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Bet nu<> karės

RUMUNIJA NORI ČAUTI 
PINIGŲ AMERIKOJE

Pagaminta sąrašas vokiečių, 
katrie tari būt išduoti.

PARYŽIUS BE ŠVIESOS 
NAKTIMIS.

't

PRIIMS TAIKĄ NUO BOL VLADIVOSTOKE REVOLIU-
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Uš tai kabinama Vokietija Šalis nukentėjusi, reikalinga 
------- — pagelbos.
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Talkininkai Reikalauja Iš
duoti Kaltinamus Vokiečius

pažinių darbininkams didesnę 
užmokanti-

l'etniai buvo statumas dar
bininkų - veika lavima*. Dėl to 
vietomis buvo pakilę ir rirai- 

sako lenkų pasiuntinys i Gatvėse patroliuoja talkininku kai.
Washingtone.

SEVIKŲ CIJA.

kareiviai.

Waahington. vas. 4. — lx*n- 
kų pasiuntinys Lnltomirski 
čia pranešė, kad l/mkiji* sei
mas ir vyriausybė priims bul- 
aevikų juisiųlymą taikiu ties. 
Bet sutiks itnryti th»ką Uk su 
sąlyga, jei bolševikai gvajan- 

. tuos /neskleisti savo radikalės 
propagandos lamkijoj ir kito
se Eurojais šalyse..

Bolševikų taikos pnsiųlvino 
. . pru<uuiuax, i

bur7aiškus priti>dyūia$, jog 
lenkai nekuomet neapleis strn- 
tegiuių militari nių jMnicijų 

_ bolševiku šone. Lenkui anda i 
jokių užpuldinėjimų, bet 

Buolal stovės npsiginimo po 
giri joj*.

Vaika su bolševikais, rako, 
duos progos lenkams savo ša-

Washington, va.*. 4. — Vla- 
įdivoftioke pakilusi na n ja revo
liucija. Ir tai tuo metu, kuo
met per ten iš Slherijos nt- 
šankinma S. Valstijų kariuo
menė.

. Apie tfl’ <’in pranešė mneri- 
1 kliniškos kariuomenės vadas 
gen. Gravi* iš enuaio 31.

Ra }>orfe karėn departamen- 
ltul gen. G ra ves |M>žymi, kad

4- to|>H|. ir ktij,

ravoiiucijonienni jau kontro
liuoju mitelę.

Talkininkų kareivini pntm- 
’iinojn gatvėse su tikslu np- 
suUgcdi piliečių gyvnstj.

Paskelbtu. vakar generolu 
Gravi* raportų, kari* sekreto
rius Bnker pareiškė, jog re- 

** ‘ / 1 Vladivostoke
neaiitiMŠo j amerikoniškos ku
ri nomenfa ištraukimą.
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• |vj imt Tos ekonominio darbo .'“••urijonieriai

ir Ino keliu atgaivinti šalį.

SU ESTONUA VISKAS 
PABAIGTA. H0NDURA8E PAKELTA 

REVOLIUCIJA
Bolševikai taikinsi* su 

mis viešpatijomis.
kito-

- ra
Copenhagen. vas. 4. — Bol- 

Aevikų atstovas Lilvinnv čia 
pranešė, jog sovietinė Rusija. 
(Nidarš galutiną taiką su Es-. 
tonija.

Jis pareiškė, kad distonija, 
yra jjiniioji viešpatija, suritai-!

Dalmr, rako, nėra abejonė*,| 
jog taika bus padaryta įr 
kitomis viešpatijomis.

VA T.ATMAJn ęitvnwTJA9

Revoliucijonieriai truikinanu 
išpat pradžių.

Managua. Niearugmi. vas. 4. 
—Gautu žinių, knd Hondūras 
nu publikoj pakilo nauja revo- 

*"*•
Revoliucijonieriams vado

vaują buvęs vice-pretidentas 
Membreno ir Dr. Soriano. Vai- 
diikoji kariuomenė užatnkavo 
revoliurijonierins. Aitie daug 
nnkentėjo ir atsimetė ant Ni- 
euragua rultežių.

Ilorvliirnso pn-zabutn- yrn 
Svarbiausia — laimėjo nepri g»*n Gutirrrez. Jis išrinkta* 

klausomybę. praeitų rudeuį. Ir tik vakar
w „  ----- —- _ .. ’ užėmė prezidento vietų- Visoj
RėVoMa. i>n.-A. kuompu; Įį4kJyj įvvku didelė* iskiimvlM-».

padariusi taikų su bolJk vi kais,. _________________
laimėjo .dalelius d«'ikju-._ ( REUCALAUJA REFEREN-

Frinnifnl pripsriufo U* BUMO PROHIB-CUAL

priklausomybę ir atsižadėjo vi-
* šokių valdvmo teisių šitoj ša-' New York* ''«*• — Mieato

lyj. EMonija, savo keliu, puri- rezoliucijų, kad
žadėjo Imt taratrab šalimi -o- h-giriotura nutari
vietines Rusijos žvilgsniu. prairau referendumų yt-

Bolsevikai Estomjni išmokė. Į *<*i *•* y”rk,: 'nlstijoj pro 
fii milijonų rublių naksu. Tni ‘dkirij.^ amendmento klausi- 

_u<- l.ut. J.ąr’- uthįiuįiLUu-. m"
Nes abi pusi atsisakė tino ka- '
rė> atlyginimų. Bet tie uiilijo- (”* r,,T<'rvnduinų.

’*~^Žr — ntsliJerHiMtali * ■ .. ■

Ž’tA j

\ J|
n i ja skaitosi turtingiausia ža
lia pasaulyj.
taip daug nukeiitėjii-i. kn<l 

i jt*i rriknlingii imgclhn. šiandie 
jai rviknlingR išvystyti savo 
priemones ir pu-tatvti ant ko
jų finansus. Amerika vra gc- 
riausioje pozicijoje juigelliėti 
Rumunijai.

Taip via imą <lieną sakė Ru 
įminij<K prrmjerns Dr. Alex- 
ander Vaida-Vovvud. kurs cm 
buvo atvažiavęs konforimti 
prmnjeru Lloyd G«»orge ir 
tais anglų valdininkais.

“šiuo moni«<ntu jin-kyha
Imi apsunkinta*', rakė rumunų 
lireitijeras. “Šiandie mes ni*lc<> 

jmnluoti. ko 
M

“Gi mes daug ko reikalau
jame iš Amerikos. Mimu rei. 
kalingos lokoinotivos, nvašinv- 
rijos, žcimlirbystės mašinos, 
• Irabužini. avaline- ir viso
kios Hjšies pMres. TMatte* 

įmes galime užmokėti. Bei 
|iniHns yrn reikalingas ilgn> 
kreditas, kol pinigų mainas 
sugn’ž nonnulin stovia.**

Rumunijai šiandie butų rei. 
f kalinga npi«* - milijardu frnn 
|kų nrkn kukio 200 milijonų do- 
|l»orių.

į IR VtL GELE2INKELIE 
| CIAI SU REIKALAVI

MAIS
-------i—

Nes neatpinga maistas ir pra- 
gyvenimaji

Vvaanuigiou, vos. 4. ^‘■•jsios. nes trukdą augliu gn- 
turiu geležinkeliečių darbinin- 
kų organizacijų atstovai va-1 Prancūzai už tokį stovį kul
ka r iSnnnjo atkartojo savo aė- flBJJ Vokit-tją. No kuomet* 
nuoriu* rei kala vi mua, kad ge-Įėja naktimis tamsu, Bcrlvno 
lerinkelių administracija pri-j^t^ pi|n.ti apgiedos.

Sako. Vokieti u anglis
{■ortiiojg j Olandiją ir Svcirn-; 

irij-t. Ii pati -a>i turi užlokli- 
,'i:.ia.*)>glių. B* t Prancūzijai ne- 
(pristoto reikiin1 •< kivkyliės,

Sulig taiko* iiitartie*. Vo-l 
kivlija kas mėn..-. Prancūzijai 

įturi pristatyti 1.600,000 tonų

Praeitą nu-nesį pristatė vo* 
51MUMM) tonų.

Tai ve kod l Paryžiaus gat- tokiu neturime 
vės naktimi- tamrios, gi B*r- Amerika reikalinga, 

(lynu šviešiu-.
Prancuaijo- pn*nijeras Mil

lerand tą klausimą jiadavė 
- — - “ - - 1 

mų. kn«1 Vokietija tnri anglių.'

Tečinus prezidento Wilsono 
pas idn r Im v i m u gdežinikei iec i ų 
buvęs galimas jmkilimn* ap- 
nmlMĮ. J...... buvo a,l(r1i|). |1(.t ... „-.luro.
[miaukti nors tris- mėnesius. 
Buvo sakoma, jog tuo laiko
tarpiu atpigsiųx maistas ir a- 
belnas pragyvenimas ir todėl; 
didesnės užmokesty s burių »o- 
lyiknlingoe.

Geležinkeliečiai sutiko.
Bet praėjo nurodama^ 'H’-(talkininkų mnlmsadorių kon

to ir pragyveninin.* ne tik fvr4.riptj,(j. įr prinaly 
nėnipigo. bet dar iabjaus |ia-lTnn y. i 
brangu, lodei uaimr gvležm- nenftri priMtntyti. 
kelieėiai ir atkartoja savo nd- j 
kalavimus.

Rimčiau stato reikalavimus.

Šiuo kartu geležinkeliečiai 
kur kus rimčiau stato savo rei- 
knlitviinus. Tmn tikslui yra 
priežasčių.

Snlig (Traidenio W ii šono pn 
skelbimo, fu l................. ...........

KITU nu AMERIKONIŠKU 
LAKUNU NUSILEIDO 

MEKSIKOJE.
SEK

Douglai. va 4. — Anų die- 
iną du amerikonišku lūkimu 
jmiiiuosuotn is Meksikos. Da- 

_________ B ateinančiokovo lwr įtitu <lu ,Hkunu- b-itenmi- 

1 d. vyriausybė geležinkelius nysdeido
Augrąžinir privatinėms komun- 
nijoms. Ligi to laiko tini sriu
bų darbininkams mm vyriau
sybės išgauti didesnę užmo
kestį. nes su kompanijomis ne
bus lengva susitarti.

Geležinkdiečini neprisimena 
streiko, jei jiems nepavyktų 
laimėti reikulnvimus. Bet jie 
grūmoja, knd jei reikalavimas 
nebus išpildytas, jie nuspren
dę pakilti šalies |M*litikoH su
kuriu. Jie mano užmegzti jk- na*, 
iitikmę šniies jmrtiją tr nuš- i------
(uoli sau neprielankius demo
kratu* ir republikonus. Ir jų 
ta nauja partija.platfonnon pa 
dėsianti geležinkelių nnrijona- 
liza vinių.

Dnugrlini tak apriraiškima? 
yra labui svarbus daiktas.

Geležinkeliečių reiksią vimaj.

Gclcžiukelių darbininkai 
reikalauja ilidcsnės užmokes- 
♦ i** S ligi -P’ nuoMmČių, 
žiūrint dnrhu rų?n««. Prie 
dar pridedama ir spt-cijulė už- 
mokėstis nž viršlaikio <lnrlm.

Nelengva |Nirakyti. kaip į 
tai atsineš veležinkelh.1 ndmf- 
ulstrnrija*, kurias priirakyj 
stovi liint-s. vyriausybės at
stovas, kaipo gen epai i s »ele- 
Juktiių uįiykturms.

t

Meksikoje. Tėtuti nulaikytu. 
Jiedu skrido it KI Paso j 

Nuguli** ir Misiklttulitio.

VI8Ą ŠEIMYNĄ PAGAVO 
INFLUENZA

Albany, N. Y., ras. 4. — 
Infltanzu p i kraustė čia j gu
bernatoriaus Sinitli imtuu*. Su
sirgo gulieinttorfa*, jo šuto
mu virėja. dvi tarnaitė* ir tar-

su 
ki-

ki-

SERGA MINNESOTA 
BERNATORIUS.

GU-

St. Paul. Minu., vas. 4. — Po 
iufluenzos atakos plaučių li
ga susirgo gule-rnntorius 
Burnųuist.

SUSTREIKAVO GELEŽIN 
KELIEOIAI.

Prie sąrašo hm* pridėta no- 3 
'tn. Bet kaip notos turinys fidp i 
sąrašu.' vokiečių čia kol -k m» r"- "i 
bus paskelbta viriai.

Ką darys Vokietija?

Nelengva |msak,ni. mnys j 
Vokietijos vyrinusyliė gavusi 
n-ikaltivimą pristatyti talki
ninkams pažymėtu* vokiečiu* 
prasižengėli ils kares metu.

Tuo žvilgsniu yra visokiau
sių nuomonių. Dauginusia sto
vima už tni, kad nurodytieji 
pnisižcngrlitii Imtų teininim , 
vokiškuose teismuose.

Bet svarbiausias daiktas tai < 
tas, kad Vokietija turi |>il<lyti j 
taikos sutariii*asąlygas. Gi >u- j 
tarties sąlygose kaip karta? 
ir yra posmas apie isdnviuią i 
prasižengėli ų.

Kiek bus jų surasta. - _

Iš Berlyno pranešama, knd 1

Paryžius va*. 4.—Talkinin
kų ambasadorių tarylm vakar 
ėin turėjo susirinkimą.

laiikraštis Petit Parisien 
praneša, kml susirinkime buvo 
svarstoma Olandijoj at-mky--' 
num reikale išdavinio buvusio, 
vokiečių kaizerio. •

Prtžymima, kad dnr Įnirtą 
talkininkai part-ikalau-ią iš-l 
duoti kaizerį. Ir jei vėl Olan- 
di ju utrisak ysiant:. t uo;i et, 
pasak paminėtu laikraščio, lal- 
kiniul ni su Olandija pertrauk
sią diplomatinius ryšiu* »r. ga
limas daiktas, tų šalį hloltuo- 
sių.

Antrasis talkininkų pnreika- reikalaujamų iš.luoU vok i ••šio m 
iRvimn- dar nesuredaguotos. Vokietijoj labai mažai aL-igi- 
Tas, sakoma, bu- atlikta po aų- šią. kuomet nymusyhė ajiturė- 
kančių ambasadorių, susi rinki
mo. kalia* Įvyksią* ateinantį i Daugelis is jų. j 
penktadienį. duinė į Olandiją, Bveicarijį it

■ Premjerai tuo žvilg-uiu pir- kita* ralis. Daugelis šiandie->o 
mimi nori pasitarti su sava paskui m kruu>t<muXyriauaxhą 
valdžiomis. jų w« vieno nesulaiko. Nes

kol-kas neturi ofirijnliu sąrašo. 
Nežino, ko talkininkai reika
laus.

Kuomet prisieis ižtiknjjų 
pagalvoti apie iipildytuų tal
kininkų n-iknlavimo, rasi, vi-

Vokietija gaus sąrašą

Reikalaujamų išduoti talki
ninkams vokiečių sąrašų vei
kiai gnu* Vokietijos vyriausy
bė. Vakur ambasadoriai sąra
šą jm t virtino ir nutarta jj in- suj Voke t i jo j bus -u rustu tik 
duot i ria Vokietijos atstovui.

siunti notą.

4

keli reikalaujamieji.
i

KODĖL ANGLIJA OKUPUO-; žemesniųjų klerių egiptfaai. 
savo proto išvystymu matai 
kuo skiriasi nuo paprastąjį* 

Tan klausiniu;} atsako anglai, vergi) ir jie m turi supratimo 
unt ko turi remties valdžia.

Tad jek valdžioje tos minioj. 
Imtų reprezentuojamos, nebūt, 
jokius naudos. Nes tie tamsų 
žmonės visuomet butų paten 
kinti tuo. ką jiems’ jmsakyt 
politikai.

Ve kode! Anglija turi gloho 
iti Erota, rako vietos anirli 
valdžia. Nes su tuo glohojinj- 

jankstni -urišti Anglijos reikn 
Ini. ...

JA EGIPTĄ?

Atėnai, vas. 4. — Nustovi- Cairo. sausio 31 (Rašo angį, 
kovo geležinkelių darbininkai Inikr. korespondentas).—Via- 
Makedonijoje. Reikalauja di- |Ott ruigli; valdžia tvirtina, jog 
desnės iižmokeatira.

THINGS THAT NEVEK HAPPEN
By GENE RYRNES

Šiandie jvvksta laidotuvės.

piiMiUv ujĄ-ąiunus.Pate gulsunatonus Smith) Vnkar Wj| pra,hh.jo konfe.

skaityti. ori rašyti. Taigi ir n--

PAGERBTAS MIRĘS CHT 
CAGOS ALDERMANAS.

prvarntatrvc valdžia irgi negu 
Įima. argumentuoja anglai

veikiau* isrižti.
gyventi lOįvistoviai.

EMenijai teista pratiesti ge
leži ūke)} U sav<> Aal in į Mas- VV&shington, va*. 4. — Iš 
kvą ir lei-ta paiubcimis nuo cenzo biuro |M*kelbla, kati

____ _______________ _________________ j

OO ak 10JH nu-tak -Suv. Valstipmei 
j buvo didelis žmonų; mirtingu-Ipi

teorija. Ir darbininkų raiką- 
lib »4«v*<r« Hm

kkk MBI
ui siuntinė-• Tais metais mirė 1.4712167,

nn<> Hn-ijos tautai i< nm DIDELIS ŽMONIŲ MIRTIN
— ... —1_. I GUMAS.

! VAKAR NUŽUDYTA VIE
NAS TRUKŠMADARI8.

Vakar Chiragujr nežinomi. 
liktedarini nužudė Maurire K. į 
o«2t2Ju«. n-----i--------------------- »!

-X.

.Anglija hutimii turi nkopnnti 
ir laikyti savo globoje Egiptą. 
Ncn egijitenni dnr nepriaugę 
patys vieni vnldytien.

Kita priežaftis tai ta. ka<l 
rin vrn Snr»w» n<.rl»c«u Vtt«» > - • - .
skaitoi kltipir k.oserė Britani
jos imperijoj*.

Anglų raidžiu tvirtina, knd 
<•* Snglijc* gfogujimo Egiptą
pilnai pasmaugtų ktios šalys,i 
katroj yra ten sujiejiurio* daug 
savo Tinansų.

Pagalinus okii|Mrijos prie- 
taurių ta r pa n ineina dar pačių 
gyventojų religijinė ir politi- 
kim* nepakanta, augštas nuo- kad Clucagojr mirė 

jšimtis anairuiirtų. menkas pn>- 
tinie ii.-ivJetynms ir tt.

Ir tai vien kuugeriHii-in liu
dija, kad Egiptui globn būti 
nni reikalinga Paninkin’iKin 
Egiptą globoti Anglijai.

Religijos žvilgsniu

trakšmadarj darbo -feros*. Ji?

tCrllgijiniu žvilgsniu, ka'.p 
i-itil.rintajj inalimnetanai vra• r 
tokie, kad negali bendrai 
darbuotiem su knkėt’ioiiiinis, af 
kitų tikėjmų žmonėmis. Reli- 
gijinis fanntismns jiems nelei
džia tn dalyti. . * 

Daugiau kaip 90 nuok iš 14.

.Inu kartą buvo praneAtaJ
• senyva* 

lalderiimnas. Edward F. Cul- 
krlon, kuru nlileruumų išbu\« 

ip» na tų.
daimlir, vasario 4. įvyksta < 

laidotuvės, ftv. Pijau* haJbiv- 
rjoje, 19 gat ir So. Ashland 
iiveM bits paiealdoa. _

Miesto tarvba turėjo apeeL  ̂
! jglj susirinkimų ir pagerbė w»- 
Ivo miru-i mir'|. Majoro? L

i hr.mpson, k<»~onerif lluffman 
ir kili žymesnieji miesto ]rtli«s. 
ėiai aplankė šorinenis namuose j 
|s> num. 11523 We~« į?n gnf. t!

L'tiicag"- — -šiandie ir 
išdalieji «j»*iniaukę; 
ėiau.
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PIODrVMlCRATOS KAIMAI 
CU1CAGOJ m VLSIENYJEi
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ru*d Metę ••••••••, • BJMJ

SUV. VALWT.
ĮMMMI ..................................... »5O0
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Praomnerota tnckaal Ūką Ino. Lai
ko* akoltoad nuo ulairn*rmo dlanoa na 
nuo Naujų Metų. Norim permainyt! 
Odraan vimdą roiklo oriai u su ir aanaa 
*<**■■ pinlrn! irnrlauata idųatl Ikpar- 
kant krnaojc ar erpreae "Monay Or
da arba Idodant plnlrva ) ra*l*- 
troot* lauka.

“Draugai” Publishing Co. 
1800 W. 46th SL Chicago, IU.

TCie'nna. McKttilcy *114

Amerika ir Anglija
Dviejų vienaip kalbančių 

didžianrin jmsauliji* viešpati
jų Amerikoj ir Anglijos snn- 
tikiai kits kart labinu rupi |mi- 
anulio diplomatam.*. Visai ne
senai Anglijos laikmečiai už- 
upuolr- ant Amerikos laikraš
čių. ypač Hearvto dienraščių, 
už neprielankumų Anglijai. 
W. n. Hvaral atsakė pnžyntė 
dainas, kad tas neprielanku
mas gali lengvai pasibaigti, 
jei tik Anglija liausi.' kišusis 
į Amerikos reikalus. Bearei'aa 
Angliju kaltine ui du dalyku: 
pjrmiRU'iai tiž varymų nngliš-' 
kos profiagandos Auierikiečjų 
epųudoje, antrn, už Anglijos 
diplomatu kišimąsi i tai ka A- 
menka rinks snvo prezidentu 
IK*' metais.

Mums Hearst’o straipsnis 
išrodė silpnokas dėlto, kad jis 
minėjo tik inažesnesins Ang
lijo* kaltes, u užmiršo stam
biąsias: kad nuošimčiai už 
paskolų nemokėti, kad iškil
mingi pužadai, kuriuos Ame
rika paskelbė pasauliui. Ang
lijos gudrumu visai paversti 
niekais. ka<l Anglijos <1 i plo
ninti ja duoda jiegos Amerikos 
priešam* .Itųamam*. kud net 
vilnonių daigtų imbrangimas 
Kmerikojc yra išdygęs iš Ang
lijos politikos.

Atsimenant tuos Hearst’o 
ližmiriinms rodėsi, knd galin
ga Anglijo* diplomatijų vi*ai 
nežiūrės to straipsnio. Tečiaus 
ISplvmHlat -žiltų, kito prieš 
plieninių šūvių karę- visuotnel 
būva rnšulinč dienraščių ka
ri tarp nesutinkančių viešjta- 
tijų. Nesvarbu ar g*Tai nr 
blogai būva pnrašyti dienrni- 
ei?! stnijjisni.’!! toje karėje, 
avartiū. knd ta rašaline tikro- 
aos karės pranokėja jau kyla.

Todėl kaip tik p.-udrodė W. 
R. Hearst’o straipsni* Ameri
koje, tuojau- vicc-grafaa-Grey, 
pnt« didžiausias Anglijos dip
lomatą', jmraši platų ir gud
rų laiškų į Ismdono didžiuu*>:n 
dienraštį “Times.”

Lordas Grey. žinomu, neke
tina įtikinti Amerikos. Jis ži
no, kati nei sumaningiausi 
straipsniai nejieniinino sveti
mo* šalie* pažiūrų. Bet jis nori 
įtikinti savuosms, kad jie stotų 
iftvicn su savo valdžia, kuomet 
toji pradės karę su Amerika. 
>1 uiuuą ioroas wrr). bva’or- 
jonės, pasieks. •

Tam tikslai labui sumanin
gai ir yra parengtas vioa*. 
Hraipmi.-. Jis nuteisinu Ame
riką. kad ji pyksta gavus 
Tautų ^jungoje lik mfuu 
halsų, kuomet Anglija turi še-

i gi balsų lygybės nežada, b tik 
1 nelygybę pateisina Anglijos 

noru pagerbti Kanadą, Austra
liją ir kitas stambias domini
jas.

Lordo Grey’o roštog paro- 
1 do, kad Anglija kol kas neno

rėtų imti ištikrųjų šaudyti* su 
Amerika. Jei Anglija kruvi
nos karės norėtų, tai ji butų 
tik tylomis pakūrenai Mvo 
dienraštijų dar labiau užpulti 
ant Ileorst’o ir kitų Amerikos 
dienraščių, o diplomatai butų 
tylėję-

Tas Anglijos nenoras pradė
ti tikrųjų karę yra geras daig- 
tas. Bet jis gali būti tikras ir 
netikras. Jei Anglija užmokė- 

l tų Amerikai
i-kolų. tai butų ženklas, kad 
nori gyventi geruoju. Tuviu- 
tarpu nuošimčių nemoka, o 
pinigus leidžia milžiniškiems 
orlaiviams statyti, Amerikos 
opinijai papirkti ir kitiems to- 
kioniK daigtams, kurie arba 
jau dnlmr kenkia Amerikai, 
arba gali jai kenkti ateityje.

Nėra žmogaus, katras norė
tų kuris. Bet padangė niau
kiasi, nežiūrėdama mus noro. 

ĮKų-gi daryli! Bepig, kad di
dieji šio pasaulio ponai susi
prastų pavartoti vienų tikrų 
priemonę. Ta nei nebrangi. 
Reikėtų sušaukti visų tautų 
atstovų kongresų. Tegu daly
vautų jame jmvergtosios tau
tus ir jų pavergėjai. Tegu 
kiekviena turėtų vienų balsų. 
Tegu tas viso jmsaulio tautų 
atstovų kongresas išklausytų 
visus ginčus ir juos nuspręstų 
hnfaų dangumn.

Šita priemonė prašalintu 
karės jmvojų netik tarp Ame
rikos ir Anglijos, bet ištiesų 
prašalintų kares ir iš piuuitilin. 
Tokiu budu įvyktų tas gražu 

■Kis ohalsi*. kurį Wilsonas taip 
iškalbingai garsino šaukda
mas Amerikos žmones nešti 
savo pinigus didžiąja! karei ir 
kviesdamos jaunuomenę eiti 
lieti kraujų į tolymų svetimų 
žemę.

Lietuvos Kariuo
menė.

Tuo vurilu irojo didokn gra
žiai atspausta ant puikius j>o- 
perus knyga. Jų parašė kari
ninkas taidislovas Natkcvy- 
čiu*. artilerijos vyresnysis 
leitenantas. Išleido Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė Ncw Yor- 
ke. N. Y. Puslapių yrn 176.

Toji knygoje yra daugis j 
paveikslų negu lašt o. Raštas, 
matomai, snstalyta* labai sku- 
biai. Ih'l jame yra puikių vta 
tų, ypač ten kur lydtama a- 
—t Į : ’ «----1------ •įpifi »m iuvuiviiv* mi-
tyn«>* *M talievikni* Yra kuo. 
ini pasigerėti taip-gi skyriu
je apie žuvimus Lietuvos ka
reivius.

Ka- yra skaitę* kari** mok
slo spedjalistų išleistąsias a- 
pie kariuomenę knyga*, tas 
perskaitę* p. Natkrvyčiau/ 
veikalų, atsidusę* taria: ‘‘Per
nai mes nei tokių raštų netu
rėjome. kogi norėti, kad šiemet 
.imi g.;utmnr veikalą prihxs- 
tnntį kitų tautų veikalam* li
pia kariuomenės reikalu*.” '

Karininko Natkevvriau* vei-

tT
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Lietuvos Laisves Paskola.
Delei Vienybės.

Visoms srovėms Lietuvos 
politikos pamatu yra vienui 
vienas ir visoms tinkamas o- 
balsū, buu*nt laisva, nepri
klausoma demok ratinga Uotu 
vos respublika.

Laisva — tai reiškia tokia 
valdymo forma, prie kurio* 
kiekvienam Lietuvos piliečiui 
(tei) butų suteikta pilnoji 
laisvė sąžinės, žodžio, spnu- 
dos, susirinkimų, e.konourinto 
apsigynimo, etc.

Nepriklausoma — ui tokia 
! Rcspuhlika. knri ne tik poli-
Umui, tai ji vnuhumiiuui ūkiu 
srityje nebūtų prigulminga 
nuo kitų valstijų ir kaipo vie
na iš pasaulinių valstybių 
įnertų į tautų suriši).

Demokratinga - tni reiškia 
tokia vnlrtybė, kurior patįs 
žmonės per savo atstovus de- 
mokratingu budu (visuotinu, 
lygiu, slaptu, betarpiu ir prisi
laikant proporcijonahs rinki
mų teisės) išrinktu^ visų val
stybę valdytų, uždėdami tni 
mokesnius, tai darydami viaaa 
vaistyta* išlaidą*. Tautinėms 
mažumoms tur but užtikrinta 
teisė jų vietos reikalų apgyni
mui. Pagaliau.*, Lietuvoj tur į kiek jie gali, tidr remia Lietu- 
but respublika, o ne konstitu-Į vn* Laisvėa Paskolą. Jau būvu 
cijtnė ar kitokia monarchija, j atsitik i mai. kad. žydai dositi- 
netinkanti valstybes valdymui. noję apie paskolų, jau kreipė-

Tokiog Lietuvos, rods, trok- si* j Misijų reitailandatni ta
fta ir nur visos Lietuvos srio- nų. Žinoma, toki jų prašymai 
vės. Jeigu kur kaip-kadu ir įnoriui išpildomi, lr kulonijo- 
pasnkoma. jog Lietuva tur sc, kur yra žydų, ypač iš Lie- 
but krikščitiuišku ivcpubiika ituVu.- i'NtctuoSviv, lietimai pn- 
ar kaip kitaip, lai tik tarai ’valėtų jmdatyti Fu jais pažin 
kalingas užslvarymas, nes to- ti* ir kiek gulint siųlinti ir 
kių pasaulis visai nei žinoti ne- pardavinėti jiettt* bonus, 
ž :*•—». ( su, jei Liet;
Misija oficijaliuooe praneši 
mtiose vengtų šitokių sakinių, 
ne* jie vienybės i 
Red.) Politinė* svajonė* apie 
(lakvietitiių Lietuvos karaliu
mi Uracho ar kokio ten kito 
l»ono buvo tik laikina* užsiva- 
ryina* 
litikij, 
atginti 
ralių.

Aiuo 
kursai 
gini brangu*, įvykinimui da
roma Lietuvog Latavė* pasko
la Amerikoje. Rods visos sro
vės, ar tai krikščionys-<tano- 
kratai, ar sandnriečiai, ar tau
tininkai ar pagnlinu soči jai is- 
tai (sočiai demokratai) (urėtų 
neišsižadėti nuo tos paskolos, 
jeigu ji tikrai veda prie šio 
otalsio įvykdinimo. Tuo tar
pu prie šio tandro darbo iki-

Išiol srovės negali ir ntųiajiegia
1 susitelkti Pavyzdžiui Detroi- 
te susivaržė katalikai »u tau* 
liniukai*, beriidami klausimų, 
kas iš jiaskoioa komitetų vedė
jų prie kokių žmonių gali krei
ptis. Katalikui idhpiškė: “ka» 
nekalba jioterių, nebeina j
balnyčių, ncužlniko pasninkų, 
nmivarb' k r i * *i*įį*ŠMu* uū«ū» 
įsakymui.*, ka* M^enčin kata
likų bažnyčios, kas tiki į ku
nigų parsidavimų lenkams, 
žodžiu sakant: ka* laisvai (I) 
mano ir laisvai dan< (H) - 
tai yra 1»e nbejo jtt*r žmogų*.” 

ir xiuune& nvgui^ ne oaip su
sitarti. norą delei paskolos I 
gal būti sveikiaualn. kad kiek
viena grupė eitų veikiau kad 
ir prie kitos pakraųios žmo
nių, knd jmreiAkus veikimo 
vienudimių taip svarbiame po
litiniame dnrbe. (čin Finansinė 
Misija jMipeikia kataliku* ne
peikia tautininku*. Ji, d ne 
•‘Draugas.’’ ima ir atsakymų 
užtai Red ). Svarbu yra, kiek 
pinigų bus surinkta, o ne ko
kios sriovės žmonių surinkta.

Lietuvos Paskola ir Žydai. •

Žyd n i užjaučia Lietuvai ir

rhttinvti uljuii 
inokėjuoieins.

Agitacijos Klausimas.

Veik visos kolonijos dides
nės ar mažesnės reikalauja, 
kad pn* juos atailnnkytų Mi
sija. To išpildyti jokiu budu 
negailimi. Viro yrn upie 300 
kolonijų, tai imtų ilgiu laikas 
visu* apvažiuoti. Todėl atleis 
mažesnės kolonijų* jei imi* 
JUU* mtxijn irnitmianky*.

Visur, kas tik kalbėtojų pa
reikalaus, mo* pasistengsime 
junti kolonijoms parūpinti. Iš 
kitos pusė* mes nuuMnlžiai 
kviečiame visų veikėjų guliu- s Boamn, Ma*.

' UETCVOS UISVU ?A^uu>i SS
SIJOSE STOTISPĮ JV SEKRETORIŲ ADRESAI.

Kolonija R
AniuMua. Coun.
čniMtcniutn. N. Y.
AthiJ. Mai*
A kruti. Chio
Baltimorc, 'Md.

Čių ir mokančių prakalbėk* , . ., ...

INMusiulant savo rasidarbavi- 
mų. Juk V««*« t • >•**v aatv^tMfftT 
pajirąaK

Viėur slotysv veikėjai ko 
dauginusiai agituokite, saky
kite prie kiekvienos progos 
prnknllH«lets aptūpkite kaip 
galite ir kaip mokate. Bukite 
kiekviena* prakalbininku. 
Trumpų dviejų prakalbėlių tek 
sta* išsiuntinėtas visoms sto
tims.

Rengkite kullM*tojauis marš
rutus. Stoties su stovia susi
žinojimui paskelbiame iki šiol 
susitvėrusių stočių antrašus.

Delei informacijos praneša
me, kad misija dalyvaus se
kančiose vjęt«»«ę;
Vasario 3 d. Įtartford. Conn. 
Vasario 4 d. Anronia, Conn. 
Vasario 8 d. Worce*ter, Mass. 
Vasario 12 «i. Cleveland. Ohio, 
Vasario 13 d. Detroit, Mich. 
Vasario 13 d. Akron, Oldo. 
Vasariu 15-2B Oikniru. III.

Apart to prakalbo* įvairio- 
se dienofte atsibūva įvairiose 
kolonijose. Kalbu įvairus kal-

kai-kuriu praktikos jk>- 
kurie tuomi norėjo at- 
uuo peršamų kitų ka-

momentu kio obaiaio, 
privalo būti viaieins ly-

Bonų Klausimas.

Iš įvairių viėtų gauname 
nodaugina. lniškus. kurinose užklausiama, 

kada-gi bu* tanai. Kiti vėl 
nurodo, knd kųoiĮM't. bus Ilo
nai. kuomet lietumi juos ma
tys, tuomet bu* lengviau va
ryti agitacijų ir apskritai tuo
met žmonės greičiau pirks 
bonus.

J tai turime pamokyti, kad 
dar ikonai nėra atopausdinti, 
tat jie jau xpaudojv ir neuž
ilgo bu* atspausdinti. Nerei
kėtų tik užmiršti, kad tanų at- 
*l>ausdinimas. tai netaip jau 
lengvas darbas. Reikia gero 
ir gražaus darbo, o prie to ir 
stiprios kontrolė*. Bonai tai 
n« plakutni. kuriuos hito ka* 
gali jiadaryti. Todėl su tanų 
špaUndiuimU nŽMVSka, tat jie 
jau durta ir iki 1 birželio bus 
atspausdinti ir bus pradėti

nu?. 
tris
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įif®ytų Valatijų 8f«atw 
«p šik uuu baisų skirnanm 
lipritriico. Lordu- tirey riv

Raitininko Pavarde 
A. Uudtoanav 
J. Kukau, C 

J. ‘Jailiunmr 
M. Kcrtata

J. Alyta*.

Adrna* 
95 LibcrtyyBc.

10 S*an St. 
48 Esctangv 8t 
130 \V<MWtcr St.

539 t.ultuubia Avė. 
Boltimorv. Md J. Pautienių*, 708 W. Fayvttc St,

B. Butuirtr. lt2 išo it. k. Avė.
A. bpieir*. 

tiicclM Bnurinakui.
P. Norkus.

J. Tunuuuni*.
A. Na viekas.
M Viliui*.

Bridavpur*. Conn 
Rrighlou, Ma*. 
BrookljTK N. Y. 
Brooklyn. N. Y.

Braddock. Pcnn.
TU

K»UAV«igut AU* .

341 Myrtie Avė.
50 Vffirfcird Si

120 Grand St 
45* Grand St 

242 W. Broadvray 
0.17 Viushincrton Avė.

n <8„V 1 nrMtr C e-
«XUUU4M akiu. 

Chkago, III. (Ap, Dievo Par.) J. .Maca». 1962 Canalport Ava. 
iHueago, TB. r (To«n of Ištari M. Panavaa, 1902 tY. 47th St.

qhl«fn. )U. “ Draugiai” 1800 W. 4Glh St.
vlucagv, iii. 
Chioago, lll. • 
t’hirago. UI- 
Chicago, lll. 
develand, Ohio. 
Clcvetand, Ohio.
Carnbridgv, Mukk 
Cicero, lll 
Columbus, Ohio. 
Detroit, Mich. 
Eliubcth, N. J. 
Enston. Pa. 
Frackviilc. Peną. 
Gardncr. Mos*. 
Grund Rapids. Mich.
Hartford. Conn. 
UacerhiUe. Mum 
Harrisofl. N. J. ; 
Jcraey City, N. J. 
Kmgston. Peno. 
Kciumha. Wm. 
Loug Island City. N. Y. 
Linrcll, Mn«.
Leerimn. Me.’ \ 
Lau nuiec. Muma.
lam-ųhi, N. II. 
llafiehttter, N. H. 
Mnntulln, Mui, 
Mincni MiU*. Pa 
MriroM: Pnt-k, UI. 
Ncw Britain, Conn. 
Ncuark. N. Ą.
Norwood. Maus. 
Northamplon. MaML- 
Ncw Philadclphu) 
Philnckdphia. P*. 
Patcmoti. N. J.
FitUtoo, P*. . 
Rochrstcr, N Y. 
Roncland, III. 
ttacinc, Wi*. 
8h>ux City, lowa.
Rcrautun, Pn. 
apringfield, Maa* 
Beatlc. Wa»h 
Tornogiau, Canti. 
Trenton, Ji. J. 
Tildcn, 11L 
Tarriffvillc, C^nn.
Ttionuamviilr. Conn. 
ThunuKinvillc. ('unn.

(Anarok Varvų) J. Simanavičius. 2344 W. 23ed St.
8. Val&nrins. 3252 S. Halsted Si. 

(North Sidc) J SlotauaitU. 2033 St. I’aul Avė.

ta.

J Eiiri'rir, 
K. A. Karpaviritm. 
Mm. Ona Mihelich. 1

Z: Tamošiūnas.
J. Gritaucka*. 

M ra. L. Maaokicur, 
K. Gcrvilia, 

P. Zailakar.
J. Skiruuuiliu, 

J Sankirta. 
M. Stakčnas.
D. Geeičaitift.

J. Latackis. 
K. Vcauui, 

K. K. Merioni*.
J Skaruli*, 

A. Sodeika, 
S. Gedrikū 
J. Šidlausko*, 

N. Rail»ličiu*. 
Jaritma’,

J. A. KrivūiU,
K. Mickunas.

J. žukaUMk**, 
_a .S D. Kieta

4403 S. Moaart Avė. 
7909 Superior Avė.
5514 8t Clair Ava.

99 Mooro St. 
1331 S. 49th SL 

1823 S. 7th 81.
206 Cardoui St.

228 Finrt St 
1342 Pine 8t.

P. 0. Boa 326 
49 Limcriek St 

1534 Quarry Avė.
194 WardSt.

3S Vitam Sn 
•Tjg IB.
45 Colgrt St.

234 Siocum St. 
39 N. Edwani St.

281 -iMBOd Are. 
P. O. Boa 693 
F. O. Bos žav

53 Lruuk SL
P. 0. Bus 292 

141 Manchester SL • 
a teįg> A

6. W- Sberidau St.
A P. O. ljR

262 Fairvie* fu. 
31 Wanru4Bt 

20 Auirtin St.

P. tavidao.
R fJtrzrneeki*,
•lii-va KtobiuakinTr, 

Kapsint.
J. Jurcnicnė,

A Sutariu*. 73 Main Kt JHorinec. Man. 
A. Gudaiti*, 

linu t’nguraltė, 
l’raaė Venckaitė, 

Kutu J. Miliauakaa.
A. žirniui.

J Ranianauaka*,
M. Ka«pnraili».

•1. lhliuuAM,
K.Kumpikia,

r

Kilvcr Croek. Pa. 
241 Fcdend 8t. 
74 L*£nycttc SL 

64 Church SL 
577 HudL«on St. 

10722 Itauric A ve.
1204 Bluff Avė. 

210 Collcge Avė. 
2330 Fifih Avė.

27 llrbroti St. 
N. Wa*hmgton 8t.

89 \Vii*hiiiir1on Avė. 
727 M’iltuun SL 

Tildcn. III
Boa 88.

20 Whitwwrth St 
51 Pkosant St

425 Lafoyctlc St. 
45 Milbury 8t ., 

t 12 C«»mer 8L 
119 P. O. Boz 

,140 K Mrade 8t.

bėtojai veikėjai.

Darbo Sutvarkymas.

Lietuvos Misija yra pndali* 
savo ofiso darbų j šiuo* 
skyrius: J
Lietuvos Laisvės paskola.

2. Lietuvos Militare Misija.
3. Lietuvos Šie!pinto Skyrius. 
Lietuvos Iniovės jjaskolos

okyrius rūpinasi visais reika
lais delei užtraukim) nno A- 
merikoje gyvenančių lietuvių 
ir organizarijų paskolos ant 
15 metų ant 5 milijonų d<*l»e 
rių. ?

Lietuvos Militarė Misija va
dovaujant majorui P. žadm- 
kini, rūpinasi: įgyti viską, 
kas Lietuvos komisijai yra 
reikaimgu. o labiausia para
ginimu laisvanorių, kurie tik
tų atnt\ Lietuvos kariuomenėn.

Lietuvos šelpimo skyrių* 
tarpininkauja, tarp Amerikos 
Imtnvių ir Uetuvoa priimant 
luiškua, siuntinius, pinigu*
pasiuntimui Lietuvon, lygini 
apoiima parsiųsti LuJuvos
vyriausybei Įvairimus’ organi- “ 
m-ijoHij-. partijom*- sunftktus 
Amerikoje auka* ir kiltis biun- 
tinins.

Prie Lietuvos Misijo* yra j* 
tai*} ta bendra raštinė, knyg- 
vedjba arta iiucbnitenja ir 
iniormarijų skyrių.*. Raštinei 
ufcvriadrtoja yra p-lė Marijo
na Kiliuli-, jus |>adėjėja ]>-lė. 
Marijona RmlL-noiutr ir rai
tininke p. l*rnnė Venckutė. f 
, Vyriausiu biichalterijo* ve
dėju yra p. Juozas Aalhmna. 
jo padėjėjai* p. Jakaitis ir

P. Giiakmita 
A. Kalvuti*. 
.A (JrigaliuiiMa. 
J. Bačalūi. 
J. Marim., 

i J. Irena viriu*.
V Banta 
J. Makovceka*. 

Kun. T. Vanagu*.
J. Btthrąpaitia.

P. SamulcričiuL
K. Adomaiti*.

_ Rtu!g*ni«
r,■ivrirur.i, į ima. , v. aiankcvinu*. 7ov »ana DL
--------------------------------------------------------------------------------------

Al
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Uliea, N. Y. f 
Wotvc«er, Mate. 
\Vwrtficld, Ma*. 
IVratfirid. Mana.
Wilk<*Barrc. Patų vietų kariuomenėje, ir no-(įdėdami daug milijonų turto, 

rint matyti Lietuvos knriuo-j P-na* .Nntkevyįhni nepmekė 
menę nprnnintų geru profem--mum* nri ždfiŽH>japte Daugių 
jonalų knVininkų (oficierų) smfllyno poligomt ar dar jį 
koq>u*n, rtopėjo t»^!tr.heraripw. ar Įį.-.^ytagi Įflhaj

lūs prufesijonulė. išluvinio* nuiėtųsi Aį.ją /.moli wpi( tuos 
medžiagos Lietuvių karinome- karinius Lietuva# turtus, 
nė gavo, sutelkus savo ''yrus, 
tamnvurim* oficierai* 1 .. ....................
ii \ ok lelijos kanuomravs*’. .N alke vyčiu* 'mm nenuneju 
Bet šita* klausima, p. Nntke kovų už Seinų* Nupeikiamo 
vyčiui nrlm nerūpėjo, arba ji? n2 tatai, ne? 1 nygn, nors pa- 
neaorėjo kad me* kų nor* pa-jsirodė 192d in<<tiiU. tečiaus iš 
tirtunv iš jo MpiotaL EttropA* tapo i-vfRnj Amcri-
“LV*tuv<Ni Kariuomenė*” nu- kų daug angš, iaų. Tai gi to

torių* kalba apie. topografų 'Ln galėjo dnr nohati žinios a- 
mbkyklų. paduoda no*- keletu pic Reinu ko'n.<5F

Vciknlm i-l' i|U negailėta• « .* • k a

Rašydama- apie Lietuvių
Kurijoj|turę su lenkui-. 1919 m. kar.

kuta* uuknithuojn viau* iawi- akyvų lolognUijų. bet nepa
kako kokio mokslo reikalauja- pinigų- Prie geriausių jo ypa- plė. Alena A lyčių t ė. 
mu iš jaunikaičių priimamų į tybių gailina ii reikia pri.-kiti-1 ’ * ” *’

iyn ju tiara.' MpmyvisKu- 
inas. Kas nori -avo viešknmba 
rio stolų papuošti.gražiai- lie. 
tuviškuib sĮMiioutiiuaiK tam ta-

Lietuvon Karino-
. r t

Autariui • miŲH .gkud ju> Ltctavuo Mtaju* yra eksrkn- 
skmtUngau, joj {ortai*, ar du «eiXi«į apdirbtų kitą to vęi-|ty%ė didis, kurio.- Ardeju yra 

kam nore tinka aiyuu* tilta-.hj^rlaidų. įtrauktu j ji otum p Maiuiaitu?~

ku- padėtu* ant n. n. P. Ei
mučio kapo ir turiningai at- 
U-.-a-i- •- --- - v. T*. afMMtVJ* jį irt’4 HM

veikalas neduoda mums ari 
trupučio medžiagos. kad gu
lėtume išaiaiškinti kas iuum» 
rupi, būtent, kiek vyriškos jie- 
go» tapo sutraukta i organi- 
suvtų L»etnvos kariuomenę ir 
kiek još likeri palaidos tauto-

ią »varui# kariuomeum ir kul
tūrinei Tat t u va* ateičiai mo-
Ivklų.

Knygoje vimu nėra eicyriaiui 
apie tvirtoves, Tučiau* begalo 
akyva butų buvę patirti, kaip; 
dabar yra Kauno tvirtovė, eu

Imi tipkn 
menė.”

• •

Informaraijų biuro vedėju y- 
n p. r. Aorran. Kūnam pa- 
vestu privvizdėjituaa visų tal
pinamų nuo vardo Lietuvos

].u! Jjnlirii.i- 
kalbėtojų ir ntistalynma mar- 
fruto prakalboms. Be to prie 
Lieta vua Mtajua yra rkseku-'i

Užsirašyk Lietuvos Lsikraitį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”.

Išeina kart* į taraitę Kaune. Yra 8 puslapių if yra kidžia- 
mo* Krašto Apsaugo* Miiuaterijos. hito gavome aekaati iogaho- 
jimu tą laikrašti užrašinėti Amerikoje:

K A M
Oancran* klaba.- 
Utersturoa potta 
aroodiibl*. Utį

žinant, kad Rusija ir Vo- gairė (bridgahoad) ir visa eilė tnuorim- Livluvc* kaiiuvua. 
dvitja neprileisdavo wnv | 
aidui!ui lietuvius wm» bug?

po-stipravicėių imagų. kunuob^Mr kta<uiiMs,j 
bnvy mų? iviiK-j* '-’idanp ru.ui u:* kilu tautui 

* ai

U ET miCKTDOF BKXDKOVt.I.

testiniame j-,.kvb~. JK-ndr/v-
. »• amcruuji įtaka *>rc*um«»i4 hsr«>*w t<xiw l»ibrsb- 

Cit* Kainu A>»orikr>)e metama 41 uuloaaaJ. puwl metų S< 
s.^s^i -

(paršu* ICapitoaa* Jtuasekaa *
GeMrulio kubo UbnatarM Dalie* *irSalakas. 

<r«r*ta>> VjT»«m teUmamvaieeotutt
-KartOkie KeaaMOToi*.

Todėl tiri Amerikiečiai uivuatykite ij laikraštį ir paremk?. 
Lietuvi* nairiąje karmumenč kuri kovoja ui mūry tėvų šalį. 
primoU-Hr. Mm*. MMt u •^aa^TK. 4

If •
įtA

žodį” per vmom melu*. Prisupkite >1.00 gaubite per Žalia 
mėnesiu*. ’ <,. -įA.

LIETUVIU PREKYB08 BBMDROVt
120 Tranont St.. Bos ton, Mass

I

I HMKSHI
IšašydoMa laštmču ii mviv|bMiiaas 
mu groitai gauti at*akyuių, UcUtri»
Juu* nurodyt i

iro -synų. j kun kreipta ; * 
i, tuomet but grei'inu rci-j

ts
1X_ •. . • f zt‘



ris
—-

LIETUVIAI AMERIKOJE.
LIET. PILIEČIŲ DR-JOS

x

—............... — *■■*,— *■■■,.. M
vakarų. Paskui Hon J. llomp- 
ton Moore trumpai žaibėjo ir 

Didelis, visuomeniškas susi- pakvietė studentas atsistoti 
rinkimas kaulink paskolos lūe-l prieš publikų. Po k* American 
luvai buv (ceratoj, vasario 4 d..! Academy of Musir pn*xident«s 

tžiaskė v.sų studentų vaidus, 
kuriu buvo 261. Tarpe tn visų 
laivu išše^kta ir viena lietuvai
tė, j*-l(* Marijona Veronika Se
nulis. Ji yra gimus Shiunokin 
1’5-

Linksma tėvams turėti tokių 
dukrelę, taip Marijonų, Mpri 
UKsitarimvo tokio* nnimrhn-

i u U> iuuui ju i'eiuiajikamju* i 
valstijos Board of Esaminersl

CICERO, n*L.

1920 iHte 7 50 vnl. vatam, &r. 
Antano parapijų* svetainėje, 
ant 15-tos gatvės ir 49tli Ct.

Gerbiamieji ciceriečiai, esate 
visi taieėianii atsilankyti į šj 
susirinkimų, kuriame bus njv- 
Larta, kaip mos priimsime l*ie 
tu vos Misijų, kuri atvažiuos į 
Cicero.

Lietuvos Laisvės Paskolos

VAK. PA. 
PitUburgh, Pa.

------- !-----
Valdybos Antrašai:

P. Petraitis—pirmininko*. 
J Jaiinuskas—vu«-pirmijiinkiu. 
J. W. Patrkevich. nutarimų raš

tininkas.
J. iiauksy*—f i nu nių raštininkas, 
ti. U’. Wv*1ukt—iždini nitas.

L Direktoriai;—S. Silnauaviėius.
J. Pakramta. *8. Liutinskas, F. 
Venaiovaa, J Marrinkevich, P. 
Bardsilauckmu

Ligonių dirvktorini;-—J. Kybar
tas, P. Marmokan.

J.

nririi mu

Valdyba.
■ ,A ............
CICERO, ILL.

I« priefe^ie* ri*?0 ruririn- 
kinio trečiadienyje, vasario 4 
d., I* Vyčių 14-tun kuopos aubi- 
riitknuas Irau ketvirtadienyje, 
vasario 5 d., dv. Antano para
pijos svetainėje. Yra svarbių, 
neatidėliotinų reikalų.

Valdyba.

NEWARK, N. J.

Sausio 28 d. Lietuvos Liuo- 
sybės Sartrai buvo surengę 
prakaitas. Kalbotojnm tavo 
hnienanta* J. K. Milių* ii 
Brooklyn, N. Y. .1 ik gražiai iš- 
par ode, delko reiki u rašyties į 
L. L. Sargu*, kviesdamos višnu 
lietuvius priklausyti ir' remti 
4 S* *»»—aaaeaMaą^ea «

I

prof. John A. Luiiuin. Jin gra 
žiai nupiešė moksh-ivių gyveni
mų ir primint*, knd laike tarės 
dnugel jų žuvo, o ypatingai iŠ 
l\-hita>» it <11 ii jok. Ju kaliui giliai 
•uuign j širdis visų moksleivių. 
Jis sakė, kad jei ne mokslas, 
tai vokieti* butų užkariavę* 
Europų ir .Amerikų. B<*t Amo. 
riko* žmonės, negailėdami sa
vo spėkų, nė aukų, nutrinė kai- 
vrir.mų įniko 6 savaičių. To
liau *akė, lai Imvn garis* tiems, 
kurio buvo karė* lauke ir ten 
užtmigė savo gyvenimų, amži
nų atilsj jiems. Jie iJgellwjo 
mtiK. amerikiiM/ius, Eurupų ir 
visų pasaulį nuo kaizerizino.

l’nskui prisiminė apie lx»lšc- 
vtkizrnų. sakydamas, kad uėrn 
vielos jam Amerikoj. PagjTė 
ateivius ir šios šalie* piliečius, 
kad jie savo gerais darbais

Reikalingi: — Siuvėjai run
ka ir mašinų operatoriai. Ge
ra užmokesti*;.pastovus <!nr 
bus. Atsišaukite p** Mr. Hm- 
nebrv.

Gage Brothers & Couipany
18 So Michigan Avė.

VAKUOS IK KAS
Jauna* vanroninku* I>ala*k..u 
prie Katalikišku* parapljoa 

koriam H Geri. Klebonų bu-

K»y
virtu*
JelKV
člAU rvikalinsa* raaloneklte alaUUuk- 
U i

r.

MERGAITES
Eel Punrh Prosų
SvedirtnK 
suliniu Daru

lloyc Acvdlc Co.
*434 Rairmmmoil Avr. nrti Montrime

H«OuUln«*» vj ra* <M papnuKo fa- 
In-lk* darbo, pa*t<>vi u* darna* |#c. | 
valanda * valanda* darbo

Darllnk- A Cto.
Wl K l.hland Aie.

II.................... .......................—

ANT PARDAVIMO
pPARMlH'ODA.

labai pulku* r:‘•ceri* tr Ice Cr*»m 
Soda ir Arklį* *u \rtimy, Inbal poto- 
jrloĮ prta p*l A' Knllatu Batsrilui. 
t’ėraUlUiMla M i.K'-iaat** kad mum* 
i*rmaiai parkai:. kita krautuve At-

4&2S K llimiitagv Ate.

Ant i>u.i-d.vht, > krantui o vjrUUcu 
afirednlu. kaip Ui marškinio akry- 
belly kepurių lt tt. upctrvma vi*U 
yra įtvrM. tarė. lietuvių ir lenku 
Itandn P>Kl *4 4. v o j ntidMai. *u |m»- 
rrvealmu kambariu t>ar*i4nMa labai 

|l>i*Mtl. aartaiak.ir <«v*ain<Ua I kita

iK BARGENA8 VYRŲ 

DRABUŽIŲ.
Vyry tr Jaunu Vaikinu padirbti 

ant ortlario autai Ir orarkntal. l>*t 
naat-dkauktl: v»U*u*tq mod*il\j nuo 
2M*.<MI iki |A.M.

Vyru tr Jaunu Vaikiau patari 
■nitai f nrorknun tta iki S2«aa. 

▼yru -alin** po *3.M tr autt&fitu. 
Valku Siutai po 2&jM Ir aurlflau 
Pirk *avo ov*rkc»t< dabar prla4 

M«m*. kuomet kalno* pakilu
Ha* taippat torthv* pl»*« *41* F 

•kutį uoklotp aiutu >r o»*rk<rtu tkv f 
»8.M> Ir aurMtau-

CMBK Tu**S«. rrock aau-• 
tai tr n. šio.04* ir augMiat*

Atdara kiakvimo v** n r* tkl 11 
»aJ. N*dAnomi* iki 4 valandai Ru-1 
batomla via* diena tkl 10 valanda1

s. GonnoK.
1413 K Hal*tr<! SU. <.3ika*o, DL

J Meleta IMK te^r

AUltaUlOta 17*: IV. 41 8L ’

ANT PARDAVIMO

gt ra 40 akrų tarnui, 100 obuolinių 
medžių 1 akru i- uogų gera bame 
40x50 pniti 6 kambarių narnas 
grlžkdi* begu užpnkalij farmtn, 
tikini 2 ni.'lk* į Grnnd ilutcn.

PnraiduiM labui pigiai ir «nl iš- 
uiokeaėio jelfų 
kitę:

WM
4239 So

ivikolsM. A taisau •

MILLER. 
H tikimi Str.

u. U. L^iCnArtlLZ.
14, t u. /» lirate*«IU* l*H*r**«J«. Ul** 

urh* k* pt*.wM Htekvu nirliltra *t 
«UaukW. e n*a- .l*rtm buntl* u*«»»*d!»tl 
2314 W. 23 PI Chicago, IIL 

3>L Ouml 212*.

JOSEPH C WOLON 
Jetuvis Advokatas 

*• ko i.a salėk bTHnrr 
Urvaoimo Tai Bumboldt >7 

Vakarai* l*1t W 17-»d Mtr*e< 
Tai Rrokrrall *••• 

CHICAGO. ILK

a

-a

J. P. WAITCHES
ATT0RNEY AT LAW

UETFVUI ADVOKAT.1M 
4A42 a «<>OD STHEET 

CHICAGO.

HA5TE3

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvi* G)<l)tojna ir Okt*ur«n»

Cbte*r»|: 4>ta Ar. W«o4 «tr. 
Tik Krl.rr** i**akr iki 5 .-*•

■■

DR. S. NAIKELIS

I

41 
Tol Drovar 7M3

Dr. C. Z. Vezelis 
METI VUi l>KM TIKTA* 

Valant! oa: *uo • ryto Iki * vak-
Kedrllami. pasai ru tari m* 

4313 80. ASUIaAND AVENIB 
arti 47-10* Gatvė*

■a

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
U*>U* lateum Ir mokymo bud* j U* 
trumpu laiku iimuloH* vlao *ma. 

to.
M*« turtine diiMUuuua ir geriau- 

altui kirpimo, <lv*icninx tr Mūrinio . 
nkyrlnn. kur kieki <«ua* seru*
praktiko* IraalinoklndainOS.

Vlau'im, aluvttno akyriuuaa m “M*— L. 
varomu* «,ln*tr«» Jles*.

Kvie^iume kiekviena bS» *«-7
kino laiku, dienu Ir ar vakarai*, pa- 
MAiuri-U Ir ramkalbėti dol Kųlrsu-
r i.t*- A-romo* auli* mleroa v|« . 

Miklu auiiau* Ir dydžio 1* bot kurtkd 
medy

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

• , *•.7

IH ,X. toTATfc STHKKT. CHICAGO. « 
Kampa* Lak* ST. ant 4-tQ ImS* ■ !"VJ*

Talctaaa* rulluua
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistai 
1SO67 Ko. MlrhlK**. Avvnnr

VAEAMDOSi » UU » vabara.

x «

darni L. L. Sargu*, sykiu rvui- 
•inie ir Uetuvo* ‘•Rnuliun.”

Antras kalbėjo augius, kurio 
TfjMtvIžHt n<!KuiiraUiu. rodos n. 
Broo*c. Šitas isjutrudė svarbų 
Lietuvai gauti neprignlntybę ir 
prašė visų lietuvių, kad nelauk 
ktij kol kitas, padarys, liet pa- 
lys visur ir visada aiškintų 
Lietuvos reikalus tarpe ameri
konų. Ant galo pasakė, jog Lie- 
tuvų turi pripažinti Suvienv- 
los Valstijos, nes Lietuva tei
singai reikalauja sau prigulin
čių teisių.

Aukų surinktu 1J L 8. rei
kalam* *65.25.

2tes reti ’titngri p?nr padarė Amerikai,

Maniakas.

ROCKFORD, ILL.

Gerbiamoji ° Draugo” 
Bedakci ja:—

Malonėsite jMiskelht T&nudų 
laikraštyje Kitas surinktas au
kas V. K. Pu<aiuu!K> vakare ro
dant judatnuoMU* paveiksiu* 
ii Lietuvos.

V. K. Podžiunui papraAiu* 
publikos paaulcnt. Lietuvos 
oauiiam*, kurių jgaiiotinis yra 
*is kun. Žilius, aukojo.

P. Lipcius $5.00.
I’o 2 dol.: J. Petraitis, K 

Hnnis. J. Bracas.
Po l dol.: A. Daineika, A. 

Skomas. L. Navickas, A. Stal- 
keričitt®. A. Antanaiti*. K. Ho 
gattsH:, JT. Liukev’ftus, A. 
La ik m* kas, J. Kurlinkn*. F. 
Andriulis, P. Aukitokalnis.

h mulkių $L56.
Viš*^j*; ■

V. K. Puodriunas.

PHILADELPEHA. PA
—

Sausio 28 d.. 7:30 vai. vata- 
re .Uncrican Academy of M u-

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Vuda Hllaa VOaoM TctamaiM*
Orka* IMdinindjj:

M W. U'ASHINGTOK blHEET 
Kambarį* M* 

TeL CtattBl M72 
Gyrcalma*. B13 W. Mrd 84.

TcL Yard* 4*81

X--------.----------- -----------
TnMou-- rv.ilBtae (•

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS t»t 

CHIRVnaAM 
OTlaa. ll«i» MMMcaa Avė.

Adyno. t:** Iki • Mryto — 1
3 po platų — iki vakare, t 
NedHiouu* noo is iki 11 ikryvo | 

M------- -----...-----------------------

I
KAIIGENAL

Įmonė* llvaUuvdumJ laukan, ncku- 
rW- dcl kitu prb-hi*eiq pavada mutiu 
pardavimui kalnia puikiu mūriniu na. 
u,v aulya atoa m*dn* buitavntt. nn- 
kurlo mediniai, turi būti (raitai par
duoti u* pigiau*: l'.iln*.

Kurto manote Mtikrujy pirkti na- 
imu. tai Čionai viena lt sūriausi v pro- 
«IL

ftakjkttc ant kctnlaua i-aduotu ad- 
rcao. o rnt*remmtui<tu» atvaAun* ; na
mo* Ir parodjr* kur Ina propertoa r*n 

daai. Adr*mwktt<
-Dranr* Dubi. Cn
, tuno n. 44 Ktrret.

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
LIETI VIH AKI V b?E<7A! JSTAK 

rainiam* »i»m *kiu 
tami-ina k * • r r.

Sr»«Mun. *k*a>1>
I* *V»l<*.

, aHmolni-, r»—-Va* mna ab*uii**i.'iu*
ir u**:'1*e*iu»» k«r*N* ak** krutra* aky* 
kalenki*. namiocM iwilki*» aki* Hiatam.

.«««»» K«tr* pamcnuni* n«- 
l.uu*>*« klaida* Akmial rrltaikoail taMta- 
B»L toli ir olU a.UUteu. pa*a<»aaa T-Į1 
»1»r la.a r.r*Ji*ia ir vaiku aiaanliu* raa- 
Mkloo Vai*ui>~ *»• U Ik! • vakar* Na- 
<>«narni* ww I* Iki t vai r* plrt*.

1553 W. 47th 8t. ir Ashland Av.
Trlafnn** ilrortt mm.

Iki
i 
i

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir

I
»

K

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja SI molai

Gfbau 2l«a 80. Normai Rt 
kertė *3 cu t»u C4iwąi>, Ui.

KPEC1JAU8TAS
M o tarti k v. V yr Ak u. t*lp<i cbm 

nltkv Ilsu 
ormo VAI.ANDHK: Nuo t ryte 
m ie. ese ;• 3 sc pua sos ♦

Iki ■ valandai vakar*
Kodėl lomi* nuo » iki S po pi«t

Toltfona* Tardą 427

Chirurgas
2201 Vert 33iul 84.

Kampa* R lz<'Ul St
Telefoną* Caaal *322.
Valandom 1—k Ir T Iki » vakar*. 
H«a:dan*lja:

hetnarutsaa tnuiau ne: pattei*>--; 
m o ir proalnio drabullij. Nuolatini* 
durba*. *eri* ulniokurtl*

E. Sami-.
<340 tndi<T Atr. arti K«-rl*»<- Avė.

iia lui Aiia*rUiob valdžia liepa- 
mirė jų.

Po profesorio vėl kalbėjo 
1‘iiimdripMijtm niicnio majoras 
ir kongrcsmnnas, Hon. J. 
llouipton Moore. Pagyrė Jos. 
Dunii-ls. laivyno sekretorių už 
paridariinvimų laike šios karė*.

Paskui Jos. Daniels atsisto
jo prieš publikų ir padėkojo 
koiigresnmnui ir Phihidelphi- 
jos miesto majorui už gorų šir- 
41.

Išbaigdamas kaliu; pakvietė 
knn. Dr. Edward Re«*d užbaig
ti šį iškilmingų vakarų. Kun. 
l)r. Etlw«rd Iteed malda užbai
gė prakalbas ir dalinimų dip
lomų.

Žmonių buvo fOtlO. o gal ir 
daugiau.

Kodėl mes 'Lietuvoj negnli- 
m<< tnip padaryti. Amerikiečiai 
su malda pradėjo iškilmę, #u 
nmlda ir nšlutimA Kata *<v«ŽĮ! 
matyli tokį apsireiškimų. Pas 
mus. lietuvius, retai taip būva.

Uetuvianib reikia prisižiū
rėti j svetimtaučių veikimus, o 
jrpw*Mig*M i s;.rcr<*»G;,u/», .n:<, į-' 
merikonai yra gana ajuišviotę. 
Niandie-mcs turime gorų progų 
nmkinties, m*s mokslas Ameri
koj vra gana surotas, o kiek-” • / •*. oy ** ■
viriais gali prie jo prieiti, tik 
rvikin noro ir nebūti žiopliais. 
Tada ir nu** lmsiitie syki su a- 
nutik/iniri". o gnl 1r nngWnn«

Broliai, scaiitės. lietuviai, 
mekiirn* nmks’o, nes mokslas 
yra pamatas muioj ateities. Tat 
nrpralviskhnr veltui Įniko. l*ri 
imkime tavviiės mylėtojais, 
šiandie stokime darban!

Npo savęs linkiu didžių pa-

MERGAITES

10 inęU] ir suvirš pasluvios
Vietos Arimdam
Šiuriam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7130 iki 4 JW 

Puse Dienus Subatoj 
$14 Savaitėj mokiiuintės 

Nuu stukio $16 iki $25 * 
Atsišaukite

Su|H-rintcn<jiuita t»ff,«- 
Suuyrr Biuru it Company 

KM t — Hi41»\v. Harrimni

taksos nuo uždarbio 3114 W. 42ml SL
Triefonoa MrKmlcy 4*11 

Valatidee: Iki 10 lAryto
—

Ir tiurrk.
IMirdaaf,

MSOVl'B

Ju reiklu — -Art: apie įsa
tuojau* rclkb* l*i>ikl*ti tam tikra* 
blaukaa.

ApMlm«M<,k kad nepakliūtum po 
tmunane

Atiataauaok mot* ktArniij 
kad neutmok- i««n takaų 
klek tau rul anelkla.
KKEIPKIH TI OJACN l’tb

l.liliatilan tm.-riian lulormattun 
Kun**

Vedėja* p. \lte*t*AS KORKV8 yra 
rnl-but vienui imte Chicacojv, kurt* 
tino nuodu»n:.n viraa mine* Ir krtu- 
ktuku* luiidlnk tukaų nm. utdarblo 
linrumn ta* L kalt- tik laiko dabar 
ateinu pajrrllum vUlcma lietuviam* 
Iv lakav rvlk.lc. .

ISUmrnai ii iiA kam tik reikia 
makrti takao*. :'lojau* krrtpkiU* j p.

Į Vlada Xorku. rcdvraltų ukay <ia*i*a, 
kur* yra ved-J u

Lithuanian American
Information Bureau 

3114 S. Halsted St. Chicago.
HOI.UEKEKS

Mum* r o ika linai vyrai prityrė prie 
virimo calvanUuoto* neimta darbu* 
pMrtoeM stsiokoeli* Mera

OmrM .Inrtjimr Co. 
362* J*-per Ita.r.

Aehland Arą karu Iki 87 
paeiti 3 bloku* | rytu*

LF1BERIA1

!*a stovu* Darb*»
% -............Į-- Į

Gera VžnoltmtiM.

Atontaukiti

Gatvėj

I

»ĖIIIE SAVO AKIS.
Lietuvos Pašto Ženklus

Palto

•Jo41 Baltauorr A* ame, 
Moiith Chirog’i. III.

lituou Kpecud Machmc (.<1.l.tuou bpecud Maehme t<>. 
reikalauja vaikų ir uicnraiėių 
dd lengvatų fabriko darbu

reikalauju valkų ir muiysičių

GERA PROGA JAUNAVE
DSSMBSJ

rialai tuu-rtdttiida tiaminui rakan
dai arti llrtuvlkkn* batnyi'la* llrick- 
ton Porto, pulku* kambariai *rl 
taunrvvnlib' *nt antro atųrfio flo
ra. n*i daiktai nauji Ir geri prie- 
ta*D* partluiinm, IfcvHtiicij* J ktt* 
MMatn. i

Kralpkiu y.m
F. K4a*ull, 

44M 8n. Fntrficlit A«r. 
Ttdrtona- UrKinli , M4*.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLĄ
Mokinimu angliMto* Ir UonmOtn* 

«*iuų. arilme'Jkoa. knrrvoflyat**. *ta- 
bografljo*. tjpcvrrraag, pūkobo* lai
mu. suv Vai*t tatarUo*. abalno* i»to- 
rljoa. gaocrafjo*, polinkiai «kono- 
mUtn, fUI«tjr*tė«. SnilUrUy*t<*

Mokta'ao nuo » ryto tkl
< TAlaBdo* po pIMa; ■ vakarai* ano C 
Ud 12 vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.

i
!

)

Hinetono* perai pritaikinu akiniai 
bu* nalenrrtnhnu dėl Jimuj *kiq. 
Kuomet ty kenti nuo salio* etatu- 
dėjimo, kuomet raidė* h<JaM j kr u 
vy. kurnant *kalt«l ar Movi *r ta
tai. tai tuomet yra lenkiu*, kad 
reikia Jutu* akiniu. Mano XC metu 
pAtyrUua* nridua* Jin** {****««•• 
palurna*:m« ui prieiname Įmina 
nut taip temai nrt Iki 11.04.

JOHN SMETANA 
Akių SpecijtlisUs 

1801 S. Ashland Av. Chicago

!
i

CcriatuiA.* budus pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos 
Ženklai (nmrlu*.) kurio* yra ai vežto* iš Lietuvos, kad amęrikie'jai nu
sipirkę aalėtų nusiųsti navicmsiems netik de) laiškų. bet ir didesnę m 
m*, pinigų vietoje. t » '

Kiekvienu perkanti* Lietuvos I’aito ženklų nemažiau kaip už 5 au* 
ainut ($1.25) gauna poliudijim*. kurj nusiuntu* Lietuvon kartu » 
Pašto ženklai*, Lietuve* Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto ark 
Iždinės stotyse.

Pails želi kimi yra šitokių kainų : po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 tr po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksinų) 
•Parsiduoda po 25 centu* už auksini}.

Lietuvos Pašto ženklai paruduos tik iki 31 d. Kovu, 1920 m. Mūšia 
kaip ui vienų dolierj murkiu ncaiunAanc.

1
luui>|aa> Ik-tM c*tiS*.

3-dlo* lulKte virt natt*n aptiekti^ t
Kambarį. 14. 12, 12, 17 tr 12

Tėmikltr 1 manu narai*.V.ilend eTTuM •
vaL vakaro i'aaadiiiaM, a*re<o ?Į 
Bli tr FrtrrjrdoniU.

Mrilulankrtr 
retorių.

a 2.

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N^Y
iiiiiHimiiiininiiiiKimmiiinmiiciiiiiiii.HiiiiiiiimiiiimnmiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiM''

-

adpu.-beo. paeina tu w nuo perudirtSmi,. laileunr.. e uianu ir r»uro*nu 
• rulmrimo. *kau*mu »lrr tro*<-, ym preiiei prvtahruutio*, varlojaat

PAIN-EXPELLERI
“Draugo Brikute”

$eituyan*, kart** knrta SOtnejo Jr* velkiaaH* daugiau* be j* no*p*ti*m*.
Y r* tik viena* fain-LlpcIleri* ir Sol ju*u ataa^<i>nna, na yru |*U*4kHok** 
amea w«tMdm>k!tu

Z

=
—f

-

AtaižaukiU j

Į

<k-l lengvatų fabriko darbo.

prie pidsvuno įnašų dale- 

j Geni užmutoMNi ir pasjo^ 
vui įtarta*.

/
Iknrli Mechanini, prityrę*

lių. lathe ir mtiling maši
nų upcrsloriai HWrtai*

ir taip darbininkai

-a

-A. MOTI O R Ik.sLrae)
J«i<n*at pakelio nėr* vantoZenklio ikare, lai Ji* nAm tikru'ir Įu* tolti* 

neimkit*. V^ca* *y*i>-ko** pc Būf tr Sėu Uaip^i gobu** gauti pa*

J
4

r. AB. RlOirtiB B CO.. JJO-JJO Bruadw*y. Nrw Verk

t

A

I

iMnlintma? 
kalba* *urci
■endętry
Bchoul. Tumr įakiUningauir va 
kar. bnvo augtetansėji Pluki 

miegu? vatoj ta. Va 
tirų vesti buvo iMikvi.Miu

:v>kjniaih8. Pra- 
ii^J American A- 

f?r i c'.rrc

. ■
Marijonai Veronikai Senuliu- 
tei. lgd nuosekliai dirbu už- 
kaiavirkL. TaliAMt •*«2«%rl**t■Laaemw’ wawwwvr<2 mnan 
tėvynė* Uetuvoa. Kud ir dau 
giau rastųsi tokių.

? Dr P V

Dr.A.BURKE
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Antradienis, vasaris 
Sv. Blažiejus. vysk.

Trečiadienis, vasaris 
Sv. Andriejus. Veron.

I
-------------------------- i
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, mirė senyvas alderma

H CHICAGOJE.
. i a .. ra*. ....... r.,

3

4

d.,

d..

NIEKO NETURIMA PRIEŠ 
į§ DUONOS PABRANGIMĄ.

*,Fnir price” komiteto pir
mininkus nuijura* Spmgue ]>a 
skalbė, jog nieko bloga neturi
ma prieš duonos pubrangimų 
t'h i rago je.

Sako, didžiulių

NAS.

duonos ga- 
'.Tr?r piitihrinu.i■ ■

knygos ir susekta, kad kompa
nijas ui duonų gaunu pvlu<> 
vos• vienų desimtų dalį cento. 
Vadinasi, iš kiekvienų driie- 
rio pelnijn tik 10 centų.

Nitu pinučių ligos mir.V(’hi- 
engns 11 wnr<ln.s uldermanas 
F.dwnrd F. (’ullerton. Fjo 78 
metu*.

Miesto turylMijo jin nlder- 
tiuinii išbuvo visas Inikns prn- 
dėjn* 1871 metais. Tais me- 
tais mieste buvo tik dvylika 
ivnrdų, Pinninusin jis nldcr- 
numavo 7. imskui (i, 9 ir paga
linu* II-toj vvardiij. Jis gyveno 
vienoje vietoje, bet ilgu Inikn 
keitiesi vrnnlų rilio*.

»« «•’ ’•

kyklų, bet miesto nukalus pa
žinojo danginu už kitu*.

Taryboje jis skaitėsi 
niausi::* n<*|>cr1 niūkiama 
nvba nldernmnns.

se- 
tnr-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI)

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO REIKALE.

L. R. Katalikų Vienybės 
Centro valdybos, taip-gi ir sei
mo išrinktos projektų Komi
sijos, susirinkimas bus antra
dienyje, vasario 3 d., vakare, 
Dievn.\pveix<los parapijos ve- 
tainėje, Chicago, III. Si* susi
rink imu® bus pirmas po sei
mui ir užtat turi* ypatingų 
svarbi?. Visi atsilankykite.

K. V. Centro Valdyba.

PRANEŠIMAS.

CHICAGOS DARBO FEDE
RACIJA PRIEŠ NETEI 

SOTUS AREŠTAVI
MUS.

--------- į
(’bieagu^ Durim Federacijos 

snsirinkiiiie pasmerkta nreštn- 
vinuii radikalių gaivalų ir tok* 
policijos pasielgimas pavadin
tas tiesiog terorizmu, kurio 
tikslas yrn sugriauti dnrhinin- 

i. organizacijas.
I Reikia jiažynn'di, knd Cliirn- 

gos Darbo Federacija neturi 
nieko prieš areštavimus radi
kalų. Bet pasmerkta metodų. 

t sulig kurios atliekami tie areš
tavimai.

Vtaųpirmn elgiamasi prieš
♦ ~ šulie. konstitucijų, jri areštuo-: 

jami žmonės be jokiu wnrnn- 
1ų. Ne* policija su radikalais 
suimn dnug ir visai nekaltu 
ŽHHHiių, šdilūs ditž.ililiUniū ap- 
mušn. jei mėgina protestuoti 

“"prieš sntivalį policijos pnsiul- 
r

gimy.
Federacija turi akį j Ame

rikon Legijonų. Sako, jis įkur
tas griauti organizuotų darbų.

Tuo tarpu vienus to Legijo
no skyrius iš Minnra|>oliso 
taippat protestuoju prieš tuo* 
abelnuorius areštavimus. Ir 
dnr reikalauja, kad atsistaty
dintų genernlis šalies prokn- 

•»ras.

SUGAVO TRIS PLĖŠIKUS.

Any va kary Sntn Frioden. 
JH5U We*tem avė., jnu rengės: 
atdaryti su vaisiais krautuvę, 
lnėjo trys apsiginklavę plėši- 
ca* ir paėmė $56.

Pranešta jiolicijai. J dešiin- 
į minutų visi trys plėšikai 

-nivo policijos rankose. Tie y- 
a: Frank Feater, Raymond 
foz ir Frnnk Gruneik. Pirmuo
ju <lu yrn paroliuotu iš pasi
taisymo įstaigos.

Visi 4rrr prisipažino apiplė- 
1 krautuvininkų. Pas juos 
ilranli ir pinigai.

Policija yrn nuomonės, knd 
Rnymond Foz Ims nužudęs A- 
jm-riran Railvity Expre*« Co. 

I Kolektorių .Ainidon.
’ 1 — ■ ■ ■

NEGALI LAIKYTI SUSIRIN-
KIMŲ-

“Fair price” komiteto mo
terų skyriau.; pirmininke M r*. 
Bntven apgaileslntijn, kad to
mis dienomis rengiami motorų 

; mitingai įvairiose miesto daly- 
t so negalinti įvykti dol epide 

K mtjos. (ii sako tie mitingni esu 
laimi reiknlingi papiginti prn- 

t gyvenini;}
‘‘Fair price” komitida* jau 

senai '‘pigina” pragyvenimų. 
P-*iB*t kiek ėja atpigo ta* pragy- 

vi-ninm*.

REPUBLIKONŲ KAND1DA 
TAI Į PREZIDENTUS.

Raudonojo Kryžiaus Skyrių 
valdytum teiksis susirinkti į 
Dievo Apveizdos svetainę 18 tn 
ir l’nion gatvių utaminkv, 3 
vasario. 1920 m„ 7:30 vakaro. 
Reikia apsvarstyti svarbus 
dalykai pranešti iš centro.

Kviečia Apskričio Valdyba.

nmuB*s

Kada Amerika Praktikavo
Politikino kampanija prieš 

generulins šalyje rinkimus, 
katrie įvyks ateinantį rudenį, 
jau imn virti visu smarkumu.

Vargas demokratų partijai. 
Nes ta kol-kas dar neturi nu
žiūrėtų žmonių, iš kntrų galėtų 
Imt nominuotas kandidatas. 
Trukdymu demokratams daro 
neaiškus prezidento \Vilsono 
stovia.

Kas-kita yra su republikonų 
partija. Kiek žinoma, šita juir- 
tijn jau turi parinkusi kelis 
žmones, kalnios konvencijos 
delegatai pastums pirmyn. 

'Niekas negali jmsakyti. knirie 
ia jų laimi*.
Reptihlikonų kandidatai svar

biausieji: Illinois guK'rnnto- 
rir.s !xrartvn. gen. Pershtag. 
gen. Wood ir senatorius Itar- 
Jįng iš Ohio valstijos.

Gen. IVood daug darbuojasi 
už sava nominacijų. Bet jei ji* 
imgeiiiauja Imt kandidatu į 
prezidentus, privalo išstoti iš 
armijos. Tai didžiai svarbus 
klausima*. Vargiai pinorės 
tų padaryti gen. Wood. Nes 
išstoti iš armijos ir paskui 
kartui,, negimti nominacijos — 
tni Inhni prastas daiktas.

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ 
CHICAGOS APSKRI

ČIO KUOPŲ AT
STOVAMS.

Praeitu Apskričio nutarimu, 
sekantis L. Vyčių Chicagos Ap
skrido susirinkimas įvyks su
imtoj, vasario 7 d., 7:30 vnl. va
kare. Visų Mvontų imrapij'* 
svetainėj, Ro»ų»land. III.

VM kuopų atstovai malonė
kite skaitlingai ir laiku suva
žiuoti.

Apskričio Valdyba.

IS BRIGHTON PARK.

Pranešimas L. D. S. 57 kp.
na.rin.ms

Šiandie, t. v, įdarainke, va
sario 3 d., 7:30 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje įvyks R 
1). S, 57 kp. dideliai svarbus 
susirinkimą*. Vistu* narius < 
kviečiamo susirinkit ir ntsive-j 
sti |H> naujų nnrį. Valdyba.

S.

Pranešimas.

REIKALAUJA 100.000 
KRŪTŲ.

RE-

Kuomet padnrvtn annistici- 
ja 1918 motų pabaigoje, iš pri
verstinai kareiviaujančių ka
reivių parinkta liiisvanorių 
apsiimti dnr vienerius metus 
kareivinuti ilgiau.

Praėjus metams dabar tie 
visi taisvonoriai turi būt pn- 
liuosuojaini. Per sekančius 
tris mėnesius bus ualiuosuota 
jų apie 100,000.

Tnd vietoje pnliuosuojniiių j 
vyrinusybfi reikalingi nntiji 
kareiviai. Vakar vtaooe S. Val
stijose prasidėjo taisvanorių 
rekrutuvinuis. Nauji kareivini 
Tekrutuojnmi ir Chicagoj. Ve
damu stnnrki kninjNmijn.

KETURI ALDERMANAI 
NETURI OPOZICIJO- 

NI8TŲ.

Ateinančiai* pavasarį alder- 
mnnų rinkimais G, 19, 23 ir 25 
vardų kandidatai į nlderma- 
nus neturi jokių opozicijonta- 
tų. Tad bepig jiems bus “kam
paniją” vesti.

MIRĖ KUNIGAIKŠTIS SAL- 
VIATI

Ką Leninas Skelbia
I rjs šimtai metų atgal Kapitonas John Smilh ir govėda vyrų ir moterų atėjo j Amerikų.

Pasakė: Sistema valdytuose draugijos Europoje yra nelikusi. Neturėtų būti parsisam- 
dančiŲjŲ nei samdytojų kliasų. Algos turėtų būti prašalintos. Neturi būti uždarbio nei 'kapita
lo' nei darbo.’ Žemė, maistas, apdaręs ir visi produktai turi priklausyti Žmonėms. Ką vienas 
Žmogus pagamina, tas prigulėtų visiems." « anAiižL

Jie a|ieigywno kur dabar yra Virginijų* nilstijn. Jie sutvarkė viskų nut tokion papėdė*, • 
kad *avn*ti> ir viekas kų jie imgnunnn butų vaisiumi visiem* lygiai priklausoma. Jie gyveno tan 
ki. >ev giriose, iš kurių tai statė sau triple'-siue, maitinosi vaikiais ir pamedžiotais žvėrimis. Ant der
lingos žemė* turėjo ganėtinai maisto.

Jie būdavo liuko; ‘*JA*m> pasiekėm lobui ūmo iaijieių ir kaipo komunistai ideališkai gyvcnnrn. ”

Uit nepoilgatn dalykai pradėjo eiti blogyn, nektirie 
iŽgyvrnmjų buvo tinginiui ir ncatrakaiiti. Jie para
ki: 'Mr* turim dalį prie maisto, drapanų Ir trtnhų. 
M»*» galim turėti visko, ka* reikaiingn. Kuomet yra 

ilnta, tai kam man dirbti.“

Kili bnvo darbštų*, rako; "Knin tutini* dtrlui Jei 
kit<r'’

Nepoilgon; via priėjo prie panika* ir bado. Kapito
nu* Smiih apšaukė ravo <lik'*toriuni ir išleido prokir- 
i’uieij*; ‘ Ka* nedirba tas ir nevalgo.”

Bet gal jų* parakyiatr, luid ta* et oi t i ko 300 metu 
tam atgul.

Taip. t*« ir privesi Itolševikna ir 1. W. W. pasekėju* 
ir kuinnniAtu* prie pudiino. Praeityje visnomenHikoji 
nnomvybė buvo iilmnd.'rta visokiai* budai*, šimtai 
buvo* visokių m-MUhipratunų, tarp mažo* Miujriė*. o 
šiandie milijonai yni intrunkti. Tuma laiku <lru|Min>*, 
nuiiMUi* ir kiti gyvenimo reiluneny* teko kiekviemnu, 
u šiandie ka* kita.

A. L. Kareivių 8-tos kuo
jai- susirinkimas įvyk* vasario 
3 <!., 1920 m., 7:30 vai. vakaro 
: vėtainėję po nuin. 2657 W. 
43rd st ir kampas Wu*htennw 
avė. Visi kareivini. Lnip-gi ir 
nekareivim* norintieji prisira
šyti prie šio* ku<»]M>H kviečiami 
atsilankyti.

Valdyba.

Jš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Katalikų Vienybės susirin-

šilpk* iMithHiiunM žemė* j urivoėui* runku* įmūra-
vybė* užbaigė Imilinrčiua žmoni* buvo (uitcnkiųti 
UkiiiiI. Im‘> kiekviena* buvo privemta* rau maistų pn- 
u'įminti savo darbu.

kutins |vyk* utarmnke, vasario
3 d., parapijos svetainėj, 7:30 
vai. vakare. Viai katalikai kvie- 
rialui atsilankyti.

K. V. 1 Skydo Valdyba. į

Bet kuonu t žnx>nė« pamiršo islmdejimų, tinginiai ir 
x/*| tikėjo*) iš dn rimčių jų triųao, užėjo ir včl kitan

/
Patui* Tliatnn* Pale, kolonija* nauja* vadas, sutiko, 

kad trim- butų pudalinta propaivijonidiai po tri* ak
rui kranam, tomis ižlygnmi*, kad kiekvienas gale me
tų turėjo utidnuti po pustrečio* luičko* kernų į vai- 
stybės iždų.

Q*ri*ti» ir iriainmžmogus, trokštanti* ka aiinrini
Miulr ravo Hcimyniii geresnį gyvenimi;. ką uždirbo tų 

* it'jrirrėjo. Thiginim turėjo badu dvėsti nrim diriiti.

i

šiandie k<ūnw> rrilmluuj* .laukui n negu turėti peilį, 
kirvį, šautuvą. prie aavo <l*rho. šiandie viena žmonių 
m*U|>ė turi pagniutati kitai erti pri inahtfl. drapanų ir 
kitu* gyvenimo rrikmrais. Miestų gyventojai (nejau* 
imtų badu mirti. Jeigu sustotų trniuqwrtneija ii kai
mų ra maiktu.

Priežastys kotnunizmu puolimo, tai toji, tai pati 
gamta privėrė*.

Ta* ranuun kad >vwbt« »«k!« tr»Aų, htd Liįir.irrug: 
tyra* ir moterų artimų mylį*, kam manu, kati jo kai
myną* yni viautanmiakn numavybė. pirmiau negu ji* 
paniialy* pat* apie ravr. tai jnu užtenka, nereikia ieš- 
koti nri tinginių, nri nrtriuirigų pastelginių.

LIETUVOS BONŲ;
Pirko "Draugo'* Administra

cijoje iie asmenis:

Natalija Sokaitė .. už $50-00 
Antanas Traktai!* .:100.00 
Jonas linukas.................  100.00
IVtrus Radoaiskhi .... 50.00 
Mykolas Petrauskis .... 50.00 
l«*ud'.*ka* Petrauskis .. 50.00 
6v. K. Dr-ja, Aurora, Ilk 100.00 
Izidorius Selvcnis .... 50.00 

tA«n *«awaaaj*>r» asvivMUlOC « • • • 
Antanu* Badviiavičiu* . .50.00 
Juozapas Karinas .... 50.00 

šiomis dienomis gavome iš 
Lietuvos Misijos įgaliojimą 
pardavinėti Paskolos Bonus 
Visi kas tik nori gali pas 
utairašyu. Kviečiame

KutauniMu** buvo heu.luma* ir NbuokIm Anglija* 
i.iiianijinu' pradžioje. Tų laikų užrairuu*c randame ga
lui daug nesąmonių būta, kad pavycilžiui tvirti ir jau
ni vyrai buvo priretėiaini uždirbti netik ravo p ragy- 

niauri, f* t lutėj.. uHnikyti kilų pačia* ir vaikus.

Pažangumą* ir puitenkiutaiA* įvyko tik nuo tad*, 
kuomet gnls'nuitoriiK Bradford parėdė dalį žemė* 
taip, kad jo užrašai rako: ' * KielnTt-nn* pridarė tau- 
ert* rfnntrinn kernų Wn n taurinta nėra nfrmtahM

Kų pirmieji ateiviui Amerikon darė, tai nirka* ra 
marai tifRiakaito. tai bereikalinga* laiko eikvojiinad. 
hąbar la pau uaonja praėjo Karione* Rusijoj. jJmo- 
n'm nunravyl^,—tai’ yra bolševikų <orkinya. ta* pat* 
ulute* bobavikų ir Suvienyto* Vohtljmr.

Kaip piihlė Naujoje Aurėjoje. kaip puolė Virgiui- 
j'»je.*tatp pnla ir Rusijoje.

RuMijiM ravietų {Matai *eko: “Taa tegnJ ncv*!*..,
kum jHsiirim.'* . •/’>

Lenino* .lnlmr nriHnada kortelis tani. fam. Urd>F-
Ini. ou kuria gnunaui* mai«tit*. ,

liet lai m vuJum.

Lcaiua* 'kajutaittirak* * luirfc* rakųybe*
dirbtuvėse: vieniem* mokuua daugiau, kitiem* ma
žiau, Jiajuil darldniuko galmmų; ekopertai, kurie pri
žiūri dirbtuve*, ir kurie <l*ugi*n pagamina dtriritiių., 
gauna braiųpau. lugu Jarbiuinium kad gaunu ėm A- 
mrrikoje. Ą

Taip kaip y.d.1 ranfaj či* Amerikoje lamdė krnnu- 

niuiu|. taip LruinM pamatė, kad .vrn reikalinga pada- 
Jinti darbo* kiulrvicuniu. kad dirbdama* turėtų proga 
kų uorv pmdga minti rau

Jo įgyvendinamus prittrijiab ižulklųitėjc ta*, kurį 
ji* per parą metų <u j»miiihvntiniu prinrė. • •

«Rymas, va*. B. — C’ia mirė 
kunigaikštis Antonio Saldinti. 
Jis buvo gaiva šeimynos, ka
tra per visų riię gmtkarčių y.

be Tnter-racial
B XAUŽ*Z

Draugo’* Administracija.
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