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Sugryžo visi vyriausybės
* nariai.

GELEŽINKELIEČIU 
REIKALAVIMAI.

SENATORIUS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. ,

3,000 žmonių žuvo Leipzige
PANAIKINAMI MILITARI 

STŲ VIEŠPATAVIMO 
PĖDSAKIAI.

BAISUS DAIKTAI DĖJOSI 
LEIPZIGE.

Noske pasiliksiąs kokiam 
laikui.

Tam meste buvo įsiviešpatavę 
spartakai.

Berlynas, kovo 22.—Prezi
dento Eberto parėdymu čia at
šauktas nepaprastas karės sto
vis. Intemptas karas stovis 
gyvavo vos porą dienų ir pa- 
mokinėje pasirodė, kad gyven-- 
tojai aprimę.

Visam miesto prašalinami p 
naikinami visokio militaristų 
vt*š|Mituvuno ženklai, kaip (ni 
vielinės dygliuotos tvoros, vi- 
šokio? rųšies barikados ir ki
tokie Dr. Kapp’o palikti sini- 
liolai. Lygiai patvarkomi iš
imojo vyrmusjHbės ofisai.

f
APasakojama, kad apgininio 

ministeris Noske pasiliksiąs ir 
tolinus savo vietoje. Tik neži
nia kaip ilgam laikui.

Buvo pakelti euinrkųs prie?! 
žydus kurstymai. Bet šiandie' 
jau kaipir aprimo, čia žydai' 
ištariami kaipo didžiausi pro-i 
fiterininknf. * "

_________ i---------
BOLŠEVIKAI NEATAKUO 

ŠIĄ 8U0MIJ0S.

Coblenz, kovo 22.—K Suk- 
soniioa miesto Leinziiro čia at-- • ,t- ♦ **•
keliavusieji keli amerikonai 
pasakoja, kad tam mieste dė
josi baisus daiktai, kol miestą 
paėmė vyriausybės kariuome- 
n j praeitą penktadienį.

Tenai ligi praeito šeštadid- 
nio siautė generalis dreifai* ir 
smarkios agitacijos prieš miji- 
taristus.

Paskui j inkilo anarchija ir 
miesto valdymą pagrota’* -par- 
tnk^i sovietas. Vyriausybės ka
riuomenė pagaliau- apgulė 
miestą.

, Praeitą peuktadieii} Valka 
Imu? buste buvo susirinkę 
apie 2.000 žmonių. Kareiviai 
atidarė anuotų ugnį prieš tą 
bustą, šoviniai pakėlė buste 
gaisrą, kuriam žuvo Šimtai 
žmonių.

Pirm to dar gutvėse per ka
lias dienas buvo sekę kruvini 
susirėmimai.

Abelnai inuiuL Leipzige tu
rėjo žūti npie .3.000 žmonių. •

Berlynas kovo 21 —Prrod-

visoj ilruudvuburgijoj paskel
bta nepnprarin* karės stovia.

Regulnriems kareiviams ir 
policijai įsakyta sustabdyti 
kiekvieną intarinmą prava
žiuojantį nutomobilių ir ieško
ti ginklų.

Jei jmis važiuojančius butų 
atrasti ginklai ir tam tikslui 
jie neturėtų leidimo, l>e jokiu 
pasiteisinimo turi bnt sušau
dyti. sakoma prezidento purė* 
dvuie.

I’ngaliaup parėdymu perspė
jami Berlyno gyventojai, kad 
po saulėleidžio jie neišeitų 
gatvėsųn.

Visur įsteigti nepaprasti ka
rės teisiuni. '

Mieste kaipir normalis stovis.

Aiandift' čia mieste gyvuoja 
knipir normalia stovis. Atrodo, 
kad po žudynių žmonės kiek 
aprimę. Ramvlię tačiau* drum
sčia parrir.ančir^ iš kitų mie
stų žinios. Kitur dažnai įvyk
sta susikirtimai. Tai vienur- 
kitur komunistai antmetę savo 
valdžią gyventojams.

Kaip dnug ir plačiai komu
nistai įsigyvena, nieko tikra 
negalimu pasakyti. Tik žino- 
tmi; krut komunistų sovietai 
visur platinu kuodidžiausių 
betvarkę, kursto darbininkus 
neklausyti teisotos vyriausy-

,*b.-.
Ir purinui Berlyne bijomasi 

| komunistų užpuolimo. Atsi- 
■ ginti paruošta kariilomrnė ir 
j net policijos Htsarga.

Svarbesnės gatvėse, jyiaė 
Moabito šone, pataisytos vielų4 
dygliuotos tvoros. Visur stovi 
pnnuišti kulkosvaidžiai.,

Sugryžo kabineto nariai.

Į - Vuknr iš Stuttgnrto parke
liavo kanclicris Bnurr, užruiie-

1 žinių reikulų minutėm Muel- 
' ler ir pastų ir telegrafų mini- 
Isteris Gienberts. Aitie miništa
ria i po parkeliavimo dalyva
vo tarybose *u streikuojančių 
ilnrbinmkų atstovi* ir pnėmė* 
darbininkų reikalavimus, sulig 
kurių atšaukta? generalis 
streikas. •

Niekam čia nieko nežinoma, 
ar įvyks bent kokio* n t mainos 
vyriau* yb**** sąstate. A tai dan
tį ketvirtadienį ^sušaukiama 
steigiamojo hUsirinkimu seri
ja. Gal susirinkus atstovams 
bus jMigalvota apie ntmaums.

Berlyno ajišviestesnių gy
ventojų nuomonė tokią, kud 
vyrmnstyhė parilikrifmti kaip 
buvusi ir pati Knppo valdžia 
nepragnišanti.

1

Washington, kovo 22.—Vie
tos suomių pasiuntinybė gavo 
žinių, knd rusų bolševikai nu
sprendę (įauginu neužpnldinė- 
ti Suomijos. .Jie apie tai pra
nešę Suomijos vyrinnsyliei.

BOLŠEVIKAMS TEK?
21.000 NELAIBVIŲ.

Londonas, kovo 22.—Bolše 
vikni iš Maskvos praneša, kad 
jų kariuomenė pietinėj Rusijoj 
paėmusi nelaisvėn dar 21,000 
Denikmo kareivių.

TIESIOGINIS RINKIMAS
TEISĖJŲ.

......... ""
Washmgton. kovo 21.—Se

natorių* I*n Follrtte iš Vta- 
comdno valstijos padavė • se
nu tan bilių, kaipo ainendmentą 
šalies konstitucijai, kad fede- 
niiini lėmėjai butų renkami 
žmonių.

SKAITLINGAS AIRIU 
SUSIRINKIMAS.

Vaknr teatre Auditorium. 
Chicagoje, įvyko skaitlingas 
airių ir jų salininkų susirinki
mas. Kalbėjo atvažiavęs iš
Nevr Yorko Airijos, respubli
kos prezidentas de Valera.

Neišpasakytas enimijazmns 
pakilo tarpe kelių tukrtnnčių 
žmonių, kuomet pakviestas 
kalbėti prezidentas de Valera. 
Rodėsi, jog aului milž'.iiikns 
teatras nuo pakeltų ovacijų. 
Per keliolika minutę aalė ūžė 

aet ^stgrindų d* 
Valerai.

VOKIETIJOJE LABAI PA
VOJINGAS STOVIS.

Tokių žinių apturima 
Londone.

Londonas, kovo 22.—Oia ap
sigyvenusieji žymesnieji vo- 
kiečiai afihiri Irnisių žinių iš 
Vokietijos. Pranešamn, kad 
šiandie Vokietija atsidūrusi 
ant civilės karės ugneknlnio.

Visa Reino Westfalija {at
lėkusi spartakų (bolševikų nr 
komunistų) rankoena. Visur 
plečiasi baisi anarchija.

Civilė karė nciftvengt'ina. 
ne? spartakai organizuoja rau
donąją armiją. Ton unnijon 
pereina vyrinusyliės kuriuo 
menė.

Yjieė nrutralėj juostoj spar
takai smarkiai darbuojasi. 
Mat, ton juuston sulig taikos 
sutarties be svarbaus reikalo 
negali ineiti nei vokiečių, nei 
talkininkų kariuomenės.

Spėjama, kad jei spartakai 
ton ilginu platins ir palaikys 
niinrvliiją, prieš juos užleis 
talkininkų armija ir praplės 
okupncijine? teritorija?.

KOMPANIJA DARBININ
KASIS DAVĖ MILIJONO
DOL. VERTĖS AKCIJŲ.

Melrose Parke du lietuviu 
mirė nuo svaigalų gėrimo:

Darbininkams leista rinktles 
ir 3 direktorius.

•

Pittsburgh, Pa., kovo 21.— 
Pittsburgh, Butler and Har- 
tnony Consolidatea Railvay 
and Power kompanija savo 
ŽCO stf armėnų, kcndnkta 
ri.i ir kitų darbininkų padova-

JjOUif itaržanskh ir Michnel 
Gnndrimą*. Nuodingų svaiga
lų jied^ gavę vienam m liūno.

nojo milijono dolierių vertės
to» kompanijų.- akcijų.

Be šito, darbininkams pra
nešta, kad jie iš savu tarpo iš
rinktų iria. atstovus, katrie

ruHybojr žmonių arinio* paraduoja ?r
kaipo direktoriai.

—
Washington kovo 22.—(«’<•- 

lojinkelm dnrbininkn nt«fnvni 
Muutav vni imu gvleiAiukvUų 
kompaniją atstovų pareika
laus padidinti darbininkams 
užmokestį.

1,S50,000 darbininkų vardu 
bus jMireikuhiutn per metas 
$l.luiuajO,tM>> dauginu užmo- 
kesties.

Šiandie kompanijos per vie
nerius metus darbininkams iš
moka *2,770.000,000. Paskui 
per meta reiks išmokėti $3,- 
870.0000.000.•r

l)el to kompanijoms prisi
eis žymiai pabranginti nnialo-' 
jimąri geležiu kelinis.

Buvo labai sensacijinė byla.
i

• •

LEBANAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ FEISAL'O 
KARALIAVIMĄ.

Paryžius, kovo 21.—tabūno 
gyventojai .pakėlė protestą 
priei princą Peisai, kurs jmi- 
siskelbė Sirijos karalium.

Tokyo. kovo 21. — Sužino
ta, kad Japonijos vyriansybe 
savo pasiuntiniui Pekine įsa
kė pradėti vesti tarytais su 
Kinijos vyriimsvlie Shantungo 
klausime.

Washington, kovo 21. -To- 
mis dienomis senatus balsuos 
reikale paskirto valstybės se
kretoriaus (’oHiy tinkamumo 
užimti vietą.

BERLYNE VEIKIA GINK 
LUOTI BŪRIAI.

Crnnd' Rzpids, MicTi.. k..vo 
22? TTrimam
kalėjimu nubaustas S. Valriį 
jų senatorius Truimm 11. Nexv. 
berry, jo brolis iš 15 senato, 
rinus politikinių {uigelbininkų. 
Senatorius gavo du metu kalė- 
jimo ir $10.00(1 jMibamlos.

Byla buvo‘labai sensacijinė 
ir brangi. Atsiėjo dauginu po- 
ros milijonų dolierių. Senato
rius ntrastas kaltas už pavar- 

dojimą nelegalių priemonių 
prieš savo rinkimus.

a

Sulig Michigiinu valstijos 
' įstatymų priešrinkiminei sena
torių kandidatų kmnpnnijai 
leistina išleisti vos npie 4 tūk
stančiai dolierių. Tuo tarpu 
senatorius Nevberry savo 
kampanijai išleido kelis Rim
tuti tūkstančių dolierių, bi tik 
įveikti savo oponentą ir jrntak- 
ti sonntnn. Tad bylos metu pa- Į 
aiškėjo, kad jis sonntorystci 
kaipir nusipirko.

Teisnmn be jo buvo pa- ' 
traukta daugiau šimto ir jo 
kampanijos vedėjų ir agitato
rių. Bet iš pastarųjų teismas; 
atrado kaltų tik 15.

Nubaustas senntorius tuo-; 
jans padavė apeliaciją. Ir pra-Į 
nešė, kad jis iš senato paišei-> 
rią.«, kibą jei to pareikaJau-Į 
siųs patsai senatas.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.8.)

Atšauktas generalis darbinin
kų streikas.

Berlynan, kovo 20.—^'ia vei
kia astru.- karės stovis. Ka
riuomenė neleidžia atsinaujin
ti kruviniems susirėmimams, 
kokie ėia buvo įvykę pirm ke
lių dienų. Bet kitose Vokieti
jos vietose krūviui susirėmi
mai nepaliauja.

Čia pranešta, kad komuni-

bvrgą. Mųelilahrriną. Dim.-rl- 
dorfą, Gotlm ir Cotthas.

IM karės -torio prezidentas 
Ebert paskelbi* visą ei’r aš
trių parėdymų, pililytinų g>-- 
ventojam>.

Po saulėleidžio žmonėms až- 
dratfrin būt gatvAan. Suimti 
gatvėse* su ginklais žmonės bo 
teismo sušaudomi.

Visas Sclnverin paliesta*- ge- Į 
norai i o stn-iko. Siaučin tik j 
vieni plėšimai. .

Vogt lando anglių npskritvj 
komunistai progresuoja. An- 
glckasiai grūmoja suiuiikiuli 
kasyklas, jei komunistai butų 
įveikti.

Veimaroma sovietų, išėmus 
apirubę.

Drezdene išviso 
žmonės.

Pomeranijoj seka 
streikas.

šaudymai ętcttgarte.

žuvę G4

genernllc

Ktnttgario prirmiesr ruošė

Maudo ii revolverių.

Kivi |m> žiaurių mūšių iX- 
nriujo jKiteko vyriausylH«> 
kontrolėm

Kassel’p skaitlingos gaujos i 
mėgino šturmuoti militarines, 
.stovyklos. 17 žmonių užmuštu į 
ir 84 sužeista.

(iotlm valdo komunistai.
Hanover’e pasibaigė gen«*ra-Į 

lis streikas. Darbininkai sn- 
gryžta prie savo darbų.

Knkiiusioji kariuomenė np- 
leido Brolau su senąja šalies 
vėliava. Žmonių minios ėmė 
purkštauti ir pašiepti. Kiek 
palaukus prnsirlėjo aprikau-1 
dynuri. Dnug kareivių ir šiaip 
žmonių užmušt.*: ir sužeista.

Berlyne atšauktas streiku.

Generalis streikas eiu par
baigė mi dnrliininkų reikalavi- 
muis. Reikalavimai yra tie:

Išginki uoli ir |aiiraukii at
sakomybėn Kapp’o karįuome. 
nę.

Nubausti visus valdininku*, 
katrie buvo pripažinę Knpp’o 
autoritetą.

Panaikinti visas priešrvvo- 
liurijinec organizacija* ir 
įsteigti apsiginimo jėgas, su
darytas išimtinai iš unistų 
ilnrhininku.

Tuojaus pravesti įstatymus, 
LmH& kurių įlarbininkni turėtų 
teisių hendrni su darbdavinife 

j valdyti darbo įstaigas.
■ KuwM*ijaliziH>ti kasyklas, po-

■ tašo industrija ir elektros in- 
j duririją.
| Praplėsi tocljalta įstatym- 
I dą%ybė« programą.

Ataiatatydiati apgyni mm trd- 
»nisteriui Norite.

FKliSlElb PAKELTI KOVĄ rusų bolševjkų utkakiuiuo. 
Kuomet talkininkai butų Už
imti Turkijos malšinimu, kas 
neleistų Imlšerikams persi
mesti i»er Kaukazą, atsisukti 
uuo Persijos ruls*žių ir su
jungtomis su turkais spėko
mis užtclti prieš talkininkus.

Talkininkai tą pavojų labai 
gerai pramato ir prieš jį juu 
šiandie g.-iniinami apsisaugoji
mai. Turima vilties, kati taip 
neįvyks pinniau. kol neims 
pravestas reikalingas patvar
kymus turkų šalyje.

Vokietija turės naują kabinetą

Anglijos užruhežinių reika
lų ofisas gavo in(omineijų, 
ka<l šiandie Vokietijoje pirmu 
tini? uždu vinis bus tuojau? 
sudaryti koalicijinj kabinetą. 
Sakoma, be tokio kabineto ur
bus galima nuraminti užsiJicp- 

i snojusiojs šalies.
Sakoma. dubariiaĄ piezidMu_ 

tas Elx-rt išbusiąs savo vieto
je neilgiau, knip tik ligi at
einančių rinkimų. VyriaMfr- j 
la-je tuo laikotarpiu ]»sibk- 
sią« dar ir ministeris Noriu*. 
Bet jis turinius kitokį nž.Li 
minią. Nes npginii’Ąr-tHiUMėeaai 
riu bu»> paskirtas kokis i"’. 
generolas. Nintjan kabinetai. » 

1 bus priimti ir dešiniųjų piirii- 1 
in atstovai. Bus imtasi gali- įį 
mų priemonių autruškinti ■
kylantį liolšrv'trizmą.

šaukiasi pagelbos.

Ehrrto vyriausyla’*, anot 
depešų iš B.rriyno, pažada į- S 
Mokiniui piklvti taikos sutar- r 
ties sąlygas, ta-t podraug sau- j 
Iriasi talkininkų j»ag»*llw»s, t4n- į 
ko, talkininkui turi pristatyti 
Vokietijai rrikidingo nuisto ir 
pngellsdj kr "litais.

- Monarvliistai ir niilitari.Mai 
i jnu įveikti. Negreit Ims pavo- 
; jntis iš jų puM*s. sako vokiečiai 

Didžiausi šiandie vidujiniai 
(naminiai) Vokietijos preši- 

4..< ^.--4----- -- .limnai --  vcu ’'jmiioarti j
vikni) ir nepriklausomieji bo- 
rijalistai (bolševikų >ėhri»i). 
Ainndie jie gavo progos neri
mauti.

Tad šituos priešininku* rei- 1 
kia suniužginti. Taiu tikslui 
reikalingos lirndro*’ jėgos. Tuo j 
tikri u ir bus sutverta kmdicl- . 
jinė ministerija.

PRIEŠ TURKUS.

Vokiečiai šaukiasi talkininkų 
pagelbos.

Londonas, kovo 21. - - Talki
ninkai ūžt'miė Turkijos sosti
nę Konstantinopolį. Imtasi 
visokiausių priemonių prie? 
savo priešininkus tnrkus. Žy- 
itii dalis liuku veikėjų suareš
tuota. Iš jų daugelis jau de- 
portnota iš Konstantinopolio 
į salą Malta.

Tad >u sostine veikiai ir be 
didelio vargo apsidirbta.

Kas kita yra Turkijos gilu
moje.

Sulig apturimų žiuių. tennii 
turkai baisiai nerim.'tujn ir su; 
tuo prisieina rimtai sl-ai y- 
ties.

Turkų įincijonali.-tų |mrtija 
ir unijos ir progreso komitis 
tas nuspsvmlę jokšno bndn; 
nepildyti Turkijai padtiotų ta
kos sutartie^ sąlygų i, kiek
vienam žingsnyj prieš’itie.« 
talkininkams.

Nacijonalistai turi armiją.

Turkai nncijonalistai 3’ur 
kijo* gilumoje turi stiprią ar
miją, katros būriai dožnni už
puldinėja talkininkų okupaci- 
jines •kariuomene-. Kol'tn ar
mija gyvuos, neims nej kalbos ■ 
npie turkų pasidaiimą.

Knd sunaikini i tą armiją, 
talkininkams prieš ją vppnt 
reikia pastatyti armiją. Tal
kininkų urmijii ne i«k turi Imt 
skriitlingu ir išt?«ik<»iim. Is»t 
lygini pasižymėti it kitokio
mis nepaprastomis ypatyliė- 
mis.

Reikia atsiminti, kad Tur
kija yra kalnuota ir knlvnotn 
šalis. Dnug vietų yra tiesiog 
nepricinnmų. Kas blogiausia, 
kad turkai gali pradėti prieš 
talkininkus pasalingą karę, t. 
y. išpnsalų Užpuldinėjimu*.

Bet talkininkai neatsisako 
nuo io z.ygio. i urkija turi Imt 
nunmlšintn, patvarkyta ir pri- 
verstn prie paklusnumo. Snko- 
iiia/ veikiai 'busianti pradėta 
ta kampanija visais šonais.

Yra pavojaus nuo bolževikų.

Bepig Imtų tnip apmnlšinti 
Turkiją. B<-t yra ir kiti pavo
jui talkininkams. Kti> nežino

- t. -t /t ve-

į RU8IJOS BOLŠEVIKAI A- 
PIF. SUKILIMUS 
VOKIETIJOJE.

Sako, vokiečiai suokalbiavę su 
rusais.

PUIKIAI PAVYKO “VA-
KARIENBUTiS.”

Londoną* įtorn 91 — Ki- 
hirkštip.iu telegrafu iš Mask
vos bolševikai aiškina pasta
ruosius sukilimus Vokietijoje.

Tvirtina jie, jog pirm poros 
savaičių prieš revoliuciją Vo
kietijoj. Berlyne vokiečių mi- 
litnrislai turėję .riaplą konfe 
ri’ncjją >n rusų ••juodašimčių” 
vadais. 1? rusų konferencijoje 
buvę Akknuidr Gurkov ir ku
nigaikštis Volkanskii.

Av. Kazimiera Akademija. . 
auklėtinės Av. Jurgio par. sa
lėje, Chicagoje, vnkar sulošė 
Kricinn. VnnAizu. <Į»-nn>.. »•'>-+’’ 4

“Vakari pabūti*.”
taxširna> kuopuikinusiai pa

vyko. Zmpnių buvo kupina 
svetainė.

KOVO 22, 1920 M.

ChicacKi. — Ainndie gražus 
oro* ir šilčiau; aytuj nepu 
vns oras ir pavakarėje 
mgs lietu*.
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Kauno Maištas.

priv’-a-.’iij. Lietuvos vnhlSin 
jau susekė, kml to jiono titu
las buvo glavkoverko. Tai bol
ševikiškos zobildninėti žodis. 
Jis susideda iš keleto rusiškų 
kapotų žodžių. Žinodami tai- 
ševikiškos zobikiainės taisyk
les spėjame, knd glavkoverko 
reiškia: glnvnii kovenskiį ev- 
reiskii revoliucijonnii koniis- 
sar, t. y. vyriausias Kauno 
žydų revoliucijos komisnras.

Iš to negalima tvirtinti, kud 
tas vadus hutų buvęs žydas. 
Vienn raidė e gali reikšti ne 
vien “cvreiskii”, o ir.kitų žo
dį prasidedantį ta pačia rai
de. Antra, bolševikų ir žydų 
organizacijoms guli skirti ne- 
Ądų koitii-iuų. Dažnai jie tą 
ir padaro. Jei In.-ai asmuo Im
tų turėjęs augštą vaklvietę 
Lietuvos valdžioj*’, ypač jei ji
sai naudotųsi pri tartim dau
gelio kairiųjų socijalistų ir 1e- 
btaančių Lietuvos vnldrietėso. 
ir mokančių agituoti Ameriko
je, tai lengvai suprastume 
priežastį užtylėti jo pavardę.

L Šiandien *pm»*dinnme efici- 
julį Lietuvių Valdžios prane
šimų apie neseniai įvykusį ka
reivių aukilurių. Visi džiau
giamės, kml tu- .sukilimas ne
pasisekė; visi taip-gi nuošir
džiai apgailestaujame mirtį A- 
merikos karininko, žuvusio ti 
maišią ta>miilš»niint. Oficijali- 
lJcluvoa pranešimas nepasako 
jo pavardės, bet iš telegramų, 
tilpusių Amerikos laikraščiuo
se žinome, kad tai buvo p. 
Harris.

X._ Buvome girdėję, kml vyriau- 
f siu karo vadu vėl tupu pas- 
f kirtus generolus S. Žukaus

kas. Bet pranešimas sako:

“Vyr. Kuro Vndas genorola.* 
-leitenantas Liatukas nuvykęs 
j Panemune*’. Matomu, kud

Centralizacija
Lietuvon Misija ketina su

vienodinti visą Lietuvo.-. šelpi
mų. Tų Miimuiymu pradeda
ma vykinti nuo Raudonojo 
Kryžiau*. Mat šiandien yrn 
dvi lietuvių organizaciji tais 
pačiais likrlnir: katalikų rau
doniui* kryžius su dideliu 
pluoštu surinktų pinigų ir di
delėmis krūvomis daigių ir 

•džiova serganti liberalų orgn- 
nizaeijėlė.

Kitą ryk Egipte fyaonnr 
sapnavo, knd karvės,
prarijo penėtąsias ir liko liv
ro.-. Mų- Misija ne faraonas ir 
nesapnuoja nei neveda laisva
manių politikos, tik ne viską 
žino kas Amerikoje yra. o iš

"”fru katou gen. 2uk.au.--kH* Euhuhj^ utsivežė, įproti vi^ką
labai neilgai bebuvo Vyriau
siu Karu Vadu.

Pranešinu- minėta.- tarp su
kilėlių Antanas (irigaitis. Jis 
nėra tikros brolis žinomo Uhi- 
cagos surijaii.-to. Jie yra trys 
liruliai: 
ilnis — 
gw- ir 
vyskupo 
tras yrn 
Chicagos 
Trečius yni Justinas: tas jau
nu dar nebaigę* mokslų. J n 
turi ir M-seng kurių try? 
jo mokyklas.

Kauno maištus |strod«>, 
partijinė agitacija veikiu 
tuvių kariuomenėj<>. Kol 
kariuomenės itauguuui palaike 
dnbnrtiip valdžią, ta*t malo
niai yrn viena partija, kuri 
lutu*}** patraukti k«r*?Vtę- 
pric aaSfK.

UetuFos valdžia nviižt**kti- 
tini atkreipta durnos į tų pinu 
jingą dalyką. Pati valdžia 
leidžiu šule regulerės kariuo- 
numės organizuoti nert’gulerę 
karinę šaulių jiegų. Kudn ko- 
ki* nor« n«muo pilnns nc<voi- 
kos ambicijos jirnorės mi 

• i'ers-ti daluirtinę Lietuvos va! 
džią. jis jnn turiu iš ko rink 
tte Jei regulerė kariuoti** n* 

į nepasiduos jo gohštumo tik-- 
ltUns. tai jis dnr turės šaii- 

* Ims. kurie bus mažiau af-ar- 
t eiU» ir miternu prigalmiugi uim* 

triri«to*ios valdžios.
Kitų viešpatijų prityrimui 

V -----su

Ė i* turėti šalyje dvi karini or- 
gnnisaciji. Mes svetimnis pri- 
tarimais nešinaudojnmv; no
rime patys išbandyti pavojin
gų žaislų kenksmingumą. Ka
da pttsijucimc daug pralieję 

virai kitiems, tada ui- 
parojmgą žaislų.

Ofirijalte pranešimas xj- 
•ttiŪMte pavardės nns-

t

FT

vyriausias Ahk-an- 
Pijus. Ta* yra kuni- 
kanaunijiku.-, Seinų 
intgelbininka-. An- 

Pijus — Aleksandras 
stsijalistų vadu*.

IM

knd 
lie- 
kas

centralizuoti.
Kada faraonas jtubiidu, tada 

nei liesų nei riebių karvių jau 
iielH'bnvo ir jis jas visai užmir
šo. žinant Amerikos žmonių 
įpročiu* ir dvasių galima spė
ti, kad ir mes velkiui pubtidę 
nelienisiuio nei tuščio nei jiil- 
no raudonojo kryžiaus. Neir-ė- 
gstantieins žegnotis kryžiaus 
išnykimu.-* gali ir (uitikti. Lu
ini giiliiiuis duigtus. kml lai 
*utiks ir Amerikos lietuviams.

Už jokius pinigus įieapsiiu- 
tuuie naikinti Raudonąjį Kry- 
tdų. Bet neriiudorime, jej kiti 
jj pamiki*. Kai-kuric nuke- 
iavusieji į Lietuvų veikėjui 

neteks algų. Tada jie užsidirbs 
duonos gydydami,Žmones. Tai 
»us pirmutinė ceiųrnlizn- 

< ij<>- mikli. Ta mikli ne.-kumii.
t VJunpotijtK- vridia-

liztmjtinčios savu viešų veiki
mų užmuša žmonėse |Nisitikėji- 
ruų. Tat labai aiškiai imityti 
l’nineįizijos istorijoje. S»-j»ty 
uioliktimie šimtmetyje Liudvi
kus Keturioliktasis viskų su
vienodino Prancūzijoje. Aš
tuoniolikto ’imtmečiu pubni 
goję pakilo didžioji prancūzų 
revoliucija. Zinon<*- nentkė|«> 
perdiilelio vienodinimu, l'ž vi 
-u? mintiio Paryžius, vi-i pil 
dė Pmyžiau- j-ukymu-. nu 
menų -mminingumui nclieliko 
vietos.
.Tų zumjo Rusijos carui ir 

jų ministrai. Bet jiems nidčai. 
kod yra skirtumas tarp jud 
1*4 i>!4tMVUAIf II IIVIIUŲCIV IM* 
►ų. Petrogrado nugštioji valdi- 
ninkui nuteisindavo Rusijos 
centralizacijų sakydami, kad 
kaimuose ir mažuose Rusijos 
miesteliu****- m-rit kalu muily
ti. Protaujančių asmenų kų lik 
ištohkn Pctcrburgui; tai ji*, 
girdi, turi mintyti už visų Ku
si jų. Ir ištieeų viskas buvo 
suvienodinta carų Rusijoje. 
1‘ctrogrudns paėmė į savo nm-

T • •
Deiei Suirutes Lietuvos Kariuome 

nėję Kaune.
. -. i

Apie sukilimą dalies kuriuo- 
menės Kaune gautas yra tok
sai oficijulis Generalinio fltntai 
Viršininko prantteiuins. Himne 
pranešime atsitikimai iš 22 ir 
23 dienos, kuomet buvo suki
limas, šiaip aprašomi: 

Oficijalis pran. N. 1148. 
Vasario 22 diena.

10 v. 35 nūn. Raitelių pulku 
didis, su karininkais, orkes
tru, apginkluotas atėjo ant 
aikštės prie įgulos Bažnyčios. 
Pareiškė savo reikalavimus. 
.Su atvykusiais kalbėjosi V v. I 
liausiu.-* ivuiu \ uuus Gunaro-1 
Iru* leitenantas Liatukus.

11 vai. Raitelių pulko dūlio 
ramiai rikiuotei tvarkoj išsi
skirstė.

11 v. 13 vai. Garniai, jog rai
telių pulko, KomcnJant liros 
kuojNij, Panemunės jgu’os da
ly j eina bruzdėjimas.-

13 v. 20 min. Gauta žinia, 
kad Vyr. Karo Vadus Genero
las-Leitenantas Liūtukas nu
vykęs į Pa nei n u n ę išklausyti 
reikalavimus kareivių 11 at
sargos batalione suimtas ir 
piiuilpintns Artilerijua pulko 
nuovadoje.

Tuo pačiu laiku sukilėliais 
suimti II atsargos batalione 
ii Artilerijos pulko karininkai.

13 v. 18 v, Sužinota, kud 
š.irvų įgulos dalys: 8 jh-t. 
pulkas, 6-to pulko 1 batnlio* 
mis lieka ištikimi. .

18 vai. įvvko siisRmidvmas• • • 
tarp snltih’lją ir Sanru įguto? 
• taliy. Sttkilėlim šaudė iš ur 
tikri jos.

18 v. 50 min. Paleisiąs per 
tiltų į Panesmnę šarvuotas au
tomobilius, ištikus utsfmrai 
kulkosvydžiuose grįžo atgal.

20’/j vul. Gautu žinia, kad 11 
atsargos bataliono ir artileri
jos pulko knrininkni piliuo- 
.-uoti.

Vasario 22 — 23 naktj.
Iš generalinio štatai daug 

sykių kali s-1 a su sukilėliais 
Puiicmiinėjc įvairių dalių var
liu ir tokiu laidu jų jfagos ir 
pienai sužinoti.

Priimti žingsniai prie ryt 
dienos op«*nirijij.

Vasario 23 dieną.
.*> vai. Alvyko iššaukta iš 

Kaišedorių 4 ptat. jnilko kuo
pa.

0 vai. K pulko <lalis pradedu 
žygiuoti pirmyj) |M*r Nemunų 
j Pmieniiinę. Vienu 
siųsta į Kokį.

8 vai. 2 atsargos 
careivines užinitus. 
traukinai Prienų link.

11 *-3 vai. itanemunė apsuptu 
ir užimta. .Maištas likvi'luu- 
ta*. Daugelis sukilėlių suimta. 
Generalinio štabo Viraininkaa 
jai-intau liem-I^it Nastopka. 
Atvykęs iš Kauno Lietuvos

Valstybės Tarybos narya kun. 
VL Miromis yra davęs šiokių 
paaiškinimų.

Vasario 22 dienų raitelių 
pulko dalis ir nekurtos Kauno 
Komendantūros Kuopos susi
rinkę prie Soboro per savo 
delegatus pareiškė Vyriaurią- 
jam Kuri liemenės Vadui savo 
reikalavimus. Reikalavimai bu 
vo daugiausia ekonominių tu
rinio ir prie jų pridėtas vienas 
politinis pageidavimas, suteik
ti kariškiams lenu'- dalyvauti 

mų. Vyrmuriąjam Vadui at
sakius, kad viai ekonominiai 
reikalavimai jų yra jmnuLtac- 
ti ir . Vyriausybė pasistengs 

’ iš savo pusės tekintiems rri- 
, kalavimains užgalių padaryti, 
liet prie šio pridėjo, kud bu-

kuopa iš-

batu liūno 
Suki lėtini

kas ir mokslų, ir liibdaryte., 
ir visuomenė* veikimų, ir deg- 
imSt purdavim-jiuių, ir sjiaii- 

<lų. ir dailę.
Iš tu di<lėlio siivienmliniiho 

atsidarė, kad Petrogradas ru- 
iinosi taip gi žemės ūkės rri- 
<alnis. *lr dvidešimtame nmži- 

je nebuvo metų, kad kur nors, 
Rusijoje nebūtų buvę lindo. 

Visa* bekeliant sulig Petro- 
<rr*ubi k*!****ltes* *****<<Į**rA>

dus pateikimo tų reikalavimų 
yra neteisėtas, tų patį kariuo
menė galėjo padaryti neda
rant j**kių denma.-’ racijų. De
ivi politiškojo reiknInvimo. ji
sai, kai|M> kariškis, ir-gi netu
ri tos teises, lai jo- negali ir 
kitiems suteikti, taigi Šį tvi 
k a lavintų jisai pateiks Vyriau
sybei ir atsakymų karuomenci 
gulės duoti tiktai, pasitarus 
su Lietuvos Vyriiuisyli*. Vy
riausiojo Vado atsakymus pa
tenkino kariuomenę ir įituii i h 
mini išsiskirstė.

Tų |Miėių dienų apie vienuo
liktų valandų ryto primestu bu
vo Generalin sUaIhih. kad at- 
sargOA baudijtmas Panemunėj 
ir-gi pradėjo nerimauti. Vyr. 
Karo Vadas Generolas Liatu
kas pusirįžo ir.leiį nuvažiuoti, 
mniiydnnuts. kad ir ten jum pa
siseks rainiai sunervintų ka
riuomenę nmnaliįnti. Bet, nu 
važiavęs 1’anaum^ėii, rado jau 
sunervintų kariuomenę aštm 
nej formoj. .Vadovaujant dau
ginusiu kitataučių, kareiviai 
jau mėgino plėšti amunicijos 
sandelius. Prabilus Generolai 
Liatukui, jau jo nvbepaklnusė. 
ir trys vyrai rusiškai ir lenkiš
kai prie jo aštriai prabilo. Nu
ginklavę iiuvedv į kainhurį, ku 
riainr jau buvo suareštuota 11 
atsargos bntalijono karininkų. 
Suareštavus Noriausieji Karo 
Vadų, apsaugos '.iue-zmaūteris 
p. Merkis nuvažiavo j Hmicus. 
kur stovėjo 8 tas jiulkus. ir pa
reikalavo iš Pam-iniinės sukilu
sio batolijono dclegiitų. Atėjo 
dvlt-gatai ir pateikė savo 33 
punktų savo reikalavimų. Dau
giausia ir-gi ekouumiško turi
nio su pridėekHiH.iiek tiek po
litiškos, kaip va: tniH*s daly
vauti Steigiamojo Seimo rinki- 
miifMe, laisvės -uminkimų ir 
žodžio kariškiem^ Vice-inini- 
steris p. Merki*., atsakė, kad 
rcikahiviiius ji-ai tik imki pri
ims, kiviu jie pnlcfa aaun-šluo-

lų Vyr. Kaiu u kaus-
kius ir išduos sukilimo vaitus. 
Sukilėliai į tuos Vioe-mintete- 
rio reikalavimu* 5 vnlsad^ po 
pietų atsakė šuvinis te kasuu 
lių. Neturėdami daug šovinių, 
iššovė keliolika kartų. Keli šo
viniai krito į vidurį miesto, bet 
nuostolių miesto u<*|iadarė, tik
tai Auncuose viena* šovinis 
palaukė į medinį namelį ir jį 
uždegė. Per visų linkt į .sargybų 
laiko 8-sai ir (šsai pulkui, ryto 
metu atvažiavo iš Knišctiorių 
p \*ariakojo pulko dar vionn 
kuopa ir apie aštuntų vidaud/į 
Panemunė buvo paimta, suki
lėliai suareštuoti, tiktai neku
ria suskubo pnsitvėrę dvyliką 
.uko.ų palakti. 23 Į
landų ryto pakėlė riaušes lakū
nų nerikiuota kuopa. Jų leng
viau nuramino, tiktai, dejn, to
je kovoje žuvo vienos Ameri
kos karininkas, liko smarkiai 
sužeistas ir jier valandą mirė. 
Kova su sukilėliais neapsiėjo 
Im< aukų. Daugiausia nukentėjo 
sukilėliai; neturė<inmi savo 
tarjio karininkų ir užtenkamai 
k-nlkn^v^į.Į-iĮų, ginė? VMffl 
atkaklumu ir per tai daug nu
kentėjo. Numalšinus sukilimų 
viskns vėl grįžo gvron vagon.

Ištirti priežastims sukilimo, 
susekti jo tikrąjį šaltinį Vy
riausybė jiaskyrė tam tikra ko- 
misija, į kurių inėjo prof. Val
demaras, vatetyhta gynėjas p 
Ski|ielis ir juristas Hymša. I jg 
kolei dar komisija neužliaigė 
.savo darlx>, sunku kas tikrai 
dar pasakyti, Is-t tame nelni- 
mingnme sukilime aiškiai pai- 
niojnei lenkų ir rusų bolševikų 
cinlRi. Tat tiek pnpa<nltnjn kun. 
Mironas. Laikraštyje ••Lietu
va“ nuo vasario 25 <1. jmtilpo 
toksai Generaiio Hiatai prane
šimas :

GRNERALIO STABO 
PRANEŠIMAS.

1S»2O. II. 23.
N Batai i jono ir N ha t n rėjos 

nesąmoningoji kareivių iteli*. 
tamsių agitatorių tie lietuvių 
kilmės kurstoma, vasario 22 d. 
pukėlė Panemunėje bruzdėji
mų prieš savu vyresnylię. Maiš
tininkus vedė ne lietuvių tau
tus asmens. Energingai ap
siautus Panemunę. Sanrų ir 
Kaunu ,gnlo» dalims, brasdėji- 
mos numalšintas. Kurstytojai 
ir maišto vadai suimti. I*ane- 
niun*« įguloj gyvenimas inėju į 
savo vėžę.

Generolas britanantiu 
' Nastopkų.

O ta* to įdėta ir šitokiu žinia:

ŠTAI LIETUVOS LAISVES 
PlUEfilNINKAl, KURIE 
SUDARĖ sukilelk; 
BRANDUO1J.

.Sekantis (iraipante pasirodė 
Clerotaudo žydų dienraštyje 
“Dic Yiddesche \Velt,”

Poną* Schaffer, gerai žino
mas žydas, Amerikos pilietis, 
gimęs Uetuvuje, |abai pasek
mingai darbuojasi pardavinė
jime Naujosios Respublikos 
Lietuvos Paskolos bonų ir tiki
mės. kad visi Clevelando žy
dai, ypač tie, kurie iš Lietuvos 
n t keliavo, prigeltata toje gar
bingoje užduotyje.

Lietuva žydams visados bu
vo laimės šalis. Zvdų išeivijai 
antroji tėviškė. Tenai kįlo di- i

Uliul u^ ĮĄ, U»MIU>AU A J - 
rai. 1 sietuva visados buvo žydi- 
jok prieglauda. .

Kuomet kalbama apie <li- 
ūžtuosius Judaizmo mokslinin
kus, Lietuvon vardas visados 
užima ž>’mią rietą. Taip-gi, jei
gu ktdha yra apiu garsiuosius 
dailininkus, matematikus arta 
numylėtus dainius žydų išeiri- 
j<»j<*, be Lietuvos paminėjimo 
negalam: apsieiti.

2y<lmuM Europoje Lietuva 
tai Palestina, o Vilnius tai Jc- 
ruzalLs. Apart šito Lietuva žy
dui yra meilesnė už kitas Euro
pos šalis, m-* žydai Lietuvoje 
niekadoa nebuvo persekiojami, 
nesijautė svetimais ir gyveno 
taikoje kaip broliai.

Kun-gi, kuomet laisvės va- 
iunda atėjo dėl Lietuvos, žydai 
kartu džinugiosi su lietuviais. 
Tarjs* Lietuvos miniaterią trys 
raminsi žydai: D-ras Solovei- 
črkas, J. RacheJovicz ir H. Ro- 
<cnhanm. Dangvlte žydų tržiinn 
svarbias rietas Lietuvos res
publikoje. Daug žydų oficierų 
randasi Lietuvon armijoje.

lĄetuva dabartės nori išpnr 
duoti už Rt,tXW,(W0 dolierių tas 
nų. Jus, katrie galite šelpti Lie
tuvą šiuose garbinguose sie- 
kinosr, ur negritasite lJetuvai 
a t si irt ori tarp kirų tautų! 
Clevelnndo quotn yra ijltai.tast 
Jsitikinę esame, kad žydai 
Clevctando užims žymią vietą 
pirkime Lietuvos 1 jiievės tanų.

Kun. V. Vilkutaitiz

LIETUVA KRUTAMU08E
PAVEIKSLUOSE.

23—24 bu* Phitateipbia, Pa. 
temvkite kur bus rodaino 

• \*
draugo įnikraštije. Rodis Kati, 
nas Kilmių Išdirhystė.

V. K. Puodžiūnas.
•*i»m*m**»***i»«m*«***«

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Nuartu iatama Ir mokymo badu Jų* 
trvnpa talku itaaokot* viro ama- 

♦«» ■**’-----•-••H-«• l - - •• —*

Alsa iuri|a« a*dx*auai.» u *e«u*u- 
»>u» kirpimo, d**iitntnf ir niarltno 
•byri**, kai klakvlaa** **ua* gero* 
praktikos besimokindama*.

ViaaoM viuvimo akyrluoM malino* 
vareisoa *laktro*

Kt-loeiam* klokvHm* ateiti bUo ko- 
kluo laiku, dten* Ir ar vakarais, pa- 
allluri'-u Ir paalMbKt d e! mIvcu.

ratterna daromo* aullc mliroa vi
sokį* aUllau* Ir dydMo t* bet kurioj 
ruadtj Imyroa,

MASTĖS DESIGNING
SCHOOL.

1

te

«■

1C

nw

«

*

-U

Dt.A.BURKE
(Lietuvis)

«1( W. Marke* BU. 
FottartUe. Prtu>a.

pxwr!b prttesi 
Nu» t Iki lt raJ. ryto 
Nuo 1 tiri 1 vai. p* platų 
Nuo (Iki t vai. vakar*.

x

Dr. P. P. ZALLTS t 
Lietuvis Dantistai

J. F. KmuiUka, Vndtjaa
1»# N. ŠTATE 8TREET. CHICAGO.

Kampas taką Su akt «-tą loby

y..........................  —

Dr. L E MAKARAS
Llctnvta UrdytalAa tr Chin 
ni..Ua*«i >MM s*. MteMct 

T.IHmu rali*— SU Ir r«IU
Chlr»d>j. <blO Iki. W,x>4 

Tik Kctruy* vakak* MH> IM Iki ’

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

CUJCAGO, ntrsniii 
THrfocas Yante MBP 

VatsstoK — f Iki 11 K ryto: 
4. po putų Iki B rak. NaJėlIo- 
ml» ano 1 Iki t ra!.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojai ir Chirurgas 
OfteM 4930 W. 13 8L

Kmbp. *» Ckmr*
llM IU* W. *» Arrnor 

T*I«Tmmm Clotr® >«M 
Ofląu Cleacs 4S 

KALBAMU UKTVVnKAI
K

Vyriausio vado (glavkovcr- 
ku) |»uvardč tuo tar|iu neskd- 
bianui.

l’yriausins kondsaras Sta- 
nislav Geccvič.

Etai ir kitų maišto galvų pa
vardės;

tiirdon Triibiu. M aks t* tašo, 
Jolin TevcL Tauta* Mieline], 
Liudvik Numnt. Zefer Vulf, 
Slaliodu Smuicm1!. Aliulis Sta
sys, Jnn'Grablrvski, Zibermau 
Vulf, Veitcr Kosta, Grigaitis 
Antanas, Vaišvilų Bronisinv, 
Liutkevič Jrrzy, Pažennik 
Franc, Bnrkov^ki Vnclnv. kli
kas Jonas, Brazaitis Petras, 
Začynskt Piotr, Jnkubovski 
Atidrezej. Grider Frrivdrd. 
Rnžennik Krane, Bruk Ix*ita*r.

Jų lar|N» yra ir nekartekių ;< 
te* to, daugelis jų ir lietuviškai 
nemokn.

Lietuvos rulsjjOs 
informaciją Biuras

Tsl Prover 7»M

Dr. C. Z. Vezelis 
rimvis hentihtas 

VaUodos: šuo » ryto iki » vak.
Nedaliomis pasai sutarimų

4711 tm. AVBMtia

JOSEPH G W0L0N 
_ietwi8 Advokatas 

no. ia haixb hriuun 
Orr*aim« TaL Hmabciat (T 

>(U W. U-*4 
T*l. RnekvsU •»»»

• r,i—Iii ifci<

I Belgui elgiasi priešingai. 
Jie rauna prh alinių asmenų 
siima/iyliis ir v<-dauiM> tuiudin- 
fcns įstaigas nr draugijas. To> 
Iteaiigdiunos, lieatiprtaiumos 
pnrio« susiekta šunai*. Tndą 
jo** pačios {tajimla įsikalą vie
nytis ir silsi vii nija ta* valdi
ninko jmlirjHiuo. Tokiš susi- 

įliajuiias būva nunokęs ir svei
kus. Jis nevaržo laisvės, netem 

. pin visuomenė.- ant sttVv su
galvotu kurpaiu^ n negamina 
nejinsitenkiniiiM) vyriausybe.

Kur nėra centralizacijos 
ten n Iširam La keletas centrų* 
Tie lenktyniaują vieni su ki 
tais ir lautai įienpamjMa. Go
riausias daiktas kada YM0O- 
durnu.- gaminu rcikata-. « ne 
teorija. Vieni to~n<MmpraHtR. 
kiti to m nori. ihmpartijm- nr- 
l»a asmens noru# labiau brau- 

► ■— r"’x:-----

kud niekus Petrogradu nv|»n 
įtikėjo, niekas liuosu noru ne* 
ĮUidėjd jam dirbti. Atėjo va
landa, prievartos nebegalimu i 
buvo jHHiaudoti ir Rusiją pa ‘ 
ėmė ta.ilševikni. Jie ją tol val
dys, kol ir jų cvntraliincijn i 
jbjura.

Nėra skirtumo tarp jirau- 
euzy ir rasų: centrai i znei 
bejieuj blėdinga.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

1’’i» *• į __
tma ui tėvynėj m

I
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DMUGAS

Į LIETUVIAI AMMOJE.

OMAHA, NEBR.

Senai jau “Drauge” matosi 
žinučių iš šio mieOto. Kai-kurie 
gal jau mano, kad otiMibiečiai 
tėvynes Lietuva*, daibe ap
snūdo, bet taip nėra, nw vietos 
lietuviai jnu nuo senai r<«ngė»i 
prie pardavinėjimo fi. L R 
tanių. Viso to rengimosi ir viaii

• tų laikytų aiisirinkimų nerašy
siu, nea dienraštyje užimtų 
dau£ vietos tik pažymėsilLkad 
vasario 15 d. tapo sntoertn^tn.

v,.v- e

KEIKALADJA KKIKALAUJA

jai.
Tuoj ix> sutvėrimo stotie* 

pamatėm laikraščiuose, kml 
Uctuvos Misija aplankys ir 
Chnaiios lietuvius. Didelis buvo 
džiaugsmus ir visu smarkumu 
ėmėme* rengtis, kad koiškii- 
mingiaubiai ję priimti. Nutarta 
pakviesti miesto valdininkus ir 
šiaip įžymius amerikonu* pasi
tikti unt stoties L. Mis’jo.
Darlišėios lietuvaitės išpuošė • 
svetainę kaip galėjo (žinoma ir 
lūžų pasidarė). Kareivini pasi
rengę buvo nulydėti Misijų sve
tainėn. Žodžiu sakktiL juisi ren
gę buvom koiSrilmingiausiai 
sutikti.

Bet štai paskutinėj dienoj at
ėjo telvgrumn, kad nepribus 
majoras Žadeikis į Omnhų. 
Vieni nenorėjo tam tikėti, kiti 
nežinojo ir jiaskirtu prakal
boms iuefu dauguma atėjo 
prie svetainės, bet didžiai nu- ( 

--- A-.- mr’iHF imiy jn --

•• 
kurie svetimu protu gyvena. Il
gų laikų jie buvo ktaidinumi no- 
rijujtatų laikraščių, gi dabar jų| 
giminė* Lietuvoje viAni sukini- 
dilio. Netrūksta I^ietuvoje bol- 
ševikiriių agentų, kurie leidžia 
neteiringiL- paskaliu- buk vis
ko iš AmvA Lietuvon pristato 
mn. tik darbininkai nieko ne 
gauna. Vien tik ponai eu kuni
gais viflKųrauinta. Lietuvos juy- 
dieėiai lengvai įtiki triname 
metalus ta rašo savu gmiinėnis 
Amerikoje tai?kus atpasakodn-K - , T • f

netemutgas paskaliui, buk jie 
tikrai žinų, kad iš Amerikos 
visko parleidžin: ir miltų, tr 
uutaoa, ir cukraus, ir tt. ZJcdta* 

'bttiiia tat. kad sodžiaus gyven
tojai lengvai tiki , Jie manu, 
kad ne tie jMHiai ir kunigai, tai 
5»em.- nė dirbti nereiktų, A- 
nie rikn išmuitintų. Tikras 
surijalistiškas rojus butų. Gau
nantieji čia tokias žinias, ypač 

;tta, kurie savo vadina prugresi- 
staix, bolševizmo užnuodinti ti
ki tiems pranešimams ir kenkiu 
Lietuvos paskolai.

AjMvieton, ajišvietus, apšvie- 
108.

I. P.

GRAND RAPIDS. MICH.
_ ______ i

Ant balso kun. kun. Kuktos 
iš Vilniaus, pirmininko Šelpi
mo Nukentėjusių Karėje drau
gijoj, čia susitvėrė minėtos dr- 
n<»s skyrius ir jnu aukų vaidu Į 

i*iiujr. ktod rr-iintijjų Im-tUVv,- vyskupo Karrvirmus |»vr Liv-
11 i»u-

Misija nepriima. Viki muūminę 
grįžo: vieni apgiulcstaudaini. 
kiti išnictiuėdnini, treti net kal
tindami Lietuvos valdžių. Gir
di, jei jai musų nereikia, tai 
mums jos. Nesmagus susidarė
įaijudis.

Atsilankymas maj. Žadeikių 
butų nukėlęs Lietuvos Pnukolni 
mažiausiu tukst., daugiau, 
negu dalmr galėsime nurinkti. 
Jo atsilankymus būt išblaškęs 
abejojantiems abejones ir tėvy
nainiam* sutrikęs daugiau 
energijos ir pasišventimo tu
me darbe.

Teeinu nežiūrint to, aštuo
niom rinke*jų poro* pasklido j>o 
lietuvių numus. Didžiuma vie
tos lietuvių noriai jierka L. L. 
P. bonus. Žinomu, tarp kviečių 
randasi ir kūkalių, taip ir tarp 
lietuvių yra tokių, kurie išrikai- 
binėju. kiti net rinkėjams i»- 
tnetinvja; yru dnr ir tokių, ku
rie ir negražiais žodžiais rinkė
jus pavaišina. Bet visa tai kan
triai kenčia, nes saldu yra ta 

-wIranl.it» .lai I4vvnš« Vrn ir

tu vos Misijų pariuutė 7, IMKI 
auksinų.

Noriai užsidėjo mėnesinį 
mokc-stį ir priima aukas per- 
siilutiiiiiii'Vilniun. Tut ataišau- 
kiuine į gerus širdies lietuviu^ 
kam brangus Vilitins ir Aušros 
Va'rtai, nomgailėkiti* aukų.

Pirm.'—klebonas, kun. A. 
Dckiiis, rast.—A. Mandeiko, iž
do globėjai: A. Bernotas. Pr. 
Mikulenas, L. Abramnitis. D. 
Turskas.

Aukas malonėkite siųsti šiuo 
antrašu: Rev. A. Deznits, 1348 
Quarry nw., Grand Rapids, 
Mieli.

i

A. Mondejko.
P. S Kas Klikos nvinnžitin 

1JU0. tų .vardus skelhsmie liiik- 
rašėinosc.

$16.00
MCIIGIMUH III m<hi:kix.

iHil kvsraua rabrtko ‘darImi. algų* 
iiHikMtnn (44.0d Mvart+J; (8.00 bonua 
kaa Mvalto tU v**tavu durim frritna 
l>>Uu4l»«M olandu* »tll Iki L;IO.< 
*ubaU>ntie Iki 1 vajamlai

REIKALINGA PAGELBA.

Mes siūlome jums ]uislovių 
vieta gura alga, prityrimas ne- 
reikalingas, dirbti kui|>o 

pRckįerini , 
Truciierini
Prie Mašinų 
Araemblerial
Langu Plovėjiai 
Prie rievei torių 
Alavėjini
Issinoti į kinus
Šitie ir kiti tiarlmi ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri- 
‘♦Jr nn“

Fabrikas arti Llyborn, 
land ir Belmont linijų.

Atsišaukite į 
Einployment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki
A Įsišauki t

x

Ash-

4 A)

Stewart Warner Speedomcter 
Corp.

1828 Diversey Parkway.

KeikallnKl Vyrui prie rrt iglilo irta- 
a y VVarebnnna Įtartum paatuvua JOc | 
vulnndn IS|>nidll<ML

Cltk-n^o Klonutn X Tnutnlt-r C<».
1M5 W. Ktrrcl.

REIKALINGAS
I>u<uik»l<l« pirma runku carai per* 

mmanatilUi pilu krpUno. barba* ant 
vimdau, mokevtta rara. Aurttaukite: 

1U7&4 Fvrry Avė.
( RomUuh! ) CIUraeu

aUOKAUKGAK i
VLtur-.....TU; b•*— ”• ——..i t.—

rciji-a ptlUuH'tl >5 akrų uk; — 
nurvt. Autoaulciie

, I5A4 Wr*t llarrtMm lafrfvc
Trlrlotta- Mou. 4M7.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Prie lumberio.

Union Inlerior Finish Co. 
5319 S. La Šalie Street.

visai suklaidintų, žinoma tie,

iniiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimim

Nuirk LaikraiiBlio-Ksperskaiięs šio faprsininio.
Zruonr* pralvIdUn <!aux ptainsu uul haltrodilu iA kariu ot*awna nt- 

Bunr<Ualn>n. J*l|ro nori būti utxunMlntn<i Ir turHI <eru ItukrrMi ul 
lemt kaina nor1’* MlridO kaip Ilk MH Kelrodi,r*nl Leilkroitljlnr* 
tnra ooraaltMUaMn at**n<Minima arba aucmtinamv plnlncut

■oa laikrvdia »tu pumrtMa* u pirmoa Muaro* uiaUtuiUu. laitu* m- 
laiko leialMui Ir laimi «nm«u* au 
Mtiin nt-ciotl Jia turi kalendorių 
kurta rodi, uirmOMua. dlmuK Ir iurr 
imtina* nienuhn a|iur1 rodo ud>- 
Ou* minutaa Ir ackuudaa.

Ala >«lkr,Hin.l 
yrn iM»r«u<H)unii po u «ua*-
—i«U* 4X O.** oil— nm
(».»4 Ir pHe to kicktltnaa koalų- 
maria sau* uratu pnaukeuoia Ietį- 
olu«rll Ir kifcrntn pėtl) PYKAI. Alo 
abudu daijka* xm», toru met«u« 
po ||.?S ka.funBJ pirtcai laikrodi 

ėrkai nno tinta. Utniintn ne- 
IMutino tfklri'k (tu a>- 

it*r. įdrtUMna* (14 kroaoa irnkln-

i

LHBERIAI.
Dėl IftttŽK fandres durbo. Di- 

žirninius algos. Pastovu* dar 
Ims Atsišaukite.
Stromberg Motor Company

64 E. 25 th Street

LEIBERIAI.
Dol htundras, darbas pasto

vus Atsišnr.kitc.
LINK BELT CO.

30 th & Stewart Avė.

RFJKAUBMlUS MOTHBIS 
l*rlc tartavltno ouperoe. 
Dtirhor pastovu* 
Gert** aanltartlk.» nanlrso*.

Jlnidy RObvtlnlrtldent 
<a nil\M»V HniSTHKRS 
rnlvn"i"Tuiub,t Slmi.

VAIKAMS.
indivulunle ln»uukrlja titnkjTiaa 

ilnpnrtiiitnt** de! nuily vnlkui'lų. Va- 
AliKijMUt koturlMilc-Uinta rulnulti M 
CtUoaųųiL AiJrt-vuokiia.

Plnvtitr Virtu Pnrk. III., nrtn 
M»M<n,hr Tvtri|i>r. KnntliaryM 

—— 7uh4<Mia, (nunil 2e.li*.

BfflK V1.IMGI
Vyrui Gcl pakavimo dulktų vare- 

Itblforiy, rsirbaa Movus. SOc. | va- 
Intuln fradUti).

Cliliasu Stonus- A. Tnutafcr Co.
W. «••> Strrvt 

l tam e V III.

I'ABIUKO l'MIElJlt

S=!L-«

=

GVARANTUOTAS

iiniiiiuiiiutuiiuiT

tiek <Uuk PinigM jau >Ta siunčiama per Bendrove tr keliai persiuntimui ant tiek pa- 
dabar •

Musu kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: '

yra ikmokami | vien* mi-

Jei nori ta) Rali pinirua

Mea Jau Ruunuiuo Holų, kad pinlcal per ratu «lu»tl nueina Lietuvon Ir 
neoj laiko

l>cl plaleaniŲ Informacijų roAyk tuojau* ant letniau paduoto adreso, 
muint priduoti alkklol «ura*yta aevo adresu ir kam piniffua atanfiato ir mes Juoe tuojaua iiaaiųaima.

Lithuanian Sales Corporation
414 W. BR0ADWAY BOSTON, 27 MASS.

1

AR ZINAI
knd tan yrn vtHiIka) Balinio; kad per Liotuvla Prekybos Bendrove Tamrt* greitai gali pnaiųoll pimpi 

imviLkUuni Lietuvoje?
Kn danei 

lc-tųr»vjo. kad

Jeigu nori įdėti savo piningus A j| 
kai! im-Lių 34*X | turtu* nr <lauxUtu 
raiyfc tvilutlauilatna* luuUUcinltuu I ŠM JK y 

BOND & SHARES SYNDICATE
Katultarj* W»t aou Uruadmty 5n> York. X. Y.

V

MBfMKA /

IŠTIESK PAŠALPOS RANKA 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

PERSIUNTIMAS

ieo auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 >» 60.00
300 o 6.00 4,000 >9 80.00
400

•
8.00 6,000 99 lOp.oo

500 10.00 9.000 99 150.00
1,000 f > 20.00 12,000 99 200.00KeikallttCA. Darba* pavtnvu* Ge

ra ninkcaUM, darbu aplink) t»c* Boro*.

.Mcrrinuu- Mfs. Co.
1313 K &&UI Gout l OlunNt RI.

<. tiliapn.

NAUJOS KNYGOS

REIK Al.IKCtl- krtitti^lni prtr trmte- 
riSkų kotų Ir andarokt). I‘aatavi vio
la. gara ruokontb- AtalAauklta

W. TAKK. 
iCOC Tl’. Ra-rriMm St.

Tvl. Motina 45ST

REIKALINGI.
IM sinkvriai; prie t rimavi

mo: geri mašinistai, taimeriai 
presu operatoriui. Gera alga: 
gražius apielinkes.

Atsišaukite H. A. Myri>, 
Knųiloynicnt Mgr.
Whitman & Barnes Mfg. Co. 

1000 W. 120th Street
9

»

50c.
20c.

40c.

1. Legendos urbti jinsakojimas lipu- Kūdikėlį Jėzų
2. Mandagumas-.-................... ........... ............................
3. Trumpa Bažnyčios Islorijn ir Liturgika..............

Kits nmi turėti gnižnn- imsiskaitymo ir naudingų 
knygelių, j-igykite šitų* knygeles.

••DRAUGAS” PUBL. CO.

1800 W. 4Gth Street., Chicago, UL
X

X

Lietuvos Pašto Ženklus

’ MKRCi.MTlX.
I < meta Ir dnuaiuu. drt l<*njrri«tia 

Ir Crarnua darlto imuou muilo fa* 
brikt' Ir boa alrppoj. muhMitne l»o 
Ibtt. | valanda Ir birnuc uiarcaitro 
Kali tridlrbtl nuo i;o Iki (10 | aa- 
vattc dirbant nūn (tokio, va landi* 
nuo 1 tArrio iki 
tmtomla Iki I 
rvnav dirbti.

.Įlieti

4:14 vakare «u- 
ateik tie i>mI>

B. UrUlcj C»>. 
H. Wr41* M r.

KKIKAMYGOK
ašanoptotr nu* aui. murtat*

darbo. Trnurpou valundua; c<>ru mo- 
LciUe. A toi&aukile

M, J. Acalir A Cit.
intHt — 1MM tio. ItmrtKim btr.

MOTEI!U, IR MlOCl.lVOS.
IK-I <n>cr*rltnn jr-aAlnų prie loaR- 

vau* fabriku darbo
mtyrlinaa n«mkalin*a*. bet 

niūkiu AtiatiUia) »mr1kulW-t!
Altouuetr llnirr Company. 

mo* Moraliau IU,U.
t

luti

GYVENK GRAŽIAM MIES 
TELU.=■

jB*L M<- gulimo Juim> parduoti
2

tuMs o«i»n« nnnnKtvi. Kuumrt 
arlalkyal laikrodi. įvorių reti ir 

ij volli. Ataimttak tnr* ptrriniuroatii*' 
ukcani-dlniiua arba rrallnuiuc p|. 
Itln<iia Mt«wltr« 
tolimai hayttB CM. Ibiu. 3«t 

13*3 A. Ilaytae A»r. cCrtcaRV. III. 
BmiiiiiiiiimiifmHmnimmmiiimmHtiiiimmttiiHiitiiiHiiiimmiiiiiimimiiiui
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{Naujas Mėnesinis Laikraštis “MEILĖ”!
iM-idila Kuu. 51. J. ( rtama* “

erciHunrral*: S

Metam- ... ...
I’namcviul ....
l-nvltnl*. nuimtai*
I I rrti Im- i | i im - Intu ■ «••«■••

Ala I*lkru(č4u ubalali* "Alulle Irtcvo", nrtymo tr 
Vedamu* Iiyna) kaluliu lakoje dvantnjc Adreoar:

••MriM.”

1

i

yHiHimiiiuiiiHiiiiimiimiiiuiiiHiiiiiniiiinfiiiiiiiiiiimiiiiiiimiliiiiiiHiiiiiiiiiiiii!: 
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didelius Intus GRAŽIAM DĖS 
Pi.A ĮNEŠ, kuris randui tik 
keliu* jiuuuLu* tuauuuMu ia 
niierio ant Nvrth Wmdęm R. 
R. M<s galimo šiuos lotu# jrar-

—x t*, i.-* £-&£__ .12'

LAIKRAfiTIS 18 LIETUVOS'TALKA'
Skiriamas Koperacijos Reikalams.

Liet n v mina laitui pravartu susijuižinti su tu laiknicio 
turiniu, ypaė už«iinumtiotns prekybų ir pramone ir tems 
kure interesuojasi tais dalykais.

Turime 2, 3 ir 4 utim. Plr vieni- numvr. LV.,
Viri ttjs 4'.te.

DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
z 1800 W 46 th Street. Chicago. 111. =
ftnimimmiiimiiiiiimiuiiiiunumiiiiimimiitiiiiiiiiiiuiimiumiuiumiiiiiiimnff

=

■
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=

ENGLANDFR

aa— a. .. Ja 4 K. *-*-«*- —
W«» MTKIM •%•*«<((»

mažų rimti f mokėjimu o balnu- 
ca nnt lengvų mokejičii). I)mii> 
lietuvių šeimynų jau nusipirko 
žemes riuiMMA ir jau prndnk 
rintyti gražiu* ruimu*. Cianais 
yni- m>pqiraKta proga prari- 
Mdinti >š tvankių mie«to Halo. 
Rąžykite. TclcfonuoJate arba!

Atsilankykite Ganai 6296

G« naumua būtina pmnanthno pinigų Lkturon, Ui Lietuvon l’uito 
ženklui (markės,) kurios yra atvežtos ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti Mvienurienis netik dėl laiškų, bet ir didesnę au
nu, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis ineturoa Pašto ženklų nemažiau kuip už 5 auk- 
ainua (*1.25) Rauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždines stotyse.

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 00 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų radaro auksinų). 
Parsiduoda po 25 centus už auksinų.

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

Reikalaukite iuIh.h.um- ThiIms L’uimL stytiUMi u«bu i*a* įtutro sek
retorių, į

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

K

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!

__ .. :i*4 r’**a-**x:« ia j inon nuv xv u. b%wv ini MJi^jguaiv iv u. tunu 
“DARBO VALANDOS”

K" LAIKRAŠTIS TIK $2.00 
Neturint šiandienines braiigi-iiyben, mėa n»v<> lii-tmirtins 
vimuninnir Įindarvin |m<gų pqg|li nnueinigų 1 jukrarij nvo 
int^ta:” 
užsirašyti l-uikvaštj tai siunčia tuojaur už pmuinenitų t&AJUtį 
i-mkrašiį guu> pėr mi'liu*. Adre.-uulutv:

ii

AT.._ m 4

t ė-
IMI-

Dal ini Valandų?.’*. Todėl per šiline MėncMOS kar. nor

■V-ą, DARBO VALANDOS” FUB. C0. 
64H Sttperior Avė. Y ‘ Ckveland, Ohio.

Mes turiniu vielų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj piantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos drauges galt už* 
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
|>iclų. Jeigu manai, kad tavo dukterci 
patiktų šis darbas atsiųsk jų pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Atsišaukite

Stewart-Warner Speedometa* Corp.
1(28 Dittfur

' .,A t.
------------------------------------------------------------------------------------------------—_

£
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CHICAGOS POLICIJA REI‘ 

KALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Pirmadienis, kovas 
Sv. Katrvna švedietė.

Antradienis, kovas 
6v. Viktorinas.

22

23

-

d.,

d..

PASITRAUKSIĄS POLICI- 
JOS VIRŠININKAS.

(’hitmgos policija tari .-avo 
organizaciją socijaliitis, atleti
kos ir pnsckminguiiio tikslais. 
Tai ym, tnip vadinamas, po
lietilenų kliubas. •

To kliulio pirmininkas (>’- 
Connor paskelbė 
laikraščiuose,
reikalauja didesnių 
nors pi sį.’ltk) daugiau

angliškuose 
knd imliemenni 

nlgti — 
|k>r me-

KOLONIJŲ
IŠ WEST SIDE.

Kovo 7 d. 1-nb. JSųj. 7 kp. lai
kytam sūri rinkime Aušros 
Vartų į ui rn pi jos svetainėj pdė 
Adelė Mnrazaitė buvo pasiža
dėjus įmokėti šimtų dolierių. 
kuri jnu išpildė savo duotųjį 
žodį. P-nia T* Ga*iulonienė 
j mokėjo 5 dol.

Vardu našlaičių, širdingai 
ariu.

Beje, tnme susirinkime įsira
šė nauja narė, Jazapata Stas- 
ki mirtie.

Našlaiti" 1

Sakoma* mil tu majoru.- |r<- 
Ifrijo* viršininkui atkręijjęs 
domų. knd ji- didmr turi pasi
darbuoti sumažinti piktadary- 
h<*> mieste. Nes jum bi-!a 
kaip tinkama patvarkyti js.- 
•icijii- departamentų.

ir jai jis to nepndnry-iųs. 
tuomet turįs užleisti vieta ki
lniu žmogui.

MATĖ. KĄIP PLĖŠIKAI 
PAŠOVĖ ŽMOGŲ.

i rado viešbučio svečiai 
žmonės any vakarų pn- 
kaip <ln plėšikai (vie- 
jų armijos uniformoj)

Dėl 
ir kiti 
matė, 
na- iš
Bluekstnne gatvėje užpuolė ir 
pašovė Bdvard L Buchnrd.

Nesuspėta pakelti trukšmas. 
kaip |dėšiku nkimir- 
l:< j pasprųdo į lllinois (’ortrnl 
cebžinkelj.

Nepavojingai pažeistas Bu- 
rhard nuvežtu- n:itm».

ITALAI IR GI REIKALAU
JA VYNO.

Su\\ Valstijų žytlams šalies 
vyrinusyb’ leido kas metai i- 
- įgyt i po di^iintj galionų vy
no kiekvienai šeimynai. Tas 
vynus, sakomu, reikalinga* žy- 
dnin- vartoti žydiškų švenčių 
metu.

Kitę tautę žmonės prieš tai 
pakėlė protesto*,

Dabar Chicagos italai pu
rei kala vo. knd ir jiems butų 
kusta įsigyti reikalingų kie
kybę vyno. Sako, kuo gali būt 
geresni žydai.

NELENGVA BUVO NIEK
ŠUI ATIMTI PINIGUS.

Miss Agnės Sprar.ger*. 1617 
Ibvon avė., einant vakare Jin- 
venaarood gatvėje užpuolė plė
šikes. Atėmė n u jos rankini 
krejmiukų, kurtum buvo $1.32
• t- SSMIISII

1 lošikui, anot jo- |H>rios pn- 
Atkojinio jMjlieij-i'i, nelengvai 
ntsiejo tas ttždnoliDins. Jinai 
pradėjus gintas. Su niekšu 
stis’glėhinvusi ir burnų jam 
iipilraskiusi.
---------
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PRANEŠIMAS.
Lietuvos Pašto ženklų arba 

štampų galima bu* gauti 
“Draugo” Ofise tiktai iki 1 d. 
balandžio m.

Administracija.
liuiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

A rCVHAVIS » rA«lX)«A|

a: petratis & co.
Mortgage Bank 

Mt A VT: STATI INSUMANCt.

Europeam Amfrican Borfau 
*«>■-• r.A.f.t P«.«w*** 
__  _*><’ ‘ 1.1 L-fcl— *.

■J4** •* C*mc« INaam
*

Prtkihi.-itrs knllsi-*, knd iš už 
imamds virto* veikiai |Misi-i 
trauksią- |w>licijo> viršininkas' 
(•nrrity, kuomet jam nepavyk
sią trumpu lnik„ npvnlyti n iv tu.* kivkvimam.

st<: tarylMii. Ik 1 taryba s'i tuo 
klausiniu nv-iskiihina.' Tam 
tikslui nėra reikalingo fondo. 

O’Connor apskaito, kiek ko
kios darini šakos darbininkai 
nžilirbii ir tuos irždnrb'm* pa
lygina su policmenii algomis. 

I’asiroilo, kad ein JH-Iicmr- 
nai labai prastai apmoluinii.

Pirmaisiais tarnavimo me
tai:: po Ii mum ii i Tnokama $1,- 
410 jH»r liūdna. Tokia alga gal 
buvo tinkama pirm dešimties 
metų, Isd ne šiandie, kuomet 
dvigubai pabrango pragyveni
mas ir viskas.

Paprastam senai tarnaujan
čiam poliomonui nemokamu 
nei dviejų tiikslnnčių pej nie- 
! ils.

TEISĖJAS PRIPAŽĮSTA AI 
RIJOS RESPUBLIKĄ.

Teisėjas IsHvnmtgb cfbjjn. 
lini pripažino A iri jos respu
blikų. Vienatri airiui išduoda
mus pilietyliės raštus paklausė 
nr ji.- atsižada p.nlony>tės 
tik Anglijos karaliui, bt»: 
Airijos respublikai.

ne 
i*

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
HURLEY.

JoM>pM (’iirvillc. taipĮnit ge
ras paukštis, vniriijrnio pro- 
kdioro ofise pri.-ipažini nii/u- 
d;« jaunų trukšmndarį liur
by, kurio lavonas rndai i.t- 
i.istns tpščinm loto ties IVal- 
iaeo jr 35 gat.

MOTERIŠKĖ PAŽEISTA 
AUT0M0BILIAU8.

N tiži noniiis u u tomobi I i u 
žinotojus vakare gatvėje siuar 
kini pažeidė Mrs. Izittie 
Stranc, 4757 So. Paulina gat.

Automobilius buvo tie švie
sų ir visai neauštojo jvyku* 
neini inoi.

VU-

DABAR GERIAUSIAS YRA 
LAIKAS.

Kutu jutu dirbti HuniktiMiini fali
niu- ir turėti —jeigu paturi ga
li Imt: bernu nnt Kovę* ir gyventi 
luimingiii.

Pirk Aini* funna*. o laimė juto* 
užtikrinta.

64 tikri] f urmu i Ilinojuj gerinu
si Imdiniuii, ilcriingiuitaiu žemė, 
pnikbj rrtoj, pri? geru k*l»v. pri- 
inininttsta klitttntua. 3 rnylio* nuo 
miestelio su 2 geležinkeliai*, puikus 
dideli* HisinuM ir kiti viri pnrnn- 
kumni. Porriduocb nž pusę prekė* 
kiek yra icrtA.

.Vi akrų farmu ra grriniiririn bu- 
dinkais tarpe 2-jų puikių mitulei i ų, 
ntlikoH iiinlnv «n fcJytm •* g** 

1 Užtai*, npie na 1114. puiku* nndnM. 
u|m Iis eiti* per vidurį fnrnio*. Par- 
iiduiMia Inlmi pigini.

Taip-gi tnrime didemių ir ma- 
bsuių fu nu tj lllinojnjc ir apie 
c'hieam ir lietuvių apgyventuose 
rirto-e. Platesnių žinių npie man 
fatnuta. kreipkite* p«*

S. Slonkmis,
. 3357 S. Holstod Si. Chicago.

HHHE \

IŠ TOWN OF LAKE.

iš-

tie 
la-

Praeitam utnrninke Alunmų 
1 kuopa laikė savaitinį auririn- 
kiiiuj.

Ahimnai turi pasibrižę du 
dideliu darbu atlikti, tai ym 
surengti tuojau po Velykų va
karų bažnytinėje svetainėje ir 
rudenyje didelį vakarų. Komi
sija išrinkta tuo rupinlies.

Po susirinkimo nlmnnni 
pildė programų.

(htl kns paklausti, kn 
ulunmai nuveikia tėvynės 
bui!

žinoma, visi ahimnai yru gi
mę ir augę šioje šalyje. Jie ne
matė Lietuvos, bet. tiesų pasa
kius, dauguma jų turi nusipir
kę L L Paskolos bonų. Jie re
mia paskolų dėl to, kad duoti 
pavyzdį kitiems, ypač atvažia
vusiems iš Lietuvos, kurie atsi
sako pagelbėti savo tėvynei.

Ne mes, 1x4 musų tėveliai 
yrn atvykę iš Lietuvos, kurių 
fioliar iš visų pusių priešai no
ri pavergti. Tat mes alumnai 
ginsime tų šalį iki tol, kol ne
bus ji apvalyta nuo visų priešų.

Alumnė.

SUMMIT, ILL.
«

i

Nedėlioj, kovo 14 d. via įvy
ko prakalbom, su pamarginimu, 
A. Topelio svetainėje, 5477 
Arclier nve. Lietuvos Laisvės 
Paskolos reikalais. Jos buvo 
surengtos pastangomis pp. A. 
Topelio ir A. Petraičio ir su 

| pngellia Brighton Parko L. L 
P. Stoties Komiteto ir vietinė* 
dmugijoK. Prakalbos, galima 
sakyti, pavyko, nea savo tikslų 
atsiekė. Nors tūlų priežaarių 
delei kviestieji kalbėtojai ne
galėjo atsilankyti, bet pasau
kus iš Chicagos greitai 
atvyko kiti ir prakalbos prasi
dėjo paskirtu laiku. Nora ne
daug žmonių susirinko, bet vi
ri gražiai užsilaikė.

Viaupirma p. A. Zopelia, bu 
vys virtiniu miestelio majoras 
ir vėliau teisėjas, pnibyio į su 
ri rinkusius, supažindindamas 
su šių prakalbų tikslu ir per
statė vakaro vedėjų p. J. J. Pa 
įeik j, kurs trumpoje kailio je pa
aiškino vnkrno svarbų ir 
knd iioatrilankė minėtieji pa
skelbimuose kalliėtojni.

Pirmu kalbėtojum buvo p 
Kareiva- Ilgoje kailioje nupie- 
kė reikalų pirkti L. L P. Imlius 
ir aukoti Lietuvos knr*»Ham.-, 
arba Aaulieniz. Kalbėtojas bu-

Į ten gyvenančių liotpvių jiabė- 
I gėlių. Taip-gi aiškiai nupieš 
Lietuviui dabartinę padėtį ir 
rvikolų gclliėti jn perkant L. U 
P. Itonu*. Jam pribaigus kalbėti 
jslė Piežiatė paileklemavo 
“l’irk Imnų,” Ibklemacija 
gražiai išėjo. Sitn pnnclė yra 
pasiž.vmėju* Brighton Parko 
deklmiatorė.

Po to kalbėjo p. .1. K. Enčo- 
ri.*. Brighton Parku L. L, Sto
ties raštininkas, .lis pinninusia 
pn si sakė esųs darbi žmogūs ir 
nesigėdija, nes Mikė, dabar 
yra dnrbininku Įnikai. Pasakė, 
knd odų ir pakiiikalų dirbėjas 
valdo Vokietiją, <> laikraštinin
kas, arba kares]><>mbntas, <lir- 
bęs Nru Yorkc uz $I2.«RI j ra-| 
uiitę dalsuuuJi' Ku-'iju, > 
lu kalbėtojas dokumentais, 
gautais iš Lietuvos, prirodė, 
knd daliartinė Lietuvos valdžia 
nėra jsmų valdžin. kaip kai-ku- 
rie sako. Perskaitė tik kų gau
tų iš Lietums valdžios atsišau
kimą į durim žmones, kuris aiš
kini parodo, kad visi ponai, ku
rio per jankiu šimtus metų 
ėiulp‘« lietuvių kraujų, suliėgo j 
Vnršavų, ten kr.!:: naujus Lie
tuvai retežius ir su lenkų legi- 
jonų jKigolba nori sugrįžti vėl 
Lietuvon ir čiulpti musų krau
jų, bet tas jiems nepavyks, jei
gu tik mes remsime Lietuvos 
valstylię pirkdami Imnus. To
liau kalbėtoja* jiaMikė, kai]) 
galingas šiandie yrn dolioris. 
Kaip greitai jis nuvertė nuo 
sosto Vokietijų* kaizerį ir išvi
jo iš Berlyno, tnip daliai* tos 
pats dolieris, arba tas pats S. 
V. bonns, gali išlyti lenku* iš 
Vilniau*.

Po prnknlhu p. J. A. Mirko- 
Uiuntui perėjo per svetainę ir 
surinko Lietuvos Šiauliams 
$17.25.

Sekanti aukojo:
Po 2 doL: A. Petraitis, A. 

Kišuna*.
Po 1 doL: F^Nacevičia, F. 

Gester, J. Bnkufls. F. Bornec- 
kia, A. Zopelis. Smulkių ntiku 
$8.25. .

Taip-gi daugeli* lietuvių pir
ko lionų. Kiti žadėjo pirkti nuo 
vietinių įgalint i rlni,kurinis vra 
p. A. Zopeli* ir A. Petraiti*.

Valio Suinmetierini! Gerai 
hutų, knd ir kito* nmže-nės ko 
lonijos pasektų.Sununito lietu- 
rių pavyzdį.

Girdėjau, kad vietinė drau
gijų nutarus išmainyti Suv. 
Vai. bond’sų už $100.00 j lietu 
viski) hunų. Gaila tik, kad ne
pamenu tos < Iru ugi jo* vardo.

Ten Buvę*.

t

I

* *i**‘ *
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Ateikite pamatyti “RŪTĄ” 
Dievo Apveizdos Svetainėje, 
Bal. (Apnl) 6, 1920.

ANT PARZmLTžMO.

ta cųf-*? ■ T*v* £' Ų

'Eocr) Pu-turc 
Trik a Story'

Ar Gripas Paguldė Tave?
Skaudamos Strėnos?

A
R pasiketi ii ligos, tai yra grip. influen sos kuri tave paliko su skaudamom strė
nom . Ar kenti nuo galvos skaudėjimo, jautiesi silpnas, nenoria dirbti, ir tavo 
inkstai neregulariai dirba? Nelauk ilgai! Daktarai sako kad dauguma blo
gumu ižai visto kuomet inkstai nereguliar ai dirba ir kuomet jie neuisiuromi. Inkstai 

turi begales darbo ir jie turi nuolatos būti prižiuromi. Jeigu nesijauti gerai nela 
uk .ilgai bet tnoįaus pradek vartoti Do&ns Kidney Pilis šiandiena!! Doans 
pagelbėjo tūkstančiui žmonių pagelbės ir tau. Pasiklausk savo kaimyno!

Skaityk ką šitie žmones sako:
TM3AMH IftC.VDE JA.

Mra. Jacnb Jesdral. Wmi 
llnuM-h. lUrnevboro. Po.. saka: 
•'Mnn labai atrrnaa skaudėdavo, 
tr nkyar taip mlrgdaro kad u* 
MgnUdnVnn nieko matyti nei 
dirbti Kuomet rasUenkdnvau 

neimlėjau auuuesti. visuomet 
jaučiausi parargus, mano Ink
stai dirbo latrai nereguliariai. 
I'radėjua vartoti Itauna Kidney 
rilla Jaučiuosi sveika.

»

Tl'RFJO I.I MBAOO. NK M DEJTMl K KTKKKl O6E

B. T*ll*p. 10(0 Ogdcn Str.. 
ltreUtapurt Con„ oako: "Klok 
laiko atgalio* a* turėjau dide
liu* akuuMDU* atrtmuoM Ir ne
gulėjau dirbu nieko, duntaogo 
nuot kankino taip kad a* ne- 
ralėjnu atkirti anvo garbe. Gal- 
va man aukduvual lyg girtam, 
trtaksa rodėiu kad vlr*ta kamba
ryj. Sulinoju* apie bucine Kld- 
n*> Fili* ak pauir-ginau ir dabar 
Jau/lnaal aveikaa Ir patariu JI 
vlaioma vartoti.

Thn» Kozlovskį. 4(3 Koala 
Fe Ava. Albtaiuarųuc. N. Mm.. 
*ko: "Al kentėjau nuo neretu- 
liana vai k Imu inkatu. kai n ka- 
<Ui tokie aknunmai man ateida
vo. kad pa atlenk ua •acalvdavan 
aLatttoaai Vlaaaa kaimyno* man 
patari- pamėginti *ilt> goriauąų 
Itaan'a Kidney Pilta ir daMtr 
esu r.veikaa ir patariu kiekvie
nam juo* vartoti. n<v ui tikra 
tuiavlba.

Iii VO PAVARGI s III SF.IlGAVri.

Mn K Uoli. III (>»k Ht.. Maginau. Mleh_ Sako: 
“Al tiauun.et turėjuy akuiidėjlrng atrėžtose, visuo
met Iurtrlr-»1»< nti-šlpjaL I’radrjua įkaityti apie 

linon** Kidney Pili* nutariau pamėginti jas Ir 
ilnndlr lUlauciuuel. kad galiu tvirtai aolcjtl. kad 
Jo* man pagelbėjo N Elniena* pakelia nėra tikrai* Daan’». 

Kidney Pilis jeigu ji* netari Icliov-
• hplo vaikbažcnklj ra parašu—“Jumrr 

Dtan

III.

O0*aa:IE“

Gaunamos kožnoi aptiekoj. 60c už dėžę. Forter-Millburn Co., Bnffalo, N. Y., Mfrs. 
 M

S. D. LACHAWICZ
Metvrr* O 11 ■

• L.

_____

Ąprrvrtyk a®% ant tnvo lnrrta«u«-nto. 
abi -a.- .a tuun*a

4 fialų, po * Ir t kanibortu*. *k- 
primaarm *viM* « * tau r"*”:

Kidney Pilis
FKTIlt II IROFA Vi-l

Parsiduoda pulkus du namai. Vis
as* n*ai*a su krturMUs pany-real- 
mai* po keturtu* ruimu* ktekrlsna- 
mr Antra* buni.iaa oaimii. *ii ir. 
Mala ruimai* dnl prngyvsatmo Abu
du namai niūrimai, su elektra Ir 
maudyne. !hi blokai nuo lAeturikkoa 
huinyčlo*. iMhar > m r*ra proga nes 
savininką* Ikvativoja ant farmų tr 
panuduoda ut pieta kaina meldtla 
atmtauktl aekunėiii adrerrul;

M. IMJD.
MIS Mo. 31«t Aw- Cltvro.

Aru sutru lubu H priešakio.

. .. . . primaar*. *riM| ta y«a»n;
vo truput] nukrypęs nuo vnka- gm ki*to m^uio uimin««. *m> ; 
ro tikslo ir pradėjęs kalbėti 
apie dalykus, nei kiek nesiri- 
šaneius su U L. Paskola, bet 
įmigdamas karštai prašė žmo
nių remti Lietums valdžių per
kant bonna

Pankui p-lė O. Aukstkalnnitė 
Įiadekleniavo “Buk lietuvio.” 
Deklemacija labai pavyko, ge 
riau jau nei norėti negalima. 
Viri buvo patenkinti.

Po deklemacijos kalbėjo p. J. 
A. Mickeliuna* iš Brighton! 
Parko. Jis papasakojo įspu-j 
u&ioM įgautas Archangelske iš j

k -■ -X T

nemint titrą Verta rrllda jz-
matyli. vi*uo*»> nstiiaa* akyrtum (li
tu vaaitaiuv aildoma taip kad Jonl- 
tortaua nereikia; nyrina *2.*4*: *»- 
radiraa rali būti Hf*garota* ut |1S 
mfttMTj, aavininka* l**ailuo>a. r»l- 
Italui *rUJu* parduos ir rakandu* dėl 
t K*.ntM*rtu. t>nral«tHM crrltŲ talka 
ui (ti.t**: mamyri SMpatima: Jai- 
ru turi 17,M0 Ir šori pirkti reik 
t u o Jau* AtMtauk I W V*n tluren 
8t. piat-vakannu Kampa* Stata, kam 
bary* *. dantlatar rrUralauk Mr. I> 
J. Meldchnk

ATYDAL ATYDAII!

4 W. 23 PL Chicago, m.

ATYDA!

Gavome iš Lietuvos visų pundų

"Kariškiu Kalendoriaus"
1920 METAMS.

imu nori suMpaziou su Uetuvo* kariuomene tr jo* 
darimis ir dvnsia jsigvkite šį kalendorių.

Jame be kalendoriau* yra gražių eilių, rašinėlių, kn- 
vų aprašymų ir kitokių dalykų.

I’i r hiatui kalendorių pririuėrime prie jmlaikymo ka
riškių «|MiudoM I datavo ja.

KAINA 50 CENTŲ
Formatas vidudnis; puriapių 64.

“DRAUGAS” PUBLISHINO CO
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