
t

LITHUANIAN DAILY FR1END r

METAI-VOL. V.

Reikalavimus

PRANCŪZIJA PADVIGU
BINS SKAITLIŲ KA

RIUOMENĖS.

Augščiausiąji karės taryba tu
rės susirinkimą.

Rusai Ginsis Prieš Lenku

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, KOVAS (MARCH) 16 D., 1926 M.
AK BECZ^ND-CUAKS MATTEK MAIU H II, 1*1*. AT OttIC.Uai, ll.IJKOIK VKIIKR THE ACT OF MARGU It, IMK

1 f
V

—............. ....... —....... -■

■.* ■ ■ • * * * ■ V* ■ *?"’** *
42?^* ''

■r* ■u.'

“DRAUGAS
Uatlr

O»» T«*r ..........
>•« O—llu ....... 
TL«n.Wi S rtAi l«a

AT NEW*-«rAMn* ><*. A OOFT
nnAva.ta rtniaaniNo co„ i#r.. 
IKOO V. caih CtUm*T>. Illlnote.

KAINA O CENTAI

g Streiko pavojus ima vienyti i 
vokiečius

L
SECOND EOITION

ANTROJI LAIDA

KABINETAS.

ryhn ir eksploatacijos tary»

Ebert ir toliaus pasitiksiąs 
preridentu.

SUDARYTAS NAUJAS VOKIEČIAI, SAKO. PILDY
SIĄ TAIKOS SUTARTĮ.

Berlynas, kovo 16. — Vo 
kivtijojc* pnkOust kontrrrvo-[ 
liitcijn baigiasi.

Cm nunrnoniaujnmn. kad i 
trumpu laiku abi pusi sušilai-, 
kin# ir socijalistns pretidenta# 
Ebert sugryž ir vėl Berlynan. 
Su juo rogryž ir visi jo mi- 
nirterini.

Paskelti*, kad naujo- vy- 
iiflusyt#'* kanclicri# Kapp da
rąs sutartį su senosios soer- 
jalistų vyriausybė* prezidentu 
Ebert. Norima gražiuoju *u- 
ąitaikinti.

Nieką# visgi ncgnli pasaky
ti. kiek tame yra tiesos. Ne* 
tiesioginis *n Ei>ertii *wdn<>- 
iinuis negalima#.

Susitaikymo posmai.

Bet tiek, kiek leisianti tautos 
garbė.

ITALIJA PILNAI PRIPA- SENATAS PRIPAŽINO 
ŽINO LIETUVĄ

------------
L. Kr. Demokratu partijos 

Kaune” Grgana:.
“Laisvė“ praneša, jog Italijos 
vyriausybė pripažino pilnai, 
ty. *‘de fttre”. Lietuvos ne- 
nrikloaiomylię Sako, tikimasi 
kad greitu laiku tą pat padn 
rys ir 8kandinavijos viešpati
jos.

PASARGĄ TAIKOS 
SUTARTYJE.

Wasiuugton. kovo 16. — Va
kar senatą* 56 halsais prieš 
26 priėmė sonatorinns Lmlgo 

I padarytų. pft*u>!£ų prie sky 
j riaus dešimtojo taikos sntnr- 
' tyj<‘- Tasai skyrius sutartyje 
paliečia Monroe doktriną.

Prezi«lvntns Wilsonas tuo 
tarpu priešinasi visokioms pa
sargom* ir pntaisynmnis.

BOLŠEVIKAI NORI TAI
KOS SU LENKAIS.

I - ----------
Bet ūūkuoiuėt nesutiks su len

kų sąlygomis.

tni su artistais, rašėjnis, pra
kybos ir industrijos ropre* 
zentnntni# ir kitai#. Jie visi 
tvirtina, kad jei lenkai riovč* 
prie tokių sąlygų, lai turės 
karę.

B<-t daugeli# nuouicmianja, 
knd lenkai sn tai# reikalavi
mai* tik juokiu* įkiro, mėgina 
nugirsti Riudio*

Bolševikai nepatenkinti.

Pati bolševikų valdžia di
džiai nepatenkinta imperiją 
lietiniai# lenkų žygiai-. Tad 
ir apie lenkų taikos sąlyga* 
neguli hm kalbos.

Bolfcvikai sako, jog jie ne
leis lenkam# skriausti atski
lusių nuo Rusijos provinci m. 
kntro# ]Kt>i.-k<*llN‘ rospubl’kis 
mis. V]i:ič neleis skriausti t 
rainos, kurios plotus žada 
sisavinti lenkai.

Pat? Maksim Gark ii. kala 
ranka rankon dirita *n knT£n- 
vikais, sako, kad lenkai vieto
je savo tų reikalavimų gaus 
karę.

Taip 
sovieto

Bolševikai sako, lenkai įsi 
hriyvė Ruf-+-jo»-4we ___
met bolševikų vnhlžins doiOfi 
Imvo atkreipta j Siberiją. Da- 
Imr bu# kittfip.

Paryžius, kovo 16.—I-aik- 
reštis Petit l*nri#ien praneša, 
kml I‘rancux:j<»# vyriausyliė 
turi psruotoš tris kariuomv- 
nės korpusu.# pasiųsti Vokieti-

■' jo# frontnn išilgai Rhine. Tnn- 
i mirt prancūzų* kariuomenė# 
I skaitliu# ten Imtų padvigubin- 
i tn#.

Neleistina betvarkė.

Oktųmcijinėj Vokietijos juo
stoj talkininkai sn atsidėjimu 
tėmijari, kad -tenai vokiečiai 
nepakeltų jokių suiručių, knd 
darbininkai neišeitų sireiknn 
ir nevaržytų visuomenė# gyve
nimo.

Rhine provincijo# vokiečių 
komisijonieriu# buvo jiakvics- • 
ta* konferencijon su talkinin
kų knrinomenių viniai#. Pa
skelbta, kad visuose okupuo
tuose upskričiuose nebūtų stt- 
d rom#t a ramybė..

Foch yra vyriausias vada*.

Msržnlnr Forb ir ligėio! dar 
viį$ skaitosi vytinusias talki
ninkų armijų'vada* visuose 
frontuos**, rašo lr.ikrašii-> 
Echo de Paris.

Be to, maršalas taippat .jr. 
tolesnini skaitosi augšėiau- 
sios karė# tarybos pirminin
ką*.

šiandie maršalas yra Vokie
tijos fronte. Kaip tik sugry* 
šių# čia. sakoma, jis tuojau# 
sušnuksią> augščiausio# kare# 
tarybos susirinkimą.

Maršalu# sako, knd Prancū
zija pasirengusi kn# momen
tas numalšinti pdkarščiavu- 
sius vokiečiu*.

Tun pūdyti sutarties sąlygas.

Daugeli* nuomoninujn, kud 
Vokietija su tomis perveremė- 
mis ur kuriui# nenorėtų nt<i- 
-akyt: nuo pildymo taikos su 
tartie# sąlygų. •

Premjerių; Milleraml sako, 
kad taikos sąlygos yra nepa
liečiama* daikto*. Nuo to ne- 
golė# atsisakvti vnkirs'ini. nl<- •• "t - *
žiūrint to. ka# pačioj Vokieti
joj turėtų įvykti.

1

Berlynas, kovo 16.—Praei
tą sekmadienį naujos vyrinu- 
svl»ės kandicris Kapp priėmė 
užrubftžinių laikraščių kores- 
I#>ndvn1u# Bisiiuirckn kamba
ryj. Ji# trumpai laikraštinin
kams paaiškino naujos vyrinu- 
pybė* politiką.

K a nei ietis pasakė, knd nau
joji vokiečių vyriausyJtė vsnn-

i ti ištikima Ver^aiUeso taikos 
sutarčiai. Vokiečiai pildyti.-; 
sutarties sąlygom tiek, kiek jos 
neimsiu priešingos tautos gar
bei ir šalies ekonominei atei
čiai.

“ Naujoji vyriausybė nėra 
reakrijoninė. Ji stovės nnl de- 
mokratijbs ]mgrindų. Mes iš- 
nkleidėm juodn-l»altą-raudonn 
vėliavą jos |>agnrl>os vietoje.

Anot pranešimų, milituristų 1 Tr mes visuomet suvaržysime 
vyriausybė# kanclieris Kapp i visokį pakilusį generalj strei
ku socijalistų vyriausyla*# ap-fką.
ginimo minirteriu Norite su- “Leiprige karė.# kriminali- 
sitaikymui jmhrėze sekančiu# | štai bus teisiami, ka’q» seno
koji# pri ne ipi jai i u# posmus: ■ *io* valdžio* buvo žaduom.“

1. Kapp atsisako sudaryti! ■ ■■ — ---------------
naujų kabinetų. LUDENDORFF YRA

2. Nauja# kaUta-tan r-talara- j BERLYNE,
ma# iš ekspertų. 1 ----- -----

3. Nauji rinkimai atstovų | Vakar ji* konferavo ro kanc-
porlnmentun įvyksta dviejų ! lierin Kapp.
mėnesių laikotarpiu.

4. Nanjas prezidentas Vokie
tijų# respublikai renknma«< M 
parlamento, bet gy ventojų,

5. Rinkimų metu Ebert pa
silieka *avo vietoje.

b vi--------i—---------- — 4-

e Berlynas, kmro HL—Užrtibė- 
'žiuoee buvo {msklydusių žinių, 
į kad gen. Ludendorff, kur# 
skaitoma* vokiečių nrilitarudų 

'smegenimis, iškeliavę** Mu#k- 
ron.

Tuo tarpu gen. Ludendorff
Imi# |>ak*ičinmo* antruoju bu- *J’ra Berlyne. \ akar ji# konfe- 
ta. pavadinama# darlio butu.

Bui atšaukta* streiką*.

Be to, nutarime junuiiimia* 
dar tok# poKinns:

“Nanioji ir •dtciji vyrinn«y 1 
bė* bendrai paskelbia dekla
raciją, jog gyvuojant dabar
tinėm# aplinkybėm* generalis i 
darbininkų streiką- yra dide-‘ 
U

ravo čin fu nauju kanrlieriu 
'Kapp. Snprnnlnma. konferen
cijos pasekmės nežinomo*.

Londonas, kpvo 16. — Bol- 
Aprikai iš Maskva* «kelhin. 
kad knikurje japonų kanu vi ų 
būriai fGberijoje pakėlę maiš
tus ir apsitaisę raudonai# bok 
Aeviktniai* ženklais.

pmrižrnjpmm; prieš vskir- 
rių tautų”.

Tm reiškia, kad generalis 
ilrrikąv VuEk-tijujv pbs'iu^. 

yra pragaištinga# abiem j 
pusėm ir visai'imperijai.

streiką apleidę“ Berlynu. Dau
gel virtose dnrbininkai jau 
juikilv- Kui-kur pyko misuv- 
tniniaj iiarbi ninku su karino 
mene. Pasirodė Žmonių aukų.

į----------  .
Tas pat laikrašti* praneša 

(iš vasario 26 d.), jog lenku 
ir bolševiku suruoštas karei 
vių maištas Lietuvoje nepa 
vyko ir visai likviduotas. Kati- | 
ne ramu.

Vadinasi, musų spėjimai pa- 
tvirtinami, kad Kaunę betų-1; 
vius kareivius maištan sukurs
tė be bolševikų dar ir lenkai, 
katrie norėjo užimti Lietuvą, 
prisidengiant tvarkos prave- 
dimo žygiais.

v •

ITALIJAI TRŲKSTA KURO

Rymas, kovo 16.—Pradėjus 
praeita sekmadieniu čionai an- 
varžytas guzo vartojimas. Į vi
su# privatiniu* namus gazo 
kasdien duodama: ryte jmimvh- 
landžiui. pusiaudienyj pusan
tros valandos, vakare vienai 
viitatdab Italijai nukala aug-I 
liy.

Maskva, kov0 16 (Rašo, 
angį. In i k rašei ų koresjionden- 
las). — Bolševikinė Rusija 
šiandie užimta . lahjaiisia

nią savaitę senatas gnluti-! 
nni baisuos taikos sutarties! 
klausime.

Atrado, knd sutartis bus pri- j 
imta su pasargomis ir taip bu- . 
balnota prezidentui.

SOCIJALISTAS DEBS STA
TOMAS KANDIDATU Į 

PREZIDENTUS.

Atlanta, Ga., kovo 16.—Vic- 
to# kalėjime*, kaip žinoma, už- 
• Inrytn# Amoriko# #<x*ijnii.rtų

Pagaliau* Kauno “Laisvė”-
X Irašo:
Kaunan sngryžo, atlankęs 

Paryžių ir Londoną, ministe- 
ris pirmininkas E. Galvanaus 
kas. Jis tarėsi ten Lietuvos ne 
priklausomybės “de ture” pri
pažinimo klausimu ir Lietuvos 
ekonominiu atstatymu. Pasi
tarimų rezultatai puikus. Anj 
glal yra paJąylų pripampti > bn|,-, viršininką dedegatųjat 
muro nepriklauaomybę, tuojau*____ ... ,...... ,
kaip tik susirinks steigiama- 
sai seimas. Bet kaikurios po 
Ii tikinės grupės spiria ir to ne
laukti.

Mini# v n ii pirmininkas buvo 
pakviestas dalyvauti atidary
me anglų parlamento.

Maršalas Foch pareiškęs, 
kad jis kaip tik gaus aišku į- 
sakymą nuo pasiuntinių tary
bos Paryžiuj — atitraukti len- i 
kus pirmos demarkacijmčs Ii-- 
uijos šonan, sugebėsiąs tai pa
daryti.

partijos vadas Delta. Miehiga- 
nu valstijų# sucijaliatai kalėji- 
num buvo pasiuntę delegaciją 
pakalbinti Debitą hut kandida
tu j šalies prezidentus iš nori- 
jaJistų (tart i jos.

Delegacijai neleista plisilUK- 
tyti' su Didinu. Bet Delis per

ŽADA PAKILTI VOKIEČIŲ
RADIKALAI.

... - .....
gurno ir neleisti saimtėmi* pa- 
rinnudoti rudiknlnms. milita- 
rutai utsi.-nku nuo viršenybės 
ir taiko-i su Kocijalistai#, kai 
po vokiečiai ro vokiečiai*.

Bus išvengta kraujo prolieji

£ RorijMirta*- pretidęn’a.- E J
**■ j praliejimo, sugalvota graži uo- į 

,’ju #uMtaikin<i.^^W | 

i^hbhbbh^h

kvietime rtreiknn. Nes jiem# 
’uvo pasakyta, kad Vokietijon 

gTw.tn renkcijoninr vyriausy
bė.

Konrlieri# Kapp iKpradžių 
t grūmojo eirc-ikininluums Bet 
Lpasirodė, kad ąruniojimai# ne i 
I kų pelnysi.

E 1 Tad kad išvengti krauju

PAKILĘ NESUTIKIMAI 
TARPE BOLŠEVIKŲ

IR ESTŲ.
GeUingforstLS. kovo 16. — 

Estonijos-Rnsijo# pf.rtjhežiaū 
Movi* n rieja. Tas klausima# 
opu*mmas rtrigiamąjnm rsttj 
mudrinknn*

Rubežiu# uidaiyta*. Estų 
armijai išleistos Nirtiiepiuin-

dviem klausimais. Vienas — ' 
tai bolševįkų troškimus kuo- 
veikiau# ]uidurvti taikų ir im-; 
ties Rusijos atgaivinimo sulig, 
socijalistinio kurpalio. Gi an
tras — tai negirdėtos lenkų 
statumos ItdSevikaiu# taikos 
sulygo#.

Kuomet čia gauta pusofici- 
jalis lenkų prene-imas apie 
jų sąlygas, kiekvienas pakėlė 
klausimų.

“Ar lenkai Šposus daro, ar j 
ji#* ištikrųjų reikalauja negn- • 
linu? daiktų“

Priešginiavimas lenkams.

Čia ir kitur visi bolševikui 
priešinusi lenkų reikalavimui, 
kad Rusijos ir kitų naujų res
publikų lėšomis imlų didinami 

, lnuikijos plotai, ntniMijinaut 
; rubvžius iš J 772 metų.

Pinu pmos dienų Pelne 
grade teko susieiti #u dauge
liu apSviestnolių rusii, kaip

. 1

sako ir Petrogrado 
pirmininkus Zinovjov. j 
vikai sako, lenkni pd-

Į pranešė, kad jis sutinkąs Imt
• kandidatu.
— 

KAREIVIAI NUŽUDĘ GEN. 
BREDOVĄ.

Londonas, kovo 16. — Bol
ševikui iš Maskvos praneša, 
kad -ii vi kareiviui nužudę ni-' 
“Ų gelt. Bredovą pietinėj Hu-J 
sijoj. Gen. Bredov veikė gen.' 
Denikino armijoj. Ji* kaltina
ma# už žudymu* žydų (’krai- 
noj ir kitur.

Vokietijoje revoliucija - tai 
suokalbis naujai karei

AR TIK NEPRASIDĖS KA- 
RĖ AZIJOJ.

Talkininkai ±fno vokiečių ^jlc-
vnua.

■

Militaristam* bus vargo 
su streiku.

Parviinc Lnvr> Ifi—Vonri.
**■“ * .ri’ . ~ ■" '

gulmingi'-ji ~<>cijuli#tit) ir ko- 
mnni-tui Mnnnhtdmi* turėjo 
Furirinkimą. Nutari' pasinau
doti dabartinėmis roiriiti’mi* 
Vdklelijoje ir paskelbti «ovic- 
tų valdžią.

•Sulig gautu čia žin:ų, Ber
lyne pakelta klnuzima# mm-i.ih- 
Tirtų frakcijom* susivienyti ir 
hc-ndrai veikti prieš militari- <r l'rankforle. 
rtu*.

iš Berlyno pareinu Ir.bni 
uuūai JOlūu. Ir lo& ouaiikio*. 
Matyt, tenai veikia aštri mili-, 
iarirtų renznra.

Suirutė* ir plėšnzuu Be; lytie.

Telegrafų linijfM, jungian
čio# Berlyną -u Prancūzija ir 
kitarai# virepn’Ųomi*. įsdolire 
pTtraukto# pradėjn# retum
ui nio rytmci’iu.

Kitumrt prn«lą šeštivlicnį 
u.* i Ii ta tirto i ėjo Berivaan, kai-, 
-nnna** priemhtrttiore buvo 
paŲtasi betvarke lMugf4 **ie-; 
tcw pakelta ir imta.
|ik‘<ti krautuvo. Rot jsdicijn^ 
nomsiiino rinnLn<kn«. jį

kas momenta# būt pasirengu
siai. Ne* galima# susikirti nuu.

tari.'-*), elckl’c?' spėka# ir pri-j 
<iaiyiną vandens.

Pranešta, jog HUrtmtkltofią 
ir geležinkelių darbininkui, ftl- 
tif, sakomu, pranešę nuująjnni 
knnclieriui Kapp apleisti Bėr
imą r —tt*

Generalis streikas kitur.

(leriernli/ darbininkų strei
ku# pn-kolbta# Kiere, Breme
nu. Hamburge ir Regvnsbnigr. 
Publika* M*ntimc*ntn* yra pu- 
lankti# Forijnlistų valdžiai Co- 
logne. F*#M*n. Du*ap|<įprfe. 
B ori iru n. Dnishurgi*. Sjmndntt

Paryžių*, kovo 16. Čia 
nehP pamato tvirtinama, kml 
pakilu#! Vokietijoje revoiiuri- 
ja tui luiuja# vokiečių žy
gis prieš talkininkus, niuo 
kartu tas žygis atkreipta# j 
Aziją, kur turi savo reikalu#* *••" a* •• «*«•

Enver bev Maskvoje.

Turkų nacijonalistų diplo
matinis vadus. Envcr bey, ne- I 
semti apkeliavę# Mažųjų Azi
ją. Jis tenai imvo suvieniję* 
ir sustiprinęs niumilmanti* ir r 
sttgryžę* Berlynan.

Yra Šimų, kad j#« kelių di“- 
nų Envcr l*ey lėktuvu iš ' 
Berlyno iškeliavę# Maskvon.

Nereikia dar pamiršti, kud 
ir vokiečių militaristų vndas

t—
ijonalistų <Iiplo-

Enver bev. ne- 1

Ansiiia *u Prttnrnziin Vnlrin.. C<‘U. Ludendorff yra 
eini mėgins prieš talkininku# J0- 
jin vartoti iMdšc’vikinę Ruriją 
ir turkus narijonalirta*.

Taip tvirtina tarptautiniai 
žinovai. Ir jie savo tvirtini
mu# paremia rinitais prirody- 
tnai#. r

fttai tie prirodvinni:

Turkams vadovauja vokiečiai.

Amini omine# Fcisal paido- 
kribė Arabijos karalium ir šo
no iluininijuii iiiciuė visu* tuo*. 
plotus kuriuo* šiandie suvi 
tutsi Anglija ir Prancūzija.

Turkų nneijonnlirtų nnlitr.- 
tini# vadas Mustaplm Kerne! 
turi 3tM).(NMl kareivių Mažojoj 
Azijoj. Toje* orniiioio ofioio- 
ry vietas užėmė vokiečiai.

Kaukazo frante liolševikų 
spėkom* vadovauja gen. Brn- 
silov. Kitam Kaspijos jūrių, 
šone, Turkestane, liolševikų I 
kariuomenei vadovauja gru. 
Knropatkin.

Kaip Biusilov, taip Kuro- 
pidkin turi s&n pagalboj dali- 
geli vokiečių ofiriero ^|KhwĮu1 

pakraščiai- <*ina artį

Mažai duonos Berlyne.

Allgščinu paluile 11|(ve IIUv- 
rtuose išdnlie# pakelti strei
kai.

Pačiam Berlyno jnn vrn ma
žai duona#, kuri no visietž# 
prieinama. Bijotnąsi, kad vi
sai nepritruktų.

Ix'ijixig»* iiiilitarinės sjiėko# 
yra palankiu# naujai vyriausy
bei. Bet vimtomenė nelabai 
pasiliki mililaristai#.

Bavarijos vyriausyht M u-! 
nichr šalie# valdymą laikinai 
pavedė vienam generolai, pa-1 
lankiam Ebrrto valdžiai. , 

Senoji Ebrrto valdžia #tai-
,_____________

(ė"R”raliu dnrbrainkų rtrei-. Stnttgartan. \Vuortemliergi-; 
paliečia tran-por- :jon. ■

Gana aišku.

Iš tokio stovio kirkvienmn 
gali būt gana aišku, kad na u- j
ja karė guiiiinnnin Mnžojoj J
Azijoj prieš Angliją ir Pran
cūziją. Tą daro vokiečiai m 2
pageliai ru#ų bolševikų ir -•
turkų nncijonnli#tų.

Re voli.tr i ja imkęltn Brily- 
ne. kad nukreipti talkininkų 
doiuą nuo Ahūutiu» .-tai nok -

Bet talkininkai tni visa žč- 
no. Tik visa# klausima* tarno, 
ar bus suspėta įnikti «nnnT- 
kinti tuo* žygiu*.

—------- IHague, kovo 15.—Cin nėtHHHi
mainomai tvirtinama, kvjij* 
prie revoliucijos Vokietiją . 
nėra priaidėję# nei buvę# kn: 
zcris. nei buvę# sosto įpėdinis.
Nes Olandijos vyriausybė, 
kaip šatenei, abudu stiprini 

i saugo j imti.

KOVO 16. 1920.
_______

Chicago. — Nepastovu- orp*

voli.tr
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Naujoji Vokiečių 
Revoliucija.

f Vokiečiai pralošė karę ne
praloš? kovos. Tai yni stebė
tinas daigias. Dauguma žino- 

1 nių kasdien skaitydama nuo
latinius laikraščių pra nesa
mus iš kari** nei neišvydo tu 
stebėtino dnigto. Tečiaus tau
tų sugyvenime ji* daug re:š* 
kia.

Nematė jo nei didžiųjų vjoi. 
(uitijų diplomatai tuštučiu šieji ’ 
Versuille>’o taiką. Jie, tiesa,i 
pareikalavo, kad vokiečiai ati- 

"aro karės laivus ir nr-
, mota.*, mivu garvežiu.-, ir va- 

, savo ta'kstiluvus ir 
uutomobilius. Vokiečiams sa
vomis raukomi* tą visa atida
vus talkininkai įtikėjo, knd 
vokiečiai neturi jiegos.

ūminių revoliucijų 1918, 1919 
ir 1920 metais. Pereitos suim
tos revoliucija yra prieš pu 
Kaulio valdytojus preš tal
kininkus. ftitn suvienvs visus I •
vokiečius.

Dalmr pasaulį valdantieji 
talkininkai turi jau dvi revo- 
liuciji prieš save. Bolševikai 
jau senni eina prieš talkinin
kus. Vokiečiai tik dabar iš* 
tikrųjų pasišiaušė. Tųdviejų 
revoliucijų yra Irondra dvasia 
— talkininkų neapykanta. 
Ji suvienys jųdviejų jit<gos. 
Rusija turi daug žmonių ir 
daug žaliosios medžiagos. Vo
kietija turi daug nekslo ir 
lAmhiHo*. Tta turtai pn«lrė- 
riiuu yru naudingi. Kuomet 
tat visa ima veikti išvien, tai 
susidarys baisi jiega. Ji visa 
eis prieš talkininkui-'. Gaila, 
knd šip nvpatninlijo apie tai 
prieš sudarysiant Taikos Su
tartį.

Dabar yra tikini viena prie
monė atitaisyti klaidą, būt
ent. sušaukti viso pu-nu lio 
Konferenciją lai* principais, 
kuriuos \Viimmn*-' skelbė 1918 
m., d uoli neapykantai išsilie
ti ]M«r konferencijos ginčus ir 
padaryti pasaulio sutartį pri- 
pužįstanrių jiega* ten kur jo* 
5’ra.

Klaidų padarė nevien tal
kininkų diplomatija. Ir Lietu
vos nžrabežinė jmlitikn ėjo 
taip lyg nulos vokiečių nerei
kėtų žiūrėti. Veikiai jų jiega 
gali imti viršų ant tų. kuriais 
mų* diplomatija rėmėsi. Tada 
prisėta mainyti; Imlu *u pasi- 
iHNorėjimn Piurės j mus abe- 
ji. Pagarbą bn.-miic išsibarstę! 
ir jiegos neįgijo.

Socijalio Veikimo 
Departamentas.

B t

I

T<b buvo' klaida, nes tatltn 
jiegą sudaro jų žmonės, tų 
žmonių mokslas ir susiklau
symas. Šitie daigiai likosi Vo
kietijoje; tai-gi likosi ir jos 
jiega. To jiegos pasilikimo ne- 
iiudydami diplomui ui Versnil- 
les’e sustatė taiki) taip, kaip 
galima butų statyti, jei įveik
toji pusi' butų likusi la* jiegos. 
Kiidii vokiečių atstovai pasi
rašė ]m> VerMiilIos’o laikos są
lygomis 10 Birželio 1919 m., 
tai net ir atsargus tliploiuii- 
tei įtikėjo, kad vukieebu jie- 
gvs neturi, nes nebūtų iMi*i- 
rašy, jei butų turėję jos. Ta 
taika buvo rašyta iiejit-gmui*.

Du mažmožiai atsitiko tudu:

(
vokiečių ablma kalbėjo sė
dėdama* ir jisai ]Hi-iru*ę* įk> 
nutartimi pasakė, kad te su
tari i ■» yru negulimu išpildyti. 
Tuodu mažmožiu reiškė v-u-
liną ir stiprų Vokietijon ne-

Visų katalikiškų jiegų su- 
viinijinins Amerikoje įvyko 
1919 metai*. To suvienijimo 
nugščinusia įstaiga yra Tauti
nė Katalikų Gėrovės Taryba 
(Natinmil Cutholic \Velfnre 
Council). Ta centrnlė valdyba 
jau turi tiek jiegų, kad gali 
įkurti tam tikrus įvairių rei
kalų aprūpinimo šakas.

Katalikai dituc dirba vi
suomenei nnt naudus. Tnmv 
darbe -tankiui rvikin klausti* 
j Gitarinių, susitarti su kitai* 
ir žinoti, kaip aprūpinti nau
jų ittsinxiusį reikalą. Tiem* 
tikslams ir tn]>o sudarytas 
Socijalio Veikimo skyrius prie 
minėtoaio* Tautinė* Katalikų 
Gerovės Tarj’lm*.

Ta* departamentas arba 
>kyrius palengvj* kiital^cams 
ateiviams gauti Kmeriko* pi-

Laikinoji Lietuvos Valstybes 
Konstitucija.

PARTOGLORY .. n 1

lipyk imtų talkininkams. Joje
' niaujusi tarp oavę* sucijali*- 

tai juitrijotai *u *pm takais, 
I liauja*! katalikiškas centras 

*ii IkMivamaniškais uucijomd 
liberalais, militiirintiii ir mo-

. narchibtui *11 ropublikonais, 
bet jie visi bu mažiausiu jmi- 
žiūrų skirtumo nuoširdžiai 
nekeučin talkininkų. Ta nea- 
pykanta vienijo Vokicl:joje 

L idendorfą ir Eln-rtą, No*m
* ir LtteH*ita’ų, galima sakyti; 

f ugnį ir randvnj.
• Begalo pavojinga yra ga 

minti ant stivę* neapykantą 
žmonė>e. Bušų biurokratija 

i carų laikai* {lagamino .-au ne- 
apykunto* mažose silpnose

; tairtoM*. Dėlto carų Rusija žu
vo 1915 metais, nors revoliu

cija įvyko vidiauiL 
tijos klaidą 
VeroaiBes’o taika, 
luitui sau viautiną

( Ir galingą neapykautą dkldv-
Imu toje, kuriu* ji£įp» Uėla- 

unia. *

Kūnu :jd- 
atkartojo 

kad paga- 
įmuki i<lžią

k via rcvoiiu- 
irt i jo jo daug buvo 
acapykaulų jr daug

, I Trumpa istorija.

1918 nu, vasariu 16 dieną 
Lietuva yra pasiskelbusi, kai
po laisva ir nepriguuningu 
valstybė. Pasiskelbus, kauro 
• ••• 1 f«a X I • '-ImiM •» I
tuomet nė savo valdžios, nė 
nuolatinio organo, kursai svar
stytų ir leistų įstatymus. Bu
vo vien tik Lietuvos Taryba, 
kaipo vienatinė ir vyriausio
ji Lietuvių Tautos atstovybė, i 
kurį, vaduojamos upsisprendi- j 

bėius apreiškusi savo valią— 
būti laisva ir nepriguhningn 
valstybe. Šiaip pasiskelbus, 
Liątuvos Taryba norėjo ir tu
rėjo kalbėti ne vientik Lietu
vių taulos vardu, liet visų 
Lietuvos gyventojų vardu, ku
rie tik gyvenu ant tam tikros 
Lietuvos teritorijos. Turėda
ma tat omenyje Lietuvos Ta
ryba prn<iėjo vailintis. kailio 
Lietuvos Valstybės Taryba.

Visa pildomoji valdžin Lie
tuvoje priderėjo m- lietu- 
vihiuk, bet vokiečių okupacijos 
valdžiai, kuri jau išilirbincjo 
visokius sumanymus, kaip Lie
tuvą, kai|x> atskirą valstyl^, 
prijungus prie Vokietijos, bu- 

•tent ar tai prie Prasijos, ar 
prie Saksų valstybės. Buvo 
daromi jau pienai, kad Lie
tuvos karaliumi ar kuaigaik- . 
šėiu busiąs ar tai Prasijos kn 
ralius Viliu*, nr jo koksai su-

t :-j

jo vesti ir visu* pačios Tnry- 
. bos darbus. Prie tokios Lietu* 
1 vos Valstybės sąstate prabu
vę Ministerių Kabinetui Aug. 
Voldemaro, Myk. Sleževičiau.* 
ir Pr. Dovydaičio, bet suirus;

nūs.
Kad utHiapyrus tokiam vo-, 

kiečių okupacijos valdžios 
primestam karaliui. Lietuvos 
Valstybės Taryba liepos mėn. 
1918 m. buvo sumaniusi ]w- 
k vieš t i tokiu kundiumi Herco
gą Urachą iš NVurtembergo ir 
buvo sudariusi jau tam tikrą 
konstituciją, sulig kurios ši* 
Hercogas Urachas turėjo at
keliauti Lietuvon ir jai prisiek j 
ti. Urachui teko susipažinti1 
su šia konstitucija, ir jis buk j 
sutikęs unt jos, bet Lietuvos 
visuomenei nebeteko jo pama
tyti, nes iškilus revoliucijai 
Vokietijoj pradėjo ten grieti 
viena tvora paskui kitą ir to- ‘ 
dvi ir api« Urachą pririju už
miršti. Jau lapkričio mėnesy
je Lietuvos Valstybės Turybaj 
nuturė atsisakyti kaip nuo U* 
racliu kvietimo, pavedus tų 
rujiesnį busimųjįun Steigiamu] 
Seimui, jeigu, žinoma, sla pa- ® 
norės, taip ir nuo pirmosios 
kom-titurijoH. Lapkričiu mitrų 
dienų liko priimta kita kons
titucija, kurioj visa pildomo- 
ve !•••*<* t,****; «)•»!«•*•• *••*•!

paskutiniam kabinetui spėji
mas naujojo kabinai o duryto- 

i ja*, M. Sleževičiui reikalavo 
ir pačio* esamoa. konstituci
jos pakeitimo. Balandžiu mėn. 
4 dienų Lietuvos .Valstybės 
Taryba trečiuoju skaitymu 
nriimė kn i-karino*. nnuitis 
auimmuciju* ucsiuu-' n uanui 
šį konstitucija yra veikiančia. 
Lapkričio min. 17 dieną pa
keisti jos du paragrafu 32 ir 
32. Tai tiek aj»e istoriją.'

II Valstybės Valdžia.

Sulig dabarties konstituci
jos vyriausioji Lietuvos Vats- 
tylros valdžių priklauso Lietu
vos Valstybei Tarybai, kuri 
savyje užlaiku " 'vyiium-iąją 
Libtuvos galią ir kaipo tokia 
steigia ir Valstybės valdžią. 
Zviuiau nurodomus konstitu
cijos poniutam, iki Steigiama
sis arba Kuriamais Seimas 
bu* nusprendę, Lie'. tvos Val
stybes valdymo fon.it ir kon
stituciją.

‘Tokia budu sulig k »i«titu- 
cijos Lietuvos Vali-tylo^ Ta
ryba jiasilieka, kaipo vyriau
sioji Valstybės valdžia, no tik 
Sleigiuinąjum Seimui rosi- 
rinkus, bei ir ikLtalai, kol tu 
Seii- o neliks priimta kaip 
valdymo forma, ląip ir pati 
Lietuve* Vid*lyl>č* konstitu
cija. Kukiu Lietuva* vuldymu 
forma yrn dnliar, veikiančioji 
konstitucija nepasuku, pa lik
dama tą nutarti puviniu Sei
mai.

III Vyriausieji Valitybės Val
džios Organai.

Nors sulig Konstitucijos 
Valstybė** Valdžios*organu* su 
daro trįs a*t.*kiri organai, 
kaip Valstybes Pfrwidt*niai«, 
Valstybės Taryba ir Ministe
rių Kabinetai, lėčiau vyriau
siuoju šios Vahlž'.bs reiškėju 
pasilieka tu pati Valstybes Ta
rytai; ji renka Valstybę Pre
zidentą Tr negulint jum eiti sa
vo pareigų ar jum numirus 
Vutatylros Tarybos Pirminin
kus jį paraduoja, (paragrafus 
7), ji tur teisę išreikšti Mini
sterių Kabinetui nepasitikėj: 
inų ir tuomet šis privulo aj- 
statatydinti (paragrafu* 22), 
ji svarsto ir sprendžia įstaty
mus ir sutartis su kitomis

SUSTIPRINIMUI
KRAUJO CIRCULACIJAi.

JIEGU SUTVIRT1NIMUL

stebėtinu ne|>alygilumui pagvlbn

NERVŲ,

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir DcKguing Mokykla. 
¥u*U» 4WflU t( mu*>:no Ih»4u Ju* 
trumpu laika lBmr»k»Ha viao ana- 

ta.
Mat turtina dUUiauaiua tr «•>*>**- 

Mu* kirpimo, daatynlnj Ir atuvima 
kur Irtakrtaara aauBk varna
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TV —— r TV- ą*a*B<* r•••*•!> ava**! wm«*«** •
klauso Vulstyhė* Prezidentui, 
buvo pavestu Lietuvos Valu
ty l>ė* Prezidijumui iš pirmi
ninko ir dviejų vice-pirininin- 
kų, lėčiau* Ji forma buvy ne- 
]mituiki. Prvzidijmuo nariai ne 
vienoj vietoj gyveno, o be to 
tnsni Įmt.«ni Preridijimins tbrė-

lipt viny Jis taip gi už«iim« 
žmonių pramonės reikale ir 
lobulį* kntalikiAkiisins litb- 
daryln's įstaiga*. Jame gali
mu bus giluti ir knygų reika
lingų vi*iioiaviiė.« veikėjam* 
ir šiaip įvairių žinių.

Žinia* apie visuomenės vei
kimą tas di purtumcnUi* skleis 
veikalais ir luikniŠėių straip
sniais. Jis atsukinės laišknis 
atsiųstiems klaitsiinums ir ur- 
gitnizuo“ pamokiniiueias pn*--* 
kioU«*.Tas paskaita* ketinama 
daryti duvaniii katalikiškom* 
kolegijom* ir somiriarijom*. 
kad jų nukiūtintai galėtų huig- 
x*ui iNisinnudoti.

Iki šiol ta* departumontn* 
jau gražiui pusnarunvu Nr*» 
Yorko ir arkivyskupijai ir 
Rittaburgbo vyskupijai, ties 
vietiniui dijeia-zijus valdžiai 
kviesčiant ]*ržiurėjęs jųdviejų 
lidniaringurius įstaigos, pasa
kė ką ir kaip galima pagurinti.

Dopartamc-nto leidžiamieji 
lašini l>u» it-ukami į tani tik
ru* knygas, kad voikėjai ga- 
o tų juos turėti visuoniHi pu narius beveik priroina pc.ra itopartmi nt oi Sovšui Avimo. 
rtui u sutvarkytu* ir greitai 
ral mos. ELjžTSsžSlt*

Tiesti, Valetyliės Prezidentui 
duotu yra teisė šaukti ir pa
leisti Valstybės Tarybos sesi
jas (paragrafu* 9) Ir ku* *var- 
liinuria, sesijų tutpo nrbu per 
jų pertraukas Vaistytai Pro- 
ridentas turi teisė* leisti ista- 
tymus Ministerių Kabinote pri

To skyriau* pirmininkai* y- 
ru Jo Augštoji .Malunybt* 
Ropkford*<j vyslctipa* Petras 
J. Muldoon. Ji yra drauge ir 
narys augščiau minėtosios Ta
rybos. Prie pirmininko yni 
piidoiua*i* komitetu* su*ide- 
lią* iš keliolikos žymiausių 
Amerikos *orijoli»gų katali- 
• < v • t • e <*• euą, tUMtų KNip kuo. nronru- 
burg. sorijologijoa fnkultiHo 
dekanas, knip E. V. O’llaru, 
buvęs Oregono valstijos darbi
ninkų užmokesčio komisijų* 
pirmininko*, kaip Ohio vals
tijų* univcrhititu ękanoiuija* 
ir tocijologijc; dekanas J. E. 
Hagrriy. Kuriui pažymėli pa- 
riu* ulambiuosiui ta komiteto

“Mn

imtuosius. Tokie Minietviių 
Kabineto priimtieji ir Valsty
bės Presidcmo pa-irašy tieji 
įstatymai neįnešiami į Vatsty- 
bės Tarylią, (paragrafas lti). 
Tokių teisę Valstvliei Prvii- 
dvntaa yra plačiai panaudoję* 
esant ketvirtam M. ^tžvvi- 
činu* Kabinetui: daugiau pu- 
m*s metų Lietuvos Valstybės 
Taryba nebuvo šaukiama. Te
ėjau Valstybė* 1’urytao. mv 
ŠHiikinui* yra būtinas kuomi t 
reikia svurstyti sntaili* su 
kitomis valstybėmis. B*, šiokių 
nutarčių valstyliė apsetti be
gulėjo ir neguli, ir lodei *u- 
šaukimas Valstybė* Tarybos 
turėjo įvykti juo labiau, kad ir 
imties Steigiamojo Seimo įs
tatymas sulig konstitucijom 
nuslatūuiu* ir skelbiama*- 
V aistybė» valdžios, t. y. ir 
Vulstybė* Tarylro*. Toksai 
Valstybė* Tarybos sušaukimu* 
ir įvyko *pai)ių Ti dieną. Kuo 
to laiko Valstybės Tarybai 
fCcijos vina su pert ‘aukomis 
ir yiąni |*tatyiųąi Jeiižirtmi

- yra su parašu Ministerių l*ir- 
mininko ir Valstybės Prezi
dento, o kiti, kurie leidžiami 
laike sesijų, cinu su parašai* 
ne tik Valstybė* Presidentu ii 
Miuisterio ’ Pirmininko, kaip 
tat rvikaluujumii jiaragrafo 11 
konstitucijos, bet be to yra 
aprūpinti parašui* Valstybės 
Tarybos Pirmininko ir Vaisty
ta* Tarybos -ekretoriau." ir 
pagaliami net trijų Valstybės 
Redukcijos Komisijos mirių, 
būtent trijų Valstybės Tary
bos narių K. Saulio, Alf. Pet
rulio ir L. Noreikos.

Tie pridedoiuicji .-Valstybėj 
Tarybos Pinniniiiko ir narių 
parašui tik dar raiškiau pu 
brėžia, kuine yra vyriausioji 
galiu. Čion nereikia jau minė
ti apie kitaa Vaistyta-* Tūry 
iros narių teises, kaip Mpio tat, 
jog Ministerių Kabinetu* it 
atskiri Ministeriai. Vaistyta*? 
Tarybai ar jos komisijom* pa 
reikalavus, turi duoti žinių 
ii* jmaiškuiiiuų, arba upių tat 
knip suurgamsuutu Valstybės 

| Kontrolė, kuri yni ir gi pil- 
I tiuj priguliuyta'j uuu Vul*ty- 
| Iro* 'Tarytai. B«*l kaip apie tat 
viską, taip ir npiu piliečių tei
se* ir kitu* italyku* išdariu. 
«i!*il»sžinti' pilnai pfinacalčinc

(Alų.- laikų Lietuvos konstituciją.

Bkyr. raštinę ir dalyku* ves 
pnaidalindiuui daktaras 1-app, 
redalrloriii» InikraArin 
tlvrn MnH-inr” 
Gydymo M i>k-1 a*) ir kuu.
Ryan. • sucijologijpa profeso- 
n u.-* kata i i k i šk u i ne uu i ve r* 11 v- 
tė tVaahingtonc, D. U. Gal 
turėsime progos kada nor* 
pittimšit savu t
žį-tą plačiau apie juodu.

| Lietuviai gana-daug darlio 
ir laiku lauli-da i 
veiksniui. Jei me* sutarsimo 
>u kitaip kalbančiais katali
kais ir jsiriiuiiklesiuK- jų pa 
vyodžiu, tai turėsimo daugiau 
naudo* iė darbu. 5^'

To skyriof* adresus, yra |

syti visus. Čia mro minėjams ISlk Mah*aehuu*ttji 
’ uk tris, nepurinkdami jų. W. WuihfatelOT, jįjį

1 ■ ' ‘Šri

L. L. SARGŲ REIKALE.

• _»> ■*> mi«

Gal
Steigiamasis Seimas, kurio 
linkimai nuskirti
14 ir 15 dn-n. *. m. utueš mum* 
naują konstituciją, tad jeigu 
ji nehu* iki tam laikui pakei-. • • • .

Balandžio

Dr. P. P. ZALLYS t
Lietuvis Dentisias

VAlJUCVOSl » ai » nUDM.

»

Aeronai bure laikraščiuose 
pranešta, kad U U S. organi- 
aacija samdo laivą ir apie &) 
d. kovo gal jau pinuos būry* 
išvažiuos LįehlYO’L.!
pasinslė. knd nevisi pasižado- 
jnsiejf važiuoti, buvo prisiruo- 
šę kelionėn ir todėl pirmiau 
nustatyta diena išplaukimui 
laivo buvo atidėta ant vėliaus.- 
'dabar manoma išplaukti pir- 

iiuim* dienose. Iialmidžio. lodini 
yra pageidaujama, kad L. L. 
Sargų nariai, kurie nori su ši- 
tuomi pirmu buriu išvažinoti, 
ki'-.igrriėiausiai susižinotų sui 
K'entru. Aitas yra galutina*.1 
prnncšimns ir tie. kurie progą | 
praleis, tegul paskui nesigaili. Į

Kolonijos, kuriose dnr nesi-1 
randn L. L. Sargų būrio, tu- j 
retų taipgi suhnisti ir snrvng-1 
ti prakalba* dcP jdntesnio. jia- 
aišUiuinio* npia IJetuvu* Lais
vės Sargų Sąjungą. Dabar y- 
rn rengiamas prakalbų mar
šrutas pu Naująją Angliją ir( 
los kolonijos, kurios uorės pra- j 
kalba* surengti, tegul apie tai! 
praneša L L K. Centrui, 257’ 
\V. 71*1 Street, New York (5-1 
ty. Butų gerai, kud kiekviena' 
Amerikos lietuvių kolonija p*- Į 
sistovgtų surengti nors viena* 
prakalbas dėl L. L. Sargų ir a- 
pia tui išaukstu praneštų Cen
trui, taip kati hutų galima 
kiekvienoje apylinkėje pareng
ti prakalbų maršrutą. L.L?Su r 
Į^į priikidhiniiikai yra Lietu
vos karininkai: Majoras P. Ža
deikių, Lt. P. J. Purvis. Lt. J. 
K. Milius ir kr. Jie nešioja Lie
tuvo* Respublikos kariška* u- 
nifciriiuui ir to<h»Į lri*|tviy»Mm 
Ims žingeidu netik jų praktd- 
Im* išgirsti, bot taipgi ir lietu
višku* kariškius pamatyti.

Laiku*' yra labai trtmipaa. 
C i mėnesio, kito gal jau visi 
tinkamesni L L. Sargui bus 
Lietuvoje, todėl įlalsir yra 
vitmaliui* laika* pagelbėti 
jiem* ]NMR*kmingiau tuo* jų 
troškimus atsiekti.

L. L. S. Laikinaaai 
Centrą*.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas 
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LIETUVA KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

17 d. kovo Bažnytinėj *v<s

18 d. kovo Bažnytinėj sve-
lainėj Plymontb Pt Prasidės

/

l-n

*i«, pn.^l’ py venų Jirv l*v«- 
niuta, iki Stcurimnnris Seimas 
Inu nnsprundę* valdymo for-

socijaliiun aią ir pačią konstituciją. 
----------- i Lietuvos Misijos

7 vai.v* »■

MotmSk^ VpiM,

19 d. kovo Inu KuKnygoj 
Jiuzletuu Pa 8J7 W. Dmjuund 
A vu.

21—22 d. kovo Bažnytinėj 
svetafaėj 190 Sn. Mradr Ht. 
W rikei Barni Pa.
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LIETUVIAI■ AMERIKOJE '
. .......... ......... ——
perka liūnų, tam suteikia gar
bėm ženkliukų, kas pirkimą ati
deda ant toliau, tų užsirašo, 
kas visai atsisako, tų ir-gi už-

lfEWARK. N. J.

Kovo 3 d. Sv. Trejybės jia- 
rapija laikė metinį susirinki- 
mų, kurį atidarė gerb, kun. Ed- si rašo. Komitetas žada pa- 

zj varuus Bud riet vi vilu. Vedėjiuu 
tft jusirinlcimo liko išrinktas p.
XKralikauskas..

Pirmiausia kun. Budnavi- 
čiub pranešė, kad nauja liažny- 
eja baigiama statyti ir kovu 
21 d. bus pošventini mus. Pra
nešime pnrapijonvs pri
ėmė dideliu delnų plojimu, nes

JWU Uauar kaip Uk } lunuj. 
prltf l>at Velykas, visų noras 
išsipildė: Dievų garbinti galė
sim savo naujoje puikioje Imu
oyifiojo.

Heile pastebėti, kud Nevarto 
lietuvių nauju Usžuvria Ime 
viena iš gražiausių lietuvių 
iMtžiiyčių rytinėse valstijose. 
Lešuoja virš $100,000. l’rio už- 
biigiiuo Juliai daug pasidarba
vo gerb. kun. Budriavičiuii, ku
ri* nuo kai-kurių asmenų turė
jo daug nemaluiuuuŲ nukentėti. 
Bet visos klintis p nišai in t o.-.

Viskas sekasi kopuikiausin, 
nes tų parodė “irtutisų” ra
portas iš 1919 metų:

Parapijos ineigų per 1919 tn. 
buvo $182204.16, kitokių 
OOQ.O(k Viso $29.204.16.

Išmokėta $27,233.58.
Lieka $1,970.58.
Pastebėta, kad parapijos in- 

ejgus 1919 m. jMųrviršijo vinų 
praeitų metų, nuo sutvėrimo 
pautpijus, lutngMs.

Dabar kalbama kjųe įsteigi
mų nuosavos mokyklos. Ji yra 
būtinai reikalinga, ues dalmr.

skelbti, kirk ku* Urnų pilku ir 
už kiek. Tada visuomenė žinos, 
kas gelbėjo Lietuvų, kas ne.

Daugumu jau pirko bonų. bet 
dar yra ne pirkusių, šitie kaz. ko 
vis laukia. Draugijos ir-gi pir
ko, bet no visos. N’epirkusios 
privalėtų uepasilikti, dar-gi pir 
mas pralenkti. Musų pramoni- 

‘ Ir. *4 H*r 1 .
l'-us A. Krukauskus tlavu gra
žų iMtyyzdj. Jis paklojo $550, 
taipgi ir K. Statkus. Jie nėra 
turtingiausi. Yra kur kas tur
tingesnių. Reikėtų sukrusti ir 
pradėti dolieriaia bombarduoti 
Vilnių, kud lenkai bėgtų iš ju. 
Tat eilėn! Lietuvis.

____________________
TL.1 " ■ , .

ir kulvia* crtuui«t ntiiių 
priėmė atvažiavusį Majorų Pu- 
vylų Eadaikį prie šeštos gatvės 
ir nusirėdė į avetaiiię, kur lau
kė 400 neturiu.

Ceremonijos įvedant atstovų į 
svetainę.

Būrelis kareivių jpuitiko 
prie svetainės su Lietuvos ir' 
Amerikos vėliavomis ir dvi

T
DRAUGAS « •

3

RA CINE, WIS.

Liviuvus misijos aiaiiankymas 
ir pasekmės.

* _ _  _
»Kaip tiktai Lietuvos Misija 

atvyko iš Lietuvos ir prad*»jo 
lankyli** po lietuviais apgy
ventas kolonijas, mes, racinie- 
čiai, lėni y darni laikraščius, 
džiaugėmės sykiu su kitais iš 
gerų pasekmių ir vis užsiduo- 
davoiue vienas antram klausi
mus; o kaip mes priimsime 
Lietuvos atstovus? Stoties po
sėdžiuose daugiausia laiko pn- 
švęzdavome darymui pienų, 
kad priėmus Misijų kuorinka- 
IUIMIUI1U.

Atvykus Minijai į Chicagų, 
111. tuojaus pasiuntėm pasiūti 
tinį, kad sužinotų, kada Misija

lietuvių vaikai lauk** svetini- utvvkti ir jms mus. Ba-
taučių niokyklns. Klebonui Pr*"jMUJiUnys negavo tuomet gtdu- 
minus, 1* L. Aįa<kdLx. bouų iŠ-jjHO n tanky mo: patarė tėmyti 
parapija iždo nupirkta už ' ** “ ' - • ■
$200.W.

“Tnistisai” vienbalaiai iš
rinkti u« patys, »u ačiū už g*- 
rų tlarbanmųsi parujajcti la
bui.

Susirinkimas buvo ĮMivyxdiu- 
ga> tumui, knd nebuvo užsikar- 
ščihvuuy' M. Truska.

v <

MELROSE PARK, ILL.

$11,-

įspaudu Paliepimų pildydami 
tėmijome spaudų. Vos vienų 
dimm prieš Misijai atvyksiant, 
l. y. vasario 28 <L pagarsinta, 
kad Misija bu* Karine vasario 

|2»d. ' f
i Subruzdomv bėgioti dienų ir 
uaktį šen ir ten, kad kaip nor* 
išgarsinus ir davus žinoti vte- 

’to« lietuviams. Pasidėkojant 
darbščiai stoties valdybai, 
trumpu laiku |>asisekė išgar
binti ir sutraukti runą lietu
mis | susirinkimų. Pirmiau* 
pagaminti plonai nebuvo guli
mu įvykinti, turėjome 
penduoti.
. Paskleidę skeliamus, kad 
Lietuvos Misija bus Karine, 

—pardavinėjimo Lietuvos Lai- j Wis. vasario 29 d., 8 vai. vu«a» 
avės Paskolos bunų. Melrose re, visi lietuviai Jaukė tos va- 
Parkas pirmutinis iš apylinkės 
Kolonijų stojo tau dūrimu. Gal

Vietos lietuviai uoliai dar
buojasi tautos labui. Antai f 
Tautos Fondo ir L. lt K. ri- 
mėjų skyriai, du syk tiek su-! 
rinkę aukų, kiek buvo skirta, į 
ŽMUMMk Centran. Po Lo nieko.
nelaikę *tvėrė>ų už kito darbo I

kas mano, kad Melronc Parkas 
tai kaz kokia koloiuja.~Bet pa
žvelgtu j lietuvių skaitlių rasi 
Lik apie porų šimtų šeimynų.

Jaądos. kada galės išgirsti Lie
tuvos atstovo kalba anie musu 
brangių močiutę Lietuvi} ir jus 
padėtį.

Gražus nedėliok vakare*, 7 
vai. l’nion «v«laioė priaipildė

Veikėjų ir-gi mažiau negu ki lii-iuvims netik vietiniais, liet ir 
toflo kolonijose, lėčiau, kaip j iŠ apylinkių mažyčių kolonijų, 
girdėtis, jau gerai pančiota t k. t. Milvaukoe's ir ii Iltini- 
bonų. Tai dar neviskas, Mei- j ford, Wia. Susirinkusieji nera- 
rosa Parkas zona savo slcart- i inų*. pašnabždomis kalbam Ut- 
Ištinti žmonių nepasiduoti ki- raujasi ar tuoj Misija atvyk*, 
toms kolonijoms; vejasi Chiea- Visi žiugeidavo išgirsti Misijos 
gos kolonija* ir sako*ptuūvy-Įkalbas.
lig-, KujiileUu nukąitęt dirba; 9 vaL pa«iių*Li įgudnuliuiai 
sma per 'lietuvių namus; k&«!pastUMi Misiją KeuoahOF»

REIKALAUJA

___ —----- „H• » ♦■ ***» *** • %• aay W •••' 
te Coiuniliia rūbuose, įvedė į 
svetainę Lietuvos atstovų. 
Inžengus svetainėn L. M. be- 
nati užgrojo maršų, žmonės t>u- 
atnjo.

Stoties pirui..atidarė prakal
bas ir perstatė kalbėti Majorų 

bos L. M. benas ir tisą publika 
atgiedojo Lietuvos himnų.

Pradžioj prakaIltys Majorui 
P. .Zadeikiui įteiktas gyvų gė
lių bukietas. Aiškiu balsu Lie
tuvos atstovas prabvlo į susi
rinkusių publikų. Užvicsjjuta- 
vo tyla. Jis sakė, kad Lietuva 
senai norėjo pas jus, Amerikos 
lietuviai, atsiųsti atstovus pa- 
reikšti savo reikalus, prašant 
jus paramos, liet visokios klin
tys tų užvilko. ToLiųus išdėstė 
Lietuvos padėjimų nuo paskel
bimo nepriklausomybės iki šių 
laikų. Klausydamas taip aiš
kios, kaliais rodos matei ir tuos 
reginius. Kaip tik kalbėtojas 
pajudina svarbesnius Lietuvos 
nuotikius, net ūžia avėtai nė nuo 
aplodismentų. Priminė kuni
gaikštį Kadzvilų, vokiečių žiau
rumus ir lietuvių kariaviuui su 
jais.

(Pabaiga bus).
M. Kasparaitis, stot. eekr. i

Rviknlingrm Zeeeris-Pagel- I 
biuinku* Spaustuvėj ir | 
“U.M’K l'P” Vyrai Moder- j 
irišku sanitarišku šupą, dienus ! 
šviesa. Darbus ]Mi>tovuR tiem* 
kurie bnš tinkanti. 48 valandas 
savaitėj. Pridurkite metu.- pri
tyrimu if reikalaujama alga iš- 
pradžių S. W. .Side Adresuo-

t

MOKĖK PATS]
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IUAII IA ICTAIArtNAUJA (STAIGA
Teisingas Patarnavimas.

S =

(tik
854 Draugas

MERGINOS (2)
Turi būti 18 nr daugiau. O- 

penioti ]K*piero slithcrs. šva
rus lengvai darbu- moderniS- 
1-nt ,1
tekūnai tyro oro ir dienos 
Šviesos, $12 iki $14 į savaite 
pradžiai su bonus kuomet dar
bas padirbins.-48 valundos sa
vaitėj. Adresas.

458 Draugas.

Reikalinga* Porteris prio 
darbo fabrike. Tvirtas vyras 
$18 iki $20 j sųvnite 48 valan
dos. Adresuokite

132 Draugas.

ItKIKAJJNGA Mi VVHT.
Dol aerap iron jr»r.lo» D.-irbg* pas

tovu* tl.OO j diaMa U d.itutinu. Alai- 
tauktt*

STlh £ lluninn Avė.

VAIKAI IR MERGAITES.

Suvirs 16 metų amžiaus ir

r*r^T*V7 i t«
METO4 KITU 

Nusipirk

Mažą Ūkę
Naujų Maig t ldų Kabdhlęllę. 

3A Niauto* I IHdmlrMI 
31 Trukiai Ka-tlkii*

H AKERIŲ...........$475
AKERI8...................‘$550
U-ljDį1“ 1 -l-lh U«1*U**A

na MtmralJ.
MukyUin. BaSayėk**, Krautu,6- 

Anl
Vavlstnvuum* prlvasklj. Nus

tok mokėjų* .VugSta* Itniuk* 
nnt viaadun. Valgyk aavo augin
tu* darSovra. l'Mauglnk viMų— 
parduok klaukimua. utdirbk pi
ningu* Ir laikyk *a«o dabartim 
duilM. Iluuk ***• valkallu |>r*^ 
ga kvėpuoti gyietų urų Ir nttek- 
tiiuu virto* taldtinul.
Mušk Augštas Kainas.
l-tlnn Infnrinarlja dykai au 

kupunų apačioj—tMkt-pk ir |ia- 
*tuak AuuidUnu-

Ull a* BOh.v* llll

%

=
—=
=
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JURGIS PETKUS 
Telefonas Yards 5379

Su šilimui pranešu ‘visiem* Chiea- 
gus I jetuvinms ir pažįstamiems jog 
nš atiiiurau ofiso Real Katate pas
kolų.- pinitigų.ir Inuurnuce Parda
vinėjimo Laivakorčių ir siuntimo 

* pinigų j visas juisanlio dalys.

34(F Halsted Str.
Res. Drover 9811
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rranešunas Cluu*feięčiarus * 4, 
----------------- ---------------------- *
n

šiiuomi prane&ų luul aš atidarau ėererykų krautuve, p 

šį krautuvą yra didžiausia visoj Southsidej. Oin rasite B 
:in\aniu> eevcrykuii vyrui, moterei ir vaikams.

Gerinusias tnėoraK už žeminusia kaina. .
Nepraleiskite šios progos mudsiliuike j musų krautu- ■ 

ve. Lietuvys pas Lietuvį. į-’

Victor Shoe Store
■

Chicago. |

■
■

5

M. 4. KDITIS
IO0 N. Ia Šalie Mral.

Be Jokiu priedermių I* Miasn 
puvėa umionekiie imaivati pil
no* mformaciJiM apie *•»<» prie- 
ineaCio uk'V

Varde. .....

Adresu

! 4719 So. Ashland Avė

■
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Pageibekite Lietuvai Pirkdamidaugiau mokintis prie dpera- j ATYDA PIRKĖJAMS NAMŲ 
X IR FARMŲ.
Pirkime arba nuiinyiuu Naum ir

vimu lengvo poneli presų, 
luengviu iivann- darbas.

Ray Tire <x Rubbtr Co.
827 Ress Street

1 Kartoti, vimula randasi Intui daug 
'visokiu suktybių ir spintvisėtų, ir 
i*ip dnusfumn iiiimj tautirriu dsž- 
tmi hunu skaudinti priguutuiK. Tai

I

A
MoTk'iua ut jiiju:m>*

Dvldafatula iituUtlv- luarg.-.u* ru»
gera daro* pokuojaut vnlglo prtrtluk-
tua tnuag naujam 'fuinrikr. To* Su-
rio* gyvaMte arti uuuai pjuotu*.

JcMrl Tr* (V*,
3*32 Witicb*M« r Avė. 3 Moor.

gi jeigu nutilote ki> pirkti ir kud
išvengus tų visu keblumų, turėtu
mėt visada kreipto* pas tikra ži
novą tų viaų dalyku kur jum* ku-
teiks tikra draugiška patamavinui
ir sudedi* jum* Mintu* dolierių.
Me* turime didžiumų paairinkinui

Lietuvos Pašto ženklus <4

mų, pinigų vietoje. ė'

FARMOS z ŪKĖS.
Jau dldtlufn** tirt nu>t<>J<> viltie* 

Kud nrbua atsigint** pra*y velti nitu 
Ir bevolk ticaai. noa net pa U vyriau- 
W't>« Durtojo dai-bavunl nriuh-dau,. 
■urartt būda. K* gulima daryti kafl 
lo Ulvcngu* >ra daug linuuhi kad 
to ndkopfia kna-gt ug) fartuortul 
AO* (arinėj Lui Beverk* inalatu bet 
da parduoda ui kq gaunam grra 
kainu ir tuiuii turtaa auga KaadUn 
Ir niro turtui Itnkaota ©"»«(Uu>a ne* 
noetgicdi Mimanuvltuai taigi Ger- 
mamiejie tauueoai kunr norAr 
ramuli* gyvenimo tai tnaygDųt aau 
tartus b«t kur g*llroa euraaU gera 
vi«U ne* ratkla fanna taip rinkli* 
patinkamu kaip kad vaikini** reng- 
daa*aal* vcetl o rrnkaal mergina Jei
gu taniau nnMpirkai kur farnia o 
p^l,.w nrt.u^ a,*ewMM<ln,»» J,;-
lyginimą* gyvenimo knd apMvndu* 
blogi t>a<ba Ulgl me* pauralni kur 
galimu -urasti iiakama vmjU ugi Ml- 
chlgano lietuvi g ūkininku tarpe me* 
čionai turtui BuaivualJimua Ir drau- 
gyatėe ir parapija* Ir visokius tust- 
llaksmimniua muau k"lom)o) jau -y. 
r* tr gana InrtlMo lwuri» „biam. 
ki| mes naro tarpo turim visokių 
maAioerijŲ kaip UI *er>idUt>yatr> 
maAtuu. i*«u>u mėlynų automobilių 
Ir taip tolia u Jau u>«a neprivalom 
kreipti* prie nvaUmUučlg reikalo 
kad ko kam prltrakrtn iri**' pa*i- 
rolbatiro viena >Ua n, nei a*a<jn.**i>. 
Alai rtabeei nmlidumi llotuvlų darb*- 
tum* uklplnkarltno kada lietuvi* au. 
klpr.rka. tarnui Ui | por* motu Jau 
taa narna* atrodo daug kilok* tara 
pogrldiiuMmr kad "ko danginusi* do
rų Ir dnrhMig tratintu ntvnMuotų Ir 
vU apatgyvraiu pa* mus Gerbki-
qjln ku* norrdumi pirkti ūks krnlp- 
kitle* tiri* dorų irteialngu imant u u 
no pri* lAnaudatoJg agentų kurte ne 
patirta Dievo na „irto tik doreli 
taigi krelpkllic* pri* ŠV, Antano 
DrnorrrtA- '’ttrtrr MJeMgan ' kur 
rišt deri ir tnuiųgi ūkininkai i>ri, 
klauso mo* turnq tam ’ii.,:.i ats
kirt* komisu* kurt Jom* patarnaus 
Ir po laiku nesakysi, kad agenu* 
apgavo aat *400 ar dangUu kur 
UnkL*u*Ua taip atsitinka, su daugiau 
i*fern>BcUu kreipkite* *oo adresu

$V. ANTANO DRAUGIJA 
Cnrter, Michtaan.

c-o Kat. Daunoras

KEIMAl.IXG.Vs
Duonkepi* pirm* ranku <*rai per- 

•inuiMUkti* prl« kepimo l‘«rtx» ant 
vhakoa n.okr-UB »»tb. .Užaukite: 

t»T;. • I’rrr> .<<*.
... r

Ueikulmgl Vyrai prie frrlghv mil
ui AVarehouec Darba* pnatova* COc j 
valanda lipradie*

Cbirago Storose. £ Trau-Icr
r.M.’. W. »5 Mirėt.

Co.

HKIKMJ5GI I.F.IBEHl VI.
Diirlnu paMitvuii Gera alyrs ir 

nu dartx>
Tilt- Mrx-t» Co,

Wr 4* 4 K. Murgnn Str.

/ Nainy vi*oM? <lalt'M> inicato Chiėe- 
gu* ir taipgi turima didžiau*! pa
virinkime Fanuų šio** vnlKtijutir 
lllilMMB Wint»Dian Michiirunu ir In 
(lianoj. Norėdami pirkti nuliui ar
ba Fnnay vioatht klauskit) kur no
rite, kokius ir kiek pinigų galite į- 
mukėtį, u me* kogm«'ianhin paaiy- 
ritnc jum* mirai# jr pilim* infor
macija*. Reikalaudami iviningu pa
tarnavimo viiadtt kreipkite* paa

WIC.ll rkumungi
Prityrimą* nri^ikalIaitMs iMrbii* 

pgalovu*. Geru molmiiU*.
Am. I*tu* Mornge luiu-ci (.'o.

i—

KKIKA14NUI kriaušiai prie mote- 
rlAlcv kotu Ir andnroky. Pnutavi vie
ta. gvrn makoti* A talku tikite.

W. 1 V<K.
U. IJarriMiu N. ’ cmraicu.

Trl. Mcmnu- «M?.

REIKALINGA PAGELBA

Mes siūlome jiints pastovių 
vieta gera alga, prityrimai- ne- 
reikufingiis, dirbti kaipo

Pnrkmrini
\Tru<-korini
]*rie Mašinų
Assembleritri
įrangų Plovėjiai
Prie elcvcitonu
Pavėjini
l^nluoti j kurtis
fiiti< ij kiti -L.ilmi i. guluvi 

vyrams kurie turi biskuli pri
tyrimo arba no.

FnbrilrAu art5 Clybnm Ąuli.
land ir Beimant linijų. 

Atsišaukite į 
Eniploymeut Ofise

Darbo laike tarjię 8 iki 
Atriša ūki t

4.3U

Stewart Warner Speedomcter 
Corp

1828 Diversey Parkvay.
_______

—

S. Slonksnis
3357 S. Halsted St. Chicago.

i ■

a-

I 
i 
■ 
■ 
■
f

I

LIET, LAIKRAŠČiy ■
“K.UHŠK1C ŽODIS” ’ 

išeina Kaune - -a- ■
viiititiis — melams E 
$2.<>0. pusei tuetų ■ 
$1.001 ?

‘•L.USVK” Krikščionių ■ 
Demokratu Pnrti- ff

Š jos organas i:
Kaime — din

I
I
■

!

i

išeina 
-------- dienraš
tis — metams $10.00, 
pusei motų $5.00, 
1 mt'tnesiui $1.(X).

Prunumeiatas siųskite:

Litboanian Sales 
Corporafcon.

414 Broodvar.
Boklon 27, Musu- 

tmHMBBlDBMBMnfei

(JrruuNuul būdas paatuntimo pinigų Lietuvon, tai Lictuvoa Pašto 
Ženklai (marke*.) kurio* vr* atvežto* iš Lietuva*, kad amerikiočjfti nu- 
kipirkę galėtų nuaiųsti savieniHeni* netik dėl laiškų, b; t ir didesnę ku

Kiekviena* perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip ui 5 auk
sinu* ($125) Rauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais. Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Pušįažeuki iai yra šitokįų kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skalikų sudaro auksinų). 
Parsiduoda po 25 centus už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklai paraiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vienų dolierį markių nesiunčiame.

Reikalaukite vieliniuose Tsulo* Fondo skyriuose arba pa* centru sek
retorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
iiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii
nmiimiiimiiiiitmiiiimiii'mimiimimiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiimmiiiuiuiiiiiiuiu

iNaujas Mėnesiais Laikraštis “MEILĖ” i
=
X

=
š
E=

x

Mclama
l'iiMnct'-iul
l*ailmit nuira-,u>
| I InilH-IJ mel*m-

*10 i«iKra*ctu u buba*

l*rmu**'-r*t*:

• «r< *•••••♦•• «•*•••*«• • e • • • • *

•••ų***ė««
*

• • • f • • 4«

. Bl.dO
. . .
.. 0.1* 
.. lįO

MeUe UI***’. '*rt> tuo Ir terynra
Vcduiuii* grynai kululikJAIivJ* draalbjc Adro***:

-tlKlLf-

::

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! t

Mes turime vielų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj pianloj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės galt už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę.
Valandos nuo b išryto >iki 4:30 vai. po 
piety. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktu šis darbas atsiųsk jų pas mus, o 
įneš užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite

<

Stewart-WaraerSpeedometerCorp. i
1328 Džvcrsay Parku, y

i
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Antradienis, kovas 16 <L. 
šv. Heribertas.

Trečiadienis. kovas 17 d., 
šv. Patricijus (Patrikas).

X 
SUSEKTAS IR SUIMTAS 
“MILLS’O UŽMUŠĖJAS.””

Iš CHICAGOS LIETUViy 
KOLONUI!

KATALIKŲ VIENYBES EX- 
TRA SUSIRINKIMAS

Mills nužudytas Cravford 
teatro ofise.

bus Pašauktas teis 
MAN PROHIBICIJOS 
KOMISIJONIERIUS.

Sakoma, nesuvaldąs jis savo 
agentu.

Fed^mlinl 1ri«ėfo1 Cnrpon- 
. ter aptikyslns prohibicijos kis 

misijonivrins cenfralinių vals
tijų, majoras Dalrymple. Prieš 
jį laiduota visa eilė skundų 
už nefavaldymų savo agentų, 
kptrie bo ua rantų, kaip sako
ma. laužiasi net į privatinius 
namus, plūstasi, trankąs!, 
lygini kaip kazokai, 
puslaukiniai kazokai.

Vienas iš padavusių skun- 
dų pri<«š probihirijinius agen
tus po pridega tvirtinu, kud 
užpuolilsieji plėšikai manda
giau apsieina su žmonėmis, 
kaip agentai.

Teisėjas Carpenter nurodys 
teisme komisijonicriui, jog be 
varant ų negalima užpuldinė
ti ir areštuoti žmonių.

Aiu) dieną šioj vietoj buvo 
rašyto, kaip d» pikta.tarin 
nužudė (’niufonl tcidro val
dytojų Mills.

Policijų šiuo knrtu atliko 
pmrirt iną daiktų. Nva abu pik
tadariu suėmė. Tik vienu* iš 
jų šovė į Mill*. Jia prii»i|>ny.i- 
no.

Ji yia ILidiy HhmIuuu, 
kriiniiuili-tus. buvęs kalėjimo. 
Jo sėbras Ilolicrt Cnrtcr. A- 
hiidii MisipaŽiniiHtu Pontiac’o 
ĮMioitaisymo įstaigoje.

Norėjusiu teatro valdytoją 
apiplėšti. Kadnngi nepavykę 
lų pndniyti. luti ir nušovę.

Brisbane nusiskundžia bu
vęs tuo metu girtas ir neži
nojęs kų darąs.

Sakoma, kad žmogžudį po. 
licėjai išdavu*! pati jo motina.

NEREIKIA BAUSTI MIRTI- 
MI. BET PRIVERSTT 

DIRBTI.

Kas Chicagoje žudo žmones.

TEISĖJAS OLSON NEDA- 
VANOS MUŠEIKOMS.

Policijos viršininkas stovi už 
detektiYji.

Teisėja- Olson šiuo kartu 
neturi laiko užsiimti detekli- 

| vu. kurs city Imli vi«*nnm ha 
yiiloriuj jį apduužė. Tci- 
^tjas^ėkeliuvo į kitas vaJstįją.- 
politikos reikalais. I ž kelių 
dienų sugryzę* jis ims migiui 
city hn.ll j»olicijų. kuri yrn 
teisėjo‘valdžioje ir kuri turi 

Kaip 
t ei si'‘- 
liepęs 

įletok-

pildyti jo įsakymo*, 
kartas atsitiki md metu 
jas detektivams buvo 
areštuoti mušeika*, liet 
tivai nepaklausė.

Policijos viršininkus noriis- 
penduoja vyriausiojo kaltinin
ko drtektivu, kuris mušė tei
sėjų. Dctektivns sakosi kori
doriuj buvę tamsu ir jis nejm- 
žinv- Aciščju. Viršininkas tuo 
liudijimu pasitikt

Policijų, vietoje ' apginti 
žmones nuo blogndarių, pati 
iinorn ^ įimta.

1

k*

PASITRAUKS 500 POLTC- 
' MONŲ.

L. R. Katalikų Vienybės Cen 
tro nepaprastas susirinkimas 
bus antradienyje, kovo 16 d., 
vakare, Dievo Apveizdos par. 
svetainėje, Cliiungu. Fra ke
letas neatidėliotinų, didelės 
svarbos dalykų, ypatingai ku 
rie yra surikti su A. L. R. Kat. 
Federacijos suvažiavimu vas. 
10-11 d.. Pittsburghe, tinka 
mam apsvarstymui Visi sky
riai, taipgi ir draugijos pri 
klausanMos prie Kut. Vieny
bės pasiųskite atstovus. Ka
talikai veikėjai bei veikėjos 
malonės atsilankyti 

Valdyba.

LIETUVOS BONŲ j
Pirko “Draugo Ofise Ore 

. Asmenys:

Kun. Ant. Petiuiti* $100.00 
Jonus Ziin<larin................ 5(1.00
Augustas BeUjmskis .. 50.00 
Mykolas ftoduiki-i .... 100JM 
Lukas 2<<mni1is .......... 50.0Q
.limzaims Knrileli-: (nnt-

tni Bonų) Į............... 50.00j
Oim ................
Povilas 2altauyl;is ... 
.htaziųui* (lodviln

-------------jssa--------- :
PAIEŠKOJIMAI.

ud.tm
50.(10
50.00

Antradienis, kovas 10 1920 
= - . . ■ —-- ----------------- i -^-se

^aaaaaahaaauinaBaiiBnnnnaMKai»BlMMIUMMaaa»Mg 

Į Jie Šaukiasi Pagelbos Į 
LietuvojeI

Ifi TOWN OF LAKE.

J*. Vyčių 1.3 kuopos rengia
mas vakaras jnu visai arti. Jis 
įvyks kovo 21 d.. Schaol Hali 
bvet. Vaidins “Gims tnut«»“ ge
nijus.” Veikalas indomun. Tat 
žmonės turčių atkreipti dėrm'is: 
j vakarų.

Korespondentas.

VIENINTELE SUAUGU
SIEMS VIEŠA DIENI
NE MOKYKLA, KURI 

NEREIKALAUJA 
MOKESČIO.Vienas protestantų pasto

rius pakelia sumanymų, jog 
j nereikia mirtimi bausti Ed- 
ivnrdo Brishtne. kuris nužr 5e 
(’cfuTord teniro prižiūrėtojų 
.liills, bet pristatyti prie ilsr-ĮlIavrn Seimui. 1472 Rn Wh 
bo ir togu jis kol gyvas savo 
dailiu maitina likusią savo «’«• 
k na šeimynų.

J klausimų, kas čia žu lo 
žmones. pastorius atsako: 

l’nts miestas Chicngo, tei
sėjai.' Lilija Minės ir žmogžu
džių bijografijns, padedamo* 
laikraščiuose.

Tie laikraščiuos, smulkme- 
ningi piktadarysčių aprašymai 
yra puikinusia mokykla knn- 
didntains į piktadarius. Bili- 
jnrdinės. į kurias daitgiaiisiu 
busi renka vaikėzai, yrn arš*š- 
nės už -n lianų*. Tai pikttri:'- 
rių lizdai.

Viri ateiviai ir suaugusieji, 
kurie nori lankyti mokyklą die
nos valandomis, kviečiami į

r
E

Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo I

PLĖŠIKAS PAŠOVĖ KON
DUKTORIŲ.

tatsii avė., priešais Coliseum.
Mokinimo valandos yra so 

kančios: nno 9 iki 12 ir nuo 
1:15 iki 3:15. Naktimis dirban
tieji gali pasiskirti sau paran
kiausias valandas.

Ateiviai mokinami angliškai 
knlta’di, skaityti ir rašyti. Vi
sas niūksiąs prirengiamas į vi
durinę mokykla, arba j valdiš
kas tarnystes.

Egzaminai yrn laikomi du 
sykiu į melus ir paliudijimai, 
su kurinis galima-
stoti j bile vienų valdiškų vi
durinę-mokyk. yra išduodami. 
Norintieji pagerinti aavo atei
tį, leprndedn lankyti tų mokyk- 
I u Gerinusia proga išmokti an
gį i kaltais, nes mokinn patyru
sios mokytojas.

PnlHknn aavo arelio Antano La
mino Kauno llr—b -i a» Aaulių Ap»-1 
ytrlMo tTrsd’lo--" V-urpT "
luruiujii* i',!... ę*i bar- alvybu. j 
AnirrikA.

Maldinu )O p»tlr- atataauktl arba 
kliu i>rr<nA*ti tit k» Imaii* d tiki ne**. 

I nuiriAtt. I .m)Ja*
1411 Kn. Maln Str. I{miifonl. III.

Palctkau aavo andinn* Konauinrl- 
Jo* AbeomarlMenfe nirm k«rA* <y- 
rrno Kauno (juber. Amullų |>av. Kur- 
tenu rnlrMrlla. t'lyi'la. Rudi
nu namai. m*tau dmu; Intaku ir ne- 
Kaunu ntrukymoi J) pati artai ka* 
tinote kur ji dabar rvvenn innlom- 
klte pranattk

Tcoiloni Auk-knlnlenė
• .MjlUlllfttirlUt?- J

KSM U'alm-li .Vw. Clib-OKO. III.

raieiknu senyva Sn.oiniu* kurt* no
rėtu janltoratts darba atlikti ir at- 
snkvtl 
OflMl.

irlefoBB thrrinit,''J nnbtinanl 
At.h'aukUB

T. Durti. >l.a
SIU W. U”! Sirorl

Faicdkau mrr*in>>* kuri butu prie 
ntaakin.jynę lot*f<mo ir tuo t>adq 
M'kiu pora proita pr.i.iM.hjl ofian dar
bo A t alfe ūkite

r. Danui k;a
*40 W. »ni KUvct.

8

S

reikalauja ir laukia tavo pageJbos.
* t \ . •* IZa*’r 1 <• a 4

•ra

v • ‘ v ' • '^v •

ovįl AAkCLdA MciZiikJd /.AciUllOb hd-
- - - • •• ■*

res išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
turtingus ubagais.

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priedermė ją suteikti.

Neatidėliok- bet siųsk reikalin
gą sumą tuojaus, kuri nušluostis 
ašaras tų vargdienių žmonių, pert

Anų vnki'.rų vienam V.c— 
tani nve., gat vekaryj, netoli 
Hnwanl gal., plėšikas užpuo
lė gatvekarių konduklnrin A|- 
lwrt llan.don, sotiyvą žmogų, 
ir pašovė, kuomet šis atsila
kė pakelti ninku* ir atiduoti 
pinigus. •

Kondnktoriui pašuuts*/ ’M, • ro m . •• į _ | Z n * l . ■
lio ir ntletikcs kliūty pirmi-11>‘U- Plėšikas su 430 p«bčgu 
ninku* , Mielinei O’Connor 
tvirtinu, kad apie šio mėnesio 
jialmigo iš tarivlios turės jia- 

j,- sitraukIi dauginu 500 naujų 
poliemonų. jei miesto taryba 
nepaditlins jiems algų ligi 
$?.<iuti jier mot ik.

Sako. tie nauji poliemonni 
K mj (tatair gniiųntnonii* algo

mis negali pragyventi. Tuo 
tarpu jie vrn dnngfansin n- 
tlMklninkai. Bodami civiliais 
jie gal! pasidaryti gražaus pi-

'? nigi\
If >’» «'‘'l»<i- padidinai n! 

gus, miestas netek* daugi b•> 
poTicrnonų.

4
I

šapalėlis.

IŠ BRIGHTON PARK.

Ll
* *r*»a*t* * riauoMtr

A. PETRATIS & CO.
Mortcage Bank 

vLAUKtoVATI INbURArvCC 
Eūbopeam Amiricar Bureau 
KjUM'I *■"'«», lalrak*-**,

• NOIAMklLiAS
TTrr-n tam i>,„< • etatu. U».*

t»t?ui rvawe

SUIMTAS PAŽEI8TAS 
ŠIKAS.

PLE

X

Ana dienų keli plėšikai už
puolė saliunų jm) num. 3159 
West Chieago nve. Pašovė ?.i- 
liunininkų Urvas ir jo moterį. 
Paėmė daugiau $1,000.

Pašautas tiross paskui 
Alku- išbėgo laukan ir 
šaudyti j at»itnlinnnčin* 
toinohiliu.

Ant rytojaus vienas pažeis
tas plėšiką* suimtas, kuomet 
jis kreipėsi į gydytojų. Tasai 
išdavė ir savo sėbrus. Visi 
.-um vėi uoii. Atrasta pas juos 
<742 iš pavogtų pinigų.

pie
vinė
RU-

SOSELAND. ILL

Liet. Vyčių S kuopa Inikys 
susi rinkimų utaininke, kovo 
15 <L, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami laiku susi
rinku. nes turime rtųng daly
ku nntnrti. Vklrtvh*.

i

-«

Dr. L E MAKARAS
IS-Uirti Ci,dj u,jo* Ir CMrvrva*

TOW«w. raUMa MI Ir raitau* MM 
CfckBkuJ: 4Alb Mn. WooA Str.

TU MMvaa** ..balui MM Iki t«M
Xobvwo stt.

■------------------------ ——------------- ----

B

E D. LACHAW1CZ
uv>»r. a<*L*,ia* uatarM*r«. *ua»- 

tm*** •» *<rt*»a*. |toik*i* .... mliu *1- 
Otoukti. * n*n» d.iM BiMU* U*r«<Md1aC 
2314 W. 23 PL Chicago, UI.

T<T (tonai 11**.

rlrkatte PARKA 
j.aataklntnui* t« 

bendrovės, apie IJetuviu 
ina. kur jau dau* 
l» dar tnkatnnCtal 

:oj leme labai K»-

EKTRA BAnOKMAlt
Par*lduoda farniu tVIaconain Vai*, 

tljoje 11* akru, tt akrai dlrluitnn*. 
rėAta* girta, totnė dnrtltuea. aptverta 
nauju* trahuau RM-n-lr XWul»—. r*- 
dum. Ir *eklua. JĮar.iui .... \'r-
pralilakiln tirą ^rnc'-s

K. Jaram bu SMa
SSAS W. 23nd M. (Id.aao. III.

rirmtau nr* 
raukira phttrnn 
IJMbvIb 
kolonija Wlacna«ti 
Uotuvlu fyvrn* 
npslrH'en*. nr* 
m ant kurio* vl*k»« ItfUal Ktral «u- 
e>» nopulMmt koki* motai nebūtu. 
Pnurumn ttiuau pirkėju buvo IM'nCl- 
n i-ja po du u ko 1 vaiotlju bet tinka- 
moeirt vieton niekur oniril.-jo nuli. 
Vieta labai pulki lavino* randant ap
linkui mlmtvli I. urlBine vi*l i.tmi*- 
rtal yrn IJrtnrml tr dar yra V rara 
keliems biinlrriatnB ntMarylI kliokiu* 
I. taniu*, na* t etini paine laika bu* bn- 
davojatnu keletą* .lirtituvli). Ltar da
bar tomo tūbai |.I<1 aullktnunt *u 
kitu koinn&nuu I»r«ke*n* tai mr>«q 
bendro** parduoda par pua puriau 
Oraliun upė* .Sorai dubina via* a- 
P lai Ink r. viBur ceri keltai kad Ir 
tiloctauotaino ore rtaur Kalima ta- 
vnlhiou r.itftBi. trU |Kuao-
ktttnal dr) fermeriu yra ant vtatne. 
vimrr l.leluvUk*! kalbama, aakotna 
ir dainuojama, tnip trniil ayvenan- 
Uvjal puiriu*! kaip kad jauadaroal 
Uotuvnja.

Ka* nontr t>l-.teaaiu nnataktuimu. 
tai priatųaklt* aav* adreaa. o m«a 
prialŲHline Junta knycvla *“ atole*- 
nlaia paalUlnlirai^ paveikslui* Ir 
Plonu.

Liberty Land <t In vėrini cnt Co 
3361 S. Halsted Si. Chicago.

iPEŪPLESsBANKĮ
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-toš GATVES ■
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vaL ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatoiųia nno 9 vai 
ryto iki 9 vai. vakaro.

I4KTUV1S
GVDYTOJ.Ui IK CIURniGAS 

otlan* ir ar**nim* vin, 
3112 Bo. IlalMed Str.

V«l*t>ao«: *•» t iki ll ryt*: km S Iki 
• *• omu*- *>M l:S* U0 •:*« r*x*r* 

TWrfeM Vwd* !*U 
liflaa*: 4" lt Ko. Aahtand Avė. 
Vai <:M IM f v. vak.

l>r».rr IMI
V.

PRANEŠIMA8. ’ 
Dr. M. T. STRKOLTS 

uarvns
''Tirto.:-, ir Ctircrr** 

e«rkM« «r» |
UrtųtilM Sars.■M4 W, «»4 milrf 

T«L MrKMIM MI 
OttaMi n»i w, «nl> m. 

n ir tryt. t*.IJ {CTJrtų. •:» Iki 
N^kUaml. * iki 1* ryt»l* i. n.ul»v*><3 IM

Ku-Kvienas kūdikis privalo miegoti gerai 
nes rainus tykus miegas yrn ?.?nklu sveikai**. 
Jeigu janų kūdikis laike naktie* veikia’— Jri 
gu neminus ir nervradira, tni gali būti, kad mai
stas, kurį jis naudoja, visas ta* negeroves suke
lia. Jeigu jus negalit kūdikio žindvl arba jeigu 
jūsų pieno* netinka jam. vartokit
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Norintieji pirkti L. L Imlių, 
guli ntsihiiikyti į sekančias vie
tas: pas stotie* pirmininkų, J. 
A. Mickeliunų. 4410 So. Rich- 
nirmd Kt ; iždiuiukų !?. A. Js- 
vaišų, 4449 So. CalifonJa avė.: 
rošt. J. K. Knčerį, 440.3 So. 
Alozart St. Pas narius: J. A. 
Poškų. 4436 So. \Vashtenaw 
avė., J. Podžiuvelį, 4515 So- 
Mozart St., P. Kvietkų, 4449 
So. California avė., R. Andriu
liu na. 4434 So. Fairfield are., 
L Petraitį, 4504 So. IVasJite- 
nųw nve., B. Nenartonį, 4412 
So. Richinond St., F. Staniulį, 
4438 So. Fairfield nve., J. Bub- 
kaską, 3121 W. 37th SU. F. 
Piežų, 4436 So. Fairfield avė., 
A. Kabiuką, 4414 So. C-alifor
ais are.. Ig. Snknlauekų, 4031 
So. Roekvcll st., J. Porilnitį, 
3818 So. Sacramento avė., K. 
Misevičių. 2843 IV. 39th St.. M. I 
Mnėiukuuų. 2843 W. 39th irt., 
J. Bui’-iunų. 2900 W 40th St., B. 
Andriui).mę. 4U. . So. Pork- 
uell St, Dr. 8. Biežį, 3114 W. 
42nd.st. I)r. Černauakų. 2850 
W. 40th St., J. Misevičių, 4008 
So. Rockvell st, K. Kaminskų, 
SMMi W, 40tli StM H. Statkienę, kiu budu bus gaHuia dangum 
4434 N*,. FairfraJd nve., A. Lia-‘ 
uį. 4434 So. Fairfield av»>
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nepadavė dar ^*avo antrašu 
liet yra įgalioti fr jau pardavi
nėja bonus: .1. J. Palėkus, lt, 
Paflrnnclrnę^ J> y***“ M.
lhidn. J. B ietis ir P. Cėsna.

Gerb. lietuviai, nelaukite kJl 
U L P. Ik>uu pardavėjas atris 
pas jus į namu*,bet pagailoki
te jiem* jų sutikunue dar)w, at
nešdami pinigus ar^n 8. V. bo
nus nurodytai* ant ragais. To-

dnrlm atlikti.
J. SL Z&vuris,

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

«l* W. Moakrl Sir.
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ERNEST WEINER 
ORY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Bta
Mm duodam* enrutMu mmupm 

K*:v»nr*l* ir Kubilomu 
putrlntlttu (autuuai 

Vlaok.ų iu»ir(,)Mi*i. Vajkarna draba- 
UaL Mat— ir tokotM.

EAGLE BRAND
(a?.vor,via> m/lx)

TIĮIh km ir marlini**j*-* ŪAHKlfflI 
i tvirtu* ir Tveilraii vyru* ir inotvri*. negu 
diriitiuieji nutartai audėjiu į vienų. I Jgirtan ir rfko- 
tnciiduojanius tuturtnuriy gydytojų.

1‘ri.Mųnkit mūriu, kuponų iiandien ir gaukit juaų kai 
t>nje maitinanti iiurtrukrijaa, taipgi ir prnkiaadcširuta 
keturių pualapių knygelę apie kūdikiu*, kurioj paaa- 
koma kaip užlaikyti kūdikio* meikaui ir tvirtai*.

Augfita vertė, atsakantumair h- ekonomija EAGLE 
BILAM) pienu yru tintraniiauuiii* paiinnkimna dri 
valgių guniMiuuu ir aut Maiu. Vurtodaium pienų 
itaapailitu* neturės bėdoe au cukrau* atolu, prie to 
jia daug pigrmiia. Pirkit bbiinę šiandien ir vartokit 
jį viaokieam liMaina kur reikalinga pieno ir cukrau*. 
Bandykit jį uu tapiora pudingu.
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P&ruduoda Gerose Apue- 
kose ir grosarių krautu v.

The Borden Company
108 Hudoon St. New York

Uklrpk kuponų l*«»ymAh no 
rimų kartuli ir rrlaiųak j|
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