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ANDERSONAS SAUKIA
MAS PRIEŠ LEGISLA 

TUROS KOMITETĄ.

apsi 
JMiei.

AUSTRALIJA RŪPINASI 
SAVO KAREIVIAIS.

pąrtiją pava- 
pnrtija. kurio- 
atstovams pn- 

miestų vnldžio-

PAIMTAS LIGONINĖN 
IR IŠGELBĖTAS.

Turi pasiaiškinti, kam jis 
šmeižia lecislatura

Paskelbia darbininkų platfor
mų.

Už tų kaltinamas prohibidjos 
agentas.

SAUKIA DARBININKUS 
PAKELTI KOVA 
PRIEŠININKAMS.

Rezignavo apginimo ministe
ris Noske.

LAUKIAMI SUSIRĖMIMAI 
RUHR APSKRITY r

Tokį reikalavimų stato S. 
Valstijos.

PRANCŪZAI KALTINA 
PREZ. WILS0NĄ.

Sako, dėl jo neratifikuota 
sutartis.
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Amerika reikalauja prašalinti 
sultaną iš Konstantinopolio

Londonas, kovo 23. — Jau 
mažinu kraujo praliejimo Vo
kietijoje, anot apturimų ži
nių. Riaušės nesiliauja įvai
riuose miestuose. Bet mažiau 
žmonių nužudoma.

Eterio vyriot^ybė ir vėl 
dedn pasiiaigiiN stipriai pa
imti šalies valdžios vadžias 
ir pravesti geistinu ramybę.

Šimuli*? didžiausia betvarkė 
ir anarchija siaučia Ruhr 
apskrityj, kur bolševikai 
(spartakai) savo pusėn pa
traukė darbininkus ir dalį 
vyriausybės kariuomenės.

Anot pranešimų, ten bolše-, 
“Tikai turikeiitis dešimtis tūk
stančių kariuomenės ir nema
no gražiuoju pasiduoti vy- 
riausybei.

Eberto vyriausybė prieš 
hoUcviiras tanu* apskrityj 
siunčia artilerijų. Reikia tikė- 

kruviuų susirėmimų.

Rezignavo Noske.

Gauta žinių, kad paguliau* 
t rezignavo apginimo ministeris 

Gusta v Noske.
Spėjama. kad pasieni jį eis 

šalių visos kabinetas SU knnc- 
lirriu Bauer. Kadangi darbi
ninkų unijos baisius traktams 
jmkelin prieš minirtoriu*. kat- 

- ri(> nesutinka su nugštais dar
bininkų reikalavimais.

Kabinetan, sakoma, per pei
lį skverbiasi spartakui ir ne- 
nrlklattKoniiMti i^eiinliuta* B«.l " C**’’ ' > 1 ' ~V". *■,.**'
Knr gini jie ,ras min ten šiltos 
vietos.

Washington. ikaro 23. —
Talkininkui viską kptiirė su 
Turkijos likimu. Bet jiems 
norėjom pat irti dnr Suv. Val
stijų vyriausybės nuomom; 
Turkijos klausim**, 

y Taigi čia ve kokia nuomo
nė ĮMiskelbtn. Ta nuomonė yra 
prezidento nuomonė.

1. Suv. Vaisi nejautu jo
kios priežasties tolesniai palik
ti turkų sultenę Konstantino- 
i*<»iyj.

2. Amerikos vyriauuybė ne
pramato jokio pavojaus nuo 
mohonietnnų, kuomet turkų

t snltuiins, bus prašalintas jš 
Kun-liintinopolio, kndrngi ki
lų šalių mnsulmnnni neturi 
nieko bendra su Turkijos li- 

, kimu.
į 3. Armėnija turi gauti kuo-; 
j gerinusių globą ir tu respub- 
: liko turi susisiekti su jūrėmis.

4. Dardančių klausimo turi 
1 turėti baisą ir Kusi ja, kuomet 
ji pasitvarkys.

t 4

New York. kovo 23. — Now 
Yorko valstijos Anti-Saloon 
sąjungoj- viršininkas (siiĮierin- 
temlentu*) \Villiam 11. An- 
derson (protestantų pryčeris) 
nesenai šmeižė kataliku^, knd 
šitie neprisidedn prie jo sek- 
tautinės proliibicijo* propa
gandos.

Paskui jis ŽodSiu. ir raštu 
apšmeižt valstijos legislaturą, 
šitos pirmininką jr pntį gu- 
bernntorių. Anderson pasakė, 
kad leąislntnrą sudaro gauja* 
papirktų žmonių.

šmeižti kataliku#; jam buvo 
longvn, nes katalikai neatkrei- 
j>ė domos.

Kas kitu paminkle su legisln-i 
turo. Už šmeižtus Andersan 
dnlmr šaukininus pasiaiškinti 
prieš specijalj legislnturos ko
mitetą. Lcgislnturn nusprendė 
jMitvnrkvti tokius nesusival- 
dnnčius fanaiifrn« prnhibieijo- 
nistns.

NORĖJO NUSIŽUDYTI DR. 
A. J. KARALIUS.

SEMIONOV PASIUNTĖ 
AUKSĄ JAPONIJON.

f iwi, m 
| daryti.

BRANGIAI ATSIĖJO REVO-,
LIUCIJA VOKIETIJAI.

Yokohama, kovo 23.—Kazo
kų utninanas gen. Scmionov, 
pabėgdamas iš Nilierijo* Ja|id- 
nijon, su savimi išsiveži* ir 
daug milijonų dolierių rusų 
aukso.

Bolševikai kituomet buvo 
marinę sutsiVylĮ tysukin; SS 
SMierijos vyriausybės auksu. 
lb*t, mutyt, nepavyko tas pn-

Pramatomas taiko/ sutarties 
peržengimą".

SUSTREIKAVO VEŽĖJAI 
IR ŠOFERIAI.

►
A

Paryžius, kovo 23.—Sulig 
gantų žinių, rovoliurijo* metu 

P Vokietijoje ligi vnkar diinos* 
žuvo apie 8,000 žmonių.
“ Ii tų, sakomn, Leipcige iu-

“t.- JVę «rti aXMW ir-IMčiatn Berly
ne ąp|e f’nmEtiL

Eberto vyriausybės nariai ir 
steigiamojo suririnknurt lydė- 
rh»1 aiaĮnvat vntrnr *•?<*■>* «« 
varinis darbininkų, kurie nori 
užpulti Berlyną. Konferencija 
pagaliau? pertraukta, kadangi 
darbininkų rvikalnrimni per- 
aimšti. -7^. ■ Wr u

Vnknr C'hiragoje -tustreikn- 
Vo miestiniai vedėjai ir tale
riai. Reikalauja $2 dauginu 
užmokės lies dienoje. Sakoma, 
streiknn ikėjo arti 600 vyrų. 
Tąi dangiiuuūa atmatų, pele
nų ir gatvių fašlavų išvežioto- 
jai. Mindo dar daugiau bus 
nrihmnunų.

CHICAGIEČIAI MATĖ VA 
K AR VAKARE GRAŽIA 

ŠVIESA. , 
C

SlAUiUib ŠONE PADAN
GĖS TIK BLIZGĖJO.

Tai buvo šiaurinė šviesa - 
Aurora BoreaDs.

Kovo 22 "Hieną t įminus 
vakaro rhicagieeiai turėjo 
progos pamatyti labai gražią 
visokių spalvų Šviesą, kuri 
buvo nusidrivknsi j visas pu
ses Siaurinėm padangėse.

Ta šviesa yra žinoma var
du Aurora Boernlis — 
Siaurių svietui.

Nepa prastu.- 
reiškimas, anot 
na nuo didelių

Gomperso Atsiliepimas j 
DarKininLuc

Paryžius, kovo 22.—Čia pa- 
: kilęs dūlis nepasitenkinimas, 
kad Suv. Valstijų sėnntns nt- 

i metė taikos siitnrtj, |»n*l:iryiQ 
i «u Vokietija. Prancūzai už tni ( 
'kaltina patį prezidentų Wil- 
soną. kurs nesutiko su pusių- 
lytais senato pataisymai* ir 
pastabomis. Sako, kaip Pran
cūzija. taip Anglija nieko ne- 
turėjo pririi tas pastabas su

tartyje. Taį prezidentas grrni I 
žinojo.

Prancūzai tvirtina, kad šian
die Suv. Valstijos tokiuo sa
vo pasielgimu trukdo visa po
karinį darbų Europoje. Nelei
džia kaip reikiant vokiečiams 
pildyti taikos sąlygų. Pačios 
Snv. Valstijos įvairiose pihlo- 
mosios* taikos komisijo** ne
turi savo H'prezentnntių At
rodo, knd Amerika atsisako 
nmišyties j Europos roikalus.

Washington, kovo 23. — 
Sanmel Gompers yni Ameri
kos I b»rlu> Federacijos prezi
dentas. Tni išmėgintas darbi
ninku vadas ir veikėjas.

Kairėn palink*; Darbo Fe
deracijos gaivalai įsteigė nau
jų politikihę 
ilintą Darbo 
tikslas darbo 
tekti šalies ir

•

Darbo su kapitalu sąlygos.

Iš pastarojo S. Gomperso 
rašto jmtirimmi. kad šioj ša
lyj Imtinai yra reikalingos 
• lidelė.- reformos ibirbo klau
sime, šiandie kongresus ir im
ti vyriausybė kuone nieko ne
veikia pagerinti sąlygas dar
iai su kapitalu. Tos sąlygos 
čia yra senoviškos ir senai at
gyvenusios kokią-nors reikš- 
mę.

Reikalingos di«lčl<st refor
mos.

Tas reformas Gompers pn- 
siųlo. B*‘t t*»s reformos galės 
l*ūt laimingai ir tinkamai pra
vestos t>k tuomet, kuomet mi
lijonai darbininkų rinkimų 
metu savo balsus atiduos ui 
darbininkų prietelius.

štai kelios svarbesnės (»< 
[K-rso pa.-iijlomos refonue , 
kurios būtinai reikalingos į- 
vesti gyveninmn:

Uždrausti pn*kių krovimus 
ir neteisingų kainų nustaty- 
um-; įsteigti visur platų ko- 
o|M*nitivį veikimų sulig Roch- 
•lnle sistemos: padaryti taip, 
kml mokantys nuo įplauki) 
Imtų mukaniu^ teisingai

Visos korporacijos, suorga
nizuotos pelnui, turi veikti tik 
su finierale licencija.

Koo|)erativių metodų imties 
klausimuose, |>ukyhinčiuoM iš 
išdirbystės, trnn.-|s»rtarijus ir 
Išskirstymo.

Namų klausimas.

Vyriausybė 
prieinamomis 
liiirbininknms 
vii s namus.
Ijiipsniška mokestis turi but 

už žemę. Neapdirbama žetnė 
Auri but piginu taksuojamiu 

Visuomenės lųtšvictimRs tū
ri Imt vyrinusyiM's priežiūro
je.

Visokia visuomeninė nnndn 
luti bui vyriuiisyliės palaiko
ma, vedama ir tvarkoma.

Iš visų svarbiausių refor
mų Gompen pasiuto tų, kad 
didžiumos gyventojų noras tu
ri but irvnrhesTiiM už Imties 
augščinusiojo teismo nuo
sprendį.

Sukyūim-, šalies kuiigrvsas, 
nrlm Hile katros valstijos le- 
gislaturn pravalė kokį nors 
netinkamų didžiumai gyvento
ju įstatymų. Tą įstatymą pa- 
gnlinus legalizuoja nugšrinv- 
sius teismas ir didžiumai da
roma nuoskniala. ,

Taigi Gonip<*re pasiuto, knd 
tokiuose ntsrtikimuosc gy
ventojai savo balsais pasaky
tų, ko ju> nori, gi su kuo n>^- 
autinkn. Tai butų demokrąfn- 
ginusias vnidymosi budos

________________ 
PAVOGTA SVARBUS 

RASTAI

s vi esu 
žinovų, 

išsiveržimų 
saulėje. Tos šviesos — tai o- 
leki ros sriovės. paeinančios 
nuo saulės ir pasiekusios že
mės atmosferą.

Kud taip yru. liudija fnk-| 
tas, jog prieš to aj>sir*'iškiiu*» 
pnsirodymų ir pasirodymo me
tu bnvo sutrukdytas telegrn- į 
I*i linijomis veikimas. Tas pa’, 
buvo ir su bevielių telegrafų 
aparatais.

Astrononuii tvirtinu, ji** sau
lėje matą didelį tašką, kuris 
reiškia baisų veržimąsi. Ver
žimosi jėgos padaro intaką į 
žemės atniost|>up
GYVU08~‘FAJR PRICF 

KOMITETĄ I.
■ /

Federalės valdziO: glolmjn- 
n*» “fair pri***” komitetai gy i 
vuos kaip Uhiragoje. taip v'.M.j | 
Illinois valstijoj, n**žiurinl |m- > 
ritraukimo tų -komitetų pir
mininko majoro Sf ragu**. Jo Į 
vieton bus jiarinHns kitas i 
žmogus;

Su mot**rų gi komitetais ne 
*žinia knip išeis. Pasakojama, 
jog maisto atpiginimo klau.-i- 
me w*iksiiĮ moteni kliiihni

——----------------- - ■

Melboume, kovo 23. — Aus
tralijos parinmentan | auluota 
biliu*, sulig kurio valdžia vi
siems savo ligūstiems (nega- 
1 Ui tumu., dirbti jokio dnrim) 
kareiviams turi mokėti kas sa
vaitė pensijos: nevedusiam 
$21); vedusiam, bet neturin
čiam vaikų, $24.30; vedusiam 
ir turinčiam 3 vaikus $30. iii 
dalimis nesveikiems buvu
siems kareiviams — $10 sa
vaitėje.

i ’ ------------
Dr. A. J. Karalius, žinomns 

sočijulistas, turįs ofisų. )m 
num. 3303 So. Morgan gat., 
praeito sekmadienio vakare jis 

[ paėmė gerų dožų morfinus su 
tikslu pasidaryti galų. Tų at- 

I likęs jis visgi dar apie tai to- 
, icfonn pranešė kitam gydyto
jui, suvo draugui, tardama* 
atsisveikinimo žo*lį.

Tasai tuojhus atvyko sava- 
žudžio ofisan ir Dr. Karulių 
paėmė ligoninėn. •

To priežastis ve kame, anot 
angliškų laikraščių praneši
mo:

Vienų dienų pas nr. Kara
lių atėjo kažkoks vyras ir pa- 
prašė imi rašyt i recefitų gauti 
degtinė.*. Karalius po apžiūrė
jimo parašė. Pasirodė butu 
prohibicijos agento. Jis su
areštavo Karalių ir pristatė jį 
prieš federnlį koinisijonierių.

Karalius paranku buvo 
paliuosnotas.

Kitų dienų, rodosi, taa j«it 
agentas ir vėl atėjo Dr. Kn- 
mlian" oflsari ir jam praneš*, 
kari bylu prieš jį bus panai
kinta, jei *jia, Dr. Knrnlina, 
«iuosius $1,000.
Dr. Karalius išmokėjo $I.(X»O 

ir l.ų papirkimų agento taip 
įsidėjo galvon, knd nusprendė 
pnnaigti an vtaknom pasida
rant galų.

Dr. Karalius sveiksta. Too 
atsitikimu laimi inJotuanjn 
vietos B-deralii’ distrikto pro
kurorus Hyne Prnknroras, sa
ko, inuių« nagan proh ibi rijos 

Ui. Nes tokio jų opera 
ei jos- yrn dramrtinos.

KOVO 23, 1920.

Cliieaųo. — Siundė* išdidie?' 
a|M-iuiaukę ir šilčiau; šiandie 
vakare nr rytoj laukiamas lie
tus.

i

THINGS THAT NEVER HAPPEN
GENE BYRNES

Tai partijai S. Gompers 
priešinasi. Jis sako, atskira 
partija čia neturės pasiseki
mo. Tuo lnbjnus. knd ta parti
ja pnlinku.-i kairėn pusėn.

Jie sako, kad Darbo Fede-i 
racija nesutinku ir negali reni-1 
ti to< naujo-- fiartijoa. Darbo 
Federacija turi veikti lx‘j»nr- 
tvvini. Darbininkai privalo 
balsuoti tik už prielankius 
darbini n kailis kandidatus, iš
žiūrint to, kokios partijos bu ' 
tu tie kandidatai.

Matyt, jo tasai pritarimas 
nenueis vėjais. Nes šiandie 
mažai kas girdima apie nau
ją Durim |>artiją. Bet užtai
gi darbininkų veikimas di
dėja visais žvilgsniais.

Reikia remti darbo prietelius.

Amerikos Federsoijo* lei
džiamam laikraštyj (žurnale) 
American Federntioniirt pre
zidentus Gonųa-r- dabar iš- 
nnujo atsiliepia į milijonus 
drirbininkų. Kviečia juos rem
ti ir skirti tik tokus kandi- , 
•Intus j valdininkus Hr kongre
so atstovus, katrie yra prielun- 
kų» darbininkų reikalams, 
katrie yra darbininkų priete- 
lini.

“Ištikimai stovėti prie savo 
prletelių ir juos rinkti. Prie
šini ies musų priešninkums ir 
nugalėti juos, ar jie hutų kan
didatai į šalies prezidentus, 
kungremm. nr “ miestų vald-' 
žiun”. rūta S. Gompers.

Artinasi “prhmtry” rinki
mai ir tam Gompcrso atsiliepi 
ii m s knip tik ir tinkamimisias

Dnrbininkų yra milijonai ir 
iie gnli išrinkti tinkamus sau 
atstovus.

Pnsiro»l<», kad tuomi Gom- 
|hts išmiujo užduoda nepa- 
keiimną suiug) naujai Dariai 
partijai. Ir jei taip, tai su tn 
|iartijn nebus nieko.

turi pagelbėti 
priemonėmis 

įsigyti nuoMi-

»

TO WEAR TrtE
50 IT BECAUSE i T

v4VW 
DOHT xoo 
WE AR 

tOuR BAvSe- 
BALL SOtT 
TO Ttte • 
OROMNDSf

’Bycvirs

6OlNC TO PLAY
THE CrtAmPCtNS

AMO I

V^ELL v/ere

D»OMT WAn t

m-'ILL LOOK Too
CONSflCUOUI

I

1

ikatruoiui apkaltinta Vokieti
ja vyrUuoyur u» buvuMOtf ka
rši* pakėlimų. ’•**

Vokiečių k«rinoni«m' in/jo 
Iiuhr apekritin malšinti spor
to k>j. Tokiuo saro pnrielgitnu 
Vokietija. perž^n-’ė taiko, tu 
tartį. Tuo ūksiu prancūzai pa 
>itars su *avo talkinh.tr aia.

Reikia numyli, kad Vokieti- 
jos vyriausybė laiue puriais į 
kiną.

—i

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO tENKLĖGll/S (W.S 8 ).

4-V*

Tiems apginkluotiems dur
ininkams. sakoma, vadovau

ja koku tai Mazijnibano Har 
<lonn jriminaiti". tas pat a?- j 

_aŠ&vt kui« aūuvmri ĮMtsketm-i 
inovskio —

ŠIANDIE PILIEČIU RE 
GISTRACIJA.

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
Mama — Kodėl tu nenešioji savo beizboliniu rūbų’’
Sudus — Mat m«« ketinome groti šiandien te.nkir.ir.iqij__

champeens. —. Jeį aš apsirengčiau savo rūbais tai aš išrody- 
flįM perdaug pasidiibmr.

šiandie turi re gis t rimties 
visi piliečiai, katrie nori hal- 
Mioti per rinkimus balandžio 
6 ir 13.d. Registrą v i mus j vie
ton atidarytos nuo 8dM) ryto 
lig: 9 vakaro.

------------ K
Madridas, kovo 23. — U 

vietos nncijonslių istorinių 
nrchivų {utvogta svarbų* rai
tai, tarp kurių, sakoma. Kurią 
ir dokumentai apie * 
Amerikos.

talkinh.tr
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dar" arba įdedant pinlru. | reidą- 
truota la:A1.«.

| “Draugas” Publishing Co.
1 1800 W. 40th Si. Chicago, DI.

Anlradienta, kova* 23 1920

toms įstatus, o prie tu darymu 
prileisti tik penkiai* didikes! 
Begu gali būti daugiau uligtir- 
chinino, t. y. keleto viešpatavi
mo aut viąų.

Nauja sutartis turi būti da
roma demokratiškai. Jos pri- 
reugime turi dirbti visų tautų 
atstovni pavergtų ir pavergu
sių, pergalėjusių ir jH«rgiilėtų, 
didelių ir mažų. Amerika ka
riavo, knd juiMiulis butų demo
kratinis. Be suvažiavimo visų 
tautų autuvų, Im* taikos suda
rytos tokiame suvažiavime nė
ra demokratinės taikos pasau
lyje- Nei taikos nei tvarkos ja
me nėra visai.

Bloga vra Rusijoje, bloga 
....................................................... ' 
sur, jei demokratinis tautų kun 
greshs neįvyks ateinančia vasa
ra.

Tas kongresus negali įiykli 
Aveicarijoje, nes per arti prie 
įsikarščiavusių kariautojų. 
Jam geriausia vieta butų .Su
vienytų Valstijų sostinė \\jBxli- 
ingtoii'as, D. C. Tik prieš kon
gresui susirinksiant turėtų būti 
[Mitaisyta tie telegrafo kabe
liai, kuriuo* Anglija sukapojo, 
norėdama viena viešpatauti 
ant visų žinių viliančių jmr At- 
lantiką.

Deiei Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Rinkimo Įstatymų.

I. Steigiamojo Seimo svar-

ErtBudas Sustiprinti
Nervus ir Kraują Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

mo ir Designing Mokykla.
Mu»pa irtam* tr mokymo budu J u* 
trumpu laiku Itmokalu Titro ama

to.
Moa turime <H*Utoualu» ir «eriau* 

rtu» fclrptino. rlaatcnias t* •lovinio 
■krriu*. kur kiokvioM* satma aesoo 
praktiko* thffi'iny-oKln

Vimioao siuvimo okyrluooe uutMnoo 
varomo* t'Olro. Jlofa.

Kviodtamo klokvlono atkili blla ko- 
Jituo 1*1 k U. dieno Ir ar vakarui*. pa- 
•itlurcn ir įtaikaiM>u <1*1

4
Paltam* dar. cr.oa mUi* mloroa. vi- 

Mjkio illlliui Ir dydlLio ii bot kuriu 
niudb kn>»ot

MASTER DESIGNING 
SOHOOL. ?

j"ė’ vr■

IBO N. STATU ST1U0ET. CMICAOO.
Kampa. Lako-SU **l 4-li| lubų
• •

rijaiupolė.
Antron apygardon išeina 

Aakių. Vilkaviškio,K nuim mie
sto, Kauno a]Mtkrhie* ir Trn- 
kų-Kaišedorių. Centrus Kau
nas.

Trečion apygardon ineina 
apskritys: Raseinių. Tauragė* 
ir Kėdainių. Centrą* Rasei
niai.

Ketvirton apygardon ineina

labai naudinga žmogaus organizmui, dėlto kad stiprina nusip- 
nė jus mis nervus, sutveria naujas hetvy cdules ir atnaujina vi
sa nervu sistemų. Taippat kas kenčia dėl kraujo stokos, tam 
PARTOGLORY” labai pagelbsti.

••p.ARI'tHil.oKY naujautna* vairia* stipri
nanti* nervu*, sudarytos yra ir įvairių tokių sutadanrijų, kū
no* yru žmogaus kimo ir dėlto beveik visados prašalina ner
viškumą su visokia kitoki* nervų ligomis.

x

*

K

iš-

Jei laiptui hutų baltai <inž<>-

lr iš tu

nr

L*-

Dr. P. P. ZALLYS

IS LIETUVOS

pns- 
kud 
už-

Dr. A.BURKE
(Lietuvis)

nr«tematailiAkni kaip 
grigpaiikė. i<as mate 

pasaulio tau-
lyra nuo vasario 23 it, 192t» ni.; JUU tarpe savųjųj 
Lietuvos karinonieuū* vvrian- D-ras A. K, Rutkauskas.

II HlUtUs ŽUi-**! nuo kiti 
darbus ar protų — 
gerai patarnauju! * 

b
“PARTOtH.ORY” kaina 1 dol. 23c. ui įninką, 

liet 5 benkn* tiktai •’» <loh pirmaeilėje APTIEKOJE PARTOSO 
likt Seeond A ve.. New York. N. Y.

Kaunas.

Vasariu 26 d.. 19211 m. j

: iš penkių tos Lietuvos ir Černo- 
vų lieliko tik du: •• i . • •
jnponija. Turbut. gonjos Gydytojai.

dėti kokią nors kitą sutartį, j žyli laiptus negu gydyti nulu- 
Trisdešimt penki atmestosios žusią ranką ar koją.

d sutarties priešininkai galėtų

Lietuvis Dentistasimi A'

MSEPkl C W0L0N
Jetuvis Advokatas

Penkton apygardon ineina

II

Taikos Sutarties 
Atmetimas.

f
 Suvienytų Valstijų Senatas

I
kevo 19 d., 1920 metų balsavo 
ar pripažinti Taikos Sutartį 
padarytą Vcrsailles’e ar ne. Už 
pripąžininią balsavo 49, už ne
pripažinimą 35, vi>o Inlsi Imlsų 
buvo 84. Nors dauguma norėjo 
pripažinti, bet įstatai reikalau
ja tokiai* atvejais dviejų treč
dalių luil.su. todėl hutų reikėję 
56 balsų už sutartį. Tada 28 
priešingi įtaisai butų nekenkę.

Aitas senato btdstiviintu yrn 
jas -antra.- tam.- pačiame daly 

F1- ke. Lapkričio 29 d., IHI9 metų 
taippat pritruko balsų Taiko* 

{Sutarčiai |>atvirtinti. Pu dvie ' 
jų vienokių Italsavimų jau tu- 

^■*ratų pranykti paskutinė viltis 
^jmesii-šitą sutari) jmt Ame-, 

į ribos senatą.

Viskas Imtų beriti, jei senu- 
F torių sutarčiai priešingi] Imtų 
>- dauginu negu jos šalininkų. 
, Dalmr keblumas yra iš to. kad 
Į j rietą ajwvarstytosiox ir at- 
• mestosios sutartie* reikės jta-

Baltas Dažas.
---------- — «

Gydytojai, suskaitydami 
tisą metų nelaimingu* atsitiki
mu* įvykusius Suvienytose 
Valstijose pastebėjo, kad dau
giau žmonių užsimuš*'* ar susi
žeidė bekrisdatm nuo laiptų na
muose, negu tajx> užmušta ar 
-/••i-in u*-n-ž.i itkvlii; in-ltviiiė
se.

Geležinkelių nelaime* sunku 
prašalinti, u laiptų pavojingu
mą lengvai ir pigiai galimu au- 
mažinti. Reikia nudažyti laip- 
įyf{^?u]>rastai žmonės laiptam* 
vartoja tarnai us dažus, nesvartoja tamsi us dažus, 
tai|>tai greit susiteršin. o ant 
haito tu* lengva matyt. Bet 
tamsus dažas padaro, kad žmo
gus negreit pniimtu kur staty
ti koją. paaprustH ir nudarda 
žemyn. Geriau yra tankiau <ln-

: pagaminti nnujos sutarties su mi, tnnkiui valomi, tai mažinu 
t^iminyiną. bet ir jie neturės butų vielos ligit perams. Žmo- 

dviejų trečdalių balsų, raiką- ’*ėe butų sveikesni, 
lingu jai užtvirtinti, ir \Vilsu j taip-gi Imtų nauda kišenini, nes 
nu“ abejotinai «r ją piltvirijs. j butų mažinti išlaidų gj'dytu- 

' Nelaiminga ta Versaflles’o 
mrtnrtis. Iš keturių ją sudariu 

į šių žmonių du jnit neljeturi «i 
vu vietų, tai ('lemeu<*eaii. prim ' 
CUzų iniiiisterių pirmininkus, it ! 
Orlnndu. italų ininisterių virši- > 
ninku*. Wils**nas vietą leliotu- 

t ri. bot Ktitnrčini iš tu nėra linu-1 
semt-l 
prie

* doM, nes Amerika* 
į tu* nepritaria. Nors
I tos sutarlies tvėrėjų priskaitv- 
£ tanai ir Japoniją, tui maža 

; nuuda sutarčiai :
sutartie- tėvu beliko tik du: 
Anglija su .

• prisieis ir jiedviem mainrii šį- 
Į tą sutartyje.

Kai-kuriuos daiktus jau pri- 
! siejo palikti neišpildžiu*. Didi 

’ vyrai rašė sutartį ir j ją įtruu 
I ke ręikalavinuj išduoti \V. Ho- 
i henzoherti ą. o nepamini i j<*. 
r knd ji* gyvenu Olandijoje, ir 
j. Luū La kuli* yra nepngulnungu. 
i ir kad sulig tarptautinės teisė*

ji neturi išduoti buvusio kniz<*- 
ylri »v»ft Iru t p **’????! ?rHA
nėi gali rašyti rimtą dokumen
tą ir j jį įtraukti tokį stambų 
iiva|*sižiurt*jimą.

neapsižiūrėjimų esant 
au jmridar** aišku* rti- 

|aą sadaryti kitą taiku.* *u-

Paalelkda taijegi, kml pri<< 
šviesini nutlnžyių iiuišinų re
čiau jatsitniko nelaimių. Mat 
šviesa daug reiškia žmogau* 
gyvenime, šviesu tinka akims, 
akies patarnavimas reikalinga* 

Į protui. «» nuo proto priklnusę 
I ir ninku veikimas ir kojų ėji
mas.

Branginkime šviesų.

Mus nopriguimytaL priešui 
dnr visai neseniai riteltalavti 
pasauliui, Imk Lietuva esam 
taip maža, kad negalint sau 
viena ; sudėvėti be - svetimos 
gintais.

Tuonitarpu Ovrnogorija iš
buvo neprigulininga jx*r visų 
devynioliktąjį šimtmetį ir m 
kunigaikštijos tajm karalija 
dvidešimtame amžyje. Žmonių 
skaičiumi Lietuva yra unugiuu 
negu dešimt kartų didesnė už 
Cernoguriją. Tttippet ir Žemės 
plotu. •

Svarbesnė už skaitlines yra 
npšvieta. Visoje Cenmgurijoje 
1919 melais būvy dvylika gy-

Naujoji sutarti* bu» taip dvlojų. priskaitnnt ytaiis jau
nu* ir M*iius. Kai-kurių ėvruo 
gurų muksiąs yru U Imu toli at
sukęs nuo dubarturcs naaUcį- i 
imk. - ‘ /-<< /• . ‘f-sJ

bumas.
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas—tai yra užbaiga viso pri
rengiamojo Laikinosios Lietu
vos Vyriausybės dnrlio. Seimui 
susirinkus, turės prasidėti nuo
latinis ir pastovus Lietuvos 
respublikos gyvavimas. Nuo to 
laiko visos kitos valstybės jnu 
tarčių tą respublikų ne tik pri- __ ________ ________
pažinti de iucto, t. y. faktiškai jų.ijjų, Kretingos ir Mažeikių 
gyvuojančią, bet ir teisėtai gy- skn Cpil(rtn> T<fWnL 
vuojančią. Todelei Steigiamojo £■ 
Seimo sušaukimas tur dideles (^įnn|įn 
reikšmė* ne lik deki mu.-y vi-jj 
dujinės tvarkos,- nes jis turės' 
nustatyti ir Lietuvos valdymo 
formą ir išrinkti nuolatinę Lie
tuvos valdžią, bet ir santikiuo- 
se su užsieniu, nes nuo to laiko 
musų valstybė turės gauti jau 
teisėtą jos pripažinimą visų 
kitų valstybių.

Deiei šių priežasčių kiekvi<*- ' 
num Lietuvos piliečiui didžiai 
svarbu žinoti, iš kur. kada ii ! 
kaip tas .Steigiamas Seimas tu i 
rėš įvykti;vienu žodžiu, svarbu , 
stisijiažinti su pačiais rinkii;iii J 
į statymais.

II. Iš kur Šaukiamas seimas.

Lietuvos valstybės sienos iki 
šiol dnr nėra galutinai nusta
tytos, bet mes lietuviai priva
lome patys tinkamai nusima
nyti, kur tos sienos baigiasi, ko
kios Lietuvos nies reikalauja
me. Aitu* klausimu yni daug vi 
šokių nuomonių ir reikia pa
tiems lietuviams turėti daug iš
rodymų, deiei ku mes vienų ar 
kitų rulx*žių rcikalnujame. Ne
gana yrn kalbėti,1 jog reikalau
jame laisvos ir neprigulniingos 
Lietuvon, bet reikia tvirtai nu
simanyti, kur prasideda ir kur 
Imigiasi Lfctuvn. Čion prisiei
na atsižiūrėti į visą Lietuvos 
praeitį, j dnlmrties padėjimą 
ir į tai, kas Lietuvai ekonomi
niu žvilgsniu gal bot svarbu 
ateityje. Steigiamojo Seimo 
įstatymai priede prie šeštojo 
straipsnio nurod** tas Lietuvos 
sieniis, išskuitliuodamas apy
gardas, iš kurių tur imt renka
mi atstovui. Lietuvon ineina vi
sos tos žemės plutas, kursai 
nuo Vytauto laikų visados prie 
Lietuvos prigulėjo, būtent visa 
buvusi Žemaitijos kunigaikšti
ja, visas Vilniaus ir Trakų 
vnivodynėjų žemės ir paguliuus 
vakarinė dalis Naugarduko 
vaivadystė*. Viauoaa tuose 
ruožuose, iš>imėlę tirščiau ar 
skysčiau, gyveno lietuviui, vi
sos tos ži'iiiės priklausė iki jm- 
sktitiniojo Lietuvos jiadalini-

I »AI• ••
4** M uiviutcu, « « 4tM «*«/*

imtų plotų, kur Lietuvos kar
dus buvo įsigalėję*. Lioluvds 
laikinoji vyriausybė šiandie at
sisako. palikdama šiems plo
tams dėtis prie kitų valstybių 
ur tuutų. Tokiu budu Lietuvi) 
sudaro šios apygardos:

Pirmon apygardon ineina 
šios apskritys (pavietai)—Jin- 
rijnm|x>lės. Seinų. Suvalkų ir 
Alytaus, ('ontras rinkimų Mn

Kirrii ZPsKvnlin) ir 
Panevėžio apskr. Centras i'u- 
nevėžys.

Aešton apygardos ineina Ro
kiškio, Ežerėlių. Utėlius ir l’k- 
inergė* apskr. Centrus Utena.

Septinton apygardon ineina 
Vilniaus miesto ir apskritie* ir 
švončionių apakr. Centras yra 
Vilnius.

Aštuntom -apygardon iiieimt 
Ašmenos. Lydos ii* Volkovisko 
uji.skr. Centras Lyda.

Devinton apygardon ineina 
Bielaviežo, Bičiuko ir Baltsto-' 
gė« apskr. Centras Baltstogė.

Dešimton apygardon ineina 
Sokolko*. Gardino miesto ir 
tųjskrilieti ir Augustavo apskr. 

I Centras Gardinas.
į Be šių apskričių įstatyniuoM* 
(paragrafas 87) pažymėtiu jog 
Prūsų Lietuvu rinks atstoviu 
atskirai tais pačiais dėsniais, 
tik rinkimų diena gali liuti jai 
skirta ir kilu. Pagaliau įstaty
muose nepažymėtas Naugar
duko apskr. Keikiu spėti, jog 
jis priskuitomas yra prie Ly
dos apskrities. Tu<» tarpu at
stovai gąli būti veik pikiai pa
rinkti iš pirmųjų Šešių apygar
dų, nes keturios px*kutinės te- 
W*ra užimtos lenkį okujMieijos 
valdžios. Tie rinkimai, kaip ži
noma, yra paskirti balandžio 
14 ir 15 dienų, o jmtsai Seimo 
stisirinkirnn.*- turės įvykti nevė
liau, kaip mėnesio praėjus jm> 
rinkimų dienų. Jį šaukiu ir su
sirinkti dieną skiria Valstybės 
l’ntidentns (paragrafus 84), 
kursai jj ir ntidaro. Palies 
Steigiamojo Seimo posėdžiai 
prasidės, suvažiavus ne ma
žinu knip pusei ir vienam jo 
narių, neskaitant tų vietų, ku
riom* rinkimui negalėjo įvykti 
(paragrafas 85). •

Tokiu budu Steigiamojo Sei
mo siisirinkimRs turvs įvykti 
ne vėliau, kaip gegužės 15 die
ną ir tat nepaisant, ar užimtuo
se lenkų valdžios kraštuose ga
lės praeiti rinkiniai, nr ne, bile 
lik bus iš visų kitų apygurdų 
parinkti atstovai ir jų atvyiai 
daugiau pusės. .

III. Kas gali rinkti ir kas gali 
būti išrinktu.

Rinkiinimse į Steigiamąjį 
Seimą gali balsuoti visų tikė
jimų ir tautų Lietuvos pilie- 
šiai, vyrai ir motery*, kuriems 1 
rinkikų sąrašus statyti prade
dant suėjo 21 im tai (paragra- 1 
tas 2). (Daugiau bus)

----------------- -------
A^ipJIįja ‘ 

sunkiai dirbu nr rankų 
••PARTOtlLOHV” laimi

- ---------- T - -T --------------------------------l- - __ -------------

Am. Liet R. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimo Protokolas.

(Tąsa). Mirijey; ingaliojimai yra gv-
Pr. Bučys-rico-pirm., ri. Kun. J. J. Jakaitis paste- 

F. Kemėšis — *okret, bi, kad ingaliojiinų legališ- 
• kūmas neaįškus,* nes nėra tik
ri; žinių apie Lietuvos Vals
tybės Tarybos pritarimą pas
kolai.

Plačiau apie Lietuvos Vais
tytais paskolą referuoja kun. 
Pr. Bučys. Jisai nurodo, kad 
Valstybės Tarybos oficijalis 
paskolai pritarimas yra bųti- 
nui rcikaiHigao. Kiekricnn 

: pūakutn užtraukiu priudermę 
ją atmokėti, žmonių atsiuvai 
tą priedermę paima ant sa
vęs. Kol Lietuvoje Valstybės 
Taryba neturėjo posėdžių, tol 
nebuvo dumukratinu* tvarkos. 
Tie dalykai yra taisytini, bet 
a ilgėčiau už Diinisterų kabine
tą stovi Lietuvos neprigulmy- 
bės reikalas, lodė! mes pasko
lą privalome remti, tik turime 
pareikalauti, kad Lietuvos 
ininisterių kabinetus prisilai
kytų aiškių demakratybės 
prineipų ir Lietuvos Valaiy- 
ta'-s Tarybų užgirių jmskolą 
rezoliucija. Turime priminti 
Lietuvos atstovams jų prie
dermes, kini žmonių nedpvilti. 
Paskola nėra dovana.

Jurgi* Milin< nurita 
.kolos budus ir požymi, 
Valstybė neturi teisės 
traukti paskolos ant asmeni
nio žmonių turto. Paskola* 
užgiriu {Mirlamentui, jei Lietu
vos Valstybės Taryba nėra 
užginiri paskolos, jinai nebus 
teisėta. Priveda puvyzdm Ai- 
r»Mw .iu^I.iIm Uitrtn khiiwi tH>. - - r...................... • •• •
turinčią valiuto* užimi k uotu vt> 
Amerikos hankierių aaocijnci- 
jn. (Daugiau bu*)

du W. kUAct Str. 
r«tl»i1llr, frau*.

viAomla Uratui, priima otw 
Kuo I au H vai. ryto 
Nuo 1 iki 1 vai. po platų 
Nuo » iki » vaL vnkara.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS 

UBTOVB u- ehirurn.

Nors Ine t u voje gydytojų Mė
ta užtekAimi. liet vis-gi jų yra 
kur kas daugiau negu keletu;: 
šimtų. Butų geistina, knd jie 
neiė*ihlaskx*1ų į pašalinio* da 
lykus, kaip j Inivnkorėių par-i 
(iavinėjiinų ariat peliuką, >> m-t- 
pintus.' kiu-kart geriau išmokti 
mivo menų.

suloju vadu pnskirtšML loti vy
riui pasiskubina su auksiniu 
kitniii: dalmr prieš Kuriamąjį 
Seimą reiktų j| _-vuert*hn pet- 
kli.

Lenku šnipui agentui) va-
• o ♦ — ‘ V»‘ *variu __ u., ii^-u m. nuvo nv- 

klmlę Midenb'tnliaaoti ties 
Kaimu stovin-io* kariuomenė** 
kelias kuu|ui*. Jie likosi suiinli

i ir vėl viską* ramu.
I.ietiivur valdžiai ir Lietu- 

į.vw kariuomenė* iVirfi.' l"'- j»a- 
ivyadinga. Lietuvoje aktinio, 
vargu duug, lwt im*nu*s pilui 

Geuvrttla* tukaimka. jau valį vilties ir prakiluy^a. Mideliu

Knn. 
Kun. 
J. Mockus r- ižd.. if Federa
cijos raštinės vedėjas Jonas; 
E. Karosas.

Resoliuoijų ir įnešimų ko
misija: Kun. Pr. Bučys, Adv. 
Bol. M as taus kas, Kun. V. 
Durgis, Adv. M. M. Atikas ir 
kun. P. Lapeli*.

Raportai.

iš Am. Liet. R. K. Fetiera.- j 
vijos veikimo išdavė nukirtus 1 
žodžiais pirm. kun. J. J. Ja
kaitis, rice-pirnu kun. Pr. Bu-1 
vys, sekret. kun. F. Kemėšis, 
ižd. J. Mockus (pinigų kaso
je yra $388.20) ir raštu Fede- ■ 
racijos sekretorijato vedėjus 
J. E. Karosas. Iš raportų pa-i 
aiškėjo, kad Federacija savu 
veikimą ganėtinai pinčiai va
rė ir pasekmių susilaukė žy. 
mių. Amerikos lietuvių kata
likų visuomenė Federacijos 
paskleistiems obulriuius pri
tarė ir vykina juos gyvenime.

Adv. B. Mastaiiskus, Am. 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
išduodamas nunirtą trumpai 
pažymėjo apie AVadiingtonui 
politikus krypsnį saryšyj su. 
Lietuvos Jaiavte klausimu. 
Politikoje neaišku. Atskaitų 
iš Am. Liet. Tarybos padary
tų lėšų buto užlaikymui Wn- 
shingtone ir kitų su finansais 
surištų reikalų neišdavė. Tas 
esą galimu ištirti tik imt vie-* 
tos Washingtone. Tuutiuinkai1 
suvo dali už bato užlaikymą 
atmokėjo. Lietuvos Valstybės 
paskolos reikalai netobulai 
vedami. Tarybų išrinktas ko-j 
mitetas puskulos rvikalonib 
tvarkyti panaikintus.

Amerikos Lietuvių Tary
bos sekretorius K. česaalis 
savo raporte plačiai nušvietė 
sanlikius su Lietuvos atstovu 
J. Vileišiu ir tautininkais.

Kunigu J. žilinns raportą* < 
apie jo veikimą prie Taikos 
Federacijos Paryžiuje ir kelio*. *, 
nfts ižl&idų atidėtas iki ryto
jui. Juliaus Kaupo nei raporto 
nei jokią pranešimo nėra; • 
perduota rezoliucijų komisijai. < 
pagaminti tamc dalyke rato- |4 
liuciją-

i

»

Dr. M. Stupnidd 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLUOIS 
Telrfooa* YmSl BOM

Valaadott — 4 Iki 11 » vyto;
* po plotu iki S vak. NodiUo- 
rnla nuo 1 Iki 4 Vai.

DR. J. SH1NGLMAN
Gydytoju ir Chintrgu
Ofisu 4930 W. 13 8L 

g.mĮi 4 p Otntsi *
ftm. 1M» W. 4» 

TvlefonM Clo«ro M»i
Ofi*o Cle®ro O 

KAIMAMF IJVTrVHKAI

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytoju ir 

Chirurgas 
UOI 22ad St.

Kampu U haartu St 
Telefono Cssai «tt

TALANfeOKl • *1 »

1
Pirma sesija užsidarė 11:40 

vai. prieš pieta*.

Lietuvos Valstybes Paskola. 7| 
............................«

Antrų MiMjų d vaL po pietų J|
i darė suvažiavimo trirati-1atidarė suvažiavimo pinui . 

ninku kun. J. J. Jakaitis j 
^Svarstoma Lietuva^ Valstybėje F
paskolos reikalai. Kun. Jar.
Valaitis klanaia .Ąpje; iįMflpąpĘĮ 
paskolos Mgąliškunią. K. Cv» < 
nulij atsako, kad Lietuvos' 

jwFe _. Fa i

V. W. RUTKAUSKAS •
ADVOKATAS
OI1MM l)h!»4r»t,)

29 South La Šalie Street g
Kiabtr* Ul

1'r.l, O*tnl

Dr. C. M. GLASER
Praktiku*:* >■ 

<>rha« 114* So. *1
Urrti 3Srp tt.,

luil.su


lyniviAI AMERIKOJE

FH1LADELPHIA, PA.
I ■*

s

-X 
inrtkųs. Paima vienų kryžių ir 
FakuC'TnsM iengdausias ’ bet 
žiuri, kad tai yra paties kry
timi Atsidus cmkp: “Dribai 
matau, kad mano kryžius leng
vinusius iš visų.“

Po vaidinimo grabai padek- 
leniavo eilėn p-lė V. Stravin- 
skaitė. Paskui sekė paj-ikalliėji- 
mas turtuolio su varguoliu, ku-

Gtažiai apvaikščiojo Sv. Ka- 
ritniero dieną.

------- .—
kv. Kasimiem dienoje Baž

nyčioje buvo iškilmingus pa
maldos. Vokam buvo iškilmių- 
gą pm.-*csijn. Po pamaldų viri 
t!*xmės susirinko Sv. Kazimie
ro mokyklos svetainėn. Ten ri* įaip-gi gražiai i&ėjo, Bar 
Uotu vos Vyčių 3 ir tuažųjų yv- ....................... *
čjų 1 kuojios bu re ngė gražių 
prngmmr. paminėjtnmt tau!: 

kun. Ig. Vaianėiunae trumpa) 
paaiškindamas vakaro tikslų. 
Po to bažnytinis choras užgie
dojo “Šventas Kazimierai,” 
taip-gi ir daugiau giesmelių.

I Po dainų kalbėjo geri), kiobo 
uas kun. J. J. Kaulakis. Jis ap
sakė Šv. Kazimiero gyvenimą, 
ragino jaunimų sekti Ju pėdo
mis, «ive §v. Kasim. l.uvu išsi
žadėjęs knrališkos garbės, svie
tiškų linksmybių. Imvo skais
tus, žydėjo prakilniomis don- 
bėjuis ir tarnavo vien savo 
Sutvertojui. Gražiai nupiešė 
taiji gi dabartinę Lietuvos pa
dėtį, kad suvargusi mus tė
vynė šaukiasi paramos, šaukia 
si prie musų. Keno gįslosc teku 
lictnviškas kraujas, kas turi 
lietuvišką širdį, togu paaukoja 
vienos dienos uždarbį. Iš kal
bos mus klebono galimo suprn 
sti, kaip brangi jam yra tėvy
nės laisvė, kokios laimės ji* 
trokšta iuijk gimtam kraštui.

sudainuota keletas dainelių. 
Buvo rinkliava j Tautos Fon
dą. {Nurinkta 200 do’.

. i *■-< --i* . 1

bužiu, kurj plč M. Butkiutė 
(niaukojo mokyklos naudai. 
Programa užhaigta tautos liim 
nu.
Viskus Imvo ganu gražiai, bet 

vieno dnikto negalima pralei
sti, tai nemandagus kai-kurių 
atsilankiusių žmonių nž<ilaiky- 
mas. Įkaltai {teiktina, kad vai
dinimo arba prakalbų metu 
puhlikn daro betvarky, užu. it 
bitės avilyje. Nesuprantamu, 
dėl ko tokie lankosi j vakarus, 
jeigu nr.sidmnėja jnis. Kai-ku- 
rio tik ir atsilanko, kad betvar
kę daryti ir žeminti lietuvių 
mrdų. Žinau, j porų vakarų Im 
vo liUilauką svetimtaučių ir 
gan žymių asmenų. Bet kokį 
išsinešė jie įspūdį, skaitytojai 
gali suprasti iš to, kad išeina 
kalljėti kunigas, o svetainėje 
uiia, juokiasi. Tas parodo, kįfk 
kai-kurje žmonės turi suprati
mo. kiek turi jiagarbos dėl aug- 
štesnio asmens. O gn! dėl to 
taip elgiasi, kad kuiagas kai- 
ha. Norėdamas pasirodyti spve 
susipratusiu, juokiasi, rėkau
ja, sakydamas: “Aš nekieri- 
nu, ką jis kalba.” Arba vėl, 
kadn būva vaidinimas, tai kai
kurie “«u«pratėliai” neatski 
rin dramos nuo komedijos. Jie 
mano, kad teatras, tai vien juo
kas.

Sykį vaidinant istorinį vei
kalų. kada mergaitė atiduoda 
gyvastį už tėvynę budeliui, kai- 
kuric juokiasi iš to. Juokiasi, 
kada moteriškė girioje su kū
dikėliu meldžia budeliu, kad 
tlovauotų jai gyvastį, juokiasi, 
kada «unws, atsisveikina su tė
vu. einu mirti nž tėvynę ir tt 

,• Čia pasarga tvarkus daboto
jam*. ,

Prakalbų ar vaidinimų metu 
tvarko? dabotojui turi ne vai
kščioti {nu-ienini c b«t žiū
rėti kur kas kaip el
giasi. Jeigu a]*siėmė, daboti 
tvarkų, tai tegul ir daboja. 
Truktomdarius reikia perspėti, 
gi Įierspėjiino ncklausaučiųs 
nwa2al»n»4 «»sryT~
darytų visiems negarbės šve
lnu Ui učių akyse.

Tikiu, kad ateityje mus pub
lika mandagiau užsilaikys vio- 
šose vietose.

e

Jrigti viri Li«4uvur ruittpi bu
tų tokio, kurie .-u atvira šir
dimi veiktų ir aukotų jon lo
bui, greičiau mus tėvynė 
gulėtų numeti tuos retė- 
žius, kurie iš visų pUbių jų. 
varžo; gulėtų lengvai aisikvėp 
ti. Bet nelaimė, kad vienas sū
nūs duods rankų ir ntvira šir
dimi veikia, o kitas jos sujiuj 
knJa jai verguvės retėžiu.-.

Po Meliono kribob skaitliu* 
gus mažųjų vyčių choras, kurj 
suorgmiisavo kun. P. čėsna, 
vedaut varg. J. H odeliui, gra
žiai padainavo dvi. tai dienai 
pritaikinti, daineii.

Po to vaidinta veikalu* 
“Kryžiai,” kuris padarė dide
lį įspūdį. Kiekviena* fano- 
gua turi savo gyvcr.ituo kry
žių. Vūmani kurtais rodos, kad 
kito kryžius daug yra lengves
nis negu jo, Imt pu bandžius neš 
ti, gal pasirodytų daug sun
kesnis. Taip ir tas veikalėlis 
parodė, kud visiems žmonėm* 
pusirodė persunkųti savi kry- 

mL visi jie metė. Varg- 
ta - W- « * i .

uicuir xiwu nu*

- metė. Jis uianė »uu pasi
rinkti lengvesiiį. Tuo tarini pa- 
irirodo augvlas. žiuri, kad visų 
kryžiai sudėti. Nustebęs ange
las sako; “Ar tai 'ik vienas Tš- 
ganytojnu turėjo nešti kryžių, 
gi Žmonės nė vienas nenori!” 
Su1»hno vargdienis at kako an
gelui: “Aš uoriu nešti kryžių, 
bet mano persunkti*, yra-” An
gelas sako: “Išsirink lengves
nį. bet atmink kų Išganytojas
pasakė; ’Kas neima savo kry-į*talbUi- Lietuvos l^aisvės Po
lio ir neseka naakui uume, nė-i lionų išjnrktu ir užmsa-r. manės vert.’ ” Vnrgdfc- kyta už $ILtMK) su virtum. Di- 

-Šua.VčI -Aiiiim krĮftius.d<dt' 'miĮ&Lė UetuViy uui ii*
persunkus yra, ai negaliu pa- ’^nginsi pirkti. Mes tikimės, 
neš-ti. "'Angelas duoda išsirink ‘ *
<« tsuuaaSovKMao VanminKa V«lvtrtir» 
•* ------------------ ---------------------

Vystauti šakele.

ROSELAND ILL

Su inunų kolonija nėra juu 
taip pniMtiu kaip buvo laikraš
čiuose kaž kokios ypatos pa-

kati Ib -vijuidne iii pasiliks kitų 
kribiiiiin nžmlrsk io Tetrtll ne.

vienų? kilnoja kitų, bet risi;sidžiaugia vietiniai boUMcai
prieš hitic\. BvMdandiečitu L<»> 

u. tuvnp ni'Užaiirito ir ję gelbės, 
** t

f

• -ars.it* . > *aa«»«u*aJ

A. IL f KAUS & CO
~ Mori’&aOZ
■>l*l£»T*Tr b— - ------------ ,

Europuii AmehiCai Bure bu į 
laamr-’jcta ~* n 'Tr-rl 

Nu. ALIUI J

ĮNS~JWAMC«

kuue» kud ių uitum pantrtidy.s 
pilnai ka* kaip j savo bran
giausios tėvų šalies reikalu.' 
žiuri...

Lietuvon Ijtiuvės Paskolon 
bonų gulima užmaukyti musų 
parapijom draugijų knygine 
10806 So. \V a bus Ii avė. šiuo lni- 
ku: ^ ,

Nėdėklieaiais ]>o 1 mišių ir 
iki sunuiii.

PunMėbius vakare t :30 vnl. 
Tadu Ohti stoties narių mitin- 
«n«: ir

Pėtnyfiuunia vakare 8:30 vnl. 
(po |jamaldų).

Taip-gi gulimu užsirašyti ir 
]«ts Melionų U ui L F. T^ijielj jo

Korespondentas.

REIKALAUJA

REIKALINGA PAGELBA.

Mes siūlome jums pastorių 
riebi geia alga, prityrimai iie- 
ivikalingns, dirbti kai(x>

4

Pnckioriui
Trui-keriai
Prie Marinų
Assetūbleriai
Langų Piovėjiai
Prie elevcitorių 
šlavėjiai
Ix><i noti j Jta rus
Šitie ir kili darbui ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo artai ne. •

Fabrikas art* Ciybom. Anh- 
land ir Behno.it linijų.

Atsišaukite j
* Eniployment Ofise

Darbu laike tarpe 8 iki 4:31) 
Atsišauki t

Stevvart Wamcr Speedometer 
Corp.

1828 Diversey Parkway.
Į.^a

-<■ « , 1 ,

1= 1REIKALINGI: .\gentai — 
kurie nori užsidirbti į savaite 
]m» $|Ji0 nr dHUgimi švari prti- 
posicija kuri gali atlaikyti 
didžiausiUr tyrinėjijnus.

Bond & Shares Syndicate. 
309 Broadway New York N. Y.

Kambarys: 501

HEIKALI.VG.IB
DuMibepi* pirma ranka gerai per- 

almanatitia- prie k*pi*n<£ Darba, unt 
vimdo*, mokiatl* gera Ataitauklta:

IO*M Ib<ry Avc.
{I toM-ta ud / llilcagn

$16.00
MI.Ri,Ilt*. IK MUTEKI -.

Ital kr* ra u* fabriko -Sarbo. alga* 
tiivkanu* II4.W> auvaitvA |IM bonua 
ka* navalto ui pastaru dartn. greita* 
pakrlime*. valanitp* S: lt iki 
•Ubatuml* Iki 1 valandai.

tamLay lųrtu ta.
1*1 M. unuul Airuur

KhAKAUuJA <

■ —
Reikalingi VynU prie freurhlo mu- 

•u IVnrvhoua*. Durta " paatovua Me | 
valanda ikprndJUo*.

Cliltago sinrage k iran-fvr 
Mk3 W. tanvt.

Co.

—

T) X I* K. a............................................  ■

PIRK! PIRK! PIRK!

Lietuvos Laisvės Boną

■M

RUKAI.ISl.AS
Vidur oaiLa tųtor i vudaa ar ne

veda*. prtlinvMI 11 akrų ukf — Elnį- 
bur*L AlattaukU*

ĮSAS IVcat MarriM.n Gano
1 <-l<-<UIMI» Mini. IMT.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Prie iumberio.

Union Interior Finish Oo. 
. 5319 S. La Šalie Street.

RE1KALINGL
IM sinkerini; prie tjųmavi- 

iui>: geri mažini>lui, triun-ruu 
prm> operatoriai, tiem alga; 
gražios npielink< -. t

Atsišaukite 11. A. Myers, 
EmploVnieut Ma’i.
Wh>tman & Banies Mfg. Co. 

1000 W. 120Ui Street

MERGAI 1 Iv
la mėty Ir dou*tuu. dol Uorruu* 

Jr (varnu* durtu, m ubų muilo fa
brike Ir iuix u.okeaun* po
S9c. I valanda ir bnnua. mersnltes 
gali atdirbti nuo iki *30 | 
vaite dirbant nuo Mukia, vnlanrtiM 
nuo * Mryto Iki 4:10 vakare W- 
ImIukiI* Iki l 
rungo dirbu.

AUon
923

%kl*a<lul. ateikite pilai

te MVrtOry (o.
K. Velta Str.

. REIK ALINGOS
Merginu* drt tangvuu* 

darbą, 
kvaila.

Iftuu

fabriko 
Trumpo*. gera iuo-
A talka Uklt*.
M. J. Keabr * Co.

— IMA m». Iirarbum Str.

'"V’-FIUS IR MERUIN4IK.
IM openivuSS:prie Irttg. 

raus fabriko aorta.-
Prityrimą* neteik r. lingu, tirt turi 

•uokrtl Atiglilkal'stadkallH-ll. 
vriMiiigli Dm-cr CVmipany. 

3UUI Mantmll įtini.

LEIBERIAI.
Dėl liras* fofldrvs dariu. Ui- 

žiaurios aJguk. .Pastovus dar
iu.'. Atsišaukite.
Stroniberg Motor Company

64 E. 25 th Street

LEIBERIAI.
Drl foundres, darinis jmsto- 

vus Abdšaukite. t
LINK BELT CO.

39th & Suwart Avė.

RI.1M A1JM.ON MOTERĮ- 
I'rie rartartmi* popetva 
iMrbna JNUrtovu,
Gero* aanltariMt')* MUilyro*

Apply Supi rintendrni 
t.VMlMNSKY RKtrrHKRk 
luitui A Itimber Kuvft.

V \lh IMS.
Judlvidiul* lii.tiukclja atakyrla* 

dopartMientna dol malu VatkuCi* Va
liuojant kelurtaadriUtnta unoutų i* 
Chicago* Adreauukits:

iHrcrtur Vilią Park. II J., arba 
Mamiiu. li-mvlo. Kana tie ry- 

llM _ THrtaiuu Centrai JKMi.
■T ■ - 1 ----- 1------------- -

tu U b ii ANGĮ
Vyrai dvi pakavimo dulkių trara- 

hou**y. Dari**, p .itovua. Hc., I va
landa pnulMoj

Clilcagu Muragi- A Tnuiafcr Co. 
MM M . *3 Slrvvl 

CllKagii. JU.

; JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

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

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

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

. — 4 . ■ ta-Oa. • J.UI. kJLA VVt

L i

M — .. V. L I Oi ta.
I
II

Jau didbuiii** net numojo viIiim1 
k*d n*>Hu. nttaaiau.* iiramonlmiui 
ir bevelk tiesai, rw» net |*atl vyrlatt- 
vybe uuatojo darbaviui nogalntaiua 
•unuli bud*. Ky galima daryti kad 
tu llvengua yra daug Įmonių kad 
to nekenčia kaa-gi i|gi fnnneriiii 
ne* raimeriai neperka malate bot 
da *urduoda ui k* gaunaui gera 
kaina ir inuny !»■•** ano* kandlcn

Lietuvos Pašto Ženklus
Geriausiai* bndna pasiuntimo pinigų Lietuvon, Ui Lietuviu Pašto 

Zenitini (murktai,) kurios ym atveštoti iš Lietuvos, kad anteriktecū.: iu- 
atpirkę gulėtų nusiųsti saviennricius netik dėl laiškų, bet ir didesnę au
tui}. pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip nž 5 auk
sinui (11.25) gauna paliudijimų, kurj nusiuntna Lietuvon kartu ku 
Pašto ženki • i a, Lictuvo* Valdžia-pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Paštgženkliai yra šitokių kainų: l*o 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skali
kų. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksinę).

Ir mca turini Unitam* rj-vetllm^ n r* I 
n«ai«lnll allnonaVIOMl tano G«r- 
biAKiicjle tauU«Clal jol kuri* nurita 
rainaua rvvenlmn tai Inaygiklt aau 
ramut bet kur salima vuraati Keru 
vieta nrn reikta faruin U»l|> rinklia 
nallnkama kult* kad Talkina* rr<n*- ; 
daina*!* ve*ll o renkaai uicritlna jei- ! 
*u tatualn nuaiplrkai kur faruiu o j 
putam nebual ulcata-dlntaa tai yra |u> 
lyKlnuiiMa gyvenimą kud afuiįvedu* : 
bloga pači* taigi me* pataraltn kur i 
Kalini* auraatl tinkamu viela ugi (Ii- 
chlgano lietuvių ūkininkų tarp*' n>®» 
čionai turim *ualvl*ntJUnu* ir drnu-1 
rvate* Ir parapija* Ir rlaokiua p**i-
linkanilnlmua mum kolonijoj jau y- Parsiduoda po 25 ecutus už auksinų, 
ru ir Kana turtingu lietuvių ukmin- -• 
kų m** kito tartie turim vtauklu 
uiaAlncrlJų * kaip tai teuulirbyM*-* 
ninAinu. įminu tuvlyaų uutuuiobiH-4 
ir taip toliau. J*i 
kreipti* nnu avi________ _ ____
kud ko kam prltrukata »no* poai- 
jr*.liMiiu> Vien* kitam nei •įBluiilau-i 
čia! atebeal maUdatnl lietuvių darbi- ; 
tuma uktnlnkhTimn kada lietuvi* nu- 
(Iperku fnrnio. tai Į pora melų jau! 
ta* naiuo* atrodo di.u* kilok* tuea 
pageidaujame kad ko d*UK<uuata do
rų Ir darb*Clų Ominiu atvaduotu Ir 
Čia atndgyvvntu pa* uiua. Gerbi*- 
tūta -luta norčdauii pirkti ūke kreip- 
kttiui pri* dorų u-teiongu tinoniu o 
ne prie tAnaudotoJų agentų kūne ne 
pantai* J Hera o* aviete tik dorai I 
lutai krcliiultii** prie Sv. Antanu 
Irrauriatė*. c'uuter Mlchlgan kur 
visi dori Ir tviaingi tikinlnkal pri
klauso tn** turim tam tlkalu nua- 
kirta knmMja kuri juuia patarnaus 
Ir po laiku neankyaL kad agentas 
npm>vo ant >590 ar įlaugUnP kur 
tanHlaunia taip ataltinku au džiugiau 
Intoruuiclju krelpkltea kuo luirasu;

ŠV. ANTANO DRAUGIJA
Guste r, Michigaji. 

c-o Kaz. Daunoras

up inca ncprivtUvin 
tUintuuCig reikalo ssU-rių,

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

’tcikalauk’tv vietiniuose Tautos Fon^o įkyriuos* arba pas centro sek-

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
(■esaBiBHHaBaaaHaaaBBiBaiBimBHMHaaBiHMB

r
a t

•""užsIE’k
“ LIET. LAIKRAŠČIŲ

“KARIŠKIŲ ŽODIS” 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metami) 
♦2.<M), prnei i 
tl.00.

“LAISVfc” 
Demokratų 
jos organas išeinu g 
Kaune — ilimraš- * 
lis — metame $10.00. 
pusei metų B5.00, 
1 mėnesiui $l.U0.

Prenumeratas siųskite:

Lithuanian Sales 
Corporation,

Brutttlurny, 
Boston 27, Mass.

B

i 
B 
B 
B 
B 
I

S
fl 
B
B
B 
fl
B
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PENKI APGARSINIMAI VIENAME.
Turime parduoti goriausiu t'kiu malu Ir dideliu *u Hudlnkal* au 

Hodnula Ir au Gyvulei* MuMnotnla peria u*|t> gnttinko Semt* <lcl 
riaukiu Javu Aurinlnia tarp* Lietuvių l'klnlnku Dldtbuiaiajn Lietu
vių Ūkininku Kolonijoj Ani.rikoj* apllnklcj minėta HcottvtUv. Mich.

PARIilODAME
Pirkit* I* tiiuaų Valgomu, produktu*. Gauatt* *vUralu* KiauUnliM, 

gvicatu Lietuvilku* burtu*. ‘hkro Medau*. Hsraarlu Bulviu. Vlaokiu 
Grindų dieno.

*

! ■ ■
I
I

B

■
i
■ 
!
■■R

■ūmi-* E 
metų ■

■ Krikščionių R 
Parį i- ■

i'AHDt un.iMi-:
i*«r*llniukllc Vuiaingua mt-dlllua Cl«|>a* Ir i‘i«via*l<> Jdadčliua 

viM.kiv* lluam ir aideiiflua krūmu* galit* pa*oiu* gauti tom* tad- 
nu*4pirktK

ATV 11.11 OKITU VAKACV.Vi PKAIXUm.
1*0* tu y* grall*uauil ir dldltaaaluj lJotuvlų Vkihinku Kolonijoj 

tarpu *mvu Ruonių paltij puikiu* Etau, u l.'imilm mm hrtuviu* 
I Kinllikua Kūrinti linkamal lokacija* turHl inloatu lk.tuv.1 moterį* 
Ir vyrui kreipkllmc m uiuaų draugija iu*« jum* paatoruatnie gtteuil 
pragyveaiinų Vl*t*.

t tMRAftVKrrE t KIAKA I-A IKRĄ trr J.
“Ūkininku Žinios" kuries uies rengtai:;* tiiclatl nu pr^dlioa Jta- 

InndUu rm-tiealo *1* dvi aavalttn.. IfKI'A HTf V!*KAH Tllu.trMo. 
Talpina a*arbl*u*uu< tintu. M viso pana ulių Ir Talpina Mokalltkiau- 
alų. l'kininklalr* Raktu* paniokluunCIu. geęjauato v laukio uklnlnka- 
vitnu ir gyruollu auginiui* Tal(ilnala Ga*]>*dinlu |«a*ikaib4jlta*l Ir 
tlaoklr imniaklniuuil apie Namui**.- Durta** vmlllna Valgiu Gulai- 
nlniu ir Konavrvu *u dariniu Talpinai* vlaokla tankam u* |>a*t«k*i>- 
tlinuj jaununi*n«ij ir daug kitokiu naudingu mitu ftalruiyklt ta-' 
vCal csrlaual dranga nasiuuae kaina tuvuuii* 11.(0. PUKlj uirlu fl, 
l’rriibekluuM 12.(0 nietauao. Hkattykll* atelnauCl* l'rtriyd* "Dmu- 
g“" raailu ilulrji mimų apakai tania au dii«i» naiultncu panlU mimu.

VIHOKKI-: * K«L-»1 ' ■ • - , ; .......... <AUt;
DIIAUGIJIJUK aaTANA rvlLDlh. AtvtaluuklU ar
ta- mkykite ant Adreoo.
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LIETUVIŲ ŪKININKU DRAUGIJA
Robinson Building, Scottville, Mich. ■

ANT PARDAVIMO.

Gc- 414

m.

X.

I

■■
■ 
I

M. -Ui OLA-
1141 ho. M*« Avc. CJccrv. UI.

Anl antru luini IA priciaklo.

Mcrrinui. Mlg. C<».
1313 N. s&tli C<mn Cta-cro.

- ------------- ---
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lAlnVlvu 1‘AGLLH.L

t a - USI
jlelluinasa. IruriM* RjtMrnaK
mokesti*, darbu upltokybe* gero*

liN.

J

1— —

LX i MA l>.U«<IA AJ»-:
Parsiduoda puiku* du ruiiual Vie

ša* tuuuan au kc tūriai* pagyveni- 
mula po ki-turlu* rulynu* kl*k» t eon
ui*. Antra* b lūs L* va* narna* au ko
dai* ruimai* dėl pragyventam. Abu
du Minui! mnrtMal. *n elektra tr 
maudyne Uu Uokai nuu L«luniku*A*~l jS I I ■ *-. ^ * — — — -rnxnjv-^L j z j nr.
navininką* Mvalluoja aal tarnu Ir 
parsiduoda ui tdgta kaina meldilu 
atstlauktl sekančių adrevul: TtKIKAtJNGl kriutSMl pn* mot*- 

lUSų Aulu U abitai ubu,. j'aMuli Tla- 
i*. ««T* mokesti. AtaMauhlte

W. 1 (««.
ISM W. HarftMui M. CIiSmko.

Trl. Motin* 43S7.

I

teikdami jai paskolų. Buvo lai
kas. kad ri<'U tik nukų Tauto* 
Foiului p«*r vienas tik prabai- 
i-.i- tiudėjocnr npn- 3UW ’li’l. 
t’žtat inokėsiinv ir dnlmr *avt> 
patvųau išpildyti liuk tčiynri*.

y sedėlii**? partpjk.“ 
svet inil/mi-kos pra
kalbu&lėvynvs nMtadnoe*. Tx-

1 A|mu|M>K 2O>s aut tam tavratmento.
Ant parda.laio — Gmina nanu.* 

4 rikių, po 4 Ir 1 kiru bartu*, ak* 
mana prlMakys Svlmy ti vtay pilnių; 
gero kiniu iMidito tnminga* viduj: 
ir.rint liauti likt* verta reiklu pu- 
ma*yt1. vMMųar fl*t urna, akyrluiti Mi
lų vasdimiv UMauia taip kad ianl- 
i..riBua,a«rn»kui. landų* C.tlt: ga- 
ladUiM sari auti UmnoavoiM u* (I* 
tn kerno J anvtnmka* 'tl* alfuoju. TV! 
taMin nriėjua parauna K rakoad** «iel 
T k*uik«Tlų. puraulu... granų laikų 
ui UL&ot; iMtarti nrapgtiMM; jgt- 
gn turi ll.lOt tr aari pirkti velk

I■
I

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UEYUVUi AD VOKAI Am
UIT M. t* IMH> -TUKTI 

tm w. imi> vmiarr

FlorIde.— _/ -—*

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
Mes turime vielų jūsų dukterims gražioj 
sauilariškoj ir saugioj piantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdu ii. Ji ir jos draugės gan už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę.
Valandos nuo B išryto iki 4:>U vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterci 
patiklų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite

Stewart-Warner Speedometer Corp.
IS2« Drrerscy Parkvvay

Behno.it


y CHICAGOJE.
■ 1 ■ ■ -------...............--

KATALIKIŠKOS ŠVENTES
.............................................. ..
ŽUVO NARSI MERGELĖ.

LIETUVOS MISIJAI APLEI
DUS CHICAGOS APY 

LINKĘ.

Antradienis, kovas 23 
fiv. Viktorinas.

Trečiadienis, kovas 24 
šv. Simeonas kun. Latinas.

d..

d..

ŠAUDYMŲ PRIEŽASTIS

Suimta du intariainu žmogų.

Praeitą šeštadienį anksti 
ryto Tonu of l-nke buvo gir
dimi šaudymai gatvėse. Rai
kąs uiatė gatvėse ]toliemonų.

_«oąUMui piuuiutiujiuiij autis 
mobilių.

Iš ryto nelengva buvo su
sekti, kas tokio galėjo įvykti.

Brt dabar tai ve kaip iš- 
aiškinamas tas šaudymas.

* ž
Išvakaro nežinomas nu tomo* 

bilins 47-oje gatvėje, tirti Pau
lina, suvažinėjo Mn». Lot tie I 
Simne. 4757 So. Paulina gat 
Moteriškė vos spėjo išlipti iš 
gut vekurio, knip staiga už- 
šniokštė ant jos be šviesų auto
mobilius ir nuvažiavo. .Nelni- 

. tiiinguji buvo mirtinai sužeis
ta ir paimta ligoninėn. Tenai 
ji mirė.

Polirijn tuojaus pradėjo fci- 
rialities apie In automobilių, 
kurio išvaizda Imvo žinoma.

Anksti ryte dctektivni pas
tebėjo vos tik atvažiavusį au
tomobilių prie automobilių 
stoties ]>o nnm. 1545 West 
49 gat. Buvo panašus į ieško
mą automobilių, .Iltim- btKo 
trys vyrai.

Kuomet detoktivni mėgino 
prieiti arčiau, tie vyrui paliko 
automobilių ir ntrisukdnini 
pradėjo šaudyti į detektivns. 
Dėfekfivai atsakė šnudymniš 
ir vijosi per kelis blokus.

Bet nepagauta.
Ir tik ant rytojau*. sekliui- 

ilionį, {Milicijai pavyko susek
ti du piktadariu. Tai Saniuel 
«kihnow.*ki, 1330 \Ve.*l 46 gal., 
ir Lro Skūra (o gal Sikora), I 
18»H We>t 46 gal.

Jiedu prisipažino, kad pa- 
vogtu niitmiiobiliii viriaavusin, 
suvnžinėjusiu Mrs. Simne ir 
šaudžiusiu į detektivus.

policija teško dar trečio jųl 
gėbro.

Manoma, kad jie pivogt^i nu-1 
tonmliilin ilmnę, kuomet šuva 
žiuėtn moteriškė, ntlikę kokį 
nors blogą darbą. Kaip kartais 
tą vakarą buvo apiplėštas 
Metropolitan Life Insuranccl 
kompanijos ofisas, 2201 Mnr-

PRAŽUVO APDRAUDOS 
KOMPANIJOS IŽDI

NINKAS.

l>’t«*ktivų biurui pranešta, 
knd nežinia kur pranyko A- 
merksi) Gagk* Filo Iusurun- 

„ve Co. iždininkas Curtis W. 
Tnnsley. Sakoma, jo sąskaitų 
knygose ittrm<tn trūkstančių 
pinigų.

Gelbėdama kitus pati prarado 
gyvastį.

Jūmesni Rcnabnw,
Sedivick avė., nesenai 
moteris. Palikę 4 vaikai. Vy
riausioji mergaitė Thvlnm ėjo 
10 midus. Mirdama molina jai 
pavmlė saugoti mažesni uosius 
tris vaiku-. Theltnn tai atmi
nė ir rūpinosi jaunesniaisiais.

Namus prižiūrėti tėvas nu
samdė vieną moteriškę ir an-

1805 
mirė

iiiisani- 
išėjusi, 
žibalo

Uiti J t.u * įsvu/.im «j iri 
gOs savo reikalais.

Anų dieną, kuomet 
dytn moteriškė buvo 
namuose ekspliodavo
hlešinė. l'ž-i liepsnojo vniknčiv 
drabužiai.

Tliehna gesino liepsnas, 
vaikučius apdraudė, pagaliau? 
pasijuto pati liepsnose. Išbė
go lauknn. (latvėje žmonės an: 
jos degančiu* drnhužiiu apge
sino ir pasiuntė ją ligoninėn. 
Tenai narsioji mergelė ir mi
rt.

Tuo tarpu kiti vaikučiai 
pavojingai buvo apdegę.

NESAMA TEISYBĖS S. 
TARNYBOJE. 4

ne-

V.

Taip sako teisėjas Landis.

Aną dieną Chicagos jiaštos 
darbininkų susirinkime kai- 
Is'.jo teisėjiK luindis, Susirin- 

I kimo*, buvo numauktas rU tiks
lu ngitncijos. kml vyriausybė 
branginu apmokėtų savo dar
bininkas.

Teisėjas kalbėdnnuu reiš
kė, kml valdiškoje tarnyboje 
,|ąrliiuiii^ai dar 1914 metai* 
gavo prastas nlgns. Didžiu
mai iš jų <lar ir šiandie to
kios į>h! algos mokamos, nors 
gyveninuui kitką rodo.

Kmį taip — tai Suv. Vals
tijų tarnyboje nėra jokios tei
sybės, sakė teisėjas. Paskui 
priduri*, knd jis n*}Mitartų 
nioknin Įstoti šalies tamylmi 
dėl menko užmokesčio.

600 POLICMONŲ APLEIS 
TARNYBA.

Apie 1.700 policmonų Cbi- 
vagojo gegužės 1 d. neteku 
minių, jei Kliedo taryba m-pa
sidarbuos padidinti poliemo- 
nanis algų.

Apie balandžio 1 <1., Im* to, 
žada apleisti tarnybų kokie 
6OO policmonų ir imties kokių 
noru kriokiu dnriių, kotjie ]»• 
prastai kur-kns geriau apmo
kami, 
tui.

Tos 
inonų
< tini rinkimo.

Policmonų kliubas nuspren
dė prisidėti prie kovos prieš 
maisto ir pagyvenimų pabran
gimų. Nutarė steigti koopera- 
tives krautuves ir namioties 
pigmftnl* rnaido produktais.

kaip tnmaviinns inies-

žinios pakilo iš polic- 
kliubo (organizacijoa)

ąnrnmtmiiiiiiimiminiiminiiiiiimitiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiK
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NAUJA IŠTAIGA
| Teisingas Patarnavimas.

I=
i

-I

Su šimmii pranešu visiems Chica
gos Lirtnvinins ir jiažįstamivins jog 
nš Atidnrau ofisą Reni Estate |>a»- 
kolos piningų ir Insuranct? l’anbi- 
vinčjimo Ijiivakarčių ir siuntimo 
pinigų į visa* pasaulio dalys.

JURGIS PETKUS 3402 Halsted Str.
Telefonas i’ards 5379 Ecr,. Drcvcr 9811

iiminiuuiumuimiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii

1 Kol dnr iji-tuvos Misija 
viešėjo Chicagoje ir apylinkė
se, tol čionykščiai lietuviai Im*

1 vo užsidegu* tėvynės meile ir 
bonus noriai pirko. Kai-kurios 
kolonijos Chicagoje buvo net 
nusistačiusius už kiek išpirks 
L. L. P. lurnų. Bet nepigiai Mi
sija iš Chieagoa išvažiavo, kaip 
jau viską* ir pradeda apsnūsti. 
Išrodo lyg mes chiragiečiai tik 
tada dirbame, kada kas tnus 
mato ir pagiria, arba paragina, 
rsne 
vėl apsnūstame.

Taip darhuodamieft, mea sa
vo paskirtos Ismų sumos neiš- 
pirksinte. Juk mes turime su
rinkti vieną milijoną dolierių. 
Ligi šiol nei ketvirtos dalies 
nesurinkome. Sykį pradėję 
darbą turinio varyti jį toliau 
iki paaickmin tikslą. Juk kas 
dailią pradėjęs sustoja vidur
kelyje, Ina yra priskfutnmnR 
prie silpnadvasių. Mes busim 
tokie, jeigu savo užduoties ne- 
atliksim Nereikalaukim, kad 
Lietuvos Misija mus antru 
sykiu ragintų.

Aš pa duočiau sumanymą, 
kad butų sušaukti mass-initin- 
gai visose kolonijose iš antro 
sykio, kur buvo Misija atsilan
kiusi ir kur nebuvo. Pasikvio- 
sfi kad ir/vietinimt kallsUojus, 
pndanti agitaciją ir pardavi
nėti bonus. Taip-gi, reikia da
ryti agitaciją įvairiuose vaka
ruose Ih*> teatruose, ir trumpai 
puknlM'-jus pardavinėti Ikiiius. 
J ug mes galim atsiminti kaip 
Suvienytos Valstijos darė savo 
paskolas platindama. Pardavi
nėtojams visur bnvo atdaros 
durys, ir teatruose, susirinki
muose, net ir Ant gatvių ir vi
sur pardavinėta bonai.Kodelgi 
mums nesekti jų pavyzdį!
Sakysim, kiekvienas įgaliota* 

pnnlnvėjas gnli ir tnri teisę 
atėjęs į vakarą nr teatrą kreip
ties į jo vedėją, ir pataikęs 
tni|»«kėiuose pasakyti trumpą 
liet aiškią bei karštą prakalbė- 
lę. ir toj pereiti per svetainę 
užrašant l»onus. Jeigu kur ko
kios draugijos valdyba to ne-
I istų. tai vėlinu pranešti sto
riu valdybai ir paskelbti laik- 
rnšrinoRe, Tegul žino visuome
nė kas yra Lietuvos rėmėjai, o 
kn.* priešai.

Lig šiol, galima sakyti. Lie
tuvos l^aisvėa bonus tepirko 
vien tik lietuviai darbininkui, ir 
kunigai b<*i kai-kurie inteligen
tai. Bet niuaų lietuviškieji pirk
liai ir pramonininkai tai visai 
šaltai žiuri i Lietuvos bonus. 
Nekuria man net yra prisimi
nę buk, girdi, esą nesaugu daug 
pinigo i ridėti į Lietuvos bonus. 
Mut kad juos nepriverčia tai ir 
nesaugu. Juk tie ponai nebūtų 
pirkę ir Amerikos Liberty Bo
nų jei nebūtų bijoję gauti ala- 
kerio vardą. Kai-kurie mumj 
lietuviškieji pirkliai ir pftuno-
II ininkai Inbai garsini šaukia, 
kad liet aria pas lietuyį eitų 
pirkti. Bet dabar, kada reikia 
Lietuvai paskolinti keletą do
lierių, lai tų ponų lietinybė 
prapuola. Jiems Lietuvos jau 
nereikia Kitas net giriasi, kad 
jis ir-gi nupirkęs L. L. bonų 
net už visą šimtą dolierių. A- 
merikos bonų jis yra pirkęa vi
sai lengvai už tuksiantį <tolm- 
rių. Gera yra būti Amerikos 
patrijotu, bet reikalo dera ne- 
nžiniršti ir I Jetuvos.

l’anedėlj, kovo 8 d. (Ar ne 
utarninke kovo 9d.*Red.)kada 
buvo šv. Jurgio parap. aveL 
Chicagos apylinkės bonų par
davinėtojų susirinkimas tapo 
nutarta: pereiti visose koloni
jose per visus musų pramoni-

ninkua. Ir pirk* 1ą*mT-|
dai ir ndrcMi bus pagnnunU ir Į 
tų.kuri' nepirits Ims pagarsinti 
Inikrašėiuo.M*. Tndn tegul ma
tys viemunonė kas yra tikras 
Lietuves Inisvė* rėinrjns. o kns 
ne. V. <

(Pnbaign bus).

L. VYČIŲ CHICAGOS AFS 
KRIčIO KUOPŲ 

DOMEI

L. Vyčių ChiragoM Apskri
čio susirinkimas bus £į vakarą 
McKinloy Parko svetainėj. Vi
sų kuopų atstovus meldžiame 
riųiitlingai suvnii m'ti.

Valdyba.

puA”tm
Aiunnri pranešame, jog 4 Ka

talikų Vienybės (Fcdcrnc. sky- 
rio) susirinkimą*- įvyks šian
die. kovo'23 dxf :3O vai. vnkn- 
re, ftv. .Jurgio parapijos svetai
nėje. Vibos d rungi jos, kurios 
priklausote ir kurios manote 
priklausyti prie Kirie racijos 4 
skyrių, malonėkit <■ prisiųsti at 
stovus. Valdyba.

T0WN OF LAKE K0L0NI- 
JOS DOMEI.

L. Paskolos vietinio komi- 
ir užrašinėtojų su® rinki - 
įvyks šiandie, kovo 23 d.,

L 
toto 
mns 
S vai. vakare, J. J. Elins svvta
4600 So. \V00d gat. Viri užra
šinėtojai I*. R Paskolos Ismų 
ir draugijų atstovai. dalyvavu
sieji priėmime misijos vasario 
16 d. privalote būtinai atsilan
kyti.
Kviečia visus L L. P. Kom.

WESTPULU4A NIEČIAI >

Atkreipiamo ,JuhU ntvdą. 
knd pas Jus dienrašti “Drau
gą" atstovauju P- M. Kiupe 
lis. 12115 So. Ffylrtod St.

Pas jį uaHJė įnirti kasdien 
nusipirkti ‘•Drangą’*, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti f 
dienraštį.

Pariaaudokite.

GYVENK GRAŽIAM MIES 
’. TELU.

Mes galime Junu parduoti 
didelius lotus 1.IU2IAM DĖS 
PLAINFiS. kuria randasi tik 
kelios minutos važiavimo iš 
miesto nnt Norui Vestern R 
R. Mes galime šiuos lotus par
duoti už laimi žemu kaina su 
mažų rasit į mokėjimu o balan
ai ant lengvų mokesčių. Daug 
lietuvių Šeimynų jau nusipirko 
žemes čiona i s ir jau pradės 
statyti gražius namus. Čionai* 
yra nepaprasta proga prasi
salinti M tvankių miesto tįsto. 
Rašykite. Telef©nuokite a/ba

Atsilankykite Ganai 6296

Frank J. Dcan, 
1404 W. 18th Street.

“ . i
Jie Saukiasi Pagelbos i

■

. Lietuvoje
** 9

Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo

reikalauja ir laukia tavo pageJbos.

Šeši metai baisios žiaurios ka
res išteriojo lavo tėvynę ir paliko 
turtingus ubagais.

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priederme ją suteikti.

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

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vaL 
ryto iki 9 vaL vakaro.

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

i

B

■

i

*

DR. S. NAIKELIS

Pluksnos

£

FARMU PIRKĖJAI
r ir m tau nc<u . pirkaite FARMA 

cauktte vlato«nlu» pMlSkiolcoua UI 
Uctnrlu bendror/n. apie Uatuvto 
kolcnUa Wla-<mal*r, kur Jau daug 
Uoturiu 'r>’«e« Ir dar lakatanCial 
■ p*ir>T»tM. ne* trn lame labai fa- 
n ant kurti* vtokaa la>M«l Karai au
ga nrtmiaaBl kokia metai nebūto. 
Dnuctima tnuaų pirkėju buvo ttroll. 
nO* pu daugal viUatUv Uaka-
tooaaea rieto* niekur nepaltU* mali. 
Vieta labai puiki farmoa randam ap
linkui inloatall kuriama risi blante- 
rui yra IJaturlal ir dar yra propu 
keliama blinlrrtama atidaryti kitokios 
bunlua. nra trumpama laike bua bu- 
davolanui kelataa dirbturttj. Dar da
bar <mne laimi pisi euHKlnsat au 
kilu kompanijų prakama tel muaų 
bendrovė parduoda per pna plslaa. 
Gralio* upe* rteral dabina visa a- 
pleltak*. vteur jfęrl ksltai tad Ir 
blofftauatam* oro vlaur galima Ii- 
valiuoti Žodliu sakant virt paran- 
k urnai dėl fartnartu yra ant vietoa. 
vleur UetuvtMuM kalbama, sakoma 
Ir dalnuojAms. t*>P Kimu gyvaaus- 
tir-Jnl jaukiasi kaip kad jauNtavoai 
IJetuvoja. z

Kaa norite platnenlų paaliklnlmu. 
tai prlsbjakll* «ovo adrese, o mas 
prisiusima Jums knygai* as plates
niais paalAklnimaia. paveikslai* tr 
pienu.

Liberty Land & In vestment Co 
3301 S Hnlsted St. Chicago.

------  . 1 —1" - J .
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ERNEST WE1NER
DRY aOODS

<<wvi urr ertu.

Mm dt-odom* dvtgvbae
Ketvargols tr 1'ubatosnM.

Dideliam* i-x*trt*kim* goonajni 
Vl»oki* mataruotai, drabo

Ploksnos

KAIP GALIU ATITRAUKT KŪDIKĮ? 
šis tai dalykas, su komu turi susidurti Idekvie- 
na kūdikį žindanti motina. Geriausia atpratinti 
kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant laipsniš
ka: — pradedant nuo septinto mėnesio, mai
tinant du ar tris sykius iš bonkos gerti ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti bonkos mai
tinimą, iki galutinai kūdikis būna atitrauktas 
nuo krūties. 1 ®

EAGLE BRAND
{CONDF.»fSrJ> KILK)

Taip arti panašu* imKiiMa pienui savo skoniu tr leng
vai tfuririkinnnum. kad jį milinio duoti pikriNaut au 
krūties* pienu be jokio apaunkinimo atitraukimai kū
dikio nuo žindimo, j
Mu*ų penkiadriUni.j keturių puslapių kūdikių kny
gelė kaip reiku kudltij slpridiaLL Taipgi
yra pilnai maitinimu irudrukrUoa j ūsą kulkoje. AM 
bus pašiusios jums dovanai, jeigu pakiąrit ruuin* ku
lnių šiandieie
Euglc Bmud. padaryt** i* geriausio* rų&e* karvės 
pieno Ir uulto cukrau*, yra tiukaiuiaoaia* atolui ir 
valgiam* gaminti. Pirkit dėžę šiandien ir naudo- 
kit jj viaokimt* reikalnina, kur naudojama ptcnaa ir 
rukrua Bandykit «u
Ala l-abriH ir Vanta*
jr» Juu** GtaraiHUa

kustardu.
Parsiduoda Gerose Aptie- 
koce ir gTOsenų krautnv.

• • •
The Borden Compauv 

108 Hudaon 8t. New York
s

iškirpk ktii'imn Patymėfr n/> 
rtmy kayruif ir prisipsli ji 
mum* *1A.\'I>IEN
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