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METAI-VOL. V. No. 37 

Latviai Armisticijoje 
su Bolševikais 

Prancūzija atmaino atsinešimą 
1 Rusiją 

LATVIAI PADARĘ ARMIS- PRANCŪZIJA ATMAINYS 
TICIJĄ SU BOLŠE- I POLITIKĄ RUSIJOS 

VIKAIS. i ŽVILGSNIU. 

Bolševikai parsimetė per Azo- T o reikalauja parlamento at-
v o ju r e s# stovai socijalistai. 

, • • 

Paryžius, vas. 12. — Parla-
Londonas, vas. 12. — Gauta j mente diskusuojant apie tal-

depeša. kad Rygoje "paskelbta kininkų politika Kusi jos žvilg-
armisticija latviu su bolševi- sniu, vienas socijalistas atsto-
kais. v a s pažymėjo, kad butų jau 

Kares ofisas paskelbė, kad laikas ir Prancūzijai pagalvo-
pietinėj Rusijoj bolševikai iš ti api e prekyba su Rusija, 
Taganrogo persimetė per Ą-j tarpininkaujant * kadir koope-
zovo jūres ir pasekmingai va4 r a Uvėms rusu draugijoms, jei 
rosi p i rmyn pie t in iu p a k r a š č i u ! nenor ima be t a rp i a i sus idur t i 
tarpe upių Dono ir Veya. | M l bolševikais. 

Iš .Maskvos pranešta, kad' Toliaus jis pareiškė, kad 
gen. Denikiuo armija* lieka-Į tokią prekybą jau pažadėjo 
nos traukiasi i pietus. Cii pats |pia<{ėti Amerika ir Anglija. Ir 

LEGIJONAS IMA NAGAN 
KONGRESĄ. 

Reikalauja kuoveikiaus tart i 
žodį bonusų klausime. 

GELEŽINKELIEČIAI NE
GALI STREIKUOTI. j 

TALKININKŲ ATSTOVAI 
BUVĘ GERAI VALGY

DINAMI. 

Indianapolis, vas. 13, —Kon
greso didžiuma atstovų prieši
nasi visatinojo priverstino mi-
litarinio lavinimo sumany
mui. Amerikos Legi jonas karš
tai paremia tą sumanymą. 

Kadangi kongresas neper-
daugiausia nori klausyti Legi-
jono diktavimų, Ijegijenas nu-

Tokia yra nuomone sa 
lies vyriausybės. Visuomenė 
iškarto pasmerktų tokį strei
ką. Nes toks streikas badu 
prispaustų miestus i r mieste
lius. Farmeriai paneštų dide
lius nuostolius, gi dešimtis 
milijonų darbininkų palestų 
vargas ir ba<įas.' 

(Jeležinkelieėių streikas bu-

Bet paty s vokiečiai beveik 
badmiriauja. 

sprendė pavrifelauti. k a d i t u ^ farmerių streikui, 
kongresas kuoveikiaus praves- | X e * k a s S } 1 )u tu* J* susiorgani

zavę farmeria\ pakeltų strei-tu sumanymą — bonusais at-
lyginti buvusiems kareiviams, 
tarnavusiems praeitoje karėje. 

To atlyginimo suma, sulig! 
sumanymo, siekia ligi poros 
milijardų dol. Norima, kad už 
kiekvieną tarnybos mėnesį 
kiekvienam buvusiam karei- : 

kaf 
(ieneralis*geležinkelių direk-

torius Hines faktais išrodo, 
kad geležinkeliečių reikalavi
mai didesnės mokesties — nie
ku nepamatuoti. 

J is oficijalėmis skaitlinė-

Berlynas, vas. 12. — Jvai-
rių talkininkų misijų nariai 
apleidę Berlyną paskelbė, jog 
vokiečiai turį užtektinai mai
sto ir gyvena BU, pertekliumi. 

Vietos vokiečių "Hotelkee-
perių" organizacijos organas 
tad paskelbė, kad misijų nariai 
labai krysta pasakodomį apie 
maisto perteklių Berlyne. 

Laikraštyj pareiškiama, kad 
maisto perteklius buvo tik tal
kininkų misijų nnriams. Nes 
jiems visuomet buvo duodami 
stalan parinktiniausi valgiai 
ir tų užtektinai. 

Žodžiu tariant, misijų na-

Hines atsisakė didinti užmo 
kęsti geležinkeliečiams 

Visas reikalas pavesta pre
zidentui Wilsonui 

NEIŠVENGTINAS GELE
ŽINKELIEČIŲ STREIKAS. 

Bet jis gali pasibaigti nepavy-
kimais. 

Was*hington, vas. Vh> — Po 
konferencijų ir po ilgų tary
bų vakar generalis geležinke 

viui butų atlyginta po $50. 
Nežinia, kaip kongresas at- laikotarpiu ateina* žmonėms 

sineš į tą Legijono reikalą- I gyvenimas pabrango 83 nupš. 
Tuo paėiu-gj laikotarpiu 

Ngeležinkeliečiayis padidinta už-
KRITIKUOJAMAS ANGLĮ- mokestis 10f> nuo*. 

vimą. 

mis prirodo, kad 1013-1919 m. j ™ . * * , * ! * P u i k i a i P a v a l " 
'gydinanu. Kad tuo tarpu pa
tys vokiečiai gyventojai kaip 
tik nebadmiriauja. 

Ii u direktorius Hines pagaliam; 
pranešė geležinkelių darbiniu-'užmokestis. Gi geležinkeliečiai 

Iškalno yra žinoma, kad jei 
darbininkai savo pasiketini-
mus streikuoti ims vykinti, vy
riausybė prieš streiką tuojaus 
pavartos "injunetion," lygiai 
taip, kaip buvo padaryta su 
anglekasių streiku. 

Anglekasiai tečiaus išėjo lai
mingiau. Nes jiems padidinta 

JOS KARALIUS. 
PABRANGO IR KELIŲ 

PRA VEDIMAS. 

SUSTREIKAVO 200,000 DAR 
BININKŲ ITALIJOJE. 

gen. Deni kiną? 
Klime. 

esąs Yaltoj, tam tikslui bus pavartota 
:imtai milijonų dolierių. Dau-

(Seniau buvo pranešta, k a d ^ . | į s prekių iš Anglijos jau 
gen. Denikinas nukeliavęs Bul-vežama. 

AVni'j,.. prekyba su Rusi
ja bus išganingas daiktas ra-

;sams gyventojams ir bus daug 
naudos patiems talkininkams. 
Tik visu pirma būtinai reikia 
pilnai panaikinti blokadą ap 

-ariion). 

ADM KOLCAKĄ NUŽUDĘ 
KAREIVIAI. 

Londonas, vas. 12. — Iš Co 
penliageno laikraščiui Herald * link: Rusija. 

Premjeras Millerand aną 
diena kalbėdamas parkimenle 
pranešė, jog Rusijos žvilgsniu 

pakėlusieji jo paties kareiviai. j > u s ^ ^ )myuiiU> premjero 
Kareiviai jj buvę laikę nehus r i o m e n m m politika. 

pranešama. ka<l admirolas 
Kolčakas nužudytas 1 rkucke. 

Admirolą nužudė maištus 

Bet šiandie pasirodo, kad 
Clemcnceau'o rusiškoji politi-

veje. Bet kuomet nugirdę, ka<l 
ant Irkueko briaujasi jį gelbė
ti ištikimoji jam kariuomenė, 
maištininkai tuojaus jam ir 
padarę galą. 

v 

Bolševikų valdžia iš Mask
vos bevieliu telegrafu pareika
lavo palikti gyvą admirolą. Bet 
reikalavimas pervėlai gautas. 

(Sausio 31 d. bolševikai buvo!Su jais atkeliavo S. V. gene-
pranešę, jog Kolčaką subadę jo | rolas. 
paties kareiviai). ' M — 

Paryžius, vas. 12. — Cia 

Reikalaujama, kad jis nevar
totų žodžio "maifo". 

Springfield, m., vas. 13. — 
Londonas, vas. 13. — Laik-1 Viskas eina brangjTi ir bran-

raštis Daily Kxpress editori-!gyn. Brangenybė palietė ir 
jaliam straipsnyj karčiai alsi naujų vieškeliu pravedimą. 
Iie[>ia ir protestuoja prieš pa- Pirmiau paves t i vienai ])len-
s a ^ T C ^ r U s m e n t e karaliaus i to myliai užtekdavo, abelnai [ 
kalbą, kurioj pavartojami žo- į imant, 32 tūkstančiu dolierių.' 
džiai: "niano armija, mano ka-j šiandie gi jau arti 40 tuks-
rės laivynas- mano žmonės ir tančių dol. 
tt. Pabrango darbininkai ir 

Laikraštis sako, kad tas žo-j medžiaga. Tad vargiai bus iš-
dis " m a n o " yra priešingas j pildyti valstijoje sumanymai 
demokratinei gadynės dvasiai. Į pravesti reikalingus kelius. 
Ir tas turėtų but išmesta lau-į 
kan su kitaV visokiais areliai-f GAL READING iBUS AMBA-
zmais, katrie klausytojus tik DORIUS. 
susirgdina. 

, Londonas, vas. 12. — Iš 

Milanas, vas. 12. — Vietos 
chemikai ijų dirbtuvėse sus
treikavo 200,000 darbininkų. 

Darbininkai reikalauja di
desnio užmokesnio už darbą 
ir vienos savaitės per metus 
atostogų. 

kų viršaičiams ir atstovams 
kad administracija negalinti 
padidinti darbininkams užmo-
kesties. 

(feneralio direktoriaus atsa
kymas palietė daugiau dviejų 
milijonų darbininku. 

Po to, kaip generalis direk
torius, taip unijų atstovai tuo
jaus sn tuo visu reikalu krei
pėsi į prezidentą. 

Generalis direktorius prezi-

pasekmėje neturės nieko. Nes 
jiems net nežadama didesnė už
mokestis. 

Nesutinka su taryba. 

Geležinkeliečiai su rekomen
duojama taryba, katra turėtų 
išrišti m'okestie.% klausimą, ne
sutinka todėl, kad taryba vei-
ktu i l^ns mėnes ius , gi dar in-
niukai butų priversti dirbti už 
dabartinę mokesti. . 

Be to, labai abejotinas h 

BADA8 GRŪMOJA JAMAI
KAI. 

Tai daro pinigų kurso puoli
mas. 

Kingston, Jamaica, vas. 12. 
— Puolant žemyn pinigų kur
sui mainoje su Amerika, čio-

dentui \VilsOnui indavė sufor 
muluotą darbininkų reikalavi- tarybos nusprendimas d, ! 
mą su padėtomis savo išvado- ninku naudai. Nes geleži., 
mis. liūs valdant vyriausybei,pan 

(ri darbininkų atstovai ir j ta dideli nuostoliai, 
viršaičiai apeliuoja Į preziden
tą didesnės užmokesties klau-

Naujas pavojus. 

sime. 
Nuomoniaujama, kad pi\.zi-

Paskelbtas streikas butų jni-
vykęs ar ne, šiandie negalima 

ttentas pasiųlys darbininkams pasakyti. Bet j visuomenę jis 
palaukti, kol to klausimo neiš-1 taippat karčiai atsilieptų, kaip 
ryš rekomenduojama tam t ik- 'yra buvę su anglekasių streiku, 
slui taryba. j Kam kliūtų, kam ne, bet vi-

„ A ., į suomenė turėtų kentėti. Nes 
Nepavyks su streiku. , v. , ,. v r , 

r * j geležinkeliai yra sahes gyslos, 
Kadangi su tokia taryba ge- j su kuriomis palaikoma šalies 

Trieste, Istrija, vas. 12. 

nai grūmoja badas. į 
Aną dieną didesnieji kinai Įležinkeliečiai nesutinka, tad! gyvybė. Sustotų važinėje gėle-

pirkliai turėjo susirinkimą, streikas neišvengtinas. žinkeliai, miestai ir miesteliai 
Nutarė šią savaitę neprista- j Bet kas iš to, kad jis nedali j netektų- gyvenimui reikalingų 

valdiškių versmių patiriama,jtyti jokių prekių kinams but /pasekmingai pravestas. priemonių.* 
ka bus pilnai panaikinta. Į iš čia į Dalmatijos uostus Į kad iVnglijos ambasadorių ĮI krautuvininkams, katrie čia 
Pič ncuzijos vyriausybė ims j transportais pasiųsta du pulkų ;Suv. Valstijos, regis, bus pas-j praktikai iai palaiko kuone vi- ŠVEICARIJOJE NEVYKSTA 
prielankiau atsinešti j Busiją. italu kariuomenės. Kareiviai ,kh-tas lordas Reading. |sas krautuves. į TurrtTTnor^ro 

aprūpinti lengvąja artilerija.Į Keadmg buvo ambasadorių: Toksai nutarimas padaryta 
UNGARIJOS ATSTOVAI 

PARYŽIUJE. 
Transportus palydi karės lai-'Suv. Valstijose 
vai. ,'metu. 

kartfi todėl, kad pirkliai paneša dide
lius nuostolius. 

STREIKAS VARIO KASYK 
LOSE. 

Bingham, Utah, vas. 12. 

TAIKOS SUTARTIS VOKIE
ČIAMS NĖRA POPERGALIS 

BUVĘS MINISTERIS P A S I - ! a t k ^ ' a v ° l n£arijos taikos at- Vokietija išmokėjo ir išmokės 
DUODA TALKININ 

KAMS. 

>tovai, kurių priešakyje stovi 
grafas Apponyi. 

Su jais drauge iš Budapes-
Berne, Šveicarija, vas. 12. —įto atkeliavo S. V. armijos ge-

Buvęs Bavarijos ministeris Inerolas Bandboltz, amerikoniš-
Herr Auer didžiai nustebo, kas reprezentantas talkininke 
kuomet nugirdo, kad su kitais militarinėj misijoj Budapešte, 
vokiečiais talkininkai ir jo Orafas Apponi talkininkų 
reikalauja. ambasadorių tarybos sekreta-

Tad jis tuojaus pranešė, kad jrijatui šiandie induos savo 
patsai talkininkams pasiduo- skaitlingas pastabas, apie tai--
siąs. |kos sutarti, kituomet induotą 

l :ngarijai. 

ATIDARYTA TAUTŲ SĄ- MILLERAND 
JUNGOS SESIJA. 

milžiniškas sumas. 

Berlynas, vas. 12 — Kuomet 
talkininkai pareikalavo Vokie-

Nieko aiškaus nepasakė. 

"Bet tais spaudos praneši
mais paskelbta visai klaidin
ga idėja. Spauda paminėjo 
tik menką dalį tų visų sumų. 
kokios teko talkininkams." 

Vyrai nenori pripažinti jiems ; T r y s į ž ^-ų y a r i o k a s y k I u 

lygiateises. kompanijos čia suspendavo 
Į darbus, nes pakelta darbinin-

gi prancūzai galėjo išmokėti. Berne, Šveicarija, vas. 12. — kų streikas, 
taip greitai tokią milžinišką Moterų lygiateisės klausimas j Darbininkai reikalauja $1.00 
^mm. _ j atmestas referendumu, įvyk- j daugiau už dienos darbą. 

Teciaus tuos keturis milijar- dintu praeitą sekmadienį j Spėjama, kad ir kitose ka-
kantonuose Zuricb ir Basei. I syklose bus pertraukti dar-

Ir vienur ir kitur žymia di- 'bai. 
dus palyginus su dabar 
ant vokiečių užkrautomis su-

Taikos sutartis Vokietijai, >°n i i s , V™ k a i P i r niekniekis.\džiuma balsų pasipriešintai lTž streiką kaltinamas in-
sakė ministeris, nėra tad koks 

tijos išduoti vakieči„s p r « i - U ^ r p i ^ katV K a l l m a p a s . 
ženklius -karte metu, kaikur .e ,^ ; ^ ^ ^ fo j i ^ ^ 

Vokietijos nuostoliai. 
Šiandie pokariniai nuostoliai 

duoti moterims teises politiko
je lygiai su vyrais. 

Londonas, vas. 12. — Vakar 
čia atidaryta pirmoji tautų są
jungos tarybos sesija. 

APIE KONS
TANTINOPOLIO LIKIMĄ. 

vietos laikraščiai pranešė ne 
butų daiktų. Jie paskelbė, 
kad Vokietija neišduosianti 
reikalaujamų vokiečių, nes 
Vokietijai taikos sutartis reiš
kia daugiau niekas, kaip tik 
paprastas pamestas popergalis. 

Prieš tokius nesąmoningus 

tis įsičiulpus mūsų nacijono- Vokietijai atsieina su- ] OFICIJALIAI KAR* PASI-
liu kiman taip, kad Vokietija 
vos .gali gyvuoti. 

Sutartis iščiulpė iš vokiečių 
daug syvų. Dar daugiau ji ir 
iščiulps. 

vienai 
virš 36 milijardai markių auk-
SĖ. 

Šiton- sumon įskaitomas 

BAIGĖ SAUSIO 10. 

Palyginimas su 1870 metais 

Paryžius, vas. 12 — P ^ n c u -
zijos premjeras pranešė parla
mento užrubežinių reikalų 
komitetui, jog Turkijos likimo I nisteris.. 

tos koloųijos, naminės terito 
rijos, prekybos laivynas, gele
žinkelių medžiaga, valstybės 

skelbimus užprotestavo užru- j Minį^toris Mueller palygino nuosavybės, karės medžiaga, 
bežinių reikalų ministeris Mu- k a r ( i s atlyginimą po 1870 me- išlaidos okupacijinėms ajnti-
e ^ o r - j tų karei su dabai-tinės karės joms ir tt. 
x ^Tokio tvirtinimai yra ab- j atlyginimu. j Iš viso pasidaro 36,722,000,-
soliučiai neteisingi." sakė mi- p 0 1870 karės vokiečiai su|000 markių auksu. 

prancūzais padarė taiką Fran-

Londonas, vas. 12. — Čia 
Saar klonio kasyklos, jiraias-1karališkuoju įsakymu pas

kelbta, kad karė su Vokietija 
oficijaliai pasibaigė sausio 
10 d. 

dustrijalistų veikimas. 

PANAIKINTI SUVARŽYMAI 
KELIAUTI Į ANGLIJĄ. 

New York, vas. 12. — Pa
naikinti visokie karės meto 
suvaržymai keliaujantiems iš 
Amerikos į Angliją. Vadina-i, 
nereikia jau tolesniai vizuoti 
pa sportų. 

Reprezentuojamos šitos į klausime yra du sumanymu. 
viešpatijos: Anglija, Belgija,; Vienas. Norima atimti Kon-
Brazilija, Prancūzija, Graiki- istantinopolpnuo turkų. Kitas, 
ja, Italija, Japonija ir Tspani- Palikti jiems Konstantinopolį, 
ja. ,bet uždėti tarptautinę kontro-

Pasakojama, kad sesija per \ lę. 
tris dienas busianti slaptai ve-j Prancūzija stovį už antrąjį 
dama. sumanymą, pasakė premjeras. 1 d., 1921 metais.' 

44Vokiečių spauda kaip da-jkfurte ir buvo pripažinta, kad 
bar, taip ir seniau paskelbė \ Prancūzija Vokietijai išmokė-
trumpus paminėjimus apie su-itų keturis milijardus markių 
mas, kokias Vokietija jan at-j atlyginimo, 
mokėjo talkininkams iš tų 20 Tą atlyginimą prancūzai at-
milijardų markių, kas turi but 
būtinai išmokėta ligi gegažės 

mokėjo dalimis per trejusf me
tus. Ir tuomet pasaulis did-

Dar daugiau. 

Su tais nuostoliais tečiaus 
viskas nepasibaigia. Ton su
mon neįneina talkininkams ati
duoti galvijai, dažai, Belgijai 
sugrąžinti gfyni pinigai ir tt. 

Iš to taippat pasidarys ke-
žiai stebėjosi, kaip tai turtin- H milijardai markių auksu. 

PER DU ŠIMTU METTJ 
MIESTAS BUVO 

"SAUSAS." 

MEKSIKONAI PERKA AMU
NICIJĄ OLANDIJOJE. 

M 

Provincetown, Mass., vas. 

Hague, vas. 13. — Nors O-
1 and i jos vyriausybė užgynė, 
kad jos teritorijose vokiečm 

12. — Šitas miestas per pi a- į amunicija butų parduodama 
eitu du šimtu metų išbuvo : Meksikai, tečiaus tas gand 
"sausas" . Bet andai piliečiai j kasdien didėja, 
savo balsavimu panaikino i Yra žinoma, kad ne 
"sausumą", t i k visas var-;Meksikos misija per Olai: 
gas, kad žmonės susivėlino.^ nukeliavo Vokietijon. Ir 
Nes visoj šalyj veikia visati itojusi Olandijoj pirko k; 
na probibicija. j medžiagos. 

/* 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

. i t l >t DRAUGAS 
Ein* kasdiena išskyrus nedėldlcnius. 

PKE.MMEKATOS KAINA: 
CHIČAOOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $4.00 
Pusei Metų 1.40 

SUV." VALST. 
Mėtoms . . . . $5.00 
Pusei Metų t.00 

Prenumerata mokast iškalno. Lai
k u skaitosi nuo uisiraiymo dt«nos ne 
nuo Naujų Mėty. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti ifiper. 
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus } regis
truota laišką. 

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

T Telefonas McKinley 6114 

Brėkšta. 

I1 

i 

• 

Šįaip naujas knygas mos 
minėjanie tam tikrame naujų 
knygų skyriuje. Redakcijos pa
stabose kalbame tik apie žynie-
snesjas. Mums išrodo, kad M. 
Vailkaus poema priklauso prie 
žymesnių lietuviukų raštų. 

Ji", tiesa, nedidelė, tik 38 pus
lapiai, bet ji yra rašyta eilėmis. 
Tas-dar butų gana paprastas 
daiktas, bet ji yra parašyta ge
romis eilėmis. 

Vardas "poema" mums 
primena didžiuosius pasaulio 
veikalus, parašytus eijėmis, 
kaip; ana, senojo Homero Ilija-
dą ir Odisėją, Virgiliaus Enei-
dą, Dantės Dieviškąją Kome
diją, Mickevičiaus Pohą Tadą. 
Nei vienai minėtajai poemai 
nei ištolo neprilygsta M. Vait
kaus poema. 

Tečiaus jos turinyje yra 
daug svarbių nuotikių, suke
liančių stiprius jausmus ir 
stambias mintis. Poemos turi
nys yra šitokis. Jaunas lietu
vis stabmeldys kariaudamas su 
lenkais už Lietuvos tikslus toli 
prieš Jagailos laikus tampa su
žeistas ir patenka į nelaisvę. 
Ten jį sergantį globoja vienuo
lis. Mantrimas stebisi priešo 
pasišventimu, iš to priešo iš
girsta apie Kristų, ir tampa 
krikščionim. 

Išgijęs ir apsikrikštijęs Man-
trimas pabėga iš nelaisvės į 
Lietuvą. Tėvynėje jam patin
ka jo kaimyno kareivio JRim-
gailos duktė Tylutė. Pokylyje 
užklaustas Mantrimas pasisa
ko esąs krikščioniu, už tai gau
na iš Rimgailos skaudų smūgį 
per veidą. Nors Mant rimo 
kraujas užsidega, bet lietuvis 
kareivis krikščionis susivaldo, 
nekerta Rimgailos ir apsiima 
paniekinimo. 

Rusams užpuolus Mantrimas 
vienas su savo draugais atlaiko 
priešų gaujas, išgelbi seną 
Rimgailą iš mirties. Pats su
žeistas patenka į Rimgailos na
mus. Čia atgauna žadą, sveika
tą, Tylutės meilę ir jos tėvo 
pagarbą. Bet jis negali vesti 
mylimos mergaitės dėlto, kad 
jau apžadą padaręs kol gyvas 
išbūti skaistybėje. 

Tas turinio sąrašas parodo, 
kad jame yra daugiau poetiš
kos ir dramatiškos medžiagos 
negu Puškino veikale Evgenii 
Gniegin, net daugiau negu 
Mickevičiaus Pan Tadeusz. Te
čiaus Vaitkaus poema yra 
daug menkesnė už aniedvi 
labiausiai dviem žvilgsniais: 
eilių natūraliu lengvumu ir 
mokėjimu sunaudoti savo te
mos turinį. 

Vaitkus pro gražiąsias sa
vo pasakos dalis paviršiumis 
pračiuožė. J is visai neaprašė 

Mantrimo kovos su lenkais. 
Mantrimo gyvenimas lenkų ne
laisvėje paminėta tik skema-
tiškaL J o atvirtimas į krikščio 
niją nepamatuotas psichologiš
kai. Taippat persilpna psicho
logija ten, kur kalbama, kad 
Tylutė ėmė garbinti vieną 
Dievą. 

Poemoje nėra nei žavėjaneių 
gamtos aprašymų, kaip Anyk
ščių ŠHelije, nei vaizdingumo, 
kaip Duonelaičio idilijose. 

Trumpai sakant, Vaitkus yra 
tokis Lietuvos poetas, kuris 
jau gerai valdo eiles ir turi 
tikrai didžių sumanymų, tik 
dar neišpildo jų su genijams 
pritinkančiu tobulumu. 

Visose tautose prieš atsira
siant tikrajai tautos poemai 
būdavo Vaitkui panašių geni
jaus pranokėjų. J is dar nėra 
saulė Lietuvos poezijai, o auš-
rinė. 

Rusijos Tautų Šeimyna. 

Lietuviu Gyvenimas 
Amerikoje eina 

Geryn. * 
Neseni tie laikai, kad lietu

vius išeivius Amerikos pini
guočiai veždavo sukimšę į tam 
tikrus lyg nežmonių vagonus 
ir paleisdavo lyg gyvulius ten, 
kur reikėdavo juos statyti prie 
pavojingo, sunkaus, blogai ap
mokamo darbo. Šiandie to ne
daroma. 

Buvo laikų, kad katalikiškų 
lietuvių kunigiją atstovavo ne-
abos atminties Demskis. Šian

die dar yra visokių blogumų 
visose srytyse, bet taip bloga 

'jau nėra ir būti negali. 
• 

* Didžiausi šių dienų vargai 
yra tie, kad visuomenės vadas, 
ar vadai, visuomenės spėkas 
naudoja, arba bando naudoti, 
asmenų tikslams, o ne visuome-! 
nės reikalams. Kitas vargas 
t r a , kad nevadai veikėjai as
meninius tikslus besaikstyda-
mi kenkia visuomenės reika
lams, iškeldami asmenų ginčus 

Uen, kur reikėjo žiūrėti visuo
menės naudos. 

Jau ne vienas žmogus, turė
jęs visas vadui reikalingas 
ypatybes, tapo sukrautas į už-
pečkį tik tfelto, kad jis pats 
perdaug turėjo asmeniškumo, 
ir kad perdaug asmeniškumo 
turėjo tie, iš kurių jam reikėjo 
tikėtis, laukti ir reikalauti pa
ramos darbe. 

Nestebėtina yra tautai ture-
t i klaidų ir silpnybių. Nestebė
tina, kad ir mes turėjome savo 
Demskį, ar Dembskį. Nestebė
tina, kad ir dabar asmeningu-
mu dar ardome viešuosius dar
bus. 

Tik reikėtų, kad pavojingą 
ligą persirgtume, kaip persir-
gome daugybes kitų. Pitts-
burghe posėdžiauja Katalikų 
Lietuvių Federacijos Taryba. 
Klausimas ar jį pamaty s mųs 
laiko ligą ir ar ji mokės tą ligą 
prašalinti. 

Rodosi, kad tas uždavinvs 
yra didesnis už Federacijos 
Tarybos jiegas. Juk ji negali 
perauklėti iš naujo tuos žmo
nes, kurie tapo iš draugijų iš
rinkti, kad jas atstovautų. Bet 
įtikint į lietuvių tautos dvasios 
sveikumą reikia turėti vilties, 
kad sveikoji dauguma mokės 
suvaldvti lvguisto asmenišku-
mo apimtus asmenis. 

Kas kelia klausimą? 

Prieš karę su Japonija Pet
rograde išeidavo dienraštis 
' ' Novosti. ' ' J į redagavo p. No-
tovič. Paskui 1906 m. to dien
raščio vietoje ėjo "R ieč . " Ši
tą redagavo Miliuko v *as ir 
Hessen, bet p. Notovič viso
mis jiegonris padėjo ir naujam 
dienraščiui ir jį vedusiai Kon-
stitucijonalistų Demokratų 
partijai. Didžiosios karės lai
ku ėmė eiti dienraštis "Pet-
rogradskii Kur j e r " ir jo redak 
torius yra p. Nikolai Noto
vič. Dabar Paryžiuje eina 
"Jevreiskaja Tribūna," ku-

joug enoore plūs Įourd que ce-
lui dont ils se flattaient d'ėtre 
delivrės, t. y. Nesutinkančias 
tautos neilgai truko patapk 

šakninė Klaida. MATO P0V7ELL. 

Neskaitant *žmogaus balso, 

^ čiaus pusėje liktų tiktai nrili-
Kol nepasirodė, kad Ameri-! t a r j s t a i . i r s l a P t o s d iP^mati jos 

kos pažadai, iškilmingai aps- v e i k * j a L I _ x . 
kelbtieji jai įstojant į šį karą T o k i ° balsavimo nieks ne- 'nėra kito instrumento taip pa
galėjo būti veidmainiu šauks- sndaiys, bet pasaulio nuotikiai traukian&o širdį ir jausmus 
mu, tol mes tikime, kad yra ž m o n i u didumos mintims o W ^ a i p malonus smuiko bakas. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ pasaulij jiegų, dirbančių i- d a P r°g°s išsireikšti be t rnl-^o stygose tartum gludi mu-
pavaldrnėmis mėgstančiųjų p a - 1 ^ ^ m į i i tarizmas taptų pra- stojamųjų kortelių ir be skri- zikos siela. Lakštingalos čiul-
gundas t a u t ų i r anų svajonės š a l i n t a s > M e g taip-gi norime d i i m kų . Taip be balsavimų bėsiai, pavasario grožė, vasa-
apie neprigulmybę pasibaigs prįgįdėtį p r i e t o g i ž a u s dar- i 6 i g a l ė J 0 Kusi joje bolševizmas, ros ramybė, kūdikių nekaltybė, 
po jungu dar sunkesniu už tą,lfe6j t o d e l s a v o t a u t o g ^ ^ ne_ be balsavimų trylika šimtme- motinų maldos, meilės galybė, 

remiame militarizmo, o tautų 5 i u ' P i r m a t o Pasaulyje įvykoj genijaus troškimai ir šimtai ki 
sąjungos dėsniais. i didžiausia perWina, kad stab-! tų jausmų išsilieja iš jo dre 

iš kurios jos džiaugėsi pasi-
liuosavusios. (p. 2) 

Gabusis laikraštininkas ne
minėdamas nei Pabaltijos nei 
Lietuvos vardo vis-gi kreipiasi 
į mųs pusę baugindamas, kad 
ir pati Rusija kada nors atsi
ties, o tada ji pati taps mųs ne-
prigulmybės pavojum. Jis ra-

Garbusis žydų ir rUsų lai-

rios pažiūros nesiskiria nuo s o : * Negalima tikėti, kad at
minėtųjų. Beabejonės p. N. S i m u s i R u s i i a i m t u ir apsimtų 
yra t a s pats, kuris redagavo užtrokšti tarp jai neprielan-
" Novosti", nes jis vadinasi kW viešpatijų, bandančių at-
Rusijos laikraštininkų Nešto- k i r s t i i a i k e l i * į jurą. J u g rei-
rium, t. y. seniausiu. Kaipo k ^ i r Rusijai kvėpuoti, o kad 
žydas p . Notovič nepriklauso galėtų kvėpuoti, ji turės pra-
prie viešpataujančios Rusijo-, Salinti- tveriančius jai už gerk-
je tautos, o prie vienos p a - . ^ s ir bandančius išgerti jos 
vergtosios. orą. Tai nebus imperijalizmas; 

Lietuviai taip-gi Buvo Rusi-! tai bus teisėtas apgynimas sa-
jos pavergti. Todel vesdami vęs, tai bus self conservatiori." 
savo politiką turime žiūrėti ką (P- 3). 
daro kitos pavergtosios tau-j 
tos buvusios po rusais. Ypa-

v 
Didžioji Šeimyna. 

Bepig, jei tos atsiskyrusios tingai turime apsvarstyti p. , 
Notovič'iaus pažiūras, nes jis t a u t o s b u t u stipresnės už Ru-
yra žymus asmuo ir jis išreiš- i Slia> b e t J o s mažesnes ir silp-
kia min t į dviejų grupių: Ru-įn«*nė*> n e i koalicijos negali 
sijos kons t i t uc i j ona l i s tų -demo-^^^ t i tarp savęs, nes nesu-
kratų bei žydu, kurių daug y- t m k a v , e n o s * u e tomis . 
ra Lietuvoje. Tai-gi tos tautos tegu nesi-

Minėtasis laikraštininkas at- * k i r i a m 1 0 R u s i30 S» ° t e S u s u ' 
spauzdino ploną knvgute vadi- s l t a P U l 1§aa«JO gyventi ben-
namą 4<Aux Honorables Man- d r a L D a b a r 3 a u n e i š P r i e " 
dataires des Peuples compo v a r t o ^ o liuosa valia; tegu už-
s a n t l a G r a B d e F a m i l l e R u s s e , , , j m i r 5 t a . s e n u o s m a « n B ^ o te

gu atsimena, jog šiaip ar taip 
yra tos pačios didžiosios šei
mynos nariai. Dabar kiekvie
na buvusios Rusijos tauta ga
li gauti autonomiją, tik visos 
tos autonominės valstijos tegu 
sudaro vieną susiklausančią 
viešpatiją, kuri jei įvyktų, tai 
butų viena tarp galingiausių 

pei 
meldijos vietą Europoje užė- "bančios krutinės, kuomet artis-

kraštininkas mums sakys, ar ™ l i r i l f i o n i J a - Tik žiūrėki- *> ™nkos glaudžia ji prie sa-
mes akli esame, kad nenmto- m e ' k a d " e t o h m o J e ^ 3 * ves \ e p a p r a s t a artiste buvo 

susidarys reikalas pasauliui -Maud 1 owell. 
skirtis į dvi dali už militariz- J i fouvo gimusi rugpjūčio 22 
mą ir prieš jį. Mes iš anksto «•> 1868 m., Peru, 111., duktė 

me, jog Versailles'o Tautų 
[Sąjunga stovi ant militarizmo 
ir militarizmu yra gyva? Taip 
tas tiesa, bet mes žinome, kad 
Versailles'o Taikos Sutartis 
dar nebeturi teisės ypatybių. 
Suvienytų Valstijų Senatas ne-
bereikalo jos netvirtina. 

mintykime, kur stosime. 

Rusijos šeimyna ar Pasaulio 
Šeimyna. 

J 

William Bramvell ir Minnie 
Paul Powell. Iš r.otinos pusės, 
ji turėjo čigonų kraujo. Nuo 
mažens jos prisirišimas prie 
smuiko buvo taip žymus, kad Mes neturime reikalo bau-! 

fginti Rusijos tautų "didžiąją užstojus devintiems metams, 
Nusidėtume pasaulio civili- šeimyną", nes niekada nebuvo- jos tėvai nusiuntė (ją į Chicago, 

zacijai, jei savo tautos ateitį • m& toje šeimynoje. J i naudojo- kur ji mokinosi per keturius 
si Lietuva vergės darbams j metus pas William Le\vis. Le 
dirbti, o nesisodino mųs prie 
bendro šeimynos stalo. 

statytume anjt militarizmo, kuo 
met taip didelė darbininkė 
kaip Amerikos Respublika — 
vadovė stoja uz militarizmo 
panaikinimą. Nors mes maži 
esame, bet turime lygią su di
deliais priedermę dėtis prie to, 
kas naudingiau civilizacijai. 
Beabejo naudingiau jai yra ne
sinaudoti militarizmu ir nesi
elgti sulig jo pamokslų. 

Jeigu nežiūrėtume augštųjų 

\vis jai patarė, važiuoti į Leip-
zig'ą. Ten j i įstojo į profeso-

Nei šeimynos didumas ne-' r i aus Schradeck smuikos klesą. 
masina mųs. .Dar didesnė yra Ten pasirodė tokių nepaprastų 
visa pasaulio tautų šeimyna. įgimtų gabumų ir talento, kad 
Prie tos tai norėtume prigu-, Po nietų jai tapo įteiktas dip

lomas. 
To neužteko ambicija de-

t. y. Garbingiems Atstovams 
tautų, kurio s buvo sudariusios 
Didžią Rusijos Šeimyną/' Vi
sos šio straipsnio ištraukos y-
ra iš minėtos knygutės. 

Pavojai neprigulmingoms 
tautoms. 

P-nas N. Notovič netiki, kad 

lėti. 
Joje mes neturėtume neį di

desnių nei mažesnių teisių m S a n * i a i s i ,e l a i^ 31 n o r ė J ° ^ l i a u 

Rusiją. Tai-gi visokia kalba a- l ž t i r t l i v a i n a s metodas. Šiuo 
pie griebimą Rusijos už kak- tikslu ji nuvažiavo i Paryžių ir 

pasaulio civilizacijos r e i k a l ų , ^ a p i e s u g e r j m ą j a į r eikalin- ^sto«i0 i konservatoriją, gauda-
tai dar turėtume apsvarstyti, ' ( ) r o t i k g m ^ gabaus m a augščiausį laipsnį įstojimo 

raštininko išsireiškimai,' dau- kvotimuose. Jos mokytojas 
gia u nieko. Jie neatftinka t i e - ! D a i l , s s a v o n a u J ° J e mokinėje 

tautos atsiskyrusias nuo rusų ir viena tarp turtingiausių pa
galėtų savaime pastovėti. J i s šaulio tautų, 
rašo: Les peuples dissidents] Tokios yra p. Notovič'iaus 
ne tarderont guere a devenir pažiūros. Jos visos remiasi 
les vassaux des nations tentą- j mintim, kad karinė jiega yra 
culaires, et leur rėve d ' inde- augščiausias autoritetas ant 
pendance s ' achėvera sdtis un žemės. 

. 
•• • 

sako, yra išlaukiniai ir vidų- j kos Legijono skyriai reika 

Militarinis 
mas. 

Šiandie kongrese ir spaudo
je «eka smarki kova vįsatino 
priverstino militarinio lavi^ 
nimo klausime. 

Militaiinio jaunimo lavinimo 
šalininkai pastato šaliai viso-
kiii pavojų. ateityje. P a ė j a i . 

jiniai (naminiai). 
Todel yra pravartu tam tik

slui kas momentas po ranka 
turėti paruoštą, išlavintą at
sargą. Nes nelaikąs organi
zuoti ir lavinti naujokus, kuo
met prisieina pakelti kovą su 
priešininku. 

Militarinio lavinimo prieši
ninkai ki taip aiškina tą klau
simą. 

Jie sako, kad šiandie šalies 
gyventojai jau ir taip ap
krauti augštomis nepaprasto
mis mokestimis. Gi kuomet 
butų pravestas militarinis la
vinimas, tuomet pasididintų 
šaliai išlaidos ir paskui anas 
pakiltų naujos mokestys. 

Lavinimo priešininkai tvir
tina, kad ištikus kokiam pa
vojui šalis ir be to suspėtų 
suorganizuoti armiją. Pavyz
džiui jie stato buvusią karę. 
Prisiėjus trumpu laiku suda
ryta ir pralavinta kelių mili
jonų vyrų armija. Tad mili
tarinis lavinimas visai nerei
kalingas. . 

Lavinimo priešininkai dar 
pačianr tame sumanyme pra
mato kažką tokio. Bijomasi, 
kad tuomi nebūtų duota pra
džia kokiai nors militaristi
nei partijai. Tokia partija de
mokratijai didžiai pavojingą. 
Pačiam kongrese didžiuma at

stovų priežtariauja sumany
mui. Gi prezidentas stovi už 
sumanymą. Kai-kurie Ameri-

lauja pravesti militarinį lavi
nimą. 

Kapitalistų spauda, supran
tama, karštai paremia suma
nymą. Nubara ji sumanymo 
priešininkus. Klausia jų, kodėl 
jie neklauso Amerikos Legijo
no sveikų patarimų. 

Girdi, Amerikos Legijono 
nariai buvo karėje ir žino, ką 
tai reiškia neprisirengiraas iš
kalno karėn. Kad tuo tarpu 
daugelis kongreso atstovų 
karės metu sau šiltai be nie
kur nieko išsėdėjo Wasliing-
tone. 

Toks argumentavimas, su
prantama, žioplas. Nes kon
greso atstovai savo didžiu
moje, pav., nėra dirbę nei dir
btuvėse, nepatyrę ir nematę 
darbininkų gyvenimo. Tečiaus 
jie leidžia įstatymus darbo 
klausimais. 

Taip yra karės ir kituose 
klausimuose.' 

Iš visako matosi, kad vi-
satinas priverstinas militari
nis lavinimas bus atmestas 
kongreso. Nes yra didžiai iš
laidus daiktas ir senobinė 
autokratinių viešpatijų lieka
na. Pastaroji -karė buvo ve
dama prieš autokratizmą de
mokratijos vardu. Demokrati
ja laimėjo. 

Sumanymo priešini ūkai tvir
tina, kad. visatinas priversti
nas militarinis lavinimas ne
gali but vienam suole su de-
mokratiJH. 

katras iš dviejų dėsnių tautai 
naudingesnis. Jei dėsimą mili-
tarizmą į savo tautos pamatą, 
tai turėsime tą tautą kreipti 
taip, kaip mokina p. N. Noto
vič, t. y. kad ji butų Rusijos 
autononlinė provincija. Kada 
Rusija norės, tada autonomiš
kumą panaikįs, pasinaudoda
ma savo didumu. Jeigu mes at
sižadėsime militarizmo, tai 
Lietuvai ieškosime viefps tau
tų sąjungoje ir rųpįsimės, fcad 
joje visos vietos butų lygios. 
Matoma, kad antroji mųs tau
tos ateities aprūpinimo rųšis 
yra naudingesnė mųs tautai. 

Šito dalyko p. Notovič ne
judina visai. Tai-gi jo iškal
bingieji puikia prancūzų kal
ba surašytieji išvadžiojimai 
yra visai nevykę. • 

sai. 

* 

Ar ne svajonė? 
Kas stovi už militarizmą, 

tas mūsų išvadžiojimus pąva-
dįs gražia dailia, bet ne tiesa, 
tik svajone. Nieks, girdi, iš
skyrus keletą profesorių, ne
sapnuoja, kad tas rojus kada 
nors įvyktų ant žemės. 

Atsakysime, kad tų taip va
dinamų "svajotojų" yra dau
giau negu matyt. Pirmiausias 
' ' svajotojas' ' yra Suvienytų 
Valstijų Senatas, neapsimantis 
patvirtinti sutartį padarytą mi 
litarizmo dėsniais. Prieš karę 
ir jo,s pradžioje vokiečiai dau
giau pasitikėjo militarizmu 
negu kuo kitu. Bet skaudus 
1918 ir 1919 metų prityrimą* 
ir juos padarė "svajotojais". 
Jau ir jie nebesi rems daugiau 
militarizmu. šiandien reikia, 
kad tik kas juos pašauktų pri
sidėti tas "svajones" įvykin
ti. Nors jų jiegos sumažėju 

rado labai daug turtų, kuriuos 
n , , . . . . . išnešė aikštėn. 
Petrogradas yra ij- liekasi 

Rusijos uostas. Nei Suomiai Sekančią žiemą Maud Powell 
nei Estai neketina to didžio Padė jo rengti savo koncertus, 

(miesto išveržti iš Rusų, ku- 1 > e r **** koncertą garsusis 
riems lieka ir Kronštatas. Pa- muzikantas Joachim išgirdo 
haltmario tautos dar-gi sutarė «*a ir> Pastebėjęs nepaprastą 
24 sausio 1920 metų neutrali-1 medžiagą, pakvietė ją prie sa-
zuoti visą rytinį Baltosios Ju-1 v^s- P e r d u met™ 31 mokinosi 
ros krauta nuo liusnies į šiau- ; P a s Joachim. Galima sakyti, 
rius. Tai daugiau negu užten- k a d & * > mokytojo Maud 
ka Rusijai kvėpuoti, kadangi S a v o h patraukiančią jiegą, 
kvėpavjmu vadinasi priėjimas k u r i atidarydavo žmonių širdis 
prie juros. Tai ženklas, ir n e - > s smuiko dangiškai kalbai, 
mažas, kad atsiskvrusios nuo j B e t M a u d išsiilgo savo tė-
Rusijos tautos nebando ją Y>™s- J l s u S r i Ž 0 i Ameriką, 
griebti už gerklės. C l a > prisidėjo prie Philhar-

|monic Orkestrą, New York'e. 
Metas išgirsti ir mųs balsą, j j a u n o s artistės vieta muzikoje 

Mes su doma ir pagarba, tapo užtikrinta, 
skaitome ir gvildename, ką' Kritikai buvo mintiję, kad* 
parašo žymieji rusų ar žydų smuikas nėra moteriškės in-
veikėjai. Su pagarba taip-gi strumentas dėlto, kad jos ran-
svarstome jų sumanymus ir ka iš prigimties persilpna val-
prirodymus. Tas mums išrodo dyti stygas. Jos tik aštriausiai 
geriausias būdas tapti viena teknikai išduoda savo gražiau-
šeimyna ir sutartinai dirbti sius žavėjančius balsus. Jei 
didįjį civilizacijos darbą. j moteriškė galėtų atsiekti smui-

Senąjai Rusijai mes tą la- k o techniko viršūnę, tai j i turė-
biausiai primėtinėjame, kad tų turėti vyro būdą ir vyro 
ji nenorėjo mųs balso išgirsti, stiprybę. Arba kritikai apsin-
Jei mes būtume turėję progos ko, arba Maud Powell yra iš-
išreikšti savo mintis. Jei tos į k i r t a iš taisyklės, nes Maud 
mintys butų tapusios apsvars-j ^o^ell neturėjo nei mažiausios -
tytos be atodairos į militarę jų vyriškumo dalies savyje. Jos 
silpnybę, tai Rusija nebūtų muzika bet-gi buvo žavėjanti. 
suirusi taip, kaip tat įvyko Tikrai ji neprisiartino prie 
prastaraisiais keliais metais. , Paganine 'o genijaus, nors ne

stovi vienose dilėse su Wie-
niawski ,u, Beethovęn'u, te
čiaus niekas negali užginti, kad 
ji yra lygi Ysayiui ir Kreisler. 
Jos balsų pynėje galėjai at
jausti kantrybę tūkstančių se-

Bilekas. 

CHEMIJOS PROFESORIUS 
APLEIDO VIETĄ. 

Iš Northwestern universite _ ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ 
!to pasitraukė chemijos pro te- ! n u moterų, siuvančių del duo-

sios, bet jos dar tebėra labai šorius "Curtis. Paliko vietą del n ° s kąsnio nakties tamsybėse. 
stambios. Tos tautos, kurios prastos užmokesties, su kokia Galėjai regėti linksmybę, meilę 
kitados nekantravo p 0 Austri- jam su šeimyna tiesiog nega- į plakančios širdies, kuomet ji 

I 

ja, kaip dabar paskaitė Ver
sailles'o taikos sąlygas, kaip 
paragavo bado ir kitų tos rų 

Įima pragyventi. prie Altoriaus deda gyvenimo 
prižadus, * galėjai išgirsti Jam brangiau apmokamą 

F _ 0 w ^ _^. , _ ^ .vietą pasiūlė International « z l augsmą kūdikio, pirmą kar-
Šies gardumynų, kaip pajuto Coal By-Produsts Company ią ! f l k a i K >io lėlę savo mažutėse 
poetiškų p. Gabrieliaus d1 New Jersey valstijoj. Tenai r a n k e l e s e u" sateiai suprasti 
Annunzio nagučių aštrumą, jis ir kraustysis. 
tai ir jos jau keikią milita-
rimą nuoširdžiai, bei virsta 
' svajotojomis' ' panašiomis 
mums. 

Jeigu kas paleistų tą klausi
mą p e r balsus, tai labai aiškiai 
didelė pasaulio didžiuma bal
suotų už tą, ką militaristai va
dina "svajone", o p. Notovi-

ISSUF.D DY TKĘ 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

• . i ' i j 

galėjai suprasti 
skausmą ir širdgelę moteriš
kės, kurios gyvenimas yra lyg 
neįvykusių troškinių knyga. 

Ištikro pasaulis tapo tur
tingesnių jos gyvenimu. Nors 
dabar jos smuiko stygos ne
beskamba, nes artistės rauką 
jau šalta, nes ta siela, kuri iš
liedavo jausmus stygų garsais, 

(Pabaiga ant 3 pusi.). 
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Penktadienis, vasaris 13 1920 D R A U G A S 

Kun. Adomas Vilimas. 

Gelbėkime Lietuvos Ekonomi
ni Padėjimą. 

(Pabaiga.) 
Kasdiena siunčiama i Lietu

vą iš Amerikos. tūkstančiai 
dolieriu arba vezamnsį kartu 
grjžtan iš Amerikos. Preky
bos, pramonės ir atstatymo 
bendrovės yra įsteigtos, ro
dos, kitiems tikslams, bet jos 
neatsisako persiusti į Lietuvą 
ir dolieriu. Lietuvos prekybos 
Bendrovė skelbiasi beveik 
kiekviename " Darbininko*' 
numeryje, kad siunčia į Lietu
va pinigus ir už vieną dolierį 
išmoka 20 auksinų (markių) 
Lietuvoje; Atstatymo Bendro
vė išmainė MVkolui Mikučiui 
valiuojančiam į Lietuvą 700 
dolieriu už 13 tūkstančiu au-
ksinų (markių) vos 19 auksi
nų už dolierį. Panašiai keieia 
ir kitokie Amerikos bankai. 
Man čia nesvarbu, kad keičia 
dolierius į auksinus ir žmo
nėms patarnauja, bet svarbu 
tas. kad drįstama taip žmo
nes apiplėšti. Už vieną dolie
rį yra mokama čia Francijoje 
nuo 50 iki 57 auksinus arba 
vokiškas markes. Lietuvoje 
mokama nemažiaus 50 auk
sini) už vieną dolierį. Ar tai 
nėra apiplėšimas žmonių?! 

Tų mūsų skrandžių kruvinų 
prakaitu uždirbtą skatiką 
taip nesąžiniškai išplėšiama! 
Teisybė .reikalauja sugrąžinti 
jiems visiems išplėštus pini
gus. 

Taip dalykams stovint mes 
netik leidžiame išnaudoti 
žmones, bet kenčiame Lietu
vos ekonominiems reikalams. 

Pirkti Amerikoje vokiškas 
markes ir vežti jas į Lietuvą, 
tai reiškia dauginti Lietuvoje 
šiukšlių krūvą (markes,). Lie
tuvos gyventojai turi pilnus 
stalčius, pabalk i us visokių 
markių. Parveždami daugiaus 
tų nelaimingų poperų mes 
stumiame Lietuvą prie brangy
bės, nupuolimo markės ver
tės, arba bosimojo Lietuvos 
tautinio pinigo vertės. Lietu
vai yra reikalingi geri pini
gai. Dolieriai, kur jie nebūtų, 
ar Amerikos kokiame nors 
banke, a r pačios Lietuvos ban
kuose ar kur kitur. Taigi ne
galima dolierius mėtyti užsie
nyje keičiant į vokiškas mar
kes ir kad jų spekuliacija už
siimtų visokios privačios įstai
gos. Bet privalo visi dolieriai 
siunčiami arba vežami į Lie
tuvą pereiti per Lietuvos 
valstybės įstaigą panašiu bū
du: 

Kiekvienas lietuvys, kuris 
siunčia pinigus į Lietuvą savo 
giminėms arba patsai važiuo
damas į Lietuvą vežasi su 
savimi, privalo dolierius siųs
ti Lietuvos Atstovybei Ame
rikoje, kuri išduoda raštą (į-! Gaisrininkybės klausimas 
sakymą-order) Lietuvos Vals- Į Lietuvoj yra didelės reikšmės 
tybės bankui Kaune ar kita- klausimas. Kasmet dega mūsų 

dzin spausdina savo pinigus, 
kurie, neturėdami užsienyje 
nustatyto kurso, bus mainą j 
dolierius. Nes lietuviams, ku
rie siunčia pinigus i Lietuvą 
arba patys vežasi, yra visviena 
ar jie pirks lietuvių pinigus 
Amerike ar Lietuvoje. Dolie
riai Lietuvoje nevaikščioja 
ir neturi duonos vertės. Kiek 
lietuviai Amerike gali sudėti 
tokiu būdu Lietuvai dolieriu, 
tai lengva suprasti. Žada 
grįžti j Lietuvą apie 300,000. 
Tegul grįžta tik 100,000 ir tai 
gali kelius milijonus dolieriu 
parvežti į Lietuvą. O tas vi
siškai išgelbėtų Lietuvą nuo 
svetimos valstybės jungo. Vie
toje išvežamų prekių, Lietu
vos valstija savo tautiniais pi
nigais, paskola savo tautos 
tarpe Amerike, padarytų už 
sieninį kreditą. Kad netarpi
ninkautų svetimi bankai, Lie
tuvos valdžia ir atstovybės ne
privalo įleisti į Lietuvą kito
kiu keliu pinigus, negu per 
Lietuvos valstybinį banką. 
Nes kiti bankai ar kitokios į-
staigos gali būti platintojais 
bolševikų Lietuvoje. 

Dar žodis, kas link abelnai 
persi imtinio pinigų į Lietuvą. 

Mane stebiną labai, kad^ 
tokio menko dalyko, kaip 
siuntimas pinigų į Lietuvą iš 
Amerikos mūsų visuomenės ir 
Valstijos atstovai negali sut
varkyti. Lai siunčia pinigus 
augščiaus mano nurodytų ke
liu, arba tegul susitaria su 
vienu Amerikos banku, kuris 
turi skyrių Parise, o Amerikos 
ir Parišo Lietuvos atstovybė! 
turi savo sąskaitas abiejose 
Valstijose. Tndėti pinigai Ame
rikoje tame pačiame banke, 
kuriame Lietuvos Atstovybe 
Parise turi savo sąskaitą bus 
lengvai pervedama į Parisų, 
o iš Parišo yra visokiausių ir 
lengviausių būdų perduoti į 
Lietuvą. Toksai persiuntimas 
bus tikras, greitas ir pigus. 

Lietuvių visuomenės veikė
jai ir Lietuvos atstovybės pri
valo tame dalyke pasiskubinti 
ir sutvarkyti Lietuvos eko
nominius reikalus užsienyje. 
Paris, 20 sausio 1920 m. 

Redakcijos prierašas. Už sa
vo išsireiškimus apie Lietuvos 
Prekybos Bendrovę, arba At
statymo Bendrove atsakomybe 
ima pats autorius. Tame daly
ke mes jam nepritariame. Savo 
pažiūras apie kun. Vilimo pa
judintuosius dalykus išdėsime 
rytojaus numeryje. 

KAIP PENĖTI MAŽUS 
VAIKUS. 

Daugelis mums pripasakoja 
ko vaikams neduoti valgyti, 
nuo ko juos drausti, bet jie už
miršta pasakyti, kuo juos rei
kia penėti. Kuo reikia vaikus 
penėti, kad jie išaugtų į svei
kus vyrus ir moteris, yra tyri
nėjama Suvienytų Valstijų 
Žemdirbystės departamento 
šeimininkavimo ekspertų. 

Svarbiausias iš visų maisto 
dalykų yra pienas. Jame ran
dasi dalykų, reikalingi) išau
ginti raumenis, kaulus ir dan
tis, ir tokių dalykų, kurie rei
kalingi kūdikio augimui. Nei 
vienas kūdikis neaugs taip 
greitai, kaip reikia be pieno. 
J is gali būti riebus, bet riebu
mas dar nereiškia tvirtvbės. 

w 

Jeigu jis negauna pieno, jis be
veik visuomet bus silpnas. 

Kiekvienas kūdikis turi gau
ti mažiausia tris stiklus ne
graibyto pieno kasdieną, o jei 
galima, tai keturis. Jeigu jis 
tiek pieno gauna, o ypatingai 
jei jam duodamas vienas kiau
šinio trinys kasdieną, jis gali 
apsieiti be mėsos. Kai-kurios 
motinos visai be reikalo rūpi
nasi, kad neturinčios iš ko pir
kti mėsos, žuvies, vištienos, ar 
kitokių mėsinių valgių savo kū
dikiams, nes jos gali gauti pie
no ir jo vieno užtenka, o jis 
yra daug pigesnis, negu koks 
kitas maistas.. 

Kaip duoti kiaušinius. 

Užtikro atsiras tokių, kurie 
norės klausti, kaip reikia duoti 

švarų , nugraibytą 
Įduoti truputį sviesto 

kūdikiams kiaušinio trinį. Jį 
geriausiai yra pridėti prie pie- kia mėsos vištienos ar žuvies, 

kūdikį, tai-gi reikia labiausiai 
rūpintis, kad pienas butų šva
riai užlaikomas. Tvartas, ku
riame karvė yra laikoma, turi 
būti švarus; taippat ir i ūdai ir 
milžėjų rankos turi but švarus. 
Namuose pienas turi būti at
sargiai uždengtas ir laikomas 
šaltoje vietoje. 

Švaraug negraibyto pieno 
, vartojimas. 

Negraibytas pienas yra vai
kams daug geresnis, negu grai
bytas, tediau švarus nugraiby
tas pienas yra geriau, negu su
terštas negraibytas. Jeigu mo
tina negali gauti švaraus ne
graibyto pieno, ji gali vartoti 

ir vaikui 
į vietą 

smetonos, kuri nuo pieno buvo 
nugraibyta. 

Tie pieno dalykai, kurie kū
dikiui padeda augti paeina iš 
žolės ir kitų žalumų, kuriuos 
karvė ėda. Tie patys dalykai 
kiaušinyje paeina iš žaliojo 
maislo, kuriuo kiekvienas ge
ras vištų augintojas lesina sa
vo vištas. Iš žalio maisto, tie 
dalykai įsigauna į pieną ir į 
kiaušinio trinius. Tie dalykai, 
kurie taip reikalingi visiems 
jauniems gyvūnams, randasi ir 
salotuose, spinakuose ir kitose 
daržovėse. Dėlto įvairios dar
žovės yra gera duoti vaikams, 
ypatingai tuomet, kuomet trūk
sta pieno ir kiaušinių. 

Kai-kurie kūdikiai nemėgsta 
daržovių, ir mažai tėra naudos, 
jei jiems jos duodamos neno
romis. Daug gerau yra jas įdė
ti į sriubą ar košę nieko apie 
tai nesakant. 

Sakydami, kad vaikui nerei-

GAISRININKYBĖS 
REIKALE. 

no košės, kitas-gi būdas yra jį 
kietai išvirti, užsudyti ir sutri-
nus užtepti ant duonos. Kiau
šinio baltimą motina gali su-
vartotfkitiėmš dalykams, pyra
gaičiams ir p. Vaikams labiau
sia reikalingas trinys. Visa ge
ležis, kuri yra kiaušinyje, ran
dasi trinyje. Be to, trinyje yra 
dar ko kito, kas taippat kaip ir 
pienas padeda vaikams augti. 

Kiekviena motina nori, kad 
jos vaikas turėtų tiesias ir tvir
tas kojas. Pienas ir kiaušiniai 
suteikia maisto išauginti tvir
tus- kaulus. Vaikai, kurie tokio 
maisto negauna, beveik visuo
met gauna taip vadinamąją 
"angliškąją ligą" (riekets). 
Jų silpni kaulai negali išlaiky
ti jų kūno ir sulinksta, arba vi
saip išsikraipo. 

Pienas greitai užsiteršia, ir 
kuomet tik jis tampa suterštas, 
labai sunku jį išvalyti. J i s yra 
visai kitoniškas maistas, negu 
obuoliai ir orandžiai, nuo kurių 
nešvarumus galima nušluosty
ti. Jei pienas yra neuždengtas 
ir dulkės ar kitokie nešvarumai I tik pradeda valgyti ką nors ki 

jeigu jis gauna užtektinai pie
no, mes nesakome, kad tie da
lykai jam butų nenaudingi. 
Svarbiausias dalykas yra, kad 
jie yra nereikalingi ir jei duo
dami sykiu su pienu, jie yra 
bereikalingas pridečkas. Kas-
link sveikatos, galima net la
bai jauniems kūdikiams duoti 
po truputį minkštesnės mėsos, 
kaip žuvies, vištienos ir tt. Te-
čiau nereikia duotį kietos mė
sos, kurios jis negalėtų sukram 
lyti ir turėtų ryti dideliais 
šmotais. Ypatingai pavojinga 
ir nesveika duoti keptos mėsos. 
Jei duodama, tai duoti virtos. 

Vartok šviežius arba džiovin
tus vaisius. 

Yra geras paprotis duoti 
vaikui vieną vaisių kasdieną. 
Jei negali, ar neturi iš ko pirkti 
šviežių vaisių, duok džiovintų. 
Juos gerai išmirkyk ir virink 
tol, kol bus minkšti. Jei vaikas 
yra lepus, duok jam tik vaisių 
sulties, ar minkštimų. Labai 
jauniems kūdikiams, kurie vos 

LIET. PAŠTO 2ENKLAI. 
•(arba stampos) 
Jau parduodami. 

Gavome iš Tautos Fondo š £ i 
šių rusių po 10 skatikų, po | 
15, 20, 30, 40, 50, 60, po 3 auk- " 
sinus ir 5 auks. 

Amerikos pinigais reikia 
mokėti 25c. už auksiną (lcen-
tas už 4 skatikus). \ 

Tokiu būdu pirkdami šitas 
štampas Lietuvos Valdžiai pa
darysite geroką auką, nes jų 
tikroji vertė dabar yra kur 
kas žemesnė, ne kaip šią nu
rodyta. 

Turime ir tam tikrų blankų 
reikalingų del išmainymo 
štampų ant pinigų. Ant blan-
kos reikia padėti savo vardą— 
pavardę, pažymėti už kiek nu
pirkta štampą ir nusiųsti tą 
blankus tam kam siunčiate 
štampas. 

Rašant laiškus į Lietuvą į-
dėkite sykiu ir pašto ženklų 
atsakymui: jūsiškiams bus pa
togumas, kad nereiks patiems 
pirkti. Ant laiško iš Lietuvos 
į Ameriką teikia lipdyti 60 
skatikų, o už registruotą 1 
auksinas 20 skat. 

Su užsakymais kreipkitės į 
1' Draugo'' Administraciją 
1800 W. 46 st., Chicago, m. 

Geriausia pirkti susidėjus 
keliems ant syk, tuomet susi 
čėdija laikas ir išlaidos. 
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Į ALTORIAUS PUOŠIMO DR-JA J 
i Subatoj, Vasario 14 d., 1920 | 
i AUŠROS VARTŲ BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, I 

23-čio Place ir So. Oakley Avenue 

Lenktynės ištikro lenktynės, 
darbe. 

•\Vestsidieeiai tik bruzda parapijos 

Praeitą sekmadienį parapijonai prie vakarienės, sumetė tris tūk
stančius ir vieną šimtą dolieriu parapijos skolų mažinimui. Ateinan
čia subatą yra rengiamas užburtas vakaras. 

Jei westsidietės neužburs, tai nesitikėk kad kiti. užburti pajėgtų. 

i 
S Ateik persitikrink, % Kviečia Valdyba. 
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•PUIKŪS BALIUS 
Penkių Draugijų Sąryšio palaikančių Visų Šventų 

parapijos knygyną Roselande 
NEDALIOJ, VASARIO (FEBRUARY) 15 D., 1920 M. 

Strumil Brolių svetainėje, 
158 Eas t 107Ui Street, Kampas Indiana Avenue* 

PRADŽIA 6:30 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 35c ir 50e. 
Parapijonai Visų šventų parapijos ir tos draugijos kurios remia 

Knygyną, visi kaip vienas atsilankykite j šį iškilmingą balių. Tai bus 
vienas iš puikiausių ir gražiausių balių. 

Bus geras kalbėtojas, kuris paaiškins knygyno stovį ir jo naudin
gumą. 

Visas pelnas nuo šio vakaro eis an t palaikymo knygyno ir pirki
mo naujų knygų. Turėdami knygyne daug ir įvairiausio turinio kny
gų visiems mums bus malonu pasiskaityti. 

širdingai kviečia Komitetas. 
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jos turi tiek pat maisto dalykų, 
kaip ir iš krautuvės pirkti ga
tavai prirengti maisto dalykai 
ir daug mažiau lėšuoja. Kieta 
duona, arba ^džiovinta duona 
(toast) yra vaikams gera duo
ti. Duona sudžiovinta ir trupu
tį ant ugnies pagruzdinta gali 
būti sulaužyta į mažučius šmo
telius ir duota vaikams su pie
nu, kaip ir įvairus pirktiniai 
grudai, kad yra duodami. 

Saldumynus duok tik tuo
met, kuomet vaikas nėra labai Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

miškai, sodžiai, namai ir trio-
bėsiai įr mūsų kraštas milijo

nu* mieste išmokėti sumų, ko
kia priguli sulig pinigų kurso 
toje dienoje, kada rašomas j nų nuostolių del to gauna. Šis 
yra įsakymas, lietuviškais pi-j klausimas iki šiol nebuvo su-
nigais. Dolierius-gi deda į A-j tvarkytas. Gautomis žiniomis, 
merikos kokį nors bankg, Lie- sugrįžęs iš Paryžiaus Tarybos 
tuvos valdžios arba atstovybės .narys Dr. Siemaška pra-
vartlu. Orderio duplikatų vie- (Įėjo dabar organizuoti Lie-
nų arba, del tikrumo, du per- j tuvių Valstybės Gaisro Drau-
aiunėia Lietuvos valstybės j gijų, kuri apimsianti visų gais-
bankui arba valdžiai. Tokiu! rininkybės reikalų Lietuvos 
būdu Lietuva ingija užsienyje j valstybėj. Siemaška yra dide 
gerus pinigus už savo leidžia
mus tautinius poperinius pi
nigus arba vokiškas markes. 
Lietuvos ekonominis padėji-! likdavo ir praktikos darbus; 
mas gerėja. Jeigu Lietuvos | per ilgus metus buvo Zaporo-
valdžiai reikės dolieriu Lietu- |žo Kameneskoje fabrikos ug-
voje, tai persigabens, arba j niagesių dalies viršininkas. 

į jį krinta, arba, jei jis yra pi
lamas į nešvarų indą, nešvaru
mai nueina į dugnų ir jų nega
lima atskirti. Nešvarus pienas 
beveik , visuomet susirgdina^ 

visų Vilniaus miesto ir savano
rių ugniagesių viršininkas, pa
likdamas juos uždavinio aug-
štybėje. 

Vokiečiai, Siemaško dalyko 
žinojimų įvertinę, Obe r Osto 
paliepimu, suteikė jam teisės 
per gaisrus ir vokiečių karo ug 
niagesiams vadovauti. 

Siemaška jau tarės naujai 
kuriamosios Draugijos reikalu 
su Tarybos pirmininku baronu 
Šilingu, ministerių pirmininku 
Galvanauskiu, vidaus reikalų 
ministerių Draugeliu ir buvu
siu finansų ministerių M. Yču; 
prie darbo kviečiami žymus 
mūsų visuomenes ir provinci-

lieps užsienyje apmokėti savo Vilniuje organizavo Snipiškio jos darbuotojai. Draugijos 
skolas. Tas dalykas dar svar- savanorių ugniagesių dalį ir įstatų projektas jau parašytas. 

4 -besnis yra kada Lietuvos vai- paskiau per trejus metus buvo j "Lietuva," Kaunas. 

alkanas, ir kuomet jis jų daug 
nevalgo. Pigiausias saldumy
nas yra duona aptepta sviestu 
ir apibarstyta baltuoju ar ru
duoju cukrumi. Cukrus šmote
liais daug pigiau atsieina, ne
gu kiti kokie saldumynai. 

Pusryčiams reikia visuomet 
duoti vaisių, ar tai šviežių ar 
džiovintų su miltine koše, pie
nu, duona ir sviestu. Duonos ir 
pieno arba ryžių ir pieno už-, 
tenka vakarienei. Svarbiausias 
valgis turi būti dienos vidury
je. Tuomet galima duoti ir duo
nos su sviestu, ir kiaušinio, ir 
įvairių košių su taukais, ir 
daržovių, ir kitų dalykų. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

Ženkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. j 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk-
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį 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 auksinus 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 cen L 
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
4 5 6 Grand Str. , % Brooklyn, N . Y. 
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lis šio dalyko žinovas; išėjo 
speeijalinį gaisrininkybės kur
są Berne, Šveicarijoj, kur at-

tų, negu pienų, reikia duoti tik 
vaisių sultis. Truputį vėliau 
jiems galima duoti vaisių mink
štimų. Sveikas vaikas mokyk
los amžiaus gali valgyti obuo
lius, slyvas įr grušis,su visomis 
žievėmis ir viskuo. 

Kiekvienas vaikas turi gauti 
užtektinai geros duonos. Jeigu 
ji duodama be cukraus ir vai
sių košės, nėra jokio pavojaus, 
kad jis nuo jos persivalgytų. 
Išalkęs vaikas valgys duoną su 
sviestu ar be sviesto ir kitais 
negu paprastais valgymo lai
kais. Taupyk saldumynus po 
valgiui duoti. Kvietienė arba 
juoda duona padeda išsisaugo
ti nuo vidurių užkietėjimo: Tą 
patį darbą atlieka daržovės ir 
vaisiai. Motinos, kurios neiš-
sigali duoti daržovių, arba vai
sių turi kartkartėmis duoti vai
kams rupios duonos. Miltinės 
košės, kaip avižienių miltų, ku-
kurizinių, arba spragintų kvie-

LIETUVOS GARSI ARTISTĖ 

Une Babickaite 
Tik ka atvykusi iš Lietuvos 

PIRMĄ SYK CHICAGOJE 

Pastatys scenoje Togobočno penkių aktų drama 

IŠ MEILĖS 
• (kitaip "Žydė Perkrikštą) 

SUBATOJE, VASARIO 14 D., 1920 M. 

CENTRAL MUSIG HALL 
64 E. Van Buren St. 

(prie Wabash Ave.) 

i 

Ten pat kur buvo M. Petrausko koncertas 

Lošimas prasidės 8 vai. vakare. 

Tikietai galima išanksto grauti: "Drauge", "Lietuvoj", "'Naujie
nose" ir A. Kartons Aptiekoj 3?01 So. Halsted St. — Visi kas tik 
myli daUe, kviečiami atsilankyti į šias dailės vaišia. 

Kviečia Scenos Mylėtojai. 

cm yra geras maistas vaikams; {iriilliiillllluiiliiiieiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiniifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliU 
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Aušros Vartų parapija nuosek
liai imasi prie skolų apmo

kėjimo darbo. 

Iš CHICAGOS IR APYLINKĖS E t tKCI Į , 
IŠ W E S T SIDE. | t va rko je : p . Raugevičia, apie 

mokyklos bei parapi jos reika
lingumą, p . Krotkus , p . J a s -
nauskas, p. J o r a d a s i r p. Ci
bulskis išreiškė savo užuojau
ta parapi jos pas tangose i r už-

Skolos nevien kad neužgys, 1 sigauėdinimą iš to kas nuveik-
bet y r a sunkiausia našta, kur i : ta. Kun. F . B. Serafinas, M. L 
Čiulpia pačią gyvybę skolinin
ko. Kas pusmetį arba kas meta 
pris ieina tūkstančius dolieriu 
išmokėti nuošimčiais. Prasl in
ko keliolika metii nuošimčiais 
išsimoka keli desėtkai tukstan-
ciy, gi skola, kaip kokia šmėk-! kuria, sudaro skolos. Klebonas* 
la, ka ip riogsojusi ta ip ir tebe-jkun. F . Kudirka , M. I. C. pasi-

• 

IŠ BMGHTOK PARK. 

C. t rumpai nupiešė didžia at
gijime pažanga tame penkių 
metu laikotarpyje. Kun. V. Ku
likauskas, M. I. C. nupiešė pa
rapijos svarba. P . J . Bagdžiu-
nas nurodė sunkuma naštos, 

fiogso. Vien laukia, kad nuo
šimčius mestumei ja i į josios 
besotį, tars i į kokią balą. Ta ip 
ilgai kol tik skola slegia nuo-
šimėiams nebus galo. 

Taip, kar tkartėmis, nelai
minga skolos auka laužo savo 
galva, kaip nusikračius nuo 
skolos! K a i p ją sumažinus bei 
visai sunaikinus? Ta ip nevie
nas džiovina sau smegenis, 
eikvoja svarbiausią savo ener
gijos dalį vien t ik veltui, be 
pasekmės; skola nesiliauja jį 
sekusi, tarsi , saulėtoje dienelė
je jo paties šešėlis. Atmokėti 
skolą tai vienatinis jos nusi
kratymo būdas. Bet kaip čia 
atmokėti skolą, jei nuošimčiai 
suėda veik visus inėmimus. 

Westsidiečiai sumanė, kaip 
ten .nebūtą, bet-gi imtiesi sko
los nusikratymo priemonių. 
Pasekmingi ausiu surado gar
bės parapijonu įsteigimą. Tą 
sumanymą padavė p . J . Bag-
džiunas dar 1918 metais. 

Vykinimui to sumanymo su
rengta vakarienė įžymesniems 
parapijos vertelgoms (biznie
r iams) . Pr ie vakarienės, klebo-
nijon, susirinko apie penkios 
dešimtys tos parapijos vertel
gų. Kalbėtasi apie bendrą vei-a 

kimą apie gyvesnį parapijos1 

šelpimą, apie garbės parapij ie
čių bei garbės narių įsteigimą. 
Sutar ta , kad įmokėjus šimtą 
dolieriu, a r jei kas įsigali dau
giau, tuomi j au tampa garbės 
parapi jonu arba Aušros Var-
^ų parapi jos garbės nariu. P-as 
Ant . Bučas pirmutinis tapo 
garbės nariu, p . J . Bagdžiunas 
an t ras iš eilės užsimokėjo šim
tinę i r tapo garbės nariu. 

Praė jo suviršum metai, tū
los parapi joje permainos, iš 
kunigų dalies, i r j au t a s suma
nymas buvo beapsnustąs. Bet 
gera sėkla nors i r ilgokai glu
do žemelėje vis galutinai išduo
da pageidaujamą vaisiu. 

Pradžioje šių 1920 motu, 
gerb. kun. F . Kudi rka , M. I . C , 
Westsidės klebonas, pasi taręs 
su komitetais surengė vakarie
nę parapi j inėje svetainėje, 
abelnai visiems parapi jonams. 
Atvirutės tapo išsiuntinėtos 
visiems parapi jonams, kurių 
tik buvo žinomi adresai . Komi
tetai subruzdo darv t i stalus. 
P r i d a r ė jų devynias begales. 
P r i s t a t ė keturias a r penkias 
eiles per visą svetainę. 

Vasar io 8 d., K vai. vakare, 
ruiminga svetainė jau buvo 
pilna, stalai apsėst i svečių-pa-
rapijonų. Atėjo ir kun. klebo
nas draugijoje kun. proi*. P r. 
Bučio, M. I . C , kun. V. Kuli-
kanskio, M. I. C. i r kun. Y. B. 
Serafino, M. I . C. Vakarienė 
prasidėjo su malda, kurią su 
kalbėjo gerb. klebonas kun. F . 
Kudirka, M. I . C. 

Vakarienės metu buvo gana 
įvairus programas , kuriame 
parapi jonai dalyvavo i r pra
kalbos. 

P i rmas iš kalbėtojų prabilo 
kun. P r . Bueys, M. I . C. Jojo 
tur t inga bei pamokinanti kai 
b a a p i e kr ikšč ionybės re ikšme, 
veikimą bei naudą, ilgai pasi
liks •westsidieeių atmintyje. Ki
t i kalbėjo maždaug sekančioje 

ketino visas šimtines garbės 
narių sudėtas apversti vien tik 
skolą atmokėjimui. 

Komite tui Gudavičiui tūlus 
pasižadėjimus išskaičius prasi
dėjo garbės nar ių ; užraširiėji-
mas. Tą vakarą užsirašė, ir* 
daugumas užsimokėjo, sekan
t ie j i : P . Blumerait ienė, J . 
Krotkus, P . Cibulskis, J . Sau-
nora,- M. Jasnauskas , J . Bal-
čiukonis, A. Varamis , K. Lip
ni ekas, P . Mažeika, S. Kriščiū
nas, 0 . Gaidaitė, A. Šulskis, P . 
Lapinskas, K. Kokas, A. Vai-
eiekauskas, J . Grigaliūnas, A. 
Šeicikienė, J . Kudulienė, K. 
Vęidmanas, M. Varanavičius , 
J . Gasparkis , St. Baravykas , 
J . Kaugevičius, K. Raukelaitė, 
J . švedas , S. Jurga i t i s , J . Sa
mulis, J . Par iauka , A. Kaira i -
tė, P . Lazauskienė, kun. F . Ku
dirka, M. 1. C. Išviso Aušros 
Vartų parapi jos garbės narių 
jau y r a 38 asmenys. Dauguma 
pasiketi no prisirašyti i r beabe-
jo prisiraSys. J e i tik atsakan
tis parapijiečių skaitlius į gar
bės narius įstotų, tai kaip be
žiūrint skolos našta ir nukristų 
nuo parapijos pečių. O prie ge
rų norų tas labai lengvai gali
ma. 

Tėmijantis. 

TEATRO LANKYTOJAMS. 

J a u buvo pranešta apie Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 
(h ieagos Apskričio rengiamą 
vakarą " K a n t r i A lena , " kuris 
bus Aryan Grotto Temple di
deliame teat re pr ie \Vabash 
a ve. ir 8-tos gatvės, kovo 14 d. 
Tikietai j au yra gatavi ir gali
ma gauti sekančiose vietose: 
Bridgeporto Darbininkų Krau
tuvėje, (pas p . B . J aka i t į ) , 901 
\V. 33rd St., Dievo Apveizdos 
parap . Darb. krautuvėj (pas 
p-lę Banai te) , 1817 So. Union 
are . Brighton Pa rke jms p . R . 
Andrei imtą, 4434 So. Fair t ie ld 
ave. North Sidėje pas P. P . 
Mureiką, 1700 NYabansia ave., 
\Vest Sidėje pas p . Lekavičių, 
23rd pi. i r " K a u n o " valgyklo
je, Leavitt st. i r 23rd pi., Ciee-
ro Darbininkų Užeigoj, 1447 
So. oOth Ave., Melrose P a r k e 
pas p . Juozą Urbelį, Boselan-
de pas p . Juozą Ramanauską, 
10722 Pra i r i e ave . ' Ta ippa t i r 
pas L. D. S. narius galima gau
ti. 

Kviečiame nusipirkti iš ank
sto, nes tikietai numeruoti . 
Perkant iš anksto galima pasi
rinkti geresne vietą už tuos 
pačias pinigus. Todėl nelaukite 
paskutinių dienų, nes tikietai 
smarkiai platinasi. Vėliau ge
rų jų neliks. 

Jeigu kurie pabaigsi te tikies 
Uis pardavinėti , kreipkitės į p . 
V. Jodelf, 1817 So. Union ave., 
Chieago, 111. J e igu kas norėtų 
iš Chieagos, apylinkių iškalno 
nusipirkti tikietų, lai kreipiasi 
vi išminėtu antrašu, prisiun-
čiant piniftits. 

Komitetas. 

Vasario 1 d. N. P . Š. P . M. 
pi rap į jos mokyklos kambaryj 
įvyko mėnesinis susirinkimas 
A. L. R.-K. M o t Sąjungos 20 
kp. Seniau ši kuopa buvo ne
skaitlinga ir mažai ką veikė. 
Susirinkimai būdavo ret i i r tie 
laikomi p-nios 'Šimkienės, bu-
vuosios iždininkėms, name, kuri 
daugiausia kuopą palaikė Vė
liau įsirašius a r persikėlus iški-
tų kuopą veiklioms moterims, 
k-pa pradėjo kilti ir veikti.Ka-
dangi finansiniai kuopa silpnai 
stovėjo, tai pirmutinis žingsnis 
buvo, kad surengt vakarą. Va
karas įvyko sausio 18 d. Reži
suojant poniai Z. Sakalauskie
nei buvo vaidinta " R y t ų Pi
l i s , " penkių aktą drama. Sušo
kus darban visoms sąjungie-
tėms vakaras ta ip pavyko, kad 
šiame susmukime, išdavus ra
portą, pasirodė, jog gryno pel
no liko 140 dol. Ta t ir ne nuo
stabu, nes visos aąjungietės 
ta ip darbavosi ka ip niekas ki
tas : rinko skelbimus, iš-
anksto pardavinėjo įžangos 
ženklus i r t t . 

Toli d a r prieš vakarą viena
me susirinkime sąjungietės su
tarė, kad narėms, daugiausia 
išpardavusioms įžangos ženklų 
į tą vakM butų suteiktos dova
nos. Pačios sąjungietės tuojau 
paaukojo dovanas ir kožna vie
na pasileido darban. 

š i ame susirinkime pasirodė, 
kad daugiausia įžangos ženkle
lių pardavė P-nia E . Statkienė, 
kuri ir laimėjo pirmą dovaną. 
Ant ra dovana teko p-lei V. Vai
cekauskaitei, o trečia p-niai D. 
Klimienei. 

Nepamiršo moterys nė lab
darybės. Pi rmiau, kol iždas bu
vo tuščias, darbu tik galėjo 
prisidėti . Gi šiame susirinki
me nutarė įrašyti kuopą į Lab. 
Sąj. garbės narių, skaičių*. Tat 
dideliai y r a pagi r t inas darbas . 
Be to 10 dol. paskyrė " M o t e r ų 

I D i r v a i " paremti . 
Pa s t a ty t i scenoje gražų vei

kalą Mot. Sąjungai talkon at
ėjo vyčiai, duodami artistinių 
spėkų. Neužmiršo moterys nė 
jų, nes sutarė surengti šeimi
ni nį vakarėlį, kur iame bus pa
kviesti i r pagerbt i vyčiai— 
vaidintojai. Je igu išrinktoji 
komisija gaus McKinley Pa rko 
svetaine, taį vakarėlis bus ten, 
jeigu negaus, tada bus paieško
ta svetaine kur ki tur . 

Be to daugumai narių pagei
daujant su i a r t a dramą " R y t ų 
P i l į " a tkar tot i . Tuo dalyku rū
pintis buvo išrinkta komisija. 

Šiame susirinkime įsirašė 
kuopon net penkios naujos na
rės. Tas parodo, kad Mot. Sąj . 
20 kp. laipsniškai ėmė augt i i r 
bujoti. Graži ateit is šypsosi 
BrigJ&tfcn P a r k o Mot. Sąj . 20 
kp., jei visos narės i r toliau su
glaudusios pečius t a i p darbuo
sis, kaip dabar darbuojasi . 

D R A U G A S Penktadienis , vasar is 13 1926 
•. • 

UIT. PIUIMŲ Mt-JOS 
V AK. PA. 

Pittsburgb, Fa. 

Valdybos 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J . Janauskas—viee-pdrraininkas. 
J . W. Patckovich, nutarimų raš

tininkas. 
J. DaukSys—finansų raštininkas. 
B. W. Woahner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J . Pakrosnis, S. Liutinskas, F . 
Vonslovas, J . Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 
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ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheboygan, Wis. 

1127 Pirjnisinkas—J. Bielukas, 
St. Clair Ave. 

Vioe-pirauninkas—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th St. 

I raštininkas—V. Ragaišis, 1612 
Indiana Ave. 

II raitininkas—J. Dvilaitis/1120 
Alabama Ave. 

Iždininkas—A. Juknelis, 1626 
New eJrsey Ave. 

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
bickas. 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raitininkas—Ig. Erma-

ia. 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai btuna kiekviena mė

nesi po pirmai tą nedėlią. 

SV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Waukegan, 111. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Vic-

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Victoria S t , 

Vice-Pinn. — Antanas Taučius, 
1125 Lincoln S t , N. Chieago, 111. 

Nutarimų Rast—Jonas Bakšys, 
1331 Preseott St., 

Finansų Rast.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Sheridan Road. 

Kaaierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Globėjai >~S 
m 1. Jonas Montvila, 1320 S 
toria St. 

2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic
toria St. 

S. Pranas Kaadelevičins, 1017 
8th St. 

Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Prea-

co t tS t , 
2. Mykolas Ganius, 736 Cum-

minga Ave., 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8th S t 
Organo Užžiurėtojaa — Antanas 

J . Sutkus, 1317 So. Victoria St. 
Sv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadenį, kiekvieną mėnesi, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wan-
keegan, UI. 

3 
m m 
: 

: 

: s 
s 

IŠTIESK PAŠELP0S RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR ŽINAI 
K a d 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 an t tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dolierį ]KT mus pasiųsta iš
mokame Lietuvoje. 

50 AUKSINŲ 
Kurie siunčia $100.00 a r dauginus, tai tiems Lietuvoje išmokame 

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolierį. 

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

ir y ra išmokami į vienų mėnesį laiko. 
Del platesnių informacija rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. J e i nori ta i 

gali pinigus mums prisiųsti , priduodant aiškiai surašyta savo adresų ir kam pini
gus siunčiate ir mesijuos tuojaus pasiųsime. » 

Lithuanian Sales Corporation 

: 

: 

• 
s 
: 

120 Tremont St, Boston, Mass. g 
H9HI 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbiino, pnilturao, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, ukausmu strėnose, yra greitai praSaliuamos, vartojant 

PAIN»EXPELLERI 
••Draugą R e i k a l e " 

$eirayno8, kifrios kartą dažinojo jo veikiančią jiegf, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas &*uin-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklinta* 
mušu vaizbatenkliu 

^ ANCHOR (Įlearsts) ^ 
Jfigu.ant pokelto nėra vaizbaifluklio ikaro, tai jis nėra tikra* ir jus tokio 

neimkite. Visose uptiekose po JJoc. ir tfc. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
' AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway , New York 

SV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 
Valdybos Adresai: 

T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 
; i l t h S t , 

Ne keli desėtkai, bet kelij 
š imtai y ra Brighton P a r k e ka
talikių moterų ir mergaičių, 
vienok ne visos sup ran ta nau
dą priklausyt i p r ie Mot. Sąjun
gos organizacijos, nes iš tų ke
lių šimtų tik kelios dešimtys 
susispietusios po tos organiza
cijos vėliava. Gera y r a priklau
syti prie š iaip draugijų, bet 
daug gerįau y r a priklausyti 
pr ie organizacijos, nes čia ne
tik ligoje gaunama pašelpa bei 
išmokama pomirt inė, bet y r a ir 
apšvietos skyrius. Mot. Sąjun
ga tu r i savo organą. Kiekvie
na sajtmgietė, gaudama orga
ną, tur i progos šviesties, susi
pažinti su moterų klausimu vi
suomeniniame gyvenime. 

Tat še», Brightou P a r k o mo
terys* Spieskimės Mot. Sąj . or-
gamzacįjcm. £rit> plat i dirva yr^ 
(larbuoties Bažnyčiai, tėvynei 
ir visuomenės naudai . 

Z. * * - * . 

1428 

1626 

Smai-

1318 

Jurgis Bataitis, vice-pirm 
So. l l t h St., 

Atig. Juknialis, fin. rast. 
New Jcrsey aTe., 

Prot. sekr. Kazimieras 
dŽiunaa, 1017 Swifti Ave. 

Ižd. Antanas Cižauekas, 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšii 
fr Jonas Jočis. 

Marialka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldienį mėnesio. > 
mm i i, ;,'•• i.'r i, m • , "i, 

MAUD P O W S L L . 

Siunčia Pinigus Lietuvon 
G E R I A U S I A IR P I G I A U S I A 

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrovė 
Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. 
Siunčiama pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama paš iu r t a i , 

ete. 
stn 

(Pabaiga nuo 2 pusi .) . 

pereitą mėnesį susitiko su sa- | 
vo Viešpačiui. Pasauliu nuvar
gusį širdis jau nebelinksmins 
žmonių saldžiomis meliodijo-
mis, bet jos darbai gyvęs. J o s 
gyvenimas tai pavyzdis kaip[ 
a n g š t a i gal i pas i ek t i s t i p r u s 
troškimas ' su nenuilstančiu 
darbu. 4 

Margaricta. 

Dabartinis pinigų kursas su pasiuntimu toksai: 
[00 markių arba auksinu $ 4.50 
200 
300 
400 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10,000 

»* 

»» 
»» 
»» 

•» 

»» 
•» 

t* 

»* 

»» 

•* 

8.50 
12.50 
16.50 
20.00 
40.00 
75.00 
110.00 
140.00 
170.00 
300.00 

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašyki te aiškiai pilna var
dą, pravardę , adresą to, kuris pinigus siunčia; taip-gi vardą, p rava rdę 
ir .pUną adresą, to kas turi pinigus gauti Lietuvoj. Pažymėkite kiek 
markių arba auksinų siunčiate. Jšpirkite moiiey orderį arba eekį var
du Bendrovės, sumoj, pagal čion nurodytas kainas dolieriais ir siųskite 
šiuo adresu: 

Lithuanian American Trading Company 
(Foreign Exchange Dept.) 

456 Grand Street Brooklyn, N. Y. 

file:///Vabash
file:///Vest
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
lįm T - — - - - T- i - T ~ 

MAHANOY CITY, PA. 

balandžio 24 d. Visas dalykas 
pavestas valdybai sutvarkyti. 

Šešupė. 
R E I K A L A U J A PAIEŠKOJIMAI. 

gabus žaidėjai. J i e parodė i r 
valparaizieciams kad to-

Yasar io 1 d, Baekausko sve-1 kiais yra . Valparaisiečiai tuni 
tainėje Šv. V. parapi jos choras ir-gi gabius žaidėjus, bet vis-gi 
iš Girardvilės, vedamas gabaus viena pnsė tur i pralaimėti 

HOMESTEAD, PA. 

K. 

Rezoliucija, 

Sausio 25 d., 1920 m., L. B . 
rėm. skyrius Homestoad, 

Paie*kau Pelikso ir Antane Melee-
t i ų paeina ir Kauno Gubernijos Ra
seinių Apskričio Stulgių Parapijos 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Szutru Sodos aš gavau laiBka H la*<*j 
A t s i š a u k i t e P o l k S t . ViadU(?t . , tuvos kuriame Jų brciliB prafio m*> 

surasčiau jie patys 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Polk ir Oanal Gatvių. 

Apar t kitų dalyki) buvo išneš
ta sekanti rezoliucija: 

vargoninko, p. St. Daunoro, čia š iuo sykiu pralaimėjo žaismę Pa . laStė mėnesinį susirinkimą 
buvo surengęs vakarą, v aidi- valparaisieeiai. v 
no " X a s t u t ę . " Suvaidino ne-; Pasekmės tokios: p i rmoj da-
blogai, bet labjausia publikai lyj namiškiai pada rė 6 punk-1 Kadangi neišsiuntus d a r 
pa t iko : "Žvi lgsnis iš istori- tus, o svečiai 8. Antroj i dalis Lietuvon sur inktus drabužius 
j o s , " dialogas " T i l i g e n t a s " i r ' t a i p - g i buvo indomi, nes t a rp m u s u apylinkėje buvo girdėti 

Reikalingas patyręs Bučerys, JUe-
tuvis. Kreipkitės 

Telephone Meluose Park 1740. 

REIKALINGI. 
Apprentice moulderiat ir core-ma-

dami pasi tur int iems, o tik pra
sti va rgšams ; 

Todėl Liet .Raudonojo K r y 

Jos. A. Brady Foundry Co. 
45th St. & S. Western Avenue 

komediia " D a i n a be g a l o . " Be dviejų punktų buvo skir tumas kalbos, kad drabužiai , užuot ceriai. Turi būti tarpe ie ir 21 metų 
J troHui AaY +*» v T " + senumo. Gera užmokestis ir greitąjį 

to buvo dar dainų, solų, duetų, ir t a r p dviejų punktų pasibai- veuui aaun t i vargšams me tu - pakyiimas. Labai gera proga įimok-
Geriausia padainavo p-lės O. gė žaismė. Tad V. U. padarė 18 voje, j a u pardavinėjami v ^ J * ? * * " 1 1 a m a t a -
Santar iu tė ir M. Bernotai tė punktų, o \V. K. 20. Lietuvos gyventojams, arba, 
duetą " A u s k močiutė drobe-; Žaismės laiku publika buvo kad geresni drabužiai atiduo-
l e s . " Dainos ir-gi gerai išėjo.!dideliame entuzijazme. J i pri-
l š tokio nedidelio choro nė rei- t a rė valparaisieeiams, bet nie-
kalauti daugiau negalima. j ko tas nepagelbėjo. Nors V. U. 

Tikimasi, kad atei tyj Girard- \ žaidėjai pralaimėjo, bet publi- žiaus rėmėjų skyrius Home-
vilės parapi jos choras daugiau kai teko pamaty t i milžinišką stead, Pa . šiuomi kreipiasi j L. 
patieks mums tokių vakarų. žaisme. Valparaisiečiai paliko *• K. Rėm. Centrą, kad pasi-

Mahanoiškis v gerame upe. rūpintų pasiųst i Lietuvon išti-
Pėtnyčioje, vasario 6 d., v a - , k i i n * asmenį, kad j is prižiurė-

kare, taip-gi buvo žaista su } tų, jog išsiųsti, i r ateityje siuu-
.Chicagos Techniškos mokyk- čiamieji, drabužiai butų ižda-

Vasar io 5 d., 1920 m., įvyko los žaidėjais. Žaismė buvo be M veltui i r tik vargšams, tik-
susirinkimas P i t t sburgh 'o Sto-; jokių įspūdžių, nes chieagiečiai r a i reikalaujantiems tos pašcl-

PITTSBURGH, PA. 

lies Komiteto Lietuvos Laisvės silpnai žaidė. Valparaisiečiai P08* 
bonų pardavinėjimui, Šv. Ka- j laimėjo, 
zimiero mokyklos svetainėje, S. 
S. Pit lsburpli , Pa., 7:30 vai. va
kare . Susirinkimą at idarė pir
mininkas, J . G. Milius. 

I š savo pusės L. R. K. rėm. 
Šitos i a i smės pasekmės bu- j skyrius Homesteade, kaipo tin-

vo šitokios. V. U. pirmą, dalį kainą tam tikslui asmenį, reko-
20 punktų, o C. K. T. 6. Antrą menduoja gerb. Dr. Rutkaus-
dalį V. U. padarė 25 punktus, o N ® Chicagos. 

I š nutar imų svarbesni pažy- C. K. T. 5. Viso V. U. 45 punk- Nuo red. Girdėjome, kad Dr. 
tus, o C K . T. 11. Rutkauskas jau yra išvažiavęs 

AugStolėlis. Lietuvon. 
• 

MERGAITES 
16 metų ir suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
4 

Švariam Fabrike 
Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 

Puse Dienos Subatoj 
$14 Savaitėj mokinantės 

Nuo štukio $16 iki $25 
Atsišaukite 

Superintendents Office 
Sawyer Biscuit Compony 

1041 — 1049 W. Harrison 

mėtini š ie : 
Dapi ldytas komitetas, išren

kant vice-pirmininku, p. K. Ro-
žuką; iždo globėjais: P. Pikš-
rį i r J . Virbicką. Nus t a ty t i 
kaucija Stoties iždininko $5,-
000.00, kuriuos p . K. Stravins
kas užstatvs l r . S. Lihertv 
Bond 'sa is . Reikalui priėjus, 
pirmininkas, nutariant Stoties 
valdybai, gali pareikalaut pa
didinti kauciją. 

Stoties iždininkas bus laiko
mas atsakomybėje už pinigus 
j am perduotus rinkėjų, ir ga
vęs iš rinkėja pinigus siųs 
kiekvienam užsirašiusiam Lie
tuvos Laisvės boną pakvitavos 
kortą. Stotis bus atsakomybėje 
kiekvienam gavusiam iš Stoties 
iždininko minėtą kvitą. 

Pasekmingesmam pardavi
nėjimui bonų tapo užgirtos se
kančios substotys. South Side 
d i s t rk te : Ali Nations Deposif 
Bank, 12th k Carson S t s . ; J . P . 
Pet ra i t i s , 1313 Carson St . ; B. 
W. Vaišnoras, 1514 Carson St . ; 
K. Stravinskas , 1807 Carson 
St . ; Pol i thania S ta te Bank, 
1910 Carson St . i r kun. J . J . 
Sutkait is , 2112 Sa rah St. Soho 
d is t r ik te : J . Virbickas, 149 
Moulthrie S t . ; J . Kazlauskas, 
136 Moulthrie S t . ; P . Volun-
giavičius, 2218 Tustin St. i r 
Ko-operatyvė Draugija, 2031 
Fif th Ave. Penn Avenue dis
t r i k t e : Augščiausios Preiglau-
dos 4-tos kuopos bute ir Juozo 
Navalinsko bute, 2710 Spr ing! 
Alley. 

Tai-gi lietuviai iš South 
Side, Soho i r Penn Avenue ma
lonėkit minėtose stotyse užsira-

ar 

šinėt L*. Laisvės Paskolos bo-
BUS. Tuom palengvinsit darbą 
rinkikams. 

Sekantis posėdis šios Stoties 
įvyks vasario 13 d., 1920 m., 
7:30 vai. vakare , Šv. Kazimie
ro mokyklos svetainėje, 22nd 
& J a n e Sts., South Side. 

A. M. Sutkai tė , prot. rast . 

CICEĘO, ILL. 

Pranešimas. 

Draugija Lietuvos Kareivių 
laikys mėnesinį susirinkimą ne-
dėlioj, vasario 15 d., 1920 m., 1 
vai. po pietų, S. Zvibo svet,, 
1347 So. 50th Ave. 

Visi nar ia i būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 

PITTSBURGH, PA. 

Pranešimas. 

Lietuvių Piliečių Draugija ' 
Vak. Pa. , 2025 J a n e st., S. S. 
Pi t tsburgh, Pa . a t idarė knygas. 
Kas rn^rį pasinaudoti tuomi, 
gali tap t i draugu. Je igu esi 
Suvienytų Valstijų pilietis, 
instojimas atsieina tik 6 dol., 
kol knygiįį^yra a tdaros . Gali 

Km s kalbama apie L. L. Pasko . . ,-.^- ^ ^ ^ _ ^ . , 
» u T- A 4. • -XJ tapt i draugais i r tie, kurie dar los bonus. Konnte ta i išduos r Ci r , , .,. J. • xr ' ., v! . , r , nėra Suv. vai . piliečiais. Nepi-pilną ir aiškų rapor tą kaslink ,. v. . . . r ^ . , . , heciams instojunas 10 dol., bet 
pasitikimo Lietuvos Misijos 
vasario 19 d., 1920 m., nes Mi
sija at lankys Cicero koloniją. 

Rengkiniės visi pasi t ikt i . I š 
anksto prisirengkime. 

Korespondentas. 

REIKALINGI VYRAI 
Prie Hotelio dirbti virtuvėj, lan-

drėj ir aųt yardo. 
Gera .mokestis i r valandos. 
Atsišaukite: 

Mr. Peters 
Employment Entrance 

CongTcrs Hotel 

HOMESTEAD, PA. 

Sekmadienyje, sausio 25 d. 
L. Vyčių 11 kuopa laikė metinį 
susirinkimą. Pi rmiausia buvo 
išduotas metinio veikimo ra-

4 dol. bu6 sugrąžinti tada, kada 
paliks Suv. Vai. piliečiu. 

L. P . Draugi ja moka 7 dol. 
pašelpos ligoje a r sužeidime ir 
150 dol. pomirt inės. 

Aplikacijas galima gauti pas 
raštininką, taip-gi i r pas 
udzla1nitorių. , , 

J . W . Pactkiewich, fin. rast . 

MERGAITES 
Prie Punch Presų 
Swedgingr Mašinų 
Stalinio Darbo 
Graži Vieta U ' 
dera užmokestis. 

l i o v t : N E E D T J E CX>., 
4343 Rarcnstvood Ave. 

(Arti Montrose) 

IIIIIIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlilI 

PRANEŠIMAS: 
portas , kur is gražiai skambėjo, Oerbiamiejie Klebonai! 
ypač paskutinių šešių mėnesių, j Atspausdinome atskirai šias 

Reikia pažymėti , kad pereitą giesmes: 
metą pirmą pusmetį vyčių 11 j L ^Mm an t keliu, 
kuopa dalinosi į dvi dali, a rba % g v e n t a s D i e y e ( ; u p l i k a c i . 
dvi nuomoni, priešingas viena ^ v 

VALPARAISO. IND. 

kitai. Užtai per tą pusmot] nie
ko ypatingo nebuvo nuveikia. 

Po to kalbėta bėgantieji 
kuopos reikalai. 

Išr inkta valdyba sekantiems 
metams. Valdybon p a e k o . 
p i rm.—P. .Svetkauskas, vice-
pirm.—J. Grebliunas, rast.— 
A. Aučiutė (senoji) , fin. rast . 
—A. Muzikauskaitė (senoji) , 
ižd.—A. Bardzilauskas (se
nas) , ižd. giob:—O. Pikuciutė, 
V. Vebeliuniutė, maršalka—V. 

3. Garbė ir Šlovė. 
4. Duokim garbę, dėkavonę. 
5. O Salutaris Hostija. 
6. Tantum ergo. 
7. Dievas nmsų apginejas. 
Mažos brašiurytes formoje. 

Lengvai gali tilpti mažiausioje 
maldaknygėje. Giesmes imtos iš 
maldaknygės ' ' Ramybė Jums. ' ' 
Žmonėms, turint įvairias maldak
nyges, sunku sutarti bendrai gie
doti nes kas maldaknygė, tai ki
taip sutaisytos tos giesmės. Ta bro-

Rcikalingi prie visokio landės 
darbo. Geros valandos; graži vie
ta ir geras burdas. 

Atsišaukite: 
Laundry Manager 

Employment Entrance 
Congress Hotel 

REIKAI4KGI patyrę agentai Chi-
cagoj ir apiellnkėj. Geros uždarbin. 

THE ŠEN—RAYTifr CO., 
Branch No. 1 3238 S. HaLstexf St. 

VEGETABLE IK PASTING 
MERGAITES 

ir Torielkų-plovejos. Atsišaukite: 
235 Clark Str. 
Morrison Hotel I 

Seredoje, vasar io 4 d., vaka
re, buvo žaidžiama žaismė 
"Baske tba l l " Valparaiso Uni
versi te to žaidėjų su Wabash 
Kolegijos žaidėjais. Žaismė 
buvo indomiausia iš visų, kiek 
šį be r t ainį buvo žaidžiama V. 
U\ giminazijos name. 

V a b a s h Kolegijos žaidėjai 
yra plačiai pagarsėjo, kaipo vaikščiojimo L. Tycuj dienos,^ 

Kraužlis , korespondentė - O . K™7* 8 U v e s t lJ ^ P r i e v i e n o ' 
Dimšiutė. . d u m o -

T- u i j j v . . r Ka ina 2c. Kas užsisako 
\ a l d v b a susideda is veiklių' „ l x o , . , v . v. "T 

. -; . i- ^- . . daue nuleidžiamas nuošimtis, asmenų, t a t galima uket ies , , zS"__^ " . . I 
kad L. Vyčių 11 kuopa šiuos-
met galės laipsniškai kilti, jei
gu tik valdyba neužmirš savo 
uždavinių. 

Apar t kitko kalbėta kaslink 
Šv. Kazimiero dienos. L. Vy
čių 11 kuopa susideda su Tau
tos Fondo skyrių apvaikščioji-
me minėtos dienos. Bus atvai
dinta " Į laisvę žengiant ." 
Pr ie to bus dainų i r deklema-
cijų. 

Buvo kalbėta kaslink ap-

"DKAUGA.S" PUBL. 0 0 . 
1800 W. 46-th St. Cftucago, IU. 
IIIIlllllllilIlIltMHIlfiHilIlIllUlllllllllllllltU 

OICEEO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (Jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygą. 
Pasinaudojate. 

$14.00 į savaite mergaitėms su
virs 16 metų amžiaus. Prityrimas 
nereikalingas. Lengvas darbas va-
landoB nuo 7:45 iki 5 ir 12 valanda 
subatomis. Geros darbo sąlygos. 

A. D. Shoup 
1545 W. £5th Str. 

KLUALS DARBININKES 
prityrė prie ^-ažių »aldainų dėžių. 

A. l>. Shomi & Co. 
1545 W. 35 Street 

P O E T E R S 
Trumpos valandos, gera už

mokestis pastovus darbas. 
D. B. Fisk & Co. 

225 N. Wabash Ave. 

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, gera už

mokestis, darbas pastovus. 
D. B. Fisk & Co. 

'. 225 N. Wabash A v e . . 

nes kad juodu 
arba kas apie juos žinote 
sekančių adresų: * 

Magdalena Domeikienė, 
«57 "W. Uberty St. m. 

= 

! Dr. G M. GUSES 
t 

Pv-akpknojft I i a t M ) 
i m « i S14S so. MufM»u 9i. 

KwW I t r o m.. GbHmmo II) 
Mourlikų, VyrUkų, taipgi enro 

atikų Uįgą. 
iOTSK) VJJ-^NDOS: »u© t ryt* 

HU 18. MIC 13 iki S po plet. nuo g j 
Iki % valandai vafcM*. 

SatfMUomia l u e t Iki 3 go 9im 
T+lmTo*m» TmrAm ««7 

25 

PARSIDUODA 
CITIZEN 8 BRtVVERV BARNS 
Turi ant pardavimo 75 arklius ir 

ruulua. Kaina 150.00 ir augrsčiau, taip-
pat 50 setų šlajų ir vežimų, parsi
duoti £<763 Archer Ame-. kumpa* 
llu-oop. 

Visur reikalingi važinėti ant 
mūsų naujo Kanccr "Mot«r-
bihe" su elektros nvieaa, ra
gu, tulžims deiė. roaotcr-
-l>rake. mud guarda Pasi
renkama it 44 Htilių. spalvų 
ir didžio "Ranger" ctl6s 
dviračiu. 

ANT I.BNGVV IsMOKJB-
SČIV JPIRU norima su matu 
mokesčiu iikalno ant mūsų 
•pecijalivj kainų. 

PRISTATOMA DTKA1 iš
mėginimui ant 30 DIKNV. 

RAT4«»L MISI k T r ^ i y ^ u V 
se kainos PINIOV NESIVSKITK. 
bet parašykite kas Jums reikalinga. 
Nepirkite kol nematysite musy kainu ir mu-
sy didelio katalogo. 

M f A . F \ CTCLB COMPANT 

Cm A \ ImJ DffK. F-395 Chleag* 

OUND ai LAŠT 
$ELF-ADJUST1NO 

M î̂ JUSPUI 
B RAS ŠI EPE 

i 
axas 

Dr. M. Siapnicki 
^101 $0. Wonia« 8t^^ 

Vyri| ir Moterų Rūbų Kirpi-
ir Designing Mokykla. 

Musųa istema ir mokymo būdu iąa 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designins; lr siuvimo 
skyrius, kur klekvisnaa gauna gorot 

ikoa besimokindamas. 

»*, 

mts nno * Iki 

k H* ryu 

t ra! rakar* 

Visuos* slurinio skyr'uose masmoi 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateit) bile ko* 
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa-
*i>.tirAt! Ir pasikalbėti del sąlyga. 

Patirrns daromos sulig mieros, ,*1-
sokio sttlians ir dydžio iš bet kuriom 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
S0H00L. 

J. F. Kasnicka. Ved Mas 
lt© *J. STATE STREET. CHICA0O 

Kampa? Lake St.. ant 4-tų lubų 

2 = » 

N°9 1 5 0 N°I5 9 0 D 
SLlHOtKl STOUT Lm 

ASK YOUR DEALER FOPTMEM. 
^ TttEY FIT AS YOU FASTEN 

^ PfcRFECTLY AND VYITMOUT 
^ A L T E R A T I O N -

t 
>* 

DR. J. SH1N6LMAN 
Gydytojai k Chirurgas 
OffcM 4090 W. 18 »t. 

l a m p it Oourf 
H«»N ia2f» \V 49 A* ei uit 

Telefonas Cicero S66C 
Ofrso Cicero 49 

KAJiltAME LIETrvitKAI 

DR. S. BIE2IS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2301 Wrsl 29nd Kt. 

Kui'>p«ui g Lravltt 8t 
Telef<:n-s Panai 622i" N 
Valandos 1—h ir 7 iki 9 vakare 
Kesidensija: 

8114 \V 42nd St. 
Telefonus Mo.Kinle; 4 988 

VaJnndos- iki 10 'Srvtn 

n* 
PRANEŠIMAS. 

Dr. Bl T. STRMOOLTS 

5 3 

i.nrrrvis 
Gydytojaa ii Chirurgą* 

P«rto«l« savo gyvenimo viste I 
^ - Brighton l a r k 
SffH H . 4:ir.J «tr»rt.. 

T si. MoKtnlay te I 
O n w i 11S1 W. 47«h «», 

. (41 fr \X»+A g»t,) 
1 VataaSn l t ryte iki I po pieta, t r t t Od 
J l t * vakare Nedtllomis t Iki Tt rytai* 
t T»l B2?l«vm.r<l t** 

• 
youp 
dealer doesn't carry them, 
tend money and bust meas-
ure an d we will aend you one 
for trial. Postage prepaid. 
MnfO UYCIZMC.FASHION l N i l l l U I A 
BmįLU. a b v k g P k n K.wTe* 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų lr Ja. nų Vaikinų padirbti 
aat orderio siutai lr overkotal. bet 
oeatsisauktl; vėliausių modelių nuo! 
•20.00 Iki $15.00. ^ ^ ^ 

l< Vyrų (r Jaunų Vaikinų gatavi] 
•uutai tr overkotal ffft Iki fSftJfiO.T 

Vyrų Kelinės po $11.00 lr augSclau j 
Valkų Siutai po $5.00 tr aogiCian | 

a Pirk savo overkoto dabar prie* | 
ttemą, kuomet katflos pakjla 

Mes ta i p pat turime pilna «*!© f 

akut) nešiotų siutų Ir overkotų flUu f 
: eH.50 ir augBčlau. 

P"ull Dress. Tuxe«o.'Prook *lu 
< tai lr tt. $10.00 lr augsčlau 

atdara kiekviena vakare fkv « 
vai. Nedėliomis iki 0 valandai. 8u-

' ciatomis VUĄ dieną Iki 10 valanda* 
8. OORDOH 

141 a a. Balsted St.. Ohloago 
Įstecgta 1B02 

Ohloago. m. t s i 
• • « • • • • • • » • 

DR, S. NA1KELIS 
U K T I ^ V I S 

GYDYTOJAJS IK (^HIRITIOAN 
Ofiaaa lr Oyvmilmo r»#»« 

SSOS So. Halstcd Str. 
Valahdas: nuo • iki 11 ryte: nuo * Iki 
4 po niatg: nuo 7:30 Iki t :1t •raktoj 

T H M M M Yanl* «M4 
lOfisas: 4712 Ro. Ashland A ve J 

Vai *:t0 iki 7 T. vale 
TelefOTUMt Prover 7t4t 

V. W. RUTKAUSKAS ' 
ADVOKATAS 

V e d a Bilai* V i s u o s e Te-tnamiose 
Of i sa s n u i m i r s t y j : 

• 9 W. W AK H l N G T O N R T R E E T 
K a m h a r i s 6 0 0 

r e l Oeeitral 64TK 

<i>»emma<. RI2 W 8 3 r d SC 

Tc l . Y a r d s 4681 

l 

• 

>«« 

I Tai. Drtrvar W42 

Hr. i Z VezmUs 

S. D. LACHAWICZ 
ji.i^'uvyo «".ral>orni« |wr.imauju, lairlo-
ivAro ko pigiaaaia. Keikaie nn*»l<ižlu at-
^«*iiiutl o ti'»jio i:<rbu busit** n*e*n*dlntl 

^314 W. 23 PI. Ghicago, UI. 
T P I f a n a i 210a 

X — — 

tJVTfTTtfS DBJ<IT18TA8 
Valaadaa: sao • ryte Iki O vak 

- Uedėliomin pagal sutarimą 
VTtl HO. ASHliAND AVTOTITgT, 

arti 47-tas Gatvėe 

JL P. WAITCHES 
siTTORNKy AT LAW 

U B T T V I 8 A D V O K A T A S 
4 M 2 R. W O O D R T R E E T 

CTHTCAGO. 
$la*«*fa«—*a**̂ r»*M*»*a • • • • • • • • » • • • mm* «»" 

llllllllllllllIIIIIIllllIllIflUlllIftlHllltilIIHi. 

ERNEST WEINE R 

M00 W 47tb taunp Wood 8 u 
Mes luodarae Ivigooav "emtv» 
•itvergais Ii Subatomis 
Dideliame pasirinkime gaunant • 

Visokie materljolal, valkams -fran 
*\n* «lnhi« lr »»V»t/.» 

iTalefonap Pullman t t 
DR W A. MAJOR 

GYDYTOJ Ą» IF 
OBZRf^BOAK 

\ ifftMb- 11710 Hlctoigan %m 
' Adynos t:fft (ta 9 išryto i ik> 
i $ 99 preeų - *:»• iki !:•« vakare 
| i^edėltmnlo ano i i iki n įsrvt. 

i 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
iiiiisiiifiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiaiiiiiitHir 

PIRKITE LIETUVOS VAL-
STYBĖS BONŲ. 

TeleTeasa Pailrana MM 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

tOO$7 8o. Michljran, Aveane 
Oeert—m III 

VALAKT^*0, a «M a ̂ -̂jr .̂., 
ft€€€€C4?X+±K * su, «*,«. 4-g į įligj^i'it 

Dr. L fi. MAKARAS 
LdPtnvfs Gydytojas fr Ohii-Diva* 
Ronrlaade: l t s e s a*. Mlchlgsa Ave. 

Telrfens* Pnllman S4S Ir Pi lUmii Siatj 
ChlragoJ: 4515 Ro. W o o d S t r . 

TOt Bsassgjaa vakska ana S :M Iki 7:08 
P̂$Jbŝ V$JHMsv a l e v P iW> 

y < g » w » o « > W J i s j a s j » —- — • m m sa «» — ^ j { 

, ] J0SEPHCW0L0N 
11 etuvis Advokatas 

4» ^4> l.A SA1.1.1 * iTREIin 
• v » w v i i n 'Pel H»initK*lrtt t ' 

- a k a r a i * f f t l l W 22-nd iTtraai 
-^ei ftorktreU RIOV 

1 
I 

y » > » > * n n » » « » » Į « > « « « m « » S 

D r . A B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Harket Btr. 
Pottsvflle. Pcnna. 

8TJ visomis ligomis priima nup 
Nuo 8 iki 19 vai ryto 
Nuo 1 lkl 8 vai. po platų 
Nuo « iki 8 vai vakare 

!• • ! • • » • • ' • • • • • • • • » » » » » M » » » į g 

$ 
Resid. 038 So. Ashland Blv. Chicagt». 

Telefonas Haymarket 8S44 

DR.A.A.R0TH, 
Rasas gydytojas lr chirurgas 
Rpocijalistas Moteriškų. VyriSfcij 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. nal^tod St.. Chlnago 
Telefoną- Drover 9ROS 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—A po 
pietų 7—H vak. Nedėliomis 10—12 d. 
^<9/f^^^<a^g/a/a/&Q/a/a<n«'a/&¥^/0a/a>a 

PIRK! PIRK! 
^̂ n 

PIRK! 

Lietuvos Laisves Bona 
JEIGrŲ TIKTAI NORITE, 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. 
k 

Pirkite Savo Kolonijo Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misija prisiusdami pinigus: 

257 West 71st Street New York City j 
i— >•• '• m *•<* • 

• 

• 

file:///aldvba


\ 

• • ••• 
O R R U G A S Ppnldartienis, vasaris 13 1020 

mm — 

•iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii^iiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiii! 

3 IŠKILMINGAS PASITIKIMAS Chicagojl 
S VISI IKI VIENAM DALYVAUKITE I5KILMINCAME PRIĖMIME UETUVOS VALSTYBES ATSTOVŲ. 

S 

: 

Nedalioj, Vasario—Febr. 15 d, 1920 
2:val. po pietų 

8th INFANTRY ARMORY SVETAINĖJE, 
3515 Forest A ve. arti East 35th St. 

t 

Tarpe Grand Blvd. & Indiana Avenue 
Privažiavimas: Indiana Ave. ir 35tos karais arba So. Side Elevated. 

Kalbės Gubernatorius III. Vastijos, ^hicagos Majoras, Senatoriai ir kiti. 
Gi senai pageidaujama Lietuvos Misija aiškiai nupieš tikrą dabartinį Lietuvos stovį. 

Ka tik pribuvusi misija susideda iš p. J. Vileišio, Majoro P. Žadeikio ir kun. J. Žiliaus. 
Pribuk iš laiko, pasivėlinęs neįeisi. 
Nors svetainėje telpa apie 8,000 žmonių, bet atmink, kad minios žmonių rengiasi dalyvauti. 
Pasirūpinkite gauti tikletus išanksto šiose vietose: 
"Drauge" 1800 W. 46th St. 
Universal| State Bank—3252 S. Hakted St. 
"Lietuvoje" — 3253 S. Morgan St. 
J. Bagdžiuno Banke— 2334 S. Oakley Ave. 
Bankietas Gerbiamiems Atstovams pagerbti bus tą pačią dieną 8 vai. vak. Hamilton Club 18 

So. Dearborn St. 
Pirkite tikietus viršminėtose vietose. 

i 
• 
: 

: 

M.£fi£IKK£IffSXlKK^EKKHK§iaEUBI 

CHICAGOJE. 
. 

TW-iaus tuonii nepasitenki-
SUFRAGIEČIŲ SUVAŽIA- FEDERALIAI AGENTAI "«'»«•*«»•»"* daugiau Kauti. 

SUĖMĖ SVARBIUS Y**&W mokyklų mokyto-
VAGILIUS. *'()s turėtŲ dirstelti į katalikiš-

kų parapijų mokyklų vienuoles 

VIMAS CHICAGOJE. 

per metus mokėti p 0 $4(X) dmi- IX pUIPAPnC MCTKIlflM 
*iau, kaip Ūgliai buvo moka-' ' o U U H I A U U O L i t i U VIJ 

KOLONUI) ma. 

Prasitęs kelias dienas. 

Chicago je prasidėjo penkias
dešimts pirmasis metinis su
važiavimas moterų or^aniza-
cijos National American \Vo-
man Sn f f rage assoeiation. 

Suvažiavime bus apie 2,000 
atstovių. Nes organizacija 
skaito apie poni milijonų na
rių. 

Demokratų ir republikonų 
partijų lyderiai labai nuolan-
kiauja šitai organizacijai. Ir 
viena ir kita partija deda pa
stangas kuodaugiaus moterų 
patraukti savo pusėn. 

Tas yra didžiai svarbus 
daiktas. Xes gal ateinančiais 
generaliais šalies rinkiniais 
motervs calės balsuoti 1 variai 

ATPINGA BULVĖS, SVIES 
TAS. KIAUŠINIAI. 

Vogė jie kareivių bonusus 6 e - . s e 8 e r i s mokytojas, kiek toms 
kius. |mokama už mokinimą, vaikų. 

j Tuomet gal atauštų jų noras 
Federaliai agtmtai puikiai įsikalanti augštų užmokesčių, 

apsidirbo Chieagoje. 
Nuo kaikurio laiko pastoje 

ėmė žūti vyriausybės siunėia-
mi buvusiems kareiviams ai
tai jų giminėms bonusai če
kiai, pomirtinės atlyginimai 
ir kitokie užmokesčiai, surišti Paskelbta, kad abelnam par 
su kareivių tarnyba karės me- davime <wholesale) atpigo 
tu. I jau bulvės, sviestas, kiauši-

Agentai stojo darban. Ir s u - r
n i a b ki l ta i ir kiti valgomi 

ėmė du buvusiu pastos klerku- produktai. 
Rodos, tas viskas turėtų at-

PRANEŠIMAS. 
• • i ' 

Taip, bet ne suvartotoms. 

Paiks ir VVestern. Abudu juo-
<Iuku. Jiedu prisipažino iš pas- pigti ir suvartotojams. Bet 
los vogė čekius ir tuos pamai- taip nėra. Maisto produktai 
ne pinigais. Išdavė dar ir ki- pigiau parduodami smulkie-
tus savo keturis sėbrus. šiems krautuvininkas, (ii ši-

Pasakojama, kad tuo būdu tie neatpigina nieko parduo-
jjie pavogę apie 100 tukstan- <lamį tuos produktus. 
įčių dolierių. ! 

Cž tai juos visus laukia aš- BUVCS POLICMONAS FLA-
amendmentą. ral- t H ba i l suu-4 __ l 5 t k l e j i I HERTY PALIUOSUO-

m() arba $5,000 pabamk*, arba TAS. 
abidvi bausmi. 

su v v ra u 
Šiandie jau VA) valstijų ra

tifikavo moterų lviriateisės 

stijų. Už mėnesio, kito atsi
ras ir tos. 

Tuomet paminėta čia organi
zacija turės sulošti labai svar
bia rolę šalies politikoje. 

PANAIKINTA DAR VIENAS 
SUVARŽYMAS. 

PADIDItfS UŽMOKESTĮ 
MIESTO DARBININ

KAMS. 

Buvusį policmonų Flaherty, 
kurs buvo kaltinamas nužudv-
; :e savo moteries, prisiekusių 
tei ėjų teisinas paliuosavo. 

Prisiekusieji teisėjai tarėsi 
Miesto- tarvbos finansinis dvi valandi 

komitetas nusprendė visiems Nuo bausmės jį, be abejonės, 
Sveikumo komisijonierius miestiniams darbininkams pa- išgelbėjo jo 7 metų dukrelė 

Dr. Robertson vakar panaikino įdidinti užmokestį nedaugiau, \[arv, kaip apie tai vakar bu-
suvarzyma pieno įšvežiojimo.kaip 10 nuoš. ! V o r a švta . 
kompanijoms, kad influenzos 
metu piAias butų pasteurizuo- MOKYTOJAI LAIMĖJO DI- APSISAUGOKITE NEPRA-

-

Susivienijimas Amerikos 
Lietuvių kareivių šiuo praneša 
visų kuopų nariams, kad visi 
ex-kareiviai dalyvautų uni
formose baliuje, subatos vaka
re, vasario 14 d.. Septinto Re-
gimento Armory svet., įprie 
So. Wentwortli ir 34-tos gat. 

Taipgi ir nekareiviai, ypa
tingai mergaitės., nepamirškite 
atsilankyti ir linksmai praleis
ti laiką su niusų tautos karei
viais, kurie kariavo už pasau
lio demokratijų ir dabar yra 
pasirengę bile diena važiuoti 
Lietuvon ir kovoti už jos lais
vę, neprigulmybę. 

Kviečia Reng. Kom. 
bid 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KAREIVIAMS ANT 
TOWN OF LAKE. 

Oerbiamieji ex-kareiviai ant 
Town of Lake. Esate kviečia
mi susirinkti pėtnyčios vaka
re, .18 d. v a s . 7:30 vai. į Ežer-
ski0 svet., 4600 So. Paulina 

naujų dalykų. Bus išduotas ra
portas iš buvusio vakaro 
" K a n t r i ALena" ir daug viso
kių dalykų svarstoma. * 

Fin. Raštininkas. 

PRANEŠIMAS, 

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 2 kuopos susi
rinkimas bus vasario 13 d., 
1920 m., 8 vai. vakare Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, 
tarp 18-tos gatvės ir Union 
ave. Gerbiamieji nariai ir visi 
lietuviai maloniai kviečiami at
silankyt į šį susirinkimų. 

Taip-gi priimami visi lietu
viai, be skirtumo, prie šios S. 
A. L. K. organizacijos. 

Kviečia Valdyjba. 

1902 W. 47tb St., tel. McKinlev 
2) Šv. Kryžiaus klebonija, 

4557 So. Wood S t. 
3) Viena kartų savaitėje Šv. 

Kryžiaus parapijos salėje, nuo 
7 iki 9 vai., t. y. pėtnvčios va
kare. 
4962. 

6) Pas raštininkų—V. Stan
cikų ir ižd. JOIUĮ Baltutį, 1543 
AV. 46th St., * tel. Boulevard 
9278. 

Abiejų tas pats adresas. 
7) Pas vice-pirmininka—K. 

Balt ikausįi ir rast. J . Jurašką, 

PAIMTA VISI KOMPANI 
JOS REKORDAI. 

IŠ NORTH SIDE. 

Merginų ir moterų Ražanca-
Vos draugija laikė extra susi
rinkimų, nedėlioj. vasario 8 d. 
(iaila, kad reikia pranešti, jog 
labai mažai narių atsilankė. 

Tas nares, kurios žadėjo dar
bų atlikti, kaip komitetas, ir ki
tos, kurios prižadėjo ir pasira
šė ka nors atnešti į rengiamų jų 
draugijos vakarienę, kuri bus 
nedėlioj, vasario 15 ii , meldžiu 

gat. Kadangi. F/retuvos Milita- susirinkti ir atnešti suimtoje, 
rė Misija atvyks Čia panedė-| ]K) pietų svetainėn. Ten galėsi-
lyj, 16 d. vas., todėl mes, ex- m o v j 8 0 8 pasišnekėti. Narės, 

1815 W. 45tb gfc Abiejų tas 
I>ats adresas. 

S) Pas iždo globėjus: A. But
kevičių, 4537 So. Hermi rage 
ave.; M. Kniukštų, 4430 So. 
Hernutage ave. 

• 

Vėliaus bus paskelbta ir rin
kėjų vardai. 

Federaliai agentai užklupo 
Boston Dental Co. ofisus, 135 
So. State gat., ir paėmė visas 
knygas ir rekordus. 

Kompanija intariama savo 
pelno mažinime, kad reiktų 
mažiau mokėti mokesčių vy-
riausvbei. 

PRANEŠIMAS BRIDGE 
PORTIEČIAMS. 

Tikietai pasitikimo Lietuvos 
'J Misijos parsiduoda Lietuvių 

Darbininkų Krautuvėj 901 W. 
33 Str. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
Townof Lake Stoties | E m W e s t m i B s t e r a v e 

^omitetas . m m mch. 
Vice-Pirmininkė M. L. Gu-

rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, UI. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi-

VAIKAI SERGA DEL NEŠ
VARUMŲ MOKYKLO

JE. 
. 

kareiviai, turime pasirengti, 
kad galėtume iškilmingai jų 

"A* 1 i.' 

pasi t ikt i . 
Visų Cbicagos lietuvių ko

lonijų kareiviai rengiasi pasi
tikti savo kolonijose, todėl ir 
mes? Town of Lake kareiviai, 

Įnepasilikime užpakalyj. 
Ag. Kom. 

neužmirškit. 
E 

% 
Andruškevičienė. 

Pakelta skundai prieš nes- j cago, III. 
varybeš ir drėgnumų viešojoj < Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
mokykloj Kozminski, 936 E. 2327 W. 23-rd pi., Chicago, 
54 gat. Ui. 

Serga nuo to 45 vaikai p:r- Cdo globėjas I. Nausėdas, 917 
mojo skyriaus. Vaikus pagj-i W. 33-rd str., Chicagc, 111. 
vo inflųenza ir plaučių liga. 'Literatiškas Patarėjas Kun. P. 

Bučys, 2634 W. Marąuette 
Rdv Chicago, 111. 

1925 Evergreen ave. 

DESNĘ UŽMOKESTĮ. ŠYTŲ PAKVIETĖJŲ. jamas ligi 155 laipsnių karJ 
čio vietoje 145 laipsnių. 

Su vakar diena tad kompa- Bet išreiškia nepasitenkinimą.. Pranešta, jog mieste lando 
nijos pradėjo ir vėl pasteuri-j gudrus žmonės, katrie kviečia 
zuoti pienų su 145 laipsniais.' Cbicagos viešųjų mokyklų verteivius duoti paskelbimų į 

rnflnenza ir plaučių ligamokytojos ir mokytojai laimė- "City Business Directory." 
baigiasi. Žmonių sveikumą^ jo didesnę užmokestį. Mokyk- Policijos viršininkas paskel-
mieste gryžta papraston nor- lų taryba pripažino kiekvie- bė apsisaugoti tokių pakvie-
malių laikų vagon. nai mokytojai ir mokytojui tėjų. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Teatrališkas Kliubas "Lie
tuva" laikys mėnesinį susirin
kimų pėtnyčioje, vasario 13 d., 
8 vai. vakare, B v. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. 

Visi nariai ir narės atsilan
kykite, nes bus svarstoma daug 

IŠ TOWN OF LAKE. 

* 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
komitetas, suorganizuotas iš 
Katalikų Vienybės pardavinėti 
tos paskolos bonus, pardavinė
ja šiose vietose: 

1 ) " D r a u g a s / 1800 YV. 46tb 
St. 

4) Jonas Budginas, 4549 So. 
Hermitage ave., tel. Drover 
497. * 

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

Pirmojo skyriaus vaikams! 
kambarys buvo patai j 
syta s skiepe, kur be kitko dar 
yra šalta ir visuomet drėgnas PIRKITE KARĖS TAUPY-
oras. MO ŽENKLELIUS W.S.S.), 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir s tatant iems naujus, mes skoliname 

pinigus an t laimi lengvų išly&u. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas graliina gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 vai. 

. vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Assoeiation 

Jurgis Žakas, Pirm.. P . "Baltutis. Rast.. B. SeklcckJs, L/din., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halstcd St. 3425 Auburn Avenue. 

ILZINISKAS BALIUS 
RENGIA 

/ 

SUSiVIENUII^S AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ 

U VASARIO (FEB,) 14,1920 

7TH REGIMENT ARMORY SVETAINĖJE 
AN r W£NTW0RTH AVENUE 13 34-tos GATVĖS 

PRAOŽM 7 VALANDA VAKARE .:' ' '.r J2ANGA 75c YPATAI 
- . ' - ' . — ~ * " , •. . i — ' . - • • ' . • • - • . 

Amerikos Lietuviai Kareiviai deda visaB savo pastangas, idant padarius šį vakarą kuolinksmiausiu. Bus geriausia mu-
ziUa ir tarpe aokiu dainuos Birutės i r Chicago* Apskričio Vyčių Chorai ir atsilaukusieji bus linksminti įvairiais kitais bu
dais. 

Tikietus galima gauti nuo narių S. A. L. K. arba įeinant į svetaine. Daiis pelno skiriama Lietuvos Si AL" LIAMS. 
Visus nuoširdžiai kviečia KOMISIJA, 


