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Vokietijoje Pakyla IŠ REVOLIUCIJOS VO 
KIETIJOJE.

ITALIJOS PASIUNTINYS 
LIETUVAI.

BOLŠEVIKAI STATO UL 
TIMATUMĄ LENKAMS.

-a

METAI-VOL. V. No. 66

Rnlcovil/ni
ĄjMĮ* ,V ■ <a ** «A A

Dabar bent prasideda revo
liucija

—
Berlynas, kovo 18. — Nnu ' 

vrV’*ėev>».' esnem-in 
Kapp atsisukę nuo vietos iri 
vakar vakare pasprūdo auto- i 
mobiliu iš Berlyno.

Bolševikai (spartakai) kai 
kuriose miestą dalyse pusi-1 
flirbdino luirikmlu.*. Rctkar-į 
šiais priemiesčiuose gintimi 
šaudymai. Seku generalis strei 
kas.

Kauno laikraštis “Laisvė” 
t? T—<V- » ’

“Pripažinus Lietuvos ne
priklausomybę “de jure”. Ito 
lijos valdžia paskyrė Lietu
von pasiuntinį baroną Mac- 
cbioro, kurs vasario 23 d. iž- 
važiavo Kaunan. “

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
LENKAMS TREMTA 

TAIKOS NOTĄ.

Griežtai reikalauja apleisti 
Ukrainą.

DR. KAPP PABĖGO Iž 
BERLYNO. *

Visa šalis revoliucijos lieps
nose.

i latakais 
: kraujas, 
įsimaišė

liejamas 
Darbistakų 
lsilsevikni

Anglus ir Prancūzus
MUSULMANAI GALVA- 

TRUKČIAIS GIN
KLUOJASI.

Berlynas, kovo 18. — Kau
ge jo? nuiituristinės vyriausybės 

konclieris \Volffgang Kapp 
paskelbė, kad jis atsistatydina 
ir užimamos vietos. Ir tuojau.* 
jio to pabėgo iš Berlyno.

Tą patį padarė ir revoliu- 
cijonierių kariuomenės vadas 
gen. von Luettvitz.

Jiedu abudu padavė prie- 
Žasti, jogei negalinėiu pra-

žmonių 
tai jutu 

(sparta
kai). Tad šiandie pakilę dar
bininkai kaujasi ne tik su bu
vusios militaristų vyriausy
bės, bet ir ro senosios vyriau- 
sybės kariuomenėmis.

Bolševikai naudojasi progai 
Visur platina anarchiją ir 
steikiu savo sovietus. Visur 
seka kruvini susirėmimai.

Žodžiu tariant. Vokietija 
atsiduria liepsnosią. Tik da
bar ėia pakeliama tikroji re-

I

Dorumui d. kovą 18. — Čia 
vakar jai smarkių >u-irėmi. 
nių sjuirtakų kariuomenė ga
vo viršų. Sjuirtakų vadai pas 
kelbė demobilizaciją policijos, 
nacijounlės ir piliečių gvardi
jų. Miesto kontrolė pavestu 
spartakų kariuomenei.

S V. EUROPAI DUOS 5 MI
LIJONUS BAČKŲ MILTŲ.

Sako, tai bus paskutinė 
Ragclba.

viadū vidujinė^ tvarko*.
Berlyne laikinuoju komen

dantu palikta* gen. von Se- 
aeht

Čia nuamoniaujrtuin, kad 
tuojaus atgal sugryšiųs pre
zidentas Kląri *u Kavo tni- 
nistertais. *

Visa šalis liepsnose.
Paskelbtu* generalis darbi

ninkų streikas prieš militn 
rištinę vyriausybę pasirodė 
pasekmingas įnagis. Pakilę 
streikai sugriovė, naują vy
riausybę ir otstntė s<*nąją. 
Bet (Kairaug vison šalin įne
šė baisią betvarkę.

Visuose didesniuose mies
tuose ir pramonės centruose

T votlhcljn.

1

r—

trimis koiiumnomis vienu žy- 
‘ giu. Viena koliumnn hriaueis 
J imt DieivJzor ir Bagdado; ki
lta — Aut Mi»soul, trecioji 
pasileis per Alcp|x>, linzei. Ne- 

įasibin ir .Mossoiii.

Gentys apginkluojamos.

Arabų gentims, knip tai 
Anasev, Slimmimr, Barazi,

Variava. kovo 18.—Rusijos 
bolSevikų sovietų’valdžia 
kų vyriau.-ylM'i prisiuntė 
čią notą taikos klausime.

ftiuo kartu Imlšcvikai 
vien taiką pasiųlo lenkams. 
Bet griežtai reikalauja, kad į 
lenkai apleist^ visas užimtas 
Ckrainos Ir Rusijos teritori
ja-'.

Nertoji* perspėjami lenkai, 
kad jei ji** nepaklausysią, tuo
met bolševikai prieš lenkus vi
su frontu sutninknią savo 

Į skaitlingąsias spėkas.
• Po nota pasirašo bolševikų i 
' užrutožinių reikalų komisunt.* 
Tchitcherin. Reikaiaujamn 
lenkų kuoveikiaus duoti atsa
kymą.

len- j 

iro-

Norima išmušti talkininkus iš 
Mažorioą Azijos.

Aleppo, vus. 28 (suvėlintai.
— Arabų gentys
zijoj pienuoja didelę ir neat- 
hiiiižią kampaniją prieš talki
ninkus. Šiandie atakos prieš 
pnincnsų ir anglų garnizonus 
Turkijoj, Sirijoj ir Mesopota
mijoj — tai tik pradžia tos 
kampanijos.

žodžiu tariant; niusalmanai 
yra nusprendę (Mikelti karę 
prieš talkininkus ir išvyti iš 
Mažosios Azijos jų knriuome-

1 nes.

Mažojoj A-

Milli, Dngeiii ir kitoms, gin- 
' klų ir amunicijos pristato 
princas Peisai iš savo stovyk- 

I los Damaske. Toms gontinis, 
lw kitko, (HtžndajnHs dar gro 
bis, koks teks paimti kampa
nijos metu.

Ik* to, laukiama stipri pa
geltai nuo turkų naci joną lis- 
tų vado Muriaplin Kernai, 
kurs šiandie užpuldinėja pran- 
citzus Manose, l’rfnj ir išilgai 
Bagdado geležinkelio. Kernai 
didžiai sutrukdo talkininkams 
veikimą.

(Seniau iš AlepjM buvo ži
nių, neįspėjusių (uikiltisią re
voliuciją Vokietijoje. Pasiro
do. kad Vokietijoje revoliuci
ja ir arabų sukiHinai supuo
la vii*aan laikau. Apie revo
liuciją Vokietijoje*^! i IMĄ Ml 
nių. Bet iš Mažosios Azijos 
nieko negirdima. Gal ir tm 
liejasi .kraujas. Tik apie tai 
neleidžiami skelbti).

Washington, kovo 17.-—Kon- 
ras autorizavo javų korro- 

raciją Europai pristatyti 5 mi- 
lijcnus bačkų miltų. Liepė 
tuos miltus ei taujaučioms 
.i"špatijonH parduoti arba 
duoti kreditan.

Dvylika kongreso atstovų 
pulsavo pri»r'» tą sumanymą. 
J.e sakė, kfld tuos miltus pa
grobs veikime tos šalių armi
jos ir nelik? nieko budanjun- 
l:ejrs gyventoininS.

Atstovas iš Ob.io, re
pui ii ikonas, padavė sumany
mų. kad vyriausybė
praneštų Eurpjuii, jog tų miltų 
paskyrimas-d:ū paskutinė A- 
in« ilra.< pu g5 Ateity hrFn*
lopo pati v ii room turi rn- 
pintiea.

Dresden. kovo 18. — čia 
vakar buvo Imi sus kraujo pra
liejimas. kuomet komunistui 
mėgino paimti paštų ir tele
grafų ofisus. Bet buvo atmuš
ti. Daugelis užmuštų ir su
žeistų.

■
Drusseldorf, kovo 18. —

Stovis intemptas. Krautuvės 
ir restoranai uždaryti. Seka 
generali? streiką*.

Nelengvas daiktas apmalšyTi.

Kuomet jMtkilusi militaristų 
vyriausybė krito, Eberto vy
riausybė ntsigriebusi mėgins 
atšaukti ravo paskelbtą dnrbi
ninkų streiką ir imsis prietno-* 
nių išnaujo patvarkyti šalį.

Bet nr pavyks jam ta» pada
ryti — tai jau kitas klausi- 
mns. Nw bollevikai vis gilinu 
ir stipriau ima leisti šaknis, 
platina anarchiją ir tuomi 
naudojasi.

Prancūzija yjinč >u atsidėji
mu ir Imime tėmijnsi į tas por- 
versmes Vokietijoje. Pakylan
tis vokiška* bolševikizmns ją 
perveria.

Leipti g. Imvo 18. — Sakso
nijoj dftrolninkai grvžta prie 
darbų, išėmus tas vietas, ku
rias kontroliuoja spartakai. 
65 žmonės žuvo susirėmimuo
se praeitų pirmadienį.

I MILŽINIŠKI AIRIŲ PARO- j 
DAVIMAI.

Neapsakomas airių entuzijaz 
mas.

New York. kovo IK. — Va
kar vietos airiai riu -labai iŠ-
kilmingai paminėju &. Pai-

Konstantinopolį Valdo 
Talkininkai

PAGALIAUS TALKININ- 
KAI UŽĖMĖ KONSTAN

TINOPOLĮ.

Ties micetu stovi visa 
karės laivų.

eilė

knd miestan eina talkininkų 
kariuomenė, tarpe turkų |>aki- 

I lo kaipir nerimavimas. Ypač 
1 Alatnihnlą buVO *«*ę~

Konstantinopolis, kovo 18.— ;
Talkininkų kariuomenė ]mga- 

' liaus užėmė šitą turkų susti-j 
nę. Milžiniški Anglijo* karės' 
laivai *rtovi Aukrintam Ratyr' 
su apnuogintais anuotų vamz
džiais. Talkininkai kontroline-, 
jn abudu Bosforo šonu.

Yra ir kitų viešpatijų kari** 
taivųt. Vtai paruošti kas mo
mentas pradėti veikti, jei butų 
tvikolns.

Angtai viršininkauja.

Miesto užėmime aktiviai da- 
ivvnuia visos talkiafalm* 
pati jas. vadovaujant anglų ge
nerolui, kaipo vyriausiajam 
komendantui. Be anglų ir 
prancūzų yra ir italų kariuo
menės būriai.

Iš Anglijęs karė? ta. i'i* nu-^ 
»tan iisodinta ke nkMan- 
viai jurininkų.

Mažai buvo pasiaubos.

- - *
Londonas, kovo 18. — Va

kar iš Berlyno praneštu, kad 
visuose didemiuora Vokietijos 
miestuose ir pramonės cen
truose smarkiu i veikia bol
ševikai. Jų tikslas — Vokieti
joje paskelhti sovietų respub
liką ir padaryti sąjungą su 
bolševikine Rusija.

Daugel miestuose paskelb
tos sovietų diktntorystė*.

Paryžius, kovo 18. — Gau
ta žinių, km] talkininku mi
sijos Berlyne yra kol-kas aj>- 
raugotas nno visokiu pa rojų.

NAUJI ANGLIŲ LAUKAI 
PRANCŪZIJOJE. ’

Lyons, kovo J8. — Nauji 
minkštų anglių sluogsniai su
rasta arti Lyons ir depario- 
nmntuom* Saone ir Nirvn*. 
Kiptų anglių užeita Coloui- 
biente, de|Mirtamentc (’her.

ORAS

tn.* apsireiškimas.
. Netolios karė* ofiso visos 

V rautu vos buvo užtarytos, 
f b-: kuomet tnrkai pamatė, 
kad talkininkų kareivini netu-. 
ri nieko prieš gj ventojus, įgi
jo pasitikėjimą Ir išnaujo afi. 
darė krautuve?.

" ■
PASKIRTAS PREZIDENTU 

UGI GYVOS GALVOS.
] f * 5 ■ A i
Į Tauta pagerbta savu rtakčęų. 
■/ ------- ““ K

Londonas, kovo IR. — Tai- 
k intakai stipriui paremta senų
jų Elierto vyriausybę Vokie
tijoje. Oficijaiiai išreikšta pa- 
Mtikljiniae ta vyriausybe.

BRYAN VIEŠI WABH- 
INGTONE.

Skatina ratifikuoti taikos 
sutartj.

Štai (jų pienai.

šerifian-anihų kampanija 
pri*** anglu* Mesopotamijoje 
turi prasidėti uplink kovo mė
nesio vidurį.

Princo Feisid’o (šis pasia- 
kclhė Arabijos kuralium) ge- 
nernli* štabas gauna paramą 
nuo vi.*ų genčių viršininkų 
Sirijoj ir MvsojMitaiiiij^H tv- 
rynuoMi Kurdų gentys.veiks 

, šiaurinėj juostoj apsaugudu- 
mon šerifinu arabų kariuoim*- 
nėa sparną.

Užpuolimas bu.* pradėtas

I
KJUJHIlgUl ptUUlUCJO flLV. 4U»- 
riko. Airijos globėjo, dieną. ■

Šv. Patriko katedroj buvo 
iškilmingosios pamaldos. Pas
kui gatvėmis pnroduvimus. 

, Purodavimo •lulyvnvo apie

wooTDoaGuAUS AT0B- NESTREIKUOS GAZAU 
. . .  ' ’ . . . . 1 NIŲ DARBININKAI.

Washington, kovo 18.—A*. 
ko^Siovakijos konstitucijoj li
ko pažymėta, knd etatai r tinta 
tos naujos respublikos prezi- 
urntas, prof. Tiinnios u. Mu
ša ryk. sulig jo noro preziden
tu paliekamas ligi gyvo* gal
vos.

_ • «
Jam mirus, respublikos pre

zidentai bus renkami aepty. 
neriem? metams. Vienas ir tas 
pat žmogus prezidentu galės 
išbirti tik du terminu.

•*F*e •"*•• žiSių jiTė

vaistyta** departamentas.

Waahingtun Kovo IR.—Va- 
kar ėja iš Florido.- atkrfiavo 
W. ,1. Bryan. Jia keliauja New 
Yorkan, kur rytoj turės pasa
kyti Jutliią vienam r murinki
me.

Čia atkeliavęs tuojau? stoju 
taryta-MM* pli ilt-uiūkiaią setui- 
toriais taikos sutarties reikale. 
Karštai jia paragino aenato- 
rius be jokių trukdymų ir ati
dėliojimų ratifikuoti taikos 
sutarti fr norą kartą pabaigti 
varžytines tuo roikalu.

Bet vargiai senatoriai pa
klausys jo sveikų patarimų.

i FHtKlTZ KARAS TAUPY- 
MO iENKLKLTUB (W 8B ).

likos prezidentas de Valeru. 
Kuone visam mieste buvo iiia; 
totuos plevėsuojančios Airijos 
n'sjmblikos žuliai-hnltai-gel- 
tonos (trispalvės) vėliavos.

Vakare įvyko airių orga-į 
nizucijų surengtas pokylis it 
kalbų vakaras.

Tokios |Nit takibnybės va
kar įvyko visuose ilidvsniuoso 
ir mažesninora miestuose. Vi
sur airiai paminėjo savo tau
tos šventę.

kad jei jis bus išrinktas Mek-> 
tuomet jis 

Meksiką sulyginsiąs su kito
mis paraulio kulturinėmis ša
limis, njslnitisią* ten Mvrtim- 
šniiu* ir jų vriludns ir šventai 
pildysiąs duotus kitom* virš-1 
put i joms pasižmlėjimiis. 

žodžiu tariant, jia Meksiką 
(Kutarvsią* laimingu ir itihjtius 
panašią f civilizuotą žalį.

Dėstei Šamui yra 
daiktą.* patvarkymas Meksi
kos. Nes |s*r visą eilę melų 
daug nukenlėin nuo Cnrrnn- 
rx>s pmuputiiuo, ntm (tataiky- 
tno ten begalinė** hetvarfofa

.Iri Obregon yra doras ir. 
sąžiningas žmogus, jin visuo
met snlnttks Dėdė* Sumo pn-, 
ramoz.

KOVO 18, 1920.
Chicago. — Hiaudic ir rytoji 

lietus ar sniegas; truputį šil-l 
cinu.

■ » ■■■■■, k.

OBREGON ŽADA PADARY
TI MEKSIKĄ LAIMINGA, riko* prezid.mta. 

ų _____ -
Ieško paramos jis Suv,

Valstijose.

Washington, kovo 18.—Ne- 
pertoliaosia prezidenci jai iui 
rinkimai Meksikoje. Kiek ži
noma, išnaujo prezidentu nori 
palikti įlabartinis Currujiza. 
kur? jau guru* peržymėję- sa
vo blogai? (birlMda.

Prieš jj kontr-kandidiitu 
-kdhia*! gen Aivaro Oht*gnn. 
Pastarasis dnug darbuojasi 
Meksikoje už savo kandidatu 
rą.

Bet kad seuį Carranzą ^e- 
lengva nuveikti, tad Obregon 

'■•ta. « < • . .. i
MiURia.’'i Mrta-t. • n«PM-

jų ryriausyta-s. Nes kuomet 
šita atvirai Obrngoną parems, 
tuomet jam kartais guli ir |>a- 
vykti nuveikti barzdočių Car- 
ranzą.

Tuo tikslu Obregon čia pri . 
siuntė saro agentą, Igną eiti P. 
Galiota, šitas atrėžt* Obregn-; 
oo r»*tą 8. Vaišijų vyriausy

Obregon ravo rajte pažada,

Jam gerai vyksta su agitacijo
mis.

Wa«hington. kovo IS.
Priiškonvencijinėje republi- 
konų partijos kampanijoje, 
kaip pasirodo, gerinusia vyks- 
tn generolai Woml, kurs nori 

j būt kandidatu į prezidentus.
Minnesota valstijos rvpub- 

likonų partijos “priaiary’jo” 
, <lntiginusia atstovų narijonn- 

lon konvenrijon laimėjo gen. 
Wood.

(iazaunių darbininkui (’hiea- 
goj<* nestreikuos. Guzo kompa
nija psriųlč darbininkams U! 
nm>.š. daugiau užmoko-*.' 
Darbininkai sutiko.

Konųmnijn dalmr darbuosis 
(mdidiuti guzui kainą.

PADIDINAMOS PROFESO- 
RIAMS ALGOS.

Copenhagen kovo IR. — 
Latviai su estais varžosi ožį 
rubežius. Išrija sutraukia ‘ 
kariuomenę j Estonijos paru- 
beėius. Kad abi sali snlailcytiį 
nno karės, Anglijos atstovą.- 
apsiėmė nhi šąli taikinti.

Tasai apsireiškimas paskali- 
no generolą dar uoliam* pasi
darbuoti savo nHii<lni ir kito
se valstijose. Todėl ji k suma
nė iš karės departamento 
gauti porai mėnesių Atostogų 
ir tuo metu užsiimti savo knn- 
dklnturos kampanija.

Kari*? sekretorius Bakcr ra
ko. kud generolui bu? duota 

svarbu*' atostogų, jei jis to reikalaus. 
Galės prasišalinti iš armijos 

i laikotarpiui tarp kovo JO ir 
gegužės 20 d. Nes ligi to lai
ko turės h\it išrinkti atstovai 
republikonų konvencijon.

Armijoje p*n. Wood vielą, 
sakoma, galėsią* laikinai už- j 
imti gen. Heli, kurs Šiandie! 
yra Grnnt stovykla* komom! 
dunlas.

Kai-kurie rep'ihlikonų par-l 
lijfe vadai reikalauja, kad 
gen. Wood savo karės unifor
mą pamainytų civiliais drahn- 
žiata. Tuomet, rako, jam ii i 
kampanija geriau vyktų.

Armijos įstatai bet-gi drau 
džia oficierams pamainyti ra
vo uniformą. Tariaus karias, 
sekrrtorins rako, kad iiimlj

C&mbridge. Mara., kovo 18. 
| — Žinomo Harvardo univend- 
siteto profesoriams padidina
mo* algos, 40 ligi 50 nuoš. 
daugiau ja-r metus. Tn? bu? 
padaryta su htruuinčta. nioks- 
lo metų pradžia.

Pilniems profesoriams bus 
luokaiua JU* ąti.OOO ligi 

t js*r metus; draugam* profe** 
i Šoriams jx> $.’».000 ligi t.'i.AOO; 
asistentams profi-soriama mm 
<s*L'»O0 ligi $4..r»00. Faknltidų 

I in*tniktori«ms ir žemesniojo 
laipsnio instruktoiinhi' bus 
mokumu pradėjus $1.600 
baigų* £2.750.

ir

Londonas, kovo 18. — 
Portsmoutho Australijon

M
K-

keliRvo Anglijos mėto I|mML 
nis, Valijos princas*.

galima padaryti generolui 
Wood, jei jis su tno sutinka.

Republikonų partijoje ir 
kiti darbuojasi už kandijai li
rą. Bet turi mažiau pasiseki* 
mo. Gen. Wood’o popnUru- 
mui kuone prilygsta Hcrbert 
Hoover, buvęs *nliax nmista 
admintatratorim.
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Trlcfona* McKInlcy 3114

iipdirb- 
To vei- 
moterų

Iš Lietuvos.

l
Ketvirtadieni, kova* 13 1920

Spaudos Draugija.
Jnu buvo laikraščiuose rašy

ta. knd Katalikų Sjaiudos 
Draugija sii snvo nariais yni 
nudariusi kontraktų, kad kie
kvienus narys įmokės vienų 
«iolierj melams, o už tų dolh*- 
rį jis gaus knygų dviejų «lo- 
lierių vertė*.

Iki šiol draugijn savo metus 
sknitytlnvo mm vnsarus iki 
vnsarai. Tas sknitliaviinaa v- 
rn labui neparankus, nes žmo
gus įmokėję- pinigu* rudenyje 
1919 metų tikisi gauti knygų 
prieš nuujus melus. Jis min- 

r tija “Šįmet įmokėjau, šįmet
t turiu ir gauti.” Draugijos val

dyba atsako “šįmet”, tai v- 
rn nuo pradžios Lirpoa iki pa
baigai Birželio. Iš to kyla ne- 
susiprntimų. Dėlto lapo 
turtu metus, skaityti nuo I 

3^huii<r’rWn(»s iki .’Jl Gruodžio.
/f.š to kilo viena painiu; 

daugelis žmonių įmokėjo pini
gą’* rudenyje 1919 metų ir ti
kėjosi gauti knygų prieš Nau
jus Metus. Draugijos vnhlyhn 
turėjo tų knygų. lx-t tyčia jų 
nesiuntė, kol neprasidėjo 1920 
metai. Visi įmokėjusieji pi
nigus po 31 Rugpjūčio 1919 
metų yra užrašyti kaipo na
rini 1920 metų. Tuis metais 
jie ir gnus knygas.

Jau tapo išsiuntinėto** dvi 
knygos: Kun. A. Stiiuiukyuo 
“Mandugumn*” ir versta iš 
anglų kalini': “I*egeiido* apie 
Kūdikėlį Jėzų.“ Vertė kun. 
V. Kulikauskus. Jau yra at
baigta* rašyti ir pradėta* 
sjinusdiiiti pirmas lomas kun.

• 1*. Bučio rašto ••Tikiu Dievų 
Tėvų”. Ta aiškina katalikų 
(ikėjimn ariat ilogmalikų. Jos 
jan ut>f*aus«liiitH I2N pusla
piai, apie 70 pindnpių dHr lie 
atspnusdjnta. Ir In knvgu lai|»- 
gi ta|w jindalinta Druugijo*- 
nuriuiiM 1920 metais.

Di'nligijn šįmet utspauMliuo 
knygutę “Žmogus ir Gvvuo- 
lys” 64 puslapiui. Bet jos ji 
nubjuniim-ju minams tik ]«ar- 
davinėja pašaliečiams, kad 
padaugintų savo turtų. Tada 
ji galės apmokėti uuturilK 
bquigiuu, tad n gulės iš jų 

. reikalu u*, i. kad duodami jai 
savo knygas neleistų jas jmt 

Į htikraščiu".
Kol Draugijoje yra mažai 

narių ir inužai pinigo ižde, 
tol jai 1 šičia i brangiui iilsci-

f tt-

tjjMUMluiirnus <> sųlvga 
duoti du dolierių už vienų nė
ra lengva.

I

Kitų mok.-Iininkų domų į jį 
atkreipė jo veikalas “Living 
VVage”, t. y. Mokestis išten
kantis pragyvunti. Tas veika
las susyk tapo priskaityta* 
prie geriausių veikalų esan
čių anglų kalboje apie darbi
ninkų užmokestį. Nesenai tas 
veikalas taj»o naujai 
ta.* ir atspausdinta.*, 
khlo nuopelnas yru 
uždarbio pakilimas.

Kun. Rynnas kitados buvo 
moralės teologija* profesoriam 
St. Puul urkidijecezijos semi
narijoje. Ix*t pasižymėję.* mo
kslingumu tapo pirkeltas į 
AVushingtono l.'niversitetų, 
kaine išguldinėja tų jmtį da-

1914 m. kun. Ryan vedė gin
čų apie socijalizmų su žynriau- 
siu Neu* Yorko sorijalistu p. 
Morris llilųuit. Tas ginčas ėjo 
laikraštyje “Everybody’s Ma
gazine”, paskui abiejų rašti
ninkų straipsniai tujx> ats
pausdinti bendroje knygoje, 
kurios vardas yru: “Socijnli- 
sm — Promise or Menace”, t. 
y. Sucijalizmas, w jis yra ge 
ros viltie.* ar pavojaus nešė
jai

Apie priedermes valdžios, ir 
knip ji turi iipseiti su paval
diniu i* kalba kun. Rynn’o vei
kalus “Di.*lril>u t i ve Justiee”, 
t. y. Distrilmtyvė Teisybė. Ix>- 
tyniškai distrihiiero raiškiu 
padidinti. Valdžios uždavinys 
yru teisingai |Mululinti visuo
menė?. reikidų mišių. Mikysini 
mokesčius, ir bendrųjų naudų, 
sakysim pelnų, apsaugų apš- 
vietų ir kitus.

Kadangi sorijalfadai tvirtin
davo, buk pirmieji Bažnyčios 
tėvai buvę socijalistai. arba 
nors prisilaikę tokių pažiūrų, 
kokias suriju lizinu- ėmė skel
bti XIX amžyje, tai kun. Ry- 
uu tų dalykų ištyrė ir išdėjo 
veikute “Alleged *ocijali*m of 
Ule (’lmrali Fttfliers” 
Sakomasis Bažnyčios 
S<»cijn lizinas. Pasirml'*, 
Bažnyčios Tėvai visai nepnnė- 
šėjo j soeijaJistiu*.

Kunigas Ryun’as dar vrn 
parašęs ir kilų veikalų npie 
socijaJius dalykus. Jis skaito
si lygus Europos mokslinin
kam* toje šakoje. Tiirp ang
liškai kullianeių Aocijologų ku- 
talikų jis užima pirmųjų 
tų.

VyskiųMii gerui podari*, 
Sorijaiio Veikimo Skyrių 
visit* dviem žmonėm: posau- 
liet'iui ir kunigui, luipp'ui ir 
Rvan’ui. Juodu nlm soeijob*-' 
gai. liet vienas Inltinu jiM*ižv Į 
mėjęs praktiku, kitas teorija. 
Vienus prie scs-ijologijos niū
ku teisių ir imHlicinos. kitas 

juiiė'a. knd viena* kitų |ni- 
}>ildo, ir juodu dirba iš vien.

“Meilė”

t. y- 
Tėvų 

kml

vie-

knd
|Wl-

Kunigas Ryan.
Kiuupn- Jutųis A. Rytm 

ra -Antrašu Socijalio Veikimo 
J* Skyriau* vedėja*. Jis yra ga- 

, na sirnai ir gana plačiai iino- 
kaipo socijologa* moks-

v-

Niilmėninkė ‘Tikyba ir Dura*, 
matomai, buvo reikulinga, nes 
jai numirus j metus laiko jrn- 
rirodė tos paSos rųšies laik
rašti* vardu “.Meilė”. Tik ši
tas išeina nebe Chicagoje, o 
Du Boi*. Pa. Tų laikraštėlį lei 
džia kun. M. J. L'rboims ir p. 
J. V, Kova*. Kaina 1 dol. me
tanui, adresas: 301 Stote str. 
J >u Huis Pa.

Pirmojo aumario neteko ma
tyti. Antrasis yra pagirtinas. 
Jo turinys įvairas, linksmas ir 
naudingus. Dauginusiai jame 
žinių yra iš tikėjimo srytius. 
Tos žinios surašytos trumpai, 
aiškiai ir protingai.

Yra ir rilių. Knikurios laimi 
IMisisekuMcn-, )*avd. “Artymo 
meilė.”

P-nas kovas yni pasižymėjęs 
kavų trumpai* bukumais vaiz- 
deitAis- Jų visame . 2-me 
•‘Mildė*** numaryje yra laimi

(•• Draugo" korespondencija. Rašo P. Juliui Kaupas.)

(Pabaiga) Imas m’išvtngbuna^- |u»*ižiuri į
l-e ūki jos žydų padėtį- taiu|M> 
jie karštais lAetuvos patrio
tais. Nemažai Jy*ių stojo IJe- 
tuvo* luiriuomeoėn savano
riais. yra jų ir lutriniukų, m‘- 
menkesnių Uettrvos putrijotų 
už pačius lietiniu* Toleratin- 
gumas valstybei apsimoka!

Antra, lietuviai <lel takios 
padėties latviuos veržias tėvy
nėn. Jei seniau lietuviai traukė 
j Latvijos maudu*, lai šiandie 
judėjimas atbulas. Lietuva to 
kilt lntdn r***ur*»th* keltu *ttal 
laukta pralaiuilų darbininkų,, 
kurie čia taip rokui ingi.

Butų dnr daug kų apie lat
vius jinpasakoti. bet tuo tarpu 
užteks—prie negalavimų nei 
rašyti nesiseka.

Vasario 20 d. Jau aej>ri- 
klausonivbės šventės. Vasari** 
16 d. Kaunas ir visa Lietuva 
išsipuošė, vėliavomis pasidabi- 
no. Link-ma buvo, gražu jm- 
rmhioii. švente ir džiaugsmu 
tarsi ir oras prisipildė. Jau <lu 
metu Lietuva nepriklausoma 
išbuvo. Palygint kas Imvo prieš 

j du metu!
Tik lenkai iškilmėse nedaly

vavo. Vis dur nuit į Varšavų 
dairosi, nors šiaip išltėgv pa* 
lenkus Lietuvos sulenkėjusieji 
atgal Lietuvon glūdžios i—ėiu 
daug geriau, <luona gardesnė ir 
tos pakaktinai. Fanaberija su 
“khipais” suaideti neleidžia, 
ot kas.

(> Lietm-s nmeriki<’Ąių pavil
gusi. luiukia grįžtant biznierių, 
pramonininkų. Cm inu-ligcutų 
pajėgas suima valstybinis k«i- 
rylsis < Imi uis ir kariuomenė. 
Ai liekamų |*ajiegų ne*lang, u 
kero sunkenybės energiškes- 
nieins pajėgas ppkirto ir rimu
kus suėdė, l.nūkia Uetuva A- 
menkos lietuvių jirekyljai ir 
pramonei |>akelti ir vis skun
džiasi, kod< l jų tiek mažu grįž
ta.

Vienų reikia |*astelwti. Poli
tinių bnizdelmiikų, ypač parti
jų peštukų Lietuva nelaukia. 
Politikai vesti čia yra išlavintų 
žmonių. Štoku praritrinusių vi- 
dūrinės klesos asmenų, kurie 
šiek-tiek kapitalo ir dnug iniei- 
jatyvos parvežtų.

Pirkliams ir pramuiiiniu- 
kr.iiisLietuvoj toks laukas! 
Kas gnli. čia juda, kuriasi, 
steigia. Bet <k»| suprantamų 
aplinkybių violos jiajegumis 
Lietum visę galimybių neišsi 
teks sunaudoti. Tų mato raišty 
bininkiii. t žtni ir laukia Ai no
riko* lietuvių, biznio šalyj gy. 
veninio moki kiu išėjusiu. D»> 
lieris brangu*.«»su juo čia prie 
praktiško protu daug kns nu
veikti gulima.

Lietuvoj u’iilittiM jmtubuliti- 
tų Amerikų lietuviams sutver
ti. Kodel-gi ėin metverti! Lie
tuviui Amerikoj tik Idtus seka, 
ėiu jie galėių kurtu .

Vėla, visas uinaberijas. di- 
džiuvimo-i, puikavimu* reikia 
ten palikti. <> ėm grįžti tik dar
bui, karybai, kuri visiems nau
dos neštų.

Tokių tai n»juų Lietuva 
laukia!

Kas vežti laivams yra, ir lai 
j geresnes vieta*, prekes pasi
renkant, taip kad niekam nėra 
noro, ues muža ir pelnu, kėliau 
ti su maža prekių netolimų kur
sų. Negali prisiprašyti laivų ir 
ganu. Išjudinus visus, kų gali
nta užinteresuotj, tikimasi, kad 
kol šie žodžiai pasieks ameri- 
kieeius, dovanos jau bus Lietu
voj. Pati valdžia rūpinasi jut- 
gelbėti.

No apie tai norėjau pasakoti 
' norėjau pasidalint t įspn 
tižiais latviuose ir palyginti 
juos su Lietuvos būtimi.

Grįžau iš latvių, kuip sukosi, 
devynių ligų apsėstas. įteikia 
už tai atsidėkoti Latvijos gele
žinkeliams. Iš Mažeikių, kur 
reikia sėstis latvių traukimu, 
j Liepojų teko važiuoti 15 va
landų, o kol iš Li(>]K>jnus vėlu 
Mažeikius pasiekiau, toko Im 
liuiotis 28 valandas. Kanu u lai
ku tas kelio galas neima nei 3 
valandų. Iš to galima išsivaiz
dinti, koks geležinkelių stovis 
pas latvius. Nėra vagonų, nėra 
garvežiu. Važiuojama šaltuose 
prekių vagonuose. Stačiom.
Žmonių susigrūdimas neupsa- i 
komu.*. Prie didelių sulčių, ko- > 
kie pasitaikė, galima numany- 
ti, kas p<*r nuilvuumas keliauti. 
Jeigu Kaunu paniekiau tik su 
inl'luenzos simplomnis ir visų 
ryšių slogų kankinamas, turiu 
laimingai jaustis.

Geležinkelių žviiipnuti Lietu
voj nepalyginamai dalrnr ge» 
riau. Pereitų metų rudeniop ir 
ein netoli Intvių padėties hutu, 
nors taip blogai, kaip |ms juos, 
nenusigyventa. Dnliar Lietuvoj 
ragulerus traukinių jutlėjimus, 
visokių klosų apšildomi vagų 
mii ir keliaujama greitai. .Sako, 
kn«l lietuviuose geresnė pidė- 
tis, negu |>as lenkus, liet kaip 
juis latvius—nesulyginamai.

Lutviui griežtesni už lietu-1 
vius. Kitataučiam* pas juos gy-1 
venti nejauku: jmlinkę “spaus
ti.” Taip latviui neMinti buvo 
įsakę lietuviams: nrha likti 
Latvijos piliečiais, Iaetuvos iš
sižadėti, arba į 10 dienų iš lat
vių išsikraustyti, palieknnt vi
sų turtų (leido tik pnsiimti 
3tNN» latviškų rublių, kurie nei 
vokiškos markės neverti), Lat
viui ]M*rsvkioja lietuvius Pulnn- 
g»»j. kurių okupavo. |«ir«idė už- 
sinpyrimo Mažeikius nm*k>mo- 

> ti. Galop, jų smdnvšimiis mi 
lenkais pndnri* tai, kud ir pas 
karščiausius lietuvių.latviškos 
r»pulihkos idealizatorius šui-
•.V |»O-
vyzdin, pas Dr. J. Aliujių. luil- 
vini |iaiiušiai elgias m*tik sui 
lietuviais, lx*t ir su visais kitu- 
tnnėiai*, kurių latviuos m**to- 
kn. Toks latvių valdžios imai- 
stalynias jiadarė tai. knd lJe- 
|M)juj, leiskim, nepasitenkinimo 
latvių rahlžin išgirsi tiek ir 
tiek. SvctiiiiUiučiui s|Miudžiium 
tiiurnui ir tns negali ni*alsi- 
liepti į latvių visuumciH*—ji ir
gi dalimi* peraiiuta niisiskun- 
iluuais. Tu|ui latvių nu* įsiūty- 
iiuis latviams neina į sveikatų 
Ih-i Lietuvai negalima sakyti, 
kad uiit blogu išeitų.

imkiim* žydus. Kai-kns iš jų 
norėtų lietuviais nusiskųsli. 
W..t ba»«l AF*a«S M»A A*«•*♦ • 
dais iš Latvijos, o tas susiduri-

•v

»♦

SVETIMŲ VAL8TYBIŲ 
AT8T0VAI LIETUVOJE.

te tttOAGLKJS TART 
. BOS RAŠTINĖS.

Federacijos Kaitinės vieta.

i

daug. Bale jų yra ir patarmių 
juunnomenės žaidimams. Yni 
mįslių gerai padoriai MMrtafv* 
‘U

Trumpai sakant. •‘.Meilė” 
yra giras. gražus. į va iru f ir 
pigus laikraštis, .Jam linkime, 
knd ir kiti numanai butu kaip 
am rėpia.

r eaciuajos artumacud 
uždariniai.

Federacijos vyriausiu tikslu 
yra sutraokti bendratį darban 
nmxų tėvyuės ir visuomenės 
namini visus Amerikos lietu
vius katalikus. Iš atskaitų pu 
duotų Federacijos Sekretori- 
jato FAleracijos Tarybos su
važiavimui, paaiškėjo, kad dar 
katalikų visuomenės ir veikė
jų dHMė dalis nuo Federarijos 
veikimo laikosi nuošaliai, bet 
gyvesųė ir šviesesnė musų vi
suomenės dali* sn F«lracija 
jnu susiis-ju. Pasilieka prie 
veikimo jmt raukti tuos, kurie 
tokių nr kitokių priebučių de- 

:
veikimti vagom Federacija 
stengsis juos prie savęs pa
traukti, lM*t viens be visuome
nės paramos negalės to slin
kuos įlarls' atlikti, čia bus rei
kalingu visiems Federacijos 
prieteliuiiis ir rėmėjamauoliau 
ĮMidirK’ti ir praskleisti kuopla- 
Čiausia Federacijos ulmlsius. 
Turimo tūkstančius įvairių pn- 
štdpitiių draugijų. Yra Ameri
kos lietuvių tarpe šimtai prasi
lavinusių veikėjų iš darbininkų 
tarpo. Kokia graži ir prakilni 
snsidarytų pajėga, jei visus 
’iraugiji’s ir prasilavinę darbi 
niukni stotų prie Federacijos 
durim. Kiek tuomet gulėtume 
nuveikti tėvynės, visuomenės 
ir darbininkų žmonių luomo 
numini. Ajišviotos skleidimas, 
politikos lu’gis, durbininkų 
klausimo rišimas ir daugelis 
kitų tvarbių reikahj aritsvk pa
gerėtų. jei mokėtume ir įsteng
tume prie jn eiti, apsišarvoję 
vienybe, pakanta ir parižvrsti- 
iuu.

Pirmiausia Feileracija turi 
likti visų katalikų veikėjų ir 
plačioe visuomenės židiniu, o 
paakiau rišu kitų sumanymų 
vykintoju. •

Jonas E. Karosas,
Federacijos Tarybos 

Sekretorius.

Fedrrarijoe Taryboo suva
žiavimo* Pi tįsiui rgii’e didžiu
ma bukų unturė Federacijos ir 
VyriauNio Katalikų Komitetu 
Raštinę kelti į Nvw Yorko apy- 
linkės. Tam nutarimui pritarė 
visų kolonijų delegatai. New 
Tarkas iš daugelio atžvilgių 
pasirodė tinkamesnė Federaci
jos Raštinei vieta, kaip Chica- 
ga ar kitas kuris Amerikon 
miestas. Nev Yorkns vrn 7 
.•Miulunu jii’ujdiiu cviilrgs, Vi
sos žinios pirminusia suplaukiu 
Now Yorkan, o iš čia jau pnsi- 
skleidžin po visų Ametikų. 
Federarijos Raštinė, įsikūrusį 
New Yorko. stovės arti visų ži
nių šaltinio ir galės tinkamai 
iictnvių katalikų visuomenę in
formuoti apie svarbesnius uao- 
tikius. New Yorke susidarys 
pastovus ir et i p tas Amerikos 
!«ę!*|V'Ų katalikų centras, koldv 
ikišiol mes dar neturėjome. 
.Musų Federacija buvo graži ir 
prakilni organizacijų teorijoje, 
bot praktikoje gana silpnai 
reikė. Ižidžiansin kliūti* buvo 
Foderaeijoš Raštinės tranky
mas iš vietos vieton, lahai ken
kė Fe<k*iarij«ix augimui neturi** 
jimas pastovių Federacijos 
Raštinėj darbininkų, kurie vi
sų savo laikų pašvęstų Federa
rijos reikalams.

Suvažiavimus tuos trukumus 
permatė ir pminrė keletu svar
bių nuturimų, kurie Fcdrracl-į 
jos gyvenime sulūš žyiuių rolę. 
Federarijos pirmini ūkas ir 
raštininkas, dirlslsnii išimtinai 
Federacijos naudai, galės ir 
pačių organizacijų ir visų mu
sų viauomeaf politikos ir kul
tūros dariu- suderinti sh šių 
dienų gy venimo iškeltais obid- 
siais ir reikalavimais.

Kai-kurie musų laikraščiai ir 
veikėjai abejoja nr Federaa*- 
ju* Taryba turėjo juridinę tei-t 
«ę savo suvažiavime rinkti Fe-1 
iteracijai ir Tary bai raidylių ir 
kitus nutarimus darytu J tuos 
abejojimus galima atsakyti 
tiek, kad Fnleracijos konstitu
cija tas teises Feil*’racijos Ta- 
rykai d mula ir visi nutarimai 
padaryti Federarijos Tarybos 
suvnžiavuue l’ittslmrgb'e va
sario 10 ir II <kl., yru Jegališki 
ir F<*deraeij*N« Tarybom išleisti 
įstatymai turi Imti pildomi. Ki
taip pasnlury tų milsų visuome
nėje ir organizacijose pilniau
sia anarchija, kuri gerinusiems 
rnusų norams ir simuiiiyuuuiHi 
galvų nukirstų. Pittsburgh’e 
TurylH>s suvažiavimo* buvo 
tvurknus ir deiuukraiimo Auie- 
rikos lietuvių katalikų visuo- 
įmylės veikimo nimnzgu. Jisai 
prie įlarbo sujungi* visus kata
likų vistumienės sluogmius. ku- 
rie liendrai galės dnltar kontro
liuoti ir tvarkyti politinę ir 
kultūrinę musų akcija*. Nela>- 
bua uždietinėjimų ir nppm<iten 
kinimų, kuriuos dažnai girdė
davome <l(*l netikusios tvarkos 
musų jmlitinėM įųtaigosę. Gi 
pastovus, centras Nev.* Yorke, 
jei Federacijos valdyba įstengs 
suderinti saiu veikimų, bus ka
talikų visuomonės uosugnau- lv«uh aisty iiėa J urybos ntsto- 
nuiiui tvirtovė. l'Ti-

& Neatidėliojant išleisti ypo-

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA 
TŲ PART ĮTEIKTI MINI. 

STEBIU KABINETUI 
/ REIKALAVIMAI.

4

Atsižiūrėdamas į šios dienos _ *
Lietuvos padėtį Krikščionių 
Demokratų Centro Komitetas 
Krikščionių Demokratų Parti
ja* vardu ramia reikalingu pa
tiekti .Ministeriu Kabinetui 
šiuos reikalavimus, kurių sku
bų ir neatidedamų vyki n imu 
skaito pajuj* butcnvbe.

L Pau-ukinri ekonoimnius 
kareivių reikalus.

2. Duoti kareiviams aktyvių 
balsavimo trisf Steigiamojo 
Seimo rinkimuose a j saugoj u» 
nuo bereiludingoK agitacijos iš 
šalies.

3. Tuojau* nuimti karo stovį 
išskyrus Kauuų (laikinai) ir 
lenkų jm f tonu-j, kad partijoms 
smnnėioms aut l Jei u vos ue- 
priklutisomybč* ir Steigiamojo 
Seimo pagrindų, hutų gulima 
lakia ugitiu-iju renkant atsto
vu.* į Steigiamųjį Seimų.

4. Tinkamam kariuomenės 
ekounmiaio istgcriuimo prave 
dimni sudaryt', mišrių iomisij 
iš kariškių ir civilių asmenų.

5. j paskutinių nuotildų tar
dymo komisijų pakviesti daiy-

Lietuvos Paito ženklų arba 
štampų gabnu boa gauti 
'‘Draugo” Ofise tiktai iki 1 <L 
balandžio m.

Administracija. 
iiiiiiumuiiHiuiHiiimiimmiirmuimm

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Muaųn liti-au tr mokymo budu Jum 
trumpu laiku Ifaaokati* t'iao am*-

Mu turima <Xi4:iau*.u* tr cartau- 
alui kirpimo. doaiirninK tr aiuvime 
skyrius, kur kiekviena* sauna k«io« 
praktika* be«.mokindamas.

VImom aiuvimo akyrtMM tnaamoo 
varomo* elektrai Jieiu.

KeiaMami klek*>cn« ateiti bite ko- 
kluo talku, diena u* ar rakanti*. ra- 
altlurSU Ir paal kalbat t Irt "e>m

1'ntlerna daromai lulir mleroa, ri- 
aokio stiliaus Ir dydilo U bot kūriau 
madų knyga*.

MASTER DESIGNTNG 
SCHOOL.

J. V. Iiilito,

1M N. HTATM 8TREKT. CHICAGO.
Kmuim* Lak* M. ant 4-lu lute*i

&

J. P. WATTCHES ~ 

ATTORNEY AT LAW 
trcrvns apvgsatas 
MU S. WIKH> STRAKT

?3A W. 1HO> STRtXT 
chicago. 1.

Dr. M. Stupnidd
: A. 3107 So. Morgan Street ,f.

CHICAGO, lUlIOU 
relrtooM r*nl» &UM 

v*l»ndu»: - I IW 11 U nu; 
« po UloiŲ Utt I «*b. HetlMlo- 
mka nuo J llū I nl rakAr*.

I

• į

»
i

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt.

Krnup. 41 Couri
litru ItM W. 4» A*«M« 

T«l«fora» Cicero »«»« 
Ofiso Ciroro <• 

■ALBA14K UCTUVLULA1

<•

—

9

Kiuo luiku l uditvoje, Kaune 
yru anglų ir prancūzų militarėų 
Jlisijo&. Jiems rašyti galima 
šiaip: Anglams; Monaieur lo 
Galūnei Ii. Itobi^bon, Ohrf de 
Ik Mission Militairv Augtume n 
Kantui*. 3i<uisieiir le Meutr- 
nant-Culonri /f, U. Iforif. As- Į 
sist*uM'vmui,**Miie jmur les 
Klats Bulti<|ii*•■. n Kauna*. ’

PruMctu 
le l.irnten

(3»ef dr In Misslon Militairr 
Francaisc, a Kaunas.

v 4 f ’ I

Amerikoj valdžios alatovu 
deki Baltijos valstybių yra 
Hoimat. A. Gode. Jis gyviui* 
Rygoje. Oiduii* rašyti šiaip; 
To lite H e no rabi? A. Hade, 
l'nited Stale* (\*mn»>.*u>urr 
fur tlic Buitie Statės. Riga-

t
tingų įstatymų* kuriuo imtų aš
trini baudžianti valdininkai už 
kyšių ėtuiutų.

lact. Kr. Drui. Partijos ■Cen
tro Komitetu vardo
A. Stulgmakas J. Vailokaitis.
KnUUnr Vnčltrio 24 d., 192*1 An. 

‘♦I^icvė.” Ketum*.

Lietuvos Misijos Antrai**;!
Wet 71 utr Nw York. 

M. Y. r

" r. i

: Monsieur LjHuvob

Takam S»ll W. »»-M ftraet 
Tai. R<«kwtU

CUrUVOLtlIa

JOSEPH C WOLON 

lietuvis Advokatas 

M kO. Ldk KA1.LK MTHKjr 
Oyraaimo Tai. HumMdt »T

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuva Deotuta* 

♦ IMU Sa.
MmMM IU.

VALAMKMi » IU ■

Dr. G M. GLASER
l’raillk joM ||

OriMm HM Ko. M
kcrll 13 rv SU.

L V UrKCUAlJKTAB
Notarui S, VjrOku te)r*t ekra

oriao VAJ-axtJn:r. su* • *>u 
iki U. auo 11 Iki I pr.

*k< I vaUada! rt
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Lietuvos Laisves Paskola.
■

o jau kiek lėšuos parsiuntimas 
iš Kauno į Lietuvos Įvairins 
vietos, tai primokės priėmėjai, 
sulig nustatymo Lietuvos 
Pešto* ir Telegrafų Valdybos, 
kuri* turi** būti Lietuvos Val
džios patvirtinta*.

Agitacija.

Pastaruoju laiku agitacija 
gana smarkiai varoma. Majo
ras Zadeikis dar vi* važinėja 
po vakarines valstijas ir be
veik ka* vakarai? kalba, p-ai 
J. V. Liutkauska* ir Krušins-

Į kas irgi važinėja, kur tiktai 
I • •• • • v *• • •

Delri gandų apie Sukilimų.

Inkariniu laiku per Var
šuvą. atėjo žinios npie sukili
mų Kaune Lietuvių kariuome
nės, apie bombardavimą Jae- 
t u vos Valstybės Tarybos, ši 
žinia baisiai patiko ypač kai- 
kuriem* Amerikos laikrnš- 
čiuifl*, kurie stiprini talpino 
tos Žinias kaip lygiai ir apie 
sužeidimų vieno Amerikos o- 
ficierio. Patiko ji labai ir kai- 
kuriem* lietuvių laikraščiam*, 
net spėja, jog Kauno jau įvy
ko “Sovietų Tarybos.“

Vntrtn- lin-o *•*

muuuus, ulę* paukrinlų ainių 
dar neturime, bet iš gautųjų 
žinių spėjame, kad greičiau 
daug kn* norėtų, kml taip bu
tų, o ne kad taip ištik™ bu
vo. Yrn Žinomo, jog kni-kurie 

L Atacriku* brigadoj tarnaujan
tieji karininkai negalėjo pa- 
gnuti musų kariuomenė* už
uojautos, kuomet ta Amerika 
buvusio Vaistyta-.* sekreto
riaus' Laimingo lupomis dar 
nori kalbėti apie Rusijos ne
dalini tnn ir nori palaikyti jau 
griuvus; sumanymų apie Ru
sijos atstatymą *n pagalini 
Yudeničo, Kolčako ur Deniki- 
no. Paskelbtas riešai Valsty
bės Departamento aisinešimas 
prie Lietuvos ypač pakėlė 
karštį tarp kai-kurių lietuvių. 
Yra žinoma, jog j Amerikie
čiu* buvo mėtomi akmenys, 
jog vienam karininkui buvo 
ant Laisvė* Alėjos Kaune per
šauta ranka. Ar ne tame Lik

nffP^vnTrTKtvTunff^^TniInfflr^pr 
J. tsaliunas, p. Žiuri*, K. Nor
kus. Apart to važinėja p. Pur- 
vi* ir J. Milius. Po Naujų Ang. 
važinėja p. Oesnulis, kuris vė
liau vyks Pcn*ilvnnijon. G. p. 
Mastauskas visai nesenai ap
važinėjo Wilke* Barres ir 
Sliennndoah apielinkes ir buvo 
gana geros pasekmės, ypan 
gana'gerai pasirodė Mali ano 
mus ir Shenandoah lietuviai.

Be to ir vietos veikėjai ir 
organizacijos, kiek matyti iš 
laikraščių, daro savo apskri
tyse susirinkimu* ir prie 
kiekvienos progos agituoja už 
paskolą. Pavyzdžiui pil- Ba- 
gočius iš Bostono aplankė 
Antonijų ir keletu kitų koio- 
n’ijų ir surinko ir bonų, ir au
kų “Saulių” organizacijai. 
Varykime darbų visur. Teneat- 
silieka nė viena draugija ne- 
pndirbėjtis.

Pasitarimas.

LIETUVOS VALSTYBES LAIKINOSIOS KONSTITUCI 
JOS PAMATINIAI DĖSNIAI.

Iki Stoiginma; (Kuriama- sumanymų pasirašyti, tuomet 
sis) Seimas bu* nusprendę*! šio įstatymo sumanynua yra 
Lietuvo* Valstybės valdymo' įnešamas į Valstybė* Tarybų 
formų ir konstitucijų, Lietu- ’ ’
vos Valstybės Tarybn. reikš
dama suvereninę Lietuvos va
lių (suprema poto.Mns), stei
gia Valstybė* Valdžių šitais 
Laikinosios Konstitucijos pa
matais:

I. Bendroji Dalis.

1. Vyriausius

pradžia lo vi»fa ^uikiliino, n- 
pie kurį taip plačiai buvo knl- 
bėta! Žinomą, reikia pasigai
lėti, kad šiaip atsitiko *u A- 
merikos karininkais, neg jug 
jie čion, visai nekalti.

Toliau platiname* yrt ži
nios ir apie lenkų norų užim
ti Lietuvą, bet čion gautomis 
finomis turime aiškini pasa
kyti, jog vis tat jiuprnsta* 
mriaa, kurio neraikėtų spau
doj kartoti. Lenkams jau yra 
patarta apleisti svetimų tautų 
užimta* vietas, išsikraustyti 
Ir jeigu jie geruoju neišsi- 
kiaustys, tai nlijantai žada pa
vartoti ir pajiegų prieš juos. 
Bod* ir Amerikiečiai šiuo žvil- 
gsniu yra pilnu i Knlidąrų* *V 
alijantai*, todėl nenustok i rue 
viltie*, jog viskas bua geriu. 
Dabar gi dažnai ^utsirodome 
riesi silpnučiais; jiagavų vie
nų nr kitų žinių jau aimanuo
jame, jau patį* tarškame apie 
musų suirutę, kuri yra tik nnt 
naudos musų politiniam* prie- 
tnsns. Giliausiu šių priešų noru
yra, kud Lietuvoje įvyktų I apmokami, 
suirutė, kad vieniem* ur ki- Taipgi 
lipnu* butų progos įsikišti. 
Pamint-tina yra ir to* sktd- 
bimnua Buirutė* priežastis — 
girdi, delei nemokėjimo algos 
kareiviam*. Gulimu tvirtai }>u 
sakyti, jog tai melo*, &M ir 
Amerika* lietuviai jau <tejo 
ir dctlitai prie paskolos ir pi
nigų užtek*. Keikia tik d;-.r 
labinu ir karščiau temti pas
kola, tuomet jnn priešai nc1x'- 

liidrjrM «akyti, knd neva męs
algų nemokame.

Rylulių Siuntimas Lietuvon.

Kovo 9 d. Lietuvo* atsto
vas p. J- Vileišis padarė su
tartį bu ouv. valstijų Valdžia 
delei siuntinėjimo pakų (Par- 
col Post) Lietuvon. Sulyg te* 
sutarties -kiekvienas pašto sky- 
rins Suv. Valstijose priiminės 
paku* persiuntimui Lietuvon. 
Tie pakai negali būti sunkos- j 
si 22 >varų ir už persiuntimų 
reikėt mokėti po 12 centų tu: 
nviuų. Ryšuliui buz Suv. Vai*- j

Kovu t* d. Lietuvos .Misijos 
kambariuose įvyko tarybų ir 
didžiųjų organizacijų išrinktų 
atstovų susirinkimas. Atsto
vams buvo išduotos atskaitos 
iš paskolos bėgio ir apskritai 
n n rodymą i kas ir kaip daro
ma ar-manoma daryti. Atsto
vai išsireiškė už tai. knd butų 
skelbiama laikraščiuose kiek 
kuris apskritis jau sudėjo pi
nigų ir kiek dar stokuoja iki 
nuskirtai kvotai. Ir ta? Ims 
daroma du kartu j mėnesį.

Antru klausimu buvo apta
rimas, kaip ir kokiu budu da
linti tanus, kurie jau neužil
go bus gatavi. Hutui ta kad 
vėl kalbėtojai Važinės ir ne 
tik dalins, liet dar ir pardavi
nės. Kur kaltatojai negalės 
nuvykti, ten stočių viršininkai 
tų atliks.

Nutarta dar kartų paaiškin- 
j visuomenei, kad tanui ir 
jų procentiniai kuponai Ame
rikoje bu* apmokami dolie- 
riais, o Lietuvoje auksinais aa- 
yg tos dienos pinigų kurso, 
tiirioje bus tanai ir kuponai

Taipgi buvo pasitarta ir 
daugelyje kitų smulkių kiau
linių. Ajiskritai, tarybų ir di
džiųjų organizacijų atstovai 
išreiškė, kad viskas vedamas 
gerai ir paskola eina gana pa
sek mingai.

Liet. Misijos informaciją 
Biuras.

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

JT, Y.

Valstybės 
Valdžios organus sudaro: a)

Valstybės Taryba ir e) Minis
terių Kabinetas.

2. Vyriausios Valstybės Val
džios būklė yra Lietuvos Val
stybės sostinė Vilnius.

3. Jstatymų inicijatyvos tei
sė priklauso Valstybės Tary
bai ir Ministerių Kabinetui.

4. Visi Vaistyta** kreditai 
asignuojami įstatymo keliu.
5. Visi Lftikinoriro Konstitu

cijos pamatiniai tiėsnini pri
imami 2-3 balsų: jie gali būti 
papildomi arba pakeičianti, 
->k Valstybės Tapybos na
rių balnų to pareikalavus ir 
papildymų arba pakeitimą

balsų priėmus.

Valstybės Prezidentas ir 
jo Kompetencija.

6. Iki Steigiama*]* Seimas 
Ims susirinkęs ir nusprendęs 
Valstybės valdymo formą ir 
Konstitucijų, Vaistyta’** I’rezi- 
dentas yra renkamn* Vkl-dy- 
bės Tarybos.

7. Valstybė* Prezidentui nu
mirus, ar negalint jom eiti 
kuriam laikui savo pareigų, 
paraduoja jį Vaistyta** Tary
bos Pirmininkas.

8. Vaistytas Prezidentui pri- 
klnuso vykdomoji valdžia, 
kurių jis vykdo per Ministe
rių Kabinetų, atsakomą prieš 
Valstybės Tarybų.

9. Vaistyta* Prezidentas: 
a) skelbia su savo parašu įs
tatymus ir sutarti* su kitomis 
valstybėmis; b) kviečia Mini*- 
terį Pirmininkų, paveda jnrn 
suihiryti Ministerių Kabinetų 
ir tvirtina jau sudarytų; c) 
atstovauja Valstybei; c) ski
ria pasiuntiniui ir priima ak- 
rpdituojamu* svetimųjų vals
tybių pasiuntinius; d) skiria 
augšteoniuosiu* kariuomenės 
ir civilinius Valstybės valdi- 
ninkus; e) laiko ,*ttvu žinioje 
kariuomenę Lietuvos nepri
klausomybei tai josio* žemių 
neliečiamybei ginti ir skiria 
Vyriausiąjį Kariuomenė* Va
dą; g) šaukia ir paleidžia Val
stybė* Tarybos sesijas.

10. Valstybė* Prezidentui 
priklauso amnestijos teisė.

11. Visi Vaistyta'* Preziden
to skelbiamieji nktai turi būti 
Ministorio Pirmininko arba 
atatinkamo Ministerio ]>arašu 
žymimi.

12. Vaistyta’** Prezidento 
žinioje yra Lietuvo* Valsty
bė* antspaudas.

III. Valstybės Prezidento Tei-

2-3

n.

ir josios sesijn; turi Imli (įlo
jau sušaukta.

IV. Valstybės Taryba.

15. Valstybė* Taryba svar
sto ir sprendžia įstatymu* ir 
Rutartis su kitomis valstybė
mis.

16. Ministerių Knbineto pri
imtieji ir Valstybės Preziden
to pasirašytieji įstatymai nuį- 
UvLuiii I luijbų.

17. Valstybės Prezidentas 
gali Valstybė* Tarybos pri- 
imtųjį įstatymą grąžinti Val
stybės Tarybai su savo pas- 
tabomis. Tuomet Valstybės 
Tnrvbn svarsto ji antrą kartą. 
Antru atvėju Valstybės Tary
bos apsvarstyta* ir priimtas 
įstatymo* turi būti Preziden
to pasirašytos,

18. Vartytas Tarybai pri
klauso interpeliacijos ir pa- 
klausimų teisė.

V. Ministerių Kabinetas.

19. Ministorių Kabinetų su
daro Minisleri* Pirmininkas.

20. Ministerių Kabineto su
dėtį tvirtina Valstybės Prezi
dentas.

21. Ministorių Kabinetas 
vieno (solidaringni) dirbti 
išvieno atsako.

22. Valstybės Tarybai 
reiškus nepasitikėjimą Minis- 
terių Kahinefni, *i.= atstaty
dina.

23. Ministerių Kabinetui at
stovauju Ministeris Pirminin
kas arba jį pavaduojąs vienas 
kuris Ministeris.

24. Jėję į Ministerių Kabine
tų Valstybė* Taryta* Nariai 
nenustoja buvę Vaistyta** Ta
rybos Nariai*.

-25. Ministorių Kabinetas ir 
atskiri Ministeriai, Valstybės 
Tarybai ir jos Komisijoms pa
reikalavus, turi duoti žinių ir 
paaiškinimų.

VI. Pamatinės Piliečių
Teisės.

26. Visi Valstybės piliečiui, 
via tiek kurios lyties, tauty- 
Im‘R. tikybos, yra lygus prieš 
įstatyiiiu*. Luomų priviiegijų 
nėra.

27. Laiduujuina (garantuo
jama) asmens, buto ir nuosa
vybė* neliečiamvliė, 
spaudos, žodžio, susirinkimų 
ir draugijų laisvė, jeigu tik 
tikslas ir vykdomieji įrankiai 
nėra priešingi Valstybė* įstn-

f* .. — * ■■■iii *»*•---------------Mmutvastf

PAIEŠKOJIMAS

Ai, Magdalena Misevičienė, 
ieškau savo vyro, Mykolo Mi- 
seričio, prieš karę gyvenusio 
po šiuo antrašu: M r. Mykolas 
Misevičių*, 23 Centrai avė-, 
Kansas City, Kaunas, America.

Mano antrašas: Kauno rėdy- 
hoit, Tauragėn apskrities, Gau
rų valsčiaus, miestelio Gaunj. 
Magdalenai Misevičienei. Eu
ropa—Ijernva.

sės Leisti Įstatymus.

13. Valstybė* Tarybos se
sijų tarpe arba per jų per
trauka* Valstybės Prezidentas 
turi teisė* leisti įstatymu* Mi- 
nuneriu Katikncto priimtuo- 
riuiu

14. Valstybė* Prezidento* 
gali Ministerių Kabineto pri
imtąjį įstatymo sumanymų 
grąžinti Ministerių Kabinetui 
su savo pastabomis. Tuomet 
Ministerių Kabinetan svarsto 
ji antrų kartų. Jei I*reziden- 
ta* neranda gailinu ir antru

iš- 
ir

z
i&-

I

ti kyliu*,

sirinkimai draudžiami.
28. Srityse, kuriose Lietu- 

ro* Valntyliės nėra išleistų 
naujų įstatymų, taikinai pa
lieka tįe. kurie yni buvę prieš 
karų, kiek jie neprieftaratija 
Lietuvos VaisivIm-k Laikino- 
sioa Konstitucijos Pamati
niams Dėsniams.

29. Karo metu, taip jmt 
Valstybei gręsicr įam sukili
mui, ar riaušėms neprileisti 
yra taikinami yputingi įsiū
tai, kuriat* tai kinai suvaržo- 
ma« piliečių laisvė* enranti- 
joa.

VII. Stoigiamasis Seimas.

30. Valstybe < Valdžia nus
tato ir skelbia įstatymų 8tci- 
giamųjani Seimui rinkti.

31. SteigiamosL Seimas y- 
ra renkama* visuotinojo, Jy- 
gioju, tiesiojo ir slaptojo Iml- 
savimo pamatais.

32. Steigiama*i* Seimą* ren
kasi Valstybe* Prezidento nu
rodytoje vielojr ir jo juu-kirtų 
dieną.

tijų kra*M r prtatatvti per PIRKITE KARES TAUPY atveju Ministerių Kabineto
Liepojų ir Klaipėdą Kaunan, i MO ŽENKLELIUS WN&). svarstytų ir priimtų įstatymo deda darbų rasi

33. Steigiamasis Seimas pra
si rinkus pusei

I
ir vienam išrinktųjų ntstovų.

VIII. Valstybės Kontrolė
34. Valdybės Kontrolė da

boja, kad butų teisėtai ir tei
singai dirbama* sprendžiaina- 
sis ir vykdomasis darbas pa
jamų, išlaidų ir valstybės fi
nansų ir kitokių valstybės tur
to saugojimo srityje.

35. Valstybės Kontrolei at
siskaito visos Vaistytais ir sa
vivaldybės įstaigos, tos lab
darybės įstaigos, kurios gau
na pašalpos iŠ Valstybės, ir tos 
bendrovė*, kurios naudojasi 
Valstybės kreditu ir garanti
jomis.

36. Valstybės Kontrolė turi 
W pnomiuna: vi-
sn atskaitomybę, visos kny
gos ir visi No. 35 paminėtų 
įstaigų veiksmai.

37. Valsdyltė* Kontrolė savo 
inicijatvva skiria ir vykdo 
revizija*.

38. Valstybės Kontrolė su
daro atskirų Valstybės valdy. 
mo dalį ir nepriklauso nuo 
Ministorių Knbineto.

39. Valstybės Kontrolierių 
parenka ir skiria Vnlstytata 
Prezidentas.

40. Valstybės Kontrolierius 
Valstybės Tarybai ir jos Ko
misijoms Įiareiknlnvu* turi 
duoti žinių ir paaiškinimų.

41. Valstybė* Kontrolierius 
dalyvauja Ministerių Kabine
te patariamupju balsu.

42. Vaistytais Kontrolii-rins 
atsako už savo darbus prieš 
Valstybės Taryhą ir atsistaty
dina, Valstybės Tarybai iš
reiškus jam nepasitikėjimą.

Lietuvos Misijos Informa
cijos Biuras.

K

K

s
NAUJA KNYGA'

Iš LIETUVOS.
KAUNAS.

Štai Lietuvos laisvės priešinin
kai, kurie sudarė sukilę 

lių branduolį.

Vyriausio vado (glavkover- 
ko) jmvardė tuo tarpu neskel
biama.

Vyriausias komisaras Sta- 
tiislav Gecevir.

Alai ir kitų maišto galvų pa
vardės:

Girdau Truhin, Kak* Glass, 
Jofin Tevel, Taube Michaelį, 
Liudvik Ninant, Zefer Vulf, 
Stal'oda Kamoel, Aniulis Sta
sy*, Jau Grablevski, ZilM-rmait 
Vulf, Veiter Ko*ta, Grigaitis 
Antanas, Vaišvilo Bronislav, 
Liutkovič Jerzy, Pažennik 
Franc, Barkovski Vaclnv, Sli- 
kas Jonas, Brazaiti* Petras, 
Zučynski l’iotr, Jnkubovski 
Andrzej, Grider Freinonl, Ra- 
žennik Franc. Bruk Ix*il>er.

Jų tarpe yra ir neknriškių; 
be to daugeli* jų ir lietuviškai 
nemoka.

“Ijiisvė,“ Kaunas.

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebevgan, Wis.

PirTnisinka*—J. Bičiuką*, 1127 
St. Ctnir Avc.

Virc-ptnnininka*—J. Daugirdo*. 
1117 N. I2th St.

i roiunmk**— V. Rupiiata. 1612 i 
Ltdžsna Avū.

II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Alabnnia Avė.

Iždininkas—A. Juknelu, 1626 
Ncw cJhku- Avc.

Iždo globėjai .-—J. Bilą, A. Vir-

Maršalka—M. Daunora*.
Organo rnštiaiukas—Ig. E min

ia, 1717 Erie Avė.
Susirinkimai būna kiekvienų mė

nesi po pirmai tą nedėlią

REIKALAUJA 

LEIBERIAI.
Dvi foutuiro*. dnrbns.pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO. 

39th & 8tewart Avė.

aŽmogus ir Gyvuolys”
r*r»V: huti. Pr. Bm'r 

ISl-HMtn Katalikų Syundo* I>rauri)nn lodomi*, 
įminiu,, tarta)

IV. Molrri*
V. Zmmibu* IUcvo I‘arrlk>l*«<
I I. At. fla4ta» Ir Mok. apie rnioRU. 

Kiekviena* punktą* yra nuoackltal ii rvlldcntie Ir 
tylu*. /

NcmiomA rmn-rlmų, ne* pat* turiny* rodo jn» 
Verta ktakvit nan |alir>U-

“DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, 111.
----- —--------------------------------------------- ---- -------------------- K

Sutl
I. Antosnu* Klintį-
II. Zntimlų Vi'UIi-m
III. Iitiila

nUkUI IM<«* 

dlrfrlf vertę.
KAINA 3flc.

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS
VAK PA

Pnubuigu, Pa.

Valdybos Antrašai:
J. T. Petraiti*—pirmininkn*.
J. Janauska*—vice-pirmininkns.
J. W. Patekcvieh, nutarimų raš

tininką*.
J. Daukžys -finansų raštininko*. 
B. W. tVoshner—iždininkas.
DirektoriaiS. Simanavičių*, 

J. Pakrosnis, S. Liti linukas, F. 
Vcnalovas, J. Marcinkcvich, P. 
Bardzilnuekaa.

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
to*, P. Mnrmokas.

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA.

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster avė., 
Detroit, Mich.

Vice-Pirmininkė M. L. Gn- 
rinskaitė, 3347 Auburn avė., 
Chicago, IlL

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi, Chi
cago. UI.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi, Chicago. 

IU.
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str, Chicagc, IlL 
Literatiškas Patarėjas Kun. P.

Budys. 2634 W.'Marqu4tte 
Rd., Chicago, UI.

6V. KAZIMIERO DR-T£ 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai;
T. Grigaliūnas, pina., 1437 So 

llth St,
Jurgi* Bataitii, vire-pimi., 1428 

So. llth St..
Aug. Jukuinlis, fin. rašt., 162G 

New Jcrsey avė.,
Prot. *ekr. Kazimieras Stnai- 

džiuinui, 1017 Sirifts Ava.
Ižd. Antano* čižauckn*. 1318 

Ncw York Avc.
Kaso* glob. Kazimieras LukAis 

ir Jono* Jočiu.
Maršalka Praną* Daugirda. 
Suririiikimai atsibūva kn* antra 

nedėldienj mėnesio.

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAnKEGAN. tt.t.

Pirm. — Antanas Sutku*. 1317 S. 
Victorj- Str.

Vta-Pinn. — St<*[Kvna« Kclioiis, 
So. Victory Str.

Nut. Rnit. — Jurai* tinkanti* 
1201 So. Victory Str.

Finansu-KaJit. — Tamdom* Stn- 
nuli# 502 So. Iltim Str.

Karteriui — Antanas Bakšy* 1339 
So. Virtorv Str.
Kaso* Globėjai: —-

1. Pranai Ka*dderiėius 1017 — 
Eight Str.

2. Jonai M. I*4ky* 1329 Ro. Jock- 
son Str.
3. Pelnui Porini 7245 Eiglil St. 

Mariai km.—
L Kazimiera* Stulgi imki* 1339 S. 

Victory Str.
2. Jeronimą* ftimnlna* 759 Rlter'.

dan Ita.d
Knygių*. — Praua* K*pturauski* 

1321 Sa Victory St.
Vciiavo* nešėja*: -C- Stanislovas 

Ihbonas 911 Eight St
Organo Vižiurėtoja* — Kazimie

ra* Burba 1416 S. Prcseott Avc. 
Sv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8 tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -mr 
rzlauda po piotu. Lietavju *vrtat- 
nrjc, 9th ir Sa Lineoln Str*. Wau- 
kegau illin-Tis.

A. L. R. K. LABDARINGOS 
ra TTTvnn«?

VALDYBA:

Dvasiško* vndovn*. prof. kun. P. 
Bnčvs, 2(534 W. Marųuctte Road, 
Chinago. III.

Pirmininką* A. Nausėda. 1641 N. 
Paulina st.. (’hiratm. III

Vice-pimiinink&a F. Veryga, 
4539 So. Mnr*hficld avc., Chicago, 
III.

Nutarimų rnštininkn* J. Purto- 
ka*. 4437 So. Farficld avc.. (’hiea- 
go. UĮ

Finanm; raštininkas B. Ncnarto- 
nis, 4412 Su. Riehmond at., Chica- 
gn, III.

Iždininkas kun. Ig. Alharičios,
717 W. 18ta St,. Chicago, III.

Iždo globėjai:

St. Juccvirin. 726 V. 18th St., 
Chicago, III.

J. Bupši*. 4430 So. Maplcwood 
Chicago, III.

Direktoriai:
J. Steponkaitė, 4545 So. Fair- 

field avc.,, Chicago, JU.
J. Petraiti*, 4358 So. WMhtrnnw 

avc., Chicago, III.
B. Scklccki*, 3427 Auburn avė., 

(Iiicago, III.
A. Valančiu*, 1442 So. 49th Avc., 

Cicero, IU.
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 

Chicago, IU.
J. Iiupfiia, 4430 Soi Maplcnand ■ 

avc., Chicago, III.
Kun. M. L Kruša*. 3230 Auburn 

avc., Chicago, IU.
F. Vcrj-gn, 4539 So. Mnrdifidd 

avc., Chicago, IU.
Pnif. kun. Pr. Bur?*, 2634 W. 

Marqtwtto Road. Chicago, IU.
Kun. Ig. Aibaviciu*. 717 W. 18th

St., Chicago, IU.
Kun. F. Kudirka. 2337 W. 23rd

st., Chicago, IU.
A. Dnrgis. 726 W. lfilh «t„ CM- 

rago. 111.

Agitaoijoti komisija:
Prof. kun. Pr. Bučy*, 2634 W. 

Marųuette Romi, Chicago, IlL
St. Jucevičia, 726 W, 18th *t., 

Chicago, IU.
A. Dargiu, 726 W. ISth at, Chi- 

ragu, IU.
B. Nenartoni*! 4412 So. Rich- 

mond st., Chicago, 111.
J. Alinvori* 1447 Ro 50th «v».. 

Cicero, III.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
z -KOMITETAS. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE- 

RAČUOS VALDYBOS 
ANTRASAI.

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
2634 W. 67-th *tr., Chicago, 
m.

Kun. J. J. Jakaitis, vioe-pre- 
zidentas, 41 Providcnce str., 
Worcc5tcr, Mass.

Kazys Cesnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
Y.

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster avė., Detroit. 
Mich.

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 443 Park 

avė., Brldgeport, Ganu
L. fiimutis. 456 Grand rtr„ 

Brooklyn, N. Y

t
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LIETUVOS ATSTOVYBIŲ ACCAI.
Anglijoj.

Pasiuntiniu yni grova# Alf
redas TtškeviCius. l/nvlon, 
Carlton Boto).

Legacijos patarėju Kniiin.’ 
Bizauskis, lx)ndon S. \V. 7, 14 
Cornvall Gardens, Kensing 
ton.

Vokietijoj.

Pasiuntiniu d-ras Juozas 
Puryckis. Derliu \V. 50. Litu- 
ntoehe Gcsandtschaff Kurfur- 
stendam 242.
Pasiuntinybė* sekretorius* A. 

Penkaitis.

Prancūzijoj.

Chargė d'affaįres Oskaras 
V. Milašius. I Atgavi jos sekre
torius Kun. J. Dobužis, Paris, 
55 Avenue Marccau.

Danijoj.

Lietuvos ntstovas J. Savic 
kis. Litnriiska.** Ge^imdskub. 
Bcrnstorffsvej, 4 F.

Amerikoje.

Lietuvos atstovu Amerikoje 
Jonas Vileišis (Rcprėsontati- 
ve uf Litlumnia in Ameriea). 
703 Fifteenth St., N. \V. Wa-i 
shington, D. C.

Lietuvos -Misija Amerikoje 
iŠ Jono Vileišio, l’ov. žudei - 
kio ir J. žiliaus, New Y'orke. 
257 W. 71st St., New York 
City.

Švedijoj.

Lietuvos atstovu Aukštuolis. 
SUoękhehn -Styrmansgrtlan 15. 
(paskutinėmis žinomis buk 
panaikintas). Be to yra Lie. 
tuvos konsulas Stockliolnie p. 
M. Frilliiof Alikell.

Šveicarijoj.

‘Lietuvos Misija. Reikalų ve
dėju Cargė d’affaires yni V. 
Sidzikauskas. Benį, U'ildltain- 
wcg 20.

Romoj prie Sv. Tėvo 
Popežiaus.

IJetuvos atstovu yra Kun. 
Narjanskas. Ryimin, 1'iazi.n 
Campitelli 9.

Suomijoj.

Lietuvos atstovus Gylys. 
Jielsingturs, \Vlndinvii>giittin 
3, 1 lutei Cojcinopolit.

Ignunijoj (Estonijoj)

Lietuvos atstovu paskirtas, 
D-ras. gen. leiten. Pranas 
Vaiciuška. tiyvenn Revelyje,

Latvijoj.

Juaik. eina jmr. Lietuvos 
atstovo mlvokntas Šablovskis 
Riga, Elioalioth Str.. 19.

Be to LiejMijuje yra n t stovit 
Stulpinas.

Ukrainoj.

Yra Lietuvos VvriausyK 
įgaliotinis inžin. Jonkevičios 
OdeMMij,—Andrius Lisauskas.

Pietų Rusijoj.

Yla keliose vietose lietuviij 
komitetai*: Novorossyioke Lie- 
tuvių Komitetas. Pirmininkus 
Gabalus, Gogolevekajn N. 6. 
Stovropolo, Lietuvių Komite
to pirmininkas muteniatikoi 
profea. Ignacas Končius. Ros 
tove ant Dono. Lietuvių Tau
tos Taryba. Pirmininkas Na- 
vunas. Poaocliovaky, jiereuluk 
X. 35. Be to draugija “V’ieny- 
Im*,” jos sekretorium p. Žiū
rįs, iždininku Audrusis, ndre- 
*«<: Naehjgtiirnttfky perctilol: 
X. 11.

Jaltoj Liet. Komitetas prie 
M-natorijof* <l-ru« Mikelėnas. 
Aut stoties Kryuiskaja Alek- 
sandaras PekevičiusA’hipkaija 
gatvė. Pagaliau# yru Lietuvos 
atstovą# Tiflise, bet nė pavar
dė#, nė adreso jo nežinome. 
Lietuvos Misijos Informacijų 

Biuras.

PINIGŲ SIUNTIMAS 
LIETUVON.

Grasilda I^inauskienė. l’aši 
lės kuinais, Sodos vaL, linkio 
pušta, Telšių apslor., Kauuo 
rėd., Lietuva—100 rus. rub.

Ona Kureišienė, Praznriškė 
kaimas, Žasliai puštas. Trukų 
aprietų Vilniaus rėdyhn. Lietu
va—80 rus. rub.

Antanus Paulauskas. Bučio 
nys kaimas. Žasliai jiaštas. 
Trakai apskr., Vilniau# rėdy- 
ha, Lietuva—80 rus. rub.

I'ršulė Barauskienė, Nava- 
rėntis nuostolis. Telšių juišto ir 
np#kr.. Kaunu rėd., Lietuva— 
200 rue. rub.

Paulina Grignniuskienė, Ka- 
Raseinių

nnunv iuu.,

Atsidarius keliams pinigų 
jiersiuntiinui Lietuvon, žmonės 
pradėjo gausiai šelpti savuo
sius Lietuvoje. Bet iš kito# pu
sė# visoki agentai pradėjo ne
žmoniškai skrinusti žmones pu 
Imdami net keturiųknrtns dnu 
giau negu reikia. Su pinigt] 
siuntimu lietuviai privalo Imti i 
atsargus. Jie privalo #iųrii per 
sųžiiiingus agento# arba per 
pačių misijų, nes kitaip gnli nu 
stoti daugiau nei pusj'>s siunčia
mų pinigų.

Ajmrt to dar nežinių kokie zakaurizna dvarus.
• rot^..-4ž 1 --------- r. .--U.
t4M MUIHU I «*|ž I <•- paMOn ll U|ieAŽ*y

siškns rulilins, kurie dabar te- l.ic'.uva—290 rus. rub.i
nni nt-vnikši’iujn ir tai negali- Marijona Jatkuitienė. 
mu kursu. įlinkai kaimas. Triškiai

Lietuve? Prokytios ir Franio- Šiauliai apskr., Kitunus 
nės Įninkąs iiinnis praneša, kud Lietuva—-150 rus. rub. 
nežinia per kokį agentų buvo Domininkas Rauktis, Siaudi- 
siųsti pinigai ir tni nežinia kas aini kaimas. Švėkšna vnl. ir 
juos siuntė. Ti“ pinigai negali, paštu-. Raseijiių ąp.-kr., Kau- 
jMisiekti ibiresantų. Žemiau tai uo mi.. Lietuva—150 rus. rub. 
piname surašų. kam tie pinigai Motiejus Lukošius. Biržų 
ir kiek buvo siųsti. Kus juos miesteli# ir paštas. Panevėžin 
siuntė. |ni jm reikalą u jn iš ngen- ap*kr.. Knuno rėd.. Lietuva— 
tų, jier kuriuos jie siuntė, Atad 50 rus. rub.
sugrųžiiilų algai pinigus. Kazimiera- Serapinus, Rau-

Marijona I anikuvienė. (»au- kai kaimus, stvekšnn vnl. ir paš- 
gauliškių kaunu, Melionu# jmi- Rtiseiniiu upskr.,
ta, Kaunu aje-kr.,Lietuva—KM) rėd., Uotuva—100 rus. rub. 
ras. rub.

(JĮ.

Į Zuzana Sk<‘r*it*iii*, Skaudulių 
kuiliam. Salantų paštas. Kre
tingos nfiskr., K n nno vėd.. Lie 
tava—100 ras. rub.

Agota Girdenienė, Nitvnrėnų 
ini<*etclis, Telšių |Mištn irlip^k.. 
Kauno rėd., Lietuva—200 rus. 
rub.

Motiejus Kleiną, Jurginiškių 
kaimus Garlevos xnl. ir paštas 
Kauno npMkr., Liotuva—150 
rw. rub.

Petrone Lintkevicioiiė, Ma
rijampolė niiestM- ir |.wštar, 
Knlvnrijor gatvė num. 2, Su
valkų rėd., Lietnva—100 rus. 
rub.

Ona Ihnnn mdeienė. Veiveriai 
lia/.nytkaimir. Veiveriai jjaštar, 
Murijunųiuk' npbkr., Suvulkų 
ri-d_ Lietuva—200 ron. rub.

Vincaa Žemaitia, Vilkaviškio 
tnie.-tas, Virbalio gatvė niun. 
57. Suvnikų rėd., Lietuva—10(» 
rus. rub.

Jonas Ofabrindds, Butrimo, 
uys kniiims, Knikenavn vai. ir 
puštas. Panevt»žio njiskr., Kau
no rėtL, Lietuva—150 rus. rub.

ltorhcl BeroMcy, Utėna nub- 
Meli«. l’tėna peštas, Vilkmer
ge* apskr.. Knuno riti.. Lietu
va—ŪMI rus. rub.

Ona Raukti<<nė, Pakalniškiai 
kailinis, Sedos vai. ir ]Mištn«, 
Raseinių apnki., Kaunu rėd., 
LiotuMi—50 rus. rub.

Jonui Gintautui, 1-ji’jmi.ų 
kaimu#. Sindus vai. ir ]mštas, 
Šiauliai apskr., Kauno rėd., 
Lietuva—200 ru#. rub.

Antanas šeškauskn#. Rokiš
kio dvaras, Rokiškio pašius, 
Novualeksnndrovsko apnkr., 
Kauno rėd., Lietuva—-50 rus. 
rub.

Jonas Grigulaiti# (Juozo su
ims), Kiliuliai kitimas, Kelmė 
vai., Tytuvėnų puštas, Rasei
nių upskr., Kauno rėd,, Lietu
va—1 (M) rus. rub.

Klebonui Boleslavui Rakau
skui, Trankavo# kaimas, Remi- 
gnla pnėlfts. PanevMio apskr.. 
Kaunu rėd., Lietuva—200 rus. 
rub.

Morta Stonkienė, Giedruikių 
kaimas, |x*r Užventi, Lūkės 
paštas, Kiaulių apskr., Kauno 
rėd., Lietuva—500 rus. rub.

Jonas Geneviėius. Virfiužig- 
lis kaimas, Panemunis Pažais
lis, Panemunė vai. ir paštas. 
Kauno apskr., Lietuva—500 
rus. rub.

Bnuse Kntz, Alytaus mieste
lis, Alytaus upskr^ Suvalkų 
rėdM Lietuva—100 rus. rub.

Viso 5,010 rusiškų rublių.
Kils kada nėra siuntėt tais 

antrašais rahlins Lietavon, rei
kalaukite iš agentų pinigų at
gal. Ir apskritai bukite atsar
gus sn pinigų siuntiniu. 

Informacijos Biuras.

----------omoAs ------1_________
h iiugu# h-iuuuu* ir ukuin-b | ke . 

lias dienas tavorų* pasiųsti
> Lietuvon. Per-inntima* lovortij 

buvo labai apsunkinta# deltoj 
i knd iš priežasties streiko uosto 

darbininkų Uivunii ii laivų bu-1 
vo iškrau»tyti įvairiuose uo#-į 
tuose Danijos ir net Švedijos.” j 

Iš to laiško matyti, kad siun
tiniai galutiniu iš Danijos imi 
siųsti Lietuvon ir tikimės, kad 
greitu laiku Ims Lietuvoje pri
statyti j vietas.

Kovo 1 d. Lietuvių Prekybos 
Bemirovė nuo savo atstovo iš 
Kauno gavo sekantį knblcgra- 
mų:

“ l’enki -vagonai tav<»n) jau 
Liepų i«W‘ 
pi uuui cU 
nan.”

Iš km Icablvgrnmo* matyti, 
knd maistas ir drabužiai jau 
Lit-ptijujc ir greitu laiku bus 
Liotuv<ije.

Nors Lietuvių 1‘rekybos [ 
Bendrm’ė, pasiųsdama prekes 
Lietuvon, dėjo visas pastangas, 
kati siuntiniai greitai n nertų, 
bet aplinkybes kaip streikai ir! 
Ih>i vHi-kė Enrapvje, tų visų-dar; 
iių sulaikė. B<-t <ialmr, ačiū pa- Į 
sidurlyavimui Bendrovė# vedė
jams ir prieteliams, visas dnr-' 
lins paaiškėję ir matyt bus jia-1 
sėkmingai nuveiktas.

L. P . B i 
____________________________I ■ ——————— 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti “Draugą” arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį dar
bų (jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas jj galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite.

Ukes trduodame.

Parirničien hroH • 
jŲ peraiuUuių Kuu-į

t

Giri- 
vuL 
rėd.,

., Kauno

Kunigas Juozas Vitkus, Jio- Ft... 1 . «.inizn^tKit’ituis vuriiiŲ 
Dziugailių kaimus, Raniizala įpaštas, Telšių apskr., Kaunu 
vai. ir pašto, Kaund ai*kr^: rėdyba, Lietuva—50 ru*. rub. 
Lietuva-100 rus. ruk jonaa Zinkcvieia (Jono su-

Jirva Zikarii-nė, ( /.vaikis nu#) Vaiclauki# kaimas, Alvi- 
kainia*, Keidainių vnl. ir paš- Vnl.. Viilmviškis paStu ir 
to, Kaunu apskr., Lietuva— jujisknlv#, Suvalkų redyba, Lic- 
100 rus. rub. tuva—500 ras. rak

Mureijoua ZeimioMį, Diržiat Juozapas Žilio, Traškumt 
kaiimis, Gnradriai va), ir pnš- jmrtdelm ir paštas, Villua rgri- 

Siūrfių Mpnkr., Kaunu r«- apokr., Kaunu riti., Lietuva- 
dybo*- Lietitva—150 rtin. rtftAmo rjw. j-ui,.

k . ■ ■

SIUNTINIAI JAU 
LIETUVOJE.

ikniiro- 
Bultisk 
iš K<>-

Lietuvių Prt’kylion 
ve gavo laiškų nuo 
TransĮiort Koiu|>ainii 
jmiiliagos. rašytų vasariu 1G, 
1920, kurianti- pranešama M- 

' kančiai:
i 4‘Pagal jMilippimo Lietuvos
• Ainlumadoriaus Savicko ir 

Tamstų atstovo Edvardo Hein- 
rickv iš Knuno, t -s paėmėme

■ šokančiu* tavorų# <lel persi un- 
tinm Lietuvon:

' Pasiųstu# per laivų •*Rutii’' 
—13 Imksų inaistu ir drabužių, 
ir 2 imkim knygų.

i i'asiųaių |>cr iaivų/*<tautea. 
1 —42 Imk su s arbatos.

Pasiųstų jier laivų “Berit“ 
—35 liuksu* cukraus, 21 maišų 
kavos. 2<Mi liuksų kondensuoto 
pieno, 1<NI Imksų ryžių. 10 lm<'5- 
kų Mnaiėiaus, 300 liuksų tuais- 
ta, 5 liuksus drabužių.

Pasiųsta jier laivų “Kun- 
»«od Bri<Jg»-’’~^53.5 laikau# 
drapanų, ėeverykų ir maisto.

Xuo valdžios gavome raiką-

nmaiAi'suu MtrriAT: vrininrc kihonuoj amkkikoj ummoj imm* ant ana kibiu ir 
ni>rsv»niltat* *u 4(0 LIETUVIAI# ŪKININKAI!* Kiu- |>ra*Hu raanr* «VĮ>lr*o <» Vkta* IJMUVtJ. 
Mtiae Kolonijoj Itettivoj d«u*t«u> t’Hų nupvrka Titru imant *>-IUu *UaJ Aniftrtkaj. Turtui* L l'hikkaB 
l>rourUa« s i'nrBiUjaa UKontrv ANOI-AI FA l<M KR KI ft*nnri tarė llkturtu rrvcatt t>nrdu*<!a a r ta 
nuima iMivrUa tuu-iluotl u ttaii* tu įlieja* ldtur M Riuių koldnljo*. iMturlu t*** turiu* tutini* (> V- 
kr* r»rl»uw. Mala* Ir DHeh* »u Uudlnkst* *u Hodnala lr mi Gymi*!* moAlnuni* tmnliioH ant 
It-ncrtauaOi i4n«ok*|lm'i, (InUbaii Ir l*arukuu»loj. Motoj. Laukai ly«m tratu*, lame moli* *u joOėe- 
nilu ir rn«n* <ti *mialS»iniu nuitAyta 1>»rll#<užarta ’ dSl vta-iklu auglnltl") J AVIT. KVTKČIC. Rt:QlG, 
MlKtlV. AVIM . RIRNIU. hlNtU. KOHNU. pAKgOVJt’ lll’I.VII'. VISOKIU SODNU VAISIU tX>- 
llll.ii ŠICNO. IR GAN1KVOS GHHUH. Ura* *v*tka* v«b4u<> Intai **r*a. k*Uj rvrt (frilravntl -t*ur 
etilklti yni tuvlaru <4*ru ir upalia i'rt*>>**i mitalu SCNCmTlJJ:. Mlt’H kurtuni* yr* LTklmnku Tur
tai. produktu *u Kenarlnl* rubrikai HCItlV KVIHSTil lMIrbyktra bankus, bnlttyėina tratral nanklaa 
KrautttYėr. už S Iiryllų JT* *titl** «uu*M hvlouUos miona* i.< iUNUTON. Mine ant Klero MI- 
ehliran krantu i kurt kiu dlrna <1aumta laivu atplaukta N 'Vilcaųaa. MtlarauK** Ir kitu rnlevtų 
kuriame yra visokiu fabriku Ir dar atarti nauji rubrikai yra bodavnjami kurtam* yra darbu ir ui- 
Oarbi Nejurki kitur ttkv kaipo ilk, tnuau NAUJOJ t JKTI'TOJ, ltaėrk salai ukiu kalalof*.

pariR'odamk rns m»dxc aigimmui.
Kart. Mk-hisa* yra *S taSlica nvo musu kolonl J*a inr* tan turku* 45 u k c* paėmė ant parSavtma. 

ten tane prartesnr mrFu mum Lotnnljv Lau kata kalneli 0*11*11* au Srtru u>olla auvtai ten Tuo
kti ratai Hnrt Mirk erom »ik kklrau.-. ’ro •«.-*»• ' w*»- --/*»•„ - • «»,•

r.>._'ua pu dau* auguli* 
ii*

■ • i.-- u1.Nl J mm*uįU a Kiuuiua
portiu len yra duuu tuk'iu ūkių tr pigiai gauname puruuoU.

VKIV TtMML DAR 4 VIETOSE.

FEACOCK TR MtONB MU'H Tm taukai matai «l*r angyvnnti tik helmlnal Krūmai ten turime 
šūvi* pigiu tam 1 u parduoti nuo ll lygi (IA u* atkeri taniu* VViUNTAlN- IK CUSTER Mti*H. tnrim* 
daug Vidutiniu grttalU* ukl| «u budtnkal* tr >U gyvulei* kurta* *UVi» l»uku Purduodama. A i va
liu >4,11* m*a po Matu* ūkta jm <>T>vatini*Mtne nu auleiniobiliuutl kur galenite ttnkaniluutaa itke (ta- 
atrinku.

, r MUH'GDAME I.UUvMIa 11UHM kTl N

VtMuikylūtc ValKomu prisiusiu per rnttau Urmam* mm jum* | tnfmrttts ptiMuamc fh-ltalirt 
klausiniu* «vra SVIEHTA. UETUVMKV SVR1V. TIKROJ MEDAU#, Vim>KJl KlUtTJU tllENO. 

l*.Utl>l<»DAME tflEPCS HOftHs IR PIVTW<> MEnfcr.ttTi.
M t* turini* unt pat-tUvun* 2(0.000 dutsvu ) ^vpItŲ medeliu ir 'tiesa visokiu Vura puikiu visu 

kiu fHivuuno uicdehu l> rraf.i*uatu itilančiu kruulu IrRoiHi

VAK.VU.V» FK.U.T3ŠKTTE ktsl MMA)X1J<M
». -

Kreipkite* ) tuua nuristi turėti tania Uetuvly pralėkti rakarljotu* «rru vietų (uut euru* lietuviu* 
Ūkininku IJnkAuiH* rakuiUa* Mm paleMroaime tuma prie Ktaro arba t’pėllo.

t įsniuvKm. i kibka UKHmAfn.
•HĮKĮNINKI’ >.tNP>8‘’ Kuri pradėsim* UloldtnMI nu* lialandho mcneaio ola ku* dvi aaruiUa kar

iu. RKPA RTIVIdKOtt lliuatniuto* JllurnaUui Varmo m ttxH šuo K Ijr* M pualapiu. Kurta nadavlnA* 
i-v^rbUluU ZiSŽM, ialpin* liokaitMnatisiua raatu* *u varinuataa patartinai* Ir pamokinimai* apl* 
viaoktu* Sakoac ūkininkavime, talpituia dėl moterį n nuudin*** paaiakaittntu* kur raa visokiu pimlino- 
Irtnlmu apcl nuitiŲ tvarka lr *v»ruror> api* paaitėdnna apie vtaoktu* tmcsnitulnina Ir konservu au- 
fluriDiua Ir tt Tulptoala 'iaokla seru* AlminLtku* tmalokaitlmuA. Talpinsi* JaunomoncU pasiakaHlmua 
Ir *iyn;«. talpina turru tinm* tr v koki n* Prane*! muk tlprekyfaia artttea, ITX1HA*VKITE kiekvienas 
Ifetuvta pulku Ir naudlus* laikraMi Kaina metam* įl.l*. puaolj m*tu |1. t'trubsluoMi *2.50 
ttlepOBa Malonėkite pocclbėtl šauti "l'KINTNKf JttNlAMN" Kddnusiauau* *k*JUtoJu raikai* uju ui* 
iI»om> k<>lonlJom AflENTl* rinkti prenumeratorių* tr apakelMniu*. Pratome Koreapondeotu* lr RS- 
*>ti>>u« | talka parelbėklle ju*u ir eiauomenr* Lai krauti vlaokl* gerai* rakiai* patyrimui* uipildytj 
Iii ku iHtalno tartame atiu. KC VMOKeiM REIKM-AIH Kreipkite* J LTETUVIV CK ĮNINKU 
1-HAlGIJitb Adnilnlatratortu AKTAM A KIEPIR. Aut Adr**e.

Lietuvių Ūkininkų Draugija
Robinson Building, Scotville, Mrch* j|

ATYDA HRKrIAMS NAMŲ 
IR FARMŲ.

Pirkime arba mainymu N'nntų ir 
Faunu, visada randasi labai dnug 
visokiu suk t y Uiti ir apgavučit). ir 
taip daueuma musų tautiečiu dili
nai būna skaudžiai prigautai*. Tai
gi jeigu manote kij pirkti ir knd 
išvengus tų visu keblumų, turėtu
mėt visudn kreipto* pas tikra ži
novą tų visų dalyku kur jums Ma
teika tikru -imugilkn patarnnviinn 
ir auredi* jums šimtus dolierių. 
M ra turime didžiulis) pasirinkimo 
Namų viauM dalyse miesto < "hiea- 
gos ir taipgi turime didžiausi pu- 
Brinkimu Formų liosr val*tij<w 
Illinois Wifu-joain Mirhigauo iriu 
dianoj. Norulami pirkti narna ar
ba Farmi) vrsaga klauskite knr no
rite. kokius ir kiek pinigų galiu* į- 
mokėt;, o m-m kognnėnuimn pasių
sime jums Mirai* ir pilnas infor
macijas. Reikalaudami teisingo pa- 
tarnavimo mada kreipkitės pas

S. Skmksnis

21- 22 <L kovu Bažnytinėj 
svetainėj 190 Su. Meade St. 
M’ilkcs Bart® Pa.

23—24 Intt Philiuh'iphia Pa. 
lemykite kur bus rodaiuo 
draugo lmkraštije. Rudis Kau
nu* Kilmių išdirby s le.

V. K. PuodŽiunas.

Atkreipiame Ju«ų 
kati pas .Irt# dienraštį 
gų” atslovHuja p. M. Klnpe 
li« 12115 So: Tlnlsted Nt

1*** jį JddlG' gauti knsdien 
nusipirkt* “Draugų", tnlp- 
pogi galite vžri|m*numrruuti 
ir apg-.irųtmmų paduoti j
diraraMį.

a

K--------- --------- ------- -----------
Talafona* Pn1lm»n «l

DR. W. A. MAJOR 
(ITDYYOJAS IR 

(HrUIHUAK 
onaar 1171* MRtil«C*a Mve.

Adynca *:M Utį » Urrto — 1 IMI
1 po platu — •"*• ’kl >:*® vakar*.
NMMtcmtt nuo 10 iki 11 įtarto 

;į.....................................................................
~ ——— ■ n a ■ *—— ,

MiiiimiiuniimiHiiniiimimiiHiitNumt

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJKOLTS 

Lnanmn
O*ar<*»aB Ir 

l'*r*«t* a*v.
Orte

MII 1*
Tta M

S. D. UCHAWICZ
lAatovy* OtaMrtiM **UrT^uJa 

:■•*♦»• ko pkrteMla Stoikai* ■HŽIo A»- 
■UaukU. • n^nr Oartiv butla nlaoaMfMl 

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
Vrt. (Mm! ftM.

LIETUVA KRUTAMU O SE 
PAVEIKSLUOSE.

3357 S. Halsted St. Chicago.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
IMI ta* Dlditaktalyjl lE 29 South La Šalie Street 

7 KamlMita *84
Tta. Centrai ®s*« ||----------------------I

■ Vakaran, 812 W. 33 St. į
TU. Varia 4fi*l

ntydų, 
*• Dniti-

19 <1. kovo bus Bažnyčioj 
Hazleton Pa- 837 W. Dinmondi 
Avė.

VVESTPŪLLMANIECIAII

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
ra jl-jk------ •

Parduodame oi taniausių kainų kur kitur taip 
Mafenėlių takioms drakuoti ir ofiso darbam* yra naujau- 
aioa mados. Uflaikcm visokiu* laikrodžius, Bodus, Kubi
nius fr deimantui in>; gnunafonu* lieturiikaia rekordai* ir

CHICAGO ILL



DRAUGASf 1RADD0CK FA. REIKALAUJA

REIKALINGA PAGELBA.
CLEVELAND. OHIO.

4:30

O. 
I’.

8varbios prakalbos.

Nedėlioj, kovo 21 d. čio į

raro.
Nėr Yorko. Prakalbos pi r. si 

3JO po pietų. Viri k vie- 
ėiuuii atsilankyti.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

skelbė Imkrašviuobe. kad \Ve»l- 
‘villėu Misija pribus ne nedė-

BRIDGEPORT. CONN.

kutaitis i*"* k*d- *inU-
i įsūni kunnrea Htinnme dienu.

----------- —... . ............ --a
| pasigirdo trukumus. Tautinin- 
(kai nieko daugiau ir nekalličjo, 
Į kaip tik kunigas :r ktmigas. 

Mat maršruto rengimo konūsi- 
vyks š’vnriHo7praknibos I., I* 

Paskolos reikalais Moose ųw- 
tainėje. Kalbės žinomas kulbė-.... , . . . ,
oju i>. ai. m. įtaiku, » n1“*k‘>v“7l,B 

III. ir ik P. .1. Puto. U.™ P"wl»t«. '"H «>il»loj, k'- 
vo 6 d. Gi tuo tarpu mus kle
bonas buvo išvažiavęs (‘hira- 
gon j atlaidus. Tautininkai

arki j mokydavo davai karve* d« 
vui duonų, davni kiaušinius, (la
vai ir davni ’ ’...

Viduryj kalkis pradėta jiar- 
davinėti L L. P. tanus, Etuo- 
nės įsiklausą* atstovo kalbos 

* tik ir sakė 
” reikia jiahaigti

tavu knnivH« atmainė dienu.
• uit u-gui jis viena* ii Aiisijų 
i priima. Pu to jie teJaiumivo 
I Chicagos Distrikto L. I*. P. 
' Komitetui, reikalnudiimi. kad 
Misija atvyktų nedėlioj. Gavę 
atsakymų, kad negalima, jie 
parakė tegul visai čia neva 

” Į žiuojn, mos nelauksini G irti ė- 
jjnu, kad Maršruto Komisija 

■dnuiįė klctamo ar w-estvilliečiai 
*jau nelaukia Misijos. Klebonus 

i* t* - »atsakė, kad taukiam**.rodą maršuos nuo R. IL stoties. , _ .
Italu ... į A„„..rv AA 7">yfi«X,k<>vu..d. paura-
i«3 St. (prMais Stoto *'
. . t, , .. , skelta* apie Misijos pribuvimą,Armorv). Parodų ves ,Sag. An- . r. .. .. 1.. . ... .7 , - .. gi kiti apie Misijos apsvarstv-tamm V elečkis. bvHainūje prt> ‘ * i .

gramą prasidės 1 vai. jx» pietų.i’1’**
Prugrame dalyvaus New Ha-1 ieškau Ii ngas būrelis katuli- 
ven lietuvių tanus. ‘Spindulio’,kl> «tt*‘»»uko l><>bHŽnytinėn sve- 
choms. Ajmrt Misijos likoišrinkta Minijai
daug kitų kalbėtojų kaip lietu- F®r*‘w*nM> komisija. Kitoje 
vių, taiji ir įžymių amerikonų.,auhnin- 
Programų metu bua pardavinv- 
janut Lietuvoj L. Paskolos ta
nai. Prograino vedė jum tas p.

—A

Brangus broluti ir seserys. 
Kauiiukimės pirma proga, kuri 
nuima jmsitaiko. Susirinkime 
koduugiausia ant attrti**s pasi
likti musų tautus ir '-ulies pu- 
siuntiuius ir eikime imi savu tri-; 
spalvę vėliava traukdami tau- : 

/ tau žilinau, nes-tai piam.. kortų, 
parodysime jmsauliui, kad lie-1 
tariu tauta sutraukė verguvės; 

’. pančius. sudrelm mueų
priešai!

Aitui, amerikiečiai, kiek ka* ‘ 
galime, skolinkime tėvynei pi I 
nigus, porirodykime, kud ir 
bridgvjKirticčiai. atliekame aa 
vo j uit eigas. Pasekkime pavjz; 
dj draugijų, kaip tai: wy. J in
gio, ftv. Kazimiero ir po glotai1 
P. ftv„ kurios turiidainoK daug 

.uavų reikalų pirko Paskolos 
tanų, kirk išgalėjo. Tik labai 
Knita, kad draugijos kaip įjo
ti, vių Apšvietos ir D. L. K. 
Vytauto nutarė nepirkti, n<H> 
iš vnrdų laimi pasirodo tautiš
kos.

Presus komisijos narys,
« J. J. &.

Li n karna lietuviams naujie- 
ua! Kovo 21 <L,A y. nedėlioję, 
aplankys musų kolonijų Lietu
vos Misija. Traukinys pribus 
rtotm 12:24; kuriuomi atvyks 
gerb. svečiai. Ant stoties pasi
tiks lietuviai kareiviai, tarnavę 
Suv. Vahdijų kariuomenėje ir į 
viri BridffvDorlo lietuviai, l’a ,♦ I

kai sutarė nedalyvauti, nea, 
(anot jų. tegul vienas kunigas 
priima. Vienas davė inešimų 

: vioni " Kliaiūtu tiiiuo-
, Inn. Gal butų ir nutarę jei nu 
protingesnis susirinkimo vedė
jas, kuris, sakoma, sudraudė.

Atvykusi Misija buvo priim
ta be iškilmių. Kitose kolonijo- 
m* Minijos priėmime dalyvauja 
liakriesti miesto majoras ir ki
ti valdiuinkai, gi pas mus to

WESTVELLE, ILL.

Smagu ir linkimui skaityt i 
laikraštyje žinias iš lutų lietu 
vių kukiui jų. kaip gražiai, iA- 
kilmingai jos pasitiko ir pri
ėmė Lietuvos Minijos narį. mnj. 
Eadeiin. iri mos turimo pnsida 
Imti liūdnomis žiniomis.

Paskeltas laikraščiuose mar
šrutų, kad Liet Misija atlankys 
ir niusų kolonijų, vnaario 29 d. 
buvo aušalikta* viKctanas susi
rinkimas, kuriami* katalikai su 
tautininkais išrinko komisiją, 
ii tuUuUi kuamkiliniiigioutiią 
pasitikti Lietuvos atstovybės 
moj. Bet, žiūrėkit, kas vėliau

Vasario 29 <1. mųa kolonijų 
atlankė p. J. K. Milių*, kuriam 
butu surengtos prakalbos.P-u*. 
Milius Imvo Lietuvos kareivio 
uniformoje. Aukų surinkta 73 pardavinėtojaiu.- 
dol. Sta. Ziaeiu'8 butų daugiau 
suaukoję jeigu m* nraeani buvęs 
streikas, kuris nemažai suvar
gino gyventojus.

Tame vakare liko sutvertus 
ir Liet. Liimsyta>s Sargų sky
rius. į kurį įtdraiė 23 narini.

Pu prakalta; Lietuvos karei 
viams aukojo Nekautieji: 

V. Alinskan $10.00. 
M. Vi tartas $5.00.

M. Andrunaieiky $2.00.
. Po 1 d:d.: O. Tautkienė, 
Alinskienė. J. $aparauskas, 
Bražinskas, D. Milutis, J. Kati 
trinias, P. Painpikas. J. Poaiil
gis, B. Tautkus, P. Jenęius, -f 
Laurinaitis, K. Mačiulis, A. 
Puskunigis, T. Diikeviria. K. 
Petkeviria, J. Skaskauskns. S. 
Diakeviėia. J. AJiuakas, A. 
Bcngas, M. Puzacika, J. Dusas. 
V. Daubarus. 8. Startas. P. Vil
kos. A. Miliauskus, P. Joku- 
batukas, V. Raita* viri a, A. 
Ludvikus. K. A. Lukšis, P. 
Orcškaa. K. žvihas, K. Vertei- 
kas, A. A b raina viri a. J. Brozis, 
.1. Prataais, A. Norkus. J. 
Rumbutis, J. Preidis. J. Žage
lis, J. Sadauskas. J. Lukošius. 
K. Prišgiutas, K. Bcrtašius, J. 
Kalinauskas, J. Sargam lis, S. 
Gaiunaa, P. Runadkas, V. !uų> 
šis, J. Vaičiūnas, P. Radimvičiu.

•Smulkių aukų $3.30. 
Viso labo $73.30. 
Aukos įmsiųsta Liet. Misijai 

jl Žade iki n vardu.
Lietuvos Liuosybėa Sargų 

skyrius išrinko valdybų, lhr- 
miniiikai 
—J. Naujokas, rašt.—J. Luko
šiūnas, pagelb.—K. A. Lukšis. 
ižd.- T. Diškevič. Sudrinki- 
mus nutarė laikyti kas pirmų ii 
trečių neilėlių, t. y. du tykiu į 
mėu. 2 vai. po pietų, Hv. Pet
ro ir Povylo |mrnp. svetainėje, 
KIS ti ashingtun avc. Meldži«v 
mi visi ateiti ir įsirašyti kaip 
vyrai, taip «r moterys, aviu ir 
jauni. Juu daugiau priklausv* 
prie los orgMiuzacijos. tuo di- 
(ivsnv ims nauda Lietuvai.

Sekantieji įrirašė ir turimo 
kėjn julnjįllių JM) vielių doherįtj 
AL Vitartas. J. Naujokus, K.( 
A. Lukšis, P. Paiiipikat', 
Aliuakas, D. Milutis. S. Star
tas, T. Difikevičia. A. Abromu- 
vičin. S. Geciuiuis. J. 2a!inaua 
kas. J. Vaičius. .L Aliuskas. A. 
Ludvikus, B. Tuutkus, A. Bnl- 
čikuuia, K. Bartušius. P. Dreš- 
kim, Z. Vinconas, J. Lukošiu-j 
nu*, Z. Kamrimus. *i. škaiir- 
kanakaa, K. Eribaa.

Visiem.- aukotojams ir įsira- 
iiuAiems širdingas neiti.

A. Vitartas, 
Stoties rašt.

/•netaderiuok.
klausyti, paskui pirksim. Pas
kui kalbėtoųas primine, knd 
nors ir per visų naktį kalbėtu- 
mėmės. maža nauda Lietuvai 
butų. Niekas Lietuvai is didžių
jų vnlstijų JBepagelbėjo įs/ti 
nepriklausom.'Iię, tau jmlvs lie
tuviai. Taip ir datar. Kad pa
laikyti tų įiepriklausouiyta. 
reikia jiutieim* lietuviams ratu- 

vis kaip kurie lig nesuranda 
pinigų, išsikalbinėja, bet kaip 
nmj. P. Zadeikis jiasakė, kad 
prisisegkime L. ta Paskolos 
ženklelį prie smo rūtai, tni len
kui bus kulka į kaktų, vyruti, 
kad atsidarė |iar<invėjams dar
buotė. Kurie buvo pirkę pir
miau už vieną šimtinę, pirko 
už antrų, kad tik lenkai ta'glų, 
iš Lietuvos.

Mes siūlome jums pastovių 
viota gera alga, prityrimas ne
reikalingu*. dirbti kai]M>

Packieriai
Trtiekerini
Prie Mašinų
Assvinbleriui
Lingu Piovėjiai 
Prie eleveitorių
Khi vėjini
1 Auluoti j karus
Šitie ir kiti darbai ir gutnvi 

vrrni’H kurio turi hirintti ■nri 
tyrimo arba m*.

Fabrikas arti (’lvtarn. Ash
land ir Belmont linijų.

Atsišaukite j
Euipluynienl Ofise 

Darbo laike tnrjic 8 iki
Atriiaokit

Steuart Wvncr Speedometer 
Corp.

1828 Diversey Parkway.

M. Vi tarto*, pagelti.

Pavasarinis Pers'kėlimo 
Periodos i rumpu 

Laiku Prasidės
Pnv:iMiri< atnešu dnntr nemudmt 
Kaip bumo imp raaideneijinesi* 
njiielinkese. Telefono premimcm- 
toriai Juri pranešti mums ištaiko, 
jeigu jie mano kraustytis tarjH*

Balandžio 15 ir Gegužio 15
Mažiausia

Baigdamas kaliui nurodė, 
kaip Lietuvoj yra sveiku gy
venti. kaip lietuviui gina iško
votų laisvę taikydainies vieny
tai prieš priešų. Kvietė ir Ame 
rikos lietuvius vienybėj dirbti 
Lietuvos labui. Aiškiai ir vi
siems suprantamai |M*rstatė 
Lietuvos rvikalus. Rimta jo, 
kalta viaietua patiko. Racinu! 
lietuviui šitam tautos darbiniu- į 
kui. Lietuvon karžygiui turiu į 
neiuirtiuų ai’ių už iuųs utlunky- i 
mų. Velijame ii ant tolinus suj —

Trisdešimts Dienų
Pašauk Commercial Department 

Offieial 100 
(Nereikia Mokėti) 

CHICAGO TELEPHONE CO.

I

1
j OcLavo, nors' miesto majorų 
’ turime lietuvį.

Juonių prakallKiec buvo 
į mažai. Tautininkai, turbūt, bu
vo sulindę kokiame skiepe.

! Kalta niaj. Žadeikių buvo gra- 
lii, interesinga. Manau visose 
kolonijose taip gražiai kalbėju, 
tatai nėra reikalo jų ištisai čia 
paduoti. Pabrėžiu tik kelis ma- 

Ijoro sakinius, kuriuose pažy
mėjo. kad Lietuvoje mus žmo- 
Sėė visi dirba aežiurėdami j«ar- 
tijų. ne tai p kaip kad jus čia 
pykstatėe nežinodami už kų ir 
driko. Musų tautininkai to pa
stebėjimo negirdėjo, m*.- nebu
vo svetainėje. Dabar tautinin
kai pyksta ant kletanu nei pa
tys žinodami nž kų. Nežiūrėda
mi jų pnidžiaušimų mylintieji 
tėvynę lietuviai noriai jMM'ka,
bonua. Maincno Pati.

MELROSE PARK, ILL.

Suvirš 16 metų amžiaus ir 
daugiau mokintis prie opern- 
viino lengvo pnnch presų.

lx*ngvas svaras darinis.

Ray Tire & Rubber Co.
827 Ress Street

IG, Sulinei Vymi l<r»<- fmichto mu- 
■U IVarebuuvc Pultu.■> i»uiti>vu» 60c J 
vulunda IkpradOoa.

ChlraKn Morajr Tnui-fcr <«».
W. U SlrrcL

Hl.lKAl.15GI I.FIHKIUAI. 
l*nrtxa> (uuituvua Gera alga Ir kc. 

ro« darbo atlVS**
Tl«r Stn-c<» Co.

IV. to A b. Mursau Slf.

VAIKAI IR MERGAITĖS.

X
J2-'„

I

Draugas Publishing Co.
1800 West 46th Street Chicag

NEPAPRASTA PROGA
Pcrkanllotna Mnua namu* Ir •uloDOatna nauju*, rnca ainlimiiu* 

pinigu* ant labai l«tncvq IRIygų. U« Jokit} KkaAOų.
f*llaa* Informacija* iralltna Mauti kn* P1nu*41<-n| uuo 7:2U «*l. 

rak. iki • taL rok., Av. uJrnlu panųiljlnėjo svetainėje, pna Itrv placa 
ir Auburn avenua. nrb* pa* B«n<Jrmė* valdyk*.

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Association

Jūrei* Žaku*, Pintu P. HaltuUa. lla»L. IL S*-klrx-ki«, Lhtln..
S327 Valos Atuuuc. 1SS1 So. IloUtul M. SA26 Auliurv A,r-uuc.

GIMS TAUTOS GENIJUS
Drama II dalyse. 10 manelių lošia. 

KAINA 30 CENTŲ.

“KANTRI ALENA”
G veiksmų, 9 paveikslų dramų 13 lošėjų ir keletas ka

reivių. pastminnių, tanių. 
KAINA 35 CENTAI.

tokiu pasišventimu dirbti Lie- 
tuvps labui. Kati gerb. P. 2:i- 
dcikio žodžiai nepaliktų ta* ver
tės, už tai mes turime kodau- 

Igiminia pirkti Lenų.
Antru kaltai- :mn būvu Dr. 

Draugelis. -Jta kalta ju trumjiai. 
nes vėlus laikų- neleido t o liaus 
prakalbų Dr. Draugelis
pakartojo svarbetuiius jiiniiuti- 
ui<> kalbėtoje ižai reiškimus ir 
kvietė pirkti tautus.

Pasekmes šio istoriniu Rai*i- 
110 lietuvių susirinkimo buvo 
gerus. Per prakalbus tarnų pnr 
duota virš $4>.OUU.OQ. Aukų Lie
tuvos daultaiu* surinktu virs 
40 dol. Zusuiės, kurių buvo 
daugiau 4ot>. gražiai užsilaikė. 
Prakalbos užbaigtos Lietuvos 
liiuuiu 11:4.5 inkare. Svečiai, 

'palydėjus į sintį, išvažiavo Clu- 
\* ragoiu

Iki šiol pardaviiH'ti L. L. P. 
bonus, ačiū Dievui, gerai seka
si. Per trejetų savaičių turime 
jaudavę už |l0,00(k00, tad tu i 
pradžia. Nldaip dar kaip rei-1 
kiu darbas vii romas.

Bucine lietuviai užsibrėž* L. 
L. F. Imhiu išj>aixinoti už 9100,. 
000. Ib-šimta dalis jau ifipar- 
duota, gi likudių dalį nuiiioim* 
lengvai parduoti. Kur-gi ne- 
parduosi. kud ūa atsisakančių 
kaip ir nėra. Juk Majoras P. 
Žaileikis jm-ukė, kad jeigu A- 
merikos lietuviai neišpirko .5 
milijonų dol. tanų, Vilnius gu
li žūti. Turime išpirkti ne už 
jienkis milijonus dol.. tat dvi- 
gubai. Mes, raciuiečini. nori
me, kai Vilnius hutų atindar i: 
mus priešų lenkų. Jo atėmimui 
nesignilėsiiiH* pinigų, kad tik
ini kogren-iHiisia buitį lenkai 
prašalinu.

Tad-gi gerk vietos lietuviai, 
kurie dnr nesate pirkę, skubė
kite. nonm- mes Lartuvų jmi- 
liuoiaK/rmiH- tš vargų. Lietuvos 
lietuviai gerta Amerikos lietu
vius, kud sunkioj vaiamiuj dū
rė dežįnę ir su mumis, gyre- 
n ančiai s Amrrilmj ir po kitas 
šalis, skaitysis kaipo ku iaetu 
ve- pili«*čia>s. XA-adin? nt* ru- 
c U, tfė lenku. Isd visi Žinos, kad• - __ • ir-. — _

“DESENZANO MERGELE
3 veiksmų d raina. UI lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ.

Hitu HE1KAUKGI 
l'rltyruuiui n»rclk»li«iKu« VurUoa 

' pa«t»viiK Gero in<,K<'«lls 
Am. Pilt- M<ira<i' Ital'.cry <O.

RKIKA1.TNGI krluufw t>rln uiut«- 
I n*ki> kotu ir ntvlaroku 1‘uituvi cit- 

Ui. vara niokcatla Auikuukltc.
W. TAMC.

125d W. HarriMHi M. Clik-agn.
TcL Mcaitur Ii*?.

L..VIHE MAVO NCH«W M.IAI31 
1FKM VTOK1AS.

Tari mokėti (kaityti bluc pelnu 
Ir vartuti latrrumatcr. Alalkaukltv S 
Iki 10 lkr,to

Albanai! la»rr I.umuh; 
3tuu UarUM.ll llHrt.

KKIKAIJ5GI VYKU.
I'ru>rituaa ntrtalkallMa* lurtat* 

|<n«t<'VU'i Gera ulrnukratitt 
liti. Hu» Mamioc Batten (’*>• 

«4, «v »— M—. M.

(lilcact* storasr A. ImM-fcr 
W. Oi Stn-ct

III.Y.

IIMKAMMH: kurio
nutt vAoidirbU i mvalta i>u libv ar 
dau* Ik u Mun ptoeiaKija £urt Kali 
atbulu u dldliaualua UnnhJluula

Ataiauukltr urUk ru*» kil<- | 
IIoikI IimI Minrr** Mml^-nlc 

--«• IWw»tv«7 Yurk. a.
Kaiubaija: 601

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

‘ l *• fMV 
a w I

Mes turime vietų jūsų dukterinis gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę.
V alandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dūk (era 
fiatiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Atsišaukite

lįUKM IM. V-
Vidur-utnlla nuogiui v<d<» ar uo- 

vede*. prttiur. ti lt ukry ūkę — Elui- 
būrai. Alolkauklta

I2MI Hr-t Harruon Getre
1<-li-f<Hu»« Mūri. 4M7.Bonų pardavinėjimas uiuaų 

kolonijoj imsekuiinęai eina. 
Patirta, kad neturtingiem uių< 
žmonės labiau atjaučia tų rei
kalų u daugiau perka tanų ne
kaip turtingieji. Alnsų pramo
nininkai lietuviai, kurie pusėti
nai išgyvenę ir suNlaupę tur
tus. dauginusia’i? lietiirii.*, ne
labai.nori teikti pagelta tėvy
nei. Kitas visai atsisako. Gir
di, jam dar to reikia, to trūk
sta, reikia krantuvv didinti, nu 
mų įsigyti ar kitų kokį daiktų. 
Jani pinigų reiktaGi neturtin- 
giania, jų manymu, u» m'reikm., 
Lietuviai nuėję krautuvėn turė 
tų paklausti, ar jot «avininkas 
turi L. L. F. ženkliukų- K®» žiu 
ar ilgai lietuviai vertelgos ap
sieitų ta lietuvių darbininkų. 
Ar surikrautų jit* tarias iš ave- 
timtata’ių, gyvendami tar|»c Ita 
tuvių, lietuviai turėtų randi 

iimnkue, kurie

RACINE, WI8

Lietuvos Misijos atailankymas 
ir pasekmės.

ItlIUa UJ.MiAb
baonkrpla pirma ranka gerai per- 

•liuananlM prip kepimu. Iiartat* ant 
piokoatia £«<*». At*<*aukiU. 
10754 Frrrj Avc.

(IktorlaiMl) CltiiiMpi

vUadoa

(Pntai-a). • '

Pasakė ir kaij» boUtavikni bu
vo išprašyti iš IJftuvoa: Sako: 
“Bolševikai. boUtavikai. tat 
susulurus su talševikius pmu. 
rodė, kad ae darbininkų užta
rėjai ir ne kas kitas, tat tie pa- 

iiys rmioima uaradonus. kų uie- 
tuvų engė per du Šimtmečiu. 
Lietuvos kariuomenė apspito 
juos iš visų pusių: vienas j jm- 
šouę. kitas į antrų, trečias | už
pakalį. Suėmė už rudų barzdų 
ir tauk ta Melavus. Taip ir įsi
dangino į Kurijų mi taratauu*.!* 
pi&olkoguo, bsųinait* ii rudo
mis taiadutuia. DtHvidiMŪja. Ules lietuviai. Tat n-mkinu- šalį.

Datar Met u vos žmones sa- 
tas kad talševikai ImVu g

Kovo 4 <1. visomis pueėnir?

A. FEfRATIt & LO
Mortgagc Sank

8. ATT •’IHS
Eohopeam Amfric BunfAi

IMricdųuū U L P' tanu*
M. KaaparaiUs.

čiiviie* sei.1.'

Mes turime keliolika vakau- 
cijų musų sturagc bulteries 
plaute suvirs <le! 25 vyrų ku
rie gali priparodjrti. kad jie pu
otavus žmones ir užlaiko dur
ta. ulffn ffrra pradžiai su grei
tų pakėlimų jeigu pasirodys 
tiukami. Prityrimas šioje lini
joj nereikalingus. At'išaukite

I

Empiuymmt D»-pt.
r----------

Vesta Accuniulator Company 
2100 Indiana Avc.

Stewart-Warner Speedometer Corp.
1828 Diversey Parkway

mciM u.’Ma
V>r*l dcl (ūkavimo daiktu w«e«

’ hi.riarj. I <arlui« p^*l<nu«. 50c. t va 
į landa t<r*4*U>J.
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DRAUGAS
■s -

Jfe.
Ketvirtadienis, kovas 1S 1920

r am
f S Pirmą syki lietuvių kalboj statoma Misterija

5 "VlORIENBirr”
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Arba

KANČIOS KRISTAUS DRAMA
• ♦ 

Rengia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija 
Veikalų Los

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUKLĖTINĖS

CHICAGOJE.
i—----------------- -----------------------------------:t
KATALIKIŠKOS ŠVENTES Darbininkus apmokės patys 

---------- gazo snvnrtotojui, ty. visliu-
Ketvirtadienis, kovas 18 d., menė*ir Imtys darbininkai, iš 

šv. Gabrielius, Ark.
Penkiadienis, kovas 19 d.,;

Š. J., S. P. M. SU2IED0TINIS
s- I

GAZAUNIŲ DARBININKAI 
GAUS DIDESNĘ 

MOKESTI.
U2-

Bet tas bus padaryta 
menės lėšomis.

visuo-

Nedalioj, Kovo 21 d., 1920 m.
Šv. Jurgio Par. Svetainėj

32ra ir Auburn Avenue 
Pradžia 7:30 vai. vakare

—
šis veikalą Dcrstato mums Kristaus Kanč ios laikus, jj kiekvienas krikščionis privalo 

pamatyti. Jeigu aar nenusipirkai jzangos ženklelio tai tuojaus nusipirk, juos galima gauti 
kiekvienoj parapijoj pas Akademijos Rėmėjų Draugijos narės.

Nuoširdžiai kviečia visus

PAMESTA KITA BOMBA. * žmonių. Nors nefierdniig. bet 
kurio atėjo kiekvienas atliko 

bonilm eks- savo uždnvinį, sudėdamas au
ką nnt tėvynės aukuro. Kiek 

L.

..... _____nr.niuKjm. . ---------- .jm.

Nilo praeito birželio gnziui 
nių darbininkai Chicagoje !tt 
kartu reikalavo padidinti 
jiem.- užmokestį. P«*oph*s Gus 

nitu Coke kompanijr n- 
bu kartu davė dmbinitiknms 
|io 10 nuoš. daugiau.

Dabar trečiuoju kortu tie 
jmtyg darbininkai pareikalavo

kurių tarjai pakilę ir gnzavnių 
darbininkai.

Pabrangus guzui. kitų šakų 
darbininkai pasijus turį dau
giau išlaidų. Todėl ir jie savo 
kq)iu reiknlnus didesnių už
mokėsiu.

Ve kodėl pragyvenimas nuo
lat brangčjn. Kompanijos pil
do darbininkų reikalavimu*. 
Paskui nuo tų pačių darbinin
kų [Mdnijnsi.

' Kita pamesta 
pliudnvo jiricšakyj namų. 4732 
Indiana avė., kur gyvena vienas laivo pri-sišėgęs 1 
\Villinm F. Quessp, džinnito- Paskolos ženklų. Maža buvo to
rių unijos pn»xidentas.

Plyšdama tambn nieko ne- Kryžini ir tt. 
pažeidė ir mažai sugndino na
mus.

Qnesse sakosi

kių. kurie nebūtų aukoję I.. R.

BUS IMAMI NAGAN IŠSI
SUKINĖTOJAI NUO 

MOKESČIU.

800 agentu veikia Chicagoje.

Kas ligi kovo 15 d. mokos- 
’ių nuo įplaukų nr pelno neiš-

»

I

dauginu 30 nuoš. didesnes už- pjj,,.-. lllnI|1.Ų knH neužmokiL 
..F“”*‘‘UI j'® m““! ’? j- r..a.«i:«.«. .......1...: ......

'do ligi 2(1 nuoš. su sųlvga, km i į. 
jiems dnr turės Imt atlyginiu 
|tadidinta užmokestis 
p-neitus kelis mėnesiu^*.

Gazo kompanija ] 
jiems 5 nuoš. Darbininkai ne-. rinėja, 
ciniko ir pagnimojo streiku, neatliko savo pareigiu 

Streikas enzimuose r jški.i knd 
l.-i»-tui netekti gazo.

Imamasi priemonių.

Kompanija paskelbė. 
iApildyti darbininkų 
rimų kompanija neturint: j j- 
nigų. Padidinti darbininkams 
užmokestį 20 nuoš. per metus 
reiškia vienų milijoną ir |Mi
rų šimtų lakstančių dubenų 
daugiau. Kompanija negalint i, 
kaip sakosi, sutikti 
mis išlaidomis.

Tad kml išvengti 
kompanija pranešė

U arai* ?*ra®

jo reikalingi; vvriau^yliei mo
kesčių. ta* SfrnHip tegu noru-

11 goja, jei jį nutvers už upyka- 
,r u - klės agentai.

j Tuo tikslu Chicagoje veikia 
pi-iųlc goo talernlių agentų. Jie ty- 

_ , klausinėja, kas tokie 
kaip 

n*iknlniijn šalies įstntv-
1 mai. Ir susektus tuojaus in.i 
Į nagan.
1 hiįmet Chicagoje surinkta su-

It 

reikalu-

su tokjo-

streiko, 
darbinio-' 

• »-A • I

i

virš 400 milijonų mokesčių 
nuo įplnukų, ty. keliomis de
šimtimi* milijonų dauginu, 
kaip ]M*rnini. Žymi dalis pini
gų įmokėta.

Kolektoriaus ofisan sugnj- 
žintn apie 450,000 blankų, ty. 
75.000 daugiau, kaip pomiai.

GAUNA BARTI PROHIBICI- 
JOS K0MISIJ0NIE- 

RIUS.

ku. gi pati tuojaus krei|»ėri į Be waranto negali daryti kra 
Pnblic Vtilities komisiją. Pu 
reiknlnvo leisti padalinti ga
gai kuinų, jei darbininkai ne 
atsisako nuo reiknluvimų.

Pasekmės iškalno žinomos.

Statė Publir l’IHitie* ltoini- 
rija jau aptaria gnzzi klausi
mų. Ne« darbininkų tiuijo- 
ųiršairini pranešė, jog jie pn- 
lauksią tik keletu dienų. 
Galima išknluu pasakyti, ko-

- kios bns pasekmėm. Komirijr 
neturi reikalingi; apeitų su
laikyti rireikli. Turės pripa
žinti didesnę guzui kainą.

Šiandie
metrų suvartoto gazo žmonės 
konųamijni moka 85e. Kom-'atstovas Chicagoje 
ponija pageidauja 5 rentų 
dauginu. Tr gnu;-. Neš nebn«

i tokio išėjimo.

Kas gi bus toliaus.

(iahilinoje pasekmėje Ims 
tas. kad gn»o kompanija netik 

~ nenukentės padidindama nž- 
» mokestį aavo <iarhininkanu>.

tų ir areštuoti.

Prohibieįjos koniisijonierius 
1 contmlvM* valstijose, majoras 
Dalrymple, neoficijidini pa
bartas micijonnlio prohibicijo.* 
agentų viršininko Kmtner. Pa
bartas už savarankį veikimų 
ir neleistinas metalas, pavar
tojamas įvedimo pruhibioijoa.

Kmtnor pranešė, kml pn>- 
bibirijos įvedimo veikimas 
priguli nuo teimiarystės de
partamento nurodymų. Komi- 
sijonirrius be to departamen
to nurodymų nieko negali

I

A. Repšys $2.50.
A. Rareviėia $2.25.
Po 2 dol.: Kun. l’r. Meškaus

kas. ,1. Gerdžiunas, B. Kava
liauskas, T. Šlajus, A. Murei- 
ka, J. Martišius.

Po 1 dol.: B. Alajntv, O. An- 
ėiuknitė. E. Marcinkevičienė, 
B. Natijokienė. E. Preskvitiriič
O. Kavaliauskienė, K. Kišo- 
naitė, K. Vaškunas. J. Vina- 
nis, J. 1-ctažinska-s A. Rūgo- 
nius. J. Petraitis, J. Sluoksnai- 
tis, P. Gerdžiunas, J. Valaitis,
P. Paunkenis, J. Janužis, A. 
Bnškis, K. Valeika. A. Augai- 
tis, A. Gerdžiunas, P. Valaitis, 
J. Guzikauskas, M. Daugirda, 
V. Dovidaitis, J. Perkelis.

Pr. A. KiAonas,
T. F. 43 sk pirm.
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8:15 vatam Gedėjas atidarė 
programų ir paaiškino vaknro 

negalįs su-1 svarbų. Buvo kviestas ir kalliė- 
prasti, kas guli prieš jį ture- tujas, kun. Pakalnis, teeinu, no- 
t Z L*/*l/Z nrir>i! »\» L-l ii •»»ra CZals/i ' . X . **.. 1^1*/umniin imiiiir pi žv/au’m itj 

nesitikimų. I nes trilaukė. Tur;jmnr tenkin- 
, tis savaisiais.

Tiesa, ir nereikia northsidie- 
čių perdaug raginti prie tautos 
reikalų. Jie atjaučiu brolių 
vargus ir žino Lietuvos padė
tį.

Pirmiaitria kaliojo kun. 
Meškauskas, paaiškindamas, kų 
mums lietuviam- reiškia Sv. 
Kazimieras. Bųgiuo kiek gali
ma prisidėti su aukomis. Ant
ras kalliėjo p. Antanas Bace
vičių. Jis apgailestavo, kad no 
visi musų tėvni galėjo duoti 
mums daugiap mokslo, kuris 

j radalmi reikalin- 
‘ midui tėvynei daug

t i kokį nors piktumų. Sako, žinomų mums priežasčių dėlei 
unijoje nesamu r * —' * -
su minių savininkais sugyve
nama gražiai. Jis pats neri
jančius turįs personalių prie
šininkų. Bet bombos pameta
mos.

SUIMTAS FEDERALIS 
AGENTAS.

Mieste San Dingo “ŲRr»>š- 
tuotas Joe Pvak, vidujinių 
mokesčių kolektoriaus ofiso 
agentas, pernini pabėgęs iš 
Chicagos. Peak čia Imdamas 
nuo saliimininkų susirinko ke
lis tūkstančius dolierių pn-. 
pirkimų ir pasprūdo pajutęs 
karštį.

Bui parvežtas Chieagon.

DAVIS SQUARE PARK.
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kiekvienam y 
gnu, ne, šiand! 
reikia darbini o jų nėra. 
Ragino tems savo vaikučius

. Distrikto prokuroras Clyne mokyklon. Ji
• juos išguklės domi ir ateityje 

-iurihiuk.«im dauginu tautai 
darbininkų.

Paskui vakaro vedėja* pa
šaukė vizų ilraugijų pirminin
kus. Ražancavoti ntuierų drau
gijos nisiGVė p-iiin Vniuiiienė. 
apgailėdama, kad maža draugi
ja negali daug aukoti, padėjo 
$20.00. Prie to paragino mote
ris ir merginas jrirašyti Ro- 
žancavos draugijoj), nea, Mikė, 
juo didesnė bua draugija, tu«»' 
•langiau galėriin nuveikti prn-

išvažiavo VVmJiingtonnn.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

PRANEŠIMAS,
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toAnglų kaltas klases dėl pra
dedamųjų ir augščiau pasimo
kinusių mokinių būva kas se
ns los vakarų, Davia Square 
svetainėje. Mokinama: skaity
mo, rašymu, ri Litavimo įapell- 
ing) ir pamatiniai dėsniai ang
lų gramatikos.

Kiekvienų pėtnvčios vakarų 
veltui yra rodomi krutamieji 
paveikslai. Nedėlios vaka
rų būva krutamieji pa- 

>veikslai du sykiu; pirmas 7:30 
vai. ‘vak. vien tik vaikams, o 
antras 8:30 vai. vak. suaugu
siems. Vėliausios komedijos ir 
<1 rainos veikalai yra rodomu 
drauge su nedėline žinių ryla

Nedėlioj, jh» pietų, kovo 
(Mareli) 21 d. Drugynia Siug- 
ing Soeietv duos koneertų- 
Ižangu veltui ir kiekvienas yru 
meldžiamas atsilankyti. Kon
certas prasidės .3.30 vai. po pie- 
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Cv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjoms.

Visos A. R. D. narės, kurios 
turėsite likusių neparduotų ti
ldė tų “Vakarienbnčio” pers- Įt'a^į frBa£y -i
tatymui, malonėkite juos «l-'flog labuL 
jrąunti prieš 21 d., i. m., 2-ro-1 juozapo dr-joa pirininin- 
jo sk. A. R. D. Agnietei Gilie- Marcinkevičia atnešė
nei, Pirm. 3304 8. Morgan St.. $25.00 ir priminė, knd Av. Juo-' 

1 (Ant antru lubų, nrietakyie). Atu^itn npnl.
VIEŠA PADĖKA.

tatymui, malonėkite juos su - (c.joil labui.

Bcnj. F. Morrison.
Direktorius.

už 1.000 , kubinių veikti.
Teisdarystčs departamento

skaitosi 
federalis prokuroras. Taigi, 
sulig šito nnrodvmų komi.ri- 
jonierius turi elgties.

Prokuroras gi tvirtino, kud 
konušijonicriaus agentai be 
aarantų negali daryti kratų 
arba areštuoti žmonių. Ligšiol 
tie ogi-ntaj čia veikė knip pa
tinkama. Kai-knr ticriog Inu-

ek ir pasipelnys. nėt į namus.

VISI f “VAKARIENBUTĮ.”

Kenai jau laukinmn ta diena. 
Viri trokštu pamatyti ’‘Vn- 
karienliutj,” arta Kristau* 
Kančios dramų. Kai-kurie jau 
ir nekantriauju, vienas kito 
kluurias, kada važiuosim į 
BridgcjMirtn išvysti tų miste
rijų. eitai ta jau diena ir priid- 
nrtinu, tai yra kovo 21 d. bus 
atVHidintns šis veikalas Ar. 
Jurgio parapijus svetainėje, 
prie 32-ro place ir Auburn 
avė. Nepamirškite tos dienos, 
kud nereiktų apgailestauti. His 
veikalas bus pirmas ir puikiau
sias už visus. Vaidins Av. Ku 
Mimei” Aktuirttiijos nilkiėli- 
nės. Rėmėja.

druugijn niekumnei noat- 
■ niaukė nuo aukų tėvynės reika
lams.

Kitų draugijų pirmininkai | 
paaiškino, knd aukas priduos 
vėliau, nes nelaikė <lar stmirin-: 
kimų. k. a. Av. ^Mykolo Ark.,' 
Av. Cecilijos dramatinė ir Av. * 
Kazimiero.

L. Vyčių 5 kps pirmininkus į 
A. Mureikn u; i aiški no, kn<l rv-. 

I čini nenuilHtnnčiai Vvikia Baž
nyčios ir tautos labui. Paniški 
no apie Vyčių organizacijų ir 
ragino jaunimų raiytics, spies
tiem jx» vyc’ių vėliava.

Po rinkliavai .vakaro vedė
jas paaiškino, kad aukų surink
ta $120.75. Niekas netikėjo, kad

i IaItc tnaSaa ......v ‘^••71 
lis sudės tiek nnkn.

Dr. Marini už ižgydynų manęs 
iš snukio# ligos, kuris sirgau vasa
rio 1 <L Buvau dideliame išgąstyje. 
Iš priežaaiict didelio ŽĮnonių miri
mo ir man nebuvo, rodoa, vilties 
pasveikti.

Taipgi n čia pniai Issž&uddead 
už prirodymą lo gydytoju ir už vi
są rūpestį.

Ačiū tariu klebonui, gerb. kun. 
M Krušui. už geriausius patari
mus.

Didžiauna ačiū p-nial Gilienri.
I kad manęs nrdavč ligonbufin. o n»- 
' nuc laikė kaip «ro vaiką. Esu da
bar linksma kaip |>avasario dienelė.

8. Mvrlinltttf.

TA NORTH SIDE.

Northsklieėiai gražiai pami
nėjo tautos, šventę, Av. Kazi
miero dienų. Nora ta šventė bu
vo ketverge, bet, patogumo de
ki, tapo uukrlta j nedėlių.

Kovo 7 d. Ar Mykolo Ark. 
parapijoj. svetanėn susirinko

ta siūlės tiek aukų.
Tai-gi už gmisha aukas, var

dan Lietuvos, vardan kareivių, j 
kurie nesigaili savo kraujo,1 
nesigaili gyvastį aukoti už tč-į 
vynę, tariu širdingų ačiū.

Aukotojų vurdlU:
Po 10 doL: Marciukevu-ia. 

ir A. Grigo ra vičig.
Po 5 doL: K. Šalčiumi ir V. Į 

Nausėda. x ,

“Rūta'* pirmų kartų pasiro
dys Dievo Apv. Svet, Bal. 
(April) 6 d.. 1920.
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Lietuvos Pašto Ženklus
Genaudas būda* pnoiuutuuo pinigų Ueturau, tai LnHs'ee PaMo 

ženklai (markia,) kurios yra a t vežt m iš Lietuves, kad amerikicSai nu
sipirkę gairių r.uanpni aviem^ems netik dėl laiflrų. bet ir didesnę su- 
tną. pinigų vietoje. .

Kiekvienu perkantis Lietuves Palto ženklų nemažiau kaip ūl 5 auk
sintu ($L26) gauna paliudijimą, kurį nurinntua Lietuvon kanu au 
Paito ženklais. Lietuve* Valdfia paketo eyvah nfni«.l. T*.**? ■ą* 
Iždinės stotyse.

Paitaženkbai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, M), 40. 60 ir 00 skali
kų. taipgi po 3 ir po 5 auksina* viena. (100 skalikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 26 centus už auksiną.

Lietuvai Palto ženklai paruduos tik iki 31 d. Kovo, 1930 m. Mažiau 
kaip už vieną dUierį markių neįiunėltmc

Itrikalaskitc vietiniuose Tautu* Fondu *kjnua>c arba pas centro sek
retorių.

- • K. J. KRUŠINSKAS, | jįgė>
45ū Grano Str., Brooldyn, N.
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