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Bolševikai leidžia vesti
orekvba Rusiioie

Panaikinamas religijos moki 
nimas mokyklose.

Prireikus bus turima 2,000,000 Norima, kad talkininkai mokė- 
armija* ty nuošimčius už skolas.armija.
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Sakoma, Kolčaką nužudę 
patys jo kareiviai

Estai paliuosavo gen. 
Yudeničą

LEIDŽIA VISAM PASAU
LIUI PREKIAUTI.

PRANEŠAMA, KOLČAKAS
NUŽUDYTAS.

Užtikrina apsaugų reikalu 
vedimo agentams.

_ • -.
Paryžius, vaš. 2. — Rusijos 

holševikai pagaliau- emeri k i 
tokios taktikos. Pirmiau jie 
neatkreipė donion į paskelbtąi^io> pasakyta: 
tnlkininkų blokados panaikini- tik pinn ,liony
mQ aplink Rusiją, ^ė, jog i viWovag Kol-„.

iu lajlšviikiiui Rusiju.iškeltas augšlvu savo ka l 
yra galima rik padarius anfti-jpeivių durtuvai*0’

(Pirm kelių dienų buvo 
fiinn.lie jit* muminė savo po^ ka<1 adlnir(,lns Ko!.

rankas su savo iaUustėrinis yra 
revoliueijonierių rankose Ir- 
kuckr. Paskui pranešta, kart 
jam pavykę paboti iš Irkucko

Jj nužudę patys jo kareiviai.

Londonas, ras. 2.—U Mask
von bevieliu telegrafu praneš
tu ištrauka iš ofirijnlio bolše
vikų organo Pravda straip-

sticiją su talkininkais.

riciją, Pranešė čia rusų ko- 
oporatyvių draugijų uis t o-1 
vnnw, jog jie sutųjko mu tą! 
draugijų prekyba "Rnrijoje.• |/»i»t»nv įraai'■’ JAtr iiauvnu

BolM vikų raidžia. praneši- tj Maueburijų. Dar viena diena 
fe te^te te> te te Ite I te te te *■ te te 1 te te"w te te te i teiste ■ te fetete • te * * te te * te

vėliau pranešta, kad ji* *u sa
vo premjeru Popelinjevu esąs 

>Irkucke ir jo likimas nežino
mas). ,

ine sako, knd ji leidžia centra- 
loi rusų koopcratyvių draugi
ją unijai nžinrgsti prekybos 
ryšiu* i u vakarine Kumpa, A- 
merika ir kitomis šalimis.

Sovietų raidžia gvnrantuojii 
tai unijai vi.-ukią reikalingų 
apsaugų preky eksportui ir 
importui. Ir prekyba gali būt 
pradėta knd i r kuoveikiaus.

Pagaliau.* sovietų valdžia, 
sako, užtikrina pilny apsaugų 
vedamo* prekylKH agentam*. 
Tie agentai gali Rusijon įva
žiuoti ir išvažiuoti.

ESTAI IŠGELBĖJO
YUDENIČĄ.

Jj buvo suareštavęs gen. 
Balakovič.

Londonas, vas. 2.—Apturėta 
žinių, kad gen. Yudeničą, Es- 
tonijoj suareštavo gen. Bala- 
kovič. kaltino gen. Yudc- 

iniėą. kud ji* iš tamyl»os |in- 
laimiuoju daug kareivių, pa- 

__  likdamas juos be jokių pragy- 
Londonas, vaa. 2.—Bevieliu veni,no priemonių.

telegrafu iš Maskvos praneša- Suareštuotas Yudeuič ii Re- 
-r  t——1— - «*•*!•#* *••«•**te««nl«> vy i »#*>•» 1wt«te /_ -------- --------- —------------------------------------- >f,

LENKAI IŠŽUDĖ SAVO 
OFICIERUS.

______t____ t__  J!_ i
i'iir tutraijtt

Siberijoje pakėlusi maištu*, iš-1to* Dorpatan, kur jis turėjo
••__ t m «*• a-..žudžiusi savo oficierus ir per-i būt teisiamas. Tačiau* lžorpa 

ėjnri bolševikų pusėn. t'*- karejvtai sustojusį
Be to. pažymima, kad ir gvn. traukini apsupo ir Yudeničą 

Semionovu dali.- kariuomenės: pulinoBavo.
perėjusi bolševikų pusėn.

,-----------------
8UAREŠTVOTAS BALA

KOVIO.

Dabar Yndenič yra Estoni- 
jos ryrinuaybės globoje.

Pabėgęs nuo bolševikų.

į Ka - per vienas gen. Bala ko
Londonas. va>. 2. Iš M i^k Balakovie kiiumm ' 1 

vos pranešamn, knd Estonijoj'htdševikų kariuamciiės vaibm. 
bunraSiuotas gen, ualnkovic,. Kuomet Ymieniė peniiai \.o 
kurs pirmiau buvo areštavęs !&. kampanijų prieš Pctrogra- 
ųen. Yudeničą. I,|ų ir jam išpradžių gerai vy-

Washington. r**, 1. — So-<

i *benų 
mininkas Wadsworth senatui' 
iudnvė komiieto priimtą armi
jo* reorganizacijos sumanymą.

Sulig to vuuuuivmo, į pen- 
keris metu- Suv. Valstijos 
galės mušiu laukan j>H-tatyt: 

)(2,taM),tl00 kareivių. Ir tas, sa- 
ko, atsiekti nvatsieisių nei fiOH 

milijonu dol. ]»er metus.
Ton nnnijun turėtų ineiti: ' 

'nuolatinė armija (298,000 ka-' 
•eiviųi, piliečių armija ir nn- 
eijonaiė gvardija. Rekomen
duojamas prh-erstimi* milita- , 
rinis lavinimą- jaunimo. Išla
vintas jaunimo.’ butų palaiko
mas atsargoje, lai Imtų pilio-

Berlvnos. vn*. 1. — Saksoni
ją y ra praivąUią^Ku v uiutU- 
jos valstija. Šiandie jų valdo 
socijalistni radikalai. Jie nvuž- 
siiindinėju terorizmu, kaip 
rusų bolševikai. Bet griauna 
pamatinius protestantų gyve
nimo pamatus naikinu rr

Sukftonijos socijalistiška val
džia jau panaikino roligijis 
mokinimų mokyklose. Iš pri-i 
siogos prašalino Dievo pami
nėjimą.

Saksonijos laikraščiai kar
čiais žodžiais atsiliepia prtaš 
tokį nedorą socijnlistų veiki
mą.

Sako. ]s>r kelis praeitus šim
tmečius religijos mokinimas ''’V armija, 
vokiečių mokyklose buvo ne- . *b‘i bilius butą kongreso pri- 
atskiriama- nuo mokinių pri- irn,nK >r pravesti visi nurodv 
rajumas. Religija išauklėjo midui s S. \ al.-iijos
vokiečių tautai galiūnus, riugš- -’.OOO.Ooti išlavinto.- ar

tai pakėlė pačią tautų. Reli-■

tan laipsni n pakėlė šalies «•;.'MILLEPANDO KABINETAS
SUSTIPRINTAS.

gijo davė mokhlavyrių. augs-

vilizaci in
• < te • I Ir štai dabar socijnlistai 

griauna tų svarbiausią tautos) 
pamatų, kampinį 1 
akmenį.

Kas |ms iš sekančios grnt- į 
kartės, išauklėtos .be religijoj; 
— klausia laikraščiai.

SABATH PRIEšGINIAŪJA 
PROHIBICIJAI.

Jei bilius butų kongreso pri

' i Paryžius, vas. I. — Naujas 
viešpatijos čia Millerando ministerių kabi

netas suriipriųuo-. Ne* jmrla- 
menta* 510 balsų prieš 70 iš
reiškė pa.-itikyjjiuą kabinetu. 

Daugelis atstovų priešinosi; 
tik vidujinių reikalų minirie- 
riui Steeg. Tečiau* premjeras! 
Millerand mokėjo gabiai ap
ginti savo iiiintaterį.

senute demokratai s**ua- 
toriai mikėlė klausimn. kad 
inlkininkiii •■-Anglija, l'iamu- 
zija ir Italija jiagukotų paga
linus apie savo skola- ir imtų 
mokėt) nors nuošimčius Suv. 
\ alslijums.

Karės metu Suv. Valstijos 
talkininkams išskolino npie 
dešimtį milijardą dolierių. 
Šiandie už tas skolas ne tik 
negaunama nuošimčių. In*t tal
kininkai. ypač Anglija, tais pi
nigais naudojasi taip, kad pa
kenkti mimų šalini prekybos 
žvilgsniu.

Tik vįęna Anglija už pasko
lintus pinigus turi užmokėti 
$144.44o,S37 nuoš. Bet nemo- 

įka.
Kiti senatoriai mėgino tei-| 

sinti talkininkus. Saki;, reikia 
imlaukti. Kai-kurios šalys ]*» 
karės taip (Nivargu-ios, kad 

j šiandie jox negali mokėti nuo 
imrin trž skoln*.

Bet, siipnintniiin. tas nepa- 
|n«riii tokios didelės viešpati
jos. kaip Anglija.

SUV. VALSTIJOS REMS 
UNGARIJĄ.

Bet jo niekas nenori klausyti.

Wasiūngton. va*. L — Anų 
dienų kongresas paskyra mili- ■ 
joną dolierių apmokėti sar
gus. katrie saugos valdišku- 
sandelius, kuriuose sukrauta 
degtinė ir alkoholis.

Skirti tuos pinigus aštriai 
priešinosi atstovas Saliath iš 

į Illinois. Jis aiškino, jog naci- 
joualė prohibicija įgyvendinti 

Į nebus galima. Nes tam prie
šingi patys gyventojai.

Bet jo išvedžiojimų nepa
klausyta.

Atstovas Sabftth ypač kar
čiai atsiliepia apie tų neteisybę 
proliibicijns pravedime, kad 
turčiai šiandie namuose turi 
pilnai visokių svaigalų. Jie 
ištaiko (Misigamino. Kad t no 
lątpu ta'-iliui žrnonėM neturi 
nieko. Ir būtinai prireikus net 
negali gauti.

ė
------------------- — . 

NENORĖJO APKALTINTI.
APMUBTAS.

RADIKALUS DEPORTUOS 
MAŽESNĖMIS GRUP

ĖMIS.

Washington, ras. 1. — Iin- 
migrarijos gvneralis komirijo- 
nieriu* ('uminetti paskelbė, 
kad ateityje svetimšaliai ra
dikalai iš Amerikos busit/ de
portuojami neskaitlingomis 
grupėmis. Kadangi nu skait

Lietuviai Sugavo Bolševikų 
Agentus

________ i
AUZii U VUjI. ijulUAlA liOL- .................... ..

ŠEVIKŲ AGENTAI i

Jie su klastingais pasportais 
važinėjo.

Londonas va- 2 — <**in jms- 
kelbla žinia ir oficijatini pat
virtinta. knd nišų bolševikų ir 
vokieriii spartakų agentai ve
žiojo slaptus raštus tarpe Ma
skvos ir Berlyno. Agentai 
buvo aprūpinti Amerikos Rau
donojo Kryžiaus siiklastuntais 
pas|Mirtuis.

Agentai susekta ariu lietu
vių stropumui. Lietuvos auto
ritetai tuos keliauninkus, ke-

S. VALSTIJOS TURI TEISE 
PADĖTI PASTABAS 

SUTARTYJE.

Taip tvirtina Anglijos vice- 
grafas Grey.

ir jn<*x suareštavo. Po sunreė-

Copenhagen. ras. 2.—Iš Bu- 
d n pešto praneša, jog tonai 
Suv. Valstijų utilitarinis atsto
vu* gvn. Bandlioltz pranešęs 
nugarų vyriausi bei, kad Suv. 
Valstijų vyriausybė parim
sianti Ungnrijos taikos atsto
vus.

Londonas, vos. 2.—\ ice-gra-i 
fag tirey, kurs pemiai Suv. 
Valstijoje buvo trumpų laikų į 
iaikinu Anglijos atstovu, iaik ; 
ruštyj Times parašė, jog Suv. | 
Valstijų* turi teisę* podėu sa
vo pastabų taikos sutartyje 
Sako. Suv. Valstijų* turi teisę 
reikalauti turėti lygių dalį bal
sų tnuti^ -tųjungoje, kaip Angli
ja su oavo dominijomis.

tarei* rašo tuo tikslu, kad 
talkininkai l»e jokio dvejojimo 
pripažintų pmle<lamaa sutarty
je pn.-tnlias. Nes Suv. Valstijos, 
kaipir anglija, privalo nų»in- 
tirs »avo nteitiini.

Podraug Grey išreiškia pasi
tikėjimų, kad balsų kiuusiiiiH*

taviiiio pimiškėjo. knd tie žm<r- J 
nė- iii. j.iisiiiengy Kta<tn4- 3 
tais Amer. Raudonojo Kry- 1 
liaus pasportais ir yra boF' 
viky patarnautojai.

Laiškus turėjo kaklaraiščiuose

Ta n »e suareštuotų ntn-nlų 
pasirmlė \ienn moteriškė. Ji
nai keliaudavo iš Dvrnsko j 
Berlyną ir ntgal. Pasisakė, 
kml jai buvę įsakyta induoti 
dokumentus žmonėms, katra 
ji nežinanti, kas per vieni.

Vyrai agentai slnptus raštus 
turėjo įrištus knklnraišriuo- 
-r. Iš ty raštų patirta, kad vo
kiečių spartakai dirlut ranka 
IHlikoIi sll riisų ImtšrvRuUB. 
Tariasi po visą pusaulj platin
ti savo radikalizmu. Tam tik- I 
slui Ma-kvo- bolševikai parū
pinu reikalingi) radikalės pro- 
jH«gi»n<lns raštų ir tuos s’epte 
pristato j reikiamas virta*

BADENO PRINCAS PA 
SMERKIA TAU 

KŲ N0RU8.—
Sako, jų reikalaujami vokie-_ 

čiai neturi būt išduoti

lingvmis tik daug pakeliama 
nereikalingo trnkšniu.

Prie pragos kouiisijonierius tautų \ųjungoje nepakels jokių 
požymi, jog pradėjo* birželiu/įtikimų tan»e Anglijos ir 

praeity metų. I 
luotu 1.400 svetimšalių.

THiNGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

Berlynas, vas. 2. — Badeno 
princas Maksimilijnnas. kurs 
kituoiiiet privertė vokiečių 
kaigerj abdikimti, aštriais žo 
džinis nubnrii talkininkus, kad 
šitie pigeidnuja paimti savu 
rnnkosnn visą eilę vokiečių ir 
juos pastatyti prieš savo suda
rytą tribunulą.

Princas sako, kad talkinin
kų reikaluviinas išduoti jieihs 
pnrinktinus vokiečių artnijo* 
ir kūrės laivyno vadus, didžiai 
neteisingus daiktas. Sako, tai 
kuožeiniausfos irųHes pagiežos 
noras.

Prim’H- išraiškia, kad jei 
jis butų ofieieras ir tnlkinui- 
kui jo reikalautų, jis nekuomet 
jiems nepasiduotų. Nes toksai 
reikalavimas ir |M*idaviriiMs 
/teteMteOteėtetete «lte «!£•••• ***** •• l 
daiktas. Z£

Už pudarytus blogus darbu*, 
sako, niekas negali'‘teisti^vi^

ligšiol depor-iSuv. Valstijų.
Jis pažymi, jog tautų sąjun

ga Imt imti reikalinga. Nes l»c 
los butų veiktai prnmntoinu 
nauja didelė karė.

Sako, šiandie yra gerinu*!* 
proga visomis išgalėmis taip 
pasidarbuoti, idant ilgiausiems 
(nikam* išvengti kruvinų ka
rių.

TURBUT, BUS DEPORTUO 
TAS BOLŠEVIKŲ 

ATSTOVAS

**••• — ■

kiečių, knip tik jiatys vok\^ 
iriai. Priešininkai negali bht 

... ., _ ... .. jokie teisėjai. —
Washington. vas, 2.—ra ži

nių, knd kuomet m-n* t o komi 
tetas pabaigs išklausinėjimus 
liolševiky atstovo Martenso, 
pastarasis tuojau* turės būt 
suareštuotas ir |uiskirtn> de
portavimui.

Buvęs N'iiatorius Hardviek 
iš Georgia visais reikalai- at-

BOLŠEVIKAI RUMUNIJOS 
PARUBEŽIUOSE.

Monroe, La., vau. 1. — Pri
siekusieji teisėjai teisė juodu 
kų ■ Calboun, kurs prisipažino 
nužudę* vienų jaunų farmerį.

■^*z"'- 14 

pažinti kaltu juoduką. Tuomet 
govėdn tų teisėjų išvilko lau
kan. npmušė, sugrąžino teis
man ir priverto apkąranti iri. 
sianiųj).

Afrodo kaipir pasaka. Bei 
tai faktas.

- kn. ęen. Rntaknvlč «n savo do- Viena* teisėjų atsisakė pri

A
 į nu kareivių pulku pametė bol

ševikus ir perėjo Yudeničo 
!ptwėn. Tr visas taika* ji* buvo
Yudeničo vadovystėje.

-----  - Nemanoma, kad butų paimu 
Odesa*.

*
Aiigbjos oficijale.-e aferose

Havana, Kuhn. va*. 2. — Pre
zidento Menoe-ul parėdymu čia > 
tiO-ėiai dienų suspenduota kon- _
rtifueija. ty. paskelbta kar** abejojama, kad Odessų butų 
stovi*. Tas padaryta dėl neri-;paėmę Ukrainai, kaip tai pir-

Dariem O., va* 1. — Natio-
- ...................... .. . bbJ Caah Regite r knmpimja

mūvimo streikuojančių dokno-;miau pranešta iš Vienno*. ^JpnBkvine, kad ateityje prie TAIP NIEKAD NEBŪVA.

Pasiųlysią taiką arba 
atakuosiu
__________

Vienna, vas. 2.—Iš R mauni
-tovnnjn ir legaliai gina bolše. j°* sostinės Bukarešto pranė- 
viky ••ambasadorių0 Mnrted. ^>*a,'j«>g *Upn i»l^4kų 
są. riuomenė stovinti Rninunijo* 

pa rūbeliai*.
PERMAŽA PAGYVENIMŲ, i Boiševik«i non gauti prog 

------------- Rumunijai pariųlyti taikų. Tr
Paryžius, vas. 2.—Hygicnos1 >• ji atrirakyty taikintieji, 

ir soči jale* gerovės minister:*: tnoinet raudonieji nžatnkuoz- 
Bretun kreipėsi karės departa- rupiu nūs. 
mentan paklausdamas, ar kar-! 
tais nesama kur tuščių kaznr- 
miu ar kitokiu troliėsiu, r*ika-i

VASARIO 2, 1920 M.

lingu pagyvenimams. Chicago.-—Apsiniaukę- orasjl
daug žmonių negali susirast! šiandie ir retoj: gali h»t 
pH»togės. maine; rytoj fc Iriau.

Nesi
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Lietuvos Atstovybė 
Londone.

Lietuvos >it.*tovyl>ė Anglijo
je jau padarė vienų svarbų ir 
dideliai reikalingų darbų: su
tvarkė piu-ų dalykų. Anglijo
je gyvenantieji lietuviai jau 
žino prie ko kreiptis ir kokiu.* 
taisykles išpildyti, norėdami 
keliauti iš Anglijos į Lietuvų. į

Mus tėvynės ambasadorius 
Londone norėjo dar iabiuus pa
lengvinti tų dalykų savo tau
tiečiams. todėl jis ketino į- 
kiirti Lietuvos konsulatų Ško
tijoje. Konsulato įkūrimas ne- 
panisekė. Ambasadorius nepa 
sako priežasčių: mes sjM«jaine 
dul stokos lėšų. Bet Lietuvoj- 
pasiuntiny^ įgaliojo p. P. Bn- 

- ueeryčių, gyvenantį 1<»4-1 Iri 
Main str. Beilshill. būti tarpi- 
niiiku tarp Lietuvos Leguūjoa. 
Londone ir tarp Škotijos lietu
vių.

Tas patvarkymus (mrodo, 
kad p. Alfredas Tyszkicvricz 
ravo priedermes pildo rimtai 
ir sažiningui. To mums ir te
reikia. 1 Jetuvos 
pavesdama žymiam luųs šalies 
dvarponiui pilnų atsakomybėm 
vietų neapsiriko. Ir jam ir 
raMžiui garis* už tatai.

Kaizerio Teisinas.♦

Lietuvos Laisvei Paskolatik dėlto, kad teismai būdavo 
bešališki, ir kad pagieža buvo 
prašalinta iš jų šitiem dviem 
tiesomi.

Jeigu dabar dėl kaizerio tei
simo reikės atsižadėti dviejų 
pamatinių civilizacijai reika
lingų tiesų, tai bu8 visgi žy
mus nuostolis. Tas nuostolis 
nekenks vokiečiams, nes jiems 
nereikės tųdviejų tie3ų atsi
žadėti, kadangi ne jie sustatė 
minėtus du paragrafu. nc jie 
nei teis kaherį.

Sunku suprasti, kam yra 
naudinga, kad vokiečių civi- 
lisacija taptų augštesnės rų- 
šies už talkininkų civilizacijų. 
Sunku taip-gi suprasti, kam 
talkininkai įbruko du civili
zacijai kenksmingu paragra
fu i tfdkns «nfarti. Jei iie ta 
paimu |MKur.-*ciB\ę trumpiu pu 
karės, tai dabar jau praėjo už
tektinai laiko, kad gulima bu
vo ut vėsti. Neprotingu yra 
gadinti savo civilizacijų, ravo 
teismų pamatų, ravo teisių mo
kslų ir neturėti j tų vietų nei 
kokios kito> naudos.

Olandų vyriausybė protin
gai rako: sudarykite pirma 
tautų sųjungų. išleiskite tarp
tautines teises su Imuamėmi*. 
Tada gulėsite bausti tuos, ku
rie tas teisi* sulaužys. Iki ka
ri* jaibaigni nebuvo Tautų 
Sujungus, jos išleistų teisių 
nėra iki šiol, tai negalimu jo 

imis nei vienų teisti.

Tarptautinių teisių buvo iki 
šiol, bet jos viras buvo be san
kcijų, t- y. be bausmių. Baus
mių būti negulėjo, nes nebuvo 
tarptautinio teisino. Be tautų 
sųjungos tarptautinio teismo 
nėra, ne» nėni iš ko jalu gau
ti valdžių. Teismas be valdžios 
yru neUuauuiti.

Visi tie išvadžiojimai buvo 
nestejotini teisių mohdo daly 
kai iki 1914 metų. Karės me
to sugriuvo daug gražių civi, bankus jau pe^untė

I. Tverkite mujaus paakota*
Stotis.

lkiiiol dauguma kolonijų jau 
yra sutverusios vietos pasko
loj; stotis. Kaip kur, kur ne
galėta susitarti, liko sutvertu 
net po dvi stoti. Tegul jau bus 
ir taip. Iki vasario l-mos die
nos volytina, kad stotįs jau 
visur butų susitvėrusios.

Per visų vasario mėnesį vi
sose kolonijose turi būti e- 
nergingai varomas darbas. 
Kiekvienoj kolonijoj ka« savai
tė tur būt suruoštos mažiau
sia po du, o kur galima ir po 
keturius mitingus.

Vasario mėnesyje Lietuvos 
,‘MImjos nariui Ii c k af.sp’h, af 
silankys j visas didesnes kolo
nijas, u kur patįs negulės, bus 
Lietuvos Misijos parūpinami 
kalbėtojai. Todėl visur, kur 
nėra dar susitvėrusių stočių, 
tverkit jas ir pranoškit Misi
jai, kuomet ir kokiomis dieno
mis žadama daryti vietos mi-1 
tingai. O kur stotįs jau yra, 

1 ten pradėkite jau tuoj pinigų 
rinkimų, neatidedami ant to
liau.

II. Siuntimas pinigų Lietuvon. 

Daug kur jau buvo aiškinanin, 
kaip tad svarbu greičiau pi
nigai pasiųsti Lietuvos val
džiai. Buvo nurodoma, jog y- 
ra už du mėnesiu neapmokėtų

vyriausybė

V<n-.Mii1bs’o Taikos 
tie* 227 ir 22S posmai 
lauja, kad Vilelma- Ų 
žynv*«niej! v«ki«u»»aj teptų pa
traukti teisman už įvairius 
nusikaltimus, padarytus karės 
laiku. Talkininkų taryba jau 
reikalavo, kad Olandija išdtio- 

• tų Vilolnuj. bet Olandija atsi- 
1 sakė išpildyti tų reikalu vinių, 
tk VMaolratM rfnTilnl 4inrtfi

b«» nauda hutų tnTkinin I 

iš kaizerio temato. Nei 
7 vienas teisingas teisėjas netn- 

ri naudos iš teisingos ravo ir. 
tarmė*, išduotos nusikaltėliui, 
vis tiek, nr ta ištarmė pas
merkia. ar nuteisina.

Ttirin moksle iki knrui “bn. 
vo dvi neabejotinos viltų pri- 
pažintos galutinai nusistosi* 
josio* tiesos. Pirma rakė, kad 
dviem susikovus pergalėtoja* 
negali teisti to, karį jis per
galėjo. nes teismą* turi būti 
bešališkus. Antru tiesa skelbė, 
jog teisiuos tiktai tada guli 
•kirti liausiu*; nusikaltėliui, 
kuomet įstatas, kurį ji* per- 

- Bearė, buvo iMootas nrieš

į)irt» nauda Imti)
iš kaizerio teii

Sutar- 
rrikn- 
ir kiti

Suprantama, jog ž«nę dali* 
Insnt Imtuvo* valdžia turte at- 
tižiurcti, ant kiek Lietuvos 

. pMIVVUM J pMoMUM U4*V ,
'Lutinvos vabtyboK įkūrimo ir 
palaikymo. Kas šiandien 
griauna iš pamatų musų val
stijos įdėjų, kas jos tisai no- 
puhiiko. vargiai ar išdrįs pus* 
kiti nuo tos valdžios prašyti, 
kad jam duotų ar tat žemės, 
ur kitko.

Galima spėti, jog Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai, nors 
jmtys kad ir negalėtų ar ne.

RĖMĖS KLAUSIMAS LTR. gardi ji ir nedemokratingu ir 
nemokanti vesti ravo reikalų, 
o visas tu* |uixkalas ar kai-

Žamcti kautauuao yra vienu «uųi ui ukuomui u* uupe iųu- 
iš svarbiausiųjų musų naujos^ noriai toliau pla-
valstybte klaueimų. Nors jirai ^na. 
nėra įlar galutinai išrištas, 
net* tuo klausimu turės j-- 'žemės valdymu, toliau būti nc- 
ti uuukiunuu artimiausiu lor- gali. Lietuvoje peakta,(ketvir- 
ku Steigiamasis Li e lavos 8ci- ta ir kai kur net trečioji da
ma*. bet vHii gerai nusimano, ■ lis visų Lietuvos valstiečių vi- 
kaip tas k Įmitimą k ture* būti sai bežemių, jie netur nė skly- 
išrištas. Jau iš tų darbų, ku- žeme*, tat yru arti ne
riuos yra atlikusi dabartinė, no milijono visų valstiečių vi- 
kni-kurių vis pravardžiuojama sai yra be žemės, arti kito tiek _ ___
buržuazinė valdžia, yru aišku ietur vos po tris, penkias bet norėtų grįžti Lietuvon, yra 
aiškiausini. jog dvarininkų že- ne daugiau dešimties dešimti- nžinteresnoti, kad žemės klau-* 
mte Lietuvoje susilauks pmln j 
lininio ar paskirstymo tiems 
žmonėuis, kuru* nor žemę dir
bti ir iš žente gyv<*nti.

Lietuvos valdžia jnu yru su- i

liuu-i jii.V /.va**..-: -ui-

niderijos tam tikrų žemės re
formai Komisijų, kuri šian
dien jau n*uka žinias, kiek y- 
ra žemės Lietuvoje, kiek yra 
norinčių jos gauti nuosavy- 
bėn np nnnrunn, idnnt visus, 
kurie tik trokšta tos žemės, 
butų galima žeme aprūpinti.

Reikia manyti, kud ir daugį ,,. . , . . A
k„.- A..,mkoj vargstančių |k.J'‘*l'l;«‘^'.' 'I™'"-- .'<•>>■“ «• 
tuvi,, .ngrji*. Ijetuvon, gdė. £ ’

.. ,__ . i • rie jų turus daugiau, neguten gauti žemes ir ravo ukjl.. . , • , • •
.. . . ... . ikjek bus daleMn atskiramsusikurti, jeigu tik ta šiandien1. .. . . ,

z- . unogui vaIdvti, visos konfis- Lietuvos valdžių jmjiegs uz-(1 r . . . ...
...... . v kuojomos žemos delm- mokes-silaikyti nuo vo-y jos jiriesų,! . •* .... . , .

ar tai nuo aavo piliai, ii kai-Į*“ » gal u- dele.
rttt, ar U destnčs ar tai nuoi’*“11“11’?1? 
vis,, avatimtūU uipuoliln,. ka.p!^’” “‘'““‘‘T ’T1"
n,su. lenku, vokiečiu „r ki„ ^'.“Ivanamku ko.
kokiu priešų. įv0* >>n“ L"‘,uvo# V“W^'

M ilsų dvarininkai apie tatj_ 
gerai nusimano ir nesigaili 
teršti Lietuvos valdžios, kad

kokį lukoUuil^ kurių uuugiuu. 
Lietuvoje kursuoja vokiškųjų 
markių ir kitos vertės pinigų 
mažiausiai ant vieno bilijono 
markių (auksinų). Knd pa
keitus visus tuos pinigui sa
vo valiuta, rakiu turėti ant 
tokios maždaug sumos paden
gimo. Argi •« tais dviejais 
milijonais auksinų galima pra
dėti svarstyti apie tokį paden
gimų. Musų valiutos paden
gimui prisieis paimti didesnė 
paskola ar tni Anglijoj nr A- 
merikoj — žingsniai jau daro
ma, — o šiais smulkučiais nie
ko nepadarysi.

Todėl patartina, kad visos 
paskolos stotįs ir ypatos ar 
bęudjOVy^ a Ul ių.- JUU ji a ,*Uj 
rinkusios pinigų, kati tuoj 
siųstų pinigus Lietuvos Mi
sijai. Lygiu budu visos ben
drovės, kurios juu yra pasiža
dėjusios kiek sumokėti, pra
šomos veikiau užsimokėti. kad 
butų galima pinigai pasiųsti 
Lietuvon.

Pagaliau yra anarchistų ne 
'tik iš kairiojo šono, bet ir iš 
dešiniojo. Dažnai pasakoma, 
jog šiai valdžiai negalimu duo
ti pinigų, nes ju nepasitikima 
ir todėl rekomenduojama sta
liui siųsti pinigai įvairių par 
tijų reikalams.

Tad juk ne valstybinis dar 
bas. Tnip juk valstybės neuž
laikysi, Belaukdami geresnės

ulgu nMHatam kareiviui.,. vuW'žio, (t,kk gn|i

TUVOJE.

Tnip, kaip buvo iki šiol su
I
1

nų. Tuo pačiu laiku keliolikn timas butų tinkamai Lietuvos 
tūkstančių dvarininkų, turin* valdžios išrištas: ten gyvena 
čių daugiau 100 dešimtinų, oij» giminė*, broliai, seserys, 
mažiau tūkstančio, valdo apie tėvai, kuriuos reikia Žeme ap- 
IreėilulĮ visos Lietuvos Ženn.-s, rnninti. Todėl iin ori valo

ItUfU .«£ *>U**A. > A*OjU1-
voje tvarkų, jų visaip palai
kyti ir, žinoma, nuo savęs 
priminti, kad žemes klausimu 
butų tinkamai išrištas. Ir rei- 
kin tikėtis, kad Lietuvos vai- 

■džia, kuri šiandie n»«ntideda 
iš kokių dvarininkų, kuri nėra 
todėl “buržuazinė”, o tikrai 
Lietuvos žmonių valdžia, iš
klausys to balso Amerikos 
lietuvių.

Lietuvos Misijos Inf.
Skyrius.

i kurie tur dauginu kaip po tuk- i 
stuitį, npimn visi penktų dalį 
risotr žemes.

Lietuvos valdžia yru nusi
stačiusi iš visų linasųjų žemių 
sudaryti valstybinį žemės 
fondų. Į tų fondų turės įneš
ti visos Rusijos valdžios už
grobti žemos, įvairus popų ir

T1. -»
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PIRKITE 
PIRKITE LIETUVOS VAL

STYBES BONŲ.

imiimiHmininimniHinmiimiinHiUHjog lietu vos žmonėms valdžia 
negali sumokėti už rekvizuo
jamu* nuo jų grudus ar mal
kas ir tt. Pinigai reikia siųsti lenkus ar vokiečius. Sušelp 
tuojau*, kad valdžiai nepri- <|ahart6l LlptqvOs vak
meitų netikusiomis išlygomis qpKkritai

KVFtUBU WlM P*’ Lietuvos ralstylH* idėjų, me* 

palaikome Lietuvos ncpriklau 
ramybę. Argi jau yni priešų ir 
prieš jų!

m Ingaliojimu klausimas

Gana tankini į mus kreipia
si įrairųs jiatitmiai ir stotį* 
reikalaudami ingaiiojimų par
davinėti Lietuvos bonus. Me* 
jokių ingaliojimų pavieniams 
negalime duoti. Tuomet juk

raguočiui
Todei surinku* pirmus pi

nigus, Lietuvos Misija per A-

lizncijo* padarų. Griūva ir tei- 
sės mokslo*. Baisus civilizaci
jos nuostolis buvo apgriauti 
Reinį.*’o bažnyčių, bet daug 
baisiau civilizacijai kenkia, 
kn* teisybės pamatui* griauja.

Tų viskų talkininkai su
pranta. Jie truputį pabarškęs 
apie kaizerio teismų, o jaukui 
patve nenorės, kud kas judintų 
Ių klausimų. Prancūzų spauda 
jau ir dabar nenori kaizerio 
teismo. Ji sako, kad ir Angli
jos vyriausybė džiaugiasi <)- 
landijo* pasipriešinimu. Llovd 
Georgo’a* rinkimų prakalboje 
Iruvo žadėjęs ravo rinkėjams 
teisti kaizerį. Kiek pažadėta 
tiek išpildyta, o daugiau, lai 
juu ne IJoyd (icorgc’o kaltė 

! kud “Olandija neklauso.’’
Žadamu reikalauti, kad 0- 

. landija išvežtų kaizerį į savo 
kolonijas Azijoje. Bet tas rei
kalavimas v ra ta i u-iri nei šis 

’l

nesusilaukti ir apskritai tie-, 
tuvių vaidilos, o gal tik se
nuosius rusu valdininkus, o

į du milijonu auksinų. Nema
nau, kad viešai reikėtų aiš
kinti, kokių dienų, kokiu kur
su, per kokį bankų Lietuvos 
Misija yra tuos pinigu* iš
siuntusi. Lietuvos Minija, kai
po valstybės įstaiga, jierdaug 
jau save žemintų, jeigu ji j tūkstančiai subekripcijos rin- 
panašius užklausimus atšaki-Aėjų turėtų užsistatyti kauci- 
nėtų. Lietuvos Misija tur tam1 jas, juk mes New Yorke bu- 
tikrus dokumentu?, kurie ša ldami negalime jiažinti žino
vo laiku kaip Amerika* Lio-'nių, kad jai* pilnai pasitikėti, 
tuvių parinktos* Paskoloj Ko- Mes tik visoms stotims, kuria* 
mitPto narių, taip jiacioK vy-Į sudaro koluni.iu organizacijos 

riausybės bus pertikrinti. Tu pasitikime, išsiunčiami* sub- 
las gali patarti — atsiranda skripcijos knygute* gnzikėlius 
juk tokių friiansistų — kad ir tisokiu* informacija.*- Gi 
g.sriau tuos pinigu*, čion l»an-' Rtnlį* rinkėju*.^an nnn ravę> 

ingnlioju. nes jos pažįsta vie
tiniu.. žmonai 
sako.

Mes gi iit-akonm tiktai tuo
met kaip rtotjs prisiunčia jū- 
nigu* ir rabJodpcijų duplikg-

goriau tvos pinigus čion ban- * 
koše padėjus ir palaikius juos 
kaipo užstatų, kad galėtume 
savo pinigus ialeiidi. Tnip, bu- 
t'ų tad galima laikyti, jeigu 
valdžiai pinigų nereikėtų ir 
jeigu šių pačių pinigų butų

*ifa ir už juos nt- 
I

nei tas tarptautinė* teisė* 
akimi* žiūrint. Nieks negu! O- 
laudijai liepti, kų ji turi dary
ti. Ji yra neprigulminga šą
li*.

A L. R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIAI IR 

NAUJOS KATALIKŲ 
VIENYBES

K.A menkos Lietuvių B. 
Federacijos veikimui* nepap
rastai gražiai pradėjo angį i ir 
bujoti Lietuviai katalikui su
prato vionylx»s svoriui ir spie
čiasi kolonijoM* j vicUnrus 
centrus Katalikų Vienybe*. 
11«*t«Vr AtKtnvn« i Forlorari in«

peržengsiant, kuomet baūsmr! Tarv ha. Dilba riti Tautos ir

15. Ajanska*, rašt.
S. Kudnrau*ka*, fin. rašt.
S. Diraa. kas
Z. Savickas, kusos glok ir 
8, Zaknu*kas.
Atstovas į Federacijos Ta- 

rykų:
19 R Ajiratea*. Briglitnno 

lietuvių katalikų šulas.

- Katalikų Vienybė No. 6, 
Hoiuestead, Pa.

A. luuiasi'iHS, )unn.
A. Barzdihnuskas. virė-pirm. 

Jonas J. Grobiama*. rnšt
J. Heitilernvičius. Taftt. pagok 
Marė Tumaraiuenė, ižd.
Vincas Kranklys ir l’r. Svet- 

knusloiK. iždo rlobtdai.

I

Z. Jurgairiutė, fin. rašt..
M. AediPiiė, ibi.. »
S. Nutantinnė. ižd. gink. 
Kun. X skrypkn. kapcl.
V. StaiK-ikatų.ioresp. 
Atstovą* į Federacijos Ta

rybų :
21 Kitu. N. rakrlni*;

Katalikų Vienybė No. 8, 
Newgrir. N. J.

Valdybų* .-tdreeų dnr negu- 
v«nv.

Atstoviu* į F«deracij<» 
rykų:

22. A. K. Stenduką*, 
ui u & katalikų vokėje*.

Kitų kolonijų Katalikų Vms 
ii. L «*■»**•
truoja Ft-L-radjųaOhtre, pri- 

: siųMlaiiH* Katalikų Vienybių 
j valdybų vari 
, imniaum* išr|uk<u* į Fndera<*i- 
io* Tarybų

tu*. Kiekvienas įmokėjo* pi- s 
nigu* už bonus, kuomet riki1 
jie būna ecntran prisiųsti, 
gauna paštu kvitų *u Misijos | 
iždininko kun. J. Žilinus pa- . 
rusu. Tn kvitą liudija, kad' 
Lietuvos Misija pinigus gavo 
ir kad bu,, išsiųsti bonai. Su
praskite gerai, kad mitija at
sako j>rieš Lietuvos valdžių. 
Gi kolonijų stotį* yra tik pa-1 
geibi niūkęs Misijai. Misija
negali atsakyti už stočių dar
bus.

IV. Tvarkos reikale.

Minijos knygvedžini prašyte 
prašo ir reikalauju, kad ka* 
nei siųstų pinigu* ur U. S. 
bondsUh Finansinei Minijai, 
būtinai nnt tokios put sumos 
tarne pat tiuntinyje turi būti 
ir nubskripcijo* duptikatų. 
Ant kokios raiuo» būna *dun- 
tinyje pinigų ar V. S. hond- 
*ų, ant lygiai tokio* pat nu
mos turi būti ir duplikaių. Ki
taip raštinė negaE tuos dup- 
likntus intmnkti į kaygnA 
nes nežino kame klaida, ku- 

, ri* duplikntns nėra gera*.
iv. Srioviu kivirčai ir polemi

ka.

> Jau išeio iš Soaodos Antra .Laida Didelio
■

Shninio “Draugo” Kil»nderfws
Kalendorių puošia gražu* Pirmojo Lietuvos Frrai-

■

Ta-

fy-

I
I

i

i 
i

A. r'turivmc'pn»vn>*lnr. nitivtuvi iujc v'ra pužj'inv- ® 
tos dienos pasninkų ir švenčių.

7. Kr-lemiuriatis Kaina ... 25c•••

Kas prisius “Draugo’’ prenumeratų nn-tums, arba 
pusei motų, gaus Kalendorių Dovanai.

I 
I

I
I
I
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:: Pasiūlome Naujus Teatralus Veikalus
“GIMS TAUTOS GENIJUS”

Drama TI dalys*-. 10 asmenų lošia. 
KAINA 30 CENTŲ.

“KANTRI ALENA”
6 veikimų, 9 paveikslų drama 13 lošėjų ir keletas ka

reivių. pasiuntinių, tarnų.
KAINA 35 CENTAI

“DESENZANO MERGELE” .
3 veiksnių drama. 19 leštjų -(tsfltggų). 

KAINA 20 CENTŲ.

Draugas Publisbing CoM
1800 West 46th Street Chicago, Ulinois

n
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I 
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huvo paskirta įstate, ir kuomet 
to* įstatau teisėtai buvo pas
kelbta* prasikaltėlio šalyje-

Šitiedvį tinti buvo visų civi-

Bažuyčios labui.
Naujos Katalikų Vienybė* 

botiduv sekaučiuse vietose:

Kataliku Vi*nyb» Ne. 5.
. . Seūdtiott, IŠbikr

Atstovas j Fcderacijo* Ta
rybų;

20. Joną* UrdJicuu.-, veik- 
lu« lietuti* ir organizuiuriu*.

Katalikų Vienyk' Nn. 7,

__ maltiny. Patys įrišėjai fiLeovp 
A ^noių Munku ui’turuuavii. 

į bet cMUžNrijn galėjo kiįi 
vi*.- y y-y

vicopira.

l^MOgO, IU.

M

tiriu vardus ir pažy- 

ų apteki.

pino. į Ai. rauavae, pirui.,
M. IMrošįemė. a ice-pirai
'X* A**',-. •£

Per laikraščius dažnai rei- 
kaiaujaųiu, kad IJetuvus Mi
sija atimkytų tai ant vienų, 
tai ant kitų kiautinių, tarei 
laukiama, knd Misijos nariai 
paleistų j |ioiemikų su vienu 
»r kitu laikraščiu redaktorių.

Didžiui gerbiamieji A/iien' 
kos v»*ikėjai! Paliuosuukite jų* 
muti nuo to darbo ir —,— 
kad «irs nieko neutaakynėsime, 
nore gal kaip kndn ir labai 
norčtnmr.

Lietuvos Misija absoliučiai 
negali ir nenori kištis j Ame 
rikos snninius ar portijinia* 
kivirčus. Lietuvos Muyoi vm 
Amcnkoj, lietuviai yra lygiai 
brangus ir ji tvirtai tiki, kad

IMIUAlir jų* w 
ir žinokite,'!

g 1800 V

LAIKPASTIS IĖ LIETUVOS

“TALKA'
Skiriamas Kojieracijos Reikalams.

* Lietuviam* labai pravartu susipažinti su lo laikraščio 
turiniu, yjpai užsiinųintiems prekybų ir jirtunonė ir tems 
k ui v jmcrouojtioi lai# dalykai*.

Kaina nnmerio — 25c. su prisitmtimu. 

Tuyitno 1 ir 2 nuroer. ' 

“DRAUGAS“ PUBLT8HING CO . •
1800 W. 46-lb fllraat, Chicago. HL

imuimirraimiiHiumiiiiifiuiiiNifHuiiuiuiuiuuiuiuiHttiimuHUium

i Kitastaivasiw»™4ietuvoii

tikra jų meilė prie Lietuve* 
ir tikras supratimas Lietuvos 
rakaln nnunans ino* nno M-

i

Bos ton.
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RYMAI.
APIE VAIDINIMUS

(Pabaiga.)

Jai bučiau pabėgęs ir pasa
kęs kitiems pabėgimo priežas
tį, tai butų išėjusios šnekos, 
kad nabnininkas vaidina*!. 
Bet aš nebėgau ir atydžiau 
pažiurėjau į tų virty, kur buvo 
pasirodęs ir išnykęs žmogus. 
Tenai radau geležinę spintų, 
juodoj nuteptų ir pteiava ap
trauktų. Tamsoje tos spintos 
nemačiau, tik priėjus man ar
tyn ant blišganėių spintos šo- 
uų, kaip veidrodyje, nusimuša j 

taiiCi/rv 421^0
pasirodė lyg kita* žmogų* at
einu*. Man pasitraukus j šalj 
nuo spiuton ir mano paveiks
las negalėjo atsimušti ant jos. 
Dėlto iis išnyko. A* atkarto- 
jan porų sykiu tų patį ir porą 
sykių pasirodžius išnyko ma
no paties išvaizda, atsimušan
ti ant juodos spintos tankia
me karidoriuje, j kurį tik nm 
žai šviesos tepateko iš šalie- , 
per durta, buvusias užpakaly-, 
je manęs.

Tamista, turbut, sakysi, kud 
tarp Tamistoa aprašyto atsi
tikimo ir tarp manu apipasa
kojimo yra didelis skirtumas, 
nes Tamstos aprašytieji vai
dinimai būdavo diena, kada 
aky* ne tai p greitai suklysta, 
kaip tamsoje. Bet ir TaiuisU 
patu rašai, kad aitvaras pik
tąsias patyčias darydavo nie
kam nematant. Tai yra vis 
vien kaip naktyje. Jeigu tas 
patyčia* Mitų daręs asmuo.

pralobo, juodu paleido paska
lų apie aitvarų ir sudarė vai
dinimus. Neteisingi kitų skrinu 

dikai dažnai nj»imeta pamal
dumu, kad žmonės netaip len
gvai drįstų juos įtarti. Įtari
mams prašalinti nebrangu yra 
bulves sumesti į barščių sta
tiny ir priegalvius sukimšti į 
kopūstas. Nors tat .yra ir 
nuostolis, bet neperdidžiau- 
sias.

T muistą sakysi, kad tat vis
lab yra tik mano spėliojimai, 
o ne faktai. Atsakau: taip! 
Bet ir Tomistą turi pripažinti, 
kad ne pats malei vaidinimus,

Lietuviai

Amerikoje
ROCK”?*ORD, TLL.

| Pinigai puriųsti Lietuvos 1 
i uauieuįvi Minijai vardu kun.

■ J. žilinu* iKTsiųjrti Lietuvos 
“Raulinius.’’

, Tž “Kaulins’’ kompanijų.
M. Truska.

CICERO. ILL.

Kaip buvo “Drauge” rūšy- 
in, knd Rockfoidv Lietuvos 
Vyčių 83-čios kuopos įvyks 
koncertas sausio 24 <L, tni kon
certas įvyko ir gražiai išėjo, 
labinusia pasižymėjo p-lė Ona 
Krušaitė, padninuodnina solo: 

,‘‘Nc dol tavęs aš, mergelė.” 
Savo balsu visų publikų užža
vėjo. Paskui p-lės Krušaitės 

n tik iš kitu rirdėw. Jie hnvol|«adainavu duetų. Visa* choras 

uę ma pvjųui, u pu.ru
kelių dešimčių metų. Neužgi- 
nu nei vieno Tamistos minėto 
fakto, tik parodau kur reikė
jo kreipti mintis protingai ieš
kant patyrių darytojo.

Dcšisiikū moty vaiko* ne
gali sugauti vikraus sukčiaus. 
Nestebėtina, kad ir Tamsta 
jo ni*<ngavui. Tik Tomistą ne- i 
gali tvirtinti, kad patyčių 
ilir.'yiojus nebuvo žmogus. Pe
lenai ant augšto buvo nerei
kalingi, m* patyčių darytojas 
Mr ten slėpėsi. Jis tyriu poro
je vietų prispaudė vištos kojų 
prie pelenų arba varnų įlei
do ant jų, kad žmonių dar 
tvirčiau išsigųstu. Jis turėjo 
landų kur nors kitur.

Nereikėjo badyti sienų nvi 
aslos. Butų užtekę uždarius 
langus »r duris užkurti viduje | prie progos kviečiu Rock- 
kanapių indų, kad tirėti du- forder jaunimo įsirašyti šion 
mri butų, pripildę visų triobų. organizacijom Kuolys susirin- 
Patyrių darytoja* činudyda- kinta: būva kus pinną savaip

■ mima Lutu i si M'g.'j*. Tuviu visi > u,khthaJ'iiiMtt ^r*-

.luUįuuu ) y.. IJ.bU-3 » uuuiuiuą.
Po to A. Krušaitė, 7 m< tu 

mergaitė, gražiai padeklemavo 
eiles. Paskui dar visa* chorą* 
padainavo keletu duiuų.

Ariu iūUaų Viui guHiunmui, p 
K N. Darijui. D* ja uk. kud 
muši; Rockfordo lietuviai ka
talikai neprijauėin tam ir. ne
remia savo reikalų, nes visas 
koncerto pelnas juk ėjo para
pijos naudai, o ne vyčių. Ne
sant daug publikos, nejauku 
buvo ir programo pildytojaui*. 
Turėjo sutrumpinti net ir pa
čių programų.

Nors Rockfordo lietuviai ka
talikai neskaitlingai dalyvau
ja vyčių veikime, vienok dva
sia L. V. 83-rios kuopos KvitU-1 
puolu ir nengpuls, nea ji dir
ba gražų darbų.

Pranešimas.

CL

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas
MOI WrM 120,1 Hl.

Kampa* 8 baavttt 8L 
Telefooa* C*naJ 4172. 
VaUndo* t—k u- T iki • rabato. 
UmudMMU*:

3114 W. dtnd UL
Telefonu* Mi-Kmtry IMI 

Valkiotu* iki to Uryto

ir

M-

XP.WAITCH£S 
ATTORNEY AT LAW

UVTlVis IDKUUTU 
4141 S. WOOD KTJIV-KT 

CIUCAOO.

------- Ml
f

■ >*!

*

Pmiii-šamu yru visiems 
cero lietuviams kaip vyrams, 
taip ir luoieriun*, knl registra
cijos flieim bus vasariu 3 d. 
Tai-gi butų geistina, kad visi 
užsiregistniotuiiul knip vyrai, 
taip ir moterys, kad galėtumėt 
balsuoti primary dienoje. Ne- 

t-? ;
»ų KMUlV U* UUlaUUjale. i/r, 
sičius yra Žinoma, kad ateinan
tis bulsavinui* yra laimi *vur-[ 
bus. Nuo jo priklauso šio nuė
sto valdyba. Registracijos mo-1 
tys liūs at«tni<>* nūn x ml. rytM 
iki!) vai. vakaro. Toijegi kati j<- 
als'ji'jiUc m jums reiks regi 
striioties »i i- \< i' iuii nueiki
te )uisitvimukit<‘.

/!

S. D. LACHAWICZ I

>■ SERGĖKITE SAVO AKIS

Pranešimas.

J.ietuviii Piliečių Draugija 
Vakarų Penu, laikys savo mi
tingų u tanu n k v, vasario 3 d., 
8:15 valanda vakare.

Viri nariai prašomi koskait-
tingiausia susirinkti.

Sekretorius.

į . . ... - ___  Wiu> uuuu IUUU ^iMiUtsUlU •.♦Kimi Įimti lai-f
uno pat) pngim jrununm hutų Jiwna4<.. kokio būt* tik- ku prie kuujms priklauso dau-|

tomą, tai jis butų gulėjęs at- 
* i vožti skrynių, visiem* imi 
tani ir prie visų akių išmėty
ti drigtuo iš jirn. Tranus ji* 
savo patyčias darydavo tik 
taip, kad jo darbo nebūdavo 
matyti, o būdavo matoma tik 
tas ku* likosi po darbui.

Iš to lengva spėti, kad tas 
patyčias darydavo imuiuo, ku
rio prigimtis yra matoma, ki
taip sakant, žmogus. Jie nesu- 
daužč skrynios. Tai ženklas, 
kad jis turėjo raktų nuo jos. 
Jis patyčias darydavo tada, 
kada visi namiškiai ir kaimy
nai būdavo Bvirne, ar kitoje 
trioboje notoli grinčios. Iš to 
matyt, knd jis nebuvo nuola
tinis M; namų gyventojas. Bet 
namiškiai Ir kaimynai grįžda
mi į griūčių Beužtikdavo jo 
prie darbo. Tai ženklas, kad 
tarp jų būdavo nors dienas, nu
sitaręs su juo. Tas užšm n m 
davo kitus taip ilgai, kaip tat 
buda'o ,reikalinga. Jiems be
noriu eit į griūčių jis duodavo 
anam fanlrt* Įį1’]', V*a k’*’ to 
nepoz tekėdavo.

Trioboje buvo beubejones 
vieta, j‘ k:trių niekas nedrįsda
vo pažiūrėti J tų vietų jmsis-

rojo “aitvaro”. Tai Imvo ne gjml 
velnias, bet žmogus.

Kun. Pr. Bučys.

L. R. K. R. REIKALAI.
—

Razaro atbalsiai.

Brooklyniečių bazuro paai- 
Mikimas sukėlė daugumą 
liet. kolonijų žingeidumų, 
kokiu budu Brooldyniečiai 
tokios skaitlinės (suvirs 2,- 
500 dol.,) dari varė, 
ma liet, kolonijų net 
Brooklyniečiaius • jų 
kimo. 8ie gi tuomi

mergaičių negu vyrų. 
Kur gi Rockfordo vyrui! Vy
rai, rašyki lės kuopon. ne* sa
vo balsais mes negalime lygin
ti es'su mergaitėmis.

Pr. Sy-tis.

MELROSE PARK, ILL.

Duugu- 
pavydi 
pasise- 
nuridi- 

džiuoja, nes gerai žino, jog
Lietuvos varguoliai labai 
skursta ir reikalauja kuogrei- 
čiausios jnigerbos. Brooklynie- 
Aiai savo jiAsisekimu ikimb: 
vilties, kud ir kitoms koloni
jom* taip pasisektų, jeigu 
tiktai jos noriai tokius bazaru* 
ir tam pačiam tikslui rengtų.

500,000 markių Lietuvai.

Kaip jau buvo minėta pc 
rvituMe laikraščių numeriuo
se, jog Liet. Raud. Kryž. Ui- 
i rijai yra pasiuiMęsLiet. Raud. 
Kryžiui 50Q/XX) markių pa-

i^d.»o kel Srfį,; b„.
jbugmucji imuiiškini ir kai
mynai jo ieškodavo. Akylos 
tvrmčtoias butii g)8Aję« pas
tebėti, kad kaimynams eusei- 
nant pažmrėti vaidinimų, nie
kada tarp tų žiūrėtojų nebū
davo vieno asmens. Ta paste
bėjęs tyrinėtojo butų galėjęs 
pastebėti dar ir antra aplin 
kybę, kad niekuomet nebūva 
vMdrninv) tada, kada asmuo

lių. <Sa reikia pastebėti, kad 
tai dar sa vieką*. Reikės 
4tp> Ii dar įr daugiau. Netru
kus bus renkamos Lietuvos 
kareiviams dovanos, kurion 
bus taipgi per Liet. Raud. 
Kryžmi* Rėmėjų Centro pa-’ 
siųstos Lietuvon. Taigi žino
mi ir kreipiamasi prie vist;

—

Dr. L E. MAKARAS
Uotu,u UrdruUM u oujvas**
K«-O*4«. INM M. Wbl*M Ar*.

IHHm, rallw> IU U IMtaMi *1M
ClU.ac.jJ: 4Mi jio. Wood bu.
ru. i>ro,rt, >ua, m* a>M uu ii«* 

Tar*. m.
n------------ - -----------------------------1

»

PITTSBURGH, PA.

I

r---, -,
T*J. Iitotot 7S4»

Dr, C. Z Vežkit .
unrrt vis dkaustas

Valandų*: auo B ryto Iki • rak. 
N*4vllaml* putai Mularim* 

uis so. ashlukd aviariiB 
arti 47-«o* Gatvėn

-----y.

ANT PARDAVIMO.
PAKsmi OD.V

l~alu*l pulku, nora-ri* Ir iro Cruaui 
ISorin tr Arklu m votim*. Inbui pato. 
‘— U 1^1 Į—- iv*. 0.1 k-i'llIlIĮ— ‘—
j:**ra44tw4* 11. juletaela* kud inun» 
It-rruuUn perti.ir-n kita krautuve. A t 
rlMiukil.

<j»0 s. iii ~iii*m' Ava.

|>

Ant |KirilKtku» I>rj Guod* Krautu- 
vr 1.1 <~Ltrvly BpfT-rctitr>j vietoj Atal- 
Klūkite J

“Draugu" Aj|niitU»ir*c0* 
i«00 U’. «OU> tMr. CbicMo. ne

Sitivtono* k«i*I urtlAiklnU akini*! 
bu* Hulnncvlnlmu dėl Ju»ų akli). < 
Kuomet lų kanu nuo olroa *kau- 
drjlmo. k u o mot raidė* : kr u
rę. ktioiaet *kaltai ar mūvi ar ta- 
Ml. tai luomai yra lenkia*, kad 
reikia Jura* akinių. Mano 11 metų 
imtyrima* erlduo* Jiuu* <eruuala 
i-xl«rna*i>iMf ui prieinam* kaina 
ant taip temai net iki 11*0.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas

18018. Ashland Av. Chicago 
Hcramtaar. autnikiiunaa dtkal. 

hemj-a- )*-M— cslrė“.
Z-t-ina lubon Tiri Ptati o apUckoa. i 

Kamharla 11, 15, 1d, 17 U 18
Titu,klu- j mano parai*- 

Va lando*: nuo 7 vai. Unry-lo Iki * 
vai. vakare. I'aaodėllaia, Serado- ( 
ml* Ir Patnyčiomia.

T*i*foa«* Puljtnati (•
DR. W. A. MAJOR

GTurKUAH IK 
CU1KIKG AR 

OHnm I1TI* Mldil«ar> Av*.
*Afoo* «:»• Iki t Urno — 1
l po platų — 4:»» Iki 4:10 vakar* •

N<wlAiioml* nuo 10 iki 11 *rytf> '
M---—.--.......... .. .......-----..r

I

Brald. IM Ko. .VOiUttil Hlv. Cbk-spi

Spn-iJaM-Ui* MoU-ria*. Vyriiku

Oftau: MM bo. IlaGU-d SL. Cblro«o

VAUlnMAb: 10—11 ryto I—* po
Picto 7

Telefoną* tUymartact SS44

DR. A. A. ROTH,DR. A. A. ROTH, 
IUua, gulruto tr rhirania*. 
Spc-ijali-toi Motcrlfe*. Vyrtiku
Komi, glilruto tr etiironra.

Vaiky tr vi*u L-iimnlUn Ilsu

Drovrr MM

rak. NcOėUomi* 10—13 J-
4

Sausio 25 d. “ Kaunas ” kru- 
tainųjų paveikslų kompanija 
rodė čia paveikslus iš Lietu
vos.

Pabaigoje piiitlika buvo la
bui užiutereMUota Lietuvos ka- 
riuouieno. Priminta, kad Lietu
voje yra orgnuizaeija, pasiva
dinusi “Hauiiai,” kuri uoliai 
už. Lietuvos laisvę kovoja šalę 
niu*ų narams kariimutmiė*.

Atsirado norinčių sudėti Mu
ki, musų narsiom* kovotojom*. 
Ir išeidami aukojo:

ANT PARHAVIMO
trtTB 40 akrų fnmin. 100 <ibQoliuių 
landžią 1 akras uogų aura bumo 
40x50 pedų 6 kauburiu nutiiu, 
Kilžki'U* Ih>kb užpakali j turmai, 
tiktai 2 ruyian į Grand Uaven.

PuiVMiiKib labui pigiai ir imt i£- 
Uiokcat'-io joiįpj n-ikala*. Atūžau
kite:

WR. MILLF.R 
4239 So. liaįstr-d Sir.

Ant lurdutimu krautuve vyrOku 
*prr<l*lu. kaip lai uiatkklBlu akry- 
b«llų kopų n ų ir ti. aPKyvvnla vlpta 
yra ««ra. t.nrpa lietuvių tr i<mkų 
IbUMU p>«l 1*5*0 > MlaMel. 4u IMI- ' 
«yve*imų kuitikorUi panuduod* laimi 
piSlal. aavlmnka* tkvaButija | kita 
j**jiTr*4

AUtlaukltr ltS7 IV. <7 1*1.

Po 2 dol.: N. JaniišauMkieHė, 
A. Butkus.

Po 1 dol.: J. Mu-ncrkns, J. 
*Kid»riu«, S. Pabijunskas.

Hmuikiij aukų f 1 < .75.
Viso 418.75.

UJ I 1 L LB ■ J-L— L—

jiems Liet B. Kryž. Rėmė
jų skyrium* 7 iiM-ncsių ats
kaitos. Prie jų pridėtam'* laiš
ke pažymėta, kiek kiekviena 
lietuvių kolonijų, turi Imtinai 
Ajmct narių ganti. frim*t mes 
kreipsimės prie vimj liet, kolo
nijų, nes daugumas išrikalbi 
»’ja ji« nieko nežinanti. Męs 
duosime visiems progų paau
koti savo vienų dolierį tėvynei, 
prisiniŠaiit |*rir I*. Ii. Kryl..

Lietuvi),, kad nei vier.s neat- M-m turim adresus .

MMV taip AUMOs 1 
dol. duokit* Liet. Raudon. 
Kiyž. Rėmėjų, kad noriai ne
UMUi .11 *UVUT>
bintų prie taip svarbios ir 
luiudingos musų tėvynei Lie
tuvai orguiŪMMMjoo. Kiekvie-

nenumtū ji; žiūrėti su kuo 
nors kalbn, arba kitaip yra 
žmonių alnae. > -

Jeigu akylos tyrinėtojos bu
tų areštavęs tų vienatinį vi- 
sojo ^pjelinkt-jc Žmogų, nei- 
0*4 iiurtU vUdmimu, irjri Wl fcu j.
butų vien kart au juo anšta* 
vęs patį namų Baviniokų, ta
da bui 
din’i i

?ų Hd. kolonijų šioje žalyje 
ir visus uu-s Kaiu pranešimai* 
ir prašymui atlankysime, knd

1 ......................

Dr. M. Shi prieki
3109 So. Morgan Street E is

T*
• * • - ------ -------------- r

latAins hdkni iiei viena nrtrn-

butmtii savo narių “quotų" 
pu ir uup&kUu nuo jų mo- 
!*« muk ošti* porinei! Ucn- 
T

lėtų atsakyti, jog ji nežino- 
jusi.

Kiek vėliau ptuiųriuu* vi
siems skyriams L. R. Kr. B. 
atskaita*, kiek kuris bėgyje 
8 mųp. aurinko pinigų ir pri 
riuuto Veteran. Katra* iš jų

Z

<

a* w
1

w
)

4
k

»
JOSEPH C W0L0N 

JetuvH Adv
M BO. L* 14LI.E

i

Vyrų ir Moterų Rūbu Kirpi
mo ir Derigning Mokykla. 
Hutų* iM*mu ir mokymo budu jyp. 
trumpu laiku ita.ukalia rleo am*-/1 

to.
SU* turinio di<Uaturtu* Ir w»a«- 

•lua kirpimo, tk’Myping ir *luvtm*. 
ekyriu*. kur kivlniiHta* imuna Kerok, 
praktiko* t>c««tnokiadaiaa*.

VUuoee mūvimo atayrrio** PiOUnų*. 
varomu* uiok'rua JI***.

Kviv-lumo ki<k»l*n* atolu Ule ko-, 
kluo laiku. di«n« Ir ar vakar*!* pa
ėji: urėti ir iMuukalbcU dol aųlyKIl.

}—tl-rn* darumu* Kulia n litro*, rt-. 
■oklu *ullau* Ir dydilo IA bet kuria* 
madų knycu«.

MASTER DESIGNING 
SCH00L.

J. F. KaMileka. Vedėja*
l>0 N. STATK 8TKEKT. CHICAOO. 

Kampa* l**k* 8k. ant 4-<ų lubų J

s

Dr. P. ĖTzALLYS H

Lietuvis Dcntistai
MMS7 So. MWiIbtm» AroM* <

TALAXD<M> • Iki • rakara.

u [ v 
H

i>

V. W. RUTKAUSKAS■ ii
Ved*

M

»

ADVOKATAS
UHa* Vlruotr T«*
OOm* IrtdMtartyjt

W. WASH1NGTO« KTUSKT 
Kambarį* »O»

Tol. Centrą) S47S
Gyvcnitaa*. S12 W. Urd SL

TcL Yanb U»l

J

J

I

AR ŽINAI
Kad tu* yra vjeiškai galima; kad per Lietuvių Prekybų* Bendrovė TrnMta greitai 
gali ;mu tusti pinigų saviškiams Jaotuvojc! x* .

KriluiUP tiek daug pinigų jau yra siunčiu ma per Bendrovė ir kelio į peroiuntb 
inui uut tiek palengvėjo, kad įlabur na?* už kiekritmų dolierj per juųs pasiųMa iš-
mokame Lietuvoje.

25 AUKSINUS
Kurie MiiiH-iu $50 ar dauginus tai tiems Lietuvoje išmokameKurie Miiiėiu $50 ar dauginus tai tiem* Lietuvoje išmokame

30 AUKSINŲ

I

r

už kiekvienų dolierį.

Persiuntimas Gvarantuotas „į
Mos jau gauname žinių iš Lietuva*, kad pinigai per uiųs siųsti nueina Lietuvon 

ir yra išmokami j vienų mėnesį laiko. / i

Dėl platesnių informacijų rašyk tuojau* ate žem ui u jmduoto udn%o. Jei nori tai’ 
guli, pinigus mums prisiųatii priduodant aiškini nurašytu savo adresų ir kam pini
gus sibnrintč ir me* juos tuojau* pamųsiiiie.

■
-THEnrodF:

Lithuanian Sales Corporation

adresų ii- kam pini-
, •f’-

pu.ru


■-v-4 ■ .... , ■ —

Į CHICAGOJE
«

KOLONIJŲ

DRAUGAS

naudingas tėvyeri <Imlias ne- 
apsieinn be k<mžė6w». Tni-sri 
draugės ir draftgni. risi prie 
darbo!

Pirmadienio, vasari* 2 1020
 *   .

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. |

Pirmadienis, vasaris 2 d., 
fiv, P. M. Apv. įGrabnvčios).

Antradienis, vasaris 3 d., 
Sv. Btažicjus. vysk.

NESIMATO LIETUVIŲ 
KANDIDATŲ.

Ifi TOWN OF LAKE.
Altunnė.

Ifi BRIDGEPORTO.

BAISIOS INFLUENZOS 
PASEKMĖS.

štai vienas iš daugelio atsiti
kimų.

Paskelbta kelios dešimtys 
kandidatų j Chicagos n įder
inantis, katrie miesto klerkui 
juidavė peticijas. Paduotų jie- 
tieijns kandidatų sąraše nesi
mato nei vieno lietuvio. Ki- 
tuomet ir lietuviai mėgindavo, 
kamliduoti j aldeniumus. fiian- 
die nesirnndn norinčių |Mimė- 
ginti ineiti miesto jsditikon.

Kryžiaus klebonija,

Kanklių Choras prie para
pijoj) fiv. Jurgio surengė Ir.bni 
gražu vakarėlį sukatoj, 24 <1. 
sausio fiv. Jurgio iMirapijos

A|Mirtamcntiniuo*e nnmuo- 
m*, kur gyvenu keletas šeiinv- 
nn. rvvnn ir Giaėnnni <»nn- 
i mituliu su moteruui ir jieu- 
kinis vaikais. Vyriausias iš 
vaikų Tony. 17 molų. Jnuniau* 
sius 3 mėnesių.

Praeitas snvnitės pradžioje 
tėvas su molinu susirgo in 1 
Buomui. Sveikumo departa- 
montns ]iusiuntė ligonių slnu- 
gotoją.

Slnngotojii aplankė šeimy
ną praeitą untradii nj. Buvo 
užėjus ir ant rytojaus. Ji To
ny pasakė, kad ateisianti ir 
ketvirtadienį. Bet budiima 
dnug užimta lankymu kitų 
šeimynų, vieną dieną pralei
do..Ir nuėjo tik penktadienį.

Atrado baisius daiktus na
muose.

Moteris, Tnny motinu, jau 
hnvo mirusi ir sustingusi. Ji
nai mirė trečiadienio vakaro. 
Sergantis vyras, piinatęs mi
rusią savo moterį, pasiėmė 
skustuvą ir pasidarė galą.

Slaugnto.ju patį Tony atra
do lyginai su nepilnu protu.‘ 
Per daugel naktų jis nemiego
jęs, pavargęs, baimės apim
tas. Minis motinai, jis visus 
A**!*itR, isdalics srrganč::m ir 
apleistus, suguldė lovon vie
nam kambaryj, palsgi sėdosi 
pri(> minisios lovos motina* 
ir savo rankos*' laikė sustin
gusią motinos ranką.

Nėjo jis laukan, nesišaukė 
kaimvną pageltais, nematė net 
kaip tėvas nusižmlė. Jis laukė 
ateinunt slaugotojos. Bet 
šitų imskirtą dieną ueatėjo. Ir 
todėl vaikinas turėjo dniig iš
kentėti.

Atradusi įtaisius daiktus, 
-taugotoja tuojaus pasišaukė 
;uimynų. pranešta policijai.

Tėvo ir motinos lavonu tuo
jaus paimta lavoninėn. Vie- 
na. mergaitė paimta pavieto 
fgoninėn. Kitiems trims vai
dams davė prieglaudą kaimy
nai. Puta Tony apagyveno 
«s kaimynus.

PagyvoiuniM uždarytas ir 
iezinfikuotas. Šiandie jis tuš- 
Iii'* Dnr nesenai ten buvo 

1 ta, •• • •

SUDEGĖ TRYS VAIKAI.

Js imi y, ln«L, pi'imvsiuiiu, 
|knd tenai sudegi? namui, ku- 
riuoc gyveno darbininkas A. 
Petyo su moterimi ir trimis 
vaikais. Tėvą* Imvo 'birbė. Mo
tinai kur t u i išėjus, niunuose 
jiakilo gaisi;as. Sudegė uniiuii 
ir >u vaikais.

Vaikai buvo: Mary 5 
Mike 3 metų ir Andrew 
tų.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
komitetas, ratorganiznofa.s ii 

i Kataliką Vienybės pardavinėti 
tos |iaskolos bonus, pnnlavinė- 
jn šios<- virtose:

1) " Draugas’ ISnO W. 4tith 
St.

2) fiv.
4557 So. \\ ood St.

3) Vien* knrtą savaitėje fiv. 
K ryžiu Ui parapijos salėje, nuo 
7 iki 9 vai., L y. |sdnyčios va
kare.

4) .l"iin- Budirinn“ 4540 
Hcnuilugi! u ve., / ud Uruver 
497.

lliet Ų, 
I nie-

NAUJAS MIESTO “FAI
TAS." •

Miestas "fnituojasi" Ih» jo
kių pasekmių su gatvekarių 
kompanija. Tam tikslui* išlei
džiama daug pinigą. Ir neži
nia. ar kuomet nors bus iš 
to kokia nauda.

Dabar miesto advokatas Et- 
trlson reikalauja $100.000 ko- 
vni prieš telefonų kompaniją 
už papigininu) telefoninio |ui- 
tanmviino žmonėms.

Vienas “ failas " nepabaig
tas. tuojaus imamasi kito. Ir 
vis nauji iš-dlėšavilnai.

IŠTRAUKTAS Iš UPĖS AU- 
TOMOBILIUS.

Tirs 22 gat. ir upės irt rauk
tu antoniohilins. Susekta, knd 
tuo nutomobiliu važiavo gal
važudžiai, katrie nužudė Ame- 
rieun Exprcs- Co. kolektorių 
Amidon.

BUS IŠ JŲ GERI PAUKŠ 
CIAI.

Policija suareštavo 
Poliichou'ski, 947 Willow gat., 
ir Ernest Kndle. 1756 Sheffeld 
avė. Abudu 15 metų ir pas n- 
hudu ui rasta |jo revolverj.

Poliicliou'ski grūmojęs vie
nos kompanijos “fonnanui", 
katro priežiūroje ji* dirim ir 
buvo ]ial mosuotas n tų, darlio.

Krank

NAUJAS I8RADIMA8.

ražu*. iinKsmus gymi tntas. 
irtlėjof-i vaikų čiulbėtu*, fcinn-' 
ie tni vi*n pražuvo. Epide- 
iija*--u)iaikino visą šeimyną.

MOKYTOJŲ FEDERACIJA 
f REIKALAUJA SUŠAUK

TI LEGTSLATURĄ.

Chicagos viešųjų mokyklų 
mokytojų federacija pareika
lavo gulsTuatoriaiv- lx»wden 
sušaukti legislnturą ••pecijalėn 
serijoj) su tikslu apgalvoti vėl
ame*. iš kurių mokytojai ir 
mokytojo, galėtų gauti dides
nes algas.

Tos verumės, tai didesnės 
mokesty s piliečiams palaikyti

HES£ĮZ ...

Vienas mėsininkas Evansto- 
nr -avo krautuvėj turėjo jmi- 
iurmuiti vaiką, šis aną dieną 
ant sūrio pata*>rė bulvių.

, u S VMimoaA

iią. Tetamn* mėsininką au- 
di- S d*L

Oro biuro Chicagos distrik- 
te viršininkas, meteorologistas 
Cox, juirkelbė, jog kn:p ferme
riai, taip miestų darbininkai 
erų priešingi taupi Ii dienos* 
šviesą vasaros metu. Nes, gir
di. kaip vieniems taip kitiems 
norisi vienų valandą ilgiau pa
miegoti rytmečiais.

I ž dienon šviesos taupymą 
tečiaus smarkiai stovi visokios 
rąšies Jnlniknntai ir ofisų dar
bininkai. sako (’ox. Nes tiem* 
svarbiu kas popietis turėti dau 
ginu laiko mušti golfą.

APSKŲSTI CUKRAU8
FITERININKAI.

PRO

REIKALAUJAlRne*4io mėti, i Centru 

posiųKta per Pr. J. 
Paiiulj...........................

Spalio mėn.—nieko.
Lapkričio mėn. į Centrą 

pasiųst n yier Pr. J. 
Pnliuh ..........................

Išknščių expresui dcl 
siuntimo drabužių...

Dol vilną {Minčinkonu, 
pataisymui čeverykų 
bei drabužių ir smul
kių išknščių................ 12.30

Įmiminginiv tx>vr pmuuntkicm 
9'1 Rt) A anam Martai. pnlMiartala taeafor- I ,T,r.ou <t Moad-makertal mikalinsl ‘

orto naujo tnlMnnnio fabriko. Xo.
Aialkaukltn tunjMia 
cVilmsn linai lu«i Companr 

23l.% I'iml Atmnr.
(Imklla ?: St. karo ir (Aliokite ant 

l'unl Are., kur) rrn pu*e blnkn nuo 
Halrte.1 Gatve*.)

ttuproMa protą įšertam* Imattatn* 
Ataltaukltn lunjMia.

’l

l-tiu>u .SfccuU Aiurbiira lu 
nikalnn ja vnilnj ir merva^ii) 

dcl JmgvnvM fabriko darbo.

450.00

Bcm-h Mrrhanicfi. prityrę 
prie pietavimo mažų dale
lių, tathe ir mittinR mnši- 
nų operai oria i, leibcrtai 

ir taip <tarbininkni.
l>itallniruA kriAii<siuft tlcl iMtjJBjr. , 

mo ir pmaimn drabtdUų. NnoteUnm Gera tiimokcstis ir pasto
vus dailias.svetainėj pagerbimui sugrįžu

sių savo narių-kareivių. Vaka
rėli* buvo su užkandžiais. A- 
pnrt užkandžių buvo dar ir 
gražus programėlių, kuris su
sidėjo iš dainų ir prakalbų. 
Vedėju šio vakaro buvo p. B. 
Janušauskas, kuris nupiešė ti- 

S5n v "t*Roto
p. .1. ilamuiuiuskas ir )>-h* AL
L. Gurinsknitė. solistai tapo 
atšaukti tris kartus dainuoti. 
Ponas A. Jalinskas trumpai 
nupiešė saro kareivišką gyve
nimą Sita-rijoj kaip jam sekė
si su tadševikaU grumtis, p.
M. Kilkumis pnpa.-akojo apie 
Franeiją ir vokiečius. Dar kal
bėjo ir svočias A. F, Garue- 
kas. trumpai apibrėždamas n- 
pie Lietuvos Amerikos ir 
Anglijos pndėjiūin ir už ko
kius principus lietuviai ka
reiviai kariavo (kalta'jo ang
liškai). Užbaigiant programą 
duetą sudainavo p lės M. la. 
Gurinsknitė ir O. Mikniutė, 
tas susirinkusius labai paten
kino. nes atšaukė antru kartu 
dainuoti, šeimininkės šio va
karo buvo K. Garuckaitė. M. 
Gurinsknitė. M. Jurevičiūtė O. 
Kazlnuskaitė J. Rcrnotavičiu- 
tė.

Po programai sekė žaistai 
ir šūkiui, ir v ui gražiai pasi
linksminę skin/tesi namo.

A. B.

Ifi NOBTH SIDE.

durUt*. Keru ulmokl-Mlu
F. Sami-,

4tM Arvhrr Atr. arti Keltie Avė.

Atsišaukite įViso išknščių per lap
kričio mėiM'sį ..............$774.111

♦
Gruodžio mėli.—nieko.
Viw ineigų buvo per 

1919 m. .......... $627.34

metais............................$611.91 >
V iso lir-ka ""9 m...............$16.48
J Centrą poaiųeta visu $.587.80

Musų kolonijai buvo skirta 
$300.(10 Įniko Raud. Kryžiaus 
savaitės. Mcr ru kaupu pri 
siuntom $450.00.

]vairąs skyriaus i^knščiai 
$24.11.

Narių skyriuje yra 130.
fiios draugijos prisirašė prie

L. R. K. R. 43 skyriaus: 
fiv. Mykolo draugija, 
fiv. Cecilijos L. G.

draugija...................
fiv. Juozapo draugija 
fiv. Kazimiero B. ir 

draugija...................
Motinos Dievo Aušros

Vartų .................................15.00
Ražanravos Panų ir Mo

terų draugija .............. 15.00
Vyčių 5-ta kuopa. -Moterų 

Sąjunga 4 kp. ir Liet. Darbi
ninkų Są-gos 20 kp. prisidėjo

* • • • • • 
*'1SA4|> - — - -X~TU..........

LEIRERIAI

Pastovus burbas
EMPLOYMENT DEPT.

311 \VcM Auirtin Are.

5) Pas valdybos narius: 
Pirmininkų — A. Panavų, 

1902 W. 47tb SL. tel. McKinlcy 
4962.

G) Pa.- lašt i mukų—V. Stan
ciką ir ižd. Joną Baltutį, 154.3 
W. 46th St., tel. Boulevard 
9278.

Abiejų lūs pats adresas.
7) Pns vicc-pirmininką—K. 

Bnltikauską ir mšf. J. Jurašką. 
ĮSI5 \V. 45tli St. Abiejų tns 
pats adresas.

8) Pas iždo globėjus: A. But
kevičių, 4537 Su. llermitagi* 
avė.; M. Kniukštą. 4430 So. 
Ilermitage avė.

Vėliaus bus jinskclbtn ir rin
kėjų vardai.

Town of Lake Stoties 
Komitetas.

Samdo 26 d., fiv. Kryžiaus 
parapijoje buvo viešas susirin
kimas ir prnknlbos su tikslu 
įwiragint i prie Lietuvog Pasko
los pirkimo. Kalbėtojai savo 
uždavinį gražini išpildė, kaip
tut jau buvo rašyta.

Pasibaigiu* prakalboms, sve
tainėje pasirodė žmonių, norė
jusią Mit rnkdintį gražų darbą. 
Tnpp kitų ponas K. Iškalbėda
mas įžeidė Aluinną kuopą už 
ką ji priklauso prie Katalikų 
Vienybėm aliejodanuiK nr j»<* 
ten supranta ką kalbą, liežiu- 
vaudanins buk pas aluinnus e*ą 

‘peštynių, buk alunmni pareida
mi namo tuoj su tėvam barasi, 
jmi katra puse pardavinėti >»o- 
nua.

Pono K. vaikus, tiesa, yra 
prisirašęs prie alinimų, bet nė
ra dur akių parodę* susirinki
muose.

Mes. uluinnni. Katalikų Vie
nybės smbirytąją komitetą re
miame ir turime teisę tą dary
ti. Met* esame Amerikos pilie
čiai.

Alnmnni yra risi čia gimę ir 
augę. Lietuvai—tėvynei paduo-
•••••••♦ — -- —i*“** —

Po ilgų tardymą pagalinus 
federalė grand jury fiatraukė 
teisman 17 cukraus profiteri- 
ninkų Chicagoje.

visomis jiegouus. uore mus už 
Intui bars tie, kurie patys ne
gerbia senesnių, o iš jaunųjų 
reikalauja net laisvės atsižadė
ti. Aluninų draugijoje nėra jo
kių jieštynių, liet ta draugija 
gyvena netoli žmorfų mokan
čiu visokį molą pramanyti ant 
katalikų. Ku* matė aluninų 
veikimą, vienybę, tns gėrėjosi 
gražiu i>avyzdžiu. Daug vara 
rų ir žiemų praeis, kot mes tu- 
lėsime tiek metų, kiek luųs iš- 
nickintojai. Tada mes neisime 
į svetimas organizacijas truk
danti Lietuvai naudingą darbą. 
Dabar mums jauniems širdį 
skauda žiūrėti į tokį trukdy
mą.

GALŲ GALE.

S,niin tm»n«l iurv *n*lr>m.• • • •
Jė t* iauum tris pUiauonus, 
lmltmanXn« ėmime poprĮrimn 
1S t

fiv. Kryžiaus alutnnų kuopo
je mes esame snvirš 60 narių, 
ir stojom* visi senesniems ų 
pagalbą agituoti, knd Katali
kų Vienybės komitetas parduo 
tų kuodaugiausiai bonų. Taip 
mes Šelpiame Lietuvos nepri- 
cmlm-vho \fot m vii ftv. tuvvno-•* ” rz^r. .į- w • egi
ir trokštame jai laisvi'.

..$25.00 
D.

23.00
25.00

S.
15.00

Oeneralė atskaltl L. E. K. R. 
43 skyr. už 1919 metus.

HuFaalic iF 
aukomis.

Prie to musų skyrius išsiun
tė virš 900 sv. drabužių suda
rau* 3 ubr-yning

Surengė dvi prakalbi L. R. 
K. It reikalais.

Musų'skyrius nuo kitų sky
rių neatsiliko. Dirbo sulig išga
li' jimo.

Visa tai ačiū Northsidės

1”*

BIZNIERIAI GARSINKITE 
’ '“DRAUGE

Atsmaukite

9541 Raltimorc Avenue. 
South <TiM-ago, III.

FLOR1DE

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Tcneaplankia jos nei vienas. Tarime įvairią uMvaigimmčIą 

gčrimii Tnr?rrw> Matvrainti Ir TCE rREAM’O. Turime krasm 
skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus reikalu* atliekam. Turime 
įvairią laikraščių.

Turime Prezidento A. Smetonas p«veikalų Ir apalviuotų 
fivirgvaikią. Tegul kiekvienas vieną ii ją jgija.

Cta yra "DKACtKi-’ agentu ra.*-ūaiimn e:a gauti ''Drau
gą'* nusipirkti, paduoti į jj pngarrinimą ir darbų. Turime 
taippat knygą ir maldaknygių Prašome atsilankyti-

L. Raud Kryžiaus rėmėjų
43 skyrius susitvėrė rugpjūčio
22 d, 1919 m. Buvo abejonių ar įduosniems pnrapijonams.22 d., 1919 m. Buvo amų omų ar i 
žmonės rems jj. Ilgainiui pusi-Į 
rodė, kad žmonės pilnai prita-' 
rė, nuolatai r< :nė ir remia. I 
Nors musų kolonijoj yra ir tau-! 
tininkų griovė* paaašusRaudo- j 
nojo Kryžinus skyrius (L. G.
D. 47 sk.), bet mums nei kiek 
nepakenkė jie. Pasakinės pasi- žjuį ik j ]g d.
rodė gan gražios. Reikia padė- (Po o dolierju: M. Stankelis, J. 
boti p. A. Bučiui ir Pr. A Ki- Mikalėnas. J. Saunoms, J. 
šonini už jų darliarimąai.

Rugpjūčio menesyje prisira- 1JW dol: V. Butkienė. J. Kudu

Pranas* J. Paliulis,
L. R. K. R. 43 skyr. 

raštininkas.

Ifi WEST SIDE.

Vardai aukojusių L. R. Kry- 
xa usio. 1920 m.

J. Saunoms, J.
Krotkus, kun. E. Kudirka, Po

“—r

Užsirašyk Lietuvos Laikrašti
‘ KARIŠKIŲ ŽODIS”.

Išciua karta j savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia
ma* Krašto Apaaugua Ministerijos. Mm gavome sekanti ingnlio- 
jinia tą laikrnšti užrašinėti Amerikoje:

K A. M
Gentralls StabM K 
lutrraturoa balta 
UmMttio II. lli» m UET. PREKYBOS BENDROVEI.

No. 417 
K«um« BoaUn. Mbm.

Siuoml įgaliojamo "Molu vi y Prokjrbov Brndro- 
vF* Amtrikojo rinkti prroumoraU, 'KtriUy todilo" iaJkraA- 
t'iul. Kaina Amerikoj* motam* SS aukatnai. puaol rn«U) 31 . 

■oktanai....

šė net 36 nariai, kurie užsimo
kėjo nriiiHz.iHU $1.00—pvr kitus 
mėnesius taipgi skaitlingai 
prisirašė. P as J. Gerdfciunas 
moka kas mėnuo po $1.00. Jis 
gerai supranta, kam tip pinigai 
eina, r-as B. l'račitnuu užrašė 
23 nąriu*i ii dirbtuvės. Ti* risi 
airiai, vokiečiai, švedai, net ir 
lenkai priešingi "PadereM-skio 
politikui."

Int'igo^:
Rugpjūčio mėnesio na

rių duuklėv .................$ 44.00
Rugsėju narių uuoklr». 31JMJ 
Aukos laike Dr. Rut

kausko prakalbą .... 62.80

Viso tą mene?j .TT. . .$93.80
Spalio mėnesyj susirinkimo 

nebuvo.
Lapkričio

Draugijų aukos ir uaną 
duoklės.................  $221.25

Per p rakai ims kum Pet
raičio ..............

Per parapijos vakarie
nę.......................  56.84

*

lieuė, M. Kulesinskienc, O. Da- 
čiulionė. K. Kieia, P. Mažeika, 
.1. Kraikus. P. Cibulskis, Ar 
Budas, A. Vnlonis, J. Mikaliu- 
nns,' S. Baravykas, J. Petrai
tis, A. Cibulskis. N. Sereikai
tė, A. Geldai tė, o. DaėKiliute, 
J. Vaitkevičius. A. Zalatorius, 
A. Kairaitė, P. Mažeika, A. 
Cibulskis, O. Tumšaitė, A. Ma- 
rozaitė. B. Alcnriuknitė, V. Pa 
lukaitė.

P. o.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W-8.8)

BAIKI KM Ai.
Zrnnns* HrraliuMtainl laukan. neku

rta Hel kitu vrlrln>či|Į mimu
pmilAOuiul koletą puikuy uiunuiy nu. 
n>« BUlm Boa mado* budavotl. n»- 
knrlc nivdiabu. turi būti arriui e«r- 
ducll ui pirUtHUft kaina.

Kurte manot* MukruJu pirkti na-

Viso per lapkr. mėn... $480.59 

GrvodĮio mracšyj, •
Norią duoklės .$1£.00

ULta/n*-

įdraudu Hun.«yti bet» * >•
pacrnatA tvr l-mi. Pr. THrfftįi A Cfc. '

S. A fr.Unž Are.

(P*r*Jo* Kapitoną* Ruaerkui 
j Umaralio fiuaio lJtcraturo* IMDca virtuniaka*. •

fl'aralna) V>-r<Hai l»K*namaa BCoponnit
"KarŠUtlu Zodtio" ftedaktoriua. 

Todėl risi A menkiečiai užairašykite šį laikraštį ir paraukit 
Lietuvos narsiąją kariuomene kun kovoja už musų tėvą tai]. 
Priaiųtkitr mums 4*100 ir savo adresą ir gausite • Kariškių 
fiodį" per visus metus. Frisiąskite $1.00 gausite per šešis 
tucne«iuK.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
122 Trcuur.t St. ’įjj* ei*‘'

iiiiiiiiHiiiiniiiiiiNiiiiiiHniiiimiiiiiiiiinmimiiumiiiiMnHiiiiiHHiuiiiuuiiiimitui

Pageibekits Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

Gcrisuaiait budai poiiunlimo pinigų l.ictuvoii. tai Lietuvų* Pnšto 
ženkiai (marki*,) kurios yra atvežto* iš Lietuvos, kad aoiarikicčiai nu- 
aipirlję galėtą utuiųatl aaricmsicim attik dcl laiškų, bet ir didesnę «u- 
luą. pinigų vietoje.

Kiekvienai perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažian kaip už S *uk- 
rinns ($1.25) gauna paliudijimą, Irarj nusiuntus Lietuvon kartu au 
Pašto ženklai*. Lietuvos Valdžia pakeis gyvam pinigai*, Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Paiiaženkliai yra šitokią kainą: po 10, 15. 20, 30, 40, 50 ir 80 aksti- 
ką, įaipgi po o ir po o auksinus viena, tiuū skatiką suūaro auksiną). ; 
Parsiduoda per 25 centus už sukinną

Lietuvos Pašto ženklai paraidnos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dulicij markią ncaiiuimama.

Reikalaukite vietiniuose Tautas Fondo įkyriuose arba pai centro sek- | 
retortą.
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