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Tegu taikosi su bolše
vikais - sako Anglija 

Londone suimtas komunistas, 
keliavęs į S. V. 

» " • ' • • - • • " " • - • • • • • • 

Olandija sutinka internuoti 
buvus} kaizerį 

ANGLIJA NETURI NIEKO OLANDIJA SUTINKA IN-
PRIEŠ TAIKĄ. TERNUOTI KAIZERI. 

ŽMOGUS ATRADO PINIGUS 

/ Davė $5 dovanų. 

Krautuvėje United Oigar 
Stores, Wells & Monroe ga t , 
senyvas žmogus nusipirko dė
žę ei garų ir ei "arėtų ir išei
damas paliko savo krepšiuką. 
Pamiršo. 

Krautuvės klerkas paliktą i kininkų teisme, Vokietija pr* 
krepšiuką paėmė ir padėjo ant j nešė, jog negalinti to padą 
šalies. ,. j r y t i -nežiūrint 'kuoaiškiausio 

Ui kokio pusvalandžio su-j taikos sutartyje sąlygos. -
gryžo tas žmogelis ir paklausė Pranešdama tai Vokietijos 
klerko, ar kartais jis ten ne- vyriausybė padavė sumanymą 

VOKIEČIAI IŠSISUKO NUO SENATAS VĖL SVARSTO SUTARTIES KLAUSIMĄ. 

Londonas, vas. 18. — Kuo
met talkininkai pareikalavo 
išduoti apie 900 vokiečių, taip 
gadinamų "karės kriminalis-
t V \ kuriuos norėta teisti tal-

Veikiai bos žinomas sutarties 
likimas. 

Kas Pražudė gen. Denikiną 
a 

Jo parinktoji carine taryba 
Washington, vas. 17. —Va

kar senatas išnaujo ėmėsi tar
ties taikos sutarties klausime. 

JO PRIESGINIAVIMAS>yi-
SOKIOMS REFORMOMS. 

s 

To pasekmes tegu pasiima ant Gyvens jis ten nuolatinės sar-
saves. gybos priežiūroje. 

palikes savo krepšiuko. 
Klerkas jam atidavė. 
Žmogus klerką apsikabinęs 

pabučiavo ir davė $5 dovanų. 
Nes pamirštam krepšiukyj bu
vo $1,200. 

— s * _ 

PATAISOMAS WILSONO 
ATSINEŠIMAS Į ADRIA 

TIKOS KLAUSIMĄ. 

Šiuo kartu tasai klausimas Novorosiiskas, pietinė Rusi-
aptariamas trumpai ir rimtai, j fa v a s . 16.—Svarbiausioji gen. 

Denikino pragaišties priežastis 
—tai pačių gyventojų sukili
mas prieš ji pietinėj Rusijoj. 

Pietinės Rusijos gyventojai 

Nors kartą norima pabaigti su 
tuo reikalu, kurs suėdė daug 
laiko ir padarė daug nesmagu^ 
mų šaliai ir talkininkams. 

Arčiau senato stovintieji ir Ukraina daug pakėlė vargo 
žmonės tvirtina, kad taikos/nuo bolševikų užpuldinėjimų. 
sutarties likimas veikiai bus j Kaip kojpo išganymo luke r i a - ; n a t o r h l skvHmą,"'ge*n. D^n.ki 
žinomas. Ar sutartis bus pri-;Vo gen. Denikino. Bet šituo l a - j n a , į s o d i n ė j o vientik mi>i 

j nuo bolševikų plotams jis ėmė 
iškirti civilius gubernatorius. 
Tuos paskyrė gubernijoms 
Stavropol, 3>katerinoslav, 
Krim ir Cherson. 

Tai vis buvo žmonės, arti su
sipažinę ir buvę sąjungoje su 
buvusiąja &aro valdžia. Jiems 
nebuvo svetimos nei tos atka
riautos gubernijos. 

Visas laikas, išėmus gub< r-

1 

kad Vokietija pati nurodytus 
prasižengėlius gali patraukti 
teisman ir juos nubausti, žiū
rint jų prasižengimo. Tokios 
bylos gali įvykti kadir augs- imta su pataisymais ir pasar -ba i apsivylė. i tariniais rekalaiš. Taip bu\ » 
eiausiam Uipzigo teisme. gomis, ar gal bus pavesta pa- Gen. Denkinas apsistatę bu-įi į^ praeito birželio. Tuomet 

Augšeiausioji talkininkų ta-1 tiems piliečiams apspręsti atei- vusio caro buvusiais valdinin- j a m pakišo kas mintį kad-pa-
įyba (premjerai ir ambasado- nancMais rudenį rinkimais, kaip kais ir nenorėjo nei klausyti j skirtiems civiliams <nibernato-

to nori pats prezidentas Wil-įapie jokias konstitucijines r e - j r i a m s reikia vieno* generaJio 

LONDONAS, vas. 17.—Vy- Hague. Olandija, vas. 17.— 
riausybės atstovas parlamente, (vm p a t i r t a , kad talkininkai 
Andrew Bonar Law, vakar ' p a M tarą ja nota Olandijos vy-
parlamentui pranešė, jog Ang-j riausybei nereikalauja jau iš- Washington, vas. 17.—Iš Eu 
lijos vyriausybė painformavusiduoti, kaip pirmiaus, buvusį ropos buvo pranešta, kad pre 
Pabaltijos viešpatijas, Suomiją1 vokiečių kaizerį, bet pageidau- zidentas Wilsonas pagrūmojęs 
ir Lenkiją, kad taikos ar karės j a |< a t | Olandija jį perkeltų talkininkams atsimesti nuo jų, 
klausimas su bolševikais, tai km į kokią savo kolioniją to- jei talkininkai Adriaįikos klau-
išimtinai jų pačių klausimas. j į a u s n u o Europos, 

Law sakė, kad šitan klausi- Associated Press korespon-
man Anglija nesimaišo. Pabal- (lentas čia iš ištikimų versmių 
tijos viešpatijos, Suomija i r | p a t y r ė , kad Olandija nesutin-
LenMja gali su bolševikais ka-! k a n u Vusį kaizerį pasiųsti ko-
riauti, taippat tari liaosa r-- k j O T 1 kolionijon. Bet sutinka jį 
lia padaryti taiką. Gali pasi- j apgyvendinti kur toliaus nuo 
elgti kaip patinkama. Ir už pa- Vokietijos rubežių ir didesnių 
sėkmes tegu tos viešpatijos i m e s t u 

ima ant šaves visą atsakomybę. Olandija tam tikslui,, sako-
Bonar Law tai paskelbė į pa- m . u p a i V n k a vietovę Doorn. 

duotą parlamente vyriausybei Sutinka prie jo palaikyti sar-
paklausimą: Kokių priemonių <,vha i r cenzūruoti visus jam 
talkininkai imsis, kad paragin- p rį siunciamus laiškus ir ras
ti Rusijos parubežines viešpa- t u s 
tijas daryti taiką su sovietų -Vadinasi, Olandija sutinka 

riai) perkratė tą Vokietijos 
vyriausybės paduotą sugesti-

;J4-
Nėra taip bloga, kaip pranešta; Apie tai tuo jaus pranešta Vo-' KOMPANIJA TURĖS DAR 

iš Europos. kieti jai ir padėta sąlygos, kad j BININKŲ TARYBĄ. 

i formas. Ir js su savo kariuome*- gubernatoriaus. Tad jis pats 
>ne čia ėmė veikti aršiau, kaip 

visi nurodyti žmonės butų \ 
teisingai teisiami ir teisimo, 
prižiūrėti bus paskirta taip-
tautinė komisija. tos geležies dirbtuvių kompa

nija, kurioje dirba daugiau' 
I r jei kartais Vokietija at- 7 m c h Į r b i n i n k „ f paskelbė" 

Ikituomet buvusiais caro lai
kais. 

_, (Kiek palaukus gen. Denikine 
>-' - '*•?'••»' «« mm TT. (pastebėta monarcliistiniu ten-
Reading, Pa., vas. 1/. — Vie- Į* Ar z / 

ciencijų. Ypač tas patsebėfci 
to, kuomet jis ėmė skirti 

Rusija? 
Bonar Law atsakė klausi-

man tik Anglijos vardu. Tas 
reiškia, kad Anglija pasirenka 
vidurini kelią. 

buvusį kaizerį internuoti ir tuo 
reikalu talkininkams duosianti 
g varant i ją. 

Talkininkai to ir reikalauja. 

NUTVERTAS SVARBUS 
BOLŠEVIKINIS 

AGENTAS. 

AMERIKONAI NAUJAM 
BOLŠEVIKŲ VEIKIME. 

Jis ouvo siunčiamas į 
Suv. Valstijas. 

Pienuojamas trečiasis komuni
stų internacijonalas. 

Londonas, vas. 17.—Čia su
areštuota rusų bolševikų agen
tas, kurs mėgino keliauti į Suv. 
Valstijas. Pas jį atrasta svar
bus kurstantis dokumentas. |ferencija. Konferencija įvykusi 

Amsterdamas, Olandija, vas. 
17.—Policija susekė siųlusjpla-
taus komunistų veikimo. Poli
cija tvirtina, kad šio mėnesio 
pradžioje atlaikyta slapta in
ternacionale komunistų kon 

simą ryš neatsižvelgdami į 
Amerikos norus. 

Iš Baltųjų Rūmų vakar pra
nešta, jog taip nėra, kaip pa-
sakvta iš Europos. 

laikosi savo nuomonės Adriati-
kos klausime. Bet jei talkinin
kai tą klausimą išrištų kitaip, 
prezidentas AVilsonas visgi del 
to neatsimestų nuo talkininkų 
kitais svarbiais klausimais. 
Taip jo buvo pažymėta notoje 
talkininkams. 

Enropos laikraščiai tečiaus 
notos turinį perdaug išpūtė ir 
šios šalies spaudoje išėjo nesu
si pratimų. 

Čia laukiamas talkininkų at
sakymas i prezidento notą. 

sisakvtų tuos žmones teisti, a r 
ba teisti neteisingai, talki
ninkai laikysis savo reikala
vimo, kaip rodoma taikos su-
tartyje. 

Visų tėTs,tu žmonių teišmoku ,.tai 

pienus, sulig kurių ateityje 
kiekvienoj dirbtuvių šakoj bus 
Įsteigtos darbininkų tarybos. 
Tarybosna atMovus rinksią 
patys darbininkai. Paskui iš 

pagaliaus ir pasiskelbė genera-
liu gubernatorių. 

Pasirinko patarėjus. 

Sau pagelbon jis pasrVįnko 
16 patarėjų ir pavadino speci-
jale taryba. Tai buvo jo kabi-

uosavi gubernatorius atim-įlietas, kongresas ir adminastra-
tuose nuo bolševikų plotuose, tivinė organizacija. Veikė ji 

Rostove ties Donu. Kazokų pasipriešinimas. 
Tarybos pirmininku paskyrė 

Mirus gen. Aleksiejevui, pic-įgen. Lukomskii buvusį armijos 
tinėj Rusijoj rusų armiją pa-Į-sta}*, .viršininką, ismėgintij 

Prezidentas WiIsonas, tiesa, nuosprendžius patikrins talki- vieną atstovą 
ninkai ir juos galės patvirtm^j^jįnjo, tar\'bon. Pastaroji su 
ti arba atmesti. 

PIRKITE KARĖS 
MO ŽENKLELIUS 

kompanijos viršininkais benf 
drai tarsis klausimais užmo- h 
kesčio, darbo valandų, sąlygų TAUPy 

(W.S.S.), dirbtuvėse ir tt. 

pažįstąs admirolo Kolčako vai 
Jžią Siberijoje. 

Kolčakas, atsidėkodamas 
Denikinui, pastarąjį patvirtino. narnoje Rusijoje matė aiškiai 
vyriausiuoju priešbolševikinių j senobinę nepadalintą Rusiją. 

kuomet Rusija buvo carų val
doma. Visi senyvi ir su nusta
tytomis idėjomis. Jie atnauji-

TRUKŠMAS L i ^ T U V Ų 
KLAUSIME. 

armijų vadu pietinėj Rusijoj. S p e c i i a l A t a r v b a a š t r i a i i e . 
Kares pabaigoje amenko- -pno metti Kubaninus kazoku V . \ , . * * 

K U D a u* šmosi kokioms nors refor-niški lakūnai vartojo 527 sve-

retorių. 

VVashington. vas. 18. — 
Smarkų raportą pagamino 
kongreso komitetas, kurs ty
rinėjo všios šalies lėktuvų pro
dukciją ir tam tikslui pada
lytas išlaidas. 

Helena, Mont., vas/ 17. — Sutraukus krūvon komiteto 
Montana valstijoj visiems gy- pranešimą, pasirodo, kad 
d y tojams uždrausta skirti kiek daug pinigų išleista lėktu-
nors alkoholio sergantiems vams, bet lėktuvų kaipir ne-
žmonėms, nežiūrint to, kad fe- turima. 

timų šalių lėktuvus. Oi iš sa-
Komitetas atakuoja kares sek- rV(( ^ t u r ( , j o p l . i s h } s t l } t i k 

teritorija buvo atsiskirusi nuo 

TEGU MIRŠTA, NEGALI 
GAUTI ALKOHOLIO. 

Tas dokumentas, tai laiškas j Wynkoopo namuose. Šitas 
ant kurio padėtas adresas: 'J žmogus yra Olandijos komuni-

t t 

Musų Amerikoniškus Drau
gus . " Po laišku pasirašęs Bu-
charin, trečiojo Maskvos inter-
nacijonalo prezidentas. 

Traiškė sakoma, jau gana 
prisirpęs laikas imti veikti 
komunistų partijai Suv. Val
stijose. 

Veikimo-programa. 

Laiške paduodama progra
ma veikimui. Štai kokia: 

Visur, kur tik galima, įsteig
ti iš darbininkų sovietus; 

Nuversti kapitalistus ir dar
bininkams patiems paimti 
dirbtuvių vedimą. 

Darbininkai privalo paimti 
savo rankosna maisto prista
tymo organizaciją. 

Be kitko laiške išdėstoma 
generalė pasaulio revoliucijos 
programa. <«j 

stu lyderis. 
Konferencijoje dalyvavo ko

munistų partijų atstovai iš Ru
sijos, Vokietijos, Anglijos, A-
merikos ir Belgijos. 

Buvę tariamasi apie trečio
jo komunistų internacijonalo 
pamatus ir fondą. Tai naujai 
organizacijai rusų bolševikų 
valdžia paskyrė 20 milijonų 
rublių. 

deralė valdžia leidžia ir pata
ria vartoti alkokolį vaistams. 

Valstijos generalis prokuro
ras Ford paskelbė, kad tegu 

Aštriai kritikuojamas sek
retorius Baker, pulk. Disque 
ir direktorius Ryan. 

Pirm karės lėktuvų klausi-
žmonės miršta, bet jie negali mas buvo Užmestas karės de
ganti nei laso alkoholio. 

740. Daugelis iš pastarųjų ne
pavartota, kaipo netinkantieji. 

Buvo 3,000 lakūnų. 

Karės metu apie 3,000—4,000 
išlavintų amerikoniškų lakūnų 
Prancūzijoje laukė lėktuvų. 

Karės pabaigoje Prancūzija 
karės lauke turėjo 3,321 mū
šiams lėktuvą, Anglija 1,728 
Ir Vokietija 2,750. 

Iš 4,000 padirbdintų obser-
vacijinių lėktuvų 3,000 per
taisyta lėšomis $50,000,000. Ir 
tie lėktuvai pasiųsta Europon 
nors buvo gerai žinomi jų vi
sokie trukumai. Tai aliko ka

rnoms, kokios gyventojams bu,r 
vo reikalingos. Vietoje refor-R risi jos. 

Kubaniaus kasokija turėjo m u , . t a r y h a p r a ( W j o l e i s t i v i s 0 . 
iairtftįguai savo radi} (taryba), |kiu* nepaprastus pamivmus. 
turėjo jau konstituciją ir s k a . - j y j ^ ^ a h } p a r ė d v m ų " b n v 0 

pusiau nepriklausoma* j , fc valstiečiam* savo 
j trečią dalį pelno mokėti žem-

Kazokija norėjo turėti atski- v a l d ž i a m s . 
rią savo armiją, bet, prisiėjus 

tesi 
kraštas. 

KALBAMA, KAD REZIG 
NUOSIĄS KARĖS SEK

RETORIUS. 

partamento, sakoma raporte. :*™ ^ r ? t o r i u s Baker ir direk. 
JRvan. Jie išleido 6 milijonų 

"liepsnojautieji karstai'. \doVieri}{ pataikinti Liberty 

reikalui, pavedamą vyriausia
jam rusų armijų vadui. 

Šituos visus norus, ir visus 
gražius tikslus sukoneveikė 
kazokams gen. Denikinas. Jis 
paskelbė tiesiog, jog Rusijoje 
nepakenčiamas joks separatiz
mas. Sakėsi, jis veikiąs ir veik
siąs už suvienytą ir "nepadali
namą Rusiją. 

Kubaniaus kazokų vyresnie
ji sakė: 

Šitas radikalis parėdymas 
taigi ir buvo pradžia pabaigos 
Denikino viešpatavimui. 

MINISTERIS AR STENO 
GRAFAS. 

Paryžius, vas. 17.—Daug'fa-
šoma čia apie Suv. Valstijų 
\alstybes sekretoriaus Lansin-
go atsistatydinimą. 

Laikraštyj Le Journal des 
4 'Rusija nuo bolševikų gali j Debats pažymima: 

but paliuosuota tik tupmet, jei j Ministeriax, katrie negali pa-
Karės metu lėktuvams pa-i motorus prie Bristo! mašinų, kiekviena , Rusi jos dalis ims 

gamint i iš to negauta jokių 

KITAS AMERIKONAS PA 
GROBTAS MEKSIJOJE. 

18. — Za-
mėksiko-

Washington, vas. 
catecase, Meksikoj, 
nąi plėšikai pagrobė ameriko
ną Wilson Welsli Adams. Kei-
kalauja 50,000 pesų išpirki
mo. 

Adams paeina iš Los Ange
les. 

kongresas buvo pas- ! ir paskui 
kyręs $1,690,000,000. Iš fotą pasekmių. 

Washington, vas. 17. Čia sumos išleista $1,051 .,000,000. Apie 17* milijonų dolierių 
pakilęs gandas, kad veikiai I r kuomet pasirašyta po ar- išleista " s t a n d a r d " lavinimo 
rezignuosiąs karės sekretorius misticija, tik 213 observaciji-1 lėktuvams. Ir tie paskui buvo 
Baker. Pats sekretorius atsisa- J nrų lėktuvų buvo pristatyta j suversti į krūvas, 
ko kalbėti apie pakilusį gandą.;karės laukan 

duoti savo sugestijų, bet nuo 
skyrium vaklyties sulig pac ių | l a t ( u r i k l a u s t i e s in s truk. 
atskirų tautų žmonių noro.y j t e g u b u s p a m a m y t į stenogiu 

Gen. Denikinas atsakė, jog fa|s v 
apie Rusijos 'ateitį tegu nu-1 

«y 

PRANEŠAMA APIE NAU 
JŲS ŽUDYMUS AR

MĖNŲ. 

Tiek tik atlikta per 19 mė
nesių. 

Raporte pareiškiama, į:ad ir 
tie pagaminti lėktuvai buvę 
menkos vertės. Tai buvę "lįep-
snojantieji karstai 

Reikalaujama patraukti teis
man. 

Karės sekretorius Baker 
tvirtina, jog karės metu Suv. 
Valstijose padirbdinta 11,000 

Washington, vas. 18. Ar- snojantieji karstai" . lėktuvų, 
menian National unija gavo Mūšiams lėktuvų nepadary-j Kongreso komitetas sako, 
žinių iš oficijalių versmių, ta nei vieno, tvirtina didžiu-; kad toksai tvirtinimas netei-
kad tomis dienomis į vykusios'ma komiteto narių. Tų ypa-;singas. • 
naujos skerdynės armėnų Ci- tingų lėktuvų karės laukuo-j Raporte reikalaujama pa-
licijoj, kur veikia Mustapha se gauta nuo talkininkų, ^ a i j traukti karės teisman pulki 

BOLŠEVIKAI DIRBDINA 
ANGLIJOS BANKNOTAS. 

Kernai turkų ir kurdų kariuo
menės. Apie 7,000 armėnų iš
žudyta. 

buvę kaipir kokie mediniai žio-į ninką Deeds iš Dayton, kaip 
gai, %ik viena lėktuvų imita-; reikomenduoja Charles E. 
ci ja, kaipir medinės armotos. j Hughes. 

spręs steigiamasis susirinki
mas, sušauktas Maskvoje, kuo
met Maskva bus paliuosuota 
nuo bolševikų. Bet ligi to "lai- * , " ~ T ., 
, . .- • • 11 _^- „ „ Berlnyas, vas. 17.—Laikras-
ko iis nenori nei klausvti apie , „ -^ ™ 
kokį ten atskiriu grupių vai- ^ ^ages Zeitung grafas Re-
a i n i s ventlow rašo, jog rusų bolse-

I vi kai labai daug dirbdina 
Pasiskelbė g«neraliu guber- j(klastuoja) Anglijos banknotų. 

natoriu. JTos banknotos platinamos."ne 
Praeitą pavasarį gen. Deni-I t i k Pa^ ioJ R u sy°J» hei i r c e n -

kinas su savo štabu aps%yve- j tralinėj Europoj, 
no Rostove. J o armija buvo u | - Reventlow pareiškia, kad tuo 
ėmusi didelius žemės plotus. 
Vyko kariauti. Bolševikai vis 
toliaus atgal buvo stumiami. 

Kiek palaukus, atmuštiems 

keliu bus labai pažeista Angli
jos prekyba Rusijoje ir kitur. 
Anglijos pinigų kursas ims 
pulti dar žemiau. 

file:///alstybes
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D R A U G A S Treoiudienis, vasari* lS 192(1 TrJ 
« • 

LIETUVIV KATALIKŲ MĖNRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHKAGOtf IR l / s l i NYJE: 

Metams $«.00 
Pusei Metų 3.50 

SUV. VALST. 
Metams -.-.- $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata, mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus J regis
truotą laišką.' 
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Lietuvos Laisves 
Sukaktuves. 

Vasario tti <i. v ra amžinai 
minėtina lietuviams diena, nes 
joje \lJ\$ metais Lietuvos Ta
ryba paskelbė mns tėvynės ne-
prigulmybe. Antrosios to link
smo atsitikimo sukaktuvės šį
met Chicagoje išėjo labai gra
liai. 

Labiausiai pasižymėjo To\vn 
ot* Irakiečiai. Dideliame IVo-
ples Theatre prie 47-tos ir So. 
Marshfield ave. apie pustrečio 
tūkstančio sėdynių jau buvo už
imta pirm laiko nuskirto iškil
mėms pradėti. Pusiau aštunta 
jau nei žmonės turintieji inei-
gos ženklelius negalėjo į sve
tainę jtilpti. 

Lygiai paskirtu laiku atva-
žiavo Lietuvos Misijos pirmi
ninkas, p. Vileišis ir jo pagal
bininkas majoras Žadeikis 
Kun. Žoliaus nebuvo, nes jis 
se^ga. 

Vakarų pradėjo p. J . J . Klias 
anglu, kalba, paskui p. Vileišis 
aiškiai ir nuodugniai kalUjo 
apie Lietuvos valstybės turtų 
ir jo santikius su dabartine pa
skola. 

Jam pabaigų*, vakaro vedė
jas pavedė kalbėti kun. V r. Ku 

Mildos svetainę ir ten taippat 
sukėlė žmonių upę. Paskui 
kun. Bųeys pasveikino susirin
kusius Lietuvos neprigulmybės 
šventėje. Po to ėjo p. Šimkaus 
drama toliau. Pabaigęs prakal
bų pas Town of Lakiečius p. 
Žadeikis nuvažiavo dar į Mil
dos svetainę. I r čionai iškil
mės pasibaigė vėlokai. 

Viena, gal, klaida pasidarė, 
kad taip svarbioms sukaktu
vėms netapo paimtas milžiniš
kas Coliseum, kuriame Ohiea-
gos lietuviai butų galėję paro-
ryti visas savo jiegas, feet ir 
tas kas įvyko dideliai linksmi
no dalyvavusius. Matyt, kad 
Lietuva yra ir bus neprigul-
minga. Sunkiau buvo tą nepri-
gulmybe gauti, lengviau bus jų 
išlaikyti. 

Lamingo Atsisa
kymas. 

Laikraščiai dabar negali 
skųstis, kad nėra apie kų rašy
ti. Laivų pardavimas už pus
dykiai, užrubežinių dalykų sek
retoriaus atsistatydinimas, tai 
vienos dienos nuotikiai. 

Republikonų spauda kaltina 
VVilsona, kad jis tankiai maino 
sekretorius. Sekretoriai, tiesa, 
mainėsi ir mainosi. I žrubeži-
nių dalykų sekretorijatas tų 
permainų prityrė kuoiabiau-
siai. 1-915 metais pasitraukė 
Bryan'as, dabar 192t) metais 
pasitraukia Lansing'as. J is pa
sitraukia taip urnai, kad neži
nia nei kas užims jo vietų. J i s 
pasitraukia taip, kad jis pats ir 
prezidentas nedangsto to pasi
traukimo kokiais nors švelniais 
žvilgsniais, tik stačiai ir viešai 
paskelbia, jog sekretoriaus 
nuomonė* užrubežinių dalykų 
vedime nesutinka su preziden-
i o nuomonėmis. Diplomatai re
ta} tąįp atvirai kalba. 

YVilsono ir Lansingo laiškai 
nepasako kame tuodu Ameri
kos politikos vedėjai negali sų 
šilaiti. Visuomenė norėtų įspė
ti nesutikimų priežastį, dėlto 
siekia į praeitį. 

Prezidentas labai aiškiai sa-
ir sako norįs, kadSuvienytų 

V 
Kun. Strimas. 

Pirmutiniai [spūdžiai Lietuvoj 
Po ilgos ir begalo nuobo

džios kelionės jau artinuosi 
prie Lietuvos. Štai Allenstein, 
kur Hindenburgas 1914 m. pir
mutinį kartų smarkiai supliekė 

buvę šalti, net dabar jau kuria
mi. Žmonių pilna, kalbasi gar
siai ir patylomis. Visų kalbos 
rimtos, nuolatos, girdėt "mųs 
traukulys," u musų valdžia," 

rusus. Stoviu prie lango ir dai- j "mūsų kareiviai." Daug žyde-
rausi į visas puses, kad pama- Hų. Tarpu savęs kalbasi žydiš-
čius pėdsakus karo. Reikia pri- kai, bet užklausti, kaip moka, 
sipažinti, kad nuo Allenstein 
iki Eitkūnų nors važiavau ge
ležinkeliu apie tris valandas, 
mačiau tiktai* apie 15 triobų 
naujų, sutaisytų, matyt karės 
buvo sunaikintos, šiaip viskas 
tvarkoj ir čielybėj. Nematyt jo-

taip atsako lietuviškai, arba 
atsiprašo. Kadangi tamsu, nie
ko nematyt, turiu pasitenkinti 
tuom, kų pasakoja klebonas. 
Virbalis esųs sveikas, bet visu 
pageležinkeliu daug vietų išde
ginta. -Vokiečių jau nėsa nei 

KO 

Valstijų Senatas patvirtintų 
Taikos Sutarti. Lansingas par
važiavęs iš Paryžiaus išsitarė: 
" J e i Amerikos žmonės žinotų, 

čiui, kuris priminė kaip 1>asek [ką ta sutartis reiškia, jie jos 
minoras buvo Lietuvos žniouių niekuomet netvirtintų. ' • 
darbas ir ištvermė. Tuodu dai k 
tai davė nepnguhnybę. Jų rei
kia sutvirtinti paskola, kuri ta
po Lietuvos Valstybės Tarybos 
užgirta sausio W d. Toliaus 
kalbėjo kun. A. Skrypko apie 
Lietuvos praeitį. Paskui majo
ras Žadeikis ilgoje kalboje da
vė daug žinių iš gyvenimo ne-
prigulmingoje Lietuvoje. 

Keliomis minutomis j>o pu
siaunakčiui imta garsinti kiek 
katras kolektorius " tų vakarų 
pardavė Lietuvos bonų. Pasi
rodė parduota už 16,050 dolie
riu. Pirmininkas sakė, kad rei
kia įsivaryti į 20 tuksiančių. 
Vienas po kitam nauji pirkikai 
pakėlė skaitlių iki dvidešimties 
tūkstančių trijų šimtų dolieriu. 
Tada p. Elias tarė : " N e r s aš 
esmi jau pirkęs, bet dar perku 
už 200 dolieriu/ •Tokiu Indu 
susidarė 20,500 dolieriu vienu 
vakaru vienoje svetainėje. 

, Tat ir užbaigta Lietuvos 
himnu. 

Tnom tarpu Mildos svetainė
je aut So. U^lsted St. buvo ki
tas susirinkimas tyčia padary
tas Nepriguunybės Sukaktu
vėms paminėti. Ir ten visos vie
tos buvo užimtos. Žmonės šne
kėjo, kad daugelis grįžo neįtil 
py į vidų. Tenai lošė tam tikslui 
parašytų p . Šimkaus veikalų 
apie tai, kaip Lietuvos Šiauliai 
gina tėvynę*nuo lenkų.* 

Atlaikęs prakalba Tauru of 
Lake p. Vileišis nuvažiavo į 

Bet pavojinga yra iš to spė
lioti, kad prezidento ir buvusio 
sekretoriaus skirtumai aiškus. 
Sutarties turinio svarbiausioji 
dalis yra Vokietijos sunaikini
mas. Lansingas nėra Vokieti
jos užtarėjas. Kada jisai už
ėmė Bryan'o vietų Amerjkos 
užrubežinių dalykų sekretori-
jate, tai jisai ėmė smarkiai ir 
aiškiai vesti Suvienytų Valsti
jų politikų, prieš vokiečius. Jo 
sustatytąsias notas vokiečiams 
Prezidentas taip subraižyda
vo, kad iš jy beveik nieko nelik
davo. Tai-gi Lansingas buvo 
didesn is vokiečių p r i e š in inkas 

negu pats \Vilsonas. 
Pabaigoje 1916 m. AVilsoftai 

rengė taikų talkininkų su vo-
V-kiečiais. Lansing'as tuom tar

pu žiurėjo, prie kurios kariau
jančios pusės naudingiausia 
prisidėtu Amerikai. Keturiems 
mėnesiams praslinkus Ameri
ka nepadarė taikos, tik įstojo į 
karę prisidėdama prie talki
ninkų. Tai-gi išėjo taip kaip 
LansingV) norėta, o ne taip 
kaip AVilsonO' kalbėta. y 

Savo laiške vasario 11 d„ 
1920 m. Wilsonas nusiskundžia 
Lansingu; "Sinee my return ta 
\Vaehington I have been struck 
by the ntunber of matters in 
whieb you bave apparently 
tried to fbrestal my jndgenient 
by l'ormulating action and 
merely asking my approval 
\vlien it was impossible l'or nie 

kių griuvėsių nei Įsrutyje dūko. Kaimuose duonos ir prie 
(Iusterburge), nei Stalupėnuo-j duonos užtektinai. Vargas tik-
se, nemačiau nei naujų triobų j tai bežemiams ir vargdieniams 
arba sutaisytų, gal kur pakraš- j miesteliuose, nes brangenybė 
čiuose ir sunaikinta, bet prie i didelė, o uždarbių nėr. Gyvulių 
geležinkelio v iekas sveika, fetai į l aba i m a ž a i , ' daug iaus ia i du ra-
jau EitkųnaL Stotis sveika, bet I guočiu ir du a rkliapa taikiu ga-
šale pusėtinai griuvėsių: vokie- Įima surasti pas ūkininkus. Bet 
čiai valo vietas, veža plytas, i galima rasti ir tokių, kų turi 
rengiasi pavasarį visas lieka- po 5—8 arklius ir raguočius— 
nas karės panaikinti. Už pusės; n ikė jo papirkimais iš vokie-
valandos jau Kybartuose. Pra-! čių nagų išsisidęti, bet yra ir 
deda tamsyn eiti. Širdis smar- tokių, kų nieko neturi. Kairauo-
kiau plaka, visas kaip karkti- se sunku su drapanomis ukinin-
nėj, kų-gi tenais pamatysiu, ra- Lkąms, o vargdieniai, tai vos lo
siu? Jau stotis. Sveika. Aplin- pais karstosi. Pirkti galima 
kui griuvėsiai, dera pusė Ky- gauti visko, tik brangenyl>ė, 
bartų išnaikinta. Stotyj pilna kur gausi tų pinigų, 
žmonių, daug mūsų kareivių.1 Beklausydamas pasakojimų 
Ineinant į stotį peržiūri pasus, klebono, dvasioj kitaip sau 
liepia sudėt visus daiktus, bus j m a n i a u . Jums sunku, tai tiesa, 
peržiūrėjimas. Pas kų ras, kų j o c t atvažiavus čionais su dolie-
nors naujų, reiks užsimokėt j r į a į s g a i į gyventi kaip ponas, 
muitų. Belaukiant peržiurėji-! Tik supraskit už dolierį 50 
mo, pradedu <lairytis, klausylis m a rkių. ( t u r iu nors dabar pa
kalbu. Kalba daugiausiai lietu- i s k i n t i , kad Lietuvoj visur 
viškaį, l>et girdėt žydų, lenkų ir vaikščioja vokiškos markės, 
rusų kalbos. Muitinės valdinin-! lietuviai jas vadina auksinais; 
kai labai mandagus, kalba lie-|avi markės sudaro rublį. J Lie
tuviškai, jeigu kas nesupranta, j t u v a važiuojant geriausiai 
tųsyk kitokia kalba atsiliepia, j mainyt pinigus ne pas visokius 
Kareiviai linksmi, nors ne taip , vertelgas, ' tik gerose baukose. 
kaip Amerikos, bet gerai ai>si- j Pasilik apie 130 dolieriu, apie 
rėdę, žiuri visur tvarkos, po- įvU)0o n mrkėmis, o kitus paimk 
draugiai žiuri, kad kas be pa^o druftais-čekiais ant Berlyno, 
ar be muitinės į L i e t u j ne-i Kaune mūsų bankai išmainys, 
įsprustų. Už valandos visi for- j Galiu nurodyt'tokį bankų "Lie-
mališkumai pabaigti. Einu už-i tUVos. ūkio bankas"). 
kasti, nes nuo ryto dar nieko' * yj^ mmo užkandį Amerike 
nevalgiau, davau gerų gabalų tikrai bučiau užmokėjęs apie 
keptos kiaulienos su bulvėmis, j dolierį, o čia 30 centų. Už gele-
duonos kiek tik nori (juodos, j £įnfce]į ( a p j e | Q viorstų) 26 
lietuviškos ir pusbaltės), pri- m a r k ė s , o Amerike reikėtų 
dėjo du stiklu puikaus alaus. $2.40 mokėti, markėmis-auksi-
Tikras balius. Xa, manau *au uais bus 120. 
valgio, matyt, Lietuvoj yra.Beti j a u Kaune. Pilna kareivių, 
kiek čia reikės užmokėti, ar už- } [ a t Lietuvoj dabar karės sto-
teks dolierio? O-gi 15 markių!, vįgt v į s u r kariška valdžia, 

Kaip, tiktai 15 markių? už to- pri^gtam netoli mūsų "bro-
kį užkandį? Taip 15 markių i į a į» lenkai, kareiviai visur ji i 
(centais—30 centų). U b a i ga- j i a ukį a . \r čion peržiūri pasus, 
rai ir valgio turi, ir nebrangus, j Mieste-mažiaus, negu kitados, 

Visai jau tamsu. Traukinys Į judėjimo.-
pradeda judėti. Buvau pirkęs, Reikėju juoktis į valias, ka-
bilietų antros kliasos į | da susikrovęs savo daiktus į 
Kaunu. (26 markės 10'žydelio rogutes, pusiau gulė-
pteningų (lietuviai sako,damas ir kojomis sniegų brauk 
26 auksinai 10 skatikų), I damas, nuvažiavau miestan 
l>et sutikau vietinį klebonų, ku- j ieškotų nakvynės. Gulėjau pas 
ris nori važiuoti Kaunan, tai į pažįstamus, tai nėr kų pasako-
metęs antrųjų kliasų. nuėjau į j ti apie nakvynę. Iki gerų gai-
trečiąjų, kad galėčiau su juom j džių pasikalbėję sugulėm. Ant 
pasikalbėti. Pirmiaus vagonai rytojaus, atsimindamas visas 

to form an independent judge-| nuodugniai ištirti dalykų. Tik-
ment because I had not an rieji diplomatai gal taip nei ne-
opportunity to examine the j mintys, bet vidutinienis skaity-
cireumstances with any dęgreeį tojų sluogsniams galima bus tų 
of^ndependence" (t. y. Sugrį-jmintį pakišti per laikraščius, 
žęs į VVashingtonų aš nustebau Iš to pakišimo gali 'būti tiek 
išvydęs, kaip daug dalykų, ku
riuose tamista matomai, ban-

naudos, kad vokiečių • neapy
kanta amerikiečiams arba pa-

dei užbėgti;mano nuomonei už j ̂ mi a r b | f c m ) r ] 
akių pradedamas veikimų ir 

žės. 

\ 

mano pritarimo klausdamas 
vien tada, kada aš negalėjau Kuomet Anglija visokiais 
susidaryti sau neprigulmingčs j budais baugina Amerika, tai 
nuomonės del stokos progų šiek j stiprindama Japonijos ir Mek-
tiek ištirti aplinkybes). sikos sutartį, tai žadėdama pa-

Vokiečių politikai, skaityda- kirsti Amerikos turto vertę, tai 
mi tuos žodžius galės mintyti i israsdama budus pigiai įgyti 
maždaug šitaip: ^\Vilsonas Amerikai pi-iklausaučių laivų, 
nekaltas už Amerikos karę su tuomet Vokietijos neapykanta 
mumis. Tų padarė Lansingas yra ueparuuki Amerikai, tuo-
sutrukdydamas taikos tarpi- : met ir atsisako iiuo savo vietos, 
ninkavimų, apipainiodamas Amerikos užrubežinių dalykų 
prezidentų ir neduodamas jum , vedėjas. 

kalbas, išbėgau miesto žiūrėtų, 
žmonių upo tėmytų. Kaunas 
visas sveikas, keliose vietose 
tik uždrėkstas, bet to negalima 
pavadinti išnaikinimu. ] akis 
metasi, kad šeši metai namai 
nebaltyti, stogai netepiioti. Ma
tyt ir langų išmuštų, stiklas 
brangus: už diktokų kvartkų 10 
rub.—20 auksinų, centais-gi 40, 
priegtam stiklo sunku labai 
gauti. Žmonių ūpas puikus, vi
si džiaugiasi: nėr jau Lietuvoj 
vokiečių, kolčakininkų, bolševi
kų. Liekti vien tik lenkai, bet 
su jais nepoilgam apsidirbsim. 
Labiausiai'džiaugiasi visi ka
reiviais. Negali atsigerėti jų 
drąsa. Vienas lietuvis kareivis 
dnjsiai imas net 10 priešų. Kad 
tik turėtų į valias ginklų, amu
nicijos, butų sottls, aprėdyti, 
visi priešai dulkės iš Lietuvos. 
Papasakojo tokį dalykų: vokie
čiai su kolčakininkais piešia 
Šiaul ius . L ie tuv ių pulkai vaka
re pėkšt i i š t r aukė iš K a u n o , 
rytmetyje jau buvo Šiauliuose. 
Laisvi žmonės iš apygardos 
Šiaulių išardė kelius, sunaiki
no geležinkelius, tiltus, teleio-
nus, telegrafus. Vokiečiai, pa
matę tokį upų iš žmonių ir ka
riuomenės, pradėjo prašytis, 
kad juos nors gyvus išleistų. 
I r taip sau išsinešdino. Nei vie
nam lietuviui negalima užsi
minti—busim po svetimais. Vi
si pasirengę greičiaus žūti, ne
gu vergaut, ir ta dvasia suvar
gusių mūsų armijų kasdien ve
dė prie pergalės.- Prieš Kalėdas 
buvo tokis laikas, kad valdžia 
nei kareiviams nieko negalėjo 
duoti per kelis meru sius, vie
nok tarnavo dovanai ii priešus 
ginė lauk. Šiandie reikia neduo
ti tai dvasiai užgesti. Kariuo
menė turi būti aprūpinta. Iki 
šiol Lietuva iš niekur negavo 
jokios pagelbos iš svetur. Prie 
pasakų priguli: gavo Nginklų. 
gavo amunicijos, gavo pinigų. 
Ginklus ėmė iš priešų, arba 
slapčiomis, dvilinkus pinigus, 
mokėdami, iš Vokietijos—užta
tai ir su pinigais sunku. Visi 
stebisi ir nuolatos klausinėja, 
kodėl iš Amerikos nevažiuoja 
vyrai į mūsų kariuomenę, ar 
toki ten jau bailiai, ar jau te-
nais suvisu apie tėvynę užmir
šo? Visi stebisi, kur yra ame
rikiečiai su dolieriais, mes pa
skutiniais kųsniais, paskuti
niais drabužiais dalinamės su 
kariuomene, o jie kur? Mat, 
buvę daug tokių atsitikimų, kad 
tėvas kelias mylias vežė jaunų 
šimelį į Kauna, davė jam ark-
liukų, maisto maišelį ir prašė 
valdžion, kad tik priimtų j ka
riuomenę. 

Linguodami galvomis kalba, 
kad negali suprasti amerikie
čių. Čia vokiečiai pradėjo sta
tyti dideliausių dirbtuvę, neuž
baigė ir dabar riogso. ' Pigiai 
butų galima nupirkti, o paskui 
saujomis pinigus sau žerti. Pas 
mus linai, už mųs linus svetimi 
varžosi, mes turim vilnų, girių, 
odos, sodų, javii daugybės; vi

sas mūsų gėrybes svetimi ima, 
pralobsta, o amerikiečiai su 
dolieriais tarp svetimųjų pel
ui j a. Ųž gerų žemės margų mo-

o žiūrėk, kų padarė Atstatymo 
Bemirovė (Development Cor
poration): Mykolui Mikučiui, 
ta pačia diena, kada tu gavai 

ka dabar 1000 markių <2Q dol.), i 50 markių už dol., už 700 dol. 
svetimi tų žemę griebia. Kas j davė tiktai 13,000; į vietų 3«v 
turėjo pas mus šiek tiek mar-jOOO arba nors 29,400, tiktai 13,-
kių—uždėjo valgyklas, ręsto- j 000. Man netikint parodė ir 

raštų tOs bendrovės. Aiškiai 
parašyta už 700 dol. 13,000 
markių. Prekybos ir Pramonės 
bankas jokiu būdu nesutiko 
duoti sulig Jmn?o, nes aiškiai 
parašyta, kad mesv galim duoti 
tiktai'13,000, tai žmogelis ir 
išvažiavo tuščiomis. Reiks sa
vo dolieriu ieškoti, reiks važi
nėti, rašinėti. I r taip negražiai 
padarė lietuvių bendrovė. 

Aiškinau visaip, kud čia gali 
būti klaida, arba koks nesusi
pratimas, bendrovė atiduos su
lig kurso ir-iškaščius žmogui 
sugrųž ins , be t j i e i r pas i l iko 
prie tos nuomonės, kad pas a-
merikiečiuiš inaža i š i rd i e s , ru
pi j i ems tik do l i e r i a i , k a i p pa -

ranus, viešliučius. Bet tų mar
kių mažai, su amerikiečių dolie
riais viskų padarytume. 
. Aiškinau, kiek galėdamas, 
palaukit, pavasaryj bus ameri
kiečiai su dolie/iiais; dėlto jų 
su dolieriais, ir jaunimo į ka
riuomenę iš Amerikos nematėt, 
kad amerikiečiai beveik nieko 
nežino, kas čionai darosi. Kaip 
sužinos, pulkais eis. Kokis ūpas 
pas jus, tas pats ir Amerikoj. 
Nesibijokit, amerikiečiai matė 
vargo į valias, moka dirbti, 
nieko nenusigųs, reik tik padė
jimų Lietuvos jiems nušviesti, 
pamatysit čia jų bus galybės. 
Galiu sakyt , k a d v i sa p i rmą 

dienų tokiuose pasikalbėjimuo 

nu 
Mi 
tri 

to. 
Me] 

sius 
skyrij 
prak{ 

VU 
varoi 

Kv| 
kiuo 
sižiui 
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raadii 

se praleidau. Linksma begalo j ^ e k s , tai gyvam žmogui kailį 
matyti tokį upų, o dar link- j nulups. 
smiaus darosi, kada žmogus! Matot pirmutinės dienos 
žinai, kad amerikiečiai dau- į s p udžius. Gerų kur kas dau-
giaus gali padaryti, negu Lie
tuvoj tikimasi. 

giau. Verta del Lietuvos pasi
darbuoti. Lai gyvuoja nepri-

itžtatai, broliai amerikiečiai, gulminga laisva Lietuva, lai 
mokėjot svetimiems paskoloms ! gyvuoja amerikiečiai lietuviai, 
sukrauti dešimtis milijonų, pa- ' aš žinau, kad jie Lietuvos nie-
rodykit, kad Lietuvai dar dau- ; kados neužvils, 
giaus 'galit duoti, tegu netikiu- Kaunas, 9-1-1920 m. 
tieji Tomai žino, kad lietuvių i -==? 
dvasia, širdįs visur tos pačios: į%%®ęĄ&>*ww%>%QA**&%<v&&&&&®x 
jus dedat vargą, kraujų, mes CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
tuom tarpu dėsim dolerius ir Į ___^____ 
kraujo nepasigailėsim. Ta pa- j Kas tiktai i i Cicero norite 
skola pražūti negali, Lietuva j gauti ''Draugą/' arba paduoti 
turi turtų galybės. Džiaugiausi jį jį apgarsinimų, ar kokį dar-
lietuviais, linksmai, drųsiai gy-'; ba (jobų) kreipkitės prie p. 
riau amerikiečius, tik štai i r j ̂ . Valančiaus. 
pakiša man: a, a šia tau tavo 
amerikiečiai! Patsai sakai, 
kad Amerike gavat už 1 dolierį 
50 markių, šiandie pas mus už 
dolierį duodama 42-43 markės, 

= 3 = 

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

knygių ir kitokią knygų. 
Pasinaudokite. 

T -
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I 
Geriausia dovana savo giminėms, laikraštis: 

"AMERIKOS ŪKININKAS" 
Jo niekur ncužlaiko ant I-IIIM'/JŲ. nes bepurtyviškus ir vien tik 

aprašo apie ukininkystę. 
Amerikoj ant metu: 

• • . , $!.<«*, 
$1.25. 

k a i n u o j a 
Lietuvoj . . . . 
Tau tas doleris tai niekas, o ta ro Draugam* 

didelis džiaugsmas u gausi padėka. 
.Adresuok: -. . . . 

ir Giminėms bus 

"AMERIKOS ŪKININKAS," 
BOK 96 :-: Hart, Michigan 

=sr 
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PIRKITE SAVO I 

IIIIMlilIlIlIlIlHIIII 

Plaunamą Mašiną ( 
s 

nuo pasitikimos kompanijos § 
čia pat, nereikia nei į miestų | 
važiuot. ( i 

Pristatome j visas miesto i 
dalys. į 

KALUZNY & CO. I 
5041 So. Ashland Ave. 

Tol . B o u l e v a r d 7899 

2804 Milwaukee Ave. 
Tel . I r v i n * 5095 

IlIIIIIIIIIIIftltlillIlIltlIlUlllllllIlllUiltlIliuUIlIlUIIIIIIUlIlIHIllfl 
mmšm 
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PIRK! PIRK! PIRK! 

n 
i 

Lietuvos Laisves Bona 
i 

^EIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINIU RESPUBLIKA 
Bonai ant 100 dolieriu ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolieriu) įkalinami 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į LieturosJKisijį prisiąsdami pinigus: 

257 West 71«t Street New York City 
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Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs istenia ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
s k y r i u s , k u r k i e k v i e n a s g a u n a s e r o * 
praktikos beaimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jieg*. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko* 
ktuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet k u r i ^ 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

f 
J. F. Kasnieka, Vedf jas • 

190 N. STATE STREBT, CHICAGO. 
Kampas Lake St , ant 4-tų lubų 

* -

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
~¥ 

M 
i • • » » » — «>»»•> — » » •» m>į£ 

WEST PULLMANN, ILL. 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas , 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—o ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

SI 14 W. 42nd 81. 
Telefonas MeKinley 4183 

Valandos: iki 10 išryto. 

" V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

TeL Central 5478 
Gyvenimas. 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 

S. D. L4CHAWICZ 
Lietuvys Gr&borius patarnauju, laldo-

uvėas ko pigiausia. Reikale meldžiu s t -
•diaukti. o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, U I 
Tei. Canal 2199. 

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

K a m p . 4 9 C o u r t 
R e s . 1 2 2 9 W . 4 9 A v e n a e 

T e l e f o n a s C i c e r o 1 4 6 4 
O f i s o C i c e r o 4 1 

g » R * M B L I E T U V I Š K A I 

. « 

-a 

Dr. I. L MAKARAS 
L i e t u v i s G y d y t o j a s i» C h i r u r g a s 

I RuNeUmde: lSfMM So. .Ulchisraa A » e . 
Telefeaas Ponauta 34* Ir Pel lmaa 31M 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Krtver*;* vskake nuo* 5;3S iki 7:00 
T u l s f — s sTants 79S. 

K—~ — S 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 603J 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
6' po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

• » • • — » » • • m m m m*m • • » » • įg 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vl*t* 
33*3 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo » iki 11 ryte: nuo S iki 
4 po piety: nuo 7:10 Iki »:<0 vsksre 

Telefonas Yards t644 
Ofisas: 4712 So. Ashland A ve. 
Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7048 

J f » • • • r r n r • • • • • • • . 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 0" ryto iki 0 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 S©. ASHLAND AVI&UE 
arti 47-tos Gatvėn 

• m » ! » » • » • ! » » • ••••1 

K — X 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIK0L1S 
LJBTTTJVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Psrksk* savo gyvenime vista 1 

Bri«hton l'srk. 
t f 14 W. 4»rd Str***.. 

TeL Mcstlnlęy « • 
(47 tr Wss* sai.) 

Valaodos: 10 ryto Iki 3 po P««tw. 6,3»1kl 
s:10 vak*** Nedėliomis • Iki U vytasa 

TeL Boulevard 140 
įįmm m> m>m m m m m m m, • 

Sausio ia d., 1930 m., &v. 
Petro ir Povylo parapijos bu
vo metinis susirinkimas. Išda
vus klebonui atskaita, pasiro
dė, kad šiais metais buvo inei-
gų $7,509.11, išlaidų-gi $5,-
385.75, kasoj pasilieka pinigų 
$2,123.36. Westpllmaniečiai 
niekad dar neturėjo gale metų 
parapijos kasoj tiek pinigų, 
kiek šį metą. Ačiū už tai darb 
sėiam klebonui ir parapijiečių 
duosnuinui. Iš likusių pini
gų tapo atmokėta $1,000.00 
skolos, nuošimčiai už puse me
tų ir insuransas atnaujintas 
ant 5 metų. Skolos parapija 
da r turi $21,500.00. * 

Kiek matytis, parapijos da
lykai kas kartų gerėja. Atei
nantį rudenį rengiasi atidaryti 
ir parapijinę mokyklą. Parapi
jos susirinkime jokių neužsiga-
nėdinimų nebuvo. Visi tarėsi 
kaip broliai parapijos dalykuo
se. Knygos pasirodė taip pa t 
vedamos geroj tvarkoj. \ pa-
ra|>ijos komitetą pasilieka iš 
praeitų metų sekančios ypatos: 
P. xMikolaitis, V. Galdikas, J . 
Dočkus, A. Viliušis, A. Žitke-
vičia ir J . Meteišis. Nauji iš
rinkta sekantieji: J . Mečius, J . 
.Jankauskas, A. Malakauskas, 
1\ Kuzavas, A. Toliušis ir J. 
Kuršiu skis. Visi įeinanti į ko
mitetą yra geri katalikai ir 
darbštus vyrai. Klebonas su 
darbščiais komitetais galės 
daug ko gero nuveikti parapi
jos naudai, šiais metais \vest-
pullmaiiiečiai sumanė atmokė
ti visų parapijos skolų arba 
nors pusę ir jau pradžia yra. 
nes keletas desėtkų žmomų jau 
prisižadėjo Įmokėti po 100 dol. 
už ką gaus amžinų sėdynę ir 
taps amžinais g"arbės nariais 
Šv. Petro ir Povylo parapijos. 
Ant. ir Agota Malakauskai, Jo
nas ir Rozalija Kastantinavi
riai jau savo šimtines įmokėjo. 
Yra viltis, kad trumpu laiku 
bus galima gerokai skolos at
mokėti. 

Vasario 1 d. susitvėrė komi
tetas pardavinėjimui Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. { komi
tetą ineina: J . Sorpkas—pirm., 
J . Balsis—rast., Narniontas— 
ižd. Stotys randasi keliose vie
tose. Ateitis parodys, kiek 
Nvestpullmaniečiai atjaučia Lie
tuvos laisvės gerovei. 

Vasario 8 d. Lab. Sąj. 10 kp. 
turėjo susirinkimą. Nauja val
dyba tapo išrinkta iš sekančių 
ypatų: B. Šimkus—pirm., K. 
Šimkus—prot. rast., J . Balsis 
—-fiii. rast., A. Vainauskas— 
ižd. Nauja valdyba pasiketino 
kiek galint darbuoties labdary
bės labui. Nutarta birželio mė
nesyj surengti pikniką p. P. 
Kareekio darže ir kiekvienas 
labdarybės narys turės paimti 
po 5 tikietus ir pinigus užmo
kėti iškalno. Tokiu būdu bus 
užtikrintas pikniko pasiseki
mas, v'isi užsimokėję mėnesi
nes i j- nesant jokių svarstymų 
susirinkimas tapo uždarytas. 

Ten Buvęs. 

Didžiausioje sumoje bonų iki 
šiol pirko M. Jocaitė, nes už 
$500.00. Po ją seka kun. H. J . 
Vaičiūnas—už $200.00. Eiti 
pirko mažesnėse gumose. 

Ketvirtadienio, vasario 19 d., 
7 vaJ. vakare, sion kolonijon 
atsilankys Lietuvos Finansinė 
Misija. J i bus priimta iškil
mingai ir trukšmingai. Minia 
ją pasitiks ties Cicero ave. ir 
12th St. Pasitikime dalyvaus 
miesto administracija. Pamar-
šavus po gatves, susirinks į Šv. 
Antano parapijos svetainę, kur 
bus prakalbos. Šv. Grigaliaus 
choras dainuos, benas gros. 
Prie to viso dar ir fireworks 
šaudys. Žodžiu, ši kolonija nė
ra mačiusi tokios iškilmės, ko
kia bus tą vakarą. 

Pr. 

LAIŠKAS 'DRAUGO 
REDAKCIJAI. 

1 » 

— _—— 

BROOKLYN, N. Y. 

Jurgis ir Marijona Tuniaso-
niai nemažai nudžiugę. Vasa
rio 9 d., š. iu., juos atlankė gar
nys. Paliko buinų sūnelį. Mo
teris palengva sveiksta. 

P a s Tumasonis yra plačiai 
visuomenei žinomas. Jį pažįsta 
visa Chicaga. Dabar jis yra 
sekretorium Liet. Raud. Kry
žiaus rėmėjų organizacijos. 

Linksma, kuomet lietuvių 
veikėjų šeimynos dauginasi. 
Geros sveikatos. 

# r 

Jr, 

MELROSE PARK, ILL. 

CICERO, ILL. 

Liet. Laisvės Paskola. 
— — — — — 

Lietuvos Laisvės Paskola 
šioje kolonijoje pažangiuoja. 

Vasario 9 d. Cicero stoties 
iždininkas, p. J . Mockus, Fi
nansinei Misijai pasiuntė $1,-
735.00. Iki vasario 11 d. aštuo
niolika ypatų išpirko L. L. P. 
bonų sumoje $1,900.00. 

L. L. Paskolos vietinis komi
tetas pardavinėjime bonų dir
ba išsijuosęs. Įgaliotiniai, ku
rie buvo išrinkti vaikščioti po 
namus Melrose Parke, lenkty-
niuoja vieni su kitais. Kiną, 
kad tik daugiau parduoti L. L. 
bonų. Žinoma, nemažai randa 
ir tokiu lietuvių, kurie nors vi
sai neatsisako pirkti bonų, bet 
kažko laukia.lšsikalbėjus,kož-
nas vionas beveik sako pasiren
gęs yra grįžti Lietuvon, kuomet 
rubežiiii bus atdari. Sako, ta
da pirksiu bonų, kada važiuo
siu Lietuvon. 

Žinoma, dauguma mūsų grį
šime Lietuvon, bet pirm negu 
grįšim ižkovokiin Lietuvai lai
svę, užtikrinkim savo kelionės 
galą. Užjauskim savo brolius, 
kurie šiandie Lietuvoj dirba 
sunkiausius darbus. Pagelbė 
kini jiems dabar, kad parvažia
vus Lietuvon nereiktų žiūrėti, 
ar neateina koks činovninkas 
bei "prosza p a n a " ir kad ne
imti) mums už apikaklių. 

Tad-gi brolau ir sesutė, no
rėdamas užtikrinti savo ateitį, 
prisidėk prie to darbo. Kovok 
už neprigulmingą Lietuvą pirk
damas Ei. bonus. Pirk pats ir 
ragink kitus kad pirktų, ypa
tingai tuos, kurie iš dienos die
non pirkimą atidėlioja. 

Štai, dabar turėsime progą 
išgirsti Lietuvos Misijos reika
lavimą, kuri pas mus bus vasa
rio 24 d. Tuomet pamatysite, 
kad ne kokie ten lietuviai poli
tikieriai renka pinigus, bet Lie
tuvos valdžios atstovai ir už 
kožną paskolintą dolierį Lietu
vos valdžia atsako. Todėl kiek
vienas lietuvis privalo pirkti 
nors po vieną L. L. Paskolos 
boną. Jeigu negali ant syk vi
sų pinigų užmokėti, tad gali-
imti ant išmokesčio. 

L. L. P. bonų galima pirkti 
pas stoties įgaliotinius ir pas 
stoties raštininką, 152 Broad-
way. 

F. K.'Strzyneekis, 
L. L. P. St. rast. 

Gerbiamieji;— 
Labai prašyčiau indėti 

4 * Draugan" šiuos kelius žo
džius : 

Dr. S. Montvilas straipsne
lyje, tilpusiame 1-me šių me
tų 1*Draugo" numeryj, aprašy
damas L. Vyčių 23 kp. susi
rinkimą išsitarė: "Kai-kurie 
išgirdę tokios kalbos ėmė abe
joti apie p-lę Pranaičiutė, ko
kia ji yra veikėja, katalikė, ar 
ne. >> 

» Kad Julė Pranaičiutė, 
' ' Žvaigždės'' redakto rė, yra 
katalikė veikėja, tai, apart Dr. 
Montvilo, nei vienas minėtos 
vyčių kuopos narys neabejoja. 

Taippat nesutinkame su Dr 
Montvilo pasakymu, kad J. 
Pranaičiutė kenkia "Vyč iu i " 
ir "Draugu i . " 

Kun. J. Zimblys. 

ROSELAND ILL. 

Kxtra susirinkimą laikys 
Kai. Sta. Pan. Šv. Raž. vyrų ir 
moterų dr-ja vasario 18 d., 
1920 m., 7:30 vai. vakare, Visų 
Šventų parapijos svetainėje, 
1080b* VVabash ave. Bus svar
stoma apie Misijos priėmimą 
Roselande vasario 23 d. 

Kviečia 
Valdybos Pinaininkas. 

KEVVANEE. ILL 

PIRKITE KARtS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.). 

Sausio 1S ,1., š. m., įvyko 
rinkliava, kurią surengė Tau
tos Fondo 45 sk\rius. Aukos 
buvo skiriamos Kalėdiniu Tau
tos Fondan. Aukojo sekantieji: 

P. V. Bielskis $10.00. 
Po 5 dol.: J . Rimkus, A. 

Girdžius, P. Zujus, A. Ainokas. 
I:;. K. Darni .uiskas $3.00. 
Po 2 dol.: V. Ša;:klys, B. Ku-

čiukas, .J. Armonas, A. Kai-
J . Paškattskas. 

• Po 1 dol.: J . Bagdonas, J . 
Peleckis, M. Urka, J . Nedva-
ras, J . Jonča, K. Indas, 8. 
Ramanauskas, D. Kirpalis, J . 
Šimkus, J . Gaiža, A. Tersai-
nes, M. Veiveris, J . Droman-
tas, A. Raukti, A. Mikėnas, J . 
Jasolaitis, B. Šimkus, V. Miko-
nas, J . Visuiauskas, F. Stans-
kis, J . Steponaitis, A. Pilipo-
its, J . Nausėda, J . Piliponis, 
K. Piliponis, M. Piliponis, A. 
Baškis, P. Gedvilienė, A. Kra 
pavickis, S. Piliponis, J . Sto-
ronas, J . S. Nausėda, M. Ladi-
ga, J . Kraujalis, M. S. Pilipo
nis, K. Vadluga, P. Pipiras, 
A. Valatka, Z. Valatka, Ig. Šal
tis, A. Pelenis, A. Lobikis, A. 
Siaulis, A. Šinekus, J . Valau-
tiejus, J . J . Piliponis, J . Lauri
naitis, J . Puškis, J£. Tamošai
tis, J . J . Jankauskas, A. Leka-
vičia, P. Astrauskas, P. Vyčas, 
K. Mušeikis, J . Liubinas, B. 
Valenčiunas, K. Sačilauskas, 
M. Kvetinskienė, A. Stankus, 
A. Baliutis, M. Ilimkus, B. 
Kučinskas, J . M. Miškinis, K. 
Vilkas, J . Tautkus, S. Rudelis, 
1). Tautkienė, D. Kavalis, J . 
Pakutinskis, P. Simaitis, A. 
Papočinskis, M. Jončienė, K. 
Norkus. 

Smulkiomis aukomis $18.55. 
Šv. Kazimiero dr-ja $10.00, 

L. Vyčių m kp. $10.00, Tautos 
Fondo 45 sk. narių mėnesinės 
už gruodį 1919 m. ir už sausį, 
1920 m.—$10.00. Tokiu bodu 
viso labo pasiųsta į Kalėdinį 
Tautos Fondą Money Orderiu 
ir Šv. Kazim. dr-jos čekis 
$169.55. 

Visiems aukotojams, vardan 
T. F . 45 skyrio, širdingai ačiū. 
Lietuva, tėvynė, bus dėkinga 
už sųšelpimą jos. ' 

Daka* belieka mums, ke\va-
uiečiams, susieiti vjenybėn ir 
sudaryti stotį pardavinėjimui 
Lietuvos Laisvės Paskolos J>o-
nu. Tat i darbą. 

T. P. io skyr. aekr. 

REIKALAUJA 
MERGAITES 

16 metų ir suvirs pastovios 
Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas N4*eikalingas 
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 Company 
1041 — 1049 W. Harrison 

PAIEŠKO 
Paieškau savo Riminių paeinančiu 

iŠ K a u n o G u b . Š iau l ių p a v . T r i š k i u 
p a r a p . J i e p a t y s a r b a k a s a p i e j u o s 
žinote atsišaukite siuto adresų: 

Jtae Rasis,vjez. 
Cl l f ton Hei f thts , INmna. 

PARSIDUODA 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Atsišaukite Polk St. Viaduct. 

Polk ir Ganai Gatvių. 

REIKALINGI. 
Apprentice moulderial ir core-mjy-

keriai. Turi butl tarpe 16 ir 21 metų 
senumo. Gera užmokestis ir greitas 
pakyli m as. Labai jrera progra išmok-
U gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 

,fos. A. Hrady Foundry Co. 
45th St, A S. Western Avcnue 

REIKALINGI VYRAI 
Piie Hotelio dirbti virtuvėj, lan-

drėj ir ant y ardo. 
Gera mokestis ir valandos. 
Atsišaukite: 

Mr. Peters 
Employment Entrance 

Congress Hotel 
/ 
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Ml KiiAITKS 
I'rie l'unch Presų 
Svvedginp Mašinų 
Stalinio Darbo 
Graži Vieta ... 
Gera užmokestis. 

BOYE NBEDLK OO., 
434S Rav«iswoofl Ave. 

(Arti MontroHC) 

* — 

C l T f K E N S B R E W E R T K A R N S 
Turi ant pardavimo 75 arklius ir 

mulus. Kaina $50.00 ir augščiau, taip
pat 60 setų Šlajų ir vežimų, parsi-
duos 2763 Archer Ave. Kampas 
T h r o o p . 

Parsiduoda Lotas 75 pėdų pločio 
125 ilgio puikioj vietdj tarpe 65-tos 
gat. ir Mansfieid Ave. Savininkas. 

P. Margis, 
7247 S. \Vaslitciiau- Ave. Cliicago. 

• • — » » 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Lerti .tJ r© 8t., Ohicago, Ui. 

S P E C I J A L I S T A S 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro 

n i š k ų l igų . 
O F I S O V A I s A N D O S : N u o 9 r y t e 
Iki 1*. n u o 1S iki 2 p o p ie t , n u o 8 , 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards €87 
• • » • » » » « » » » • • • ^ « » » • • i » | j | 

I Teie* rullBian SM<| I • 

nsasaarz my 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

Dr, P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10«57 So. Mlcnigaii, Avenae. 
Hsssissii. ui. 

VALANDOS: I iki 0 vakare. 
«€<»€C€€4gC€iCCC€:<iftCC<4M:CCC<< 

{ € • • • » » • • • • » < 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Su v. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkinės ekono
mijas, pilietystės. dailiarašystės. v 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo i 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted Si., Chicago. 
\ . i f 1 1 . ~. • • 2 = 
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į P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

T J F T C V I S A D V O K A T A S 
4 5 4 2 S. VPOOD S T R E E T 

O H I O A G O . 

- I f 
Telefonas Pullman 69 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Asas 11711 MHchisan Ava, 

Adyaoa 8:99 iki 9 išryto —• 1 iki 
t po pietų — 6:99 iki 1:89 vakarą, 

Nedėliomis nuo 19 iki 11 išryto 
K * • ' • m » m » » » ^ » w » » • • p • 

JOSEPH C. W0L0» 
Lietuvis Advokatas 

M SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 91-nd Street 
Tel. Rnokwell 9999 

CHICAGO. II.L. 
• • » » * • • • • • • « • • • • a- - » " - » — 
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Dr. 0 . VATTUSH, 0 . D. 
L I E T U V I S A K I Ų S P E C I A L I S T A S 

PalenKvins vinų akiu 
tempimą k a s y r a 
prieiaatinu skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudantiun 

ir užsidegusius karMlu aklų kreivos akyu. 
katerakto, nsmiogio; aetikraa akis Indedam. 
Daroma egzaminas iektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 13 Iki S vakaro. Ne-
dėliomls nuo 10 iki l vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefoną* Drover 9060. į 

II i I I i • -

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

- » -

Keikalingi prie vUokio landės 
darbo. Geros valandos; graži vie
ta ir geras burdas. 

Atsišaukite: 
Laundry Manager 

Employment Entrance 
Congress Hotel 

. 

VEGETABLE IR PASTIBJG 
MERGAITES 

ir Torielkų-plovejos. Atsišaukite: 
285 Clark Str. 
Morrisoii Hotel 

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

A. D. Shoup 
1545 W. 35th Str. 

KLMAUS DARBININKES 
prityrė prie gražių saldainų dėžių. 

A. D. Khoiip & Co. 
1545 W. 35 Street 

PORTERS 
Trumpos valandos, gera už

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

225 N. VVabash Ave. 

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, gera už

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

225 N. Wabash Ave. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo,, kuomet raidės liejasi j kr u 
vte, kuomet skaitai ar siuv< ar ta
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
uet taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos salvės. 
3-čios lubos virš Flatt'o apUckos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

Su 

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

418 W. Markei Str. 
Pottsville, Penna. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki 8 vai. po pietų 
Nuo f iki 8 vaL vakarą 

• — • m m H 
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Resld. 933 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR, A. A. ROTH. 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
SpecŲaUstas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover fitt»3 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

K~mmm-BAROENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotal. bet 
neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki 845.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotal 815 iki 828.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiema, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile H 

skuti nešiotų siutų ir o verk otų nuo 
; $8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu-| 
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

, Atdara kiekvieną, vakarą iki 9 i 
vai. Nedėliomis iki i valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valandai 

S. GORDOJT, 
1415 S. Halsted St., Chicago, IU.Į 

įsteigta 1002. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
T S K 

ac -U^-V • BT 

KAS KĄDOTB? 
>cdėlk>j Tsigijtn 15 d. 8th Regi-

ment Armory per Priėmimą Lietu-
vocį Mi.sijo». pamesta auksinis laik
rodėlis Waitlmm didžio 18, turintis 
23 akmenėlius ant lenciūgėlio buvo 
k K Uotas ant vienos pipes buvo raide 
J. ant kitos S. Kas radote siigrąžht-
kitt>. u bus dovana duodama. 

•luobas Saiuioris 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

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

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. 

PaštaženMiai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po % 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. 

Keikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grawl Str., Br©oklyn,N. Y. 
llIllllUIllIlIlilUIlIllllllUlilUUIlIlIlIlIlIlilII IIIIIIIIIIlIfllllflIlMIlIKIllItlIlIlIlIlIHIlIlIfa 
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22 10 W. 23 PIaee „ Chicago, 111. 
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KALBAMA APIE MAISTO LIETUVOS MISIJA PAS 
ATPIGIMĄ. CHICAGOS MAJORĄ. 

Pasekmėje nesimato jokio at
pigimo. 

Vakar, 17 vasario Lietuvos 
Misijos nariai atsilankė City 
Hali pas Chicagos miesto Ma
jorą p. Thompson'ą. J is labai 

Kaip paprastai, cia daug _ ._«* . • • * . 
i it. • i ii. i i mandagiai i r su pagarba mos halbama ir kalbama, bet nieko .. .w - ] - . .: „ J 
neveikiama. Daug kalbama ir 
rašoma apie maisto atpigimą. 
Bet maistas neatpinga. 

Hiantlie angliškoje spaudoje 
pranešama, kad mėsa Imtinai 
atpigsianti. Kaina žymiai mv 
pnlsianti. Tam tikslui paduo
dama svarbių priežasčių. 

Viena svarbiausių priežas-
eiu, kad šiandie labai mažai 
mėsos išvežama Europon. Eu
ropos viešpatijų pinigų kursas 
tai]) nuslūgęs sulyginus su a-
merikonišku dolieriu, kad toms 
viešpatijoms neapsimoka im
portuoti mėsa. 

Tad kuomet mažai mėsos 
išvežama Europon, eia jos yra 
užtektinai. Gi kuomet yra už
tektinai, reiškia kainų puoli
mą. 

Kol-kas to s kainos nepuola 

priėmė. Kalboje jis prašė, ^kad 
mųs atstovai parvežtų į Lietu
vą, geriausius Chicagos ir jos 
majoro linkėjimus. 

Drauge su Lietuvos Misijos 
nariais buvo p. J . Bagdžiunas. 
advokatas Braciulis ir Dr. 
Draugelis. 

PAMIRŠO SUIMTIEMS IŠ
KRĖSTI KIŠENIUS. 

Už tai buvo skaudžiai apmuš
tas. 

Detektivui Ste\vart kažkas 
nurodė, kad vienuose namuo
se ties 31 gat., arti Prineeton 
ave., yra ctn intariamu plėši
ku. 

Jis tuojaus nuėjo nurodyton 
vieton ir tenai tikrai atrado 
du intariamu vyruku. Abudu 
suareštavo išsivedė laukan, i-

kadir patiems mėsos suva r to - j s L s o d i n o laukiaman autonio-
tojams. Ar jos nupuls p a s - | b i l h m i r ̂ ) t V r i u i Hepė važiuo-
kiau, reikia abejoti Nes jei t i į D e e r i n i , . pblieijo^ nuovadą. 

18tos GATVES A PY 
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P R I Ė M I M Ą i 

oje, Vasario 18, 1920 
DIEVO APVEIZDOS PAR. SVET., 18ta gat ir Union Ave. 

Lygiai 7:30 valandą vakare 

S 

Yra tai nepaprasta proga susipažinti su gerbiama Lietuvos Misija ir išgirsti nuo jos apie tikrą Lietuvos stovį,-jos ateitį,ir ko reikia 
mūsų Tėvynei, idant taptų neprigulminga. Mes privalome skaitlingai susirinkti, kad priderančiai pagerbti Misiją. Pirkdami kodau-
giausia Lietuvos Paskolos Bonus parodysime tikrą savo tėvynės meile. -

. Bus puikus Muzikalis Programas, kurį išpildys benas mokyklos ir parapijos choras Įžanga dovanai. 
Nuoširdžiai Icviečia visus šios apygardos Lietuvius. LIETUVOS BONŲ KOMITETAS. 

< \ 

iŠ 

mėsos trustas svarui kelis 
eentus nuleidžia, tai iš to pel-
nijasi krautuvininkai. Suvar- i n t a r i a n m s Bepairorėjo, ka 
totojams nėra naudos iš tų kai- įmi kį^oninoso. 

Detektivas atliko tik ta 
klaidą, kad jis areštuodamas 

jie 

bij ir rašymų. 
Šiandie, be to, kalbama ir 

apie cukraus atpigimą. Šian
die Cbieagoje cukraus 
kaina nevienoda. Vieni krau
tuvininkai cukraus svariu ima 
nuo žmonių (suvartotoji}) 15c, 
kiti daugiau, net ligi 25c. 

Bevažiuojant abudu intaria
mu detektivą tad išginklavo 
ir pradėjo ji tauškyti auto-
njobitiuje, išsitraukę iš savo 
kišenių ginklus. 

Šoferis, tai pastebėjęs, pri
važiavo prte vienos dirbtuvės 
ir pakėlė trukšmą. Susibėgę 

Michigano refinerijose cuk- .dirbtuvės darbininkai išgell)ė-
rus pirkliams pardavinėjamas J o detektivą ir padėjo nu-
po 12c. svarui. Oi Coloradoj malšinti piktadarius. 
ir kitur dirbamas cukrus Iš 
burokų — ISc. svarui. 

Ir kol tasai cukrus patenka 
į suvartotojo žmogelio rankas, 
svarui prisieina mokėti nuo 15 
Ilgi J.)C. 

. " F a i r price" komisija pra
neša, kad šiandie cukraus 
daugiau pristatoma Cliicagon 
ir šią savaite jis Imsiąs dviem 
arba trimis centais pigesnis. 
Matysime. 

Taip yra ir su kitais valgo
mais produktais. 

Suprantama, ateityje detek
tivas bus atsargesnis. 

BUS NUGALABINTAS 
ŽMOGŽUDIS. 

KETURI PADUOTI KRIMI 
NALIN TEISMAN. 

Suareštuotas dar penktas suo
kalbininkas. 

Ateinanti penktadieni Clii-
£ I | 

cagos kalėjime bus nugalabin
tas dar vienas žmogžudis. J is 
yra Jobu (VBrien, teismo pa>-
memktas už nužudymą }>oliem<' 
no Burk e. 

CARRANZA APLEISIĄS 
PREZIDENTO VIE^Ą. 

Grand jury apkaltino ir pa
davė kriminalin teisman ke
turis suokalbininkus, katrie 
prisidėjo prie nužudymo En-
right. 

Apskųsti: Murpby, Carozzo, 
Cosmano ir Vinci. 

Policija, be to, suareštavo 
dar vieną suokalbininką, pir
mutinių sėbrą — Bruno Roti, 

Mexico City, \as . .18. 
Prezidentas Carranza pranešė, 
kad po gruodžio 1 d. jis nei 
vienos dienos ilgiau nebusiąs 
Meksikos prezidentu. 

Gerbiamieji šios kolonijos lie
tuviai! Girdėjot, kad jau yra 
iš Lietuvos atvvkusi Finansinė 

• 

Misija, kuri'plačiai papasakoja 
apie gyvenimą mūsų tėvų, bro
lių, sesučių Lietuvoje. Tai-gi ir 
mes, šios kolonijos lietuviai, 
nepraleiskime progos neišgir
dė tu papasakojimų. J i papa
sakoja ir apie visą mūsų Lietu
vą, kuri šiandie yra laisva. J i 
papasakoja apie visa Lietuvos 
gyvenimą, kaip kovoja lietuviai 
su savo priešais. 

Mes, amerikiečiai lietuviai, 
neturime pamiršti savo moti
nos. Neturim duoti jai pakliūti 
j svetimų pavergėjų rankas. 
Remkim prakilnų darbą, kuris 
dabar yra pradėta*, tai yra 
pirkime Lietuvos Paskolos 1K>-
nus. 

Aš tikiu, kad Dievo Apveiz-
dos parapijos prakilnios dva
sios žmoneliai, kaip visuomet 
prijautė tėvynės reikalams, 
taip ir dabar prijaus. 

Tai-gi aštuoniolikmečiai kiio-
skaitlingiausia šį vakarą atsi
lankykime. Kviečiu. 

Adolfas. 

p a v a d i n o buržujų . Sako , ne- llllllllllllllllllllllllliliiitiiiiiliiiiiillitiiiiliiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiliilliiiliiUiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMllililliill 
r e m s i m vjildžios tol , kol nebus 
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darbininkų valdžia. Buvo aiš
kinta, kad iškovokime pirmą 
laisvę, o tada rinksime, kokią 
norėsime, valdžią. Ęet inkaitu 
siu bolševikų jau niekas nega
lėjo pertikrinti. Priėjus prie 
balsavimo vos keturi pakėlė 
rankas, kad pirkti Lietuvos 
.Laisvės Paskolos bonų, o 40 
rankų buvo prieš. 

Gėda ir į laikraštį rašyti to
kią žinią, kad nmsų broliai išsi
žada savo motinos Lietuvos. 

pita draugija yra suorgani
zuota ant tautinių pamatų. Vis- ' | 
kas čia priklauso nuo valdyl>os, ' s 
kuri, jei norėtų, galėtų suval- | 
dyti tuos, kurie, niekina Lietu- = 
vos valdžią ir mus pačius. £ 

Ant galo teko y pu dar ir Lie- • g 
tuvos Misijai. (Janą. Nuo b o l - , | 
ševikų juk nieko gera negalima = 
t i keti es. = 

i S 

"Draugo" Skaitytojas. Ii 

I! 
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IŠ BRIDGEPORTO. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
' KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Seredoje, vasario 18 d.r 1920 
m., 8:00 vai. vakare, Sv. Jur
gio parapijos mokyklos kam-

mėsos ir valgomų daiktų krau-1 baryje įvyks svarbus susi-
tuvės savininką po num. 2113 rinkimas, kad pasitarti apie 
\Ventworth ave. Ir šis bus pa
vestas kriminaliam teismui. 

Šiandie visi penki suokalbi
ninkai , laikomi uždaryti kalė
jime. Kol-kas nepriimama jo
kia paranka. 

Prokuroro sekretorius Ken-
ney praneša, jog dabar viskas 
pilnai atsiekta, Enrigbto nu-
žudvmo klausimas išrištas. 

PASIŠOVĖ IR NENORI 
MIRTI. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Mrs. Rose Tinorelli, 19 me
tų, 1156 Milton ave., pasišovė 
ir paimta ligoninėn. Tenai at-
sigaiveliojusi ėmė šaukti: Pranešu^ kad labai svar-
"Kamgi aš taip dariau? Aš bus dalykai bus šį vakarą, 7:30 
nenoriu mir t i" . vai. 

priėmimą Lietuvos Misijos. 
J susirinkimą yra būtinai 

kviečiami.pribūti visi tie, ku
rie yra apsiėmę rinkti L. L. P. 
Bonų subskripcijas ir visi tie, 
kurie yra išrinkti į komisijas 
dirbti del prisirengimo priim
ti Misiją, kuri čia bus pėtny-
čioje, vasario 20 d., š. m., 7:30 
vai. vakare, Sv. Jurgio para
pijos svetainėje, prie 3*2 pi. ir 
Auburn Ave. 

L. L. P. Bonų Komisija. 

l)r-ja Teisybės Mylėtojų lai
kė mėnesinį susirinkimą sve
tainėje ant 29 ir Halsted gat
vių, vasario 8 d. 

Apsvarsčius bėgančius rei
kalus inešta,.kad draugija Suv. 
Vai. paskolos bonus pamainytų 
i Lietuvos Iiaisvės Paskolos 
bonus. Tuojau pasigirdo bal
sai, kam, girdi, reikia tų bonų. 
Sako, už tuos pinigus Lietuvos 
buržujai pirks kulkas ir šaudys 
mūsų brolius, taip kaip jau yra 
darę. Mat, kada gaujos Rusijos 
bolševįkų buvo užplūdusios 
Lietuvą ir plėšė, degino mųs 
žmonių turtą, o kada narsi Lie
tuvos kariuomenė juos išvijo ir 
vydama nevieną nukovė, tai 
buvo "mūsų broliai." Paklaus
ta jo : ar geriau bus, jei Lietu
vą užims rusai arba lenkai ir 
pavergs po savo jungu? Jokio 

Malonu ir linksma, jog Urid- = 
geporto jaunimas pradeda 
spiesties vienybė n. Per ilgą 
laiką nebuvo to matyti, ypač 
is mergaičių. L. v ycių 10 kp. 
nors nemažai turi narių, tečiau 
mažai joje buvo mergaičių. ' į 
ŽaidimaPliei šiaip pasilinksmi
nimai, esant mergaičių stokai, 
būdavo kaipir apsnūdę. S 

lįastaruoju laik\i tie dalykai 
ėmė keisties. Keletą savaičių 
atgal, įsirašė kp. keletas naujų 
mergaičių, būtent p-lės: St. 
Selvenaitė, J . Selvenaitė, K. 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR Ž I N A I 
kad tas yru visiškai gulima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 

savi&klams Lietuvoje? 
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos .auksinų nupigintos ir yra tokios: 

1(H) 
2(K) 
300 
400 
.100 
1,000 

r 

auksinų $2.00 
»> 

t* 

r> 
JJ 

> j 

4.00 \ 
6.00 
8.00 

10.00 
20.00 

PERSIUNTIMAS 

2,000 
' 3,000 

4,000 
6,000 
9,000 
12,000 

auksinų 

GVARANTUOTAS 

?> 

" \ . 
>> 

JI 

y y 

• 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

• 

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j viena mė
nesį laiko. 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto- adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation 
Kliučmskaitė. įsirašė arba j 1 120 TREM0NT STREET, BOSTON, MASS. ! • \ i 

. Silpnybes, paeinančios nuo persidirbuuo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamo*, vartojant 

persikėlė iš kitų kuopų ir vyrų, ffflliailBBiaaal|l|||fll|||||t|iiiiiiitiil|||iiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiiieiiiiiiiiriiiiiiiiisiiiiiiiiiiiriiiiitiiiiiiiiiAtiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiij 
k. a.: J . Klikunas, K. Kalinaus-' 
kas. Čia* gal buvo pasidarbavi
mas kaikurių narių. Jei narių 
skaičius taip augtų ir toliaus, 
16 kuopa galėtų daug daugiau 
gero nuveikti. Tat kviečiama 
visas jaunimas, kaip mergai
tės, taip vaikinai rašyties rV 
V. organizacijom 

Reikia dar pažymėti, kad 
minėta kp. turėjo nuliūdimų, 
nes viena narė persiskyrė su 

Šlekutė. J i buvo ir moksleivė. 
Nelemtoji influenza ją kapan 
nuvarė. 

A. B. 

atsakymo j t$ klausima negalė- šiuo pasauliu, būtent a., a. A. 
jo duoti. 

Kitas pradėjo pasakoti, kad, 
girdi, gavęs iš Lietuvos laišką, 
kuriame rašoma, jog Lietuvos 
valdžia spaudžia žmones su 
mokesčiais. Dar kitas sako, 
kad, girdi, gavęs laišką iš Lie
tuvos, kuriame rašoma, jog 
Žagarės kunigas išvijo vaikus 
iš mokyklos. Po to susirinku
sieji pradėjo niekinti kunigus, 
Lietuvos valdžią išvadiiio bur
žujų valdžia, juodašimčiais, 
prezidentą Smetoną taip-gi 

k 
PAIN-EXPELLERI 

"Draupą Reika le" 
Šeimynos, kmios kartą dažinojo jo veikiančią jiega, dauginus be jo neapsieina. 

Yra tik vienas l'jiiii-KsjM'lleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

^ A N O H O R (ĮltSLrsLS) ^ 
jVigu ant pokelio nčra vaizbuženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkito. ">os*\aptiekos%po :{.jc. ir «5c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
- AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yark 

K" 
I 
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UŽSISAKYKITE PER LAIŠ
KĄ GERO MEDAUS 

Viedrukas 5 svaru $1.80 

W. Strygas, 
3022 W. 40th Str. 

Chicago, BĮ. 
iimiiimiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiimimiii 

Afi, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKAMčIAI RAfiAU. 
Afi labai sirgau per t metus, nuslabnėje* pilvelis buvo. Dispep. 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstu- "Nervų Ir 
abelnaa spėkų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs viltiem, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neetgailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet,kada pareikalavau Salutaraa vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Ipkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po t mėn. saro paveikslą D« 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiu* 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mvlistu at
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptis* prie Salutaras* " 

SALUTARAS, 
CHEMICAL raSTlTUTIOMl. BaHreraaa, Pnrf., 

1707 80. Halsted St^ Telephone Caoal §417, m. 
y » m m » » 1 • — « • • • • • • » • • 
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