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Bolševikai ima skaldyti

ŽMOGUS ATRADO PINIGUS VOKIEČIAI IŠSISUKO NUO 
-* TALKININKU.

L ■

. .. . .4 . ■Prasikalto bus teisiami Vokie-IKrautuvėje Lttitcd (’ignri J J .
Storoj.W<‘lls & Monroe gnt.,1 .. ūmuose,
senvvas žmogus nusipirko de- ’
« *. . . .... ’ va* i<?
dainas pnl i ko savo krepšiukų. Į į“*4 tidk*BniK;u pareikaiu\<> 
Pamiršo. * |

* t
Krautuvės klerkas paliktų 

krepšiukų paėmė ir pndėjo ant

Davė $5 dovanų.

BUS NAUJA TAIKOS 
KONFERENCIJA? I I

I

• e
BT“. J
S| ■“ 4 ,?*

RYTINE SIBERIJA GLAU
DŽIASI PRIE BOLŠEVIKŲ.

Ukrainą
BOLŠEVIKAI SKALDO 

UKRAINĄ.

Ten jau veikia ir bolševikų 

. kariuomenė. .
------------- .

Londonas, vas. 18. — Nauja, 
šiuo kartu bolševikinė, revoliu
cija pakilo Vladivostoke, Ni- 

” koMco. Jenisieiske ir Blago- 
rioiioensko Ton ir kitur auto-' 
ritėtas pavestas provizijonalto* 
valdžios rankosnn. Tos val
džios programa—susijungti su 
sonetų Rusija.

Apie tai pranešta bevielio; 
telegrafu v Maskvos.

Depcšcjc dar pažymima, kati 
bolševikų kariuomenė inėjusi 
Tiraspolin. už 40 mylių šiaur- 
va karuose nuo Vk divostoko.

Užimtose dalyse paskelbia 
respublikų.

tolins.
-Už kokio pusvalandžio su- 

grvžo tas žmogelis ir paklausė 
klerko, nr kartais jis ten ne
palikęs savo krepšiuko.

Klerką* jam atidavė.
Žmogų* klerkų apsikabinęs 

pabučiavo ir davė $.*> dovanų. 
Nes pamirštam krepšiukyj bu
vo $1.200.

ANGLIJA KOKETUOJA SU 
BOLŠEVIKAIS?

..............
Su pavasariu įvyksianti abel- 

na taika? .

Londonas. vas. 18.—Gen. De- 
nikino armijų dalis bolševikų 

'atblokšta ant Azovo jūrių, 
anot pranešimų iš Maskvos.

ratkomn. kau kariuomenėje i keading, j?a., vas. 17. —Vie 
h. i pakilusi betvarkė, kareivius

!-maugianti šiltinto epidemija.
Bolševikų valdžia oficijaliai 

.skelbia, kad jos kariuomene 
(uisekmingai briuujasi ant Se- 

' vastopolio. Paimtu daug svar
bių pozicijų ^Rurrytuns-r nuo ' 
Sevastopolio, 

i iš Gelsingforso į Centrai 
News pranešta, kad rusų bol- ■ 

; šėrikai užimtose l Te rainos da- 1 
jjyne paskelbę nepriklausomų | 
respublikų, -katra "visuomet < 
bus broliškoje aųjungoje su so-|] 
vietų Rusija." j

Tos naujos rei«piiblikos pra

KOMPANIJA TURĖS DAR

BININKŲ TARYBĄ.

(išduoti apie 9D0 vokiečių, taip 
vadinamų "karės kriminalis
tų". kuriuos norai a teisti tal
kininkų teisini . Vokietija pra
nešė, jog negalinti to (įda
ryti, iiviiuriiit kuuaiškiausius 
taikos sutartyje sųhrgo*.

PntneŠdaiim tai Vokietijos 
vyriausybė padavė sumanymui 
kad Vokietija (siti nurodytus 
(irasižengėliu* guli (Mitniukti 
teisman-ir jiius nubausti, žiu- 

jrint jų prasižengimo. Tokios! 
(bylos gali įvykti kadir augš- 
čiausiani Ijeipzigo teisme.

Augščiausioji talkininkų ta
ryba (premjerai ir ambasado-

Washington. vas. 18.—Ofici- 
jalėse sferine nuomonių ujama, 
t*u«i ImRiuiuKin plt‘UUuju iliujh 

(taikos konferencijų, ir kml pre
zidento.* VVilsona* jau gavęs 

l tos rųšies posiųlymų. 
I Kunferenrijos tikslas, kaip 
sakonut, ne daryti naujų sutar
tį, Im-1 rimtai aptarti nepalmig- 
tus klausimus katrų yra daug 
ir gana svarbus. •

'fet ai kadi r klausimas jyjeio.- 
Vokietijos, katra nepildo tai- 
kos sųjygų. Talkininkai nežino.1 
kas jiems pradėti tokiam alsi- 

į tikime.

<

ATSISTATYDINO JULĖS 
CAMRON.

Paryžius, vas. 18.- Pasitrau
kė j J užimamo* vietos Praneli- 
ei jos užrubežinių. iri kalų mi-

• _
riai) perkratė tų Vokietijos

tos geležies dirbtuvių knmpa-į vyriausybės paduotų sugesti- nisterijos genendi* sekretorių?
711*191 k ii rin iii Uirliti JniitrinTi • • . . «nija, kurioje dirba daugiau 
7.(MX) darbininkų, paskelbė 
plonus, sulig kurių ateityje 
kiekvienoj dirbtuvių šakoj bus 
įsteigtos ilarbininku tarybos; 
TaryKosnn. atstovus rinksiu 
patys darbininkai. Paskui iš 
tų tarybų bus skiriama po 
vienų atstovų centraiinėn dar
bininkų tarybom Pastaroji su 
kompanijos viršininkais ben
drai tarsis klausimais užmo
kančio. darbo valandų,, sąlygų 
dirhtnvtoe ir tt.

Julės Cambon.

I

Talkininkai Sutarptautina Dardanelius ,
DARBANLLLA1S NAUDO- turkams, kad jei jie ir tolintis

SIS VISI. |>ersekiosių ir žudynių armė-
-------- — mis. tuomet taiko* sutartis su 

Turkija pasilaikys Konstanti- Turkija bus iškeista ir turkai 
nopoų. susilauks aštresnių sųlygųL

------------ Augščiausioji taryba gay»
Londonas, vns. 18. — Aug- pranešimų apie nauju* žucy 

ščiunsioji talkininkų taryba mu* armėnų. Bet į tai nyri- 
gidutimii nusprendė sntiųp- 

'tnutinti Dardanelius. Vadinasi, 
juis liuesui nautlosih visos pn-

‘ šaulio viešpatijos.
' Kaip Ims kontroliuojami 
Darilaneliai. galktini pienai 
dor.neajMlirbti.

Anglija pranešė admirolui 
de RoK’ck Konstantinopoly j 
(MUikelhti turkams, jog iš Tur
kijos nebus atimtas Kon*lnn-

nopoip

finopolfr.
Taippat įsakyta

kreipta didelės dotuos. No '. 
(pranešimai piu'ina virnlik i» 
pačių armėnų versmių.

Talkininkų atstovai praneš 
turknms, idant jie klaidingų! 
neaiškintų fakto, kad jiem-, pn- 
lieknmns Konstantinopolis. 
Turkai tad neturėtų riidžiuo- 
ties tmmii ir tęsti savo nedo
ruosius darbus krikščionių 
žvilgsniu. Nes kitaip jie gaLi 
netekti to.

prantoti palikta.
kas šiandie jieiua

Tos naujos respublikos pa
ridentu proklemnotns bolševi-

Varšava, vas. 12 (pavėlin
ta).—Bolševikų e'nisaras Kari 
Radck, kurs tomis dienomis 
apkeliavo Lenkijų uždarytoje 
karietoje, pasakė vienam lenkų 
leporteriui, jog sovietų Rusija 
labai geidžianti padaryti taiką 
su I/enkija.

Anot Radeko, sovietų Rusi
jos valdžia taikos klausime ta
riasi ir su Anglija.

Radek įsitikinęs, kml su pn-1 
vasariu bolševikai padarysią 
taikų visuose frontuose.

■ .................. . .. ' 1,-m
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Iš DIENOS NUOTIKip.

kų vadas Petrovskii.
I

i
i

MASKVOJE RINKIMAI

Rinkimuose bolševikai imą 
virių.

Washington, vas. 17. — Čia 
pa kilęs garnius, kad veikiai 
rezignuosiąs karto sekretorius 
Baker. Pats sekretorius atsisa
ko kalbėti apie pakilusį gandų.

;.io-
1 Apie tai tuojau* jiranešta Vo
kietijai Ir phdėta sulygo*, kad 
visi nurodyti žmonės Imtų 

'teisingai teirittmi ir teisimo 
prižiuridi bus (Mi-kirta tarp
tautinė komisija.

Ir jei kartais Vokietija nt- 
■sjsakvtų tu<m žmones teisti, ar
ini teisti ptetrisingai, talki
ninkui laikysis savo reikala- 
vimu. kaip.utfŠMJUt laikos su
tartyje.

j Visų teistų žmonių teismo 
nuosprendžiiia patikrins talki
ninkui ir juos galės patvirtin
ti arba atmesti. pulti dar žemiau.

BOLŠEVIKAI DIRBDINA 

ANGLUOS BANKNOTAS
Ungarijai pasiūlyta laikinas

* -- ~
Berlnyas. vas. 17.—Laikraš

tyj Tagcs Zeitung grafas He- 
ventlov rašo, jog nišų bolše
vikai labai daug dirbdina 
(klnsluoja) Anglijo.* banknotų. 
’l?os banknoto.* pint i numos ne 

įtik" pačioj Rusijoj, liet ir cen- 
fndhiėj Karopoj.

Reventlou* pareiškia, kad tuo 
keliu bus labai pažeistu Angį i 
jos prekyba Rusijoje ir kitur. 
Anglijus pinigų kursas >ms 'tovai bMVo

regentas
I
VEIKIA UNGARIJOS NACI- 
JONALIS SUSIRINKIMAS

Yru žinių. ka<l ru*) bolševikų ar
mija pradėjo veržti** nnt Rbniuni- 
joa. BoIšcviL kariuoruriH- keliu* 
virtu* perėjusi upę Dui««tr ir

Londonas, vas. 18.—Iš Ma
skvos kibirkštiniu telegrafu 
pranešama. kad praeitų pirma
dieni ten prasidėję rinkimai 
atstovų sovietan. Girdi, visuo
se apskrituose jut kelti kandi
datai Imlilerikai. Kitų partijų 
kandidatų nesama. Nes rinki
mus veda patys bolševikai.

NAUJAS PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTA8 UŽ

IMA OTTRA
OTP’----------vikų at* f ■

Poincare atsisveikino su 
kabinetu.

ėmusi briaulicN Besarabijoii su tik
slu užimti tų prorincij^.

Rumunijos armija mobilizuoja- 
ma ir apaikoM Dnieslro Linijoje. Ii 
Bukarcalu pnumšama, kad Isdirvi- 
kų tikrins—paankti npę Prat 4ini- 
Jf , ■

Taippat pranešamu, kad baUevŠ* 
1tnJ skvo kaHnčmėfię kmivntrnoja 
prieš lenkiu, katrie yra įrih.'ioi'. 
Hurijc* teritoritom-‘ ; t ' T' v -f

Boiierikaj an Ertom j* padarė | 
laikę, f su Latvija—aruiumsijų. 
Ih to Luoto tnd paltuoKuola žymi 
dalis beHerikų kanutvr.ranė*. Pa- 
flanmintN Irarituvn-mA A»t«». r ««ū 
trnukiimin šaJiuinin Dvinsko. kur 
veikia lenkai.

Aišku. Ih>1š« vikri mmis p neš ien- 
'kn.v ir imn briMutu* ticaiag ant Vi), i 
niaus, kur įni|Q-vvtMi lenksi. IH-l j 
lenkų gali koriniu kliūti ir pačiai'

'ku* ir inm b 
niaus, kur 
leukų gali 1
Lietuvai.

K įtuomct

TV

HHHiittitmuirNHiinHmm

ELIOT PRIEŠINASI AME 
RIKANIZAVIMUI SVE

TIMŠALIU.

TRUKŠMAS LĖKTUVŲ 
KLAUSIME.

Komitetas atakuoja karės sek 
retortų.'*-

NEI VIENO NEGALINES
MA PRIVER8TIJBUT 

AMERIKONU.

Oi šalis nėra jokiu o ‘ ‘tirpina
muoju puodu."

BusUhi,

pašalinių viešpatijų. Negali- 
ma jokia taika, kol nebus Ln- 
garijos dalys suvienytos. Mes 
n-i kalnu jame plebiscito ir ki- 

įlaiji nepripažįirime taiko? 
tarties, katroje žiebus paten
kinti musų troškimai. M«*x 
trokštame šviesos, bet musų 
priešininkai mums siųlo tamsy- 
bes."

Susirinkimhs pirmiuusiu ims 
svarstrii taikos sutartį. Pas
kui bus sustatbmn konstituri-

Šaliai laikinai pasiūlomas 
regentas.

f _
Budapeštas, ras. 16 (pavė- 

linta).—rnfrurijos naujas naci- 
jomdis susirinkimas, kurin at- 
.... ............. j išrinkta sausio 2a 
<1.. šiandie ria atidaHtas.

Susirinkimų laukia svarbus 
šalies reikalai. Tarp kitko su
sirinkimus aptars taikos *utar- ja. (mt varkymas. maisto purin
ti. ajikalbės tolios valdymų 
ateityje, išleis ekonominius 
įstatymus ir tt.

Susirinkimų atidarė- premjo-, 
ras llusznr. KuIIh-<Ikii)hs tnq> 
kitko jis pareiškė:

"Grafa* Apponvi, kuris ginn 
mu.*ų teise* prie* (Misaulio tei
smų, turi visos tautos paeiti-' 
kėjimų. Mes kiltai a)>n*iškia-i 
me, jog jokiuo budu nesutiksi- 

(nie, kajl l'ngarijos žemės (įlo
tai Ijutų priskirti prie |M*nkių

I

lininiu, suorganizavimas naci- 
jonalės armijos. Pagalinus bus 
išleisti agrariniai ir sorijaliul 
įstatymai.

Pnuiijeras pranešė. k»<l l.’n- 
garijni reikalingas laikinas re
gentą*. Paragino jis susirinki
mų jiarinkti regentų tokį, kurs 
galėtų pakelti tuntų ir šalį iš 
griuvėsių.

Susirinkime (Mikeliu didelės 
ovacijos l’ngarijos armijos vir
šininkui, admirolui llortby.

Wa«hington, vas. 
Smarkų raportų 

į kongresu komitetas, kurs ty 
rinėjo šios šalies lėktuvų pro
dukcijų ir tam tikslui pada
ryta* išlaidas.

Sutraukus krūvon komiteto 
pranešimų, pasirodo, kad I 
daug pinigų išleista lėktu
vams. bet lėktuvų kaipir ne- 
tui mm.

18.
(Migamino

i

mėu., vas. i a.—Mos- į
Uacbusetts Seimo) Mnsters kliu-’ Aštrini kritikuojamas sek-l 
be anų dienų kalia*jo Harvardo * rotorius Baker, pulk. Disqu<-i 
universiteto preridentas-emeri- *r direktorius Ryan.

Paryžius, van. 18.—Preziden
tas Eoineare vakar atsisveiki
no au ministerių kabinetu ir su 
kitais tolios valdininkais.

Kiandie jis savo ofisų paveda 
naujam prazidentui-elektui 
Deschanel.

Premjeras Millerand kabine
to vardų išreiškė l’omcara’ui

" ilidį dėkingumų. kaipo tarna-
”nriam toliai visti karto metu.

KONFISKAVO LAIKRAS
610 LAIDĄ.

tas. I)r, f’harles W. Eliot. Pa-j !*»«»» karas lėktuvų klauri- 
kčlė jin diiielę senracijų prn- jnas buvo užmratas karas de- 
nešdamas, kad prie pastangų parlamento, -akoma raporte. 
"amerikanizuotP’ svetimto-l 
tins hutų geras daiktas pridėti J 
Imtinų daiktų, kad kiekviena 
žmonių rasė pasiliktų čia savo

Rymas, vas. 18.—-Vyriausy
bės agentai čia užėmė laikraš
čio Idea Nazionale ofisus ir 
konfiskavo laikraščio laidų.

Tnaai laikraštis u Ūpu 
n<«prie1nnkų Pr.-ti

'straipsni, paremtų neteisingo
mis ioTurmacijcmi-

"Liepsnojimtieji karstai".

Karas metu lėktuvams pa- 
gųminti kongresas buvo pas- { 

stiprybėje, kad, taip vadina- $1.6J»<i.O00,Ol)O. Iš tos
mos. tnrprasinė# moterystės išleista $1,0T)1.0(ri.(MN)..
hutų pajini k intos. Jr kuomet (uiairašyta po ar-
.... , . • n K*r ♦ merija, tik 213 ohservaciji-tariut, Dr. Eliot nj huv<1 pri,llltvtl|

silpnais argumentais pasipne- 1aukan
»i»<> nHokuu.. ■•mnrritaiiiM' ’Tiek tik „,|ikl„ p,.r I9 
rimui" svetimšalių. Nes tas' .
.larbu nekuomet noduo, rei-| R„wir|<, ir
Kalingų pasesnnų. į

“Mr.* matome, ka- veikiant menkos
Azijoje, kur gyvuoja 1
taq> žmonių anmlgamntija. Te-Į 

zdinęs gu kiekviena nud- (lasiiniko tu nei 
komiteto

Karės pabaigoje ameriko
niški lakūnai vartojo 527 sve- 
timų tolių lėktuvus. Gi iš sa-l 
vo šalies turėjo prisiųstų tik' 
740. Dangi'li* iš (msturiijų ne
pavartota. kaipo netinkantieji.j 

Buvo 3,000 lakūnų.

Kuras melu apie 3,000—4,U00< 
išlavintų amerikoniškų lakūnų 
Prancūzijoje laukė lėktuvų.

Karės paliaigoje Praneuzija 
karės lauke turėjo 3,321 mū
šiams lėktuvų, Anglija 1,728

jir Vokietija 2,750.
• ’ f •* 4 «I • v>L»« I• 4 • •%/* Mfe 4 •
vucijinių lėktuvų 3.000 per
taisyta lėšomis Ąj0,000.000. Ir 
tie lėktuvai pasiųsta Europon 

i mira buvo gerai žinomi jų vi
sokie trukumai. Tai nliko ku
ri* sekratorivs Buk r irdirek. 
Ryan. -Jie išleido d milijonų 
dolierių pritnikinti Liberty 
motorus prie Bristo) mašinų 
ir paskui iš to negauta jokią 
|MiM*kmių.

Apie 17 milijonų dolii rių 
išleista “siundant" lavinimo 
lėktuvams. J r tie paskui buvo 
suversti į krovas.

Reikalaujama patraukti teis
man.

Westsidiečiai pasižymėjo Bonų 
pirkime.

Vakar, vasario 17 d., M<-('ormii ko svetainėje, kur teljm :n>-- 
4.'»O /.luomų, užrašytu Lieiuvo.* Bonų už Entuzijazmas
■ iideiis. Ihiiigmiuis <iur pasižadėjo dauginu pirkti; dvi draugi- 
jos užsirašė ]»<» IVostsidiečiai mano, kad jie bus su-

Į iniiš; rekordų Bonų pirkime.

PALIU0SU0TA8 DUBLINO SUDEGINTA 90 AKRŲ CUK 
MAJORAS EI.EKTAS

t

K a S-s sekretorius Baker

RINIŲ NENDRIŲ

Honolulu, vas. 18. —Sulojo 
Kauni anų naktį septynios cuk
rinių nendrių plantacijos buvo

vietose. Sudegė apie 90 akru 
nendrių.

Pranešama., kml >unn'tuota 
du intarinmu žmogų

Londonas, vųs. 18. Anglijo* 
valdžia iš kalėjimo puliimsuvo 
Dublinu (Airijoj) niajorų-elek- 
tii Tom T Keti v ktirv L'ttlėiitn,.• • • ■ '•'!* 
buvo laikomas mm gegužės 
mėn.. 191t» m.

j tie pagaminti lėktnvni buvę tvirtina, jog karės metu Suv.
Va I >1 i jose pad i ris 1 i n t a 
lėktuvų.
- K 
knd 
*-ing

R
irau

vertė*. Tai buvę “lieji 
tokia snojantieji kandai”.

Mūšiam* lėktnvų nojuidary- 
vjeuo, tvirtinu didžiu- 

prie nnosavių spėkų. Jus nei nia komiteto narių. Tų ypa 
vieno negalite jiadaryti amen-tingu lėktuvų karė- laukan, 
konu su pngrlba įstatymų, ši ae gnu ta nuo talkininkų. Tai 
tolii nr!:un:urt nebuvo "

PIRKITE KARES TAUPY- nnmuoju pnudu” (
MO ŽENKLELIUS <W.SS )ApU) i

ncG2i jy

n<*ga

tolinti

aporto
I

11.000
j n r

komitetu? 
tvirtinimus

sako.
net ei-

SUSIVIENIJA COBURG SU 

BAVARIJA

}><>< iv rvi 
tfj karo 

tirpi buvę kair.ir kokir radiniai žio- ninku Ibed* i 
(meiting- icni. tik viena lėktuvu rinitą- raikomondnoja 

hut.” J rija, kaipir -vadinto armoto^. Hnghes.
’ktuvn nnifii-

Berlynas, va* 18. — Provin
cija Coburg »usiri»*nija *u Ba
varija. Ateinantį pirmadienį 
tuo tikslu bus rjitvirtintH Min
tai vč

VASARIO 18. 1920 M.

< Tiicego — Nepuslovtta oru? 
šalčiau šiandie; turbut. bus 

• rvtr»i Ištnnnl d ri i į- 1 *•<*«**^“ 
n« |uistovas oras.

ir 

mns



i įji - DRIU8KS

i.irrrviv a ji.mjki bilsiulotis

“DRAUGAS”
L4iu» tfkkj-rtlM uedr4«Uculu».

PRENl HERATOS KAINA: 
IHI(’VXU m ViSlENYJE:

Metam* ..................................... *4.00
Fti-o-l Mrtt| ................................ 3A®

SUV. V AI AT.
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1‘rcnu.nnrata mokaal ltkalno, lai
kai* aMitoal nuo utiur*iyn>o dieno* no 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
arfrr»4 nnda reikia prlalųsti ir ncnaa 
adr»M> Pintinu (rv-riauala Myoti Upe-, 
kant komoje ar eapreae “Moncy Or
der” ar)<a įdeda u t pinigu* I rrjio- 
IruM, IniKkd

“Draugas” Publishing Co. 

1800 W. 46th St. Chicago, ni. 
Telefoną- MrKinlry 4114

U Mildos svetainę ir ten taippat Į 
sukėlė žmonių ūpų. Paskui 
kun. Bučys paaveikino susirin
kusius Lietuvos nepriguhny Ims 
šventėje. Po to ėjo p. Šimkaus 
drama toliau. Pabaigęs prakal
bų pas Town uf Laki«*čius p. 
Zadeikis nuvažiavo dai* į Mil
dos svetainę. Ir čionai iškil
mės pasibaigė vėlokai.

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

Lansingo Atsisa
kymas.

I^aikrašėiai dabar negali

Lietuvos Laisvės 
Sukaktuvės.

Vasario 16 d. yra amžinai 
minėtina lietuviams diena, nes 
joje 1918 metais Lietuvos Ta- 
ryl»a paskelbė inųs tėvynės nv- 
priguluiylię. Antrosios to link
smo atsitikimo sukaktuvės šį
met Chicagoje išėjo labai gra
sei.

Labiausiai pasižymėjo Town 
of 1 alkieriai. Dideliame P<*o- 
plvs Theatre prie 47-tos ir No. 
Marsbfiekl avė. apie pustrečio 
tūkstančio sėdynių jau buvo už
imta pirm laiko nuskirto iškil
mėms pradėti. Puriau aštuntą 
jau nei žmonės turintieji i nei
gus ženklelius negalėjo j sve
tainę įtiipti.

Lygtai paskirtu laiku atva
žiavo Lietuvos Misijos pirmi
ninkas, p. Vileišis ir jo pagvl- 
bi n i nkns majoras Žadeikis 
Kun. Žilinus nebuvo, nes jis 
serga.

Vakarų pradėjo p. J. J. Elia.; 
anglų kalba, paskui p. Vileišis 
aiškiui ir nuodugniai kalbėjo 
apie Lietuvos valstvljės turtų 
ir jo santikius su dalmrtine pa
skola.

•lam pribaigus* vakaro vylė
jas pavedė kalbėti kun. Pr. Bu 
eini, kuris priminė kaip pasek
mingas buvo Lietuvos žmonių 
darini- ir ištvermė. Tinsiu daik 
tui davė neprigulinybę. Jų rei
kia sutvirtinti paskola, kuri ta 
js» Lietuvos'Valstybės Taniais 
užgirta sausio 16 d. Toliaus 
kalliėju kun. A. Skrypko apie 
Lietuvos praeitį. Paskui maju
ras Žadeikia ilgoje kalboje da
vė daug žinių iš gyvenimo ne 
prigulmingojv Lietuvoje.

Keliomis mitintomis ]m> pu
siaunakčiui imtu, garsinti kiek 
katras kolektorius ių vakarų 
pardavė Lietuvos bonų. Pasi
rodė parduota ui 16,030 dolie
rių. Pirmi įlinkos sakė, kml rei
kia įsivaryti į 20 tuksiančių. 
Vienas jmj kitam nauji pirkikai 
pakele skaitlių iki dvidešimties 
tūkstančių trijų šimtų dolierių. 
Tada p. Elias tarė; “Nora aš 
esmi juu pirkęs, liet dar jierku 
n? ?tM> dolierių.” Tokiu 1 udu 
susidnrė dolierių vienu
vakaru vienoje svetainėje.

Tat ir užbaigta Lietuvos 
himnu.

Tuom tarpu Mildoa svetainė
je nnt No. liulbted SL buvo ki
ms susirinkimas tyčia padary
tas NeprigulmylM-s Sukaktu
vėm.- pu minėt t Ir ten visos vie
los buvo užimtos. Žinom*.- šne
kėjo, kad daugelis grįžo neįtil
pę j whj. Tenai lošė tam tikslui 

|>. .Slinkaus veiklllų 
op**; lai. kaip Lietuvos .-i u ulini 
gina tėvynę nuo lenkų.

A*!uik\'S piidūtilią I v" u i*t: 
Lnke ii. Vileišis nuiazuiio i

-skųstis, knd nėra apie ką rašy
ti. l«aivų jmrilavinias už pus- 

jdykiai, užrubežinių dalykų sek
retoriaus atsistatydinimas, tai 
vienos dienos nuotikiai.4

Republikonų spauda kaltina 
Wilsonų. kad jis tankiai nuiiuo 
sekretorius. Sekretoriai, tiesa, 
mainėsi ir mainosi, l'žrulieži- 
nių dalykų sekretorijatas tų 
permainų prityrė kuolabiau- 
siai. 1915 metais pasitraukė 
Bryan’as, dabar 1920 metais 
pasitraukiu luinsing*ns. Jis pa
sitraukia taip urnai, kad neži
nia nei kas užims jo vietų. Jis 
pasitraukia taip, kad jis pats ir 
prezidentas nedangsto to pasi 
traukimo kukiais nors švelniais
žvilgsniais, tik stačiai ir viešai 
paskelbia, jog sekretoriaus 
nuomonės užrnltežinių dalykų 
vedime nesutinka su preziden; 
to nuomonėmis. Diplomatai ra
tai taip atvirai kaliui.

WH«ono ir Laimingų laiškai 
• nepasako kame tutsiu Ameri
kos politikos vedėjui negali su 
sitarti. Visuomenė norėtų įspė
ti nesutikimų priežastį, dėlto 
siekia į praeitį.

Prezidentas labai aiškiai sa
kė ir sako norįs. kudSiivienytų 
Valstijų Senatas jMtvirtiutų 
Taikos Sutartį. Dansingas par
važiavęs iš Paryžiaus išsitarė: 
“Jei Amerikos žmonės žinotų, 
kų tn sutartis raiškia jie jas 
niekuomet netvirtintų.”

Bet pavojinga yra iŠ lo s|h - 
iioti. kad prezidento ir buvusio 
sekretoriau* skirtumai aiškus. 
Sutarties turinio svarbiausioji 
dalis yra Vokietijos sunaikini- 
nuis. Imnsiugas nėra Vokieti
jos užtarėjus. Kada jisai už
ėmė Bryan’o vietų Amerikos 
užrubežinių dalyką s<4crutori- 
jute, tui jisai ėmė smarkiai ir 
aiškiui vesti Suvienytų Valsti
jų politikų prieš vokiečius. Jo 
Fustatytasiaš uotas vokiečiams 
Prezulcntas tuip subraižyda
vo, kad iš jų beveik nieko nelik
davo. Tai gi Lansingas buvo 
didesnis vokiečių priešininkas 
negu jMits Wilsunas.

rainu goję 1916 m. \\ ilsomp 
rengė taikų talkininkų su vo
kiečiais. Lansing'us tuom tar
pu žiurėjo, prie kurios kariau
jančios pusės naudingiausiu 
prisidėti Amerikai. Keturiems 
mėnesiams praslinkus Ameri
ka ne|Miaarė taikos, tik įstojo i 
karę prisidėdama prie talki
ninkų. Tai-gi išėjo tuip kaip 
Lausing’o norėta, o ne tuip 
kaip H ilsuno kalbėta.

Sav<» laiške vasario 11 <1., 
1920 m. Wils uiuu nusiskundžia 
Lansingu: “Since my return tu 
VVasIiington I buvę Im-vii struck 
by tlie nuinber of niuttrrs in 
wiuch you iiavv up|Miruiiily 
tried tu fon-siul my judgeiuerit 
by furmulutmg adiuu aisl 
hivivly asking my appruval 
v?heu ji a ar mtpottihlc for na

Kun Strimaa.įkalbas, išbėrau miesto fiiuri*tą.|«as musų rčrvbės svetimi imn. 

zummuu ūpu lemjlų. Kaimas pratobatą, u amenJcieeuM su 

Pirmutiniai Įspūdžiai Lietuvoj
pavadinti Bnaikiniura. J Akis 
metasi, kad šeši metai namai 
nebaity u, stogui m'tephuu. Ma
tyt ir baugų išmuštą, stiklas 

" r brangus: ni diktoką kvartką K)
musu valdžia,’’ .... . #

Po ilgos ir begalo nimbo-, 
džios kelionės jau attinuosi' 
priįe Lietuvos. Atai Allenslein, 
kur Ifindcnlmrgns 1914 m. pir
mutinį kartą smarkiai supliekė 
rusva. Stoviu prie lango ir dai
rausi į visas puses, kad pama
čius pėdsakus karo. Keikia pri
sipažinti, kad nuo -Allenstein 
iki Eitkūnų nors važiavau ge- 
ležinkdiu apie tris valandas, 
mačiau tiktai apie 15 triobų 
naujų, sutaisytų, matyt karės 
buvo sunaikintos, šiaip Viskas 
tvarkoj ir čiehrbėj. Nematyt jo 

i zrinvėrin n«*i Tsrntvie
(iasiurburge), nei Stalupėnuo
se, nemačiau nei naujų t rinitų 
arba sutaisytų, gal kurpakra^ 
čiuose ir sunaikinta, liet prie; 
geležinkelio viskas sveika. Štai 
jau Eitkūnai. Stotis sveika, bot,, 
šalę puFėtinni griuvėsių: vokie
čiai valo vietas, veža plytas, 
rengiasi pavasarį visas lieka
nas karės panaikinti. Už pusės 
valandos jau Kybartuose. Pnu < 
deda tamsyn eiti. Airdi* sinar- 1 
kiau plaku, visas kaip karšti- i 
nėj, kų-gi tenais pamatysiu, ra- • I 
siu! Jau stotis. Sveika. Aplin-f] 
kili griuvėsiai. Geni pusė Ky- j 
bartų išnaikinta. Stotyj pilna I 
žmonių, daug musų kareivių.
T neinant į stotį peržiūri pasus, kleliono, 
tirpia sudėt visus daiktus, bus 
peržiūrėjimas. Pas ka ras, ką 
nors naujų, reiks užsimokėt 
muitą. Belaukiant peržiūrėji
mo, prailedu dairytis, klausytis 
kalbų. Kalba daugiausiai lietu
viškai, liet girdėt žydų, lenkų ir 
i ilsų kalbos. Muitines valdiniu- 
kai labai mandagus, kailiu lie
tuviškai, jeigu kas nesupranta, 
tąsyk kitokia kaliai atsiliepia. 
Kareiviai linksmi, nors ne taip 
kaip Amerikos, bet gerai apsi
rėdę, žiuri visur tvarkos, po- 
draugiai žiuri, kad kas be jiaso 
ar be muitinės į Lietuvą ne
įprastų. Už valandos visi for
mališkumai pabaigti. Einu už
kąsti. nes nuo ryto dar nieko 
nevalgiau. Gavau gerų gabalų 
kejitos kiaulienos su bulvėmis, 
duonos kiek tik nori (juodos, 
lietuviškos ir pusbaltės), pri
dėjo du stiklu puikaus alaus. 
Tikras bulius. Na, manau sau 
valgio, matyt. Lietuvoj y'ra.Bet 
kiek čia reikės'Užmokėti, ar už
teks dolierio! O-gi' 15 markių! 
Kaip, tiktai 13 markių! už to
kį užkandį! Taip 15 markių 
(centais—30 rimtų). Laitai ga
rai ir valgio turi, ir nebrangus.

Visai jhu tamsu. Traukinys 
pradeda judėti. Buvau pirkęs 
bilietų 
Kauną, 
pfeniugų

Huksinai iu skatikų), 
bet sutikau vietinį klrltonų. ku
ris nori važiuoti K sūnau, tai 
metęs antrųjų kliasų. nuėjau į 
trečiųjų, kad galėčiau su juotn 
pasikalbėti, l’iriniaus vagonai

huvę šalti, bM dal>ar jan kuria . 
mi. Žmonių pilna, kalbam gar
siai ir patylomis. Visų kalbos 
rimtos, nuolatos girdėt “mus 
traukiny*,*9 .
“musų kareiviai.” Daug žyde-| 
lių. Tarpu savęs kalluisi žydiš
kai. bot užklausti, kaip moka, 
taip atsako lietuviškai, arba 
atsiprafa*. Kadangi tamsu, nie
ko nematyt, turiu pasitenkinti 
tuom, ką paaukoja klebonas. 
Virbalis e»ą* KVeikas, liet visit 
pagelvžiiįkelia daug vietų išdė

Irub.—20 auksinų. renta L-gi 40. 
privirtam stiklo sunku laimi 
gauti Žmonių ujms pinku*. vi
si džiaugiasi: nėr jau Lėnuvoj 
vokiečių, kolėokininką, bolševi
kų. Linkti vien tik kukai, bet 
su jais nepoilgem apsidirlmim. 
Labiausiai džiaugiasi visi ka
reiviais. Negali ataigvrvti jų

ginta. Vokiečių jnu nėsa nei 
duk<» dnonnv tr rn4n'
duonos užlokUmu \ argas tik
tai liežemiains ir vargdieniams 
miesteliuose, Bes brangenybė 
didelė, o uždarbių nėr. Gyvulių 
labai mažai, daugiausiai du ra
guočiu ir du arkiiapalaikiu ga
lima surasti pas ukiiliukus. Bst 
gulima rasti ir tokių,' kų turi 
|M> 5—8 arklius ir raguočius— 
mokėjo papirkimais iš vokiv- < 
rių nagų išsisukti. liet yra ir 
tokių, kų nieko neturi. Kaimuo
se sunku su drapanomis ūkinin
kams, o vargdienini, tai vos lo
pais karstosi. Pirkti galima 
gauti visko, •-tilt brangenyliė, 
kur gausi tų pinigų.

Beklausydamas pasakojimų 
, dvasioj kitaip sau

2u

antros kliasos į 
(26 markės 10 

(lietuviai sako
KI

maniau. Jutus sunku, tai tiesa, 
bet atvažiavus čionais su dolie- 
riais gali gyventi kaip ponas. 
Tik suinraskit už dolierį 30 
markių^ (Turiu irnrs dabar {iš
aiškinti. kad Lietuvoj visur 
vaikščioja vokiškus markės, 
lietuviai jas vadina auksinais; 
dvi markės sudaro rublį. Į Iau
tuvą važiuojant geriausiai 
mainyt pinigus m* jmu< visokius 
vertelgas, tik pTose bankose. 
Pasilik apie 13d dolierių, apie 
HMM) markėm^, o kitus jiamik 
draftais-čekiaiit ant Berlvno.• •*
Kaune musų liaukai išmainys. 
Galiu nurodyt tokį bankų 4‘Ue- 
tuvos ūkio bankas”).

Ųž nmno užkandį Ameriko 
tikrai bučiau užmokėjęs apie 
dolierį, o čia M centą, l’ž gelis 
zuikelį (apie 80 viorstų) 26 
markė*, o Ateerik<* reikėtų 
$2.40 mokėti, markėm i s-auksi- 
nais bus 120.

Jau Ivaune. Pilna kareivių. 
Mat Lietuvoj dabar karės sto
vis, visur kariška valdžia, 
priegtaiu netoli musų “bro
liai” lenkai, kareiviai visur jų 
laukia. Ir čion peržiūri pasus. 
Mieste mažiaus, negu kitados, 
judėjimo.

Reikėjo juoktis į valias, ka
da susikrovęs savo daiktus į 
žydeliu mguteą, pusiau gulė
dama ir kojomis sniegą brauk

J

I

damas, nuvažiavau miestan 
ieškotų nakvynės. Gulėjau pas 
pažįstamus, tat 0ėr kų |>asak<>- 
ti apie nakvynę. Iki gerų gai
džių sugulėm. Ant
rytojaus, atsimindamas visus 
--------- ■*+■■■ ■■■■«■■■

w« *•

to fonu an iiidepuiidvnt judgv- 
įnent berause I liad not an< 
opportunity to ezumiiK* tlie; 
cireumstaners with any degrue 
of indrpendence” (t. y. Nugrį
žęs į \\ ushingtoiių aš iiusU-Imiu 
išvydęs, kaip daug dalykų, ku
riuose tamisth matomai, ban
dei užbėgti mano nuomonei už 
akių pnuli'daiiius veikimų ir 
man<> priturimo klausdamus 
vicn tada, kmla aš negalėjau 
siu-nluryti ski neprigul m ingo 
nuomonės dvi stokos progų šiek 
tiek ištirti aplinkylM*s).

Vokiečių politikai, skaityda
mi tuos žodžius gulės muilyti 
maždaug šitaip: “tVitsiuuis 
nokaltas uz Amerikos karę *u 
mumis.
sutrukdyiLuiiuz- 
ninkavimą. apų 
prezidt ntą jr nvdu<

drąsiai imąs net 10 priešų. Kati 
uą luruą į vm^iu> ^uKtų, iumUj 
nirijoa. butų autos, aprėdyti, 
visi priešai dulkės iš Lietuvos. 
Papasakojo tokį dalyką: vokie
čiai su koleekininkais plečia 
Šiaulius. Lietuvių pulkai vaka
re pėkšti ištraukė iš Kaupo, 
rytnmtyje jau buvo Siaubuose. 
Ijusvi žmonės iš apygardės 
Šiaulių išardė kelius, sunaiki
no geležinkelius, tiltus, tolei fi
nus, telegrafus. Vokiečiai, pa
malę tokį ūpų iš žmonių ir ka
riuomenės, pradėjo prašytis, 
kad juos nors gyvus išleistų. 
Ir taip sau išsinešdino. Nei vie
nam lietuviui negalima užsi
minti—busim jai svetimais. Vi
si pasironjęę greičiaus žilti, ne- 
gu vergaut, ir ta dvasiu suvar
gusių musų armijų kasdien ve
dė prie pergalės. Prieš Kalėdas 
buvo tokis laikas, kad valdžia 
nei kareivianM nieko negalėjo 
duoti per kelis mėm sius, vie
nok tarnavo dovanai ii priešus 
gbtė lauk, niuituir i vikiu neduo
ti taj dvasiai užgesti. Kariuo- 
inenu turi būti aprūpinta. Iki 
šiol Lietuva iš niekur negavo 
jokios pagelbos iš svetur. Prie 
pasakų priguli: gavo ginklų, 
gavo amunicijos, gavo pinigų. 
Ginklus ėmė iŠ priešų, arija 
slapčiomis, dvilinkus pinigus, 
mokėdami, iš Vokietijos—užta
tai ir su pinigaus sunku. Visi 
stebisi ir nuolatoy klausinėja, 
kodėl iš Amerikos nevažiuoja 
vyrai į musų kariuomenę, ar 
toki ten jau bailiai, ar jau te
nais suvisu apie tėvynę užmir
šo? Vuri stebisi, knr yra i6m*- 
rikiečiai su dolieriais, tues pa- 
akutiniuis kąsniais, paskuti
niais drabužiais dalinamės su 
kariuomene, o jie kur? Mat, 
buvę daug tokių atsitikimų, kad 
tėvas kelias mylias vežė jauną 
sūnelį į Kaimų, viavė. jam ark
liuką, maisto maišelį ir prote 

valdlios, kad tik priimtų į ka 
nuomenę.

Linguodami galvomis kalba, 
kad negali suprasti Hmerikie-

nija. Už gerų žeuiės margą ftu»- 
ka dabar 1000 markių (20doL), 
svetimi tų Žemį* griebia. Kas) 
turėjo pas mus šiek tiek mar
kių—uždėjo valgyklas, refcto- 
rauus, viešbučius. Bet tų mar
kių mažai, su am«*rtkie«Hų dubu
riais viską padarytume.

Aiškinau, kiek galėdamas, 
palaukit, pavasary j bus amen 
kiečiai su dolieriais; deltų jų 
sn dol ivritu s, ir jaunimo į ka-; 
riuomenę iš Amerikos nematėt, 
kad amerikiečiai beveik niejeo < 
nežino, kas čionai darosi. Kaip.*“M»- r«;”'ču. Jr taip negrai 
sužinos, pulkais eis. Kokis ūpas tlw<lnr‘‘ lietuv’n ’^ndrovė. 
nn« *h»« ♦«« ■««♦«? i*
.\ t ai bijoki i, amerikiečiai mate 
vargo į valias, moka dirbti, 
nieko nenusigąs, reik tik padė- 
jhną Lietuvos jiems nušviesti, 
pamatysit čia jų bus galybės. 
Galiu sakyt, ka<l vi 
dieną Pikiuose ]>m»i

Vnviadienb, VKnrfs i#
'-------------------- '■ ■

n Hnr»Mr kn AndnrA At«fdrvmo 
Bendrove (Devclupment Vor- 
poration): Mykolui Mikučiui, 
ta pačia diena, kada tu gavai 
50 markių ui dol, už 700 dol. 
davė tiktai 13,090; į violų 35,- 
000 arba nors 29.400, tiktai 18,-

*000. Man netikint parodė ir 
raštų tos bendrovės. Aiškiai 
parašyta tti 700 dol. 13,000 
markių. Prekybos ir Pramonės 
bankas jokiu būdu nesutiko 
dtfnti sulig kurso, nes aiškiai 
parašyta, kad mes galim duoti 
tiktai 13,000, tai žmogelis ir ’ 
išvažiavo tni* imu i*. Keiks sa
vo dolierių ieškoti, reiks važi
nėti, rašinėti. Jr taip negražiai

I A iškilom visair». k-d ėm rsH 
: OMU KhUUii, UriM kutai UUeUeir 
pratimas, bendrove atiduos su
lig kursu ir iškašritra žmogui 
sūgrątias, liet jie ir pasiliko 
prie tos nuomonės, kad pas a- 
merikiofiius mažai širdies, ru-Galiu, sakyt, kad visą pirmu . ... v

.a^Uiėjimuv- Pi P”115 dolicriai, kaip pu 
se praleidau. Linksma liegalo .^eeks, tai gy vam žmogui kailį 
matyti tokį ūpų. o <lar link- ““lupų.

Atfiiaua darosi, kada žmogus’ Matot pirmutinės dieims 
žinai, kad amerikiečiai dau- ^pydžius. Gerų kur kas dau- 
giaus gali iiaclaryti, mgu Lje- Verta dėl Lietuvos pasi- 
tuvoj tikimasi. darbuoti. Lai gyvuoja nepri-

l'žtatai, broliai amerikiečiai, gulminga laisva Lietuva, lai 
įuokėjot svetimiems paskoloms gyvuoja amerikiečiai lietuviai, 
sukrauti dešimtis milijoną, pa- aš Žinau, kad jie Lietuvos uie- 
rodvkit, kad Lietuvai dar dau- kados neužvils, 
giaus galit duoti, tegu netikin- Kaunas, 9-1-1920 m. 
tieji Tomai žino, kati lietuvių ■ - ——-

nuodugniai ištirti dalykų. Tik
rieji diplomatai gal taip nei ne
mintys. M i ulutiniems skaity
tojų sluogsniaMbi galima Įmik tą 
mintį pakišti per laikraščius. 
Iš to puki-uno guli būti tiek 
naudus, kud vokiečių nciijiy- 
kauta imi< ! ikiečiains ariją ;«a- 
sibuig» <u mi aūis žymiai suma
žės.

Kuomet Anglija visokiais 
budais lumgina Ameriką, tni1 
stiprimlaiiui Japonijos ir Mek
sikos sutarti, tni žiidėiliima įsi
kirsti A menkos turto verię, tai 
ištn.-daiiia budus pigiai įgyti 
Am*, likai priklausančių laivų, 
tuomet Vokietijos itcttpykiinUt 

Tą jMadurė laimimgas yi<» m'paraiiki Amerikai, tuu- 
taikos llll pl- lt HlM-ak** loto MVn violos

a 11111 h lai im* Amerikos užrnltežinių tlnhktti 
mm ved<-_m>.latr

i

• f

■
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PIRK!PIRK!

257 West -71st Street
■

M»» ■ ------ ------------- ------- ----------vaaaa • • ••*•*.-»- «*-4 fX4MM^v <’WS“ 
tyti dklehairsių dirbtnvę, neuž
baigė ir <lal»ar ri«»giu>. Pigiai 
hutu galima nupirkti, o paskui 
saujomis pinigus aau žerti. Pas 
mus linai, už niųs linus svetimi 
varžosi, įneš turim vilnų, girių, 
odos. sodų, javų daugybėm; vi-

i

dvasia, širdį# visur tos pačios: 
Jus dedat vantą, kraują, mes 
tuom tarpu dėsitu dolerius ir 
kraujo nvpasigailėsim. Ta pa
skola pražūti negali, Lietuta 
turi turtų galybes. Džiaugiausi 
lietuviais, linksmai, drąsiai gy-
rinu amerikinius, tik štai ir 
pakiša man: a, a šia tau tavu 
amerikiečiai I Patsai sakai, 
kad Amenki gavai už 1 doherį 
JU UArkių, šiandie pas mus už 
doiioij duodama 42-43 markes,•

Kas tiktai ii Ocero norite 
gauti “Draugą” arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (iobą) kreipkitės prie p. 
k. Valančiaus.

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

knygių ir kitokių Knygų.
• iPasinaudokite.

HnilllltinilillItlIHUmilMIUIIIHIIIIIIIIIIMIIttlIlI 

PIRKITE SAVO-------

Plaunamą Mašiną
nuo pasitikimos kotnjjanijos 
čia pat, nereikia nei j miestų 
važiuot.

Pnctat/ww» i vi 
<WyTT"' ’

KALŲZNY & CO
5041 So. Ashland Ava. •

TU, goųtonaa tU!

2804 Milvrsukee Ava.
Ttl lrvtag Mfh

PIRK!
i i 
i
!I
iI
į
I

Lietuvos Laisves Bona
JEIGU TIKTAI MOKITE, KAD BUTŲ

IICTIIVA i AICVA UCDDinilĮCAUĄ «AMauni LntuvHi iu.1 iiHOJtvouinff, MLmuMlAIII1UA nCOrUDLIKA
Bonai ant 100 dolierių ir daugiau* (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti į melus.

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją pnaiųsdami pinigus:



T f
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Vynj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mump iatama tr meteym 
trumpa talku Iiraotatta

to.
Maa tarnu* didiiauirtoa Ir sarte u- 

aiua dotagrting tr ataria*
■kyriuK kur kiekvianaa gauta t*n» 
praktiko* traeimoktaduaMUL

varom** eiaktraa Jtao*
Kvladtam* klakvMty MalU bUa ko

kius laiku, dieta lt ar vakarala, pa- 
aOturtU tr paalkaltati dėl aylyrv.

|•attcrt>B duromo* aullg :uhr<—. vt. 
aokio aUltaua ir dydtlo 14 bet kurlx 
tuudy ko ryta.

t MA8TER DESIGNING 
SCH00L. . .

J. F. KAanicka. V—ĮŽkAr .
104 N STATĖ STREET. CHICAGO 

Kampo* Lake 8ta aat 4-ty lobu

■=7 TT

“ DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir

m« w. 4Sad su
Telefonas McKIaUy 4>M 

Valandos. IM lt Oryty 
 ■

■X

u

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

V«ta Bilu VtaMrae Ttaunaooe
OHmu DtdmtMtyj:

I LIETUVIAI AMERIKOJE >
x~ra—x t -p- i- — - — — ■—•a — - - ___ - — « jj

WEST PULLMANN, ILL.
o g -7 F ♦

Sausio ab d., 1920 m., šv. 
Petro ir Povylo parapijos ba- 
vo metinis sūri rinkimas. Išda
vus klebonui atskaitų, pasiro
dė. kad šiairt metais buvo inei- 
gų $7,309.11, . ulaidų-gi $5,- 
385.75, kasoj poni lieka pinigų 
$2,12X36. W««lpllmattierixi 
niekad dar neturėjo gale motų 
imrapijos kasoj tiek pinigų, 
kiek šį metų. Ačiū už tai darb
ščiam klebonui ir parapijiečių žavus po gatves, surinnks į. šv. 
iluo-ninnni. Iš likusių pini-

7Lh.“'l’td |:,.53OJX) 
skolos, nuošimčiai už pusę me
lų ir msuransas atnaujintas 
ant 5 metų. Skolos parapija

| dar turi $2L5U0.lM),
l Kiek matyti*, parapijos da

lykai kas kartų gerčja. Atei- 
i nantį rudenį rengiasi atidaryti 
jir parapijinę mokyklų. Parapi
jos nusirinkime jokių r.cužsiga- 
nėdinimų nebuvo. Visi tarėsi 
kaip broliai jutrapijos dalykuo
se. Knygos i>aairodė taip]>at 
vedamos geroj tvarkoj. | pa
rapijos komitetų pasilieka iš 
praeitų metų sekančios ypatus: 
P. Mikolaitis, V. Galdikas. J. 
Dočkus. A. Viliusis, A. Žitko- 
vičia ir J. Meteiiis. Nauji is- 
riuktasekantieji: J. Mečias, J. 
.Jankauskas, A. Malakauskas, 
P. Kuzavas, A. Toliušis ir J. 
Kuršinskis. Visi įeinanti į ko-

t

Ustucys Uruborias patarnauju, lalds-—-----
durim bernu utmaMiatL

S. D. MCHAWICZ
r

4 W. 23 PI Chicaga, HL

I mitotų yra geri katalikai ir 
■ Įdurbėtųs vyrai. Klebonas su

Į darbščiais komitetais . galėt* > 
i«lutig ko gero nuveikti narani-’ 
jos naudai. Šiais metais west- 
pullmanieėiai sumanė atmokė
ti viaų parapijos skolų arba 
nors pusę ir jaa pradžia yra, 
ties keh-las desėtkų žmonių jau 
prisižadėjo įmokėti po 100 dol. 
už kų gaus amžinų aėdynę ir 
taps amžinais gartiėg nariais 
ftv. Petro ir Povylo parapijos. 
Ant. ir Agota Malakauskai, Jo
nas ir Rozalija Kastantinavi- 
čiai jau savo šimtines įmokėjo. 
Yra viltis, kad trtnnpu laiku 
bus galima gerokai skolos 
mokėti.

ii............. .........  II

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILUMOIH 
Telefoną* Tarti. IMU

, Vai.odos: — 4 Iki 11 14 ryto;

at-

r.

DR. S. NASKEUS
I.IETCV1S

GY14VTOJAS Ut C'HIKt ItU.tH 
OHom 'r Qr*«eNM n«««

X** * -S-1

ul.Sim nn i «■ vok. ***
Motame tarai or ĮSU

: 4711

Ital. Urvvar fili

Dr. C. Z Vezelis
MKrVVgt ULMTJMfAb 

r«liu>d<»«; Ml» • nto iki • «ak.
MadHioml* PMal vutAritnu

4TU KO. AhHLAKD AVWK 
arti *"

-7- - |
I

Vaaario 1 d. susitvėrė komi
tetas parduri nė j imui Lietuvos 
lausvės Paskolos bonų. J komi
tetų ineina: J. Sorokas—pinti., 
J. Balsis—rast., Narmontas— 
ižd. Stotys randasi keliose vie- 

| tose. Ateitis parodys, kiek 
uublpullnirtiųiM iai atjaučia Lie
tuvos laisvės gerovei.

• •
Vasario 8 d. Lab. Sųj. 10 kp. 

turėjo susi rinkimą. Manią val
dyba -tapo išrinkta is sekančių 
ypatų: B. Šimkus—piruu, K. 
Šimkus—proL ražL, J. Balsis 
—fin. rast., A. Vainauskas— 
ižd. Nauja valdyba jmtukcLino 
kiek galint darbuotiem labdary- 
Lės labui. Nutarta birželio mė- 
uveyj surengti piknikų p. P. 
Kareckio darže ir kiekvienas 
lalidarybės narys turės paimti 
imi 3 tikietus ir pinigus užmo
kėti Skalno. Tokiu budu bus 
užtikrmUib piktoko jauusuki- 
mas. Viai užsimokėję mėnesi
nes i j- nesant jokių svarstymų 
susirinkimas !njs» uždarytas.

Ten Buvęs.

CICERO. ILL

Liet. Laisvės Paskola.

LATAKAS “DRAUGO“ 
REDAKCIJAI. REIKALAUJA

t PAUaKO

............................ «l

I

I

i

1

Tjaisvfs Paskola 
t>je kvionijoje |>ažaitgiuoju. 

n 9 d. (taoTo stoties 
iždininkas, p. J. Morkas, Fl- 

inei Misijai pasiuntė $1. 
•XM>. Tiri vasarį“ 11 d 

Itfolflca vnatu ifttiirfcu LT. P

Lietuvos

Vąšą r

nai
4 •

L III

Didžiausioje sumoje bonų iki 
Šiol pirko M. J orai t ė, nes • už 
$500.09. Po jų seka kun. H. J. 
Vai&unaa—ui $200.00. Kiti 
pirko mažesnėse nmnosr.

Ketvirtadienio, vasario 19d., 
7 vai. vakare, Aion kolouijou 
atsilankys Lietuvos Finansinė 
Misija. Ji bus priimta iškil- 
uuilgai ir trukinungai. Minia 
jų pasitiks ties (Cicero avr. ir 
12th St. Pasitikime dalyvaus 
miesto administracija. Panuir-

Antano parapijos svetainę, kur 
1 •ub pi uatdbve. š\. GriguhuUb 
choras dainuos, benas gros. 
Prie to viko dar ir firewnrkf 
šaudys. Žodžiu, ši kolonija nė
ra mačiusi tokios iškilmės, ko
kia bus tų vakarų.

Pr.
aa e

BROOKLYN N. Y.

Jurgis ir Marijona Tuntasu- 
įiiai nrumžai nudžiugę. Vasa
rio 9 d_ ž. UL, juos atlankė gar
nys. Paliko bumų sūnelį. Mo
teris palengva sveiksta.

P-as Tumasonis yra plačiai 
visuomenei žinomas. Jį palįsta 
visa Chicaga. Dalmr jis yra 
sekretorium Liet. Raud. Kry
žiaus, rėmėjų urgaiiizarijua.

Linksma, kuomet lietinių 
veikėjų šeimynos dauginasi. 
Genis sveikatos.

p.

MELROSE PARK, ILL.

(ferbinmieji
luitai prašyčiau indėti 

** Draugau*’ šiuos kelius" žo
dinis :

J>r. K M'Uitvilas slraijisne- 
lyje, tilpusiam*- 1-me šių mo
tų “Draug< “ numeryj, nprn.šy 
lamas L. Vyčių 23 kp. susi

rinkimų iš iiurė: ‘'Kai-kurie 
išgirdę tokios kaltas ėmė ata- 
joti apie p-lę PranaičiutĄ*. ko
kia ji vrd veikėja, katalikė, ar 
ne.”

Kad J ulė
•Žvaigždės”

katalikė veikėja, tai, apart Dr. 
Montviln. nei vintui® vemAi

Pranaiviutė, 
redaktorė, yra

v j etų Kuopus inuy« neabejoja.
Taippat nesat ii įkalne su Dr

Montviio pasakymu, kad J.
Pranaičiutė kenkia “Vyčiui • 9

ir 44 Draugui. • 0

Kun. J. Zimblys.

ROSELAND ILL.

Extra susii i tikimų laikys 
Kai. Sta. Pan. šv. Raž. vyrų ir 
moterų dr-ja vasario 18 <1., 
1920 ui, 7:3<> vai. vakare. Visų 
Šventų parapijos svetainėje, 
lOStMi \Vabasli avė. Bus svar
stomu apie Misijos priėmimų 
Kosdande vasario 23 d.

Kviečia
Valdybos Pirmininkas.

KEWANEE, ILL.

MERGAITES

16 metų ir suviii pai»iovi<«
Vietos Švietimui
Švariam Fabrike 

Prityrimas N«reikaling«> 
Geistinu kud Lietui uito 
\ olandu* 7 :30 iki 4 JUi 

Pusi* Dienos Subuluj 
$14 Savaitėj nmkinantės 

Nuo štukio $1G :ki $25 
Atsišaukite 

Superintendentą Offiec 
Sauycr Uiscuit Company 

1041 — 1049 W. Hariiauii

REIKALINGI LEIBERIAI.

Atsišaukite Pulk St. Viaduct.
Polk ir C&nal Gatvių.

REULMAHGI.
ApPri-ntlce inoiildcrtal ir evrc-niu. 

koriai Turi būti lun»® 14 ir 21 metu 
M-nutno. Gera uiinokebtla Ir rrcitaa 
pakvlluiaa Liliui gera p r orą itauok- 

cvral apmokanti amu ta.
Ateitai ūkite.

Jo*. A. Hnuh Foiimlry Co.
4Mb H4. * K. U’raU-ni Airum

ti

l'alcAkou naru Kimiau* pa*inMM<|y 
i* Kauku Gub Aidulių imi. TrUkly 
parap. Jie pairs arba kas apie juos 
Haotr atsMauklte litio adresų- 

Jor RadaiK-s.
l'liruai HrUtliti. Filmu

PARSIDUODA
iTTM.Kfch mUUITRT HARN6

Tun aat pardsvluio 75 arklius Ir 
mulus Kainu l’-O 00 lt' uugta'iau. laų>- 
j»u» 3* orių Aliijų ir vsdttnų. parai- 
duos i 742 .\rrUcr Ata. Kampa* 
Tliroop.

—a

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja M metei 

onaaa 31 <S So. Morpu M. 
Kraut Ura St.. CUo»r<x IU

M’ECIJAI.ISTAS 
MotBriAkų. VyriSkų. talpai chrc 

nUlkų Ilsų.
OFISO VALANDOS; Nuo i ryta 
iki 10. auo 13 Iki 2 po PtaU nuo S 

Iki t valandai vakarą
Ned vi lomia auo * Iki S po plot. 

Telefonas Tarta M?

X-

y.

X

Dr. P. P. ZALLYS S J
l-arriduoda laitai 73 p^-dy ploCto ; £ I iatarvie Dj..i.lr-t** 1

134 Ilgio pu.IU*J vietoj tarp* g^-tyslį 
gat. Ir Maaanold Avė. Savininke* .. ^7,' avcouc

P. Maigi*, ; Z TaitaNDOS: • UU * rakrara
7347 K U»Ji(rwi» AVr. Ctriuagn ••___ ’ “A_________________Z_____

AMERIKOS LIETUVIŲ
I =

MOKYKLA

Iki 10 vai.

.4 angiOkoa X llttuviAkoe
kalby. arltmetlkoa, knyrvrdyaU-a. ate-
nocrafljo*. typevrrttmg. ptrkiyboa toi-
aiy. Suv. Vata, lalortjoe, abalnor tato- 
rtjra. trosrafUcn. roltUkUaA* ckano- 
ml j oa. pilietyetoa. dam*ra*yat*a.

Mokinimo valandas: nuo • ryto iki
< valandų* po platu; vakaraia nuo 4

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

11 *). LA UAU.k STREJuT 
Gyvenimo T*L Humboldl 11 

Vakarais MII W. M-ad 4tr**t 
Tol RnckvoU MM 

CHICAGO. ILX.

3106 So. Halsted St., Chicago. ? I

x-

«■

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

I.IETVVU ADVOKATAS 
47.41 tL WOOD STREET 

CHICAGO.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
dietcvis akių specialistas

REIKALINGI VYRAI
Prie H otelio dirbti virtuvėj, luu-

M-

-X

I

a

j

j
'I

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

414 W. Markei Str.
Fauum.

8u rlaomli licomla priima nuv
Nuo I Iki lt rol. ryto 
Nuo 1 Iki * »oJ jw> ptoUj 
Nuo « Iki S vai vakaro.

K------------------------ i

1-aOioc. u*, v.m, 
irmplm, k ■ « • < a 
r»na*aMitnl okauil*- 
nnu> r»l<u. aiairu- 
l>«. <|Haniini<> nar- 
raiaaiB Mcauaau'iaa

W bliiilraariaa korariu aktu kratvn, olrya. 
kateraklo. naaiiraia, aailkraa akla LaUadam 
la>r<»na -lUiniOM Wktra rara.lantw> nia- 
klauaMa klaUBa Akln.al raOaikntnl tatain- 
<a>. kali Ir a«l mataartlrni. par-lkala IU-rr*- 

' ki. B»- rrarjimo ir aalklia -L*an«"itw nw»- 
irklna Valaaaaa nua ik iki • rakara N» 

! įlallatata nuv >• ik. 1 vnl t—- f-riu 
. 1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

Trirlaavv l»rv,«r vuaa.

Sausiu J S d., š. iii., įvyko 
rinkliava, kurių surengė Tau
tos Fondu 45 skyrius. Aukos 
buvo skiriamos Kalėdiniu Tau
tos Fondan. Aukojo sekantieji:

P. V. Bielskis $W.(X1
l’o 5 dol-- J- Rimkus, A. 

Girdžius, P. Zujos, A. Ainokas.
Ig. K. buiul.-r mskas $3.00.
Po 2 dol.: V. ša- klys. B. Ku 

čiukas, J. Ari Liūnas, A. Kai
rys, J. Raškauskas.

Po 1 d«J.; J. Bagdonas, J. 
Peleekis, M. Vrka, J. Nedva- 
ras, J.. .Jonėa, K. Indas, S. 
Ramanauskas. I). Kirpalis, J. 
Šimkus. J. Gaižu. A. Tersai- 
nes, AI. Yviveris, J. Drumsti- 
taa. A. Raiilia. A. Mikėnas, -I. 
Jasolaitis. B.Šimkus, V. Mikė
nas, J. Vi-niauskas. F. Stans- 
kirt, J. Ste|tonaitis, A. l*ilipo- 
iik, J. Nausėda. J. Pili|M>nir. 
K. Pili]MHiis, M. Piliponia, A. 
Baškib. P. Gedvilienė, A. Kra 
l»avi<*kis. S. PilijKiins. J. Sto
romis, J. S. Nausėda. M. lunli- 
ga, J. Kraujalis. M. S. Pilija.- 
uis, K. Vadluga. I’. Pipiras, 
A. Valatka. Z. Valatka. Ig. Sul
tis, A. Pelėms, A. lailiikis, A. 
Siaulib, A. šinekus. J. \ alau
ti e jus. J. J. Piliponis, J. Lauri
naitis, J. Puėkis. K. Tainuėai- 
tm, J. J. Jankauskas. A. Is*ku- 

AsirauMiuts, i;. Vynas, 
Liuhmas. B.
Sučilaiiskus, 
A. Stankus, 
Rimkus, B.

drėj ir ant vardo.
(.cnt mok.irt i* ir valandos.
Atsišaukite:

Mr. Peters
Emplovment Entrance 

Congress Hotel

Rrartl. B31 So. AMitanta Bli. Clibago 
Trirfociaa HimuuiN «&a<

ta
L. L. Paskolos vietinis komi

tetas pardavinėjime bonų dir
ba išsijuosęs. Įgaliotiniai, ku
rie buvo išrinkti vaikščioti po 
namus Melrose Parke, lenkty- 
niuo j a vieni su kitais. Eina, 
kad tik daugiau jiarduoti L L 
bonų. Žinoma, nemažai randa 
ir tokių lietuvių, kurie norą vi- 
sai neatsisako pirkti bonų, bet 
kaž-ko laukia.l>isika!bėjus,kož- 
nas vienas beveik sako pasiren
gęs yra grįžti Lietuvon, kuomet 
rūbeliai bus atdari. Sako, ta
da pirksiu bonų, kada važiuo
siu Lietuvon.

Žinoma, dauguma musų grį
šime Lietuvon, bet pina negu 
grįšim iškovokim Lietuvai lai
svę, užtikrinkiiu savu kelionės 
galų. L'žjauskiin savo brolius, 
kmie šiandie IJ e tavo j dirlm 
sunkiausius <lurbus. Pageibė 
kini jiems dabar, kad parvažia 
vus Lietuvou nereiktų žiūrėti, 
.ar neateinu koks činovninkus 
bei “prosža pana" ir kad ne
imtų mums už upikaklių.

Tad-gi brolau ir sesutė, no- 
redaiuas uziikrinti savo ateitį, 
prisidėk prie to ilnrlsi. Kovok 
už nepri gulini ilgų Lietuvų pirk
damas L bonus. Pirk pats ir 
ragink kitus kad pirktų, ypa
tingai tuos, kurie iŠ dienos die
non pirkimų atidėlioja.

Štai, dabar turėsime progų 
išgirsti Liūtuvus Misijos reika
lavimų, kuri pas mus bus vasa
rio 24 <1. Tuomet pamatysite, 
kud ue kokie ten lietuviai |X>li- 
tilderiai renka pinigus, liet Lie 
tu vos valdžios atstovai ir už 
kožnų paskolintų dolierį Lietu
vos valdžia atsako. T<mIč1 ki<«k- 
vieuas hetuvia privalu pirkti 
nors po vienų L. L. Paskolos 
Iranu. Jeigu negali ant syk vi- 
eų pinigų uimokeu. <a<l gali 
imti ant išmokesčio.

L L P. bonų galima pirkti 
pus stoties įgaliothdue ir 
StOlicn
way.

ruštnuukų, l*'1- Broad-

T. K. 8UxyneckJs.

L L. P. Bt. rašt

i PIRKITE KARtS TAUPY 

M0 ŽENKLELIUS (WB8)

—S r! ••ViVlCI. i ,

K. Mušeikis, J. 
Vnlenriiinns, K. 
M. Kvetin>kienė, 
A. Bali ui ia, M.
Kučiiifckn>. ,J. M. Miškinis, K. 
Vilkas. <1. Tautkus. S. Rudelis, 
I). Taiitkenė, D. Kuvalis. J.

1 Pakutinski”, P. Simaitis. A. 
Papočihbkis, M. Jončienė. K. 
Norkui-.

Smulki*'iuis aukmuis $18.55.
Šv. Karimiero dr-ja $KriW. 

L. Vyčių 60 kp. $10.0(1, 'J autos 
Fondo 45 sk. narių mėnesinės 
už gruodį 1919 ui. ir už sausį,

I
-1!IJU iu ilb-Gli. Tojau budii < 
viso lala* |ianiųsta į Kalcdiuį 
Tautos Fondų Money Orderiu 
ir ftv Knrtvi* U-jj^. čcJįj;' 
$169.55.

Visiem* aukotojams, vnrduii 
i T. F. 45 skyrių, širdingai ačiū. 
| Lietuva, tėvynė, bus dėkingi 
i UŽ sUsi'lpiiuų jos.

Dalini lielirkn tuutiis, kcVtt 
! i.ieėmiin-. -Usieili vienyliuii iii 
*ud«|yti stotį jmrduvinėjiiniii 

• LutXJXai> I <—►-j
Inu IV« : <t..aX . 
i“*- w

T. F. 45 nlnrr letarj

HUU.AHts
iTHi l'unrh Freoy 
Kwod*ing MaAiny 
Staliniu Darbo 
tiru U Vista 
tlcra uliuokeat;*.

HOYE fcEEDl.E OO, 
4343 Ai c.

(Arti Moniroar)

Smolufios gerai pritaikinti akiniai

Rcikuiiiigi prie Mauksi landi* 
darbu. Gerus v olandus; graži 
tu ir gerus burdas.

Atsišaukite:

Laundry Manager 

Employment Entrance 
Congress Hotel

* I .

vic-

>

Ir

VE41ET IHI.E IK PAŠTĮ fc G
MERGAITES

Torivlky-pluvejuo. Atal&auklte:
333 Clork Str.
MorriMHi lluU-l

41440 j aavaito mrrgnltuaia BU
VUS l« metų aiutuiUM l'rityrluiaB 
nrrvikaiiainrB lx<nrviiR darbe* vn- 
l«n<lv» nuu 1:4& iki 5 ir 1! valandų 
aubutiziiiiB. Guma darbu m»I>su>

A. 1>. Slmup
IbU W. S&Ui Mr.

KLUAVS DAKHIMfcK.ES 
prityrė prie kraity saldumų doDų 

A. D. Kteįup A <.«».
1545 W. 14 blrvcl

PORTERS

4’m m j kis valandos, geru už- 
Uiuki’stis pasiuvu.' durims,.

D. B. Pisk A Co.

225 N. Wabash Avė. -

GRINDŲ PLOVĖJOS
TrumjM* valandos, gera nž- 

meke-*!*,
D. B Pisk & Co.

225 N. Wabash Avė.

—
—
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bua (udaarvlalniu tai Jusy akly. ■ 
Kuomet ty kenti nuo galvoa aka u- ■ 
dėjimo, kuomet raidra iKjaoi I kr u 
r^. ktioi.iet skaitai ar ai trr* ar te
tai. tai tuomet yra ernkiaa. kad 
r ai k La J ūma aklniy. Mano it moty 
patyrimas priduua Jums geriauaty 
patentui uita ut prininatnii kuiną 
uat taip taniai n«t iki 33.00.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago 
ICgraminat- Mitr-lkianiai dykai.

Rampa;. 13-U*. gali*-.
S-i'dua luboa i S* PU lt'o apUekoa. > 

Kambarin 14. M. 14, IT ir 14
Ti-mykitr J dmimi parata- 

Valundoa: nuo 7 ved. išryto iki 0 
vai. vakare Panodėtlala, Sorodo- ' 
tala ir Pali«yuio<nia

< 
Į 

I
(
K

//

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyrų Ir Jbdiių VatklDij padirbti 
ant ordorlo Blutaj Ir overkotal. bot 
naateitaukU: vėilaurty modalių nuo 
430.00 iki S4S.OO.

Vyrų tr Jauny Vaikinų gatavi 
■lutei Ir cvcrkotaJ tik Iki SMLM.

Vyry K*-Un<£ po $3.00 Ir augMiau. 
Vaiky Siutai po IXK ir aogMlau. 
Pirk kovo overkoly dabar prie* 

ttemo. kuom** kainos pokjla 
Me» taippat turimo pila* oU* H 

akup nekioty aluty tr overkoty nu« 
ir augtčiau

Full Drena Tuaodo, Frock Siu
tai tr tt. 410.00 ir augMiau.

Atdara kiakvlong vakar, Iki » 
vai. Nedėliomia iki » valandai. Su- 
baturnla via* diana Iki 10 valaadai 

& GORDOV. į
Į 1414 M. Halvted M.. Ctiicago, 10.] 

J strigta 10UI.
.............

4

Puirolhakitu I iutnuai Pirkdami ■ dsuiuuni'u LiuiuVui llinuuilll

Lietuvos Pašto Ženklus
Geriausias budru pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Failu 

ženklai f markiu,) kurio* yra atvežtos iš Lietuvos, kad lUDcrikiočiMi nu
sipirkę galėtų nusiųyti oavivmaienu netik dcl laiškų, Let ir dnk-suę su
mų. pinigų vietoje.

Kiekvicuas peikanUs Lm-Iuvob Pašto ženklų in-inažiAU kaip už 5 suk
amus ($1.25) gauna paliudijimu kurį nusiuntus Lietuvou kartu ku 
Pašto žuiiklaiH, Lietuvos Yaldžia [*ukci» gyvais pinigais. Pašto oriui 
12-luie* alulyac.

Paštažrnkluū yru šitokių kuinų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir €0 skali
kų, taipgi [m> 3 ir |x» 5 aukrtinus viena. (100 Antikų Kudnru uukninų). 
Pamiduoda fio 25 mitus už auksina

i Lietuvon Pakto ženklai panmJuos tik iki 31 d. Komi, 1920 m. Mažiau
I kaip už vienų dolierį markių ncsiunriutuc.

Reikalaukite rietiniuu* Tuutoa Fondu sky riuuNt tūlai |>as centro wk-
-r - T — i-*'-• VSVS ■ f

x v» K UK/TE?
fc<il<4*<ij vararte |« d. am Hri:i- i 

I rami Artm.i < im t l*i n mln (ratu-Į 
i“- MMJu. yam<-4a -rL -‘n.— teik- 
viMli-ib- MalUiam iluiMo 14. turiru. 
XI aKma-iv-D,,. aai bautagribi tralu 
b-4>r4«- airi IliOL1- putas tam raUb ' 
J. oal Lib»- 1,. 3i«» Migiytlu-
Kn*- <• bu. «b<i amt itaMtanm

-niitKirb
3Z4» K. 23 l'ta-r Ctaivtyn. IU

K. J. KRUSINSKAS,
456 Grand Slr., Brooklyn, N. Y.

ė
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DAKHIMfcK.ES
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LIETUVOS MISIJA PAS 

CHICAGOS MAJORĄ.

Į CHICAGOJE.
KALBAMA APIE MAISTO

ATPIGIMĄ.

Pasekmėje nesimato jokio at
pigimo.

daug 
nieko

Kaip paprastai, čia 
kalbama ir kalbamu, liet 
neveikiama. Daug kalbama ir 
rnšorna apie maisto atpigimą. 
Bet maistas neatpinga.

šiandie angliškoje spaudoje 
pranešama, kad mėsa būtinai 
atpigsianti. Kaina žymiai nu- 
pulsianti. Tam tikslui padun- 
dnmn svarbiu priežasčių.

T ,Ann varomu tų prmzn- 
čių, kad šiandie labai mažai 
mėsos išvežama Eurojsin. Eu
ropos x*iešpatijų pinigu kursas 
taip nuslūgęs sulyginus su a- 
incrikonišku dolierių, kad toms 
viešpatijoms neapsimoka im
portuoti mėsa.

Tad kuomet mažai mėsos 
išvežimui Europon.-čia jos yra 
užtektinai. Gi kuomet yra už
tektinai, reiškia kainu puoli
mą.

Kol-kas tos kainos nepuola 
kadi r patiems mėsos su varto
tojams. Ar jos nupuls pas
kiau, reikia abejoti. Nes jei 
mėsos t rustas svarui kelis 
centus nuleidžia, tai iš to pel- 
rojas, kraut aviniuku*. Suvhf- 
totojams nėra naudos iš tų kal
bų ir rašymų.

šiandie, be to. kalbama ir 
apie cukraus atpigimų. Šian
die Chicagoje cukraus 
kaina nevienoda. Vieni krau
tuvininkai cukraus svarui ima 
nuo žmonių (suvartotųjų) Ine., 
kiti dauginu, net ligi 25c.

Michigano refinerijose cuk
rus pirkliams jiardavinėjamnK 
įm» 12c. svarui. Gi Coloradoj 

*2r-kitur dirbamas cukrus iš 
burokų -— -18e. svarui.

Ir kol tasai cukrus juitenkn 
j suvartotojo žmog«dio rankas, 
svarui prisieina mokėti nuo 15 
ligi 25c.

“Eair price” komisija pra
neša. kad šiandie cukraus 
daugiau pristatoma Chicagon 
ir šių savaitę jis busiąs dviem 
arba trimis centais pigesnis. 
.Mat ysime.

Taip vra ir sū kitais valgo
mais produktais.

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

i mandagiai ir su pagarba juos 
priėmė. Kalboje jis prašė, kad 
mus atstovai parvežtų j Lietu 
vų geriausius Chicagos ir jos 
majoro linkėjimus.

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

PAMIRŠO SUIMTIEMS IŠ
KRĖSTI KI6ENIUS.

Už tai buvo skaudžiai apmuš
tas.

Detektivui Stvvnrt kažkas 
nurodė, kad vienuose namuo
se ties 31 gat.. arti Princeton 
avė., vrn du intarimnu pini
kų.

Jis tuojaus nuėjo nurodyton 
vieton ir tenai tikrai atrado 
du intarimnu vyruku. Abudu 
suareštavo išsivedė laukan. į- 
si sodino laukinnmn automo
bili un ir šoferiui liejiė važiuo
ti j Deering policijų- nuovadų.

įMektivns atliko tik tą 
j klaidų, kad jis areštuodamas
intartamus nepažiūrėjo, ka jie 
turi kišeniuoso.

Bevažiuojant abudu intaria- 
mu drtoktivą tini išginklavo 
ir pradėjo jį tnuškyti nuto- 
mobiliujo, iš-itraukę iš savo 
kišenių ginklus.

Šoferis, lai pastebėjęs, pri 
važiavo prie vienos dirbtuvės 
ir pakėlė trukšmą. Susibėgę 
dirbtuvė* darbininkai išgelliė- 
jo detektivą ir padėjo nu
malšinti piktadarius.

Suprantama, ateityje detek- 
tjrji« Ims atsargesnis.

BUS NUGALABINTAS 
ŽM0G2ŪDIS.

Ateinantį penktadienį (')ii- 
eugos kalėjimo bus nugalabin
tas tlar vienus žmogžudes. Jis 
vrn Jolin O’Brien, teismo pa<- 
meinktas už nužudymų poliefm 
no Burke.

CARRANZA APLEISIĄS 
PREZIDENTO VIETĄ.

I

KETURI PADUOTI KRIMI 

NALIN TEISMAN.

Suareštuotas dar penktas
kalbininkas.

šuo

Mexico City, mis. 18. —
Prezidentas (’arrunza pranešė, 
kad p<i gruodžio 1 d. jis nei 
vienos dienos ilgiau nebusiąs 
Meksikos prezidentu.

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

Apskųsti: Murpliy, Cnrozzo, 
Cosmnno ir Vinci.

Policija, lw to, .-uareštuvo 
dar vieni) suokalbininkų, pir
mutinių sėbrų — Bruno Roti, 
mėsos ir valgomų daiktų krau
tuves savininkų po num. 2113 
Wentworth avo. Ir šis bus pa
vogtas kriminaliam teismui.

Aiandie visi penki suokalbi- 
ninkai laikomi uždaryti kalė 
jime. Kol-kns nepriimama jo
kia paranka.

Prokuroro .sekretorius Kon 
ney praneša, jog dalia r viską.- 
pilnai atsiekta, Enrigbto nu
žudymo klausimas išrištas.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ vninumi
MJLUniJŲ

16 BRIDGEPORTO.

susi-

PA8I60VĖ IR NENORI 

MIRTI

būtinai 
tie, ku- 
L L. P. 
visi tie.

yni išrinkti j komisijas

Servdojv. vasario 18 d., 1920 
m., 8:(Nl vai. vakare, ftv. Jur
gio |mirupijos mokyklos kam
baryje įvyks svarbus
rinkimas, knd pasitarti apie 
priėmimą Lietuvos Misijos.

J susirinkimą yra 
kviečiami pribūti visi 
rie yra apsiėmę rinkti 
Bonų snbskri|wijas ir 
knriv
dirbti de| prisirengimo priim
ti Misiją, kuri čia bus |x*tny-| 
riojo, vasario 20 d., š. m.. 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio para
pijos svetainėje, prie 32 pi. ir 
Auburn Avė.

L. L. P. Bonų Komisija.

>x

I

I
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I 
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Mrs. Rosi- Tinon-Ui, 19 me 
tų. 1L'»6 Milton avė., pasišovė 
ir paimta lignniiH’n. Temti ai-į 
sigaiveliojusi ėmė šaukti :| 
“Kanųri aš taip dariau? AJ 
nenoriu mirti”.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

svnr-
7:30

■■■immaniiMi1jinimuHinmiHmiiiiiniHHiiiiniiiiiuiiii

š 18tos GATVES Ari

Į LIETUVOS MISIJOS
■

K
RIEMIMAS sSeredoie. Vasario 18. 1920O < y -
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Lygiai 7:30 valandą vakare r? n
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Yra tai nepaprasta proga susipažinti su gerbiama Lietuvos Misija ir išgirsti nuo jos apie tikrą Lietuvos stovį, jos ateitį ir ko reikia 4 
musu Tėvynei, idant taptų ncprigulminga. Mes privalome skaitlingai susirinkti, kad priderančiai pagerbti Misiją. Pirkdami kodau- 
giausia Lietuvos Paskolos Bonus parodysime tikrą savo tėvynės me ilę.

. Bus puikus Muzikalis Programas, kurį išpildys Benas mokyklos ir parapijos choras įžanga dovanai. *
Nuoširdžiai kviečia visus šios apygardos Lietuvius. / * LIETUVOS BONŲ KOMITETAS. I

** . • ~ - -- -

*
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Gerbiamieji šios kolonijos lie
tuviai! Girdėjot, kml jau yra 
iš Lietuvos atvykusi Finansinė 
Misija, kuri plačiai papasakoja 
apie gyvenimą musų tėvų, bro
lių. sesučių Lietuvoje. Tai-gi ir 
mes, šios kolonijos lietuviai, 
nepra leiskime progos neišgir
do tų Įinpasnkojimų. .Ii papa
sakoja ir apie visų musų Lietu
vą, kuri šiandie yra laisva. Ji 
papasakoja apie visų Lietuvos 
gyvenimų, kaip kovoja lietuviai 
su savo priešais.

Mes. amerikiečiai lietuviai, 
neturime pamiršti savo moti
nos. Neturim duoti jai pakliūti 
į svetimų pavergėjų ranka.-. 
Remkim prakilnų dailių, kuris 
daliar yra pradėtas, tai yra 
pirkime Lietuvos Paskolos bo
nus.

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

Tai-gi aštuoniolikiečiai kno- 
sknitliilginusia šį vakarų atsi
lankykime. Kviečiu.

Adolfas.

pavadino buržnjn. Sako, ne
rengsi m valdžios tol, kol nebus 
darbininkų valdžia. Buvo aiš
kinta. knd iškovokime pirmų 
laisvę, o tada rinksime, kokių 
norėsime, valdžią. Bet inkaitu 
šių Imlševikų jau niekas nega
lėjo pertikrinti. Priėjus prie 
lialsavimo vna keturi jukelė 
rankas, kad pirkti Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų, o 40 
rankų buvo prieš.

Gėda ir į laikrašti rašyti to- 
kių žinią, kad musu broliai išsi
žada savo inofyins Lietuvos.

Hitą draugija yra suorgani-i 
zimta ant tautinių pnmatų. Vis
kas čia priklauso nuo valdybos, 
kuri, jei norėtų, galėtų suval- 

Lietu-dvii tuos, kurie niekina Lt.... 
vos valdžių ir riius pačius.

Ant gulo teko ypn dar ir Lie
tuvos Misijai. Gana. Nuo liol- 
ševikų juk nieko gera negalima 
tikėties.

“Draugo” Skaitytojas.

16 BRIDGEPORTO.

Dr-ja Teisy lx’*s Mylėtojų lai
kė mėnesinį susirinkimą sve
tainėje imt 29 ir llnlsted gat
vių, vakario 8 d.

ApavarsčiuH bėgančiu* rei
kalus i nešta, kad draugija Suv. 
Vai. paskolos Įmaus pamainytų 
į Lietuvos Laisvės Paskolos 
Imlius. Tuojau pasigirdo bal
ini, knin, Klldt, tvikin iU t»ūuU. 

Suku, už tuos pinigus Lietuvos 
buržujai pirks kulkas ir šaudys 
musų brolius, taip kaip jau yra 
darę. Mat, kada gaujų* ltuaijoa 
bolševikų buvo nžphidusio.s 
Lietuvą ir plėši*, degino mus 
žmonių turtų, o kadn narai Lie
tu vos kariuomenė juo? išvijo ir 
vydama nevienų nukovė, tai 
Imvo “musų broliai.” Paklaus
ta jo: ar geriau I»uk. jei Lietu
vą užims rusai arba lenkai ir 
pavergs po -avo jungui Jokio 
atsakymo j lų klausimų negalė
jo dubti.

Kitas pradėjo pasakoti, kad, 
prdi. gavęs iš Lietuvos laiškų, 
kuriame rašoma, jog Lietuvos 
vaidžia spaudžia žhhhivm 
mokesčiais. Dar kitas sako, 
kad. girdi, gavęs laišką iš Lie- 
tiivos. kuriamo rašoma, jog 
Žagarės kunigas išvijo vaikus 
iš mokyklos. Po to siisirinku- 
sieji prasiėjo niekinti kunigus,

j Lietuvos valdžių išvadino br.r* I 
į Jojų jibHiMŠoiH'iais, į
j prezidentų Smetonų taip gi j

Mnimiu ir linksimi, jog Urid- 
geportų jaunimas pradeda 
apieaties - vienyliėn. Per ilgą 
laiką nebuvo to matyti, ypač 
iš mergaičių. U Vyčių 16 kp. 
norą nemažai turi narių, ločiau 
mažai joje buvo mergaičių. 
Žaidimai bei šiaip paaiiūiksmi- 
nimni, esant mergaičių stokai. = 
būdavo kaipir apsnūdę.

Pastaruoju laiku tie dalykai 
ėmė keisties. Keletu savaičių 
atgal, įsirašė k n. keletas naujų 
mergaičių, būtent plės: St. 
Šalvensite, J. Solvonaitė, E. 
Bagdonaitė, M. Kaziuniutė, O. 

I U*l«»»Z.»n«lrt>il2> -ląira&o ar ha 

persikėlė iš kitų kuopų ir vyrų, 
k. a.: J. K likimas, R. Kalinaus
kas. Čia gal buvo pasidarbavi
mus kaiktiriu Jei narių
skaičius taip mi^tų ir toliau*, 
16 kuopa galėtų‘daug daugiau 
gero nuveikti. Tat kviečiama 
visas jaunimas, knin merija i- 
tės, taip vaikinai rašytieji L. 
V. organizncijiis.

Reikia dnr pažymėti, kad 
minėta kp. turėjo nuliūdimų, 

[nes viena narė persiskyrė s.u 
šiuo pasauliu, būtent a. a. A. 
Riekutė. Ji buvo ir moksleivė. 
Nelemtoji j/iflueiiza jų kiipnn 
nuvarė.

A B.
___________________

I---------------------- --uimimimimmmitnannnunnniiimfi
UŽSISAKYKITE PER LAI6 

KA GERO MEDAUS

Viedrukas 5 svaru $1.80

W. Strygas,
3022 W. 40tfc 8tr.

Chicago, UI.
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knd to* yru vi Klika i rnlltna; kad p*r Lietuvių Prt-kybo* Bendrovę Tamnta greitai sali pa*lųdti p latrų 
vtikiam* Lietuvoje? >

KjMlnngl tiek daug pinigų Jnu yia alundama per Bendrovę Ir keliai penUuntimul ant tiek 
lengvėjo, knd

A Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

dabar

100 auksinų $2-00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3jMX) f» 60.00
300 f > 6.00 4jM0 f > 80.00
400 M 8.00 6.000 *> r • 100.00Z • • •
500 • 10.00 9,000 tr 150XX)
1,000 ff 20.00 12,000 rt 200.00

>m itin ūkani I j vien* nA> 

Jei nori Ud kuli plnlfiia

PERSIUNTIMAS G V AR ANT UOTAS

Mm j«u muiuine tinlų. kad plninl per cnua alųat! nueina Lbtuvoti Ir
n«.a| laiko. , < * * * - •

Dei platrwiu inforinaelJu roiyk tuojau* ant temlau paduoto edreeo. __ ___ ___ __
priduoti ailklal aurndyt* anvo adre«* ir kam plnirua aiunčiate ir nica juo* tvojau* paaiualme.

Lithuanian Sales Corporation
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS.
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