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AMERIKONAI NAUJAM 
BOLŠEVIKŲ VEIKIME

BRYAN SKELBIA DEMO
KRATŲ PLATFORMĄ.

JO PRIESGINIAVTMAS VI
SOKIOMS REFORMOMS.

TEISIAMAS BUVĘS PRAN
CŪZIJOS PREMJERAS

TEGU MIRŠTA, NEGALI 
GAUTI ALKOHOLIO.

Jis buvo siunčiamas j 
Suv. Valstijas

VOKIEČIAI PRIVALO DAU
GIAU MOKĖTI UŽ 

NUOSTOLIUS.

BUVĘS KAIZERIS NEBUS t y. 

TEISIAMAS.

ANGLIJA NETURI NIEKO ; OLANDIJA SUTINKA IN
TERNUOTI KAIZERI.

Belgradan paskirtas pral. 

Cherubini.

SULTANAS PASILIKS 
KONSTANTINOPO- 

LYJ.

1 f--............ r---- -• -r
žalią medvilnę savč formoje. 
Apie tai senai buvo darituoja* 
iua>i mokslininku.

JekjHvrinoalav, j
...

bonihar- i 
šau-

Dalton, Ga., va.-. 17.

Gyvens jis ten nuolatinės sar
gybos priežiūroje.

keliavęs į S. V.

Far- 
merys O Tiriant paskelbė, jog 
jam |>avyko užauginti gražių

žemės plotu*. 
Bolševikai vu

t lI i

PATAISOMAS WILS0N0 
ATSINEŠIMAS | ADRIA 

TTirOR KT.ATTflTMA *

nuo bolaevikų plotams jis ėmė į 
skirti civiliu* gubernatorius. j 
Tuos jMi-kyrė guta-mijoms

i
________

Priešinasi militariniam lavini-'
- mui.

_

j
I
I Veuuiu 4>us zmoiuas sutarties 

likimas.

no Rostove. Jo armija buvo uŽ- Į 
{ėmusi didelius žemės plotus. 
Vyko kariauti. i' " 
tolinus atgal buvo stumiami.

Kiek painokus, ai muštiems

To pasekmes tegu pasiima ant
savęs. *
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Nėra taip bloga, kaip pranešta
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Olandija sutinka internuoti 
buvusį kaizerį
• • •

LONDONAS, vas. 17.—Vy- 
riausybės atstovas partamste. 
Anurew Būiiar JLaw, vakar 
parlamentui pranešė, jog Ang
lijos vyriausybė painformavusi 
Pabaltijos viešpatijas, Suomiją 
ir Lenkiją, kad taikos ar karės 
klausimas su bolševikais, tai 
išimtinai jų pačių klausimas.

La w sakė, kad titan klanai 
man Anglija nesimaišo. Pabal
tijos viešpatijos, Suomija ir 
Lenkija gali su bolševikais ka
riauti, taippat turi liuosą va 
lių padaryti taiką. Gali pa&i 
elgti kaip patinkama. Ir už pa 
sekmas tegu tos viešpatijos 
ima ant savęs visą atsakomybę.

Bonar Law tai paskelbė j pa ‘ 
duotų parlamente vyriausybei 
paklausimų: Kokių priemonių 
talkininku imsis, kad paragin 
ti Rutijo* parubežiues viešpa 
tijas daryti taiką su sovietų 
Rusija?

Bonar Law atsakė klausi 
man tik Anglijos vardu. Tas 
reiškia, kad Anglija pasirenka 
vidurinį kelią.

NUTVERTAIS SVARBUS 
BOLŠEVIKINIS

------- i—
Haguc Olandija, vas. 17.— 

tCm patirta, kud talkuiinkui 
pastarąja nota Oiemhjos vv- 
ri&uaybei nereikulaujn jau iš
duoti, kaip pimiiaus, buvusį 
vokiečių kaizerį, bot pageidau
ja, kad Olandija jį perkeltų: 

{kur j kokią savo kolioniją to-į 
liaus nuo Europos.

AMOriated Press kore-pon | 
dentas čia iš iatikiiuų versmių 
jratyvt*. kad Olandija nesutin
ka buvusį kaizerį pasiųsti ko
kiui) kolmnijon. Bet sutinka jį I 
Mpgyvendinti kur tolinus nuo 
V'okietijos ruliežių ir .didesnių 
miestų.

Olandija tam tikslui, sako- , 
mu, parenka vietovę Dourn.. 
Sutinku prie jo jiaJaikyti sar- * 

jgybą ir cenzuruoti visus jnml 
prisiunčiamus laiškus ir raš-Į 

«tu*
Vadinasi, Olandija sutinku I,’’- l " ‘ ’ ""fh*”•. ~ nuosavybių atsimetant

Įsu savo armijomis iš Praneuzi- 
jjOH.

Pagalinus jis su gen. Lnden- 
dorffu kaltinamas tiž dofrartu- 
vimą civilių, už. pavergimą mo
torų ir mergaičių, už grumoji- 
iiius joms mirtimi, jei nokiau- 
U«*<? al>•• •••«• .. ".y? •••• •••••••••/

WashmgtGn, v»-. 17.—Eu j;ar senatą- i-muijo ėmėsi tar-! 
ropos buvo pranešta, kad pre- i ties taikos sutarties klausime. 

.zidrutUs Kibonus pagrūmojęs tJlsni khiusiniaN
talkininkams atsimesti nuo jų, aptariamas trumpai ir rinitai, 
jei talkininkai Adriatikos klau- Xor.- kartų norima pabaigti su j 
simą ryš neatsižvelgdami j 
Amerikos norus. v

Ii Baltųjų Bumų vakar pra
nešta. jug taip nėrn, kaip pa- 
sakyta iš Europos.

Prezidentas Wilsonas, tiesa, 
laikosi savo nuomonės Adriati
kos klausime. Bet jei talkinin
kai tą klausinių išrištų kitaip, 
prezidentes AVilsonas visgi dėl 

!to nentsimestų nuo talkininkų 
hitais svarbiais klausimais.1 
Taip jo buvo pažymėta notoje 
talkininkams.

Europos laikraščiui tečiaus 
notos turini perdaug išpūtė ir 
šios šalies spaudoie i&'-io nesu- 
.•dprutiiuų.

Čia laukiamas talkininkų at
sakymas j prezidento notą.

.tuo reikalu, kurs suėdė daug 
laiko ir padarė daug nesmagu
mų saliai ir talkininkams.

i Arčiau senato stovintieji 
žmonės tvirtinu, kad taikus 
sutarties likimas veikiai bus 
žinomas. Ar sutartis bus pri
imta su pataisymais ir pasar- 

įgoinis, ar gal bus pavesta pa
tiems pilmšiam- apspręsti atei
nančiais rihb-nį rinkimais, kaip 
to nori pats prezidentas Mil
iūnas.

Rymos, vas. 17. — Jugos
lavijos vyriausybė Vutikannn 
>a skyrė savo karalystės atsto
vą plenipotentą. Juo yra Dr. 
Bakoticb.

Monsignora- Cherubini pa
skirtas šventojo Tėvo pasiun
tiniu J ligosią vi jo ji*.

Paryžius, va*. 17. — Augš- 
čiausioji iaikininku taryba 
nusprendė turkų sukami jia 
likti gyventi Konstantinupo- 
lyj. Bet turkų vyriausybei bus 
uždrausta t<n turėti kariuo
menės. Turkijos vyriausybė, 
ls- to. turės duot irvnrautiiu 
Dardanelių klausimo.

)
u
Uit

HINDENBURGAS KALTI
NAMAS UŽ NAIKINIMĄ 

NUOSAVYBIŲ.
A.—

to. kaitinamas už deporta
vimą civilių.
—

Londonas, vas. 17. — Vokie- 
čių spauda, anot pranešimo i 
Ezchange Tolegrapli iš Copen- 
hageno, rašo, kodėl talkininkai 
reikalauja išduoti fieldmaršahj 
von Hindenburgą.

| Sako, jis reikalaujamas ne 
Įtik dėl savo žinunuuų karės 
įnirtu, bet dnr ir talel. knd jis 
I vokiečių armijai vadovavęs Ji- 
jgi pat galo. Tnippat už naiki- 

. .... ’mmų nuosnvvmų atsimetantnuviisi kaizeri internuoti ir tuo 1 .. .T, . Jau *avr> armijomis :s rrancuzt-
reikalu talkininkams duosianti) 
g varant i ją.

Talkininkai to ir reikalauja.

Miami, Fla . vas. 17. — Bu
vęs kituomet valstybės sekre
torius ir žymu* demokratų 
partijos veikėjas. Wi!liam 
jennings Rryan. čia paskelta* 
svarbesniąsias platformos da
lis apknltamiąjai partijai. Tai
gi:

1. Tndor-avitnas prezidentu 
Wiisono administracijos.

2. Naci i< malė pruhibicija.
3. Moterų lygiateisi'*.
+. Pasipriešinimas privers

tinam militariniam lavinimui.
5. Kovojimas prieš profiteri- 

ninku*
6. Takiai i ja.

» 7. Darbo problemos.
8. Valdžia nuosavybės.

Paryžius, vau. 17. -- Pran-, 
elizijos vyria usy ta* priP abel- 
nojo atlyginimo, reikalaujamo 
nuo vokiečių, pridėjo dar 41) 
milijonų frankų už nuostolius, 
atliktus vokiečiams 
duojant Paryžių iš toli 
jumų anuotų.

Krim ir Cherson.
Tai vis buvo žmonės, arti su

sipažinę ir buvę sąjungoje su 
buvusiąja caro valdžia. Jiems 
nebuvo svetimos nei tos atka
riauto.- iruberaiios. ___

Paryžiui, vas. 17.—Prancū
zijos senato augšriausias teis

tinas šiandie pradeda vesti by
lą buvusio premjero Joseph 
Gailiaus, kum kaltinama* ša
lies išdavime karės metu.

Washington, vas. 17. - A- 
nicriran Forestry Magazine 
pranešama. kad Britanijos Co- 
ltirnbijoj (British Columbia) 
susekta cukraus augimas nnt 
eglių medžių. Sakoma, indijo 
nni jau senni vartoja tą cukrų.

\ isas laikas, išėmus guber
natorių skyrimą, gen. Deniki
na.- užsiimdinėjo vientik mili- 
tariniuis rckalnis. Tnip bnvo 1 
ligi pnieitp birželio. Tuomet 
jam |>akišo kas mintį, kad |ia- 

įskiriirms civiliam* vn nerimto- -ą 
iriam? reikia vieno generstio 
gubernatoriaus. Tad jis pats 

Ipngaliaus ir jnisiskelhė genern- 
iiu gu)H>niatoriu.

Pasirinko patarėjus

_Siu pagalbon jiš'pu 
'16 patarėjų ir pavadino specL 
jale taryba. Tai buvo jo kabi
netas, kongra-as ir ailminaslra- 
tivinė organizacijų. Veikė ji 
Rostove tie? Donu.

Tarylios pirmininku (įaskyrė 
p*n. J.ukomskii buvusį armijos 
štabu viršininką, išmėgintą 
monarrliistą. Tarybos nariai 
buvo maskvieėuii, buvę artimai 
surišti su Maskvos reikalais, 
kuomet Ru.-ija buvo carų val
domu. Visi senyvi ir mi nusta
tytomis idėjomis. Jie atnauji
namoje Rusijoje matė aiškini 
reltobinę iie|wutaliiitą Rusiją.

NĮH-eijalė taryba aštriai prie- _ 
šinosi kokioms nors refor
moms. kokios gyventojams bu
vo reikalingos. Vietoje ndftr- 
mų taryba pradėjo leisti 
k i us nepapra.-tus pat rdyiu . 
Vienas iš tų i>arwtviuu IjuV’ 
įsakymu? valstiečiams savo 
trečių dalį ]x-ln<i mokėti žem
valdžiams.

šitas radikalis parėdymo - 
taigi ir buvo pradžia pabaigom 
Denikino vi<*š|Mitavimui.

Novorosiiskas. pietinė Rusi
ja, va>. 16.—žvarbiausioji gen. 
Denikino pragaištie.- priežasli- 
—tni pačių gyventojų sukili
mas prieš jį pietinėj Rusijoj.

Pietinės Rusijos gjventujai 
ir Ukraina daug pakėlė vargo 
nuo luilševikų užpuldinėjimų. 
Kaip kokio išganymo lukeria- 
vo gen. Denikiho. Bet šituo la
bai apsivylė.

<»en. Denkinas apsistatę bu
vusio caro buvusiai.' valdiniu | 
kais n iirittiFvjii uei klausyti 
apie jokias kon-titneijines re
formas. Ir js su savo kariuome
ne čin ėnw veikti aršiau, kaip 
kituomet buvusiais caro lai
kai*.

Kiek judaukiis gen. Demkine 
piL-tvlM*tu nionarchistinių ten
dencijų. Ypač tas patsebėta 
po to. kuomet jis ėmė skirti 
nuosavus gubernatorius atim
tumu* nuo bolševikų plotuose.

Kazokų pasipriešinimas. —

Mirus gen. Aleksicjevui. pie 
tinėj Rusijoj rusų armiją pa
ėmė vadovauti gen. Denikinas. 
Ir tuo.iaust jis paskelta* aug- 
ščiutįsiąja Rusijos valdžia pri- 

Į pažįstų- udmirolo Kolčako vai
zdžią. Sibelijuje, 
i Kolčakas. atsidėkodamas 
iDenikinui, pastarąjį imtvirtino 
I vyriausiuoju priešbolševikinių 
armijų vadu pietinėj Rusijoj. 

Į Tuo metu Kubaniaus kazokų 
teritorija buvo atsiskirusi nno 
Rusijos.

Kotainiau- kgznkija turėjo 
įsisteigusi savo rudą (tarybų), 

iturėjo jau kon-titiiciją ir skai
tėsi pusiau ncpriklaiLsomas 
kraštas.

Kazokija norėjo turėti atski
ria savo armiją, bet, prisiėjus 
reikalui, pavedamą vyriausią. 
jHtn rusų armijų va<1ui.

šituos visus noru* ir visus 
gražius tikslus sukoneveikė 
kazokams gen. Denikinas. Jis 
jm^ke’ta'- tir«iog. jog Rusijoje1 
nepakenčiamas joks sepanitiz-Į 
mas. Sakėsi, jis veikią- ir veik-1 
siųs už suvienytą ir nopadnli 1 
nanių Ru-ijų.

Kubaniaus kazokų vyre-nie-
Įji sakė:

*4Rusija nuo tadševikų gali 
Ihnt pafmnsiiota tik tuomet. š«i 
kiekviena Rusijos dūlis ims 
skyrium valdytis -ulig pačių 
atskirų tautų žmonių noro.”

Gen. i lėni k ina.- atsakė, jog , 
apie Rusijos ateitį tegu nn- 
spręs -teigiainasi- susirinki- |

m... i-.., i... . 1
................j *--— tegu bus pamainyti -tenogra- 

fais.

Pienuojamas trečiasis komnni 

stų internacijonalas.'

Amsterdamas, Olandija, va>.l 
; 17.—Policija susekė riųius pla
taus komunistų veikimo. Poli
cija tvirtina, knd šio mėnesio 

in- 
Iternacijoiuile komunistų kon- 
Iferencija. Konferencija įvyku*i 

i namuose. šitas 
(žmogus yra Olandijos k omu m 
įstų lyderis.

Konferencijoje dalyvavo ko- 
įmunintų partijų atstovai iš Ru- 
isijos. Vokietijos. Anirliins. A-l 
merikos ir Belgijos.

Buvę tariamasi npie trečio- 
Įjo komunistų internacijonalo 
jjiamatus ir fondą. Tni nnujui 
organizacijai ru--ų bolševikų ,

1,1 <1:
i»

» ♦ r • -
London&s. vas. 17.—Čia su

areštuota rusų bolševikų agen-. t i- ,7-cj cija i virimą, ana mo menestas. kur* mėgino keliauti i Rtir. .... , . . . .
VaLhjas. r.. « otra^tn km,k„
boa kurstantis dokumentas. j

Tas dokumentus, tai latakas L.. . -
„t korio podltao udn.^:
Mr.sr, AmerikoniSku* Drnn- 
gus.” Po laišku pasirašęs Bn-i 
charin. trečiojo Maskvos inter * 
nneijonalo prezidentą*.

Laiške -ukuiuu, juu gaua 
prisirpę* laikas imti veikti 
komunistų partijai Snv. Val-I

Helena, MonL, vas. 17. —. 
'Montana valstijoj visiems gy - 
Įdytojams uždrausta skirti kiek 1 
jUor» alkoholiu sergaulieuis ( 
zmuucms, nežiūriai to, kad fe- 

Lleralė valdžia leidžia ir pate-1 
ria vartoti alkoholį vaistams. Į

Valstijos generalis prokuro- j 
’riis 'Ford paskelbė, kad tegu 1 
* žmonės miršta, bot jie negali i 
įgauti nei laso alkoholio.

YPATINGA *‘DARBO * 
DERA CIJA

„ 1 ■ "N ****** W
■ N .

Veikimo programa

Ijii&kc paduodama progra
ma veikimui. štai kokia:

Visur, kur tik galima. įsteig- 
ti iš Bart

Nuversti kapiteli
I dirttnvi,

llat*i«nnBVni av* t <• n lhw*v*m1 g-- • 3SS tf . «• -
I

- - -J JL*' -
- x

f*'

Parvtia* v»« 17
“drfrbo° federacija įsteigto.1 
eurion įstoja tik vieni proto 

irhininkai, būtent 1
i, inžisiieriH!, mokytojai, re-l 

Artojai, poetai, žumnlistai

Tik r oš: o* darbininkų (runk- kus. Bet 
Be kitko laiške išdėstoma.pelaių) organizacijoa, sakuuia. ta 

gvnvralė psraulio revoliucijų-'pripažino tų ypatime* profr*i- st 
V.rw*r - 'MfeĮMIt* fAflASIAI*--i-“ —

1/>r

f

’’ reikalaujamų išduoti.
Taryba tad, kaip jiranešgn:^ 

sutikusi iiareikalauti pinoti 
Norima, kad jh but prašalin vokiečius, katrie yra

tas iš Europos lkpf atlikti (liktus darbus, liet
ne tuos, katrie liepiami atlikę. | 

Prancūzijos premjerui MH-. 
lerand pavyko ii]NirHU<ti saki- 

;ni: Vokietija iš susilpnintos sų-} 
lygos išduoti ir nubausti prasi-i 
žengusiu* vokiečiu- tegu neiš 
votis, knd ir kiti taikos sutar
ties skyriai turė« but susilp
ninti.
Olandija neklausys diktavimo.

IA H u gw apturima žinių, i 
l/Mrl <Hntt<liin nt.in<>vu • i•» f — < 1
talkininku reikalavimus. Olan- , 
dijos vyriau 
siiomet gidėtu buvo? 
perkelti gyventi tol 
Vokietijos rubežių.

i

Paryžius va*. 16.—Oia pa
skelbta, kad talLininkų «ug- 
ščiau«ioji tanba konfen-nrijo- 

Jjr I/omlonr nusprendė pamesti 
"įdaryti paslaugiu su tikslu iš- 

Igauti iš Olandijos ir teisti bu- 
Jvusį vokiečių kaizerį.

FE-J i ^asiųsta Olandijai nota ir 
nurodyta, kad Olandija turėtų 

Įbu*.u*į kaizerį išsiųsti kur į 
č*in ,,MnW| s«i*i> -uuviiiją. tuiiniis 
- * nuo Eurnp» ir jį tenai npgy. 

‘.vvndinti. N*** buvę- kaizeri* 
’jramnii.'-,J.}uropai pavojingas.

jr į Išdavimo vokiečių klausimas
A* —n _ . 9

MINISTERIS AR STENO- 
GRAFAS. .

Paryžius, va-. 17.—Daug ra
šoma čia npie Suv. Valstijų 
.valstybės sekretoriaus Ijupiin-, 
go atsistatydinimą.

Ijiikrnštyj l>* Jenrnal dės 
Dobnt^ purvui ima:

Mini-'toriai, katrie negali |>a- 
dtioti -avn sugestijų, liet nuo
lat turi klnusties instrukoijų,

-yta*. jei norėtų. vi- 
kaizerį 

ius nūn

intyt, jis pn«ibaig> 
t be pasekmių. Anglijos 

rudo dideli skiriu-t

met Maskva bus {inliuosuota 
nuo ta>|ševikų. Bet ligi to lai
ko jis nenori nei klausyti apie 
kokį ten atskiriu grupių ml- 
dimąsta.

Paaiakeibe ganeraiiu guber 
na tari u

ORAS
VASARIO 17, lirjū M.

Chicago. — šiandie uratais 
Preedą jmviMiri gen. Deni- oras ir šilčiau: rvtoj apginiau-



... *•<. ' *m ,.i priėmimo komitetas nuvedė
| uvrrnv katalikv niEnuMhis svečius į jiems prirengtus kam 

barius.
Viaru komiteto nariai Likosi 

su svečiais, kiti nuvažiavo at
lydėti svetimtaučius kalbėto
jus. Apie pusiau dvy liktą pra
sidėjo užkandy*. Prie stalo su
sėdo dvidešimts žmonių au vir
šum. Viri liuesai linksmai mei
lingai tarp savęs šnekučiavo. 
Užkandžiui pasibaigus svečiai 
ir jų palydovai sugrįžo į savo 
kambarius.

Po dviejų jie išvažiavo j Aš
tuntojo lnfanterijo* pulko sve
tainę. Kas ten įvyko, 1a* apra
šyta kitoje vietoje.

Kol kas sunku sužinoti, ką 
mintija svetinitančių puhlik*, 
žiūrėdama į mus priimančius 
savo ros publikos atstovybę. 
Bet mes apsvarstydaiili savo 
vyksmus rimtai 1h» jierdėjiuio, 
Ih* aklu pasigyrimo, galime 
linksmai pasisakyti, kad gerai 
padarėme.

(ierai ĮMidarė visuomenė 
skaitlingai susirinkdama pasi
tikti brangią atstovybę. Gerai 
padarė Amerikos lietuviai ka
reiviai. parodydami savo disci
pliną ir Lietuvos meilę, gerai 
pa<larė Priėmimo Komitetas 
surengdamas gražias iškilme*. 

Nepadarėme melagingo 
triukšmo, nepažeminome nei 
vienos tautos, nesiekėme ku 
mums nereikia, tik išreiškėme, 
kad turime Lietuvos respubli
ka ir gerbiame io» alatuvvbą. .

“________________ ’ I

į. “DRAUGAS”
Staa kasdien* taokjra- ucdoklk«Uu«.

PRKN VMKKATuS KAINA: 
CM1CVACM m vaail NYJU;

M eta m. .«••■•*•«•••■.., ** .00

11 *.*.-* •••••,•»•«.■•• *** 
atv. VAurr.

MeMnv .................   S&.MI
PuMd .Mtių  ............................ 3.M

ProBuiiicrau mokaai ifcKolnc Lai.

Ikfta •kaito*: nuo uMraArtna (Ilona* n« 
nuo NaaJv Mttų. Nori** permainyti , 
•<tr<-44 rtaada reikia pruOųali ir aanaa 
•droana I*inl*at c*Hau«ia atvirti M»«r 

| knnt kraaoje ar eiprea® "Money Or- 
. dar" arba įdedant plntfua | reji*- 
1 trpoU loHka

“Draugas” Publishing C«. 
į 1800 W. 46th St. Chicago, III

Trfefrmn, MrKtnlrv tilt
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Lietuvos Valstybes 
Taryba ir Paskola.

Labai negreitai dabar eina 
krasa iš Lietuvos j Ameriką, 
todėl dar neturime Kauno lai
kraščių aprašančių Lietuvos 
Valstybės Posėdį, buvusį 16 
sausio Šių metų.

Tas posėdis mums svarbus 
tuomi, kad kalbėjo apie Lie 
tavus "Laisvės Paskolą Ameri
koje, užgyrė ją. užtvirtino se
niau sustatytas tos paskolos 
užtraukimo ir atmokėjimo tai
sykles.

Kada gausime Kauno laik 
raičius aprašančius visą tą po 
sėdį, tada paduosime skaity 
tojams visas smulkmenas.

Dabar tiktai negalime netar
ti savo džiaugsmo, kad Lietu 
vos Laisvės paskola yra už 
*»ukiama kaip visų dvili- 
suotų demokratinių šalių pas 
kolos ne vien su žinia, bet aiš
kiai pritariant žmonių atsto 
vams, t. y. Lietuvių Valstybes 
Tarybai.

Atnaujinusi po Kalėdų savo 
posėdžius Lietuvos Valstybės 
Taryba kalbėjo apie du Ame
rikiečiams rūpinčiu dalyku, 
būtent apie Amerikos Brigadą 
ir apie paskolą. Brigada toli 
nesukelia Kaime tiek entusi 
jasmo kiek paskola. Vyrų no 
rinčių ginti tėvynę Lietuva 
turi pakaktinai ant vietos, bet 
neturi aukso, nei auksu atrem 
tų pinigų, kad galėtų tuos vy
rus apginkluoti ir aprūpinti 
kaip reikiant.

Lietuvos Laisves Paskola.

Rytmetinis Misijos 
Pasitikimas.

Atstovy Pagerbimo 
Vakarienė.

Paskolos begis.
1 

Lietuvos laisvės Paskola 
da'nnr jau baigiama o r gan i 
nioti. Dar yrn gerokas skait
lius kolonijų, kuriose m*m 
suorganizuota Paskolos stočių, 
bet tai vis mažesnės Koloni
jos. Didesnėse kalimi jose jau 
veikia ufotyt, kitos.* knlotiij.w« 
net kelini stotis.

Tiesą, dar už. lamus pinigų 
sulyginamai neperdaugiausiai

kalingas yra sutartinu* darbas 
tlžj arovių, karius žttvi ui 

.cLUVvb ‘III •£.
jog na viena atskira partija 
Lietuvoj* šiuo motnentu negali 
drįsti i luti vadovavimo išimti
nai ant aavęs Lietai'o* vale t y- 
bė* kuriamąąaui* darbe. Ne vie
na partija nėra dabar dar taip 
stipri ir stojus darban viena 
IMirtija sumažintų aktyvumą 
viaų kitų, kurios stovi lygio 
budu nž Lietuvos nepriklauso
mybę.

Neatrižiurint į pnrtijinins 
skirtumus, reikia surasti ben
drą elgimosi liniją, kuri butų 
priimtina visoms grupėms. ku
rios kovoja už Lietuvos Vai 
styros neprižinusomyuę.

Tuo keliu tuo tarpu bando 
Frh T.ieuivfl
takas lygiu budu vedamas ir 
Lietuvos atstovybės Ameriku 
je. Eiti nuo taku nėra lengva 
tarp smagini įsivyravusių Čion 
]>artijihių ginčų, bet kitu tako 
norą.

ijetnvuM atstovo kalba 
buvo priimta gausiu delnų )4o 
j imu. Katalikų Federacija tnli- 
mesnuu savo posėdyje nžgyrė 
Lietuvos Laisvės Paskolą, pa
si žadėdama ją remti. Buvo 
paskui imdaryta keletą pasta
bų delei to, kas reikia padary
ti, kad paskola aitų sparčiai, 
liet pnmatinai visi buvo UŽ jm 
skolos rėmimą.

Liet. M. Inf. Skyrius.

valuti.ų lok ū

! ginti, ginti mažinai. Todėl ne 
aut nšludMH (M.kil-!. .b, 
juua uetuvių turuyae. Mot. esa
me tvirti—visa triaė su mumis

Vileišis,

tleneralis Lietuvos 
Atstovas.

kion pat politikos laikyme ir stt 
Iii kitų valatvbin

Aiame piąneėuue viena gera į 
pusė, jog Lietuvon valstybė* 
pripažinimo klausima* liko ifi į 
k! unitais pi r mou eilėn. Matomai 
ji* yra pribrendę*. Paakbibtieji 
laiškai primaną apie tat, kaip 
į musų valstybę buvo pirmiau,
žiūrėta, bet gyvenimą* bėga ir]’ 
n|ūe tat kaip bu* toliau, nieko į 
aiškau* nepasakoma. Mes tvir- . 
tai tiiuHMti jog suailaukriiuc ( 
laiškų rifai kito turinio. Kad ' 
tai veikiau galėtų atsitikti, rei į 
kin visai nenustoju* vilties, dar 
tvirčiau dirbti. Visas pripaži- < 
nimo dalykas pridera nuo |>a-; 
čių lietttrių ir jeigu tasai Lie . 
turu* Žmonių halsas vės ir ht#P 
♦v4w* ih c
nėr, iskiaušy tas. V ieną syk| iš-, 
kėlę savo vėliavą, turime ją.

GRAŽUS PLAUKAI
dabinu .mogų. SrC-
tUgto riauki: Tonika Galim* 
ar® utį paa

THE ŠEN RAYTO CO.
. .,1 Urane** No. 1

3238 So. Halsted St.

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

* viuniniv ymugv nuivuuvi muu

■ Kalendorių puošia gražus Pirmojo Lietuvon I’rezi-
■ dento A. Smettfcos ^veikslas. Kalenloriuje yra'jiažymė- 
te| tos dienos pasninkų ir švenčių.

Kelendoriaus Kaina ..
v—* * Tl ..n .. *'

25c
Kas prisius “ Draugu" nrminieratų metams, arba 

pusei metų, gaus Kalendorių DoVanai.

—

po j grynai valstybinę Į štai-

Misijos Darbai.

Iki šiol Misija jsu nuveikė 
idatlg darbo. Suorganizavimas 
l darhininko štabo nelengvas 
darbas. D:<bar veikia šie Mi- 

Įsijos pamatiniai skyriai I) Lie- 
'Itnos bonų plsfininm arba 
t Pukoloti skyrius, 2) Lietuvos 
Misijos Informacijų Biuras, iš 
kur išeina įvairiausios infor- *• ’ 

į nutrijos 
luose. 3) Pinigai persiuntimo 
skyrius,
|>ersių*t» piniginę pašalpą Lie- 

|tuvojr gyvenantiems. 4) Lie
tuvos Sargų skyrius, kuris 
rūpinasi kariuomenės reika
lais. Prie to dnr iždininkas 
priima prrriiintinnii Lietuvon 
įvairins aukas labdaringiems 
tikslams. Politinis skyrius yra 
Uasliuigtone. • * *

Butų labai ųerai, kad rąžy
dami Miaijmi. ant ktfBvertų nu- 
rody’tumčte ir skyrius, tuo
met daug jmrankiau ir greičiau 
atsakymus susiialiktumėt.

Pati Misiją, viri trįs jos na
riai šią savaitę lankose Vaka
ruose. tai yru Chicagoje, bet 
tuoju n gržs atgal, ne* šimtai 
reikalų yrn X«*w Yorke 
Wnsliingt<m<*.

I
I
i LIETUVOS ATSTOVYBĖS 

PRANEŠIMAS.
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5 PINIGUS LIETUVON
.....  m u R**   ■ - — t

| JAU VĖL SIUNČIAM____________ X

Vasario 10 d., R. m.. Ameri
kos anglų laikraščiu,va* pattfpū 
gnua ilgas matomai oTicijalis 
pranešimai* delei nepripažini
mo Lietuvos Valstybės ir kitų 
mažųjų valstybių, karins lak i 
tinai yra niuo fenai jos atnisky 
rūsio*. Tame praneši n iė liko 
paakdbti du laišku Amerikos 
vrrianaybi** (Rinte De| ta ri
ti tento) prie Ekaokutyvio Ame
rikos Lietuvių Komiteto. Pa
baigoj šio pranešimo pasako 
ma, jbg Amerikos valdžia to-
»,q ... .fc ,

IDešimt* minutų prieš aštun- 
jfą Auditoriniu ‘n virabnčto pri
ėmimo .-miė jau buvo pilna žmo
nių. Lygini aštuntą vakare at- 

Įvvko Lietuvos Atstovybė. Jos 
nurisi pasidėję rubus nuvyko prisiunčiama, hrt visgi jau ga 
j vakarienės salę.
Atstovai su trisdešimts dviem 

kitais asmenimis užėmė vietą 
lprie pagarbos stalo. Žmonių 
buvo 3W su viršum.

l*rieš paduosiant saldžiuo- 
>ius valgius vakaro vedėjas p. 
.1. J. Elia.- pakvietė giesmi
ninkus, kurie išpildė vokale 
vakaro programą sulig jš ang- 
što apgarsintos ir atspausdin
to* tvarkos.

I tarpą dainų buvo prakal
bų. Pirmiausiai kun. Serafinas 
raginu pirkti lionus. Žymusis 
advokatas F. J. Streychinan*, 
Is'lgas. sakė, kad persiomimas 

|Am»*rikos dvasia vra geriau- 
piiu kelias gauti Lietuvos ne- 
prigulmybę. Jis paminėjo, kad 

'Lietuviai .
milijonus luinam*, davė 6 tūk
stančiu- liuosanorių kareivių 
ir 23 tiikstntičius kareivių A- 
inerikos Annijni.

Leit«*nantiib dr-as Naikelis 
pasveikino svečius. I’. S. 
fttmkus trumpai išdėjo, ką ku
ris Misijos narys iki šiol yra 
padaręs tėvyusi. Kmi. Vaičiū
nas išdėjo skirtumą turp per
sekiojamos ir laisvos Lietuvos. 
Jis pridėjo, kad Cicero, Tl!., 
net ir vaikai žada pirkti Lie
tuvos bonų. Dr-as Biežis iš
reiškė kareivių juisiryžimą ei
ti kovoti už Vilniaus grąžinimą 
Lietuvai. Kun. Žilius nekalbėjo 
dėl gerklės nesveikatos. Majo
ras Zadiikib vaizdingai išliejo, 
kaip Lietuva buvo jmlaidota. 
kaip trys en-lini rengėsi nešti 
jos lavoną ir kaip ji netikėtai 
atsikėlė iš numirusių jaunn ir 
stipri. 1‘. J. Ą’ileišis kvietė vi
sus vienytis ir dirbu bendrą 
tėvynės darbo, nesigailint tė
vynei paramos jos atgimimo 
laikai*.

' akarienė užsibaigė 
1J80 nakties TJpt1ri*we 
kurį vim giedojo nepaprastai 
*'UpiiUi ir gntziiii.

I

Nors nedėlios rytą Chicago- 
je buvo Hiltn knip Sihrrijoj*, 
tačiau* tlevyuios galybės žmo
nių susirinko į illinois Centrai 
stotį pasitikti atstovi). Trauki
nys truputį suki vėlino. Jam nu
stojus 24 kareivini, 33 pasiti
kimo komiteto nariai ir Chica- 
gus miestu majoru atstovus pa 
sveikino brangius svečius pir
mą Lietuvos Iteapubiikus at 
stovyliy Chicagoje.

Pasisveikinę su visgijt atsto
vai komiteto lydimi ifcėjo i> sto
tu*, kur buvo apie du šimlu 
knn*ivių. Kot«.grafai ėmė kru- 
laiiiiiosiiih jmveikslua.

Susiduri* tikro pmcvsija ii* 
sloties į Blackstmie vii Alnitį. 
riju uvtiika |M>ii<*ijHiitų. iieiu- 
vių Amerikos kareivių kon»|M- 
nij< 
mu 
utą’,!

I 
lžla
1 •• | | flią

nt

bitini mi priėmi
komitetu, su Liet mos Al

ir mitui

ro**esijm atvykus jau 
vii .-141! j kąmviiii 
Lietuvą Rrapuldi 

us tam tikroans kn 
tojiurnomo. i nsku

na gerokai inplaukia kasdien.
Misija prašo -visų, veikėjų 

Išsiskubinti, juk negalima šio 
darbo užtęsti. Pinigai reika
lingi sietuvai dabar.

Pinigų Siuntimas.

Lietuvon Misija Amerikoje 
nukentėjusioms mio karės per-( 
siunčia pašalpą. Kas nori sa
vo tėvams, broliams ar šiaip 
giminėms pasiųsti pašalpos. 
Inm Misija patarnauja. Kas 
nori ]>asiųsti. lai pirmiau laiš
ku užklausiu Misijos apie pi
nigų kursą. Misija iš to neda
ro sau peilio, bet tik pa tar
nu uja žmonėms, kurie šelpiu

Amerikoje malėjų 76?°™ «««*». Taipgi-ir agen-
tai lai į msi trirati j n apie kur

Dar apie sriovBlcumu*.

Misija gauna laiškų nuo

jvairittariudse reik a-

kuris * rūpinasi tik

i

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite saro gentims į Lietuvą pinigų — 

pasiklauskite pas mų* jųjų kurso. Mes siunčiame pu 

ginus negu kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:

Centralis Bendras Lietuvią Bankas
Centras: 32-34 Cross Str., Bosten, Mas*. 

Skyrius: 366 W. Broadvay, S. Boston, Mass.
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nekuriu veikėjų, knd ji favo- 
rizuoja ar vienui ar kitai srio- 
vei, kad jos infonnarijų Biuras 
kartai** šuliškug pranešimus 
padaro. Čia turime (aiaiškinti, 
kad Misija netarnauja jokiai 
sriovei, jokiai jairtijai, bet' tik 
lietui innu>. Visi lietuviai, ko
kių {tažvalgų nei butų, bi tik 
jie stovi už Idetuvos valstybę, 
už Lietuvos neprigulmylH*. Mi
sijai yni lygiai giri. Misija 
eina tiktai pricž skelbimą ne 
teisingų faktų apie Lietuvos 
valstybę, nežiūrint ku juos 
nei skelbtu. Dt nnt šito |*anin 
to ir daromi užmetimai Mi
sijai. Misija nori ir stengiasi 
išaiškinti tuos grynai valsty
binius reikaliD, gi nekurie 
sako, kad tai sriovinis Šališku
mas. Bet Liotnvos Misija, kaip 
ir kiekvienas žmogus, gerai ži
no. kad nieką* ir niekados vi
siems neiutiko. Ta<i jei kas 

į Misijos iniornuictjos Biuro
pranešimu* kitaip supratu, tai josimus nuo kurni 

, ibibar prašomi tą supratimą boję J. V ileišį.*- m 
jsiKv.sti n* t Misijų ziurvit, k**!- -į*r*c dabai imtų ai

Kitų kart pintinu apmšy-i- 
•’ ritu linksmą u uuli kį.

1 Vedėja*

Svarbiausi lietuvių uždavi
niai dabar

L Gerbti IJetuftuc respubli
kos valdžią.

2. Paskolinti tėvynei pinigų.

3. Suvienyti jiegus, kad at- 
gnututne Vilnių.

LIETUVOS LAI8VES PAS
KOLOS UŽGYNIMAS.
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PERSIUNTIMAS GVARANTU0TA8

kad irtnisai i>er mua nuuiir-, UMuvun tr

r«*yk tuą>aua Ant it*minu p4*&ut#t<» adrr<<«. 
nm udrvną ir Kaus ptnirna pitifti'tMtc Ir m ra pahiųjhnr

Lithuanian Sales Corporation
12CTREMONT STREET. - BOSTON. MASS.

Mo Jau c* liftam v > 
n«a| laiku

l*»1 e IU1 t Ų Iftfori
uiunia rtMuntl alftktal i

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
B
l
E

nnt tiek

Vasario 10 ir 11 dienose įvy 
ko PittsHurghe Kataliku Perle-1 
racijos atstovų *usirin|c>inas. j 
Vasario II dieną js* pirl į pu i 
sėdį buvo Mtsilaiikę* Lietuvos) 
ubduvasVilt išiš, kursai Lie-1 
tnrns Valstybės vardu ilgesnėj 
prnknllioj išreiškė kataliku nr ! 
{atimu įjoiit? jiroh'kn nž j
illiklą ir atli. kiuią tlarlią 1.x 

•iiv<»5 Valstvbės sTotvmn ir j
visu^enopą jingrilią nukent*-i 

£avo pinkai-j

ar
kiM t** j ra gulluia; kud pri l.ialurių t'rckybc* Meudtu.c Tanus* *rctt«i gali imalęvu

•aviMrUma U*t*ną|t
Kaflanlh tUk itaut P»nUrn Jau yra MuaCtama per Lirndrovy h- kelini peraiunMmui 

iMigVakJo, knd dabar ' •'< / «•

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokio*:

Hiiksinų |2.tM» 2,000 hlikainų 40.11)
200 - 4.00 3.000 r • 00.00

6.00* 4.000 v •

4110, 8.00 (i»000 M 100.00
500 10.00 9/10(1 Ių 150.00

tton rwt

ju. ji‘C 
Mii tvi-



Vyrų ir Motetu Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Muvų* M«ana ir mokymo budu Jų* 

• trumpu laiku lAmokolu vtoo ama
le

MM taritoe 41d*aa*iua Ir ««rtau- 
Mua kirpimo, dratanin* Ir aiuvtno 
•kyriuo. kur kiekvien** *aun* a<trai 
praktiko* buoinioklDiUmaa

VMuom aiuvimo ekyriuoM maMno* 
kąramo* altktros Jl««*.

Kviaauine frltfcvtao* at«m bll* kb- 
kiue laiku. dl*n* ir ar rakoraio, pa- 
atilurlU Ir pasikalbau d*l a*.lycv-

Pattoraa daromo* auti* mh'roa vi
sokio rtlliau* tr dydtlo ll brt ktxrix 

karam.
MĄSTĖM DESIGNING , 

fį; SCH00L.t. r. Kmeicfcr, VMejM

CICERO ILL

MERGINOS KELIONES 
Į8PUD2IAI.

i»» N. STATĖ STREET, CHICAGO.

Į mergaites ir moteris.

Ne visada galima pasigyrimais 
gyventi; kaip kada prisieina ir 
tiesos žodį tarti. Čia turiu Min 
tvjv musų mergaites kateteris.

Vietos L. Raud. Kryžiaus rė
mėjai, partraukę vilnas iš Cen
tro) atsišaukė į Cicero moterų 
draugijas, ragindami pradėti 
megzti svederius bei pančiakaa 
įjotu vos kareiviams. Supra- 
tus, ka«l kitaip neprieisime prie 
tvaritoa, sumanyta Saukti triošr 
. a_^x~ a—v*vfųvr»rvv nnt vouivniųų

Minų, kas ir piuiaryta sausiu 
25 d. Nežinia kokių priežasčių 
detei labai mažai jų atsilankė, 
liet-gi tos pačios pasižadėjo

svetimtaučiais, o tie paskui at
siunčia p. Garui. *

Choras gražiai gieda.
Pa* mus nėra jokios mokyk

lų. Jeigu kas apie -jas už
simena. tai tnri pr.rausti.

K. K.

ROSELAND, ILL.

V. W. RUTKAUSKAS
> ADVOKATAS
Veda Hilo* VtonoM TeUnraoM 

OfbM DMmlemyj:
48 W. VASHINGTON STREET 

Jėf
M. Oeatral MV® 

GyvenUnaa. SIS W. Urd SL .
Trl. Tart* 4M1

A , a. j

—

S. D. IACH.4WI^ į
Ur^ory* Grubariua po tara* uju.

u*»w ka i.i*t*u*ta. R«iira>» wMBu at- 
niaukti. • man- <UH-o btukia ul«u*diatl 
2314 W. 23 PL Chicago, UL 

TcL Oanal 81W.
------------- ■ ■ ■ i -
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^riKtėti iuraginiu darbų. Vnkn- 
rtts pasirinko kiekvienų antra
dienį, toČiau atėjus paskirtam 
vakarui susirinko vos šešios 
moterys.

l*abai gaila, kad į tokius 
svambius užmanymus taip ma
žai kreipiama dėmesio. Ypa
tingai musų mergaites didžiau
sių negarbę užsipelno. Man re
gia, gaua tris vakarus pralei 
Iti “good tunams1* (taip jos 
vadina), o‘kitus tris pašvęsti 
nuudingiems darbams. Nejaugi 

i milsų lietuvaitėms naikink no-: 
apeiga Lietuvos likimas? Juk 
nors ir neaididžiu<Miautos, bet 
kaip kada kali* lieturiškai, Ui- 

įgi turėtų jaustirs, kad ta girn- 
[tinė kalba paeina iš Uotu vos. 
10 kad iškovoti jai liuosybę, tū- 
; rimo Šelpti musų brolins, kuro 
j jaučius uz savo w musų laisvę.
Mes ėia pasipuošusios, dar net 
ir sulig vėliausių madų, o jie 
<rii krBČm AnUį ir alkį.

Tai gi sekantis mezgimo va
karas bus šiandie vakare, (va
kario 17 d.) bnžnytinėje svetai
nėje. Geistina, kad šitaK para
ginimas nebūtų veltui, kad jis 

'paragintų skaitlingai atsilan 
kvti į-mezgimo vakarų. Darbų 
duodame ir namo uešties.

Negalin praleisti nepaminė
jus, jog yra ir iiasišventusių 
moterų, kaip tai r p-nios Ado
maitienė ir ftriupšienė, kurios 
dienų dirba dirbtuvėje, ir pat- 
ėjurioR namon turi apsiliuobti, 
o hot-gi randa laiko pašvęsti 
mezgimo darbui. Visos turėtu
me imti jų pavyzdį.

Cicerietė.

L. Vyčių 8 kp. vasarm 8 d., 
1920 m. buvo surengus labai 
puikų vakarų. Vaidino “į lais
vę žengiant." Garbė 8-tai kuo
pai už tokį gražų vaidinimų. M. 
Miliutė buto Marės, V* ft* a.*
;'i V J. Titu

sugriaudino širdį. Pildukov- 
ski’n, lenkų karvodšiu, rolėj 
buvo B. Liudkevičia. Jin ir-gi 
) ra gabus aktorius L. Vyčių R 
kp. ir dramos ricyrin vedėjas. 
Rolę atliko labai gerai. Taip-gi 
ir vis kiti vaidintojai savo ro
les gerai atliko. Veikalas publi
kai patiko, terios buvo nemn 
tai. Uždarbio kuopai, spėjama, 
liks apie $50.00. Girdėjau, kad 
8 kp. žada ir dauginus surengti 
tokių vakarų. Labai butų pa
geidaujama. Musų žmonės my
li gerus vakarus, o tuomi tar
pu ir tėvynei teikiam pašelpų, 
nes už šio vakaro pelnų žada 
pirkti L. L. P. bonų.

Garbė tėvjTiainianis. Oau-

vinco
u"

, roit'jVa Ji iii\icnuiii

giriu tokių vakarų.
Korespondentas.

WORCESTER, MASS.

Užgavėnių vakaras.

y

PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STMKOL'IS
I

Užgavėnių vakaras.

mi««rr«a wo<aV«a»M* «•*« •<

Antradienyje, vasario 17 d., 
vakaro, (uŽgavėn ii j vakaro), 
Av. Antano )*mp. svetainėje, 
L. Vyčių 14 kp. rengia iftkil-

848M 4“

kaln “Ir aš nepaisau,“ keletą 
monologų ir dialogų ir tt. L. 
Vyčių kuopa, ypač režisierius, 
p. M. Karkanskas, deda viaaa 
I Kist a ilgas, kad sis vakaras bu
tų pilnimiRiai pa%-ykusin. Pel
nas sldriimiAR parapijos uan-
Hal.

Koresp.Koresp.

WILKE8-BARRE PA.WILKE8B ARRE PA.

l;» tai I

i - ■ - -

Nevienai merginai ateina j 
galvų minti* ir noras išVaLIno- 
ti j kitų miestą, kad nutrinti 
Fan> gyvenimą. Bet visokie 
klausimai jų gurdina: kur ap
sistosiu! Jeigu patekom pus 
blogus žmum-1 ir daug kitokių 
klitnriinų priverčia merginų 
btiii ant vietos, nors ta vieta 
yra nepergeriausia.

Mažai kalbesiu apie pradžių 
s.tvo kelionės, o tik parašysiu 
kas man patiko.

Atvažiavus į Albany, N. Y., 
po kelių dieną sužinojau apie 
Y. \V. C. A. namų. Nuėjau. 
Kaip tinkama; merginos, pija
ntis, grainafoims. Bet pragyve
nimas vienai merginai u laivui a 
nemažiau 14 dol. į savaitę. 
Darbininkei merginai perhran- 
8H- , ' •

Už kelių dienų, su vienuolės 
pagelba, sužinojau -4ipie vietų, 
vndinairtų: •♦C’athnlie Buriu*** 
VVomen’s Cluli.” Vieta patiesi 
J virs minėtų, bet už valgi ir 
kambarį čia merginos moka Į 
savaitę tik liesis doliorius. Ste
bėtinai pigu tokioje brangeny
bėje. Šitų vietą užlaiko kun. J. 
Dillon. Prižiūri Mrs. Murphv.

Rašau apie šitas vietas dėl
to, kad atėjo nian į mintį Wa- 
terbnrio merginos, kurios 
tiek daug moka už pragyveni
mų ir gyvena nepergeriausiose 
aplinkybėse.

IlKlKALIKGl.
AppreBttee ttiouldtrlai ir care-rau

ti er UI l. Turi tnm tarne 16 Ir 11 metų 
•enume. Gera uiniokeoOe ir arelio* 
mttj-tMnak labai įrrii proįa ltthui
ti gerai apmokanti aniata. 

AtaiAaukitc.

Jo*. A. Bradjr l'oundry Co.
IMh St. * S. HcMcrn Aimkc

REIKALAUJA. d>

Dr. G. M. GLASEIt
Praktikuoja tt mota!

S14* So. Aloraon SL
Ki-rt* *2 ro St.. Olliap, III. 

KPECIJAl.IKTAB
MoteriMių. VyriMtų. talprl chri> 

nitkų litrų.
OFI8O VALANDOS: Nuo * ryta
Iki 10. nuo 12 Iki 2 po p)*t, nuo 0 

Iki * valandai vakaro.
NedHiomt* nuo • iki 2 po plot 

Telef< na* Yard* C?7

fc- M

RKIKALINGI VYRAI

Prie Kotelio dirbti virtuvėj, lan- 
- f

drėj ir aut vardo.
(Ieva moknrti* ir valandos.
A tešaukite:

Mr. Peters
Employment Entrancc

Oongress Hotel

MKROATTES
Trle Pone h Ore* u 
Su.'dCinp Nu>U*ų 
Stalinio DnrUv
Grali Vietų 
Geni ukmukvatla.

boti: nf.kdi.e
15IX lUtcmorood

(Arti Alontroac)

CO.. 
Aw.

I

Korporacijos ofisuose atlie
kame sekančius reikalus:

1) Siunčiame prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuva ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
jiRrupinume paspai tus, lai-

i vus, affidavitus ir t. p.
4) Vedame žemės ir turto rei

kalus Lietuvoje ir čia;
5) siiiefkotnc giminės Lietu

voje;
fi) Suteikiaiųe informacijas 

laiškais ir ypatiškai beatly
ginimo.
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie:

(Ll

v

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentinas 

10487 Bo. MIchipuL Atrama 
HeM-land. UL 

VALANDOS! • Iki 8 vakar*.

x--------------------- -------------------
, Telefoną* Pullmnn (• 

DR* W* A. illAJdK 
GYD'TTCJAJB IH 

CHIRURGAI! 
ona* tint in<'Ui«Mn a™.

Adyno* 8:84 Iki • Uryto —- 1 Iki 
t po plotų — 8:18 Iki ».>• vakar*.
Nedėliotai* nuo 14 iki 11 lArrto

S-------------------------------- -----------

X

Reikalingi prie visokio lundės 
darbo. Gc-roa valandos; graži 
ta ir geros burdas.

Atsišaukite:
Laundry Managcr 

Employment Entrance 
Congress Hotel

vie-

S
JOSEPH C, WOLON 

-letuvis Advokatas n BO. I-A BALDE RTRKKT 
Gyvaalmo Tai. Humboldt 17 

Vakarai* 111! W. l»-od BtrMt 
Tol Rocklran «»M 

CHICAGO, ILL •J
V 

lBALTIC CONSULTAT1ON 
BUREAU

105 W. Monroe St., 
Chicago, III.

Telefonas, Majestic 8347

Valandų* nuo 3 iki 6 
Ned Aliumi r nuo 10 iki 2

Dr.A-BURKE
(Lietuvis)

«l« W. Markei Str. 
Puturlllc, Pvona.

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

Bu viBoml* llfomla priima nuo
Kvo • tin 14 vai. ryto
Nuo 1 Iki • vai. po plotu
Nuo 4 Iki 8 vaL vakar*.

X...... ............................ ...............

Man rodos, jeigu visos mote 
rys susispiestą vienan būrin, 
tai AVaterburyji* tuojaus iš
dygtų toks namas, kaip C. B. 
W. C. Aiame name donoje pu
sėje gyvena vienuolės (visai 
nesiniaišn su svietiškMhlk), ku 
rios apačioje mokina vaikus. 
Ant trečio ir i tvirto augšto 
gyvena merginos (elevelteriu 
užvežaraa).

Teko girdėti, jog l’ennsyl- 
vanijoj merginos dirim smuk
lėse už kelis doherius į mėnesį- 
.loign \V«torbiiryjo moterys 
įsteigtų tokį namų, galėtume 
viešai garsinti, kad Čia mergi
nos dirbtuvėse uždirbti j savai
tę vikš 30 dol.

Gelbėkime vienos kitas.
Aibany, N. Y. susiieškojau 

Ih-tiivių bažnytėlę. I*er pa
mokslą bažnytėlėje liko tik 
penkiasdešimts keturi žmonės 
su vaikais. Bažnytėlė maža, 
liet švari ir urrftži.

šiandie važjtmaiu į Trov, N. 
Y. Jeigu patirsiu ką indomaus, 
vėl parašysiu.

«

IIUK VI.INl.l pot>rę agentui Chl- 
cagnj ir aplcllnk'J. Gera* uldurbin 

THE,SKN—RAYTO OOM 
Brn.H-ii \n. | *93« 8. Ibil-trd St.

Koki. U33 No. A>4iland IMi. Clitrafo. 
Tc-irfauos lU,iuAriH loii 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas cydituja* ir chirurgą* 

A|NK-ijaU»ian MdvriUcų. Vyrukų 
Valkų ir Vtnų chmnKkų litrų 

Ofi-As: 3354 Bn. nalMcd BC.
Telefonas Oro, ra 0603

VALANDAS: I®—11 n to •—« P« 
pietų 7—• rak. EedėHotnh 10—f f d**

-......................... -

—

Subatos vakarų* L y. vasario 
7 d.,-1920 m. buvo atvaidintas 
veikalas “Pabaigtuvės.“ Vaka
rų rengė Marijos Vaikelių 
draugija, prigeltetin vyčių kum
pai. Didesnė dalis aktorių bu
vo vyčiai, pasižymėję Worees- 
te,rio vaidintojai, todėl ir su
vaidino gerai. Žmonių buvo ne
labai daug, nes kita draugija 
tų patį vakari; buvo surengus 
šokius, tai kiti žmonės ten nu
ėjo. Bet, kaip girdėjau, tai ir 
šokiuose nedaug buvo. Gal dėl
to, kad pas raus lietuviai n«- 
pratę subatomis vakarus reng
ti. Girdėjau, kad .M V. drau
gija dėl to nepraįaimėjo.

Nedėlioję, A’asaiio 8 d. atsi
lankė pas mus Lietuvos Misi
ja. Didelė daugybė žmonių bu
vo susirinkusi ant stoties, o 
paskui buvo užkimštos svetai
nės, kurie klausėsi prakalbų 
apie Liet, reikalus. Buvo net 
tokių žeminų, kurie gal nieka
dos ąnt prakalbų nesilanko. 
Vienas žmogelis, žiūrėdamas į 
savo kunigus, ginčijosi bu ki
tais, sakydanuiK. kini tie kuni
gai ne musų. Sako, aš savo ku 
ntgus pažįstu, o tie tai iš Lietu
vos.

Panedėlio ryte nuėję dar
ban užklausėme vieno žmogaus, 
kr buvai pažiūrėti Misijos) Jis 
tuojaus užsipuolė ant kunigų ir 
tikėjimo. O labiausia ant išpa
žinties, sakydamas, kad jis nie
kur nenuMideda, nieko nenpkni- 
ba, tai jam nereikia nė išpažin
ties. Paskui paaiškėjo, kad tas 
žmogelis mat nieko dar iki šiol 
nežinojo apie Lietuvos Misijų, j 
Mums paaiškinus, jis manė, kad 
kokia nork misija buvo laikoma 
bažnyčioje, todėl jis ir ėmė už- ‘ 
si puldinėt i ant tikėjimo ir iš-1 
pažinties, sakydamas, kad jis 
nieko neapkalha. Bet jisai g.v-| 
rosi emųs ant ‘ angliškų“ teat- J 
rų ir mokąs jm $1.00 ir daugiau 
už tikietų. Tokių žmonių ir Į 

i daugiau yru. kurie beroikalin-l 
gai leidžia pinigus, o Lietuvos 
labui nieko. Net nežino nė kn* 1 
yra veikiama lietuvių iar]>e. i 

i už-. Bet kai kada sako, knd važiuos ( 
•į Lietuvą.

Netikėtai mus kolomjon atsi
lankė svečias, p. Jonas Milius, 
kareivis. Pobažnytinėje avėtai* 
nčj<- buvo aurongtoii jam pra 
kalbos. Visųpinna klebonas pa- 

I aiškino tikslų. Kareivi* Jonus 
iMHlm* kalbėin anie Lietuvon 
Šiaulių 0 r gani žarijų ir Lietuvos 

Į Laisvės Sargus. tai]>-gi ir upie 
Į Lietuvos Lnisv»'«g Paskolą. L. 
| L. SaigMilo liuku olUIH-i-lrt PU-1 
I Virš $68410. x,

\ ii’tiuj— choras ;iuda:navti 
h-letų dainelių. Prakali 
Imigim* laidiniu himpu.

.ir iTT* «,Tui Iv* litiJM

Ir

VFGETARI.i: IR I’VKTIAG 
. MERGAITES

Toriclkų-plovcjoa. AtKiAuukito:
2*5 (Mark Sir.
Mnrrlsun Hot«-I

I

114.00 | «ęvult« iner*“ttSm» *t|-
vlr* 10 metu nratiau*. Prityrlman 
n«rvlk*ilng*x LeBlrvaa darbo* va- 
l.inilo* nuo 7:40 Iki 0 ir 12 valanda 
nubutomiK (Jcroa dnrbo M<lyyoii.

A. D. Stirnių
1*13 W. 33th Str.

■ ■ .................— ■■ t — - —i •

KIAJAVB DARIUMNKKS
prityrė prie rratlv naldatnv dėlių.

A. D. siMMip A- Co.
IMS W. SS SlmH

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
1US W. Monroe. Oor. GUrk 
Room 1207, Trl. Centrai 220 

CHICAGO, n.IANOre

Oyv.: 8111 Bo. Halotrd Htrrajt 
T.'iefutuu Vardu 2880

'SS

I

Lietuvaitė.

GAISRAS PASTOS BUSTE.

(liicagos puštos buste, šiau
riniam sparne, buvo pakilęs 
gaisras. Šakuma, sunnikintii 
apie 50b svari) laiškų. Gaisro 
priežastis kol kas nežinoma.

REIKALAUJA
MERGAITES

16 metų ir «uvhi piwrtovi<*
Vieta* Nviraiam 

Svariam Fabrike 
Prityrimas Nereikalinga'' 

Gristiitii kud Lietuvaitė* 
•Valan.los 7:80 iki 4 A) 

Puac Dicimm Sukatoj

• N Savaitėj mokinant™ 

Nu nn ik; $25 
A t m šaukite

Supt-rinbudeni* Office
*• > *. • K** * -L.__
canrjer dimtui imnpany

1(41 — 1049 W. it įrriaun

PORTERS
Trumpos valandos, geni 

mokestis pastovus darbas.
D. B. Pisk <fc Co.

225 N. Wabaeh Avė.

ui-

iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiniiiiiniiiiiiiiniiiiL

ERNEST WEINER DRY OOODS .
1800 W. 47th kamp. Wood 8ta

Mm duodame dviruba* *t«up*»
Ketvertai* Ir Bubatoml*.

Dideliame paalrtnklm* CkoaomL
Viaokie molerlJolAl. t atkarai Arabe 
tlal. ttetM'-e Ir jnkutAa

79c

X ------ - - -------- -■»■■■■

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LnrriTiR advokatais 
4M1 S. WOOD HTKKET 

CHICAGO.
■X

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, gera už- 

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

225 N. Wabash Avė.

PAIEŠKOJIMAI.

Pittksnos Pluksnot
79c

PLUNKSN08.
uiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiuniiiiiiim

Palinkau Kelikao Ir Antano Meler- Į 
klų pnrlna ir Kauno Gubernljo* Ra- 
aeinui Apakrifhj Hltilglų Parapija* 
Ssulrti Sodo* u* narau lul*k| i* Idc- 
tiivoa kuriant*. Jų hroltp praSo ma
nta kad juodu burax*iau jie putra 
•rtH» Imu apie jttn* tinote praneftkttc 
uekančlų ndrvaų:

Mapdali-nn Dnturikirair,
437 W. IJbrn, Si. aurago, III.

PARSIDUODA
< rnr.EKR brkmkra’ harmb
Turi ant pardavimo 71 arkliu* ir 

mulu*. Kaina *50 0* Ir *<i<**lau, taip- 
put 30 s<tų MrfKi tr vnįlmų. parai- 
dun* 17*2 Arrlicr Aic. ILsmpaK 
riinMip.

Parmduuiia l<ota» 74 
irr> ilgio puikioj vtrioj 
put. Ir Maratonais Are

r. Margi- 
7117 M. Ua-litcna* Ate. (Tilrago.

pvdil plukto 
tarpe Ci-tOa 

Hnvlrtlnkaa

otraimmnfmmimtnmuiiiiinitnmiin 

UŽSISAKYKITE PER LAIS 
RA GERO MEDAUS

Vi prirūkąs 5 svaru $1.80

W. Stiygas 
3022 W. 40th Str.

Chicago. UL

X'

SfrV.G! <8
Po vairu! neuirr.lrflk. kad garlaa- 

»taa valataa tavo akUvltd yra EATO- 
NIC. PraAaliua vlaua nermagumu* 
nivtrtkinirao, o tas retftkta. kad ral- 
kla pajuffflcU vieo^. Parduodama 
Poa. viaua aptiaKoniu

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

Geriauria* bodu* puciuutimo pinigų Lietuvon, Ui Lietuve* Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtai iš Lietuvos, knd amcrikicėial nu- 
ripirkų galėtų nusiųsti nvicmaicmsi netik dd laiškų, bet ir didesnę su
mų. pinigų vieloje.

Kiekvienas perkantis Lietuvoa Pašto ženklų nemažiau kaip ui 5 auk
sinu* ($1.25) aauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon karta su 
Pašto ženklais, Lietuvon Valdžių jutkvi* gyvais pinigais, Puštų nrlm 
Iždiniu atotyae.

Pe’Hf’žcnklia: yra kainų: po 10, jft. 20, 80, 40. M» ir skati
kų. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 aka tiku Nudaro uukxiuų)» 
Parsiduoda po 25 centus už šokamų.

Lietuvos Palto ženklai parsiduoti tik iki 31 d. Kovo. 1930 m. Mažiau 
kaip už riciiij dolierį maikitj neviiinėiatnr.

Reikulnukitc virtiniuoM.* Tautus Fondo skynimu.- arba pus centru Bck- 
1 relorių,

* 1/ 1 1/T>T TEIKTO iz a O
«F» 011101X210,

456 Grand Str., * Brooklyn, N. Y.
iHHiHmiimiiiNiiiiiinmiiiHfimnmmiiiiiiiiiimuiiiuiiiiiiHiiiHniiiiuMiiiiimiiiii
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DRAUGAS —

Pasilinksminimo V akaras!!
n r :>

RENGIAMAS

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO

Bus Užgavėnių Vakarą, Vasario 17,1920[ CHICAGOJE.
SUSEKTA ŽMOGŽUDIS,

KURS NUŽUDĖ EN

RIGHT.

« ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
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UŽ KĄ BUS KALTINAMI 38 ifi 

KOMUNISTAI

Turbut. trys bus paduoti kri- 
minalin teisman.

Jame* Vinci, automobilinns 
šoferis, valstijoj prokuroro o- 
fise išpažino, kad jis važiavo 
nutomobilimni, iš kurio anais 
laikais buvo nužudytas darbi
ninkų unijų vadas “Moss” 
Knright. Jį nužudė Vincenzo 
Cosmano, būdamas suokalbyje 
su darbininkų vadu Mnrphy ir 
šito draugu Mielinei (’arozzo.

Reiškia, suokalbiavimez nu-
žudyti Knright buvo Murphv, 
Carozzo ir ('osmano. Pastari* 
atlikęs galvažudžio darbų.

Pats Vinci, sakosi, su prie
varta valdęs automobilių. Nes 
jam grūmota.

Vinej prokuroro asistentams 
išpasakoju kuusimdkinusiat ui 
žudymo darbų. Enright norėta 
nužudyti anksčiau. Per kelias 
dienas ji<« visur buvęs tykoja* 
mas. Bet nepavykę jo niekur 
užklupti. Pagalinus vienų die- 

ji* buvo susektas užėjęs 
Svifto saliunnn. Taigi ir buvo 
pagautas šule jo namų, kuo
met lipęs laukan iš automobi
liams.
Valstijinis prokuroras prane

šė, kad kuomet grand jury iš
neš skundų prieš suokalbinin
kus, prokuratorija visiems 
trims suokalbininkams parei
kalausianti mirties bausmės.

Tuo bus nepaliestas Šoferis 
James Vinci. Nes jis išdavė 
suokalbininkus. Jis bus svar
biausias prokuratorijos liūdi- 
ninku* prieš suokalbininkus 
galvažudžiu*.

Reikia t i kelies, kml šiuo 
kartu jau tikrai bus išrištas 
tos žmogžudystės klausimas ir 
bus nubausti žmogžudžiai. Ra
si, ta* sulaikys piktus žmones 
nuo tolesnių galvažudysčių.

BARTENDERIS PAŠOVĖ 
KONDUKTORIŲ.

Bartenderis John lluglies, 
6110 So. Statė gat., saliune po 
num. 6500 So. Stato gat., pa
jovė gatvekarių konduktorių 
Martin E. MeDomdd, 6057 So. 
Statė gat.

Po to bartenderis uždarė ša
itanų ir pasislėpė.

Ir kas čia gnli pasakyti, 
kad užsilikusiuose galiūnuose 
ne|iarduvinejnmi svaigalai. 
Juk tik svaigalai gali versti 
žmogų žudyti žmogų.

ATIMTA ŽIEDAS VERTES
<1 inn

Mergina Anna Wetherall. 
5322 Carpent?r gat., ėjo namo 
iš krutumų jmveikrių teatra
lių. Jų susistalslė du galvažu- 
tižiu ir atome žiedą vertes vi.-

ir žiedas buvo tiek 
D į iIKh |«i
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Paduoda žinių valstijos 
kuratorija.

Ateinančio balandžio 
Chicagoje prasidės
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PILSEN AUDITORIUM 1657įBlue Island Av.
(Prie 18 tos Gatvės). ♦

šokių tarpuos bu* indotnu* programos. Muzika bus gerinitria—tvarka mandagiausia ir gra« 

žiausia. . - *v*

Sis Vakaras yra Paskutinis Prieš Gavenę
Ateikit?, o busite pilnai patenkinti. Pradžia 7:30 vai. vakare.
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komunistu. Ju tarpe vrn ir tur- 
tingus (’liicagos socijalistaa 
Villiam Bross Lloyd.

Valstijos prokuratorija pa
skelbė. kml tie komunistai bus 
teisiami pasiremiant nauju 
valstijos įstatymu. išleistu 
praeitų birželį. Bus teisiami 
nž suokalbiavimų pirmiausia 
sugriauti valstijos valdžių.' 
paskui šalies vyriausybę.

Gegužės mėnesyj, 1919 me
tais laminti* mi Trockio Mas
kvoj? buvo sušaukę taip va
dinamojo sorijnlisfų trečiojo i 
inlernacijonalo kongresų. Dau
gelio šalių sorijalistai tarėjoj 
ton savo atstovus. Buvo atsto
vų ir nuo Amerikos ttocijalis- 
tų radikalų.

Tas bolševikinis kongresas 
padarė manifestų. Manifeste 
buvo pakviesti socijaJistai vi
sose šalyse įkūnyti bolševiki
nę taktiką. Tų šalių tarpe lai 
vo jr Suv. Valstijos.

To manifestu kopija buvo 
atvežta šion šalin. Išversta an
gliškai ir vienoj Chicagos vo
kusių siM-ijalistų spaustuvėj 
atmušta.

Amerikos radikalai tų mr. 
nifestą čia plačiai praplutino. Į 
Manifestų ypač uoliai gyrė, 
palaikė ir platino šitie jui t rau
kiami tieson komunistai.

Kminngi manifestas aiškiai 
kurstę žmones prieš šalies vv- 
rinuaylię, tad to rėmėjai ir pla
tintojai dabar turės atsakyti.

Tui svarbiausioji apkaltini
mo dalis.

?ni

I

KALBAMA APIE MOKYTO 
JŲ STREIKĄ.

(Jono

PRIĖMIMAS
... - —= Įvyks =====

Utarninke, Vasario 17,1920
McCORMlCK SVETAINĖJE, Blue Island Avė. tarpe taiilt it Oailey in.

Lygiai 7:30 vai. vakare

9
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Yra tai nejiaprasta proga susifiažinti su gerbiama Lietuva* Misija ir išgirsti nuo jos apie tikrų Lietuvos stovį, jos ateitį ir ko reikia mu- 

su Tėvynei, idant taptų neprigulmingn. Mes privalom? skaitlingai susirinkti, kad priderančiai pagerbti Misiją. Pirkdami kodaarinisia Lietuvos

Paskolos Bonus parodysime tikrų savo tėvynės meilę.
Bus puikiu Musikalis Programas, kurį išpildys p. A. Pocius. Lėšų apmokėjimui Įžanga 20c. ypatai
Nuoširdžiai kviečia visus šios apygardos Lietuvius NVi-.-t^idė*; Kolonijos. LIETUVOS BONŲ KOMITETAS.
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| Visi asmenys, paėmusieji 
pardavinėti įžangos ženklelius 
i L. V. Chicagos Apskričio j»a- 
'linksminimo vakarų, į Pilsen 

į A ’ditorium, 1657 Blue Išlami 
Avė., meldžiami sugrąžinti tų 

Į patį vakarų, t. y. šiandie, vasa- 
i ri<» 17 ., svetanėje prie kasos 
langelio ne vėliau S vai.

Prie progos dar sykį pakvie
čiami* Chicagos jaunimų at- 

I vykti į šį vakarų. Iki soties 
imsišoksit, pnsilinksminsit.

Kotaisija-

PRANEŠIMAS.

•v

1

draugijos, kurios turi obalsj:i 
Dievas ir Tėvynė. Musų kolo
nijoj priešingai. Dar yra daug 
ilraugijų, kurios laikos^ to o-j 
balsio, bet neišgirdo Indso, 
šaukiančio Katalikų Vienybės. 
Užtai lai 
rinkimam 
girsti.

atsilanko šin ausi* 
o ten bus proga iš-

4-to Skyriaus rašt.

PRANEŠIMAS

r!yrių 
ir kitų 
laikui

pirma- 
vakare.

Ir I I . «« «* « «••v««4 t (t <t|/|f 
Chicagos viešųjų mokyklų mo
kytojų gulimų streikai.

Chicagos mokytojų fmlera 
cija išreiškė nepasitenkinimų 
pakėlimu užinokesties. Federa
cijos valdyba šią savaitę tu
rės susirinkimą. Ir jei, sakomu, 
negelbės gražio*- ir intikinan 
čios priemonės už. padidinimų 
UŽmokesties, tuomet Ims im
tasi aštresnė*; jirienmnės — 
streiko.

Viešųjų mokyklų viršinin
kas Mortcnson praneša, kad 
kurios mokytojos drįs sus
treikuoti. tos visos neteks tei
sės gauti pensijų, kokios mo
kamos išmokvtojavus paskirtų! 
-?-r-£- J* ♦•••* g«aav vo j-** 4f ;
sijų įstatymuose.

ATIMTA $60 IR LA IKRO 
DELIS

l.’u piktadariu arti uuinų su
si* ta Iri ė praeinantį Thoma? 
Joseph, 1014 East 61 gat.. ir 
i«lėmė ųGn j| laikrodėlį.

TA RRTGHTON PARK

L. R. K. 1 «ahdaringas Sąjun
gos 8 kp. laikys mėnesinį susi
rinkimų utarninke. vasario 17 
d., bažnytinėje svetainėje, ant 
44-tos ir So. Fairfield avė., 7:30 
vai. vakare. Viri nariai malo
nėkite atsilankyti i ši susirin- i 
kimų, nes yra daug svarbių 
dalykų, kuriuos reikia apsvar
styti. Valdyba.

Vakariniai kursai I.
16 kp., dėl influeoKos 
priežasčių, kai kuriam 
buvo pertraukti.

Dabar vėl atsidarė 
dienyj, vasario 16 d.,
Bus kaip ir pirmiau* ftv. Jur
gio parapijos mokyklos kamlia- 
ryje ant trečių lubų. Prasidės

• *W *4M. riMbCBAV*

A trilauky k 11 visi tie, kuri? 
pirmiau* lankėtės. Taip-gi yra 
kviečiami ir tie, kurie dar no
rėtų pradėti kinkyti.'

R. M.

Pirkdami Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų mes pavalgydinsiu) 
nevienų alkanų brolį, prideilg
šiui nuogų, apausim Imsų.

ftirdingai ariu tiems, kurie 
jau pirko bonų. Didelį darių 
atliksim, jeigu visi klosini šim
tines nnt Lietuvos laisvės au
kuro.

Žemiau judi uodu surašą, kur 
galima pirkti U L. P. bonų:

l’įs gerb. klebonų, kun. Pr. 
Meškauskų* 1044 AVabansia 
Avė.; pas P. Mureikų, 1700 
U’ahansia Avė.; pas p. A. Ru
gienį (stoties ižd.), 1834 Wa- 
Itansia Avė. vakurais iki sep
tynių ir pas stoties sekretorių, 
J. K. Sloksnaitį, 2033 N. Pau
lina St. Tat kas gyvas į darbų. 
l4ii gyvuoja Lietuva!

J. K. Sloksnaitū,

« ŠOKIAI! ŠOKIAI!
♦

Tikini Aoldal

Užgavenid Vakare
Krnrla

* LIET. VYOIŲ 24 KUOPA 
UtarninkA Vasario 17, 1920.

M. Mrldaiio Mirt. 3S43 W. 23 Placr
1‘raifiM 7:>u W1 rak. Jinnaa Vhc. VpAUU

Vlaua kVtočUinr u Ui lankyti ‘ LIET. .VYAIV 34 Kuopa.

K.

16 BRIDGEPORTO.

Pranešimas.

Katalikų \ lunybės 4-t« sky
riaus metinis susirinkimas į- 
vvks šiandie. 17 v«s.. 7:30 v. va- 
*nrv, nr. Jiirgic pnrnpijo* mvij- 
tiiinčje. Visos Draugijos, ku
rios prigulite ir kurios mano- 
tė prisidėti prie K. V., mnlo- 
m*kite šį vakarų prisiųsti de
legatu* Imu lai valdytais Atsilan 
ko. Kitos kolonijos tame dar
iu1 mus, bridgeportirčius, yra 
pralenkusios. Kitose kolonijose 
prta K. V. f uit viso< t

Iš NORTH SIDE.

ir

Pranešimas North Sidės lie
tuviams, kasi n ik pirkimo Lie
tu voe Laisvės Paskolos bonų. 
Darbas eina virni smarkumu 
Dirba katalikai, neannnzdžia ir 
tautininkai.

Broliai, seserys,
dukterys LietuVMii Autu juti
me, kad kožiias sutvėrimai gi
na savo lizdų, gitui savo moti 
-—5. .»m «>, iu Ulini 1S tu
rime ginti savo mylimą tėvynę, 
kur mes užaugome, kur barnių 
ganėme pas savo tėvelio*, ftian- 
tiie tns ir-1 
šio karo.

Turime padėti amen ■ 
kiečiai, prikelti mnaų tėvynę 
iš vargi) ir nelaimių. Musų 
priedermė pagelbėti tėvynei.

... If..„ V- ------ ---
• •y. ••&«<*, lUl'UlU U ««'««■, »•, (M

nas - n naiki n ta bu vu-

L. L. P. B. stotie* sekr.

merikonižkų Drapanų Išdirbi
nio Bendrovę.

Tai yra musų Imtina pareiga 
steigti Lietuvoj tokias išdir- 
bystes kaip drapanų.

Lietuvoj žalios medžiagos 
yra užtektinai, jmvyzdžiui linų, 
vilnų, ete. O ją reikia ten pat įr J 
sunaudoti.

Ateinantis 

rinkimas bus 

ramčiuose.
Tėmykite.

bendrovės auri- 
paskelbt a k Jaik-

J. Strugis, sekr.

T

IŠ NORTH SIDE.

Seredoj, vasario 11 d., vaka
re įvyko kriaučių ir kitų susi
rinkimas tikslu aptarti svar
biuosius klausimus tveriamos 
lauidrovės.

ftita l»endrovė vadinsi*: Lie
tuviška Amerikoniška Drapanų 
Iš<]irbimo Bendrovė.

ftčrai minėtos bendroves 
parsiduoda j>o $10.00. fti ben
drovė bu." įsteigta Lietuvoj 
taip graitai knip galima.

Li bendrovė įsteigs Inetuvoj 
verpimo, audimo ir siuvinio 
drapanų dirbtuves.

Eendruves usdavinys yra su
naudoti Lietuvos žaliąją me- 
<lži; gų lietuviams, o ne kam ki
tam.

Tapo išrinkta ligtaikinė val- 
dylm, kuri prižadėjo raiyti pir
myn šilų naudingų darbų. s

Kviečiame visus lietuviu*, o 
ypač tuos, kurie rengiasi grįžti ! 
Lietuvon, siūti j Lietuviškų A-

AR IEŠKAI PROGOS?
Kiekricnss žmogus kasdien rupi-, 

nssi apie palengvinimų savo gyve
nimų: ieško visokių progų; bando 
visokius birnias Bet geriausia yra ( 
cf!l ten, kur takos jau pmtuiutaa.

.Man dėl tūlų priežarim būtinai 
reikia greitai išvažiuoti Lietuvon ir į 
turiu parduoti savo biznį, išdirbtų! 
per fianod metų. Rimt* ėjo aferai ’ 

■ bet ku<snet tapo panaikinta svaigi- 
'oantis gėrimas, biznis dar geriau 
pradėjo eiti. Dabar mano biznis ei- 

Ina labai perai VMcą patirsite pn 

tįs ubo lankę paa mane; aš viski, 
tamsiai parodymu.

Mano blurta yra »ok» Ovatioja ala 
. njaira amom-atu į naniu»-tti
ri u daur Madaru kaaAunemi: Ura- 
tinti ai y yra enraa auto-trukaa- ato- 
InmobUlua l pnaotirrltj dr! paarnbij 

.veaturtij tr kitokio naumavlmo: na- 
'mu įtvtaju aurStŲi vlrSui 
I virta, apačioj alnur 
| Put* alaua brarara* mnl 
'tSt tr dAUctAu; rubnimm*

V M
>ra ant dviejų IMU. Vb< 
u* »».?••.

JI

rrvimim
ut k
rondo

<uradllu
•» blatu
tmr t

Jonas K*>k*-ri*

1 UETUViy ATYDAIII |
Nebūtų Paprastų DarbtninKų

visa savo gyvenimą.

Tikriausias būdas palikti 
būdas palikti savistovių ir 
būti eavo bosų tai įsigyti for
ma. Mes pagelbstime kiekvie
nam Lietuvių turinčiam $100 
įsigyti viena iš mn«u 40 nkrn 
formų Wb*conrine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugija* Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė Lietuviai fer
meriai kurie nuo seno čionai* 
turi apripirke farmas bus tavox 
knimynai. '

Rašykite mums tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 

]*?• tii reta pregz, c ™ 
prisiusime kningutė parodant 
tarme.*, gvlžkelini. miestai ir 
javai.

(Agentai Reikalingi)

SANROPN * GOMPANY. 
Savininkai Depe L.

Eagie Rrver, Wisconsin i
Arba 90® Teeptes Ges Bldg J

CBSOMU. SL

t į I
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