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METAI-VOL. V. No. 62 

Prezidentas Wilsonas 
Sukiršino Prancūzas 

Trakšmauja prancūzai, kad jie 
pavadinti militaristais 

NORIMA ATIDĖTI NUO 
ŠIMčIŲ IŠMOKĖJIMĄ. 

Nepritaria sekretorius karei
vių bonusams. 

Waahington, kovo 12.—Pi-
niiiynįo sekretorius Houston 
paskelbė, jog- talkininkams 
Su v. Valstijos daugiau nesko-
Wns pinigų. Tas paskelbimas, 
manoma, bus surištas su vv-
riausybės pasiketinimu per šoke 

|W1 

PRANCŪZUOSE PAKEL- nuo, prezidento AVilsono pa-
TAS BAISUS TRUKŠMAS: i aiškinimą, ką jis manąs, pri- P<> k«rės. 

j mezdamas Praneitzijai mili-
Pareikalauta, kad prezidentas tarizma. 

paaiškintų savo mintį. Prancūzų spauda privertė 
savo vyriausybę pakelti pro-

kančius t re j i s" metus neimti 
nuošiihčių už paskolintus- pi 
nigus^ palaukti, kol talkinin
kai atsipeikės ir pasitvarkys 

1 
SIRIJA PASISKELBĖ NE 

PRIKLAUSOMA. 

Jon ineina ir Palestina. 

Londonas, kovo 12. — Iš 
Cairo gauta žinių, kad "Sirija 
pasiskelbė nepriklausoma. Ša
lies karalium proklemuotas 
princas Peisai, Iledjazo kara
liaus sunūs. 

Nepriklausomybė paskelbta 
susirinkus sirijonams kongro- į 
san mieste Damaske. 

Sirijos karalystėn ineina 
I Palestina, Lebanas ir siauri-
| nė Mesopotamija. 

TALKININKAI ATNAUJI 
NA REIKALAVIMĄ BAU

STI VOKIEČIUS. 

Jugoslaviams liepia apleisti 
Radkersburgą. 

Kar^s metu kongresas auto 
n z a v o ^ n a u s y b ę paskolinti į p A S I p R I E s r N 0 S T R E I K T J I 
talkininkams 10 milijardų do-

Trukšmas Paryžiuje. 

Washington. kovo 12.—Kuo-' testą prieš prezidentą Wilso-
met S. Valstijų senatas ilgas ną. 
laikas veda ginčus apie taikos • 
sutartį, padarytą su Vokietija, 
ir atsisako ratifikuoti be pa- Iš Paryžiaus pareina žinių, 
taisymų ir visokių pasargų,! kad tenai tuo tikslu pakelia-
prezidentns \Yilsonas stipriai! mas baisus trukšmas. Kai-
stovi už tai, kad taikos sutar- kurie prancraų laikraščiai 
tis butų ratifikuota be jokių j tiesiog bjauri o ja mūsų 
atmainų. , gerbiamąjį prezidentą. Kai-

Senatas ypač ginčijasi už J kurie įsika/ieiavę prancūzai 
dešimtąjį skyrių toje sutarty-: tiek nesusivaldo, kad pamirš-
je, kur ' paliečiama žinoma j ta savo nelaiminga praeitį , 
Monroe doktrina, kur išreiš-i kuomet šaukėsi mūsų prezi-
kiama gili mintis a])ie Ameri- dento pagelbos ir kuomet 
kos savistovybe tautų sąjun- Prancūzijai buvo ta duota. 
goję. Šiandie jie šaukia, kad vir 

Tą skyrių yra parašęs pats j sur panaikinti AVilsono vardą, 

lierių^IS to jiems paskolinta 
$9,659374,649. 

Sako, reiktų palaukti. 
Pinigyno valdininkai sako, 

jog vyriausybė yra prielanki 
sumanymui per trejis metus 
neimti nuo skolininkų nuošim
čių. Paskui jie užmokėsią. 

Skaitant o nuošimtį už pa
skolintas sumas, Suv. Valsti
jos turėtų kas metai gaut: 

Paryžius, kovo 12.—Vakar 
čia talkininkų ambasadorių 
susirinkime nutarta pasiųsti 
notą Vokietijai, kad šita nu
baustų visus tuos vokiečius, 
nuo kurių nukentėjo talkinin-

; kų misija Pabalti joje (Šiau
liuose), Kuomet vokiečiams 
buvo liepta iš ten kraustytu s. 
Ne£ ligšiol apie tą nubaudimą 
nieko negirdima. 

Nutarta pareikalauti, kad 
jugoslavių kariuomenė aplei
stų Radkersburgą, už 37 my-

jos anglekasių organizacija I "^ l u l ° *»ratzo. 
nubalsavo pakelti generalį i Pagaliaus nutarta duoti in-
streiką del nacionalizavimo | ^Tiikcijų talkininlai komisi-

Nepatenkinti Anglekasiai 
ir Visuomene 

NIEKO NAUJA NEATLIKO 
KOMISIJA. 

i -1 ....-• 
ondonas, kovo 12.—Angli-

Anglys bus brangesnės; lau
kiami nesmagumai. ' 

k yrių 
prezidentas ir jis nenori, kad' išbraukt 
ten butų padaryta kokia nors j gatvių. 

i ji i» pavadinimo 

atmaina. 
Ir kuomet andai senatas, 

kaip rodėsi, jau ėmė linkti 
prie to skyriaus pataisymo, 
prezidentas Wilsonas dar kar
tą senatui išaiškino skyriaus 
mintį. Tą padarė ilgu laišku 
i demokratų senatorių lyde
ri, senatorių Hitcbcock. 

Užgavo prancūzus. 

Nelaimė davė, kad prezi
dentas laiške ėmė ir prasita
rė apie talkininkų militariz-
mą, kurs tose viešpatijose ir 
po karės gaivinamas. 

Anglija tą išsireiškimą pra
leido be niekur nieko. Bet 
prancūzai pakėlė baisiausią 
trukšmą prieš prezidentą Wil-
soną. Prancūzų spauda taip 
įjudo, kad Prancūzijos vy
riausybė per savo ambasado
rių čia pareikalavo išgauti 

Prancūzai t vi įtina, kad 
juose nesama jokio utilitariz
mo. (Ii pasirengimas apsiginti 
negali buf joks militarizmas. 

Sako, Prancūzija praleido 
daug baisenybių. Kad tas at
eityje neatsikartotų atsigaivi
nus Vokietijai, prancūzai iš-
anksto apsidraudžia. Ir tas ap
sidraudimas negali but mili
tarizmas. 

Gražus atsimokėjimas. 

Prancūzų spauda tečiaus ne
pasitenkina logiškais pasiaiš
kinimas. Bet užsipuola ir 
bjaurioia vardą žmogaus, kurs 
prancūzų tautą išgelbėjo tie
siog iš prūsų militarizmo nas
rų. Jei ne prezidento Wilsono 
pasidarbavimas, prūsų milita
rizmas jau senai butų suvirš
kinęs prancuziją ir prancū
zus. 

——~— 

SUt 
VALSTIJOJ. 

14 žmonių žu#ft; -daugelis su- vika^5-
žeistų. Bnimi 

LANDIS PAKYLA PRIEŠ 
VISA SOCIJALISTU 

PARTIJĄ. 
Champaign, UI., kovo 12. 

NEUTRALĖS SALYS TAU
TŲ SĄJUNGOJE. 

Priguli jau 12 neutralių šalių 

Londonas, kovo 12.—Ofici-
j jaliai paskelbta, kad tautų 

, sąjungon įstojo Šveicarija, Da Cm Amerikos Legnono sky-., .. ? ... ' .. ' 
. ! nUa, Švedija, Norvegija, Olan-

naus (posto) surengtam poky-į ^ fc y e n e z l i e l a > 

lyj kalbėjo federalis teisėjas 
Landi s iš Cbicagos. Tarp kit
ko jis pareiškė: 

"Aš denuncijnoju soeijalis-
tų partiją Suv. Valstijose, 
kaipo išdavikine organizaciją. 
Šioj šalyj gali but 10 milijonų. 
soeijalistų! Bet aš paduočiau į 
teisman visus, kajd jų butų ir Į 
1)10 milijonų." 

Šiandie tautų sąjungon yra 
prisidėjusių 12 neutralių ša
lių. Talkininkai sąjungon bu
vo pakvietę išviso trylika jų 
Iš tų tik viena Salvadoro res
publika dar netariusi galutino 
žodžio. 

Nevada, kovo 12. — Šitą 
Missouri valstijos miestelį pa-

GEN. PERSHING APLAN
KYS PANAMĄ. 

Washington, kovo 12, — 
Gen. Pershing apie kovo 25 d. 

lietė tornado. Užmušta 3 žmo- j iškeliaus Panamos juoston ir 
nės. Nuostoliai siekia daugiau I tenai patikrins militarinio ap-
100 tūkstančiu dol. ginimo stovį. 

———— 
Madridas, kovo 12.—Tspani 

anglekasyklų. 
Tą nubalsavimą turėjo va

kar patvirtinti čia susirinkęs 
Trade Union kongresas. Bet 
kongresas nesutiko su angle
kasių norais. 

Nubalsuota naci jonai iza vi 
apie $470,000,00^ tik vienų j mo reikalais veikti su politi-i 
nuošimčių. Ir jei bus palaukta,! kine propaganda rinkimų me-j 
tai tie miošimėiai duos vėl ki- ttt, bet ne su streikais. 
tus nuošimčius. 

Didžiausios S. Valstijoms 
skolininkės vra: Anglija, ku
riai paskolinta $4.277,000.000; 
PraneuiĮja — $3,047,97.4,777; 
Italija—$1,621,338,986. 

Kareiviams bonusų klausimas. 
Kongrese pakeliamas suma

nymas visiems buvusiems ka
rės kareiviams paskirti bonu-
sus—kiekvienam po 50 dol. už 
kiekvieną tarnybos mėnesį. 

Tų bonusų reikalauja buvu
sių kareivių organizacija—A* 
merikos Legijonas. 

Jei kongresas sutiktų skirti 
bonusus, tuomet vyriausybei 
prisieitų išmokėti apie pustre
čio milijardo dolierių. Tam 
tikslui reiktų išleisti naujus 
bondsus. . 

Sek retprus Houston tam su
manymui nesipriešina. Bet sa
ko* kad dabartiniais laikais 
negalima rišti to klausimo. 
Tai kompensacijai nėra pini-
gų, gi išleisti naujus bondsus 
negalima. Nes pasekmėje ne
žinia kas galėtų išeiti. 

J au ir taip perdaug išlaidų. 
vSekretoriaus nuomone, šian

die *r taip jau perdatrg šalis 
turi išlaidų. Žmonės velka 
augštas karės mokestis. Tos 
mokestys turėtų dar labjaus 
padidėti, jei butų išleisti *uui-
ji bondsai. 

Dabartinis šalies finansinis 
stovis nėra blogas, sako sekre
torius. Žmonės taupiai gyve
na, bėreikalo neišleidžia. Pats 
kongresas taupiau apsieina. 
Bet išleisti bondsus butų ne-
koktu. Gal nebūtų kam nei 
pirkti. Nėra tokio patrijotiz-
mo, koks gyvavo karės metu. 

joms Vokietijoje, kad tos 
nai aplankytų visas nepanai
kintas vokiečių tvirtoves,* į ku
rias kol-kas vokiečiai neįsi
leido komisijų. 

BOLŠEVIKAI TARIASI SU 
RUMUNAIS. 

Tarybos vedamos Bukovinoj . 
Bukareštas, kovo 12.- Mie-

kad vyriausybė kuoveikiaus 
atsisakytų kontroliuoti ang
lims kainas. 

( Trečiasis komisijos narys 
VVbite, reprezentuojantis dar
bininkus, nesutiko su anudvie-

Washington, kovo 13. S pažiūromis. Šis nori, kad 
Prezidento \Vilsono paskirta anglekasiams butų daugiau 
komisija iš trijų žmonių, ku-j! U'okaina, kad anglys neimtų 
viai buvo paVesta .nustatyti 
anglekasiams užmokestį ir, a-
belnai imant, darbininkus su
taikinti <u kompanijomis, ne
skriaudžiant visuomenės, <u-
iro nepataiso'uai ir preziden
to tikslai įieatsiektas'. 

Du komisijos nariu, Ko-
binson ir PoaU% reprezentuo-

I jančiu anglekasių kompani-
1 jas ir visuomenę, sutiko padi
dinti užmokestį anglekasiams 
iri podraug pabranginti ang
lis. Jiedu sutiko, kad nebūtų 
mažinamos darbo vahi7i<!os, ir 

• • • i i i 

PADUOTI TEISMAN 125 
ANGLIŲ KAINOS SUO

KALBININKAI. 
BAI«I VĖSULA MISSOURI s t e 1*>™*-Vatra, Bukovinoj, 

vakar prasidėjo taikos tary- ^ V J ^ P«se yra anglekasyklų 
bos Rumunijos su rusų bolše- j operatoriai. 

atstovai, sakoma, Indianapolis, kovo 13. 
pareikalausią, kad bolševikai j Speeijale federalė grand juĄ 

pabianginarnos, ir kad dieno
je butų 7 valandos darbo. 

Bus brangenybė. 
Aniedu padavė savo rapo* 

prezidentui Wilsonui. Bet pre
zidentas vargiai naudosis juo. 
Nes pačioje komisijoje nėra 
sutarimo, (ii jei prezidentas 
palinks prie raporto, tuomet 
darbininkai gaus daugiau mo
kėti, bet už anglis nuo žmo
nių bus imama kiek patinka 
ma. 

Kuomet pabrangs anglys, 
tuomet pabrangs viskas, visi 
pragyvenimui reikalingi daik
tą'. Šiandie siaučia neapsako
ma visko brangenybė. Paskui 
bus dar aršiau. 

Springfield. Mo., kovo 14.— \ atšauktų savo "kariuomenę iš , čia užvakar apkaltino ii- pada-
Užvakar Turkey Creek kloniu Rumunijos parubežių. Tuomet Į vė teisman 125 žmonės, Iš kal-
l^raužė baisiausia vėsula su j butų galima atnaujinti preky-. tinamųjų yra* pusė angleka-
lietimn. Ligšiol sužinota, k a d b i n i u s santikius. | sykių operatorių. Kiti, tai an-
14 žmonių žuvo ir daugelis su
žeistų. Dideli materijaiiai nuo
stoliai. 

Hesutinka * anglekasiai.. 
, Bet tas viskas nepasibaigs 

v j ; na brangenvbe. 
Anglekasiai nesutinka su a-

mudviejų komisijos narių 
sprendimu. Tiedu siųlo darbi
ninkams padidinti užmokestį 

Bių organizacijos virsai-
APKRAUSTĖ KARALIAUS-čiai ir pašaliniai žmonės, tu-

VASARNAMĮ. 

Copenhagen, kovo 13. 

rintieji ryšius su anglių pio-
dukeija. 

Specijalė grand jury tą rei-
jos karalius Aifonsas šiandie; Danijos karaliaus vasarnaminf kalą pradėjo tyrinėti čia pra-

ant Skaw įsilaužė vagys ir eito gruodžio 17 d. Per tuos 
apkraustė visus kambarius, tris mėnesius nuodugniausia 
Padaryta didelių nuostolių. Tš-j viskas ištirta. Ir susekta tie-

įškeliauja į Bordeaux, Prancū
zijoje. Tenai jis'išbusiąs kelias 
dienas. Sakoma, ten konferuo-
siąs su Prancūzijos prezidentu 
Desclianel. 

nešta daug brangintinų daik
tu. 

THINGS THAT MEVTR HAPPEN 
Copyriffht, 

BUS ATNAUJINTI SANTI 
KIAI SU VATIKANU. 

Paryžius, kovo 12. — Pran
cūzų parlamentan paduotas 
bilius aitnaujiųti santikius su 
Vatikanu (Apaštališkuoju 
Sostu). Biliuje pasakyta, kad 
tas ^būtinai yra reikalinga 
naci jonai ienvs prancuzii rei
kalams. 

U.AZ.N TO v»ICMW. - J 
^ 1 
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TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
— Nelaimingas žmogeli! Ar tamista ižtikrųjų esi neregys? 
— Ne poniute. Aš^tik apsimetu, nes tingiu dirbti. 

siog neintikėtinų daiktų. 
Vietos federalis teisėjas An-

derson kaltinamiems paskyrė 
po $10,000 ir po $5,000 paran
kos. Kaltinamųjų pavardės ne-
paduotos, nes jie dar nesua
reštuoti. Tai bus padaryta po 
suareštavimo. Pirmieji teisme 
išklausinėjimai paskirti gegu
žės 4. 

Suokalbiauta padidinti kainas 
anglims. 

Apkaltinimo akte sakoma, 
jog anglekasiai su operatoriais 
suokaltįavę padidinti anglim-
kainas. Kad tas tikslas at
siekti, norėta sumažinti ang
lių produkciją, sutrukdyti 
kuro išvežiojimą ir visokiais 
budais priešginiauti šalies vy 
rausybės parėdymams. 
. Tai svarbiausioji dalis ap
kaltinimo. 

Sakoma, kad kaltinamieji 
dar ir dabar pasižymi savo 
veikimais angim laukuose val
stijose Indiana, Illinois, 01;io 
i r Pennsylvania. 

Išklausinėta 300 žmonių. 

Kaltinamieji kuoveikiaiisia 
bus suareštuoti ir bus paliuo-
suoti tik po paranka. 

Grand jury visu praėjusiu 
laikotarpiu išklausinėjusi dau
giau kaip 300 žmonių. Anų 
tarpe buvęs ir buvęs kuro ad
ministratorius Garfield. 

ligi 27 nuoš. Darbininkai sto
vi mažiausia už 35 nuoš. Tie
du palieka 8 valandas darbo. 
Darbininkai reikalauja (i va
landų. 

Nesutikimai gali baigties 
nauju streiku. Ir su balandžio 
1 d. taip bus, jei prieš tai ne
bus surasta tinkamų priem:>-
nuj. 

Anglekasiai negalės strei
kuoti kaipo visa organizacija. 
Nes prieš jų streiką veikia 
4 ' injunction". Bet atskiria i- į-
vairiose vietose pames darbus 
ir ką jiems padarysi. 

Anglių pirkliai ir kaina. 
Anglių pirkliai visur kalba, 

kad su balandžio 1 d. jie pa-
kelsią kainas anglims, nežiū
rint kieno nors priešginiaki
nių. Tai darysią, nes jie kom
panijoms daugiau •' mokėsią. 

Kasyklų operatoriai-gi sako, 
kad jie neklausysią nei 'pa
čios vyriausybės. Nes karė 
praėjus, tad vyriausybės kon
trolė nesanti legalė. 

Tuo tarpu visuomenė turi 
tylėti Ti- mokėti už anglis t 
uiek reikalaujama. Nes a i -
Jvs reikalingos. 

APMUŠTAS SENATORIAUS 
ŽENTAS. 

Alexandria, Minn., kovo 13, 
.— Šitos valstijos senatoriaus 
Nelsono žentas, taippat Nel-
son, sisiginčino su vienu far-
meriu ir pastarąjį pašovė. Far-
merys nuo to mirė. Nelšon su : 
areštuotas. Taikos teisėjui jis 
pasakė, kad šautuvas netyčio
mis išovęs. 

Padėjus reikalingą paranką 
ir išėjus jam laukan, jį už
puolė minia žmonių ir baisiai 
apmušė. Deputy šerifai vos iš
gelbėjo jį nuo mmjos. 

file:///Yilsonas
file:///Vilsono


' 
, 

D R A U G A S Šeštadienis kovas 13 1920 
Šešti 

LLETCVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena Išskyrų* nedėidieoius . 

P R E N C M E R \ T O S K A I N A : 
CHICAGO J IR U i S I E N Y J E : 

Metama ^. $6.00 
Puse i Metų . . . I.&0 

8UV. VALST. 
Metama - . - . - . - . . . . . . $5.00 
Puse i Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas akaitoai nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresų visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper. 
kant krasoje ar esprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus į regis
truotų laBką. ** 

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

Telefonas McKinley $114 

Moterų Taksos. 
• 

Vidurinių Pajamų raštinės 
(The Internal Cevenue Bu-
reau) užrašai parodo, kad 
tarp asmenų turinčių mokėti 
taksas yra daug moterų. Ne
tiktai didžturčių dukterys, tu
rinčios daug pelno iš šėrų, ir 
bonų ir nekilnojamos nuosavy
bės, bet ir tūkstančiai mote
rų darbininkių sudeda žymias 
sumas, mokėdamos taksas už 
pelną gaunamą jų protingo
mis pastangomis vedant pirk-
lybą arba pramonę. Minėtoji 
raštinė labai augštai geibia 
moteris, nes mato, kad tarp 
jų labai retai pasitaiko tak-
sinių sukčių. 
, Netekėjusį mergina, našlė, 
arba moteris atsiskyrusi nuo 
Vyro turi išpildyti savo taksų 
lapų, jei jį 1919 metais gryno 
pelno yra turėjusi IOOO doli& 
rių arba daugiau. 

Moteris ir v v ras gvvenan-
tieji išvien turi išpildyti tak
sų lapų, jeigu jųdviejų bend
ras grynas pelnas drauge su 
nepilnamečių vaikų pelnu, jei 
tokio butą, išneša 2000 dolie-
rių arba daugiau. 

Ištekėjusi moteris, turinti 
Z savo pelno neprigulmingai nuo 

vyro turį teisę išpildyti atski
rų taksų lapų. Paprastai, jei 
grynas pelnas vyro ir moteries 
neišneša viršaus 5000 dolierių, 
tai juodu sudaro tik 
viena bendrų taksų lapų, 
nors savo pelnus val
dytų atskirai. Bet jei vyras 
j savo taksų lapą neįtraukia 
moteries pelnų, nors mažesnių 
už 5000, bet didesnių už 1000, 
tai pati moteriškė ^uri rašyti 
savo lapų skyrium. 

Apskaičiuojant grynų pel
nų reikia suimti domon visas 
pajamas ir'visokias ineigas.de 

< riansias būdas tikrai susekti 
teisingų grynų pelnų yra pa
sinaudoti taisyklėmis surašy
tomis ant tam tikro Taksų E-
mimo lapo pažymėto žodžiais 
"Fo rm 1040" ' arba "Form 
1040 A " . 

Taksų lapai ir mokesčiai tu-
* ri bnti pristatyti Vidurinių 

Mokesčių Rinkėjui (Internal 
Kevenue Collector'iui) ne vė
liai* kaip 15 kovo. 

Amerikos Pirmieji 
Gyventojai Buvo 

Meksikos sostinėje, kuri va
dinasi tuo pačiu vardu kaip ir 
visa šalis, gyvena mokslinin
kas Williani Niven, anglas. 
Ka> šyentadienį jis keliauja 
iŠ miesto tyrinėti senosios 
žmonių kultūros liekanai, te-

fhėsančias žeanėje ar vandenyje* 
Kas šventa diena jis parsive 
ža pilnų vežimų visokių iška-

sinių ir radinių. Šiaip žmo
nėms tie iškasiniai neturi ver-
tės, bet mokslininkui jie pasa
ko, kaip toje- šalyje žmonės gy
veno žiloje senovėje. 

P-no Niven iškasiniai paro
dė, kad seniausi, to krašto gy
ventojai turėjo vienoKių ypa
tybių su mongolais. Mongolai 
gyvena Azijoje. Tai-gi p. Ni
ven iškasiniai patvirtina spėji
mą, kad žmonės besiplatinda
mi po visų pasauli į Ameriką 
atėjo iš Azijos. 

Senieji Meksikos gyvento
jai nešiojo tokius pat galvos 
uždangalus, IOKIUS pat ausų 
dengtuvus, v tokiais pat dir
žais perjuosdavo vaikus kaip 
mongolai. 

P-nuį \Yilliamui Niven pa
deda iškasinius ręsti ir tvar
kyti meksikietis profesorius 
Ramon Mena. I r jis mintija 
taip pat. s * 

Tik vienas dalykas yra tru
putį abejotinas. Abu moksli
ninkai randa, kad Meksiko^ 
apielinkėje pora tūkstančių 
metų beveik nepadarė permai
nos žmonių gyvenime. Miesto 
pakraščiuose dar ir dabar 
žmonės gyvena triobose, tu
rinčiose mažiau patogumo, ne
gu jo bAWo civilizacijos pra
džioje ten pat. Tie dabartiniai 
žmonės verdasi ir valga tuos 
pačius menkus valgius, ko
kius gamindavosi pirmieji to. 
krašto gyventojai. Jei kas no
rėtų tyčia išlaikyti žmones to
kiam vienodume nors pe r ^ie
nų tūkstantį metų, tai tat bu
tų labai sunku padaryti ir 
reikėtų stebėtis kuomet pa
vyktų. Moksle tankiau pasi
taiko, kad mokslininkai dabar
tinių žmonių padarus paskaito 
žilos senovės padarais. Todėl 
jiems* rodosi, buk permainų 
neįvykę. Kas žin, ar nepadavė 
tol klaidos minėtuoju du, mok
slininku Meksiko*1 mieste, 

Lietuvos Neprigulmybe Tarp
tautinėje Politikoje. 
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Dviejų didelių galingų ir imi, kad jiedviem besikaujant 
nepripažįstančia laisvės tau- lengviau buvo galima "iš vie-

v 

Knygų Reikalas ir 

Lietuvvų kalba turi stebėti
nai daug laikraščių ir labai 
mažai knygų. Vienoje Ameri
koje turime 4 dienraščius. Ne
pilnai pusantro šimto tūks
tančių Prūsų Lietuvių turi 
dienraštį ir beveik dienraštį. 
Vilniuje taip-gi išeina dien
rašt is o Kaune, nors poperos 
trūksta, bet dienraščių ne
trūksta. 

Laikraščių turi visos parti-
jos daugiau negu kitko. Laik
raščių turi kiekviena didelė ar 
maža asmenų rųšis kiekvie
noje partijoje. 

Pridauginę laikraščių lietu
viai nepripildo tuos rašinius 
mintimis,*bet prikemša vienais 
žodžiais. Mums rodosi, kad 
pats spausdinimas pakelia 
tautų. Tūomtarpu ne spausdi
nimas, o tik mintis spaustuvės 
praplatinta padaro naudos. 
Kas nauda platinti, jei plinta Ldė Rusijų. Anglų diplomatija 
tuštuma? 

Jei turėtume mažiau laik
raščių, tai butų tirštesnės min
tys juose. Tos mintys lengviau 
butų pagriebti skaitytojams, 
nes nereikėtų žvejoti po dide
lius tuščius lapus. Tos stam
biosios mintys tektų dides
niam žmonių,skaičiui ir atves
tų daugiau naudos. 

Laikraščiai pripildomi grei
tu rašymu. Stambios mintys 
kyla iš ilgo ir rimto priren
gi mo. Todėl mažoje knygoje 
būva daugiau minčių ir dau
giau kultūrinės naudos negu 
dideliame laikraštyje. 

Knygų turime mažai. Ir kau
niškė " S a u l ė " šaukiasi ame
rikiečių pagelbos, kad pri
rengtų gimnazijoms vadovė
lių, ir mes jaučiame jų truku-

da žmonių norinčių padaryti 

toms viešpatijij Lietuva buvo 
perpjauta j dvi dalį. Rusija 
turėjo didesnę dalį, Vokietija 
mažesnę. Todėl negalima bu
vo svajoti apie mųs tautos ne
prigulmybe, kol tųdviejų 
viešpatijų jiega bebuvo stipri. 
Karė sunaikino išpradžių Ru
sijos galybę, paskui Vokieti
jos. Tokiu būdu sumažėjo abi 
sunkenybi spaudusi Lietuvą. 
Tada ir mus tautos neprdgul-
mybės diegas galėjo išsprog
ti iš savo kevalo. 

Bet ir Rusija ir Vokietija 
vis-gi likosi kiekviena ma
žiausiai trisdešimtį kartų di
desnė ir galingesnė už Lietu
vą.' Todėl mūsų nepriklauso
mybė nebuvo be pavojaus. 

Londono sutartis. 
Talkininkai negalėjo pripa

žinti mūsų nepriklausomybės, 
nes 1915 metais buvo pasiža
dėję Rusijai ir pasirašę ne
mažinti jos žemių. Tas paža
das buvo slaptas, nes tuo pa
čiu laiku talkininkai skelbė.vi
sai priešingų, daigtų. .Jie sa
kė kovoja už pavergtų tautų 
laisvę. Vis-gi pažadas nepri
pažinti Lietuvai ir kitoms ru
sų pavergtosioms tautoms lai
svę buvo aiškus ir formaiis. 
Tas pažadas buvo ir yra tal
kininkams neparankus, nes jis 
pasaulio akyse talkininkus ro
do negei>tinoje šviesoje. Tal
kininkų diplomatija turėjo 
laužyti vienų iš dviejų savo 
pažadėjimų; arba slaptų paža
dėjimų duotų carui, arba vie
šą pažadėjimų duotų visam 
pasauliui. ; v . 

Slapčiai i diplomatija *> Ve 
sailles'e ištiesų laužė viešąjį 
pažadėjimą, bet kaikuriais 
bruožais bandė rodytis, kad 
nenorint pildyti ir slaptojo 
pažadėjimo. 

Anglija ir KolČakinė Rusija. 

Amerikos diplomatija ne
buvo padariusi slaptų pažadė
jimų 1915 metais. J i nebuvo 
sakiusi carui, kad jo pavergto
sios tautos turi būtį amžino
mis Rusijos vergėmis. Ang
lų diplomatija pirma laiko 
nujautė, kad Amerika gali pa
sinaudoti ta savo liuosybe, 
todėl Anglijos politika iš ank
sto ėmė rengti sau tokias ap
linkybes, kad jos ją paliuosno-
tų nuo neparankių slapčių pa
žadų. 

Tam tikslui reikėjo suda
lyti dvi valdžias Rusijoje. 
Rusijos susilpnėjimas yra nau 
dingas Anglijai dėlto, kad a-
bidvi Anglija ir Rusija turi 
daug žemės Azijoje ir veikiai 
gali susiekti bei susikauti. Nu-
vertę Kerenskį bolševikai vai

nos ar iš kitos išderėti pa-
liuosavimą nuo neparankaus 
pažadėjimo ir tokiu būdu pel
nytis pasaulio pagarbą, bei 
nesiduoti pralenkti Suvienytų 
Valstijų politikai. 

To nesuprato Tušai seni di
plomatijos specijaiistai Sazo-
novas, Bachmetjevai, Miliu-
kovas ir kiti. Bet tą suprato 
bolševikų užrubežinių dalykų 
komisaras. Nors dar nėra aps
kelbta, ką Litvinovas pažadė
jo Anglijos įgaliotiniui O'-
Grady, bet galima neabejoti, 
kad bolševikai paliuosavo An
gliją nuo 1915 metų sutarties 
su Rusija. 

Nuo tovs valandos nei Kol-
čakas, nei Denikinas nei kiti 
nebebuvo x\nglijai reikalingi. 
J i liovėsi juos šelpusi i r jie 
žuvo. 

Sazonovo klaida. 

iškėlė ir palaikė Ko4čaką. 
Dvi valdžios Rusijoje buvo 

Kalčiausias užtatai Sazono
vas, kad jis, senas diploma
tas visą savo amžį perleidęs 
augščiausiose tarptautinės po
litikos vietose, nesuprato An
glijos reikalų ir nepajiegė at
sižadėti sutarties padarytos 
1915 metais. Mes jį supranta
me. J is yra žmogus. Kaip visi 
žmonės jis nenori ardyti savo 
padarytų daigtų. Sazonovas 
pats buvo padaręs tų Londono 
sutartį 1915 metais. 

Bet jis galėjo ir turėjo su
prasti, kaip ta sutartis Ang
lijai kenkia. Nuo pavasario 
1919 m. talkininkai, labiau
sia Anglija, rodė didelį norų 
pasiliuosuoti nup tos sutarties. 
Ypač aišku tat buvo pietinės 

4Rusijos karėje su bolševikais. 
Talkininkai aiškiai rėmė Pet-
liurą. Tai buvo ženklas, kad 
1915"' metų sutartis juos 
varžo. Pietinės Rusijos ka
riuomenės oficierai aiškiai tą 
matė ir pyko ant talkininkų, 
kaip tat matyti iš generolo 
(Jrišino — Almazovo raštų ir 
iš jo adjutanto Zernovo as
meninio dienraščio, kurio iš
traukas nesenai apgarsino 
Cbieagos Daily News. 

Jeigu Kolčakinės -Rusijos 
diplomatai, t. y. Sazonovas, 
Miliukovas ir kiti, Imtų su
pratę savo laiku paliuosuoti 
Angliją ir talkininkus nuo ne
parankios jie/ns sutarties, tai 
talkininkai butų juos išvedę į 
viršų ir „butų davę tiek jiegų, 
kiek jų reikėjo oolševikams 
įveikti. 

Vienas Lietuvos slogutis žuvo. 
Šiandien Kolčakinė ir kito

kia nebolševikiška Rusija žu
vo. Su ja žuvo ir 1915 metų 
sutartis trukdžiusi visų Ru
sijos pavergtų tautų nepri
gulmybe; tarp kitų ir Lietu
vos*. Ta 1915 m. sutartis buvo 
tikras slogutis Lietuvos ne-

vo labai sunkus dėlto, kad jo 
dvasia viešpatavo Veriaillese 
visu taikos darymo laiku. To
dėl i r Mažoji Ljetuva, nors 
tapo atskirta nuo Vokietijos, 
bet netapo priskirta prie Lie
tuvos. Dabar jau sugriuvus y-
ra tvora tarp Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos. 

Susivienijimas su Prūsų 
Lietuva. 

Ne mųs diplomatija tą pa
darė. Anglija pasidarbavo 
mums ant naudos. Mųs diplo
matijos uždavinys dabar yra 
prijungti Mažąją Lietuvą prie 
Didžiosios. Tat nėra taip len
gva, kaip išrodo. Daug yra 
taip didelių pavoju/, kad ne
protingai su jais apsėjus ga
li žlugti visas 'darbas. 

Pirmutinis uždavinys yra 
duoti Mažajai- Lietuvai savy-
valdą su savąja konstitucija. 
Geriausia būti* kad tų konsti
tucija parašytų patys Prūsų 
Lietuviai. Tada jie ja labiaus 
pasitikėtų. Bet mes mažai turi
me tam reikalingos rųšies tei
sininkų, o Prūsų lietuviai dar 
m a ž i a u . T i l ž ė j e a r K l a i p ė d o j e 
gal atsirastų vokiečių teisinin
kų galinčių tų darbą greit pa
daryti. Bet pavojinga jais va
duotis. 

Mažoje Lietuvoje yra dide
lis nuošimtis tikrų vokiečių. 
Vokietys, beabejonės, parašy
tų tokią konstituciją Mažosios 
Lietuvos savyyaldai, kad ge
rai progai pasitaikius visa 
ta šalis šu savo savyvalda ap
siskelbtų vėl prisidėjusi prie 
vokiečių. Norint apsaugoti 
nuo to pavojaus tamtikrais 
konstitucijos įstatais labai 
lengva yra sukelti Prūsų Lie
tuvos nepasitenkinimą visa 
konstitucija. Jeigu Lietuvos 
užrubežinių dalykų ministeri
ja mokės išplaukti iš to poli
tiško sūkurio, ttu''jų reikės la
bai pagirti. 

Pasaulio militarizmas. 

Nuo 1860 m. 
iki šiai dienai 

Alkoholis ir ink
stu liga 

1860 metais kiekvienas asmuo, 
apalaiuai imant, suvartojo grynaus 
alkohol io 4 galionus, o šiais metais 
išgerto alkoholio išpuola 20 galioną 
kiekvienam asmeniui. Statistikos ži
nios parodo, kad del tos priežasties 
pasidaugino ant 18 procentų skait
l ius ligonių sergančių inkstais. Tai 
yra labai didelis procentas ir dėlto 
kiekvienas privalo visomis j iegomis 
kovoti prieš tai. 

Yra tokią arbata vadinama PAK-
T O H E R B , padaryta iš žolių ir šakne
lių; ja reikia pritaisyti ir gerti kaip 
ir paprastą arbata, o ji apvalo ink
stus ir šlapinimosi organus, taippat 
prašalina kenksmingas dalis iš val
gių ir gėrimų. Tos žolės ir šaknelės 
randasi karpatų kalnuose ir yra ge
riausias vaistas nuo inkstų ligos, 
skaudėj imo pusiau ir šlapinimosi or
ganų slogos. 

Viena didele dėžutė kaštuoja 1 do-
lierj, šešios dėžutės tiktai 5 dolie-
rius pirmaeilėje A1»T1EKQJE PAR-
TOSO '160 Second Ave. Xew York 
City. (Apgr. ) 
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Vyru k Moterų Rubli Kirpi
mo ir Designinf Mokykla. 
Mūsų* iatema ir m o k y m o būdu jųs 
trumpu laiku Išmoksite viso a m a 

to. / 
Mes tur ime didžiausius ir ger iau

siu* kirpimo, des igning ir s iuvimo 
skyrių*, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos bes imokindama*. 

Visuose s iuvimo skyriuose masinoe 
varomos e lektros j iega. 

Kvieč iame kiekvieną ateiti bile ko
ki uo laiku, diena, ir ar vakarais , pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos *ulig mieroe, vi 
sokio stiU*u* ir dydžio i i bet kur ia j 
madų knygos. 

MASTEE DESIGNING 
SCH00L. 

J. F . Kasnicka, Vedėja* 
190 N. STATE S T n E K T . CHICAGO. 

K a m p a s Lake St.. ant 4-tų lubų 

Telefonas Pallmao S M l 

Pr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Dentistas 

IMftT 8a. Mtchlgaa. Avėtum 
R«Mtand, OL 

įjį VALANDOS: % iki U vakare. 

naudingos Anglijai dar ir tuo Į prigulmybei. Tas slogutis bu-

člidelę ir gerą knygų p i r k l y s 
neprigulmingoje Lietuvoje, 
bet tų knygų kaip tik ir nėra. 
Nėra kuomi nei pirkliauti. 

Knygų pirklyba paprastai 
palengvina ir sutvarko gerai 
vedama kalbos bibliografija, 
tai yra pilnas suskirstytas i 
rųšis sąrašas visų1 pasirodan
čių knygų ir knygelių. Tokio* 
bibliografijos lietuviai savo 
kalboje neturi visai. Nei Kau
no laikraščius peržiurinėjant 
nematyt, kad butų sumanymų 
tą bibliografiją pradėti da
ryti. 

Katalikiškoji Lietuvių vUuo-
ma savo nmkyklums. Atsiran- menė turėtų imti rūpintis šį-

eitjes reikalai yra sudaryti: 
a) lietuvišką pilną bibliogra-
t'ij$, b) dauginti rimtų knygų 
ska*iėių, o) sudaryti gerą ir 
didelę knygų pirklybą. 

Bibliografiją turėtų vesti 
Lietuvos valdžia, o visos 
spaustuvės ir knygų leidėjai 
tur.ėtų užsidėti priedermę 
siųsti po kelis egzempliorius 
savo leidinių į bibliografijos 
storį. Knygyną sudaryti galė
tų privatinis sumaningas as
muo. Jis turėtų ir pelno iš to. 
Knygų dauginimas daug pri
klauso nuo gerai sutvarkytos 
knygų pirklybos, bet jis vis-gi 
kyla tik tada, kada visuonie 

Mūsų neprigulmybe turi dar 
vieną tarptautini slogutį. Jis 
vadinasi pasaulio militariz
mas. Visa yersailles'o Taikos 
Sutartis ir visa į ją įtrauktoji 
Tautų Sąjungos konstitucija 
stovi vienu utilitarizmu. Kaip 
Londono sutartis 1915 metų, 
tarp ir pasaulio militarizmas 
yra staeiaį priešingas tam ką 
talkininkai skelbė visu didžio
sios karės metu. Bet jie pasis
kubino patvirtinti utilitarizmu 
gyvenančią Taikos ^ Sutartį. 
Tik Suvienytosios Valstijos to 
nepadarė. Paskutiniais laikais 
jos parodė, kad nei neketina 
pasitenkinti ta pasaulio tvar
ka, kuri stovi ant militariziiio. 

Militarizmas Lietuvos nelaime 
Mes džiaugiamės Amerikos 

pasielgimu, nes militarizmui 
viešpataujant Lietuvą prary
tų arba vokiečiai, arba len
kai, arba tie patys rusai. Len
kai septynisyk didesnrtfž mus, 
vokiečiai dvidešimt syk, ru
sai dar daugiau. Mųs šalį ne
gina nuo priešų nei augsti 
kalnai nei plačios juros. Tvir
tovių negalėtume nei sutal
pinti ant savo žemės tiek, 
kiek jų reikėtų jai apginti. 
Toms tvirtovėms neturėtume 
užtektinai įgulų. Apie pinigą 
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Dr. M. Stupnicki 

anglai ir kiti talkininkai,.da
bar kas kart aiškiau mato, kad 
jie turės arba atsižadėti mili-
tarizmo, arba apgarsinti A-
merikai karę. 

Suvienytos Valstijos jau ke-
lixyk šia žiema parodė, kad 
karės nesibijo, ir kad nepasi-
tenkįs vienų vokiečių milita-
rizmo panaikinimu. Jeig*u An
glija butų norėjusi, jau butų 
galėjusi apgarsinti Amerikai 
karę už laivus. Anglija karės 
neapgarsino, nes nemato, kati 
galėtų ją laimėti. 

Dabar ilgiau ar trumpiau 
eis lenktynės tarp Amerikos 
ir Europos. *Abi stiprįs savo 
jiegas. Bet galų gale Europos 
talkininkai vis aiškiau matvs 
ką ir šiandien mato, kad nėra 
vilties įveikti didelę ir turtin
gą Ameriką. Tokiu# būdu Eu
ropos diplomatija bus privers
ta atsižadėti militarizmo. Tai 

.T. bus Amerikos prisidėjimas ir 
prie pavergtųjų tautų nepri-
gulmybės ir prie pasaulio lai
mės. Tokiu būdu •Amerikai 
tapsime dėkingi už prašalini-
mą antro ir didžiausio slogu
čio spaudžiančio Lietuvos ne
priklausomybės krutinę. 

Busiantieji Prezidento rinki
mai. 

Kaip tat įvyks sunku pasa
kyti. Aišku tik tiek, kad Ver-
sailles'o taiką reikės peržiu-
rėti. Europos talkininkai, ne-
norintieji to apsimti, turi vil
ties, kad 1920 metų rinkimai 
pra^alįs kiužsispyrėlį Wilso-
ną", ir kad Versailles'o su
tartis galės liktis su savo mi-
litarizmu. Tokiu būdu nuo A-
meriktis prezidento rinkinių 
galutinai priklausys ir Lietu
vos nepriklausomybės liki
mas, ar ji bus tikra neprigul
mybe, ar ji bus tik laisve pri
dengtas svetimų paliepimų 

^pildymas. Juk ir dabar ;įau 
lAnglija maino Lietuvo.; minis- <esE 

trų kabinetus. 
Šiandien dar negalima sa

kyti, kas laimės Amerikos 

DR. S. B O S 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgai 
2201 West 22nd St. 

Kampus 8. Leavitt St. 
Telefonas Canal 8222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

S114 W. 42nd Si . 
Telefoną* McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. k 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

JV MJ. LA SALLE STREJBT 
Gyvenimo Tel. Huinboldt 97 

vakarais S i l l W. 22-nd Street 
Tel. Rnckwel l (899 

C m O a . 0 0 , ILAu s 
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3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, LLČ1MOIS 

Telefonas Yarda 50*1 
f iUwados: -«- f I U U la r y t w 
* po pietų iki 8 vak. Nedal io 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

a a m p . 49 Coturt 
Rcs . 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3«6« 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 

• • . 
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Nieks taip iškilmingai ne-

nepasitenkinimo militaristiška 
nė rimtėja ir nepasitenkina 

tuo dalyku. Artymiausios at-1 kikrašeių^elais . 

i 

Taikos Sutartimi, kaip A m e - 1 1 ™ 1 ^ n«patvirtkitų." 
rika. Tos taikos sustalytojai,• (Pabaiga ant 'A pusi.) 

prezidento /mkimus. Let nėra nei kalbos: šimtinei ua- :„. . .. ,.-.jL.' .. . .v. . . »r« . . T . . šiandien jau galima tvirtinti, 
hai neistektume. Tai-gi Lietu-; i n o / °, . , . f 

.-., . . . , kad 1921 metų prezidentas 
va tikrai nepnguhninga bus, , * . . ...^ . l ° , • Versailles'o taiką nepatvirtis. iei militarizmo slogutis taps r , . . v a-* i, . .v ^ ,. nilsonas pasakė, įog zmomu orasahntas is pasafulio. , . i • , . . , . i 

v . taisai poezidento rinkimuose 
Amerika ir pasaulio militaris- nuspręs, ar iaika. piiimti ar 

mas, . atmesti f Tat reiškia, kad 

! y. W. RUTKAUSKAS į 
• ADVOKATAS • 
Į Ofisas Didmic«tyj: * 

J 29 South La Salle Street | 
I i 

Kambaris 324 
Tel. Centrai 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 468t 

•immiiiini 
! 

T 1 P. WAITCHES 
ATT0RNBY AT LAW 

I i lETUVIS ADVOKATAS 
4543 8. WOOD S T R E E T 

726 W. 180 i S T R E E T 
CHICAGO. 

i 

prezidento rinkimais bus .tos 
liuvo kalbėję apie militari^-• t a i k o « į t a r t i e s kritika. Tada 
mo pašalinimą kaip Amerika 
niekas neparodė tokio aiškaus 
uio paSalinfa, kaip Amerika, jf*»P«*ya *f&m ž ,»'ž>» i ; 

MJe* amenkieriai žinotų, kas 
toje taikoje yra. jie jos nio-

DAHAR GAVĖNIOS L . U K A S 
i] l 2sisak>kito Tyro Medaus $1.80 
; Vicdrukas 5 .^aru pristatysiu j 
i namus. 

W. STRYGAS 
2nd Floor 

3022 W. 40th St. Clii* a«o . IU. 1 :« 
«<•• 

s 
Resid. »33 So. Ąshl&ad Blv . OUica^o. 

Tcie louas Haytuarket S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas 8T#7*oi»a ir chirnr^as 

SpoHjalista* Moteriškų, VyriSką} 
Vaiku 4» visų cijrontskŲ ii^ų 

Ofisas: J354 So. Halsted SL, Chlcągo 
Telefonas Drovev 9663 

VAJ.AKDAS: H~*i ryte 9 9 po 
piety »—« • » * . VedeUomis i o _ i a d, 

i 
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Musų Kariuomenes Žygiai. 
Sausio 25 d., 1919 m., imisų! sins jį priešus. Tuomet, didės 

kariuomenės dar neskaitlingi 'nin įsitikėjimu į save, imtasi 

v 

• 

•X, 

• $ 

-.* 

sirvrnė su rusais j vakarus nuo 
Vilniaus. Vasario 8 d., drauge 
su vokiečiais, sumuša msus 
tios šrtą (čia žuvo pirmas ka
reivis Povilas Sakšys). Vasa
rio gį 9 d. lietuviai jau vieni 

. mušasi ties Jezno miesteliu. 
J ie tik iš vakaro gavę šautu
vus ir dar nemokėdami pri
derinai su jais apseiti, sumušė 
rusus, atėmė Jezną ir nustūmė 
juos tolyn, paimdami karo 

sgrobio: šautuvu ir kulkosvai
džių. 

Vokiečiai vis vedė dvejoji
mo politika. J ie tai laiko 
frontą, /tai veda su rusais 
šnairi a s derybas. Dėlei Siu 
aplinkybių mes sulaukėme 
skaudaus smūgio prie Alytaus, 
kame vasario 14 d. iš vokie
čių priežastie* buvo išskaidy
tas 1-mas pulkas, mūšiuose gi 
netekome 1. 1. pulko vado 
karininko Juozapavičiaus (tai 
pirmas žuvęs karininkas). 
Tuo pačiu laiku savanoriai 
puolė Kedinių miestai ir paima 

Teeiau kariuomenės jiegų 
dar labai maža ir ji negali vi
sur suspėti. 

Stambi ofensyva prasideda 
gegužio mėnesyje, kuomet 

r Vyriausiojo Karo Vado vado
vavime paima Į savo rankas 
generolas Žukauskas. 

Kariuomenės duota užduotis 
padaryti veiklesni žvalgavi-
mąsi Ukmergės ir Panevėžio, 

"kryptimi, kati luomi išaiškin
ti priešo padėti ir jiegas. Ta 
£ai žvalgavimas netikėtai as
mens iniciatyvos ir jaunos mu
sų kariuomenės narsumo d'ką, 
išsiplečia į stambia karo ojxv 
raciją. Pergrupavimas ii ka-
riagas prasideda gegužio 17 
•L Visos kariuomenės rinkti
nės gerai atliko savo darbij. 
Ukmergės krypties kariuome
nės, Šiaurės ir pietų rinktinės 
sii arkiu antpuolm užėjo prie
šini iš sparnu. Vidurys laikė
si ramiai ir rusas pervelai 
si žinojo, kad jo sparnai ap-
siai'sii. Dalyki} stovį patyrus, 
jis pradėjo trauktis, bet čia jį 
lydėjo gausus musų artilerijos 
sveidiniai. Rusai kryptelėjo ir 
pasileido noivarkėje bėgti. To
se pirmose kovose j musų 
r inkas pateko ?00 nelaisvių, 
kulkasvai ižiai ir kita karo 
medžiaga. Tuo pačiu la's'cu 
pradėta antpuoliai Panevėžio 
kryptim. Jau antros dienos 
pabaigoje, būtent gegužės 19 

J d., Panevėžis musų rankose. 
Rusai atsitraukė 12 kilometrų 
į rytus n io Panevėžio. 

Šioje vietoje mums paten-
jų traukinys. Rusai sten

gėsi išvežti iš Panevėžio savo 
turtą, kaip pas juos jau įpras
ta, p įsiėmė iiė su savimi ir 
įkaitų, l 'et traakin; bombomis 
atakavo musų lakūnai ir jį šū
dam. >. įkaitai pabėgo, mes-gi 
užgrobėme daug bolševikų 
turto. Tuo laiku rusai privežę 
iš artymų rezervių nemažas 
jiegas, ypač latvių dalių, pra
dėjo smarkiai pulti ir mes tu
rėjome pasitraukti. I r šiose 
kovose rnusų rankose buvo ne
mažo karo grobio. Kelioms die 
noms praėjus, Panevėžys grą
žinta atgal. Tas pirmas veik
lesnis ir sustiprintas musų 
žvalgavimas visai nusisekė, 
nes reikalingi tuomet Panevė
žio ir Ukmergės punktai už
imti. Šis žygis nurodė musų 
įiegą, ^ralią; nurodė, kad mū
šius lemia ne vien jiega ir ka
ro technika, bet ir kariuome
nės ūpas, kurio išreiškėju ga
lim skaityti jaunutį karužą 
Sidaravičių, padėjasį gyvy ne 

-narsiausią pliekdamas aįsupu-

buriai iš vienų liuosanorių su-Į vykinti antros bendros opera
cijos užduoties, būtent: išvyti 
okupantus už Lietuvos r:!ui. 
Visos musų dalys žygiuoja 
pirmyn, laikydamos dvi kryp
tį: Panevėžio — Daugpilio ii 
Ukmergės — Ežerėnų. Tos 
kryptys ir liekasi visam toly-
mesniam žygiavimui. 

Birželio 5 d. Panevėžio gru
pė jau yra Bieliunų-Naujo 
sodžiaus linijoje, o žvalgai 
jau pasiekė šių vietų: Aknis-
tė-Oniškis, Saveiniškiai - Dil
inai ir Įlaukė (Jelovka). Kiek-
svarbesnės ir kraujingesnės 
kovos buvo prie Kuršo Lubai-
čiaus. 

Patsai kairysis kariuomenės 
sparnas, kuriame veikė parti
zanai, nuvalo Šiaurės Lietu
vą, paima Biržus, Papilę ir 
birželio 1 d. partizanai užėmė 
Nemunėlio kranto pozicijas." 

Ukmergės grupė birželio 2 
d. užėmė Uteną ir dviem die
nom praslinkus jau stovi Va-
jasiškių - Daugailių-Antaiiep-
-tės linijoje. Dargi stebėtiną 
rusai turi puikiai iš prigim
ties stiprias pozicijas, k. a.-
Kupi^kio, Utenos, bet nepa-
jiegia jose laikytis. 

Kairysis sparnas savo žygia
vime sutiko mažų kliūčių ir 
nužygiavo toliau, negu deši
nysis sparnas, nes prieš de
šinį musų sparną rusai pasi
stengė tikslingiau sunaudoti 
prigimties stiprumas. Tokiu 
būdu šioje srityje kovos įgavo 
labiau pozicinio pobūdžio. Be 
to rusai pamatė, kad su sa
vais " kareiviais jie daug ko 
nebegali nuveikti, patraukė į 
musų frontą latvių ir kinie
čių dalių, o taip pat ir gry
nai komunistinių. 

Rusai laimėję kovas su Kol-
čaku, galėjo permesti į musų 
frontą naujų dalių. Tosios da
lys ir-gi buvo patvaresnės, 
nes laimėję kovas su Kolčaku, 
turėjo daugiau upo, buvo drą
sesnės. Laikui slenkant, prieš 
mus stojo vis narsesnis prie
šas. J is dažnai vykdino žinių 
demonstrancijų, pavyzdžiui 
birželio 15—21 d., kuomet de-
monstrancija išsiplėtė visu 
frontu. 

Abejose pusėse jautėsi smar
kus ruošimasis. Musų kariuo
menė geidė žut :but galutinai 
išginti rusus iš Lietuvos. Ru
sai nemenkiau norėjo grąžin
ti nustotų pozicijų. Visą laiką 
iš . abiejų pusių veikė sustip
rintoji žvalgyba. 

(Daugiau bus.). 

LIETUVOS NEPRIGULMY-
BĖ JARPTĄUTINĖ-

JE POLITIKOJE. 

(Pabaiga nuo 2 pusi.). 

ka 

Tai-gi ar demokratas ar re-
publikonas laimės prezidento 
rinkimus, visvien pasirodys, 
kad Amerika nenori militaris
tinės tvarkos pasaulyje. Tada 
Europos diplomatai turės nu
sileisti Amerikai. 

Naujas pasaulio kongresas. 

Yra daug panašumo tarp 
1918 ir tarp 1878 metų. Už
pernai rudenį 'pasibaigė di
džiausioji pasaulio karė ir di
džiausias įveiktų vokiečių 
priešas Anglija parašė taikos 
sutartį, po kuria vokiečiai tu
rėjo pasirašyti be derybų. 
Taip pat 1878.m. turkai tapo 
įveikti; jų pergalėtojai rusai 
parašėSan Stefano taikos su
tartį, rio kuria turkai turėjo 
pasirašyti be derybų. Bet ta
da susėjo pasaulio viešpatijų 
kongresas Berlyne ir perdirbo 
visai kitaip taikos sutartį 
tarp Rusijos bei Turkijos. Ga
lima tikėtis, kad ir dabar bus 
panašiai. Kur nors susirinks 
pasaulio tautų kongresas, per
dirbs Versailles'o. Taikos Su
tartį, išmesdamas iš jos slap-
čiasias sutartis ir militarizmą. 

Tada ir Lietuvos nepriklau
somybė stos tvirtai tarp kitų 
lygių bei laisvų tautų. Ar 
šiaip ar taip, busiančitiose 
prezidento rinkimuose lietu
viai Amerikos piliečiai turėtų 
neduoti balsų tam, kas neža
dės prašalinti militarizmą iš 
tautų gyvenimo pasaulyje. 

Lansingas. 

Amerikos diplomatija per 
pusantrų metų po karės pa
rodė, kad jos vedėjas R. I^an-
sing'as yra labai gabus dip
lomatas. Nežinia ar gabesnis 
yra už jį Anglas lordas Crey. 
Lansingas pirm tr,ijų savai
čių pasitraukė iš Amerikos 
kabineto, bet nebus dykas. 
Kada susirinks pasaulio kon
gresas pertaisyti Versailles'o 
taikos sutartį, tada Amerika 
jau turės paruoštą galutinai 
išdirbtą pasaulio konstituci
jos sumanymą. Nesistebėsim, 
kad tam didžiam darbui ne-
džiagą Lansing'as surinko pa
sinaudodamas pavaldiniais 
kol sekretoriavo, ir kad tą me
džiagą apdirbo užleidęs Savo 
vietą p. Colby. Mažesnis užda
vinys yra Valstybės Sekreto-
rijatą valdyti, didesnis daly
kas yra pasaulio laisvės ir tai
kos konstituciją išbaigti. 

MOKĖK PATS [ 
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VIETOJ KITO 

Nusipirk 

Mažą Ukę 
Naują Mažą Tiriu Subtliviziju. 

35 M imuos { Didmiestį 
54 Trukiai Kasdiena 

V2 AKERIŲ $475 
AKERIS $550 
Išlygos 15% C>vsh, Balansas 

$5 Menėsij . 
Mok y kibs, Bažnyčios, Krautuvės 

Arti 
Vavlstovumasšpriesakij. Nus

tok mokėjęs Aug.štas Randos 
ant visados. Valgyk savo augin
tas daržoves. Užsiaugink vištų— 
parduok kiaušinius, uždirbk pi
ningus ir laikyk savo dabartini 
darbą. Duok savo vaikams pro
ga kvėpuoti šviežų orų ir užtek
tinai vietos žaidimui. 

Mušk Augštas Kainas. 
Pilna informacija dykai su 

kuponų apačioj—iškirpk ir pa
siųsk šiandiena. 

IIII K l P O X . \ S 

M. J. EDITIS 
1©« N. La Salle Street. 

Be jokių priedermių iš mano 
pusės malonėkite prisiųsti pil
nos informacijos apie savo prle-
mescio ūkės. x 

Vardas , 

Adresas 
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LIETUVIAMS 
Town of Lake Apielinkeje 

Vienintelis Bankas ant Town 
/ 

of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios" taip-
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 

/ 

piningus. 
N 

i DEPOSITORS STATE BANK 

5,000 
FEDERAL COUPONS 

DYKAI 
Su kiekviena. 

Siuvama Mašina 

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVA. 

Por Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Kursas 1000 markiu arba auk
sinu nž $20.00 su .persiuntimo 

Taipgi siunčiamo tavoms 
į LIETUVA ir kitur parūpi
name pasportus važiuojan
tiems į LIETUVA.'Darome vi
sus legališkus dokumentus j 
U B T O T A ir A~\.ERTKOJ. 

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti į trumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų. 

Visais reikalais kreipkite-
pas * 

I 
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Turtas Siekia $6,OOO,000.oo 
į/i 

4633-4637 South Ashland Avenue 

A. M. Barčus "ohn J. Zolp 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S, Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 

Š i t a portable 
elektros mašina, 

ai $5 Iškabo = 
viršus ir viskas, 
sveria mažiau ne
gu paprasta ke
lionės valiza ir 
galima 
panešti. 

Balansas Mažais 'Mėnesiniais 
Mokesčiais 

tai viskas Ką reiRia Jums 
mokėti, jeigu kostumeriu 
šios Kompanijos, su sja su
taupysi darbą ir laiką. 

WE3TERN ELECTRIC 

Portable Sewing Machine 

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

T^COMMONVVEALTH EDISON O 
ELECTRIC SHOPD 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite PARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija "VVisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma musų pirkėju buvo išvaži-
nėja po daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame v\r) biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu. kompanijų prekėms tai "h^usų 
bendrovė' parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur galima iš
važiuoti. Žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje! 

f t * YtHfH STOMACrf $ SAt t 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
fluvirškiT)tmo. o tas reiškia, kad rei
kta pamėginti vieną. Parduodama 
pa. visus aptiekoi'ns 
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ŠIUOMI pranešame, kad lietuvių korporacija, Baltic Con-

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

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus siuntinius 
su drabužiais. 

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

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

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

Baltic Consultation Bureau Inc. 
35 S0. DEARBORN STREET, R00M 206, CHICAGO, ILL. 

(Išsikirpkite adresą, gal bus reikalingas) 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Graborius patarnauju, laido

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

2314 W. 23 PL Chicago, m. 
TeL Ganai H M . 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei 8tr. 
PottsTiUe, Penpa. 

visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8-iki 10 vaL ryto 
Nuo l \ k i t ral. po pi«tų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
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" Dr. G. M. GLASER 
Prakukuoja 18 matai 

Ofisas 3148 Jšb. Morgan St. 
Kertė 82 ro St., Chicago, UI. 

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

Iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards C87 
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Pranešimas Kaslink Siuntimo Pinigu 
Daugelis ypatų siuntė pinigus i Lietuvą. Iš jų dauguma aiškina

si, kad jau metai laiko kai išsiuntė ir dar negavo. Tai reiškia, kad 
negalėjo siųsti. Tutfmi laiku mes ir-gi nesiuntėme, nenorėdami mul
kinti visuomenės. Bet šiandiena galima. Tai-gi mes visuomenei pra
nešame, kad turime prirodymų, kur per mus siųsti pinigai yra Lietu
voje priimti. Jeigu Tamstai nepasisekė atlikti per kitas įstaigas, 
pabandykit per mus. Daugelis įstaigų puikiai garsinasi didelėm rai
dėm. Vieni garsinasi valdžios globoje, kiti nuo valdžios gavę ^pave
lijimą. Mes visi esame valdžios globoje. Kas. tas įstaigas veda, sle
pia savo vardus. Tur but, kas norite Tceisto yra. Mes-gi turime už 
feurbę visuomenei pranešti, kad patys vedame savo įstaigą. 

726 W. 18th Street. 
••#aatf»i«i 

SAFE DEPOSIT VAULTS. 
Chicago. m . A. A. Dargis. 
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Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemlegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas? lektra parodanti* ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9660. 

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

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 
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P: CONRAD) ! 
LIETUVIS FOTOGRAFAS § 

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

neatideliodami pasidarykite daugiaus arpą 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. S 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, gTupes, 
pavienius ir t t Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6861 s 

mm 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

UKTUVIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

Perkėlė aavo gyvenimo vieta | 
Brighton Park. 

» 1 4 VV. 43rd Street.. 
TeL McKinley S6S 

Ofisas: 1757 W. 47th 8t„ 
(47 Ir Woed gmt.) 

.Valandos: 10 ryto Iki 1 po pietų. «:»• Iki 
t : 10 vakare Nedėliomis I iki 13 

TeL Boulevard 140 
La rytaia 

»« • » • mm*mt • » « 8 | 

DR. S. MIKELIS 
LIBTUVią. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

S252 So. Halsted Str. 
Valandos: nuo 8 iki 11 ryte: nuo t iki 

po pietų: nuo 7:30 iki t:S0 vakare 
Telefonas Yards S644 

Ofisas: 4712 So. Ashland A ve. 
VaL 4! 80 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7t4» 
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PRANEŠIMAS WESTSIDIEČIAMS 

V A K A R A S 
RENGIAMAS 

Labdaringos Sąjungos 7-tos Kuopos pastangomis 
Bus sulošta drama dvejuose aktuose "IŠGAMA" 
Nedelioj, Kovo-March 14 d., 1920 m. 

M c C o r m i c k S v e t a i n ė j e , ant Blue Island Ava. ir 26-tos gatves, tarp Leavitt St. Ir Oakley Ava. 
DURYS ATTRAR0S 6:30 VALANDĄ VAKARE, PRADŽIA LYGIAI 7 VALANDĄ VAKARE. 

širdingai kviečiajjie visuoinąn^ atsilankyti j šj vakarą, nes apar t g ražaus veikalo kurį sulos gabiausi artistai dar bus ir kito* pamarginimų. 
Atsilankę j Šitą vakarą netik išsinešite gerus įspūdžius, bet paduosite pagelbos ranką hašlaičiams. kurie senai laukia nuo mušu pašelpos ištie

sę rankas. 
Vardan našlaičių visi vakaran atsilankykite konuoskaitlingiausiai! Kviečfa visus be skir tumo atsilankyti, kaip tai : senus, jaunus, dide

lius ir mažus. Su pagarba, , KOMITETAS. 

x . 
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PIRK! PIRK! PIRK! 

Lietuvos Laisvės Boną 
J B I G U T I K T A I NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA 
Bonai ant 100 dolieric ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 doherių) skolinami 

ant 15 metu ir duos kiekvienam po 5 nuošimti į metus. 

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

257 West 71«t Street New York City 
-:: 

•«*. 

gai priėmus gerbiamus svečius 
i r kuodaugiausia išpardavus 
Lietuvos Laisvės Paskolos ba
lių. Misija atvažiuos iš Chica-
gos 2 vai. po pietų. 

Vakare toje pačioje svetai
nėje bus rodomi iš Kančios 
Kr i s taus judamieji payeikslai. 
Tikimasi, kad žmonės skaitlin
gai susirinks, nes tokių nuoti-
kių čia. retai būva. 

Dėdė. 

KENOSHA, WIS . 

Vasario 29 d. turėjome pro-. 
g$ matyt i savo tarpe Lietuvos 
Misijos narį, gerb. Majore Ža-
deikį. Nors iškilaningai rengė 
mės jį patikti , bet negalėjome, 
nes t rumpas laikas buvo mums 
duotas, todėl niekais nuėjo Vi
si mūsų pienai. Bet vis-gi g ra 
žiai pasitikome. 

Parvažiavus svečiams iš 
VVaukegano b* vai. vakare1, 
mūsų klebonas kum A. Balin-
skas, sykiu su miesto* majoru ir 
kitais svečiais, laukė an t sto
ties. 7:30 vai. būrelis kareivių 
ir priėmimo komitetas su vėlia
vomis atėjo prie klebonijos pa
tikti svetį ir nulydėjo į Šv. 
Pe t ro parapi jos svetainę. Sve
tainė j au buvo pilna, žmonių. 
Svečiams inėjus visi sustojo. 
Nulydėjus svečius ant estra
dos Lietuvos Vyčių choras, ve
damas A. Pūro , užtraukė Ame
rikos himnų. 

Vakaro vedėjas gerb. klebo
nas pirmiausia pers ta tė kalbė
ti nuėsto majorų, kuris t rumpa 
kalba išreiškė užuojautų bran
giam mūsų svečiui, Lietuvos 
atstovui, majorui Žadeikiui, ir 
abelnai visiems lietuviams, ra
gindamas pirkti Lietuvos lui
nus. 

Po jo kalbėjo bankierius J.-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CHICAGO HEIGHTS. ILL. ' vinėjimas bonų. Nors žmonių 

i nepaprastai daug buvo, bet bo-
Nedėlioj, kovo 14 d. Vitkaus-i nus nelabai noriai pirko, gal, 

kio svetainėj kalbės majoras del to, kad pas mus yra daug 
Žadeikis. Draugijų išrinkti na-! agitatorių prieš Lietuvos ne
riai uoliai dirba, kad iškilmių-1 priklausomybę, kuriuos vėliau 

pamatysime. Bet geri tėvynai
niai neatkreipė doruos: perka 
bonus, kad net treška. Iki šiol 
bonų išparduota jau už $15,000. 
Tai-gi valio kenoshiečiai! Mųs 
kolonija nebuvo paskutinė vi
suose tėvynės reikaluose, ne-
bus nė dabar. Įžanga svetainėn 
buvo 25c. Apmokėjus lėšas, li
kusieji $70.00 pasiųsti per Mi
sijų Lietuvos Šauliams. 

Turiu priminti , kad vietos L. 
L. Paskolos stoties komitetas 
visas pas tangas deda kodau-
giausia parduoti bonų. Tame 
darbe labiausia sekasi p. I*. Bei 
šiui, nes jis daugiausia parda
vė bonų, net tiek kiek kiti sep
tyni asmenys. 

Tokiam asmeniui ne užmesti 
nieko negalima, kada vadina 
save tautininku, nes tautos 
dailių dirba su tikru pasišven
timu. Negalima peikti ne ki tų; 
ir jie dirba kiek galėdami. 

Ant galo ačiū daugiausia pa
sidarbavusiems priėmime Misi
j o s ; ačiū klebonui už į rengimų f 
šaunios vakarienės; aeiu tiems, 
kurie padėjo priėmimo komisi
jai išpuošti svetainę, k. a. K. 
Mikėnui, V. Kasiuliui, mergai
t ėms : P . Savickaitei, S. Vaičiū
naitei ; ačiū taip-gi karei
viams už gražų pasitikimų i r 
visiems, kurie kuomi nors pri
sidėjo prie surengimo iškilmės. 
Ačin p . A. Pur iu už prirengi
mų vyčių choro su gražiomis 
dainelėmis. 

J . Trakšelis, 
Stoties pirmininką*! 

gavėnes buvo nutaręs surengti NAUJA (STAIGA TEISINGAS 
vakarėlį su programa čekų sve
tainėj . Pelnų žadėjo skirti L.R. 
Kryžiui. P e r neapsižiūrėjimą, 
draugijon buvo įsiskverbęs 
vienas bolševikėlis, kad patir
ti draugijos veikimų. Sužino
jęs, kad choras rengia vakarų, 
pranešė apie tai saviškiems, 
kurie to tik i r laukė. Kada Šv. 
Cecilijos choro komitetas už 
poros vaalndų po nutarimui 
nuėjo pasamdyti svetainę, jos 
savininkas pasakė, kad prieš 
valandėlę svetainę persamdė 
lietuviams socijalistams. 

Išsikalbėjus pasirodė, kad 
bolševikai tų svet. prieš t r is 
mėnesius buvo pasisamdę ir 
jau ketvirtų syKį perkėlė die
nų.Tokius ir tiems panašus bol 
ševikų darbus sunku butų ir su
skaityti . 

Kadangi parapi jos svetainė 
tam vakarui buvo nelabai pato
gi, o kitos svetainės 

PATARNAVIMAS. 
Su šiuoinį pranešu visiems 

Chicagos Lietuviams ir pažįs
tamiems jog aš at idarau ofisą 
Real Estaite paskolos piningų 
ir Insurance Pardavinėjimo 
Laivakorčių ir siuntimo pinigų 
į visas pasaulio dalys. 

Jurgis Petkus 
3402 So. Halsted Str. 
Telefonnas Yards 5379 

Res. Drover 9811 
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brangios, tad Šv. Cecilijos cho
ras vakaro, žinoma, nesurengė. 
Je igu butų pasamdęs svetainę, 
už kurių turėjęs užmokėti 70 

ATYDA P I R K Ė J A M S NAMŲ 
IR FARMŲ. 

Pirkime arba mainymo Namu ir 
Parmu, visada randasi labai daug 
visokiu suktybių ir apgaviseių, ir 
taip dauguma mūsų tautiečiu daž
nai būna skaudžiai prigautais. Tai
gi jeigu manote ką pirkti ir kad 
išvengus tų visu keblumų, turėtu
mėt visada kreiptes pas tikra ži
novą tų visų dalyku kuu jums su-

labai j teiks tikra draugiška patarnavimą 

g Jie Šaukiasi Pagel 
Lietuvoje 

Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo 
reikalauja ir laukia tavo pagelbos. 
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ir sueedis jUnis šimtu* dolierių 
Mes turime didžiausį pasirinkimą 
Na,mų visose dalyse miesto Chiea-
gos ir taipgi turime didžiausi pa-

dol., o prie to muzikantams 32 l i n k i m a Farmų šiose valstijose 
Illinois Wisconsin Miehigano ir In 
diauoj. Norėdami pirkti narna ar 

'ba Farraą visada klauskite kur no
rite, kokios ir kiek pinigų galite į-

ti Lietuvos bonų. Trumpai kal
bėjo da r ir italų klebonas. Po 
j o mūsų klebonas pasakė suju
dinančių prakalba apie reikalų 
gelbėti Lietuvą skolinant jai 
pinigus. 

Po savo kalbos pers ta tė sve
čių majorų Žadeikį. Atsistojus 
j am kalbėti, vyčių choras už-
traukė<Lietuvos himnų. Majo
ro Žadeikio kalba buvo gra
ž i ; papasakojo apie mūsų 
priešų pas tangas pagrobt i Lie-
tuvų ir apie jos vargus. Gai
la, kad nei lgai 'galėjo kalbėti, 
nes tų dienų turėjo daug kolo
nijų aplankyti . 

An t galo kalbėjo Dr. i>ran-

EAST ST. LOUIS, ILL. 

Nors šioje kolonijoj skaito
ma virš tūkstančio lietuvių, bet 
kasžin del ko taip tyku, tar
tum čia lietuvių nėra arba kad 
ir yra, tai nieko neveikia, nes 

Krank. J i s taip-gi ragino įsigy- [laikraščiuose sunku kų nors 'už 
tikti iš vietinių nuotikių. Bet, 
ant kiek žinau, čia daug veikia
ma ir t a rp mūsų y ra gerų norų, 
tik t rūksta inteligentų. J e i jų 
butų, daugiau kuo galėtume pa
sirodyti. K a i p kitur, ta ip i r pas 
mus lietuviai yra dvejopo plau
ko: vieni vadina save lietu
viais, kiti nežino kuo esų, nes 
vadina save bolševikais. Kurio 
vadinasi lietuviais,tie veikia tė 
vynės naudai, kurie nežino kuo 
esą, tie tų veikimų trukdo. J ie 
sako, kad bolševikai ta ip tur i 
elgties, nes jų darbas viskų ar
dyti ir kenkti priešingiems jų 
pažiurai. 

Štai pavyzdis: 
įjelisš i r po to p r a s i d ė j o - p a n l a - šjv. 'Cecilijos cho ra s p r i e š už-

- i-

dol.v tai, suprantama, vietoj 
pelno butų buvę nuostoliai. 
Vietoj to, tų vakarų L. Ii . Kry
žiaus rėmėjai surengiė maskinį 
balių. Neteko pat i r t i kiek tas 
balius davė pelno. -

* 

Čia gyvuoja L. Vyčių 40 kp., 
kuri taip-gi veikia. Kiek žinau, 
bėgyj vienų metų kuopa vargo
nams pataisyt i sudarė 60 dol. 
ir aukojo kitiems tikslams. 
Kuopa kiek galėdama remia i r 
L. Ii . Kryžių. Viename susirin
kime nutarė pirkti L. L. Pasko
los lamų. Kadangi kp. silpna 
finansiniai, bonų pirko t ik už 
50 dol. 
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' Ačiū mųs gerb. kleb., kun. S. 
E. Kolesinskiui, parapi jos rei
kalai gerai stovi. Klebonaujant 
j a m per du metu1 skola, kuri 
taip slėgė parapija* žymiai su
mažėjo. Mųs klebonas darbuo
jasi. Darbuojasi i r Bažnyčios 
i r tautos labui. 

Senas Apuokas. 

LAIME YRA 
Ant Bridgeporto 
* . 

Laime yra užtikrinta — Jeigu 
jus purkšite tą narna. 

Naujas muro namas,, su Jįtorų ir 
5-kiais pagyvenimais, antras me
dinis namas su storų ir 2 pagyve
nimais ant to paties loto, Gazas. 
Elektra, toiletai, Vanos ir kiti mo
derniški intaisiiųai. Raudos neša 
$182 į mėnesį labai puikioj vietoj 
yra vertas $25,000. parsiduoda tik 
už $17000. Įmoket $3,000 ar $4000 
o kitus ant ilgo laiko, platesniu ži
nių kreipkitės pas 

mokėt], o mes kogreičiausia pasių
sime jums surašą ir pilnas infor
macijas. Reikalaudami teisingo pa
tarnavimo visada kreipkitės pas 

S. Slonksnis 
3357 S. Halsted St. Chicago. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
e^, kuomet skaitai ar siuv» ar ik
sai, tai tuomet y ra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums greriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-eios lubos virš Pla t t 'o aptlekos. 

KambarLs 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite 4 mano .parašą. 

Valaados: nuo 7 vai. Išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 
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Šeši metai baisios žiaurios ka
res išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
turtingus ubagais. 

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priederme ją suteikti. 

Neatideliok—bet siųsk reikalin-
gą sumą tuojaus, kuri nušluostis 
ašaras tų vargdienių žmonių, per 

A 

S 
m 
m 

• s 

tu 

PEOPLES STOGK 
YARDS 
STATE BANK! 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto 4:30 po pietų. 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 
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Tel. Drover 704*, 

\ Dr. C Z. Vezęfo 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

4713 
Nedėliomif pagal sularimą 

SO. ASHLAND' AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

S. Slonksnis "S 
3357 S. Halsted 8 1 Ohicago. j 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
"DRAUGE y t 

• » » ' ™ * 14* »» • 
Telefonas Pullman ( • 

DR. W, A. MAJOR 
« T D V T 0 4 A S fŪ 

CHIRURGAS 
Oftoas 1171» Aftahigaa Ava. 

Adynoa *:»§ iki 9 I4ryte — 1 iki I 
s po pietų — 1:19 iki t:S« vakare. 

Sff«*«Moinla n u o i * i k i 11 tfcrjrto j 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE RHICA60JE 

Sy 'r« -% f, 
* 1 • * 

P I A I L OUBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Obicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVB., OHIGAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7509 

» 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ " 

DRA3 
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Iš CHICAGOS IR APYLINKĖS KOLONIJŲ. i 

DRAMOS MYLĖTOJAMS. 

Fak ta s yra, kad kiekvienas 
lietuvis gamtos apdovanotas 
art izmo atjautimu. Tat ši tas 
s t raipsnis , tikiu, užinteresuos 
gerb. Oiicagos i r apylinkių lie
tuviu visuomene. 

Kovo 'JI d. (nedėklienvje), 
puse po septynių vakaro, 8v. 
Ju rg io parapi jos svetainėje 
(Bridgeporte) Ims nepapras
tas vakaras . Pirmą kartų lietu
vių kalboje bus statoma sceno
je misteri ja " V a k a r i e n b u t i s / ' 
a rba Kris taus Kančios drama. 
Nors lietuvių scena yra turėju
si įvairių veikalų: nuo papras
tų monologų iki Shakespear 'o , 
bet-gi niekad da r nedavė visuiv 
menei .tokio r imto i r sunkaus 
veikalo, kaip kad yra misterija 
" V a k a r i e n b u t i s . " J i s , be abe
jo, y ra apvainikavimas ir drą
sus žingsnis lietuvių scenos 
progrese. 

Kiekvieno gyvenime y ra at
sikartojusios tos ilgesio ir troš
kimo valandos gyventi anais 
la ika j^ kuomet Kristus, kaipo 
žmogus, gyveno tarpe mūsų, 
Kas nenorėtų persikelti i J e ru -
zolimos miestą, ir sekti paskui 
J j tame didžiame Atp i rk ime; 
sekti su Marija ir šventais iais 
žingsnius Sopulingoje Kelionė
je nuo Piloto namų iki kalno 
Kalvar i jos ; matyti saulės už
temimų ir žemės drebėjimų, 
kuomet Kr is tus , kyfyoūanias 
ant Kryžiaus, a tperka pasaulį 
g i iaudingais žodžiai>: *"t,on-
summatum e s t . " 

brandinusius Šiuos laikus 
krikščionies gyvenime visi ga 
lės pergyventi lygiais jaus
mais,kokius anuomet jautė tie, 
kurie matė savo . Iš
ganytojų einantį į teismą ir į 
mirties vietų. , 

Ši svarbų veikalų perstatVs 
Šv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės, vadovaujant ga
biausiai lietuvių scenos direk
torei. Visi gerai žino, kad Šv. 
Kazimiero Akademijos auklė
tinės niekados neužvylė lietu
vių publikos. Šiame veikale 
kiekviena lietuvaitė-artistė 
koncentruoja visus gabumus 
atlikti savo role, kad parodžius 
g e r k visuomenei ta, ko niekad 
dar nematė. 

Tai-gi visi lietuviai, kuriems 
brangus Atpirkimo paminėji
mas, kaip ir t ikros dailės ma
nifestacija lietuvių scenoje, ne
turėtų praleisti šios progos. 
Nevien Hiieagos kolonijų gy
ventojai, bet ir iš apylinkių ko
lonijų, kaip Chicago Heights, 
Cicero, Aurora ir tt., turėtų pa
sinaudoti, nes šis veikalas yra 
tos rųsies, kurį tik vienų a r du 
kartu gyvenime tenka matyt i , 
ir kuris pasilieka žmogaus šir
dyje neišdildomu atminimu. 

įžangos ženklus galima gau
ti kiekvienoje parapi joje pas 
Akademijos Kėmėjų Draugijos 
nares. Sumaningas dalykas yra naujo. Taifipat kiekvienas na-
pasirupint i išauksto įsigyti. I *T* tur i pasiimti Susivieniji-

Margarieta ' m o vehk inės išpažinties" korte-
' it. 

Dapševičienė, dvi seseri Jau
nutės ir dar dvi, kurių pavar
džių neteko sužinoti. Daugiau
sia pasidarbavo p-ia Lešeaus-
kienė ir p-lė R. Galkiutė. J o s 
prikalbino po t r i s nares. Kitam 
susirinkime, be abejonės, vėl 
sulauksime naujų narių. 

Visos paėmė pardavinėti 
pikniko serijas, kurį Mot. Sų-
gos l, 3 ir 22 kuopos rengia 
nedėlioj, rugpjūčio 22 d., s. m., 
BergmanV darže, Riverside, 
Ui. * 

Taip-gi visos paėmė parda
vinėti vakaro tikietus, kurį ren-
gia Mot. Sų-gos Apskri t is ne
dėlioj, balandžio U d., s. m., 
Dievo Apveizdos pa ra pi jos 
svetainėje. 

Daugelis Sųjungievių padeda 
rengties prie Šv. KaJtimiero 
Akademijos rėmėjų vakaro, ku
riame bus atlošta ' ' Vakarieiv-
bu t i s , " a rba Kris taus Kau-
ėios drama nedėlioj, kovo 2t d., 
š. m., Šv. Ju rg io parapijos 
svetainėje. Iš tikrų šaltinių te
ko pat i r t i , kati viena jau yra 
ti kietų pardavus už 50 dol. 

Nutar ta kovo 14 d. k*in cor-
p o r e " eiti prie Šv. Komunijos 
ir užpirkti šv. mišias, kad Die
vas padėtų darbuoties. 

X a ta r ta pagerbti buvusių 
pirmininke, ponių A. Nausė
diene nuperkant gyvų gėlių 
bukietų. 

Dulkė. 

DOMAI. 

h 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Lab Saj. 1 kp . nemiega. 

Xors da r tik du mėnesiu šie
met prabėgo, bet Labdarybės 1 
kui»Į»a savo darhštumu tikrai 

I 

pasižymėjo. 
Sausio mėnesyje buvo suren

gusi baazrų, kurio pasekmės 
jau žinomos. Vasar io mėnesyje 
buvo surengusi vakarų, kuris 
bus aprašytas kiek vėliau. Oi 
šiam-e kovo mėnesyje taip-gi 
rankų nenuleidžia: ir vėl ren
giasi prie bazaro. Bazaras pra
sidės rytoj , t. y. nedėlioj, kovo 
14 d. Paskui bus ketverge, ko
vo 18 d. ir subatoje, kovo 20 d. 
mūsų parapijinėje svetainėje. 

Turime viltį, kad mųs apy
linkės lietuviai kaip visur ir vi
suomet, ypatingai Labdarybės 
vakaruose bei bazaruose, «skait-
lingai lankosi, taip šį sykį lauk
sime skaitlingo atsilankymo. 
Kviečiami. 

Tyla. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

S. L. R. K. A. 85 kuopos bus 
susirinkimas nedėlioj, kovo 14 
d., 2 vai . [)o pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos mokyklos kambaryj 
mun. 1. N'ariai ir narės kviečia
mi susirinkti, nes yra svarbus 
susirinkimas. Bus svečių iš ki
lų kolodijų; išgirsite kų nors 

Verpėjų, Audėjų, Ruhsiuvių 
ir kitų dapbliuiikų. 

Mes, Chieagos rubsiuviai ir 
kiti darbininkai, kviečiam vi
sus darbininkus prie bendro 
darbo. Ypatingai , mes norim 
atkreipt i domų rytinių valsti
jų verpėjų, audėjų, ir rubsiu-
vių. Viengenčiai, mes gerai 
žinom kad jųs šiandien esat 
atkreipę savo domą į Lietuvų 
taip kaip ir mes, ir tik lau
kiam progos kada mes galėsi
me grįžti a tgal į Lietuvų. 
Priežasitis mūsų troškimų yra 
įva i r ios ; ' vieni iš mūšų sun
kiai dirbtuvės bedirbdami 
praradom sveikatų, kitėmgi 
šitos šalies kl imatas y ra nepa
kenčiamas, o dar kiti y ra pa
likę Lietuvoje tėvus, brolius, 
seseres, vaikus, gimines ir no
ri su jais dar sykį pasimatyt . 
Taigi , yra visa eilė priežasčių 
del kurių mes norim grįžt at
gal į Lietuvų. l 

Ret kadangi didžiuma iš 
mūsų apleidom Lietuva ne vš 
malonumo, bet iš skurdo* tai 
prįeš mus stojas klausimas, kų 
mes parvažiavę veiksime? 

J o g Lietuvoje fabrikų ka ip 
ir nėra. O anr/ ūkės dirbt i tai 
nevisi iš mūsų tur im palinki
ma- Bet jeigu nekurie ir norė
tumėm ant ūkės gyventi, mes 
esam sulaikomi nepakenkiamu 
lietuvos ūkės gyvenimo aplin
kybių. Nes jeigu salėje nėra 
fabrikų tai ūkininkas negali 
parduoti užaugintus produk
tus už t inkamų kainų, ir taip
gi, j is negalį iš miesto gaut i 
reikalingų dalykų del savęs ir 
ūkės už prieinamų kainų nu
sipirkt. Šiandien, ka ip tokios 
aplinkybės Lietuvoje ir egzi
stuoja. I r jos nepasigerįs jeigu 
mes patįs jųjų nepagerįsime. 

Dabar, vos tik pradėjus Lie
tuvai tvarkytės , j au užsienio 
kapitalas veržias į Lietuvų ir 
n ori išgauti Lietuvos žalių me
džiagų. I r jeigu iš Lietuvos 
žalia medžiaga bus išvežama į 
užsienį tai mum darbininkam 
nebus ką Lietuvoje veikti. 

Bet šiandie Lietuva yra ne-
priguĮminga šalis ir gali sava 
rankini tvarkytės . Taigi, mes 
turim progų steigti Lietuvoje 
fabrikus ir sunaudoti žalių me
džiagų pat įs . 

Cbicagos rubsiuviai ir kiti 
darbininkai apkalbėję, tų rei
kalų plačiai, sutvėrė Lietuviš
kų-Amerikoniškų Kubų iš
dirbinio Bendrovę, kuri grei
tai ateityje bus perkelta Į 
Lietuva ir ten at idarys verpi
mo, audinio ir rūbų siuvimo 
fabrikų. Šitoks fabrikas Lie
tuvoje suiteiks darbininkams 
darbų, aprengs nudriskusę 
Lietu-vos visuomenę, vržkirs 
kelių užsienio išnaudojimui 
(nors dal inai) , ir neš puikų 
pelnų bendrovei, todėl, kad 
žalia medžiaga ir pirkėjai y-
ra ant vietos. 

Tad, dar sykį mes kviečiam 

I PIGUS P I R K I A S , BRAH 
GIAI IŠEINA. 

Šis sakynis negali būti ge
riau pr i ta ikintas ka ip kad 
perkant vaistus. Pavyde© kad 
kenti nuo negrumuliavimo, ne
turėjimo apetito, galvos skau
dėjimo, insomina ir kitų vi
durinių ligų. Triners Ameri-
can JElixir of Bitter Wine ge
riausias vaistas ka galime 
pi rkt i . , v 

(Jai pasitaikins kad tan pri-
rodys kita vaistą kuris gal 
dvidešimts ar trisdešimts an- MERGINOS (2) 
tų pigesnis. Tų pamėginsi bet Tur i būti 18 a r daugiau. O-
gale pamatysi kaid atsies t an 
daug brangiau nes t ik pinin
gus išmesi uždykų. Pasit iky-
mas vaistas visuomet pilnai 
atstoja savo vertė. Ta ip kaip 
Mr. Joseph Zelėznik rašę 
mums Vasario 23 " S t a r City, 
W. Va. Box 158. Triners Aime-
rican Erixir of Bitter Wine y-
ra vertas daugiau negu pinin
gas. Aš rekomenduoju vi
siems savo kaimynams. Ma
lonėkite pagarsinti nianb pa
vardė p i lna i . " Paklausk savo 
aptiekoraus jis pr is tatys 
jums Triners Angelica Bit ter 
Tonikas! Joseuh Triner Com-
pany, 1333-43 So. Ashland 
A v e / Chicago, 111. (Apgr.) 

I š RRIDGEPORTO. 

Nesenai pasi«ryrėme, kati 
Moterų Sąjungos 1 kuopa su
bruzdo išaugti į milžiniška 
kuopų. T a i g i tas jau pildosi. 

Štai, kovo 7 d. susirinkime 
įsirašė 7 naujos narės , būtent : 
Malinauskienė, Levitskienė, 

Nepamirškite atsivesti nau
jų narių. 

. Su pagarba, 
M. Šiaučiuvenas. 

Kuopos rast. 

4 'KANTRI A L E N A " VIDUR-
M I E S T Y J E . 

*mm 

EXTRA BARGENAI ANT 
BRIDGEPORTO 

Parsiduoda muro namas 6 pa-
gyv. preke tik $4,300. 
Parsiduoda muro namas 7 pa-
gyv. preke $6,500. 
Parsiduoda niuro namas u' pa-
gyv. ir 3 storai rendos $1,500. 
į metus preke $10,0(M). jiaoket 
$3,000 o likusius ant lengvu 
išmokėjimu. 
Pars iduoda muro namas su 
grota tuščių k tų 4 pagyv. po 
4 kambarius preke tik $6,000. 
Parsiduoda muro namas 4 Pa~ 
gyv. toiletai vidui preke 
$4,200. 
Parsiduoda muro namas 2 pa-
gyv. po I kambarius preke 
$2,500. 
Parsiduoda medinis namas 2 
pagyv. ipo 6 kambarius toile
ta i vidui preke $2,000. 
Parsiduoda medinis narnai 4 
kambarei preke $1,500. įmo
kei $350 o likusius kaip randa. 

Taigi mes turime daugybe 
visokių namų Del platesnių 
žinių kreipkitės į 

Milda Real Estate Co. 
751 W. 31 Sjt. k. Halsted St. 

LIETUVIU ATYDAIi: 
Nebūtų Papras tų Darbininkų 

visa savo gyvenimą. 

Tikriausias būdas palikti 
būdas palikti savistovių ir 
bųti savo bosų tai įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iš mūsų 40 akrų 
l'armų AViseonsine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėt i Lietuviškas Bažnyčias, 

kiekvienų Lietuvos pilietį prie Draugijas Mokyklas ir savus 
bendro ir naudingo darbo. ! žmones. Pa tyrė Lietuviai far-

Del platesnių informacijų meriai kurie nuo seno čionais 
rašykit žemiau pažymėtu ant- turi apsipirke farmas bus tavo 
rašų. kaimynai . 
L I T H U A N I A N AMERICAN 

CLOTHING MF*G. CORP. 
3249 So. Halsted St. 

Chicago, IU. 

Heikalingas Zeceris-Pagal-
binįnkas Spaustuvėj ir 
" L O C K U P " Vyrai Moder
niška sanitariška sapa, dienos 
šviesa. Darbas pastovus tiems 
kurie bus t inkami, 48 valandas 
savaitėj. Pr iduokite metus pri
tyrimų ir reikalaujama alga iš-
pradžių S. W. Side Adresuo
kite 

854 Draugas 

•-*••• •*na*4n 
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g Pranešimas Chicagieciams! 
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peruoti popiem slithers, šva
rius lengvai darbas, moderniš
koj ir sanitariškoj šapoj. Už
tektinai tyro oro ir dienos 
šviesos, $12 iki $14 į savaite 
pradžiai su bonus kuomet dar
bas padirbtas . 48 valandos sa
vaitėj. Adresas. 

458 Draugas. 

Reikalingas Porteris prie 
darbo fabrike. Tvir tas vyras 
$18 iki $20 į sųvaite 48 valan
dos. Adresuokite 

132 Draugas. 

REIKALINGA 50 VYRU. . 
Del scrap Iron yardos. Darbas pas

tovus $5.00 j diena ir daugiau. Atsi
šaukite 

S7th & Homan Are. 

Reikalauju kriaučių greitu laiku 
prie senu taisimo ir prosimo arba 
nauju siuvimo. Darbas ant visados 
ir gera užmokestis malonėkite atsi
šaukti ant adreso. 

John Blgrclis, 
Uo.v 121 Por t Carbon Penna. 

DARBININKĖS REIKA
LINGOS. 

Mes turime vietų mūsų 
press ir assenibling skyriuo
se. Nuo dienos mokama moki-
nantes gera proga išsilavini
mu. 

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

VAIKAI IR MERGAITĖS. 

Suvirs 16 metų amžiaus ir 
daugiau mokintis prie opera-
vimo lengvo puneh presų. 

Lengvas svarus darbas . 

Ray Tire & Rubber Co. 
827 Ress Street 

T 

MERGAITES 
1G metų ir suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

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

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 j 

* 

Atsišaukite 
Superintendentą Office 

Sa\vyer Biseuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

P E T N A T l S S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS 8c CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pimgus Parduoda Laivokortvs 

1 N O T A I V 1 J L Š A S 
32*9 So Halsted Str.•<•» Chicago J'linois 

T E L E P H O N E B O I J L C V A R O 611 

Liet. Darbininkų Są-gos Chi
eagos Apskrit is užsiėmė dide-
į|į bet prakilnų darbą, pe»*ta-
tyti *• Kantrią Aleną*' kovos 
U ( i , A r y a u . ( irotto Temple 

(Tąsa ant G £msl.) 

Jci^u jus ieškote lengvai galite pa
daryti pinigų ant to namo. 

2-ju aug-Htų preras tvirtas mcdiniH 
namas, ant Halsted St.x (BridKeporto) 
apielinkej Oazas, toiletai,- vanos ir 
kiti įtaisymai, randos nesu $60 j 
mėnesį preke $5.500. lengvo išlygos. 

Kreipkite pas 
, S. SlonksMts, 

:UJ57 S. Halsted St. Clikago. 

ANT 

Lietuvos Misijos Antrašas : 
257 West 71 str., New York, 

N. Y. 

1»AIM H V K IT P ASILXI J1.YI A 
TO NAMO. 

2jų augštu 4 pag. geras tvirtas 
medinis namas po 4 ir 5 rūmus (lu-
aas, toiletai vid-uj puikiai intaisitiis. 
geroj vietoj ant Uridgeporto. Raudos 
n#*a $50.00 j mėnesį. Preke $3,800. 
dali ,įmokėti, o kitus kaipo renda. 

Kreipkite pas 
S. SloukMŪ-S 

SSdT S. Halsted St. Chicago. 

Rašykite inums^tųojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
įies tai reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė - a rodan t 
farmas, gelžkeliai, į bes t a i ir 
javai . 

(Agentai Beikalingi) 

SANBORN & OOBIFANY, 
Savininkai Dept. L. 

E a g l e River, Wisconsin 
Arba 908 Peopies Gas Bldg. 

Ohicago, UI. 

Ant pardavimo medinis namas, 
vieno pagyveno 5 kambarių. Parsi-
duos labai pigiai, Taippat lotas ant 
44 ir Californta A ve. randasi prt«8 
Lietuviška b«|nyč>a.V 

Atsišaukite tuojaus šiuo adresų: 
Joiuys Vaitkus-

6143 S. WasJ»tanftW A ve. Clii«ų;o. 

P A N A K T I N I S R E I K A U N -
GAS. 

Geras darbas geram žmo
gui. Gera mokestis. Atsišau
kite. 

220 W. Superior Str. 
2ros lubos. 

Reikalingi Vyrai prie freighto mū
sų Warehouse. Darbas pastovus 50c J 
valanda išprad,žios. 

Chicago Ktprano & Transfcr Co. 
5865 W. 65 Street. 

lleikajingas yra geras vatgoningas 
mokantis Thora vesti, gerą alga. 

Atsišaukite šiuo adresu: 
Kum L. H. lirigiimua^ 

S. S. Pe tcr &Pauls l t . C. Clnu-cli; 
Wc.<,tvi»!e. 111. 

HfclKAlINCU 1 ^ Į B ^ K I U . 
Darbas pastovus. Uera alga ir ge

ras darbo sąlygos. ' 
The J*t*eet* Co. 

W. 48 dč S. Morgan Str. • 

Siuomi pranešu kad aš a t idarau oeverykų krautuve. 
Šį krautuve yr* didžiausia vįgoj Southsidej. Čia rasite 
t inkamus eeverykus vyrui, moterei ir vaikams> 

Geriausias tavoras už iemiausia kaina. 
NejJraleiskite šios progos neatsilanke j mūsų krautu

ve. Lietuvys pas Lietuvį. 

Victor Shcc Store 
4719 So. Ashland Ave., Chicago. 

i i 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
• M 

Lietuvos Pašto Ženklus 
l l » ' l 

Geriausias būdas pasiuntimo pįnigų 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. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklu 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, taipogi 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 doįierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, K A R P E T U S , 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

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

ar t i Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve a tdara Seredomls ir 

Petn^čiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. SIMPLEK UMYERSAL 

PINIGAI 
Organizacija kuriai Suvienytų Valstijų valdžia pavelijo 
siųsti pinigus iš Amerikos į Lietuvą, absoliutiškai gva-
rantuoja visiems kurie siunčia pinigus į Lietuvą per 
Federa l Bond and Land Company, kad kožnas vienas 
centas bus išmokėtas tam kuriam pinigai y ra siųsti, a rba 
jeigu nesuranda Lietuvoj a r kur kitur tos ypatos kur ia i 
reikia paimti pinigus, tada būna pagrąžinti atgal tam ku
r is siuntė, be jokių nuostolių ar iškaščių. 

j 
Pinigai y ra siunčiami į Berlyną, Vokietiją a r Paryžių, 
Prancūziją, iš tų vieti] y ra pr is tatyt i į Lietuvą ir liekasi 
išmokėti vokiškomis markėmis yx>atai kuriai buvo siųsti, 
be jokių nuotraukų, taip kad siunti 100 markių, tai tenai 
gauna lygiai 100, o ne 99 ir kaip kada 50 markių a r auk
sinų. 

Pinigai liekasi išsiiįsti tą pačią dieną kada yra paduoti, 
ta ippat jų kursas beveik kasdieną mainosi, taip, kad vie
ną dieną stovi augščiau, o kitą—žemiau. Je igu negali at
eiti į ofisą, rašyk laišką. Piuigai prisiųsti per laiškus lie
kasi tą pačią dieną pasjųsti į Lietuvą, pagal- tos dienos 
pinigų ku*są. Ofisas yra a tdaras kasdieną iki 8 vakare. 
Nedėldieniais iki 2 valandą po pietų. , ' 

FEDERAL BOND & LAND COMPANY 
m WEST lStb STREET, CH1CAG0, ILLINOIS 
Perkam ir Parduodam žemės, Namus, Lotus ir Farmas. 
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PENKIŲ AKTŲ DRAMA 
- -STATO SCENOJE 
MOTERŲ SĄJUNGOS 20-ta KUOPA 

BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE, 
158 E. 107th Street, ir kampas Indiana Ayenue, Roseland, ŪL 

PRADŽIA LYGIAI 6:30 VAL VAKARE. 
a-

Ši graži drama "Rytų Pilis" pirma sykį Roselande bus statoma scenoje. 
r> i i- w« • • ! • 1 • » IV 1* i ' : 1 "~L.* f« r\mrtr\c 
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Roselandiečiai « ir apylinkių miesteliu lietuviai nepraleiskite progos. 
Kviečia Moterų Sąjungos 20-ta Kuopa. J 

s * » • • » » » » » • : : 

NUŽUDYTAS TEATRO 
VALDYTOJAS. 

j CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES CHICAGOJE ŽYDI "PRO-

HIBIC'TJA. ' 
Šeštadienis, kovas 13 d.. 

Šv. Roderikas. Bet ta i y ra lega'č, prieš ję 
Sekmadienis, kovas 14 d„ ^ nepasipriešinsi. 

Šv. Matilda, karalienė. : 
Pirmadienis, kovas 15 d.,! .')"* diem* Ci»™W* vafeli-

šv . Longinas. | ™kl* * ™ » t u i v j
i ° ™*™ 

. Į kinta. Pranešta , Kad is l.*j(H> 
vaistiniu kasdien parduodama 
po 8,()(M) kvortų degtinės ir 
kitokiu svaigalu >u!ii»; ffvdv-
tojų receptų.. 

Už kfvortą desrtinės vaisti
nėse imama $ 1 - ir ;?>u&iau.. 
Taigi ehicagieėiai "prohihiei-
j a i " kasdien isleicižia danginu 
šimto tūkstančiu (lolicriu, no-
skaitant daugelio tūkstančių, 
kokius susižeria gydytojai u?, 
receptu parašymų. Ir vis tai 
daroma sveikumo reikalais, 
kad lahjaus sustiprinti pro-
hibicijų. 

Tiek degtinės Chicagoje su
vartojama tegaliu keliu. Bet 

ėia gali pasakyti , kiek 

IŠ CHICAGOS IR A P I E L I N -
KfiS KOLONIJŲ. 

Nesugalvojama, kokiais tiks
lais tas padaiy ta . 

Užvakar vėlokai vakare du 
piktadar iu užpuolė ir m r u lė 
tea t ro Crawford valdytoja, 
Williama A. Mills. Tas ivvko 
teatro prieangyj, ( rawford 
a ve. ir Madison gatvėv kertė. 

Policija negali • usekt' prie
žasties tai žmogžudystei. Xe-
Mills buvo ramaus budo, buvo 
vedęs ir gražiai sugyveno s u 
savo moterimi. 

Piktadariu nemėgino atimti 
nuo savo aukos pinigų, nor-s 
las buvo galima padaryti . Xes 
Mills huvo prie pinigu, >u-
rinktu už parduotus tikėtus. 

Policijos viršinink;'> nuomo-
niauja, }og galvažudžiu J.asia 
paprastu plėšiku. Jiedu įiiėtri-

* i:o valdytoją apiplėšti. Bet tuo 
momentu turėjo susimaišyti ii 
šovė i savo auka. 

(Tąsa nuo 5 pusi.) 
teatre, 8th St. ir \Vabash ave. 
Pasirinko gražų veikalą, kuria
me atspindi krikščioniška dva
sia ir pasirinko gabius ar t is -
Lus-mėgėjus—L. Vyčių 5-ta 
kuopą. 

Žmonių at jautimas, jų skait
lingas atsi lankymas netik bus 
padrąsinimu visoms organiza
cijoms panašios dvasios veika
lus perstatyt i , bet suteiks svei
ką maistą ir savo dvasiai. 

Kas galės pasilikti neatsilan
kęs į šį vakarą! 

Pr. 

I š BRIGHTON PARK. 

Pranešimas L. D. S. 57 kp. va
karinių kursų lankytojams. 

p s ( P ( S**f^i 

Visi L. I). S. 57 kuopos va
karinių kursų lankytojai kvie
čiami susirinkti par. mokyklos 
kambarin kovo 15 d., 7:30 v. 
vak. Turėsime pasi tar t i , a r tę
sime toliau minėtuosius kursus 

vaigalų suvartojama prohi- a r visai uždarysime, kadangi 

/ if 
%* 

¥* 

& e 

bicijos agentams nežinant f 
Proliihieijos palaikymo ko-

imsijonieriu* Dalrymple vais
tininkų susirinkime pranešė, 
jog Cbieagojo yra tokių gy
dytojų, katrie per dieną iš
duoda IK) 500 receptų žmo
nėms isigvti degtinės. 

Pasirodo, kad kai-kurios 
i vaistinėj šiandie užima saliu-

Piktad.ariu netolies t n t r o į . n ų vietas ir padaro didelius 
atvažiavo Yello\v fa?i Po. au-j pinigus 
to. Už bloko nuo teatro jiedu 
išlipo, užmokėjo šoferiui ir lie
pė palaukti . Xes jiedu važiuo
sią toliau. 

Anot Šoferio pasakojimo, 
kiek palaukus abudu atbėgu
siu ir liepusiu kuogreičiaus 
važiuoti ant Harrison gatvės. 
Šoferis kiek pavažiavęs, atsi
sukęs ir pamatęs automobilių* 
tusėią. J a m važiuojant pikta
dariu iššokusiu ir dingusiu. 

Toks šoferio liudijimas visų 
nepatenkina. Kaikur ie polic-
njonai tvir t ina, ar kar ta is šo
feris ką daugiau nežimjv apie 
tuodu galvažudžiu. 

Mills veikiai mirė ligoninė
je. 

GAVO 1() METŲ KALĖJI*M0 

brangiai a ts ie ina: už parapi jos 
svetainę (už dvi valandi) rei
kia mokėti $1.50, gi ir kursų ve
dėjui reikia šiek tiek atlyginti . 

Tame vakare bus išduota at
skaita, kiek iki šiol atsiėjo kur
sų nelaikymas. 

Kurie užsimokėjo įstojimą,, o 
nesinaudojo tais kursais, tiems 
instojimas bus sugrąžintas. 

K * v • viecia 
Kursų Komisija. 

y- . . 

I • -
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Svarbus susirinkimas L. L. 
P . bonų komiteto bus ^anedė-

• 

\Vdlliam O'Brįen, pakar to 
nesenai žmogžudžio brolis, už 
vagystę teismo nubaustas ka-
lyjinmn nuo vienerių ligi de
šimties metų. 

3UČIUPTA DAUG OPIUMO. 

Policija suareštavo John 
Kenvin, 1847 YVabash ave. J o 

» 

pagyvenime a t ras ta 100 dėžu
čių opiumo. 

VAGILIUS SUDAUŽĖ 
LANGĄ. 

P O I I C I J O S VIRŠININKUI 
DUOTA ŠEŠI MĖNE

SIAI LAIKO. 

Tuo laikotarpiu jis tu r i suma 
žinti mieste piktadarybes. 

Nežinomas vagilius sudaužė 
langą krau tuvės , 849' Xo. 
Clark gat., ir .pagrobė žiedu 
vertės $1,600. 

PRANEŠIMAS BRIDGE-
PORTIEČIAMS. 

Rezignavus man nuo vedimo 
krautuvės L. J). S. 29tos kp. po Miesto taryba pravedė nau

ja parėdymą (ordinance) po- Xo- 9 0 1 w 3 3 r d S t r - K u r i ° J b u v 0 tar t i , 
licijos reikale. To parėdymo i r P a S | ° Skj-nuii (Sub-Sta. No. GO) Kviečiu atsilankyti i 
obalsis yra " A p v a l y k Chica-
gą nuo piktadar ių arba pasi
t r a u k . " Obalsis a tkreiptas j 
policijos v i rš i i inka . 

Policijos viršininkui sucen 
tralizuojama valdžia ir aiš
kiai jam pasakoma, kad pa
sekančius 6 mėnesius mieste 

!yj, 8 vai. vakare, Liberty sve 
tainėje, 3925 So. Kedzie ave. 

Visi bonų pardavėjai privalo 
ats ' lankyti ir atsinešti knygu
tes del peržiūrėjimo. Bus iš
duota įvairus rapor ta i ir ap
kalbėta tolimesnis veikimas. 

X oriu tie j i užsirašyti L. L. P . 
bonų, arba užmokėti už užsira
šytus, malonėkit atsilankyti 
viršminėtori vieton, nes Čia bus 
visi bonų pardavėjai . 

J . K. Enčeris, 
Raštininkas. 

^ 
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L. D. S. CHICAGOS APSKRITIS 
. 

. i i 

ovo 14 d., 1920 
••-

iet. Vyčiu 5 Kp. Artistai Mėgėjai Durys Atsidarys 7:30 vai. 
... 

Pradžia 8:00 vakare. 

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Ave. 
e/ X , * \ 
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I š DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . , 

Labd. Sąjungos 4 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą kovo 
14 d.', 1920* m., mokyklos kam
baryj , tnojaus po mišparų. 

Kviečiu visus narius ir nar^s 
skaitlingai atsilankyti, ' nes tu
rime daug svarbių dalykų ap-

* 

Vaikams reikia tikieto taip kaip ir suaugusiems. Kudiku visai neįleidžiama į svetainę. Taip 
yra surėdyta svetainės. 

. _ 
• 
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Geistina butų^kad ateitų ir 
įsirašytų eilėn Inetuvos šelpė
jų kodaugiausia narių. Lietu-
va šaukiasi mūsų; pagelbos. 

Valdyba. 

KAIDOS ATITAISYMAS. 

EXTRA! 

butų panaikintos visokios p ik - ' i r toliaus 

taipogi sustojo veikos. 
Taigi Bridgeportieciai pašto Vei

kalais malonėkite kreiptis j arčiau
sias pašto sub-stotis būtent kampas 
Morgan ir 3Įjuos gatves ir ant 
kampo H&lsted ir 37tos gi vyliaus i 
bus pranešta kur ir kada pašto skj 
rius Xo. 60 pradės* veikti gi pašto" 
;v:cnklus (Stamps) rasis krautuvėj? 

tadarybės . Ki ta ip viršininkas 
be jokio pasiteisinimo turi 
pas i t raukt i iš užimamos vie
tos. 

Policijos viršininkas pagal
vojęs pasakė, jog mėginsiąs 
t$ padary t i nors su mažomis 
policijos spėkomis. 

/ 
Su pagarba 

B. J. Jakjutis 
Rezignavęs L. D. S. 29tQjS kp. 

Krautuvės vedėjas. 

ir tuos 
narius, katr ie nuo praei tų me
tų priklauso prie Labd. Sąjun
gos i r užsimokėti mėnesines. 
Kviečiu r ir nepriklausančius 
dar ateiti ir įsirašyti . 

E. M., nut. rast . 

VYRAI REIKALINGI 
Prityrimą^ nereikalingas Darbas 

pastovus. Gera mokestis. 
Am. Plu,* Storage Battery Co. 

Tautos Fondo 1 sk. laikys 
mėnesinį susirinkimą kovo 14 
d., 2 vai. po pietų, Dievr) Ap 
veizdos mokyklos 2 kambaryj . 
Nariai ir narės meldžiami 
skaitlingai susirinkti, nes y r a 
daug reikalų. 

P o to bus L. Baud. Kiyžiaus 
j rėmėjų susirinkimas tame pa-
'čiame kambaryje**-

—— 

Vakarykščiame ' į Draugo ' * 
num„ pirmoje laidoje, paskel
bime Moterų Sąjungos 20 kp. 
vakard, kur is bus rytoj , kovo 
14 d. Brolių Strumilų svetai
nėje, per neapsižiūrėjimą įvy
ko labai nemaloni klaida, bū
tent paskelbta, kad " p o pro
gramos bus š o k i a i / ' 

Nors antroje laidoje klaida 
liko pataisyta , bet kad Rose-
lando ir apiellnkių. miestelių 
lietuviai katalikai , gavę pir
mą laidą, nemintytų, kad ga
vėnios laiku katalikės mote
rys vakarą rengia su šokiais 
ir neatsisakytų nuo parėmimo, 
šiuo pranešame, kad tame va
kare nebus nė jokių šokių. . 

Komisija. 

Sustok mokėjęs randą i r įsi
gyk savo namą. Mes parduo
dam gražius niUro namus po 2 
pagyvenimu, vanos, elektros 

• šviesa. Viskas į taisyta pagal 
vėliausią madą. Parduodam 
ant visai lengvo išmokesčio. 
[mokant kiek galima, likusius 
randos išmokės. Tie namai ran

dasi tik pusę bloko nuo lietuvių 
bažnyčios, Brighton. Parke . 
J e i manai pirkti tai nelauk kpl 
kainos pakils, bet atvažiuok 
tuojaus. Del persitikrinimo, 
mes J u m s išaiškysime apie len
gvą išmokėjimą i r iSrodysime 
tuos gražius namus. 

August Saldukas & Co., 
4414 So. CaUforuia Ave. 
Ncdėlfomii) atdara Iki 6 P. M. 

53E 

Didelis Teatras 
"Sy. Jono Pustelninko Gyvenimas" 

Ą 4 veiksmų drama ir kitoki, pamarginimai 

NEDELIOJ, KOVO MARGH 14 D., 1920 M, 
J. J. ELIAS SVETAINĖJE', prie 46th ir So. Wood Sts. 
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A.M.MACARUS 
(Adomas M. Makaras) 

Buvtisis Suvienytų Valstijų Valdžios 
Raštininkas 

PASPORTr greičiausiai išrūpina 
Parduoda Laivakortes ant visokiu 
Linijų 

PRADŽIA 7:00 VAL. VAKARE 
Bus Privatiškl lošėjai . 

Apart tų dar bus gražiausios deklemacijos ir kiti pridėckai. Tokis 
veikalas dar nebuvo Chicagoje. Tie lošėjai atvažiavo iŠ Lietuvos. Visi 
lietuviai ir lietuvaitės yra kviečiamf. Nepraleiskite šios progos, ateikite 
pamatyti si taip didžiai gra^ų veikalą., o visi busite patenkinti. 

Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI. 

PINIGUS SIUNČIA 
Notarijušas, baigės Pramone* Teisi u 
Kursus (Business Law) Parduoda 
Bendrovės Šerus ir Bonus Insarance-
Loans-Real Estate. Įgaliotinis, Lie
tuvos Atstatymo Bendrovče, Valan
dos: 9 iki 9 vakare. 

Telefonas Drover 4.">2.> 

3256 S. Wallace St. K. 33cios 
Tik 4 trumpa blokas nuo Halsted St. 
uiiiiiHUHuuHiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiinii 
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Dr. L L MAKARAS 
Lietuvia Gydytojas Ir Chirurgas 
lloMlaade: ltMt 80. MiekiaMi Ave. 

T*tefMUM Pnllnuin MS Ir Pdtaua S1M 
ebJcagoj: 4515 So. Woo4 8tr. 

Tik Ketverge valake noo 6^0 iki ?:#• 
T u l e f i — T»Wto -m. 
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