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Visur paskelbta kdrės pade 
tis. •

Mayence, Vokietija, MI. 7. 
t- Vakar anksti išryto ^*ran- 
euzų kariuomenė inėjo Vokie
tijos miestan Fraųkfortan. 
Ten atrado nritknitlTugą Ąurj, 
vokiečių kareivių, pildančių 
policijos pareigos. Iš vokiečių 
pusės, nebuvo jokio pusi prie
šinimo.

1 ♦.
5:20 ryte miestan įvažiavo 

lankos (šarvuoti kiriiiliiiini 
automobiliai). Paskui inėjo 
šaulių tatai i jonas ir inžinie
rių kon^Mnija. Aitu fcariuo- 
mvnė užėmė svarbesniąsias 
vietas aplink geležinkelio sto- 
Ii.

Tankus (ąikrikdyto^ po vi
są miestą ir’ siiRtatytės stwuj 
tegintae vietose. . .

Kiek jtniaudnis traukiniui* 
atvyko -danginu kariuomenės 
ir buvo užimtos visus valdiš
kos vietos,.

Užimti ir kiti miestai.

Kuone tuo pačiu laikn pran
cūzai užėmė dar jr kitus mie
stus: Danustadlą, Offonbariią, 
Hochrindtą. Koenigsteiną, 
Bieburgą ir visą eilę mažes
niųjų miestelių. Vi-upse už
imtuose miestuose ir visam 
plote tuojaus paskelbt ė karės 
pade lis.

Vokiečių valdžia visur pa
likta veikti, 'bet prancūzų 
kontrolėje. Streikai nyrini 
•^drausti. ”

Gvventojain- laikinai už- 
rinjįtiy**f kuopas po 

9.-00 vakare ligi 5.-00‘ryto, ar
ta iŠ viraoą vietos per.-ikt lti 
kiton. /Be prancūzų leidimo 
gyventojunis • uždrausti «tiri- 
rinklmaT.1

okiški laikraščiai bdkinni 
pendooti. Be sĮMs-ijalio Įei
tu negalima vokiečinms 

vartoti telefonų ir telegrafų. 
Paskelbta dar kitokie vo 

kiečiam* suvaržymai. *

Turi atiduoti ginklus.

Prancuzų kariuomenei va- 
• tfovauja gen. Dcgoutte. Jis ta 
/)(ilko dar paskelbė, kokiais 

tikslais prancūzai okupuoja 
tuos VuVioHyMT ntlMtną 4* 

y plotus.
/ Sako, kad prancūzai neturį 

jokių nedraugingų.arba užka-
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NIEKU NEPATEISINAMAS 
PRANCŪZŲ PASIEL

GIMAS.
_ •

Taip atsiliepiama Berlyne.

Berlynas, bal. 7. — Apie 
okufiacijoH praplėtimą vakari
nėj Europoj daug rašė pranrii- 
zai. Bet Vokieti jos vyriausybč į 
tai neatkreipi domos. Tad ir 
nounprHriaę nusistebėjimas čia 
pakilo, kuomet gauta žinių, kad 
prancūzų kariuomenė praplėtė 
okupacijos (įlotus, užimdama 
naujus V’okietijos miestus. 
Kaip vyriausybė, taip gyven
tojai karčiai ir su pagieža atsi
liepia į tą prancūzų pasielgi
mą. »T

\*okiSkoji spauda pnkelia 
klausiiną, ąr gi. talkininkai su
tiks su tokiuo prancūzų pasi
elgimu.

Vr.rubežinių reikalų ofiik? sa
koma, kad prancūzų jiasielgi- 

i mas netrigėbiK. Vokietija, pa- 
siųzdnmn'.kariuomenę neutra
liu ruožan malšinti bolševikus 
iivjieržengė taikos sutarties. 
Nes vienam tąikns sutarties 

; priedo (protokole); patvirtin
tame rugpjūčio 6. 1919. pasa
kyta, kad Vokietija,^prireikus, 
neutralių ruožan gali pasiųsti 
ligi 20,000 kariuomenės. Ir 
šiandie ten- Imlšcvikų malšini
mui Vokietija neimsi untč nei 
tiek

Vokietijoj Vyriausybė yrn 
noomonės, kad Amerika. Ang
lija ir Italija nesutiks su to
kiuo prancūzų darbu ir pran
cūzai bus priversti pasitraukti.

Bot vokiečių bolševikai 
džiaugsmingai pasveikina 
pramntzus okupantus. Nes 
prancūzai, kaip atrodo, apgi
na holševikns neutraliam ruo
že.

Paryžius, Buvęs Prancūzi
jos* prezidentus Poineare Įnik- 

I raštvj TTevue dės iieux Men- 
i Uį„ lUSAUiUltvc L VII HILU, jug 
Vokietija ne tik turi 12J»0U 
nniuilų. tat šiandie lengvai gu
li sumobilizuoti daugiau 2,000.- 
000 išlavintų vyrų, juos ap
ginkluoti šautuvais. kulk:«>- 
vaėrtžiais ir minų •mėtyklėmis.

Tas nėra kokia tai išgalvo
ta fantazija, bet tikras faktas.

Prancūzų militarinis štabus 
turi kitokių informacijų apie 
vokiečius. Jis painformuotas, 
knd Vokietija greitu laiku ga
linti sumobilizuoti ne 2,(MU,- 
000 kareivių, bet net 3.500JI00. 
Nestebėtina, jei šiandie pran

cūzai turi hut budrus. Ne* jie 
nežino, ką gali atnešti rytojus.

Vokietija oficijaliai atrodo 
nieko ypatingo ir grūmojančio 
neturinti pasrtaigus karei. Be.! 
dirstelėjus į jos vidujini or- 
ganizativį. Veikimą, kiekviena 
gali apimti baimė. Nors tąs 
veikimas pridengiamas viso
kiomis uždangomis, bet jis 
ganu aiškus.

PAIMTAS VOKIEČIŲ GE
LEŽINKELIS.

■ i. ■
Aix la Chapelle. tai.? 7. — 

Tarptautinė komisija, vei
kianti Kupra ir Malmody teri
torijų reikalais, nusprendė 
Montjoie gehoinkelį pavesti 
Belgijai. Komisija pareiškė, 
kad Vokietija gali lengvai 
pa«j<Hrlstlinli kitą gcložinkėlj.

STOCKYARDUOSE NETO 
RI DARB010,000 

DARBININKŲ.

PARVEŽTA AMERIKONIS.
KŲ KAREIVIŲ LA

VONAL
į------—■ ■

New York. baL 7. — Trans- 
Im»rto Nauitmmid čia imrvežta

Washingtr 'i. bal. .7. — Fe- 
*h‘ralės vyriausylsta parody
mu *čm *Jtmrli>»s nmhn-nda 
bu> uuMMUptia mm amų mo- 
torų pikaUi v imu.

Suv. Vad- 
kuronu* pat 
janėių moterų

St. Louis, Mo., tai.
Dieno* metu stiprini apsigin-l 
klavęs plėšikas užpuolė Kas- Į 
ton — Tavlor Trnst Co tan
ką. i'usn imi n s|« u I
ko laiiktln šaudpliimu.-.

I

Įlankoj tuo metu Imvo ne- i 
į mažu i žmonių. Pakelta trukš- 
j mas. Zmouvs puųlėsi laukan 
paskui jį.

Plėšikui nebuvo kur dingti, 
tad jis smuko nrtimi:in-itm 
leatrau. kurs tuo metu buvo 
tuščia.-.

Pašaukta (Milicija nps’.ojo 
teatrą. Tenai jis buvo (laido
tas. Bei jiirm to ji8 nužudė 
vieną poiirmoną ir vieną civi- 

| lį ir sužeidė 3 policmonus ir 
vieną civilį.

4 i jų apskričio pro- 
nformavo pikotuo- 

ud vokalą (>’- 
■Brien pranešti savo klientėms, 
kmi jus Iniiitit-i piketavusios 
pairi Anglijo- ambasadų. ,

Ir tuojau- (Milicijai buvo 
įsakyta areštuoti piketninkes.

Kiek (Miliukus suareštuota 
dvi piketam kės. Bet prokuro 
rui juireikalnvu- pnliuosuoto*. 
Nes O’Brivn nebuvo -usjiėję* : 
joms prane-ii apie bnlenilės j 
vyriausybėj parėdymą.

i*nsKuj sumr-iuulu- <lar dvi ‘ « •*”*
- 'įimti pinigai.

Pusi rodė esąs Frederick C. 
i Smitli, elektriką^ 40 metu, 
pirmiau gyvenęs Dayton. O.

Ieškai iMi.utatUotn- dar dvi }>3r ii 55 b«nk^' ta'
• «.• • <!*■*“* 

kiton. šitoR turėjo padėti jut- ; 
rankos įm> 25 dol. *

Apskričio prokurorių Įga
liotas prlctnojnnčias moteris 
patraukti tei-man ir parei
kalauti kalėjimo taustnta už 
darymą nesmagumų svetimu 
šalių diplom.iimus

VARŽYMAS SVETIMfiALIŲ 
LAIKRAŠČIŲ.

BRANGIAI ATSIEJO IŠMĖ
GINIMAS.

WashiBgton, tai. 7. — Ge
ležinkelių įblmitrislndorius Hi- 
nes vyriausybė# vardu parei-, 
kalavo kongreso paskirti 
$420,727.341, su kuriais nori
ma pataigli visus sg geležin
keliais reikatei.

Podraug Minės 
kad geležinkelių 
vyriausybei atsiejo 

, 756.
Ligi nteinančio

geh*žinkt-liui ’ pilnai jwrei- 
' kompanijų kontrolėm

c

Gauta laikinai “injunetion**.

pranešė, 
valdymas 
♦900.478.-

rugpjūčio

Portland, Ore., bal. 6. — 
Orvgunu-valstijos Icgislntura I 
pravedė įstatymu, suvaržanti) 
ąvolimšaiių knllmse leidžimiiu.- 
laikrašrius.

įstatymu reikalnujaimi. kadi 
laikraščiai šalę svetimšalių • 
knUsi- padėtų pilną angliškoj i 
knllsij tekstą.

Kad sulaikyti tą negirdėtą 
Amerikoje autokratinį įstaty
mą, svetimšalių laikraščiai 
nuo Suv. Valstijų teisėjo iš
gavo laikiną "injunetion.*’

Kol-kas nežinia, kas tolinus 
bus veikiama.

landžia
riomenė jk> aštounių vnlandų 
žiauraus
-tu dalyse užymė šilą Silieri- 
jus tinstą. Ant visų valdišku 
trobesių tuojau- is<kl<*i-tns .Iti- 

[ Įionijn.- vėliavų- vietoje nišų 
revoliucijiiiiierių vėliavų.

Kai-Ąurie rusų revoliueijo- 
niėrių viršininkai buvo suareš
tuoti. paskui dejiortuoti iš 
miesto. Visi revoliucijonierių 
kareiviai išginkliioti.

Rusai užpulti netikėtai.

.Japonui mieste prieš ru- I 
-n- rrvoliurijoniorius pavarto-; 
jn šautuvus, kulkagvanižius, 
granatas iy smulkią artileriją.

Husai Imvo užpulti netikėtai 
ir todėl nebuvo jiems progos 
ir laiko stipriai jm-ijiriešinti.

I langelis <revo!iucijonierių 
jadiėgo iš miesto j aplinkines 
kalvas, iš kur jie kitiioniet bu
vo patys nžpnolę miedn ir at
ėmę nuo Kolčiako šalininkų.

Ja]H<mū. apsidirbę su ru-air į

revoliucijonieriais. vakar nž> 
atakavo mieste dalį, kur gy- 

' vena koreomd. Ir šitų daug 
suėmė. Daugeli- Belaisvių, vir
vėmis suraišiotų, buvo genami 
mie-iu raH-And# -t’Į^npū*'’ 
vių.

Atlikta prasišalinus 
amerikonams.

•
Japonai užpuolimą

Vladivostoku atliko. kn< 
šitą mi«-:ą ajileidu j»a-ku!: 
nmeiiku-iški kareiviai. J? 
išėju- iš fnii -to iio-tan. jap • 
na 1* tuojaus puolėsi prieš ru
su- revoliucijoniorius. *

Aiandie Vhnlivo-tokns jnpo- 
uų valdomas.

NUSTEBINTAS WASHING- 
TONAS.

Washington bal. 7.—Čia ne- 
pajirastai laimi nukist įdudn, 
kuomet gauta žinių, kad japo
nui apvaldė Vladivostoką. Nes 
niekinu nebuvo atėjus galvou 
mintis, knd japonai senai.tn- 
įėjo suplenavę tokius daiktus.

Vaistytas dejmrta mente 
nuomonimijumn. kad. regią^, 
japonai yra pajutę .-an pavo
jų mm bolš<*vikų.

IŠ KONSTANTINOPOLIO
REZIGNAVO DAR VIENAS pu i (uisidaugiim. Jie sustiprėjo 

TURKŲ KABINETAS.

žymiai auga skaitlius turkų 
nadjonalistų.

I
i

i

tuip. kad Komdantinopolio 
valdžia jau nedryso trukdyti 
jiem- patrijotinio darlto.

Tečiau talkininkų smarkns 
veikimas sugriovė .nacijonulis- . 
linj turkų kabinetą. Po šito 
sekė Saiih pašos kabinėta*, 
kuris dabar griuvo, išbuvęs 
mėnesį laiku.

Talkininkai Koii-tantiuojio- 
lyj laikosi šuo kovo 16 d. Bot 
turkui naci jonai istai -markiai 
veikia. Tolesni nacijoiuilįstų 
žygiui nežinomi. Ttilkininkni 

‘ tad čia ajisidraudžin.

Mažojoj Azijoj micijonalisių 
armijni vyksta kariauti. Tai- 

Sniih ' kininkų kariuomenė visur at
mušama.

Konstantinopolis, Imi. 7.—lt 
vėl viena- turkų ministerių 
kabinetas rezignavo, kuomet 
talkininkai spnudė jį nacijo- 
nnlistu- turku- prijiažinti 
kaipo paprast uosiu* sukilėlius.

Kabinetas pagamino kelias 
notas upie anšaiikinių sukilė
liais nacijuindistų. Notų turi
ny.- nepatiko talkininkų atstu-1 
nuii“. Kuomet trečiuknrt pa- j 
gaminta nota buvo atmesta.: 
tninisteriai padavė rezignavi- j 
mą dėtžiąjum vezirui t’..!“.

1 paša, gi šis (msiimtė sultnnui.

i
I

I

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNESBrotlierhuod of Railroad 

TraiiAnen organizacijos vj*1®*- 
ninkai paskelbi’' ultimatumą 
streikuojantiems insurgen
tams geležinkelių Ingių su- 
kiotojams. Liepė jiems arba 
tuojaus gryžti dachan, nrha 
jie bus išbraukti iš organi- 
•ziuiioa.

Jiems streikuojant supnra- 
ližiuota (’bieagoje ir kitur 
prekinių traukinių važinėji
mas. (’-hiengon šiandie n«*lniku 
atvežamas nei maistas, nei 
anglys.

Kas aršiausia, knd •'tockyar- 
ne- 

gnunn reikiamo* kiekybės gal
vijų. Sutrukdyta visokie dar
bui. 10,000 darbininkų slock- 
yarduosc neturi darbo.

Chicago - Live Stock Ex- 
cliange prezidentas Stafford 
praneša, kad šiandie Intai 
nuižai stockynrduus** njrturi- 
nui galvijų, kiaulių in avių.

Pirm poro* javaičių buvo

87 l«v..n»i „.-•rik.miSki, tairrt.. (W (Kn|ii.ų ,4yįU) •
vių, nurumų Anglijon stovyklo
se ir ligoninėm^

f

TIES SUEZO PERKASU 
KONCENTRUOJAMA 

KARIUOMENĖ.

Londonas, tai. 7. — Vaka
riniam Saeao perkaso šone 
koncentruojama anglų ka
riuomenė.

riavinio riksių.\Okupncija vi
sų plotų bus prašalinta, kaip 
veik Re i lvft<» vyriausybė iš
trauksianti gavo kariuomenę 
iš neutraliu ruožo.

Be kitko prancūzų ųnilitari- į 
nė vablžin

įsakymą, kad vokiečiai gy
ventojai atiduotų- visokiu.- 
ginklus Apsaugos gvardija 
turi būt iiginklnota. Pasi- 
pricšiuusieji bus įraukiami 
karės teisman.

prisiunčiama > kasdien po 19.- 
000 galvijų. 26,000 kiaulių ir 
SU'JOO rfvių.

Vakar gauta tik 1,500 galvi
jų, 4,500 kiaulių ir 2,00u •viųj.j

Suprantama. dangelini dar
bininkų nėra kas veikti.

V. . . V-z • - « -

i-ww r»»* — 
>oa

*

TAKC HtR VOUNė MAN 
FOR 'toug LAWFUL VVlFt 
-YOU CtRTAlNL'* DtStBVE- 

AN iRON CftoSS FOR y
HAvit^į the NERVE. TO 1 
&16N UP FCR LIFt WlTH I 
mer! SHE LOOKS OLP /

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
Imk ją, jaunikaiti kad tau butų teūeta moteris. Tu vertas 

esi geležinio kryžiaus kad turi drąsos pasižadėti Jai iki gyvos 
galvos. Ji iii ado taip sena, kad butų galėjusi irklą vaidyti I 
kuomet Washingtona* kėlėsi per Delavaro upę.

Organizuojamas naujas
I • t*- - *-KafiBnMįt

Naują kabinetą suorgani
zuoti -altanas pakvietė buvusį 
didįjį vezirą Ferid pašą. Sako
mu. Šis suorganizuosiąs prie
lankų talkininkams kabinetą, 
kurs Im- jokių dvejojimų veik
sią.- prieš na<ijunidi.-t u*. n<*- 
klauMinėius Kun-tai»tino|K>lio 
valdžios ir jsikurusins Mažo
joj Azijoj.

Ferid (Miša bilvo didysis ve-Į 
žiras (lernini gegužės mėnv-j. 
.Tipu premjera u jaut graikui 
užėmė Smirną ir pradėjo pl<.- 
1i*« turkai nm ijotodislni.

Feodo pašos kabinetas griu
vo tris kartus. Bet jis pat * di
džiuoju vežini išbuvo ligi pra
rito spalio, kuomet Imvo pri
verstas savo vietą užleisti na- 
cijonalisrui.

Auga nacijonalistų skaitlius.
«

JCugmrf praeitą vasario nė- 
nosį prancūzai užėmė Cibciją, 
navijnnaliidų skaitline kelerio

DENIKINAS K RIME.

1

Konstantinopolis, Imi. 6. — 
Gen. Denikino Stabo viršinin
kas. gen. Itomanovskii. re
zignavo.' .Jo vietą užėmė • t 
Makrov.
t K rimo komendantas r 
SliiUing ir gen. Skolini tai; 
imi t atsistatydino.

(ren. Denikinas Klime turi 
npie 30,000 kuriimmenės. Tni 
viskas, kas jum liko kovojant 
Už K’.ta jos čirlybę.

Brest Prancūzija. tai. 7. — 
Snv. Valstijų t raus Įnirtas Mer- 
ruryaiš čia. išplauks i Amerika

315 LAVONŲ BRESTE.

su 31.1 n įnori kūniškų knrriviij 
lavonų.

BALANDŽIO 7, 1920.

/

Chicago. — Aiandiv gražus 
oras; rytoj apsiniaukę; maža 
Atmaina temperatūrojeA



•> 2 DRAUGAS

umirvrv kata&ikv dikntlvbtis 

“DRAUGAS” 
Kia« kAMlisn* IMqtu« nnlčhUrnJu*. 

mr scMKn vroo kitva:
IMUAl.UU UI VMIEVlrt

Mfun»  .................................... Sa.oo
P»»wi Melų  .............. 3.50

arv. vaurr.
Mctnms ........................ .
Puįu-I MrCŲ ............  3.00

Prt nunu-mta niokiun tAkalno. lai
kas skaitosi nuo ufatiraAjmio dinnos 
oe nuo Naujų Moty. Norint pnnoal- 
nyU adrr*g visada reikta pri«tŲ«U Ir 
mm> adrcMm Pinigai perta turtą ulę- 
MI itporkant krušoje ar caprcaa "Mo- 
&er Ordor" urbs įdedant piniffu* I 
re«Uitruot« lalAki)

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago. III.

Telefonu* NcKinlcj <114

Ch. Darvvin’as ir 
K. Marx’as.

Charies Itybert Daru iri* In
tai pragarsėjus Anglų gamti
ninkas gimė 12 vasario 1805 
metų Shrevbury’je. Kad An
glijos vyriausybė siuntė savo 
laivą “Beagle” apvažiuoti u- 
pie pasaulį, Ch. Daru*in’a* ta
po paskirtas vesti gamtos ty
rinėjimus to laivo kelionėje. 
IM Darvinas neėmė algos ir 

(da-gi mokėjo savo iškaseių 
dalį, nes jis norėjo visai sa
viškai tuos tyrmėjiniu* ve*ti 
ir .būti nuo nieku neprigul- 
iningns.

Laivas išplaukė gruodyje 
‘ »1831 m. ir grįžo apvažiavęs 

žemę aplinkui spalyje 1836 m. 
Triyiis metais jiu to. t. y. 1839 

! itt-'jta apgarsino Joumnl of 
RoseardH’s into the Nu turui 
Htatory”. t. y. Gamtos Istori
jos tyrinėjimų kasdieninė* už
rašo*. ’ ’ Pusk ui 1840- -1842
metais jis atspausdino “Zoo- 
logy of the Voyage of the 

f Bėglė”, t. y. B»*gle’io keliones 
zoologija (mokslas apie gy- 

* vualius.) .

Tuose dviejuose veikuluoM- 
yni medžiaga vi-ai vėlinu prn- 
garsėjusiai Ihmvino teorijai, 
rior* jisai 1842 m. rašė apie 
Koridų salus ir 1844 apie 
Vulkanų iškeltąsias salio ir 
1846 apskritai apie goulogi- 

i JO*

1859 jiu išleido labiansiai 
pragarėjusį savo veikalą 

Į “The Oricin uf Spevies bv 
L Meuns uf Natūrai Seleetion.” 

t. y. Veislių jiradžm gamtinio 
pasirinkimo priemonėmis. Ta
me veikale jis sakė tiktai, kad 
gyvuolių veislės yru kilusius 
vienos iš kitų, o npie žmogų 
nvknitajo. Bet iš jo duotosios 
medžiagos vokielys 
kel 1870 m. išvedė,
gus yra ne Dievo sutvertas, 
tik iš beždžionė- atsiradęs,

į mi tu* jk) t v. t. y 1871 h 
Darviną- išleido raštų 

‘•Detieut of M ;•», i:» relation 
lo m*x. **t. y. žmogaus kilme 

y sęrysyje su lytim. Iš to ma
tome, kad Darvinui dnvu- 
medžiagą, jo skaityluj.-ri da 
rydavo išvadų, kuriiu vėliau 
pripažindavo ir*jis pats.

Kari Marx buvo devyniais 
metais juuueMu* už Daraiuą. 
nes gimė Treryn*. Vokietijo
je, 5 gegužiu 1818 m. 1S42 m.

.. •—v« 4»4*«>

čio lUivmta.’he Zeitung. t. y. 
Iteino Laikraštis. Ta- ta) jo v n] 
džius uždraustu*. Ištagę- i 
Itaryiių Murksa* ėmė išleidi
nėti “Dentsch-Frunzoesi.M'He 
Jahrbudmr”, t. y. Vokiškai 
Prancūziškas Metraščius, tat

1/

E. Ilaec- 
kod žmo-

1 1S45 m. gaVo bėgti ir ii Pran- 
' ousijos.

1S47 ui. jis su draugais iš
leido Komunistų Manifestų, 
kuriame skelbė klesių kovų 
ir šaukė viso pasauliu pro- 
taurus vienytis. Sugrįžę* j 
Vokietijų Marz'os išleidinėjo 
Noue Rheinische Zeitung, t. 
y. Naujas Reino Laikraštis. 
Išvarytas iš Vokietijos 1849 
iii. apsigyveno Londone. Ten 
būdamas rašinėjo į Ncw Yor- 
ko “Tribūne”. 1864 m. mi>- 
tute Tarptautinio Darbininkų 
Susivienijimo programą, o 
trimis motais po to išleido pir
mutinį tomą savo veikalo sis- 
tematiškai išdedančio sooija- 
lizmo teorijų.

Tas veikalas vadinasi Dus 
Kapital, t. y. Kapitalus. An- 

• tniosius du hmiu Murx’a* ne
išleido kul buvo gyvas. Ant
rąjį tomą fttspansdino 1884 
ni.. o trečiąjį 1894 m. jo drau
gas Engei*. Rankraščius tie
dviem tomam buvo palikę® 
pats Murks’as. Jis mirė Lon- 
d<Hn* 14 kovo 1883 UL

Darvin’as ir Marksas be
veik vienu taiku, gyveno ir 
turėjo daug tarndrų stambių 
ypatybių. Darwin’as mokėjo 
plačiai ir piktinančiai pas
kleisti 'žmonėse kovos reikš
mę gyvuolių gyvenime. Mark- 
*’as taip-pat plačiai ir smar
kiai pu-klvidf mintis npie ko
vą žmonių gyvenime. Dur- 
M-jn’as perdėjo tos kovos reik
šmę gĄ vuoliuuM*. Marksa* per
dėjo kovos reikšmę žmonėse.

Darainizmu* tvirtino, buk 
nė»ą skirtumo tarp gyvuolio 
ir žmoguus Marksizmne urbu 
surijai iznuL- tą tvirtinimų 
kulte kalė į galva* visiem*, 
kuriuo- tiktai priėjo. Iš to 
kūlimu durbininkaius nėra nei 
kokios uuudos, 1*8 yru <lm 
nuustolis, nes prie sorijulistų 
negąli prisidėti viri tie. kurie 
jaučiasi turį savyje amžiną 
dūšią. Jeigu socijalizuus hu
tų mokėjęs pasitenkinti vjena 
kupitnlizmo kritiku, tai tarp
tautinis dnrbininkų suvieniji
mas nebūtų dusyk iširęs.

PATARIMAI SUV. VALSTI
JŲ PUBLIC HEALTH 

SERVICE

Širdis ir sveikata.

Žmogus, kuris turi silpnų 
šir<Q, negali atlikti sinikuus 
kūniško ilnrlm, tat su tinkamu 
tvarkymu valgio, gimnastika, 
ir tt. širdis užlaikys jį iki se
natvei.

Jeigu turi širdies ailpnumų, 
reikia paniukinti stiprus gei
mus ir tabakų: mažai gert ar 
Imtos ir kavos: reikia valgyt 
vidutiniškai, niekuomet valgyt 
naktimis; gaut daug šviežio 
oro; gimnmuikuot šviežiame 
ore. tat saugok eusivargiuimo.

Vaikščiojimas ir kalnelių 
laipiojimas lubai gerai dėl 
sveikatos. Is-t nesveika, jeigu 
po vaikši-iojimo krutinę skau
da arlm stoka kvapo.

Vesk gerų. Švarjj gv'vvniim/. 
Panaikink visokius sujndini- 
mus.

Jeigu stoka kva iki. arba keti 
ti vandens ligų (dropav), arba 
jauti galvos tasisukimę. Imti
nai reikalinga utsargius mųdi- 
kaliskos priežiūrom.

Žmogus, kuris turi silpnų 
širdį, nors sykį’į metu* turi.vit 
pu* gydytojų dėl egzamino.

Nereguliariškas širdies vei
kimas. daugelį kartų, neturi ten 
kokios didelės s vartas, tat ir 
kui-knda pavojinga, todėl me- 
dikaliaku# tėimjimas svarbus.

Visuomet saugokis nuo skau i 
džianios gerklės. Kartais ženk
las užkrėaamų ligų, kaip tai 
diftenjos ar škarletioo*. i

Lietuvos Valdžios Balsas
X

Lietuvos Laisvės Paskola

Trečtadieni*, bal. 7 1920 m.

i
Piliečiaibės tais įstatymai^ kurie per- 
Lietuva atbudo ir tampa u* | oai buvo ildirbti ir pa i Statą U 

priklausomu valstybė. Ligai | Vyriausybė daug rupeaiuo 
kentę svetimą jungę, šio baisio
jo karo audrų sujudinti, šoko 
Lietuvos sumnr ir dukters va
duoti savo tėvynės. Vieni dar 
bu ir išinintiuii stojo dėti pir
mutinių valstybinio gyvenimo 
pauuitų, kiti kardu rankoje sa 
vo krauju ir gyvybe—ginti to. 
kas jau sukurta.

Per paskutiuiuA sunkaus 
dnrta ir didelių pastangų me
tus sudarytos reikalingiausios 
valstybei statyti ir tvarkyti 
įstaigos tai organai. Iš didžio
sios šalies dalies išvaryti sveti
mieji atėjimai priešininkai.

Iš Mažosios Lietuvos ligi pat 
Nemuno atiiiaiiAtu iu-u voktu 
čių kariuomenė, ir to krašto 
gyventojai per savo atstovus 
yrn pareiškę valių susilieti su 
visa kita Lietuva .į vieną val
stybinį kūnų. Tik rytuose žymi 
musų krašto dalis su sostine 
Vilniumi vis <iar tebėra sveti
mųjų užimta ir laukia atvada
vimo.

Jau arti yra svarbiausioji 
tėvynės laisvės ir nepriklauso- 
mybės atstatymo valanda, ka
da susirinks Steigiamasis -Sei
mas. kuris peržiūrės visa, kas 
Išdaryta ir nuties tikruosius 
Lietuvos valstybė* pamatus.

Ligi šių metų kovu 15 dienos 
turi būti sustatyti ir įteikti 
Apygardų Rinkimų Komisi
joms—tų žmonių surašai, ku
riems Jus. Lietuvos Piliečiai 
Piliulės, jaunuly aite savu at- 
atstovais Steigiomąjam Sei
mui; gi balandžio 14 ir 15 die
nomis bus juu tų atstovų rin 
k i mai.

Atminkite visi, kad rinkti at
stovus yrn ne tik augštoji pilier 
čio tente, bęt ir didžiausiojT 
pareiga! Atminkime, kad Stei
giamasis Seimas grįš Lietuvos 
vaistyk** pamatus. Jie išleis 
pagrindinius valstybės sutvar 
Irvino įstatymus. nustatyt* 
svarbiausius žemės reformos 
dėsnius ir kitus pamatinius 
įstatymu*. Atminkime, kad ant 
nutiestųjų Steigaimojo Seimo 
į minai ų reikės statyti Lietuvos 
valstybė# ir jos piliečių gyve
nimu rūmai. Pamatai turi būti 
tokie tvirti ir taip gerai nutie
sti. knd mi?sų tėvynės minuo
se Imtų nepavojingu, laisva ir 
patogu gyventi.

Tai bus padaryta taika tada, 
jeigu visų Lietuvos piliečių ra
liu ir reikalai bus teisingai 
Steigiamęjam Seime apreikšti 
ir apginti. Tai-gi tegu nebus 
Lietuvoje nė vieno piliečio ir 
piliftės. kuris liktų nepmlavęji 
nui tinkamų kandidatų sęrašo 
ir tuo neišreiškęs savo balso.

Todėl, kad laisvai gulėtu- 
įiM-ni pasiruošti prie rinkinių ir 
nevaržomi atlikt umėm pačius 
rinkimus, visoje Lietuvoje nu
imama karo stovis, palikus j| 
tik tam tikroje juostoje f atgal 
demarkacijos linijos.

Piliečiai I Rinkimų metu *a- 
lyje privalo išlikti tvarku ir 
reikalingoji drausme, kad mu
sų valstybės priešininkai įiesu- 
imudotų laisvės visos uiusų ša
lies pražūčiai. Ypač dabar, ar 
t i mint is Steig. Seimui, visi jie. 
sujudo mal.Mlami, knd Lietuva 
stiprėja viduje ir, knd sveti- 
®bub valMybė?, kito® d» tdrto, 
kaip Anglija, kitos dv jure, 
kaip Italija, juu pripažino me 
priklausomų Lietuvos vaisty
ta-

Vyriausybė deda visas p«- 
slttngns tę nepriktau.iouiybf 
gul utiniu sustiprinti. Didžia il
si s valdžios šiuo metu uždavi
nys privesti kraštų prie Stei
giamojo -Seimo tvarkant vi
daus reikalus, ypač t-avinddj

\ynausybe aaug rupee^o 
ir (nuitungų deda tam, kad pu 
didinus krašto produkcijų ir 
sutvarkius musų finansų reika 
ius taip, kad jsterųjji.u*1 vers
tis savu pajamų lėtomis ta tm»- 
skolų svetur. Vyriausybė turi 
vilties, kad tai pavyk* jai at
siekti ir atsiteisti su piliečiais 
iš tų visų už rekvizirijaš skolų, 
kurių jie duosniai yra teikę 
sunkiu valstybės gyvenimo mo
tu.

Tai-gi, bukite kantrų* ir pa
tvarus! ilųsų vaistytas prieši
ninkai deda ir dės visas )>a- 
stangas sugriauti /ę <ii<leiį dar
bų. kurį ligi Softemne {juda 
re Ynai* ir mriuum i vLnu 
išgalėmis jie kliudo ir kliudys 
susirinkti Steigiaiuąjam Sei
mui.

Jie. stengiasi skelti netvar
iu) ir maišatį musų pačių tarpe. 
Kokių priemouių }>ri<*šiniiikai 
griebiasi, yra- gėrę.-- |*avyzdte 
vasario 22—23 dtenų atitiki
mai Augštuje Paiieinunėje ša
lt* Kaunu. Matydami, jog di
džiausioji šalies laisvėn ir m- 
priklausomybės atrama yra 
Lietuvos kariuomenė, jie tą at
ramų kėsinasi išvei sti, kml su
griovus ir visų valstybės rū
mų.

Kareivių draugais, net tėvy
nės ginėjais dėdannes, tie <li- 
džimfsieji Lietuvos priešiniu- 
kai—lenkai, bolševikai ir kito
kie—eina į kariuomenę, kursty
dami ir keldami m-Į>nsitikt’ji- 
iną viršininkais ir vienų kitais, 
o tikslą turėdami ta.rdyti 
drausmę, sugriauti |mčią ka
riuomenę. Apie Vyriausiąjį 
musų kariuomenės vadę geue- 
rolą Zukauskį leidžia visokias 
(>askalas esant jį uiusų prieši
ninkų šalininku ir nepasitiki
mu žmogumi. Tui yra šmeižtas 
ir grynas prasimanymas. Tad 
vyriausybė tvirtina, remdamo
si esamais jos žinioje dokumen
tais ir faktais.

Reikšdama imi gorilos ir pa
dėkos žodį uiusų narsiųjai ka
riuomenei, trumpu laiku j išda
ri us i ai tiek garbingų žygių ir 
parodžiusiai didįjį savo Įiarei- 
gų supratimą, vyriausybė viso- 
mis priemonėmis stengsis su
daryti joje tvarkę ir pašalinti 
tuos trukumus, kurie yra apsi
reiškę.

Išvijus iš šalies bulAn*ikn* ir 
tarmoiitininkus ir tokiu bildu 
atsimainius sąlygoms, nežiū
rint visų rinkimams įvykinti 
sunkenybių, vismius kariškiams 
tmn tikru įstatymu netrukus 
bus suteikto* mitas u<* tik )>a- 
syviai, tat ir aktyvioj dalyvau
ti Kteigimneju Seimu rinki
muose.

Tik daugiau neoybės. tttver- 
mės ir rimties!

Visi be išimties prie rinkimų 
į Steigiamąjį Seimą!

Visi tienkime kelius savo 
laisvei ir nepriklausomybei!

E. (tnlvan9<ij(ku ministeris 
l’irmininka*. Finansų. Preky
bos ir Pramone:- Miiusiens. Dr. 
E. Draugelis Vidau* Reikalų 
Miniat^ris. .1. I'o/demoros Už
sienio Reikalų Ministeris. L. 
.Voreiia Teisingumo Ministo- 
ris. A. Merkif, Krašto Apsau
gos Minist. Valdytoju padėjė
ja®. J. Tabelis, ^rietime Mini 
eteris ir Žemės Ūkio ir \ ai®ly
tas Turtų Ministerijos Valdy
tojas. F. ČarutclAs Susisieki 
imu Munsieri*. .W. SoiortMCUMs 
Ministcris Žydų Reikaluose (ta 
portfeliui.Voruuka Mintate- 
fis Gudų Reikalams (ta* port
felio J. ( ‘ 1
Kauiuo.

Kovu 2 d.. 1W m.
'‘ljtilri." Kaunas.

Paskola* bėgis. (• ClhuMigos apskritis darė vtao 
i ė2Uk»taAA*. Tame skaičiuje 
pati Chicago sudėjo $161,813 - 

195.
Visi vakarai davė 8?2OQOI), 

IMvieniai sumokėjo $14.46134.
Tiek viso sumokėta , tnisiją 

iki kovo 26 d. Gi užsirita* ii jau 
pradėjo mokėti už tanius au- 
moję «l37<UXMl.tM). -i"

\'cikčjai imdami šfaų^aiftit- 
iu*s lengvai su|rf^a,-1luk dnr 
darbo reikia ]mdėti, kad su
rinkti kiekvienam aftakričiui 
sulig nustatytos ųuolos. Sekaii- 
tį kartą paskelbsime, kiek kuri 
stotis sumokėjo.

Pinigų siuntinio reikalu

Vvreitę kartę pranešėme 
tandrais ruožam apie ii įplau
kas ir išlaidas Lietuvos Lais
vės paskolos pravedime. Šiuo-, 
mi kartu paakeHwirne,kiek ku
ria apskritie paaidurhavo ir už 
kokią sumą išpirko įdėt. lais
vės boną. Skaitline* paduoda
me iš kovo 26 <L

Bostono apskritis visu jau 
inešė $104,660.69. Tame skai
čiuje didesnės kolonijos įneš): 
Buaton $20.053.00, Lavrence 
$7,491.00. \Von*estvr $34375.- 
95.

Waterburio apskritis įnt&M 
$81,079.06. Tame skaičiuje di- į 
Je»H!s knlomjoe; VatertaiĄ ,

N»‘* Liilaui ąiOj 
365.00, Hart ford $13350.00. i (  _____

Neu York apskritis visu y*^ klausia apie pinigų 
inešė $73,585.50. Tame skai
čiuje didesnės kolonijos :
Brooklyn $20,73&00, Neunrk 
$18,W0.(M Aiusterdam $13.- 
800.00, Harriimn $5305.00.

Phdadelphia apskritis vtao 
inešė $32.864.00. Tiuue skaičių- Į 
je Italhmore sudėjo $27314.00.1

Wilkes-Barre apskritas vtau 
sumokėjo $6,975.00. Tame skai
čiuje Pittstuuas sudėjo $5,- 
285.00.

Shcnandoah apskritis viso 
sudėjo $7,492.00.

Pittsfaurgho apskritis 4335.-
00.

Clevelando apskritis įmokė
jo $25j)l±2(j. Tame skaičiuje 
Ch*vebiudas įtarė $1237XtX), o 
Detroitas $8.739.26. >

I’aw*Itw»s siuntimą* i"irf- 
narną Lavintųjų per Midiją vi* 
didėja- žmonės noriai siunčia.

kursą, vienok kursas labai tan- 
i kiai manosi. Pinigai siunčiami 
Lietuvon t u ūmi kursu, kokis

■ yra tę dienų.
Su pinigais šią suimtą, ta- 

landžio 10 d. 'švariuoju kurje
riui j kauną, tad kttr»e norėtų 
pasiskubinti. pašelpą pasiųsti, 
galėtų tai padaryti. Sekantis 
gi kur juras išvažiuos talamižio 

i 24 dieuę.
Lietuvos Misijos 

Informacijų Biuras.

P. S. Itaėant čekius persiun
timo pinigų įielei pašelpus 
Lietuvon, malonėkite adresuoti 
sekaučini: "Lithuantan Miss- 

iion,” 257 W. 71st St^ New 
York Cit). N. Y. ’ "

»

»•

Karės Pavojų Apdraudimo 
Biuro viršininkus.- Director of 
tių. Bureuu of War Risk ln- 
stiran«x*. B. G. Cl»almeley-Jo- 
nes apgarsinu, kad jau baigia
si M lkjkas. kada Biuras tu
rėjo perdaug darbo ir negulė
davo priderančiu laiku visiem* 
atsakyti. Ta darbo daugybė 
susidarė, kuomet susyk visa 
armija tapo paleistu ir visi 
kareiviai kreipėsi savo reika
lais j Karės Pavojų Apdrau
dimo raštinę.

Tie vyrai, kurių ių»draudi- 
išsibaigė arta tapo pa 

naikintas, gali dabar jį vėla at 
minjinti, tik . reikia paduot: 
pnuiešnnę ir mokestį už du 
iiiėnesin iškalnu, tai paliudi
jimų, kad sveikata yra kaip 
reikia. Kvitas arba rvsytea už 
savp mokesčins jie gaus grei
tu laiku. Iki šiol iitankymom- 
buvo vartojami neviaai gvri 
laiškai paragrafine forma. Tu
rint visę tvanų klausimų, ki
taip nei negalimu buvo at
sakinėti. Dabar juu bua ntsa- 
knine tikrai u InkUrftią taria ka. 
da paties apsidraudimo ypa- 
tyhės reikalaus y liūtingo 
aiškinimo.

Spalio mėnesije Būstinė 
rčjo npie W tnkstančius
sutvarkytų premijų. Duhar jų 
beliko tik maždaug U* tūks
tančių. Tiek jnn tvarkoma su 
viena diena.

Neatsakytų laiškų dabar yra 
apie 6G nuošimčių mažiau ne
gu buvo pirm penkių mėne
sių. Dar įniks kokius dvi nr 
trys Mivaitiis kol Itaštinė up 
sidiriis su visnis aisilikm-ūus 
ImUuus ir gailis Mt-sakioeti m»u 
jai almantiems taip greitai, 
kaip greitai dabar tvarkomos

• • ęew«a*

pa-

tU- 

ni*-

y»wiu>j«>*. VA ncnų .-uita irtų 
kiekviena^ užklausima* gulės 
gauti atsakymą j keturina die
nu* po jų atėjimo į Rnstiuę.

Zinoum. vi* liksis dar kai- 
kurių kliūčių. nes ir karei- 
itai hvvrsmia f llašlinę Mir-ian 
čia drauge -u užktauatau taip

1 gi ir reikalingas žinia*. Bet 
l rastinė is Kongreso jau gavo 

pinigą liek, kad gutas visus 
jos žinioje esančiu* buvnsių ir 
esančių kareivių vardų sąra
šus «u adresai* padėti ant ad- 
resografo lentų. Tokiu budu 
išnyks klaidos, korius piriun 
darydavosi perrašuiėjant mili
jonu* adresų umšinėlr.

Buvusieji kareiviai norin
tieji savo apdraudę atnaujin
ti arba penkeiriš. gali kreiptis 
prie kiekvieno Amerikos Le- 
gijo* skyriaus, prie veteranų, 
tarnavusių užrubežmėse karė
se, arba prie kitų organizacijų 
padedančių bavurieui* karei 
viaim*. kaip tai prie kariuo
menės ir Imivyno rekrutavi- 
mo stočių. prie valstijinių ap 
draudoM komisijouierių (Stale 
InsuranctK'onunissumenc). prie 
kiekvieno Amerikos Raudono
jo Kryžiau* skyriau*, prie 
KoIuiuImi Vyčių (Knights of 
Col ūminis), • prie Gelbėji
mus Armijos (Salvatiun Ar- 
my), prie Žydų Gerovė* Val
dytas (Jewi*li \V ei fane Bta 
anl), prie, V. M. C: A. arba
prie kitų brolybė# ariat gvro- 

,vės_ šelpimo orguiiitarijų, ku
rios turi Ir reikalingų blan
kų. suteikia ir patarmių. Jei
gu jus Jiori, ju»> pm'ithi gali 
tiesiog j*arHŠyti.li|MlrandŲ Sky 
riui prie Karė* l’^ujų.lpdrnu 
dimo Biuro Nitaungton, D. C. 
Vimdą tau atvejais reikia į 
Wnshingtoną t siipdi praneši
mus atsakančius Šitiems še
šiems klausimam*:

1. Vanta*, pavarde ir mirė 
sus.

2. Ranga ir Itupsni*, kokį
turėjo tada, kada įurmęsyk 
pusidavė tųidruiidiiuni.

3. Armijos arta Laivyno
□ ijvr •'MfuMO, P« iv k u-

rins kareivi* prigulėjo pirmų 
nyk Įiusiduodiiiuas apdraudai.'

4. Mnmnm Apdmmkw> Or-
h 6 catu (kisuraavr t 'erti f ma
te) ftita VoHritšt Gyyybtjs Ap- 
dtauifo* |>uiijai, jei .tik tas. nu- 
nihris yra žinoma* • • *ffcM

IP.tfAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 
uvrvoa advokatam 

4M1 it uoon ■n’HinrT 
m w. ims *«nuurr

b 'X

S. D. LACHAVICZ
Unury, OeaSaftaa eaianMaU*. UU4» IItMi k« VdauaUL. ICMkaM ■■liHnal- 

MlautU o luatlA -I--*—I bnaita - -

2314 W. 23 PL Chicago, UL
Tel Omai »*•.

JOSEPH C WOLON
lietuvis Advokatas

1

Z

V

5. Kokia serija ir koki# bū
vu luomui* tarnaujant Amu- , 
joj®. 

Į- fi. Du^a luomu ir* metai, 

tada lapu jsdiuuvUulAe ia lar- į* 
nvtas.

Tegu vyrai, tarnnvirirji ka 
riuunienvje uiųmmnn. /kad |ih- 
•Hudgu'* jų afnlraodos Inikni, 
jei jie naĮritnuikė j kitę ap
draudę,' tai jie yra ta 
gvnimu auo uolai uu'-s. Todėl 
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DRAUGAS

REIKALAUJA

LIETUVIAI AMERIKOJE PIRK! PIRK!PIRK!
■

■bu

s;

MOTERIS IR MHtliA)l?>.I

B

New York City
■

■
■

■
■
■
■ 
■ 
i
■
■
■ 
a

■ 
■ 
■
■
i
■

TlMmUrMm Etactrk- Mf<- <A>.
• JOI Ko. JnffcOHHt Si r.

■

I»AHUIMNK*AI IK MJIITEKIAI 
Turi kalbėti Anfltikni 

FLI J.ERTON UACMDHY 
IMI PllUtTUH* \«r.

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

a *

Mes |rttrdavinejaiiie Šimtus 
luuiuj visose ilnlyse miesto ui 
laimi prieinama kailiu. Štai ne- 
kuric bargrnai;

Lako** * Avarua fabriko*, prltyri- 
tnaa nrroiknllncav. lipraTJ u uk ;»mn 
SK.tt ir Bonu, ru <eio pro*, pakyli- 
tnul.

RAGINE. VIS.

Dviejų metu Lietuvos neprl 
gulmybės sukaktuvių 

paminėjimas.

Trreiatfmiis, Lai. 7 !920 iri.
■

Lietuvos Laisvės Bona
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BŪTŲ

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

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

■■
>■
■

2 :tug?ėių murini? ihhiius i ■ 
flatni jhj 4 kiiiiilinriii*. kiekviv - 
inuih1. Grruj vietoj, geros ran
do? kaina $7.iNI0.(N.

tari b išvažiuoja Lietuvon mi 
hAVo žmona ir sunuiu. Vakarai 
buvo su programų ir vakarie
ne. Užkandžiaujant, pirminin
kas. p. S. Ptaraw, paaiškino 
vakaro tikslą ir perstatė kai 
bėti p. A. J. Aleksį, kuris pra
džioje apibėgo musų 'kolonijos 
gyvavimą, ka* daugiausia 
prisidėjo prie <n*ganixavimo 
vyčių.clioro ir U.Piu«irodė,kad 
p. K. (irigaliauNkaii vra daug 
darbo nuveikę?. Toliau kalbėjo 
p. K. GerviKe, J. Grušta, D. 
Gustaitė, O. Malakan*kaitė, O. 
Meldažiutė, J. Jankeliūnas A. 
tankas J. Oėikas A. Varo- 
nmb-kas, P. Jureviėiutė ir Ka- 
7’ .. j ...;.

KOJi VERTU LANKSTYTOJI VI
PrtOry |A« caramuojaina taip pat 

m* r f. tara kurio* nori mokintta dar- 
paatorua

Kcrvicr ln*clo|x Co.
I83t llcimarit Ate.

NAMAI ANT PARDAVIMO 
VISOSE DALYSE MIESTO.

Jeigu i eik i« pirkti namo— 
tai ateik po? mane ha tau Nu
teiksiu paimtum kuris tau 
nieko nekainuos.

Kovo 28 <1., 'jtasitlanbavus 
L. I‘. Stoėiai, Union Hali buvo 
surengtos p roku Ilsis. Kalbėjo 
p. Joon? Evaldas ir Vincas 
Stulpinas. Nors tų dieną sinu- 
ėianti vėsula namu* vartaliojo, 
vienok susirinko gražu* žmo
nių būrelis.

Prakallms pradėto? Lietuvos 
lūnmu. Pirma? kalbėjo Jonas 
Evaklas. Ji? kalbėjo apie Lie
tuvos reikalus, ragindamas pir- 
lilj L. I.. I'. IH»|ll|l». Sll'V klliisil 

jis taip įkaitino mų? bolševikė-1!«’. bet aavo kalba gražiai pri
bus, kad tie bėgdami U svetai- k«d visiems mums reikia 
Pės ir kaliošus paliko. I’o pir-Įgn**’ Į tėvynę ir kovoti už jos 

tuos kali tos buvo renkamus'au
kos Lietuvos “tauliams.”

Aukojo sekantieji: *
Ktu. Sapalas $2.06.
Pu 1 doL: M. Kasparajtis, J, 

Baukus, A. Valėiukas, D. Jac
kevičius, ,P. Karaliūnas, K. 
Bupkeviėin, J. Staponns. A. 5i- 
maiiavičius, J. Kidievif-ia, S. 
Jurgaitis, T. Ramanauskas, A. 
Karaliūnas, A.,Keiuatiskas. J. 
Tauškela, D. Daukšas, 8. Sa- 
gen’ns. J. Pilipavičius, P. J už- j 
ku. J. P. Evaldas. J. Kairi?, i 
J. Gliebas, M. Bardauskia, P. 
Petkenitirnė, .st. Urbošas. P. 
Žutautas, M. Vilkienė, A. Ger
okus, P. Kūgis, Is. Gudas, V. 
BalaJiua, J. JStaligu, P. Čepu-1 
kelias. A. Bukšnis, S. Sasnaus
kas, A. Gudžiūnas, J. Sasnaus-j 
kas, Leo Taujėnus, A. Gūdžiu-1 
nns. J. Bakutis. A. Ziznit JL-kui- 
tė. Viso su smulkiomis surink-1 
ta $51.21.

Pabaigus aukų rinkimą bu
vo išpiklyta progragia, suside
danti iš dektemacijų. Seserys 
Petkevičiūtės padeklamavo 
“Aš grįšiu į t? šąli” ir “Ke- 
munaa tykiai plaukia.”

Antras kalbėjo V. Stulpinas 
iš Lietuvos ištari jus ir apie i 
grarbeshiua nuotikius. Per pra 
kallias buvo patMavinėjanri L. 
L. P. lamai, parduota už viri 
tūkstantį dolierių. Geras tė- 
vynaiuis, Steponą? Jurgaitis, 

, sukirto visus, nes lamų pirko 
už $200.00. Garbė jam. Dau
giau takių tėvynainių.

PraakliMM< užliuigtas a t gie
dant Lietuvos himną.

Taip tai gražiai apvaikščiota 
dvimetinės sukaktuvės Lietu-Į 
vos nrpriguhnybėK. Malūnu ir 
linksma, kad lietuviai, gyve-l 
nūn tieji Amerikoje, stipriau I 
imn pildyti pilietiška? parei-Į 

E Ifrujaum f prisudna j>a*a I 

kyli, kad uitv. Karinos lietu-1

REIKALINGI.
tannl v*tk*-n*t 74 mnt-> Ir dntl 

*luų UA kUU’kita l’k^tu). 60 | ta-
landa. Atanka tikit. P«to<aM*tcr** <>f- 
nre. Htrum 260. Popt ttfOcr llulldlnc

nepriklausomybę. Tnrjn- kalbą 
Imvo ĮMiinarginiinai: Jaugutė 

| dekleniavo eiles ir Juodsnukiu- 
te.Ant pijitno skajnbino Jaugu
tė. Anelė ir Stepu nė Bakšaitė? 
I judai na vo duetą. Ant galo p. 
Kast. Grigaliauakas, dėkoda
ma? už dovana? ir draugavi
mu?, >ykiu pakvietė visas 
kuomet ?ugrjž Lietuvon, atva-l 
žiuoli pas jį j svečius, arba sta
čiai į gegužinę pu? *' Krosnos 
tiltą” (Dzūkijoje).

Programa užbaigta daina 
“ilgiausių metų” ir Lietuvos 
hnnuu. GaJiaus ant laimingos 
kelione? tris syk sušukta valio. 

Girna.

JAI.N'I % YKAI

M e* turim, keletu v4?tų mitai) ul- 
mkrniii lApildynio akyrlu)** ir ttaiin- 
Uiun •kiriuj— 2Jl> ta|>r*<11l<» r--w 
)>rt<u nakllyinu) darbiu* putotu* 

Homatyktlc Mr. tta* lt h.
r—------ -M.FHEli I’EVT? <X>.

23 8. VVaha«lt Atėaur \

IIEIKAI.IMGI
Vyra) dr! pakavimo daiktu* wur*- 

houar) Ltarbaa paatuvua 60c J valus- 
<1. praiMHnl

Chl<aa*> stora*** Ai Tranrfrr Co. 
AMO M- •» Mrrrt 

(Titnago. IU.

PAIEŠKO

REIKALAUJA.

1’attAlutu miyo -, |Hi»bn,liv Anmnv 
riiMtnuak*. nrdėjun kad cyvrnaa i'hi- 
n*«n) a* Jam turtų lalAka l| Urtii- 
vr*a noroClau prtaluati noMtiuu kur. 
Ji* pala ar ka* kit*. tintnmklt nu«> 
•dram:

nJiuta* V*nnkau>4<a>.
1140 Ko. JavkMMt NL, W*nki-*an. III.

LEIBERIAI.

D<*1 foundres, darbas pasto
vus Atsišaukite.

LINK BELT CO.
39th & Stevart Avė.

f

PAlEfiRAL'
MV<* kalu. Ui o Jur*H> Garil.kn Vil
niau* yubvrn.. Av«i.\iuaų parapijų*, 
kaimu KukUtaca pirmiau ayvrno l*hl- 
ca*<>v dabar nratnou kur. Turtu 
svarbu ralkota invldsiu utaMtouktl ji* 
pate ar kaa apl* Ji rinotu pnuiaOkttr 
tluo adresu:

-A. Urmai <•»*■*
14o» IV4. la»Tmn Ita. M. <«••

REIKALINGAS.
tuojau* attekanti* Var*oninkaa Ei

nanti* porui aavo amate. Kreipkite. 
T-

•T>rmi*i»" Adiulnlnlntcija
IMI" W. 4« buvot Clikacu UI.
E. V.

ANT PARDAVIMO.

VA1K.U.
1X1 umt'u darbo lt motu um. 

linui ar (tauriau rrr»» alyo* pra- 
dllul. ror* proffa pruallavtnt.

AtaMauklta Caohtar 44S N. ttarru- 
mesto Blvd.

URIFFEM WHKK1. CO.

REULAUNG! TIK VKEIUA1 Ilt 
I.E3BEKIAL. •

Vyra) <1«*I vidujinio darbo. waro- 
houM-J. l'aatovua dariu**. 60c. | va
landa

Gutaltttnky Hmm. Comjiany.
Kam)., rukai Ir lai m Imt Gauta. 

Ant C 11. ir Trark*

FARHHJfOBA UBAI PUMAI.
KciuUlu kiyutu.e. luinu Keru) vie

loj prie* pat llatuviUta balnyčių ir 
trletaja lankykla. 11.1 labui cvurblo* 
tirtattatle. tirtvemt** parduoti. 
|ilat«ani*i kinių kretpkilM;

A. J.
4«I4 Ku. W<mhI Ntrert

!>cl
>

AMT PARDAVIMO:
l>vlcjų lubų murinta Murmi .u 2-fta- 

Uta dėl leiniyaoa. .u Moek'ų. tnoder. 
niMiu* ir Brr.i apmokanti*. rundui 
Kvroj vieloj arti Bulnyčio* U- mokyk
lų* uiti >7 Uatvea I rytu, nuo Malated. 
AtaUtau kito

tUavlr Kale A. Eiriuingr 
ina w. ra tur.

PARŠUK OPA 
įurdinl. narna. un| I pacyvmmiv *ti 
• lotam ilk S m Kai kaip Matyta*. vi
nį nauji rakandai, lt vikių. *u»a. 
Kau* i-rlvrėnla* iiardiudl nr* turtų 
Uvattiiot *) U«tuv«. AtaHtaukltc tuo. 
Jau* u aatialt. plota u

Juoia* MlkmHimi-.
120-11 WallMiv Mrt-rt (WrM l*ullntan)

Ctokaao III.

2 augšėių manas 4 fintų jri 4 
kambariu* ki»*k' ii-nntn. ramin
si ant .V) Gatves. Vidutiniškas 
|iasiulijbiiia? bu?, priimamas.

2 augšėią akmeninis prieša
ky? muro aaniM 2 fialų po t»| 
kumix.nu? kiekvivuum, dide
lis gražius. guradžiu?, netoli 
Gartk*kl Bulvaru. Kaina $10.- 
500.09. *

FIRST NATIONTL REALTY
& CONST. CO. v

840 W. 33rd Street

Telefonas Boulevard 2437

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

i

52

Kaine* kib-Scr pritinka kiekvie
na m kikenlui. G varant ttojame kad 
aulaupinalra.-'Jum* 10% iki 50% 
ant ki.kviMto pirkinio: nekuria 
dalykai madia-i n«*u whole*alo 
k niuo*

Vyru ir Jaunu vuikynit ta ta vi 
drnbutial pudlrl.il nnt utangymo 
bot n**i<Uta«kti aiuia) ir overko- 
tal nu <!irAollal» ir Imi. for fltt-rur 
ir kitokio Myk o u* 
Pamatykite iuumu 
otutu Ir ovartt.tu i 
4X0. 4SS.6O,.
Siutui po 246 iki IC 
nuo alutal po Ita ik

>x:.xo nu >«o 
•liiKilalo vilo 

jm 116. K.td, 
ir >39. Juodi 

Melitui* vd- 
. 4)0. Vaiku 

atuui Ir ovorkolui I0.3J Ir uu*6- 
Mau Vyru kcllm'o >4 ir ai ^Aviau. 
Molina. punrUa< > keitimą S6.60 iki 
1)7.60. S)>eclj*)to nuoMintla ant 
kl.kvletu* iHrktnia aiuntl.ino , 
Europa. .

Atdara kiek v. .tni 4U-n* Ik) J 
vul. vakare Kutailoaito 10 vai. Ne- 
dėll«aito Iki C 'Al. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

X

i
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I
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■ 257 West 71 st Street
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Kelias i n Lietuvą
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.

SIUNSKITE PER D1DYJI VALSTIJINI BANKA ANT BRIDGEPORTO

s

1 Centrai Manufacturing District Bank |
Piningu? ^iuiiciant j Lietuvą ar kur kitur reikia vibiioiiH-t .-innsti per atsakau-

ėias vie‘^< tai yra i>er VALSTUINJI’S BANKUS kur yra at?akouiybc užtikrinta. 5 
Musu Banke vra jtaitdtM speeijalis skyrius dėl siuntimu piuigu ir atlikimo vi- g| 

gj šokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda tmisii atstovas JONAS CZA1KAVSK A S ® 
^-1 kuris1 yra gerai susipažinęs t>u užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie-
2 tuviu reikalu? kuo geriausei. ūš

S PINIGU SIUNTIMO JB TALPINIMO SKYRIAI YRA ATDAKY TRIS VA K A- •< 
■ RUS J SAVAITE SEKANČIAI: 1’ANEDELIAIS. SEREIMtMLS TR Si BATO-
- MIS Nuo (> iki 8 Valandos. I ŽRUBEJilNlS SKYRIUS NEKĖLIOMIS Nuo 9 iki 12 *

9 pietų. m

■! Centrai Manufacturing District Bank S
A STATĖ BANK

J 1112 Wcst 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois. S

■ Banko Turtas Viršina $6,000,000.00 ■

AMERIKOS LIETUVIŲ i 

MOKYKLA 
MoklBAma: aayiiikoa ir lloluviikoa 

kalbų. arttinMlko* knrrrodyntta. ato- 
nacraTiJo* typenrltin*. plrklybo* t»l- 
atų. Su r. Volai, utortjoa. abelno. Irto- 
rlJoH, yoocra/IJoa. polltlkiDė. ekono
mijų*. pllletyalia. dallinruAyrtta

Mokinimo ralando.: nuo 0 ryto Iki
4 vnlando. po pl.lų; vakarai* nuo e ; 
Iki 10 v*L
3106 So. Halsted St., Chicago. ;

umHiiiiimiiiiiKtiiiiiiHiiuuiiiiMiuiiiiiiiiiiiiunmntnmniiiiimiimiiiimiHiiiiiiiĮĮ 
= JAU IŠĖJO

"MEILES"
5 3 čias NUM.
~ Ku* trūksta mtaltau tai uitaauko jr r.kattu “ M I-II,."
H “Meili" yra lut-lllautau* Ir |vniriaututH 22 |><i«luplų mėttraMML
= l'HENl TIKRAI V MKTAM? TIK »1.1X1.
S *'M»,lb“ i»ctil*i traukta »l»u« )»rlr Mtvy*
= Ku* "11«il(:" *>k| prtakiiUo ta* ta- Jo* Jatl Itoitall ownti.
= “Mšiltai" prideru raatl* kirk*lenu llctu*h> naiiiuoac
= MII Htalt Mn*rt -MKII.4 Dultol*. I*
TiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiumiimiiiiitiiiimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii

=

I
II
I 
-I
■ 
I■ ■■

UŽSIRAŠYK
LIET. LAIKRAŠČIU

“KARIŠKIŲ ŽODIS” 
išeinu Kauni* — sa
vaitinių — im'tnnis 

pnrtai metų 
<1.00.

LAISVE” Krikšėiouių 
1 k-iin ik rat ų Parti
jos <>Iglum^ išeina 
Kaune •— <1 ii-n ras
tis — metams f 10.00, 
pusvi metų S5.00, 
1 mėnesini $1.00.

S Pitmuni'-i u Ina Muškite.

■ 
■
I 
a

I

t

*<

W. 47 Xln«rt

A. f A 414

hmm

i

DETROIT, MICH.

UMUlASVUI
F*

rcoR oe.

i

Pullnum Couch Co. 
3759 S. Ashland Avė.

1O«
STPAKiHT

STPAJGHT
IO

,x

PIRKITE LIETUVOS VAL-

Anl parduTlnm 4 (Uitų murini* tt»- 
uiaa. ateaia huat elektra lt kili tn<» 
rtemiUrt H.lnymiu. arti S?ru* ir iJif- 
lin antvii). Kaina Itl.OPy.M.

Litliuanian Sales 
Corporation,

Broad wav, 
liobton 27, Mhns. I

MELBA
C’ięa r- S'uprt'ne

■

IMSr

^IRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BORUS

viai. nebuvome užpakalyje 
pildyme kilų Lietuvos reikalų, 

' nebusiujd ne dabar. Vardu vi
so? stvu^s, tariu ariu kalbėto
jau^ publikai ir rengėjams, 
tajp-gi P- - I*- Petkevičiu- 
u(ui» už dalyvavimą prayra- 

rijoj.
M. Kasparams,

L. L. P. Stoties sekr.

REIKALINGOS MOTERIS.M

1H fabriko tlarlio. pastovu? 
durims gera mokestis, atsišau
kite:

COIL VINI0T0JAI.
• _

Prityrę, Augščiausio? algų* 
įnukatiia' ^jnuižtni ir Bonu.

Thordarson Electric Mfg. Co.
501 So. ucfTerson Str.

Kovo 27 d. buvo įrengtos iš- 
kikiungo? išteistnvė? vyčių kp. 
narini p. J&ri. brignlmsrim, uWttAt

| rASTOVI S DA/lHAto

UEKA MuaVtVlB

Aa*wubiios Ir tameh dufai*?. UmcMI- 
ttu ciyaitalorlal aa' raa^tna tntuio;

■ 
I 
I
■ 
■
I■
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I 
a 
■
■ 
a 
a
■ 
v
■ 
■
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Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
ULTIVIJ AKI V hPECIALIHTAH

l'*miu.-.in« n*, muų 
?»i "m**!** I*«a natru-10. ■pteciilm*. n*r.•Mama. a*«a**tw tr Jruinmui karpiu akly hr*l*u* ak,* komrakt*. Mnonclo n" *■■*> nk<* lart»il»ui. IkirntK* •e*«iruo»« P-ktr* paro4u>tla m*. ll*uiKAa ai**i<toa. Ahialai ontalknnil t*t*m- <*l l.ll Ir toli matanliatnr poerltata. bar*. kur fp»Jln>u n *.ui> nu.-kytelna tAotaa.a* ina* 13 Iki • takara So- <»tMMnia oa* 1. Iki I vai po pt*t.

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. / TrirUeiM MMMk

gu koks Havana cigaras.
PaklaiiU* Mtvu krautu*įlinku—lfa.| )*-i*u 

krautuiuhiku. uvlurv—r»»,k

I. LEWIS CICAR MFG.CO.N^J.
Laroel Indeoendent Cilir Faclom mfar IMorid—_____ •______ *______ ______t __

ės ■ m«ii renib-tabi

A. PETRATIS K CO. 
Mor *<iE Bank

Ut*l (STATI JMS'JNAHCC 

Europiam American Burtah 
*«.*•«* •‘■.--(...jį <*«»..*<• i

-O »' M.
*mrr*'ltrnr **» ‘f1 t*"“ 

tiur»o*< totu(• •■*> Stt

^taippat vyrai dvi tialvyvtt.
libreto)

dd vktpltnin darbe. Ir tau
1 tarnai; k <t« Mc. ii
H»a««. K*r»p l:«nd<.lpb 
mrv.tr Ckktajp*. ktekviona 
aav.it. Ir Nod.Uto ttalandtiu|ll. arba 
ntayklK ar atoitaakyktta J 
ruent Oftirc nf

ki da ouMFAnrKm fc-
i hMtagn -uhart

Mykolas Laurinaitis 
mirė Br.landiio 6. 12.10 
1S2G—apie 52 melų am
žiau. Paėjo Kauno Gu- 
ber. Raseinių Pav. Stulgių 
miestelio. Amerike išgy
veno apie 13 metų. Paliko 
nubudime Lietuvoj mote
rį Marijona ir sūnų Stani 
siuva.

Laidotuves bus Ketver 
,ge, Balandžio 8, 1920 ii 
Sv. Krvliaus bažnvėio* i• 
6v. Kuimiero kapynes.

Pintine. |j* pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da 
livaoti lAidoiuvekc po 
nuiu. 4605 S. Hennitage 
ava *

Jucfa Kačinskiene.

i

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgai otreet 

CUOAOO. LULMOte 
Talei.«.** Vanta buU

ValMdoa: — t IIU II U ryto. 
• po iki t rak. Nadldio-
mta buo t Iki • ra), viktrt

n_ o d 7inve 
l/t. • . a . uruliu 

Lietuvis Dentistas
IMSI Ko. Munigaa. A*m>i 

K itaf Ki
VaiAMDONi • Ml » .aOM*.

**4»4«4444e+44

btlputiict, pMtn&aHM nuo |»rr«kltrbtmo pailgimo, o^unriu tr nuattiu 
lojimo, •kuuKDu ttrvunao, yra <TdUi prafeUuamot, vanu>ut

PAIN-EZPELLERI
‘‘Draugą RrlkaJo”

Aeimynoc, kurio, kart* dalinėjo jo veikiančia jir<u, dauginiu liejo umumU.ih* 
Yra tik rlvuaa 1‘aln.Ktpelleri* ir dėl Jtu. apa* uj-ojimo, jto vra patenkinu a* 
tuiuu vauboleakliu

ANCHOR tĮk.6ui£LS)
Jeiyu ant poknbn uėn* valtbatanklio Ikaro, tai ji* n<ra tikru* Ir jtia tokio 

Mimhitu. V)»<>•» aptlrkoto po gir ir 0o<- Taljųn galina į**uti ]«a tUtrbiJu*: 
r. A D. RICMFliR & co.. 320^30 BroatJway. Ne v V*rk

AA, ADOMAM A. SAKAISG8KAS. bKSAMf lAl RAKAI
A> labai niršau p.r I tnoC'JK nualatiMUS* pUt.U* b<r»O. Diap.p- 

•ij*. nsvirtaimaa pllvalio, nuatabaryiutoto. Kraujo, inkstų Narvų ir 
.balnu. »Hkų aiMrtoJliuaa viad kimo, ir buvau nustojya viltim, kad 
b*<y»a*t»!u Visur įtakojau mu Payrit«on. umUt.llrJa* viauj. Am.rl- 
k.) ir ai ruba*ių. Ima nl.kur u»nnu aavo rr.lkatal payolboa

S:i — SSSvUm^"*** m*'ir*<** .statų. b.ttai.M, *M***jv
jo. NcrvatoD*. Inkšti) Ir Keumaltamo ryduolea, ta! po auvartojimui 
minėto, cyduolta pradėjo niaao pllvaa .taųmut, atlpr/U. yvrai dirbk 
Kraują. Ganai* Nervai «-mė Ulprtai dirbti. InkataJ auteavo. Itau- 
muiin,** pran^tr'i. dinkh.i nebebod.' po kratine Tidurti; rrt.mn* 
Marko po ulmuiimu! vlaų lirų Bėriu I tn*nr«'.ų lSr«rdi»v*u ku «a- 
vali. po btii.ll Stilutara* H>tt*-na. ir po 1 mri. mvo f*r^k«l» t>«- 
tuačtaa tok) .kiriuma kaip tarp dieno, ir naktim Itabar Mueutm 
■mastai ir am linkstu*, ir )»0» ayktų dėkoju Katulama myliotų 
tndAjui ir linkiu viaslma mvo dcaursin* krtaptim prie SaJutaraa.

BALVTARAA.
UlKMU Al. INtfrrnTIOK J. Balirvna*. rmU

M. ,U<Uat<>4 IH., Irlnib-tie tlMl MI7. <*ka*n. IK.

>, »s*.
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Vienintelis Bankas ant Town

;-----------F—;-------
Mėgink pūkščius į darią) nu

eiti. tapsi jaunesnis ir aveikty*- 
nis.

IŠ BRIDGEPORTO.

9

piningus.

Trečiadienis, Lnl

FAKPORTV Bl.AMK.Vi

PYKAI,

v

PII.IMMIE
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DRAUGAS
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SUSTREIKAVO 5.000 ANG 
LEKASIŲ.

CHICAGOJE
>*■■*...............
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Trečiadienis, bal. 7 
šv. Hermanas Juozapas.

Ketvirtadienis, bnl. 8 
tv. Albertas.

d..

d.,
Nepatenkinti padidinta užtno- 

kestimi.

GATVEKARIŲ DARBININ 
KAI REIKALAUS DAU 

GLAU UŽMOKĖS 
TIES.

Apie tai iškalno bus pranešta 
kompanijai.

t Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių konduktorių ir mo

ji toniuinų siHiirti- su konipnni- 
į. jo::: Kliicagoje baigiasi gcgU-j 
u ■ 3U dienų, bu sekiiliviu diu- 
!na darbininkai norės, knd 

jiems butų daugiau mokama 
už darbą.

Aną vakarą konduktoriai ir 
niotormanai turėjo susirinki
mą. Nutarta pareikalauti d»U- 

Į ginu užmokėsi ies. šiandie 

jiems niiikarna po G5 ir 07c. 
valnndoje.

Susirinkimas autorizavo li
nijos prezidentą Quinlnn pas 
kirti komitetą vedi tarybas 

•mi kompanija. Dabartinėje 
sutartyje pasakyta, knd uni
ja privalo pirm 30 <iienų pra
nešti konųmnijom apie savo 

reikalavimus.
“.Mes nereikalausime dau

giau, lu-t tiek, kiek tikrai 
inunu priguli“, sakė Quin- 
lan po susirinkimo. “Pragy 
v«4iiii'n> bnttigiiiiins kyla ir 
darini, vnltuidų susiaurėjimas 
duoda nuostolius dari>inin- 
knins. Darbininkai pragyveni ' 
mo brangumo aplinkybių yni1 
verčiami reikalauti didesniu 

-UŽBHd.evėin. ’*

Valstijose lllinois ir Kaimas 
sustreikavo S,000 nnglekasių. 
Jie nepatenkinti 27 ntioš. di
desne užmokeetimi.
Nors mažai darbininkų strei

kuoja, bet dnugolis šaukia, 
kml kariais gali pritrukti an
glių (’hirngni. Nes dol strei
ko lllinoi' valstijoj uždaryta 
npie 20 kns-yklii.

Ka> kita yra Knnsas vals
tijoj. Tenai streikas guli vei
kim’ Įuisibnigti Nes tenai už-
' • ‘ ‘' 1 ’ '<••••

įstatymu. Pareinu žinių, 
už tą streiką streikininkų 
dni pašaukiami teisman.

SNIEGAS NYKSTA CHI- 
CAGOJE.

Praeitą pirmadienį Chicago 
vos išsikasė iš sniego, šiandie 
jau bepig. Žymių didį t*niego 
sunaikino saulė. Kita likusio
ji dalis- baigia nykti papiltus 
šiltesniam vėjui.

Bet tasai sniegas ir šaltis 
centraliniuose valstijos plo- 

į tuose p»idnr<‘ ditleliu? nuosto- 
; tins daržams ir lnuknnth.

GAISRININKAI ATŠAUKIA 
REZIGNAVIMĄ.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI)

ATSĮSA ŪKIMAS į BRIGH
TON PARKO VEIKĖJUS

’ IR VISUOMENĘ.

EŽERE SURASTAS PRA
BUVUSIOS LAVONAS.

Dali.* Chieagos gaisrininkų 
j jnii atšaukė savo ĮHiduotą re- 
j zigniivimą pntnrius miesto 
j majorui. Matyt, ir kiti tą pntj 
Į padarys.

Mnjuras
I aiškino, knd miestas
■ kartu nt'guli išpiltlj-li jų
' kaliiviiiių. Padidina jiems
I mokesti tiek, kirk leidžia
1 linkybčs.

gaisrininkams iš- 
kad miestas šiuo 

mi. 
už- 
np-

Prieš Naujus Metus Cliica- 
gojr buvo pražuvus turtinga 
jauna mergina Jeanne Annn 

. de Kny. Jinai bnvo nptfirio- 
jusi liuli namuose.

Ligšiol buvo ieškoma I*' pa
sekmių.

Dabnr jos lavonas^ ištrauk
tus iš ežerų ties Municipal 
prieplauka. S]>ėjama, kad ji 
bus nusižudžiusi. Ne« buvus 
neapsikentusi. Turtinga, jau
na, bet veidą turėjo išraižytą 
raupais.

Jos tėvai yra turtingi, t 
laikinai gyvena ftveirnrijoje, j

ANDERSON GAL BUS Už 
DARYTAS KALtJIMAN.

New York, ImiL 6. — J.d 
New Yorko legislaturo.s jnri 
dinis komitetas priims pulki
ninko Hansoin- (riltatt pasių- 
lymą, Anti-Snlnon sąjungos 
superintendentas Anderson 
bus uždarytas kalėjimai! už 
šmeižimus legislnturos ir gu
lte rimt oriaus.

F

I

GAISRE ŽUVO SENYVA 
MOTERIS.

įminusGaisrus stinnikino
jk) nuin. |m>7 NvutMirt av<>. 
Namuose žuvo .Mis. Johannti 
Foln, f»7 metų našlė, katra 
vienų-orienn gyveno.

SciittTlIln. Mlrhlann l-JI-II.
M tVnlrnrinu. Cleriietn** I'muaal

A* uApr.ifon Jr.-nta. priimt ant ntu- 
•ų mitinau apie pono Admlntetrato- 
rialu butu Mes norime Jam rualob. 
dlt Ir buvom nrl Jau t.udinatunr ima 
advokate Jla I>ruoKltstr* jokSi* netu
ri Uk vardu Joa nrftioju. mulom kilo 
pribut kovu :* Sodrioj po pint pirma 
valanda, PM Juuupa Arlauakl. via- 
na rn>ili> | plotu* nuo KruttvlUAa. Mot. 
dklamr pribūti au airdlnmu volui, 
mala

Jim><|,|i tlrrilM-, S««>ilvlllr. Mlrh.

Gerbiamieji Brighton Parko 
veikėjai ir visuomenė:

Musų kolonija yrn laimi ]>a- 
naši j Imlnndj, kuris greitai pa
kyla. smarkiai skrenda padan- 
gesnn. liet ir vėl greitai nutu
pia ir laukia kol kas jj paltai- 
d VA• •

Gerbiiimieji, kokios baidyk
lės mes laukiamo? Kas mus go
riau paragins prie veikimo, 
kaip musų motina—Lietuva, 
kuri kelintas mėnuo kaip pra
šo musų paskolinti nors 5 mi- 
Iijuuu* dol. lai yra labui uiu-i 
žn suma sulyginus su reikalais | 
musų tėvynės; tai yra visai 
maža suma sulyginus su skait- 
liumi lietuvių Amerikoje. Bot 
kodėl ta paskola Amerikoje 
taip silpnai eina, o ypntingni 
musų kolonijoje. Tiesa, mes 
pardavėme l>onų iki .'MUNKI dol., 
liet kas tai yra $30,000 Brigh
ton partiečiams. .Ink ein yra 
apie 1,WX) dirbančių lietuvių 
darbininkų. Jei visi tie žmonės 
pirktų Itonų už $50.00 kiekvie
nas. tai jau butų $90,000.00. 
arba tris sykius tiek, kiek mos 
esami' išpirko, o dar yra tokių, 
kurie pirko nuo $iūtt.W iki 
$300.00 ir daugiau.

Tai-gi, sulig to išrokavimo, 
mes, brightonparkieėiai, ftirė- 
tumėm išpirkti mažiausia už 
$100.000.00. Gal nevienas įsi- 
snkys, kad tai negalima, liet 
nmsų yra apskaitliuotn. knd tas 
yra galima, tik reikia truput} 
imsidnrbuoti. .Mes turime 32 
Imhių pardavėju. Kai-kurie la
bai gerai veikia. Pav. p. Jonas 
Piulžiuvelis yra pardavęs ki
nų virs $4.000.00. Ką veikia tie, 
kurio ne tik nepardavė daug 
bonų, liet dar ne patys hepirkb. 
Ko jie dar laukia. Jeigu visi 32 
pardavėju hutų pardavę bonų 
už $4,(MM).00 kiekvienas, tai 
Brighton Parkas šiandie butų 
pardavęs už $12^,000.00. O ar 
tas nėra galima! Jeigu J. Po- 
džiavelis pardavė už tiek ir dar 
parduoda, tai kodėl kiti negnli 
p rduoti! Juk gatvės senai pa
dalintos. Tai ko laukiame!

Gerbiamieji, atminkime Ab- 
rahomo Lincolno žodžius ištar
tus nnt kapinių dieno jo pami
nėjimo kareivių, kritusių civi
lyje karėje. Jis pasakė: “Ne
daug jiasaulis supras ir ne il
gai atmins ką mes čia kalbame; 
liet pasaulis js-r amžius neuž
mirš ką jie čia nuveikė.“

Tai-gi mažiau knlliėkinie, o 
daugiau dirbkime, kad ir mu
sų pasaulis neužmirštų. J

T rrXX. £|.

Hngb'ivoikl ligoninėj mirė 
15 metų milžinus .lobu Jolm- 
Mon, 1200 \Vert 72 gaę

Praeitų šentmlieni jis bnvo 
sužeistas prnvažinojnnčio ait-l 
toniniu liaus

MIRĖ SUŽEISTAS AUTO 
MOBILIAUS.

ATSISVEIKINO KUN. 
McCABE.

o- «-w« »«•
r atsisveikino su savo pa- 
lamais ir prieteliaia skait

lingam susirinkime, kury įvy
ko universiteto nuditoriutne. 

apie

HM

siriBkimc dalyvavo 
žmonių.

L, Vyčių lf> kuopos įvyks mė
nesinis susirinkinins balandžio 
7 <1.. I92<» m., Ar, Jurgio pnrap. 
svet., .Vyčių kambaryje, S vai. 
vakaro.

Pageidaujamo. kn<1 visi na
rini (ės) susirinktų ir naujų 
atsivestų. Apurt susirinkimo 
bus ka> naujo.

Av. Antano iš Padvos drau
gijos, ant Tomu of Lake, susi
rinkimas bus suimtos vakare, 
balandžio 10 d., 1920 m., 7 vai. 
vakare. Visi nari u kviečiami į 
susi rinkinių.

A. Dausinas, pinu.. 
F. Galdikas. ništ., 
4M? Sa *TMrrt»W

I 
a 
i

I

1a I

I 
I
I
I

LIETUVIAMS
Town of Lake Apielinkeje

of Lake kuris yra po- priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus

'■-------------------------------

S STATĖ BANK4

JUOZAPAS TOKIUS .
Mirė nedelioj 4 balan

džio 1920 — 44 metų am
žiaus. Paėjo ii Kauno 
Red. — Raseinių Apskr. 
Kunige sodos. Paliko di
deliame nuliudime moteri 
Barbora tr 5 vaikučius, 
Juozą, Antanina. Vikio 
rija Eugenija Anstake 
i««.

Laidotuvės bus ketver
ge balandžio 8 — 1220 iš 
šv. Antano bažnyčios 9 
vai. ryte j šv Kazimiero 
kapines.

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po 
num:
4843 W. 14 St Cicero. UI.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

u

Smetono* serai pritaikinti akiniai i 
bua paUnrvlnltnu dėl Ju»u akli}. < 
Kuomet «ų kenti nu* galva* *l< a a- J 
d/’JImo, kuomet r.-.idi* D^Jaal | kr u Į 
r*, kuo/.iet akiniai ar aluvi ar ia- ' 
kai. tai tuomet yra lenkina, kad '■ 
reikia J tuną akiniu. Mano II metų , 
patyrimai prlduo* Janu **riau*i« < 
patarnavime ui prieinami, kaina ; 
net taip kernai net iki ll.OS.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago
Ecramtnaa aui.iklaMa* dykai. * 

Kentjui- 1 n-tt>* rntvdi.
3-<3oa lobo* tiri Platl’o aptiekta*. 

Kamharia 14, IS, K. 17 ir 11 >
Tdmykltc I mMM Barnia.

Vnlomlo*: nuo T r*L Mryto Iki » 
▼Al. vakar* Panadrilid*. C -ado- ? 
mi* Ir I*«tnyriomiA

Turtas Siekia $6,000,000.ooTurtas Siekia $6,000,000.oo

4633-4637 South Ashland Avenue

Ilaltk- CburaHation tlnrvaa, Tnc. 
R5 Ko. iH nrlian) Kt. llilcnco.

BARGENAI! BARGENAI!
Namų kaincm kyla auiStta kn*- 

dini^ nelaukite ilgiau bet pirk 
luiuin DABAR.

v 3 angatų naujas niuro namas ant 
Rritlgc]M>rto, viai Bintai po S rui
mu* gnzas, elektra, vnnoa. ir kiti 
inodeniiMkl paisymai. Kaina 9,500

2 augštų — 4 pagj vcnimu muro 
namini po 6 ir 4 ruimua, garų ap
šildoma* automatikai, randa $120 
metMRii kaina $10.500.

2 n turit ų muro narna* au (torų 
Labai puiknj f ietoj ant Bridgvpor- 
to Kavininkui reikalingi pinigai 
parduoti pigiai.'

2 angim UK'Jiut* laitai geras 
tvirta* namon. 4 fugyvMiitnai, po 
5 ir 4 mimu* ramia $50 yneic'-sni 
1 amo $3,700.

l”a <Mini kinu: »nin- ln
namu kreipkite* ptv

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Halsted St. 

Chicago. Phone Blvd. 5009

Mainierio Negalima 
Apgauti ant Čeverykų

GAU pasitaikyti nusipirkti bk gę porų 
čeverykų vienų kartų, kitą kartą jau ap

sižiūrėsi. Tavo darbas reikalauja gero ta-
4

voro.
Užtat kasdieną daugiau mainierių pradeda 

nešioti "Hi-Press." Jis pernešios bent kokį 

čeveryką ir smagus nešioti. Jis padirbtas iš 

VIENO DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir

tesnis. Mes taippat pardavinėjam daug “Hi- 
Press" Baltų Trumpų čebatų inainieriams. 

Bent kokio styliaus—visi su raudona eilfR^ 
, * C A AAA tz .  • •oTu Vii mum. >u,vuu ivrauiuvninkų.

•K
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K
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(Tąsa).

t
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Sekantieji pirito L. L. P. bonų 
ne mažiaus $100 00.

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY
Akron, Ohio

a

A

M

«

RAKEI

r rtmc.H

JUOZAPAS GINDRĖNAS
mirė utarninke. balandžio 6 d., 
1920 m.. 33 metų amžiaus. Pa 
ėjo iž Kauno rėdybos, Ukmer
gės apskričio. Tropijos parapi 
jos.

Laidotuvės bus ketverge, 
balandžio 8 d.. 1920 m. iž šv. 
Jurgio bažnyčios 8 vai. ryte j 
šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir pažįstami nno- 
iirdžiai kviečiami dalyvauti 
ladotuvėse po numeriu 3314 
Auburn avė., Chicago, W.

V. Bambliu, K. Auškalnis, 
. .Maukus, F. Kumpis. K. 

Kn.«maut‘kn.st J. Baranauskas, 
J. Auškalnis, J. Maf-iulis, Dr- 
ja S. ft. V. Jėzaus, K. A. Zh- 
nimakas, K. K. Kilkums. A. 
Pakeltia, K. Zaranmkab, J. 
Karliaurkaa, J. Areliu, F. Bart
kus. J. Staliulionis. M. Dūda. 
S. K rūkas, A. I-apeims, J. Tru- 
his, A. Narkua, J. Buvilas, J. 
Dragūnas, F. Andriejanskaa, 
•T. Andrinnati. P VlHMn,

J. K. E, rošt. 
(Daugiau bus).

Pastaba. Pirkusieji nž $5U.OO 
Inus paskelbti tada, kada pirkę 
už antrą $50.00? arba nnt pat 
galo.

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja »• matai 

oriMu. net so. Morgu. su 
K<-rt# »a ro St . Chlrago III 

SPeciJAUVTAS 
Moterukų. VirUloU talpKI ekro 

HlAli y
OFISO VAUA5!><>«: Nuo » ryte 
iki lt. nuo 17 Iki S pe plM. nuo •

Un t ▼Blandai vakar* 
NadetiomU ' nuo I Utį 7 po pK.

Telefonu Varde IIT
I----------------- *>———---- 1

■ V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OIImib UklmlrotyJ:

29 South La Šalie Street
K»nib*n* «M 

Trt. (Vairai «3M>
—
Vakarais; 812 W. 33 St.

XtL Tarife USX

Goodrich
Hi-Press 

Rubber Footwear
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