu* Lietuvoje. Jūsų pinigai bus išsiųsti be uivil-

S 
8 
• 
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kimo ir Jus gausite kvitas nuo-priimtu pinigų 

1304 SiMer Ave., 
P.MIKOLAiKB, 

Brooklyn, New York. 
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F, P. BRAOGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
Moitroe, 105 W 

R o o m 1297, 
CHICAGO, 

Oor. Clark 
TeL Central U © 
BULIKOIS 

Gyv.: SI 13 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2S90 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
DBTB01T, MIOH. 
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PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 

t n-
•^fž(įf»> 
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Dabar* f ra patvlrt 'atos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
Jlja koneertiną ir augštai rakomen 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A. 
m e n k e . Mea gal ime jas parūpinti 
aug&to arba žemo t o n a 

Reikalaukite katalogo, kurj lssinn-
č iame dykai. 

6E0R8I & VITAK MUSIC Cū. 
1548 W. 47th St., Chicago, DJ. 
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Resld . 033 So. Ashland Blv. Ohioago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
R a s a s gydytojas Ir chirurgas 
Specljalistas Moterišku, Vyrišku 
Vaikų ir visų chronišku Ilgy 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 0603 

V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 Tak. Nedėl iomls 10—19 d. 

\ V. W. RUTKAUSKAS 

• 
I 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tel. Central 6390 
* 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Y.nd . i«M 

• • 
i • • • 
1 • 
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DR. J. SHINGLMAN * 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Karap. 40 Court 
Res . 1220 W. 40 Avenne 

Telefonas Cicero 3168 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 

tS»-»' 
JOSEPH C. W0L0N 

-ietuvis Advokatas 
M SO. LA SALLE S T R E E T 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 1911 W. 12 -nd Street 

Tel. Rockwel l «9»9 
CHICAGO. 

! 

Dr. L L MAKARAS 
_ _ M 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselunde: ĮSSOS So. Micblraa Are. 

Telefonas Fullmao 34* Ir Pnllmaa HM 
Chicago j : 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto vakake nus 5:30 Iki 7:00 
Teleteaas Tards Ttt. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 r y t o . iki 9 vak. 
Nedė l iomis pagal sutarimą 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Labai mažai matyti laikraš
čiuose žinių iš lietuvių koloni
jų apie Lietuvos Laisvės Pa
skola. Interesuojantiems net 
nuostabu, del ko nerašoma, ne
skelbiama. Juk tame reikale 
negali būti nė kokių slaptyhių. 
Skelbimas laikraščiuose apie 
pasekmes pardavinėjime bonų 
gali atskiras kolonijas paragin
ti pradėti lenktynes. Tuo reika
lu šį sykį noriu pabrėžti apie 
Detroite. 

Pradedant dar04 Lietuvos 
Laisvės Paskolai pas mus bu
vo mintis bendrai veikti, bet 
katalikai turi varyti kampani
ją srtvųjų tarpe, o tautininkai 
savųjų. Tautininkams pasiūly
ta lenktynių propozicija. Bet 
tautininkai pabūgo. Jie, tur 
but, jautė,kad jų tarpe nėra to 
kio patrijotizmo, kuris lygintus 
katalikų patrijotizmui. J ie at
sisakė eiti į vienybės darbą ir 
turėti tame ką bendra. Po to 
susitvėrė atskiras katalikų ko
mitetas ir pradėjo darbuoties. 
Jau gerą galą buvo nudirbęs, 
kuomet gavo žinią, kad Det
roito koloniją atlankys Lietu
vos Misija. Rengiant Liet. Mi-
si.jai priėmimą, katalikai pa
kvietė ir tautininkus, kad ben
drai priimti Lietuvos atstovy
be. Prie tos progos vėl užsi
minta eiti iš vieno pardavi nė
jai it L. L. P. bonus. Čia jau 
nebuvo minima lenktynės, ku
riu išp radžiu tautininkai taip 
išsigando, o bendrai darbuo
ties, kadangi tas darbas nėra 
lengvas ir ne vienos dienos. 
Tautininkai sutiko ir bendrai 
tapo surengtas priėmimas 
Liet. Misijai, kuris gražiai iš
ėjo. 

Vasario 22 d. Šv. Jurgio po 
bažnytinėje svetainėje įvyko 
abiejų, t. y. katalikų ir tauti
ninkų komitetų susirinkimas, 
kad galutinai sutarti ir pradėti 
bendrai veikti. Iš abiejų pusių 
susiėjo 11 ypatų. Po pasitari
mo ir sutikimo bendrai veikti, 
tapo darinkta komiteto valdy
ba, kurion iš tautininkų pusės 
inėjo: p. Račkauskas vice-pir-
mininku, p. ŠnuoLis imt. rast. ir 
Tamošiūnas su Laukioniu iždo 
globėjais. 

Po to eita prie svarstymų. 
Visųpirma buvo kalbama apie 
padengimą lėšų, kurios pasida
rė rengiant priėmimą Liet. 
Misijai. Bet kad tų lėšų mažai 
pasidarė, tai ir palikta be jokio 
nutarimo. Paskui buvo reikalą-
vimas,kad komiteto iždininkas, 
p. J . Balčiūnas, butų po užsta
tu (kaucija) $2,000.00. Iždinin
kas sutiko, užstatydanias savo 
nejudinamąjį turtą. 

Vasario 29 d. įvyko antras 
bendrojo komiteto susirinki-

REIKALAUJA ^ = 

mas toje pat svetainėje. Buvo 
paskelbta, kad visi nariai susi
rinktų 6 vai. Katalikai susiėjo, 
bet tautininkai atėjo tik apie 8 
vai. Jie pavėlavo būdami kur 
ten bolševikų prakalbose. 

Šitame susirinkime pasiro
dė, kad darbas varomas su ge
romis pasekmėmis. Iš raportų 
pasirodė, jog detroitieciai L. L. 
P. bonų turi išpirkę jau už 
17,000 dol. Pastebėtina, kad ei
nant per namus pasitaiko ir 
vieniems ir kitiems pardavinė
tojams užeiti į tuos pačius na
mus. Todėl inešta tą dalyką ge
rai sutvarkyti. įnešimas atidė
tas kitam susirinkimui. P-as 
Šnuolis pastebėjo, kad Jack-
son, Mich. miestelyj, kurs ran
dasi netoli Detroito, randasi 
nemaža lietuvių, kad ir ten 
reiktif sudaryti L. L. P. stotį, 
įnešimas priimtas ir susiraši
nėti su to miestelio lietuviais 
įgaliotas p. Šnuolis. 

Nutarta taip-gi trumpoje at
eityje surengti prakalbas L. L. 
1 • reiKaiais. 

Vasario 29 d., vakare, Tau
tos Fondo 93 skyrius buvo su
rengęs vakarą su programa. 
Kalbėjo p. J . Karosas ir kun. 
P. Kemėšis. Aukų surinkta ar
ti 100 dol. 

Vakaras užbaigtas tautiniu 
himnu. 

Vargo Žiedelis. 

MERGAITES 
1G metų ir suvirS pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fibrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:80 iki 4:30 
Puse Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nųo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendentą Office 

Sawyer Biseuit Company 
1 0 4 1 — 1 0 4 9 W . H a r r 

BATHR00M VALYTOJAI. 
Gera mokestis kambaris ir 

valgys. Atsišaukite housekee-
per. 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

— — — . — . — • • - — . 
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REIKALINGOS 
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Ukes Parduodame. 
DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU Ū K I N I N K U KOLONIJOJ AMERIKOJ Uždėtoj per ANTANĄ KIEDI Ir 

apgyvendinta su 480 LIETUVIAIS Ū K I N I N K A I S Kur praeita vasara nupirko 69 Ūkias Lietuvėj, 
Mušu Kolopijoj l ietuvėj daugiaus Ūkių nuperka n e g u imant sykiu visoj Amerikoj . Turime 5 Ūkiškas 
Draugijas 2 Parapijas ir Kunigą. ANGLAI F A R M E R E I nenori tarp lietuviu gyventi parduoda arba 
m u m s paveda parduoti o patis mufojas kitur 18 mūsų kolonijos, iškuriu mes turime paėmė 85 U-

( kės geriauses Mažas ir Dideles su Budinkais su Sodnais ir su Gyvulei* mašinoms parduoti ant 
lengviausiu išmokėjimu, Gražiau ir Parankiausioj vietoj. Laukai lygus gražus, Žeme molis su jodže-
miu ir molis su smielžemLu maišyta Derlingiausia del visokiu auginimo JAVU, KVIEČIU, RUGIU, 
MIEŽIU, AVIŽŲ, ŽIRNIU, BINŽU, KORNU, DARŽOVIŲ BULVIŲ, VISOKIU SODNU VAISIU. DO
BILO ŠIENO. IR GANIEVOS GEROS. Oras sveikas vanduo labai geras, kelej geri žvilravoti daug 
puikių yra žuvingu ežeru ir upeliu priepat miesto SCOTTVILLE, MICH. kuriame yra Ūkininku Tur-
gai. produktu su kenavima fabrikai SŪRIU S V I E S T O Išdirfc/y«tės, bankos, bažnyčios teatrai visokios 
Krautuvės, už 8 mylių yra antras mūsų kolonijos miestas LUDINGTON, Kt*flT. a Q t Ežero Mi
chigan kranto j kuri kas diena daugybe laivu atplaukia iš Chicagoe, Milwaukee ir kitu miestų 
kuriame yra visokiu fabriku ir dar dideli nauji fabrikai yra budavojami kuriame yra darbu ir už
darbi. Nepirki kitur uke kaipo tik mušu NAUJOJ LIETUVOJ, Rašyk gausi ūkiu katalogą. 

P A R D U O D A M E UKES SODNU AUGINIMUI. 

Hart, Michigan yra 22 mylios nuo mušu ko lon i jos mes ten turime 45 ukes paėmė ant pardavimą, 
ten žeme daug prastesne negu mušu kolonjjo Lau kais kulnoti Smielis su Žviru molio suvis ten sun
kti rasti Hart, Mich. žeme tik t inkama yra Sodnu Auginimu, PIČU", VIŠNIU, AVIEČIŲ ir R u 
giams Grikiams Bulvėms netinka ŠIENUJ auginti ir kit iems l ietuviškiems pavama perdaug smiel is 
pertai ten yra daug tuščiu uklų ir pigiai gauname parduoti. 

Ū K I U T U R I M E D A R 4 VIETOSE. 

PEACOCK IR IRONS MICH. Ten laukai mažai 
suvis pigiu žemiu parduoti nuo $5 lygi $18 už akeri 
daug vidutinio gerumo ūkių su budinkais ir su 
žiuokite mes po visas ūkės jus -apvažiniesime su 
sirinkti. 

PARDUODAME VALGOMUS PRODUKTUS 

dar apgyventi tik Kelminai Krūmai ten turime 
žemos FOUNTAIN IR CUSTER MICH, turime 
gyvuleis kurias suvis pigiai parduodame. Atva-
automobil iumi kur galėsite t inkamiausia uke pa-

, 

Užsisakykite Valgomu produktu per m tisu Dr augija mes jums j miestus prisiusime šviežius 
kiaušinius gera SVIESTA-, LIETUVIŠKU BURIU, TIKROJ MEDAUS, VISOKIU KRIUDU, ŠIENO. 

P A R D U O D A M E ČIEPUS ROŽES IR PAVIEŠIO MEDELIUS. 
Mes turime ant pardavimą 200,000 Gatavu i eepitij medel iu ir diegu visokiu vogų puikiu viso 

kiu paviešio medeliu ir gražiausiu židančiu ltrumu ir Roziu. 

erginos ir Moteris Del 
Lensvaus 

- • • 

CICERO, ILL. 
• 

Indomus vakarėlis. 
i 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy^ Graborius patarnauju, laido, 

tuvėae ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
•leauk'.i, o mano darbu busite užganėdinti 
2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 

TeL Ganai 218*. 
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PITRATIS F A O I J O ' A S 

A. PETRATIS k CO. t 
MORTGAGE B A N \ 

R E A L E S T A T E - INSURAr* C«-

EUKUPtAK AM£K)C4N BuftEAU ; 
S.jncta Pinigus Harduoua L »«vr.»orie» 

rvO r A R U U » A S r 

IMI >o H«isieu alteti, Uicage UIMMI Į ' 

UŽSIRAŠYK 
LIET. LAIKRAŠČIU 

"KARIŠKIU ŽODIS'* 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00. 

" L A I S V Ė " Krikščionių 
Deiuokmty Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis — metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00. 

Prenumeratas siųskite: 

Litnuanian Sales 
Corporation, 

414 Brmuhvay, 
Boston 27, Mčb>. 

• • • 

• • • • 

Ketverge, kirvo 11 i i , L. Vy-
eių 14-ta kuopa, po trumpo su
sirinkimo, apie 9 vai. vakare, 
turės puikų, indomų; programų. 
Svarbiausia programo dali-
bus-jausmingas, kupinas tė
vynės meilės, veikalėlis *'L'ž 
tėvynę." Įžanga dykai. TUd-
mųsi skaitlingos publikos. 

Pr. 

Assembling 
pildymo. 

užsakymu 

h 
VAKACIJAS P R A L E I S K I T E MUŠU KOLONIJOJ. 

Kreipkitės j mus norinti turėti tarpe Lietuvių praleisti vakacijoms gera vieta pas gerus l ietuvius 
ūkininku Linksmas vakacijas Mes paieškosime jums prie Ežero arba Upelio. 

Swedgiug — puncli pre-
v-

— 

Prityrimas nereikalingas. 
_ 

— Gera alga, Švari apielin-
*»* • 

• 

• 

• 

THE BOYE NEEDLE CO. 
4337 Ravęuswood Ave. 

——————— 

• • - — 

WEST PULLMAN, ILL. 

r -

R EI K ALINGA 50 VYRU. 
Del serap Iron yurdos. Jj .rbus pas

tovu* $5.00 j diena ir daugiau. Atsi 
šaukite 

37tli & i l on ian Ave. 
1 1 

UŽSIRAŠYKITE UKISKA LAIKRAŠTI. 

"ŪKININKU ŽINIOS" Kuri pradėsime išleidinėti nuo balandžio mėnesio eis kas dvi savaitės kar
ta. BEPARTIVIŠKOS Iliustruotos Žiurnalas Formo ju 11x14 nuo 16 lyg 24 puslapių. Kuris padavinas 
svarbiausia žinias, ta lpins Moksliškiausius raštus su geriausias patarimais ir pamokinimais apie 
visokius šakose ūkininkavime, talpinsls del moterių naudingus pasiskait imus kur ras visokių pasimo
kinamu apei namų tvarka Ir švarumo apie pasirė dima apie visokius pagaminimus ir konservu su-
darimus ir tt. Talpinsis visokis gerus š iminiškus pasiskaitimus. Talpinsis Jaunomeneij pasiskait imus 
ir satyros, talpins turgų žinios ir visokius praneši mus išprekybos srities, UŽSIRAŠYKITE kiekvienas 
Lietuvis, tą puiku ir naudinga laikrašti Kaina m e t a m s $1.50, puseij metu $1. Užrubežuose $2.50 
metams Malonėkite pagelbėti gauti "ŪKININKU ŽINIOMS" Kodaugiausia skaititoju reikalaujame 
visose kolonijose AGENTU rinkti prenumeratorius ir apskelbimus. Prašome Korespondentus ir Ra
šytojus j talka pagelbėkite jusu ir v isuomenės Lai krašti visokis gerais raštais patyrimais užpildyti 
už ką iškalno tariame ačiū. SU VISOKEIS R E I K A L A I S Kreipkitės į LIETUVIU Ū K I N I N K U 
DRAUGIJOS Administratorių ANTANĄ « KIEDIS. Ant Adreso. 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Robinscn Building, . Scotville, Mich. 

• 
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-• Dr. M.Suipnicki• Į, Pranešimas Chicagiečiams! 
3107 So. Morgan Street I = = = = = ' » = 

PATARNAUTOJOS • 

I 
I 

Kovo 7 d. L. Yyėi.ų 35 k p. 
vaidino "Gadynės žaizdos," 
keturių aktų dramų. Vaidini
me dalyvavo: Turinio, pasitu
ri nei o bevaikio našlio rolėj—p. 
N. Urbonas, Tymotiejaus, jo 
tarno—Ig. Aukštolis, Lnobio, 
Turino giminaiėio—S. Augšto-
lis, Kaminsko, notarijušo—J. 
Ulavackas, Nastės, tarnaitės— 
A. Skigaitė, Veronės, apysenės 
našlės—A. Malakauskienė, 
Lukšiaus, pakeleivio—J. Bal
sis, Antano, Veronės sūnaus— 
A. Sorokas, Anupro, inamio— 
J.Steponka. 

Daugiausia pasižymėjo p. 
Balsis, parodydamas artisti
nius gabumus ir p. Urbonas. 
Visi kiti ir>gi savo roles gerai 
atliko. 

Žmonių buvo neperdaugiau-
sia. Mūsų žmonės dar negali 
atskirti dramos nuo komedijos, 
nes liūdnose scenose, kur 
griaudu darosi, kai-kurie juo
kiasi. Šitaip elgdamiesi žmo
nės aiškiai parodo savo nesu
sipratimų. Kita kartų, manau, 
bus kitaip. 

West Pullmano vyėiai pra
dėjo išnaujo atgimti, daugiau 
veįkti ir rodos lig nauja dvasįa 
pakylo. Tik nenuleiskįine ran
kų. Mes taip-gi galime gyvuoti 
kaip ir kitos kuopos. 

x K. a. 

Ii era mokestis; kambarys ir 
valgis. Atsišaukite pas house-
keeper. 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, EL1JJNOI8 

Telefonai Yarda 5i)M 
Valandos: — 8 Iki 11 i i ryto; 
6 po pietų lkl 8 rak. Nftdėllo-
mia nuo 6 iki 8 vai. vakarą. 

į&m • • • • • ! i » » » » » » » » x 'Jf 

Lakota Hotel 
3001 Michigan Ave. 

— 

, 

MOTERIS IR MERGINOS. 
kurios norite uždirbti geras algas, 

švariam šviesiam fabrike, galite gauti 
darbą pas mus. Prityrimas nereika
lingas. Cafeteria ir Atsilsio Kamba
rys su Skaitykla. 

Victor Mfg. & Gasket Co. 
5750 Roosevcl t Road. 

1 1 1 1 » 

REIKALINGA. 
Prityrė pirštyniu dirbojiai dirbU 

namie. 
Mes pristatome ir ats i imame darbą 
Mes pristatome visus reikal ingus 

daiktus ir mašinas prie darbo. 
Mes taip-pat prižiūrėsime kad e-

lektra butų jums jvesta dykai. 
Parašykite m u m s o mūsų repre-

sentantas atvažiuqp pas jus. 
Jus galite uždirbti gerus pinigus 

prie šito darbo. 
Adresuokite 

» » » » • > • » • » • • * » ^ « i » M » » » » } S 

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

418 W. Market Str. 
PottevUle, Fenna. 

v i soml i Ilgomis pri ima 
N u o 8 lkl l t vai. ryto 
N u o 1 lkl S vai. po pietų 
N u o t lkl 8 vai. vakarą. 

nuo 

• 
I 
I 
I 
I • 
S 
• • • • • 
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Šiuomi pranešu kad as atidarau eeverykų krautuve. 
Šį krautuve yra didžiausia visoj Soutlisidej. Čia rasite 
tinkamus eeverykus vyrui, moterei ir vaikams. 

Geriausias t a voras- už žemiausia kaina. 
, Nepraleiskite šios progos neatsilanke į mūsų krautu

ve. Lietuvys pas Lietuvį. 

Victor Shoe Store 

} } • • • • • • » » » • » » • • • • 

DR. W. A. MAJ0R 
Telefonas Pul lman t t 

GYDYTOJAS I R 
OEURURGAfi 

Ofisas U 7 1 0 Michigan Ave. 
Adyno» 8:St lkl 9 Išryto — 1 iki 
1 po pietų — t : 8 t lkl 8:8t vakarą. 

Nedėl iomls nuo l t iki 11 Išryto 
St««»»»»«»«»wi»«p»»«»n • mmm »» » ^ 8 

• » » « » < | • » » » » } ! 

09B **Drauga*" 

MERGINOS. 
Del assembling elektros dalykų 

47% valandos j savaite $15 pradžioj. 
$25.00 bonus kas. tris mėnesiai . 

A I D MFG. CO. 
2629 Stcwart Ave. 

Reikalauju -kriaučių greitu laiku 
prie senu taisim<> ir prosimo arba 
nauju siuvinio. Darbas ant visados 
Ir gera užmokestis malonėkite atsi
šaukti ant adreso. 

J o l m Bigclls. 
Uox 121 J'oi-t Carbon Penna. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIBTUVI8 
Gydytojau ir Chirurgą* 

P«rkole eavo gyvenimo vl«te 1 
Brighton Park. 

UU W. 43rd Sta-Mfc, 
Tel. McKlnley S6S 

OftHMt 1757 W. 47th 8U 
(47 Ir Wo*d tat.) 

Valandos: 10 ryto Iki 3 po pietų, 6:30 lkl 
8:30 vakare Nedeliomli 9 iki 1J rytala 

TeL Boulevard ISO 
« » « » • » » » » » » » » » » » » ^ » » M » » Č Į 

i 4719 So. Ashland Ave., Chicago. 
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PIRKITE 

W*2aK& 
WARSAVlNCSSIaMP5 

ISSUF.D DrY TKB 
VHYTVP STĄTBS 
COVBIOfMENT 

• • 

DARBININKES REIKA
LINGOS. 

Mes turime vietų niusų 
press ir asseinbling skyriuo
se. Nuo dienos mokama moki
nantės gera proga išsilavini
mu. 

Cassaday Pairbanks Mfg. Co. 
6126 So. La Salle Str. 

DR. S. NAIKUS 
l i l E T U V I S 

GYDYTOJAS I R CHIRL RGAS 
Ofisą, ir Gyvenimo vieta 
8252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 lkl 11 ryte: nuo S iki 
po pietų: nuo 7:30 lkl 9:S0 vakare 

Telefoną. Yards SS544 
lOfisas: 4712 So. Ashland Ave. 
Vai. 4:30 lkl 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7048 

HHB 

{ { » • < • • » > « . • » ^ ^ « » ^ — » • » » « < > į i 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 88 matai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Chicago, 111. 

SPECIJAJJ8TAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi enro 

niSkų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
ik i 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakare. ' 
Nedė l iomls nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 887 
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PINIGAI 
Organizacija kuriai Suvienytų Valstijų valdžia pavelijo 
siųsti pinigus iš Amerikos į Lietuvą, absoliutiškai gva-
rantuoja visiems kurie siunčia pinigus į Lietuvą per 
Federal Bčrnd and Land Company, kad kožnas vienas 
centas bus išmokėtas tam kuriam pinigai yra siųsti, arba 
jeigu nesuranda Lietuvoj ar kur kitur tos ypatos kuriai 
reikia paimti pinigus, tada būna- pagrąžinti atgal tam ku
ris siuntė, be jokių nuostolių ar iškaščių. 
Pinigai yra siunčiami į Berlyną, Vokietiją ar Paryžių, 
Prancūziją, iš tų vietų yra pristatyti į Lietuvą ir liekasi 
išmokėti vokiškomis markėmis y patai kuriai buvo siųsti, 
be jokių nuotraukų, taip kad siunti 100 markių, tai tenai 
gauna lygiai 100, o ne 99 ir kaip kada 50 markių ar auk
sinų. 

Pinigai liekasi išsiųsti tų pačių dieną kada yra pa'duoti, 
taippat jų kursas beveik kasdieną mainosi, taip, kad vie
ną dieną stovi augščiau, o kitą—žemiau. Jeigu negali at
eiti j ofisą, rašyk laišką. Pinigai prisiųsti per laiškus lie
kasi tą pačią dieną pasiųsti į Lietuvą, pagal tos dienos 
pinigų kursą. O Tisas yra atdaras kasdieną iki 8 vakare. 
Nedėldieniais iki 2 valančią po pietų, 

FEDERAL BONO & LAND COMPANY 
663 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILLINOIS 
Perkam ir Parduodam Žemės, Namus, Lotus ir Farmas. 

X 
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CHICAGOJE. ] 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, kovas 11 1920 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Ketvirtadienis, kovas 11 d., 
Šv. Konstantinas. 

Penktadienis, kovas 12 d.. 
Šv. Grigalius Didysis, pop. 

CHICAGOS DARBO FEDE 
RACIJA LABAI KA

RINGA. 

NAMIE UŽTIKO VAGIŠIŲ. 

Piktas žmogus pašautas pasi
davė. 

Visiems duoda vėjo — spau
dai ir pačiam preziden-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

DIDELĖ NELAIMĖ LIE
TUVIAMS. 

tui. 

Seymour J. Rublee su savo 
moterimi ir - metų mergaite 
vakar*' eidamas namo pamatė 
Ii barius savo pagyvenime, 
4743 Virgiui a a ve. 

Be abejonės bus i si k rausies 
vagišius, pagalvojo Rublee. 
Ir jis neapsiriko. . 

Palikes moterį ant šaligat-
*. c C l 

vio, jis tuojaus įbėgo pirma-
jin namu pagyvenimam kur 
gyvena (Jross'u šeimvna. Pa-
sakęs, kas veikiasi jo pagyve
nime, jis prašė (Jrosso pasko
linti revolverio. (Iross jam da
vė. 

Rublee su revolveriu a t i 
stojo ties trepais prieangėlyj, 
lies eiti savan pagyveni man 
buvo pavojinga. 

*Kiek palaukus vagis išėjo iš 
jo pagyvenimo nešinas Įvai
riais daiktais. Rublee akimir
koj atrėmė prieš jį revolverį. 
Tasai paleido iš ranku daiktus 
ir iškėlė rankas. 

"Gal paėmei mano revolve
r į ? " paklausė Rublee vagi
liaus. 

"Taip , turiu su savimi", 
atsakė vagilius. 

Rublee pradėjo čiupinėti 
vagiliu. Tuo momentu vagi
lius griebė už rankų Rublee. 
Prasidėjo imtynės, riksmas. 
Vagilius pasprūdo ^v durjs. 
l aukan . Rublee danu vyt ies ir 
š a u d y t i . Pa le ido penk i a s kn -
lipkas į bėgantį* 

Pažeistas vagilius pagalinus 
sustojo ir pasidavė. Tuo tarpu 
atpyškėjo poli ei pa, kurią te
lefonu pašaukė (iross. 

Vagilius pasisakė esąs TCd-
\vard .James Duffy, nesenai 
paleistas iš kalėjimo ir gy
venęs State viešbuty j . 

Paimtas pavieto ligoninėn. 

Praeitą sekmadieni Cliica-
gos Darbo Federacijos susi
rinkime išrnaujo buvo pakeltas 
klausimas apie vietos valstiji-
nio prokuroro veikimą. Neno
rima jam dovanoti už tą, kam 
kituomet ^prokuroras su savo 
detektivais ir su policija atli
kęs užpuolimus prieš raudo
nuosius gaivalus. Nes areštuo
ta ir valkiota žmonės be \va-
rantų ir be jokio reikalo. Nuo 
to turėjo nukentėti daug ne
kaltų žmonių. 

Kadangi Cliieagos angliško
ji spauda paremia tuos pro
kuroro žygius, tad susirinki
me duota vėjo ir spaudai, kat
ra tarnauja tik vieniems ka
pitalistam^. 

Susirinkime nubartas ir pre
zidentas AYilsonas, prie kurio, 
kaip sakyta, darbininkų meilė 
visai ataušusį. 

GYDYTOJAI PABRANGINA 
SAVO PATARNAVI

MUS. 

Naktyje iš 9 į 10 kovo, apic 
3 valaudą ryto, p. Izidoriaus 
Nausėdos namuose, 917 AV. 
33rd St., Cbicagoje, buvo gir

d ie t i lyg malkų kirtimas kieme. 
Kadangi šalę Nausėdų gyvena 
neturtinga šeimyna, kuri tan
kiai ką nors dirba naktyje, to
dėl i tą malkų kirtimą neat
kreipta domos. 

Tik rytmetyje pasirodė, kad 
rubn krautuvės durys yra iš-
kirsios. Raktas buvo duryse iš 
vidaus. Per skylę iškirstą jose 
vagis įkišo ranką iv atsiraki
no duris. J is , matomai, žinojo 
sankrovos įpročius. 

J i s t a ipg i pasirinko visus 
paėius geriausius rūbus suka
bintus spintose. Tie rūbai buvo 
brangus ir tik pirm dešimties 
dienų pristatyti į sankrova. Pi
gesnių daiktų neimta. Ir iš to 
matyt, kad vagis buvo artimas 
sankrovai žmogus žinantis kas 
kur v ra joje. 

Tas vagis butų galėjęs leng
vai atidaryti spintas, teeiaus 
jis norėjo netik sau naudos pa 
daryti, bet dar ir namams pri
dirbti kodaugiausiai nuosto
lių, todėl išdaužė spintų stik-
] . us. 

=E 

Brangiau atsieis ir atliekamos 
operacijos. 

Cbieagos gydytojai ir-gi pa
juto pragyvenimo pafhrangimą. 

Cbioago Medfical draugijos 
pildomoji taryba atlaikė susi
rinkimą ir nutarė daugiau im
ti nuo žmOnių už patarnavi
mus. Nutarta padidinti kainą 
už lankymąsi j namus nuo (\6 
ligi 100 nuošimčių. 

š i a n d i e #yx!ytojai už vieną 
apsilankymą pas sergantį ima 
nuo $3 ligi $5.00. Kiek pa
laukus bus. imama nuo $5.00 
ligi $10.00/ 

Didesnė užmokestis bus i-
mama, kuomet pildomoji ta
ryba apie savo nusprendimą 
praneš draugijos nariams i 
miauks nuo anų patvirtinimą. 

Operacijų darymas irgi bus 
brangesnis. Pa v., šiandie už 
išėmimą aklosios žarnos (ap-
pendix) abelnai imama apie 
$150. Paskui bus imama nuo 
$200 ligi $250. 

So. Cbicagoje teisme ištei-; Cbicagb Medical draugija 
rtbita Mrs. J . Aulanski, saliu-; skaito 7,000 narių. Iš jų di-
no savininkė, 333 Kensington i desnė dalis praktikuoja Clii-
ave. j cagoj ir priemiesčiuose/ , 

Jinai buvo suareštuota, kad; 
savo saliune užlaiko gėralų,; NEPIGIAI ATSIEIS NUSI-
kuriuose yra 10 nuoš. alkobo- KIRPTI PLAUKUS. 
lio. 

-

"VAISTAI" NUO REUMA 
TIZMO. 

tie gėralai — tai paprasti 
4"vaistai" nuo reumatizmo. 

Mrs. Aulanski teisinosi, kadi New York, kovo 11. — Vie-
I tos barzdaskučiai-plauke kir-
! pt'jai apgalvoja, ar nebūtų 
I jau laikas pakelti mokestį už 
j patarnavimą savo kostume-
| riams. 
. Tariamasi plaukų kirpimo 
i kainą padidinti ligi 75c, kiek 
palaukus gį ligi $1.00. , 

Sako, viskas eina brangyn, 
pradėjus hutų samdomis ir bai 
gus visokiais barzdskutyklpms 
reikalingais daiktais. 

GELEŽINKELIŲ DARBI 
NINKU VADAI PRIE

ŠINGI STREIKUI. 

Tnited Brotberhood of 
Maintenance of Way Emplo-
yes and Railway Shop Labo-
rers organizacijos viršaičiai 
nubalsavo nepakelti tos orga
nizacijos -darbminkų streiko, 
nereikalauti darbininkams di
desnio užmokesčio. Bet pa
laukti, kaip veiks žinomas 
Escb-Cumminso geležinke
liams įstatymas, kurį andai 
pravedė kongresas ir prezi
dentas patvirtino. 

Suareštuota James Cunning-
bam, Edvrard Fitzgerald ir 
"VVillinm Whalen už užpuoli
mą policmono Joseph McGin-
nis saliune po num. 3701 So. 
Halsted gat. 

UŽPULTAS BANKAS IR 
NUŽUDYTAS KASIE-

RIUS. 

Nausėdai davė žinią polici
jai, bet mažai galima tikėtis 
naudos isLto. Rugsėjo mėnesyje 
1919 m. taippat tapo apvogta 
Nausėdų sankrova ant Ash
land ave. ir 46-tos, bet iki šiai 
dienai poĮicija nieko nesusekė. 

Nuostolių didumo p. Izido
rius dar neapskaitė, bet jų yra 
keletas tūkstančių dolierių. 
(iaila. kad mes niekuomi kitu 
negalime padėti apvogtai rūbą 
sankrovai, kaip tik išreikšdami 
jai savo užuojautą. Skaitytojai 
#a lė ty p r i s idė t i p r i e ne la imės 
sumažinimo, jei labiau eitų 
pirkti sau reikalingu rūbų ar
ba avalynės į vieną iš dviejų p. 
Izidoriaus Nausėdos sankrovų. 
Jųdviejų viena yra 917 W. 33rd 
st. ties Bv. Jurgio bažnyčia, 
Bridgeporte; kita yra Town ot 
Lake 4605 So. Ashland ave. ei
nant iš 4b'-tos į 47-tą gatvę, po 
kairei trečia sankrova. 
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L. D. S. CHICAGOS APSKRITIS Ned\, Kovo 14 d., 1920 ! 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L D. S. 57 kuopos' mėnesi-
nis susirinkimas bus šiandie, 
t. y. kovo 11 d., 7:30 vai. va
kare bažnytinėj svetainėj. 

Visus narius kviečiame at
silankyti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti, k. a. 
apie Apskrities vakarą (Visi 
nariai turi sunešti ir priduo
ti komisijai neparduotus ti-
kietus bei pinigus už išpar
duotus), apie atsišaukimą 
del pirkimo namo, bei parda
vinėjimą L. L. P. bonų. Tame 
susirinkime bus išdalinti na
riams Centro prisiųstieji ka
lendoriai. Atejdami atsiveskite 
ir naujų narių. Valdyba. 

Vaidins Liet. Vyčic 5 Kp. Artistai Mėgėjai Durys Atsidarys 7:30 vai. Pradžia 8:00 vakare. 

t 

i 

ryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Ave. 

Sėdynės reservuotuos. Tikietus galima gauti pas kolonijos veikėjus ir Darbininku krautuvėse. 
. 

BANSEVIČIUS IR 
GEŠTAUTAS 

. 

AUKOJO L. R. KRYŽIUI. 

Kansas City, Mo., kovo 1 L— 
Penki intariami plėšikai tuo
jaus suareštuota sąryšyje su 
nužudymu South Side bankos 
kasieriaus Olenn Shockey, 
kurs nušautas užpuolus plėši
kams banką. 

Plėšikai pasprūdo be jokio 
grobio ir tuojaus suimta pen
ki intariami. 

Šv. Jono Evangelisto dr-jos 
nariai L. Raud. Kryžiui per 
Lietuvos Misiją aukojo sekan
čiai : 

Ig. Repečka $5.00. 
Jonas Sentaras $3.00. 
Jonas Vanagas $2.00. 
Po 1 dol.: V. Karvelis, J . 

Budrevičia, K. Juškevičia, L. 
Craspudas, L. Lekavičia, Ig. 
Lekavičia, D. Šveikauskas, J . 
Zuitis, A. Metrikis, J . Budvi-
tis, A. Dubrauskas, K. Ališaus
kas, K. Urbonavičia, P. Bladi< 
ka ir P. Taurazas. 

Justinas Rimas 75c. Smul
kių $4.90. Viso $30.65. 

Jurgis Ruikis, 

Risis pėtnyčios vakare Šv. 
Jurgio Parap. Salėj, 32-ro 
Place ir Auburn Ave. Vedėjas 
vakaro Ponas Propotnick. 

Aš tūrių sau už garbe kad 
galių pranešti visuomenėj kad 
man pasisekė padaryti šios 
ristynes tarpe Juozo Geštauto 
įr J . Bansevičiaus 

Visi Chicagiečiai su didelių 
nekantrumų laukia šių risty-
nių. 

Man taippat pasisekė dar 
sudaryti dvi poros del kitų 
dviejų Lietuvių ristykų bu-
tenC Stasys Radžiui ir Anta
nas Yatchas. 

Ponas Radžiųs atsižymėjo 
savo darbu kariuomenėj, jis 
risis su švedų Črist Edwards. 

Antanas Yamias kuris jau 
ritosi su beveik kiekvienų lie
tuvių ristykų dabar risis su 
Ernest Kartje 175 svarų. Yat
chas sveria apie 40 svarų 
daugiau. Kartje, yra geriau
sias ristykas tokio svarumo. 

Nei vienas neapleiskite šios J 
progos ir visi atsilankykite. 

(Apgr.) 

PA^OJIMAL^ 
Paieškau Joną Šakeno šilaikiu so

dos Vlzonu parapijos Utenos apskri
čio. Meldžiu-' atsišaukti, nes turiu 
labai svarbu reikalu pranešti jums. 

Jis pa ts a rba kas apie žinote ma
lonėsite pranešti sekančių adresu: 

Už ką. tariu acių. 
Kas tantas Matelis 

2401 Dacc St. Sioux City Iown 

v?n<č U&TIA 

Aš Regina Vaičiukinene ieškau 
savo vyro Juozo Vaidiukino jis pir
miau gyveno 218 NValnut st. Vir
gin i a Minn., o pernai 10 kovo ga
vau telegrama nuo jo iš Bostono ir 
aš jam išsiunčiau telegramą, atgal ir 
daugiau nuo jo ne tur iu jokios ži
nios. Bukite ta ip malonus gerbiamie-
je tamistos kas apie j j" žinotj, pra
neškite šiuo adresu: 

Regina Waičiukienc 
Alytaus Apskričio 

Jezno Valsčiaus 
Jeznas Lithunnia 

REIKALAUJA 

PANAKTINIS REIKALIN
GAS. 

Geras darbas geram žmo
gui. Gera mokestis. Atsišau
kite 

' ANT PARDAVIMO. 

E S T R A % 
Parsiduoda bučerne ir groterne. 

Lietuvių apgvventoj vietoj, biznis at
sakančiai išdirbtas per daugel metų. 
Atsišaukite tuojaus, pardavimo prie
žastis bus vėliaus pa-; 'skinta. 

National Mcat Market 
2901 S. Kutcvnl'.i Ave. 

Parsiduoda bučerne ir groseraė l ie. 
tuvių ir anglų apgyventoj vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas. Parsiduoda grei
tu laiku ir pigiai i.š priežasties, kad 
nusipirkau duonos kepyklų. Meldžiu 
atsišaukti po šiuo ant rašu: 
3600 Lowc Avenue Chieago, m . 

V 
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Kuomet pasitaiko keliems prenu
meratoriams būti ant vienos li
nijos, jiem visiem turi būti ly
gus patarnavimas. 

Nebūtų teisinga jeigu sakysim 
i butų nustatytas tam tikras lai

kas vartojimui. Visiem turj būti lais
ve vartojime, ir jie patys gali ta su
sitvarkyti. 

Telefono linija neturi ilgiau būti lai
koma kaip penkias minutas ant vie
tinių šaukimų. Perilgos kalbos, ypa
čiai ant partijinių linijų, gali pada
ryti kitiems daug bledes iš priežas
ties laukimo. — 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

j 
i 

te, 

220 W. Superior Str. 
2ros lubos. 

Paieškau giminiu Antano Rama
nausko Merkines parapijos, Randa
monių kaimo. Motiejaus" Cepliko, 
Merkines par., Noriliu kaimo, Juo
zo ir Gabrieliaus Čepliku, ir^ Mug-
dalenos Baltulioniutes ir Beviono 
Baltulionies iš Druskininku kaimo. 
Merkines parap. Monikos Barisiutes 
iš Maksimoniu kaimo. Merkines 
par., Ir visi Vilniaus gubernijps. 

Meldžia visu atsišaukite šiuo ad
resu, 

Mikalina čeplikiutė, 
215 E . S-rd Ave. Homestead. Pa . 

Reikalingi Vyrai prie freighto mū
sų Warehouse. Darbas pastovus 50c j 
valanda išpradžios. 

Chieago Storage & Transfer Co. 
5865 W. 65 Street. 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

-Maža Kaina 

Kraujas neturinti* Gelefie* 
>m priežastimi išbllftkanių 
veldi|. 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašymą 

CARTER'S IRON PĮL^ 
i] Jums pagelbės, muueclnklte tf! 
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