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Adriatikos klausime
LATVIAI TAIKINSIS SU 

BOLŠEVIKAIS.

LCTiDONAS, vas. 19.— 
Latvių pasiuntinybė čia pa
skelbė, kad Latvijos vyriausy
bė nusprendusi pradėti taikos 
tarybas su sovietų Rusija.

Pažymima, kad latviai tai
kos klausime bendrai veiksią 
su kitomis parubezinėmis 
viešpatijomis.

DOS KLAUSIMAS.
DUBLINO GATVĖSE KA

RIUOMENĖ.

8inn-feinerįai nuolat persekio

jami.

BOLŠEVIKAI SUTINKA 

PRIEŠININKŲ.
I ’ _

Kazokai palinkę gen. Denikino 
pusėn.

VIDURINĖ EUROPA GIN
KLUOJASI. !

PRAMANOMAS NAUJAS 

KRAUJO PRALIEJI- y e 
MAS.

r* ■

Nevyksta įkūnyti tautų są 

jungą.
•. i. _______

Vienna, ra*. 19. — Vicluri-1 
nėj Europoj pnnnatomii nau
ja kari*. Nerimnujautis elemen
tas yra bolšr\ ikizmas. Pramn- 
lonut, kad komunistam^ pato- 

| giausia dirt u įm> Rusijos bus 
tautose, kurios gyvena Duno
jaus apylinkės**. 'Paikos kon
ferencija suskaldė viešpatijas 

i j dalis. Bet toms atskiroms 
dalims nedavė reikalingos ap-j 
saugo*. Tik sukiršino tautas 
prieš tautas.

[ ftja gauta žinių, kml rusų 
Londonas, ras. 19. — Cm jm- sovietų armijų* dalys jau įsi- 

akelbtu, kad buvęs Rusijos 
premjeras Kerenskii esąs Ang
lijoje. Tad apie jo areštavimą 
Kaukaze žinios esančios pra
manytos.

KERENSKII PAPUOLĖ KA- 

LĖJIMAN KAUKAZE?

Jis suimtas nukeliavus jam su 

priešbolševikine misija.

t

WILS0NAS TURI ATSAKY 
MĄ FIUME KLAUSIME.
• 1

Turinys tečiaus nepaskelbia
mas viešai.

) ------------
Washington. vas. 19.-—čia 

vakar gautas atsakymas aug- 
šėiausios talkininkų tarylios 
Londone j presidento Wilsono 
notą Adriatikoh klausime. At-

i sakymas prisiųstas per anilm- 
sn<b»rių Davis iš lzindono.

Tuojaus po to ėia ofieijaliai 
j pranešta, jog to atsakymo (no- 
tos) turinys šiuo kartu nebus 
paskelbtas viešai. Taippat ne- 

'bu« paskelbto*: nri mažinusio*' 
išt raukos.

Talkininkai, pasiųzdami ]>re- 
zidentui AVilsonui atsakymą, 

jpaiiko jo nuožmiai pasi
elgti kaip tinkamiau su paskel
bimu to atsakymo viešai.

Pati taryba .savo keliu, paža-

LondcūJis. vas. 19. — Angli
jos vyriuusybė ir vėl nežinia 
jau kelintu kartu nutarė šian
die nriminoti parlamentui Ai
rijos savyvąldo*. biliau* (su-1 
manymo). Diliuje esama kai-: 
kurių neaiškumų. Vyriausybė Į 
norinti a] įtart i ir pataisytu

Iš Dublino pranešama, kad 
tenai miesto gatvėse naktimis 
jiatrnliuoja knriimmenė. Karai-! 
viai turi prisitaisę durtuvus.

Praeiviai sulaikomi, iškre- j 
ėimnl ir išklaiisinėjnmi. knr' 
jie eina, kokiais tikslais ir tt.

Airijos mieste Cork nžpraei-' 
tą naktį kareiviai užpuolė sinn- 
feinerių klinhą. Suareštavo ke
turių žmones ir uždarė kalėji-

t-

•Įėjo paduoti ^pandai ištrauka,, 
iš utnakymo.

Iš l^ondono pranešama, kad 
talkininkai savo atsakyme 
pres. Vilnonui priešinusi, idant 
Adriatikos klausimus išnaujo 
butų rišamas. Kas talkininkų 
atlikta, ta.*, sakoma, turi but 
įvykinta. .Sakoma, juk negali
ma suignoruoti arl>a atšaukti 
talkininkų ultimatumą, parių- 
stą Jugoslavijai sausyj.

Pasakujainu, jog augšeiau- 
uioji taryba buvus suredagavus 
atsakymą prezi<k*ntui Wil«o- 
nui aštriu tonu. Tik jmiskinu 
atsakymas perdirbtai ir su% 
Švelnintas,

Pastarasis apaudoje tvirtini 
ina* Užginamas.

BOLŠEVIKAI APIE SAVO

SULAIKYT A 8 JAPONŲ KA 
RIUOMENĖS SIUNTIMAS Apleidę jie vieną miestą.

Norima išvaogU galimo
susLkirtiiHo.

Vladivostokas, Siberijs, 
f) X<uivėlinta).—Rusų zeuuslvos 
armijos vado* gen. Krakovic* 
kii atlaikė konferenciją *n Ja
ponijoj atstovu Matmidaira.

Pasekmėje japonų kariuome
nė* konnmdantui pndųMa.* i«n- 
kynins nulaikyti japonų karei
vių *iuntimą į vakaru* iš Vla
divostoko.

Iš to ėiu išvedama, kad Ja
ponija galimais budais vengiu 
nmikirtinio «*n revolnirijonie- 
l IIL1 UĮMĮMRIJI

GELEŽINKELIŲ BILIUS 
KONGRESE

Vladivostokas Bolševikų 
Rankose

Londonas v*k 19. Oficija 
liai iš Maskvos pryn^šamn, kad 
Zincrąr mūšiai seka bolševiku 
an atskirioium priešininko grn- 
pėmT* Trnt’rpoHn ir (»di»«eas 
apylinkėse, v > /

I
Pranešinu* sakomai
‘‘Ne* inėjom į Ovidiopol(t), 

piefryttiosp nuo <Me«so«. Taip
gi apleidome Ppgajevakaja. už. 
20 vendų nuo Novpėerkasko, 
dėl priešininko spaudimo.

“Brutuiinmii's nnt Krat<na- 
vodsko paėmėm salą Cheleken. 
Žibalo versmės nesunaikintos. 
Daug grobio mums teko."
• - - ——.

RF.ADING NENORI BUT
AMBASADORIUS

Wa*hingtoff va*. 19. — Gr-1 
trraukclių rcoignuiinvimu bi-1 
Itu* vakar ant!x^ l
aniem kangrn^a butam. Dsr ; 
lių.- pakyla kovon prieš l« hi-.

Londonan, van. 18.—Premje
ro* Lioyd Georgu postui v am* 
•»asado nė ii.* vietą Suv. VAisti- 
jose grafai Bcadfng. Brt žarai 
nepriėmę*. pmūųlyma* sako

11 Mali Gnaettc

Londonas, ras. 19.— Im Co- 
£» lUut^cuu i Lvuimi Nva* pra
neštu. jog Aleksnmlr Keren- 
skii. buvęs Rusijos premjeras, 
kurio valdžią' nuvertė l>olševi- 
kai lapkrity j, 1917 m., suim
tas Kaukaze ir uždarytas kalė
jimam

Pranešime sakoma, kad Ke- 
renskii Kaukaazn ninykęs an
gių garlaiviu su tik*tu palenkti 
gyventojus galiniais budais 
remti rusų demokratų centro 
partiją.

Bet Kaukazo, gyventojų va
dai jį labai šaltai pasitiko. Tr 
kuomet jis nuvyko j Baku, te
nai buvo suimtas ir iiž<larvtas 
kalėjiman.

JUGO8LAVIJA SUSILAUKS 
NAUJO KABINETO.

Paryžius, vas. 19. 
šeštadienį rezignavo Jugosla
vijos kabinetas, kuriam pirmi* 
ninkšvo juiųba Dnvaiovič.

Vietos Jugoslavijos pa^inn- 
tinys Milenko Vesnirh pakvie
sta* šutveiti naują kabinetą 
Belgrade.

■Pravitą

t MIESTO SUTARTIS SU
GATVEKARiy KOMPA- 

NIJA-TUŠČIAS 
DAIKTAS.

STATĖ PUBLIC UTILITIES 
KOMISIJA GALI SKIRTI 

MOKESTĮ U2 VAŽI 

NĖJIMA.

Taip nusprendė augščiausias 
valstijos teismas.

Miestas Chicago naują sinu-
■jut —jiy nuOiuvt vmmmi

šriausins raišti jos teisinas nu- 
sprcmlr, jog štate Publie Uti- 
lities komisija turi pilną teisę 
nustatyti mokcs&us už važinė 
jimą gatvekariais, nereikalau
dama net išklausyti miesto re
prezentantų aiškinimų.

Aug?Haii*ia* teismai' prane
šė, kad Chicagos miesto tary- 
!m negali tolesniai kontroliuo
ti mokesti?* nž važinėjimą gat
ve k n rin i s. ir knd miesto kon
traktas su kompanija iš 1907 
metų paliko tnšrins daiktas, 
kuomet legislatura jiravedė 
j.->lat>mą, .*ulig kurio įsteigtu' 
Publie LMilitie* komisija.

Tad miesto kova |>ri(*Š pa- 
t____---------- •«•».•* MI/-MI’ • 

niekais.
advokatas Ettdson 
kad dabar miestas 
tą put; Hugšėjausią 

valstijos teismą ir pareikalaus 
atnaujinti išklausinč'juuua.

Ir jei šis raikalavimas nebw- 
priimtai. tuomet rmcrtar 
kreipris paskutinei) hMtft'šnjnn

I

jimą eina 
Miesto 

paskelbė, 
kreipeis Į

Novorosiiskas, vas. 10. (*u- 

reprezentuojanti Dono, Ku- 
haniaus ir Tcrrko provincijų' 
apie 9 milijonu* gyventojų, 
susirMikime mieste Jekateri- 
nodar nutari* įmisi priešinti 
bolševikams ir pasiduot i gen. 
Denikino vadovavimui.

Kuone pusė tų provincijų 
gyventojų yra kazokai.

Koiciakiniai kovėsi ligi 
paskutinių j ų

VOS NESUSIKIRTO A MERI 
KONAI SU BOLŠEVI

KAIS.
• _________

Revoliudjonieriai paliuosavo 
daug suareštuotų.

briovė Besarabijon. Aną dieną įj 
Rumunija prišlaptomis paskel
bė armijos piohilizaciją. Viso
kie susisiekimaj su Rumunija • 
aštriai rmanmojami. Pirmiau 

j tas nebuvo daroma.

taryba išvakaro taip nntnriuri. |
Tuo tarpu anterikraiiškag o- 

ficiera* pranešė revoliuc ijonie- 
rių vadam*, kad tokio nutari 
nm nebuvę.

Kitam vėl nt'-itikiim*. kuo
met jnįKjuų kareiviai trukdė 
važiuoti traukiniam* su kuriuo 

nitrile iš Nikolsku.
Amerikoniškų spėkų Sibeli

juje vadas, gen. (J ra ves, imla- 
vė formalį protestą talkininkų 
komisijui prieš japonus. Pro- 
t..«.!«. Uiti'.. iMtvvitiinm L-m.I U». 4

j

nią l>i»I.M*vikų ofensyvą. Tn* 
lahjansia ir sujaudina Rumuni. 
ją ir kita* mažesnes viešpati
jas, kokias įsteigė talkinin
kų konferencija Paryžiuje.

Konferencijoje toms vi<*špa- 
tijonis buvo žadama pagidha 
iš tautų *ąjungus. Šiandie jos 
purios turi rupinties ajisigin- 
J nuo užpuolimų.

Vienos karės stovyklos.

Visame plote tarpe Vokieti
ją.* ir Tarpženiinįų jūrių ir 
rytuose nuo Alpų buvusios ir 
naujai įsteigtus 
renio nestiprios 
tuose.

Šiandie tik

valdžios pusi 
savo

Vladivostokas. *au*iu 31 (su
vėlinta). — šiandie anksti ry- 
te su smarkiais papliūpa šau
dymais miestan inėjo revolinri- 
jonierių (palinkusių prie lw»l- 
šovikų) kariuomenė. Inėjo mi 
artilerija, kulkosvaidžiais ir 
kitokiais karės pabūklais. Bn
vo apie 1,000 pėstininkų. ponai ima rali val iai veikti toje 

geležinkelių dalyje, kuri paves
ta išimtinai amerikonų globai 
ir kontrolei.

ĮĮĮ—I ĮĮ.
Kariuomenė maršuodnma 

svarbiausiomis gatvėmis už- 
i nuli nėjo valdiškuosius bustus.

Apie 10:00 ryto kuone visas 
miestas lmvo jau revoliucijo- 
niūriu rauko*?. Vugirtkluotn a 
pie 50 ru>ų oficierų, katrie ligi Rozanov. n daugelis rusų ofi

Rozanov pasprūdo.

\|u«oa«< ulllifl'llH w»Mj «

i
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Karalių avanposias.

Rumunija šiandie skaitosi 
monnrekinių viešpatijų avan- 
jiostas pietvakarinėj Europoj. 
Reikia sutraškinti tą uvHnpos- 
tą. Kasgi tųg užsiims, jei ne 
bolševikai, katrie yra specija- 
listni griauti monarchijas. 
Bolševikų agentai jau veikia 
savo prngn štingą darbą Ru
munijoje.

Rumunijos radikalai dar
buojasi išvien su tai* ru.*ų bol
ševikų agentais. Turi jie bet- 
arpinius su*in«*šimus su Mas
kva.

Rumunijos monarehiatų par
tija nesutinka daryti taiką su 
sovietų Ru*ija. Bijosi bolševi
kų intako*. Rumunų liaudis 
tamsi ir nerimaujanti. Tokia 
liaudis knip kartas ir tinka
mu Imlševikams. Nes tamsias 
minia* ne*imku sukurstyti 
prieš valdžią.

Monarelii-tai sako, kad jei 
su bolševikais bus padaryta 
taika, tuomet rubežius Rusi
jon bus atidarytas. Tuomet 
Buinuniioi uplauks galvhės 
lutlševikų ir paskui bu* pervė- 
lu intikinti liaudį. Kaip l«*- 
mntai. liaudis atsidurs bolše
vikų kontrolėje, 

iiabartinė rumunų armijos *, 
yjapta mobilizacija daroma 
ne kitkam, kaip tik su tikslu goslaviju gdim visiems aiškus, 
pralenkti l>olševikų pastangas. Tiedvi sali kas valanda gali 
Su mobdizacya gal pu vyk* 
monarrhistmmt sulaikyti liau- <lžiu tariant, 
dį nno sėbrariinosi su radi
kalais.

.Ungarai lukenuoja

f Rumunijos stovį šiandie 
didžiausią durną atkreipia un- 
|tarii!. Lngiirijos inonan*hi- 
iams Inhai norėtųsi susijungti ■ 
su Rumunijos monarciūstais 
ir bendrai '••iaii prieš intišr- ■ 
vikns.

Bet, deja, to negalima pada
ryti. Inga rijos liuudis kerštu 
apimta prieš rumunu*. Ne* ši
tie nnterwjo grri’.aHsui* l’n- 
garijon dub». Apiplėšė lymias. 
Ungariju^ dabv ir dideliu* 
ptoins dar

TaJlaninkai atsiFih? duoti ■PIRKITE KARĖS TAUPY 
pageiną Lenkijai prieš ruošia- mO ŽENKLELIUS (W.S.S.)

paillll-

vienos kari**

|
I

stovyklcs gyvuoja Italijoj. Ju- 
I godnvijoj, Čekoslovakijoj. Ru
munijoj. I’ngarijoj ir lx*nki- 
joj.

Gauta žinių, kad šiandie 
Čekoslovakija turi 500,000 ap
ginkluotu kareivių. Spalate 
yra Jugoslavijos .KŲMIO ka
riuomenės. Pati Italija tik 
mažą dalį kariuomenės demo
bilizavo.

Steigiant naujas armijas. 
imi keliama nauja diplomatija 
vidtirijmj Europoj. Su diplo
matija visuomet seka visokios 
intrigos. Taikos konferencija 
nepravedė taikos vidurmėj 
Europoj.

Jugoslavija nesuvienijama.

Nuuja Jugoslavijos viršpati- 
ju mėgimi susilieti krūvon. Bet 
pakilę nesutikimai tarpe ser- 
hų, ėernognrų. kroatų ir slo
vėnų. Tos tautos tarp savęs 
kaunasi.

Tik viena Austrija ir C’e- 
I kublovakija kiek stipriau įmi- 
! si lai ko. Abidvi šitos viešpati- 
jos yru padariusios nors mi- 
litai i«ę *ąjmigą.

Ncsulikiiiuii Italijos su Jn- 
;itna visiems aiškus.

t

pat paskutinųjų buvo palikę iš- ‘ *‘.*r9 P*nu rvvoliuvijomerių m- 
tikimi admirolo Kolėako vul- pasprūdo į jiij>unn sb»-
džiai. * vykias.

Vakare ravoliucijonicrini at-, 
liko trukšmingą imradarimą *41 
raudonomis vėliavomis miesto 
gatvėmis.

Nesutikimai amerikonų su ja-1 
ponais.

■iIš talkininkų kariuom«*nė> ėia 
tuo metu būvu amerikonų, ja
ponų ir rokų-slovakų. šito.* ka
riuomenė* laikėsi stipria neu-1 
tralybė.*.

Tik vos-ne-vos neįvyko susi-, 
kirtimas amerikonų su japo
nais. Ir tai du kurtu.

\'ienn kurtą, kuomet ja)H>n'j 
kompanijų* vada* mėgino *u- 
Inikyti revoliurijonieriu kuliu 
įtiną ineiti miestan. Tas japo
nu* pažymėjo, jog talkininkų'

vykias.
Revoliucijonier'mi be )ia*dt 

įiuių buvo reikalą 
gen. Bocanovą. Jie taipiat 

t paskelbė, kad \visi koFednom? 
oficierai (išpuolę areštan jr pa
reikalavo jų atiduoti ginklus.

Pasekmėje* tik keli padėta 
sargviio* priežiūroje. Kiti ati- 

(davė ginklu* ir nuėjo savais 
kelinis.

Paliuosuoti kaliniai.

Revoliiirijonierini atidai* i >u 
įėjimą ir iš ano pati uosi* v* < 
daugelį kalinių, kurie ten buv * 

I laikomi nuo laikų gen. daid'M 
'pikilimo. Tuo metu gen. tt-i- 
jzanovo įsakymu lmvo nugala
binta apie libO žmonių. Kiti lig- 
šiol lmvo laikomi kalėjime.

t

i
VIENNOJE 40,000 ŽMONIŲ 

SERGA INFLUENZA.
VOKIEČIŲ MOTERY8 AU- 

KOJASI UŽ VYRUS.

pradėti kruvinas m i tynė*. Žu
vis* vidurinė 

Europa yni karės pavojuje. 
Tn pavojų lahjausia padidi
na lw»lš«*vikai. Ne* jei jiems 
Išvyktų nugriauti Rumunijos 
monarchiją, tuomet radikaliz- 
mn* užsiliepsnotu visam rin 
laiminėtam plote.

Vienna, va*. 19. f’ia baisiai 
įsiaucia infiuenza. 4'UMMi žmo
nių serga. Mirtingumas dide
lis.

Influenzo* uuka krito ir gar
sus gj lytoja* Erne*! \Vcrt- 
heim.

žmonės rin kapinėse atku*a 
ir vagia mediniu* karstu*. 
Medį pavartoja kurni. Platina
si neapsakoma* van<ln1izma*.

Berlynas, va*. 19.—Čia akait-
a • * ® ®• «aapC**>** • *rM'
širinkiim* moterys pasisiųlė pa
siduoti talkininkam* vietojo 
reikalaujamų išduoti vokiečių 
vyrų karė* metu prasižengė
lių.

i

I
y

i

ATSIMINĖ PAVARGĖLIUS

Cairo. vas. 19. — Egipto 
*u!tnna* pnsk.vrė 40.000 dolie I 
rių padalinti pavargėliams 
nuėstuos,* Cairo ir Alexan- 
dria. Tai padare iškilmingai I 
panunir.t ;avo sosto jjx*dmio| 
gimimo sukaktuves

DAUG L. BONU PIRKO 18 
GAT. LIETUVIAI.

KINŲ VAIKAMS DRAU 

DŽIAMA LANKYTI MO- 
KYKLAS SU BAL 

TAISIAIS

. Jackson. Mus., va*. 19.—Mis- 

. : - • — t a.? • - --- vuncijų* pvnri«!•> pto- 
kurora* Rohrraon paskelbė, 
kad kinų vaikai yni priskaito, 
mi pi u* spalvuoto* ia****, g) 
valstijos konstitucija draudžia 
spalvuotiem., vaikams bendrai 
su baltaisiais vaikais lankyti 
vįešąsia* mokyklas. Tad kinų 
Vaikai mokvklas sali lankyti 
bendrai su juodukai* (nige

Vasario 18 d., vakare, Lietu
vos Misijos nariai aplankė 18- 
ktos gatvės kolionijos lietu
vius.

Susirinkimą^ atėjo apie 600 
žinomų. Su didžiausia domu 
klausėsi pasakojimų apie Lie 
tuvą, apie Tėvynės reikalus, 
čntuzijazmas buvo didelis.

Užrašyta Lietuvos Bonu nl 
$18.150.00.

1

ORAS
VASARIO 19.1920 M.

i h iro co. A priniaukę air.a 
e ir rytoj; gali but sniego;
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“DRAUGAS”

Elua Uakjrus mmIMUOmIu*.
mūMVMKR VTo«i KAINA: 

Ichjcagoj jr rtsirjrrjfc:
Metanu .................................... M.00

Pusei Mėty ................................. 3.50
avv. VALAT.

Metam.* ... ..............   33.00
Pwm1 Meto ................................. aOO

l*rwaumcr&U mokaai Likai no. lun
kai Modtont nuo utirtralymo dieno* ne 
nuo Nauju Motp. Norint permainyti 

ndrc*4 vimdu reikia priausti ir aeoae 
adroMs. Pinigai neria uola niųatl lifte r. 
kant kraaojc ar cxprw>« "Moncy Or- 
der" arba (dedant pmijnia j reffia- 

I trunta laiiką.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, IU.

Telefoną* McKinley aut

V«

Federacijos Sekre
toriatas.

PIRK!

t

sr=-

*F

<x BALTIC CONSULTATION 
BUREAU

105 W Monroe St , 
Chicago, UL

J. P. W AiTCHES 
ATTORKBY AT LAW

1.11.11 VIS AftVOKATAM 
aso o, «ooo ermcKr 

cmcAGo

ORKŪGAl

PIRK!

vis mųsknuiiUMK \ n-m papu-

T Kun J. StrbuM. 

įspūdžiai iš Lietuvos Savaitei 
Praėjus.

roj>ą Karei pasibaigti' Taikos 
Sutartis galutinai paskyrė 
tuos laivus Amerikos nuosa
vybėn. Juos prižiūrėjo Suvie
nytų Valstijų valdžios įstaiga 
vadinama Shipping Board, t. 
y. Persiuntimų Valdyba. Joe 
pirmininkas yra John Barton 
Payne.

Persiuntimų Valdyba norėjo 
tą trisdešimtį laivų parduoti 
už 28 milijonus dolierių. Ji 
sakė, kad dabar pats geriau
sias laikas pardavinėti laivus, 
lies jų labai teikiu pirkliams 
ir keleiviams. Kad kam nesi
rodytų, jog geriau neparda
vinėti laivų kada jie reikalin
gi, tai Persiuntimų Valdyba 
-•il’č knd tų Ynivn perfni«y-' 
mas keleiviams ir prekėms va
žioti atseitų 57 milijonus do
lierių, kad ;>a-skui nežinia ar 
valdžia mokėtų išrinkti įdė
tus į pertaisymą pinigus su 
reikalingais nuošimčiais.

Norinčių pirkti atsiradu. 
Tarptautinė Prekybos l^aivijn 
(liiterniitional Merėantile Ma
rine) žudą užmokėti 28 mili
jonu* l»e derybų. Bet amerikie- 

įčiai žino, kad ta tarptautinė 
prekybos laivija visai nėra 
tarptautinė, tiktai Anglijos 
kompanija. Iuiikraštininkas ir 
politikas W. R. Hearst ėmė ir 
padavė į teismą visą Persiun
timų Valdybų už pardavinėji
mą tu laivų. Nežinia kas išeia 
iš to teismo, bet Amerikos vi
suomenė subruzdo ir klausia, 
kas čia darosi, kode! Ameri
kos uuosavybę taip pigiai ža
damu parduoti anglam*.

Alajora* John Devereux 
York. iaivų statymo inžinie
rius, kitąsyk yra apžiūrėjęs 
tuos laivus Amerikos valdžiai 
liepiant, kol jie dar uebuvo 
atimti iš vokiečių. 1m*1 jau bu
vo užtverti Amerikos uostuose. 
Ta* ponus sako, kad visi lai
vai yra nauji, pastatyti geriau 
už Anglijos laivus ir taip su

kai! Suvienytos 
Valstijos dar nei šiandien ne- 

i galėtų pasistatydinti lygiai ge
rų laivų. Jei juinorėtų dabar 
pasidirbdinti tokį skaičių taip 
didelių laivų, tai atseitų uema- 
žiau 273 milijonų.

Išeina, kad laivai parduo
dami yni už dešimtą dūlį tik
rosios vedės svetimai viešpa
tijai. kuri tuos laivus galėtų 
l>ani>uduti Suvienytoms Valsti
joms nnt nenaudos. Nors skai
tlinės ir perdėtam, 1**1 tiesa y- 
nt, kad |Minhivimas p-rpigu* 
ir pavijingas.

Massauliiissetls^o valstijos 
Menate p. Amin*w A. Ca*satu<a 
of Bevaro įnešė rezoliuciją, 
kud laivų pirkimą* taptų sus- 
tulhlinta*. Uezoliueija I** gin
čo be svarstymo tapo vienbal
siai priimta ir MassacliuimMt- 
sn valstijos senato vardu iš
siuntinėta Prezidentui, Per
siuntimu Valdvbiii ir Suvienv-• • • 
tų Valstijų Senut ui.

ftitame, I. y. Suvienytų Val
stijų Senate, pakilo tikra au
dra dol laivų jmrdavimu. Pir
miausiu i užprotestavo .-enuto- 
riu* Ashurst. demokratas iš 
Arizonos. Jaui pritarė kiti. Re
zoliucijos sumanymas, tapo ke- 
li*\k ]x r taisytas ir ant galu 
sutarta uždrausti parduoti pa
imtus iš vokiečių laivus drau
ge nrbii pavieniui kol neini* 
tam tikro leidimo iš Kongreso.

Iš tų vigų faktų aišku, kad 
Angliju minėtų trisdešimtie* 
laivų negaus nei ot JN, nei uz 
280 milijonų dolierių. Ameri
ka žino tų laivų vertę ir ne
nori jų parduoti. Tai ir ri*kaa.|

Bet ka* čia {Misidarėf Kaipl 
lalėjo kilti toki* sumanymas? 
Kni-kurie laikraščiai rašo, 
kad kyšiai tą padarę. Bet p. 
G. B. Payne neišrodo lyg ky
šių ėmėjas ir no taii> apeina, 
kaip kyšių '-mojai j •nualino-
-u _ --sV B b U t ikiUOsO.

PIRK!

Lietuvos Laisvės BonąDaugelis manęs prašė ]iara- kimu musų laisvamaniai ir so- 
šyti išLictuvos,|>u]Nisakoti, kas cijaiistoi padarė, kad Vysku- 
tm darosi. Tui-gi, vos dienelę imis Karevičius Lietuvą par- 
Liotitvoj prabuvę*. Išleidau davė. Dr. J. Aliulio- Vyskupą 
Amerikon pirmuosius savo j- Kiurvačių prie liudytojo at- 
spndžius. Norėčiau ir dauginu* Įsiprašė. “Atitaisysiu, ką no 
raftvti, lwt apie ką? rasi jau gerai kallnųau.” Matyt šinly- 
ir pirmasis muno rašinys nu- Įje l>r. .šliupo jneilė tėvynės 
sibodo, gal ne v ietį s skaityda- inui viršų. Pažiurusi m. kų lais- 
mas, nusišypsojęs tarė, ot, vuinaniHi ir aoeijalistai patia- 
karštgalvis, nežinia ką rašo. rys. Bet ir laikuose rekvisi-

Ar žinot ką. amerikiečiai, rijų buvo daug tokių laimin- 
uivaitę prabuvęs Lietuvoj, jo- gų vietų, kur rrkvisicijos sū
kiu budu m'galūčiuu pcriMui-B 
nyti urba sumažinti savo js- kiniais, kiti gudrumu mokėjo 
pildžius, priešingai, šiandie išsisukti, o kiti gyveno toliau*, 
matau, kad juos reikia padi-į nuošaliai. Po karės (pasira- 
dinti. Tik rimu yra nelaba'sius ptdyuiba-urm ištiri ją)
kliūtis: medegos daugybė. prnsidedu plėšimai. Ar matėt 

lai]), medegos daugybė ne- kiuln jmukštelį. kuris ką tik 
duoda, kaip reik, rinką išdės- išsirito iš kiaušinio? Py|K*ioja. 
tyti, tvarkiai aprašyti. lTžta- dairosi j visas puse*, nori bėg
tai nepahūkykit už blogą, kad t i, bet jiegų nėr. Taip buvo su 
griebi uos vieno dalyko, kito, musų tėvyue. Tame laike gn- 
nuo tu |M»ršoku prie trečio. Sa- įėjo ją *kriausti visi ir kn* tik 
kan medegos diuigyla* gali su- norėjo skriaudė. Zįnonm. kadu 
painioti visu* posmus. Bet rei- susitvėrė milicija, paskui šiek 
kia gryžti prie pradėtų met
menų.

šalies išnaikinimas.

JEIGU TIKTAI NORITE. KAD BUTŲ

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMO(RATINGA RESPUBLIKA
Bonai ant 100 doiierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

ant 15 metų ir duo* kiekvienam po 5 nuošimtį į metus.

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvo* Misiją prisiųsdaini pinigus

A W W ^U jUk jt •’VV k 
v v 4A*i

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS.

* ĮMOKI SSHK* 7HKC* ’MO

i Ar Jaa Gavai Gražiajai Paaaulije į

KALENDORIŲDovanų reikale.

Dauguma* yra laiškų gauta 
iš L. llnud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrių su prašymais prisiųstų 
jiems Lietuvos kareiviams do
vanoms dėžutes, bet esant da
bartiniu laiku Now Yorke blo
gam orui, komp. dirbanti jas 
aiškinasi negalinti suspėti ne
tik mums, bet ir kitiems sulig 
U-*. St V < * JMHiUAMt^ įmudi % ti. ;xrw 1 urKti 
mieste komunikacija yra visai 
prasta, kad kai-kuriuse vielose 
negalima uėt prieiti. Tai-gi vi
sų skyrių, kurie yra pririuntę 
užsakymus, prašome kantry
bės. Kaip tik tas dėžutes gausi
me. t no jam juos parai reikala
vimą ir pasiųsime.

Kai-kurie paaiškinimai.
Dauguma* L Raud. Kry

žiau* rėmėjų skyrių klausia, 
kokio didumo bus tos karei- 
riams dovanoms dėžutė*. Tai
gi dar sykį paaiškiname, kad 
jo* Ims imperinės. Ilgio bns 8 
coliai, pločio <> coliai ir aug- 
ščio 3 coliai. Kada tos dėžutės 
bus supakuotos, tai reikės jas 
sudėti j meilines skrynias, 2 
|*ėdų augščio ir 3 pėdų ilgio, ir 
jas kaip galima greitai prisių
sti Centram

Butų gera, kad kiekvienas 
aukotojas vietoje dėti vilnones 
pirštines, indėtų pora gulmlė- 
lių muilu, nęs dabartiniu laiku 
kaip kartas Lietuvoje ir yra 
sunku j<> gauti.

Pirmieji visada pirmi.

1‘agarsinus rinkimą dovanų 
.Lietuvos kareiviams ir ]>asiun 
t lis skyriams paraginimu*, kad 
prailėtų darbą, tai nuo tų sky
rių, kurie visada su mielu no
ru darbuojasi, tuojau* gauta 
atttttIrvinui mii nrfiMvniu firintn.— ——— - — r*—-r—*•* 
sti jiems |*» kelis šimtus dė
žučių, gi kurios kolonijos ar tai 
dėl gėdos arba dėlto, kad jų 
kas nepavadintų neveikliomia, 
dirba lyginai priverstos prie 
labdarybės darbo, iki šiol dar 
nėra davusios jokios žinios. 
KaiJcnrios jų, ir tai didelių lie
tuviškų kolonijų, nėra dar nič
nieko nuveikusios tėvynė# var
guolių šelpimui. Tai-gi jas ir 
krię&s&v prie taip garbingo 
dariai tuojau*, nieko nelau
kiant. prisidėti. Nenurimo mv» 
tų kolonijų išvardinti, lies tiki
mės, knd jos susipras ir prisi 
dės prie nešimo ;»ašel]>oe musų 
broliams ir sesutėm* IJetuvo- 
je.

8. L. R. K. A. yra išleidęs puikiausi jmsaulyjc Uolai i»kų 

spalvuotų kalendorių su Lietuvai Pmidcuto A. Hmetmiua pa

veikiu.
• ■ • *

Visi S. L R. K. A. nariai ir uG*r*o” skaitytojai tų kalen

dorių gavo dovanai. Jei Tamstų dar jo jUiravni. įsirašyk mojau* 

j Susi v. L. R. K. A. arba lik ‘ Garso" skaitytoju, o tų puikų

Pittsburghe susirinkusi Fe
deracijos Taryba 1L vasario, 
Šių metų, sutarė Federacijos 
sekretarijatą perkelti j Brook- 
iyn’n ar Nuw Yorkų. Tokiu 

; budu tos organizacijos vai-
♦ «a«w« >3* te i----■■■A ešKVfeaa 9

kaip tiktai gulima išskirstyti. 
Pirmininkas Cliicagoje, nee 
pirmininkai Worcvsteryje, 
Mass. ir \Vasbingtcme. D. C.,i 
sekretoriuk New Yorke. Ka
dangi organizacija naujai. 
pratils i h atgimti, tai tas vnl-f 
dybos išblaškymas yru viena 
kliūtis viršau*. Ji sunkiai pri
slėgta silpna* Federacijos jie- 

į Be
suprantamo* yrn šito nuta- 

‘ mo^iiio priežastys: bijota*!, kai^ 
■kartais Chicaga neturėtų daug 
įtekmė* nnt Federacijos. Ka-

i

C 
r

FA

dangi Chicagoje prie Tedera- 
rijos 
aeda
;ijo* rėmimo labiausiai prisi- 
__ a kunigui: J. Vaičiūną*. 

I. Alhavyėius. P. Būrys bei 
ponai J. Mockus.
Zdai)kus ir kiti, tai, matyt, bi- 
jotosn jų j tėkmės.

Kun. Būrys tu|*> išrinktus 
Federacijos pirmininku. Tuo
jaus po rinkinių vienus paaiš
kino. kad tai bus tik garbės 
pimiininkystė. 
dari* formulės rezoliucijo 
reiškiančio* tų mintį, bet pats 
nukėlimas sekrelarijato kuo- 
loliausiai nuo pirmininku aiš
kiai pažymėjo, kad to pirmi
ninko uždaviny.* yra nesikišti 
j sek reta riju t o dalykus.

I*. Karosa- šiandien gyvena 
Detroite. Jei reikėjo keltis iš- 

— A • |... 1
Kii mu^(i m | avu

Tarkų ar j Chiragų. Nukelta 
j Ncw Yorkų. nes pripažintu, 
knd pirmininkas neturi nieko 
•terhn Tedera  rijos vedime. Įn
yra įtikėtas p. .Sekretoriui.

Viešame ir svarbiame daria* 
reikia aiškiai žinoti, kas už 
ką atsako. Tai-gi dabar yra 
aiškiai žinia, kud už visų Fe
deracijos pasisekimų arlm ne- 
pasisekimą atsakomybę ima 
p. Kamša*, o ne kun. Bučys. 
Taip Taryba norėjo, taip ir 
Ims.

Mažeika.

M
Tarvlui neim

li is-

Laivų Pardavimas.

Karei užsidegus Europoje,
| Aim-rika uuvo nuošaliai. Tris 

<MGte**e Vokietijos laivų, bu
vusių Amerikos uostuose au 
Mito reikalui-, nepanorėjo tek
ti anglam*, deltų nevažiavo iš 
Amerikos nain<». Trim? me- 
tam* beveik pra*liuku> ir A- 
merila apgarsino kary vokie- 
ėitnn?1. Tokiu budu vokiečių 
Laivai taku Amerikai. Ji )M*r- 
mainr tų rantu* ir naudojosi 
w a >arriiiam» važio.i j Lu-

tiek kariuomenės, skriaudimas 
sumažėjo, liet pasibiiigė tiktai 
tąsyk, kada vokiečiai išsi
kraustė. \’okiečiam- atsitrau- 

Pn-iduirę- guriau* po Kau- kia n t. lindo TJutuvon bolševi-
ną, pamačiau daugiaus karo kai. šitie jmeit-kč K*išmlwį, 
pėdsakų: yra keli namai be Ketininiu.-, Šiaulius. Kasiu, vo- 
idogų. ąpdegę (darinis bėgnn- kiečių apiplėšta- vietas ap- 
čių rusų L bet yra ir du nau- čiupinėjo bolševikai, tose vie- 
ju, pusgeležiniu tiltu (j Pane- tO54. atsirado didžiaiiris *kur- 
munę ir į Aleksotą), yra žeirk- mukiai hadu.-. Kainos vai- 
lų liudytojų, kati vokiečiai guniųjų •Įniktų, duonos pakilo 
daug visokių baldų ir Judo-nežmoniškaL daugelis žmonių 
iriosios gerybės išvežė, liet at- mėnesiais duonos suvijt neina- 
sitrauk’lami paliko Kaune i,.. Reik pasakyti, kml bolše- 
gražiui įtaisytą prieplauką.Likai ir gero šiek tiek Lietu- 
prie kurios privestas grižke-Lni padare: gyventojus tų vie- 
lis ir gal kelioliką mailių kur jie perėjo, išgydė iš

bolševizmo. Tooe vietose šian
die nei kaimų, ari dvarų dar
bininkams apie bolši'vjzuup so- 
cijaiisių rojų—komunizmų nei 
neužsimįk. Kitur-gi, kaip an
tai Suvalkijoj, kui bolševikų 
nematė, daugel i» mažažemių ir 
darbininkų dar via bolševizmo 
liga sirguliuoja. Kur. I»olševi- 
kni neĮMisiekė, tenai* skurdas

siaurų gelžkeliukų krantai* 
Nemuno.

Apie išnaikinimų šalies se
niau.* pertiaug nitui buvo pri
pasakota. Kur buvo mūšiai, 
ten išdeginta dauginus, bet 
kur mūšių nebuvo ten triobė- 
siai stovi čielybėje. .Sutikęs 
pažįstamus tuojau* klausinėju: 

kaip pas jus, nr daug išde
ginta ir vis girdžiu, ot keli buvo daug m;iž<*«nis ir kainos 
trioiM-sisj. keli ūkininkai, arba valgomųjų <iiiiktų kitokios, 

mus viskas šielybėje. Kaip*Batų duonos užtekę visiems. 
|>as jus. apie Sintautus f Pas Čia skurdą padidinu šmugle- 
mus nėr nei vieno sudeginto.,risti (jus vadinat.juos profiteri- 
Kaip pas jus apie Slalmdą ninkais). 
(Miroslavą)? Pas mus mm Aly gali, 
taus <lu ūkininku sudeginta ir kraštu*, 
taip jamašiai. O kaip gi su 
plėšimais! Nuo rekvizicijų, 
piešimų daugiau* nukentėjo 
inusų salelė. Kūrės metu žmo
nės baisiai buvo prispausti, 
rekvizicijos begalinės, nepa- 
keliunios. Po armisticijos. ka
da vokiis’ini turėjo prisipažin
ti, kml jau sukulti, knd jiems 
reiks kraustytis iš 
prašilk-jo plėšimai.
rėš, kml nors siek tiek suma
žinus žiu tiru nu/ vokiečių. |ni- 
kėlė lml*ų garbingam* Zenuii- 
eių Vysk u] uis Karevičius; pra
šant Lietuvos Tarybai, važi
nėjo Vokietijon j Berlyną, pa
skui Įui- Ludundorfą. su ku
riuo m karštai prisiėjo pasi
kalbti, Užginant žiaurumu*, 
faktai.-, dokumentai* patvir
tinti. Po lo žiaurumas 
tiek sumažėjo. Is šito

Kn Higiena i, kų tik 
superka, vežu j kitus 

tankiai boKevilumis, 
ne* gauna liegaio dideles kai
nu*. o vietiniam* Žmonėms 
liekti skurdas didesnis. Tuip. 
galima surasti virtų, kur žmo
nės pradeda gyventi, knip tik
ri padegėliui: nieko, o nieko ne 
turi, bet aidima nurusti vietą.
kuriu* mažai arba mažiaus 
palytėjo v<»k iečių plėšimui. 
Vienok ir šilų prie luimingų 
jų priskaityti nebegalima. Jei
gu ir turi pinigų, tai dauge
lio reikidingųjrf ūkei daiktų 
arba nuris neįmaną, arba į pirk - 
ti neguli. Ii to darosi. kad 
durlun sumažėjo^ daug žamės 
dirvonais guli: iš U) «iar«>i. 
kad žemė* durbininkų-siinvii- 
ninkų užmokėsite .mgalo paki
lu; mažai dienų dirba, nori 
daugiau* užsidirbti. ūkininkai 

šiek I mažinu suimk) ir k jin algos 
ateiti-'tarp visų. (Pabaiga boa).

Lietuvos, 
lėlike ku-

C’in buvo darba*
•lie turėjo reikalų gerinti* Au- ziJ«.nta 
giijai, tai jie radėjo jai pigiai 
gerų laivų daugybę. Bet atė
jus laikui pažadų išpildyti jie 

piktumu 
prikibti

to ntnluro. Anglija 
Bepaeis, bot negalės 
nei prie vieno.

Kurs visojr lai vų 
Lansinga* neminėtas

uitu įjoju 
nei kar

tų, bet drįstame spėti, kad jis 
buvo jgdeiųn iie,•->- augių kom
panijai 
Iflų \ Ii

zidontui si-raunt. Dabar Prc- 
s išgijo. Ismsingr* lio

vėsi sekretoriauti, laivai lieka 
Amerikai.

la&nsuiKas yra padoru.- žmo
gus. liet jis truput; pataikavo 
anglams (lai nr tie k kiek ad- 
uurulus Sims. Tur jiuluikaM- 
mus '..ūdaiė visą laivą parda
vimo 
nebu*-

sumanymą. Jam nepam- 
MUtUknti larp Aun-riktis 

derybas *u Persianti- itr Anglijos jmMog*'* Mato*:o 
dyhtu Tui įvyko Pn*- tautoj laimės. .

* i

I

Gauti pinigai.

Bėgvje praeitų trijų savai
čių gauta pinigui ir sekančiųjų 
lietuviu kolonijų;

Waterbun-. Conu 175.U0: 
Chii-Hg” lleigltUš 111. (JuO.Ot); 
Brooklyn, N. Y. ♦2,532.36; (*hi- 
cago. iii. N. S. H2.46; CJmutgo. 
BL. (I8th rtreet) <41^7; Neu 
tark, N. Y. »lu-uu:-v ruengtųj 
Jil.. N. S. ♦44.1K); Nor*<M>d.I

U

1

kali-iuiurių snusi dovanai. S. L. R. K. A. nariams kalendoriai iš- . 

dnodaniM tiktai per kuopų mšltniukus.

S. L. R. K. A. kuopus \umm- lietuvių kuliunijmte Ameriko

je Klausk mforuuicijų ajdo kulendorinut gavimų ir jMia^yiuų 

virinu* kuopa* lušiminko. Jei ten nėra S. L. H. K. A. kaupo*, 

klautj, iufvrtatK-tjte aurvMMMjntii ; >

S. L R. L A. CENTRO RAŠTINĖ
458 Grand Street. Brooklyn, N. Y

Mass. $33.43; Nasliua, N. IL. 
$30.00; Miluaukee, Wi®. $200.- 
00; Cnmp Holnbird, Md. $50.- 
00; Aurora, III. $15.00; Du- 
que*ne, Pa. $200.00; Pitts- 
burgh, Pa. $500.00; We*tville, 
III. $100.00; Reading, Pa. $58.- 
55; Baltimore, Md. $200.50; 
Pitt»burgli, Pa. $196.50; Hen
ry, W. V. $20.00; Dtique*nr. 
Pa. $100.00; Cbester. Pa. $50.- 
00; C. Brooklyn, N. Y. $35.00; 
Gary, Ind. $52.65; Karine, AVm. 
*m.U0; KHzabetli, N. .1. $200.- 
00; AVestenrport, Md. > 
Niagara Talis, N. Y. $147.00; 
Koėhestcr, N. Y. $356.6(1 ; Ce 
i neiti o n (Ireen, į N. Y. $2.00; 
(’ollinsvillr, III. $30.00.

Visais Lietuvos Kaudouojo 
Kryžiau* Rėmėjų Draugija* 
reikalais visuomet kreipkitės 
l>as

J. Tum&zonis.
. L. Rd. KrVL rėm. sekr.. 

456 (Irancl Street, 
Brooklyn, N. Y.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

B.LIREAUJ

LIETUVIŲ KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE.
Korporaeijos ufisuose atlie

kame sekančiu* reikalus:

1) Siunčiame prekes-tuvorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Pcn>iunčiau>e pinigus j Lie
tuvą ir kitas žalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname paspurtuo, lai
vus, affidavitua ir L p.

4) Vedame žemės ir turto rei- 
ktdu® Lietuvoje ir čia;

5) auiežkonie giminės Lietu
voje;

G) Suteikiame informacija* 
laiSkais ir ypatiškai bvully- 
g'tnimo.
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie:

Telefonas, MajosUc 6347 t 

Valandos ano 9 iki C
Ncdėliomis nuo 10 iki 2

•H 
»i

A-
><»r

f I



DRIOGaS
N

PARSIDUODA
lt'

Dr. G. M. GLASER
PAIEŠKO

. ..
l*nw-4knu mv<> giminiu imtlnnn^K; 

l* Kauno Gub. Aiaullg imu. Triakiu 
rvamp jm imty* arba k*« ■t*ir juva 

atxM*ukite Alno .tdre^u;
J«r Rx torte*.

Cllfluu Hcighta. Prima.

I

Praktikuoja !■ matai 
<Xl-a< 3I4H te. Morgau SL 

Kert* SSn> m.. CMrago. IU.
SPEC1J A1.1STA8

Motariikij. Vyrikkų. taipgi cLr© 
n Akų Ilgy.

OFISO VALANDOS: Nuo 3 ryto 
Iki 10. nuo 13 Iki 1 po Plot, nuo t 

Iki t valandai vakaro.
Nedaliomis nuo » iki 3 po plot. 

Telefonas T arda <87

*1

J

<1

i

rran
«. vasarų 19

ROSELAND ILL.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.I t

I

R. Našlaitis.

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

CHICAGO. ILLUlOUi

DR. S. 8IEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgus

Tat. Drovar 7647

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETI VIS DENTiHTAK 

Valandine nuo 3 ryto iki • vak.
.NvdėilODOia pagal autAritno 

4713 SO. ASHLAMD AVENVB 
arti 47-loa Gatiėa

PRANEBIMA8.

Dr. M. T. STRIKOL’IS
ryvnotfT*® |

ryt* tai 1 po mm* tiM iki 
Katateml* • IM U rytai* 

T«L Baulrvani iHm

1.

i

loalidkringotMus Sujungus 2 
kp. laikė mėnesinį susirinkimų 
vasario S <L Suairmko akarUui- 
gas būrelis žmonių, kuriems 
rupi likimas mus našlaičių. Iš 
nutarimų reikia pažymėti so- 
kautieji: nutarta surengti ga
vėnios laike vakarų att progra 
mu. Tam tikslui liko išrinkta 
komisija. \

Ignas Rekašius įstojo į Lab
daringos Sąjungos garbus na- 
riu^.^museUaiua^ ^iUU.UŲ. Lm>-

jdori bene * tik pirmas bus 
1 garbės narys šiuosmet Valdy- 
' boj<> įvyko permainos. Tikimės 
{susilaukti gerų pasekmių iš 
naujos valdybos. Vardų neteku 

i sužinoti.
I Tiesa, k p. veikė ir praeitų 
[metų. Surengė keletu vakaiv- 
jlių. kuriuose šiek tiek pelnė. 
I Padidino kp. keliais naujais na
riais. Žinoma, vaidyba be vi- 
suoinenės paramos nieko nega
li nuveikti. Tai-gi roselandie- 
čiai, kurie dar ncpriklausot 

j prie I>abdaringoi> Sąjungos, 
priklausykite. Susirinkimai bu-

I va kas antrų nedėkiieuį ]m» pir- 
įmos. Vardan visų našlaičių, 
I kviečia

žavėjo publikų, kuri su dėmė- 
siu klaupsi.

Solo dainavo V. Daukšas ir
J. Balsis. V. Daukšas. Sv. Kry
žiaus parapijos vargonininkas, 
laivai žuiuiibiiis |Mtt i ko savu gin
čiu balsu. Keletu kartų atšauk
tas. Neamžinus ir J. Balsis dar 
jaunas vargonininkas, liet pu- 
sėtinai pasilavinę.- dainavime, 
f. Duetų padainavo J. Balsis ir
K. Mikalauskas. Taip-gi žmo
nėms labai patiko, nes turėjo 
kelis kartus atkartoti, žodžiu

trnn*er*«« ev»rei pnrr 
ku ir žmones būvu labai užtu- 
ganėdinę to vakaro programa. 
Daugumas sakė, kad dolierį 
mokėtų už tikietų. kad išgirdus 
tokių gražių dainelių. \‘erta, 
kad visose Chicagos kolonijo
se butų panašus koncertai.

Gavėniai užėjus sumažės vi
sokį .kokiai. Knip girdėjau, čio
nai tini* jaunimas žada po Ve
lykų surengti gražų vakarų 
Taip-gi laike gavėnios bu* ro
domi paveikslai iš Kristaus 
kančios.

Musų miestelio lietuviiški liol- 
ševikai, kaip taiAkauai milte
lių priėdę, vaikšto. Mat valdžia 
gana smarkiai ima komunistus. 
Jie kaip bfijld4-*
styties bile tik nedeportuotų ai-

l. Gruodžiu .u d„ 1919 m.. Ihi- 
y<i iššauktas i Scraiiton ir trn 
tapo įšvr-stos į kunigus. Gruo
džio 21 d.. 1919 m. kun. J. Me 
linuskas laike pirmas šv. Mi
šias liotmiškuj Imžnyčioj For- 
wt City. Gi gerb. kleluimn pri
buvo j pagelKi daug kunigų. 
Atvyko mok-, ir šitaip daug 
jmžjstamų kitataučių. Fo mi 
šių visi svečiai buvo užkviesti 
ant pietų į puikiausi viešbutį, 
koks randasi tame mieste. F. 
B. Mastau-kas, budim 
*‘T<nist Mastei-,*’ |M*r koletų 
valandų utlkivino svečius savo 
kalini ir naujienomis. Paskui 
visi gražiai išsiskirstė. Gru
žus jiavysdys dėl Forest City 
lietuvių, nes tai dar pirmas ku
nigas iš to miesčiuko lietuvių 
tar|M) garMmno užlmigė savo 
mokslų. Kitų tėvų vaikai ir gi 
galėtų pasekti kun. J. Mėliaua- 
ko pėdomis, o tada garlie butų 
ir tėvams ir broliams su sese
rimis ir visiems.

Dainį r kun. .1. Meliausktis 
gelbsti gerti, kim. J. K ašakai- 
eini Pittston, l’a. Visi draugai 
ir pažįstami, lietuviai ir kita 
t ančiai vėliname kitu. J. Mi*- 
Hauskui gėriai u-i ns kloties <iar- 
buoties Dievo Avinyčioj Jo 
garinu ir žmonių naudai.

Košonių Juozas.

MELROSE PARK, ILL.

Vakariu S d., š. iil, riunailinė 
[lietuvių kolonija turėjo progų 
jnrmų kartų išgirsti Chicagos 
Vargonininkų choro daineles, 
lštikrųjų buvo ku ir pasiklau
sytu Tad-gi kelis žodžius apie 
Uj koncertų.

Koncerto programa susidėjo 
iš choro dainų, solo ir duetų. 
Pirmiausia vietinis klebonas, 
kun. A. P. Baltutis, keliais žo- 
džiais jierstatė publikai miuė- 
tų chorų. Po jo kalljėjo Anta
nas Pocius, Aušros Vartų P. B. 
vargonininkas, vienas iš ga
biausių lietuvių muzikų Chica- 
guj<* bei vedėjas vargonininkų 
ir L. Vyčių Apskričio chorų. 
Ju kailm buvo atkreipta į mu
zikos vertę bei konijiozitorius. 
Pu to prasidėjo dainos. Pir
miausiai imdainavo choras 
“Pagaulė graži.“ Kantatų 
“Broliai,” “0 Doctnr ėptime” 
ir tt. Dainoriai savo stipriais 
ir išlavintais balsais žavėto

gnl į bolševikiikų, rojų. Tikri 
juokai. Bijosi jie paty« savo 
“dangaus karalystės“ čia ant 
žemės. Kaip-gi jie gali lx*skell>- 
ti ir kitiems tokį rojų, kurie pa 
lys nenori.

Gini e ja u vienų šiaurių, ku
ris, vietoj Imtus siūti, pradėjo 
komunizmų skelbti. Valdžia jj 
jau išgabeno. Beno tas pats 
atsitiks ir su kriauėiumi bei 
laikrodininku, kurie taip-gi ue- 
savu amatu iiando užsiimti. 
Jeigu kam uepatinka balta A 
menkos duona, tegul tie liolše- 
vikų rojuje juodos duonos plu
tų kramto.

Į Lietuvius Ex. Kareivius 
Melrose Parko.

Dėdė.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.

u-*

SLOGA ŠLAP1NIMOS PŪS
LES YRA CHRONIŠKAS 

ARBA AŠTRUS JOS 
UŽDEGIMAS.

Kita ligų paprastai kankina 
senesniuosius žmonės. Kas ja 
serga tie via priversti tankini 
šliipintios tnrvdanti prie to 
akatismus; šliipnmns esti 
drumstas ir tirštos. PAKTO- 
HEKB steliėtina šaknelių ar
bata yra gaivinantis ir malo
nus gerintus kuris apvalo pūs
lę ir n]>sau'goja nuo uždegimu 
Kiekvienas gali labai lengvai 
jmsiitaryti arbatų iš PARTO- 
HERHO. Kuo šiltesnę tų ar
batos gersite, tuo bus geriau.

Kama PAKTOHEKBO o 
dol. už šešias dėžutės o 1 dol. 
už vienų dėžutę garsioje AP- 
TIEKOJE PARTOSO 160 Se
cond Avė., New York, N. Y.

(Apgr.)

CTHKKNN BKKWERY HAKX8
Turi ant ĮMrdavuuu *i .irkllui Ir 

mulu*. Kulną t«0 00 Ir aurtflau. talp- 
pat 30 Retų AtnjlV *r veltinu, parai, 
iluoo 27M2 Arciit-r Ate. Kampa*. I 
Thti><n>.

REIKALAUJA

Parsiduoda lx>tna,7S n*xltl l'lo^lo 
12S Ilgio puikioj vieloj tarjMi 33-tos 
Iii. ir Mul»n«l<l AV*. Suvtnlakaa.

P. Marčia.
7S47 S Wn«htm»*f %vr. ("blr-ni-n.

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
103 W. Mnnmr, Oor. d»rtc 

19117, TH. OntreJ »30
CHICAGO. ILEIMOUi

W
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10A&7 Bo. Michlgan, Avcnuc.

VALjUMmimi • Iki • vakar*.

J

"'I
------------------------------------------------..-I 
Telefonu Puti man •• 

DR. W. A. MAJOR 
GTDrrOJAB IR 

CHIRURGAM
OfMM (1718 Mlcfclgao Ar*.

Adynoe 3:33 Iki 3 tAryto — 1 iki 
3 po pietų — 8:M iki S:M vakar*.
F*d*Uomla nno 13 Iki 11 taryto

« ’■

Chicagoj
• . ’ < * *

(likamij d* tetaltr ih> 30 iki 38 Ui nutu-nlo ka- uun- iinnlkal. 
bėt nvr— ramia» tnu««i rraiioj aplriinkej lai ait-in* pa- JONĄ
HMtNOTA M8 W. 141h IM. CHICAGO. lauk-lŲ |>rr *1— dlm* 
Suimto j. NdMUoJ. ir t**ui-«JObj. 81. 28. 88, vasario kliuni lliciiom 
lik takarau.

Aitriau dang M MM 11*. »kihXtX>. st IK «uo lartuŲ.

Su oa<artiii

M. Walenčius, Bx. 96 Hart, MichiganPINIGUS LIETUVON I
JAU VĖL SIUNČIAM

Pirm negu -nušilę savd gentims j Lietuvų pinigų — 

pasiklauskite pa* mus jųjų kurso. Mes siunčiame 

giauj, negu risi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Iš beminnrijos ir kolegijos 
susidarė astuoni lietuviui. Bu
tų ir devintas, bet laiuiė ki
tiems* ir nelaimė jam, kad sa
kosi: “I am polish,” kurs gal 
jau ir užbaigs savo mokslų 
šiais metais.

Cįon turime dvi lietuvių pa
inokos Įdėsi į savaitę. .Jonas 
Arbačiauskas gerai mokina ir 
ėsame visi juu |>at<*iikinti. Taip 
ja u-gi laikome mėnesinius susi
rinkimus su programomis sykį 
į mėnesį, kurios duoda progų 
vi.-ivms išeiti mirš publika ir 
atsistojus kų nors jaisakyti.

Vasario 8 d., 1920 ul, L. lt. 
K. S. M. A. Vii kuopa turėjo 
mėnesiui susirinkimų, kurį ati
darė su malda pirm., J. Kaulin
siąs. Buvo svarstomi kuopos 
reikalai ir apsvarsčius i avėta, 
jog kuopos pinigu* $10,00, se- 
njaus geri), kun. Jonaičio jai- 
aukotus šiai kuopai, reikėtų iš
leisti aptaisymui lietuviškų 
knygų, kurios randasi čionyk- 
šuiaua* knygine neaptai«ytoe. 
Tai Įnešus viai vieulmlsiai su
tiko ir tam spėri jale komisija 
tapo pasHrtn. Paskui prmddė-' 
jo programa, kurioje A. Žvirb
lis kalbėjo “Lietuvos ateitis“ 
ir J. Kundrokas dek lema vo

Kadangi Lietuvos Misija 
atvažiuos j M cl ruse Purk u- 
taruinke, 24 <L vasario, tad 
musų. t*x kairivių, būtina pa
reiga jų tinkamai priimti, y- 
pat ingai. kad šios Misijos na
rys, Majoras Povylas Žadei
kių. bus juis. ir.us. Tad visi ex 
kareiviai turėtu. •«» jmgerbti 
Lietuvos karininkų, u sykiu 
ir Lietuvos kariuomenę, kuri 
dabar kovoja už Lietuvos ne- 
prigulmybę. Tat visi lietuviai 
ex kareiviai esate kviečiami 
atsilankyti kareivių susirinki
mai) į Italų bažnytinę svet. 
pėtnyčioj. vasario 20 d.. 7 v. 
vnk. C’ia turėsim sudaryti pri
ėmimo proEntmų.

F. K. Strzyneckis, 
Ex Kareivis.

MERGAITES

16 metų ir su virš pastovios 

Vietos šviesiam 

Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 

Geistina kad,Lietuvaitės 

Valandos 7 :3(J iki 4 >30 

Puse bienoa suimtoj 

$14 Savaitėj niukinaiitčs 

Nuo štukio $16 iki *25 
Atsišaukite 

Superintendentu Officc 

Kavvyer Biseuit t'oinpajiy 
](M1 — KM«i W Hnrriffjii

KElKAUNGl.
ApprcnUee mouldena: u core-nta- 

koriai. Turi būti tarpo 1C Ir 21 melų 
•muuio. Gvr* uimokcatia Ir 
pakyiiman. Labui gera proga 

gerai apmokanti a ra a ta.
Atirikauklto.

Jo*. A. Bnadr I .Mindry <M. 
43lh st. A S. Wc*tmi Airum

frtriu, 
UUuuk-

tl

ir

9

CICERO. ILL.

Draugijn Lietuvos Karei
vių kviečiu vkns narius susi
rinkti ketverge vakare, 19 <1. 
vasario š. m., 6:3d vai. vaka
re į K. Žvilm sreL, 1347 K. 50 
Avo.I

Pildantieji kareiviškus už
duotis ateikite pilnoje uni
formoje. Nepildau tieji karei
viškos už<iii<>to8 taipgi visi su- 

... kanrt014 33431141 UlflU^IJVC
rėmis. DalyvniisiiiH* priėmime 
Liet. Fin. Misijos. Lygini 
7:(M) vai. vakare in corpore 
marsuusine- į parapijos svet. 

Korespondentas.

ROSELAND ILL.

S. D. LACHAW1CZ
L4r<w«-ve rlraterlM t*tarnauju, 

ura. pioatuM* Rukai, meldi 
•Kaukti. o man* darbu ' "-ii*ūkti, o mano darbu busit t* ukganAdta.i
2314 W. 23 PL Chicago, UL

Dr. I. E. MAKARAS 
Lictavia Gydytoja* ir Chirurgą* 
U4M»taMtel 1«*W S*. MIcliUM Ar* 

T*1«(hmm l"*ll»— M» Ir Falte— 31M 
CKlcagoJ: 4313 Ho. Wood Btr.

Tik Kafvrrsa tulnkr uuo MO lkl 1:0o 
Trtrf—• C—ta TU.

I..................... ........................ ........... ......——•

K
ii V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
Veda Bitei Vtououc TrUmuov 

oriau DMmleartyj:
W. \VAXHIK«TON KTIIKKT 

Kambarį* •«» 
TcL Centrai *47*

Gyvenimą*. SIS W. 33rd St.
Te). Y*«l» 4*81

u

VEGISr.ABLK IR FAMITNO 
MERGAITES 

Turielkv-plovejMt AUiMukitc: 
3X5 (įtark BU". 
Morrii.n Hoicl

314.00 j v<»ailo nicrsalti-ina su
virs 13 tuctų ara liaus Prityrimas 
nordkalincas. Lengvus darbas va- 
luad'ia nuo 7:43 Iki 6 ir 13 valandų 
subalotuis. Gsroa darbo aųjycoa.

A. D. Sltoup
1343 W. 331h Str.

KLIJAIS IMimiNIMLKN 
prityrė prie graMų uuldalDų dcilų. 

A. 1>. Siutui* A Co.
1313 \V. M Mwt

.PORTERS
Trnmi mi* vii Iii rubb*. ----• ----- 1 - . *•

mokestis |iastovus darbas.
D. B. Fisk & Co.

225 N. Wabash Avė.

JOSEPH C WOLON 
Jetuvis Advokatas 

n IM). W SAI.I.K KT1U£TI 
Gyvenimo Tel. HOmboldt 37 

Vakarai* 3*11 W. 11 -ad 9trwt 
T»l. RnckveU 4333 

CHICAGO. IU.

I ? i

1

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

418 W. Markei tttr. 
FotUvlUe, PeuiuL

Bu titanui* II romia priima nuo 
Nuo 1 iki 13 **]. ryto 
Nuo 1 tM I raJ. po ploty 
Nuo 3 Iki S r*L vakar*.

i

at

a 
i

4
K-

ws.s 
varsavingssiamps 

13BULD BY THE 
UNITED STATĖS 
GCVERNMENT

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

Kamp. 43 Ooart 
H.*, 1233 W. 43 Atmur

TcUfonaa Cicero 3333
OfMo Cicero 43 

KALBAME LIETI VIAKA1

T
■J x -v «

4

j
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
LlEIUb U J A UuiU aulini U d

mainus kasdien. IL

Vaičaičio eiles. Paskui būvu 
kritika ir )h* kritikui sustrinki- 

'mų uždarė pirui. J. Aaulinskn-.
Taip-gi ne prošal į paminėti, 

jog musų vienas draugas, kun. 
.T, Mcliauskiis iš F*»re*l Cit$*, 
Pa., išbuvęs detnnit metų čio
nykščio j mokykloj ir tik pn**š 
pat užbaigų. Ju Malonybė- 
tScnmlun u vyckupo. M J. Hn- 
bau tapo muiųstiu į Catltohc 
I nivei-itrtų, Wtt*hmg1<Jtt,

Atsišaukimas į Koselandu 
ir apylinkių kolonijų visus lie
tuvius kareivius, tarnavusius 
Suvienytų \ alstijų kuriuome- 
uėje. Estile kviučiami atšilau- 
kyti apsvarstymui, kaip iškil
mingiau priėmus Lietuvos Mi
sijų, knri atlanką Hnsclandų 
23 d. šio mėiMtaio. Susirinkimas 
bus pėtnvi’ioj, vasario 20 <1., 
7:30 vaĮ vakare, bažnytinėj 
svetainėj, WaUtish avi*.

Kviečia A. L. 8. Ka 
reivių 4-ta Kuopa

GRINDŲ PLOVĖJOS
Trtmijios valandas, gera už

mokėsi ik, darbu- pastovus. 
D. B. Firk <fc Co.

225 N. Wabash Avė.

Reikalingos Moterį* mazgo
jimui valvųmi ir džianitorių 
darlmin* liaujami* bildinge. 
Trum|ios valandų^. nuolatinis 
duibn (du y tiurku) ir gera 
mokestis.

Gerihusia* liiidua pnaiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (inarkės,) kurios yni atvežto** iš Lietuvos, kad amcrikicčiiu nu
sipirkę galčių nuaiųsti saitcuiMiciri-s netik dėl laiškų, bet ir didcanę su
mų. pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuiu» Pašto ženklų nemažiau kaip už S auk
sinus (41.25) gaunu paliudijimu, kurį nusiuntus Lictuvoa kartu su 
Pašto ženklai*. Lietuvų* Valdžių pakeis gyvais pinigaia. Pašto urbs 
IždiiitV stotyae.

Paataiuddiai >ia snukių kainų: ]e> ll>, 15, 20, 30, 40, 50 ir 00 skali
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinu* viena. (100 skunkų sudaro uuksinų). 
Parsiduoda po 25 centus už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklui parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mužiaa 
kaip už vienų dolierį markių nesiunčiaiiic.

Hcikalaukite vietiniuose Tuutos Fondo akyriuus>e iirbu pus centru sek
retorių.

1 

j 
j

REIKALAUJA.
Reikalingos ženklintojo*, 

Prinkėjo*. piiHuntojos ir prie 
lubotai «kalh;nyi-ui^ (Inumkv)j 
j da rbo.

D B. FISK & CO.
225 N. Waba&h Avė.

KAS ILA1MHE?
'KeUėlI'ij K. d. siti lu-ct-

ittcui Amiory per l*rtrml*u> I4eiu- 
, o, M t-lRuigiu* tek- 
KKlcli, VVnltboai .tkltio 18, lurintb* 
23 akut, ant k-ui'itMP'bo teta
b»LrU» aut iktUM puM-n butu raki* 
J. ani kilo- S. K*> radote MtarjUn- 
Lll<*. u Imi* <k>t*na UimkUumo.

J iMtut» S* unoru
23IV U . 33 Fte-c CLuaco. UL :

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIUIIIIIIIIIUIUIIIIMI IIIUIHIIIUIHIIIIIHJIIIimilllimilllUUUIII
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NEPAPRASTA PROGA
l’erK«u>ii*rup n*nu* samus ir *tut*Dtteio< sauJuk me* *k<>i:aa»>Q 

plmsue *al laimi l«i»yvu lAlicv B* Jokiu UkaJKiu.
I'llftiu mfnrtiuirt)«I mitrus mirti knr> >*lrMU»dln<t uuo 7:80 1*1. 

’sk. Iki 8 **1. **kM Av. uJrsio p»r«p!Jm<Je n'otenrjc. pri* Hro pi*c« 
ir Auourn *veouc. artai |*«> Uandruvr* valdyt**.

Lietuvos Vyčiy Buiiding and 
Loan Association

JursM /Alte*. I’irm. B. ImAKiA
8887 Itales Ai 8<- »<*• *•<PIRKITE KARES TAUPY

MO t KAKLELIUS W8.8).
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f ATEI KITE VISI!
IL išgirsti Lietuvos Valstybės pasiuntinius, kurie atvožė visiems 

Lietuviam* pasveikinimą iš musų Brangio^ Tėvynė*. Priėmi
mą.- Misijos atsibusCHICAGOJE.

«■----------------- ------- —------------- --
SUSEKTA ADVOKATO UŽ

MUŠĖJAS.

Prisipažino.- sakosi netyčiomis 

iššovęs revolveris.

lapkričio 21 d.. 1919, Mi- 
cliignn gatvėje nušauta advo
katus .lamos I’. Gallagher, dir- 
bęs vienoj advokatų firmoj.

Policija ilgas laikas ieškojo 
galvažudžio. Bet nepavyko su
rasti.

Anų dienų suareštuotas pa 
naktinis Miehigan gatvėje, 
pusindijonįs. Voraon Olds. .lis 
buvo intariamas apiplėšimo 
vieno restorano.

Suareštuotų policija išklau- 
sinėdanin patyrė. kad jis žinąs 
kų tokio apie nužudymų minė
to advokato.

Policijai to ir reikėjo. Pris
pirta* pri-i pažint?. kad advo 
kutas žuvęs nuo jo revolverio 
kulipkos. Tas įvykę netyčio
mis.

Panaktinis- pasakojo, kad tn 
nelaimingų vakaru jis vaikš
čioję* artimais l’nited Motor 
(’o. basto. 2713 Miehigan avo. 
Kadangi tose vietose dažnai 
pasitaiką užpuolikų, tnd jis 
revolverį turėjęs rankoje. Ties 
to busto durimis jis mėginęs 
revolverį įsidėti į kišenių. Ta

ftai netyčiomis iššovę*. Kulip- 
ka knip kartas paguldžius! 
praeinantį kita puse gatvės 
žmogų.

Jis nežinojęs, kas per vienas 
žmogus ir nėjęs j j gelbėti. 
Taip-pnt nemetęs savo užsiė
mimo. J r tik paskui patyręs 
nuo susirinkusių žmonių, kas 
buvęs pervienas nušautasis, 
kurs jau buvo paimtas.

1’rtomct policija jo klausinė
jusi, ar kartais jis negirdėjęs 
šaudant. Jis atsakęs nieko ne
girdėjęs ir nežinąs.

K

....................................... —x
Kolektorini jis davė $15,000. 

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

kolvklui iu.* iiuisinvM* pini
gus fvdrralin ofisan ir tliojaus 
įsakyta juipirkėją areštuoti.

Pnliuosuotas p<t $30.000 pa
ranka.

Isuni sukirsi nieko nežinąs 
apie papirkimų. Sakosi jis ko
lektoriui nekiiomet nekiltų pa- 
siųlęs nei vieno cento. (Ji tuos 
$15,000 gal kolektorius paė
męs patu nuo jo de.-kos Imda
mas k<>ni|*anijos ofi.M*.

Suprantamu, toks pasiteisi
nimas nėra pasiteisinimas.

Federaliai mokesčiu rinki-• • 
mo valdininkai nuoinoniauja. 
kad ta kompanija ar tik nebus
įvelta j kitus papirkimus. Nest 
kniė- metu ji lurėjuri dide-10’Brien, kurt nemini nužudė

I

PRANEŠIMAS.

i

ii

uRIUGAS

kojų.

Tenai pranešta, knd.

IS WE8T SIDE.

i
iit
•
i 
t

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

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje
(Bridgeporto) Chicagoje.

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

(tori i^ir-ti ir jMMUtHkiuu -u Uri. I 
•iplrk ilKitn i-k n hm. t Mikai nuhul.
•S*. nu- prilaililiiiit* laluil aMtulam* p*-veskini 

pmemma-.
Vaikai vi«Kkat urbti- JlridAMim 

Tikėtus galima gauti sekančiose vielose:
Lietuvių Darbininkų 8ą gos Krautuvėj 901 W. 33rd Str. 
Lith. Amer. Information Bureau, 3114 S. Halsted Str. 
Universal Stale Bank, 3252 S. Halsted Str.
Šv. Jurgio Klebonija, 32nd Place A Auburn Avė.
Ir nuo Prjėmimo Komitetu.

SUVAŽINĖTA AUTOMIBI- 

LIAUS.

Turbut, neteks abiejų

Miehigan gatvėje, vidumies- 
tvj, autoiimbiliaus suvažinėta 
M i— Kstherine Kennard, iš 
fl T” • I . ' .
rų suvožiu vinie.

Anka tuojau* jmimta ligo
ninėn.

į turbut, prisieis amputuoti jai 
abidvi kojas.

Automobiliu važiavo Mrs. A. 
Ilvrtu ig iš Oak Parko. Aito po 
tos nelaimės tuip susinervavo, 
kad toliaus negalėjo važiuoti 
ir automobilių jialiko mieste.

SMARKIAI VEIKIAMA. 
KAD IŠGELBĖTI ŽMOG

ŽUDĮ.
4

Knip rytoj Chicagoje sulig 
teismo nusprendimo turi hut 
nugalabintus žinog/.udis

Ims kontraktus nuo vyriausy
bės.

Taip]iat manoma, kad Chi
cagoje esama daug tokių di
delių firmų, katros klostuoja 
savo pelną, kad mažiau mokė
ti mokesčių. Agentai imsis 
Miuirkiuu darloioti«*s.

UŽDARYTOS DVI 

NALIO TEISMO 

KOS.

Kas bus kaltas, jei 
hibicija.

KRIMI 

ŠA

ne pro-

poliemoną Burke.
Dabar iinaiuasi įvairių prie

monių, kad jj išgelbėti, kad at
naujinti bylų. Kreiptasi į gu- 
bernatorių. Aitas visą reikalą 

į pavedė “pardono boardui” 
i (atleidimo komisijai).

KOMITETAS MAŽINA IŠ- 
LAIDAS.

Svetainė atbitlarys nuo šritių 
vakare. įžanga pigi

Visi aštuoniolikiečiai ir kilų 
kolonijų lietuviai yrn kviečia
mi atsilankyti j gražų vakarą. 
Kožnas vienas atsilankęs bus 
patenkintas, o ir savo atsilan
kymu paskubini pastatyti uaš- 

h - - • • *
I ■ ii I * lAiIllr J * I K ui Al )•*

Bus dar ir kitokių i>ainnrgi- 
nimų tame vakari*. Visas jiel- 
nas eis 1 jiImL Sąjungai

Kviečia Komitetas.

Parilinksmiuę, ant galu su
giedoję Lietuvos himnų, išsi
skirstė lt) valnudą, surikdami 
tris karins Valio! laisva, nepri ) 
gulminga Uriuva; tris kartus1 
Valio! Lietuvos Valdžia.

Labd. Sąjungas 7 kp. narys 
Juozapas Sanmias jtąlmigė 
mokėti šdntą dolierių. Buvusis 
raštininkas M. česnnviėius at
sisakė dėlto, kad apsivedė ir 
persikėlė kiliui parapijon gy
venti. Septinta kuopa išreiškia 
šiniingus linkėjimus ir velija 
laimingo gyvenimo.

Būdamas du metu Septintoj 
John kuopoj raštininku jis daug ge- 

.re padarė. išriukiss
' raštininku A. Linkus, 2322 So. 
Oaklev AveM Chicago, UL

Septinta kuopa rengia didelį 
teatrą gavėnios laiku, kuris 
įvyks kovo 14 d., 1920 m., Mc- 
Cormick avetainėje.

Našlaitis

Auomi pranešu, kad Atnal- 
gamatod Meni Outtera A Rut- 
cher Workmen of North Aiue- 
rica Lovai 257 turėk nepnpras
tų eu s i rinkinių ketverge, vasa
rio 19 d., 8:00 vai. vak. Ežers- 
kio svet.. 4800 S. Paulina St.

Visi nariai ir narte privalo
te būtinai atri lankyli, nes bus 
svarstoma susijungimo klau
simas.

Jonas P. P&rkauskas, 
Rašt.

Penkias draimt* viri u my
lių nuo Chirairra indi būti paniekto* 
per linijas Chinųe* TeJenhom 
puny imduodant vietą ir numerį Uip-pal kud 
nnt lokalių taukimą.

• •
Dnuguina telefono prenumeratorių mano kad 

jie būtinai turi šaukti Loncr Dbrtanrv* kuomet 
daro ituukimuM j ltcnt koktu vieta tuojau* už 
tuicatn.

llrt taip nėra. Ant Lupo natymeto X Telefono Knln- 
koJ randa*! liula* Ksprran violų Iturltu* prenumr. 
rato riai yni kvtafcMtitnl prrtltirMi. Tenai* nutatn 
virto* Ir numenu* kuriuo* ffalitpa kaukti <Uuk 
Įnikti šutau |>y«it*.

Kuomet J u* rHlcaluiipitr Ix»nx Platane* Kaukiant 
*ina rl<*taa tuomet l^>nr tM*tan<v> opemtnrkn to
ri atgnlio* i»er<1tioti lokaliai npomiorkal dol 
■ujumrtmo au taukiau (Ala vieta.

Iš BRIDGEPORTO.

-
I

- ~1

AR ŽINAI
kad ta* yra vlaUMial galima; kad per Ll.tuvlų Prekybų* Bendrovę Tarnata erotini nuli paatųati pintini 

aavikkiam* Uatotroje?
KAdAiurt

ImrvtJu. kud

Mažųjų Vyčių vakaras.
Miesto tarybos finansinis 

komitetas visiems miesto de
partamentams sumažina išlai* 
dns. Tuotni paliesti kuone viri 
departamentai. Neturima pini- 
KV-

Vasario 13 
gio parapijos 
mažųjų L. Vyrių pasilinksmini- 
mo vakarėlis, kuris buvo viena*: 
iš puikiausių, kokius pirmiau 
jie buvo surmigę. Vukarėlin at
silankė kdeta.sjj^gvečių, ku
riems mažųjų žaidimai bei jm- 
sielgimas labai jiatiko. Ajmrt 
žaidimų, buvo irjprograma. Ji 
suaidėjo iš dainelių, rilių, 
skambinimo ant pijano ir dia
logų.

Ant galo g<*rl>» klebouas, knn. 
M. K nišas, pasakė trumpą pra- 
kalbėlę. Mus klebonas lubai pri 
jaučia mažirma vyčiams, užtat 
jie jį myli ir prie jo prisirišę. 
GaJinin sakyti, tik ačiū klebono 
jMisidnrhavinnn buvo sutveria 
mažųjų vyčių kuopa. Keikia 
tikėties, kad užaugę tie jaunuo- 

,iidi(ė8) bus tikri tėvynainiai, ' 
naudingi Lietuvos piliečiai 

' ii.,4•*««« u«t». i*,.«b«w i.a
| “ ""

nu Av. Jur- 
ainėje įvyko

i Tomis dienomis uždaryta 
dvi Chicagos kriminalio teis
mo šukos ir jo.-c imta vesti 
|Miprastos civilės bylos.

’l’ai svaigalų prohibicijo-
I luisekinės. Visi taip sako.

Tii'ians vyriausias munic*- 
! palis teisėjas Olson tvirtinu. 

ka<] čia dar neturima
1 sios prohibicijos.

Teisėjas Olson sako: 
‘‘Visose miesto kriininalio, 

teismo šakom* laipsniškai ma
žėjo reikalai. Ypač* paliečiami 
s|K»eijaliai teismai, kaip tai 
naminių santikių n-ikalnis ir 
kiti. Cliicagos kalėjime pei- 
niai buvo 2,6u0 kalinių, šian
die jų yra v gi 600.

‘‘Mes turime atminti, kad
• tai- nesam išėję iš degtinis 
juostos (apyrubės). l)al»ar per
gyvenant perijodą (laikotar
pį į^kuomot svaigalų yra pri
krautos rusvu ir visokie už 
kaboriai. šitam (Nisibnigus 
seku medinio alkoholio perijo- 
das, {Miškui tniletinio vande
nėlio. pagaliaus kerorino. lwn- 
zino ir kitų substitutų, kol 
pagaliau* mes nea t ridu ruime 
tikros prohibirijos sąlygos- 
na.

tikro-

I

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

Iš BRIGHTON PARKO.

Su-irinkimar L. k P. bonų 
pardavinėjimo kon>i‘.rto bus 
lot verge, vasario 19 d., baž
nytinėje svetainėje (prie 44 ir 
S. Fairfield Avė.) 7:30 vai. 
vakare. Visti* nartus ir veikė
jus kviečia.

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
Valdyba.davė

4»

PERSIUNTIMAS G VARANT UOTAS*.

«

vuių, nauii mv

tuvių kolonijose išdygtų ma
žųjų vyčių klloĮMM.

U«k Jauk ;<lnlrv J* u >’r» altinčlnma per Bendrovę ir kritau persiuntimui nnt tiek ku* 
du bar .

SUAREŠTUOTAS UŽ
PIRKIMUS

IS DIEVO APVEIZD08 
PARAPIJOS.

I

Mokesčių kolektoriui 

$15,000.
Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

PA

Federaliai agentai suarešta
vo Albert L l^auer. sekretorių. 
?•»••• ra • oefM •TūMitimnų iit iggg a i iirivas 
didelės geležies ir plieno kom
panijos.

Tn kompanija turi savo ofi
są \Vefttminstcr buste, 110 So. 
Dearhom gat.

Jdiiier mėgino papirkti vi
dujinių mokesčių kolektorių 
Chnrle* Cnllner sn liksiu <ni- 
klastuoti (sumažinti) tos kom
panijos pelną, kad reiktų mn 
žiau mokėti mokesčių nuo pel
no.

T ~ *nauu. i^juxxgun i K p. UliKi' 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
vasario 8 d. Iš komisijų rapor
tų verta paminėti viena* svar
bus dalykas, būtent: kuopa ren 
gia vakarų. Vaidins veikalų, 
koks Chicagoje senai buvo vai
dintas. t. y. “Rotų Vainikas,” 
♦riju veiksnių dramą.

Veikalų vaidins vyčių 4 kp. 
gabiausi artistai. Vnkaras bus 
nedėlioj, vasario 29 d. Uždan
ga pasikels 7:30 vai. vakaro.—

miiiimimiiiimimiiMMtaMiMUHNiiun 

UŽSISAKYKITE PER LAU
KA GERO MEDAUS

Viedrukas 5 svaru $180

W. Strygag. 
3022 W. 40th Str.

Chicago, UL 

luiiumiiuiiimiimimnuniiinuuuuuH

= M«w Jau (sunarna einių. kad plnlral par nua alyaU sueina IJHutou Ir yra lAmokaml | vien# m*- -
n«-M laiku.

Dėl plntcauig Informacijų rūkyk tuojo.ua unt teruiau paduotu adraaa. Jm nori tai call plnlgiai 
= rrrwm« priduoti ■iMtel Mtrnkrta wtrr> adreaii fr VaTB ptulrua irtnuMate Ir mea Juo* tuoj u u n pjialųaUua. 

I Lithuanian Sales Corporation

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 •» 60AX)
34MJ fino 4 nnn M a. .'

400 8.00 6.000 99 ioo.oo
5(X) • • 10.00 9,000 99 150.00
1,000 ♦ f 20.00 12,000 tt 200.00

| 120 TREMONT STREET, ROS TON. MASS.
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