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Talkininkai Pripažins
De>
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PRANCŪZIJOS PREMJE
RAS APIE RUSIJĄ

P0PE2IUS GAMINA RASTA 
PRANCŪZIJAI.

PAKYLA SVAIGALŲ SALI- 
NINKAI.

<* IMv •!
HAvnl

Prancūzija lenkams yra drau 
ginga.'

-------------
Be to. bus paskelbta enciklika. Savo kovą jie įneš į nacijona- 

lių partijų konvencijas.

Bolševikų kariuomenė inėjo

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ODESSĄ.

IR PRANCŪZU A STOVI UŽ j 
TAIKĄ.

Premjerai turės konferenciją. Dabar seka kova už Stavropolį.

. 9.—Frnnrur.i- Londonas, vas. 9.—IS Mnsk-
Millerand šią<vos bevieliu telegrafu paskelb

ta toks pranešimas:
“Sies iškovojome

Paryžius, va
jos premjeras 
savaitę keliaus lx»n*k>mm. Te
nai premjeru l-loyd George 
ir Italijos premjeru Nitti turės 
konferenciją. Bu.- padarytos 
radikalės atmainos aisinešime 
į Rusiją.

Premjeras Millerand praneš, 
jog Prancūzija pasirengusi pri
pažinti bolševikinę Rusiją ir 
pntlaryti taiką bolševikais.

Abelnai imant įsitikinta, jog 
šiandie liolševikų valdžios nie
kas negali nuversti. Talkinin
kų vi<vpntijonts ntsipriklino 
|oUn<<'>-m karė ir todėl neno
rima jau kariauti prieš rusų 
Hblšcviktts. 4 • ’

Talkininkų diplomatai yra 
nuomonės pripažinti Rusiją, 
nežiūrint to, kokia ten valdžia 
butų. Įnikai lk-gant patys ra
išų gyventojai apsidirbs su hol- 
ševikais ir |*usirinks sau tinka
mą valdžią.

Tokia nuomonė pirmiausia v>kai paėmė nelaisvėn anglų, 
prigijo Anglijoje, llabar prie prancūzų ir italų misijas 8ibe- 
los nuomonės linksta Prnncu- r*Ž>X- 
zija ir Italija.

Tiktai nišai raakrijunioriai 
didžiai prieAina?-i talkininkų 
politikos atmainai alsi n'-Šime į 
Rusiją.

kelią 
Odeaaon. Iš Odesos brinnnan- 
ties ant Stavropolio mes už- 
ėniėm Friodrichsfeld. Konstan- 
tinovka ir Blngodutnii.”

Ibriškin, Odessą bolševikų 
rankose.

Suvėlinto* iš Konstantinopo
lio žinion prnne?n, kad svetini-'

Paryžius, v«s. 7. — Naujas 
Prancūzijos premjeras Miller
and andai kalbėjo parlamente. 
Papazakojo, kokią jis vesiąs 

I politiką užėmę* taip augštą 
vietą.

Kalbėdama* npie Vokietiją 
pasakė:
“Mes nemanome ir neturime 

noro nuo Vokietijos reikalaut i 
lo, kas tnuins nepriguli. Bet 
mes turime būtinai gauti, kas 
mums priklauso. Me« imsimės 
visokių galimų mums' priemo
nių. kad Vokietija pildylų tai
ko* nutartį.'*

Už šituos žodžius parlamen
tus 513 balsais prieš GS išreiš-

- *, i J . t, J.~ ... . .
laikraščiui Motin pranešta, 
kml šventasis Tėvas Benedik
tas Penkioliktasis ruošia k<s 
lektivį raštą, skiriamą katali
kų bažnyčiai Prancūzijoje. Tim 
raštu visi prancūzai kntalikai 
bus pa ra gint i juireinti Prancu-4 
zijos vyriausvU- visuose jos1 

i reikaluose.
Be to, tas put laikraštis jai- . . . *.. • ..

reiškia, jog po|>ežiu* jmskelb- ‘r prohihicijos priešininkai. Jie 
siųs encikliką n-ikale ntnauji-J**'?’ U,,v’ ’n^ 1

Vokiečiai mėgina suskaldyti 
i-Allrlninl
'w — - aa * m s*

rwr

nimo sentikių Vatikano su 
Prancūzija.

LENKAI VES TAIKOS TA 
RYBAS SU BOLŠEVIKAIS.

Apsiėmė peržinrėti taikos 
pasiąlymą.

kė pasitikėjimą jo kabinetu. 
Prisimindamns Rusiją pasa

kė, kad talkininkai sulig bol
ševikinės Rusijos dar nejuidn- 
rę jokių galutinų pienų. Sakė, 
nėra definityvės politiko*. Pa-j 
rilieka, kaip yra buvę.

tat užtaigi Praneuzljn ,vi-
. i kuomet draugingai atsineša ir
febai fMessų apleido praeitą!.. - - , - L.nH

. penktadienį, kuomet anglų lai- 
|vai |M*r dieną apšaudė miestą.

200 sergančių ir 150 pabėgė
lių išimta amerikoniškan pre- 
: kyliinin Inivan Navnhoc.

BOLŠEVIKAMS PATEKO 
TALKININKŲ ATSTOVAI.

Apie tai gavęs žinių 
Litvinov.

ntsinZ j I^nkiją. Jei kartais 
Lenkijfii grūmotų koks išlau
kinis pavojus, tegu lenkai ži
no, kati jų pnsėje visuomet 
stovi Prancūzija.

Ant galo • pareiškė, knd 
Prunruzija neturinti užgrobi
mo pofitikos Sirijoje.

8KRIS APLINKUI ATLAN- 
TJKO VANDENYNĄ.

Copenhagen, va*. 9.—Bolš* -’

Tokių žinių čia gavo liulševi- 
kų atstovas Maksim Litvinov. 
Apie tai jom prasrAr karės 
komisaras Trockii.

Litvinov pažymi, kad su ]m-| 
imtaisiais misijų narinis gn*-j 
žlni n|i*i*-inamn.

♦

PAKILO BOLŠEVIKAI SA
CHALINO 8 ALOJ E.

Wishington. vas. 8. — Naci- 
jonnlės proliibicijos prizinin
kai čia pagalinus ėmė stiprini ’ 
organizuoti*-. Pirmiau jie bu
vo pakrikę ir mažai veikę. To
dėl prohihicijos šalininkai vi
soj šalyj laimėjo kovą, įvez-. 
darni visatinn svaigalų uždrau
dimą.

Kad taip, tad pakyla kovon*

VOKIEČIAI IMASI KITO 
KIŲ PRIEMONIŲ

Norima pasėti nesutikimus.

GELEŽINKELIŲ DARBI 
NINKAI PASKELBĖ 

ULTIMATUMĄ.

Davė adminstracij&i 7 dienas 
laiko.

politikos partijų konvencijas, 
įvyksiančios ateinantį jmvasa- 
ri- »

I’rohibicijos priešininkai or
ganizuojasi ir konvencijoao pa- 
reikalaus, kml partijų platfor
mose aiškiai butų pažymėta — 
Įkuliuosuoti šalį mm nepaken
čiamojo svnigalų prohibieijns 

įaincndmenta.
Paskui tie patys probibici-

Londonas, vas. 9. — Vokieti
jos n|>sukrivji diplomatai dar
buojasi fMMM&ti nesutikimu* tar
pe inlkininkų išdavinio vokie
čių klausime. Anglijos premje
ra*. -akonm, nesutinkąs su są
rašais. pasiųstais Vokietijai.

Jei Vokietija atsiektų 
tikslą, tas išeitų j<»s naudai.

tn ■

VOKIEČIAI TARIASI NE
PASIDUOTI TALKI 

NINKAMS

Tas duoda progų* vokie- 
rimus dar Inbjnus priešinti*-# 
talkininkam*.

Neutralių šalių spauda pei
kia talkininkų žygį. Sako, tok* 
reikalavimas nesutinka mi tei- 
svbe.

Hindenburgas nepasiduos.

Apsiginimo ministrei* S'oskr 
paskelbė savo mionąjn*- nį»ie 
talkininkų reikalavimą. Kar
čiai. žodžiais nupeikė reikala
vimą ir mušė telegramą karės 
laivyno žtahui Baltijoje: "Nei 
vienas vokietis nejin>iduos tal-

Anglija atmaino savo poziciją.

Berlynas, vas.9.—Vietos ofi
, .VI,'K 8‘ j°s priešininkai pasidarbuos, cijalčsė sferose vi' aiškiau it
ležinkelių darbininkų unijų hft(| icongrcaan patektų dau- 
Maintenanoe <*f Wuy Emplo-:KiatI Alininką ot,l<*-’
ves ir Sbop Lnborers union.

YcriiVS, S.—Lenkų nž-
rubežinių reikalų mlnisteri* 
Patek praneš*- bolševikų užru 
bežinių reikalų 
Tchitciierinui, kad lenkai mie
lai pasitarsią npie bolševikų 
valdžios pasiųlymą talkintie*. 
Ir paskui apie pasekmes hn« 

I' netmeMn.

Lenkai nori talkos.

Ministeri* Patek lx*nkijoa 
K viršininkui generolui Pilsutl- 

skiui praneš*-, jog uukimnkni 
nt-sipriešinsią, jei Lenkija pri
tarianti pastarąjį bolševikų 

c pnriųlvmą Tr rirtiksinntl tai- 
kint.o. ' •

Pnt,k ĮHi'iyo^'jn, k,.l Angli-
■----  -  -- ----nKis* I*r~a*ITV IPl 2V • T»r 1 < t f F1V» w » » W

----------- -
Vladivostoke karėj stovis.

Tokyo. vm. 9. — Sachalino 
. saloje pakilo bolševikai. 200;

koini.samijjaponų bolševikai ojvsupo ir.-! 

matyt, juos išžudė. Japonija 
pasiuntė salon kariuomenę.

Sachalino salo* viena pus- 
^priguli Japonijai, kita—Itaai- 
ljai-

Japonijos vyriuiisyl*' ap
galvoja, kas padaryti su Sibo- 
rija, kurią užlieja bolševikai. 
Norima išriMf klausimą: u r 
japonam* visai pasitraukti iš 
SiberijOs, nr paskelbti karę 

i bolševikam*.
Vladivostoke karė* stovi*. 

Neimi laikraščiai, uždrausti 
susirinkimai.

Japonai atidarė geiežinke 
Ij tarpe Vladivostoku ir Ni- 
kolsko.

kininkams.”
Toji telegrama palyti kartis 

laivyno viršininką admirolą 
von Troliui, kuris taip|mi rei
kalaujamas talkininkų.

Eiminsų ministeris Krzla-r- 
g*-r sako, jog visi gyventojai 
stovi su .vyriausybe prieš tal
kininkų reikalavimą.

Hindenburgas pranešė, kad 
jis n**|>asiiiuosiąs.

Tą patį imsakė ir Luden- 
dorff.

Hindenburgas jiažymėjo, knd 
nei vienas vokiečių oficieras 
aepasūlnos laisvanoriai. ’ 

Knip šiandie vokiečių vy
riausybei bus imiuota oficijalė 
ir formulė nota npie išdavimą 
voki«*čių. Notą induos sperija- 
lis Prancūzijos atstovas Ber
lyne. *

drąsiau kalbamu ir rašoma,; 
jog talkininku n'iknlnvinui* iš 
duoti jiems parūktuosius vo- 

j viulus nebus išpildytas 
pasigailėta pinigų, .nežiūrint to visa pasekmių.

Ir torio! kova busianti labai čia iš Paryžiau* parkeliavo 
karšta. Kadangi ir prohihicijos vokiečių atstovas ix-r*n*-r, kn- 
ialininkai tnin tikslui orguni- ij>t būdamas Paryžiųje, m-ap- 
zuojti stiprins savo legijunuo. ujėmė pasiųsti savo vyriaušy-

VŲ.
suvažiavime nubalsuota partU žinuvni tvirtina, kad tai ko- fc^flį 
kalanti, kad geležinkelių ad- vnj nc)>Us pasigailėta pinigų, .nežiur
minis t racija Im* atidėliojimo 
padidintų darbininkams užmo
kestį.

Tuo tikslu Wafeingtonan 
pasiųsta, ultimalnnuis (galuti
nus reikalavimas), I 
dienas darbininkų reikaluvi- 

'inai . butų išpildyti. Kitaip, 
darbininkui juikelsią streiką.

Geležinkeliečių brolijų nt- 
Vashingtonc konferuo- 
geležinkelių direktorių 

Bet konferencija 
geistinų pasekmių.

yra priešingas

stovai 
jn su 

. Him-s.
duodn
rektorius
Alinti užmokestis.

--------------- -

kml į 7 BŪS PIRMAS TAUTŲ SA- 
JUNGOS SUSIRINKI

MAS.

ne
Di
di -

Havana, vas. 8. — Anų die
ną čia ugnis sunaikino avar- 
besniuosiu* American Agri- 
ciiltural and Chemical Co. tro- 
bėrina.
Nuostoliui .siekia $10,000,000.

New York. vas. 8. — Aero 
(’lub of Auierica jiaskclliė, jog 
sudaryta pienai jiarinktiniems 
lakūnam* apskristi aplinkui 
Atlantiko vandenyną, Tume 
indomiam išmėginime daly
vaus 18-os Šalių lnkunai (skra
jotojai).

Tam tikslui paskirtos augš- ( 
los dovanos. Bus duodamos 
tam lakūnui, katras geriausia 
tilliks kelione.

Skridimas praridėj iš New 
Yorko nrl*n Atlantir City, N. 
J. luikunai skris į pietus np-į 
link Atlantiką — jptr Kubą, lių smukli tiesiog Amerikon. 
Hiiti, per Carįhbean jūres, . ’ 
pnskui nm Apriko*, iš ten An-1 
gtijon. j,

Iš Anglijos --usiras drąsuo-

Nes šiauriniai- Atlantiko pak- 
rakriai* skrutnmų kol-kns ne
galimas.

GRŪMOJA GELEŽINKELIE- ViauMią bip-nį ir v«kiai im 
ATTT t-TBVT-tr < o |»ianti pulti ŽciiniL

Cžmokimties padidinimui jis 
pasiųlė sudaryti taryhą, ku- 

in- 
ir

ČIŲ STREIKAS.

Hincs atsisako padidinti 
užmokestį.

.-------------
• riuu lygus narių skaitliu- 
eitų vyriausvls** atstovų 

WMhington. vas. JL—Ketu-;dariiininkų atstovų.
riolikns geležinkelių darbinio-į 
kipunijų ir brolijų viršaičiai ir 
atstovai per kelias dienas kon- 

‘feravo su gvneraliu gelcžinkc-' 
lių direktoriu Htnrs. Tartasi 

|di*lcsnė« užmokesties klausime.! 
| PagnliHUs vakar direktorius 
jHines pranešė, kad jis atriaa-i 
'ko jmdidinti užmokestį- Kon-|Tnd toksai sumanvnms nie- 
u rrn^SB09F>JMI<t*,lkt* ,r|1ra“ tikęs.

ToliM, ji. patvmėjo. io, 
iu atlaike kuuferauciją.

Sakoma, susirinkimas bus vie 
šas

l*ei talkininkų n-iknlarirno— 
išduoti vokiečiu*.

Ler-m-r praneš*’-, kad Angli
jos premjeras Lloyd George 
stovįs už sušvelninimą to rei
kalavimo.

Į

— Tautų 
komitetu* 
via turės

Londonas, vas. R.
sąjungos pildomasis 
ateinantį trečiadienį 
susirinkimą.
Kuririnkinia* įvyks St. Jame* 

rūmuose*. Buk viešas. nes bus 
įleidžiama ir publikn.

Bus aptarta daug svarbių 
reikalų.

PINIGŲ VIETOJE PAVAR
TOJA BULVE8

DEŠIMTYS TUK8TANČIŲ 
RADIKALŲ VEIKIA 

PRIEŠ VYRIAU- 
SYBŲ.

Patariama pravesti priešmaiš- 
tinį bilių.

Washington. vas. 8. — Guu- 
tu žinių, kml kalkinio*- tan- 
kijur vMoae /.įimtu s apyvartni 
vietoje pinigų pavartoja bul-' 
ve«.

AMERIKONAI NESUTINKA 
SU JAPONAIS.

Amerikonai stoję revoliuci, 
nierių pusėn.

■■

Londonas, vas. 9.—Ametiko- 
! aiški jurininkai Vladivostoku 
j laivo pakilę- prieš japonu ka- 
'reivins. katrie mėgino apsau
goti rusų g*,ner»»lą Ko'/.anovą, 
kml tasai nepatektų r»-vnlinci-- 
jonierių r*»ko*na.

Apie tai pranešta laikraščiui

Washington, vas. 8. Aną 
dieną prieš kongreso jneidini 
komitetą liudiju New Yorko 

Milstijo' gvimralis prokuroras 
Neadon. Jis patarė komitetui 
pravesti priešmaištinį bilių iri .,
' . ...... , ..... ...... , Įlhidv Mali IS \ ladivnstnkn
t!!® SUiųju u.u...? - ■
ti šioj šalyj, radikalių gniva-| 
Ių veikimą.

Newton sakė, jog dešimty* 
tukfltančių radikalų vizoj šalyj 

. kasdien kursto žmones pakalti 
; revoliuciją ir sugriauti kapi-

Kokios b05 pasekmes.

Aiandie m rytoj bus žinoma, 
ką toliau* pradės geležinkelie
čiai. Nnoinoninujnma, knd bus laiptinę vyriausybe. 
|Mt«ke|btns streikas.

Gen. Rozanov buvo genero
las gubernatorius Vladivosto
ke. Kuomet lą miestą užvaldė 
rrvoliucijonieriai. jie mėginu- 
paimti Bozanovą. Vž jį užsto
jo japmni. (ii Jprieš japonus 
pakilo amerikonai.

I Visgi gen. Rozanov
Pačiam New Aorkc busią a- pnls'glj vienan jiqx>nij kar»-«

Kai kune darbininkų atrto- pi,. 5tm tūkstančių tokių, kat- |Bjvan ir įvažiuoti Japonijon.
vai stovi už tai, knd |Milaukti 
su streiku po kuyo 1 ii.. kuo
met geležinkeliai nu* sugrąžin
ti privatinėim komjNinijum*.

Bet didžiuma Miko, kad šian
die streikui proga yrn knogv- 
riauiiia.

Čia manoma, jog generaiis 
streikas įvyks už 72 valandų 

-*$----Tt.. V---------------- — MIV

RIUS LA N F!.

— —*• g *«.«•••••• j rth<MHll| t||V 
nų, jei geležinkelių ailminisf m-1
riia nenusilek

Waahin«lou. va*. 9. — Gele-

lAttTUCUi stovi

UŽGINAMA 8 STREIKO 
GRŪMOJIMAS.

9.—Atsi- 
įMikolų

gynė, kad darbininkai grūmo
tų streikuoti. kuomet jiem* ne 

didinama užmokestis. Sako,

ČERN0G0RAI KOVOJA SU 
SERBAIS.

žinkeiieČių unijų viršininkai už

Kaip šiandie įvyks jų pušku- 
tinė konferencija ir turhut, 
hu« nutarta paskelbti streiką.

Įab padidinimu užmok Palies jau 
,ir taip perilgai laukta—nuo

Atmesta Hineso pariųlymai.

Atsisakydamas padidinti 
užmokestį Minos pranešė jog

taikai lenkų su bolševikais. 
Prancūzijos premjeras gi 14- 
rien veikiąs stį Anglijo* prem
jeru.

kad 
mėnesiu

Washingtou, va*, 
i . vidujiuių

rie pnsin-ngę jmkilti prieš vy-________________ L
rinuzybę. Jų tikslas sugriauti REZIGNUOJA SEKRETO 
visa- luipitn!i*-tinr- vnMžias. |

Geresnieji . žmonių ei
tai, sakė prokurorą* priguli,

tą

. •
Ih- to, Patek Pilsudskiui pa-,n«° pragaišties. kokią lenkams 

Be judi pagamini i l-elšrvįkai.
Išprndžių lenkai mėgino vta- 

piiūš **»»«-» ik m-, iikėūa- 
nnes tmnti tol kiniškų pagelbą.

Geh-žinkel ieėini atmetė 
pasiųlymą.

Perilgai lauktaųu.

Geležinkeliečiai pasakė, 
tokia taryba per eile 
„varstytų ir pasekmėje gal nie
ko nepripažintų darbininkams.

praeito gegužes mėnesio.

Gcležinkciiw::u peruiai no
rėjo streikuoti Bet paklaaaė 

!}UlMu4oak» AVįii-uta, patarimo 
pala ūkti. Prrzidsnta* sakė, 
k.d ui kritų uh-iwnu pragy\c

i

Geresnieji , žmonių eleiner-
tai. nikė prokuroru- priguli! yą__.....

• prie darbo organizacijų ir kn Lįaty*liiu»
___ .Irta r __________ .talikiškų mįžnyčių. ditie yni M.kretorius Kranklio K. Idint. 

svarbiausioji vyriausybei ai- Prezidentas 
raina kovoti prieš radikalu.*, 
katrie kėsinasi sugriauti vy
riausybę. taigi ir pačią rve- 
publką.

P; jyžins r»*. 9.—Cernogn 
rijo? užsienių reikalų komite- 

Ud andai 
goritza ėernogorni

atsistatydinimą
rmtrlrlmm* KcTC 1 «!. —*’*'
leis kabinetą.

Kalluoiia, jo vieton b«« p 
skirtas Vogvlsnng iš Californin 
valstijos.

Sekretorius Ijine htt« prori- 
dentas Sihclair <)ii kompanijo
je-

^VASARIO 9?1920
■

Lhtcngr. — šiandit' ir



DRAUGAS ■ -

nėjo tuo lieptu, brt brido šuloLietuvos Laisves Paskola.Tokius daiktus tegu jis pa- 
UETt viv KSTAiJKv dienkaoti* sakoja tik vaikam*. Nes šian

die visam pasauliui yra žino
tina tu lenkų nepagydoma liga. 
Jų pagydyti yra reikalinga 

I operacija lenkų tautos kūne. 
*e.oo1 Ir jei jie nopasigydys nuo tos 

ligos patys, juos jiagydys sve
timi.

“DRAUGAS” 
Dm k*a<Ucaa llnkyrua or-tMdlmlUA. 

mEMl MERATOH KŪMA: 
csncAiAM m vaamnraBi 
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ka* rkaitoBi ouo utairairmo dlanoa n» 
ano Nauju Motu- Norint panaaiertl 
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adraaaa. Plalral mrlauaia aluall niur
kant krnaoja ar oxprwo "Uoney Or
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truot* laiftkt.
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1800 W. 46th St. Chicago, IU.
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Kaip Bolševikai 
Valdo Rusiją.

nėjo tuo lieptu, bet brido Salei Katalikų Bažnyčia reikalam 
per vandeni. 2nmnčs klausę į ja, kad žmoni-* tikėtų Jog Kri- 

kodri ji taip darant, ji atM-du* mirė prikaltas prie medi
kių*!. kad prie to medžio bu- uiu kryžiaus. Garbinimu* Sv. 
siųs prikaltas Išganytojos. Ar Elenos atrastojo kryžiau* yra 
,ties«. kad taip išsipildė. ‘ .

KLAUSIMAI IR ATSA 
KYMAI.A

Paskolos Bėgis. Touii* dovanomis bus tikro*
Amerikv. lietumi j.u pru- ,P~i-

derlu pmbuoti Lieluv... l^i- *nto .*»"»«»* ■muuterio 
«ės Puekoloe .tariu.. J.« viB0. P- & G«|V.MU*>.
ee didermė.e kolonij..«. em.,1- L‘,į“v“s r"r.’>* 
viri Uotuvu, Poekolo. .tolpr, * L"”OT''5 <l™dk”
kitur <l«r tveriami. Lieluvou Mi. «*’ Sarr tnemm
sijos tutriui jau apvalinėjo K"’H' ‘lor““ 
daugeli dirlrenitMu kolonijų ir ’1UC ,m P#™"““ «■

daliar važinėja. Aiuomi laiku 1
misija važiuoja į vakarines Apart to neužmirštamas ir 
valstija*. kiekvienas lxmo pirkėjos. Kas

Amorikieėiai veikėjai, k,|. lik l» rka ta. jau dutar 
1.1. • • ■ -: . . *j gauna atminčiai ženkleli. Betbotojai irci *u atsidavimu vei- ,
,• t. r:.,,,wi*.:;,... dar greitų savaite likosi i»

rikiečiuB nei buvo kreiptasi, , ..
.... ridento Smetonos nedidelinei vienas neatsisakė iiadeti ....

. , xr- y spuuM h utį paveikslėliai su jopravesti paskolų. \ ienų zo- ‘ 1 . - •
džiu — visi su atsidavimu vei- Į 
kia. Tiesa, nekuriose kolonijo
se iškįla nesusipratimų ant sro
vinio nr pnrtijimo pamato, liet 
tai daug mažiau, negu buvo 
laukta. Iš prakalbininkų Ame
rikiečių daluir veikin pp. B. F. 
Mnstauskas, P. Purvis, J. Mi
lius, K. č’esnuli*. V. Jankaus
kas, M. J. Vinika*, K. Krušins- 
kas, F. J. Bag<ičius, J. Valiu
lius, P. Žiuri*, J. O. Vinydas. 
Dr. Zimontas ir daugelis kitų. 
Taipgi su atsidavimu veikiu ir 
kunigai, kurie pa* save ;mra 
pijum* tveria stotis, visais do
rais budai* agituoja.už pasko
lų. Žodžiu — paskola teka ga
na sėkmingai.

Bei iš kiton ptin** atsirado 
ir Lietuvos priešų, kurie po 
visuomene laido ncĮminutuotus nėra IVatcrlmryp* 
Efnndn*. knd girdi Li¥tuvn dar 
uepripažinta. indėti pinigai 
pražūsiu ir tam panašiai. Žino- 
tnn, toki gandai dikėiai kenkiu.

APIE KRI8TAU8 KRYŽIŲ

kiul 
kry- 
pas-

la hrtT geras daigias, bet Baž-
J. Jucevičius.-nyčia to nereikalauja privers-

Atžyma, K«n>. ti'“d'
li,nė 8»U alvyko I>M tam- “♦ k-;'
lių S.k,„..n, .pi. 1000 „,«!« !?• kTius

a*-:^ . s *~. • . *r įkaušiai, vra tiess. bet ji no-pnv* Kristui užgimstant. Tusi - . , , ė,.**
atvykimu, yra p^u. Sv. »**•
Kast.-, Wt t.„ ...m UJb® ,Pn?k“ ta,k f kryk,“S

k -A __ : -a' kitados laivę* lieptas ir bukapie lieptų, nei apie prana-'. ..... . . f
Ayrtę. Buvo žmouiM pramaniu. k,nJI'"" S“*‘ I’™1“--""“ ■*- 

«U daug |«saku apie V. J«,. 
surašiuMų ta* pasaka* į kny-l

?v V** I tr.

IKUb lupių pnpaziuloa iSveu . 
tuoju Raštu. Bet Bažnyčia tas- 
knygas pavadino apokrifai* ir! 
jų tarinį priskaitė prie pasakų.,

Tikrame 6v. Rašto vra paša-' 

kyta, knd V. Jėzus tap* pri
kaltas prie kryžiaus, bet ne
pasakyta kokio medžio buvo' 
tas kryžius. Keletoje vietų ka
talikai garbina tikrojo kry
žiau* dalele*. Tas tikrasis, 
kryžius tapo atrastas žemėje 
315 metais ant Kalvarijos kel- i 
no. Tų kryžių atkasė šv. Ele 
nu. rieeoriMi* Kastan t u m mo
tina. Atrastojo kryžiau* tik-Į 
rybė pasirodė iš to, kud jį pri-Į 

•dėjus prie šeigtUiėiu* motei iš-

9-Klausimas. Ar tiesa, 
V. Jėzų, prikalus prie 
žiaus, kuomet tų kryžių 
tatę smeigė į žemę palaikė
įsmeigti ten, kur buvo palai
dota* pirmutini., Žmogus Ado
mus. Kristui mirštant uolos 
plyšo. Rūkoma, kad tada pra
siskėtė žemė tie* Adomo kau
kole ir Išganytojo kraujas, už
vanojęs ant jos, atpirko Ado- 

H,. ' • « <•’ • *

8. Jucevičius.

Atsakymas. Ta nuomonė, 
savo 

-klausime yra sena ir gana 
pruplitusi žmonėse. Bažnyčia 
jn5 nngirin nei nupeikia. Ka* 
nori gali tikėti į jų, kas nori 
gali netikęti. Šv. Rašte yra 
pasakyta tik tiek, kad V. Jė
zui mirštant uoln plyšo ir 
daug numirėlių kėlėsi iš ka
pų. Bet apie Adomų, jo kapų 
ir ja kaukolę nieko nėra Šv. 
Rašte nei tame moksle, kurį 
Bažnyčia skelbia knipo Dievo 
aprvikštasiu* tiesas.

Gražus yrn daigias garbin
ti Dievo Apveizdų sakant, kad 
ji suvedė ir suvienijo Adonių 
su Kristaus krauju. Gražus* ir 
vaizdingas yra Kristau* kan
čios pasekmių išreiškimus sa
kant. kad Jo kraujas už var
vėjo ant Adomo kaukolė*. Bet 
tat yra. tik poezijas gražumas, 
o ne istorijos tikrybė.

Krikščionijos tikėjimo mok
slas nemato reikalo, kad Išga
nytojo kraujas butų turėjęs ia 
M-t i ant Adomo kaukoles. Tas 
kraujai iš nuodėmių pidiuosa-į* 
vo netik tuos, kūrino* jU lies- Į J 
te jialietė, bet ir tuos, kurie 
dar nebuvo užgimę, neskiriant 
nei mus, gimusių beveik į po
rų tuksiančių metų po Jo mir
ties.

Kristaus kraujo paliuosuo- 
jnnrioji galybė pasiekia žmo
nes ne nžtiškinm nnt jų, o jų 
pačių dvasios veiksmais, ypa
tingai tikėjimu ir meile, bei 
kylančia iš meilė# gailesčiu už 
nuodėmes. Nei laiko skirtumą* 
nei vietos tolumas čia nedaro 
kliūtim. Adomas įtikėjo Dievo 
žodžiais, kad iš moteriškė* 
gims Tas, Kuris sutreiks g»t- 
vų pragaro žalčiui. Adoma* 
mylėjo Dievų, nors rojaus ne
tekęs, ir iš meilės apgailėjo sa
vo kaltę. Tais budarK pirma
sis mų* tėvas labiau susisiekė 
«n Kristum ir Jo krauju, negu 
medžiaginio nžtiš.kimo.

Tas brangusis Kraujas be 
abejonės užtiško ant budelių 
plakusių mų-t Išganytojų ir ka
lusių Jį prie kryžiau*. Tačiau# 
labai abejotina ar ta# užtižki- 
mas jiems padarė naudos. Jų 
dūšiose nebuvo ryšių nu Jė
zum. Tat yra svarbiausia.

Ne kaulai Adonio buvo nu
sikaltę, o jo dvasia ir širdis. 
Na kantam* reikėjo atpirki
mo, o dužiai. Dėlto dvasinis 
turi boti sūri vieni jurtas tarp 
Kristau* ir žmogaus Ipid Iš
ganytojo kančia butų mums 
naudinga.

Laikraščio Thc Chicago 
Baily New« korespondentas 
Levine arti susipažinęs su Ru- 

Isijos bolševikais. Jis daug ru
so opai bulšc v iKizmų. Jo iii*Lų 
tendencijų aiškiui probolševi- 
kinė. Jis lmlšoviku* gina, gi
ria ir teisinu.

Visgi ir jis galų-galo pri
pažįstu. knd liolševiktii Rusijų 
valdo uutokratingai. Jis sako, 

j kad šiandie sovietų Rusija y- 
ra diktatūrinė. Girdi, diktu- 

Į tory.sic juilniko ne proletarija- 
tas. liet tas daromu proleturi- 
jato numini.

Sulig Levine, štai knip šian- 
|die Rusija valdoma:

Gyvuoja slapta bolševikų or
ganizacija vardu komunistų 
jMirtijn. Ta partijų yra *kait-

• na-

■

Neturį Imperijalisti- 
nių Tikslų.

Praėjusi europinė karė len
kams sugTųžino laisvę ir ne. 
priklausomybę. Senovėje sus-1 
kaldxta į kelias, dalis lenku jįupų turinti apie 300.000 
VMttyiatij.i rsnaujo sujungta. rjų Komunistų jiartijos vy-

auumji ut.
Kun. Pr. Būtys.

HKUIAMI PAVEIa^LM IS
LIETUVOS.

BUS RODOMI 
Waokegan, III.

Vasario 0-ta d. Lietuvių Sve
tainėje. 1401 S. Lincoln St 

Kenosha, Wi«.
Vasario 11 d. &v. Petro Par. 

Svetainėje.

Aurora, BE
Vasario 12 d. Aniolo Sargų 

par. svet.. 13 8. Locust St.

Eacine. Wis.
Vasario 13 d. Strand Theatre 

Visconsin avė. Tarp. 4-tos 
ir 5 tos gatvės. 
Prasidės 8-ta valanda kiek 

viena vakara.
Rodis Kaunas Kompanija. 

(ApcarUnlm** 1.

paties ai.sišaukimu į Ameriko* kurių Tomistą išdėjei 
lietuvius. Paaktilos rinkėjai 
privalo tuos Prezidento Sme
tonos pnv»-ikshis pn vienų iš
dalinti visiems, kas tik pirko 
bonų ir ateityje a|»art ženkle
lių duoti visiems, kas tik perka. 
Žmonės lai iškabina savu laitų 
Languose tų paveikslų. Lai'ne
lieka stubos, kurioje nebūtų to 
paveikslo. Kiekviena tauta tu
ri savo vadus ir juos gerbia, 
mes irgi pagmMMne snsilnukę 
pirmų Lictuvus Prezidentų.

Rekordo sumušimas.

Negalima nutyl- ti apie \Va- 
terburio lictuvitts. Jie 1 vasa
riu parsikvietė Misijų ir suren
gė tokį priėmimų, kokį vargiai 
kas matė. Kartu -ureiigi- pra- 
knilias trijose svetainėse, nes 

svetainės.

X.viespai
L Geriem:

.... .... ...
is žmonėms, rodos, bu

tų tū Užtekę. Jie butų tik |ut- 
sidžiaum? pasijutę savistovi į 
tauta.

Bet lenkams to neužteku. At
gavę jx-r ašara*, vargu/ ir 
kraujų nepriklausomybę, jie 
tuoju us kai p kraugeriai visai* 
šonais puolėsi savinties sveti
mų tautų žemių plotus. Lenkų 
kariuomenės jsibriovė Ukrai
non, Ru.-ijon. Bultgudijon, 

IJjJefuvon ir kitur. Prūsų mili» 
taristų metodomi* jie pradėjo 
spausti ir tiesiog smaugti ma- 
ĮecniųMtas už save kaiminine* 
tauta*. Pas lenkus nei atsipra- 
švino, nei susiuiy įėji juo.

Kituouiet vokiečių kaizeri* 
kukėsi juivergsiųs visą Eu ru
pų. Lenkai sukėsi pasitenkin
siu pavergę nors pusę to.
.. Bepig jiem* smaugti inažes- 
niųsins tautas. Bet štai stip
riai įsigalėjo Ru.-ijos bolševi
kai. kuomet lenkui pradėjo 
šeiniiimjkmiLi Rusijos plotuo- 
•i^Tie h-iikaiu- paskelbė pavi
rink t i v:— ” J * • '
ti užimtus Rusijos plotu* ir 
tuojuus stoti taiko* tarybosnn. 
■nrlm priimti nuo bolševikų

ti
Tinusieji vadai Lenin, Trockii, 

'Cičerin, Zinovjov ir kiti. Par
tijos uiirių yra didžiuma kiek- 

i vienam soviete. Sovietai gy
vuoja sodžiuose, miesteliuose, 
miestuose. Yra sovietai vals
čių, pavietų, provincijų (gu- 
l>crnijų) ir apskričių. Už vLu* 
kitu* vyriausias sovietu* yra 
centrai iiti*.

Kiekviena* .ovirtm: turi sa
vo pikluiuųjį komitetų, (.'entra- 
IritfA sovieto pildomųaM komi
tetas valdo Rusijų per visu* 
kitus sovietus. Didžiuma ko
munistų jmrtijos narių yrn ir 
centralinio sovieto pildomajam 
komitete, šitam komitete taigi 
ir yni patys vyriausieji uugš- 
čimi iMiininėti Imlševikų vadai.

Korespondentas Levine pa
žymi. jog bolševikinėj Rusijoj 
nėra nei šešėliu demokratiz
mo. Antrieji metai einu kaip 
tiatlgulių sovietų atstovui ne
tenkami. Nedaromu jokia šu
lini konstitucija.

Bolševikų vadai atsuku, jog

įtarioje Imtų tilpę risi lietuviai 
Misijos nariai pasidalinda
mi visur atsilankė salyg iš kai* 
no nustatytos tvarko?. Viena

\ ifijy iš <hi<*jų: apleis- kuomet *iamlie vedama kari: 
J • • • • % . • ’

karę.
Lenkiuu- .-u bolševikais tai- 

kinties nekokiu. Stoti karėti, 
reiškiu pralošti ir gal dar ne
tekti nepriklausomybė*.

xcma Jiv puvieaa puv uunuAidi* 
kų šaukt jes pngelbos. Bet te- 

ai jie jau nerudu sau senobi- 
*h\s paspiri irs. Nes Prancuzi- 
jos vyriuu-yl»\>- įvyko utuiai- 
Uos.

Dabar prnnešunin, kud 
Itai po visų nnnrknvinių 
-afntl taiko*- farybo-im fu 
SevikaiK.

Apie tų faktų pranešu iš 
Wa6hini.'tonc» ir takų posiun- 
tinvų Lubomirski. šis sako, len 
kai taikindami*.- su Im>Iš<*vi- 

sių pusnuliui, kad 
jie Beturį imjH>rijnlistinių ten- 
dcuciji... Taigi jie nenorį na- 
vijities svetimų žemių.

Tiesa, takų imj*rijaiistines 
Munsn Uieiin* • • - •

kė# ligoni# snsvk išgijo.

Gamtininkai iityn- likusias' 
to kryžiaus daleles saku, kad 
ji - buvę* eglinis.

■■■■■■■■■■•■■■■B

Jati liejo ii Suodės Inlia laida Didelio 
Sieninio ''Draugo" Kalandorlaus

Kalendorių puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos paveikslą**. Kaleulvnuje yra pažvinė 
<Ua dieiHm |NM*niukų ir švenčių.

Kelendoriauii Kainu .................................................... 25c
Kas prisius “Draugo” prenumeratų metams, arba 

pusei nvtų. gnu* Kalendorių Dovanai.
■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■

■

V eikėjai privalėtų užkirsti ke- diena VVaterbūryye grynais pi
lių išnašiems gaialams, reikia nigais surinkta pnskolos 42 tu 
visuomenei per proknllms ir su- 'stačiai dolierių. ■ Tai jmmuš- 
siruikinius išaiškinti, knd indė- tas rekordas. Prieš VVaterbo- 
ti pinigai į Lietuvos Laisves riečias šiandien niekas negali 
Paskolų jokiu budu negali pra- pasistatyti.
žilti. I flikos konferencijoj .Ui'-į Antrų vietų užima Newark, 
tuvos valdžių pripažinta fak- N. J. kur puskolos rinkimas lo
tine Lietuvos vald^įa ir jo* pa- |)aį gjarčiai varomas. Trečia 
daryti darbai visuomet turės vje,a įklauso Bostonui. Nors 
galę. Pagaliau* tirt Anglija B<nįtoi iečiai tarp savęs barasi, 
skolina Lietuvai, tai yra-r- už- ^4 jį( <|įrba. Silpniausiomis 
*itiki, tai kaipgi mes patį* no vį(.toI11 „ vra Pensilvenijo* 
galime pasitikėti savo jiego- valstijn. bet juk žinoma, angle- 
mi*. Taigi reikia išaiškinti icasini iki įsijudina, tai reikia 
z.nionėin*, kati toki gandai ar- Laiko, liet kaip įsijudina, tai 
bu pasktdai, tai tik Lietuvos p^kii’ jau juos sunku sulaiky- 
priešų darbas. Į)n )ar lauksime, kų paša-

Lietuvos Paskolos Bonai. d‘*nio’ < hi™s“'
tins, Detroitas, kur Lietuvos 

Ji įvairių vielų rainiam.- už- Misija <lal»r vyksta.
klausimu*, kuomet bu* pagu- ___.. .. .

. , . . .. Lietums Pašto ženkleliai.minti bonau Mums rašo, kad -
jei butų hunai jau gatavi, at- Ihiup lis kreipiasi j IJatuvo* 
-pauMiinti, tai ir paakola pa- Misijų reikale pardavinėjimo 

| sėkmingiau sektųsi. Lietuvos Lietuvos pašto ženklelių. Tų 
į Mirijz tų ztiprtmta, bet' reiknlį Lietu?’'** jjsštA vaMyba
bonų negalėjo pagaminti delei. jiavedė Tautos ir Neprigulmy- 
svarbių priežasčių. Bonų at- hės fondi.nis. Ženklelių prekė 
spuiiMiiniums, tai ne Hile plaka- nustatytu noimnalė. aūlyg Muk
tų atspausdinimas; Kinu* ni-;*inė* valiutos, todėl jie ir par- 
spausdinti guli tiktai kelios A- davinčjami Tautos ir Nepri- 
merikoje s]>nu*tuv6B. Bet tos guhnylx s fondų ui vienų dole- 
spaustuvė* nepriėmė to darbo rį 4 auk* nai. Lietuvos pašto 
todėl, kolei nežinojo, knip link ženklelių rr-ikaltiOM prašome 
Lietuvos Laisvės Paskolos at- kreiptis prie fondų valdybų, 
siiii'ša Suvienytų Valstijų viii-’ 
džia. Kuonietgi p. J. Vileišis- 
ntsilnnkė Wa»hingtonė ir maž
daug iŠMiuskino padėjimas.taip gitacijų. Juk negalima pu«k<>- 
greitai bernai likosi paduoti h* realizavimų tęsti keletu mė- 
spaudun ir jie bu* pagaminti nėšių; viskas turi užsibaigti il- 
bčgyjc 6-8 savaičių. Taigi už 
honų nenupausdiniinų ųc misi 
jo* kaltė, bet kaltė puola ant 
tų nnlinkybhk kuriose vrianei- 
na veikli.

DOVMuOi.

Visiems veikėjam*, kurie su 
lokiu didcUu pasišventimu ko- 
bmljoae veikiu. Lietuvos va!- 

: džia pinigais atlyginti negali, 
1 tai būtu popftkrliamo* išlaiita-

Bet npgi bus veikėjam* šutei įuaiyti jienr.
kloa atminčiai dovanos, kurios i bent kataru j mkMrtaaaĮĮlelae- 
tiudys, kad jų aavininkai -mi- luror -p;.-k- kulmū-
dei Lietuvi* avarbiaušiuuH* j<*c Mukaoja ^kullMn^eaaių

• ^'1
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Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus
GIMS TAUTOS GENIJUS” *

Drama II dalyse. 10 asmenų lošia. 
KAINA 30 CENTŲ.

■»

“KANTRI ALENA”
G veiksmų. 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka

reivių, pasiuiilmių. tarnų.
KAINA 35 CENTAI■*u pn<*šininkais, nesama įniko 

galvot* apie demokratizmų, vi. 
šokim- rinkimus, arba kunsii- 
tticijų. Tik karei išsibaigus 
bus npie tų visa pagalvotu.

Sovietų susirinkimai Uiip]>at 
laimi retai kuda sušaukiami. 1 
h lie atliekamu tik *u Liks-Į 
Iu, kad sovietų nariam* pra
nerti vyriausiųjų vadų norus. 
Kni-kmin sušaukiamas ir cen
tralinio sovieto susirinkimas, 
kuomet Leninus; Trockii nrba 
kiti tūzai panori išretkili ko
kius nors savo noru*. Susirin
kimuose nebus-a jokių disku
sijų, jokių ]mniluriiiių. Tik. 
)M>kaitoiim arba žoiižiu |>asn- 
koma koks pranešimas ir tuo
jau* didžiumų balsų priiiun 
ma*. Nės tn didžiuma yra ko- 
inunistiii, imujus rųšie* biuro
kratai.

Dabar aišku, kad Irolševikinė 
Rusija valdonui nutokratm- 
ginu kaip buvusių carų lai
kai*. Toksai valdymas, su
prantama, neguli iigai .gyvuo
ti. Nusiauta carų autokratiz- 
nuu. Turiu Krinti ir lolševikų 
diktatorysb*. Bet kol tas įvyks, 
rusų tauta dar labai daug ta
rė* nukentėti.

len- 
turi 
bol-

“DESENZANO MERGELE”
3 veiksmų drama. 10 loAėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ.f «

Draugas Publishing Co.,
1800 West 46th Street Chicago, IMšaošs

Klausimas l* ko tapo pada
rytas Kristums kryžius! . Ar 
ima, kuri skersai kuino ūn 
upelio buvęs liepta*, kad karu

mo? spausdinto* trumpei pro 
kuJbr]f’-». kurtu* praniukus hm

LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS

'TALKA’'
Skiriamas Koperacijos Reikalams.

Lacluvumi* iuiuu pravartu susipažinti su tu iuikruM-io 
tūriniu, ypač užsiimantiems prekybų ir pramonė ir tem* 
kure interesuojasi tai. dalykais.

Kaina numerio — 25c. su pruivntimu.

. Turime 2 ir 3 num.

"DRAUGAS” PUBLISHING CO, 
1800 W. 46-th Street, Chicago, HLf

 -kai talkinau
į kais pri rody: 

tie neturi irn

žvilgsniu.
Bot kaip yra ku IJetuvo* 

plotais, katruos bukai yra 
užėcnę! Apie tui Lubomirski 

1 iM/priuini<-na. Nes jo nuomojie, 
Liuluva yra Lenkijos provin
cija. Tad to* šalk* visai ir ne- J 

■-, 3 paiLZia ku knlūakaų imperi **•“* 
jaiisiitiėK U-t.ckru ijoe- kliurki- 
......  i

Lobomiraki nmgiūa inbknUij JE 
pasauli, kud lenkai ncya ifaiiljėut

\ PIRKITE
TvVOS PASKOLOS

BONUSV 1
■

Agitacijos Komitetai, 

įteikia kolulnaBsiai varyti a-

ginusiai j tris įčneMu*. Stočių 
pirmininkui prie Idekviesne 
stotie* privalo suorganizuoti 
agitacijos komitete nrba komi
sijų. Tokio i'gitaeijinin kenti* 

as f arhtif.JtjTa vn
nnt virto* kopMfettrių agdn SwU MiumUma tai*i
sijų. Tokio komiteto nariai 

^neturi prakišti- jokios dnrn-
gy.-učs nr kuopti* •msirinkim \

] neturi pral ititiį jokv> baliau*. 
•Jtari sMbmkyti ir

e 11 »• « ? ~ «

u jau posaky ti. Visur kur Į 
: galima, reikia aiškinti svar-1 
šios imsknlu*. ši

juk rei*1cia Litavai
!?zi. .
«aių Liet. M

■ DRAUGIJA”^
Rcdaguvjama iirton io mok/lavyriv Kun. A. Dambrausko.

Galima gauti konųA4u* (nuo 1 iki 12 muu.) 1SLV tn.
TiMŪUrt Uk JU vMavbipl,
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CLEVELAND OHIO.

Vyčiai rengiasi paminėti 5-ių I 
metų kuopos gyvavimą. !

Clev įdundu vyčiai smarkiai 
pradėjo rengtiea prie paminė
jimo 5-ių metų kuopos gy vavi
mo. Tam paminėjimui balan
džio 18 d. kuopa rengia vaka
rą. Dideli ame ir puošniame v> 
duiuieėcio teatre — Colonial 
kuopos artietai-mėgėjai statys 
e**wt»4ta M-BS ■

Kidavumtet A-uuno jmivs. 
veikalas vaizdiną D. L. Kuni-

. gaikšėio Keistučio laikus.
L Vyrių 2-» kuopos choras, 

"• turėjęs keletą savaičių vakar i- 
jaa, vėl pradėjo darbuotiem, vėl 
pradėjo dainų repeticijas, l'-as 
V. Greičius įtasižadėjo priren
gti chorą su gražiausiomis dai
nomis. Vyriai žada dėti visas 
pastangas, ks«i )>arodyti dore- 
laiblieėiiuiis, kn rriškia vieny- 
bė ir ]iaaišvi*ntimas. Juk nmsų 
jaunimas negali puliauti dir
bę® dailės srityje, tauta* labui, 
nea čia jo [nuimtas. Jei męs 
jaunimas bus išauklėtas doro
je, tėvynės meilėje, laiminga 
bus musų tautos ateitis. Prie
žodis sako: "Kns nckįla augs- 
tyn. tas puola žemyn.’* Jeigu 
jaunimas tuims. letargiakame 
miege, nesidarbuos, netik [iltis 
žemyn, liet dar negarbę užui- 

• trauks.
Paira r yru iaikns mus jauni

mui sloįi jxi vyčių vėliava ir 
veikti uiutos ir bažnyn’ios dir
voje. Jaunimui, neprikluusan- 
Sšun dar prie L. Vyčių 25 kuo
pos, dabar geriausia proga 
priklausyti.

Ateis vasara, smagu bus vi- 
aiems viename btiryj žaisti, 
dainuoti. Galėsime surengti di
desnes programas ir kelti lie
tuvių dvasią.

L. Vyčių 25 kp. choru dainų 
repeticijos buvu seredų vaka- 

" rais. p. Povibttmko svetainėje, 
prie St. C’lair ir K. 25 gatvės.

Jauuime, tu myli lietuvišką 
dainą. Tat šen, kuopon! Dai- 

’ nuokime visi, nors toli būdami 
nuo tėvynės.

•'•i

..■■■■—s. ■ .............t
te. Yra labai svarbu* laiškas 
uun majoro Povilo 2adetkū\ 
kuris virimus bus perskaitytas. 
Tat visi cicerieėim atsilankyki
te taii Kusirinkitnan.

Tėvynės Mylėtojas.

ROCKFORD, ILL.
» 1

Blogai elgimasis Rockfordo 
lietuvio.

Kiek įniko tani atgal lietu-

a** LKM v.'IMMMlVUCiJUi Į ‘ KeltuVj.

M. Vytis.

'•Naujienas” ir ‘‘Samlaią,” 
kad net dulkės ruko šmeiždami 
roekfordiei’ius katalikus, bet 
nuu Naujų Metų jau nė žudaio 
nęnusiunėia į tas redakcijas.

Vienas draugas, atvažiavęs 
iš kito miestelio, paklausė nm- 
nęs, delko tai ji Įvyko. Kad ne
tik tn> draugas, 1*1 ir visi lie
tuviai žinotų delko, pasiryžau 
tų klausimą atsakyti per 
••Draugą.”

M imti laisvamaniai dėlto ne
rašo korespondencijų, kad vi
sti laisvamanių laikraščių ga
biausieji “raštininkai” aidi 
už geležinių grotų, būtent 52 
vyro ir 3 moterys. Negaliu tik
rai pasakyti, gal ir rašo ten 
kores|>ondeneijas, liet kad še
rifas Ihdduin'as su savo S [>a- 
gelbininkais cenzūruoja, tai to
liam- ir nenueina kaip 
rifo ofiso gurioj.

Gėda jau Hockforde 
[MiMvudinLi lietuviu, 
jokit* tautu- u'.^'nli tiek 
grotų, kiek iš lietuvių. Bet tai 
dar neviskas, nes teisybė® ty
rinėtojų departamentas turi 
virš 130 vardų, ir tie trumpa
me laike pasijus Isisėdį už gro
tų. Priežastis yra ta, rnat se
ninus Čia buvo didelis socija
listų urvas, tai tie priperėjo so- 
cijalistnkų. o tie peraimainė. 
kaip knmeliunti.- *kad permai
no savo skūrą, į komunistus ir 
du bar sėdi raiu už grotų. Kas 
žin ką jie dabar išperės, ar ne 
krokodilių savo sėbrui Troc
kini ir Ijeninui? Gerai butų, 
kad pasiakubintų, nes tuojau 
bus siunčianti ten. kur ir jųjų 
motinėlė Arnui G oi d man nuke

KOT •\ TV '
■——ę[likus įkliudyti į kilpas ir ma

nė, kad niekas nežinos, kas tą 
visą padarė. Bet, ant nelaimės 
nabagei, su pagelta Mr. M ari 
E. Thomson, vyriausio agento 
Dept. of .histire, viskas sužino
ta ir, kaip sakoma, nekas du 
pyragai jos laukė.

Ponas Thomson yra teisin
gu žmogus. Jeigu visi butų 
tokio žmonės, laimi sih.:gu bu
tų Rockforde gyventi.

To negana. Ir bambizų kuni- 
gttžis dnr išlindo su savo tri
grašiu, patalpindamas virtinia
me laikraštyj “The Roekford 
Dnily IJepublic” koresponden
ciją, sakydamas, kad jis turįs 

00 -ūsu iąuiĮin^uj 
Utiiildaų ir visi esą ištikimi 
šiai šaliai, nei vienas nesąs su
areštuotas. Aš Depuriinent of 
Ju-tiee atsakiau, ir viešai 
pasakiau, kati tui yra netiesa. 
Aš pats gerai žinau ir pažįstu 
visus už grotų sėdinčiu®, kad 
hauibizų yra 38, o 14 niekur 
nepriklausančių.

liana bus jau apie juos rašy
ti, hnt reikia .dar priminti, kad 
kai-kurios moterėlės ir iš kata
likų [msės negražiai [Muo<4gė 
laike laidotuvių u. n. Petru 2i- 
linskio. Girdėjau, kad viena 
yra dar-gi sąjuBgiotė.

Ilockfurdiečiai! Laikas jau 
birtų mums susiprasti, pamesti 
visokius vaidus ir šmeižimus, 
kurie ne naudų, o blėdį neša.

Bet y,Mitingai tokiu įlarhti 
pasižymi Soutli KtM'kfordi*. Ne
sakau, kati vis:. Yra labai ge- 
rų South Rorkfonie žmonių, 
bet yra ir lokių, kurių lietu
viai Hansai klaba. Jeigu mato 
ką gražiui sugyvenant, tai ir 
naktį sapnuodami pienuoju, 
kaip suvadžioti, primeluoti, 
km! suardyti tą santaiką.

Pastaruoju laiku ir man pa- 
čiajil taip atsitiko. Tu roja u 
daug nesmagumu ir nekaltas 
▼patas prisiėjo užgauti net vi 
ringais žodžiais, o per ką I Per 
tai, kad visados tikėjau žmo
gui. Maniau, knd visados yra 
neužginčijama temyliu, ne.- me
lagių nebuvau patyręs, bet du
bai- jau patyriau ir peraitikri- 
nuu, bet, žinoma. |»o laiku, js'r 
vėlai, nes jier mano neatsargu
mą prisiėjo vienai visai ne
kaltai y [Mitai turėti daug 
nesmagumų ir nekaltų

■r.r."------ 'js=
Artiygiaimas !»»• uuotrųpou — 
Sakių žydo rolę atliko J. Atin- 
triavM’iuH, o Juoaienės rolę 
S. (.'ixiKu.«kajtVisi aktoriai 
aavo užduotį ui liko gerai. Pa
baigoje būvu -iidtiinuotn Vy
čių ir Tauto* himnai ir tuomi 
programa pasibaigė.

Noru laivu nedaug Amonių, 
bot kurie atsilankė, tie gerus 
įspuilžius iJtiinvšė. Po progra
mos htrvti žaidimai lietuviškų 
žaislių.

Vakaro vedėjum buvo p-lė 
O. ('ižiauskailė.

Shebogan’o Žvalgas.

Pkneinri'nA huSrrnA Ir gmaoml-. 
,gcr» p.-pga kuria myli padalyti pini
gu pa nuduoda pigiai, nea savininkas 
Ithstluoja unt fnrniv. Jeigu nodaug 
pinigų turi. g«|i gauti ant lengvo U- 
uiuk^pino. ,

2011 M. kilti MU tbleago. UI.
KAROSU Vi

l i'a raidų oda minias su bnrdivnre 
store, vlrkuj yra vienas pagyvenimas, 
apartoje krautuvė Ir |iagyvcnimaa 
ulpaknlyj dideli* garadllus ir Oandk 
Virta gero. Netoli liotuvtų Hv. Anta
no bateyrtua.

J. 3.1IHNTAK,
IUI So. I»th et. Cl<-em,

V. K, Namas pigini parsiduoda 
prletuatiea Hvniūvliuu J fartna*.

IIL 
dvi

FARMOS ANT RANDOS
100 akrų gerus temas au gerais bu- 

dinkala.

iki še-

net
nes

ir 
ii 
už

Su

x.

CICERO, ILL.CICERO, ILL.

Vasario 2<1 L. Ii. K. rėmė
jų 59 skyriaus įvyko susirilikt

liavo.
ašarų išlieti. Aš

Neganu kad [ūdys jie pa
kliuvo Į spąstus, liet įlaj- norė
jo ir nekaltus įkliudyti. fttui
koks atsitikimas buvo. Kodu
44

te .teta ■ ■■■■■■—■>

Dr.A-BURKE
(Lietuvis)

Al* W. Marko* Otr. 
Poibilllr, l*vona.

visomis ligoml* priima
Neo i im i* vuL ryte 
Nuo 1 Iki B vaL po pietų 
Nuo 4 iki I vaL vakare.

*

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

urriTUOMytste* tr cįiiiMtes berksi* savo gyvnatma vist* | tingėtos l-ark. nu ta. ear^a.T*L MrKtatar laiOTtao.1 r.ai ta. 4MS Štili ir M .tad m.l Vataados: 14 <yv> iki 1 po pivt*. 4:W IU I :** vakar* Nateltainie • 1KĮ T* rytate TsL Bealsvana 1*4
m-............... ..

'■■ —--------- --------=
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te*««e*****s**-••a«te***»V

Ū1GKKO UK1UV1Ų DOMAI!
Kaa tiktai iš Cicero norite 

gauti "Dranga’’ arba paduoti 
į jj apgaraininią, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių Knygų.
Par.inaudokitft.

<«*«•■«•*•••• c b k »«••••»•••«

30 akru PMi-atduoda, rnnAina* gy
vuliai, ant nudarboe arba ut pinin
gus

FIRST NAT'L. R. & CON. Co.
840 W. 33 Street 

Chicago. DI.

1*. lIlUMJkA

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Kamp. 40 Cotirt 
Rvu. 1X3* W. 40 Aveaue

Telefonas Cicero »4M 
Ūfleo Cleoce 40 

KAiJiiMr i.n?rmiKAi

REIKALAUJA
lleikaJIngas yta jaunas mokytas 

vaikina*, gerui siisipatinųn sn raktu 
ir rokundula Ateitauldie |

tMVI Kk tl. STATĖ BAKE. 
*XA3 Mo. Itel-tcd Mrvrt. <l>l.«gu, UI.

Ilclknllncua vyrui, dėl paprasto fa
briko darbu, pasiūlius darbo* 
valanda. 3 valanda* darbo.

UMUng A C«.
4301 K. .Vlibuul Avc.

k.UtGOMKKAK.
jauna* vargoninkas iMiteknu 
prie Katnlikitkoe parapijos 

kurtam i* Geri Ktalsnnų b»-

64e. |

K»l 
vietos 
Jeisn 
dtsu reikalingas mnlt.nrklto ntnlAauk- 
Li 1

LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PAVEIKSLAI.
Itimšinnlkr. iAkilniiugui priimti 

ir pagiriui Lietuvos juinijų. kuri 
be aliojo aplanky* kiekvivmj kolo
niją, įvnino* tinrugijo* bei <>i*g»ni- 
zacijc* jnu iaknlnu pilnuoju, knip 
tinkamiau papuošt: rietą (svetai
nę) Lietuvos mikijūK priėmimui. 
Aš tūrių jau gatavų Prit Sinrto- 
nok paveikslų, kūne bu* tinka 
'iniuuKiu pitpuošalu. Piįveikslai nuu 
patina I’rez. Smetonos foloKnifijrt 
oripnnlo artistiškai nnt drobės n- 
liejau* piešti, tinkami*umojc jkizo-

įjc. Kainos 10x20 rolių nu ivinui-> 
I nuu $25.UU iki ąūU.OU. ir nukarinu.
N'urint pigtMiių, urnai krvipkiticH 
Mti užiuikyinais:

Fotografas J. B. KUDIRKA, 
1435 So. 49th Ct. Cicero, IU. 

Telefonas Cicero 3051

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW !

UET v vis advokatai; 
4343 K WOOI» MTKEET 

ouicaoo.

F.

MERLAiTKS 
ė* to metų ir suvjji paal< vioe 

Vietai, švietnnin 
švariam Fabrike 

Prityrimu* Nervikalimtils 
Geist imi kad Lietu vaitėn 
Valnudu* 7 ;3G iki 4 : t0 
Pum Dieniai Suimtoj 

$14 Savaitėj inokiiuintės 
Nuu štukio ♦Iti iki ę'J'i 

A ti šaukite 
SuiK-hiitnidimta Otfie® 

8awycr Bi.M.'uit Company

FARMOS! FARMOS!
HO akrų ramios lllinojuj geri bu

di akai Ir derlingu leme 70 akrų dir
hamus lw><r 10 akrų gunikio*, sod
nu.. gyvuliai. Menas Javai. Kalas 
14.000; savininkus mirė, moteris li
ko su malsts valkais Ultat persi
duos taip pigiai. įmokei reikia 01000 
u llkuatus ant lengvų itenokms'ių.

«•

---- ----------------------------------
Dr. L E MAKARAS

Llrturis Gydytojas ir Chirurgas 
■a—laadsi icses s». Mh-blraa Aru
ChkagoJ: 4313 Ko. Wood Str.

TtU Kienra* .akas, auo BUS nu Vite 
TsMauaa Yards TM.

r

OR. S. NAIKELIS

• e1S 1041 — 1049 W. ilnrrimm
savo pusė* per laikraštį viešai
paskelbiu, kad už išlietas ne-
kaltus ašaras atsilyginti nie
kaip neguliu, tik meldžiu, mnn

% ANT PARDAVIMO.

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dcsignmg Mokykla.
M u aus įsiems Ir mokymo bodu jųe 
trumpu laiku įtrauksite viso amą. 

to.
Nes turime dtdtUuatuo Ir gerta u- 

alus kirpimo. .l*Mgning ir siuvimo 
akyrlim, kur klskvtenas gauna garo* 
praktikos beauuukindauisa

Vlsuuae siuviniu skyriuose magino* 
varolAia elektra* Jtean.

Kviečiame kirk vien* ateiti blle ko
ki uo laiku, dieną Ir ar vakarei*, pa- 
eltiurėtl Ir pnalknlbotl dėl mbT'4-

I- t dnrdlao* sulig microa. vi
sokio ktllluus ir dydilo lė bet kurlau 
madų knygos.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. E. Kn-nk-fcn VedMits '
l»V rt. blAlb MTKKKT, ClUv-AGM.

Kaminui Lake St. aat 4-tų lubų

X

1.1 Krivis 
GVDVTOJAS Ut ClilKCllGAK 

Ofisas ir aTtsoline etate 
3153 bo. I1*1M«1 Str.

ValaaUo*: nve • tlil 11 ryte: nuo : Iki I pv portų uuo > ta Utį 4:W ratarv TrlrtMMM Tarė. IMI
□finas: 4713 So. Asbiand 
VaL IMI iki T v. rak.iNtaane, Urotar IMI

Am .

«■

i

Z/

•l i 
Tai. Drovnr 7043 

Dr. C. Z. VezeZts
IJETCVIS Ilt.KTIST.Vi

Valandos: šuo 0 ryto Iki 0 rak. 
Nedėliotais pagal sutartino

4713 SO. ABHULND AVEMTE 
arti 47-tos Gatvės

M

I13* akrų, tem* lygt Ir su gerais 
tautiškai* 14 akrų sodo. Kaina 37.- 
1.04 įmokei 31040, likusius ant leng
vų Mmok^Jimų.

44 akrų puse dirbamu* kita, gu-

a------------------- - — ■ ■ ■ .-----i
Tulefoitea Pūtimas 44

DR. W. A. MAJOR
GVDYTOJAS IR 

OHIRCRGAK 
IXtau tlTt* Mh hlCM A*e.

Adrnc* 4:14 iki t Mryte — 1 IH

I
■

X'

elkla ir tuMka* Kaina 33BM. Įmokei
1544 llkuatu, nnt ianiekoerto.

NeteUoaU* nuo 14 Iki 11 Iteyto
—a

44 ukrų. 34 akrų dirbamu* lelA-
ka*. ganiktu ir aedua ir aert budln-

»»)>>>»»** »4tai
T-Į-*----- *M

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

]

V. W. RUTKAUSKAS ’
ADVOKATAS

Ofisą* Iiidmtesiyp
44 W. U'ASUINGTOJf STIIECT

Kambarį* *0* 
TaL CcsjUbJ M3S

Gyvrnlma*. tl3 W. 33rd IM.
T«4. Vanta 44*1

«

J Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja r* meta! 

<>n-»» S14* So. Monru SL 
Kerte 33n> M-. llbcagD, IIL 

SPBCIJAIJHTAH
MotarUk ų. Vyriikų. taipgi ekro 

m Akų ligų.
JFUIO VAXJLN1»OS; Nuo » ryt* 
ki 10. nuo 13 iki 3 po piet. nuo • 

iki ■ valandai vakar®

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
1301 Weat 22nd bC

Kampas K Lasvltt HL
Tdeftmas Canal 0333. 
Valandos 1—b ir 7 Iki I vakare. 
Keaidensljn:

3114 W. 43nd M.
Telefonas McKinloy 4>ll 

Valaudvs. Iki 10 lOryto.

-

Depnrtnient of JnstiecV jau 
rengėsi prie visaiino komunis
tų areštavimo. vyriausias 
ngentns, Ward E. Thomson, 
kreipėiti prie darbdavių, kad 
tie priduotų vardus ir pavar
des tų, apie katruos kompanija 
abejoja ištikimybėj šiai šaliai.

Viena dirbtuvė, Kaljanai 
Lock Co,, turi labai daug dar
bininkų; daugiausia tm dirbą 
merginos. Dirbtuvės užvaizdą, 
nepažindama* visų darbininkų, 
kreipėsi dėl informacijų prie 
vienos merginos. AJ nežinau, 
delko jis kreipėsi prie jos. Gal 
dėlto, knd ji yra melagė ir 
“raudonkaklė.” Bet knip ten 
nebūtų, aš tą ypatų sužinojau 
au pngviba Ageut of the Dc- 
partment of Justiro.

Ta “raudonoji,” manydama,

iniu Hv. Antano parapijos sve
tainėje. Susirinkimų atidarė 

. pirm. M. Mažeika. Narių ati-
*irinko neperdaugiausia, vie
nok daug dahku nutarta ir 
pradėta kniktirie darbai, nes 
pas mus yru kam dirbti. Nes
pėjom iš Centru gauti siutų, 
tuojau viens, kita iš motorų ap- 
aioiiif mėgsti reikalingus ka- 
Mtviiuns daigtus. žinoma, M 
visos. Yra tokių, kurioms to
kio dalykui mažui npeuMU Yra 

*, ir vyrų joms fianaMij. Kiti iui- 
ką praleidžia visai nrnatniin- 
gkuis tiksimus. ų

Cicericėiai, vis' stokime dar
ban' Kiekvienas gelbėkime sa
vo tėvynę kuo galėdami: kas 
darbu, kas aukomis. Kas dro- 

: butinis VtMn darbužiams su
nešti yra pas p. J. (inbonakų-

49 Ct Kas turit atlie kad ji pmiirMiy* g«ra skyve 
| kuinų gerų drabužių, ceverykt),

atleisti manu silpnumą. Aš pri-
kui |!«*4 Kaina pttac inmeket Ūku

sipužįMu netik geriems Rock
fordo piliečiam*, liet ir visuo
menei. kad tame dalyke esu 
kaltus ir ateityj atcugriuon to 
vnntrt i

Taip-gi' tvirtai prižadu, knd 
ant toliau* daugiau melagių, 
snvndžjotojų ir liežiuvumką 
pek!aw*y.<‘iu ne tiktai Rockfcr- 
de, kur yra lubai pasižymėję 
“raudonukai” ir “randono- 
sioK.” bet jeigu mah primeitų 
gyventi ir kitoj apygardoj.

8n Dievo |>agvlhn stengtriuoii 
tą aavo si lj m urną ir klaiila at
eityj pataisyti.

Su pagarba,
Eržvilkuku.

RE1KAL1NGI VYRAI
Prie Moteli” dirbti virtuvėj, lau- 

drėj ir ant jrnrda,
Gera mokėsi im ir mlaiidtm.
-AboL »• ea .

si a* unt ikmokoartų. I

74 akrti eodri <rr1 budink-*!, mali. 
Hm ir gyvuliai Kaina 33040.

ICt akru tema gera, geri budin
tai 471 u2 akro.

3 po pietų — 4-M iki B:Bf veker*.

* JOSEPH C W0l.0N
—iUivib Atieviiaias

Lietuvos Pašto Ženklus
SHEBOYGAN WIS. T

knygynėlio. Programa yuaidė-

J. T.

n i» fjwi

lordo 
rai. P

ii 
kai.

akrai Irtno* au gerai. Inulln 
ir eodų 14750 00.

tau* auateteu minėtos termos turi 
būti parduotos | trumpa kuka, tel-gl 
kaa nčrit* paatoauideil proga, krate- 
kites dol platoanlų teformaclJv Muo 
sdroou.

Ikuum atnešti viri pežvmė- 
vieton. Viskas bus pasiųf-

Mr Peters 
Employmcnt Ertrance 

Congreas Hotel

l.r akrų m temo budinkai tr 
tvoros, randasi tarpo lietuvių. Kaina 
»U.»OO

•0
nitSkaa. Kainu jlatMte.

ElTHAt
PsrsIdurHt"rų Ir moterų dm- 

bulių krautu*.. varta. apie (ioums.oo 
ant grobtųjų pardnoom ui I7.0N.O*.

Vakario I ti. Lietuvon Vyčių 
51 kuopa buvo surengus pro- 
gnunėlį i*t«iinmui kuom™

FIRST NAT’L. R. & CON. Co. 
84a W. 33 Street 

yn

h: liteoni vy- iu. 
žinoma, buvo

“Dcpartuioflt of Juntioe” ir

mtuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimHiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiumiiniiiitiBi

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami

turės gera vardą pas SupL
Nelaon, pridavė apie dešimto jo iš dainę, dialogų. 

ryiiiH. varną genausių ir iš tikinimu- l,‘“x------- --  ”

F. Ht RMETKA
OUR- -JL's.!B

34 akrų arti prie Chteugne. budin- 
kai gyvuliai Ir magiam. 3SOOO.

-iq katalikų. Tome buralyj bu
vo ir viena teturiiugn našlė,

■kr«i •<•<*■■ bothakui tente ir

L. R. Kr. rėmėją W skyrius 
šeria vume, be skirtumo, at- 

Maj eitankyti j ftv, A n tą no pampi-

________

lU'ikklitiui prie visokiu landės 
darbo Geros valandos; graži vie
ta ir geras btnda*.

AtanUukilr: .
Lanndry Manager 

Employu.fcnt Enlrance . 
Congreu Hotel

Ptrtnausm p. M. Stauskaitė - ---------- ------ ----------------- —
aolo grožiai įdainavo: Stun- M^amMMat jaukam ncku-
tė rnanv motinėlė . Fu*kni 

vieog brė,uk i| geririušų Rock-* wW dialpga®: Teisybė tur vir-
_a*—■ — a., jjcakvcrho rolę atliko S.

SeklaitiK Miklino Radtin

.......... ■ ... . ■;

Dr. M. Stupnicki
2100 Se. Intugan Strwt

tkriMunan budim pagrantiino puuin) Lietuvon, tai Lietuve* Pnėto 
ženkiui (markė*,) kurios yra atvežios ii UHuvce, kad amerikiečiai tm* 
nipirkę valėtu nuiiųrti saviemaiema netik dr! laiškų bet ir didmmę *Q- 
n<, pinigų vietoje.

Kickvicnui perkanti* l.irtuvo* Pašto ženklų urmažiau kaip už 5 auk- 
amu* ($1^5) gauna paliudijimų, karį nutriunhu Lietuvon kartu au ' i 
r»nu» aenkUM, Uetuvo* Votėti* paketo c -.**» pinigai*, Pašto orte ’ 
Iždimu ateitytr.

PaMaaenkitat yra kitokių kainų: po 10, 15. 20. 30, 40. 50 ir 60 akati- 
kų. laipKi pu 3 ir po 5 aukoinu* viena. (100 alutikų sudaro aukautą). i 
Panadnuda po 25 eeutua už aukamą.

Lkėnitai Pašto ženklai p*nridt»o* tik iki 31 d. Kovo. 1WO m. Mažiau 
kaip už v imtų dUtrų tuariuŲ ne*iunčuunc.

Reikalaukite virtiniųner Tautus l'nuda skyriuos. |M** 
rtiorių,



CHICAGOJE.
b—----------------------------------------------------------------- ------ «
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 1 žmogžudžius reikia bausti.

Pirmadienis, vasaris. 9 
šv. Cirilius vysk. dak.

Antradienis, vasaris 10 
šv. Skolastika, pan.

d.

d..

NESUTIKIMAI TARPE DAR 
BININKŲ UNIJŲ 

VADU.

Dažniausia jie pasibaigia 
žmogžudystėmis.

Cliicngos spauda pagalinus 
prakalba aiškiai, knd toksai 
mieste stovia tikini jau nepa- 
kcnrinmns. Ir reikalauja. knd 
kiekvienas suimtas žmogžudį? 
turėtų Imt k ik uišt rin tisini bau
džiama.*.

Sako, tokios žmogžudystės 
darbininkų vinių tarp- tik ten 
galimos, kur gyvuoju bjaurins 
politikinės intrigos, 
žmogžudžiai 
]uiliekami L-

darbavimu paliuosuojanii iš 
kalėjimo.

.Ink tik ne dol vienos žmo
nių gerovės, |wt dol ]utčios 
miesto gnrhė> reiktų galvažu
džius naikinti, juos kuoaŠ- 
ITinusiai baudžiant, kaip lie
pia valstijos įstatymui. •

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

ATSIŠAUKIMAS I BRIGH
TON PARKO LIE 

VIUS.

" T' ' H

goję palnidulm- “Mass” En- 
rigbt. Buvo iškilmingos laido 
tuvės. Balyvavo daugelis ('Iii- 
♦agns (silitikų ir politikierių. 
Buvo senatorių, teisėjų nbler- 
manų, miesto valdininkų.

Enright buvo vienas iš dar
bininkų unijų vadų. Pats truk- 
Hmtidiitis. Aną vakarą jį nužu
dė jo priešininkai. Nora En
right kas momentas kiekvie
nam žingsnyj tikėjosi pasį- 
kesiniiiKi. Tečiana visas lai
ka- stiprini snugodnvosi turv- 
dnvo palydovų. '

Nelaimingąjį vakarų jis bu 
is šalę savo namų 

parvažiavus jam,iš vidumies- 
. rio ir ant vietos nušautas, nes- 
pėjus išlipti jam net iš auto- 
iiioliiliaiis.

Kuomet jis važiavo automo
biliu namo, paskui jį sekė ki
tas automobilius su gnlvnžu- 

! džiais. Ir šitie jį tie? namais 
|MI.-lgUVO.

Nužudyto Enright rekordas 
buvo purvinas. Jis buvo kulti 
namas už kelias žmogžudys
te?. Pirm kelerių metų buvo 
nunanšta* kalėjimu už vienų 
žmogžudystę. Bet buvo pa- 
liuosuota-.

Policija per kelias dienas uo
liai teiriuvasi žmogžudžio. Ir 
pagalimi* sunokė. Jis yrn To- 
ny Cifnldo, iš Bostonu, atke
liavęs čia sporijalini nužudyti 
Enright’ų. Jį nusamdė tų dar
bų atlikti Enrighto priešinin
kai-

Baisios nedorybės.

Tarj»' darbininkų linijų vn- 
dų, yjmč italų, Chicagoje jnu 
|»er keliolikų metų -rkn dide
li nesutikimai už pirmenybę, 
už papirkimų dalinimą-i.už jm*I 

inga> virta* ir kitokius |>ur- 
'inus <fiirl>iis.

Per krliuliką metų tie ne- 
otikhnai pasižymėjo žmogžu- 
vstėmis. Nužudyta apie 23 vi
lkit* darbininkų vadai. Juos 
už.uiiė arba palys ją ptičši- 
inkai, kiti vadai, arba saindy- 

> proręsijonaliai žmogžudžiai.

kiekvieno? žinogžmlystės 
ilicija suskanta surasti pik- 

adarius. Dažninusia ir suran- 
ia. Pastato teisman. Ir tie daž- 
ainnsin išsisuka. Gi jei kartais < 
ir patenka kab-jiiiiiui, veikiai , 
iš ten paliuomiojami.

Nuo bausmė? galvažudžius 
(apr*migojn visokios rųšies jų 

draugai politikieriai, turintie
ji visur intekmo. Turi jie kru- 
VBs pinigų, katrie visur lošia 
svarbiausių rolę.

Ir to* nedorybės nepasibai
gia. No? nužudytų šalininkai 

š-ailtrrfciin aniem*, kiti vėl ki-

] ......

į. vo užpulta

kuriomis 
pridengiami ir 

užtarnautos Imu- 
jioiitiklorių pn*i-

PRAŽUVO SU $38,000 BOND
SŲ-

Ilnrri* Trust & Snvings ban
ko* pasiimtojo? Frante ana 
dieną buvo pasiųsta* fodora- 
lėn bnnkon su laisvė?
bondsų. Bon<l*ai buvo vertės 
$50 ir $BX). Norėta juo* pa
mainyti bondsais didesnių su
mų — $500, $1.<X»O ir $5.000.

Franto nuėjo fcderalėn ban- 
kon ir lmndsus pamainė. Brt 
atgal nosugryžo.

Dabar policija jo ieško. Sa
koma, ar
bondaais, ar kritęs auka pik
tadarių.

Frante 
ir nesenai
kamantinėja jo moterį.

ji* Im? pabėgęs su

vrn buvęs kareivis 
vedę*. Policijų

APMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ.

Aną dienų plėšikai užpuolę 
apmušė, pašovė ir apiplėšė te
lefonų kompanijos kolektorių 
Louis Ztihn. kuomet tasai iš
ėjo iš narnų num. 464 AVest 
Divirion gat. Palipta $42.

MIESTE BUS PAGERINTA 
KOMUNIKACIJA.

Miesto majoro Thontpsono 
paniurta komisija png»>rinti 
mieste komunikacijų, sakonin. 
nutariuri vidumiestyj padirb
dinti požeminius geležinkelius. 
Nes Im- to ilgiau jnn negalimu 
apsieiti.

Aiandie gatvekariai ir viršu- 
tinini geležinkeliai neįstengiu 
žmonių nuvežti į vidumieatį ir 
paskui išvežioti.

PIRKITE KARĖ8 TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S S ).

>■ fieuir ir kovn cinu *nvo keliu, 
t Tos nedoryl?'^ ir nehu* .*ustnb- 
1^'iK’tos. kaip ilgai visur turės 
t «avo intakų politikieriai.

■ Dnriiininkų unijos savo vn- 
_ du* brangini apm<>kn. Bet tie 

vndni nedirba nieko darbinio 
Ubui, tik tarp Mivę?« ėdasi 

Mgž pirmenybę, kad d®r J”0- 
C g

melų

Inis-

tuk- 
rnn-

A. f A

V. BUOVITIENE
(f\, li-tų l'*alallė.)

IVrU-KySr mi Unn |Mi«anll«i 
, t, V:8u takarv. imi nv
Iki.n Kimu-4 IMS rodai* Kau
no k«iIi.. Ka-cinlv (>■«•, StrkA- 
no. |nra|il>,) KrKaliiKI -odoj. 
\m>-r>k.>>u huto alki-Uatu. IKK

Pa Ilk u ilkk-Kam nulImllBH- 
»>r< Oomlnik. >lu<l,ių. tfafau- 
r| Vklę * tnvli/ kr<«ri» bro
liu- tr «tm* w**tg

I M Simtotr*. kainynai Ir pn- 
yra ki uSlanil dalu au

ti lakiotu* 6*r. kurto* |vyk* n- 
lamtokr «a«arto ta. rytr. *u 
n-*lultnrruni» |xa>Al>l<iml. Xc. 
kalto l'rukMėJimo P. H. |iarn- 
(Uk>« Ualn«<-k*g- lUirliion Par
ke. I*t> paanaMą a. a. Vrrnulko* 
huną- bu* 1*1,dėta* | Ui. Kaai- 
mlrru ka|kur--.

a ** rnuaty* nuadaai po nuai. 
:ui u nt.

«

iuų.' k.ui’Kuii, kun*? gina tė
vynę; nž tuos pinigus bus pa; 
rūpinta kurinės medžiagos.

Taigi h ri gilt opa r k iečiai, vi
si iki vieno eikime j prakal- 
Ims, kurios bus 10 d., š. m., 
pirkime ko< langiau *ia !«. L. P. 
bonų. Kas negali už pinigus, 
lai ima nnt išUMBešČin. Kas 
nognli ant išm$aesėio, lai at
neša Amerikos Liberty bonus. 
Čia yni paskola, ne auka ir ji 
bus grąžinta *u dideliais nuo
šimčiai.*.

J. K Encheris.

Iš BRIGHTON PARKO.

Svarbios p r aka) I m >.* bus utnr- 
i liuke, L0 d., a. iuj, buziijumję 
svetainėje, 44losir So. Fairfie- 
ld Avė. Pradžia 7:30 vakare.

Yrn užkviesti įžymus kalbė
tojai, kurie išaiškins daug ol*‘- 
jotiuų dalykų kas link Lietu
vos finansinio padėjimo ir pa
aiškini- Lietuvos jMilitiniua 
klausimus.

Tat visiems yrn svarini iš
girsti. Prakalbas rengia visų 
draugijų atstovai.

Kviečiama brightonjiarkie- 
čius skaitlingai dalyvauti.

Rengimo Komitetas:
J. A. Mickehunas,
J. Petraitis,
J. K. Enteris.

< lorbiąmi viengenčiai:— 
l’«*r jankius šimtus 

mu.*ų tauta kovojo su įvairiai* 
priešai*: lenkais, rusais, vo- 
kiiH’iais ir kitais* liet po pra
gaištingos Liublinu unijos 
Lietuva ne’urėjo progos kovo
ti uz savo teises atvirame ka
re* lauke, lwt ji knriavo tam- 
siame kalėjime, su cvložininis 
rotorini? net ranku ir trata 
i'asaiiii.* mintiju, kud Lietu
va senai jau mirė tame kalė
jimo, taip knip jos sunai mirė 
toli už Baikalo. Silūre. Archan
gelske ir kitur. liet ne! ftiun- 
<lie ]m*aulis jiamatė, kad Lie
tuvn netik nerųlrė kalėjime, 
l>ct sugriovė tns akmenines 
kalėjimo sienns. Šiandie pa
saulis pamatė, knd ji dar gy* 
va. O ta? kraujas, kuri jos 
šunų* liejo |H*r ]H>nkis šimtus 
metų, lig tie vandens lašeliai, 
kurio varvėdami viens po kito 
prakiurinn storinusį akmenį, 
nukirto storus retežius nuo 
rankų ir kojų ir šiandie jau 
nei vienas Lietuvos sunūs nė
ra suvaržytas gudų, bet liuo- 
soniis rankomis, iškėlęs Lietu
vos vėliavų, kovoja už savo 
šventas teises; gina Lietuvą 
nuo lenkų, kurie norj jai hitus, 
dar storesnius, vergijos rete
žius uždėti, kurių Lietuva jnu 
l»er amžius negalėtų numesti. 
Narsus musų broliai Lietuvo
je. matydami lenkų niekšiškus 
darbu*, suprazdami jų pienus, 
jmsiryžo mirti. lw-t never
gauti jiems.

ftiundienų jie jnu pildo savu 
jui*i>yžimą.... miršta kovoji* 
hn*i, ]>usnuogini, nlkanL bet 
linksnių*, nes kovoja už 
vę ir neprigiilmylię.

O mes, budnmi už trijų 
stančių mylių, stovime
kas nuleidę, retkarčiais atsi
dustame, funlejuojamv, pasi
ginčijame tarpi* *avęs... ir vis
kas. Rodos, kad mes esame 
per toli nuo kari*? lauko ir ne- 
iuriine tokių šautuvų, kaip 
vokivčini kari šaudė j Paryžių 
u.': 70 mylių. Bet ne! Broliai, 
nemanykime taip! Mes turime 
dar geresnį, negu vokiečiai tu
rėjo. Musų šautuvas jau iš
bandytas. Vokiečiai su savo 
didžia usiunus pana ui) j km mo
lėmis neišvijo prancūzų iš 
Paryžiaus, bet kada mes pradė
jome vokiečius bombarduoti 
iš Amerikos, už trijų tuks- 
tnn’ių mylių, su amerikoniško- 
iiiis šiintdolierinėnns, pirkdami 
l.ilsTtv ir Victorv lmndsus, tai 
vokiečiams taip pasidarė karš
ta, knd n»*t jų knivris nuvirto 
nuo sosto, nunirtu karūnų ir 
jmhėgo. Tų visa padarė ne kas 
kitas, tik Amerikos dol ir ris, 
prie ko ir mes, lietuviai, ne
mažai prisidėjome.
ftiandie mes turime netik tuo? 

Isinns, kuriuos pirkome, kad 
pagelbėjus Amerikai laimėti 
knrę. bet turime dnr kelis kari 
daugiau grynų dolierių, ku
riais šiandie pradėkime bom
barduoti lenkus Vilnioje. Pa- 

Isaiarys jiems ten karšta ir ne
tik Vilnių apleis bet jr visas 
užimtas Lietuvos Žemes ir ne- 
K*yš jnu unugmu Lietuvon, 

laimingi mes esame, kad 
turime tokį šautuvų, kuris šau
na per tris tūkstančius mylių 
ir ten ardo priešų tvirtoves. 
Nereikia mums būti apkasuo
se ir ten *avo g) vastMi padė
ti Viskas kų mums reikia da
ryti, tai pirkti Lietuvos Lais
ves Paskolos bucus ui vieno 
ar dviejų menesių uždarbį.
Cž tuos pinigu? bus aprūpinti kiti gale* prų^

IS T0WN OF LAKE.

Bendras priėmimas Lietuvos 
Misijos.

Praeitam sekinadienyj, va«a 
rio 1 <1., ftv. Kryžiniu, parap. 
salėje vietos dviejų l»onų par
davinėjimo stočių valdybos 
nariai turėjo posėdį., kurio 
tikslas buvo sudaryti sutartį 
liendru priėmimo Lietuvos Mi
sijos, kuri inųa. kolonijų at
lankys vasario 16 d.

Iš Katalikų Vienybės suda
ryto komiteto dalyvavo su 
sprendžiamuoju balsu: Al. Pa
navas, V. Stancikas, Jonas 
Baltutis ir kun. N. Pakalnis. 
Iš draugijų sųryšio bonų ko
miteto valdybos narių su 
sprendžiamuoju balau dalyva
vo: A. Kareiva, J. Parknuskas 
ir J. Viskantas. Posėdyje pir
mininkavo Kun. N. Pakalnis.

Prie tikslo eita rimtai. Pir
miausia sutarta bendrai pri
imti Misijų. Kadangi komiteto 
vieno ir antro noras ir jms- 
tangos yra Misijų priimti k<>- 
iškilmingiausiai ir sutraukti 
milžiniškų minių žmonių, tai 
Scnool Haii pa-irodė pormnža. 
Visų buvo noras, kad salė bu
tų didžiausia, puikiausia. Tat 
nutarta Misijų priimti'Peoples 
Toatro salėj. 1620 W. 47 gat- 
vės, nž kurių rrikčs mokėti 
320 dol. Tokiu budu įžanga bus 
50r. kožnani. Jei i liks pelno, 
tai tas pina- ha* perduotas 
IJetuvos ftauliamJR

Ant galo nutarta, kad vaka
ro vedėjom butų p. Klijušius 
gi gerb. kh-Lmaf kun. A. 
Skrypko supažindiaa publikų 
su Misija. Toi> -riiąm veikimui 
minėtas bendras ii 6 asmenų 
kom. laikys karta quo karto po 
sodžius, pasidalina darbai*' 
ir, žinomn, dės pastangas, knd' 
Town of Ijike kolonija savo 
puošnia iškilme pralenktų ki
tas.

Iš TOWN OF LAKE.

■ • -
Kiųsljų l'UtktųUb — įlActlftsJ Ii 
Lietuvon bonų vėliaus. P»h- 
kui bus pagarsinta, kiek vien 
vyčiai išpirko Lietuvos Pasko
los bonų.

Pradžių jau turimo. Vary- 
kimčs iki 5 tūkstančių ar dau
giau. Vykinima? ly. Laisvė* 
Paskolos turėtų mums būti 
šventa priederme. Ai? pavyz
dys lahni tiktų ir kitoms T«wn 
of Lako draugijoms.

UždnriusJ-usirinkimų įvyko 
programčlis. M. Jocaitė Įiadai- 
navo solo. Z. Navickaitė pasa
kė monologų, gi K. Ivinskas 
pasakė prokalbei?. Dalyvavu
sieji programoj asmenys savo 
užduotis kopnikiausia atliko

A.GIcapuuUellUU.

-
ivikui u daugiau teteisi i 

tokių pasišventusių narių, ku
rie ir kitur galėtų traukti jau
nimų prie taip prakilnios orga
nizacijos. kaip K Vyčiai.

Anl galo p-lė M. R. atsisvei
kino sn svečiais ir su trio pasi
baigė vakaras.

A. B.

IS BRIDGEPORTO

U Vyčių 16 kp. surengė 
šciinininį vakarėlį 29 d. sausio, 

iš. m. Tiksiąs jo buvo pagerb
ti atsiskiriančių vvtę, p-lė M. 
Bu jauduli tę. Ji turėjo apleisti 
Cliicagų dvi kai-kurių priežas
čių ir išvažiuoti į New Yorko 
valstijų. P-lė M., B., buvusi 
vytė 16 kuopos, gana daug 
jtasidarltavo vietinėj kuopoj, 
nes nebuvo surengto vaknro, 
kiirinmo ji nebūtų inėjusi j 
komi.-ijų, ar šeimininkes, o 
kiek taip pasidarhavo Tantna 
ir hažnveios Inhui. žodžiu sa- 
kant, <iavė pavyzdį visoms) 
mergaitėms.

Minėtas vakarėlis buvo su 
programa ir užkandžiais. Ke-j 
Irtų dainelių pndainnvo p-nasl 
J. Ramanauskas ir M. L. Gu-|

IS NORTH SIDE.

Seredoj, vasario 4 d., š. ni„ 
ftv. Mykolo jiarapijos svetai
nėj įvyko L. Vyčių 5-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas.]

Posėdį atidarė pirmininkas 
su malda. Visųpirmiauria ft-l 
duota ra noria i Ranoria® R bu-1 
iunio \uKuio, kuriam buvo 
vaidinta “Kantri Alenn 
rodė, kati gryno 
$129.95, Paskui

” Pa- 
]»elno liko 
raštininkas 

išdavė raportų iš Apskričio 
susirinkimo. Taipogi išduotas 
raporto.* kasi ink kuopas nori-, 
fotografavimo. ftitaM dalykas 
atidėtas ant tolinus dėl kai
kurių nepatogumų. Po to sekė 
skaitymas laiški) užkvietimų. j 
Pirmas buvo užkvietimus į1 
Apskričio pasilinksminimo va
karėlį, antras į ft-tps kuopos 
vakarų ir trečias į Moterų j

«

rinskaitė, ir duetų plės O., 
Mikniutė ir E. Jovaišai te. Bu
vo moksleivių, turie kelinis 
žodžiais prabilo į svečius. Vie
nas, kitas iš kalbėtojų išreiš
kė apgailestavimo jausmus, 
bet kni-kuris ir pasigerėjimo.

Itozanėuran ėv, rvnguunų vaKa. 
rienę, Vari užkvietinmi pribū
ti.’

Tnčštn ir nutaria po velykų 
xnrengti pasilinksminimo va- 
karėlį ir atvaidinti “Paliegę- 
lė.”

Kuojion įsirašė nauja* nn- 
rys, Kastantas Žilinskas.

Susi rinkimas uždarytai su 
malda. kurių ntkalbėjo dvariš
kas valdovas.

Po susirinkimo sekė žaidi
mai. kurie tęsėsi iki vėlumai.

Taškutis.

“DRAUGO" OFISE

galima gauti likietų Uei 
gos į svetainę kur 15 d. vasų^ 
rio bns priėmimas IJrtuvuŠ 
Minijos.
Tikietų kaina: 50c.

®wc c
. Oi_ _ _____________ '•

TOL SAVINOS STAMPS 
ia»UED BY THE 

UN1TED STATĖS
COVERNMENT

Atyda Brighlonparkicčianis!
|z Alunml nranr*i| kad at

Lietuvys Aptiekorius
I atidariau apUak* *nl Maplraood ava. ir <4.|oa galvaa. kur bua pil

domi rcwlpl»l Ir parduodamo* vlnokio* nduolca Ai e»u carai ap«l- 
taialaia ir cniiu duoti paAartmua.

klrtdtfu ntallnnk/tl | aptuk*, o btiallr uf|5anl<UnU.

Stanley Prihodski,
4358 So. Maplewood Avė., Chicago, DL

TKUSFOgAS WCRIXJ.FV
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AR ŽINAI

i
---------- i

Vasario 4 <1. L. Vyčių 13 | 
kuopa laikė savaitinį suririn- j 
kimų. Aptarus savus reika
lus, pirmininkas, -Al. Panavas, j 
trinčiai papasakojo apie pirki- j 
m^ Lietuvos Paskolos bonų. j 
Paaižkininui* priimtas ir Vy-ll 
čiai, buvusieji salėje užsirašė 
bonų virš 1000 £1. Kadangi 
nevisi buvo

i
IŠTIESK PASELrOS RANKĄ 

SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

Kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta greitai S 
gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje! ■

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Jtandrovė ir keliai persiimti- 
x mni ast tiek jialengvėjo. kad dabar mes už kiekvieną dolrerį per inųs pasiųsta iš

mokamo lJetuvoje.

50 AUKSINUS
Kurie sinnrin $100.00 nr dauginus, tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ ,

• Persiuntimas Gvarantuotas
Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon 

ir yra išnaikumi į vienų mėnesi laiko.

Dėl platesnių informacijų rašyk tuojau* ant žemiau paduoto adreso Jei nori tai 
gali pinigus miniu prisiųsti, priduodant aiškini surašyta savo adresų ir kam pini
gus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

už kiekvienų dolierj.

š Lithuanian Sales Į
120 T ’ z ~

. r *•
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