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Talkininkai gavo he.
PASIKĖSINTA PRIEŠ SER 

BIJOS REGENTĄ.
80 VIETAS VALDO ITALI 

JOS MIESTĄ.
OLANDIJOS LAIVYNUI Y 

RA PAVOJAUS.

Suleistas jis ir premjeras. Kaunasi darbininkai su karei
viais.

Skaitlingai rezignuoja oficie
rai.

tinopolio

I
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augšūiausioji Taryba
TURI NOTĄ

Kaip šiandie nota bus 
svarstoma.

ap-

- . ------------ I
Londonas, vas. 26. — Augs-, 

tinusioji talkininkų taryba ■ 
vakar gavo prezidento Vil
nono notų Adrintikos jmkrcš- 
vių kinusinie.

Sakoma, kad taryba ims 
šiandie apsvarstyti prezidentui 
atsakymų ir jame išreikštas 
nuomones npie Adriatiką ir J 
apie visokias talkininkų slap
tas sutartis.

Bnvo kalbama, kad ligi ši 
to šeštadienio taryba čia ]ia- 
haigs savo sesiją. Bet dabar 
dc*l gautos notos, turbūt, pri
sieis sesijų prailginti kelio
mis dienomis, jei bus norima 
apsidirbti tuo klnusimn.

Notų paskelbimo klausimas

WMhington, vas. 26. -—j

Prezidento Wilaono atsakv-1 
nuis talkininkams Adriatikos 
klausime* pnsiųstas talkinin
kam* ir vakar batuotas nugš- 
ciausiųjai tarybai.

Valstybės departamentas! 
tuojaus pradėjo diplomatines ■ 
tarybas klausime paskelbti 
viešumon visas notas.

Prezidento noras tuojaus I 
paskelbti notas s|Miudoje, kad.

. |Ni.«aulis žinotų, kame reika : 
Jas, kokių pažiūrų laikosi Ad
riatikos reikale talkininkai ir( 
Suv. Valstijų vyriausybė.

Nežinia kaiji į tų atsineš 
talkininkai, kurie visuomet j-»

pratę vesti slaptų diplomąti- j 
jų. Ir tik nuo jų prigulė* no-1 
tų paskelbimas viešai.
Italai gerbia Suv. Valstijas.

Rymas, vas. 26. — Italų lai- 
, kraštis Messagvro, rašydamas 
; apie Adriatikos stovį ir apie 
į prezidento * IVilsono protestus 
; prieš f^painatuotne Italijos 

troškimus, pareiškia:
“Mes, italai, skaitome ir pa- 

; mirštame pažeidimus, kokius 
[ mums pndHro prezidento Wi|- 
šono nedraugingas atsineši- 
inas (italofobija), nes prezi
dentas nėra Amerika. Nežiū
rint to, mes gerbiame ir mv 
limo Ameriką’’. *

Londonas, vas. 26. — Cen
trai Nvw.s korvs|x>ndentas iš 
ipibu ptuliušu, nud uolėtu UU 
žudyti Serbijos regentas, ka
ralaitis Aleksandras. Jis ir 
premjeras ProtiČ sužeistu.

Karelaitis A leksandras. yra 
antrasis Serbijos karaliaus 
Petro sūnūs. Dėl tėvo senat
vės 1918 metais jam pavesta 
regentu ra.

Karės metu ji- vadovavo 
serbų armijai ir visas laikas 
pasižymėjo ištverme 
paprastu apsukrumu.

Premjeras I*roti<’ yra Ser
bijos veteranas diplomatas. 
Jis andai pakviestas j prem
jerus atsistatydinus Davido- 
vieo kabinetui.

KASDIEN MIRŠTA APIE
3,000 ŽMONIŲ.

ir n*1

DALINĖ PROHIBICIJA NE
DUODA GEISTINŲ 

PASEKMIŲ.

Prisieis atšaukti arba praves
ti visatinę, prohibiciję.

BOLŠEVIKAI SAVIN ART 
KONSTANTINOPOLĮi

tur
kų sostinę.

Londonas, ras. 26. — M les
iu Civ\e xb iumjuj,
pasak depešo- iš Rymo, dar
bininkai pam-obė mnnicipalius 
trobesius ir |w-kelbr sovietų 
valdžių. *

Pasiųsta kariuomenė. Pra- 
I sidėįn ^nrin-mimni. Dnug žmo- 
I nių sužeista. Darbininkų su

kilimai np-ireiškė ir kitose* 
vietose.

PAGROBTAS DAR VIENAS 
AMERIKONAS MEK

SIKOJE.

i

I

Washington vas. 26.
Val.-tvbės departamentas gavo 
žinių, kad vietovėj Mat imi, 
Durargo provincijoj (Meksi
ka) meksikonai plėšikai pa 
gn>l»ę S. Valstijų pilietį Bar- 
ry Hogarty. Pareikalavę i- 
pirkimo.

i Amsterdam. vas. 26. — O- 
taliiUjus kai f.' iun.iuą palie
tė krizis. Nuoinoniaujama. 

ls-
Be
vi- 
di-

i

-
stebisi, kad ir taip dar gana 1 
ilgai gali atsispirti prieš ’gil- ž

suimlvlu i vlĮu-. 
Sergiei Zorin.■-»1

I■

tinę.
l>ul.'-v\ iKų 

grade narys, 
kurs nesenai laivo lankęsis 
Suomijos pamažiuuar, :
kojo. kad Petrogrado žmo
nėms kasdien duodama po 
liertjiini svaro duonn«l‘ Tr 
duona visi aprūpinti.

Tim tarpu prof. Zeidler pa
informuotus. kad žmonėms 
ka-divn -.kirianm ne duonos, 
bot tik i*v vieną aštuntų didį 
svarų kokių tai miltų. Ir tai 
duodama tiek tik bolševikų 
šalininkams, 1x»t toli gražu 
n<> visiems.

Kas čia gali atisakyti vixaa 
tas bais4*nyls*s. palietusas 
w tik Petrogradą, liet dMes 
nę dalį Rusijos.

I

I 
I 
I

_______________________
dėlių karės laivų. Nes laivu-P ’
šioji karė pri rodė tokių Inivų 
nereikalingumų.

Visa šalis labai mažai inte
resuojasi savo karės laivyno 
padidinimu ir visais laivyno 
klausimais. Tvirtinamu, kad 
laivvnas šiandie ne būtinai 
reikalingas apsaugoti savo 
tolimas kolionijas.

To pasekmėje daugelis lai
vyno oficieru rezignuoja ir 
ieškosi civilių užsiėmimų. Re 
zignuojanėių skaitlius taip di
delis, kad vvriausvbė anų 
vieton nesuranda tinkamų 
vvrų.

Knrės laivyno ministeris 
pagalinus buvo priverstas pa
skelbti. knd jis itepriimsias 
tezignavimo mm oficieru, į- 
stojusių tarnybon pradėjus 
1912 metais.

kud nebus galima apsieiti 
laivyno perorganizavimo, 
to, matyt, bus sustabdyti 
si darbai prie kelių naujų

NeaiMpejama eurbainii 
tų.

Gelsingforsas. vn>. 26. .— 
Prof. Hermanu Zeidler, Vi- 
borgv, gavo žinių apie stovį 

bui*u*ioje caru 
' sostinėje. Pranešta, knd to- 
. imi žudo žmones m* lik vnr- 
I gis, šaltis ir badns. Iw*t dar 
' šiltinė, cholera ir influenz.n. '

Ligi sausio 15, š. m., mir-j 
tingumas jmsiekė 3,000 žmo-1 
nių dienoję Karstų dirbtu
vėse dienoje pagaminama tiki 

11,000 karstų. Tad didžiuma j 
i mirusių lavonų išvežama ro ' 
j gėmis iš miesto į laukus ir j 
, verčiama sniegan K* niekur 
j nieko.

Daugelis lavonų suverčia
ma ujH-n Nevon iškirtus ake
tes. Viešieji laidojimai už- 

; drausti. Bolševikų valdžia tei- 
I -ina*i tam tikslui 

j»r»en.'onių. Bet yra 
' kn«l liolševikai bijosi 
laidotuvių. Nes tas 
miniose <lid»*lį įspūdį ir žmo- 
nyse sukelia nepasitenkinu). I 
To visa nenori bolševikai.
Apverktinas sanitarinis stovis.

* Hyvcnimur—sųtygos IVlro- 
grade baisiai m*paki>n4-iamo*. 
-ako prof. Zeidler. žmogui 
per dienų pramisti atsieina a- 
pie .’IO.IHKI lx*nin<> rublių.

Naktimis mieste nėra fivie- 
sos ir visai mažai vandens 
gerti. Namai užlieti vandeniu 
sutrukus nuo šalčio vandens 
dūdoms. Nuobėgos užsikim
šusius. Stovis inisibaisėtinas.

Pirm kokiu menesio šiltinės 
aukų kasdien būdavo apie 
300. Hi.imlie tų aukų skaitlius 
beveik (Misidvigubino. Ir* tai 
tik mm vienos ligos.

Ligoninėm* -antikini neap
sakomai blogi. 3'rūksta jm- 
klodalo, vaistų, nėra muilo ir 
dizi n lekcijos sublimutų.

Juokus krečia iš mirties.

Gyventojai m*t**kę visokios 
rihif*?'. •••

LEGISLATURA VAROSI 
UŽ SVAIGALUS.

i

Sako, kovojanti už valstijos 
teises.PARLAMENTAS GAVO AJ 

RIJOS 8AVYVALD0S 
BILIŲ.

-----------
Londonas, vas. 26. — Angli

jos vvriauay įš
liauš ind 
rijos sacyvaldos bilių. 
hunentas tuojau- ėmėsi 
mojo skaitymo. *

nesamu 
žinoma, 
viešų jų f 
padaro

Stockholmas, vns. 26. —
Perniai Norvegijoj įvesta da- 

; lmė prohibirija. Tas atlikta 
• visuotinuoju gy ventojų balsa- 
1 rimu. Uždrausta pardavinėti 
i visokie aštrieji svaigalai. Pa
likta tik lengvas alus ir vy
nas. Buvo lukeriuojama iš to 
gen) pasekmių.

Bet ajisivilta. Nes kuomet 
miestuose* gyventojai priver
čiami laikyt irs prohibicijos 
įstatymo raidės, sodžiuose ir 
viensėdijose žmonės dirbdinr- 

i si alkoholį ir degtinę ir pla
čiai vartoja.

Vyriausylh* deda ]>a.-tangas 
1 surasti nepildančius įstatymą 
ir bausti.’Bet argi visus išban
dysi ir susek*}, kas kur ką 
veikia. Tani tikslui reikalinga 
visa armija polieijo* ir agen
tų.

Miesto gyventojai tukinu ap
sireiškimu didžiai nepatenkin
ti. Sako, valstiečiai naudojasi 
pilnąja laisve, gi miestelėnams 
uždrausta kad i r ragauti «tip- 
reenių svaigalų. Be to, valstie
čiai pasidaro didelius jiinigus 
is namieje dirbamos degtine*.

Šiandie tad jau -galvojama, 
kas prisieis padaryti an tokia 
priA i biri ja. Sakoma, knd šitų 
dalinę prohibirijų prisieis vi- 
aai atšaukti ir išnaujo žmo 
nėnis paverti ImiIsuot i kiauri- 
man: nr palikti kaip seniau 
yra buvę i vest i šaly; vi-
satinų, ty. pilnų prohibi* ijų.

Geneva. vas. 26 — Čia ap
turėta rusų bolševikų išleista 
brošiura, tnrhut, parašyta pa
ties Lenino. Brošiūroj pake
liamas Konstantinopolio klau
simas.

Statomas paklau.-iruas, ko
kių teisių talkininkai turi 
spręsti apie Konstantinopolio 
likimų, jei šis miestas pri- 
klausąs Rusijai, sulig pačių 
talkininkų sutarimo 1915 iiip- 
tais, kaipo atlyginimas Kuri
jai už jos atliktas karines pa-1 
stangus talkininkų naudai.

Pabaigoje* pažymimu, kad 
bolševikai, jei bus reikalas, 
nusprendę pakelti karę ir opo
komis paimti Konstantinopolį.

t

Valstybes Sekretorius
Jo yra Colby ii New Y orą o. 

Washington. kovo 26. — Iš 
Bnltųjų Rūmų vakar )gi-kel 
V*u, kml virlųje at*islaty<l*j.u 
šio valstybė* aekrelotiou* 

d ansingu prezidentą- \\ ilso^ 
na« paskyrė Bambridge Gul
by i? Nrcr Yorko. bnrnrio*’ 
progresyvės partijos lyderį.

Tuo paaky rimu išdaryta 
dideli* rinrpriza* šalie* val
dininkam*. Nm nei vienam iš 
jų nebuvo atėję* į galvų, kad 
tų žmogų parinks praziitentas
j savu kabineto narius.

» Vien* laikas buvo nuomo 
niaujama, kad valstybė* sek
retoriam veikiausiai bus pas
kirtas pildanty'sis šiandie vai- 
ižt S <M*S' M'iil
PoUc. Be to-dar buvo minimas 
ir karės Ralcer,

*VA-Xi..T. r ĮOAvAi . ifnyo pnetUagni.
Vaknr L’nlhv hnro ikiMtan-

kęs Buliuose Rūmuose. Matė- 
I ai su prezidentu. Jam aplei- 
i dus Bumus tuojaus paskelbta 
1 in pa riteri mn«

Tuojaus, arba už dienos-ki- 
tos tą paskyrimų prezidentas 
induos senatui patvirtinti.

Kiek žinoma, paskirta:- se
kretorių* Colby ligi 1916 me
tų buvo žinomas kaip) karštas 

■mU i mukus mirusiu Rousevvi- 
to. Praeitais prezidento rin
kimais tas ]*at Colby daug

Bet kuomet republikonų parti
jos konvencija nepaskyrė kan- 
<lidntn į pr**zidentus Boosevel
to, bet Htiglv**, tuomet Colby 
tuojau* persimetė demokratų 
partijon.

Colby eina 5i metus.

i

PIRKITE KARĖS TAUPY

ERZBERGERIO VIETĄ UŽ 
ĖMĖ MOE8LE

Berlynas, vas. 26. — Atsi
statydinusio Vokietijos fi
nansų ministe-rio Erzlsugt'i i<< 
vietų užėmė finansų pasek re- 
torius Moeslo.

!k-u{e»iir A 

tung rašo, kad Erri»ergrr at- 
.sfst a lydinę* tik laikinai.

VASARIO 26. 1920.

Chicago. — Aiandie išdalins 
■liesino!a ir .šalta; rytoj grą

žąs oras ir šilčiau.
AiMidir ryte ŽeiniMMMh letn- 

| perą tani 14 laįpeniu.

1. of

auayiM* vakar pagu
lame parlamentui Ai-

Par
pi r-

DARBUOJASI ANGLIJOS 

KAPITALISTAI.

Berlynas, vos. 26. — Angli
jos kapitalistai yra suplenavę 
įsteigti kelias dideles bunkas 
Danzige ir garlaivių linijas 
tarjM* Ihinzigo. Copenliageno J 

l ir Londono.
•

BULGARIJA PERSPĖJA 

TALKININKUS.
i _______
Londonas. vas. 26. Bul

garijos sostinės Sofijos depe- 
šoje iš vasario 20 sakoma, 
kad lemai bulgarų premjeras 
painformavęs visus talkininkų 
atstovus Trakijos klausime. 
Premjeras pasakęs, knd jei 
vakarinė Trakija burianti 
prijungta prie Graikijos, tuo
met Bulgarija neatsakanti už 
pakilusias iš to pasekmes.

Trenkia, N. J., vas. 26. — 
Necv Jersey valstijos hgiria- 
tura 37 balsais prieš 21 pra
vedė “šlapių jų” jau luotų bi
lių. Sulig to kiliam- valstijo
je leidžiama dirbti, panlari- 
nėti i____________________
nuoš. alkoholio.

I’ž bilių balsavo lygiai de
mokratai ir republikonai at
stovai. Bilių paremia valsti
jos gubernatorius.

Rilius bus įrašytas į valsti
jų* įstatymu-* ir prašalės val
stijos kova prieš tai, kad vi
sai ina prohibirija nepaliestų 

valstijos. Byla 
n ugščiausiaai

ir vartoti alus «u

TŪKSTANČIAI IEŠKO 
PRIEGLAUDOS RU 

MUNUOJE.

Rusų aristokratija palikusi be 
jokio užlaikymo.

Bukareštas, ,va>. 17 (suvė
linta). — Eilių-eilės visokios 
rųŠie* traukinių snvažiavo j 
Besarabijos parnbežį su de
šimtimis tūkstančio nnl»ėi*»-• 4
lių iš Odosson ir iš kitų pieti
nės Rusijo.s vietų, ljiukia jie 
leidinio ineiti Rumunijon. 
Kad tuo tarpti Rumunijos vv- 

i riausybė ne-iskubiua su leidi-, 
, nw. Jai n» ra jokios baimės.
Tik vienu*- nesmagumas, nes 
nežinia kur irauti prieglaudos 

išalkusių žmo

I

i
i

j

j tūkstančiam?
į nių.

Tarja* pnln-gėlių yra dauge
lis žmonių iš turtingųjų hluog-| 
ioiių, dar n**>*eMai buvusių tur
tingi), bet šiandie m-turineių 
n**i pavalgyti. Jie paliego pa* 
kiitinivoįu momentu užplii*- 
tant l>olŠ4-vikams.

Pabėgėliai pasakoja, kad 
1 gen. Denikino armijoje simi-

mų.

j čia Imis ils vargas. Toksai vur 
' gos apsiautęs ir kuone, visą 
pietinę Rusiją. Sako, yra to
kių sodžių, kur žmonės dol 
vargo ii ligų lig vieno išmi- 

I re.
i Pačioje < ’ifssoji su gruo
džio pradžia mirtingumas taip 

j buvo pakilęs, kad daugeli.* 
I iavonų nep»laidotų guli vie- 

šoso rietoM’.

Mokėta geri pinigai.

Keliomis }M<skutin«'-mis die
nomis prieš bolševikų užplų- 
dimn. Odessoa gyventojai tie
siog buvo aplipę tikėtų pųr- 
davinėjimo agentūras. Siųly- 
ta agentams po 509 ir 1.900 
rublių tik už vi<*nų guolį trau- 
kinvj arba gnrlaivyj. nežiū
rint kur tie važiuos ir kur 
plauks.

Tarp*- paK*gėl:ų yra dauge
lis buvusios enro armijos ofi-i 
čion*. Tie oficierai tarnavo 
gen. Denikino armijoje. Jie 
buvo sudarę atskirus batali
jomis ir pulkus, trųksbint pa 
prastų kareivių. Turėję gerą 
užlaikymą.

Dabar jie badmiriauja pa
bėgę iš Imlševikų nagų.
Vokiečiai bolševiku tarnyboje

Pasakoja jie apie holševi-1 
kų armiją. Rako, jų armijų* 
ktiogerinurini išrengta, ap-. 
ginkluota ir gerai ]n»valg)-j 
dinta. Bolševikų armijoje tar-Į 
nauja žymi dalia vokiečių o- j

1^* I 
ji»» 

mo ’
Be lavinimo tose mo- j 

su į-
ImiIšvvi- i

I l« IVI ų.
Pirm išsiusiant tuos ofici< 

rus frontan. pirmiausia 
mokinimu bolševikinėse 
kjklose. 
kyklo*e »upnrindinnmi 
voitiais s'mla*snuti* 
kų tikslais.

New 
bus
Suv. Valstijų teisme.

tagislatura. taip lygiai ir 
gulH*niatorius tvirtinu, kad 
šitam atsitikime neape - 
svaigalui, Im*1 valstijos teis*' 
ir asmeninė žmonių laisvė.

NEAPOLYJ GENERALIS 
STREIKAS.

Neapolis, vas. 26. — Čia pa
skelbta- genendis darbininkų 

' H**! *• Grei•....... r*-‘ • •  .............. ———— j
juokus krečia iš mirties. .Tie kuojancių metalo durhininlcų.

Naujų - Naujausios Žinios.

Tik patys ištikinuauriejL ; 
bolševikams oficierai yra eta-1 turim 
troni pirmos eilėn* fronluisc. ] ‘

l’ARYZll S, vn«. 26, — Tv**rinma ir -tiprinama trilypė 
«ųjungn iš Anglijos, Italijos ir Jnponijn- -u tikslu atrienAf 
Prancuzijų, katra priešingu užmegsti diplomatiniu- ryšius 
su Rusijos Imlševikaih. Pastaruoju kartu Prancūzija dar tai- 
rn»-jo sį-tų augščiausioj taryboj Itolševlkų klausime. Bet tai. 
turbnt. vi*ka>. Trilype sąjunga darbuojasi už taiką su Itolše- 
vikuis prisidengiant kmnprumisais. Prancūzija niispremlu*i 
laikriies Suv. Valstijų.

M AS1I1N<iT()N. vns. 26. — Vakar ir vėl kongr*--*- lai
mėjo sausieji , kuomet Missonri val*tijos ut-tovn* Igne, 
demokratas, mėgino keliai* milijonuis susiaurinti išlaidas, 
-kiriiimas įv<—ti šalyj prohibicijų. Ta-ni žygis ne|Mivykv. 
J rohibicijo* palaikymui kas metai bus reikalinga išleisti 50 .Į 
milijoną <lol.

BERLYNAS. va>. 26. 
nų pakilo haisios rintišė- 
žeista ir suareštuota.

VARŠAVA, va*. 26. 
komitetą* patikrino f4»r 
Pranešta, knd į dvi savam salvgo* 
kams. * * ‘

KONbTANTINOPuijj 
atšaukti -mvo

— !>*nkų 
tnik

, vas. 26. 
i utasuKu -44vo Kariuomene iš

' bar ta-iu nutarimas panaikintas

— Anglija buvo nu- 
Ratumo. hnnlraoe ri-

i



2 DRAUGAS'
i

bitn
- 

kvwml ir šio *»lriru»mo« krnŠ 
tiu išlaidus.

Karui ištikus ir Vokietijai 
užėmus Lietuvą, viąj tie pra
voslavų popai ir viri valdi
ninkai pasitraukė iš Lietuvos.

Upradėio* l»uvo per kelius 
metu* vokiečių okupacijos 
valdžia, bet pataigoj 1918 m. 
lapkričio 27 dieną liko suor- 
gnuiauota jnu iiirmasis Ue 
tuvos Valstybės Ministerių 
Kabinėtas, liko išleisti įstaty
mai apie mokesnių rinkimą, 
užtraukta Vokietijoj pirmoji 
paskola ant 100 milijonų mar
kių ir visa Lietuvos admi
nistracija per 1919 met tu* liko 
jau sutvarkyta. Per lų Inikų1 vieno milijardo vokiečių mar
šu t vertas VaUtvhės iŽdAA. i-lktu arba 20-mil. 4Mieriu ver- 
laisjUi pu u*ą kiu*lą to u.-

I
I

mintra* pasekme*. .Tuv senai 
mokantys chemiją anarchistas 
sutaiso smarkesnę bombų, ku
ri plyšdama daugiau sugriau 
ja triobų, daugiau užmuša žmo 
nių. Bemokslis anarchistas I 
negalėtų to padaryti.

Kovojant su pasaulio ardy
tojais nereikia t nik din t i muk- 

i priėjimą 
prie jo; tik reikia prie moks
lo pridėti dorus. Mokslas tei
kia žmogui į rankas daug ga
lingų priemonių. Dora sulai
ko žmogų nuo vartojimo tų 
priemonių blogiems tikslams, 
o užkinko jas į geruosius tiks
lus.

Kaip tik atsirado bolševiz- 
!tia« meu tfrn m?v<!nvnme. knd• v V I
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Amerikos Pavojus.

Visų Amerikos žmonių vie
nybė* kan-s metu padarė di
delių, gerų ir gražių daigtų. 
'l’a šalis urnai išaugo taip, kad 

i stojo pirmon vieton visame 
i pasaulyje. Bet visa ta gražu- 
t“ ma ir didybė gali veikiai su

nykti. jei nebeliks sutarties.
L Y'ra ženklų, kud ta sutartis 
I silpnėja. Nors materijai izmas 
I mokslo srytije jau žlugo, liet 
I nemokrtose visuomenės dalv- r •
! se tebėra mat e rija lizino pa- 
• gi nutyla klaida, buk luomai 
į, turi kariauti tarp savęs, buk 
J jie negali ir nHiiri norėti su- 
p tarties liendram darbui. Jei- 
’ gu ta materijaiizmo paliktoji 
. klaida <lar labinu sutvirtės ne- 
I gu dabar, tai ji gali sugriauti 
| daugiau ir greičiau negu di- 

sutarties pastangos 
Įgalėjo pastatyti.

Netrūksta priežusčių tai 
klaidai stiprėti. Nuolatinis! 
brangėjima* pačių reikalin 
glausiu žmonėms daigtų v<*r-1 
čia darbininkus reikalauti 
nnolat augštesnio užmokesuioj 
iš to darosi nuolatinė priešą*- j 

(. tis grabams darbininkų su 
Į darbdaviais. Tokiu budu luo

mų kova aršėja ir pavoju*
Ameriko* laimei eina didui.

ju šaknis ir jo kenksmas pa
sauliui kyla iš apšrietos ati-
dalinimo nuo doros. Dabar
mums malonu jNižymėti, kad ir
Amerikos vyskupai išreiškia
tų pačią mintį. Tik jie nemi
ni bolševikų, o kalba apie na
miniu* Amerikos reikalus, ru
pi minu ii esi, kad bolševizmu ne 
apsirgtų ir šita šalis.

Žmonių santikių 
pamatai.

Žmogus dirba ir apaeina 
sulig savo minties; dėlto dar
bų gerimins žmonėse laimi 
daug priklauso nuo jų minčių 
teisingumo. Tarp tiesų kuola- 
biaiisiai pasirodančių žmonių 
iipaėjiine yra. pirmiausiai, ir 
ta. kad visi žmonėm yra bro
liai. arba adymai, šita tiesa 
turi savo šaknų ir turi >^ivo 
vaisių. Jo* šakni* yru krikš- 
čiunijuti tvirtinimus, kad visi 
žiuunė.- yra Adomu ir J ievos 
vaikai. Krikščionija praplati
no tą tiesą |Mi*aulyje.

Su ta lieaa pruplito ir jos 
vaisiuj. Pirmutiniui jo* vai
riai buvo įtikėjimas į žmonių 
lygybę*, panaikinimo* skirtu 
mų tarp civilizuoto ir barbaru, 
j m k irt imas vergijos 
pripažinimas teisyb«'*s 
b> reikalo upM*jimu 
su žmonėmis.

Teiayliė ir meilė
pamatu, ant kuriųdviejų sto
vi gera* žmonių nfisėjiuias su 
žmonėmis.

Auklių, 
ir meį- 
žmoniu

yru du

Teisybė sako nudaryk ki

!
I

Valdininkui bando tų pavojų
susfnbdinti laikinomis aštrio
mis priemonėmis,
visuomenės skauduliu

nuglostyti
j vai-

tam, ko nenori kad kitas tau
darytų; neimk nei nenorėk sve
timo daigto. Teisyla* yra apa-
t inė miiH-tojo pamato dalis.

riomis teismų taisyklėmis. Bet 
tat visa neišgydo ligos, nepra į 
šalina palojau*. Ir pavojinga! 
yra nematyti* kad to* priemo-Į 
nt*K m*pusėkmingo*.

(ialiimt Bergerio neįsileisti 
į kongresų, galima penki* ki- 
ib/USv f*. A* •• %♦ . «%• 1

Ib* teiuvliės d* negali Imti tvar

Memorandumas Lietuvos 
Misijos.

(Tąsa.)

Lietuvoje-gi, ačiū pigiai dar 
biuinkų spėkai ir skaitliiųptu 
neapdirbto*) medžiagų* turtui, 
prie tinkamai sudarytos par 
juras komunikacijos galėjo ir 
gali tvirtai vystytis įvairios 
pramonės šakos, kaip medžio 
apdirbimas. įvairių odų išdir- 
binias, tekstlinu (amlimo) 
pramonė ir tt. Kas link odų iš
dirbinio, tai paskutiniu laiku 
susidarę Lietuvoje buvo cen
trai, knip Kiaulini. Smorgo- 
mua, \ ihuu*, kur odų pro
dukcija jvariekė augšto lai lįs

parsivežti produktų* kad juos 
toliau į Rusiją pardavus, kur 
įvairių šiandian stoka ir kurių 
kainos yra didžiai angštoa. Be 
tu susitverus naujai Lietuvos 
valstybei, jos valstybiniam u- 
kiui reikalinga dang mm jų iš
dirbinių. Taip Lietuvoje šian
dien jau yra plačiųjų geležin
kelių arti 1900 kilometrų ir 
siaurųjų apie 800 kilometrų, 
kurių liendroji vertė išneša 
nemažiau 4(X) milijonų rublių. 
Lietuvos valdžia yra jau nu- 

. pirkus iš Amerikos didi šarve-
*uų. bvl ulviljje Aųikes dau

lokio pinigu vertėti puolimu, i 
U«4uvo» • ValdžiM yra suma 
muši išleisti savu “eurrea- 
cy”, paremtų nnt pastoriai 
valiutos kitų valstybių. Tų tok 
•5* norima pavesti susitvėru
siam Lietuvos Valstybės 
Bunkui tai* pat pumaiais* kuip 
Vokietijos Reichbnnk arbn 
iJveicarijosTnntos Bankas. Aių 
pinigų išleidimus galima?, 
jeigu išleistieji pinigai bus 
padengt i 
valstybių 
vertėmis 
pakeitus 
Lietuvoj pinigus maždaug ant

pastovia svetimų 
valiuta ir- kitomis 
ir prekėmis. Kad^ 
visus kursuojamus

Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir De»gmix Mokykla.
Musų* !rt«ni» tr mokymu Jų»
trumpu laiku iAmok*lt« rlra nul

io - <_■
M«* turimo dldJLtaualua Ir goriau- 

-alų. kirpimo, dtesninf Ir Mūvimo 
'įMyrtM. kur klokvienaa fauna *orao 
praktikos tMMinuklcMlamaa

Vbuo** siuvimo akyriuom inAAmoo 
| r.romoa aloklroa a*«a-

Krlcvlaam k lok vien. titatll bliu ko
kiu* laiku. <a<mo ir ur vakaruia, l><- 
■lituoti ir paailuUb^ti dol rsiiTSM-

Patiem* daromo, sulig mlaroa, rt- 
aoklp aUUaua ir JydUo d bot kūriau 
:.>ndV knygų*.

MASTJSR DESIGNING
, SCHOOL.

1. V. Karolcka, Vedėja.

iu o ir ant kelių dešimčių mi-1
šių1Ii jonų buvo išvežiania

produktų Rusijon. Aide to ėjo
pirštinių ir batų išdirbiniai
kurie buvo gabenami Rusi
jon. Pagaliau Baltstogės tek

ginu. reikė* tiesti nauji gele
žinkeliai, kad palengvinus su

dn skyrių, suorganizuoti mo

sisiekimų.su
da). reikės
(KlaijM'.ios)
*vti
linu

nauji

Memeliu (Klaipė
įtaisyti Memelio

jiortas.
laivai.

įsitai-
I*Hgn-

kesnių rinkimai, sudaryta vie
tos milicija, sutverta kariuo
menė, nustatria vietos savi- •r
valdybės organai. Visas ad-

gyvena

■EH*a pnrniiiitt «* .>vn jvttiū 
valstijos teimlavių. Bet dėlto 

■ neišnyks nei. Korijaiiznins. nei 
F pavoju* iširti darbo sutarčiai. 

• Da gi priešingai. Tokio* prie-! 
fuonč* laimi Irjigva išnaudoti 
bolševikams. Jie jomis gali 
nuteisinti šiaip nepairiMnaintis 
«avo tižsipul'bnčjimn* ant šio-1 

es jstaigų.
Tikras būda.- prašalinti pa

vojų yra nuoširdus Ameriko* 
principų pildymas, šios šalie* 
varlca ižrina iš visuomenė.-. 

pritarimo. Jei visuomenė yra 
/ratusi mintyti teisingai, jei 

ji pankui ir aju-vina taip kaip 
mintij'1 tai tada tvarka yra 

na ir jmvojai išnyks-► ne»l*t>joti
L 4*

" 1 iraokinti žmones teisingai 
mintyti yrn tik viena uždavi
nio dalis. Ji prašalina nežino- 
jimo ir klaidos tamsybe*. Bet 
to dar negana. Kaip mėsos be 
kaulu m |*a*lo' i, taip ajievie- 

8l*e doro# m-iidnru tvarku.- 
įtofu*, th*'i jų metikiuose. 

Didelė apšvicta patekusi pri<* 
row1nrnc «ąjrin<*>4| gal’ nedidinti 
<0 nedorėlio blogumu kenki*

kos. Neteisylė- ir anarchija y- 
rn labai u r tymos gimini**. Jie
dvi visuomet būva viena kitai 
motina.
Tečiau* neužtenka vieno* tei- 

šyla**, kad žmonės gerai ga 
I0« . •« A••*»*«*/•«**•«.• ♦ »»j •'/•r*/ •• UMIUUVlIH^.

Dažnai apie, to imties daigto 
teisingamų du priešingu as
meniu visai priešingai minti
ja. To pati*** daigiu rvikalau- 
ja abu ir abu remia*! teisybės 
dėsniais. Daug esant atsitiki
mų. kuriuose tie dėsniai ne- 
pKHwlo aiškini kmn minėtasis 
dnigtas 'turi prigulėti, daug 
atsirnn'la ir ginčų ir nesuti
kimų ir Isdvarkės.

Tada imsinslo meilės rei- 
kalas. Ji sušvi-lnina ginčų už 
nuosavybę ir už teisų. Meilė 
nuramina įsikm-šėiaviisius jau- 
sinus. ir t adų žmogų* geriau 
j minai o, kur teisybė stovi.

Meilė žmonių suntikiuose 
rmfenlinm. .tur ?r bilipmc tik**.- gi Ii
luina. Beturtis jaunikaitis ne
turi teisės reikalauti, kad ki
ti užmokėtų už jn ėjimą i mo
kslu*. Meilė leidžia juos į 
mokslus tuksiančiais. Ji ue- 
i’urigųoia. tankiai pe-i t ai kan
čių prigavikų. Iš keleto tuks
iančių pasitaiko vienas kitas 
talentingus asinuo. kartai* uet • •■ •-n » : l’w » 0 • • •

Mus tnutojA kol kas maža 
\

•>

l<** ruiaelų uul Uiajpa *uuiu*
turėti jų užtikrintą padengi
mą arba, kitaip sakant, už
traukti jm skolų. Amerikoji*

skaitlinga Lietuvos
piliečių kolonija, kuri tur

!SWS1-

nešimu.* su Amerika, todėl ir
»ndiHktrHcijų HparHtas jiateko nuolatinu* pininginius

naujos kariuomenė* į pačiu Lietuves gyventojųv
stilnės išdirbiniai pradėjo vi* 
plačiau jdatintis ir leiaia gerų 
ateitį tai produkcijos šakai 
Lietuvoji*.

Iatike kum dauginiui* muši 
nu ta|N> Vokietijos sąmoningai 
išnaikinta ir išgalienta Vokie
tijon. kad tos pramonės išsi- 
vystiiuų pilnai užmušus ir lai
škui užviešpatavus patiems 
imt 1o* rinkos.

Dabar vokiečiai liku iš Ur 
tuvo* prašalinti. Visa.* kraštas* 
apsivalęs nuo liolševikų. norė
tų veikiai kibti prie išdirbys-1 
i**.*, prie |at*tovi<»* produkcijos. 
Priseis |airsigalmnti iš svetur 
įvairių mašinų ir vienoj ar ki
toj šakoj užvesti naujų pro
dukciją. Iš kur Jai* tos maši
nos gaunamos! Mums aišku, 
jog šios mašinos tinkamiausia 
bus gaunamo* iš Suvienytų j 
Valstijų. Todėl musų pramo
nės |uikei imas pirmoj eilėj 
pridarė* nuo tinkamo susisia 
kimo «u Suvienytomis Valsti
jomis. Iš tu priseina atkreipti 
domų į vieną momentą: Ame
rikoj gyvena didelė Lietuvių 
kolonija, kuri čion pramoksta 
ant tinkamų mašinų įvairaus 
dariai. Daugelis kas iš šių at
eivių mano grįžti Lietuvon, 
liet parsigalienę iš čion tinka
mas mašinas ir įrankius, kad

I

ir Lietuvoje galėtų užmegzti
tinkamai produkciją.

Tas patsai turės atsitikti ir
prakybos srityje. Lietuva no-
rė* įrigulmnti pu* save netik
produktus, kurie rnusų krašte
gali gauti prasiplatinimo, bet 
kaipo tarpininkai jie ieškos

-------s— —-*

Sibiro Lietuvių 
Žinios.

Gavome porų numerių luik 
rūsčio, vadinamo Sibiro Lie
tuvių Žinios. Įmik rašteli* yra 
maža* ir plonus. JiM apnusdi- 
namas ant tos pupoms. j ku
rių pirkliui jvvuioja parduo- 
daumusiuz daigtų* įteikdami 
juos pirkėjam*. Men tarime 6 
ir 7 numarius, išėjusiu* iš 
Tomsko K ir 15 lupk ličio pe
reitų moty, Uii kraštelio kai
na* nežinia ar visiem* me
tams ar vieno numanu ym 
trys rubliui.

Jo raidė* ialmi gražio*, v- 
|*a Lingu i kailiu yru puiki. Mat 
laikrašti* leidžiama* pu arty, 
n liausiu profesoriau* liūgo* 
*>*.**• X...**«• IS- .1..l«4.

t

Ir M «4 M 1*4 ,,»M **r> -T- 11-Į|JJ<V.IUIW. ,•%**•**.«*.,, «M« * U. I

Kazy* Pabrėža. Ui ik rašt i* iš- 
eiua koo|M*ratyvų mj jungo*' 
-puurtuvėje. Vietoje tuln tik 
rų lietuvi Aky raidžių š ir ė

yra meiles, ypač kantrios mei
lės. Jaunieji baru senesnius; 
senesnieji to pabarimo m «i- 
kenėia. 1? to kyla piktumų ir 
(nulos stiprybė eina mažyn.

tinkama- 
ginklais

ji* 
ir 

rei*

užlaikymas, 
aprūpinimas 
amunicija lygiu bildu 
kalaus naujų prekių iš svetur.
Suvienytos Amerikos Valeri
jos tur ganėtinai šių prekių, 
jos lengvai gal būt Lietuvon 
dastatoinos ir čion atsiden
gia nauja sritis ekonoiuiniiun 
Lietuvos susisiekimui su Su
vienytomis \alstijomi*.

Nupiešimui finansinio Lietu
vos lydėjimo reikia pažymėti, 
jog Rusijos valdžia išrinkda
vo nu<> šio krašto žmonių iki 
55 milijonų rublių formoj į- 
vnirių mokesnių ir }telno uuo 
žemėn ir girią, kurie dau-
ginusiai ėjo įvairiems ben
driem* valstybė* reikalams j 
<*entraij Rusijos iidij užlaiky
mui kuriuoineuės ir visos 
daugybės svetutf*-* kraštui 
iidniinistrarijos. Vietos kul
tūroj įstaigoms tęk«iavo su
lyginamai labni mažai. Pa- 
vyzdžiui Lietnvoo švietimo 
reikalams Imdavo asignuoja
ma nedaugiau 2 milijonų ru
blių, o pulaikymui pravosla
vų bažnyčių ir jų dvasiškių, 
nors vietos gyventojai visi 
katalikai, buvo asignuojama 
daugiau 4 milijonų rublių. Vi
si Lietuvos valdininkai nuo

ranka*. Per 1919 metas tapo 
surinkta iš paliiHisuotų nuo 
lH»lševikų ir vokiečių okupaci
jų šulių api«* 60 milijonų intii- 
kių įvairių invigų ir visi tie 
pinigai liko stimiudojauii vie
tos reikalams. Taip i>avyzdžiiu 
mokyklų nėkulauis išleista 
vienais metais virš 10 milijo
nų markių, palaikymui vietos 
pramonės ir prekybos išleistu 
apie 8 mil. markių, ūkių at
statymui ir įvairiems ūkiu 
reikalam* išleista iki 12 mil.' 
markių. Lietuvos Valstybei 
yra aišku, jog nebegali būti 
jokio grįžimo fu-ie senosios 
Rusijos tvarkos, ka<l kraštas 
iau faktinai susitvarkė be jm- 
g»*llios Rusų mlmim*t i ib-i.įo*. 
Tiesa, dauguma visų išhii<lų 
būtent iki 70$ ėjo nepapras
tom* karo išlaiiiomri būtent 
kariuomenė*
karo vedimui, būtent su bol
ševikais ir w vokiečiais. 
Aiandien daugiau Ireėdnlio 
Uetuvo* yra užimta Lenkijos 
ir kuomet Lietuvos soelinė 
Vilnius ir <lalis (iardyno gu
bernijos pateks Lietuvai, gali
ma tikėtis, jog metinis IJetu- 
vos bi m lieta* lengvai galės 
jiasiekti iki 250 milijonų mar
kių ineigų. kurių stunos užteks 
pilnai ir kariuomenės, ir viaos

! patsai Lietuvos pinigų išlei
di įtut* ruda tiukamiausia ga
lėtų būti atliktas tam tikro
mis sąfygomis Amerikoje. To
dėl ir šioje srityje svarbu už
megzti finansiniai ryšiai su 
Suvienrtomis Valstybėmis.

(Daugiau Bus.).

Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 str.. New York,

N. Y.

išlaikymui ir

I

augštesniųjų iki pačių mažes
niųjų, pavyzdžiui geležinkelių
ar miško sargų turėjo būti ne
vietos žmonės, h(*t atkviesti
ru*aiv prnvosbivni. Tokių sve
timų vnbliniukų buvo Lietu
voje įvuirio*e žinylavr apie 
1(10.000 žmonių, kurių užlni-

spaustuvė vartoja paprastus 
akcentus.

Kukiu vargu tas mylimasis 
l.. ua<» —♦ J

iš paskelbimo 1 iIpusio Nėštu
me numarvje: “Jei negausime 
popuriam* iš kitur, tai septin- 
timiK musų laikraščio numeris 
bua paskutinis.” IVic kitų lai
kraščio vargų prisidėjo ir tas, 
kad Tomsku užėmė bolševi
kai. Tai-gi vėlesnio už septin
tąjį nuniario nei .neteko ma
tyti. Ka* žin ar neišsipildė re
dukcijos griuiio.ii įims. kad sep- 
tintiisia numaris bus paskuti- I .
II IK.

Iš to laikraščiu gaunamo 
patirti* kad Sibiro liotuviai 
skaito .>a\«< Lietuvo* piliečiui* 
tik tam sykiui gyvenančiais 
Sibire. Todėl jie sutariu neri- 
lriwf> « lipln. ,w.l»<7t** R*.> •»>•»c • *-»•— į •• •- 4 WM> -- - w

luri savo Tarybų susidedan
čių iš 16d žmonių. Jie taip-gi 
turi lietuviškų baluli jonų.

Centrali* Sibiru Lietuvių 
Biurus išdminėja pasportu.« į 
Lietuvą ir atlieku kitu, atstu 
vyW»* priederme*.

Gaila, kad Sibiro laimini j 
patuko įm> Im>Iš 
h«u galės išimi

tikai*. Vargu

krašto administracijos, ir sa
vu krašto žmonių užlaikymui.

Svarbiausiu Uetiivos Vals-
tybės reikalu tuo taqm -]Miri-
lieka įveflimas savo monetr-

t
t

I

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dantistas

19**’

V Al AJ*IKM> f Iki 0

f■
rioa sistemos (currency). Ant 
IJetuvoM teritorijos šiandien 
kursuoja vokiečių okupacijos 
valdžios išleistieji Ober Ost 
rubliai arba markės (dvi vo
kiečių markės lygios vienam.^ 
0*1 rubliui).' voki<H*ių Keičiu*-1 
><anauui*<*it<*iuai it rm>M vwn>i 
ir Kerenskio pinigai. Visame 
vokiečių okupuotame krašte I 
buvo Lietuvoj. Ijdvijuj. Uk-I 
rainoj išleista šių Ost-mar
kių npie 1Lį bilijonų, 
liet, sulig apskuilymu, pu 
rioj Lictmuje yra šių Ost- 
mtirkių ant 7<M» 8<m milijonų 
U* tuos pinigus vo
kiečių valdžia yra. supirkuri 
Lietuvoje įvairias prekes ir 
palikus krašte tuos popuriu 
pinigus, kuriuos ji ajisiėtiiėĮ 
keisti vokiečių marke. Be šių 
O.ft-murkių Lietuvoje yra ant I 
_’(x) milijonų vokiškųjų vulaly-. 
Im>h markių ii ant kokių JlM-l 
milijonų rusiškųjų rublių, ku 
riti verto HiAndton 'kihmji l»lt- I •••« --- .*—,— :
*ę markės. Rusijos Kereu*kioi 
rubliai jau visai nustoju savoj 
vertės ir Lietuvoje jau už-į 
drausta vartoti, knip ir Iml-I 
ševikų išleistieji pinigui. Puu ■ 
laui kursui vokiečių markė* | 
drauge mažiuos kursas ir Lie I 
luvoj esančiųjų Ots-markių. | 
kuriu uuAtalyta* nuolat ina* 
Įrnpgi- vnv O • ** ‘

T- _ A . V * ____ .1^ _jtrbe* marke.

■

!
V, W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
OrinM* l»*ctei«.-«o j t

29 South La Šalie Street
Kamtxi*i» 324 

Tri. ('<-airal MM

i
i

JOSEPH a WOLON 
Jeturis Advokatas 

»• BO. LA KAM,E bTfUiJtT 
Urranlmo T#t. Humboidt tl 

Vakarai* 3111 w. 13-n 4 
T*l. Rnckw«U «»»> 

CHICAGO. ILL.
•J*

■
S 
I 
■ 

I

N

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

I Vakarais. 812 W. 33 St Ei
■ TH. Vanh 4M1 J

-----------------------------'-'ir  .■■■!■-J

IU«ld. K3 So. A-iiUiMl BĮ*. Glika«u-

OR. A. A. ROTH,
Hmm. ffytfyttOM Ir ctilrurgu*

8pw4J*Ji»m». M:>tcrV4iu. VyriAktj
UMkv Ir vtov ctmmlAkv M»U

OrtMUU MM te. UMttod su Chk*«o 
TcAcfcte* iMvvrr MM j

VALANUAH: >0—11 ryto 2—3 (m
|H<1« 1—O vak. k«Mtate i o— 1S 4-

m m fU aa m teAA,. !■- . .■■ 1 ...... — ■

j Siunčiant Pinigus j lietuvą »
| Siųskime visus, nes didesnę pusę siunčiamų pinigų pa- ■

silialu

Mite

X
:

iI 
f ___  į i

sisiekim%25c5%25b3.su


Kehr!rladton1*, vasari Ū6 19*0
”; A,.

DRRUGIS 3

MELROSE PARK. ILL

Utarniuko vnkare. vau. 24 
d. Frank ir darnus svet. bu- 
^o surengtas iškilmuigUA pri- 
ėiniimu Luduvog Misijos nu
liui. M*j. P. Žadeikiai. \ <• 
tos lietuviui tame vakare 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų išpirko už 8,000.00. Lie- 
tavos šnuiimns surinkta 
dol. 30c.

Meiroseparkieciai žadu I*. 
1* P. bonų išpirkti už 10,000.- 
oiEZj.. .... \ x

NEWARK. N. J

Vieton lietuviai energingai 
veikia Lietuvos laisvės išgavi
nt dek-i. Turi su! vėrę- L L. 
lamų fiardavinėjimo komitetų 
iš darbščių Ir euergiugti vy*rų, , 
kurie su paMšventunu, dieno- 
įms ir naktimi*, varo agitacijų, 
kad tik daugiau lietuvių išpirk 
tų bonų. Bet te negana. Kiek
vienus lietuvis turi eiti komite
tui pagelbon ir 'visur savo 
(teaugėtos aiškinti reikalų įsi
gyti Lietuvos Laišvės bonų. 
Keikia įtikinti visus tuos, ku
rie nori išsiteisinti bei )iirki- 
rnų atidėlioti ant toliau.

NewatkttA {KiBižyniėju gau
siomis aukomis ti^ynės labui, 
nejndikh nė dalia r užpakalyje.

Tauiista žiūrėk, kad visi 
’ftumstos draugai turėtų pri
sisegę L. L Paskolos ženklelį.

M. Truska.
g I

1STEGER, ILL.

1 50

■*«*"^* ■-*■**■■ ---K
Taippat uiuliuiės sujNtšti ti- 

kietus, įmini t lis dėl buvusio ui- 
g$vviuų vakaro bei ludio.

Po susirinkimo bos indoiuus 
prognuiniK

Inplaukos per 1918 metus.
Nuo draugijų >r pa

vienių sykiu..........
Pasiųsta Ceptran..., 
Lėšų buvo . 
Ižde liko .. • •

$1.417.96
1,379.25

9.38 
.. 29.32

Valdyba

CICERO. ILL.

Susituokė.

Vu&ario 14 d. Sv. Antano 
bažnyčioje susituokė p. .Juor 
,Suud«>iuaičj(! su p-le Morta Le
nartam1. Pastaroji yrn narė ...

Vii:''; '
pasižymėjo kaipo veikėja. Lai
mingus kloties naujame gyve
nime.

Aukos 1919 metų.

L. I ). Kuuig. Algirdo 
dr-ja......................... $

Sv. Jono Krikštytojo 
dr-ja .......................

I>r-jos nariui suaukojo 
Liet 1'kėMų Kliiilms. 
Kliulx> nariai audėjo. 
L. P. K. Kliubas........
Kliubo nariai sudėjo. 
Panų ir .Molini šv.

(bhM dr-iu
i'vi pi ukaujus surink' 

ta .............................

• •

Pr.

WAUKEGAN. ILL.

51.06

IP Kdviekisii
A. vingelis..... 
J. Krniennji .
A. ..
J. Snnrokns ..
K. Gogelis ...
J. Alki* .........
P. TUlfl............

Jjmušis ... 
Zilx»*.........
BMgvėiuiin* 
•I ozą pon is .

-\|. Patikiu* .. 
J. Markūnas 
•I. Karvclin . 
J. Vailkunus 
Pr. Šeputis ..... 
A. Snamkus ..,.
J. Birius
K. Budo
Ir.. Raudonis

R 
P 
J.
S

• • •

60.00

25.00.
10.1M)
24.00
• *

5000

80.90*

Viso................................. $375.90
Iš 1917 m. liko.........  1.30
U 1918 m. liko............. 29.32

• • * •

ionn1

3.00 
5.00 
100 
5.00
2(Ki 
5.00
1.00
5.U0
500 
tilto

.50
3.,l0 Į 
5.00
“ ra ’l .„H 
4.00 

. 2.00

. 3.00

. 1.50 

. 2.00
... 2.W

I

PIRK! PIRK! PIRK!

Lietuvos Laisvės Boną
e ■

JEIGU TIKTAI NORITE. KAD BUTŲ

M

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

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

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

257 West 71 st Street
9

New York Citv

t
t

i
i 
t

A. KnziauiikaN ... 
J. Baliuku......... .
J. Bulkcvičiu* .... 
A. Baliuką ...... 
M. KMI-iusiUD, . . , . . 
P. Matulis.
I<

3.00
1.00
3.00
1.00

12-50

i I 
s

REIKALAUJA Silpnos
AKIS

JEIGU AS PRAŠALINSIU 
JUSU TONSULUS. JUS V
GERKLES LIGOS PA

SIBAIGS.
Yra )*teiKUiB faktu* tarp mok- 

»llbflų. kad tonaliai yrn prleta*- 
tia K<Tklg» ligų

Tlr yra Uoreik*Jingai "UBlriak*. 
Tlc yra kviepavimv vietoji* )trau- 
ktmul iHivojtngų perų, kurie yra 
priogaaum gerkim ilgo*. Tonai- 
liti* tankiai > ra pradžia luborku- 
llo»<> Vinį gydytojai paturiu pru- 
Salintl vlairnia arrgantlem*. o mn- 
flcmn valkam* reikalingu pragu
mu tunailiU pirma negu ji* au-

... 2.t»
R50

... 5.0U 

... .50

... 8.00 

... 2.00 

... 2.00 

... 2.00 

... 2.00 

... 1.50

... 15.00 

...” G.00 

. t. 3.50 

... iu.no 

... 2.00 

... l.(KI 

... 5.00 

... 2.00 

... 1..?)
JO

... 9.50 

.'.. 5.50 

... 12.50 

. . . U.UU ' 

... 11.50 

... 2.50 
.50

... .50

... 2.00

MERGAITES

16 metų ir Nuvirs pastovio* 

Vietas Š vieniam 

Švariam Fabrike
Prilyrunas Nereikalingus 

(k iština kud Lietu va i t m 

Valandos 7:30 iki 4 :3U 

Puse Dienos Subatoj 
$14 Savaitėj niukinantis 

Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 

Superintendentą Offjce 
Sawyer Biacuit Company 

1041 — 1049 W. llarrison

• • •Viam...............................
1‘uriųeta Ceutruu 1919

IIL •••••••••••••>•

$406.72Vasario 15 d.. 1930 nu. S. L 
R.-K. A. 177 kuojia Lietuvių 
svetainėje vaniinu 5-kių aktų 
istoriškų veikalų ‘‘Gyvenbno 
Verpete." Nors tVaukegane 
tankiai tova įvairių vakarų, 
Imt toki<s veikalo uąukegauir- 
riai dar nebuvo matę. Mačiu
sieji tų vaidinimų gavo nemaža 
iKMiiukiniiiio. Nors oras Imvo 
labai šaltas ir snieguotas, te- 
rians žiiMMiių alsi laukę <to>£- 
Veikalų vaidinu sekantieji as
menys: "Antano" rolėj—J. 
Raila, "Jievos"—S. Doeiutė, 
"Jurgio"—P. Alekna, "Pet
ro"—J. Bukautis, “Magdės" 
—O. Huleričiutė, “Agulės"— 
L. Zopkiutė, "Tamsono"—M. 
Skirius, "Daktaro"-—Bvita- 
rms, ,'Oauh"-4L Bukaučiųtė, 
"Bruno"—J. M. loškis, "Ma
rytės"—V. Zupkiutė, "Bra- 
dlė«*’’—A. Kleiva. V’iai savo 
roles išpildė taip gerai, kad 
publika negalėje atsigerėti. įta
riausia pasižyinėjo julėL. Zup 
kiulė. S. Dochitė, pp. P. Alek
na, J. Raila ir J. Bukautis. 
Kai-kurie vaidintojai buvo 
kai(> ir naujokai, bei guvu už
davinius atliko gerai. Vaidi- 
uhiio laiku žmunės užsilaikė 
runiiui.

Teku girdėti, kad nemažu 
|Mihiu kuojai turės.

Daugiau panašių veikalų!
Vakare Buvęs.

Ižde liko.......................
Lėšų skyrius turėjo 

šiais metais...........

lieku

4

396.00

. .$10.72

2.50

$8.22

Inplankos L R. Kryžiaus 
rėmėjų 1919 m.

J. 
J.
A.

L. K. P. Kliubas ....$ lO.Otil
Nuu prakalbų............  144i.Ol)j
Nuo žaionių surinkta. 96.001

Viso ................................$252.t)ll
Pasiųsta Centrai! ...$ 230.52

lietai ka<ki užeini laikraštyj 
žinutę iš šio uu e aleli u lietuvių į 
gyvenimo. Lietuviai čia veikia 
tėvynės labui.

Štai, ncdėliojr'vašario'-22 d.* 
Av. .Jurgio draugija laikė mė
nesinį susirinkimų. Ajisvar- 
sčius dr-jos reikalus, narys, \r. 
Preikšas, inešė, kati dr-ja pa
skirtų kiek pinigų nupirkimui 
Lietuvos laisvės Pąsk. lionų. 
įnešimas liko priimtas. Po 
trumpo svarstymu nariai suti
ko šimtinę paskolinti Lietuvai. 
Nors draugija nedidelė, nes na-1 
rių turi vos 26 ir tik 400 dol. 
ižde, bet-gi ne{MMŪiiku neatli
kus prakilnu darbo.

Tikime.-, kad ir kilu virtinė} 
draugija taipput nrjMudliks ne- 
Išpildžius savu uždavinio.

Lietuvo* Pilietis.

i

MELROSE PARK, ILL.

Keturių metų Tautos Fondo 47 
skyrio veikimo atskaita.

CICERO ILL

L. Vyčių susirinkimas.

• 1 'h- -ki? 1 1<
Drabužių surinkta už.$1 .OOO.(M)
Persiuntimas ............ 20.48

Lieka |nu- iždininkų..

Abelna sutrauka.

1.00

Kašėta* ... 
P Pilkauskai*

Kuris.........
J. Miškclhiua*
A. šicuig .... 
J. Kiški*.........

Mtkahjunau 
Sulakus__
Pctruni* ..

lg. Kiaušus .. 
M. rrbana* ..
J. Aibununis .. 
J. A. Gražiu................
J. Rinka............... .. .. .
J. Petronis......... ..
,1. Matuli* .................. ’
A. Skujc ....

i K. Tuma* ... 
J. Lt^ca* .... 
J. liašinm* .. 
Ig. NašlėuaN . 
K Mikėno* . 
J. W • »MIM» ... 
J. PnikinU* .
P. Miishuisk.i* ................
J. RuinuniiuiJai* .
,B. I-juiknuskiiN ..................

A. Tuma*............

i

HEIKAI.INGI.
Ai>|irinticr tnoulderial Ir core-iitn- 

I.ertai. ’run boti tarpe lt Ir :t mulų 
Miluiuu Gera. utmckeaU* ir riuUi
pokyllmaa. lai Imi gera progų iMnok- 
ti Kerai >u>muk<u>U amalo. 

AUlSaukite.

Joh. A. Ilrudy Fuuudry Co.
4jtl» 81. & 8. Wcslcrn Avenue

Lietuvių Oimoe 1916
m. aukis .................$ 36118;

Tautos Fondu 47 sky
rių surinkta |M*r tris 
metus .......................

L. K. K. rėmėjų........
Drabužių surinkta už.

(Patoign bus).

REIKALAUJA.

1,868.12 
252.00

1.00H.()(l

BEIK U45G.U PAKTVEKl*

■ a
' Lietuvių Divuoj, 1916

nu, aukų surinkta... .$364.18 
lrėšų buvo ......-........... 14.G0
Pn»iųsta Cautnm .,... 347.58

Prie Ceiitraiiniti komiteto 
i nieku neliko.

X imi ..............................$3.48,1.31)
Pasiųst n Centrau vigo

pinigais ................... 2,415.10
Skyriolėšop- ir išbudo* 6!.98

• -----------------

Lieka Tautos Fondo
47 ak. ižde. 1920 me
tams ..............................$48.&|

P. M. Valuckas,

T. F. 47 tdi. rašt.
A. Urtelis,

L. tt. K. rėm. ak. rašt.

Prie pininjn*i**<"l augančio bixui» I 
t.olatina kkd turėtu t>l«fi pinituru. Pn Į 
tyrimo* narotk-uiint-i* bot ukdarln*] 
laliai gera- Ocrn progų teiaingnm. Į 
tmuaų. l*l*te«ntų ..tolų deiei a uogau
kite luiikų 'udr<mu'>jant:

1‘art ■>«*<«
33ū7 Nri. Ual»tt'«l Mr. dikago UI.

REIKALINGI ZECERLAI.
Zuperiai kurie norėtu mo- 

Kytin ai ilusktiuvirjv. Lai kiri- 

piasi rašydami šiuo adresu:

Lietuvių Spaudos Bendrovė 
(The Lith. Printing Co.) 

6400 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

SIOUX CITY I0WA.

Halkalingl Tinu- riai. Iberi juireriai. 
Alsi gaukite:

UUda- I iiislii^i,
8*4 W. 3C Str.

PAIEŠKO
•■eta- V*nt<Mi in luitą* loAku vli-to* 

kuriam I* vrrb Kiebuiuu butų r*t- 
kalina** iiialoarMit ut*tt»iiktl Olų *a- 
tmAu:

Juau- linuom*.
&«7 W. M*Im M. W«-*Oillr IU.

HFJMAl.lkGI
1‘rltyrę

y ardoj, uiokeatl* 1G } dirna 
n ‘kalingi prityrv leilH-rUl, 
fu | diena.

J. ViiiLuImuui.
13IS MT. Mrvvt

l'ok'CtMra- W<<ut«urth įsai

dirbti junk 
taip pat 
mokesti*

REIKALINGI

Vyrai prie durto fabrike. 
Pastovus durims. Atsišaukite

t t*..*:.. .* a L. .-•*. nuniiiiiBuiior
bus kMtSrtadieiiyje (ketverge), 
vasario 26 d., vakari-, Bv. An
tano panap svetainėje. 4

Nariai bei narės netik pėtyai 
privalo alailaiikyti. tol |h> vie
nų. kitų naujų atsivesti kuo- Pasiųsta Centrai! 
pon įrašyti.

Inplaukos per 1917 m. - 
i n plaukų 1917 m. per 

irakailmr ir mėne
sinių Lavų ....... .$ 74.27

57.75 
15.02

Atskaita Tautos Fondo 74 
skyrie 1919 metų. ANT PARDAVIMO

lX«šu skyrius turėjo..
■

DL *.■pa >ri- r**
• JJk t

Priežastis nervu ligos.
Tlmonė* sergu galvos skauAvJi- 

inu ir nervų ligomis. Jie imu vi
sokiu-' tmomus vaistu*, gaunu gi 
tiktai laikinu luutvlbg. Išgydy
mui prickaatm* yra durbaa

Kompetentiško okulisto 
Pavojus slopinsi silpnose akyae I 

Joa ordų nervu 
l>u jus ncgulltr 
kud Jnsų ukjs 
kr praeitų.

riiti-tn*—tuo tnr- ' 
nlekimuiot žinoti, 
yra allpnoa. Lai-

■ftrea.
TON ŠILAI YRA PRIE 
ŽASČIA VISU GERK 

LES LIGŲ.
22 metų Chicagoje.

AS ilgydfcliH. lukstnnėiun nusi
minusių |r bevilčių, ir aA guliu lų 
prirūdyti In likai* nuvu ofise.

KREIVOS AKYS IŠGY
DOMA VIENU ATSI

LANKYMU.
Per !0 metų buvusi kreivomis 

akimis Hcphlti 'Mana t u* lietuvė tncr 
gla*. gyvotuMiil prie 4J7? Ho.
Paulinu at. buvo atitaisytos krei
vos akys,.

Jeigu ju*ų akla kreivos, ncnuai- 
mlnklte A* išgydysiu jua be vai- 
alų, peilio arba sksuaiuo Ir 
volą ikuiokėj tinai*.

Pevolyklte tnnn 
I a likus nuu Umly 
nių. patvirtinančių mano praktiš
ka gydymo inelodg praAalinimat 
ligų. Aš Jums uMrkrinotu nuola
tini gydymą, ir sutelksiu Jūsų n- 
kliua stoike rsoėjlnui. Attdėtlnii-

pr rodyti 
Iggydytų

leug-

Jame 
Ilgo-

mas yra pavojingas. Atsltaukite 
tuujuua

AUSYS
Kurtumo* ir ufckrillma* bumo* 

nn» (vairių 1-rio.toAėlų g} durna 
pitackm ingai.
KAM KENTET NUO NO
SIES LIGŲ IR KATARO.

Iiiiug akių, uuaų ir gerklė* Il
gų pamnu nuo nosie* Ilgo*. Aki
niai nepagydyti aknudunėlų akių 
kuomet prleSaatl* Ilgu* — noayjr.

Manu luilytimo* prigclbati uian 
* t, rusti prletartf—ir llgydytl Ilgų 
A* praJUItnalu jūsų koaiėjimg. Ai 
pnlluoauoaiu jua nuo įpročiu 
"pug*Utį AaltJ **

Akiniai prilaikomi už Prieinamas Kainas.

DR. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

22 metai ant Stale gatvės.
120 80. FT/tF. RT. .nirn- CFIC* ?0.

i ien<n» diiijc /.raudu - uuo iuv i*uir
Vuluudus: 9—6. NrdėLiumis: Iu—12.

JU- Jiimu tonailal kuomet nors 
J uaų buvo i>tal<J«e Jio turi būt 
|irafc>llntl l>c at įdėli ujimu.

Kaodlen Jie įtraukia porų Ir ga
dina pamatu Juaų Kerki* iki ant 
Kali, DvapftlrciMiBta nuuliiUnr Kar
kti'* lign Ir liūdno* paMtkmča

Až prašalinu tonsilua be
, skausmo.

Be chloroformo — be krau
jo — be ligonbučio.

Savo 31 ametų praktika* gydy
mu aerklie )i«ų. a* lKU*u apecl- 
Jalr uiokaiikk* tuclodų ucKinuim) 
k lt tema »p*c IJaUotatna Ak galiu 
t>r akai luti luaii tumulu* vuuu 1m 
*kaiuuiii\ l?e chluBorarino be kra
uju be *1 u*limo Jų ) lleuabuil.

Manu metodo* yra viaul no ken— 
kMulnirva. Ir | minute a> apaldir- 
nn) juaų Kerkh'v tuma uMteaUM*.

Koadleu m*7Q0t aleitanko dau
giau Ir daugiau žmonių, kad pr*- 
MJinu* toaailuB — Įmonė*, kart* 
tikrai prabado, kad t analini yra 
Jlrtua nontiudlMKl. kad tonai lai yra 
prirtartia liroe ir nelaimė*. 

Mano mokestis yra nebran
gios.

Ak viauomet nuiiitariau sydytl 
kivkrivna garai tr Mikialiurai Ma
no atlyginimo* ul prugalimm< Ja
nų daktaro *ųakalt* ut juaų gy
dymu. Todėl Ina noužalor J urna 
nnt kuliu. Jeigu Jų* sergate 
Itlu dabar arba kada p-.rtnlau 
ir * -J airgallr 
tnunv tuojau* •
m pavojingo*--ir 
Jum-

ka
lu* 
paa 
nė-

j
į

J
TihItI ateik 
kol pUM'kmė-a 

uk tamauaiu

iiiHuiimimimmiiiiiiimiitumiiiiimiiiii.'imiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimmiiuMiiiiiiiii
(1’ųsa iš praeito num.)

J. galtHii*.................. .
J. Čepo* ....................................
J. l’noiiis .*...............................
P. Jtikni*...........................
T. Žrmatii* .............................
J. Mieži*.................... ...............
D. PHroiukas .........................
M. Bujoki** ....................
J. Augantuia*................
J. ApaljuoŽM ...........
A. Vakulskas .... ...........
J. Pilkauskus...................
P. Diria* .. .............
IJ. Ruduku* ............. ..
P. Rudokas ....................
J. Olechnavičiutė ir

<>k*rhna viri ūkas

J 
J 
J
K.
M. Ruiiuku* ... 
K Papievis ... 
M. linjutas >«. 
J. Kaušpėdą* . 
A. I’rirutti* ... 
K Stroiit ;

$ t • •» •* |4’W «■• i — •

I PINIGUS LIETUVON I
I JAU VĖL SIUNČIAM

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm nnJtĮ i-itj.ilr. gutin gnnlnsg t I jaliiVK tiinitm — 

pasikluL’skite puti mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi
giau* Dagu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kųrguo imuuu» kasdien. lUšylule šiuudiiin:

i
F

I

’ • •

N.

-2 (10
5.00
2.00
5.00
2.00
3.00
1.00
2.00
1.00
5.00
1.00
•i.50
1.00
J.UU
l 00

I‘arsidur>da Uib.,1 pidai Oroccrnc, 
maigytu tautu a per vantoj vietoj ge
ma blmia Pardtn įmo pririant: pa
tirsite ant vietų* -'.taiZaukitc.

d. J. MoNCrt*. 
MM Ia»uo A»c.

f‘ar»l«l«.H|* gairių tr Malintu* krau
tuvę. ta pri«e.iaticn nurito* rjro. 
Krautuvo Itntuvių m>g)v<,nloj vietoj, 
u* tanu*asla ptwk< kaip pdinm.

Murintieji Noro* i>ru*oa utalkuukl- 
U' •
4M7 M. UtMMl M. TH. Vania 3*30.

S. D. LACHAVICZ
Matuoja *at>f1»aujv taJ'fo-1

M Uzol-UMa <4-
dar bualto tolffeaAd’ntl

2314 W. 28 PL Chicago, UI.
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DALLAS BRASS 
COPPER 00.

N. Jefferson Gatve.

&
I Pagelbekite Lietuvai Pirkdami

Lietuvos Pašto Ženklus
Iieilkulmga tuviguia mr namu 

Alslfamklte |
Its kauti u kmutuir

. 1711 U. 47 Mr.

dūr

Budrviko ... 
(Miliūnas ... 
KntiruM .... 
Sl-ašinkis ...

••••••

du!:*

2 00 
. 1.00 
. 2.00

10.00 
. 3 00
. 5.001 
. * <1.001

. 2.001

. 5.00 j

. l.OU
5.O!

. 1.00

L-

GRAŽUS PLAUKAI
tinkifla, 'Jftolute KcjQ*

J'Latek*/ itrCMiuf.
gauti Um»:

THE ŠEN RAYTO CO.
Mr»n> 1« Sm. 1 

uoao Hulstrd at< »n*W w krv> dia*ae»>A

REIKALINGI LEIBERIAI

Prie statymo durto.

WE8TERN ELECTRIC

i

400

CO

West 48th Avė.
|M*dų i pietus 22 gatve-

Gemimuui budus pmtiuntimo pinigų Lietuviai, Ui Lietuvu* Paštu 
Ženklai (niurkė*' ) korius yra atvežtos iš Lictavun, kad uiuerikieiugi du- 
gipirity galėtų nuMipfti auvietujūe’tttg nelik dvi laiškų, bet ir (lidt-guę tiu- 
lutf. pinigų vietoje.

K irk vienai perkantis Lietuvon Puštų ženklų iu<nnūiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) Kauna puhudijnnų, 
Pušto ženklai*. Lietui<m Valdžių 
Iždinis stotyse.

ti-.**.. Saa-lal!......... ... * * I tA «M>«MA-IUU»MI /aM AHVaitJ AAM * 1.

kuri uumuiHu* Lietuviai kartu su 
pakvin gyvais pinigais, FuAlo iirlm

i»u iv, 15. 2u, 5<>, 4u, 5v ir uu ūau- 
kij, taipgi pu 3 ir |iu 5 auksinu* viena. (100 akatikų Miduru auksiną). 
Parsiduoda p<> 25 ceutua už uuluuiu).

Lietuva Paštu žitikiui (tuisiduua t ik iki 31 d. Kovo. 1'320 m. Mu/juu 
kaip už vienų dulicrį markių nesiunėniiuc.

Reikalaukite vielunuuM Tautas Pundo skyrium* arki pa* tvniro sek-

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., BruMya, X. Y.
IIHIflHItHHlliyiIIIIiitimmtltUIIIUUIIHII



DRAUGAS
■' ?■—“T~ -..'J1 

•■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■«■■■■■»■■■•* ■•‘“■•■o
■ Antrą Kartą ant Town of Lake
S LIETUVOS FINANSINES MISIJOS

IPriėmimo Vakaras,
■ ■ miiniitimiiiitiHiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiriiiiiimii " iiiimiHiiimimiiimiiiiiiinimimiiiimii

i ---------- ATSIBUS-------—Petn., Vasario 27, 1920
School Hali Svetainėje

Prie 48 tos ir So. Honore Gat
Duris atsidarys 6:30. Programas prasidės 7:00 vai.

Tr -rv'T ------ '

ĮŽANGA VELTUI.
Gadins Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskite šias 

progo.- mv tai yrn paskutinė dėl Town of lekėčių 
skaitlingai nusirinkite. Kureivint e«nte kviečiami nni- 
fortnoMi

Bendra Letuviu L. P. Stotės.
VALDYBA.

■ ■B

I 
I

■
I
■
■

x- CHICAGOJE. Į
TURTINGAS ŽMOGUS MI

RĖ NEPALIKDAMAS 
TESTAMENTO.

Dabar atsišaukia visa eilė gi-T 
minių.

Chicagos miestelyj 
1918 metais minė 

P. Couan. buvęs pro- 
Ktepdard Oi! Co. of 
Jo žmona mirė pir- 
Mirusiu nepaliko nei

GALI BŪT UŽDARYTI KRU 

TOMŲJŲ PAVEIKS
LŲ TEATRAI.

Nori sueikuou uuumų upei u- 
toriai.

Arti
Wheaton
William 
zidentas 
Indiana, 
minu jo. 
vaikų, nei jokio tcstnnientn. 
Miestelyj neatsirado nei vie
no artimesnio giminaičio. 
Tuo taq>u jmlikli Imtai aps
kaitomi ligi 3 milijonų dolie
rių.

Likusius turtus savo nno- 
žiuron paėmė pavieto teis
mas, paskirdamas administra
torių. šitas nusisamdė ad
vokatus.

Advokatų jiarvign buvo su
ieškoti mirusio Cntvan arti
miausių giminių. Per du mo
tu atsišaukė net dešimts amo
nių iš šešių įvairių valstijų. 
Visi jie sakosi esą artiipinnsi 
mirusio giminės.

1 Jalta r ten prasidėjo teisme 
tyrinėjiumi. Pakviesta teis
man visi atsišaukusieji gimi
nės su legaliais prirodymais 
apie giminingumą. Teismo už
duotis bu* surasti tikrus ęi- 

finos ir pavesti jiems miru
sio paliktus turtus.

Su ateinančiu pirmadieniu 
nr tik neprisicis Chicagoje* 
uždaryti visus kratomųjų pn- 
veikslų teatro** Nes mušimi 
o|M*ratorių organizacija paki
lo prieš teatrų savininku* su 
naujais reikalavimais.
Teatrų savininkai sakmei ne- 

nurileisią ir verčiau itždnrv- 
sią teatrus.

Chicagoje yra 407 teatrai, 
kuriuose dirba SOO operato
rių.

APMUŠĖ ŽMOGŲ IR 
ĖMĖ $272.

PA

\’a.-mio 17 tl. atsilankė pa
muš Lietuvos Misija. Prakal
bos buvo McCo'rmieko svet 
Kalbėjo p. J. Vileišis, majoras 
Žadeikių, p. J. Bagdžiunas, kun. 
E. Kudirka, kun. Serafinas ir 
žinomas lietuvių priotoli* p. 
Bnrrett.

išpirks bonų t ši* klausimas bu
vo visų lapuose.

Pradžioje darbas ėjo gann 
silpnai. Viena*, kitas aTsilan- 
kiurių iŠ kitų kolonijų ]laši
ša ūkė mnne ir ironiškai sako: 
“E. jus. vestsidioėini. knip 
matau, su bonnis Moo slow.’ ”

Jo žodžiai negalėjo manęs m» 
Įžeisti. Tamstelė, sakau, malo
niai tu žmonių u<q>ažįsti. Jie šį 
vakarą nustebins Chicagą pirm 
negu apleis šią svetainę.

Paribaigu* prakalbom* pri- 
sknitytn užsirašiusių bonų už 
beveik Ki tūkstančių dolierių ir 
sakoma, jog tni tiktai pradžia.

L. šauliams surinkta aukų 
$110.00.

DOVANA |25 VERTĖS.

SUAREŠTUOTAS ARMIJOS 
DEZERTERIS.

tižiai užpuolė A. Kamonier 
tio< j<> namais. 122j? South 
Centrai Park avė. Kamcnier 
yra Twentieth Centnry teat
ro mnnndžeris.

tinivažudžiai žmogų baisiai 
apmušė ir atėmė $272.

Rėksmą nugirdo jo motina. 
Išbėgusi laukan tik pamatė,] 
kai]) galvažudžiai .sulipo au- 
tomobiliun ir nuvažiavo.

Kameni»T pnliktas šaligat- 
Hj be sąmon«*s. Susibėgo 
žmonių ir jį nunešė artimiau
sion vaisiinėn. kur jam duo
ta pirmiausioji pagelba.

P. C.

IS TOWN OF LAKE.

Subruzdo, sukruto visos 
Įtini jos; lenktyniauja.

ko-
Viena

Kas Brictaporto kolonijoj 
užrašys daugiausiai Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonų, tas 
gaus dovanų Vyrišką ar mo
terišką laikrodėlį, vertės $25. 
šią dovaną ‘ aukauja Jonas 
K^ynksnalrc*- *^b’55 So TTnl«. 
led gal. J u luta i ko uuksiĮuų 
daiktų krautuvę.

A (si Linkio* man įhih p. Ka- 
zakauską užrašyti U L. Bo
nų. labai maloniai priėmė. Nu
pirkdami L. L. Bonų, jie ir 
{Mižadėjo augariau minėtą do
vaną. Gražus jwi> kalinimas 
prie kilto darbo. Tai pavyz
di.* kiliems musų biznieriams. 
Ištiesų, jei tik visi bridgepor- 
tiečiai nuoširdžiai stotų dar
ban, tai musų koloniją kitoms 
nepavytu

šiandien einant man pas 
stoties viršininką p. Sadkaus- 
kn, atėjo vienas drangas j 
knygutės, kad užrašinėti Bo
nus. Anot jo palies žodžių. — 
Atėjo žydas su šimtine, taigi 
reikia jam užrašyti L. L. P. 
Bonų.

Broliai, lietuviai! Jnu mums 
atėjo laikas suprasti šios pa
skolos svarbą. Jei žmonės ki
tų tautų L. L. Bonus j»erkn,}

kitas pralenkiu. Musų kolonija tuom labinu turėtume mes pa
buvo pirma priėmime gerb. t]s tai daryti.Plaukime, kad 
Misijos. Nors mums nepasise- visuomet ir visur kitataučiai
buvo
Misijos. Nors mums nepasise
kė sumušti rekordo, bet vistiek ’butŲ muins F,vyzdžiu! Su

Chicagoje suareštuotas Wal- 
ter Bossell, kurs su savo jau
na moterimi nurijo apsigyven
ti po num. 920 E. 42 gnt.

Karės departamentas skel
bia. kad Bossell yra armijos 
deserteris. Sausyj jis apleido 
Taylor stovyklą ir nosugryžo.

DAVĖ’TINIGŲ NUPIRKTI 
DEGTINĖS.

G. W. Hursev, 122 We*t Ix)- 
rust gat., ties vienu saliunu 
davė vienam vyrui $250 nu
pirkti degtinės ir išnešti lau
kan.

Ilursey nesulaukė išeinant 
to žmogaus nei su degi in*. 
nei su pinigais.

Praėjo pora savaičių. Hur- 
sey surado žmopj. katram 
buvo davęs pinigų ir padavė 
jį policijai.

Yrn tai Tony Moauzc. barz- 
•inskutis. 2019

Suareštuotas 
tą* Hursey ir 
apie pinigus.

De Kalb gat. 
sakosi nopažp 
nežinąs nieko

NESAMA NESUTIKIMŲ

Policijos viršininkas Gnrri- 
ty jMimainė vietomis kelis po- 
Tirtjofc leitenantus ir seržantus.

Tarpe tų yru ir leitenantu* 
I<oe, kurs ligšiol 50 gat. nuo
vadoje pildė kapitono parei
gas. Jis perkeltas leitenantu 
kitur.

Ia* itenanta* lx* yra pirmo
jo policijos viršininko padėjė
jo Alrock’o giminaitis.

Tad tnojnu*- pakeltas pan
das, kad *larpe (iarritv ir Al- 
cork įvykę neMiMpralinuii. 
Ref policijom viršininkas tvir
tina. kad taip nėra, kaip kal
bama.

r

\

tiek <tatlR 
dabar

pinigų Jnu yra aiunCiamn p«r Bendrove tr keliai p«nHuntlmul ant tiek pa- 
l

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

AR ŽINAI
kad taa yrn vlatekal galima; knd per Uetnvlų Trekyboa Bendrove Taauda greitai gali paalųstl pifllftl 

narteklama Lietuvoje?
Kadnnrl

icngvijo, kad

LIETUVĖ

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
■

PERSIUNTIMAS GVARANTU0TAS

KMI nu kainų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 9> 60.00
31XI 6.00 4,000 80.00
400 8.00 6,000 100.00
5(X) V • 10.00 9,000 >1 150.00
1,000 • • AA rwv «n nnn nnn aa^VaW

Moa Jnu gauname tintų, kad pinigai per mua aiųati nueina Lietuvon ir yra temokami j vienų m*~ 
<ea| laiko.

■ Dėl ptetoanių informacijų rui>a iuujaua nnt ieiuteu pėduoto Jc4 nori t&! gal. plalgu*
niurna priduoti atekiai aunteytų aavo adreaų ir kana pinigu, ei unitai e ir mea juoa tuojau, pamynima.

Lithuanian Sales Corporation
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

=

rankų nenuieidžiame. 
kolonija didžiulė, o neturime 
užtektinai didelės svetainės, 
kn<l galėtų visi sutilpti. Nor« 
vnNario Ki d. buvo paimtas vie
nus iš didžiausių J’eopies teat
ras, kur telpa suvirs du tuk
siančiu žmonių, liet pasirodė 
(H rmnžnH, nes apie puri* tiek 
sugrįžo namo nematę, neiigir- 
dę tnip ilgai lauktų Kvečių.

Iš tos priežasties Town of 
Lako stoties komitetas užkvie
tė antru kartu gerb. Misiją, ku- 

i pasižadėjo atsilankyti į mu
ši; koloniją pėtnyėioj, vasario 
27 d., 7 vai. vakare. Tam tik- į 
alui yra paimta ruiminga 
School Hali svet., ant 48-tos ir j 
So. Donore gatvių.

Gerbiamieji! Katrie netarė-1 
i jote progos dalyvauti pirmojo 
i iškilmėje, esate kviečiami atsi
lankyti į antrą. Katrie neturė
jote progos nusipirkti L. L. P. 
bonu pirmu karta, tai pėtnyeioj 
tą galėsite padaryti.

Tonwoflakiečiai! Sutrunki- 
me. neaprileiskim kitoms kolo
nijoms, ypatingai Bridgcjsir- 
lui. BridgejiorUeciai, surongę 
du kartu Misijos priėmimą, no
ri pasididžiuoti panlavę bonų 

_ poi už 50,000 dol. Tai dar periua- 
ža diiižturčių apskričiui. (»uie- 

imliuosiiota amerikonišku. J” HM),(XX) dolierių.
jr' Me* savo apygardoje neturime 

| pruferijonalų. Pas mus gyvena 
vien darlio žmonės, bet norėvia 
hridgeport iečių* jiersergėti.

knd Toįvn of 1 jike darbininkai 
nnrodvs savo galylię. kurios ■ 
niekas neįstengs atlaikyti ir t? j 
galvis; jih'h ]iarodysinw vasario ■ 
27 d. Vėju; |Miputus, suriubno* j 
Town of l^ake vilnis, suplaus 
šimtus tūkstančių dol. j kro
vas, ]>arodys visiems, kml toj 
kolonijoj gyvena tikri Lietuvos 
sūnų*, dukterys, tikri laisvės 
gvnėjni. Pasitraukit į šalj! 
Town of i^ike einu pirmyn.

Jonas P. Parkauskas.

U2PULTA RESTORANAS.

Trys plėšikai aną rytmetį 
užpuolė restoraną po 
335 Wost Division gat.

Restorano savininką uždu 
rė virtuvėn ir paėmė iŠ regis- 
terio 25 dol.

nu n.

APLEIDO KABINETĄ ERZ 
BERGER.

Berlynas, vas. 25. — Mui
lijąs Erzberger, vice-preinjcras 
ir finansų ministeris, liuosno- 
riai pasitraukė iš užimamos 
vietos.

Jo pasitraukimas yra ankš- 
• • "»4 1 1- t--V?
irti Miliutu.* r*u nunię
yra užvedęs prieš buvusį 
nunsų niinistcrj llelfforich 
šmeižtus.

fi-
11Ž

brusk :me, lybiai kaip ta* žy-l
da*, eikime ir pirkime U L 
P. Bonus. i

Irid. Pupauskas,

KAS RADO PINIGUS?

Pamečiau vasario 22 <1. taq» 
4 ir 5 vai. Liėkatfe vietoje, 2245 
Ko. Marshfield avė. gana daug 
pinigų. Jei kas radęs sugrąžin
tų. gautų didelį atlyginimą.

Juozas Samolis.

Atsišaukite pa* Stati. Liekų 
viršui nurodytu adresu.

,,
PRANEŠIMAS.

Chicagos Moterių Ką-gos 
Apskritys laikys susirinkimą 
vasario 29 d., 1920 m.. 2:30 
vai. i*> pietų, Av. Antano ]m- 
rap. svet., Cicero, IU.

Visos delegatės būtinai turi 
pribūti j šį susirinkimą, nes 
v—- .-i.:-... „t....nūn e-«ti ffictunicu^.—-----«M*U.

M. Yocaitė.

PRANEŠIMAS.

PALIUOSUOTA S. V. 
KUNU.

Douglas Ariz., vau. 25.
20 dienų nelaisvės iš Meksi
ko.- |
lakūnu leitenantu Uslier 
\Volf.

I

I

A. L. R. K. Motorų Sąjun
gos 21-iiui kuops laikys susi
rinkimą vjk. 2fi d., 1920 m., 
7:30 vai. vak. ftv. Kryžiau* 
parapijom svetainėj. Gerbiamos 
narės, malonėkit visos atsilan
kyti, nes. t m i m apsvarstyti 
daug svarbių dalyku.

Rait B. D. Ruzgaitė.

RED ATSAKYMAI.
• •

T* WF.fiT RTDE

West Sidioėiai nerašo Į įnik 
raičius 
dencijų. išpūsdami save 
mą.
• I . .
TOdo,

ku mus dienraštis jau būva 
išėjęs.

HllllllllHlltllllMHIHHMIIIIIIHmiHilHmMIHIIimilHIHiHlliH»WHnH«IBIIIMHIIMmVWIMilHi

X-

sieksninių koresj3n-l 
veiki ' 

bet pasirodžiusios iš 
kolonijos žinutėm pa- 
jog ir <*in visuoiiip-;

nėb veikimo pulsą* smarkiai 
įplaka. nors tas veikimas kaip* 
kndn pasirodo kiek kitokiose < 

į formose.

u

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖ8 BONŲ. XX

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

K*n>p. M Coort
IU* ISZP W. 45 Attww 

Telefoną* Cicero MM 
Oflao Cicero 49 

KALBAME LIETIVIAKAI

Tikrų bledte U iinrtaatioa blogo tclafono nn 
tumavimn yrn Įniko sol Ai nitritu kurte pn- 
■itAlko te piMteta fteplų Įmonių

Urvllunma Uame ultvU*r relikte vl»kų Ir 
iie«lal yra reikahnvaa.

Telefono praktikų reikalauja nepaprnato grei
tumo; jeigu telefono laukimai nebūtų at- 
■obytl j malinu kaU> triadaMnrta ar ketu 
rlaadaMmla *a kandų, tai butą rr cli'lauate* 
patarnavimo* visam foa tetKaa ui

■ HI zo • r\ m

ii

r.

o! Ina
NEPAPRASTA PROGA

Barkinilwn» aenn. nammr tl atatanUdtnu naųinų. nt* «l 
pteigua ant laimi lengvų įUygų. Uo Jokių tekBaClų.

PUnua iaformorljaa galima gauti ka. Elr—iWm| aao TtM »aL 
vak. Iki • vai. vok., tv. uJnno porapUtnOa avatalntjc. pria IJro piaoa 
tr Anbura avaaur. arka poa Bendroves valdybų.

P. Darius Chicagoje. To
mistus pran< šintaa gautas 24 
•.............. V —-.• 1a»Xeaa.-aa.gx/ m • •• 4 • .ana

K............................................................ »

daug mtdteanla negu luul i><udUrttttne bfle 
kaklam na m luta mdarbai srtet kokiam Mi
ntu).

Tv n.pMĮirMUn grtetūmaa au kurloo 
karna lelefuno ulirturituM. n«a tiktai tane 
apie penkiolika ar dvideaunta Man

, Jungti — tai telefone patarnnvirana

•Chicago Telephone Company

•Dr. M.Stupnidd;
13107 So. Morgus Street

CU1CAOO, lUJMOtt 
, Iteta-fuoM Varde 

▼olando*: — a Iki 11 M ryto;

♦ r® ytotų !k‘ • rak. 
mta nuo t Iki E ▼*].

I----------------------------------------------------

Lietuvos Vyčiji Biuichng and 
Loan Associ

Juryte Žaku*, inrm.. P. UaltuUn. Ralu 
tXTI Cnlon Avenue.
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