44

DRAUGAS"

P»hli>hfil

°«* *«*•"
M*

Daily

v•

MNMMM

T h u i M|H> \

FIRST EDIT10N

Rttvpt SmJhiyi^*-

K«li tiou

t/nive&ty ot nunok

w
DRAUGAS PClH 1SHING CC
*n&,
1R0O W. 4ttU St.,
Cbirago, Ilhitols.

K _

UTHUANIAN DAILY FfclEND

l

i » » i m » » « « » « Į « « y

Publishod and tlistrilratcd nndrr pennlt (No. 4 t 6 | , authorized b j the Act oi October 6, l t l 7 , on fHe at the p -

••

CENTS

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, 1»18, AT GHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3. 187».

APKRAUS

Ir Prancūzija Sutinka
Taikinties su Bol
ševikais
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TARNUS.

ŠIANDIE WASHINGT0N0

DIENA.

Valdžiai reikalingi pinigai.
Paryžius, vas. 23. — Sis
miestas turį didelį deficitą.
Kad šiais metais nesusidurti
su negeistinu pinigų pritruk imu, surandamos įvairiausios
priemonės gauti pinigų ir ap
mokėti pasidariusius deficiUis, arba anų nors dalis.
Specijalių mokesčių eilėn
papuls ir tarnai. Jiems nori
ma uždėti laipsniškos mokėstys, žiūrint jų uždarbių didu
mo. Tęčiaus mažiausia mokes
tis moterei tarnaitei 40 fran
kų per metus, gi vvrui tarnui
84 fr.
Spėjama, kad del to daugelis
šeimynų neteks savo tarnų.
Nes ne visi tarnai ir tarnaitės
norės mokėti mokestis.
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TRUKŠMAS ANGLIJOJ
DEL TURKŲ.
Protestuojama, kodėl atiduo
damas Konstantinopolis.

Vakar, vasario 22, buvo Washingtono įtini i mo diena. Bet
del sekmadienio tos dienos pa
minėjimai perkelti į^a.ndie.
Šiandi e meste uždai \ los vi
sos mokyklos ir visi miesto
ofisai.' Po pietų ir vakare
įvyks skaitlingi patrijoriniai
susirinkimai.
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Tęsiama Taikos Konferencija
Veikia du principaliu kūnu

Londonas, vas. 23. — Čia ir \
visoj Anglijoj pakelta trukAPTARIAMI SVAMBUS
Augščiausioji taryba vakar
šmas ir protestai, atkreipiami
pradėjo tarties Rusijos likimo
KLAUSIMAI.
prieš augščiausią talkininkų
klausime. Kalbamasi, ka s tal
taryba, kodėl pastaroji nu Imta svarstyti Rusijos stovis. kininkams veikti su bolševi
sprendė sugrąžinti turkams
kais, katrie ten stipriai įsiga
Konstantinopolį.
Paryžius, vas. 24. — Taikos lėjo. Ar juos pripažinti, ar su
Pirm kelių metų, kuomet konferencija ir tolesniai gy jais taikinties, ar tik pamoti
Turkija buvo pakėlus karę vuoja ir veikia. Tik iŠ čia ji su ranka.
Ullfllllllllltfflllllllllltllllllllllllllllliilflll
prieš talkininkus, dabartinis perkelta Londonan, kuomet I Rusijos klausimas yra svarDEL NUŽUDYTO SOCIJALI- j Anglijos
premjeras
Lloyd ratifikuota taikos sutartus su j bus visais žvilgsniais. Jis supremjeras
STO PAKELIAMAS
, rištas su kelių naujų respubGeorge tvirtino, kad turkai Vokietija.
TRUKŠMAS.
Konferencijoje
aptariami! likų tolimesniu likimu,
yra tikras 1 vėžys Europos kū
uiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiintiiii
Talkininkams negalvoję, ka s
š i a s a v a i t c t e k s migjr.slį
ne ir todėl jie turi but praša svarbus klausimai ir paskelBOLŠEVIKŲ TAIKOS
Tiek trukšmo nebuvo, kuomet
Rusiją valdys, kokia ten bus
linti iš Priropos be jokios ato biamas galutinas nusprendi talkininkų žodis apie Rusiją,
SĄLYGOS.
socijalistai žudė žmones.
tvarka. Rupi trk nuosavi rei
mas.
dairos".
apie bolševikus ir santikius su
kalai.
Kaip praeitą pavasarį buvo ta šalimi.
Gi šiandie pasielgiama prie-.
Paryžius, vas. 23.—Laikraš
Tad šią savaitę iš Londono
Budapeštas, vas. 2 3 . - P i r m dingai. T u r k a l l l s i r vėl palie- veikiama čia, Paryžiuje, taip
tis Petit Parisien praneša, jog bus galima išgirsti kokiu nors
Pripažino respublikas.
poros dienų kaakur buvo pra-; k a m a s Konstantinopolis ir d a r šiandie taikos, reikale darbas
šiandie O'Gradv aukščiausia- naujų žinių.
gaisęs vietos socijalistų laik su sultano sostu.
Praeitą savaitę augščiausio
tęsiamas Londone.
jai talkininku tarybai Londo
PASEKMINGAS ŠVENTOJO raščio redaktorius, žydas SoTalkininkai turi kiek nesma ji taryba pripažino de facto
Oficierai nori taikos.
Protestuojantieji
pažymi,
ne induos rusu bolševiku taimozyi. Paskui jo lavonas iš kad kaip ilgai turkai pasiliks gumo atsišalinus iš taikos visas nuo Rusijos atsiskyru
TfcVO DARBAS.
kos sąlygas.
, Tš Londono pranešama, kad
vilktas iš Dunojaus. Prie la Europoj, taip ilgai Europai konferencijos S. Valstijų at sias respublikas.
visa eilė Anglijos militarinių
Rymas,. vas. 24. — švento vono buvo prikabinta akmenų.
11111111 tt III 111 • i • mi tumi iimiiiii 11 imt litu
Tas daug reiškia. Nes da
ir krikščionijai grūmos pavo stovams, kuomet senate už(ofieierų)
ir
kitu
žmonių,
katjo
Tėvo
subskripcija
gelbėti
Pasirodė aiški žmogžudystė. jus.
PRANCŪZIJA LINKSTA
trunkanfa su ratifikavimu tai- bar leis tų respublikų gyven
rie
per'praeitu
du
metu
atli-!
nukentėjusius
vaikus
centra
Socijalistai tad pakėlė baisiau
P R I E ANGLIJOS IR
ko s sutarties. Bet tas nekliudo tojams drąsiau pasidarbuoti
is
inė
jo
ofieijales
pareigas
R
u-j
line
je
Europoje
ligšiol
davė
sią trukšmą. Ir visą kaltę me PRAVEDĖ GELEŽINKELIŲ aptarti svarbesniuosius reika apie savo šalių ateitį ir padė
ITALIJOS.
sijoje, premjerui Lloyd Oeor- 5 milijonus lirų.
ta f riesiog ant monarebistų ir
lus, ypač ^turinčius sąryši su ti stiprius demokratingus pa
BILIŲ.
ge
pasiuntė
memorijaLą.
Para
kitų socijalistų priešininkų.
Laukiamos svarbios atmainos.
matus.
talkininkų viešpatijomis.
-i
gina premjerą pripažinti bol
P R A Š A U N A KAIZERIO
Nužudytas Somozyi buvo ra
Be abejonės, kiek palauk
Darbas savo protestus stato
Veikia
du
kūnu.
ševikinę
Rusiją
ir
užmegsti
PAVEIKSLUS.
dikalių pažvalgų. Jisai baisiai
Paryžius, vas. 23.—Premje
augščiausioji taryba pripažino
pačiam prezidentui.
santikins su bolševikų valdžia.
ėdė monarcliistus, ypač krik
Taikos konferencijoj dabar ir de jure tas viešpatijas.
ras Millerand vakar iškeliavo
Tarpe pasirašąs i ų po memoveikia du principaliu - kū
Londonas, vas. 23.—Iš Ber ščionis. Už tai jam jau buvo
Taikos konferencija (augšLondonan. Šią savaite ten tal
Washington, vas. 23.—Pra- nu.
rijalu yra įeit. gen. Sir Hubert lyno pranešta, jog Prūsijos vi- grumojania areštavimu.
^
čiansioįi^a^yba) šiąip-taip iš r .
kininkų premjerai turės kon
eit^-šeštadlenį
žamesnys^s
kon
'
•
*
i
rršo kelis suveltus klausimu^,
Tad dabar ir intariami visi greso butas pravedė geležinke
ferenciją
įhi#}p**— k lu siunti Gouglu kurs yra anglų milit«uffįuj m j,i reikalų ministeris įsaPirmiausia
—
talkininkų
am
rhl
misi
U u k i a m o s svarbios atmainos Į *f.
J ° * pirmininkas Pa- | | į* v isų valdiškų bustų ir tie, katruos tas socijalistas už
lių bilių, nežiūrint 4 smarkių basadorių taryba. Šitoje da paliečiančius Turkijos likimą
Da,ti
e
ul ;
politikoje bolševikų žvilgsniu.
i ° J ; P Į - Marsh, buvęs j 0 fisų prašalinti visus lig vieno puldinėjo.
Tik Fiume klausime staiga
darbo organizacijų protestų. lyvauja ir Suv. Valstijų am
n
os
Pirm iškeliausiant nremie-l ^ ^ U
militarinis agentas buvusio kaizerio pavekslus ir
Kituomet čia
socijalistai Už bilių balsavo 250 atstovų; basadorius, bet tik kaipo pap sustota. Nes prezidentas "VVilsonas nesutinka su talkininkų
rastas tėmytojas.
rui patirta, kad Prancūzijos i Kaukaze 1915—16 metais, insignijas.
baisiai skerdė monarcliistus ir prieš—150.
Anglija ir Italija reprezen nutarimais. Reikalauja, kad
vyriausybė pames politiką,, kurs paskiau vadovavo anglų
Ministeris patarė tą pat pa- krikščionis. Už tai mažai buvo
Šiandie
biliu
induodainas
s
tuojama savo ambasadorių, gi Italija perdaug nepasipelnytų,
kuri neleidžia turėti kokių brigadai Murmanske; į visa darvti ir miestu valdyboms.
trukšmo. Bet šiandie už viena
senatui.
Prancūzija trijų žmonių: pre gi Jugoslavija kad nebūtų
nors susiartinimų su Rusijos1 eilė įvairių militarinių misijų
tinį vieną socijalistą sujudina
Žinovai tvirtina, kad sena mjero Millerand, Paleologue nuskriausta.
ekspertų.
ATSISTATYDINO ISPANI ma pamatuose visa šalis.
bolševikais.
tas kuoveikiaiis priims bilių.
Jie memorijale pažymi, kad
ir Bertlielot.
JOS KABINETAS.
Prancūzų laikraščiai paskel
Yra aišku, kad čia bolševiS. Valstijos turi nuostolių.
prekyba su Rusija per koopeDaroo
organizacijų
protestą,
Šitą
tarybą
negalima
pava
bė, kad Anglija jau galutinai
kizmas visgi dar stipriai įsi
Suv. Valstijos turi nuostoratyves rusų draugijas jokiuo
prieš
bilių
tad
šiandie
nukrei
dinti
egzekutiviu
konfereneiMadridas,
vas,
23.—Atsista
atsisakiusi remti priešbolševigalėjęs:
jos komitetu. Nes ji nedaro l i u nedalyvaudamos toliaus
būdu negalima be bolševikų
piami
tiesiog
į
prezidentą
\Vil
tydino visas Ispanijos kabine
kinius rusu generolus arba
valdžios. Tuo tarpu prekyba
pamatinių nusprendimų. Tarv t a , k o s konferencijoje.
Nes
šoną.
Norima,
kad
prezidentas
tas negavęs parlamento pasi REIKIA TIK 4 VALSTIJŲ.
Lenkiją. Nes tasai rėmimas
su Rusija būtinai reikalinga.
nepatvirtintų tq pravesto bi- bos susirinkimai nereguleriai i «™rbųs klausimai aptariami
visvien neduoda geistinų patikėjimo,
y
Kadgi vesti tinkamą prekybą,
ir rišami %vienų talkininkų. JSanta Fe, N. M., vas. 21. — liaus.
vedami.'
Karalius Alfonsas tuojaus
sekmhi.
to padaryti negalima be pripa
Darbo organizacijos protes
Paskui --r kitas taikos kon v a i r i o s e t a l k i n i n k ų k o m i s i j o s e
pakvietė konferencijon parla N e \ v M e x i c o v a l s t i j o s l e g i s l a Kad taip, talkininkams nie
žinimo bolševikinės Rusijos.
tura ratifikavo moterų lygia tuoja prieš bilių todėl, kad ferencijos kūnas — tai augš nėra S. Valstijų atstovi).
mento partijų vadus.
ko daugiau nelieka, kaip tik
Tuo tarpu taikos ratifika
teisės amendmentą.
sulig ano ateityje turi but už čiausioji taryba*. Jon ineina
Pienuojamas generalis
užmegsti kokius nors santivimas S. V. senate trukdomas
susirinkimas.
P I R K I T E KARAS TAUPY ".Ligšiol ratifikavo 32 valsti drausta geležinkelių darbinin tik vieni Anglijos, Prancūzi
kius su bolševikais, pradėti
ir nežinia kuomet pasibaigs
kams streikuoti.
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). jos. Reikia dar 4 valstijų.
jos
ir
Italijos
premjerai.
prekybą su Rusija.
Berlyno laikraščiai praneša,
tie nesusipratimai.
Premjerai kol-kas susirinki
Yra faktas, kad O'Grady- kad apie generalę Europoje
Litvinovo konferencija Copen- taiką diskusijos įvyksiančios NUMALŠINTI RADIKALAI tuzijazmą ' i r pasigirdo labai kazą ir paskui įsimesti Rumu- mus turi Londone. Bet, sako
DENIKINO LAIVYNAS
ma,
veikiai
persikelsią'
Ry
jiijon,,
tuomet
daug
pavojaus
prielankių žodžių premjerui.
hagene tame lošia svarbiausią susirinkime kovo mėnesiu. Sa
BULGARIJOJE.
PERĖJO BOLŠEVIKŲ
man,
paskui
Paryžiun
ir
vėl
b
u
t
ą
t
a
l
k
i
n
i
n
k
a
m
s
.
rolę. Nors Anglija visas lai koma, Lenkija, paskatinama
j
K a d taip,
tad socijalistai
PUSiN.
Londonan.
kas gynė, kad toj konferenci Anglijos, pasiūlo su bolševi Bet kitoms šalims yra dar pa turėjo aprimti. Ir tolesniai
Rumunija stipriai laikosi. *
AugšČiausioje taryboje taipvojaus.
joj taikos klausimas buvo ne kais diskusuoti visoms Euro
jau netrukdė kalbėti premje
Denikino vietą užėmė
pat
neatstovaujamos
Suv.
Rumunija
prieš
bolševikizaptariamas, bet buvo kaip tik pos viešpatijoms. Taigi tame
rui.
—^—
Wrangel.
mą
kol-ka*
stipriai
laikosi.
Valstijos.
Neturi
net
tėmytopriešingai.
Sofija,
Bulgarija,
vas.
20
susirinkime ir diskusijose su
Kitur grūmoja radikalai.
Pilnai pasirengusi pakelti be- jo.
Toje konferencijoje bolševi bolševikais turi noro dalyvau- (suvėlinta). — Bulgarijos naLondonas, vas. 23.—Bolševi
gailestingą
karę
prieš
rusų
Kuomet Bulgarijoje apsi
kų atstovas Litvinov Rusijos ti ir pati Vokietija.
cijonaliam susirinkime prem
Atlieka didelius darbus.
kai iš Maskvos kibirkštiniu
bolševikus
ir
naminius
radi
sovietų vardu intikino Angli
Ir vokiečiai tvirtina, kad jeras Stambulisky pranešė, dirbta su radikalais (bolševi
Šiandie taikos konferencijo telegrafu praneša, kad gen.
kalus.
kais),
kitoje
Balkanų
viešpa
ją, kad bolševikai gvarantuoja laikas atnaujinti
prekybos jog Bulgarijoj generalis dar
je atliekami svarbus -kituomet Denikino laivynas Kaspijos jū
tijose
bolševikai
dar
labjaus
Pastaromis
dienomis
rumu
bininkų
streikas
jau
kaipir
atmokėti visas senąsias Rusi santikiiis su bolševikine Rusi
nepabaigti darbai. Rišami, be rėse persimetęs bolševikų pu
ima
nerimanti.
nų
vyriausybė
paskelbė
mobi
pasibaigęs.
Tą
streiką
buvo
jos skolas.
ja. Tą padaryti galima pir
sėn.
to, nauji klausimai.
J ų veikimas ypač atgijo, lizaciją Dobrudžos provinci
Prancūzijai labjausia apėjo miau susitaikius su bolševikų pakėlę socijalistai radikalai.
Taippat pranešama, kad
joje.
Daugelis
jaunų
vyrų,
di
kuomet
pietinėj
Rusijoj
bol
tos skolos. J u k ji Rusijoje turi valdžia.
Apie streiko pabaigą kalba
gen. Denikinas jau nesąs vy
sukimšusi savo milijardus.
nepatiko socj-jalistams atsto ševikų kariuomenė įveikė gen. džiuma bulgarų, atbėga Bulga liucija. Šalies vyriausybė, gin riausias rusų armijų vadas. J o
Gi jeį^įiolševikai gvarantuoja
vams. Šitie mėgino trukdyti Deni kino spėkas. Tasai faktas rijon, kad išvengti kareivia damosi nuo bolševikų, nepra vietą užėmęs gen. AVrangel.
VOKIEČIAI MALDAUJA
veda jokių agrarinių reformų.
užmokėti skolas, tai ko čia il
kalbėti premjerui. Tad šis indiegė bolševikams daugiau vimo.
MAISTO IR PINIGŲ.
giau kamuotier bereikalo..
neapsikentęs atsisuko į socija- pasitikėjimo savimi.
Rumunija ruošia stiprią ar TY tuomi pakenkia pati sau.
Bolševi kizmo ženklai ima miją prieš rusų bolševikus,
Nes valstiečiai nerimauja ir
Berlynas, vas. 23.—Vokieti listus ir atsiliepė:
jos vyriausybė kreipėsi į tal
"Gerbiamieji, susivaidykite. apsireikšti ir pačioj Turkijoj. kurie kėsinasi įsibriauti Besa- jie klauso bile kokio kursty
kininkus maldaudama kiek Gi jeigu to nepadarysite, mes Iš • Konstantinopolio praneša rabijon, gi iš ten pačion Ru tojo. Valstiečius lengva su
kurstyti prie sukilimo. Nes
nors maisto ir pinigų. Šiandie jus visus sukimšime laivan ir ma, kad su rusų bolševikais munijon.
Praeitą šeštadienį vakare
Vokietija netekusi visų savo pasiųsime Leninui. Tuomet ži ima sėbrauties jaunaturkiai.
Šitam Rumunijos veikime jiems buvo pažadėta žemės ir
^aunaturkiai yra tos nuomo gelbsti ir talkininkai^^Nes ir šiandie tasai pažadėjimas ne North Side lietuvių parapijos
kolionijų, taigi ir versmių, iš nokitės ! "
salėje nuvo susirinkimas L.
Budapeštas, vas. 23.—Naci- kur galėtų gauti šiek-tiek pa
Šitie .žodžiai dar labjaus nės, kad jie nuo talkininkų ki talkininkams yra svarbu pra išpildomas.
Valstiečių minios visuomet Bonų pirkimo klausime. Apsi
jonalis Fngarijos susirinkimas ramos.
sukiršino socijalistus. Mėgino į taip nepasiliuosuosią, kaip tik gaišinti bolševikų veikimą.
linksta pusėn tokių, katrie vis lankė Lietuvos Misija.
savo šalie s regentu parinko
Sako, jei talkininkai neduos jie pakelti trukšmą. Bet pre- j su bolševikų pagelba.
Pramatoma revoliucija.
Parduota L. Bonų už $1.
ką žada, nežiūrint to, ar tie
admirolą Horthy, ligšiol bu reikiamos pagelbos, Vokietija mjero pusėje pasirodė didžiu-! Suprantama, jei rusų bolšeSavo keliu, Rumunijoje la pažadėjimai yra galimi pra 250.00.
vusį vyriausiąjį ungarų armi veikiai galės sulaukti Austri ma atstovų i r susirinkusioji j vikams pavyktų su savo prošauliams surinkta $126.85.
jos likimo.
jos vadą.
publika. Pastaroji išreiškė en-1 paganda persimesti per Kau- bai lengvai gali pakilti revo- vesti, ar ne.

Bolševikai pasižada atmokėti
skolas

•

•

UNGARIJA TURI PASIRINKUSI REGENTĄ,

NUPIRKTA L. BONŲ UŽ
$12,250.

1 *

t

Antradienis, vasaris 24 1920

DRAUGAS
— — —

jos nariai. Bet jau nedėlios va
U E T I V I L KATALIKŲ DIENRAŠTIS kare, vasario 15 d., kun. Žilius
apsirgo. Šiek tiek pasveikęs jis
išvažiavo į Xew Yorka. ketver
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. ge, vasario 19 d. Visuose dar
PRENUMERATOS KAINA:
buose, priėniiniuose ir susirin
CHICACtOJ IR Ulsil-lNYJE:
Metams
$6.00 kimuose dalyvavo tik pp. Vi
Pusei Metų
**0
leišis su Žadeikių. P. Vileikis
SPV. VALST.
Metams
-.-.
$5.00 išvažiavo iš Chieagos pėtnyFase* Metu
S.00
Prenumerata mokam iakalno. Lai čios rytą, vasario 20 d. P. Žakas skaitosi nuo užsirašymo dienos na deikis darbuojasi dar toliaus.
nuo Naujų Metu. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas Norėtume, kad jam pasisektų.
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper
Abejojame, ar galės Cliicaga
ka nt krasoje ar exprese "Money Ordcr" arba jdedant pinigus į regis išpirkti Lietuvos bonų už mili
truotą laišką.
joną doJierhj, nes žmonių pri" D r a u g a s " Publishing Co.
riažįstančių savo lietuviška tau
1800 W. 46th St. Chicago, 111. tybę mus mieste yra tiktai 40
Telefonas MeKinley 0114
tūkstančių. Tiek išeina sulig
šiometinio sąrašo. Bet turime
rūpintis, kad pasiektume mili
joną, nes tas didis uždavinys
yra mums paskirtas.

"DRAUGAS"

—•

Memorandumas Lietuvos
Misijos.

saį negali pilnai iš žemės išsi
maitinti ir sudaro sodžiaus
proletariatą. Kasmet iš jo tar
po ir visai bežemių valstiečių,
kurių yra iki 20% visų gyven
tojų iškeliaudavo svetur didis
darbininkų skaičius, pavyz
džiui prieš karą nuo 15-20 tūk
stančių darbininkų. Vidutinis
ūkis susideda iš takią nuo 1030 hektarų, kurie sudaro apie
60% visų ukių ir apima apie
40% visos žemės. (Didesnis
ūkis, virš 1000 hektarų, ap
ima vos 0.1% visų savistovių
ukių, nors viso žemės valdo
apie 20%). Tas ūkininkų sluo
ksnis ne tik išsigali išmaitin
ti, bet dalį
savo produktų
parduoda į Šalį. Svarbiausiais
krašto produktais yra ūkio
produktai. Lietuva eksportuo
davo prieš karą įvairių javų
nemažiau kaip ant 10 milijo
nų rublių, įvairių gyvulių ant
8 mil. ir parduodavo miško
ant 25 .mil., išviso ant 43 mi
lijonų rublių, tuo tarpu visas
Lietuvos importas siekdavo
nedaugiau 20-25 milijonų. To
kiu būdu metinis užsienų ba
lansas siekdavo nuo 18 iki 23
milijonų rublių. Žemės išnašumas ir ūkininkų pelnas leng
vai gali būti padidintas, jei
gu-Lietuvos ūkis galėtų gauti
tinkamų agrikultūros mašinų
ir artificijalių trąšų. Prieš ka
rą agrikultūros mašinos jau
buvo plačiai gabenamos iš Amerikos, o dabar, pabrangus
gyvajam
inventoriui, kurio
skaičius laike karo sumažėjo,
tų mašinų reikalingumas di
džiai padidėjo ir lengvai ga
lėtų pakelti ant keleto mili
jonų dolierių agrikultūros ma
šinų importą. Lietuvos pramo
nė prieš karą buvo vos tik
pradedanti dygti; visoj Lietu
voj prieš karą buvo apie 5,000 pramonės įstaigų, kurių
metinė produkcija siekė apie
60 mil. rublių o pačių darbi
ninkų skaičius ne viršijo 150,000 žmonių. Lygiu būdu ir
pati prekyba4 buvo tik vos už
simezgus. Lietuvoje buvo ne-

Laikinoji Lietuvos Valsty- Į greitu laiku išsitars už Liebės Valdžia pradžioj šių me-1 tuvos valstybės nepriklausotų yra pasiuntusi į Suvieny mybę ir nustatys tvirtus pa
tas Amerikos Valstijas speci- matus nuolatinio draugiško
jalę Lietuvos Misiją, kuri pri susisiekimo jaunos Lietuvos
buvo Waahingtonaa sausio 5 respublikos su Amerikos dedieną. Misija susideda iš tri mokratinga Respublika. Susi
jų ypatų: Jono Vileišio, bu laukti tokio pripažinimo yra
vusio Finansų Ministerio, Ma svarbiausiuoju Misijos sie
joro Povilo Žadeikio, buvusio kimu. Užmezgimui prekybos ir
karo Ministerio ir *Fono Ži- finansinių ryšių su Suvienyto
liaus, buvusio nario Lietuvių mis Amerikos Valstijomis ir
Delegacijos prie Taikos Kon pripažinimui Lietuvos respu
ferencijos Paryžiuje. Misijos blikos kaipo nepriklausomos
pirmininku yra Jonas Vilei Valstybės, Lietuvos Misija tur
šis, kuriam Lietuvos Valdžia garbės atkreipti atydą į se
yra suteikus ypatingus įgalio kančius momentus:
jimus dėlei generalio atstova
1. Geografinis Lietuvos
vimo Lietuvos valstybės rei
Padėjimas.
kalų Suvienytose Valstijose.
Lietuva yra viena iš di
Nors iki šiol Suvienyto s Val
stijos nėra dar pripažinusios džiausiųjų Pabaltijos Valsty
bių. Lietuvos Valstybės terito
Uidėsės korporacijos gabiai Lietuvos yalstybės ir jos Val
rija, kuri yra ' etnografiška
moka išnaudoti žmones, o už džios kaipo nepriklausomos
lietuvių tautos
apgyventa,
tokius neteisėtiaius pasielgi valstybės, tečiau Lietuvių tau
apima iki 125.000 kilometrų,
mus duoda įvairiausių prie ta par ši pasaulio karą nuo
kuomet Tiatvija arba Lettonia
žasčių. Daug iš šių priežasčių Suvienytų Valstijų yra aptuapie tik 65,000 kilometrų, o
yra pasekmės neramaus eko rėjns didžią pagelbą per HooEstonija apie 55 kilometrus.
J a u suvirsum savaitė pra
nominio stovio, bet daugiausia verio Komisiją, nuo Amerikos Jeigu žiūrėti, jog Pabaltijos
slinko nuo to, kaip Lietuvos
tai tik tušti
išsikalbinėjimai, Raudonojo Kryžiaus fr l>e to valstybės gali pasilikti svar
Misija atvažiavo į mųs miestą.
kuriais norima apdumti visuo gavusi nupirkti kreditan įvai biausiais susisiekimo
įran
Jos atsilankymo nauda yra ke
menės akis. Paprastas pavyz- rių prekių, o ypač amunicijos kiais tarp Amerikos Suvieny
leriopa. Pirmutinė ir tiesioginė
dys šitokio lobimo v ra čeve- dėlei apvilkimo Lietuvos jau tų Valstijų ir plačios Rusijos
buvo Lietayos Laisvės Pasko
rykų kaino.se. Nuo liepos 1, nosios armijos. Todėl pirmiau valstybės, tai Lietuvai, kaipo
los sukėlimas. Tas tikslas jau
11)14 ikLsansio 1920, čeverykai siu Lietuvos Misijos siekiniu transito šaliai, ši funkcija
teveik pasiektas, t a i g i galime
pakilo vįrš 150%. Ir kas-gt yra išreikšti nuo Lietuvių labiausiai tinke. J i stovi arti
jį apsvarstyti.
per priežastis ? Trumpai pas- tautos padėką* už tą, kas A- dviejų neužšalomų Pabaltijos
Pardavinėjome bonus prieš vartsykime šį klausimą, pa merikos valdžios ir tautos
Misijai atvažiuojant. Na ir pa dalinami jį į tris dalis: 1) Oda, jau buvo Lietuvių tautai su uostų Liepojaus ir Memelio ir
geležinkeliais nuo šių uostų
sisekė Town of Lake tam tyčia 2) Darbas .'>) Pardavinėjimas. teikta.
susisiekia su vidurine Rusi
surengtame vakare parduoti \VA
Toliau
dar
prieš
karą
Lietu
Suvienytos Valstijos odos
ja via Vilnius-Minsk ir su
kelis šimtus dolierių. Misijai
va
pirkdavo
daug
įvairių
pre
gauna iš naminių ir iš sveti
pietų Rusija via Vilnius Ba
atsilankius ta pati kolionija
kių
iš
Suvienytų
Valstijų
ir
mu šuliniu. Karės' laiku neranovičiai. Didžioji dalis viso
vienu vak., vasario l(i išpirko
dabar, susidarius pastovioms Rusijos importo ir exporto ėjo
ko
galėjome
gauti
už 20,500 dolierių. Prie Aštuo daug
aplinkybėms pramonės ir pre arba per Liepoją arba per
nioliktos gatvės buvo pasise svetur, o dar mažiau karei pa kybos plėtojimuisi, Lietuva yVirbalį į Vokietiją, koksai ke
kęs vakaras, kad parduota ta- rbaigus. Vienok skaitlius per ra reikalinga daug prekių,kulias dabar galėtų eiti j>er
po už vieną tuks. sn viršum. 1917, 1918 ir 1919 metus į- rių ji negali gauti nė Vokie
Lietuvą. Jeigu Lenkija, kai
Misijai atvažiavus««tos paėios galngitų čeverykams prekių tijoj, ' ne kitose valstijoje, o
po atramos siena tarp Vokie
kolonijos lietuviai išpirko už 18 šitaip stovėjo: 632,532,449 sva priseina jų ieškoti Amerikoje. tijos ir Rusijos gali likti tin
rų, 4(Mi,()ll,o92 svarų ir 384,tūkstančiu sn viršum.
Todėl užmezgimas nuolatinių kamiausia transito šalimi dė
057,219 svarų. Bet kiek išgabe
Mildos svetainėje vasario 1G
prekybos ir finansinių ryšių su lei prekių, gabenamų iš Va
nome. Piniginis skaičius inai
(L prieš Misijai atvykstant
Amerikos prekybos rinka yra karų Europos Rusijon, tai Pa
daug
skambėtų:
1917
metais—
ū p a s I m u a m s pirkti b u v o n«- $145,853,397,
a n t r u o j u s v a r b i u M i s i j o s s i e k i - baltijos Valstybės, susisiekian U a u g i u u 125,000 įvatirių. p r e k y 11)18 m e U u . s —
augštas. Misijai atvažiavus tų $92,320,272, 1919 metais - niii. Pagaliaus susitvėrusi Lie čios Baltijos jitra, gali patap bos įstaigų, kurios dtuydavo
bonų išpirkta už 16 tūkstančių. $l 60,01KM***. Sulyginus išga tuvos respublika,
pajiegusi ti svarbiausiomis transito ša metinės apyvartos apie 150Toje pačioje Bridgeporto kolo benimo
skaičių su Įgabe- sutverti savo pastovią konsti limis tarp Rusijos ir visų kitų 200 milijonų rublių ir.ssuteiknijoje vasario 20 d., §v. Jurgio ninio
skaičiumi
pasiro tuciją, savo valdžią ir savo šalių, kurių tik prekės gali davo kasmet apie 15* mil. gry
parap. svetainėje išpirkta už do,
kad
per
1919 metus kariuomenę., kuriai pasisiekė būti atgabenamos į Baltijos no pelno.
o2 tūkstančiu dolierių. iŠ to įgabenimų buvo tik pusę ne netik atsispirti prieš bolševi jurą. Pabaltijos valstybės, o
Toksai silpnas pramonės ir
bridgepor t iečiai įgavo lokio gu per 1917, o išgabenimai kų įsiveržimą Lietuvon
ir tarp jų pirmoj vietoj Lietuva, prekybos išsiplėtojimas pri
UĮH), kad žada varyti iki 100 už dešimt" milijonų dolierių juos iš savo teritorijos išvy pasidalo Rusijos prieangiu; derėjo ne tiek nuo stokos pro
tūkstančių.
Norėtume, kad vertės daugiau negu per 1917. ti už Dauguvos upės, bet ir kas įneiš Lietuvon su savo į- duktų išdirbinmi ir atatinka
jiems pasisektų.
Nors Suvienytose
Valstijose pačius vokiečius, kurie per taka tas pasieks ir pačią Ru mų sąlygų, bet daugiausiai
Neturime užmiršti kitų C'bi- yra užtektiniai odos visokiems keturius karo metus buvo o- siją su savo prekėmis.
nuo vedamos Rusijoj politi
kos, kuri nedaleido tai pra
eagos ir apylinkės kolonijų ii* I reikalams, tik jos nematome, kupavę Lietuvą, iš savo kra
Toksai geografinis Lietuvos
monei ir prekybai tinkamai
tuvius: Cicero, VVest Side,|kaip kad nematome cukraus, što išmušti, liko jau de facto
padėjimas verčia Lietuvą ieš
North Side. Brigliton L'ark, bulvių ir t. t. Profiteriai už- pripažinta kaip© nepriklauso koti prekybos ir finansinių są vvstvties. Lietuva buvo užKoselandas. Ciceroje surinkta rakinę laiko juos, iki vėiybes- ma valstybė Anglijos, Prancū ryšių su valstybėmis, kurios versta įvairiais išdirbiniais
su pažadėjimais apie 16 iuk- niani laikui, kuomet galės imti zijos ir kitų valstybių. Misija juromis gali atgalventi savo tai iš Vokietijos, tąi iš pačios
* stančių. Tiek pat YVcst Sidėje. tokių kainą, kokią jie norės. yra tos nuomonės, jog ir Su prekes į Baltijos .>ur$* tuo tar- Rusijos. Pavyzdžiui ant visų
North Side buvo surinkus 4
Šiais laikais ką girdi, ką ne, vienytos Valstijos, kame gy pu kaip Lenkijai pravartu išdirbinių iš medžio buvo Vo
tūkstančius pirma, subatoje,> bet " d a r b o " pastabos nepra vena apie 700,000 Lietuvos labiausiai atsiveizėti į konti kietijos uždėti taip augšti
vasario 21 d. surinko 12,500, tai lenkia nei vieno. Labai daug išeivių, laukiančių Lietuvos nentalias Europos valstijas. muitai, kad Lietuva tegalėjo
ji turi 10 tūkstančių ir pusę. kaltės užmetama ant darbo nepriklausomybei pripažinimo, Iš to suprantama, dėlei ko gabenti medį į Vokietiją tik
• Brigliton Parke surinkta apie organizacijos dėlto, kad ji
Prahcuz. labiausia interesuoja tai kaipo visai neapdirbtą.
. 22,000. Visoje Chicagoje iki reikalauja tiek, idant užtektų ir kad per 1919 metus vietoje si Lenkija, o Anglija rūpinasi Vokietija buvo įsteigusi Lie
šiol Lietuvos l y s v ė s bonų iš išmaitinti šeimynos narius. Sa duoti didesnį nuošimtį visos Pabaltijos valstybėmis ir Lie tuvos pasienyje daugybę savo
pirkta už 130 tūkstančių su koma, kad viskas kįla dėlto, kainos darbui, darbas gauna tuva. Reikia tikėtis, jog ir Su lentpjūvių ir kitų medžio pro
viršum. Tai Misijos atsilanky jog darbininkai ima daugiau. mažesnį nuošimtį negu pirmą vienytos Valstijos
neužmirš duktų apdirbimui, kuriuos
mo vaisiai. Jei ne tas atsilan Bet pažiūrėkime ar tai tiesa. karės.
padidinti savo įtakas Pabalti gabeno į kitas šalis.
k y m a i nebūtų pereita per 30
(Daugiau bus.).
Svarbu žinoti, kokią rolę jos valstybėse ir tuomi ir pa
Liepos 1914 metais nuo vie
tūkstančių.
nos poros čeverykų
darbas "pardavinėjimas" lošia šiame čioj Lietuvoje.
KUR MŪSŲ TĖVYNĖ.
Kita Misijos atsilankymo kainavo 00 c. Čevecykų pora čeverykų reikale.
Paklausy
II. Ekonominis Lietuvos
nauda yra patrijotizmo sukėli dirbtuvėje kainavo $3.30. Pa kime ką Harvard Universiteto
Padėjimas.
' Našlaičiai vaikai ieško savo
mas. Trečia nauda yra lietuvių dalinę 60c. į $3.30 matome, Tštyrimo Biuras apie tai sako:
Lietuva yra ūkininkų šalis. tėvų. J ų neradę' žųsta svetimo
vardo išgarsinimas svetimtau kad darbo išeigos atsieidavo "Abelnai,
pardavinėtojų
čiams. Ketvirta nauda—sueiti tik penkta dalis visos kainos. pelnas per 1914 metus buvo Ji apima lygų ir derlingą že se bangose. Musų-gi tauta šian
į pažintį su didžiausiais vieti Ar šis skaičius
pakįlo
per tik pusę vieno nuošimčio. Per mės plotą, kuriame dirbamos die ieško savo vaikų, žuvusių
niais bankais, kurių kapilalai, 1919? Taip. Vietoje 60c. pa- 1919 pardaviriėtojų pelnas y- žemės ir pievų yra- iki 5 mil. įvairiose tautose. Daugelis jau
gal, kada nors patarnaus Lie- kįlo $1.12. Ta pati pora čeve ra šeštas nuošimtis. f>
hektarų, o miškų apie 2įį mil. išgirdo jos balsą. Kiti jos
rykų, ką kainavo $3.30 dirbKą reiškia šeštas nuošimtis hektarų. Nemažiau pusės šių šauksmą ir meilės dar vis nesu
tuvos reikalams.
Misija, matomai, norėjo pa tuvėje per 1917, dabar kai- sulyginus su trijų šimtų into miškų priklauso Lietuvos val pranta ir slapstos po svetima?*
traukli prie bendro lietuviško nuoja $9.35. Padalinę $1.12 į šiinčių pelnu, kurį odos korpo- stybei, kuri kasmet iš jų gali pastoges, užmiršę savo brangią
darbo ir soči jai istus, dėlto pp. $9.35 gauname vieną devin- racija gauna?
be.naikinimo parduoti miško
Airių prezidento De Valeros
Užtat matome, kąd ir mūsų iš natūraliu prieaugio ant 20Vileišis su Žadeikių -aplankė tą, Reiškia, darbas atsieina
" Naujienų" redakciją. Nors tik devintą dalį visos kainos. Čercerykuose atsikartoja tas 25 milijoną rublių. Visa dir sekretorius (iolden vienai kar
nematyti, kad kas gera butų iš Devinta dalis, yra mažesnė už pats, kas visur. Korporacija bamoji žemė padalinama tarp tą sakė, kad Airija per septy
lo išėję, bot aišku, jog Misija penktą dalį. Todėl aišku, kad viįjuoiHet gauna visą pyragų, 300,001) ūkių, iš kurių iki 33% niasdešimtis metų priBuSė še
turėjo kuogeriausius tikslui.
darbo užmokesnis -yra ma pardavinėtojas džiaugiasi šmo išpuola ant ukių, turinčių ma šis milijonus tautiečių. Šian
Misijos darbuose Cliicagoje žiausia dalis išeigų čeverykų tuku, o darbas minta trupimv žiau 10 hektarų. Tai mažaže die ji teturi ketuVis ir puse miiŠ pradžių dalyvavo visi trys dirbtuvėse vi^os kainos darbui, Hais.
miiti ukininkn sluoksnis, kiu- iijono g>ventojii, o t u n t u būti

Kodel mokame $15
už porą čeveryky.

Ką padare Chicagoje Lietuvos Misija.

%

a

dešimts milijonų su virimu.
Pažvelgiame į mūsų lietuvių
taiitą. Mųs šiandie skaitoma
keturi milijonai gyventojų. Vyrų ir Moterą Rūbų Kirpi
Kiek mūsų tauta prarado sa mo ir Desisning Mokykla.
vųjų, statistikos neparodo. Bet
Mu*ųa urtama ir makrmo būdu Jua
trumpu laite* išmoksite vU» ama
tų žuvusių buvo apie dvyliką
to.
milijonų.
Lietuvės motinos
Mes turime didžiausius Ir geriau
sius
kirpimo, desi&ning ir siuvimo
gimdydavo sunūs ir dukteris,
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
juos mažus nešiodavo per die praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
nas ant savo rankų; paskui už varomos
elektros Jiega.
auginusios aukodavo sveti Kviečiame kiekviena ateiti bile kokiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
miems : rusams, vokiečiams, sižiūrėti
ir pasikalbėti del sąlygų.
lenkams ir. kitoms svetimoms Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio, stiliaus ir dydžio iš bet kuriai
tautoms.
madų knygos.
Tos tautos gavusios mūsų
MASTEB DESIGNING
tvirtų vaikų mokėdavo pasidi
S0H00L.
džiuoti jais ir šiandie dar tebej . r . Kasnicka, Vedėjas
sigiria Šimkevičiais, Mickievi- 190 N. STATE STREET. CH1CAGO.
Kampas Lake S t . ant t-tu lubų
čiais, Kosciuškų ir tt.
I r šiandie dar priešai nori
» » » • • » • • • • * »8
paglemžti mųs žemę ir mus pa
11
Dr.A.BURKE
čius. Bet mes turime mokėti ii
(Lietuvis)
gintis.
418 W. Market Mr.
Priešai, išskėtę nagus nori
PottsvUle, Penna.
ant mūsų kaklo užmesti virvę Su visomis ligomis priima
Kuo S iki 19 vai. ryto
ir pasmaugti. Bet Lietuvos
Nuo 1 iki S vaL po pistų
Nuo • iki 8
veikėjai žino ką daro ir žiuri, j
kad nepražudžius savo tautos.
Mums Amerikos lietuviams
šiandie vieno trūksta, kad tų
PRANEŠIMAS.
priešų žabangai suplyštų, tai
Dr. M. T. STRIKOL'IS
LEBTCVIfl
susipratimo ir noro be apgau
Oydytojm« ir C M r u r g n
Perkala savo gyvenimo rista 1
lės dirbti'išvien. Savo vaidus
Brtahten Park.
» 1 4 W. 4Srd Staru*.,
T«L McKJnJar HS
turime mesti į šalį ir stoti pe
Otimm: tWI W. Sttli Sfc.
Ir Woad r**-)
tys į petį gelbėti tėvynę Lietu valandoa: 10(47ryt*
M I po pietų, 1:10 lkl
S:30 vakare Nedaliomis I lkl U rytais.
Tsi. Boulsvard 1««
vą.
»
» - » • • » - • • • - • - • m m. m t-l
Jaunimas užgimęs Ameriko » ? - • • • •
je turi keltis šiandie ir eiti gel ^
bėti tėvynės.
Dr. G. M. GLASER
Jei tas jaunimas pakels savo
Praktikuoja 21
balsą, prakalbės į Lietuvos
Ofisas 3148 So. Morgan St.
priešus, tai tų priešų jiegos su- Kertė
22 r© 8 t ,
ChJcago,
silpnės ir brangi tėvynė Lietu
SPECLJ A U S T A S
Moteriškų, Vyriškų, tsspgl ebro
va, kur galvas paoiėfo bočiai,,
aistrų ligų.
senuoliai bus šviesi ir laiminga. OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte
• i

i

k

u

J

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo •
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piC_
Telefonas Y arda 687

V. J. Damašus.

f S S f w » W '

Telefonas Pollmaa

S

85fl*

Dr. P. P. ZALLTS

L

•

Lietuvis Pentistas

IOC57 So. Mtcfitgaa, Avenne
n
• ! UL
YAlANDOSs 9 lai •

iSW9s.

LIETUVIU KORPORACIJA
VALDŽIOS GLOBOJE.
I

3 2 » o w m» • ' • • • • • ! • • • • • • • • • • •
Telefonas Pullman «•

I

p—Į

DR. W. A MAJ0R

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan Ave,
Adynos 8:29 iki 9 išryto — 1 Iki
2 po platų — 8:39 lkl 3:30 vakaro.
; Nedėliomis nuo 19 lkl 11 Išryto

'Korporacijos ofisuose atlie
kame sekančios reikalus:
1) Siunčiame prekes-tavorus 8 6 * • • » • • • » • • ^ i • » • • • • i
,m
Lietuvon ir kitur;
——m
2) Persiunčiame pinigus į a——
.KKEPH C W0L0N
Lietuvę, ir kitas šalis;
Lietuvis Advokatas
3) Važiuojantiems Lietuvon
29) SO. LA 8AJLLB STRJEBT
Gyvenimo Tel. Huraboldt 91
parūpiname paspartus. laivus,
Vakarais 2911 w . 22-nd Street
affidavitus ir t. p.
Tel. Rockwell 9999
CBICAGO, ILL.
4) Vedame žemės ir turto 3 —
reikalus Lietuvoje ir čia;
5) suieškome gimines Lietu X
voje:
J. P. W AITCHES
ATTORNEY A T LAW
6) Suteikiame informacijas
L1JETLVI8 ADVOKATAS
laiškais ir ypatiškai beatlygi4542 S. WOOD STREBT
nimo.,
'
CHICAGO.
Turint svarbių reikalų vi
»
suomet kreipkitės prie:
m m m

BALTiC C0NSULTATI0N
BUREAU
105 W. lW[onroe St.,
Chicago, m .
Telefonas, Majestic 8347
Valandos nuo 9 iki 6
Nedėliomis nuo 10 iki 2

Resid. 983 So. Ashland Btr. Chicago.
Telefonas Haymarket S&44

'

DR. L k. BOTI,
Rasas gydytojas kr chirurgas
SpeciJaUstas Moterišku,, Yyriškrj
Vaikų ir visų chroniškų Ugų
Ofisas: 2354 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover f t t g
VALANDAS: 10—11 ryta 2 Į po
pastų- 7—» vafc. NedėUosate 10—13 d.
3T
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LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS

"TALKA'
I

Skiriamas Kopr.cijo, Reikale.
Lietuviams labai pravartu susipažinti su to laikraščio
turiniu, ypač užsiimantiems prekybą ir pramonė ir tems
kure interesuojasi tais dalykais.

Turime 2 ir 3 u. po 20c. su prisiuntimu.
Abu num. ui 35c.
" DRAUGAS'' PUM-ISHINa CO.,
1800 W. 46-1ai Slreet,
Chicag©, BĮ.
|,||||,,,|,,miimiiiiiiiiiiii||imiimilllimilllimii|iiiiiimi

S

lt)

'. •

Antratli^n^, vakaris 24 192(3

ORKOBKS

M

a----——

M

M

= = = = =

=

i

— —

^m~m-m. * I > < P # M < < « * « # < .
4Htm*H»
' * » » — »<
karas. Visųpirmiausiai vaidin
REIKALAUJA.
ta labai Mafeama trijų aktų ko
medija "Gyvieji Nabašniuk a i " l a scenos mylėtojų-lažėjų labai visus savo komiam*
DETROIT. MICH.
PROTESTO BALSAS!
I b' metų ir suvirs, prityrimą* ne
užiaterįsavo
"Šundaktario"
.
rolėje K. Krištapaitis. Kiek reikalingas. $15.00 į alavaitę pra
Mes, tUeine, Wis. įvairių lie
Mūsų įvairumai.
sykių Krištapaitis ant estra- džiai. Greitas pakyliuras. Geros
tuviškų draugijų labdaringų ir
i
JEIGTJ TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ
'etos pasirodė, tiek sykiu žhtrė- darbininkės gali uždirbti iki $20.00
politiškų atstovai, skaitliuje 20,
savaitėje
į
šešis
mėnesius.
Geros
MUM, kolomįaįe įvairi, nuo- ^ į
mt . ^ J . b - f e
atstovaudami 10 organizacijų,
aų aprašymui yra unnkU k ^ T m o a^,^,,
^
_ darbo sąlygos. Cafeteria ir kliubo
tikiu
olėj< J kambariai. Atsišaukite: susirinko išvien veikti mūsų tė
tam tikri korespondentai. Bot
Sacikaa atrodė tipiškai ir savo
vynės, Lietuvos naudai—Lietu
ačiū jųjų apsileidimui šių metų
Bonai ant 100 dolieriu ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami
užduotį atliko gerai. A. Sida- R. R. Donnelly & Sons Co.
vos Laisvės Paskolos bonų
mūsų kolonijos nuotikiai dien
ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus.
21 Street ir Calumet Avc.
ras "Žindulio" rolę atliko ga
pardavinėjimui ir dirbdami
raščio skiltyse nebuvo pažymė
Paimkite Cottage Grove karą iki
na sumaningai. "Marės" rolė
pienus pasekmingiausiam mū
ta.
21 ir paeikit du blokus į rytus pas
sų darbo varymui pirmyn— at
je, O. Meldažiutė atrodė natū kui vienus bloką j šiaurius sustoki
randame Vieną svarbią kliūtį, Kun. F. Kemėšio varduvės. raliai ir lošė gerai. F. Stanke te prie Illinois Railroad 22-ros gat
Arba kreipkitės stačiai į,Lietuvos Misiją, prisiųsdami pinigus:
ves stacijos.
skersai mūsų kelio stovinčią,
Nedėlioję, sausio 25 d vieti vičius, kaipo advokatas, but
•
kuri gaišina, trukdo ir kenkia nės parap. svetainėje vietinės buvęs neblogas, tik truputį tymūsų brangaus darbo žing mokyklos vaikeliai, po vad.gerai atliko O. Malakauskaitė,
Reikalingos
Ženklintojus,
sniams, todėl ja paskelbiame gerb. seserų Nazaretiečių, su gerai atliko O. Malakauskaitė išrinkėjos, prosintojos ir prie
:•:
viešai.
rengė puikų vakarą pagerbi tik bereikalo retkarčiais juokė abelno skalbinyeio s (laundry)
Yra mūsų brolių kritusių mui varduvių vietinio klebono si. Lošimui užsibaigus vyčių darbo.
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nuo rusų bolševikų šautuvo gerb. kun. F. Kemėšio. Vaka skaitlingas ir gerai išlavintas
CRYSTAL LAUNDRY
kulkų bei durtuvo ginant Lie rėlis buvo labai gražus. Ko čia choras skambiai užtraukė ke
144* N. Clark St.
tuvos šalį nuo užpuolikų. Tuo- nebūta ? Buvo perstatymų, dai lias lietuviškas dainas. Vakarų
Lietuvis Gydytojas ir
—__
mi esame pasipiktinę; bolševi nų, pasveikinimų, drilių ir šo vedė S. Pauražas. Po prograChirurgas
kus skaitome godišiais, trok kių. Labiausiai visus prijuoki mui linksmai žaista. Vakaras Tarnaite** — gera mokestis, geros
2201 Wcst 22nd St.
valandos su kambarių arba be. Ne
štančiais svetimo žmonių krau no bei domų atkreipė tai dribai buvo paruoštas parapijos nau naktinis darbas.
Kampas S. Leavitt St.
Telefonas
Canal 6222.
jo ir gyvasčių; kitų tautų pa "Kepėjai" ir "krepšys." Ne- dai. Žmonių buvo labai daug.
a-ėiu lnbu. tforrison Hotel.
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare.
vergėjais ir asmenimis buvu S)logai išėjo komedijėlė "Moti Pelno liko nemaža.
Hesidensija:
3114 W. 42nd St.
siais po despotiška caro valdžia nos Šv. Stebuklai." Dainos ir
Agentai
$50.00
j
savaite
ir
pavasa
Telefonas
MoKinley 4984
iios atsilankymas.
Geriausias būdas pasiuntimo piuigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto
metašimčius neturėjusiais pro linkėjimai išėjo puikiai. Butą
rinis siutas dykai. Parduokite mušu
Valandos: iki 10 išryto.
Ženkini (markes,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
populares kainos padarytus siutus.
gos apsišviesti—ignorantais.
Vasario 13 ir 14 dd. musiį f?erus pastovi mokestis gvarantuoir nemaža dovanų. Savo gerb.
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę wijuma. Pilnas eile drabužių dykai.
mieste
lankėsi
Lietuvos
Misija.
ir
myliniam
.klebonui
nuo
mo
Dalis mūsų lietuvių čia, Amą, pinigų vietoje.
Veikite tuojaus.
Aeiu
pasidarbavimui
vietiniam
kyklos
vaikelių
maža
KaseviS. D. LACHAWICZ
merikoje, pasivadinę bolševi
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
21» South Dearborn St.
Chieago.
Lietuvy*
Oratorius patarnauju, laldoBonų
Pardavinėjimo
Komite
čių
Marytė
įteikė
gražų
rišuli
kais ar komunistais, yra akli
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon karta su
iu\-*t* k o pigiausia. Reikale meldtlu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti.
tui,
Misija
buvo
priimta
ofici
•Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba
pasekėjai augščiaus minėtų ni gėlių. A'. Bukšaitė pasakė pra
2314
W.
23
PI.
Chieago,
m
.
REIKALINGI
ZECERIAI.
Iždinės stotyse.
šų, kuriuos jie stengiasi viso kalbėję ir įteikė bažnytinę ke jaliai miesto salėje, kur majo
TeL Omai H M .
Zeceriai
kurie
norėtu
mo
ras su kitais miesto valdiniu
Pastaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kiais budais ir visokiuose žing pure.Nuo "lietuviškų kepėjų"
=
kytis
ar
mokantieje.
Lai
krei
—» kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną).
.J. Petkus įteikė "pyragą ant kais Lietuvos svečiams iškėk piasi rašydami šiuo adresu:
sniuose remti.
Parsiduoda po 25 centus už auksiną.
pietus ir labai prielankiai kal
Čia, Amerikoje, būdami bol dviejų lubų."
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau
bėjo apie Lietuvos aspiracijas. Lietuvių Spaudos Bendrovė
ševikai, negali pavartoti šautu
Vaikeliams savo dalį pro- Vietinė amerikonų spauda eis
kaip
už vieną dolierj markių nesiuneiame.
(The Lith. Printing Co.)
f
3107
So.
Morgan
Street
vo ar kardo prieš mūsų bro gramo užbaigus, ant estrados
- Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek6400 Superior Ave.
CHICAOO, lULINOIrt
visada
būdavo
labai
prolenkiš
rpforin
^
i
lius, kariaujančius Lietuvoje, pasirodė L. Vyčių choras. Čh,
Telefonas Varde 50S3
Cleveland, Ohio.
ka, bet Misijai atsilankius,
reiunų,
y
nė prieš mus dirbančius Lietti- visųpirmiausiai vardan choro
Valsndos: — 8 iki 11 II ryto t
(
]
lenkams už užgrobimą Vilniaus - :*
* po pietų Iki » vak. Nsdeliovos labui darbą—už tai atsižy ir vyčių kuopos savo dvasiškų
mia
nuo
5
iki
8
vai.
vakare.
Angliškai
kalbančios , mergaitės
ir kitų lietuviškų, miestu darė
mi kitu kuo: daro įvairiausias, vadovų jausmingai pasveikino
dirbti lengvam, fabrike.
r- . . • ,. . .
—9
456 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.
vėjo tiek ir tiek. 5|nsų l>ol»eAtsišaukite 3-iMu lubų.
kokias tik išgalvoja, skerspai- mergelė I>. Gustarčiutė. Bai
vikučiai, Misijo s atsilankymą
44*2 W. Km..' >lph Street
illl I lllllll llllllll 111 lllll II1IIIIIIIIUIIHIIIII
nes, kad tik pakenkus mūsų kil giant jai prakalbėle visi choro
užuodė, it spirgučiai ant skautam darbui.
nariai trukšmingai sušuko: rados, sučirškėjo... Tuoj išmetė
Uuindres pagelba reikalinga Mo
Visa tai daroma prisiden "valio mūsų gerb. kun. Fab.
teris ir Vyrai gera mokestis. Geros
plakatus, kad, girdi, "Atsar darbu valandos. Atsišaukite:
ADVOKATAS
giant obalsiu "mes darbiniu- Kemėšis P' Paskui mergelės O.
Morrtaon Hotel
giau
su
buržujų
misija!"
Lai
įCiiM'l'!.*ii*UK«Cir**. f . J ^
f
Veda Bilas Visuose Teismuose
33
8CK
tlark
Htreet.
^kai. Kol kas jiem* vyksta sįe- •tanšaitė ir Ml Šarkiutė gerb.
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
Ofisas DidmiestyJ:
ke prakalbų mėgino kiek trukLietuvis Advokatas
kinj atsiekti, nors ir mažą dalį solemzahtui inteikė puikų risias
v*latas
tavo
skilviui
yra
EATOe»
w
.
WASHIHGTON
STREE?T
šmauti, bet persitikrinę, kad
Keikalingi Housemen. Gera mo
Attorney at Law
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
mažiau tautiškai susipratusius šulį gėlių ir gražia auksinę
Kambaris 909
kestis.
Geros
valandos.
esa bejiegiai nusiramino. Bonų
suvirškinimo, o taj reiškia, kad rei- 105 W. Bfcmroe, Co*. Clark
Tek Central 5478
pasiseka suklaidint.
Room 1307,
TeL Centrai 330
Moiri>on
Notei
plunksna.
kia pamėginti viena.
Parduodama
parduota nemažai. V pas žmo
CBDtCAGO,
ILLOIOIS
Gyvenimas,
812
W.
S»rd
St.
• 23 So. t'lnrk sur« t.
pea visu* apuefeomm
Jų spauda ir darbai jau vi
nių
geras.
Mažytis.
Ant galo choras, po vad. A.
TcL Tards 4681
Gyv.: SI 13 So.
siems j)prdaiig gerai yra žino
PIRKITE
LIETUVOS
VALTelefonas Yarda 3300
Aleksio, užtraukė "Ilgiausius
K l I k Al I N t . l
mi, už tai nėra reikalo nė kal
\
y
g
y
g
STYBĖS BONŲ.
metus" ir Lietuvos himnų. Ka
Piityrv "Sheannon" dirbti junk
bėti apie tai.
v ardoj, mokestis $6 } dienų taip pat
dangi satikiai klebono su para^fiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiifiiiiiHuiiiiinfittfninifffNiitfiffii
i
t - š i l i n g i prityrę leiberlai, mokestis
Savo tuom veikimu jie iššau
pijonais čia gyvuoja labai gra
$5 ] diena.
kė net iš valdžios pusės nuoJ. Aiirinlmaji,
žus, tad neatsižvelgiant j tai,
v
žvalgą ir bausmes. Pasidėko1»12
\V. 5«th Street
SELF-ADJUSTING į
MERGAITES
kad į šį vakarų įžanga buvo
l\U»foim,M UtiiluorUi IS:55
jant tokiam veikimui, yra kėsi
16 metų i r suvirs pastovios
dvigubai brangesnė, bet žmo
nama suvaržyti ateivių spaudų.
Vi«to8 Šviesiam
nių prisirinko daugiau nei būva
Savas priešas yra daug blo
PAIEŠKOJIMAI.
Švariam Fabrike
paprastai.
Pelno parapijos
gesnis už svetimą. Todėl mes
Prityrimą* Nereikalingai*
naudai liko nemaža. Garbė se
turime labai kovoti su savai
Gerb. Vargoninku ieškančiu
serims Nazarietėms, mok5*kk>s
Geistina
kad
Lietuvaitės
siais. Nevien ka mes turime atvietas prašau atsišaukti prie
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.
vaikeliams ir vyčiams, kad tin
Valandos
7:30
iki
4:30
siskirt sykį ant visados su jais,
žemiau paduoto antrašo, iškamai sugebėjo pagerbti var
Pirm negu siųsite savo įentims į Lietuvą pinigų —
Puse Dienos Subatoj
bet turime nusiplauti dėmę jų
duves savo dvasiško vadovo.
užmestą, kuri šios šalies val
pasiklauskite pus mųs jųįųr kurso. Mes siunčiame j»$14 Savaitėj mokinantės
Rev. L. Vaiciekauskas,
džios ir žmonių akyse atrodo
Darbininkų prakalbos.
Nuo štuki© $lG,iki $25
giau s negu viai kiti ir už pinigus pilnai atsakome.
1624 E. Falls Street
buk visi lietuviai esą komunis
Niagara FaUs, N. Y.
N'etiėlioje, vakarių 1 d. vieti
Atsišaukite
Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:
STOtJT '
tai.
i
nes parap. svetainėje L. D. S.
Superintcndcnts Office
,SK YOUR DEALER M.IPTH'"^
Šiuomi pareiškiame papeiki
iaioj>os buvo prakalbos ir teat
I'aieškau
savo
švogerio
Antano
Sa
TMtY F I T A S Y O U F A S T E N
Sawycr Biseuit Company
mą
organizacijoms,
kurios
dausko, paeinančio Kauno Gubern.
ras. Darbininkų reikalus, »avo
P PtPrECTLY4NDWiTh9U!
Rumšiškių nviegtelio. Aš gavau laiš
1041 — 1049' W. Harrison
mums lietuviams absoliučiai
mm ^ A L T " L P A T » O N turiningoje kalbo.je, puikiai mi
ką iš Lietuvos ir noriji ji surasti. Jis
—
Centras: 32 34 Gross Str., Boston, Mass.
nepriklauso, tėvynės darbų ne
dealcr doesn't
pats arba kas apie" ji žino meldžiu
s
piešė Jonas B. Karosai. Pra
atsišaukit ant šio adreso:
•end money and buit measremia ir dėlto stoja arčiau bol
s
Skyrius: 366 W. Broadway, 8. Boston, Mass.
kalboms užsibaicrus buvo vai
nre
and
wc
will
ocnd
yon
one
Anastazija Filiponiutė.
ševikų negu lietuvių. Tų orgaCity H«»spital.
Won*sU?r, Mass.
fortrial. Pootage prepaid.
REIKALINGI.
dinama
linksma
komedija
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nizaeijų vardai yra: Lietuvių 4
•
| NEMO BYCCENICrASmON DfSTntJTE
'Nesipriešink.'' Iš lošėjų čia Apprentice moulderial lr core-mui_B
H Irrfcf Fbca
Komunistų kuopa, Lietuvių
—4
SS
kariai.
Turi
boti
tarpe
16
ir
21
metų
labiausiai pasižymėjo KejmNEPAPRASTA
PROOA
Moterių Progresivio Susivie
senumo. Gera užmokestis ir greitas
rinsko rolėje tai K. Grigas, ku pakylimas. Labai gera proga išmok
BARGENAI.
nijimo kuopa, Lietuvių Darbi
Dr. L L MAKARAS
ris savo artistiškais gabumais ti k'crai apmokanti amatą.
ninkų Literatūros draugijos
Atsišaukite.
Nepraleiskite šita proga ir Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
tiek visus prijuokino, kad'ga
Jos.
A.
Bratdy
Foundry
Co.
Koselande: 1§9M 8*. Miohlcaa Av«.
kuopa ir Lietuvos Brolių ir Se
nusipirkite
properties
nuo
mu
Telaf«BM
Pullman S4S lr Pullnuto 31M '
lima K. Grigą stačiai pavadin
4Sth St. Sb S. Westera Avcnue
serų draugija.
Chteagoj visa S4ivaia> no 20 iki 26 šio mėnesio kas norės pasikal
šu ant lengvu išmokeščlu. Chi<»«oy: 4fifS 8o. Wood Str.
ti visų 'k Kepurinskų'' kara
bėt apie geras laimus musij gražioj apielmkej lai ateina pas JONĄ
Mes turime labai puiku lotu Tik Ketverr* vaimkė taio 5:30 Iki ?;§•
Pastaroji nėra komunistų, liumi... Sumaningai lošė O. - — >
TetafMM* Tardą 1U.
HKRNOTA **$ W. 44th PI. CHICAGO. Lauksiu per visa diena
VEGETABLE IR PASTING
tiesiai prieš Desplaines upe ^ • • « « • » ' • » • m m m * * * # « » o » • m m m m įjį
bėt yra tik po komunistų kon Meldažiutė " Barbutės" rolė
Sntatoj, NcdėHoj, ir Panedėlyj. 21, 22. 23. vasario hilam
MERGAITES
kurie
parsiduoda
pigiai.
Kamtik vakarais.
trole. .
Illlllllllllllllllllllllllllltllltllllllllllllllllli.
je ir Alfonsas Varaneckas ir Torlelkų-plovejos. Atsišaukite:
gi gyventi susigrūdusiam naT
Atvešiu daug MEDAUS, SVIESUO, SfcKC nuo fannu.
Augščiaus suminėtos organi "Adomo" rolėje. O. Baškaus
2So Clark Str.
me ir mokėti randa kuomet tu(
zacijos nepritarė ir nedirba kaitė " Kepurinslrienė,'' J.
Morrison Hotcl
Su pagarba
gali gražiai gyventi šalimies
t>RY OOODS
sykiu su lietuvių organizacijo Cfrigaliauskas ''Balandis" ir
tij už ta paeia suma piningų. 1800 W. 47lh kamp. Wood Ste. j M . W a l e i i e į l l S ,
GRINDŲ PLOVĖJOS
Bx. 96 Hart, Michigan
mis pardavinėjime Lietuvos M. Šarkiutė tarnaitės wlėje
Trumpos valandos, gera už
MM duodame dviguba* stsmpflu
Laisvės Paskolos bonų ir pra buvo kiek nedrąsi ir tylokai
Rašykite — Telęfonuokite
Ketvergai*
lr Subatomis.
eityje visada buvo priešingos. kalbėj^o. Po programui butą mokestis, darbas pastovus.
Dideliame paairinkime ąeanarai
— Ar Atvažiuokite,
•leokle materljolal, mtkama draDaLietuvos Laisvės Paskolos daug lietuviškų žaislų ir šokių.
D. B. Fisk & Co.
UaL iMMa lr jaJkutėa.
FRANK
J.
DEAN
bonų stoties valdyba:
225 N. Wabash Ave.
Vakarą sum»nrngai vedė J.
1404 W. 18-th Street
ExainintiojaiB žemių Dokumentus, I'adarom Abstraktus, Atrandam vi
Ant. Valciukas, Pirm.
sas
kliūtis,
A|»svurstom Namų, Karmų ir žemių teisinga* prekes ir duodam
aac
tiroštas.
Telefonas Canal 6296.
atsakančias rodąs apie jų tikras vertybes.
M. Kasparaitis, Sekret.
BIZNIO PROGOS.
PJrmiau,. kol pirksi kikių nuosavybę grauk reikalingas Informacijas ir
I. Lazdauskas. Iždininkas.
Mes gitlime jums jūsų bizni par
žinok ką perki:
L. Vytių vakaras.
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Lietuvos Laisvės Boną
LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA
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257 West 71st Street
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New York City

Lietuvos Pašto Ženklus
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Dr. M. Stupnicki

K. J. KRUŠINSKAS,

i V. W. RUTKAUSKAS
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I Centralis Bendras Lietuvių Bukas
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ERNEST WEINER

ŽINOK U PERKI!

—

Nekėlioje, vasario 8 d. vir&Lietuvos Misijos Antrašas:
257 We»t 71 str.. lfew York, paiuinėtoj 5<retaiiiėje buvo
vyriu 7$ kp. gana linksmas vaM. Yk

duoti, krautuve ar farjna, nežiūrint 'Parsiduoda labai pigiai Grocerne,
kurs ji raatuatl Jeigu nori parduoti maišytu tautu apgyventoj vietoj ge
ras bianis. Pardaviau* priežasti pa
Imtinai pasimatyk mi mumis.
tirsite ant vietos. Atsišaukite.
PLUNKSNOS,
€»rBen Andress & Co.
J. JI. UfOKgcrs,
2»38 Loue Ave.
127 N. Dcarbom Str.
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Taipgi perkam, paimam ant pardavimo ir parduodant žemes, farmas
Ir namuti po VHBHP* Amerikos kraštus. Keikaie a t e * a» rafiyk jBt-aaeh Offlsą;

FEDBRAL BON1V & hAltt) OOMFAIff
«63 W. įa^i Street, 01rieagt>

Antradienis, vasaris 24 1920
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CHICAGOJE.
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Iš ATSTOVŲ PAGERBIMO
• BANKIBTO.
(Svečio įspūdžiai.)

KB

t ė s " choras, svečiams prita S™
riant.
Apskritai imant, visas įspū
dis iškilmės geras. Gražiai pa
sirodė vakaro rengėjai papnošdami Atstovų stalą gėlėmis ir
sienas vėliavomis. Gerai, kad
ir tax iškilmė buvo viename iš
seniausių ir aristokratiškiau
sių Chicagos viešbučių. Žinia,
buvo šiokių tokių ir trukumų,
bet jų neminėsiu.
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ENGLEVVOOD APYGARDOS
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LIETUVOS MISIJOS

Nedėlioj, vasario 15 d., S
SUAREŠTUOTAS JAUNAS
vai. vakare, ruimingas prieš
PAKVAIŠĖLIS.
kambaris Auditorium viešbu
•
čio—bankieto salės—(ant 9-tų
Užpuldinėjo jis moteris su
S. Valstijos liuosos nuo užpuo
lubų) pilnas buvo publikos.
plėšimo tikslais.
limo.
:
Visi nekantrauja,
išsivelka
i
Praeita sekmadienį La Šal
•
Englewood nuovados polici ploščius, žiuri į ilgą salę, pilną
ie viešbuty j įvyko Knight of ja suareštavo vieną jauną pa baltai užtiestų ilgų stalų ir
Columbus, organizacijos su kvaišėlį, kurs tomis dienomis laukia brangių svečių—Lietu
•
(p
•
sirinkimas. Susirinkime bu buvo užpuolęs gatvėse visą ei vos Atstovybės. Galų gale duo
I
vo garbingų
žmonių
kalį lę moterų ir kai kurias iš anų tas ženklas priėmimo komisi
Dabar šiek tiek apie publiką.
jos, pasiuntė visus prie> stalų Myliu mūsų lietuviškus vaka
Tai nepaprasta proga susipažinti su Gerbiama Lietuvos Misija ir išgirstįjįuo jos abotojų.
Tarp
anų
buvo apiplėšęs.
pie tikra Lietuvos stovį, jos ateitį ir ko reikia mūsų Tėvynei, idant taptų neprigulmin—sėdo svečiai kur katras su rėlius, dažnai juose lankausi il
admirolas Benson ir iš krimiKai-kurios buvusios užpul
ga. Mes turime skaitlingai susirinkti ir priderančiai pagerbti Alisiją, pirkdami dau
spėjo, tik prie vidurinio stalo, su džiaugsmu tėmiju augantį
nalio teismo teisėjas Crowe.
tos moterys suareštuotame pa
giausia Lietuvos Paskolos Bonų, parodysime tikrą savo Tėvynės meile. Tegul nepasi
pirmiau susodintos buvo kelios nmsų jaunime mandagumą,
Admirolas Benson kalbėda žino užpuoliką.
•
lieka nei vienas Knglowood Lietuvys ar Lietuvaitė neatsilankę į minfctfj. vakar.*}.
įžymesnės
mūsų
ponios
(žmo
svetingumą,
kultūringumą.
Sa
mas pareiškė:
•
Lėšų apmokėjimui 10 c ypatai.
Lietuvos Bonų
Komitetas.
Praeito šeštadienio vakare nos bankininkų, krautuvininkų,
•
kau jaunijue. nes jaunimas
*' Amerika v ra liuosa nuo
Mrs. Edna Jacques, 2721 Wi- dainininkės ir t. p.). Drauge
.1
daugiausiai pramogėlių suren
užpuolimų. Musų armijos ir
nona £at., pranešė policijai a- su svečiais inėjo ir Atstovybės
gia (ypač Vyčių organizacijom
karės laivyno atlikti darbai
pie užpuolimą. Mrs. Jacąues nariai su priėmimo komitetu.
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHuuiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiitniiHiniiiHijĮ
jaunimas). Bet šiame pokylyje
praeito s karės metu nuo kuo- buvus užpulta arti jos namų.
Komitetas labai demokratiš g e r o k a d a l i s p u b l i k o s k a ž k o d ė l
geriausia intikina, kad išlau
" J i s nutvėrė mane", pasa kas: ir paprasti darbininkai,
kinis priešininkas negali padė kojo jinai, " i r atrėmė į kru
priminė, berods, Dionizo Poš
ir
proi'esijonalai,
ir
kunigai.
ti kojos mūsų žemėje.
kos vaizdelį, kuriame rašė jas
tinę revolverį. Pasakė norįs
" K a r ė s lavynas buvo kriti pinigų. Liepė man tylėti ir su
Pradėta valgyti. Prie stalo nupiešia tipg, lietuviško atkak
kuojamas karės metu. Taip el juo eiti į tuščius lotus. Nu tarnauja juodukai tarnai. " B i  lumo ir storžieviškumo, kiiris
giasi visi tie, katrie nežino lai sivedęs tolokai nuo trobesių r u t ė s " choras sudainuoja porą nieko ųegerbia. Vaizdelyje nu
vyno priedermių ir pasiunti- apmušė ir atėmė žiedą vertės dainelių, diriguoja p. Stasys pieštas tipas kietarsprandžio
nvbės. Kritikai savo išvadas
Šimkus. Daineles " B i r u t ė " kaimiečio, kuris stovi ant šven
$100. V
paremia tuo, kad mūsų laivy
Mrs. Jacąues sakosi jinai dainavo gražiai. Vakaro vedė toriaus, kuomet vyskupas lai
ne karės metu žuvo mažai
rėkiusi. Bet jos šauksmo nie jas (iš piogramo sužinojome, mina žmones; kaimietis stovi
žmonių. Tuo remdamiesi jie
kad tai buvo Hon.Jos„T.Elias). su kepure ant galvos. Vysku
kas nenugirdęs.
=
sako, kad laivynas mažai vei
pas
pastebi,
kad
reikia
nudeng
Jisai
pasakė
dvi
prakalbi—an
Tas suareštuotas niekšas
kęs."
taip pasielgęs su daugeliu gliškai ir lietuviškai. Prakalbas ti galvą, bet kaimietis jam at
Admirolas Benson intiki- moterų.• Pagalinus pavvko po- gadino nemokėjimas tųdviejų sako: "Tėve, jeigu tavo ranka
m 0 susirinkusius, kad mūsų | , i c i j a i fi s l l * i u p a
kalbų. Ragino susirinkusius tokią šventenybę turi, tai kodėl
šalies laivvnas didelius darbus
prie vienybės. Girdi, ar kas ji negali pereiti kiaurai per ke
atliko. Kad nežuvo daug žmo TAI BENT GERAS ŽMOGUS "nobažnesnis" (?), ar kito- purę?"...
nių, už tai reikia džiaugties
Šiame bankiete kaip tik ir
kis (?)—visi turi sueiti į vie
i r dėkoti Augšėiausiąjam.
Tas geras žmogus yra poros nybę. Sakėsi nevažiuosiąs pats apsireiškė toki pat psichologi
Nes karės laivvnas šiandie apartamentinių namų savinin į "seną krajų, M bet ragino pir ja kai-kurių svečių. Buvo gera
yra tikras mūsų šalies papuo kas, Henry E. Miller. Jis turi kti Lietuvos bonus. Paaiškino, dalis inteligentiškos publikos,
šimas. Tr jis įsigijo garbingą namus po num. 4720-26 Creen- kad lietuviai Suv. Valstijų bo- švarios, mandagios. Bet gero
vardą pasaulio istorijoj.
\vood aye. ir 5133-43 Greon- nų išplikę už 32 milijonu dol. ka dalis nebuvo net tinkamai
Admirolas išreiškė troški \vood ave. TiiQse namuose gy ir tasai esą užrekorduota Wa- nusipraususi, nei dailiai susi
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų
saviškiams
Lietuvoje?
šukavusi.
Kai-kurie
svečiai
taip
mą, kad Suv. Valstijų laivy vena 42 šeimvnos.
shingtone.
Kadangi tiek daug pinigų Jau yra siunčiama per Bendrinę Ir keliai persiuntimui ant tiek pa
sau sėdėjo, kaįp namie prie
nas butų didinamas. Sakė, rei
lengvėjo, kad dabar
Kuomet kiti namų savinin
Taip-gi iššaukti buvo kalbėti
t
kia pasidarbuoti, kad mūsų kai pakelia samdas ligi 100 šie asmenvs: kun. F . B. Serafi- krosnies, su "svederiu," be ap
Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
laivynas užimtų pirmąją vietą nuoš. ir dar daugiau, Miller nas. J o kalba entuzijastiška, siaustų. Moterėlės su nevisai
švariai išskalbtomis bliuzelėpasaulyj.
2,000
auksinų
100
auksinų
$2.00
40.00
pasitenkina 12 — 15 nuoš. Sa energinga.
>»
>»
mis. Prie stalq nors ir buvo E
Teisėjas Crowe susirinl>ų: ko, kas reikalauja daugiau
4.00
3,000
60.00
200
Kalbėjo j). Stasys Šimkus.
1
servetukių, bet " p u b l i k a " pa
šiems papasakojo apie Kata kaip 25 nuoš., tasai y r a profi80.00
6.00
4,000
300
s
J o kalba jausminga, balsas
valgiusi ūsus nusišluostė su 55
likų Bažnyčios nuopelnus šioj terininkas ir pakenkia pats
yy
>>
skanius; kalbą vartoja gryną.
8.00
6,000
400
100.00
S
atvirščia
ranka.
Pavalgę
ir
iš
7
šalvj. Nes Kataliku Bažnvėia sau.
•
?>
J i s trumpai nupiešė biografi
S
10.00
500
9,000
150.00
ėjo
sau,
nelaukdami
ne.i
pro
cia daugiausia kovoja prieš
Del to žmonės gerbia Mille- jas Lietuvos atstovų ir pats
yy
20.00
*
12,000
1,000
200.00
"
gramos pabaigos.
visokį piktą.
E
rį.
pirmutinis pasižadėjo už visą
\
Katalikų Bažnyčia, sakė
Šiame vakar* aš bent tikė
Aną dieną buvo jo gimtuvių šimtinę bonų paprikti.
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
teisėjas, visais laikais kaip diena. Keliolika žmonių iš jo
Kun. 1L J. Vaičiūno kalbos jausi mandagesnių svečių, bet,
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į viena mėnestitrūpinama uolą stovi prieš
nes) laiko.
apartamentinių namų atėję jį visuomet turi gražaus humoro. matyti, buvo daug "veikėjų" S
^Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus
persiskyrimus porose, prieš
pasveikino ir davė dovanų. Tai-gi ir šį sykį jo kalba dar iš p. \Voodmauo karčiamos
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.
laisvąją meilę, gimimų kon
*
Tas turi didele reikšme.
labiau padidino jo popuiiariš- svetainės. Tai nariai tų drau E
trolę ir prieš bolševikizmą,
gijų, kurios turi šventųjų var
Lumą.
kurs yra visokio pikto versmė. JAUNOS "ARTISTĖS" BUS
Nuo Susiv. Kareivių Am. dus, bet išbraukę velykinę išpa
žintį iš savo konstitucijų. Mane |
120 TREM0NT STREET,
BOSTON, MASS. |
"DEPORTUOTOS."
kalbėjo
Dr.
Biežis.
Su
laiku
jis
SU DAIKTAIS PRAŽUVO
tai visa s stebino ir. liudnino.
pataps
vienas
iš
geriausių
TiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisirTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiifitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif
NAUJA TARNAITĖ.
Policija atrado gatvėje ir kalbėtojų. Jisai vartoja gražią J a u kur, kur, bet čia kaip tik
Mrs. Walter A. Scott, 1411 paėmė savo globon Jean War- lietuvišką kalbą. Kalba protin reikėjo mandagaus užsilaiky
PRANEŠIMAS.
PRANEŠIMAS.
No. State gat., aną dieną nusi-*) nicka ir Rose Michalacb, 13 ir gai, patrijotiškai. Klausant jo mo. Pasirodydami nekultūrin
samdė tarnaitę. Šita atsiliepė 12 meti).
kalbos įgauni įspūdį, kad tai gais ir neišauklėtais prieš sve
Liet. R.-K. Amer. Labd. Są Susv. Am. Liet. Kareiviams.
Pasirodė, abidvi mergaitės kalba tikras lietuvis—inteli timtaučius, žeminame Lietuvos
sulig paskelbimo laikraštyj.
Gydytojas ir Chirurgas
jungos Centro mėnesinis su
vardą
ir
sukeliame
svetimtau
pabėgusios
iš
namų
Detroite.
Pasisakė esanti Ethel Mann,
gentas. Kalbėjo taip-gi p.
Ofisas 4930 W. 13 S t
Gerbiamieji kareiviai ir rė
sirinkimas bus seredoje, vasa
čiuose
abejonę
apie
lietuvių
ci
Chicagon
atkeliavusios
įstoti
^ 49 Ooart
daili,
apsukri,
išmintinga.
Streychmans, išlavintas ame
mėjai
!
J
a
u
praėjo
suvirs
sa
rio
25
d.,
š.
m.,
7:30
vai.
va
R e * 1129 W . 4 9 A t f
Mrs. Scott davė jai darbo, gi krutomų paveikslų kompani rikietis, kurio proseniai kilę iš vilizaciją. Čia nebandau že
Telefonas Cicero ICSt
vaitė
laiko,
kaip
pas
mus
apsi
kare Dievo Apveizdos para
minti
mūsų
darbininkų
žmo
Ofiso Cicero 49
pati išvažiavo į vidumiestį jos artistų kuopom
Belgijos. J i s puikus kalbėto
lankė gerb. Lietuvos Atstovai;
pijos
svetainėje,
prie
Unjon
EAMRAMK
LTJCTUVIfiKAI
Policija " d e p o r t u o s " jau jas ir didelis lietuvių prietelis. nių, tik apgailestauju tą mūsų
su reikalais.
ir 18-tos gatvės. Cliicagoje. jau turėjom progos priimti sa^
nekultūringumą
ir
uesiskaitj-Sugryžusi namo nerado tar nas " a r t i s t e s " į Detroitą, iš
Tarpe kalbų dainavo mūsų
vo kolonijose, bet visgi dar neValdyba.
kur
iškeliavo
tėvams
nežinant.
mą
su
mandagumo
taisyklė
naitės ir namai buvo apkrauplačiai žinomos žvaigždutės:
nebuvom išgirdę ko nies per
TeL Drover 7041
mis.
Čia
juk
buvo
visi
nebiedistyti. Viskas paimta, kas tik
p-ia Ona Pocienė ir p-iė M, Ra
taip ilgą laiką laukėm. Bet at
IŠ BRIGHTON PARKO.
APIPLĖŠTA
DIENOSį
METU
ni
žmonės,
bet
toji
"
o
kas
jis
buvo brangesnio. Ir priede
kauskaitė. Jos abi "malonios
eina ir musų diena: išgirsim
LIETUVIS DENTISTAS
m
a
n
"
dvasia
yra
nepageidau
dar žiedas vertės $100.
girdėti—gražios
pažiūrėti,''
visa
ko
tik
žingeidaujam.
Valandos: euo • ryto iki » vak.
Holden parke dienos metu
Seredoje, vasario 25 d. McSakoma, jog visų daiktų nepagal sutarimą
užtai ir publika parodė joms jama.
Tai-gi visi, kaip vienas, S. A. -4712Nedėliomis
SO. ASHLAND AVKNLEj
keli
plėšikai
užpuolė
praei
Kinley
parko
svetainėje
įvyks
galėio išsinešti. Tas turėjo but
savo pagarbą trukšmingu del
art) 47-tos Gatvės
Demokratija yra ,brangi ir
L. Kareiviai pribukite į susi
nančią
Miss
Maud
Lyncb.
At
susirinkimas
L.
Vyčių
36
kuo
atlikta su automobiliu.
nų plojimu ir iššaukimu at reikalinga. I r mūsų Lietuvos
.».».
rinkimą seredoj, vasario. 25 d.
ėmė $8 ir laikrodėlį.
pos. Posėdis prasidės 7:30
kartoti.
respublika yra ir turi būti
8-tą vai. vakare į Mark White
vai. vakare. Visus narius
PLĖŠIKŲ DARBAI.
S
Galų gale prabylo ir atstovy tikrai demokratiška, bet reiktų
kviečiame
laiku, susirinkti. Sąuare svetainę ant 29tos ir
bės nariai. Pirmas kalbėjo ma atsiminti, kad nė kiek nenusi- Reikės apkalbėti daug svar
Sekmadienio vakare keli
I Halsted gatvių. Šiame susirin
PIRKITE
IilETUVIS
dėsime
prieš
demokratijos
dės
joras
Žadeikis.
Tai
vyras
plėšikai užpuolė Frank Nembių
dalykų.
|
|
G
Y
D
Y
T
O
J
AS I R CHTRDRGA8
kime
turėsime
gerb.
Majorą
P
.
LIETUVOS PASKOLOS
nius,
jeigu
eiplami
į
svečius,
"stuomens
ir
liemens,"
gražus
Ofisu
tr Gyvenimo rW*«
cek, 6622 .So. Artesian ave.
Valdyba.
SS&2 So. Halsted Str.
BONUS
Žadeikį,
Liet.
Militarės
Misikareivis, rimtas kalbėtojas. pagerbti gerbtinus žmones,
Valaadoa: nuo t iki t l ryto: nuo S iki
Niekšai žmogų apdaužė ir panuo 7:M Iki 9:90 vakarei
jos', pirmininką, kuris suteiks 4 po pietų:
Kalba vaizdžiai, gražiai. Neat neužmiršime ir savęs pagerbti,
Telefone* Yards E*#4 ,r *™ ^ * ,
ęmė $22, skrybėlę ir palaidinį.
IŠ TOWN OF LAKE.
lOflsas: 4712 So. Ashland Are.
kartosiu jo kalbos turinio, lai apsivilkdami švariais ir tinka
mums daug svarbių ir linksmų |VaL
Tai įvyko apie 8:00 vakare,
4:»0 iki 7 v. vak.
Telefenae D r e v e i 7*4t
mais
drabužiais,
nusiprauzdakiekvienas
lietuvis
savo
Ko'icPAIEŠKOJIMAS.
žinių. Į šį susirinkimą ineis tik
vidnmiestyj, kur gatvės gerai
Pranešimas.
nijoj stengiasi išgirsti Lietu mi,susišukuodami ir elgdamies
apšviestos.
tie, kurie priklauso prie S. A.
Moteriškė su keturiais vai vos atstovų kalbas. Pabaigoje mandagiai ir kultūringai.
Alumnų 1 kuopos savaitinis
L. Kareivių.
kučiais palikta Skiemonyse kalbėjo p. Vileišis—vyras gar
Mūsų spaudoje, apart politi susirinkimas įvyks utarninke,
GAZO EKSPLIOZIJA.
Taigi patariu lietuviams ka
Utenos apskričio Lietuvoje bingas ir, be abejo, tinkąs už kos ir žinių, pravartu butų vasario 24 d., Davis Sąuare
Continental Can Company, paieško savo vyro Petro Žybo, imti tą augštą vietą, kurią jam įvesti ir mandagumo ir "pub
reiviams ir ne kareiviams, ku
dabina žmogų, vartokite SenPark
svetainėje.
Pradžia'7150
22 ir Halsted gat., rųsyje aną kuris prieš karą buvo Ameri Lietuvos valdžia nuskyrė. Jis likos auklėjimo" skyrius.
ftayto
Plaukų Tonika. Galima
rie mylite Tėvynę ir jos Neprivai.
vak.
gauti pas:
naktį du darbininku taisė ga- koje, o dabar nežiną kur yra. diplomatas—mokėjo ir rim'ai
Svečias.
gulmybę, stokit į eiles Sus.
zines dūdas. Ištiko gazo eks- Jei kas ką žino apie ją gyvą pakalbėti ir ponioms vieną kibi
Visi alumnai teiksitės . susi-4
THE SEN-RAYTO CO.
—
pliozija. Abudu apdegintu ir ar mirusį, teduoda žinoti p . malonų komplimentą pasakyti. Lietuvos Misijos Antrašas: rinkti, nes turime daug svar Am. Liet. Kareivių.
Branch JTo. 1
sužeistu. Rųsyje i r visam bus Al. F. Stankui 1230 E. 9^th
Vakaras užsibagė tauios 257 West 71 str., New York, biij reikalų aptarti. Kviečia
J. J. Zamkus,
3238 So. Halsted St.
te padarvta nuostolių.
Str. Cleveland, Ohio.
himnu, kurį dainavo "Biru
Valdyba.
N. Y.
S. A. L. K. Rast.
KATALIKŲ BAŽNYČIOS
NUOPELNAI.

PRIĖMIMAS

SEREDOJE, VASARIO 25, 1920

H. BUCK SVET., 6103 S. State St. Lygiai 7:30 vai.
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