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Nauja Revoliucija Rytų 
Siberijoje 

Bolševikai ima skaldyti 
Ukrainą 

SEVASTOPOLYJ SIAUČIA 
PASIAUBA. 

Bijomasi bolševikų užplūdimo. 
-

~V£" VS p"** **•*-* 
i larnanpiiiic 

PRAMANOMAS N A U J A S 
KRAUJO P R A L I E J I 

MAS. 

RYTINĖ S I B E R I J A GLAU
DŽIASI P R I E BOLŠEVIKŲ. 

BOLŠEVIKAI SKALDO 
UKRAINĄ. 

Ten jau veikia ir bolševiku 
kariuomenė. 

Užimtose dalyse paskelbia 
respubliką. 

\ 

Nevyksta, įkūnyti tautų są-
imm 

• jungą. 

Luri-

Londonas, vas. 18. - - Nauja J Londonas, vas. 18.—Gen. De-
šiuo kar tu bolševikinė, rovolin" n i k i n o a r n i i J U dalis bolševiku 

pakilo Vladivostoke, ei ja paKiio \ lauivosioKe, Ni-
kolske, Jenisieiske ir Blago-
vieščenske. Ten ir ki tur auto
r i tetas pavestas provizijonalės 
valdžios rankosna. Tos val
džios programa—susijungti su 
sovietu Rusi ja. 

Apie tai pranešta bevieliu 
telegrafu ;š Maskvos. 

Depešcje dar pažymima, kad 
bolševiku kariuomenė inėjusi 
Tiraspolin, už 40 myliu šiaur-
vakaruose nuo Vladivostoko. 

A N G L I J A K O K E T U O J A SU 
BOLŠEVIKAIS? , „ 

atblokšta ant Azovo jūrių, 
anot pranešimų iš Maskvos. 

Sakoma, kad kariuomenėje 
\ pakilusi betvarkė, kareivius 
smaugianti šiltinės epidemija. 

Bolševiku valdžia ofieijaliai 
skelbia, kad . jos kariuomenė 
pasekmingai briaujasi ant Se
vastopolio. Paimta daug svar
biu pozicijų šiaurrvtuose nuo 
Sevastopolio. 

Iš1 (Jelsingforso į Central 
Ne\vs pranešta, kad rusų bol
ševikai užimtose Ukrainos da
lyse paskelbę nepriklausomą, 
respubliką, ka t ra " visuomet 

Konstantinopolis, vas. 19. — 
Kusi jos mieste Sevastopolyj 
(Krime) tarpe gyventojų pa
kilusi neapsakoma pasiauba. 
Bijomasi užplūdimo bolševikų, 
kurie briaujasi ant to miesto. 

Gyventojai bijov Odessos 
žmonių t ikimo. Vienna, m 19. — Vi^l 

Pabėgusieji iš Odessos pa- j nė j Europoj pramatoma nau-
sakoja baisius daiktus. Odes-! ja karė. Nerimaujantis elemen-
sos uoste buvo susirinkę "tuk-i tas y ra bolševikitemas. Prama-
stančiai vyrų ir moterų, kuo- tomą, kad 
met bolševikai buvo inėję tan giausia d 
miestan. tautose, kurios gyvena Duno-

Žmonės per peili skverbėsi jaus apylinkėse. Taikos kon-
į garlaivius. Bet su kulkasvai- ferencija suskaldė viešpatijas 
džiais buvo sulaikoųii. Nes jų j dalis. Bet toms atskiroms 
minios galėjo nuskandinti pa-- dalims nedavė reikalingos ap-
ėius garlaivius. j saugos. Tik sukiršino tautas 

I r tuo metu, kuomet uos-1 prieš tautas, 
tas buvo sausai prikimštas j č i a gau ta žinių, kad rusų 
žmonių, bolševikai iš armotų, sovietų armijos dalys jau įsi
ėmė griaut i uostų. Daugelis! briovė Besaraį>ijon. Aną d ieną 

Washington, vas. 18.—Ofiei 
jalėse sferose nuoinoniaujama, 
kad talkininkai pienuoja naujų 
taikos konferenciją, ir kad pre
zidentas Wilsonas jau gavęs 
tos rųšies pasiųlymą. 

Konferencijos tikslas, ka ip 
sakoma, ne daryt i naują sutar
tį, bet rimtai aptar t i nepabaig
tus klausimus, katrų \ rra daug 
ir gana svarbus. 

DARDANELIAIS NAUDO-
• SIS VISI. 

Londonas 
šeiausioji 

.galutinai nusprendė sutarp Btai kadir klausimas pačios L . . ~ * •:. ^r r . i tautinti Dardanelius. Vad I komunistams pato- V o k i e t i j o > s k a t r a n e p i l d o t a i . 
irva po Rusijos bu* j ^ ^]ygų T a 1 k i n i n k a i n e ž i n o ? 

turkams, kad jei jie ir tolu ; 
lpersekiosią* ir žudysią amu", 
mis, tuomet taikos sutart is su 
Turkija bus pakeista ir turkai 
susilauks aštresnių sąlygų. 

Augščiausioji ta ryba gavo 
- A u g - pranešimų apie naujus žudy-

talkininkų taryba i mus armėnų. Bet į tai neat
kreipta didelės domos. Nes tie 
pranešimai paeina vientik iš 

Turkija pasilaikys Konstanti
nopolį. 

— 

vas. 

inasi, 
jais liuosai naudosis visos pa-į pačių armėnų versmių. 

kas iieiii* pradėti tokiam a t « i - ' s a n , f o v i ^ P a t i J 0 S - V j Talkininkų atstovai praneš 
+;iJ;,;wl ' Ka ip bus kontroliuojami j turkams, idant jie klaidingai 

. Dardaneliai, galutini pienai [neaiškintų fakto, kad jiems pa 
! dar neapdirbti . , 

irią bolševikų' ofen'syvą. Tas j Anglija pranešė admirolui 
labjausia ir sujaudina Rumuni de Robeck Konstantinopolyj 

tikime. 
- * 

• n. i • 

yrų i r moterų nužudyta. Dar į Rumunija p a t a p t o m i s paskel- ! tijoms buvo žadama pagelba'j = 

liekamas Konstantinopolis. 
Turkai tad neturėtų dicjžiuo-
ties tuomi ir tęsti savo nedo-

ją ir kitas mažesnes viešpatį-i paskelbti turkams, jdg iš Tur-!ruosius \ larbus krikščionių 
jas, kokias įsteigė talkinin- kijos nebus at imtas Konstan- žvilgsniu. Nes kitaip jie gali 
kų konferencija Paiyžiuje. jtinopolis. Inetekti t o ? kas šiandie jiems 

Konferencijoje tom» viešpa-Į Taippat įsakyta pranešti palikta. 

iaugiau jų nuskendo. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
PRIEŠININKŲ. 

\> 
Su pavasar iu įvyksianti abel-

na ta ika? 

Varšava, vas. 12 (pavėlin
ta).—Bolševikų emisaras "Kari 
Radę k, kurs tomis dienomis 
apkeliavo Lenkiją uždarytoje 
karietoje, pasakė vienam lenkų 
įeporteriui , jog sovietų Rusija 
labai geidžianti padaryti taiką 
su Lenkija. 

i vietų Rusija 
Tos naujos respublikos pre

zidentu proklemuotas bolševi
ku vadas Petrovskii. 

Kazokai palinkę gen. Denikino 
pusėn. 

Novorosiiskas, vas. 10. (su
vėlinta).—Specijalė taryba, 
reprezentuojanti Dono, Ku-

bns broliškoje sąjungoje su *o^{ brfttkrt^^r f e r e k o provincijų 
apie 9 milijonus gyvrentojų, 
susir inkime, mieste* Jeka ter i -
nodar nutarė pasipriešinti 
bolševikams ir pasiduoti gen. 
Denikino vadovavimui. 

Kuone pusė tų provincijų 
gyventojų yra kazokai. 

MASKVOJE RINKIMAI . 

Rinkimuose bolševikai imą 
viršų. 

Londonas, vas. 18.—Iš % Ma
skvos kibirkštiniu telegrafu 

Anot Radeko, sovietų Rusi- pranešama, kad praeitą pirma-
jos valdžia taikos klausime ta- dieni ten prasidėję r inkimai 
riasi ir su Anglija. 

Radek įsitikinęs, kad su pa
vasariu bolševikai padarysią 
taiką visuose frontuose. 
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IŠ DIENOS NUOTIKIU, 
V ra žinių, kai! rusu bolševiku ar

mija pradėjo veržties ant Rumuni
jos. Bolševikų kariuomenė keliose 
vietose perėjusi upę Dniestr ir 
ėmusi briauties Besarabijon su tik
slu užimti tą provinciją. 

Rumunijos armija 

atstovų sovietam Girdi, visuo-
>e apskričiuose pakelti kandi
datai bolševikai. Kitų partijų 
kandidatų nesama. Nes rinki
mus veda patys bolševikai. 

N A U J A S PRANCŪZIJOS 
P R E Z I D E N T A S UŽ

IMA OFISĄ. 

bė armijos mobilizaciją. Viso- ™ {*u^ sąjungos. Šiandie jos 
susisiekimai su Rumunija Pa(W ' ios t u r i ^ p i n t i e s apsigin 

aštriai cenzūruojami. Pirmiau " n u o ^^P U 0 ' n m J -
tas nebuvo d a r o m a . v 

• 
Karal ių avanpostas. 

Rumunija šiandie skaitosi 
monarchiniu: viešpatijų avan-
postas pietvakarinėj Europoj . 
Reikia sutruškinti tą avanpos-
tą. Kasgi tuo užsiims, jei ne 
bol 
1 

Vienos karės stovyklos. 

Visame plote ta rpe Vokieti
jos ir Tarpžeminių .jūrių ir 

ivusios n* 

ELIOT PRIEŠINASI AME-

TIMŠALIU, 
N E S N E I VIENO NEGALI

MA P R I V E R S T I BUT 
AMERIKONU. 

rytuose nuo Alpų bu 
naujai įsteigtos valdžios pasi
rodo nestiprios savo pama-
tuose. 

lolševi&u, katr ie Vraspėc i j a - : &****« " ^ vien** karės 
istai gr iaut i monarchijas. \ stovyklos gyvuoja Italijoj, Ju -

Bolševikų agentai jau veikia \ gošlavijoj, Čekoslovakijoj, Ru-
savo pragaišt ingą darbą Ru- l inunijoj, Ungarijoj ir Lenki-
munijoje. ¥. j(>j-

Rumunijos radikalai dar
buojasi išvien su tais rusų bol
ševikų agentais. Turi jie bet-
arpinius susinėsimus su Mas
kva. 

Rumunijos monarchistų par
tija nesutinka daryt i taiką su 

a laikinas 

VEIKIA UNGARIJOS NACI 
JONALIS SUSIRINKIMAS. 

daliai laikinai pasiūlomas 
regentas. #» *^« #1 ' i iff 

(Jauta 

pašalinių viešpatijų. Negali
ma jokia taika, kol nebus Ūn-
garijos dalys suvienytos. Mes 
reikalaujame plebiscito ir ki-

Triip ne'pripazjsime^lalJTos su
tarties, katroje nebus paten-

Budapestas, vas. 16 (pavė-j kinti mūsų troškimai. Mes 
linta).—Ungarijo.s naujas naci-1 trokštame šviesos, bet mūsų 
jonalis susirinkimas, kurin at- i priešininkai mums siųlo tamsy-

kad šiandie stovai buvo išrinkta sausio 25 bes . " — 
Čekoslovakija turi 500,000 ap
ginkluotų kareivių. Spalate 
yra Jugoslavijos 30,000 ka
riuomenės. Pa t i I tali ja t ik 
mažą dalį kariuomenės demo
bilizavo. -

d., šiandie čia at idarytas . Susir inkimai pirmiausia ims 

š i šalis nėra jokiuo " t i rp ina
muoju puodu . " 

Poincare atsisveikino su 
kabinetu. 

Paryžius, vas. 18.—Preziden
tas Poincare vakar atsisveiki-

mobilizuoja- no su ministerių kabinetu i r su 
ma ir apsikasą Duiestro linijoje. Iš 
Bukarešto pranešama, kad bolševi
kų tikslas—pasiekti upę Prut lini
ją. 

Taippat pranešama, kad bolševi
kai savo kariuomenę koncentruoja 
prieš lenkus, katrie yra isibriovę 
Rusijos teritorijosna. 

Bolševikai su Estonija padarė 
taiką, gi su Latvija—armigtieiją. 
Iš to fronto tad paliuosnota žynii 
dalis bolševikų kariuomenės. Pa-
liuosuota kariuomenė dabar su
traukiama šalimais Dvinsko, kur 
veikia lenkai. 

Aišku, bolševikai mesis prieš len
kus ir ims briauties tiesiog ant Vil
niaus, kur įsigyvena, lenkai. Del 
lenkų j?ali kartais kliūti ir pačiai 
Lietuvai. 

Kituomet lenkai paniekino lietu
vius. Ar dabar jiems neprisieis pra
šyti lietuvių pagelbos. 

i 
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kitais šalies valdininkais. 
Šiandie jis savo ofisą paveda 

naujam prezidentui-elektui 
Descbanel. 

Premjeras Millerand kabine
to vardu išreiškė Poincare 'ui 
didį dėkingumą, kaipo tarna
vusiam šaliai visu karės metu. 

Boston. Mass., vas. IS.—Mas-
sachuset ts Scbool Masters kliu-
he aną dieną kalbėjo Harvardo 
universiteto prezidentas-emeri-
tas , Dr. Cbarles W. Eliot. Pa
kėlė jis didelę sensaciją p r a 

sovietų Rusija. Bijosi bolševi-j Steigiant naujas armijas, 
kų intakos. Rumunų liaudis | pakeliama nauja diplomatija 
tamsi ir nerimaujanti . Tokia j vidurinėj Europoj . Su diplo-
liaudis ka ip kartas, ir t inka- Į matija visuomet seka visokios 
ma bolševikams. Nes tamsias į intrigos. Taikos konferencija 
minias nesunku sukurstyti i nepravedė tafkos vidurinėj 
prieš valdžįą. ! Europoj . 

Monarcbistai sako, kad jei J u g o s i a v i j a nesuvienijama. 
su bolševikais bus padaryta 
taika, tuomet rubežius Rusi
jon bus* at idarytas . Tuomet 
Rumunijoj suplauks galybės 
bolševikų ir paskui bus pervė.-
lu intikinti liaudį. Kaip be
matai , liaudis atsidurs bolše
vikų kontrolėje. 

Dabart inė rumunų armijos 

Nauja Jugoslavijos viešpati
j a mėgina susilieti krūvon. Bet 
pakilę nesutikimai tarpe ser
bų, černogorų, kroatų -ir slo
vėnų. Tos tautos t a rp savęs 
kaunasi. 

Tik viena Austri ja ir Če
koslovakija kiek st ipriau pa-

Susirinkimą laukia svarbus svarstyti taikos sutartį. Pas-
šalies reikalai. Tarp ki tko su-1 kui bus sustatoma konstituci-
sirinkimas aptars taikos sutar- ; ja, patvarkymas maisto pada-
tį, apkalbės šalies valdymą linimo, suorganizavimas naci-
ateityje, išleis ekonominius jonalės armijos. Pagal iaus bus. 
įstatymus ir tt. išleisti agrariniai ir socijaliai 

Susirinkimą at idarė premje- įstatymai. 
Premjeras pranešė, kad Un-

garijai reikalingas laikinas re-
mris gina• gentas. Paragino jis susirinki-

nešdamas, kad prie pastangų! Hlapta mobilizacija d a r o m a ^ i l a i k o . Abidvi šitos, viešpatį 
" a m e r i k a n i z u o t i " s v e t i m š a - ' n e ki tkam, kaip tik su tikslu 
liūs butų geras daikfas pridėti ' p ra lenkt i bolševikų pastangas, 
būtina daiktą, kad k i e k v i e n a ' ^ u mobilizacija gal pavyk 

KONFISKAVO LAIKRAŠ
ČIO LAIDĄ. 

Rymas, vas. 18.—Vyriausy
bės agentai čia užėmė laikraš
čio I d e a Nazionale ofisus ir {Azijoje, kur 
konfiskavo laikraščio laidą. 

Taeai laikraštis atspauzdinęs 
neprielankų Prancūzijai 
straipsnį, paremtą neteisingo
mis informacijomis. 

žmonių rasė pasiliktų čia savo 
stiprybėje, kad, ta ip vadina
mos, tarprasinės moterystės 
butų panaikintos. 

Žodžiu tar iant , Dr. Eliot 
stipriais argumentais pasiprie
šino visokiam "amerikaniza-
v i m u i " svetimšalių. Nes tas 
darbas nekuomet neduos vrei-
kalingų pasekmių. 

" M e s matome, kas veikiasi 
gyvuoja tokia 

t a rp žmonių amalgamatija. Te-

P I R K I T E KARAS TAUPY
MO Ž E N K L E L I U S ( W . S . S ) . 

jos yra padariusios nors mi-
li tarme sąjungą. 

Nesutikimai Italijos su Ju -
monareliistams sulaikyti liau- j goslavija gana visiems-aiškus, 
dį nuo sėbravimosi su radi-j Tiedvi sali kas valanda gali 
kalais. I pradėti kruvinas imtynes. Žo-

w , , , . džiu tar iant , visa vidurinė 
Ungarai lukenuoja. ^ , • . . 

^» J Europa yra kares pavojuje. 
| Rumunijos stovį . š iandie; Tą pavojų labjausia padidi-

didžiausią domą atkreipia un-! na bolševikai. Nes jei jiems 
garai . Ungarijos monarebis - 'pavyktų sugriauti Rumunijos 
tams labai ^norėtųsi susijungti | monarcli i j ą / t u o m e t radikali?-
su . Rumunijos monarebistais ; mas užsiliepsnotų visam Čia 
ir bendrai veikti prieš bolše-! paminėtam plote, 
vikus. 

Bet, deja, to negalima pada
ryti . Ungarijos liaudis kerštu 

ras lluszar. Kalbėdamas ta rp 
ki tko jis pareiškė: 

"Gra fas Apponyi, ki 
mūsų teises prieš pasaulio tei-Uną parinkti regentą to{q, kurs 
smą, turi visos tautos pasiti- j galėtų pakelti tautą ir šalį iŠ 
kėjimą." Mes kiltai apreiškia-įgriūvėsiu, 
me, jog jokiuo būdu nesutiksi-! Susirinkime pakelta didelės 
me, kad Ungarijos žemės plo-• ovacijos Ungarijos*annijo.-
tai butų priskir t i prie penkių 'š ininkui , admirolui Hortliy: 

• ' • * • • • — — - — , • . , . - . . . . _ . — , • - • - • • " • — . — . — — , _ — _ — , . - - . . . — . ^ 

Westsidiečiai pasižymėjo Bonų 
pirkime. 

Vakar, vasario 17 d., >icCormicko svetainėje,kur telpa apie 
450'žmonių, užrašyta Lietuvos Bonų už $16,50(F. Eiitiusijazmas 
didelis. Daugumas dar pasižadėjo daugiau p i rk t i ; dvi draugi-
jos užsirašė po $1,000.00. t!festsidiečiai mano, kad jie bus su
mušę rekordą Bonų pirkime. 

PALIUOSUOTAS DUBLINO 
MAJORAS ELEKTAS. 

SUDEGINTA 90 AKRŲ CUK* 
RINIĮJ NENDRIŲ. 

A T S I M I N S PAVARGĖLIUS 

gu kiekviena rasė pasilaiko apimta prieš rumunus. Nes ši-
prie nuosayių spėkų. J ų s ne i ' tie nuteriojo giežiausias Un-
vieno negalite padary t i ameri-j gar i jo s dalis. Apiplėšė žymias 
konu su pagelba įstatymų. Ši Ungarijos dalis i r didelius 
šalis nekuomet nebuvo " t i rp i 
namuoju p u o d u " (melting-
-pot) ir tuo negalės but. yy 

plotus dar savinasi. 
Talkininkai atsisako duoti 

pagelbą Lenkijai prieš ruošia-

Oairo, vas. 19. — Egipto 
sultanas paskyrė 40,000 dolie^ 
rių padalinti pavargėliams 
miestuose Cairo ir Alexan-
dria. Tai padarė iškilmingai 
paminint savo sosto įpėdinio 
gimimo sukaktuves. 

. Londonas, vas. 18.—Anglijos j Honolulu, vas. 18. — Saloje 
valdžia iš kalėjimo paliuosavoJKaual aną naktį septynios cuk-
Dublino (Airijoj) majorą-elek-; rinių nendrių plantacijos buvo 
t į Tont T. Kelly, kurs kalėj ime'padegtos a n t k a r t devyniose 
buvo laikomas ' nuo gegužės | vietose. Sudegė apie 90 akrų 
mėn., 1916 m. ; nendrių. 

Pranešama, kad suareštuota 
S U S I V I E N I J A COBURG SU 

B A V A R U A . 
du intariamu žmogų. 

Berlynas, vas. 18 .— Provin
cija Coburg.susivienija.su Ba
varija. Ateinantį pirmadieni 
tuo tikslu bus patvir t inta san
tarvė. 

Washingfton, vas. 19. —Ka
rės sekretorius Baker užgynė 
visokius pakilusius spaudoje 
gandus apie savo atsistatydi
nimą. Sako, tai vis tušti pra
simam vmai. 

file:///larbus
http://Coburg.susivienija.su
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D R A U G A S &etvlrtadienis, vasaris 19 1920 

LIETTVTV KAT.UJKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldieoius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR ržSI l lNYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Mėty S.SO 

SUV. V AUST. 
M c i A m s • • • • • • • • ' • " • • • » • « « ^O.IMI 
Puse| Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiradymo dienos ne 
nuo Naujy Mėty. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siusti išper
ka nt krasoje ar exprese "Money Or-
d e r " a r b a Į d e d a n t p i n i g u s į r e g i s 
t r u o t a l a i š k ą . 

'Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Ohicago, 111. 

Telefonas Mc&inley 0114 

Federacijos Sekre-
torijatas. 

Pittsburglie susirinkusi Fe
deracijos Taryba 11 vasario, 
ši ii metu, sutarė Federacijos 
sekretarijatą. perkelti į Brook
lyn \i ar New Yorka. Tokiu 
būdu tos organizacijos val
dyba tapo taip išskirstyta, 
kaip tiktai galima išskirstyti. 
Pirmininkas Chicagoje, vice 
pirmininkai AVorcesteryje, 
Mass. ir Washingtone, D. C, 
sekretorius Xe\v Yorke. Ka
dangi organizacija naujai 
pradeda atgimti, tai tas val
dybos išblaškymas yra viena 
kliūtis viršaus. J i sunkiai pri
slegia silpnas Federacijos jie-
K*s. 

Suprantamos yra šito nuta
rimo priežastys: bijotasi, kad 
kartais Chicaga neturėtu dailg 
įtekmės ant Federacijos. Ka
dangi Chicagoje prie Federa-

ropa. Karei pasibaigus Taikos 
Sutartis galutinai paskyrė 
tnos laivus Amerikos nuosa-, 
vybėn. Juos prižiūrėję Suvie
nytu. Valstijų valdžios ištaiga 
vadinama Shipping Board, t. 
y. Persiuntimų Valdyba. Jos 
pirmininkas yra John ISarton 
Payne. 

Persiuntimų Valdyba norėjo 
ta. trisdešimtį laivų parduoti 
už 28 milijonus dolierių. JI 
sakė, kad dabar pats' geriau
sias laikas pardavinėti laivus, 
nes jų labai reikia pirkliams 
ir keleiviams. Kad kam nesi
rodytų, jog geriau neparda
vinėti laivų kada jie reikalin
gi, tai Persiuntimų Valdyba 
sakė, kad tų laivų pertaisy
mas keleiviams ir prekėms va
žioti atseitų 57 milijonus do
lierių, kad paskui nežinia ar 
valdžia mokėtų išrinkti įdė
tus į pertaisyme pinigus su 
reikalingais nuošimčiais. 

Norinčių pirkti atsirado. 
Tarptautinė Prekybos Laivija 
(International Mercantile Ma
rine) žada užmokėti 28 mili
jonus ty» derybų. Bet amerikie
čiai žino, kad ta tarptautinė 
prekybos laivija visai nėra 
tarptautinė, tiktai Anglijos 
kompanija. Laikraštininkas ir 
politikas W. K. Hearst ėmė ir 
padavė į teismą visą Persiun
timų-Valdybą už pardavinėji
mą tų laivų. Nežinia kas išeis 
iš to teismo, bet Amerikos MI-
suomenė subruzdo ir klausia, 
kas čia darosi, kodėl Ameri
kos nuosavybę taip pigiai ža
dama parduoti anglams. 

Majoras John Devereux 
York, laivu statymo inžinie-
rius s kitąsyk yra apžiūrėję? 
tuos laivus Amerikos valdžiai 
liepiant, kol jie dar nebuvo 
atimti iš vokiečių, bet jau bu
vo užtverti Amerikos uostuose. 
Tas ponas sako, kad' visi lai
vai yra nauji, pastatyti geriau 
už Anglijos laivus ir taip su
maningai, kad Suvienytos 
Valstijos dar nei šiandien ne-

Kun. J. Strimas. 

[spūdžiai iš Lietuvos Savaitei 
Praėjus. 

ei jos rėmimo labiausiai prisi 
deda kanimi : J . Vaičiūnas. ~ a l ^ pasistatydinti lygiai g« 

Daugelis manės prašė para
šyti išLietuvos,papasakoti, kas 
ten darosi. Tai-gi, vos dienelę 
Lietuvoj prabuvęs, paleidau 
Amerikon pirmuosius savo į-
sp,udžius. Norėčiau ir daugiaus 
rąžyti, bet apie ką? rasi jau 
ir pirmasis mano rašinys nu
sibodo, gal ne viens skaityda
mas, nusišypsojęs tarė, ot, 
karštgalvjs, nežinia ką rašo. 

Ar žinot ką, amerikiečiai, 
savaitę prabuvęs Lietuvoj, jo
kiu būdu negalėčiau permai
nyti arba sumažinti savo įs
pūdžius, priešingai, šiandie 
matau, kad juos reikia padi-

kiaio inusų laisvamaaaiai ir so-
cijalistai padarė, kad Vysku
pas Karevičius Lietuvą par
davė. Br. J . Šliupas Vy&kuspą 
Karevičių prie liudytojo at
siprašė. ' 'Atitaisysiu, ką ne 
gerai kalbėjau." Matyt širdy
je Dr. šliupo meilė tėvynės 
ima viršų. Pažiūrėsim, ką lais
vamaniai i r socijalistai pada
ras. Bet ir laikuose rekvizi
cijų buvo daug tokių laimin
gų vietų, kur rekvizicijos su
vis neįskaudino: vieni papir
kimais, kiti gudrumu mokėjo 
išsisukti, o kiti gyveno toliaus, 
nuošaliai. Po karės (pasira-

dinti. Tik viena yra nelaba j sius paliaubas-armisticiją) 
kliūtis: medegos daugybė. j prasideda plėšimai. Ar matėt 

Taip, medegos daugybė ne-i kada paukštelį, kuris ką tik 
duoda, kaip reik, viską išdės- j išsirito iš kiaušinio? Pypčioja, 
tyti, tvarkiai aprašyti. Ūžta- j dairosi į visas puses, nori bėg
tai nepalaikykit už blogą, kad j ti, bet jiegų nėr. Taip buvo su 
griebiuos vieno dalyko, kito, junusų tėvyne. Tame laike ga
rnio to peršoku prie trečio. Sa-jlėjo ją skriausti visi ir kas tik 
kau medegos daugybė gali mr j norėjo skriaudė. Žinoma, kada 
painioti visus posmus. Bet rei- ^susitvėrė milicija, paskui šiek 
kia grv^ti prie pradėtų met- tiek kariuomenės, skriaudimas 
menų. * 

išnaikinimas. 
sumažėjo, bet pasibaigė tiktai 
tąsyk, kada vokiečiai išsi
kraustė. Vokiečiams atsitrau-

Pasidairęs geriaus po Kau- tkiaut , lindo Lietuvon bolševi-
na, pamačiau daugiaus karo }<ai. šitie pasiekė Kaišedorį, 
pėdsakų: yra keli namai be Kėdainius, Šiaulius. Kada, vo-
stogų,' apdegę (darbas bėgan-ikiečių apiplėštas vietas ap-
čių rusų), bet yra ir du nau-ė i upinė jo "bolševikai, tose-vie-
juf pusgeležiniu'tiltn (į Panertose atsirado didžiausis sknr-
muuę ir į Aleksotą), yra ženfk-((įnSt tankiai badas. Kainos vai-
lų liudytojų, kad vokiečiaijgomųjų daiktų, duonos pakilo 
daug visokių baldų ir judo-(nežmoniškai, daugelis žmonių 
inosios gerybės išvežė, bet at-{mėnesiais duonos suvi* nema-
sitraukdami paliko K a u n e , t ė / R e i k pasakyti, kad bolše-
gražiai įtaisytą prieplauką,jvikai ir gero šiek tiek Lietu-
pric kurios privestas gelžke-)Vaį padarė: gyventojus tų vit-
lis ir gal keliolika mailių ^ų, kur jie pe>ėjo, išgydė iš 
iaurų gelžkeliukų krantais bolševizmo. Tose vietose šian

die nei kaimu;'nei dvarų dar
bininkams apie bolševizmą, so
či jai istų rojų—komunizmą nei 

» • 0* > » » » W « » » » » » » » » ^ » » » , » » I * * 
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PIRK! PIRK! PIRK! 

Lietuvos Laisvės Boną 
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

•t 

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

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: N. 

257 West 71st Street New York tity 
• 
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Nemuno. ' 
Apie išnaikininui šalies se

mtas }MM'daug man buvo pri 
; ! 

I. Albavyčius, P. Bučys bei 
ponai J . Mockus, Mažeika, 
Zdankus ir kiti, tai, matyt, bi
jotasi jų Įtekmės. 

Kim. Bučys tapo išrinktas 
Federacijos pirmininku. Tuo-
jaus ]>o rinkimų vienas paaiš
kino, kad tai bus tik garbės 

rų laivų. Jei panorėtų dabar 
pasidirbdinti tok j skaičių taip 
didelių laivų, tai atseitų nema
žiau 275 milijonų. 

Išeina, kad laivai parduo
dami yra už dešimtą dalį tik
rosios vertės svetimai viešpa
tijai, kuri . tuos laivus galėtų 

pirmininkvstė. Tarvba n e p a - ^ > a D a l u U t i Suvienytoms Valsti 
darė formalės rezoliucijos iš- *»»* a , l t nenaudo*. Nors skai 
reiškiančios tą mintį, bet pats 
nukėlimas sekretarijato kuo-
toliausiai nuo pirmininko aiš
kiai pažymėjo, kad to pirmi
ninko ųždavinvs vra nesikišti 
\ sekretarijato dalykus. 

kad laivu pirkimas taptų sus-P. Karosas šiandien gyvena* 
Dvtroite. Jei reikėjo keHis iš-
ten, tai buvo vi stiek ar į New 
Yorką ar į Chicagą. Nukelta 
į Nv\v Yorką, nes pripažinta, 
kad pirmininkas neturi nieko 
darbo Federacijos vedime. Tas 
yra įtikėtas p. Sekretoriui. 

Viešame ir svarbiame darbe 
reikia aiškiai žinoti, kas už 
ką atsako. Tai-gi dabar yra 
aiškiai žinia, kad už visą Fe
deracijos pasisekimą arba ne
pasisekimą atsakomybę ima 
]). Karosas, o ne kun. Bučys. 
Taip Taryba norėjo, taip ir 
bus. 

Laivų Pardavimas. 
Karei užsidegus Europoje, 

Amerika buvo nuošaliai. Tris 
dešimts Vokietijos laivų, bu
vusių Amerikos uostuose su 
savo reikalais, nepanorėjo tek- nori jų parduoti. Tai ir viskas. 
t i anglam.-, dėlto nevažiavo iš' 
Amerikos uamo. Trims' me
tams beveik praslinkus ir A-
juerika apgarsino karę vokie-
čiaais. Tokiu būdu vokiečių 
laivai teko Amerikai. J i per-
mainė jų vardus ir naudojosr 
jais kareiviams važioti į Eu-

JOlUi 
tlinės ir perdėtos, l)et tiesa y-
ra, kad pardavimas perpigus 
ir pavojingas. 

Massachusset ts 'o va lst i jos 
senate p. And re w A. Cassassa 
of llevere įnešė rezoliuciją, 

taip panašiai. Q kaip-gi su ues gauna begalo <lideles kai-
plėšimais? Nuo rekvizieijų, 'nas, o vietiniams žmonėms 
plėšimų daugiaus nukentėjo liekti skurdas didesnis. Taip, 
mūsų šalelė. Karės metu žino- galima surasti vietą, kur žmo
nės baisiai buvo prispausti, nės pradeda gyventi, kaip tik-

tabdinta*. Rezoliucija be gin
čo be svarstymo tapo vienbal- keliamos. Po arai ist i ei jos, ka
siai priimta ir Massacbussett-
so valstijos senato vardu iš
siuntinėta Prezidentui, Per
siuntimų; Valdybai ir Suvieny
tų Valstijų Senatui. 

Šitame, t. y. Suvienytų Val
stijų Senate, pakilo t ikra au
dra del laivų parda^hno. Pir
miausiai užprotestavo senato
rius Ashurst, demokratas , iš 
Arizonos. Jam pritarė kiti. Ke-
zoliueijos sumanymas tapo ke-
lisyk pertaisytas ir ant galo 
sutarta uždrausti parduoti pa
imtus iš vokiečių laivus drau
ge arba pavieniui kol nebus 
tam'tikro leidimo iš Kongreso. 

Iš tų visų faktų aišku, kad 
Anglija minėtų trisdešimties 
laivų negaus nei už 28, nei už 
280 milijonų dolierių. Ameri
ka žino tų laivų vertę ir ne-

Bet kas čia pasidarė? Kaip 
galėjo kilti tokis sumanymas'1 

•Kai-kurie laikraščiai rašo, 
kad kyšiai tą padarę. Bet p. 
G. B. Payrie neišrodo lyg ky
šių ėmėjas ir ne taip apfceina, 
kaip kyšių ėmėjai panašiuo-: 

se nuotikiuose. 

pasakota. Kur buvo mūšiai,'neuž*dmįk. Kitur-gi, kaip an-
ten išdeginta daugiaus, bet tai Suvalkijoj , kur bolševiką 
kur musių nebuvo ten triobė-
siai stovi čielybėjeį Sutikęs 
pažįstamus tuo jaus klausinėju: 

kaip pas jus, ar daug išde
ginta ir vis girdžiu, ot keli 
triobėsiai, keli ūkininkai, arba 
pas mųs viskas čielybėje. Kaip 

itematė, daugelis mažažemių ir 
darbininkų dar vis bolševizmo 
liga sirguliuoja. Kur bolševi
kai nepasiekė, tenais skurdas 
buvo daug mažesnis ir kaino** 
valgomųjų daiktų kitokios. 
Butų. duonos užtekę visiems. 

pas jus, apie Sintautus? Pas Čia skurdą padidino šmugle-
mus nėr nei vieno sudeginto. triai (jus vadinat juos profiteri-
Kaip pas jus apie Slabadą ninkais). Sniugleriai, ką tik 
(Miroslavą) i Pas mus nuo Aly 
taus du ūkininku sudeginta ir 

gau, superka„ veža į kitus 
kraštus, taukiai bokševikams, 

rejevissicijos begalinės, nepa-

da vokiečiai turėjo prisipažin
ti, kad jau sukulti, kad jiems 
reiks kraustytis iš Lietuvos, 
prasidėjo plėšimai. Laike ka
rė**, kad nors šiek tiek suma
žinus žiaurumą vokiečių, pa
kėlė balsą garbingasis Žemai
čių Vyskupą* Karevičius; pra
šant Lietuvos Tarybai, važi
nėjo Vokietijon į Berlyną, pa
skui pas Ludendorfą, su ku-
riuom karštai prisiėjo pasi
kalbėti, užginant žiaurumus,, 
takfaiš, dokumentais patvir
tinti. Po to žiaurumas šiek 
tiek sumažėjo. Iš šito atsiti-itarp visų. 
• ' , " ' " "• • • > ' "• • Į 

i-i padegėliai: nieko, o nieko ne 
turi, bet galima surasti vietų, 
kurias mažai arba mažiaus 
palytėjo vokiečių plėšimai. 
Vienok ir šitų prie laimingų
jų priskaityti nebegalima. Jei
gu ir turi pinigų, tai dauge
lio reikalingųjų ūkei daiktų 
arba suvis negauna, arba įpirk
ti negali. Iš to darosi, kad 
dirbai . sumažėjo, daug žemės 
dirvonais guli; iš, to darosi,, 
kad 'Žemės darbi ninku-samdi
ninkų užmokestis begalo paki
lo: mažai dienų dirba, nori 
daugiaus užsidirbti, ūkininkai 
mažiau samdo ir kjla algos 

{-Pabaiga bus). 
U"!i-!—- .Ji , -T'J 

Čia buvo politikų darbas, zidentui sergant. Dabar Pre-
J'w turėjo reikalų gerintis A n - c e n t a s išgijo, Lansingas lio-
glijai tai jie iadėjo jai pigiai ^ ^ , , ^ ^ 1 , i a i v a į iįeka 
gerų laivų daugybę. Bet a tc -L . , . 
ju* Mkm pažadą išpildyti j ^ r

u n e u K W - » 
to nedaro, Anglija piktumu J^ansingas yra padoras žmo-
nepaeis, 'bet .negalės prikibti gus. Bet jis truputį pataikavo 
nei pi ie vieno. 'anglams. Gal ne tiek kiek ad-

Nors visoje laivų istorijoje niįrolas Sims. Tas pataikuvi-
Laiujingas nenunėtas nei kar- jųas sudarė visą laivų parda-
ta, bet drįstame spėti, kad jis vimo siuiuu>>;iuą. Jam nepasi-
buvo palengvinęs anglų kom- sekus santikiai tarp Amerikos 
panijai derybas su Persiunti- j ir Anglijos pablogės. Mažosios 
mų Valdyha. Tat įvyko Pre-S tautos laimės. 

1 . RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS. 

————— 
Dovanų reikale. 

Daugumas yra laiškų gauta 
iš L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrių su prašymais prisiųsti 
jiems Lietuvos kareiviams do
vanoms dėžutes, bet esant da
bartiniu laiku New Yorke blo
gam orui, komp. dirbanti jas 
aiškinasi negalinti suspėti ne
tik mums, bet ir kitiems sulig 
kontraktą padaryti. Xe\v Yorko 
mieste komunikacija yra visai 
prasta, kad kai-kurjose vietose 
negalima net prieiti. Tai-gi vi
sų skyrių, kurie yra prisiuntę 
užsakymus, pra&ome kantry
bės. Kaip tik tas dėžutes gausi
me, tuojaus juos pagal reikala
vimą ii- pasiųsime. 

Kai-kurie paaiškinamai. 
Daugumas L. , Rauti, Kry

žiaus rėmėjų skyrių klausia^ 
kokio didumo bus tos karei
viams dovanoms dėžutės. Tai
gi dar -sykį paaiMc-iname, kad 
jos bus poperinės. Ilgio bus 8 
coliai, pločio 6 coliai ir aug-
šeio 3 coliai. Kada tos dėžutės 
bus supakuotos, tai reikės j as 
sudėti į medines skrynias, 2 
pėdų augščio ir 3 pėdų ilgio, ir 
jas kaip galima greitai prisių
sti Centram 

Butų gera, kad kiekvienas 
aukotojas vietoje dėti vilnoaes 
pirštines, indėtų pora gabalė
lių muilo, nes dabartiniu laiku 
kaip kartas Lietuvoje ir yra 
sunku jo gauti. 

Pirmieji visada pirmi. 
Pagarsinus rinkimą dovanų 

Lietuvos kareiviams ir pasiun
tus skyriams paragiųimus, kad 
pradėtų darbą, tai nuo tų sky
rių, kurie visada su mielu no
ru darbuojasi, tuojaus gauta 
atsakymai su prašymu prisių
sti jiems po kelis šimtus dė
žučių, g i iu r ios kolonijos ar tai 
del gėdos arba dėlto, kad jų 
kas nepavadintų neveikliomis, 
dirba lyginai priverstos prie 
labdarybės darbo, iki šiol dar 
nėra davusios jokios žinios. 
Kai-kui'ios jų, ir tai didelių lie
tuviškų kolonijų, nėra dar nič 
nieko nuveikusios tėvynės var
guolių šelpimui. Tai-gi jas ir 
kviečiame prie taip garbingo 
darbo tuojaus, nieko nelau
kiant, prisidėti. Nenorime mes 
tų kolonijų išvardinti, nes tiki
mės, kad jos susipras ir prisi
dės prie nešimo pašelpos mūsų 
broliams ir sesutėms Lietuvo-

Gauti pinigai. 
Bėgyje praeitų trijų savai

čių gauta pinigai iš sekančiųjų 
lietuvių kolonijų: 

AVaterbury, Conn. $75.00; 
Ohicago lleights, 111. $300.00; 
Brooklyn; N. Y. $2,532.56; Ohi
cago, 111. N. S. $42.48; Chicago, 
III,. (18th Street) $41.47: Xew 
York, N. Y. $132.00; Ohicago, 
111., N. S. $44.00; Xonvood, 

Ar Jau Gavai Gražiausi Pasanlije 

KALENDORIŲ 

100 

i> 
Smetonos pa-

B. L. R. K. A. yra išleidęs puikiauaį pasaulyje l ietuvišką 

spalvuotą kalendorių su Lietuvos Prez idento A . 

veikslu. 

Visi 8. L. 11. K. A. nariai ir " G a r s o " skaitytojai tą kalen 

dorių gavo dovanai. Jei Tamstą dar jo negavai . įs irašyk tuojaus 

į Susiv. L. R. K. A. arba lik " G a r s o " skai tytoju , o tą puikų 
i 

kalendorių gausi dovanai. S. L. R. K. A. nariams kalendoriai iš
duodama tiktai per kuopų raštinihkus. 

S. Ji. R. K. A.-kuopos v4sose lietuvių kolionijose Ameriko
je. Klausk iniorniaeiJŲ apie kalendoriaus gavimą ir įsirašymą 
vielinės kuopos raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K. A. kuopos, 

> " * 

i % klausk informacijų adresuojant: 

S. L R. JL A. CENTR© RAŠTW£ 
• 

| 458 Grand Street, 
^ S S » - ' < - į ^ ^ ^ ^ 5 - - v ' - į ^ ^ ^ ^ $ > ' •'į^^^įįsf- ' ^ ^ ^ ^ ^ S 

. 
Brooklyn, N. Y. 

Mass. $33.45; Nashua, N. H. 
$30.00; Milwaukee, \Vis. $200.-
()0; € a m p Holabird, Md. *5U.-
00; Aurora, lll. $15.(K); ilu-
(mesne, Pa. $200.00; Pitts-
burgh, Pa. $500.00; Westville, 
IU. $100.00; Reading, Pa. $58.-
55; Baltimore, Md. $200.50; 
Pittsburgh, Pa. $196.50; Hen
ry, W. V. $20.00; Duąuesnc, 
Pa. $-100.00; Chester, Pa. $50.-
00; C. Brooklyn, N. Y. $35.00; 
Gary, Ind. $52.65; Racine, Wis. 
$60.00; Elizabeth, N. J . $200.-
00; Westenrport, Md. $22.00; 
Niagara Falls, N. Y. $147.00; 
Kochester, N. Y. $356.60.; Ce-
menton Green, N. Y. $2.00; 
Oollinsville, 111. $30.00. 

Visais Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
reikalais visuomet kreipkitės 
pas 

J. Tumasonis, 
• 

v 

-
L. Rd. Kryž. rėm. sekr., 

456 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 

J.P.WMTCHES 
ATT0RNEY AT LAW 

3DIBTUVIS ADVOKATAS 
4543 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 
į Įį^m^mm 

P E A R L Q U E E N 
K O N G E R T I N O S 

kitu 

Vai 

OfiJ 
Vai 

l 

LIETUVIU KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE, 
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus: 

1) Siunčiame prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur; 4 

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvą ir kitas šalis; 

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname paspartus, lai
vus, affidavitus ir t. p. 

4) Vedame žemės ir turto rei
kalus Lietuvoje ir čia; « 

5) suieškome giminės Lietu- • 
voje; 

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai beatly-
ginimo. 

Turint svarbių reikalų vi
suomet kreipkitės prie: 

BALTIC C0NSULTATI0N 
BUREAU 

105 W. Monroe St., 
Chicago, UI. 

• Telefonas, Majestic 8347 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 * 

] 
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Dabar stra patvirt'nto* Ir varto 
i«mm d*M»W*Ps Uetu»iy, iutrl« j r a 
jiia koncertine Ir au«SUU reltom*a 
Ouojaaia Ataipo geriausia koocertina 
padaryta Suvienytos* Valstijos* A-
oi4»rika. Met gallaaie jaa paru^in^ 
a i^što arba š&ao tono. 

Reikalaukite katalogo, kori iftsiun 
čiame dykai. 

[ E O R G I L VITAK MUSiC CO. 
1H0 V . 47ttJ Stv OlUcago, UI 

GRAŽUS PUUKAI 
dabina žtno^g, • vartokite Scn-
llayto Plaukų Toniką. Galima 
*auti paa: 

THE SEN-RAYTO CO. 
HIWK4I NO. 1 

3238 So. Halsted St. 

! • 

4 + *f mini 
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Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musys istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
to . 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

BMELAHD, ILL. 

Labdaringosios 'Sąjungos 2 
kp. laikė mėnesinį susirinkimą 
vasario 8 d. Susirinko skaitlin
gas būrelis žmonių, kuriems 
rupi likimas mųs našlaičių. Is 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko- i n u t a r i m ų r e i k i a pAŽVIUeti s e 
ki uo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų, 

Patterns daromos sulig mieros, v> 
šokio sUHuus ir dydžio iš bet kur ix 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. i 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

08 . S, BIE2IS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
3201 Wcst 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal €222. 
Valandos 1—5 ir 7 iki 9 vakare. 
Kesidensija: 

3114 W 42nd Si. 
Telefonas MoKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

= •*« 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILULHOIS 
Telefonas Yards ftOSS 

Valandos: — t iki 11 ti ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedello-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

i 

kautieji: nutarta surengti ga
vėnios laike vakarą su progra
ma. Tam tikslui liko išrinkta 
komisija. 

Ignas Rekašius įstojo į Lab
daringos Sąjungos garbės na
rius, įmokėdama^ $100.00. Ro
dosi bene tik pirmas bus 
garbės narys šiuosmet. Valdy
boje įvyko permainos. Tikimės 
susilaukti gerų pasekmių is 
naujos valdybos. Vardų neteko 
sužinoti. 

Tiesa, kp. veikė ii- praeitą 
metą. Surengė keletą vakarė
lių, kuriuose šiek tiek pelnė. 

i Padidino kp. keliais naujais na-
: riais. Žinoma, valdyba be vi-
i suomenės paramos nieko nega-
li nuveikti. Tai-gi roselandie-

i eiaį kurie dar nepriklausot 
l>rie Labdaringos Sąjungos, 
priklausykite. Susirinkimai bu-

j va kas antrą nedėJdienį po pir
mos. Vardan visų našlaičių, 
kviečiu. 

R. Našlaitis. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo v;«t & 

3252 So. Halsted Str. 
Valandos: nuo f iki 11 ry te : nuo S iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 3:*<0 vakarei 

Telefonas Yards 2544 
Ofisas: 4712 So. Ashland A ve. 
VaL 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonai* Drover 7042 

f j • • . , . . • . . . 
Tel. Drover 7 04J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 M). ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

I PRANEŠIMAS. 
Dr. ML T. STRIKOL'iS 

— * 

LIETUVIS 
Gydytojas tr Chirurgą* 

Perkėlė aavo gyvenimo vieta 1 
Bngh ton l 'ark. 

M14 W. 43rd Street. . 
Tel. McKinley 26S 

Ofiaaa: 1757 W. 47th 84.. 
(47 ir Woad r a t ) 

Valandos: 19 ryto lkt t po pletu, «:*• *at . 
8:3o vakare Nedaliomis • lkt IS rytala. 

Tel. Boulevard 160 

Vasario 8 d., š. m., eionaitinė 
l i e t u v i ų k o l o n i j a t u r ė j o p r o g ų 
pirmų kartj> išgirsti Chicagos 
Vargonininkų choro daineles. 
I st ikrų jų buvo ko ir pasiklau
syti. Tad-iri kelis žodžius apie 
ta koncertą. 

* • « > • 

Koncerto programa susidėjo 
iš choro dainų, solo i r duetų. 
Pirmiausia vietinis klebonas, 
kun. A. 1*. Baltutis, keliais žo
džiais |>erstatė publikai minė
tų chorų. Po jo kalbėjo Anta
nas Pocius, Aušros Vartų P. 6. 
vargonininkas, vienas* iš ga
biausių lietuvių muzikų Chica-
goje bei vedėjas vargonininkų 
ir V. Vyčių Apskričio chorų. 
Jo kalba buvo atkreipta į mu
zikos vertę bei kompozitorius. 
Po to prasidėjo dainos. Pir-

į iniausiai padainavo choras 
'•Pasaulė graži ." Kantatų 
**Broliai," " O Doctor optinio" 
ir tt. Dainoriai savo stipriais 
ir išlavintais bals&i.s žavėte 

Atvyko moks. ir»$ftaip d«ngr slapinties turėdami prie ' to 
pažįstamų kitataučiu. Po mi- skausmus; šlapumas eati 

.drumstas ir tirštos. PARTO-
HEK© stebėt ma čakueKų ar
bata yra gaivinantis ir malo
nus gėrimas kuris apvalo pus-

"Toas t Master," per keletu lę ir apsaugoja nuo uždegimo 

*X 
v4p^^e»^F%&i-: 

Chicagoj 

zavėįo publikų, kuri su dėmė
siu klausėsi. 

Solo iainavo V. Daukšas ii 
J . Balsis. V. Daukšas, Šv. Kr} 
žiaus parapijos vargonininkas, 
labai žmonėms patiko savo gra
žiu balsu. Keletu kartų atšauk
tas. Nemažiau*? ir J . Balsis dar 
jaunas vargonininkas, bet pu
sėtinai pasilavinęs dainavime. 

Duetų, padainavo J . Balsis ir 
K. Mikalauskas. 'Jaip-gi žmo
nėms labai patiko, nes turėjo 
kelis kartus atkartoti. Žodžiu 
sakant, koncertas gerai pavy
ko ir žmonės buvo labai užsi
ganėdinę to vakaro programa. 
Daugumas sakė, kad dolierį 
mokėtų už tikietų, kad išgirdus 
tokių gražių 4aii*elių. Verta, 
kad visose Chicago* kolonijo
se butų panašus koncertai. 

Gavėniai uiėjus sumažės vi
sokį šokiai. Kaip girdėjau, čio
nai tinis jaunimas žada po Ve
lykų surengti gražy vakarų 
Taip-gi laike gavėnios bus ro
domi paveikslai iš Kristaus 
kančios. 

Mūsų miestelio lietuviški bol
ševikai, kaip tarakanai milte
lių priėdę, vaikšto. Mat valdžia 
gana smarkiai ima komunistus. 
Jie kaip pelėdos bando slap-
styties hile tik nedeportuotų at
gal į bolševikiška rojų. Tikri 
juokai. Bijosi jie patys savo 
"dangaus karalystės" čia ant 
žemės. Kaip-gi jie gali beskelb
ti ir kitiems tokį rojų, kurio pa
tys nenori. 

Girdėjau vienų šiaučių, ku
ris, vietoj batus siūti, pradėjo 
komunizmų skelbti. Valdžia ji 
jau išgal>eno. Bene tas pats 
atsitiks ir su kriaučiunii bei 
laikrodininku, kurie taip-gi ne
savo amatu bando užsiimti. 
Jeigu kam nepatinka balta A-
merikos duona, tegul tie bolše
vikų rojuje juodos duonos plu
tų kramto. 

Dėdė, 

C. Gruodžio 20 d., 1919 m., bu-] 
vo pateiktas į Scranton w ien 
tapo į£vcat#s i kunigus. Gruo
džio 21 d., 1919 m. kun. J . Me
liauskas la&ė pirmas »v. Mi-

IžiAs lietuviškoj bažnyčidj For-
^ s l -City. Gi gerh. klefcouoi pri

buvo į pagelbų daug &«rrig^. 

SLOGA ŠLAPIN1M0S PŪS
LES YRA CHRONIŠKAS 

ARBA AŠTRUS J06 
UŽDEGIMAS. ' i 

v šita liga paprastai kankina 
#e»e#»iuosius žmonės. Kas ja 
serga tie yra priversti tankiai 

šių visi svečiai buvo užkviesti 
ant pietų j puikiausi viešbutį, 
koks randasi tame mieste. F. 
B. Mastauskas, budan :a;n 

valandų užl)ovino svečius savo 
kalba ir naujienomis. Paskui pasidaryti arbato iš P ARTO 

ST. BONAVENTŪRE, N. Y. 

visi gražiai išsiskirstė. Gra
žus pavyzdys del Forcst < 1ity 
lietuvių, nes tai dar pirmas ku
nigas iš to miesčiuko lietuvių 
tarpo garbingai užbaigė savo 
mokslų. Kitų tėvų vaikai ir-gi 
galėtų pasekti kun. J . Meliaus-
ko pėdomis, o tada garbė butų 
ir tėvams ir broliams su sese
rimis ir visiems. 

Dfabar kun. J. Meliauskas 
gelbsti gerb. kun. J. Kasakai-
čiui Pittston, Pa. Vis] draugai 
ir pažįstami, lietuviai ir kita
taučiai vėliname kun. J . 'Mo
li auskui geriausios kloties tįar-
buoties Dievo Avinyoioj Jo 
garbei ir žmonių naudai. 

Košonių Juozas. 

PAIEŠKO 
JPaieškau aavo giminiu paeinančių 

is Kauno Gub. Šiaulių pav. Triškių 
fti«raf>. Jie patys arba kas apie juos 
žinote atsi&aukite šiuo adresų: 

<loe ftadavJcz. 
CUfton Heights, Peiuia. 

Kiekvienas gali- labai lengvai 

MELROSE PARK, ILL. 

Į Lietuvius Ex. Kareivius 
Melrose Parko. 

(Įstangoj visa Savaite no 20 iki 2i* šio mėnesio ku> wtrv& |)a>ikal-
!«•! a|>i»- RenM fmvwmu* mu-sii ^ra/.ioj apiclinkej lai ateina JMIS JONĄ 
BKRNOTA «6« \V. 14th PI. (HU'AGO. l>auk>iu per vLsa diena 
Kuhatoj, \eilėli«ij. ir PaneUėlyj. 21. 22. 23. vasario kitom dienom 
tik vakarais. 

Atvešiu dauj MKD.U S. SV1F.STO. S I R l nuo farniti. 

Su pauu rha 

M. Walenčius, Bx. 96 Hari, Michigan 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllHIIMIIIIIIIIHIIIMilIMIIimilllUUIlt: 

Į PINIGUS LIETUVON 

# • > m % 
** .r* 

Iš seminarijos ir kolegijos 
susidarė aštuoni lietuviai. Bu
tų ir devintas, bet laimė ki
tiems ir nelaimė jam, kad sa
kosi: *•*! am polisu," kurs gal 
'jau ir užbaigs savo mokslų 
šiais metais. 

Oion turime dvi lietuvių pa
inokos klesi į savaitę. Jonas 
Arbačiauskas gerai mokina ir 
esame visi juo patenkinti. Taip 
jau-gi laikome mėnesinius susi
rinkimus su programomis sykį 
į mėnesį, kurios duoda progų 
visiems išeiti prieš publikų ir 
atsistojus kų nors pasakyti 1 

Vasario 8 d., 1920 m., L. E. 
K. JS. M. A. VII kuopa turėjo 
mėnesinį susirinkimų, kurį ati
darė su malda pirm., J . Šaulin-
skas. Buvo svarstomi kuopos 
reikalai ir apsvarsčius i nešta, 
jog kuopos pinigus $10,00, se
iliaus gerb. kun. Jonaičio pa
aukotus šiai kuopai, reikėtų iš
leisti aptaisyinui lietuviškų 
knygų, kurios randasi čionyk
ščiame knygyne neaptaisytos. 
Tai inešus visi vienbalsiai su
tiko ir tam specijalė komisija 
tapo paskirta. Paskui prasidė
jo programa, kurioje A. Žvirb
lis kalbėjo "Lietuvos atei t is" 
ir J . Kundreskas deklemavo 
Vaičaičio eiles. Paskui bavo 
kritika ir po kritikai susirinki
mų uždarė pirm. J . Šaulinskas. 

Taip-gi neprošalį paminėti, 
jog niusiĮ vienas draugas, kun. 
J . Meliauskas iŠ Forest City, 
Pa., išbuvęs dešimt uietų čio-
nfkščioj mokykloj ir tik prieš 
pat užbaigų, Jo , Malonybės 
Scranton o vyskupo, M. J . Ha-

įkyrius: 3<HS W. Bro*iway. S. Borton, N » I"fan ^ ?***£% ] ?ltl'°l
|l" 

-i 1111 w 11111111M111111111111111 s M11M1111111«1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i | B^ l niveiMtctų, V\ as l i ington, l>. 

Kadangi Lietuvos Misija 
atvažiuos į Melrose Park u-
taminke, 24 d. vasario, tad 
niusų, ex kareivki, būtina pa
reiga ja; tinkamai priimti, y-
patingai, kad šios Misijos na
rys, Majoras Povylas Žadei-
Uis, bus pas i, us. Tad visi ex 
kareiviai turėtu: *e pagerbti 
Lietuvos karininkų, o sykiu 
i r Lietuvos kariuomene,* kuri 
dabar kovoja už Lietuvos ne-
prigulinyl>v- Tat visi lietuviai 
ex kareiviai esate kviečiami 
atsilankvti kareiviu susirinki-

• * 

man į Italų bažnytinę svet. 
IH'tnyčioj, t-asario 20 d., 7 v. 
vak. Oia turėsim sudaryti pri
ėmimo programų. 

F. K. Strzyneckis, 
Ex Kareivis. 

•• • 

CICERO, ILL. 
— i " • • • •• 

Draugija Lietuvos Karei
vių kviečia visus narius susi
rinkti ketvergo vakare, 19 d. 
vasario š. m., HiM vai. vaka
re į S. Žviho svet., 1347 8. 50 
A ve. 

Pildantieji- kareiviškas už
duotis ateikite pilnoje uni
formoje. Xepildantieji karei
viškos užduotos taipgi visi su
sirinkite su draugijos kepu
rėmis. Dalyvausime priėmime 
Liet. Fin. Minijos. Lygiai 
7:00 vai. vakare in eorpore 
nuiršuosime į parapijos svet. 

Korespondentas. 

HERBO. Kuo šiltesnę tų ar
batos gersite, tuo bus geriau. 

Kaina PABTOHERBO 5 
dol. už šešias dėžutės o 1 dol. 
už vienų dėžutę garsioje AP-
TIEKOJE PARTOSO 160 Se 
cond A ve., New York, N. Y. 

(Apgr.) 
—•UBE 2 K = 

R E I K A L A U J A 
-MERGAITES 

1C metų ir suvirs pastovios 

Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 

Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 

Puse Dienos Subatoj 
$14 Savai tė j mokinantės 

Nuo stukio $16 iki $25 
Atsišaukite 

Superintendents Office 
Sawyer Biscuit Company 

1041 — 1040 W. Harrfcon 

PARSIDUODA 
CITIZENS BREWERY BARK S 
Turi ant pardavimo 75 arklius ir 

mulus. Kaina $50.00 ir augščiau, taip-
pat 50 »etŲ šlajų ir vežimu, parsi-
duos 2762 Arelicr , Ave. Kampai 
Throop. 

Parsiduoda Lotas 75 pėdy pločio 
125 ilfcrio puikioj vietoj tarpe 65-tos 
gat. ir Mansfield Ave. Savininkas. 

P. Margis, 
7247 S. Washtcnaw Ave. Clikago. 

F. f . BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Olark 

Rooaa 1207, VaL Omtręl £20 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gjrv.: 8119 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2300 

» ~ 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 21 motai 

Ofiaaa 1148 So. Morgan St. 
[ & e * t e SSao St., Gbicago, U L 

SPECIJAL16TAS 
Moterisky, Vyriškų, taipgi caro 

niikų ligų. 
f OFISO VALANDOS: Nuo 2 ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

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

Telefonas Tardą 6S7 

a— —»JI 

Telefonas Pollmita SSS] 

Dr. P. P. ZALL YS 
Lietum Dentistas 

10067 So. MViiigan, Avenne 
UL 

VAIANDOSi t Iki S vakare. 

S — M 

DR. W. A. MAJ0R 

• • »<• <l ^ ^ • » • • m^ m • m m m m Į 
| Telefonas Pullman €• 

OYBVTOJAS IR 
OHIBL.BGAS 

Ofisas 1171* Michigan Ave. 
Adynos «:St Mtl 9 taryto — 1 iki 

i 2 po piety — • :* • lkl 2:10 rakare. 
\ Nodėlloinls nuo l t iki 11 iSryto 

""U 
: ' " . 

KKIK AI.INOI. 
Apprentice moulderial ir cpre-ma 

keriai. Turi būti tarpe l€ ir 21 metų 
senumo. Gera uimokesUs ir greitas 
pakyliiuas. Labai gera proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Ataišaukite. 

Joe. A. Brady Fouodry Co. 
45th St. & S. Western Avenue 

* 

Su 0 . LACHAW1CZ i 
Li^'M'^s Orabortus patarnauju, laido-

tmrtao hu pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite uiganėdinti . 

2814 W. 28 PL 
Tel. Oaaal UOt. 

, n i . 
•• • 

i 
Dr. L L MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
lloMlaade: 1090S So. Mldugaa Are. 

Tt-leteaas PuHiaan MS Ir Pnlliaan SUO 
' Chicagoj: 4516 8o. Wood Str. 

Tik Setvesge vakake suo 5:30 Iki 7:00 
Telefonas «Ora« VAI. 

» • » • — 

I 
V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
. V« 

i 60 

Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

STREET W. WASOINGTON 
Kambaris 600 

Tel. Central 647B 
Gyvenimas, M l W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 
tf~iT»--»»TM-i«-»-r«-Bli » Į r • • • • • • • K 

i 

"»»» mm • • • ^ » « | 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

m SO. LA Sx\LLE STREET 
Gjrveoimo Tel. Humboldt 17 

•akarais SBll W. 2*-nd 
Tel. Kockvrell «»88 

CHIGAftO, rLL. 

1 

tiu 

i 
1 

•J. 

Dr.JLBURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Str. 
Fottsville, Penna. 

visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo l Iki 8 vai. po plotų 
Nuo c lkl 8 vai. vakare. 

—a 

;l 

VICGETABliE IK PAST1SG 
MERGAITES 

ir Torielkų-plovejos. Atsišaukite: 
283 Clark Str. 
Morrison llotel 

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

A. I>. Shoup 
1545 W. S5th Str. 

I ) \ I : H I M N R E S 
prityrė prie gražių saldainu dėžių. 

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

PORTERS 
Trumpos valandos, getu už

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

225 N. VVabash Ave. 

. 
mrmmmmma ws.s. 

VARSAV1NGSSIAMPS 
1SSVED ĘPf THE 

UNITED STATES 
GOVERKMENT 

*-@/ag)>*/a/ftA^O^f^'y^<ff^in86Į6'68t>#m 
Kesitl. »33 So. Ashland Blv. Cliieago. 

Telefonas Raymarket S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

i Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisss: 8854 So. Balstcd Si., Chkngo 
Telefonas Droscr 6088 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 d. 

J i * • • » » • • • • • • • • • » ^ , 
i 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4996 W. 13 St. 

48 Court 
Res. 1228 W. 48 

Telefonas Cicero 8<5( 
Ofiso Cicero 48 

KALBA K g LIETUVIŠKAI 
S » « • • • • • » » • • 

• 

JAU VEL 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 
Pinu negu siųsite savo gentims į Lietuva pinigų — 

pasiklauskite jjas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-
iaiiį negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 
Kursas mainos kasdien. Kasykite jy&ndien: 

CefltraJis Bendras Lietuvių Buikas 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Ilgu. 

(V 

O 

ROSELAND, ILL. 

Atsišaukimas į Roselan<lo 
ir apylii^ių kolonijų visus lie
tuvius kareivius, tarnavusius 
Suvienytų Valstijų kariuome
nėje. Esate kviečiami atsilan
kyti apsvarstymui, kaip iškil
mingiau priėmus Lietuvos Mi-
siį$, kuri atlankys Roselandų 
23 d. šio mėnesio. Susirinkimas 
bus pėtnyčioj, vasario 20 d., 
7:30 vai. vakare, bažnytinėj 
svetainėj, 10806 AVabash ave. 

Kviečia A. L. S. Ka
reivių 4-ta Kuopa. 

Reikalingos Ženklintojos, 

GRINDŲ PLOVĖJOS 
Trumpos valandos, gera už

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

225 N. Wabash Ave. 

Reikalingos Moterįs mazgo
jimui valymui ir džianitorių 
darbams naujanie bildinge. 
Trumpos valandos, nuolatinis 
darbą' (dayworkis) ir gera 
mokestis. 

D. B. FISK & CO 
225 N. Wabash Ave. 

ae 
KAS IL\jDOTB? . 

Nedėlioj vasario 15 d. «tU Heai-
me«t Vi-mory per Frieauiaua Lteta-
vos Misijos iiamesta auksinis laik
rodėlis \Valtham didžio 18, tartntfs 
28 akniciulius ant lenciūgėlio buvo 
loeketas aut vienos puses buvo raide 

i š n n k ė i o s , p r o s m t o j o s b p r i e *• »»»t kitos S. Kas radote sugrąžin 
, . n • y r / i \ k i t e» ° DUi i dovaua duodama. 

.abekio i ikalbii iyc^ (laundry) 
darbo. 

CRYSTAL LAUNDRY 
1446 N. C?lark S t . 

Juozas Saunoris 
2249 W. 23 Ptace Cuivatfo, IU. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
lM0 ŽENKLELIUS V7.S.S.). 

fllllHIIIIIIIIIIHHIIIIIIHIIimHtllflllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIII!llll!!lllill||||||||||||| 

Pag&lbekite Lietuvai Pirkdami 

Oeriavmiaa būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
£enkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsi'ems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų Vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paHudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centrd sek
retorių, 

K.J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
IJIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIHUHllilIllHUIKHIIIIIlllI IIIIIIUIIlllllllllllllllllllItlIlIHIlIlHIIHIlIlI 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iSkaščių. 
Pilnas informacijas sal ima gauti kas V>naadicn| nuo19;30 ral. 

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

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Burgis iUkas, « « » . , «?. Balmtls, Raet.. B. fiokioukis, Iidiu., 
SS27 Union Avcuue. SJt«l So. Halsted b t 3 « 5 Aubum Avouuc. 

file:///Valtham
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D R K U G A S Ketvirtadienis vakaris 19 1920 

išgirsti Lietuvos Valstybes pasiuntinius, kurie atvežė visiems 
Lietuviams pasveikinimą iš mušu Brau gi os Tėvynės. Priėmi-
mas MISIJOS atsibus • 

•£*-. -.-*53S 

Petnyčioj, Vasario 20 d., 
7:30 vai. vakare. 

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje 
(Bridgeporto) Chicagoje. 

Pribunančioje Misijoje yra p. J. Vileišis, Majoras žadeikis ir 
Kun. J. žilius. Dalyvaus Bridgeporto pulkas kareivių po va
dovyste Leitenanto Barono. 

'•e^^^į>--r<į 

S* , .>wBi . . *s'?HBfc;. 

Jeigu nori išgirsti Ir pasisveikinti sn Wet. ^ " ^ Ą J ^ S i i ^ t o ' T f i k S -
sipirk tikėta iškalno. Įžanga visiškai mažuti, * l k W **Si«»«T ir taiwri tnun-
rtų. Bus piltaii inias labai mandagus pasveikinimas svoriams » taipgi TTUMU 
pas-artistiškasf programas. c o V T T E T ^ S 

Vaikai visiškai nebus Ucidžlami. * 
Tikėtus gulima gauti sekančiose vietose: 

Lietuvių Darbininkų Są-gos Krautuvėj 901 W. 33rd Str. 
Lith. Amer. Information Bureau, 3114 S. Halsted Str. 
Universal State Bank, 3252 S. Halsted Str. 
šv. Jurgio Klebonija, 32nd Plaoe & Auburn Ave. 
Ir nuo Prjėmimo Komitetu. 

. 4 ^ R į ^ i^-sSI^B** Č ^ S E < » 
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CHICAGOJE. 
• 8 

SUSEKTA ADVOKATO UŽ
MUŠĖJAS. 

Prisipažino; sakosi netyčiomis 
iššovęs revolveris. 

Lapkričio 21 d., 1919, Mi
chigan gatvėje nušauta advo
katas James P. Gallagher, dir-
be s vienoj advokatų firmoj. 

Policija ilgas laikas ieškojo 
galvažudžio. Bet nepavyko su
rasti. 

Ana. dienoj suareštuotas pa
naktinis Michigan gatvėje, 
pnsindijonis, Vernon Olds. Jis 
buvo intariamas apiplėšime 
vieno restorano. 

Suareštuotą policija išklau-
sinėdama patyrė, kad jis žinąs 
ką tokio apie nužudymą minė
to advokato. 

Policijai to ir reikėjo. Pris
pirtas prisipažino, kad advo
katas žuvęs nuo jo revolverio 
kulipkos. Tas įvykę netyčio
mis. 

Panaktinis pasakojo, kad tą 
nelaimingą vakarę, jis vaikš
čiojęs artimais United Motor 
Co. busto, 2715 Michigan ave. 
Kadangi tose vietose dažnai 
pasitaiką užpuolikų, tad jis 
revolverį turėjęs rankoje. Ties 
to busto durimis jis mėginęs 
revolveri įsidėti į kišenių. Ta-
sai netvčiomis iššovęs. Kulm-
ka kaip kartas paguldžiusi 
praeinanti kita puse gatvės 
žmogų. 

J is nežinojęs, kas per vienas 
žmogus * ir nėjęs jį gelbėti. 
Taip-pat nemetęs savo užsiė
mimo. Ir tik paskui patyręs 
nuo susirinkusiu žmonių, kas 
buvęs pervienas nušautasis, 
kurs jau buvo paimtas. 

Kolektoriui jis davė $15,000. 
Kitus $15,000 pažadėjo duoti, 
kuomet pasekmingai busiąs 
atliktas darbas. 

Kolektorius^ parsinešė pini
gus federalui ofisan ir tuo jaus 
įsakyta papilkėją areštuoti. 

Paliuosnotas po $:>0,t)00 pa
lanka. 

Lauer sakosi nieko nežinąs 
apie papirkimą. Sakosi jis ko
lektoriui aekuomet nebūtų pa
siūlęs nei vieno cento, (ii tuos 
$15,000 gal •kolektorius paė
męs pats nuo jo deskos būda
mas kompanijos ofise. 

Suprantama, toks pasiteisi
nimas nėra pasiteisinimas. 

Federaliai mokesčių rinki
mo valdininkai nuomoniauja, 
kad ta kompanija ar tik nebus 
įvelta į kitus papirkimus. Nes 
karės metu ji turėjusi dide
lius kontraktus nuo vyriausy
bės. 

Taippat manoma, kad Clii-
cagoje esama daug tokių di
delių firmų, katros klastuoja 
savo pelną, kad mažiau mokė
ti mokesčiu. Agentai imsis 
sniarkiau darbuoties. 

SUVAŽINĖTA AUTOMIBI-
LIAUS. 

Turbūt, neteks abiejų kojų. 

Michigan gatvėje, vidnmies 
tyj, automobiliaus suvažinėta 

Svetainė atsidarys nuo šešių 
vakare, fžanga pigi. 

Visi aštuoniolikieoiai ir kitu 
kolonijų lietuviai yra kviečia
mi atsilankyti į gražų vakarą. 
Kožnas vienas atsilankęs bus 
patenkintas, o i rdavo atšilau 

laiciams prieglaudos namą. 
Bus dar ir kitokių pamargi-

nimų tame vakare. Visas pel
nas eis Labd. Sąjungai. 

Kviečia Komitetas. 

Miss Katherine Kennard, iŠ kymu paskubins pastatyti naš-
Champain, III., atstovė mote
rų • suvažiavime. * , 

Auka tuojaus paimta ligo
ninėn. Tenai pranešta, kad, 
turbūt, prisieis amputuoti jai 
abidvi kojas. 

Automobiliu važiavo Mrš. A. 
Ilertvvig iš Oak Parko. Šita po 
tos nelaimės taip susinervavo, 
kad toliaus negalėjo važiuoti 
ir automobilių paliko mieste. 

— 

IŠ WEST SIDE. v 

Pasilinksminę, ant galo su
giedoję Lietuvos himną,' išsi
skirstė 10 valandą, surikdami 
tris kartus Valio! laisva, nepri 
gulmingą Lietuva; tris kartus 
Valio! Lietuvos Valdžia. 

Mažas Vytis. 

SMARKIAI VEIKIAMA, 
KAD IŠGELBĖTI ŽMOG

ŽUDĮ. 

PRANEŠIMAS. 

Suomi pranešu, kad Amal-
gamated Meat Outters & But-
cher Workmen'of North Ame
rica Local 257 turės nepapras
tą susirinkimą ketverge, vasa
rio 19 d., 8:00 vai. vak. Bžers-
kio svet., 4600 S. Paulina St. 

Visi nariai ir narės privalo
te būtinai atsilankyti, nes bus 
svarstoma susijungimo klau-

sisakė dėlto, kad apsivedė i r s i m a s . 
Jonas P. Parkauskas, 

llašt. 

tiffi'nmoE 
CHKAtjO 

i t 

Labd. Sąjungos 7 kp. narys 
Juozapas Saunoras pabaigė 
mokėti šimtą dolierių. Buvusis 
raštininkas M. Česnavičius at-

UŽDARYTOS DVI KRIMI 
NALIO TEISMO ŠA

KOS. 

Kas bus kaltas, jei ne pro-
hibicija. 

Kaip rytoj Chicagoje sulig 
teismo nusprendimo turi but 
nugalabintas žmogžudis John 
(VBrien, kurs perniai nužudė r o padarė. Jo vieton išrinktas 

persikėlė kiton parapijon gy
venti. Septinta kuopa išreiškia 
širdingus linkėjimus ir velija 
laimingo gyvenimo. 

Būdamas du metu Septintoj 
kuopoj raštininku jis daug ge 

policmoną Burke 
Dabar imamasi įvairių prie

monių, kad jį išgelbėti, kad at
naujinti bylą. Kreiptasi į gu
bernatorių. Šitas visą reikalą 
pavedė "pardono boardiii" 
(atleidimo komisijai). 

Po raišiui neužmiršk, kad geriau 
•iaa vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visu* nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodame 
pat visus aptlekoriua 

Penkias dešimts vietų į dvideš imts my
l iu nuo Chicagos gali būti pasiektos 
per l in i jas Chicago Tolephoiie C'om-
pany paduodant vietą Ir numerį taip-pat kad 
ant lokaliu šaukimą. 

Dauguma telefono prenumeratorių mano kad 
/ jie būtinai turi šaukti Long Distanee kuomet 

daro šaukimus į bent kokia vieta tuojaus už 
miesto. 

Bet taip nėra. Ant lapo pažymėto X Telefono Knin-
g-oj randasi lista* Express vietų kurias prenume
ratoriai yra kviečiami peržiūrėti. Tenais rasite 
vietos ir numerius kuriuos "galima Saukti daug 
laiko sutaupysite. 

Kuomet jus reikalaujate L.on# Distanee Saukiant 
Šias vietas tuomet Long: Distanee operatorka tu
ri atgalios perduoti lokaliai operaAorkai del 
sujungimo su šaukiamąja vieta. 

S^ 

. 

Chicago TelepKorve Compaiy 

KOMITETAS MAŽINA IŠ 
LAIDAS. 

Miesto tarvbos finansinis 
komitetas visiems miesto de-

raštininku A. Linkus,'2322 So. 
Oakley Ave., Chieago, 111. 

Septinta kuopa rengia didelį 
teatrą gavėnios laiku, kuris 
į v y k s k o v o 1 4 d., 1 9 2 0 m . , M c - iililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiim 
Coraiick svetainėje. 

\ 

• . • • 

II Našlaitis, i 

IŠ BRIDGEPORTO. 
i 

Mažųjų Vyčių vakaras. 
—— 

Vasario 13 d., s. m., Šv. Jur- S 
partamentams sumažina :š la i - ! g i o parapijos svetainėje įvyko ; 
dus. Tuomi paliesti kuone visi m a ž u j ų L. VyCiųpasilinksmini- S 

Tomis dienomis nždarvta 
dvi C'liieagos kriminalio teis
mo šakos ir jose imta vesti 
paprastos eivilės bylos. 

Tai svaigalu prohibieijos 
pasekmės. Visi taip sako. 

Teėiaus vyriausias niunic;-

departamentai. Xeturima pini 
Rų. I 

Tuomet policija jo klausine-į palis teisėjas Olson tvirtina, 
, jus i , ar kartais jis negirdėjęs kad ėia dar neturima tfkro-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

[ 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

šaudant. J i s atsakęs nieko ne
gi n Įėjęs ir nežinąs. 

:ios prohibieijos. 
Teisėjas Olson sako: 

Susirinkimas L. L. P. bonų 
] ardavinėjimo komiteto bus 
kt tverge, vasario 19 d., bal-

SUAREŠTUOTAS UŽ PA 
PIRKIMUS. 

Mokesčių kolektoriui davė 
$15,000. 

"Visose miesto kriminalioj nytinėje svetainėje (prie 44 iv 
teismo šakose laipsniškai ma- S. Fairfield Ave.) 7:30 vai. 
žėja reikalai. Vpaė palieėiami vakare. Visus narius ir vei«kė-
speeijaliai teismai, kaip tai \ jus kviečia. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 

naminių santikiu reikalais ir 
kiti. Chicagos kalėjime per
niai buvo 2,600 kalinių. Šian-

Federaliai agentai suarešta-1 die jų yra vos 600. 
vo Albert T. Lauer, sekretorių. "Mes turime atminti, kad 
iždininką Brigg^ & Turivas j dar nesam išėję iš degtinės Labd. Sąjungos 4 kp. laikė 
didelės geležies ir plieno kom-i juostos (apyrubės). Dabar per-1 mėnesinį susirinkimą nedėiioj, 

mo vakarėlis, kuris buvo vienas 
iš puikiausių, kokius pirmiau f 
jie buto surengę. Vakarėli n at- I 
silankė keletas sveeių, kib
liems mažųjų iąillimai bei p a - 1 | 
sielgimas labai ])atiko. Apart 
žaidimų, buvo ir programa. J i 
susidėjo iš dainelių, eilių, 
skambinimo aut pijano ir dia
logų. 

Ant galo gerb. klebonas, kun. I 
M. Krušas, pasakė trumpį pra- Į 

. 

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

kalbėlę. Mųs klebonasjabai pri | 
jauėia mažiems vyėiams, užtat k a d ^ 

AR Ž I N A I i 

PARAPIJOS. 
: 

i 

jie ji myli ir prie jo prisirišę. 
Galima sakyti, tik aėiu klebono I 
pasidarbavimui buvo sutverta g ^ 
nutžųjų vyčių ' kuopa. Reikia | 
tikėties, kad užaugę tie jaunuo- s 

yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai grali pasiųsti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? v 

Kadangi ttek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant Uek v a -
leng\'ėjo, kad dabar -

i 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

panijos. gyvename peri jodą (laikotar-
Ta kompanija turi savo ofi- • pi), kuomet svaigalų yra pri-

są AVestminster buste, 110 So. Į krautos rlįsys ir visokie už-
Dearbom gat. 

vasario 8 d. Iš komisijų rapor
tų verta paminėti vienas svar
bus dalykas, būtent: kuopa rcn 

liai(ės) bus tikri tėvynainiai, 
naudingi Lietuvos piliečiai. 
Geistina butų, kadir kitose lie
tuvių kolonijose išdygtų ma
žųjų vyėių kuopos. 

kaboriai. Šitam "pasibaigus tfia vakarą. Vaidins veikalą, 
Lauer mėgino papirkti vi- j seks medinio alkoholio' perijo- i k o k s Chicagoje senai buvo vai-

dujlnių mokesčių kolektorių j clas, paskui toiletinio vande- tdintėii t. y. "Rūtų Vainikas, 
Charles Callner su tikslu su- nėlio, pagaliaus kerosino, tjen- i trUU veiksmų dramą, 
klastuoti (sumažinti) ta< kom-1 žino ir kitų substitutų, kol Veikalą vaidins vyeių 4 kp. 
panijos pelną, kati reiktų ma-1 pagaliaus mes neatsidursime | gabiausi artistai. ' Vakaras bus 
žiau mokėti mokesčių mm pel- i tikros prohibieijos sąlygos- nedėiioj, vasario 29 d. Uždari
n e ! n a . " ga pasikels 7:30 vai. vakare. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiintiiiiii 

UŽSISAKYKITE PER LAIŠ- f 
KA GERO MEDAUS 

S 
100 
200 
300 
400 
500 
1,000 

auksinų 
M 

>> 

>> 

>J 

>> 

' 

$2.00 2,000 . auksinų 
4.00 3,000 

. 6.00 4,000 
8-.00 6,000 " ' • 

10.00 9,000 
20.00 12,000 

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

I b 

Viedrukas 5 svaru $1.80 

W. Strygas, ., 
3022 W. 40th Str. 

Chieago, UI. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimii 

! 

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

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau 'paduoto adreso. Jei nori tai gali 'pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytų, savo adresų, ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation f 
120 TREM0NT STREET, . fOSTON, MASS. | 

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiimiiiniHiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiin 
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Neregėtos Iškilmes Pasitikime 

iiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiii^:!iiiii!!iiiiiiiiiiiiiHiisiiiiiiNiiiiigiiiiniiiiiiiiiiiiiJ 

ATSIBUS 

Ketv., Vasario 19,, 1920 
Šv. Antano Par. Svet. 

Kampas 15-tos gatvės ir 49th Ot. Cicerô  UI. 

Šita bus nepaprasta valanda vietį&u lietuvių gyArenime nes regės 
naeiuntinius-Misija Laisvos, neprigulmingos Lietuvos. Ta Misija turės 
ypatingų, jspudingų dalykų papasakoti apie musų Laisvą Tėvynę. 

Vietiniai lietuviai su didžiausiom iškilmėm, trukšmingai pa rodą vy
nui, pasitiks tą Misiją ties Cieero Ave. ir 12-tos gatvės, Cieero. 

Visi lietuviai tarnavusieji Su v. Valstijų kariuomenėje yra malo
niai kviečiami dalyvauti su uniforma parodavime šiuoje iškilmėje. 

Visi, kas gyvas, nepraleiskite šios nepaprastos progas pamatyti ir 
girdėti Lietuvos Finansinę Misiją. 

RENGIMO KOMISIJA. 
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