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Latviai Armisticijoje, 
su Bolševikais

PRANCŪZIJA NEGALI Ifi-Į 
SIMOKĖTI SKOLŲ.

Už skolas, turbūt, atiduos 
lionijas.

K

ABRAHAMO LINCOL 
HO DIENA.

SNIEGAS PADARĖ DIDE 
LIŲ NUOSTOLIŲ 

NEW YORKE.

Paryžius, va*. 12. — Ofici. 
jalėse aferose kalbama, kad 

įPranruziin už savo skola* tu.

• • . • . • v* į“<‘VUMhU‘W> .UųjM-rraneuzija atmaino atsinešim?

I
malitand. gi Suv. Valstijoms 
—Guinim, Martiniųne. Gude- 
loupe irSaint Piem* Miųuclon. 

Prancūzija* skulūš did«lė>.

i Rusiją ,
LATVIAI PADARĘ AI.MIS PRANCŪZIJA ATMAINY8 <Ji šiandie nupuolus pinigu

TICIJĄ SU BOLšE 
VIKAI8.

POLITIKĄ RUBIJOS 
ŽVILGSNIU.

Bolševikai paraunate per Aso- To parlamento
vo jūres. ’ 810781 ^^^istai-stovai soči j ai i.štai.

at

METAI-VOL. V.

Hines atsisakė didinti užmo-
Gatvės aar nenuvalytos, nors 

tūkstančiai dirba.
Išinndie sueina 111 metų 

gimus šios šalies garbin
gam vyrui Abrahamui

Aiandie tad, kaip ir kas 
metai, yra I.incnlno gimi
mo nukakt i vių |Miininėji. 
man. f

Uždaryti teismai, vai- 
diškieji ofisai, mokyklos 
ir kiton viešosios įstaigos.

Po pietų ir vakare įvvk- 
sta viešieji snsirhikjiuii ir 
kitokio* pramogos, suris
tos su tų sukaktuvių |»aiiii- 
uėjinm.

I.inetihins, būdama* N. 
Valstijų prezidentu buvo 
demokratijos atspindi*. 
Ji» paliuosavo čia iž ver
gijos Juoduosius /.numes.

x..................... ................................

New York, va*. 12. — 1,‘ra- 
ėjo visa savaitė, kuomet čia

G atvesi- -mėgo buvo tiek dnug 
priversta, kad dar i’’ šiandie 

; daugel vietose gatvėmis m-gn- 
; linui nei praeiti, nei prava
žiuoti.

| Kasdien tukstniiriiii darbi- 
ninku dirba. Tūkstančiais ve

izimų išvežamas sniegas ir ver- 
; čininns upėn arba prieplau- 
I kon.

Kai-kuriiue-e priemiesčiuose 
I visokiomis priemonėmis susi- 
I sickiiaas vos galimas.
1 Apskaitom*, jog pirkliai, 
išdirbėjai ir kiti čia kasdien 
paneša 5 milijonu* dol. nuos- 

J tolių.

zidentui Wilsonui
NEIŠVENGTINAS GELE 

2INKELIEČIŲ STREIKAS.

Bet jis gali pasibaigti nepavy-
Irimai#

lškalno yra žinoma, kad jei 
darbininkai savo pasi ketini- 
mus streikuoti mis vvkinti. w- 
riatmyliė prieš streikų tuojau- 
imvnrtos ••injinirtmn,” lygiai 
taiji. kaip buvo jindnrytn su 
niigleknsių streiku.

Angleknsiui tvriaus išėjo lai
mingiau. Nes jiems padidinta 
užmokestis. Gi gidi-žiukelin'ini 
pn.-ekmėje neturės nieko. Nna 
jii-ins net nežadama didr*in'‘nž- 
mukestis. '.

kursui finansinis stovis tnip i 
paaršėjo, kad prisieina imties 
kokių nors priemonių.

Greitu laiku |mribaigs lai
kas ligi kurio Prancūzija tu
ri išmokėti fdiotas Anglijai ir 
Ispanijai. Bet šiandie apie tų 
ukolų a t įdavimų negali but 

1. .. .. Į. f • • ••%••• owv» |H-
nigų vertė. Ne> tai hutų tik
roji pragaištis šalini.

ICangi reik (taryti? Kitokio 
išėjimo nėra, kaip tik persis-! 
kirti su kni-kuriomis savo 
kol ioni jomis.

Su Suv. \*Hlėtijoinis Pran
cūzijai mažai vargo. Suv. Val- 
KtijuA irali pnlnykti ne tik 
skolų, bet ir nuošimčių už 
skola*.

Bet Anglijai reiklu būtinai 
sugrųžinti paskolintus pini

ngus. Na* Anglija pati yrn 
piustnm fuiansintain riovyj. 
Ligi lapkričio 11 d., š. m., 
Prancūzija Anglijai turi ati
duoti 8 milijardu* frankų.

------------- Paryžius, va*. 12. — Pnrln-
Londonas, va#. 12. — Gauta mente diskusuojnnt npie tnl- 

' kininkų politikų Rusijos žvilg
esniu viennu sntdLliatati «♦<!#»_ I j.-n..

depeša. kad Rygoje paskelbta 
nnnirfiėija latvių su talšen-

Washington, va-, 
konferencijų ir po 
hų viika r gene rali s 
lių <li rėkti irius Hines pagaliau.- 
pranešė geležinkelių darbinin
kų viršaičiam* ir atstovams 
kad aihiiinistracija negalinti 
padidinti darbininknius užmo-

12. — Po 
ilgų tary- 
geležinkv

kais.
Karė* ofi.-as paskelbė, kad;

piriinėj Rusijoj bolševikai iipti apie pndcybų 
Taganrogo persimetė per A- 
zovo jure* ir pusekmingai va
rosi pinnvn pietiniu pakraščiu 
1aqie. upių Dono ir Yeya.

U Moskror. pranešta, kad 
gen. Denikino armiją lieka
na* fmnkinri į plotus. Gi pat* 
gen. Dcnikinas enųs Ynltoj, 
K rime.

(Seniau bnvo praneštu, kud 
gen. Denikiim* nukeliavę? Buk 
gnrijwni.~

vas pažymėjo, kad hutų jnu 
Įnikai- ir Prancūzijai pngnlvo-

ADM. KOLČAKĄ NUŽUDĖ 
KAREIVIAI.

Nesutinka su taryba.

Geležinkeliečiai su rekomen
duojama taniai, katra turčių 
išri?..1 HiokeKtii-s klausinug iu- 

‘sutinka t(Mlcl. kad taryta vei
ktų ilgus mėni-sius. gi darhi- 

' įlinkai Imtų priversti dirbti už 
•Intartinę mokestį.

Be to. tatai abejotinas Imtu

TAIKOS SUTARTIS 
SENATE.

VĖL
su Rusija, 

tarpininkaujant kadi r .kftope- 
intivėnis rusų draugijoms, jei 
nrnoritnn betarpiai susidurti 
su liolševikųis.

■ Toiians jis pareiškė, knd 
!tokių prekybų jau pažadėjo 
pradėti Amerika ir Anglija. Ir 
tam tikslui bus pavartota 
šimtai milijonų dubenų. Dau- 

' gelis prekių iš Anglijos jau 
į vežamn.

Anot 53.’ prėkytaLAui Titai- 
ja bus išganinga* daiktas ru 
sam* gyventojams ir bu* daug 
naudos imtiem* talkininkams. 
Tik -Visųpiniui būtinai reikia 
pilnai panaikinti blokadų ap
link Rusi jų.

Premjeras Millemnd aną 
'dienų kalbėdamas parlainenie 
įpHUK*^ jog Kurijos žvilgsniu 
bu* tęsiama buvusio prenije,'° 

‘Clemeneeau politika.
Bet šiandie parirodo. knd 

Clemenrenu ’o rusiškoji politi
ka bus pilnai panaikinta. 
Praiirur.ijus vyrinusyliė ims 
prielankiau aisincšti į Kurijų.

i

GOMPERSAS AKĖJA KON 
GRESĄ.

Sako,

TALKININKŲ AT8T0VAI 
BUVĘ GERAI VALGY- 

DINAMI
Sakoma. į mėnesį busianti ra

tifikuota.

Bet paty8 vokiečiai beveik 
badminauia

Washington, vas. 12. — So 
natorius Lodge taikos sutarti 
išaaujo f-ugrųžino senatui ap
tarti. Diskusijos prasidės at
einantį pirmadienį.

Spėjama, jog į mėnesį laiko

kryties.
Generalio direktoriaus atsa

kymą- pttiieiė 'langiau dvieju 
milijonų clarbininky.

Pn to. kaip geueralis direk
torius. taip unijų atstovai tim- 
jaus su tuo visu reikalu krei
pėsi j prezidentų.

Gcueralis direktorius prezi- ' 
•lemui \Viisonni indave sufnr 
miiluotų darbininkų reikalavi-* tarybos nusprendimas darbi- 
litą au juidėtninis m»v«i išvndo- ninku naudai. Ne?- geležinke
lius.

Gi darbininkų atstovai ir. . .« • . *>*i • " • i * ni" •»«* ii i ii • <
bu. «M> .ku«U 4. j, -

kai-kurioniis pantaboiui*. kuiji 
, to nori republikonni semito-

kongresas vrn reakcijo- 
ninis.

Berlyną*, vas. 12. — įvai
rių talkininkų misijų namu 
apleidę Berlynu iiaskvlbe. jug 

I vokiečiai t urg<*mtektinm mai
sto ir gyvenrt su jiertekliunii.

Virto* Vokiečių “Hotelkec-
perių“ organizacijos organas riai- 
lad .paskelbė, kad misijų narini' Tveriamas blokas, kad mti. 
lutai klysta pa*akodorni apie 
maisto jierti-klių Berlyne.

l-aikruštvj pareiskiuinn, kad' 
maisto perteklius būvu tik lai 
kininkų misijų nariams,
jiems visuomet laivo dmsini'ii 
stalnn pnrinkthiinusi valgiai 
ir tų užtektinai

žodžiu tariant, misijų na
riai čia Imvo paikiai paval
gydinami. Kad tuo tarpu jm-- 
lys vokiečiai gyventojai kaip 
tik netad m iriau jn.

fikavimų pini I gin t i negulima* 
-tai k t rus. Nes nuo to ratifikavi- 
mo priklauso atalnn.*i stovis 
kaip Amerikoj, taip Europoj.

Nes

liūs valdant vyrinusytai,paneš 
In dideli nuostoliai, _ . ..škL

Londonas, va*. 12. — Iš Co- 
penhagpuo laikraščiui Herald 
prRnešaiitA. knd ndinimlns 
Kolčakas imžudyfas Irkurke.

Admirolų nužudę maištus 
]>akėlusieji jn paties kareiviai. 
Kareiviai jį burę laikę- nelais
vėje. Bet kuomet nugirdę, kad
nnt Irjmcko hriaujasi jį gelia--, 
ii-ištikimoji jam kariuoiuedė,: 
inaištiuiukai tuojutiM jam ir 
jrndarę galų.

Bolševikų valdžia ifc Mask j 
vn« beyMfa telegrafu jrttrrika { 
lavų palikti gyvų admirolų. Bet 
reikalavimai penėki i gauta*.

(Kausto 31 d. bolševikai Imvo Su jais atkeliavo 8. V. gene 
pranešę, jog Kolčakų sutadę jo 
pntir* kareiviai).

UNG ARIJOS ATSTOVAI 
PARYŽIUJE.

rotas.

DUODA TALKININ 
KAMS

FRIEDRICH BU8 TEISIA 
MAS MILITARINIO 

TEISMO.Washington, vas. 12. — č’in 
laivų statymo unmtninkų kon
vencijoje kalbėjo Ainor. Darbo 
Federacijos prezidentas Gotn- 
pers. Kalbėdamas dabartinį 
kongresų ]Nivadino renkcijo- 
nieringiausiu kongresu šalies 
istorijoje. Nei vienas kongre 
mis kadangi tiek dnug neko
vojo prie# darbų, kaip dabar
tinis.

Gonųiera kvietė 500.000. lai
vų statymo darbininku* prisi
dėti federacijos kovon prieš Darbininkaf reikalauja di- rų graly Ti»oų 1918 metais

SUSTREIKAVO 200.000 DAR 
BININKŲ ITALIJOJE.

Paryžiui, vas. 12. — Oin
PAQT -atkrltavo Pngartjos taiko* at- 

>tovat, kurių priešakyje stovi 
grafas Apponvi.

Su jais drauge iš Budtųic?-
Berne. ftv.-Frarijn, vas. 12. ~ to atkeliavo S. V. armijo* gv 

nurotas Bandholtz, amerikoniš- 
Herr Auer didžiai nustebo. kfts ivprezentantu* talkininkų 
kuomet nugirdo, kad au kitais !»ni’Uurita-j misijoj Budapeata. 
i-okieėiais talkini ūkai ir ju[ "Cnifa- Appom talkininkų 
K-jkotauju. amliUęaJiuių tarybos sckij-la-

Tad jis tuojaus unpttft, kadiriJ*1’“ W*ndfe induos savo 
patsai tnikininknins pnriduo- .skaitlinga- pastatas, npie tai- 
rių». ko* sutartį, kitnomet mdiiotą

■ ■ — ■■■

Buvęs Bavarijos ntiubderis

ATIDARYTA TAUTŲ S$ * 
JUNGOS STOM.

-------------
Londoną*, vn>. 12. — Vnkur 

ein atidaryta pirmoji tautu *ų-[, 

jungo* tnrybra serija
Reprezeutuojanio* 

vicšimtŲtas Anglija. Belgija. 
Brazilija, Fnmcmuja. draiki- į 
ja, Italija, Japonija ir lipšni

iad pw

Jis kaltinamas nužudyme 
grafo Ttazos.

tų didesnės užmokėsi ics kiru-' 
Mime.

Niioinoniau janin. kad piizi-į 
(lentas pasiųlys darbininkams 
palaukti, kol to klausinio neiš
riš rekomenduojama tam tik
slui taryta.

Nepavyks su streiku.

Kad n ugi su tokia taryta gi- 
lcžinkelieėiai nesutinka. tad 
streikas m-išvengtinas.

Bot kus ii to. kad jis negali 
• bot pa-ekmingai pravestas.

Naujas pavojos.

Paskelbtus streikas hutų pa
vykęs ar nr. šiandie negaliota 
pasakyti. Bet į viHnomriię -jm 
taippat karčiai atrilieptų. kaip 
yrn buvę su anglekasių streiku.

Kam kliūtų, karu ne. tat vi
suomenė turėtų kentėti. Ne* 
geležinkeliai yrn šalies gyetae, 
su knrioiui* pataikoma šalies 
gyvybė. Sustotų važinėju gele- 
žinkelini, miestai ir mirsteliai 
netektų gyvviiinuii reikalingų

. priemonių.

-

■»

Vienna, vas. 12. — Iš l'ngn- 
rijus Mistinės Itadopento <h‘- 
ĮH-šoje sakomu, jog ummrų mi- 
nisterių kabinetas nusprendė 
leisti pravesti utilitarinę by. 
lų prieš Stephen Friedricli 
dabartinį knrė# ministerį.

ŠVEICARIJOJE NEVYK8TA 
MOTERIMS.

Vyrai nenori pripažinti 
lygiateisės.

jiems

— ---------------- ■ - ■ —

STREIKAS VARIO KASY’ 
LOBE.

Milane.s, va*. 12. — Vietos
c|ieinikalijų dirbtuvėse SUS-1 r Iinirii'ii Knimininas nuzu 
trelluivc 2OU.0U0 darbininkų, dę* buvusį Pngarijo* preinje 

<_• * t • •* 4 • *• i A in •

' Friedrich kaltinamai nota-*

pakilusių reakcijų. Toji kovu 
turi birt vedama rinkimų me
tu. Darbininkai kūHgivoaa bi
ri išrinkti darbe šalininkuL,
Viri (laibu priešininkai turit 
but sutruškinti. Net tie vrn, 
rcakcijonioriai.

dėsnio užniokasnio už darbų MilitnrinK teismas bus su-| 
ir vienos sn vaite* per metus darytas ii (lenkių niigide-no 
atostogų. iiilijto- urivieių.

i
I 

MILLERAND APIE KONS 
TANTINOPOLIO LIKIMĄ.

_________
Paryžius, vas. 12 — P. _m u- 

zijoK premjera* pranešt- Įiarla- 
tnrnfo itžnibežinin reikalu

PARTINIAI APSUNKINI- 
MAI PANAIKINO 

DAUG LAIKRA80IŲ

Berne, Aveirarija, vas. 12. — 
Moterų lygiiiteisės klaurinta* 
utine- tns reforendiiniii, įvyk- 
(iintu jnaeiių sekiuaiiienj 
kantonuose "nrieli ir Basei.

Bingham, Utah, va*. 12.^- 
Try* iš šešių vario ktayhlų 
kompanijom čin *u*pen<Irv'» 
darbu?, n--s pakelta darbiu,} 
kų streikas.

Darbininkai reikatalija (1.0
< Iii ilginu už dieno* durta- iSį 

Spėjama, kad ir kito*“ ha 
-yklosc Ims pertraukti i* 

' tai.
Už stp-ikų kaltinama* J.

F ' komitetui, jog Turkijos likimo 
nilo# i klausime yra du sumanymu. 

Vienna. Norima atimti Kon- 
>>luntinuų*ulį nuo turkų. Kitas. 
Palikti jiems Konstantinopoli, 

p>ėf nždMi tarptautinę koutrn-

Ir vienui ir kitur žymia di- Dmi. ' t'
įdžiuma Imtaų pasipriešintai ( j „tn-ikų knltinanui- i 
t duoti moP-riuis teises politiko- jdurtrijidistų veikinui*. ’ 
je lygini mi \yruis. i_________________

--------------------------- PANAIKINTI SUVARŽYMAI 
OFICUALIAI KARĖ PASI ' KELIAUTI J ANGLIJĄ. 

BAIGĖ SAUSIO 10.
New York, va*. 12. — Pa

naikinti visokie knri-s meto 
snvaržynuii keliaujantiem* ii I 
Amerikos i Angliję. Varfhnitri, 
nereikia jnu tolesntai mzuoIi jį 
paaportų.

TAIP NIEKAD NEBŪVA

Az * r

- ■1"—■

btOTHLH t don’t reti

A 4OO0 oost or 
CASioe otL

Londoną*, vn*. 12. — Cin 
karališkuoju ‘įsakymu pa*- 
kelbta. kr 1 karė *u Vokietija 
oTirijaliai jm-ilmigė sausio, 
H) d.

Washtngton, va#. 12 - Dn 
t Mirtini n i paAltnini M»w.unVi»»i 
tnni antroje kk«ojc nno Hr 
po*. 1918. panaikino 2.5M 
painų iaiK/načių. ■/

Taip anų dienų liudijo Vie- į 
ior Rosevater iš Omaha.

kuugrrsu pnšio# rrikain 
komitetui.

■-------- 1 •' ■— —

NAUJAS GENERALI8 jįj
STREIKAS VOKIETIJOJ

L -------------
Berlynas, va.-. 12. — Taki »■ęfc1 r*to generuos |

antrąjį kn. industrijiniam Snlingeno 
mjerns. np»krityj. Prerijoj. |

PER DU RIMTU METŲ 
MIESTAS BUVO 

'SAUSAS.“
'■ ‘ - ■

Provinoetoum. Mass., va*. Į 
12. — Šitas miestas per pia 1 
eitu du Statu metų i* j 
“musas'*. Bet andai piliečini, 
savo balsavimu panaikino 
“siUMunų”. Tik, visas var i

■

VYRIAUSYBĖ SUSIRŪPI
NUSI GALIMU STREI

KU.

Washington, vau. 10. — fin- j
lies vyriausybė sunrupinusi. Į 
Nes 2 nuli jonu geležinkeliečių 

... .. . gali pakilti Ktreikan,

ga*. kad žmonša «urivėlino 
Ne* vi*oj šalyj veikta visati 
m, probihirija

—
Chicago. Apsiniaukę 

nepastovu* oran šiandie i 
rytoj kiek 188*3.

VASARIO 12. 1920 M
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DRAUGAS Kelvlriu.ltani?, vasari? 12 1920

rini viv batajjkv nntmfTB 
! “DRAUGAS”
XUi» L<Ag>ru- ucUėMlmlu?.

FREMUMEILVTOS hUSAi
VUJC.VGOJ IR VtSIEVVJE:

Metam* ........................... *0,00
Alely 3.SV

«l’V. VAUiT.
Melam* ••«,•*•«•.. • S*..00
Ftuci Mrtų ............   3.00

rraauiasrata tnokaal Jkaln.- lai
ka* akaitoin nuo utatraiymo dieno* n* 
Bnc Nauji] Mitų. Norint pemmlnytl 
Mdraa« tlMda reiki* |>ri*lų«tl Ir actiaa 
kdre***. I*inl»n: rerUii*Ui l»p«r.
tuun kraaoj* ar giprear "Aloney Or- 
Art" arba įdedant plnlru* | r««te- 
truota iu.likfl

‘Draugas” Publishing Co. 
1800 W. <6lh St Chicago, UI.

Tek-fona* McKlnle? IIH

Aiškus Pavojus

i MISIJOS PAMOKSLi- 'ŽMONES SU REUMATIZMU jKun Adoma* Vlhmaa.

Gelbėkime Lietuvos Ekonomi
ni Padėjimą. «

nuo artimo meilės, net nno 
savo gimdytojų nudlta. Gi ką 
duoda vietoje to rišo, kas vra 
prakilnų, brangu bei malonu? 
Uždeda retežius uc-pMotina-'. 
mo paleistuvavimo geidulio, 
daro jj bejausmiu išgama 
žmonijos, tarsi, kokiu sumišė- 
liūnu, kuri? neranda ir negali 
rasti sąžinės ramumą.

žmogus, kuriui n pirmiau 
viskas buto malonu bei džiu
ginančiu, atsidavęs klaidin
giems svajonių intikrmimams, 
darosi žiauriu, nepakenčiamu 
žmonijoje, ir patsai sau tikros 
ramybės neranda neigi gali 
rasti.

Tatai iš sdcijalistų tai iš 
i laisvamaniui pusės yra aiškių 
uinkiauniu? puvoju* nuslojimo 
tikybos, nustojimo doros, nus- 
tojimo tikrosios ramybės.

Aiškiai žinant, kad pavo
ju? gręsio. reikia ju vengti. 
Bet kaili T Reikia risupirmn 
vengti pavojaus, t. y. nenusi
dėti su tikybos tai doros prie
šais, jųjų tvirkinančių raštų 
vengti, gi sh-ngtiesi visomis 
jiegomis Muipafinti su Kris
tau? mokslu ir tų mokslą tai

kinti tai vykinti savo gyveni
me. Tuomet taa nors aiškus 
ištvirkimo pavoju? nebus 
mums iKivojingu.

Tiktai reikia jo vengti.

Yru sakoma, kad iš pradžios! 
duodant nuodus, reikia jų duo
ti nežymiai mažai, reikia 
juos su kitu kuomi sumaišyti. 
Daug nuodų laidavus už ?y-|

Kas čia Kaitas?kio. nedalaikytų priimantį?-j 
mirtų. Kuomet pu truputį be- Į 
imant, nors ir įnirtingiausių! Per praeitus įienkioUką iue- 
nuodų, žmogaus prigimimu*, j tų Chicagoj seka natri kova 
iš dalies įpranta, tuomet ir i tarpe unijų darbininkų vadų, 
daugiau vienu sykiu paėmus j žmogžudystės seka paskui 
nuodu gali pakęsti, nors nuo Į žmogžudystes. Tuo laikotarpiu

visai nenustoju, gi yru kaip ir j vadai, 
pirmiau kini buvo kenksmm- 
Rai.-, gyvybę puikinančiai?.

Karui piu-itaigu*. visos vato (čių, prisirengusią keliauti j 
tijos yra labai kUkirupinusioa Ameriką, j>a?ilikti Lietuvoje, 
ekonominiu padėjimo atstaty- tai jie man atsakė: kunigėli, 
mu. Tam tikslui tveria darbo įsteigkite fabrikų nors čia pat

NINKAI. Aat kuino Įtermainos oru 
kamlia baisus k eiti ėjimu?, -to 

_ .. ___ _  . ki žiuonus yru padėjime per-
Forą Klausimų musų Didžiai mumis atmaina oro.

8knu»mui kurie juos kankina 
yra tai tikriausiu ženklu lie
taus.

Jeigu kenčmte rvumatismu 
turite atkreipti a t yda ant tos 
ligos, ir pueimpinli kogrei- 
čiaueiasnu dvi stebėtinas gy. 
duoles is aptiekus Pariesti.

RUMATIN

PARTOPA1N
kurie atnel jumis palengvini ’

Gerbtatnąjąi Misijai

ūna krauju ir atv\, vi turiu* 
in nonnalikka avetka padėji-

T—--- T-'T
Lietuvos Misijų? Informari- 

ją Skyrių vedėjas p. P. Norkus 
ąavo pramuUmuiisų lutai mėg
sta pmuukiduiinkauLi. Nesenai 
jisai užrėžė “anarchistams iš 
dešinės pusės,” dabar jisai 
(“Draugo” 29 num.) rašo pa 
niokslėlį Detroito katalikams, 
kurie nesusitaiką au savo kolo
nijos tautininkais dėl bendro 
pardavinėjimu bonų. Pamok
slininkas, pasiremdamas vie- 
nos pusės skundais, nei nepa-■

net taktiškų žinių) iš antros 
pusės—rašo urbi et nrSi savo 
pamokslėlį, paĮMŪkdajuaji tuos, 
kuriuos, matyt, jam labai norė
tųsi ingilti. Ir uegunu to: jisai 
gerą progą sunaudodama?, pa
kiša visuumanci net savu re
ceptą. knd, girdi, bonų parda
vinėjime busią geriausia, jeigu 
į žmones kreipsis ne tie, kurie 
turi daugiau pasitikėjimo, būt 
kaip tik tie, kuriuos gyvenimas, 
idėjos, pasielgimas nuo jų nu
tolinu. Detroitu Katalikų Ko
mitetas gulvojo, kad dėl geres
ni 9 pasisekimo darbo—lai jia? 
kiekvieną žmegų eiim teks®*

Josvainiuos^. ir tuos pusilikai- 
mo dirbti savame krašte. O 
iki fabrikų IJetuvoje nėra 
me* esame priversti apleisti 
savu gimines au alųni.-mu šir- 
dies ir keliauti kaiįkur tenai 
už jūrių ieškoti sau duonos 
kąsnio.

Arba gali atsitikti kitaip. 
Svetimų kraštų piniguočiai pa
ims i savo ranka* Lietuvos 
ptiuuuUf' 1‘rjaUau^ 
fabrikų ir tokio budu čiulps 
syvus iš Lietuvos kimo. Ižsi- 
leidus svetimtautiĮM fabrikan
tus yra ir pačiai valstijai 
daug keblumų. Reikia jiems 
suteikti viMkfcg imgalbos, 
negulimo jų suvaržyti, nes jie 
ui savo pečių turi svetimos 
valstijos nelik užtarimą, bet 
dur stiprių į ui rainą. 1‘rudėj u.- 
svetimtaučių fabribanius per
daug varžyti, galima prieiti 
prie karu paskelbimo. Tie sve
timtaučiui fabrikantai giita-u* 
j Lietuvu visokius uugšies- 
n i us darbininkus: inžinierius, 
tekinkąs, rtaununit--, naga i ti
riu? ir paprasta* darbininkus. 
Bus Lietuvoje fabrikai su avė- 
timtaučiuis darbininkai.-, kaip 
kad bpvo prieš karų Lietuva* 
žemės su rusais ųkininkais, o 
patys lietuviai keliaus iš Lie
tu vu*.

Visaigi m-įsteigu* savosio? 
išdirby?! ė? 1 Jetfrvnii- prisei* 
visokius išdirbinius gabenti j

kabinetus (dnli&rtinis Fren
si jus M ii Ir raudo kabinetas), 
kviečia specijalistus netik prie 
aktyvaus valstybes darbo, bet 
ir sudaro iš profesorių tary
ba? sekti ir riSti ekonominio 
vyslimos klausimus. Pirmoje 
riet oje yru, žinomas dalykas, 
dabartiniai skubus ekonomi
niai klausimai: maistas, rū
bai, ginklai (dar kuriaujon- 
4 ium? vajslj Uvm*j, aG-laij 
mas rišo to ka? yra sugriau
ta karo laike, sutvarkymas iš
dirbinių, išvežimas j užsienį 
savo išdirbinių ir įvežimas iš 
užsienio savo valstijos žmo
nėms reikalingiausių dalykų. 
Daug iš dabartinių ekonomi
nių klausimų yra vien tik lai- 
kiniai-pereiiuuni 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 ai ir norėčiau pa
kalbėti.

1. Kiekvienai valstijai yra la
itai svarbu daliar, kad butų 
kuodaugiausiai išdirbama da
lykų savose pramonėse, nelik 
saviems reikalams patenkinti, 
|uud nereiklų i" užsieniu pirk
ti, bet taipogi išvežti į užsie- 
nf. Snvoriret pramonės dirb
tuvėse priviilp būti perdirbu
sia visa krašto šalia medžią-lužs-ienį. Bet išvežast į užsienį 
KU. lš»lirbiniai tik gali būti ’ ", ... " 1
išvežami j kitu., kraštus. To- vežant į Lietuvą iš svetur fa- 
kiu hudu nuo žalios medžia
ga* atmatos, kaip kad nno 
miltų siekuos, pasilieka sa-i 
va ui e krašu* gyvuliams šerti įpigeonė ut perdirbtą medžią- 
arba žemės trąšai. Vietiniai gą užsienyje. Apart to Lietu- 
žmonės praminta ir užsidirba voje neturime dagg dalykų: 
i) krašto pramonė? netik pa- geležie^, druskos ir kitų. ]ve-

te apie baise? kančia? kurias I 
turėjote ir ju?u gyvenimas sto- Į 
si* daug linksmesnis. Abi i 
tuo? gyduole? kaštuoja drau-! 
ge tiktai $2.00 ir išsiunrimeĮ 
tuojaus po uplaikymui orderio.!

Jeigu jusu vidurei m* yru 
tvarkoje, užsisakykite taip-gi 
saldniniu Partola kurie IMia- t

kaštuojn tiktai $1.00.

VELTUI
<lr»ii tr nau4iaca dovtnA* kotaara 

ertulnsiaataia ufaakrma Ir plnliuus 
W)Md m tuo pfciaratnltnu. lalAkua Ir 
HtoekytusiF n4rw*vokltc AlUip:

APTIEK* PABTOSA, 
160 Second Avenue, 

Hew York. H. Y., Dept. L 5.
<R-

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

pardavėjam, kuria geriausiai 
galia ingy ti jr, pa«;ukėjimą ir

(Pabaigų bu*

e 
in tikrint i jį. Srovės turėtų ben-' ! 
drabiauii ir tandrai ndre : 
sais patarnauti. Misijos pa-1 
mokslininkas galvoja kitaip:' 
tanų progą, anot jn, reikia ku- ; 
naudoti srovių skirtumam? : 

i naikinti, nor? imskolos rviknlas 
| dėl to ir turėtų nukentėti. Į 
I vietą musų obalsio; by tik dau-, 
t • v —' j ' t ,

GRAŽUS PLAUKAI
dabina UnofU. v.ruikiir tno- 
Karto lanukt) Tonika- Galimu 

|ws,

THE ŠEN RAYTO 00
MraM'ii Nu. I

3238 So. Halsted Si.

mirtingumo jiegosijau nužudyta 23 darbininkų 
Pastaroji auka andai 

buvo “Moša” Enrighl.

Po kiekvienos tokios žmog
žudystės mieste pakeliamas 
baisiausiu* trukšuuut. Dažniau 

r«a žmogžudžiai surandami.

Bet kas iš to visa, jei jiems 
neskiriama prigulinčioji Imiu- 
smė. Tas daroma todėl, kad jie 
už savo nugaros turi gaujas 
politikierių. Šitie prieina į ne
prieinama? paprastam žmogui' 
vietas. Ir padaro intakų galva
žudžių naudai.

Nužudžius daliar Enright ir
gi pakelta ncųiaprasta? trūk
imas. Pareikalnutu Imtinai 
bausti galvažudžius.

Policija atliko savo prieder
me*. Surado automobilių, ku
riuo galvažudžiui važiavo. Su
sekė intarinmua galvažudžius. 
Pristatė juos prokuroro ofisai i.

Ingudv? nuodus vartoti nor? 
ir gerokai sykiu jų paimtų n«-- 

‘luiTs-tnnat. nors tie nuodui ė- 
da jo gyvybę, pasklindn vi
same kraujnje, paliečia jo 
žirdį gyvyljės šaltinį ir neiš- 
vengtinai skatina urną mirtį.

Kaip nuodai veikia i žmu 
gaus kūną, tnip sugedimo 
.dvasia veikia į jo dnšią. Iš
tvirkimo plėtotojni tai doros 

'■naikintujm. prisidi-ngę įvai- 
riomi? gaile.-t ingumo tai žmo
nijos. ypač darbininkų luomo 

’ geradarių kaukėmis, sklei
džia savu prakalbose, mivu ru- 
šruoM- ištvirkimo nuodus, ku- 

" ric traukiu žmogų prie dvasi- 
"* mirtie?, prie galutinio do

• nupuolimu.

Sprūdžių tie žinomų ?uvh- 
žiotojai nesirodo aiškiui kuo- 
ą jie yru. Prakalbsta mauda-1 
ai, net pi-ruiundugiui. per 
lileatingai ?u di<lžiau?iu pa- 
•.karimu. Iš jų kaliais tar
mei jie didžiausi gerada 

a H, jau taip pasišventę žmo- 
joą labui, tiktai imk ir dėk 

gssiu? ne', prie žaizdos. Tan 
:'as jųjų perdėta* mandagu 
as jr nuduota.- gailcatingu- 

las yru tai grynų dvnriuių 
ittodų apvymojinias, jie sle

piu ištvirkimą, doro? paniekų. 
PriHevylię.

J Sulig .Morri? Ilillųuit nu- 
rodymus “99 nuošimčiui ?ori- 

I jalUtų, kurie supranta tikro 
teocijulumu vertę, yra ateis 

tais lariieviuis." 8o<-ijulistai 
garsina, šaukiu, tv-kin. kad jie 

! rietą imonijni palaimą, knd 
jie darbininkų iigelbėiojai. 
kad jie tik trokšta sutruškin- 

W vargdienių retežius. Taip
į#“ *«*•*• tiek jie aimanuoja. I 
fctai vi* tai vit>n tik ritamo* 

jlvk-n tik atolas. Ištikrųjų tni 

yra ka* kitą.

t Suęjjalirtai pataiko išplėšti 

Muoguur lrangiaasj jojo

giau bonų parduoti, misijos atari 
pamokslininkas kelia savo kitą 
ubakį: by lik prie taa progos 
katalikų orgianisarlja eusjlpnė- 
tų ir by tik kolonijų laisvama
niai gulėtų ;>asipiršti katali
kams žmooėana—rolėje tėvy
nės gelbėtojų.

______ __________ ______  _ ______ _________ ___ t Gal kai kam tie srovinio vei
kiose dirbtuvėse, bet prie ki- žinias į Lietuvą šių daiktų dariai0 pamokslai ir labai patin- 
tokių pntumavimų gelžkelių,*padidins musų skolą nžsit-niui., b®, bet mums kaž-kas. rodos.

vien tik žaJią medžiagą ir į-

brikų išderinu? mes lietuviai 
liksime ^kalingi užsieniui. Ne? 
žalia HMMltiaga bua visatos

PIKKITB LIETUVOS VAL 
8TYBKS BONŲ.

elektros, b-vutorių ir kily, Pa-|Tnip ir bris Lietuvį jy prapul
ti valstija gauna daug įiolno tie? bedugnę.
ar tui iš pačių dirbtuvių ari Lietuvos ekonominių pade ji- 

M9B ■ •imi? ateityje prikląoao nuo
praleidžia savo ^dabartinės užmuzgo*. Kaip 

bus pradėta, taip >r trauksi?. 
Lietuvai dabar vru svarbu * I 
pirkti ir parduoti lokiai vnl 
stijai, kurios pinigų kūmas 
nėra kenksmingas, tai vra su 
kurios pinigais Lietuvos pini
gų vertė yra toki- pat arba 
geresnė (iiugš1c*n$). Tokio? 
valstijos yra tai arba naujai' 

išvežama į užsieni, panUrbiO- tau?<tvėru?io> arba pergalėti*-. 
Sn šiokiomis vnl.dfjonri? Lie
tini* gali vv?ii pravyta} kaip 
su sau lygiomis ir neturi nuo
stolių. Panašiai ir transai 
(prancūzai) datoj Jie nenori 
nieko pirkti nei i? Anglijo* nei 
iš Amerikos, ne# tųdviejų 
yni.-1 i jų pinigų mainas daug 
augštesnis negu Transų. Jiem* 
labni patogu pirklį tr parduoti 
nu u joju? valstijoms -arba per
galėtoms. Kas Imk Vokieti
jon. tai jų *ptrijąmft komi
tetui nusprendė 'Htp. Pradėti 
prekybą mi Vokietijų- nors* 
ir yra jiavoju*. knd Ernus i ja pa 

__  __ dės tokiu mulu nMatyti Vu. 
ailita avalŪĮųi kaušo (p vai- kizyjun fabrikų ujjmą it w.a- 

pbtin savajame krašte vo- 
kiečių išdirbinius. Ka» link
vinviett

i? darbininkų, kurie uždirb
tu? pinigu?
krašte pirkdami valgį, nitai? 
ir kitu* dalyku* to paties 
kranto dirbtuvių pagamintus; 
ūkininkai savo javu*, gyvu
liu*. kailiu*. Vienu žodžiu.Tenai kai kurie paliuosuota pu ’

iAlnu.inijbn,. Kili )ul.iK,up''* 

nepripažįstant jokio? paran
kos.

I*as4>kiiiėje iš visą intaruunų 
išskirta keturi ir paduota kri
minaliu teisman. Jie bu? teigia
mi už Enright nužudymą.

Atrodo, galvažudžiai ar lik
neiš»i*uk» nuo bau*mė.-

Štai spaudoje pakeliami tai
sai, jog neverta žmogžudžiu? 
aštriai bausti. N<* Enriglit ir
gi buvęs to? pačios rųšies truk- 

|šinndaria Ir tasai, sako, daug 
žmonių padaręs neiniimnguir. 
Buvęs uždarytos kalėjime ir be 
reikalo palittosuotas.

,k-i prie tų hnlsų pridėti dar 
politikierių veikimą, bus su
prantama, jog labai daug dar
buojasi apginti galvažudžius. 
Taip daroma, kaip ir praeitais 
laikais.

Praeina Uukšuuu, kaip ir 
<?nw«vn1t« Iriiti A Imrv* linini vw- -—-•o — *•-<---- - ■< ri —• ri-v *•
dai poaeuovei žudysis už pir
menybe* už papirkimu? ir už 
kitokius purvinus darbu?. Gal
važudžiui bus liuosi,

Kas-gi čia kulia* f
——— ■

Vanava. vas. Lt — Lenką 
pasiuntiniu Vokietijon skiria- 

e^tnas Igaao Szcbeko, buvęs Bu- 
taNG??.- nsrr , ’-r.r’-!; jaunų vyrų •: nruga-

'savo krašto dirbtuvėm* ir 
gaunu atgal pigia kuinA pa
gamintus dalykus. Nuolikiu?

jP vanotoje.
Jeigu pui*s iieiu%i«i uvsui-Į 

vers pramonę savo krašte, tai j 
žalioji mtMižiaru: linai, vilnos. I 
gyvulių odos, miškai, kaulai 
ir t. t. bu? gabenami j užsie
nį, o tonai perdirbti linai ir 
vilnos į audeklus ir kita ža
lia iivefeta medžiaga grįš at
gal j Lietuvą. Koksai bus 
nuostolis Lietuvai tą h-ngvn 
suprasti. Nesant Lietuvoje 
dirbtuvių daug fabrikų dar
bininkų bėgs j užsienį. Skir
tumą? tarp žabo? medžiagos,! 
padėkim odos ir jierdirbto? me-; 
•ižiagos į batas užsienyje pa-

tojams. Vnuden? spėka Lie
tuvoje nebus išnaudota. Lie- 

intmu ir m&an tw-

ma.* Ignai) Sscta-ko. buvęs Bu-

** T

kad misijos informatoriui nela 
tau tinka tendenližki pamok61i- 
ninkavimai, tarsi tyčia taikomi 
via priešingai moralizatoriau? 
arovei

Mes įšdrįsliunr smurupinli 
etai kokiai* klausimai?:

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

2) Jei Lietuvos Misija tai ži
no, tai ar ji peržiūri p. Nor
kaus straipsnius pinn negu jie 
išvysta dieuos šviesą laikraš
čių skiltyse f

«»«■ « ‘ • • -• • • u »>,1/ zir Minija iMigiBa*kummb;
si savo informatoriaus j srovių 
ginčus, ir jo negudrius morali
zavimus f Ar Misija manu, kud 
tokio?- rolės piu i ėmimas gali 
pagelbėti Misijai josios darbe?

Atsakymo neprašome. Tik 
prašome tuos klsusimns sau 
pa«-varstyti,'

Detroito Katalikas.

Lietuvai gali dikčiai jiagerinti 
ekąąpmini piulėjinią Ameiiku? 
lietuviai Nekalbėsiu čia apie 
daromą paskolą ir žadamu* pi
ntim? Lietuvos pramonei ir 
prekybai, bet vien tik apie 
YNHviuutimą pinigų-dolierių į 
!.w'tu\ą.. «• . •w— • r u . —

patys liatu/mi durbininlmi 
savanų. kraAlv, bm rriįė* juo? 
išvežti į užsienį uiį tuvnką kai 
nų. Ūkininkų padėjimas *un ■ 
kės ir jie bėgs nuo savo ūkių 
į švyliam* kraštu?. Kaip kad 
nuvo musų ekonomhuF padeji liks nitumiui -Ljtfįmn tSM»- 
mas prie? lf»H metu*, v ieną' 
kartą, kada aš prikulbim-jau

pirmo? ciba prekyba, nes čia 
Fran&ijii turi dideli pelną ir 
daro savo jailitinę jtaką.

Kuip Uvtuvus prekyba ir 
pramonė m&u?ii vąrirytų, vis
gi Lietuvu lįąbn^Jiaru metu

giuu* įves pn kjp f Lietuvą 
n-gu išvež į uL.Mi.tf Liatn-

Tinklai t>oMlaikn kt:ou*!l alankal itlrfono 
nieką* Deataaku.

Taa sali naattaiiUrti 4el vekan^ii ari«W- 
taM

Gali rtui ka4 nepaaknVuun atsakyti teU- 
I»m » Motos n»*ulaakc« ataakytn? u4- 
itara t*lef<«a.

Kaip kada patauku* ntimsrl. ntatmasa kad 
n? u* nutnsrl* ir uMars nckauSama? 
ajaakynio

J (MM) lalefonar l-seginu pat kobila a*Uch- 
l?>ar«L Taip k*d opvratorka k«n atsako 
Justi .elrtOĮMĮ Meku nstlpa apir savo* 
laukimu* >*M Itiftoaa

lriėtm AjtatkiatsMš* lm s—n ta$bAM»«» Aartatš—L** 
tuomet lutu trlrfct»<ja tampn aOuncta* 
Ir opemtnrka kŲ* *aa kolitą nutusry, no
ri ia. Kuoiaat ta uaMkal Jai kad ialafĄ- 
Būs akambrjo .'aoako "MaMklfc aUais- 
U“ ta* »IHX1U lya k-d tnuM] Mile, brt 
pstąi? yra. ....
(U|lAGU nuivoks ax»ll’ANt

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.
-* i..—t ♦ •< \ u

AMAM ^UKDII

SMALA I

gigu, negu visi kiti ir >u ptnigus. pilnai atsakoma. 

Kuršas mainos kmalien. Rašy kite šumdisn;

Centrais Bcaaras LieRvią



KvivirUtUroK vatam 12 IŪ20
-

tete«teteteste

i »rv'tTv» 11 t urniPA ir 
Eiti (J i IMI AntLmaVdŪ :

I nepriguimybę, bet tas gali taip 
su tavim būti, kaip su molinio

WORCKjJTEB, mass.
:_________ ■ >

Iš veikimo Pilnųjų Bl&ivinin- puodo ausimi: puodas krit > 
kų 25 kp. Lab. Komi 

toto 1919 m.
Ulinis nudilto. Atmink, kad nc- 
vjengų esi iš tos iuitous 
apylinkės. Atsiras, brolau, tau 

Bis komitetas laimi darinio- ' po šonu žmogus, kuris tave ge- 
jąsi tarpo Worcesterio lietu- rai pažinojo būnant Amerikoje 
vių: lanko ligonius, aprūpina ir tavo visus darbus link uepri- 
jų reikalus, teikia pagelbų su- gulmingos Lietuvos, 
vergusioms šeimynoms valgiu, 
drabužiais ir pinigais. Savo 
darbų komi tetos pašvenčia bo 
atlyginimo. Komitetas turi sa
vo siuvėjus, Jrarie pasiuva ar-

Tai-gi lietuvi amerikieti! 
Jeigu nori, kad tavo tėvas, bro
lis bei draugas laisvai gyven
tų Lietuvoje, ir kad tu gui< tuni 
sugrįžti j laisvą Lietuvų, pirk

I

ha pataiso visokias drahntia* Lietuvos Traisvėa Pa«kc.’oF 
* «■> - L Tr • <K ‘ •

Į kytojar, kurion eina j namui* 
l mokinti vaiku* katekizmo bei

’ suteikia kitokius pamokini- 
f tnur, ypatingai dėmesį kreipiu 

j Mftniiva ir jais rūpinami.
Visais, viršui minėtais rei

kalam kreipkitės prie au komi
teto: 41 Providence St., arbu 
95 Ward St., ar 102 Arthur St.

Komiteto valdybų sudaro se
kantieji asmenys: Dvasios va
dovas- kun, J. J. .Jakaitis, 
pinu.—I*. Mankus, pirm. pag. 

’ —A. Zubaitienė, fin. rašt.—A.
FBiponiutė, prot. rašt.—O. 
Vaitekaitiene, iždininkė—U.
Tautinėm. ir O. Kunigausimi- 
^trarkdU^>.Š.rviWluufe|r.i;kii w

Minėto kosūtsto iždo:: auko ! ? a..*®*-- -• ±_
jo sekančios yjiatos:

Kun. J. J. Jakaitis $15.U0.
Po 5 dol.: L. D. S. 7 lnn>]m ir

J. T. Tautkai.
' tt Pe 3 dot: J. Vaitkų“ ir v

Rūnra.
Po 2 dol.: J. Svirskis; O.

* . Vaitekaitiene, A. Mazukna, P.
Zata.vec.kas ir T. ČenkauBkipJiė.

P. Valaitiem- $1.25.
Po 1 dol.: M. Kutlinrkaitc,

AL Venikė. M. ^lakšiailej NV. 
'JFKnlia, J. Kuba. K. Jiuuutanu, 
f M. Bacvinkicne, P. Galevičius,

A. Malukaiti*, V. Zubaitis. 8. 
Būdvietis, P. Šukienė, I. Roč- 
kieuė, P. česnieuė, W. Vitkaus
kas, P. Rimkus, P. Kundrotas, 
U. Tatulicnė, A. Bendoraitie- 
nė, A. Mitriekienė, P. Lingvi- 
nas.

O. Zurinakieuė 75c.
Po 50c.: E. Račkauekatė, A. 

Kubilienė tr M. Kopkienė.
Po 25c.: M. Seiukienė, P. 

Cinnimė ir P. Unnonienč.
Širdingai ačiū visiems auko- 

juaiemn.
O. Vaitekaitiene, rast.

eina, pirk kodaugiausia, tiek 
kiek tik išgali, nes laukei ryto
jaus gali būti pervedu.

Pardavinėtojas L Bonų.

CICERO, ILL

Viešos padėkos žodis rėmėjams 
vaikučių dieninės globos 

“Day Numery."

Tariu širdingų učių visiems 
aukotojams ir uukų rinkėjams. 
Paskutiniame susirinkime, va* 
Mirio 2 d., pasidarbavus geros 
valios žmonėms pasirodė gau- 

išių nukų. DaugiausLK aukų au-

grynais pinigais $46.86 ir šį-tų 
iš valgomųjų daiktų. Dar kartų 
tariu ačių.

Podraug prašau rėmėjų nc- 
paiuiršti ir toliau ton ištaigūs, 
nes ji vm iabai reikalinga siau
čiant influenzos epidemijai. 
Kirk liks našlių bei našlaičių, 
kas juos globos! Mes patys, 
taip. Katp knun ir ouii-kUiių 
šaltinių girdėtis užmetimų ant 
Dieninės vaikučių globos. Ač 
prašau, gerbiamieji, jeigu kas 
turite kokių nuožiūrų, praneš
kite valdybai arba ateikite j su- 
sinukuuų.

Dar žodis draugijų delega
tams. Gerbiamieji, malonėkite 
lankyti susiriukunus ir teisin
gai pranokti savo draugijoms, 
kas ym veikiama, o aš tikiu, 
jog išnyks tas senas paprotys 
sakyti “betvarkė, ten nieko nė
ra."

Parankumo dalei susirinki- 
uuu bus laikomi sykį į mėnesį, 
pirnuy jianedėlį, 7:30 vai. va
kare viokuns žinomojo vieto
je, L y. bažnytinėj svetainėj.

D. V. P. pirmininkas.
MELR08E PARK, ILL

t CICERO, ILL.
Lietuvos Laisvi h Paskolos 

vietini* konulotas laikė savo 
posėdį vasariu 4 d., K m. Iš- 
klauj>iux visus komiteto narių 
tanortiiM uaairadi*. kad nuo
aaueio 11d. iki vasario 4 d., i.’ 
nų parduota L. L. Paskolint 
bonų už S3,OT0.W

Užrašinėtojai, kurie yrn pa
skirti eiti per namus nurodv- 

* tuose distriktuoso, nusiskun
džia, kad dauguma lietuvių 
gnsūtai neatantuko Dirbt, bo
nų. bet 'sako pirksim vėliaus, 
arba* ražysim laiškų į Lietuvų 

įj._ po navus paklausti, ar ten yn 

reikalinga ta Laisves paskola.
kuuiiwl kaub 

bonus pardavinėjo, tai uoroms 
nenorams kolr.as turėjo pirkti, 

’ hca MJnjo pa'strodyfl tieiVilri- 

nni šiai šaliai. Lietuva negali 
to čia padaryti. Čia tik mee, 
lietuviai, turime palvi suprasta

tumu, suūlankvn ir įgau» g«rų 
j»qmdžiii.

Apart vaidinimu bus didelės 
prakalUia. Tikimės tureli gar
sins kalbų tojus iš ęSicagos ir 
kitų 'mestu. Tai-gi n**nn»!*is- 
kite progos, nes gal kito tokio 
vakaro nesulauksite. Mes de- 
*lmne didelea pmilnngas, kad 
visus pilnai patenkinti, nežiū
rint nni didelių išlaidų.

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

♦

I

ir

I

WAUKEGAN, ILL.

8varbut pranešimas Waukega- 
no lietuviams.

lUUlUb 1‘ UUUU, Sa.yilUĮ*
šaukia visuotinų vaukega n ie
čių susirinkimų, kuris būtinai 
turi įvykti vasario 15 d., Drau
gijų svetainėj, ant 9-tos ir Lin- 
coln gatvių. Susriidumat* šau
kiamas tikslu nudaryti Lietu 
vos Laisvės Paskuios bonų par
davinėjimu stotį. Patėniįta, 
knd M-aukeganiečini tame dar
be yra pasilikt* užpakalyj kitų 
lietuvių žtulonijų. Nereiklu pa
miršti. kad IVaukegano lietu
viai tėvynės darbe visados bu- 
yo pirmoje vietoje. Tai-gi, bro
liai ir seserys, stokim į dariny 
į tautos darbų, o atgausint Lie
tuvai neprigulmybę.

Tai-gi dar kartą meldžiu vi- 
sų draugijų bei kuopų pirmi
ninkų būtinai atsilankyti į š| 
šaukiamų suairinkimų. Visus 
kviučtu

T. F 95 ik. Valdybe 
A. Jankauskas, pinu. 
Petras Pocius, rast.

REiKALAUJA
REIKALINGI LEIBBRIAI. 
Atsišaukite Polk St Viaduct. 

Polk ir Ganai Gatvių.

DRAUGAS■H•>*»

i F. P. SRADMS
Lietuvis Advokatas

Attornoy at Law
10J W. MattfUc, Ottr. Clark 
Ibotti 130T. TU Omini akiLwi_r 1 ' te *

CHIGAOO, ILZJttOlM

••t —=

i<

LIETUViy KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE
Korporacijos ofisuose atlie

kamo sekančius reikalus:

1) Siunčiam^ prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus j Lie
tuvų ir kitas šalis;

5) Važiuojantiems Lietuvon

vus, affidavitus ir L p.
4) Vedame žemė- ir turto rei

kalus Lietuvoje ir čia;
p) suieškoroe giminės Lietu

voje;
6) Suteikiame informacijas 

laiškais ir ypatiškai beatly- 
giniiuo.
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkite# prie:

BALTIC CONSULTAT1ON 
BURBAU

105 W. Monroe St., 
Chicago, UI.

Telefonas, Majcstic S347

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2

8

’ JOSEPHC WOLON 
_!etuvis Advokatas 

t* KO. M SALLK KlHIJCi 
UyraiODK Tol UuoitaUril H 

Fazanu* >IU W H-nd Niro*' 
Tol. (144

CHICAGO. rx

«»

i

Dr, G, M. GLASER j

Praktikuoja 31 motai
ollM>. .->u. .-u

Keru- Mro KU Oucncu. UI 
SPECUALISTAS 

MotariAkų. Vjrrilku. talpct akro 
nikktj lipi

OFISO VALAKUOS: Nuo I ryt® 
Iki 1*. auo 13 iki I po piet nu« ( 

iki 4 talatulal vakaro.
Nod/’llamla nuo • Iki 3 po plot 

Talafonaa T ar d* <37•
I. ....---- - ------------ ------------ ;

i l K

R« iknlhigf prie is»kiv Iniidčs 
įdurto Gerui valapdos; graži vie
ta i, out'ia-,

A nušaukite;
Laundry Manager 

Employment Entrance 
Congress Hotel

— 4

« 
I

A
>

Dr. M.Stupnicki,
3109 So. Morgan Street CHICAGO. I1XISCHS 

TrkTcma* Vardą W1J
ValradcM - l iki H ll rito 
4 PO ptpių ’fc! I rak Narinio 
trila nuo S Iki I raL vakar*.

•P

DR. S. NAIKELIS

Tol. Drovor I0<l Į
Dr. C Z Vėzdu 1

UEMl VIS D HM isr.es 
VaUndo*: inio * ryto UI * **>4 

NotMlloml* payri! autartm*
4713 SO. ASUI JIM* KVEKVR 

■ r*l 47-t<» Gat t ta
M

i

n*lfcalins«» potyre* BuAecy*. Uo
luota- Kreipkite*

Trk-pbunr N.-bm- Park 1140.

HHkAUAGI p»«rvt »(N4Ui ch,‘ 
casoj ir aplehnk-J Gnroa uMuibtn

THE ŠEN—KlYTO CO-
Brandi X<>. I UM fc. Hal*uxl M.

HEIKAL15GI.
ApprenUoe monlderUI Ir cor»-m«- 

koriaL Tari būti tarpe K Ir ^1 rnety 
oonat-io. <3*r» ulmokcati* tr creitaa 
pakalinia« 1*1*4 serą ptocu Uiuuk- 
ti serai apmokanti amala.

AUUau^iU.
Jo*. .L Br>4> lusmlri Co. 

4Mb M. a S. Mhitrra A.mnr

Praneš imas

(heonia Lietuvių Pas Kliu- 
’iba* iaiJo n paprasta Muurinki- 
mą vasario 13 d., 7 :<30 vai. va
kare. O. Tamdiunienės svetai
nėje. 1447 So. 49ib Are.

Kliubo Korespondentas

WAUKEGAN, ILL. 
i ■ —------

"'Gyvenimo Verpete ’ scenoje.
—

Turinu* už garbi; pranešti 
gerbiamiems Wnuk*’gano apy. 
linkės lietuviams, jog ftu*. L. 
B--K. A. 177-ta kaupa irngiasi 
uavaidinti penkių atidengimų 
v i'ialų “Gyvenimo Verpete." 
Nr.r-^ tVnnkoeaiib liotnnaJ 

dang yru malę įvairių vaidini
mų, bot mos osmue tikri, jog 
nėra metų tokio nraUus ir pn-
iDftkinaaAįo, kokį dabar rengia’ 

« n^’*. ParetetyimtM
]>rasidė* 3 vai. po pietų, Lietu
vių svetainėje, !Mh ii tjo. Lili- 
<n4n gatvių, vasario 15 d., 1920 
m.

Ir

IKGETAIUJ. IK EAS.T1AG 
»I£R<>.UTE» 

Tunolkv-plorejo*. AtaU*ūkite.
MA Clnrk Mr.
MoroMm, IlcH.-l

MERGAITES
16 metų ir ąuvirį pastovio*

Vielos fivicsuuu 
Svariam Fabrike•

PritvrimM Nerpikalingaa 
OfiMim kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4 JO 

Pase Dienos Suimtoj 
♦14 Savaitėj mokinanti 

Nuo įtūžio $16 iki U25 
AUiiaukiu 

Rttperinicndcfiti Offire 
OBKjor Biacuit Cuiupany 

1041 — 1049 W. Harriaon

lt--------------- -------- ----------
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRiKOL’IS IJKrvrla
□ ir OMrvroaa

P*< i«>« ■*,-<. siunta, nota | 
Nrartrtan

U . MrwU
T-l McKtOMa „» 

un«; r.»* w, Ak au 
<« tr Uotai taM 

»*'.,adiM. l» r^o (ai • pi»ta. I 
( Iv vakar* N<C4itoini* > Iki 13

T-' A’—.-eranS ir#

«

• :M Iki

---------II

..l**Ml**M*v
Robi. MS Ko. AUilarul BĮ r. Cbtaųpo. 

rvjrl«)in« ft.-i i niarkrt 3511

DR. A. A. ROTH, 
llou> nd,ioj»i Ir ihinift*’ 

M*e«O«hMa* Motnnaky. Vnttfc? 
Valku tr ri*u diroalAku Ugv 

Onaaa: »XM Ro. Ilalatrd St., QhW«O
Triniu Drorrr 1193

V.1I.AMDAS: 10— H ryto S-S po 
pirm 7—a rak. N.-dėUonil* 10—13 d.
oa*aw«a»a**o*a*aaaa«a<a*a

[pirki

31(00 I atraite macsait.-inc au- 
vir* 1C mete arniiai*. l*ntyrinuu 
Gert įkalt n na U-ncrtM. darbą* »B- 
lambra nuo 7:45 ilu S U U vulanAa 
aal.atomla Urrro, dirbo oqlyco«

A. D. Mtoap
l&li «. AMO Mr.

KJAJ.Uk HAIUMNINK>* 
prityrė prie praiii, «aJdainų d«3bj.

X 1>. X Iv.
1343 W. 3* MUvtH

«.

POKTEKS
Trumpo* valandom, gera už- 

įsokestū posto v ug darbas.
D. B. Pisk & Co 

235 N. Wabash Avė.

GRINDŲ PLOVĖJOS
Tntmtio" nitu odos. c»«m už

mokestis, durim* pastovus. 
D. B. Fisk & Co.

225 N. Wab»h Avė.

*••

■:
< Hilu K

j Ofl«a* 1I71B Mkmyou Am i 
ĮlJrno* «;lt> tkt • IM-yio — 1 iki 
13 po pietų — «:!• iki «:W vakaro.
] NedHiotni* nito to iki 11 ilryto j

T>įa,'o:u» Pvllman <•
DR. W. A. MAJOR GYDYTOJAS IR

Trlrfanaa l-idtmaa (M1 
Dr. P. P. ZAUYS 

Lietuvis Denlistai j 
IMAJ Ko. Michtcan. A*mne 

Aortai,<1 1'1 
VAlJk!a>OK| 4 ai » •ukara.

• 1

REIKALINgT~VY1LU
Prie Kotelio dirbti virtuvėj, lan- 

drtj ir aut vardo.
Getą mokcRii ir vahutioa.
Atsišaukite:

Mr. Petem

-♦

dabar pirkti b<mų, pervnžiuefi 
kada laiavon Lietuvon ir jtign 
Uap ka? paklatb. h r esi prisi- 

pą-in fiBcevojflno TJelnvjd
- LiTkA-A - irn - ,i •

-Jutam jinvyfcs Uai-
yįra* vte»

Employment Zntrance 
Coagress Rolei

.
T— .   .H14U.Allk>
Prie Paark FnMtf *. i 
žtw*dSMnr Mastau

£*a_ • _

HA5TB?tvMMl5Y5Trri

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

mo ir Designing Mokykla.
Mu«v> tat*n., ir niokyino budu }q* 
trumpu laiku Uuiukaita vlou ama

to.
M«* turimo <11 dl Ui uotu* Ir ctrluu- 

»u> klrpimji. uwu*-nift£ lt aluvuae 
akyr.ua. kur kiokviatiM ruuou (orur 
praktiko* ukiudaiaua

Viauooe Butinio «kyrlu<**« tnakiDO* 
▼aroraoa oloktroa jlac*

l£»i*e-.<ru* kiakviano aulu hilp ka- 
htuo laika. dlm« Ir ar vakaram. 
oHDur-'t! ir na»lkalbiu <1*1

p*nartu, uarutna* aulis niioroa. v; 
•oklo artlllau* ir dydllo UI b«t kuria-, 
mariu kayaua

MABTER DESIGNING 
SOHOOL

J. F. KamiIcIu*. V ori (Ja*
140 N. STATU STREET. CH1CAOO. 

Kampa* Lake Ft. ant 4-ta luby

s

tt

“h

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2301 Veot Uml HL 

Kanip,* S Leavitt St 
Talalcno* Caa*l C233. 
Valandų* 1—t, ir T iki fc vakarą 
llaaldaaail*:

ii 14 M 4-’nd m. 
Talatomu McKmloy 4133

Valandų* iki 10 Ulrjrto-
—

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

OHaa* nidmieatyj >
I •• W. WASIUNGTON NTRKHT 

Kambarį, GO4
Tel. Ontnd MIS

j Uy*«mliua>. 313 W. ZSnl St
Trl. Vardo 4«MI

- ------------------------------------
Dr.A.BURKE 

(Lietuvis)

noornt* lipomi* prima nno 
Nno I Iki 14 v*L ryto 
Nuo 1 Iki l y*L po plotu 
Nuo € Uri I v*L rakaro.

«

Bo

X
I

■tt

I

»

New York City

J. P. WAITCH£S 
ATTORNEY AT LAW 

ŪKTI VIS ADVOKATAS 
4*43 a WOOO STREET 

CHICAGO.

PIRK!

i—
S. D. LACHAWICZ

UM*l,* Q:a(>» • *«4*-
„t(a* k* > r> « -• t . .t
4**okt1. » <TA(^ I. ■ . •• •■.***'«.'
3314 W. 23 PL Chicago, HL

Trt c-anal 7144

i

PIRK!
**

Lietuvos Laisves Bona
f

JBICKJ TIKTAI NOKITE, KAD BUTŲ

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

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkite# stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus:

257 West 71st Street

Fraamu*ira Kaa apie juo*

PAIEŠKOJIMAI.
' raloAka., wm,«. * ArtnOo Mad*-. 
kip paetp.1 U- Kum« CIUboaMoa Ha- 
aaiRtu Arekru'P Parapijo*
Sautra itale* k* k»>bm iaitka ii Cw- 
tmoa kutfca’r broli* plako ma
te* k<4 J*vda !...(amate A - Mėsa 
p--- 1 ’»»«• praseamio

•Al W.^UbHro*M- Chtaiso. IU.

cACl&I-V. U,*.w|d4A - UUSn
Tori |uu*U> m* H arklui* ir 

mulu* ILuna iw 00 4r au«Wi*u. uir 
l>4« *rli* Moju IT MSnnta. 
jau

KJAJ.Uk
akyr.ua


I riTTTP A ^ATr- - - - 1 'SCHICAGOSLIETUVIŲĮ CHICAGOJE. Į kolonijų

DRKDOAS

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. KAS NUŽUDĖ ENRIGHT’Ą.

Kctvirhidivu

>>r>t

f 12 1

Ketvirtadienis vasaris 12 d., 
Sv. Modestas.

Penktadienis, vasaris 13 d., 
šv. Pelenų diena.

Prokuroras sako, kad Cosma 
no

REIKALE LIETUVOS 
PASKOLOS.

MERGAITĖ GINA SAVO 
TĖVĄ.

Užgina, kad tėvas butų 
šęs motiną.

mu-

Kriminaliniu teismo, pirmi- 
įant teiM'jiii Snbnth.

'irinmiv- Imvęs policnmnns Ri- 
FMioriv Htr< ’• •!»’»"• 

mus savo molerics nužudyme 
rugpjūčio 5 d., 191S metni*.

Elalierty nvprisip.Mžįstn esąs 
kultas. Bet prokuriitorijn pri- 
rodn, kad jis tikrai nužudęs 
savo moterį.

Tarp kitų liudininkų teis- 
nmn luivo jMišaukta ir teisia
mojo 7 metų mergaitė Mary, 
kuri ėjo tik 5 metus, kuomet 
jo* motina mirė nr buvo nu-| 
žudyta. .

Prokurntorijos advokatai* 
imklnusė mergaitės:

— Mary, nr žinai kn? pa
linko mažas mergaites, kul
to*. nejuisako teisyliė?!

— Tnip, žinau. Jog uždaro
mos į blogas vieta# — atsa
kė mergaitė.

— Ties.ą sakai. Mary. Da
bar. kaip gali ntsiminti, ar 
gali mums čia pasakyti, kas 
įvyko tn vnknrą, knnnioĮ tavo 
iiinnin mirėt — klausė proae- 
kutorijtf.

— Taip. Mimo “daddy” pa
rėjo nnmn iš darbo ir pataisė 
mums vakarienę. Paskui jis 
mane ir mano mažij broliukų 
nuprausę ir jiaguldė. Bet pirm 
to “dnddy” liepė mums su
kalbėti potėrėGus*.

— Mary, klaust' advokatas, 
ur tu ku<ynet matei papą mu
šant arba spardant tavo mo
tiną!

— Nvknomet. Mano įhumi to 
nedarė. Mano pnpn mylėjo 
mamą.

Mergaitė gali ir išgelbėti tė- 
f 'ą.

Byla įmiginsi.

J

r

t\rnni 
ninknuj. 
teisiama

ARMIJOS KAPELIONŲ SU
VAŽIAVIMAS.

Suv. Valstijų armijos ir 
karės laivyno katalikai kape- 
liūnai šiandie Chicagoje turės 
pirmąjį savo suvažiavimą.

Suvažiavimas įvyks Av. An
driejaus parapijos salėje. 47 
gat. ir EIJis nve.

Žymiausia? kai Is-t o jas bus 
Jo Augštoji Malonybė (’hiea- 

a gos Arki vyskupas.
<zVnfcnTv įvyks pokyli? t'bi- 

įeago Bearti Hotelvj. Bus žy
mių kalbėtojų. Giedos choras, 
radarytas iš karininkų vete- 

c rnnų.

* *

■

■■■■■■■■■■■■■MliniMSSUIIBSSMMIMaSSMItSMII. . . . . . . . . .   w■įjos >vrt ir Anbunt
|Ave., knd aptarti vira* veika
lui. ] SlUiūLui^Uuų kvigvUl- 
mi visi Liet avini kareiviai 
kaip narini S. A. U K., tnip 
ir tie, 'kurio nepriklan.«ot 
prie minėto* ąrgnnizaeijon.

J. J. Zainkus, 
S. A. L. K. Rašt.

—■ ii r ---------
IŠ T0WN OF LAKE.

——
Av. ( veilijaa gtedorių drau- 

gijn laikė mėnesinį susirinki
mą. Atsilankė skaitlingas bū
relis giodorių, dol to nutarta 
daug svarbių reikalų.

Pirmiausia ir i 
buvo kalbama Jcnsii nk vakarėlio ■ 
“Lietuviška* vodcviliua,“ ku- B 
ris bus vnsnrkėiS d. Columbia i

■■ 

gatvių. Prndšia 7 vnb vakare. | J 
Giedoriai nariai pranešt'', k.vljg 
daug išparduota ižangoa ženk- . B 
lėlių. Tai-gi kurie dar neturitlE 
nusipirkę, pasiskubinkite, nes | 
Inu nepapraataa vakaras, l'a-, 
matysite veikalų “Sesers duk
terys,” išgirait sulų, duetų, 
kvartetų, monologų, dainų ir 
tt.

Tolinu chorų užkvietė dalj- 
vauti priėmime Lietuvos Misi
jos. Iš to matyi, knd Towa of 
Lake choras darbuojasi. Visi 
veikia vienybėje. Chorvodis V. 
Daukša stengiasi išlavinti ^bo
rų. Jis visas pastangas dedn, 
knd choras kas kart kil'c uug- 1 
štyn.

Broliai ir aeservąl Tėvvnė—• • ■’ ■ « 
Lietuva šaukiasi musų pngel- 
bos. Lietuvos valstybės prezi- 
dentas, A. Smetona, savu ntsi- 
Aaūkime į Amerikos lietuvius 
snko: \

“Čia yra vtin reikalingu jū
sų. Amerikos lietuvini. greitoji 
{tagelha. Tai jmtys. matyti, ge
rai mimnnote. Ir laukia jūsų 
Lietuva. lobai laukin. Bet ir 
jus, kiek ntunanom iš jūsų žo
džių ir raštų, esate jos labai 
r»eri’!"'e Ir •ncrmlKn nfcmP’1; 
gimtojo krašto, kuriame gavo
to gyvybę, kuris išauklėjo jūsų 
gražią, jautrią, dorą sielą, ku- 
rinmo jialiko tiek gražių atsi
minimų. giminių boi artimų pa
žįstamų.

“Atminkime! Aioje gadynė
je yrn sprendžiamas Lietuvos 
likimas: pntapti laisva demo- 
krntingn valstybe, ar vėl inkri- 
sti j verguvę, iškilti lietuvio 
vardui ar jam dingti užmirši
mo juroje.*’

Išgirskime, broliai, balsą tė
vynės. Stokime jai pagalbon: 
su kalaviju ir pinigine parama. 
Neaukokime, liet skolinkime 
IJetuvni tiek, kiek išgalimo. 
Pirkdami Lirtuvo* T^iisvė* lx>- 
nūn, moji stipriname Lietuvos 
nepriklausomybę ir visi tie pi
nigai smrryš mums su nuošim
čiais. Stokime į Lietuvos apgy
nėjų eiles.

Vasario 15 d. atvažiuoja 
Chicagon Lietuvos Misija, pir
mieji Lietuvos valstybės pijo- 

liiieriHi, Ropgkįinė« visi pasitik
ti ją, kaip pridera susipratu
sioms Lietuvos piliei'inms. Mu
sų piniginė j m n ima—išpirki
mas Lietuvos Laisvės Imhiu, 
pnrodvs musų susipratimą ir 
meilę tėvynės. I*ai no būna mu
sų tarpe nei vieno lietuvio, ku 
ris neimtų pirkęs Lietuvos bo- 
nų nors už 1(10 dolierių.

S. V. Valančius.

»

Vulstijini- prokuroras Iloyne 
1 virtiną, jog jis jau susekęs 
tikrų žmogžudį, kurs nužudęs 
žinomų tnikšmndarį “Mu.--** 
Enrigld.

Tuo žmogžudžiu yrn nė pir- 
trauktas iš kitur koks profe- 
sijonali# gnlvažmlis, l>et vieti
nis g«itvestalių ‘Toremamis”, 
Vincento Conmano. Cocnumo 
tą dnrlm atlikę? liepiant savo 
“lwv«-<tTia” Af’tTtih** C?* 
iozzo «r kitomis.

Žmogžudystė* svarbiausias 
mot i va.? - tai graftai (papir
kimų ėmimai) ir kova už pir
menybę darbininkų unijose.

Anot prokuroro, dabar vie
kas gana aiškn. Tik dur nesu
randamas. kas važiavo auto
mobiliu, katram buvo žmog- 
žudis.

UŽSINUODIJO MEDINIU 
ALKOHOLIU.

Paimta pavieto ligoninėn 
užsinuodiję mediniu alkoho
liu — Loni* Ryerson, 5524
Ww>t G3 pi., ir Jacob Orei**, 
34 Ko. Jb-splninrs gal.

PENKI APSKŲSTI BAR. 
TENDERIO NUŽUDYME

Praeitų apalių mėnesį už
puolikai nužudė George Bib 
«ok, Miliūno bttrtenderj po 
mnn. 3829 So. Morgan gat.

lą galvažudyrię dabar 
pat raukiami kriminaliu tel*- 
nLnn ]H*nki žmonės, katruo* 

, {Milicijai jmvyko sugaudyti.
I --------------------------

BENZINOS EKSPLIOZIJA.

Ahbot laboratorijoj, 4753 
Ravensvood ave„ ekspliodavo 
r»£l galionų lienzinos. Nei vienas 
žmogus m-užeistas. Bet vi?i 
busto langai subiro.

UŽPUOLIKAS BU8 DEPOR 
TUOTA8.

ATSIŠAUKIMAS Į CHICA 
GOS IR APYLINKĖS 
LIETUVIUS KAREI- 

VIUS.

svarbiausia E

r\ERI*<A

IŠTIESK PASELPOS RANKĄ 
c a vičitiauc iictitvait

>ar ■

s
8

AR ŽINAI
Kad ta.« yra visiškai galima: kad per Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta gToitni 

■ gali pasiųsti pinigų surišk i ams Lietuvoje!

5

i

f f

Kadangi tiek daug pinigų jnu yra rium-iama ]»er Bendrovė ir kelini ponūunti- B 
mui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvienų dotierj per mus pašiurta jį- S 
mokame Lietuvoje. ■

50 AUKSINŲ
Kurio siimėin Ą100.00 nr daugiaua. tai tibms Lietuvoje išmokamo

60 AUKSINŲ
UŽ kiekvieną <Lulieq. Š

Policija suareštavo Juseph 
Mararišė, 5025 So. Sangatnon 
gat., kurs dažnai nžpublinėjo 

į gatvėse moteris ir mergaites. 
1 Pasirmlė, kad jis yrn nepi- 
: lietis italas. Bu* deportuotus 
! Italijon.

Ifi WOODLAWN NORIMA
PRAŠALINTI JUO

DŪKŪS

Kėli Ūmiai Woodl**š’o| 
baltų gyventojų susiorganiza
vo andai sušauktum susirin- 
kime lloly ('ros- Hali su tiks
lu iš tos apylinke? prašalinti 
visus juodukus žmones.

Gerbiamieji tėvynainiai! 
Svarbiausiu diena Chicagos 
lietuvių istorijoje jnu artino* 
ir visi lietuviai rengias prie 
jos. tai vra 15 d. vasario, nes 
tą dienų ntvažiuojn Chicagon 
Lietuvos Misija.

Taigi ir mes, kareiviai, esa
me užkviesti dalyvauti toje 
iškilmingoj dienoje pasitiki 
Lietuvos atstoms su inilitare' 

i iškilme. Kad išvengus netvar
kos. kas jau sykį teko patir- ■ 

t<aie| yrn šaukiamas vIbuo-T 
linus buvusių Suv. Vai. lietu-i 
vių kareivių susirinkimas pėt-! 
uvėios vakure, vasario 13 <L, 
7:30 v. v. Av. Jurgio parapi-

Av. Cecilijoj giedorių drau-' 
gija praeitų rabatą turėjo šei
miniai vakarėli p. Skinderio ■ 
svetainėje (liedorini kiekvieną 
metų rengdavo šrimininius va- j 
karolius ir, turbut, nepagarain- 
davo laikraštyj. Apie šj vaka
rėlį reikia pabrėžti. uos jis bu
vo vienas iš paikinusių.

Paskirtame laike pradėjo 
rinktiea jauntatoin-giedoriai ir J 
tuojau pradejo'^misti, šokti.

Aeimninkės pranešė. knd va 
karionė jau gatava ir visus pa
kvietė prie stalo. Vakarienė 
buvo skani. Ją pagamino jau
nas šciinininkėą; O. Brazaus
kaitė, K. Raudaitė, B. Ruzgai- 
tė ir J. M art n įkaiti'.

Baigiant vakarienę gražių, 
praknlls-lę pasakė p-lė Z. Maa- 
tauskaitė ir draugijos pirfni- 
ninkaa. arlm choro vedėjas. V. 
Daukša. Jiedu išreiškė gružių 
minčių ir raginei darbuotiem,! 
rienybėje gyventi ir gražiai, pa 
donai visur elgtia*.

Po prognunpa dnr žaidė, 
dainavo ir po to ištdakii stė.

Valio Av. Cecilijos giedorių 
draugija!

Al urane- - - _-
IŠ WEST SIDE.

i
Persiuntimas Gvarantuotas

Mas jau gnunnme žinių iš Lietuvos, knd pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon 
ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko.

l)el platesnių informacijų rašyk tuojaus aut žemiau paduoto adreso. Jei nori tai 
gali pinigus nuims prisiųsti, priduodant aiškini surašyta savo adresą ir kam pini
gui' •r n»ve jn,/* tuGjauK

S

Lithuanian Sales Corporation |
120 Tremont St, Boston, Mass. S

i
i1 •—»- .. . . . . . . . . . . .
2334 So. Onklay avė., A. D. 
Kaulakis, (The Wcst Side 
Prese), 2259 W. 22ml St.; Met- 
fopolitan Statė Bank. 2201 W. 
22nd St., kamp. So. Leavitt; 
A. Zalatorius l’hoto Studio, 
2322 So. Leavitt St.: A. Dūda 
Kauno Reatauraut, 2325 So. 
Leavitt St.

AL.

SOCIJALISTUI PRAILGIN
TA APELIAVIMO 

LAIKAS

Lietuvo. M i alio. nnikiuio 
nedėlioja, vasario 15 d., 1920 
m., 2 vai. po pietų, Rth Infantry 
Armory svetmnide, 351.1 For- 
est avė. arti E; 35-toa gatvės 
(žangus žvnklhikus galima 
gauti: J. Bagdfcuuas Bank, 

-----------------Ji"-1-"1■ .
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Pažibėkite Lietuvai Pirkdami

Vasario 17 d. turėjo prasi-j 
dėti išklausinėjimai Suv. Vnl-Į 
stijų apeliacijos teisme reikale 
socijalisto Bergerio, kuris nu-j 
bausta 20-ciai metų kaiėji-1 
man.

Bergerio advokatas Sied
inau trėians pareikalavo iš
klausinėjimus atidėti toliau*. 
Padavė priržnsčią.

Teismas sutiko ir išklausi
nėjimams paskyrė kovo 11 
dieną.

B*.

Lietuvos Pašto Ženklus
• —■————

Ger busias budis paiiuntirao pinigą Lietuvon, tai Lietuvos PuAto
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtas ii Lietuvos,.kad amrrikicėiai du- S-.. 
sipirkę gaiėtn nuniurti MivienuuemN netik d<4 laišką, bet ir didesnę su
mą. pinigą vietoje. >

Kiekvienas perkantis Lietuvo* Pašto ženklą nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Paltu ženklai*, Lietuvos Valdžia pakris gyvūs pinigais. Pašto arba 
Iždii.ės stotyse.

PaAtaženkliai yra šitokią kainą: po 10, 15, 20. 30, 40, 50 ir 60 skati
ką. ’aipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
PsndduiMlu pu 25 centus už auksiną.

Lietuvos Pašto ženklai paruduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip ul Girną dulierį markią uoriųnčianie.

Reikalaukite vic: ..riuoce-Tnato. Fondo skyriuose arba pas centro sek-

| jf K. J. KRUŠINSKAS, ; j|
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
iiumiiiiiiiiiiiiuuniiiiiiimiiuuuuitiiiiiiiiiiuiuiiUHuiittHiniitiiiiiinitiuiniiiitm
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Sv. Jurgio Parapijos
> j#  . 2>  - J • ■■■■ A~ ■

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

uiBaiBuniuMiiMuiiniiniMninaiumnuaMinna
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Užbaigtuves Pernykščio Kermošiaus
ir Užgavėnių Apvaikščiojimas. ■

Bus visokių įvairumų, griež puikiausia orkestrą.
nŽ Žada būti Užgavėnių žvdai. klaunai ir 11

Nedelioj pradžia 4 vai. po pietų. Panedėlyj ir Utar- " 
ninke pradžia 7 vai. vakare. ■
įžanga nedelioj ir utarninke suaugusiems 25c, vaikams 
10c. Panedėlyj suaugusiems 10c. vaikams 5ę. —— 

Kviečia visus Komitetas.
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