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METAI-VOL. V. No. 36 

Anglija Toli nuo Taikos 
su Bolševikais 

Airija gali tikėties tik 
savyvaldos 

PASIDUODA TALKININ-
KAMS BUVĘS SOSTO 

ĮPĖDINIS. 

ATIDARYTA ANGLIJOS 
PARLAMENTAS. 

Turėta prieškarinės 
iškilmybės. 

imtos savaip; reikalais. Tuo 
tarpu talkininkai jau nenori 

įduoti reikalingi} lėšų priešbol 
: ševi kiniams generolams. 

Su bolševikais taika negali-
— mayi kaip ilgai jie neprirodys 

Londonas, vas. 11.- Vakar civilizuotam pasauliui, kad jie 
čia su nepaprastomis iškilmy-mėra barbarai. Bet jie to ne-
bėmis, karaliui dalyvaujant,, kuomet negali padaryti. 
atidaryta parlamento sesija. _-. , . . 

, , : , . , , , . , ... Nėra baimes. 
Karalius lordų bute skaitė. 

savo kalba. Bolševikų nėra ko bijoties, 
Paragino pai amentą pasi- j pasakojo premjeras. Nes jie 

darbuoti klausimais: prieina- į neturi spėkų įsibriauti į aplin-
mesnio apšvietimo, Airijos li-Įkines šalis, kadir i artimuosius 

kimo, anglckasyklų patvarky- [rytus. Jie negali suorganizuoti 
įno, parūpinimo daugiau mai- j stiprios armijos, 
sto namie, ir tt. Premjeras sakė, jog Rusija, 

Airijos klausime 'pažymėjo, j jo nuomone, bus galima pagy-
jog šitai parlamento sesijai4ms dyti nuo bolševikizmo epidemi-
paduotas Airijos savyvaldos j jos pradėjus su tos šalies gy-
bilius su tikslu Užtikrinti tam• ventpjais vesti prekybą. Gy-
kraštui geresnę valdžią. ventojai, aprūpinti reikalingais 

Tai ne viskas apie Airiją, daiktais, verkiau patys susi-
Premjeras Lloyd George pas- pras ir nusikratys ta eįidenu-
kui kalbėdamas pareiškė, kad ją. Pasveiks nuo ligo<. Tuomet 
baisu Airijai duoti ir savyval-jsu Rusija ir vėl bus galima su-

Sakosi atsakąs vienas už visus 
kitus. 

BOLŠEVIKAI SU LENKAIS 
TAIKINSIS VILNIUJE? 

Washington, vas. 11.—Buvęs 
vokiečių sosto įpėdinis prisiun
tė kablegramą prezidentui 
Wilsonui. Kablegramoje sako, 
jog jis pats vienas pasiduoda 
talkininkų teismui ir atsako už 
visus kitus reikalaujamus vo-
uecius. 

Iš Baltųjų Rūmų pranešta, 
kad prezidentas tikrai gavęs 
kablegramą. * - , 

NORI IŠGELBĖTI KITUS 
VOKIEČIUS. 

dą. Nes, sako, galvažudžiai ne
gali valdyties. Tr todėl iš Airi
jos kariuomenė negali but at
šaukta arba jos skaitlius su
mažintas. 

siartinti 
tini. 

civilizuotam pasau-

Sutartis nėra šventa. 

Prisimindamas taikos sutar-

Negalima taika su bolševikais. t Į su Vokietija premjeras pa
žymėjo, jog Vokietijos privalu-

Kalbėdamas apie Rusiją prem- inas sutarties sąlygas pildyti. 
jeras pasakė, jis manąs Euro-; Bet sutartis, sakė, nėra šven-
poje nebusianti įgyvendinta tas 'daiktas, kad ji turėtų but 
reikalinga tvarka, kol Rusija i nepaliečiama.* Ją galima, su-
nebus pastatyta ant kojų vi- j lig reikalo, peržiūrėti ir kai
šam savo stiprume. j kurias sąlygas pamainyti ki-

Bolševikizmas nėra jokia de-Į tokiomis. j 
mokratija i r Rusija turi but I Jei Vokietija aiškiai paro-
atgaivinta su priešbolševikine (lys, kad ji širdingai pildo sn-
valdžia. • tarties sąlygas, Anglija visuo-

Bolševikizmo negalima su- į met vokiečiams duos pagelbą 
truškinti ginklais, sakė prem-J arba palengvins jų priedermė-
jeras. N"es kaimininės šalys už '.še. 

Amsterdam. vas. 11.—Buvęs 
Vokietijos sosto įpėdinis prin
cas Frederick AVillielm pasi
siūlė pats vienas pasiduoti 
talkininkams vietoje kelių šim
tų vokiečių, katrų reikalauja 
išduoti talkininkai. 

Buvęs sosto įpėdinis sekan
čio turinio telegramą mušė An
glijos, Belgijos ir Italijos ka
raliams, Sųv. Valstijų ir Pran
cūzijos prezidentam ir Japoni
jos imperatoriui: 

"Kaipo buvę* sosto įpėdinis, 
aš noriu užimti savo šalies 
žmonių vietas. Jei talkininkų 
vyriausybės nori aukos, tegu* 
paima mane vietoje 900 vokie-

-katrie iiinm a t l ikę jokiu 
piktų darbų, kaip tik patarna
vimo savo šaliai karės meru/* 

Varša\ta, Vas. 11.-—Lenkę su 
bolševikais paikos klausimas 
progresuoja. Parenkama vieta, 
kur turi įvykti taikos tarybos. 
Lenkai nori, kad tas butų Ry
goje. Bolševikai sako, paran
kiausia tarybom* .vieta butų 
Vilnius. i 

j * , » 

SNIEGAS PADARĖ DIDE 
LIŲ NUOSTOLIŲ 

NEW YORKE. 

Gatvės dar nenuvalytos, \ nors 
tūkstančiai dirba. 

PRANCŪZIJA NEGALI IŠ
SIMOKĖTI SKOLŲ. 

• • I I 

Už skolas, turbūt, atiduo* ko-
lionijas. 

New York, vas. 12. — Pra
ėjo visa savaitė, kuomet čia 
sįautė baisi vėtra su sniegu, 
(latvėse sniego buvo tiek daug 
priversta, kad dar ir šiandie 
daugel vietose gatvėmis nega
lima nei praeiti, nei prava-
žinoti. 

. • 

Kasdien tūkstančiai darbi 

Nužudyta 1,400 vyri), moterų 
ir va 

• 

KAREIVIAI RENEGATAI 
NUSKANDINO GARLAIVĮ. 

Nužudyta 1,400 vyrų, moterų 
ir vaikų. 

Karptin tuo tarpu vos-ne-vos 
slinko lauždamas po savimi te-
dus. Kareiviai keliais šoviniais 
pataikė laivan. Bet tas nesulai
kė laivo. 

Kuomet Karptin suspėjo iš
eiti iš ledų ir jau buvo mano
ma išsigelbėti nuo kareivių -re-

Paryfius, vas. 12. — Ofici-
jalėse sferose kalbama, kad 
Prancūzija už savo skolas tur 

rės atiduoti kolionijas Angli
jai ir Suv. Valstijoms. Anglijai 
skiriama Madagaskaras ir So
mai iland, gi Suv. Valstijoms 
—Guiana, Martinicpie, Gude-
loupe ir Saint Pierre \liquelon. 

Pramuizijos skolos didelės. 
Gi šiandie nupuolus pinigų 
kursui finansinis stovis taip j 
paaršėjo, kad prisieina imties j 

Novorosiisk. sausio 21 (su
vėlinta ).—Keturiolika šimtų 
vyrų, moterų ir vaiįrų žuvo ju-

ninku dirba.. Tūkstančiais ve-j*ė«e pinu poros dienų, kuomet ™>#atii šaudymo, staiga vienas, 
rusų kareiviai' anuotų š o v i - 1 k i t a s i r trečias šoviniai t>ramu-
niais suskylėjo ir nuskandino įS(1 J a m s o m ) -
rusų laisvanorių transportą; Daugelis ėmė šokti Iš laivo. 
Karptin šalimais Marjupolio, 

zimų išvežamas sniegas ir ver
čiamas upėn arba prieplau
kom 

Kai-kuriuose priemiesčiuose 
visokiomis priemonėmis susi
siekimas vos galimas. 

Apskaitoma, jog i pirkliai, 
išdirbėjai ir kiti čia kasdien 
paneša 5 milijonus dol. nuos
tolių. 

TAIKOS SUTARTIS 
SENATE. 

VĖL 

Azovo jurėsė. 
Bolševikų kariuomenė buvo 

vos už kelių mylių, kUomet 
tūkstančiai pabėgėlių susispie
tė į nedidelį Marjupolio uostą, 
kuomet sausžemiu jau nebuvo 
galima pabėgti. 

Kiek palaukus pasigirdo lai
ve smarki ekspliozija ir tuč-
tuojaus pakilo debesys durnų 
ir garų. , 

Nuo kranto buvo matoma, 
kaip žmonės iš skęstančio lai 
vo pradėjo šokti į jūres. A] p 

Sakoma. į mėnesi busianti ra
tifikuota. 

kokių nors priemonių. Washington, vas. 12. Se 
Greitu laiku pasibaigs lai-; n a t o r i l l , L()(lge taikos sutartį 

kas, lig. kurio Prancūzija tu- i f e ^ sugrąžino senatui ap-
ri išmokėti <kolas Anglijai i r į t a r t i > D i s u u s i j 0 s prasidės at

einantį ]iirinadienį. 

VOKIEČIAI GAMINA 
SĄRAŠĄ. 

Paduos talkininkams su nuro
dymais prasižengimų. 

Ispanijai. Bet šiandie apie tų 
skolų atidavimą negali but 
kalbos, kuomet nupuolus pi-
nigų vertė. >įes tai butų tik- j k a y ^ r i < ^ H pastabomis, kaip 
roji pragaištis šaliai. t o n o H r e p ublikonai senato-

Kasgi reik daryti? Kitokio L* i 
išėjimo nėra, kaip tik parsis-; T ^ H a l

,
n a s M o k a s , k a ( 1 r M t i . 

kirti su kai-kuriomis s a v o « f i k a v i m a }n:&n^ni[ negalimas 
kohonijomis. daiktas. Nes nuo to ratifikavi

mu Suv. Valstijomis R W r L į priklauso abelnas stovis 
cuzijai mažai vargo. Suv. V a l - į k a i p A l n e r i k o j t a i p Eufopoj. 
stijos gali imlaukti ne tik, 
skolų, bet ir nuošimčių už į F R I E D R I C H BUS TEISIA-

Oficierai, vvriausybės v a l - j ž i m t a s ž n i o n , u ******* a n t - ? - -
dininkai su savo žmonomis i r | ^ o ir tuo tarpu išsigelbėjo. Bet 
Vaikais subėgo transportan i « 1 , k i m a s nežinomas, ar jw 
Karjitin. Laivas buvo pi lnutė- lP a s l e k^ k r a S t a ' a r *e- N e s n^" 
lis. Laivui slenkant nuo k ran to \ u M Z° , m e s t a n i n ^ ° ^lševikai 
per ledų lvtis, likusieji pakėlė i r t e n a i v , ? k a ' s * * * * ? 
demonstracijas, kad jiems* nėra K l t l v181 P r a ž t t V 0 podrmiff 
jokios pagelbos ir turės mnū- s u l a i v u ^'^ ^Xm^- U ž ** 

valandžio po eks<pliozijos t i bolševikams. 

Pradėta šaudymai. 
Spėjama, jog j mėnesį laiko' Taife likusių ant kranto bu-^ i r l i u . a t v e ž ( ' rusų laivas Vio-

sutartis bus ratifikuota su 

Karptin nuskendo, 
Apie tų baisią tragediją čia 

vo keli šimtai kareiviu. Tiei le* ta< kurs pusvalandžiu pir-
tuojaus susibūrė į kuopas ir ^ * u »*' karptin buvo apleidęs 
nusprendė pereiti bolševikų 'Mar^upolį. 
pusėn. Tr kad parodyti savo Violetta buvo tik už pusant-
ištikimybę bolševikams, jie ros mylios nuo Karptin, kuo-
pradėjo šaudyti į palengva at- met tasai apdaužytas skendo, 
sitolinantį laivą. Violetta kapitonas bijojo 

Dalis kareivių tečiaus nepa-!<luoti pagelbą laivui Karptin. 
sitenkino šautuvais. Jie midų- Nes gal ir šį laivą butų pati-
mė netolimon artilerijos sto- kęs toksai likimas. 

TIK DARBAS GALI PAGY 
DYTI PASAULĮ. 

ANARCHIJA ODESSOJE IN 
ĖJUS BOLŠEVIKAMS. 

Daugiausia reikia dirbti vo
kiečiams. 

3,000 pabėgėlių Konstan-
tinopolyj. 

Londonas, vas. 11. — Natio-i Konstantinopolis, vas. 11. — 
»e~ Į Kuomet aną dįeną bolševikai 

neralis sekretorius James Hen-1inėjo Odesson, mieste pakilo 
ry Tbomas čia kalbėdamas pa- | a n a r t»hija. Gatvės* ilgas laikas 
žymėjo, jog šiandie pasaulio! i į e j o s i kraujas. Xe s rusai ne
stovįs yra toks opus, kad bile m a n e gražumu apleisti miesto 

i r duoti vietos bolševikams. 
Tarpe šito miesto ir Odessos 

pertrauktas kabeliu susinėsi
mas. 

koks netaktingas pasielgimas 
gali pakelti gaisrą. Ir pakilu
sios iš to nelaimėj daugiausia 
paliečia ne kitką, kaip tik pa
čius darbininkus. 

Kad pagydyti pasaulį yra 
reikalingas padidintas ir uolus 
žmonių darbas, sakė Thomas. 

Šiandie Anglijos darbininkai 
turi dirbti ketvirtą dalį* dau
giau to, kaip jie yra dirbę 
pirm buvusios karės. Prancū
zai savo darbą turi padvigu
binti, gi vokiečiai turi dirbti 
18 kartų sunkiau/ kaip pirm 
karės. 

Nes tik darbu bu s atgaivin
ta Europa. 

Berlynas, vas. 11.—Vokieti
jos vyriausybė apgalvoja atsa
kymą talkininkams, į šitų rei
kalavimą išduoti vokiečius 
karvedžius įr kitus prasižengė
lius karės inetu. 

Su atsakymu Vokietija pa
duos talkininkams taipgi sąra
šą talkininkų karvedžių, karei
vių ir civilių valdininkų, kat
rie karės metu prasižengė. Sa
koma, bus paduoti gryniausi 
faktai apie jų prasižengimus, 
lygiai taip, kaip talkininkai 
paduoda apie vokiečius. 

Bet Vokietija nereikalaus 
tuos prasižengėlius išduoti, 
kaip šiandie daro talkininkai 
su vokiečiais. Tik nurodys, 
kad tie žmonės yra kalti teis
mo ir atsakonrybės. 

Vokietijos parlamento užru-
bežijiiu reikalų komitetas nu
sprendė stovėti stipriai prie 
vyriausybės ir pasipriešinti 
talkininkų reikalavimui išduo
ti vokiečius. Komitetas sako, 
kad to negalima išpildyti kad
ir etikos*ir patrijotizmo žvilg
sniu. 

MAS MILITARINIO 
TEISMO. 

Jis kaltinamas nužudyme 
grafo Tiszos. 

"KOlclS . 

Bet Anglijai reikia būtinai 
sugrąžinti paskolintus pini
gus. Nes Anglija pati yra 
prastam finansiniam stovyj. 
Ligi lapkričio 11 d., š. in.,[ 
,, .. v . . . • * • „*; f Vienna, vas. 12. — Is Lnga-
Prancuzija Anglijai turi ati- .. »,• ..••:• • *• i 4. Q -r- i a „~i„. ' rijos sostines Budapešto de-duoti 8 milijardus frankų. J . v 

__• • pesoje sakoma, jog ungarų mi-
NAUJAS GENERALIS n i s t e r i u k a b i n e t a s nusprendė 

STREIKAS VOKIETIJOJ. J ^ J f ^ g ! 1
m i l i t ^ i ^ }f ilą prieš Steplien Friedncli. 

Berlynas, vas. 12. — Paki-! dabartinį karė s ministerį. 
lo generalis darbininkų strei-į Friedrieb kaltinamas nužu-

^ k l o n d r iš ten ai.<iiempė tri-
. jcolinę armotą su šoviniais. Ir 

i pradėjo šaudyti į laivą Karp
tin. 

• 

Niekas negali pasakyki į ar 
bolševikai tiems kareiviams 
žmogžudžiams padėkojo ir at
lygino už tą jų darbą. 

GOMPERSAS AKĖJA KON 
GRESĄ. 

. 

KRIZIS GELEŽINKELIU 
KLAUSIME. 

ka s jndusfrijiniam <Solingeno 
apskrityj, Prūsijoj. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS VV.S.S.). 

dęs buvusį Ungarijos premje
rą grafų Tiszą 1918 metais. 

Militarinis teismas bus su
darytas iš penkių augštes-nės 
rangos oficierų. 

Sako, kongresas yra reakcijo-
. n i n i s - Washington, vas. 11.—Kaip 
' , Šiandie generalis geležinkelių 

Washington, vas. 12. — -Čia direktorius Hines čia geležin
iai vų statymo amatnlnkų kon-1 kelieeių darbininkų viršai-
vencijoje kalbėjo Amer. Darbo g i a m s įr atstovams, susirinku-
Federacijas prezidentas Goin- siems konferencijon, praneš, 
pers. Kalbėdamas dabartinį j k a vyriausybė mano apie jų 
kongresą pavadino reakcijo-* statomus reikalavimus padi-

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 

ūfl KOTHta \ DONT FCEL 
VVCLL THIS mBfOm^ YOU'D 

MTTW utį tne HMC 
r\ £OOD OOSC OF 

c;ASToa O I L 

3,000 pabėgėlių iš Odessos 
čia atkeliavo. 

GAISRE ŽUVO VIENAS 
ŽMOGUS. 

PAŠTINIAl APSUNKINI 
MAI PANAIKINO 

DAUG LAIKRAŠČIŲ. 

• 

San Francisco, CaL, vas. 11. 
— Aną dieną čia siautė dide
lis- gaisras. Sunaikino Berk
shire apartamentinius trobe
sius. Viena moteriškė žuvo 
gaisre. Apie 30 žmonių sužeis-

VVashington, vas. 12. — Da 
bartiriiai paštiniai apsunkini
mai antroje klesoje nuo lie
pos, 1918, panaikino 2,500 
Įvairių laikraščių. 

Taip aną dieną liudijo Vic- j 
tor Rosewater ; iš Omaha, j 
Neb., kongreso pastos reikalų 
komitetui. -

nieringiausiu kongresu šalies 
istorijoje. Nei vienas kongre 
sas kadangi tiek daug neko
vojo prieš darbą, kaip dabar
tinis. 

Gompers kvietė 500,00Q lai
vų statymo darbininkus prisi
dėti federacijos kovon prieš 
pakilusią reakciją. Toji kova 
turi but vedama rinkimu me-
tu. Darbininkai Rongresan tu
ri išrinkti darbo šalininkus. 
Visi darbo priešininkai turi 
but sutraškinti. Nes tie yro 
reakcijohieriai. 

dinti užmokestį. 
Spėjama, kad užmokesties 

padidinimas bus atsakytas. 
Tuomet šaliai grūmos naujas 
milžiniškas streikas. 

Matyt, visas reikalas bus pa»-
duotas apspręsti pačiam pre
zidentui Wilsonui. 

PANAIKINTI SUVARŽYMAI 
KELIAUTI Į ANGLIJĄ/ 

DANAI LAIMĖJO 
SCHLESWIGE. 

New York, vas. 12. — ! 
naikinti visokie karės n. 
suvaržymai keliaujantiems i 
Amerikos į Angliją. Vadinasi, 
nereikia jau tolesniai vizuoti 
pasportų. 

"Mama, šįryt jaučiuosi nesveikas. Duokit man gerą, šaukš
tą ricinos.'' 

. Soį>enhagen, vas. 11 .—Šiau
riniam Schleswige plebiscite 
laimėjo danai gyventojai. 

Londonas, vas. 11.—Prem
jeras Lloyd George paskelbė, 
kad anglai apleidžia miestą 
Batum, Kaukaze. 

VYRIAUSYBĖ SUSIRUPI: 
KUSI GALIMU STREI

KU. 

Washington, vas. 10. — Ša
lies vyriausybė susirūpinusi. 
Nes 2 milijosu geležinkeliečių 
gali pakilti streikan. 

file:////kusa
file:///liquelon
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D R A U G A S Ketvirtadienis, VasąriHŽ 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"ORAUOAS" 
Fi"% kasdieną išskyrus ne< leidi euius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams j . . . . $•••© 
Pusei Metu 8-50 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Nauju Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper. 
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der*' arba įdedant pinigus į regis
truota laišką. 

'Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKinley 6114 

\ # 

Aiškus Pavojus. 
Tiktai reikia jo vengei. 

Yra sakoma, kad iš pradžios 
duodant nuodus, reikia jų duo
ti nežymiai mažai, reikia 
juos su kitu kuomi sumaišyti. 
Daug nuodų padavus už sy
kio, nedalaikytų priimantįs-
mirtų. Kuomet po truputį be
imant, nors ir įnirtingiausių 
nuodų, žmogaus prigimimas, 
iš dalies Įpranta, tuomet ir 
daugiau vienu sykiu paėmus 
nuodų gali pakęsti, nors nuo
dai savo mirtingumo jiego^ 
visai nenustojo, gi yra kaip ir 

I pirmiau kad buvo kenksmin
gais, gyvybę naikinančiais. 
Ingudęs nuodus vartoti nors 
ir gerokai sykiu jų paimtų ne
mirs urnai, nors tie nuodai ė-
da jo gyvybę, pasklinda Vi-' 
šame kraujuje, paliečia jo 
širdį gyvybės šaltinį ir neiš-
vengtinai skatina urnų mirti. 

nuo artimo meilės, net nuo 
savo gimdytojų meilės. Gi ką 
duoda vietoje to viso, kas yra 
prakilnu, brangu bei malonu! 
Uždeda retežius nepasotina
mo paleistuvavimo geidulio, 
daro jį bejausmiu išgama 
žmonijos, tarsi, kokiu sumišė-
liumi, kuris neranda ir negaji 
rasti salinės ramumą. 

Žmogus-,' kuriam pirmiau 
viskas buvo malinu bei džiu
ginančia atsidavęs klaidin
giems svajonių intikrinimąms, 
darosi žiauriu, nepakenčiamu 
žmonijoje, ir patsai sau tikros 
ramybės neranda neigi gali 
rasti. . 

Tatai iš socijalistų bei iš 
laisvamanių pusės yra aiškių 
aiškiausias pavoju s nustojimo 
tikybos, nustojimo doros, nus,-

Kun. Adomas Vilimas. 

Gelbėkime Lietuvos Ekonomi
nį Padėjimą. 

Karui pasibaigus, visos vals-. čių, prisirengusių keliauti į 
tijos yra labai susirūpinusios Ameriką, pasilikti Lietuvoje, 
ekonominio padėjimo atstaty-jtai jie m a n atsakė; kunigėli, 
mu. Tam tikslui tveria darbo įsteigkite fabriką nors čia pat 

Josvainiuose ir mes pasiįiksi-kabbietus (dabartinis Fran-
sdjos Millerando kabinetas), 
kviečia specijalistus netik prie 
aktyvaus valstybės darbo, bet 
ir sudaro iš profesorių tary
bas sekti ir rišti ekonominio 
vystimos klausimus. Pirmoje 
vietoje yra, žinomas dalykas, 
dabartiniai skubus ekonomi
niai klausimai: maistas, rū
bai, ginklai * (dar kariaujan
čioms valstybėms), atstaty
mas viso to kas yra sugriau-

tojimo tikrosios ramybės. ta karo laike, sutvarkymas iš-
Aiškiai žinant, kad pavo

jus gresia, reikia jo vengti. 
Bet kaip? Reikia visupirma 
vengti pavojaus, t. y. nesusį-
dėti su tikybos bei doros prie
šai^ jųjų tvirkinančių raštų 
vengti, gi stengtiesi visomis 
jiegomis susipažinti su Kris
taus mokslu ir tą mokslą tai
kinti bei vykinti savo gyveni
me. Tuomet tas nors aiškus 
ištvirkimo pavojus # nebus 
mums pavojingu. 

Kas čia Kaltas? 

Kaip nuodai veikia į žmo
gaus kimų, taip sugedimo 

. .dvas ia veikia i jo dūšių. Iš
tvirkimo plėtotojai bei doros 
naikintojai, prisidengę įvai
riomis gailestingumo bei žmo
nijos, ypač darbininkų luomo 
geradarių kaukėmis, sklei
džia savo prakalbose, savo ra-

\ štuose ištvirkimo nuodus, ku-
* rie traukia žmogų prie dvasi-
.' nes, mirties, prie galutinio do-
. rinio nupuolimo. 

Iš pradžių tie žmonių suva
džioto ja i nesirodo aiškiai kuo
mi j i e yra. Prakalbsta manda
giai, net permandagiai, per 
gailestingai su didžiausiu pa
taikavimu. Iš jų kalbos tar
tumei jie didžiausi gerada
riai, jau taip pasišventę žmo
nijos labui, tiktai imk ir dėk 
juosius net prie žaizdos. Tas 
visas jųjų perdėtas mandagu 
mas ir nuduotas gailestingu
mas yra tai grynų dvasinių 
nuodų apvyniojimas, jie sle
pia ištvirkimų, doros panieką, 
bedievybę. 

Sulig Morris Hilląuit nu
rodymus "99 nuošimčiai soci
jalistų, kurie supranta tikro 
socijalizmo vertę, yra ateis
tais bedieviais.' Socijalistai 
garsina, šaukia, rėkia, kad jie 
neš*} žmonijai palaima, kad 
jie darbininkų išgelbėtojai, 
kad jie tik trokšta sutraškin
ti vargdienių retežius. Taip 
jie verkia, tiek jie aimanuoja, 
bet vis tai vien tik riksmai 
vien tik alasas. Tštikrųjų tai 
visai yra kas kitą. 

Soeijalistai pataiko išplėšti 
is žmogaus brangiausi jojo 
turtą, brangiausią dovaną jo
jo tikybą. Išplėšę tikybą ati
traukia ji nuo doros, nuo savę^ 
gerbimo, nuo tėvvnės meilei, 

i - J i 

Per praeitus penkiolika me
tų Chicagoj seka aštri kova 
tarpe unijų darbininkų vadų. 
Žmogžudystės seka paskui 
žmogžudystes. Tuo laikotarpiu 
jau ' nužudyta 23 darbininkų 
vadai. Pastaroji auka andai 
buvo '" Aloss'y Enright. 

Po kiekvienos tokios žmog
žudystės mieste pakeliamas 
baisiausias trukšmas. Dažniau
sia žmogžudžiai surandami. 

Bet kas iš to visa, jei jiems 
neskiriama prigulinčio ji bau
smė. Tas daroma todėl, kad jie 
už savo nugaros turi gaujas 
politikierių. Šitie prieina į ne
prieinamas paprastam žmogui 
vietas. I r padaro intakų galva
žudžių naudai. . 

Nužudžius dabar Kmight ir
gi pakelta nepaprastas truk
šmas. Pareikalauta būtinai 
bausti galvažudžius. 

Policija atliko savo prieder
mes. Surado automobilių, ku
riuo galvažudžiai važiavo. Su
sekė intariamus galvažudžius. 
Pristatė juos prokuroro ofisam 
Tenai kai-kurie paliuosuota po 
išklausinėjimų. Kiti* palaikyta 
nepripažįstant jokios paran
kos. 

Pasekmėje iš visų intariamų 
išskirta keturi ir paduota kri-
minalin teisman. J ie bus teisia
mi už Enright, nužudymą. 

MISIJOS PAMOKSLI
NINKAI. 

Pora klausimų mūsų Didžiai 
Gerbiamąjai Misijai. 

dirbinių, išvežimas į užsienį 
savo išdirbinių ir įvežimas iš 
užsienio savo valstijos žmo
nėms reikalingiausių dalykų. 
Daug iš dabartinių ekonomi
nių klausimų yra vien tik lai-
kiniai-pereinami klausimai, 
bet svarbiausi ir ateities klau
simai tai yra sutvarkymas sa
vo išdirbystės, kad svetimos 
valstybės išdirbiniai neuž
slėgtų, ir išvežimas į užsienį 
arba įvežimas visokių dalykų. 
Apie šiuos du paskutiniu 
klausimu aš ir norėčiau pa
kalbėti. 

1. Kiekvienai valstijai yra la
bai svarbu dabar, kad butų 
kuodaugiauaiai išdirbama da
lykų savose pramonėse, netik 
saviems reikalams patenkinti, 
kad nereiktų iš užsienio pirk
ti, bet taipogi išvežti į užsie
nį. Savosios pramonės dirb
tuvėse privalo būti perdirba
ma visa krašto žalia medžia
ga. Išdirbiniai tik gali būti 
išvežami į kitu s kraštus. To
kiu būdu nuo žalios, mcdžia-

Tį . . . . . . . . . 

gos atmatos, kaip kad nuo 
miltų sielenos, pasilieka sa
vame krašte gyvuliams šerti 
arba žemės trąšai. Vietiniai 
žmonės praminta ir užsidirba 
iš krašto pramonės netik pa
čiose dirbtuvėse, bet prie ki
tokių patarnavimų gelžkelių, 
elektros, levatorių ir kitų. Pa
ti valstija gauna daug pelno 
ar tai iš pačių dirbtuvių ar Lietuvos ekonominis padėji

me dirbti savame krašte. O 
iki faibrikų Lietuvoje nėra 
mes esame priversti apleisti 
savo gimines su skausmu šir-
die s ir keliauti kažįkur tenai 
už jūrių ieškoti sau duonos 
kąsnio. 

Arba gali atsitikti kitaip. 
Svetimų kraštų piniguočiai pa
ims į savo rankas Lietuvos 
pramonę. Pristeigs visokių 
fabrikų ir- tokiu būdu čiulps 
syvus iš Lietuvos kūno. lšsi-
leidus svetimtaučius fabrikan
tus yra ir pačiai valstijai 
daug keblumų. Reikia jiems 
suteikti visokios pagalbos, 
negalimą jų suvaržyti, nes jie 
už savo pečių turi svetimos 
valstijos netik užtarimą, bet 
dar stiprią paramą. JPradėjus 
svetimtaučių fabrikantus per
daug varžyti, galima prieiti 
,prie karo paskelbimo. Tie sve
timtaučiai fabrikantai gabens 
į Lietuvą visokius augštes-
nius darbininkus: inžinierius, 
teknikus, cliemikus, bugalte-
rius ir paprastus darbininkus. 
Bus Lietuvoje fabrikai su sve
timtaučiais darbininkais, kaip 
kati buvo prieš kar$ Lietuvo:-* 
žemės su rusais ūkininkais, o 
paty s lietuviai keliaus iš Lie
tuvos. 

Visaigi neįsteigus savosios 
išdirbystės Lietuvoje priseis 
visokius išdirbinius gabenti į 
užsienį. Cet išvežant į užsienį 
vien tik žalią medžiagą ir į-
vežamt į Lietuvą iš svetur fa
brikų išdarbius' mes lietuviai 
liksime skolingi užsieniui. Nes 
žalia medžiaga bus visados 
pigesnė už perdirbtą medžia
gą užsienyje. Apart to Lietu
voje neturime daug dalykų: 
geležies, druskos ir kitų. Įve-
žimas į Lietuvą šių daiktų da* 
padidins mūsų skolą užsieniui. 
Taip ir bris Lietuva į prapul
ties bedugnę. 

Atrodo, galvažudžiai ar tik]™™ P^monę savo krašte, tai 
žalioji medžiaga; linai, vilnos,1 

gyvulių odos, miškai, kaulai 
ir t. t. bus gabenami į užsie
nį, $ tenai perdirbti linai ir 
vilnos į audeklus ir kita ža
lia išvežta medžiaga grįš at
gal į Lietuvą. Koksai bus 
nuostolis Lietuvai tą lengva 
suprasti. Nesant Lietuvoje 
dirbtuvių daug fabrikų dar-

neišsisuks nuo bausmės. 
Štai spaudoje pakeliami bal

sai, jog neverta žmogžudžius 
aštriai bausti. Nes Enright ir
gi buvęs tos pačios rųšies truk-
šmadar is . I r tasai, sako, daug 
žmonių padaręs nelaimingais. 
Buvęs uždarytas kalėjime ir be 
reikalo paliuosuotas. 

Jei prie tų balsų pridėti dar 
politikierių veikimą, bus su
prantama, jog labai daug dar
buojasi apginti galvažudžius. 
Taip daroma, kaip ir praeitais 
laikais. 

Praeina trukšmas, kaip ir 
daugelis kitų. Ateityj unijų va
dai posenovei žudysis už pir
menybę, už papirkimus ir .už 
kitokius purvinus darbus. Gal
važudžiai btfs liuosi. 

Kas-gi čia kaltas? 

Varšava, vas. 12. — Lenkų 
pasiuntiniu Vokietijon skiria
mas Ignac Szebeko, buvęs Ku
si jos valstvbės tarybos narys 

iš darbininkų, kurie uždirb
tus pinigus praleidžia savo 
krašte pirkdami valgį, rūbus 
ir kitus dalykus to paties 
krašto dirbtuvių pagamintus; 
ūkininkai savo javus, gyvu
lius, kailius. Vienu žodžiu, 
visą žalią medžiagą parduoda 
savo krašto dirbtuvėms ir 
gauna atgal pigia kaina jpq-
gamintus dalykus. Nuolikius 
išvežama į užsienį, perdirbto
je vaizdoje. 

Jeigu patys lietuviai nesirt-

mas ateityje priklauso nuo 
dabartinės užmazgos. Kaip 
bus pradėta, taip ir trauksis. 
Lietuvai dabar yra svarbu 
pirkti ir parduoti tokiai val
stijai, kurios pinigu kursas 
nėra kenksmingas, tai yra su 
kurios pinigais Lietuvis pini
gų vertė yra tok' pat arba 
geresnė (augštesnė). Tokios 
valstijos yra tai arba naujai 
susitvėrusios arba pergalėtos. 
Šu šiokiomis valstijomis Lie
tuva gali vesti prekybą kaip 
su sau lygiomis ir neturi nuo
stolių. Panašiai ir fransai 
(prancūzai) daro. Jie nenori 
nieko pirkti nei iš Anglijos nei 
iš Amerikos, nes tųdviejų 
valstijų pinigų mainas daug 
augštesnis negu fransų. Jiems 
labai patogu pirkti ir parduoti 
naujoiųs valstijoms arba per-
galtjtpms. Kas link Vokieti
jos, tai jų speeijalistų komi-

bininkų bėgs į užsienį. Skir-Jtetai nusprendė taip. Pradėti 
tumas tarp žalios medžiagos, 
padėkim odos ir perdirbtos me
džiagos į batus užsienyje pa-

prekybą su Vokietiją, nors 
ir yra pavijus, kad Fransija pa 
dės tokiu "būdu atstatyti Vo-

s į lik s svetinio krašto gyven-, kietijos fabrike užimą ir pra 
tojams. Vandens spėka Lre-. 
tuvoje nebus išnaudota. Lie
tuvos javus ir mėsą valgys ne 
patys lietuviai darbininkai 
savame krašte, bet reikės juos 
išvežti į užsienį už menką kai^ 
ną. Ūkininkų padėjimas sun
kės ir jie bėgs nu© savo ūkių 

platins savajame krašte vo
kiečių išdirbinius.. Kas link 
naujų valstijų, tai pripažinta 
pinuos eilės prekyba, nes čia 
Fransija turi didelį pelną ir 
daro savo poiiftnę įtaką. 

Kaip Lietuvos prekyba ir 
pramonė nesusitvarkytų, vis-

į svetimus, krašto^. Kaip kąd gi Lietuvą dabar kare metu 
buvo umsų ekonomini a padėji- liks užsieniui skolinga. Davi
mas' prieš 1914 metus. Vieną giaus įvež prekių į Lietuvą 
kartą, kada' aš prikalbinėjau negu išvež į užsienį iš Lietu-

iaiuių vyrų ir mergai- vo :̂ žaliui medžiagom Vienok 

Lietuvos Misijos Informaci
jų Skyrių vedėjas p. P. Norkus 
savo pranešimuose labai mėg
sta pamokslininkauti. Nesenai 
jisai užrėžė "anarchistams iš 
dešinės pusės, ' ' dabar jisai 
( "Draugo" 29 num.) rašo pa
mokslėlį Detroito katalikams, 
kurie nesusitaiką su savo kolo
nijos tautininkais del bendro 
pardavinėjimo bonų. Pamok
slininkas, pasiremdamas vie
nos pusės skundais, nei nepa
norėjęs išgirsti argumentų <(ar 
net faktiškų žinių) iš antros 
pusės—rašo urbi et orbi savo 
pamokslėlį, papeikdamas tuos, 
kurruos, matyt, jam labai norė
tųsi ingilti. Ir negana to: jisai 
gerą progą sunaudodamas, pa
kiša visuomenei net savo re
ceptą, kad, girdi, bonų parda
vinėjime busią geriausia, jeigu 
į žmones kreipsis ne tie, kurie 
turi daugiau pasitikėjimo, bet 
kaip tik tie, kuriuos gyvenimas, 
idėjos, pasielgimas nuo jų nu
tolino. Detroito Katalikų Ko
mitetas galvojo, kad del geres
nio pasisekimo darbo—lai pas 
kiekvieną žmogų eina toksai 
pardavėjas, kuris geriausiai 
galės ingyti jo pasitikėjimą ir 
intikrinti jį. Srovės turėtų ben-
drabiauti ir bendrai adre
sais patarnauti.. Misijos pa
mokslininkas galvoja kitaip: 
bonų progą, anot jo, reikia su
naudoti srovių skirtumams 
naikinti, nors paskolos reikalas 
del to ir turėtų nukentėti. J 
vietą mūsų obalsio: by tik dau
giau bonų parduoti, misijos 
pamokslininkas kelia savo kitą 
obalsį: by tik prie tos progos 
katalikų organ«»t4jtf*u8$lptiė-
tų ir by tik kolonijų laisvama
niai galėtų pasipiršti katali
kams žmonėms—rolėje tėvy
nės, gelbėtojų. 

* 

Gal kai kam tie srovimo vei
kėjo pamokslai ir labai patin
ka, bet mums kaž-kas, rodos, 
kad misijos informatoriui nela 
bai tinka tendentiški pamoksli-
ninkavimai, tarsi tyčia taikomi 
vis priešingai moralizatoriaus 
srovei. 

Mes išdrįstame susirūpinti 
štai kokiais klausimais: 

1) Ar Lietuvos Misija žino, 
kad jos informacijų skyrių ve
da vienas iš labiausia partyviš-
kų liberalų srovės žmonių f 

2) Jei Lietuvos Misija tai ži
no, tai ar ji peržiūri p. Nor
kaus straipsnius pirm negu jie 
išvysta dienos šviesą laikraš
čių skiltyse? 
• 3) Ar Misija pagiria kišimą
si savo informatoriaus į srovių 
ginčus, ir jo negudrius morali
zavimus t Ar Misija mano, kad 
tokios rolės pasiėmimas gali 
pagelbėti Misijai josios darbe ? 

Atsakymo neprašome. Tik 
prašome tuos klausimus sau 
pasvarstyti. 

Detroito Katalikas. 

ŽMONES &U REUMATIZMU 
oro Ant kožno permainos 

kenčia baisus kentėjimus, to
ki žmones yra padėjime per-
spet mumis atmaina oro. 
Skausmai kurie juos kankina 
yra tai tikriausiu .ženklu lie
taus. 

Jeigu kenčiate reumatizmu 
turite atkreipti atyda an t . tos 
ligos, ir pasirūpinti kagrei-
čiausiasau dvi stebėtinas gy
duoles iš aptiekos Partosa. 

RUMATIN 
1 r- ir 

PARTOPAIN 
kurie atneš jumis palengvini
mą o trumpam laike užmirši
te apie baisės kančias kurias 
turėjote ir jusu gyvenimas sto
sis daug linksmesnis. Abi 
tuos gyduoles kaštuoja drau
ge tiktai $2.00 ir išsiunsime 
tuojaus po aplaikymui orderio. 

Jeigu jusu vidurei ne yra 
tvarkoje, užsisakykite taip-gi 
saldainiu Partola kurie iščis-

tina kraują i r ' a t v t s vi iurius 
in normališka sveika padėji
mą. Baksukas tu saldainiu 
kaštuoja tiktai $1.00. 

VELTUI. 
1 Graži ir naudinga dovanėlė kožnam 
prisiuntusiam užsakymą ir piningus 
sykiu au tup pagarsinimu. Laiškus ir 
užsakymus adresavokitę šitaip! 

APTIEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

New York, M. Y., Dept. L. 5. 
'. (R. 29) 

VPU* STOMAOf S SAMKJ 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visua aptiekorius. 

P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

I 

GRAŽUS PLAUKAI 
dabina žmogru, vartokite Sen-
Rayto F'lauku Toniką. Galima 
gauti pas: 

THE SEN-RAYTO CO. 
Ilranrh No. 1 

3238 So. Halsted St. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

Dabar nra patfirt'ntos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra-
jlja koncertine Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur) Įšąlan
čiame dykai. 

GEORGI & VITAI MUSIC CO. 
1640 W. 47th 8t.f Obicago, EU. 

— 

Tas gali pasitaikinti del sekančių priežas
čių: 

Gali but kad nepaskubinai atsakyti tele
foną o žmogus nesulaukęs atsakymo už
daro telefoną. 

Kaip kada pašaukus numeri, atsimene kad 
ne tas numeris ir uždare nekaudamas 
atsakymo. 

Jūsų telefonas pereina per keletą switch-
board. Taip kad operatorka^ kuri atsako 
Jūsų telefoną nieko nežino apie anuos 
šaukimus ant telefono. 

Jeigu šaukiantis žmogus uždaro telefono, 
tuomet jūsų telefonos tampo atjungtas 
ir operatorka klausia kokia numerio no
rite. Kuomet tų pasakai jai kad telefo
nas skambėjo ji atsako "Meldžiu atleis
ti", tas atrodo lyg kad mūsų. kalte, bet 
netaip yra 

CH1CAGO TELEPHOJfE COMPAKT 

^.ttIltlllllllllllIIIIIIIUl|||!l!l||||||||l|fiittlllllffffttlHllllllltttfff1lllllllftl1lfflirtlllfftlflllHt?i: 

Lietuvai gali dikčiai pagerinti 
ekonominį padėjimą .Amerikos | | 
lietuviai. Nekalbėsiu čia apio 
daromą paskolą ir žadamus pi
nigus Lietuvos pramonei ir 
prekybai, bet vien tik .apie 
persiuntimą piriigu»clolierių 
Lietuvą. 

(Pabaiga bus). , 

1 
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PINIGUS LIETUVON 
JAU VEL SIUNČIAM 

Dabar.Siunčiam Tiktai Vienas Markes. * 

Pirm negu srusite savo gentimg į Lietuvą, pinigų — 

pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-

giaug negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 

Centralis Bendras Lietuvių B a n k a s 
Oentna: 32-34 Cross Btr., Boston, Mass. 

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
& • • • » » » » » • » » » » • • »*g 

WORCESTER, MASS. 

Iš veikimo Pilnųjų Blaivinin
kų 25 kp. Lab. Komi

teto 1919 m. 

neprigulmybę, bet tas gali taip 
su tavim būti, kaip su molinio 
puodo ausimi: puodas krito ir 
ausis nudužo. Atmink, kad ne
vienas esi iš tos Lietuvos 
apylinkės. Atsiras, brolau, tau 

Šis komitetas labai darbuo- |po šonu imogus, kuris tave ge-
jasi tarpe Woreesterio lietu- j rai pažinojo būnant Amerikoje 
vių: lanko ligonius, aprūpina 
jų reikalus, teikia pagelbą su
vargusioms šeimynoms val&iu, 
drabužiais ir pinigais. Savo 
darb$ komitetas pašvenčia be 
atlyginimo. Komitetas turi sa
vo siuvėjus, kurie pasiuva ar
ba pataiso visokius drabužius, 
sutaiso apautuvus. Turi ir mo
kytojas, kurios eina* į namus 
mokinti vaikus katekizmo bei 
suteikia kitokius pamokini
mus, ypatingai dėmesį kreipia 
į našlaičius ir jais rūpinasi. 

Visais, viršui minėtais rei
kalais krei|)kitės prie šio komi
teto: 41 Providence St., arba 
95 YVard St., ar 102 Arthur St. 

Komiteto valdyba sudaro se
kantieji asmenys: Dvasios va
dovas—kun, J . J . Jakaitis, 
pirm.—P. Maukus, pirm. pag. 
—A. Zubaitienė, fin. rast.—A. 
Filiponiutė, prot. rast.—(). 
Vaitekaitienė, iždininkė—U. 
Tautkienė ir O. Kunigauskai-
tė, tvarkdarį—O. Širvinskaitč. 

Minėto komiteto iždan auko
jo sekančios ypatos: 

Kun. J . J . Jakaitis $15.00. 
Po 5 dol.: L. D. S. 7 kuopa ir 

J . T. Tautkai. 
Po 3 dol.: J . Vaitkus ir V. 

Rimša. 
Po 2 dol.: J . Svirekis, O. 

Vaitekaitienė, A. Mazukna, P. 
Zataveckas ir T. Čepkauskienė. 

P, Valaitienė $1.25. 
Po 1 dol.: M. Kutlinskaitė, 

JA. Venikė, M. Jakštaitė, W. 
Kūlis, J . Kūlis, K. Janušonis, 
M. Bacvinkienė, P. Galevičius, 
A. Matukaitis, V. Zubaitis, S. 
Būdvietis, P. Šukienė, I. Roč-
kienė, P. Česnienė, W. Vilkaus-
kas, P . Rimkus, P. Kundrotas, 
U. Tatulienė, A. Bendoraitie-
nė, A. Mitrickienė, P . Lingvi-
nas. 

O. Zurinskienė 75c. 
Po 50c.: E. RaČkauskatė, A. 

Kubilienė ir M. Kopkienė. 
Po 25c : M. Šciukienė, P. 

Ciunienė ir P . Urmonienė. 
Širdingai ačiū visiems auko

jusiems. 
O. Vaitekaitienė, rast. 

ir tavo visus darbus link nepri-
gulmingos Lietuvos. 

Tai-gi lietuvi amerikieti! 
Jeigu nori, kad tavo tėvas, bro
lis bei draugas laisvai gvven-
tų Lietuvoje, ir kad tu galėtum 
sugrįžti i laisvę Lietuva, pirk 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų. Kuomet į tavo namus at
eina, pirk kodaugiausia, tiek 
kiek tik išgali, nes laukti ryto
jaus gali būti pervėlu. 

Pardavinėtojas L. Bonų. 

CICERO, ILL. 

. i . » 

tumo, atsilankys ir įgaus g*rų 
įspūdžių. 

Apart vaidinimo bus didelės 
prakalbos. Tikimės turėti gar
sius kalbėtojus iš Chieagos ir 
kitų miestų. Tai-gi nepraleis
kite progos, nes gal kito fokio 
vakaro nesulauksite. Mes de
dame dideles pastangas, kad 
visus pilnai patenkinti, nežiū
rint nei didelių išlaidų. 

Nuoširdžiai visus kviečia at
silankyti 
S. L. R.-K. A. 177 kp. Valdyba. 

WAUKEGAN, ILL. 

Svarbas pranešimas VVaukega-
\ no lietuviams. 

Viešas padėkos žodis rėmėjams 
vaikučių dieninės globos 

"Day Nursery." 

MELROSE PARK, ILL. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
vietinis komitetas laikė savo 
posėdį vasario 4 d., š. m. Iš
klausius visus komiteto narių 
raportus pasirodė, kad nuo 
sausio 11 d. iki vasario 4 d., š. 
m., parduota L. L. Paskolos 
bonų už $2,000.00. 

Užrašinėtojai, kurie yra pa
skirti eiti per namus nurody
tuose distriktuose, nusiskun
džia, kad, dauguma lietuviu 
griežtai neatsisako pirkti bo
nų, bot sako pirksim vėliaus, 
arba rašysim laišką į Lietuva 
pas savus paklausti, a r ten y r i 
reikalinga ta Laisvės paskola. 

Žinoma, kuomet šios šalies 
bonus pardavinėjo, tai noroms 
nenoroms kožnas turėjo pirkti, 
nes bijojo pasirodyti neištiki
mu šiai šaliai. Lietuva negali 
to čia padary t i ČJia^tik mos, 
lietuviai, turime patys suprasti 
svarbą ir reikalingumų. 

Brolau, sesuo! Nenorėdamas 
dabar pirkti bonų, parvažiuosi 
kada laisvou Lietuvon ir jeigu 
tavęs kas paklaus, ar esi prisi
dėjęs prie iškovojimo Lietuvai 
laisvės, ka atsakysi? 

Vienam, kitam pavyks išsi-
meluoti. Pasakys: aš ir-gi gel
bėjau Lietuvą ir kovojau už jos 

Tariu širdingą ačių visiems 
aukotojams ir aukų rinkėjams. 
Paskutiniame susirinkime, va
sario 2 d., pasidarbavus geros 
valios žmonėms pasirodė gau
sių aukų. Daugiausia aukų su
rinko ponia Andriulienė, nes 
grynais pinigais $46.80 ir šį-tą 
iš valgomųjų daiktų. Dar kartą 
tariu ačių. 

Podraug prašau rėmėjų ne
paini ršti ir toliau tos įstaigos, 
nes ji yra labai reikalinga siau
čiant influenzos epidemijai. 
Kii-k liks našlių bei našlaičių, 
kas juos globos? Mes patys, 
taip. Kaip kada iš kai-kurių 
šaltinių girdėtis užmetimų ant 
Dieninės vaikučių globos. Aš 
prašau, gerbiamieji, jeigu kas 
turite kokią nuožiūrą, praneš
kite valdybai arba ateikite į su
sirinkimą. 

Dar žodis draugijų delega
tams. Gerbiamieji, malonėkite 
lankyti susirinkimus ir teisiu-
gai pranešti savo draugijoms, 
kas yra veikiama, o aš tikiu, 
jog išnyks tas senas paprotys 
sakyti i% betvarkė, ten nieko nė
ra. I y 

Parankumo dėlei susirinki
mai bus laikomi sykį į mėnesį, 
pirmą panedėlį, 7:30 vai. va
kare visiems žinomoje vieto
je, t. y. bažnytinėj svetainėj. 

P . V. P. pirmininkas. 

CICERO, ILL 

Pranešimas. 

Ciceros Lietuvių Pas Kliu-
bas laikys paprastą susirinki
mą vasario 13 d., 7:30 vai. va
kare, O. Tamoliunienės svetai
nėje, 1447 So. 49th Ave. 

Kliubo Korespondentas. 

VVAUKEGAN, ILL. 

Tautos Fondo 25 skvrius 
šaukia visuotiną waukeganie-
čių susirinkimą, kuris būtinai 
turi įvykti vasario 15 d., Drau
gijų svetainėj, ant 9-to* ir Lin-
roln gatvių. Susrinkimas šau
kiamas tikslu sudaryti Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų par
davinėjimo stotį. Patėmyta, 
kad waukeganiečiai tame dar
be yra pasilikę užpakalyj kitų 
lietuvių kolonijų. Nereikia pa
miršti, kad Waukegano lietu
viai tėvynės darbe visados bu
vo pirmoje vietoje. Tai-gi, bro
liai ir seserys, stokim į darbą, 
į tautos darbą, o atgausint Lie
tuvai nepriguhnybic. 

Tai-gi dar kartą meldžiu vi
sų draugijų bei kuopų pirmi
ninkų būtinai atsilankyti į šį 
šaukiamą susirinkimą. Visus 
kviečm 

\ 
T. F. 25 sk. Valdyba 
A. Jankauskas, pirm. 
Petras Pocius, rast. 

R E I K A L A U J A 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Atsišaukite Polk St. Viaduct. 

Polk ir Canal Gatvių. 

LIETUVI)) KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE, 
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus: 

1) Siunčiame prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur; 

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvą ir kitas šalis; 

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname, paspartus, lai
vus, affidavitus ir t p. 

4) Vedame žemės ir turto rei
kalus Lietuvoje*ir čia; 

5) suieškome giminės Lietu
voje; • 

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai beatly-
ginimo. 
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie: 

BALTIC CONSULTATION 
BUREAU 

105 W. Monroe St., 
Chicago, 111. 

Telefonas, Majestic 8347 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo H) iki 2 

• saRRSffgffy OTflffHiHn l 

F. P, BRAOCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
II 105 W. Monroe, Oor. Clark 

Room 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLrjrOIB 

Telefonas TJasds 2SM 

j 

3 
mtn*** 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgą. 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 40 Court 
Re*. 1220 W. 40 Avenue 

t i 

Telefoną* Cicero 
Ofiso Cicero 41 

KALBAME LTETUVIflKAI 

NASTEI 

Keikalingi urje visokio landės 
darlM). Geros valandos; graži vie
ta ir geras burdas. 

-Atsišaukite: 
Laundry Manager 

Employment Entrance 
Congress Hotel 

Reikalingas patyręs Bučerys, Lie
tuvis. Kreipkitės 

Telephonc Melrosc Park 1740. 

REIKALINGI. 
Apprentice raoulderial ir core-ma-

keriai. Turi būti tarpe 16 ir 21 metų 
senumo. Gera užmokestis ir greitas 
pakylinias. Labai gera proga iSmok-
ti gerai apmokanti amatą. 

AtsiSaukite; 

Jos. A. Brad> Foundry Co. 
45th St. & 8. "Western Avenue 

i i Gyvenimo Verpete" scenoje. 

Turime už garbę pranešti 
gerbiamiems "VVaukegano apy-

[ linkės lietuviams, jog Sus. L. 
R.-K. A. 177-ta kuopa rengiasi 
aavaidinti penkių atidengimų 
veikalą, MGyvenimo Verpete." 
Nors ' AVaukegano lietuviai 
daug yra matę įvairiu, vaidini-
mų, .bet mes "esame tikri, jog 
nėra matę tokio gražaus ir pa
mokinančio, kokį dabar rengia
mės parodyti. Perstatymas 
prasidės 3 vai. po pietų, Lietu
vių svetainėje, 9th ir So. Lin
coln gatvių, vasario 15 d., 1020 
m. 

Pasitikime, kad Waukegano, 
taip ir apylinkių miestelių lie
tuviai supras minėto vakaro] 

irbį ir kiekvienai be skir-

MERGAITES 
16 metų ir suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fabriko 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina *kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendente Gr'tice 

Sawyer Biscuit Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

REIK \LINGl\ patyrę apentai Chi-
cagoj ir apielinkėj. Geras uždarbin. 

THE SEK—RAYTO CO., 
Branch No. 1 8238 S. Halstod St. 

REIKALINGI VYRAI 
Prie Hotelio dirbti virtuvėj, lan-

drėj ir ant yardo. 
Gera mokestis ir valandos. 
Atsišaukite: 

Mr. Peters 
Employment Entrance 

Congress Hotel , 

VEGETABLE IK PASTIKG 
MERGAITES 

ir Torielkų-plovejos. Atsišaukite: 
285 Clark Sir. 
Morrison Hotel 

$t4.00 i savaite mergaitėms su
virs 16 metų amžiaus. Prityrimas 
nereikalingas. Lengvas darbas va

landos nuo 7:45 iki 6 ir 12 valanda 
subatomis. Geros darbo sąlygos. 

A. 1>. ShtMip 
1546 W. 35th Str. 

KLIJAIS DARBININKES 
prityrė prie gražių saldaini; dėžių. 

A. JD. SfuHip & Co. 
1546 W. 35 Street 

P0RTERS 
Trumpos valandos, gera už-

Imokestis pastovus darbas. 
D. B. Fisk & Go. 

225 N. Wabash Ave. 

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, gera už

mokestis, darbas pastovus.* 
D. B. Fisk & Oo. 

225 N. Wabash Ave. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau Felikso ir Antano Melec-

kių paeina ir Kauno Gubernijos Ra
seinių Apskričio Stulgių Parapijos 
Szutru Sodos aS gavau laišką- iš Lie
tuvos kuriame jų brolis prašo ma
nęs kad juodu surasčiau jie patys 
arba kas apie juos žinote praneškito 
sekančių adresų: 

* Magdalena Domeikienė, 
657 W. Liberty St. C hieago. III. 

MERGAITES 
Prie Punch Presų 
Swedg:ins Mašinų 
Stalinio Darbo 
Gražį Vieta 
Gera užmokestis. 

1M>YE NEEPLE CO., 
43 |3 Bavenswood Avr. 
* (Ai ti M©atr»»*) 

PARSIDUODA 
CITIZEN S BREHERY BAR N S 

Turi ant pardavimo 75 arklius ir 
mulus. Kaina $50.00 ir augščiau, taip-
pat 56 setų Majų ir vežimų, parsi-
dttos 2T«i Ardier Av«. Kam{>os 
I b j r e o p . 

J0SEPH C."W0L0N 
.Jetuvis Advokatai 

29 SO. LA &ALLB hTRfiiJLn 
Ojrrenimo Tel Humboldt %f 

, takerals 1911 W. U-nd 8tr^t 
Tel Rnekwell f999 

CHICAOO, T-A*. 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja M matai 

OfLsas 11148 So. Morpan St. 
Kertė SSro St., Otiicago, UI. 

SPECIJALISTAfi 
Moteriškų, Vyrišką*, taipgi ebro 

niSky lig"Ų. 
OFISO VALAKDOS: Kuo 9 rjfta 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet. nuo 9 ] 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pi«»t. 

Telefonai Tardą f IT 

i m m m m m m mrmmmm M 

• m» » • > . 

Dr. M, Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHTCAGO. ILLIlfOIS 
Telefonas Tardą ao«t 

Valandos: — 8 lkl 111* ryto; 
* po pi«tų tkl 8 vak NadAHo-
mis nuo 6 iki 8 «aL vakarą. 

, Dr. L L MAKARAS 
j Lietuvis Gydytojas tr Ghlnuss* 
I RotMsInade: 19989 .«•. Mlehlrmo kva. 

TclefMUM PullBUHi 948 Ir FBIIMM 9189 
t ChicagoJ: 4A15 So. Wood Mr. 
fTik motverg* rakakc B M 5^9 iki 1:00 

Ttlatmm lavds 188, 

] DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS BEI CHIRURGAS 
Ofisas ir GrvsaUno ri*^» 
3239 So. Hatsted Str. 

| \T»landos: nuo • iki 11 ryte: nuo S iki 14 v * * * * N : nuo 7:J0 i k i »:W 
Telefaoa* TmrOm SS44 r<H 

iOflsas: 4713 
lv«L 4:20 iki 1 _ _ 

Tclefsoas DTSTST T9f8 

S o . A s h l a n d 
v. vak. 

Ave. 

91 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIKTU VIS 
Oydytojaa ir Chirurgas 

Perkels savo gyvenimo vista 1 
Brighton Park. 

«»14 W. 4Srd fttrsct.. 
Tel. McKiniey 261 

ariau*: 179? IV. 47th ta* 
(47 ir Ws«d «mt.) 

!
valandos: 10 ryto lkl 2 po pietų, fi:30 iki 
8:30 vakaro Nedaliomis 0 lkl 12 rytais. 

Tel. Boulevard 180 

Resid. 833 So. Ashland Blr. Chicago. 
Telefonas Uayuiarket 8544 

DR. A. A, ROTHp 
Rasas gydytojas ir chirurgas 
Specljallsfas MoU'rišku. VyriSkn 
Valkų Ir visrji chroniška liga 

Ofisas: 8854 So. Halstcd St., Chicago 
Telefonas Drover 8698 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pieta T—S vak. Nedėliomis 10—18 d. 
*8>8y9>8J^tj^€>8v9>9>^8>8y»f>9>9>«v9J«*9>8>8) 

įį*»-m*t • • • i » » » » » ! • » » » * » • • » • • • 

Tai. Drover 7949 

Dr. C. Z. V eželis 
TjISTTfJVlS DE3TTUSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.} 
Nedaliomis pagal sutarimą/ 

4718 SO. ASHLAND AVENUE J 
ar t i 47-tos Gatvės 

S » » . « « « " ' i i ' • • • • i » « » « i » » » < 

Vyrų ir Moterų Robn Kirpi
mo ir Desigaing Mokykla. 
Husus istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku Išmoksite viso ama

to, į 
Mes turime didžiausius ir goriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti blle ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa-
eiSinr'li Ar nasikalbėti del sąlygų. 

Paltams uaromos sulig m i e ros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

9. F. Kasnicka, Vedėjas 
1M N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St , ant 4-tų lubų 

M 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Ghirorgaa 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavltt S t 
Telefonas Caaal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 W. 42nd S t 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

r • • • • • • " • • • - » » » - » » » • % 

« -
{Telefonas Pnllman 89 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
Ofisas 11718 afichigan Ava. 

Adynos 8:89 lkl 9 išryto — 1 Ud| 
S po platų — 6:89 iki 8:80 vakare, i 

Nedėliomis nuo 10 lkl 11 išryto- j 
}{<»«• • • • > » » • • • • • • • • • • • • • » • m*į 

I V. W. RUTKAUSKAS I 
ADVOKATAS 

T 

s 
Telefoną* Follman 856 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmiestyJ: 

68 W, 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

18867 So. Mlchigan, Avenue 
Hsselsnd. DL 

! 
i 

WASBTNGTON STREET į 
Kambaris 608 

TeL Central 5478 
Gyvenimas, 812 W. S3rd St. 

Tel. Yards 4681 * 
1 

TAtaNDOSt 9 lkl 9 
CTatV'.e^VV£5«'«!V!V:V!V^V!V:V;ef*:VV,.T-*.*e i 
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D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
le. 

• « 

Su 

k~ 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 lkl 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 8 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

nuo 

S. D. LACHAWICZ 
Llstuvya Graborius patarnauju, laido-

uvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
•"iAaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

]2314 W. 23 PI. Chicago,. HL 
Tel. Ganai 2188. 

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LEETUVD3 ADVOKATAS 
4548 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 

a , . . . . . . . . 

— • » 

PIRK! PIRK! PIRK! 

Lietuvos Laisves Bona 
JEIOIT TIKTAI HOHITĘ, KAD BUTŲ 

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

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stadiai į Lietuvos Misija prisiųsdami pinigus: 

257 West 71st Street New York City 
įį*> • mmtamt 

I 
i 
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DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RUICAGOJE 

(Ę IK. 

PBA9U. QUBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Objcagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Uzlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramaf onus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusSkų ir prūsiškų ilctir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., OHICAGO, ILL. 

Tefcteaas: DBOVEB T909 
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ORKŪBAS Ketvir tadienis , vasaris 12 192{Į • 
— r 

? • « ; 

CHICAGOJE. 
} { • • • » » ! » » » » » * » • » » • » » » » » • 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. I K A S NUŽUDĖ ENRIGHT'Ą. 

Ketvir tadienis , vasa r i s 12 d., 
Šv. Modestas. 

Penktadienis , vasaris 13 d.. 
Šv. Pelenu diena. 

MERGAITĖ GINA SAVO 
TĖVĄ. 

Užgina, kad tėvas butų mu
šęs motiną. 

Prokuroras sako. k a d Cosma-
no. 

Kriminaliam teisme, pirmi
ninką uja n i teisėjui Sabatli, 
teisiamas buvęs polieiuonas Ri-
chanl Flaherty, kurs kaltina
mas savo moteries nužudyme 

jngp jue io .*> d., 191S metais. 
Flaherty neprisipažįsta esąs 

kaltas. Bet prokuratori ja pri-
rodo, kad jis t ikrai nužudęs 
savo moterį. 

Tarp kitu liudininkų teis
man buvo pašaukta ir teisia
mojo 7 metų mergaitė Mary, 
kuri ėjo tik 5 metus, kuomet 
jos motina mirė ar buvo nu
žudyta. 

Prokuratoriuos advokatas 
paklausė mergaitės: 

— Mary, a r žinai kas pa
t inka mažas mergaites, kat
ros nepasako teisybės? 

— Taip, žinau. Jos uždaro
mos i blogas vieta s — atsa
kė mergaitė. 

— Tiesą sakai. Mary. Da
bar, kaip gali atsiminti, ar 
gali mums ėia pasakyti , kas 
Įvyko ta- vakarą, kuomet tavo 
mama mirė? — klausė prose-
kutorius. 

— Taip. Mano ' *daddy" pa
rėjo namo iš darbo ir pataisė 
mums vakarienę. Paskui jis 
mane ir mano mažą broliuką 
nuprausė ir paguldė. Bet pirm 
to " d a d d y " liepė mums su
kalbėti poterėlius. 

— Marv, klausė advokatas, 
ar tu kuomet matei papą mu
šant arba spardant tavo- mo
tina ? 

Valstijinis prokuroras Hoyne 
tvir t ina, jog jis jau susekęs 
t ikrą žmogžudį, kurs nužudęs 
žinomą trukšmadarį " M o s s " 
Knrigbt. 

Tuo žmogžudžiu yra ne par
t rauk tas 4š kitup koks profe
s ional ia galvažudis, bet vieti
nis gatvešlavių " f o romaną s " , 
Vineenzo Cosmano. Ooemano 
tą darbą atlikęs liepiant savo 
4 4 bossams° — Murpby, Car-
rozzo i r kitiems. 

Žmogžudystės svarbiausias 
motivas — tai graftai (papir
kimų ėmimai) ir kova už pir-
menybę darbininkų unijose. 

Anot prokuroro, dabar vis
kas gana aišku. Tik dar nesu
randamas, kas važiavo auto
mobiliu, ka t ram buvo žmog-
/udis . 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

R E I K A L E LKETUVOS 
PASKOLOS. 

UŽSINUODIJO M E D I N I U 
ALKOHOLIU. 

Paimta pavieto ligoninėn 
užsinuodiję mediniu alkobo-
liu Louis* Rverson, 5524 

• * 

West 63 pi., ir Jacob CJreiss, 
'34 So. Desplaines gat. 

P E N K I A P S K Ų S T I BAR-
TENDERIO NUŽUDYME. 

Praei ta spaliu mėnesi už-
puolikai nužudė (Jeorge Bu-
sek, saliuno bartenderį po 
mini. 3829 So. Morgan ga | . 

Už tą galvažudystę dabar 
patraukiami kriminalin teis
man penki žmonės, katruos 
policijai pavyko sugaudyti . ' 

BENZINOS EKSPLIOZIJA . 

Abbot laboratorijoj, 475,'] 
Ravenswood a ve., ekspliodavo 
50 galionu benzinos. Nei vienas 

— Aekuomet. Mano papą to „ ' v . _. 
zmotrus nesužeistas. Bet visi nedarė. 

mamą. 
M; 

Mergaitė 

ino 

gali 

papą 

ir išgi 

mylėjo 

'lbėti t ė-

busto langai uit) i ro. 

vą. 
Byla baigiasi. 

UŽPUOLIKAS B U S DEPOR 
TUOTAS. 

Broliai i r seserys! Tėvynė— 
Lietuva šaukiasi mūsų pagel-
bos. Lietuvos valstybės prezi
dentas, A. Smetona, savo atsi
šaukime į Amerikos lietuvius 
sako: 

" Č i a y r a ytin reikalinga jū
sų, Amerikos lietuviai, greitoji 
pagelba. Tai pa tys , matyt i , ge
rai numanote. I r laukia jūsų 
Lietuva, labai laukia. Bet i r 
jus, kiek numanom iš jūsų žo
džių i r raštų, esate jos labai 
pasiilgę. I r negalite užmiršti 
gimtojo krašto, kuriame gavo
te gyvybę, kuris išauklėjo jūsų 
gražią, jautrią, dorą sielą, ku
riame paliko tiek gražių atsi
minimų, giminių bei art imų pa
žįstamų. 

" A t m i n k i m e ! Šioje gadynė
je y ra sprendžiamas Lietuvos 
l ikimas: pa tap t i laisva demo-
krat inga valstybe, a r vėl inkri-
sti į verguvę, iškilti lietuvio 
vardui a r jam dingti užmirši
mo juroje. '* 

Išgirskime, broliai, balsą tė
vynės. Stokime j a i pagelbon: 
su kalaviju i r pinigine parama. 
Neaukokime, bet skolinkime 
Lietuvai tiek, kiek išgalime. 
P i rkdami Lietuvos Laisvės bo
nus, mes s t ipr iname Lietuvos 
nepriklausomybę i r visi t ie pi
nigai sugryš mums su nuošim
čiais. Stokime j Lietuvos apgy
nėjų eiles. 

Vasar io 15 d. atvažiuoja 
Chicagon Lietuvos Misija, pir
mieji Lietuvos valstybės pijo-
nieriai. l iengkimės visi pasitik
ti ją, kaip pr idera susipratu
siems Lietuvos piliečiams. Mū
sų piniginė parama—išpirki
mas Lietuvos Laisvės bonų, 
parodys nmsų susipratimą i r 
meilę tėvynės. Lai ne būna mū
sų tarpe nei vieno lietuvio, ku 
ris nebūtų pirkęs Lietuvos bo-
nų nors už 100 dolierių. 

S. V. Valančius. 

jos gvet., 33-oios ir Anburn 
Ave., kad aptar t i v isu s reika
lus. J šį susirinkimą kviečia
mi visi Lietuviai kareiviai 
kaip nariai S. A. L. K., ta ip 
ir tie, • kur re nepriklausot 
prie minėtos organizacijos. 

•f J . J . Z a m k u s , , 
S. A. L. K. Rast. 
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IŠ T 0 W N 0 F LAKE. 

Šv. Cecilijos giedorių drau
gija laikė mėnesinį susirinki
mą. Atsilankė skaitl ingas bū
relis giedorių, del to nu ta r ta 
daug svarbių reikalų. 

P i rmiaus ia i r .svarbiausia 
buvo kalbama kaulink vakarėlio 
1 'L ie tu viskas vodevil ius, ' ' ku
ris bus vasar io fo d. Columbia 
svetainėje, 48tb ii: So. Paul ina 
gatvių. Pradž ia T vai. vakare. 
Giedoriai nar iai pranešė, kad 
daug išparduota įžangos ženk
lelių. Tai-gi kurie da r neturi t 
nusipirkę, pasiskubinkite, nes 
bus nepapras tas vakaras . Pa
matysi te veikalą " S e s e r s duk
t e r y s , " išgirsit solų, duetą, 
kvartetų, monologų, dainų ir 

Toliau chorą užkvietė d a ! j -
vauti priėmime Lietuvos Misi
jos. I š to matyt , kad To\vn of 
Lake choras darbuojasi . Visi 
veikia vienybėje. Chorvedis V. 
Daukša stengiasi išlavinti cho
rą. J i s visas pas tangas deda, 
kad choras kas kart kil 'ų aug-
štyn. 

Sv. 

ARMIJOS KAPELIONŲ SU
VAŽIAVIMAS. 

Su v. Valstijų armijos ir 
karės laivyno katal ikai kape
lionai šiandie Chieagoje turės 
pirmąjį savo suvažiavimą. 

Suvažiavimas j vyks Šv. An
driejaus parapijos salėje, 47 
gat. ir EIJis ave. 

Žymiausias kalbėtojas bus 
J o Augštoji Malonybė Cliica-
gos Arkivyskupas. 

Vakare Įvyks pokylis Chi-
cago Beach Ilotelvi. Bus žv-
inių kalbėtojų. (Jiedos choras, 
sudarytas iš karininkų vete
ranų. 

Policija suareštavo Joseph 
Mara r i ne, 5025 So. Sangamon 
gat., kurs dažnai užpuldinėjo 
gatvėse moteris ir mergaites. 

Pasirodė, kad jis yra nepi-
lietis italas. Bus deportuotas 
Italijon. 

IŠ WOODLAWN NORIMA 
x PRAŠALINTI JUO

DUKUS. 

Keli šimtai Woodla\vn'o 
baltų gyventojų susiorganiza
vo andai sušauktam susirin
kime Holy Cross Hali su tiks
lu iš tos apylinkės prašalinti 
visus juodukus žmones. 

ATSIŠAUKIMAS Į CHICA 
GOS IR A P Y L I N K Ė S 
L I E T U V I U S K A R E I - • 

VIUS. 

kerbiamieji tHyvnainiai! 
Svarbiausia diena Chicagos 
lietuvių istorijoje jau ar t inas 
ir visi lietuviai rengias prie 
jos, tai yra 15 d. vasario, nes 
tą dieną atvažiuoja Chicagon 
Lietuvos Misija. 

Taigi ir mes, kareiviai, esa
me užkviesti dalyvauti toje 
iškilmingoj dienoje pasitiki 
Lietuvos atstovus su mili tare 
iškilme. Kad išvengus netvar
kos, kas jau sykį teko patir
ti, todėl y ra šaukiamas visuo
tinas buvusių Su v. Vai. lietu
vių kareivių susirinkimas pėt-
nyeios vakare, vasario 13 d , 

Cecilijos giedorių drau
gija praeitą subatą turėjo šei-
miuinį vakarėlį p . Skinderio 
svetainėje. Giedoriai kiekvieną 
metą rengdavo šeimininius va
karėlius ir, turbūt, nepagarsin
davo laikraštyj . Apie šj vaka
rėlį reikia pabrėžti , nas j is bu
t o vienas iš puikiausių. 

Paski r tame laike pradėjo 
rinkties jaunimas-giedoriai ir 
tuojau pradėjo žaisti, šokti. 

Šcinminlcės pranešė, kad va
karienė j au gatava ir visus pa
kvietė prie stalo. Vakarienė 
buvo skani. J ą pagamino jau
nos šeimininkės: O. Brazaus
kaitė, K. Raudaitė, B. Ruzgai-
tė ir J . Martinkaitė. 

Baigiant vakarienę gražią 
prakalbėlę pasakė p-lė Z. Mas-
tauskaitė i r draugijos pirmi
ninkas, arba choro vedėjas, V. 
Daukša. J iedu išreiškė gražių 
minčių i r ragino darbuoties, 
vienybėje gyventi ir gražiai, pa 
doriai visur elgties. 

P o programos dar žaidė, 
dainavo ir po to išsiskirstė. 

Valio Šv. Cecilijos giedorių 
draugija L 

Alumnė. 
• • • — — 

IŠTIESK PASELPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR ZINAI 
Kad tas yra visiškai ga l ima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta grei tai 
gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovė ir keliai persiunti
mui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dolierį per mus pasiųsta iš
mokame Lietuvoje. % 

• i 

50 AUKSINŲ 
Kurie siunėia $100.00 a r daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame 

N 

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolierL 

Persiuntimas Gvarantuotas 

* 

• 

Mes iftB gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mųs siųsti nueina Lietuvon 
ir yra išmokami į vienn mėnesį laiko. vieną J 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. J e i nori t a i 
gali pinigus mums prisiųsti , priduodant aiškiai surašyta savo adresą i r kam pini
gus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

ithuanian Sales Corporation 
120 Tremont St, • Boston, Mass. 
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2334 So. Oakley ave., A. D. 
Kaulakis , (The West Side 
P re s s ) , 2259 \V. 22nd St . ; Met
ropoli tan State Bank, 2201 AV. 
22nd St., kamp. So. Leavi t t ; 
A. Zalator ius Photo Studio, 
2322 So. Leavit t St . ; A. Dūda 
Kauno Restauran t, 232o So. 
Leavitt St. 

. A. L. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

SOCIJALISTUI PRAILGIN 
TA APELIAVIMO 

LAIKAS. 
Ji. 

IŠ W E S T SIDE. 

Vasario 17 d. turėjo prasi
dėti išklausinėjimai Suv. Val
stijų apeliacijos teisme reikale 
socijalisto Bergerio, kuris nu
bausta 20-čiai metų kalėji
mam 

Bergerio advokatas Sted-
man tečiaus pareikalavo iš-

Lietuvos Misijos sutikimo 
nedėlioję, vasar io 15 d., 1920 j 
m., 2 vai. po pietų, 8th Infant ry klausinėjimus atidėti toliaus. 
Armory svetainėje, 3515 For- Padavė priežasčių, 
est ave. a r t i E . 35-tos gatvės I Teismas sutiko ir išklausi-
įžangos ženkliukus galima Į nėjimams paskyrė kovo 11 

7:30 v. v. Šv. Ju rg io parapi- gau t i : J . Bagdžiunas Bank, j dieną. 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lieluvdn, tai Lietuvos Pašto 
Ženfciai (markės,) kurios yra atvežtas iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kur j nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksiiuis viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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Šv. Jurgio Parapijos 

: 

Nedelioj, Panedelyj ir Utarninke 
Vasario 15, 16 ir 17, 1920 

v» 

t 

N 

Užbaigtuves Pernykščio Kermošiaus 
ir Užgavėnių Apvaikščiojimas.v 
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Bus visokių įvairumų, griež puikiausia orkestrą. 
Žada buki Užgavėnių žydai, klaunai ir t.i 

Nedelioj pradžia 4 vai. po pietų. Panedelyj ir Utar
ninke pradžia 7 vai. vakare. . 

» 

Įžanga nedelioj ir utarninke suaugusiems 25c, vaikams 
10c. Panedelyj suaugusiems 10c, vaikams 5c. 

Kviečia visus , Komitetas. 
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