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METAI-VOL V. No. 49 

Talkininkai gavo Prez 
WiIsono Notą 

, 

Bolševikai nori Konstan-

PASIKĖSINTA PRIEŠ SER- SOVIETAS VALDO ITALI PERTRAUKTA AMERIKOS 
BIJOS REGENTĄ. 

Sužeistas jis ir premjeras. 

AUGŠČIAUSIOJI TARYBA 
TURI NOTA. 

Kaip šiandie nota bus ap 
svarstoma. 

prale vesti slaptą diplomati
ją. Ir tik nuo jų prigulės no
tų paskelbimas viešai. 
Italai gerbia Suv. Valstijas. 

Rymas, vas. 26. — Italą lai-
Londonas, vas. 26. — Augi- kraštis Messagero, rašydamas 

čiausioji talkininku taryba apie Adriatikos stovį ir apie 
vakar gavo prezidento Wil-1 prezidento Wilsono protestus 
šono notą Adriatikos pakraš- : prieš nepamatuotus Italijos 
čių klausime. 

Sakoma, kad taryba ims 
šiandie apsvarstyti prezidento | 
atsakymą ir jame išreikštas 
nuomones ap ie A d r i a t i k ą ir 
apie visokias talkininku slap-į 
tas sutartis. 

Buvo kalbama, kad ligi ši
to šeštadienio taryba čia. pa- \ 
baigs savo sesiją. Bet dabar 
del gautos notos, turbūt, pri-1 
sieis sesiją prailginti kelio- ; 

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

m i r š t a m e paže id imus , kok ius 
mums padaro prezidento Wil-
soni; nedraugingas atsineši-
mas (italofobija), nes prezi
dentas nėra Amerika. Nežiū
rint to, mes gerbiame ir my
lime Amerika". 

Londonas, vas. 26. — Cen
tral Nc\vs korespondentas iš 
Rymo praneša, kad norėta nu
žudyti Serbijos regentas, ka
ralaitis Aleksandras. Jis ir 
premjeras Protie sužeistu. 

Karalaitis Aleksandras yra 
antrasis Serbijos * karaliaus 
Petro sunūs. Del tėvo senat
vės 1918 metais jam pavesta 
regentu ra. 

Karės metu jis vadovavo 
serbu armijai ir visas laikas 
pasižymėjo ištverme i r ne
paprastu apsukrumu. 

Premjeras Protie yra Ser
bijos veteranas diplomatas. 
Jis andai pakviestas į prem
jerus atsistatydinus Davido-
viėo kabinetui. 

JOS MIESTĄ. 

Kaunasi darbininkai su karei-
| viais. 

Londonas, vas. 26. — Mies
te Pieve d i Soligo, Italijoj, 
pasak depešos iš Rymo, dar
bininkai pagrobė* munieipalius 
trobesius ir paskelbė sovietų 
valdžia. 

• 

Pasiusta kariuoihenė. Pra
sidėjo susirėmimai. Daug žmo
nių sužeista. Darbininku su
kilimai apsireiškė ir kitose 
vietose. 

PREKYBA SU SIBE 
RIJA. 

Milijonai dolieriu bus nuos 
toliu. 

DALINĖ PROHIBICIJA NE 
DUODA GEISTINŲ 

PASEKMIŲ. 

Prisieis atšatikti arba praves
ti visatiną prohibiciją. 

PAGROBTAS DAR VIENAS 
AMERIKONAS MEK

SIKOJE. 

Washington, vas. 26. — 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad vietovėj Matimi, j nuostoliu 

New York, vas. 27. — Kuo
met Si beri joje gyvavo ir vei
kė admirolo Kolčako valdžia, 
Suv. Valstija pirkliai buvo 
pradėję vesti plačią prekybą 
su Si berija per Vladivosto
ke. Iš čia ten buvo išvežama 
daug audeklų, odų ir kitokių 
Siberijos gyventojams reika
lingų daiktų. Iš ten buvo par
vežama dang įvairiausių kai
lių, sėmenų ir kt. 

Dabar, kuomet Vladivosto-
i ką užėmė revoliueijonieriai, 
prekyba pertraukta. Vietos 
pirkliai tenai turi supirkę 
daug kailių ir negali jų pa
imti. Bus milijonai dolieriu 

Buvusio Kaizerio Rūmuose 
N bus Muzejus 

RŪMAI APGRIAUTI REVO 
LIUCIJOS METU. 

zeris buvo paskelbęs karę su
sirinkus prieš rūmus tukstan-
tinėms vokiečių minioms. Ap-

Suteršti ir apdulkėję brangin-! griovimai dar nepataisyti. 
tini daiktai. ! Miduje sudaužytos ir griu-

_______ I vėsiais apverstos brangintinos 
Berlynas, vas. 27 (Rašo 

aw#l. larkraščių koresponden-
i tas). — "Ačių Dievui," rašo 

Ludwig Steinaux monarchis-

Durargo provincijoj (Meksi
ka) meksikonai plėšikai pa* 
grobe S. Valstijų pilietį Bar-
ry Hogarty. Pareikalavę iš
pirkimo. , 

PARLAMENTAS GAVO A J 
RIJOS $AVYVALDOS 

BILIŲ. 

BOLŠEVIKAI SAVINASI 
KONSTANTINOPOLĮ. 

— 

h d. nomis, jei bus norima S a k o > spėkomis paimsią tur 
apsidirbti tuo k los imu , l N^, . . . j ^ skatinę. i -

Notų paskelbimo klausimas. 

Washington, vas. 26. 
Prezidento \Vilsono atsaky
mas talkininkams Adriatikos 
klausime pasiųstas talkinin
kams ir vakar indnotas augš-
ėiausiąjai tarybai. 

Geneva, vas. 26. — Cįa ap
turėta rusų bolševikų išleista 
brošiūra, turbūt, parašyta pa
ties Lenino. Brošiūroj pake
liamas Konstantinopolio klau
simas. 

Statomas paklausimas, ko-
Valstybės departamentas I kių teisių talkininkai turi čia i vartoja, 

tuojaus pradėjo diplomatine^' spręsti apie Konstantinopolio j Vyriausybė deda pastangas 
tarybas klausime 

Stockholmas, vas. 26. — 
Perniai Norvegijoj Įvesta da-

; line prohibiciją. Tas atlikta 
visuotinuoju gyventojų baisa-į Londonas, vas. 26. - - Angli-
vimu. Uždrausta pardavinėti I jos vyriausybė vakar paga 
visokie aštrieji svaigalai. Pa- Uaus indąvė parlamentui Ai-
Hkta/tik lengvas alus ir yy- rijos savy valdos *b?iių. Par 
nas. Buvo lukeriuojama iš toįlamentas tuojaus ėmėri >pir-
gerų pasekmių. 

Bet ap>ivilta. Nes kuomet 
miestuose gyventojai priver
čiami laikyties probibieijes 
įstatymo raidės, sodžiuose ir 
viensėdijose žmonės dirbdina-
si alkoholį ir degtinę ir pla-

Pirkliai nutarė tuo reikalu 
kreipties valstybės departa-
mentan ir paklausti, kas bus 
toliaus daroma šitam atsiti
kime. 

Nesenai išplaukusieji laivai 
su prekėmis į Vladivostoką, 
su tuo uostu jau turės prasi
lenkti ir užsukti j Japoniją. 
Ir nežinia, kaip bus toliaus 
pasielgiama. 

senovės laikų vazos. Taip ir 
dabar stovi viskas. 

Visokie nešvarumai ir stora 
dulkių eilė apkloję kilimus, 

tų laikraštyj Die Woche," vo- paveikslus ir porcolanos daik-
kiečių vyriausybė turėjo gana tus yjsuose kambariuose, 
supratimo apsaugoti kaizerio Paties buvusio kaizerio lo-
rumus Berlyne jų dabartinėje va, kurioje prieš pat savo ga-
formoje ir nepanaudoti jų lą buvo gulėjęs spartakų va-
profanijos tikslams, gana da- das Liebkneebt, stovi kaip 
žnai pasiųlomams. stovėjusi apnešta dulkių. 

"Tūkstančiai vokiečių šir-; Milžiniško didumo kaizerio 
džių smarkiau ėmė plakti pa- j paveikslai taip aptraukti i-
tyrus, jog rūmai bus pakeisti sėdusiomis dulkėmis, kad 
valkatų prieglaudai ar vy- vargiai bau bus galima juos 

OLANDIJA RAGINAMA 
ATSILIEPTI. 

mojo skaitymo. 

DARBUOJASI ANGLIJOS 
KAPITALISTAI. 

Berlynas, vas. 26. — Angli
jos kapitalistai yra suplenavę 
įsteigti kelias dideles bankas 
Danzige ir garlaivių linijas 

paskelbti t likimą, jei šis miestas pri- į surasti nepildančius Įstatymą tarpe Danzigo. Copenbageno 
viešumon visas notas. ; klausas Rusijai, sulig pačių i ir bausti. Bet argi visus i&gau-1 ir Londono. 

Prezidento noras tuojaus; talkininkų sutarimo 1915 me-: dysi ir suseksi, kas kur kai 

Paryžius, vas. 27. — Laik
raštis Kebo de Paris rašo, jog 
aną dieną Anglijos premjeras 
Liovei George augščiafisioj 
taryboj sumanęs pasiųsti 0-
landijai paraginimą, kad ta 
š i t ą pradėtų veikti buvusio 
kaizerio klausime. 

Tam paraginimui priešino
si Italijos premjej'as Nitti. 

Olandija nesenai gavo talki
ninkų notą ir nutilo. 

riausybės ofisams. Dabar vy
riausybė paskelbė, jog tie rū
mai bus pakeisti dailės mu
ziejų, ir jog rūmų vidus, kiek 
bus galima, kuomažiausiai 
bus atmainytas." 

Susirėmimų ženklai. 

tinkamai apvalyti. 

Tik pelės turi gerus laikus. 

Oras kambariuose, didžiu
lėse salėse ir karidoriuose 
toks, kaip kokiose katakom
bose (požeminiuose urvuose). 

Didžiulėj valgomojoj ir mfl-
Šiandie mažai kas atkreipia! žiniškuose salionuose, ku-

domos į tą milžinišką akmens! rūtose seniau Įvykdavo kara-
ir geležies trobėsi, kuriam ki-j liški pasilinksminimai, šian-
tuomet gyveno galingas Xo* j ^ ° Qeru*s iaiiais.turi tik «ž%ir-
kietijos iinpc^ratorius su sa-j kės ir pelės, 
vo šeimyna. Apėjns visus rūmų kamba-

Tie rūmai V tai buvo t ik-ir ius, karidorius ir saliom^ 
roji mekka Europos ir kitų i gavau Įspūdį, kad tose i 
kontinentų valdovams' ir viso mingose vietose gali tik v 

]>askelbti notas spaudoje, kad J tais, kaipo atlyginimas Rusi- veikia. Tam tikslui reikalinga 
pasaulis žinotų, kame reika- jai už jos atliktas karines pa-i visa armija policijos ir agen-
las, kokių pažiūrų laikosi Ad- stangas talkininkų naudai. tų. » 
riatikos reikale talkininkai ir Pabaigoje pažymima, kad Miesto gyventojai tokiuo ap-
Suv. Valstijų vyriausybė. bolševikai, jei bus reikalas, sireiškimu didžiai nepatenkin-

Nežinia kaip į tą atsineš ; nusprendę pakelti karę ir spė- ti. Sako, valstiečiai naudojasi 
talkininkai, kurie visuomet į- komis paimti Konstantinopolį, pilnąja laisve, gi miestelėnams 

uždrausta kadir ragauti stip
resnių svaigalų. Be to, valstie
čiai pasidaro didelius pinigus 
iš namieje dirbamos degtinės. 

Šiandie tad jau galvojama, 
kas prisieis padaryti su tokia 
prohibiciją. Sakoma, kad šitą 
dalinę prohibiciją prisieis vi
sai atšaukti ir išnaujp žmo
nėms pavesti balsuoti klausi-
man: ar palikti kaip seniau 

TRUKŠMAS AMERIKOS 
SPORTIJOJE. 

Paskirtas 
Valstybes Sekretorius 

. 
J o yra Colby iš New Yorko. _ kęs Baltuose Rūmuose. Matė

si su prezidentu. Jam aplei
dus Rūmus tuojaus paskelbta 
jo paskyrimas. 

Washington, kovo 26 — Iš 
Baltųjų Rūmų vakar paskel
bia, kad vietoje atsistatydinu
sio valstybes sekFetoiiau-
1 ansingo prezidentas \\ ilso-
nas paskyrė Bainbridge Col-
bv iš Ne\v Yorko, buvusios 
progresyvės partijos lyderį. 

Tuo paskyrimu padaryta 
didelis siurprizas šalies val
dininkams. Nes nei vienam iš 
jų nebuvo atėję į gaivą, kad 
tą žmogų parinks prezidentas 
Į savo kabineto narius. 

Visas laikas buvo nuomo-
niaujama, kad valstybės sek-

San Francisco, Cal., vas. 2(5. 
— Suv. Valstijų grand jury 
apkaltino kumštininką čampi-
joną Jack J)empsey už per
žengimą priverstinojo karei
viavimo įstatymo. Su juo ap
kaltintas ir jo manadžeris 
Jack Kearis. Apkaltinimo, ak* 
tas bus paskelbtas viešai ry
toj. 

PAMESTA BOMBA PO VA
ŽIUOJANČIU TRAU

KINIU. 

Barcelona, Ispanija, vas. 27. 
— Po važiuojančiu traukiniu 
iš čia Madridas pamesta 
bomba, kuri plyšdama sutru
pino tik kelių vagonų langų 
stiklus. 

Traukiniu važiavo Barcelo-
nos gubernatorius. Tad, tur-

Pasirodė, kad kumštininkas b u t ' i a m i r b l l V 0 taikoma bom-
čampijonas suktybėmis išsisu-l "a# Į į. 
kęs nuo ^riverseinojo karei
viavimo. Su juo persisky r i il
sioji jo moteris jam gelbėjo. 

nos dvasios vaidintie*. LTž ., 
kius pinigus neapsimčiau pia-
leisti nors vieną naktį vienų-
vienas tuose rūmuose. 

GALIMA GABENTI SVAI
GALUS IŠ NAMŲ Į 

NAMUS. 

pasaulio diplomatams. 
Kas čia gali apsakyti, kiek; 

kituomet tuose rūmuose vra 
įvykę didelių karališkų iš-
kilmybių ir pokylių, kokie y-
ra prieinami tik vieniems di-
dikams. 

Šiandie rūmų priešakio gat
vėje tik du ministerio Noske. 
pastatvti kareiviai patroliuo- Washington? vas. 27. — Vi
ja. Pirmiaugi nuolat sargvbo- : flu.)inilJ mokesčių komisijonie-
je būdavo parinktinieji vokie- \ l i l l s R °per paskelbė, kad jei 
čių armijos legijonai sirf)liz-' katras žmogus turi du arba 
gančiais i»apuošalais. . ! daugiau nuosavių namų. tad 

Rūmai turi daug ženkhf, pa-J tokiam yra leidžiama visuo-
liųdijančiv> buvusius smarkius j i ^ t gabenti svaigalus iš vie-
susirėmus pakilusių spartakų \ »« n a j m J į kitus. Suprantama, 
su vvriausvbės kariuomene! tik tam tikslui reikia gau

ti leidimas nuo artimiausiojo 
komisijonieriaus. Nes be to a-
gentai gali suareštuoti. 

RUMUNAI ATSIMETĖ UN-
GARIJOJE. ' 

žinomoje lapkričio* revoliuci
j o j -

Vieni nešvarumai, dulkės. 

Žymiai apgriautas rūmų PIRKITE KARĖS TAUPY-
balkonas, nuo kurio buvęs kai- ,M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Tuojaus, arba už dienos-ki
tos tą paskyrimą prezidentas 
m<liios sena tu i pa tv i r t i n t i . 

yra buvę ar įvesti šalyj vi- ir šita po viskam jį išdavė, 
satiną, ty. pilną probibi* iją. Į kuomet kumštininkas atsisa

kė su ana turėti ką nors ben-

Kiek žinoma, paskirtas se
kretorius Colby ligi 1916 me
tų buvo žinomas kaipo karštas 
šalininkas mirusio Roosevel
to. Praeitais prezidento rin
kimais tas pat Colby daug 
darbavosi Roosevelto naudai. 
Bet kuomet repriblikonų parti
jos konvencija nepaskyrė kan
didatu į prezidentus Roosevel-

ERZBERGERIO VIETĄ UŽ
Ė M Ė MOESLE. 

totorium veikiausiai bus pas-'j to, bet Hughes, tuomet Colby 
kirtas pildantysis šiandie vai-1 tuojaus persimetė demokratų 
stybės sekretoriaus pareigas partijon. 
Polk. Be to dar buvo minimas C o l b y e i n a 5 1 m e t n s 
ir karės sekretorius Baker. 

Berlynas, vas. 26. '—- Atsi
statydinusio Vokietijos fi
nansų ministerio Erzbergerio 
vietą užėmė finansų pasekre-
torius Moesle. 

Deutsche Allgemeine Zei-
tung rašo, kad Erzberger at
sistatydinęs tik laikinai. 

Tečiaus išėjo priešingai. PIRKITE KARĖS TAUPY-
Vakar Colby buvo apšilau 'MO ŽENKLELIUS V7.S.S.). 

PRAŽUVO SU $95,000 LAIS 
- VĖS B0NDSŲ. 

dra. 
. J o buvusioj i moter i s g r a n d 

juvy prįstatė eampijono rašy
tus jai laiškus kareiviavimo 
reikale. Pasiremiant tais laiš
kais jury tad ir apkaltino. 

Amerikos sportų rate-iuose 
pakeltas . trukšmas, kuomet 
patirta, kad čampijonas yra 
slakeris. 

Kumštininkas gali but nu
baustas kalėjimu ir priede dar 
pinigine pabauda. 

Budapeštas, vas. 27. —Ru
munų kariuomene iš Theiss 
paupio (Ungarijoje) atsimetė 
per kokias 60 mylių atokiai 
ir užėmė augščiaiisios tary
bos paskirtą liniją. Ungarijos 
kar iuomenė po_ to tuo jaus 
persikėlė per upę Theiss. 

T 

VALPARAISOJ UŽDARYTA 
BANKĄ. 

New York, vas. 27. — Čia 
pranešta, kad iš Wall gatvės 
dar du pasiuntėju nežinia kur 
pražuvę" su $95,000 laisvės 
bofidsu. 

Washington, vas. 27. — Iš 
Vladivostoko pranešta, kad 
bolševikai paliuosavo du ame
rikoniško Raudonojo Kry
žiaus darbininku — Charette 
ir Dr. Bartium. 

Valparaiso, Ind., vas. 27.— 
Čia uždaryta Farmers ' State 
banką, kuomet valstijos ban
kų inspektoriai susekė pri
trūkstant $200,000. Depozitų 
bankoje buvę ligi $500,000. 

Neapolis, vas. 26. -~ čia pa
skelbtas generalis darbininkų 
streikas del simpatijos strei
kuojančių metalo darbininkų. 

PARYŽIUS, vas. 26. — Tveriama ir stiprinama trilypė 
sąjunga iš Anglijos, Italijos ir Japonijos su tikslu atvienėti 
Prancūziją, katra priešinga užmegsti diplomatinius ryšius 
su Rusijos bolševikais. Pastaruoja kartu Prancūzija dar lai
mėjo šį-tą augščiansioj taryboj bolševikų klausime. Bet tai. 
turbūt, viskas. Trilypė sąjunga darbuojasi už taiką su bolše
vikais prisidengiant kompromisais. Prancūzija nusprendusi 
laikyties Suv. Valstijų. 

WASHlNGTON, vas. 26. — Vakar ir vėl kongrese lai-
j mėjo "sarfsieji", kuomet Missouri valstijos atstovas Igoe, 

demokratas, mėgino keliais milijonais susiaurinti išlaidas, 
skiriamas įvesti šalyj prohibiciją. Tasai žygis nepavyko. 
Prohibicijos palaikymui kas metai bus reikalinga išleisti 50 
milijonų dol. — 

BERLYNAS, vas. 26. — Del maisto stokos ir augstų- kai
nų pakilo baisios-riaušės Ludwigshavene. Daug žmonių su
žeista ir suareštuota. 

VAR&AVAy vas. 26. — Lenkų seimo užsienių reikalų 
komitetas patikrino Lenkijos taikos sąlygas bolševikams. 
Pranešta, kad Į dvi savaiti sąlygos bus induotos bolševi
kams. 

KONSTANTINOPOLIS, vas. 26. — Anglija buvo nU-
tariusi atšaukti savo kariuomenę iš Batumo, Kaukaze. Da
bar tasai nutarimas panaikintas. 
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D R A U G A S Penktadienis, vasaris 27, 1920 
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UETUVTV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENTMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR I ŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pašei Metų S.50 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos ne 
nuo Nauju Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba. įdedant pinigus j regis
truotą laišką. 

'Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKinley 6114 

siškai ištyręs tarptautines tei 
ses. J i s yra pilnoje vyriško 
aniįio stiprybėje. J i s yra ne
paprastai gabaus proto, gra 
žlog iškalbos ir stiprios valios 
žmogus. 

Šiandien stovi klausimas, 
kas užims pirmąja vietą pa
saulyje ar Anglija ar Amerika. 
B. Colby jau senai tiki, kad 
tam klausimui yra tik vienas 
aiškus atsakymas — Amerika. 
J į pastirdamas užrubežinių 
dalytoj* sekretorium AVilsonas 
nori, kad tas atsakymas tap-
tų įvykintas. 

I r mes tuomi pasidžiaugtu
me. 

Ko Karė Išmokino? 

Nauj ašis Už 
niy Dalykų Se

kretorius. 

•v* 

Lansingui atsistatydinant 
kai-kas mintijo, kad Preziden
tas WiIsonas nori turėti už
rubežinių dalvku sekretorių 
tik vardui nešioti, algai imti 
ir jsakyimun> pildyti. Tokiu* 
žmones valdininkai pajuokda
mi vadina guminėmis ants-
paudomis (rubber stamps) 
dėlto, kad jie, kaip guma, pa
tys nieko nemintija, tik at
kartoja svetima ant jų atmuš
ta minti. Jei kam rodėsi, kad 
tos rūšies žmogum yra Lan-
sintro įpėdinis, tai tas klysta 

Bainbridge Colby moka pats 
mintyti ir moka mintyti ne-
vienajp su AVilsonu. 19X3 uw-
tais dabartinis 
dalvku sekretorius smarkiai 
peikė YYilsoną už jo analams 
ir japonams nuolaidžia politi
ką, ypač už atšaukimą Ame
rikai naudingų patvarkymu a-
pie Panamos kanalą. 191 (i me
tais p, B. Colby smarkiai da
lyvavo prezidento rinkimuose 
iškalbingai paremdamas Wil-
sono priešininką Hughes. Vie
šose rinkimų prakalboje, tarp 
kitko ir Chieagoje, p. P>. Col
by nesigailėjo papeikimų YYil-
sonui. 

Dabar tas pat* \Vilsonas tą 
patį Colby paskiria artymiau-
siu savo padėjėju paėioj*' 
svarbiausioje ir paėioje pai
niausioje šalies valdynJo ša
koje. Kai kam tat gali išro-
dvti lv«» stebuklas. 

Bet tat yra tik ženklas, 
kad YYilsonas veda savo Šalies 
politiką IIP asmeniniais žvilg
sniais ir ne jausmais. Tam 
tikram laikui 'ir reikalui jis 
pasirenka tam tikrus žmones. 

Norint Ameriką, pastatyti 
pirmoje vietoje tarp pasaulio 
tautų reikėjo pralenkti Vokie
tiją. Tam tikslui atsėjo kokį 
laiką būti geru su Anglija. 
Lansingas norėjo ir mokėjo pa
laikyti tą santikių gerumą. 
Tie reikalai dabar jau praėję 
ir kiroki laikai virte. Lansin-
gas ir pats jau toli nėra taip 
karštas Anglijos šalininkas, 
kaip ji> buvo 1910 metais. Bet 
jo įpročiai, jo ištartieji žo
džiai, jo sustatytieji raštai jį 
trukdo, .lis turėtų atsižadėti 
pats savo sakinių, jei norėtų 
poliįikoje pa rodyti mažiau 
prielankumo anglams. Ponui 
B. Colby neatseis nieko mai
nyti ir nieko atsižadėti, tik 
reikės įkūnyti 1920 m, tą, ko 
jis pat> reikalavo 1913 metais. 

Wilsonas jam duoda visą 
jiegą ir galybę į rankas. Gą-
bumų p. Colby netrūksta. J is 
taip pat kaip ir Lansingas 
yra gerai nuodugniai ™ir vi 

Jau ij.no ssenai civilizuotų 
šalin viešasis gvvenimas sian-
rino tikėjivią, mažiau tepri-
sflaikė" Kristaus skelbtųjų 
tiesų. Daugeliui rodėsi, kad 
iš to bus naudos. Tą spėjimą 
reikėjo patvirtinti prityrimu. 
Atsirado mokintų, turtingų, 
galingų žmonių, ir jų buvo 
daug, norinčių, kad bandy
mas pa rodytų, jog pasaulis 
gali apseiti be religijos. 

Diplomatai valdė santikius 
tautų su tautomis ir viešpati
jų su viešpatijomis. Diploma
tams buvo didelė painia pri
silaikyti krikščionijos taisyk
lių, todėl jie jų neprisilaikė 
visiškai. Ką diplomatai pri
rengė, tą 1914 metai parodė. 
Milijonai žmonių stojo prieš 
milijonus žmonių ir ėmė žu-
dvti vieni kitus. Tai buvo bai-
sus tikslas. 

Tara tikslui tapo suvartoti 
visi turtai, kuriuos pasaulis 
buvo pasigaminęs savo darbu 
per labai ilgus laikus. Tapo 
panaudoti visi visų mokslų 
išradimai. Tiktai krikšeioni-

užiubežrnrtH-^s mokslo taisyklės tapo vi
siškai išmestos iš tarpo daig-
tų vartojamų karėje. Tarp
tautinė teisė panaikintai val
gis priskaitytas prie karės 
kontrabandos, reikalas atly
ginti už karės daromuosius 
nuostolhis paniekintas, už
trauktų skolų atmokėjimas 
užgintas. 

Tai% dar toli ne viskas, ką 
parodė! -prityrimas pašalinę* 
krikšėionijos įtekmę iš viešojo 
žmonių gyvenimo. 

Bet galų gale karė pasibai
gė. Reikėjo sudaryti taika. 
Prie to darbo krikščionija ne-
prileista. Paėių didžiausių 
viešpafijų galingiausieji as-
meny>, apsisiautę* pulkais mo-
kinėiausių patarėjų per sep
tynis ilgus mėnesius darė tai
kos sutartį. Ir vėl atsikartojo 
prityrimas., kad nėra taikos. 

Vietoje vienos karės, atsi-
rado keliolika karių. Neapy
kantos ir priežasčių naujai 
dar didesnei karei dabar yra 
dešimteriopai, gal šimterio
pai, tiek, kiek buvo prieš 1914 
metus. 

Tesidžiaugiu kas nori tikė
jimo prašalinimu iš viešojo 
gyvenimo. Penki metai kruvi
nų žudynių, du metai suiru
tės iškilusios po žudynių 
mums visai nepatinka. Reikė
tų žmonėms įprasti mokintis 
iš prityrimo. 

Amerikos kataliku vvsku-
pai mato tą prityrimo pamo
kinimą ir aiškiai jį išreiškia. 
Dviejų didžiųjų čia minėtųjų 
prityrimų gal dar ne visiems 
užteks. Pasaulis veikiausiai ir 
toliaus bandys apseiti be kri
kščionijos ir be doros viešuo
se ir didžiuosiuose žmonių 
reikaluose. Prityrimas dar 
daugiau, gal ir didesnių ne
laimių pagamįs. Tas nelaimėsi 
gamina sau patys žmonės klai
dingomis savo pažvalgomis ir 
tų pažvalgų vykinimu viešuo
se dalykuose. 

Memorandumas Lietuvos 
o s. • • 

didžią neapykantą, kad jau 
ji, kaip tokia, nebegalėjo už
silaikyti. 1905 metais Rusijos 
pirmosios revoliucijos lietu
viai .savo sušauktame Vilniu
je seime reikalavo, kad visi 
krašto reikalai butų aptariami 
per Lietuvos Seimą, kad visa 
administracija liktų pakeista 
vietos žmonėmis. Bet tnomet 
ši Rusijos administracija dar 
buvo galinga, ji užsilaikė ir 
tik tapo priversta išsikraus
tyti iš Lietuvos, karui ištikus, 
kuomet vokiečiai užėmė Lie
tuvą. Kaip ten nebuvo baisus 
ir sunkus vokiečių okupacijos 
valdymas, net tuomet buvo 

(Tąsa). ' 
III. Politinis Lietuvos 

Padėjimas. 
Lietuvių tauta nuo senų se

niausių laikų gyveno ant tos 
teritorijos, ant kurios jį šian
dieną kaipo politinis vienetas 
pretenduoja. Lietuvos valsty
bė neieško žemių ir kraštų, 
kurie istorijos bėgyje buvo 
jos užkariauti ir buvo jos 
valdomi, bet tik žemės, ant 
kurios etnografiškai Lietuvių 
tauta ir šiandien tebegyvena 
ir kurie aiškiai dedasi prie 
šio politinio vieneto. XIU-X1V 
amžyje Lietuvių tauta buvo 
sutverus galinga valstija, ku- • ,, 
• i - . , * * . : , , . . gėjas, ta skaitlingoji R u s i ^ n buvo išsiplėtus nuo Baltijos. , . . . . . , ., * , . . . . ! administracija jau nebegryz. 

.inrų ik! Juodųjų . r apome k n o m ) i { ^ ^ ^ 
dang dabartines Rus.jos le - f ^ k a r e afm Mi „ 
imu i rvtns ir pietus, ant ku-• . .. , 
. k J v: _. r . . . Amerikos įsikišimui i karą, ta

nų n šiandien nepretenduoja. .. . , . y. ^T,r v . . . . , ' po pahuosuota nuo vokiečių. XV l amžiuje Lietuva buvo su- , , , .. ,., . . . . 'V .. r kuomet per tą laiką liko su
ėjusi i personale uniją su l^en-1 , . . , , . 
, r. , , , . . ,.,. . jdaryta nauja Lietuvos admi-

tų ir įsibrukti į Lietuvos te
ritorijas. 

Kad sudarius Lietuvoje 
prielankią prie Vokietijos at-
sinešimą, Vokietijos valdžia, Sekretoriaus Lansingo kal-

aišku, jog senas Rusijos en-
s 

kija, bet kaipo politinė savis
tovu valstybė nenustojo gyva-
vuJ . Pabaigoje XVIII šimt
mečio Lietuvos-Lenkijos res
publika tapo padalinta tarp 
trijų kaimynų valstybių: Ru
sijos. Vokietijos ir Austrijos, 

nistracija iš vietos žmonių, tai 
Lietuvoje nerašys nė vieno 
žmogaus, kursai šiandien ga
lėtų manyti apie by kokį grį
žimą senovės Rusijos valdžios. 
Mirnų tautos giliausiu įsitiki-

, minu v ra, kad Rusija jau ne-pne kurio padalinimo didžiau-' , , .v , • » 
\ .. . . ' . ,. ! kuomet nebegiiz Lietuvon, 
sion Lietuvos dalis pateko' , T . , , . 

' •'.. . ._ . v. . . . . kad Lietuva patapus laisva 
Rusimi. Prie sio padalinimo! v. • i-
^ .'. „ . . ± . T1 Į nuo sio sf etimo jungo jokios Rusijos Cariene Katnna II .. , , . ,. , . . ! . . . v. .. ,. . svetimos galybes negali bu-pnsizadeio uzlaikvti Lietuvą, .. * . .. . L l . ' . ..* . . i ti priversta vel tą jungą ant kaipo atskirą pontinį vienetą 
su atskiru iždu, administra
cija, mokyklomis, bet kaip ji 
[)ati, taip ir tolimesni Rusi
jos valdonai to pasižadėjimo 
neišpildė. .Jit* panaikino ir at
skirą valdymą, ir iždą ir net 
veikiantį Lietuvos teismų sta
tutą jau XIX šimtinetyj, Te-
čiau Lietuva niekados neno
rėjo užmiršti šių pažadų ir ne
perstojo kariavus už savo ne
priklausomybę. 1831 ir 1861-
()2 įnetų sukilimai buvo epi-
sodais šios kovos už nepri
klausomybę, bet jie nepasisie-
kė ir davė tik progos rusų ad
ministracijai užimti Lietuvo
je visas, valdomąsias vietas, 
konfiskuoti • gyventojų turtą 
ir vesti aštrią rusinimo poli
tiką. Ši politika buvo pasie
kusi tokio laipsnio, kurio nėra 
mačiusi tur but nė viena iš 
mažųjų tautų, Husijos užka
riautų. 18fi4 metais Rusijos 
valdžia buvo uždraudus Lie
tuviams vartoti savo kalboj 
spauzdinius ir toksai uždrau
dimas lietuvių spaudos, kad 
ir nekalčiausių knygų, kaip 
maldų knygos ar katekizmo 
buvo palaikomas veik visą 
pusę amžiaus — jis tapo at
mestas tik 191)4 metais, prieš 
ištikusią pirmą revoliuciją 
Rusijoj. 

» 

Per visą tą laiką dvasinės 
priespaudos Rusijos adminis
tracija įsigalėjo Lietuvoje, 
bet pagimdė prie savęs taip 

:mg 

bumo daugelis neturi. 

Jau didelės nelaimės išdygo 
iš tų klaidų, bet žmonių ne
noras paklausyti Kristaus bal
so dar didesnis. Jie daugįs 
nelaimes iki kol jos užaugs 
didesnės už tą nenorą. Tada 
jie ims džiaugtis radę senas 
Kristaus tiesas ir teises. 

Bet tada visą civilizacijos 
darbą jau reikės dirbti iš 
naujo, nes nebebus likę to kas 
buvo seniau padaryta, kol 
dar žmonės Kristų brangino. 

Šiandien dar daug yra likę 
iš civilizacijos, daug brangių 
mokslo ir dailės ir k. daiktų 
galima butų išgelbėti nuo 
pražūties. Bet tam reikalin
gais yi'a gabumas pasinaudoti 
jau esančiu prityrimu. To ga-Hdjos veikėjai, kad tuomi į-

savęs užsitraukti. Tai 
liudytų, kad Lietuva vėl nori 
įsileisti savo kraštan apie 
100,(KM) įvairių valdininkų ir 
valdinkėlių, kurie -engtų kra
štą ir čiulptų jo syvus. Lie
tuvoj nebėra jau to klausimo. 
Lietuva yra ir bus laisva, ne
priklausoma valstybė ir dabar 
tik reikia, kad ir visos kitos 
valstybės tą faktinį padėjimą 
I iri pažintų. 

Kasgi Lietuvoje atsitiko ir 
kokią ten politinė tvarka susi
darė ! Jeigu užėmus vokiečiams 
Lietuvą, jos gyventojams jau 
veikiai paaiškėjo, kad Rusija 
nebegryz, karui einant veikiai 
paaiškėjo ir kita tėza, jog vo
kiečiai okupuotoj Lietuvoje ne-
lieužsilaikys, ergo, jog Lietuva, 
kaipo atskira tauta, turės pati 
valdytis. Ilgą laiką vokiečių 
valdžia nenorėjo su ta išeiti
mi sutikti, bandė paskui įvai
riais budais prigaulingai Lie
tuvius prisivilioti, bet Lietu
viu tauta išpat pradžios paju
to taip žiaurą vokiečių ^šei-
miniukaviiną, patyrė nuo jų 
tiek neužmirštinų žaizdų, kad 
save jokiu būdu negalėjo 
jungti kokioje ten nebūt kom
binacijoj su Vokietija. Toksai 
žmonių ūpas prieš Vokietiją 
buvo aiškus jau tuoj po jų į-
siveržimo į Lietuvą ir jie ne
galėjo pamainyti to upo, nors 
uoliai rūpinos sukišti į kalė
jimą visus politiškus veikėjus, 
kurie aiškiai statėsi prieš vo
kiečių okupacijos valdžios 
viešpatavimą. Man pačiam te
ko Imti vokiečių valdžios su
imtu už pasipriešinimą prieš 
vokiečių pastangas įsigyventi 
Lietuvoje, prasėdėti 43/t> mė
nesio kalėjime, vos nesuiau-
dytam ir paskui išsiųstam į 
Vokietijos kareivių liogerius. 
Gyvas ir nuolat i nasViso kraš
to priešinimas prieš vokiečių 
okupacijos valdžią buvo pa
laikomas visos likusios krašte 
Lietuvos inteligentijos ir pri
metamas Lietuvių visuomenei 
ar politikos vadovams priki-
šymas, buk jie eina su vokie
čiais miyo paprastu melu, su 
pagelba kurio iki paskutinio 
laiko labiausiai operavo Len-

panašiai kaip Belgijoj, su
manė sudaryti Lietuvoje žmo
nių atstovybę ir leido lietu
viams rugsėjo 18-22 dienose, 
1918 m. sušaukti Vilniuje su
sirinkimą iš visos jų uiimtos 
Lietuvos. Susirinko 240 žmo
nių, kur ie ' i r išrinko pirmąją 
Lietuvių tautos atstovybę 
" Lietuvos Valstybės Taryba" 
iš 20 žmonių. Pačiame susi
rinkime ir išrinktoje Tarybo
je buvo raiškus nusistatymas-
prieš vokiečius, bet vokiečių 
okupaTfjos valdžia mėgino į-
\'airiais pažadais ją prie savęs 
patraukti, būtent žadėdama 
pripažinti Lietuvą, kaipo ne
priklausomą valstybę, jeigu 
tik Lietuva pasižadės pada
ryti su Vokietija tam tikras 
konvencijas ir pasižadės am
žinai sątaikoje su Vokietija 
gyventi. Toms vokiečių Val
džios klastingoms pastan
goms teko pasekmingai pasi
priešinti ii- Lietuvos Valstybės 
Taryba, vasario 16 dieną, 1918 
m., nepaisydama į vokiečių 
norus; ir vaduodamos apsis
prendimo teise pasiskelbė 
kaipo nepriklausoma valsty
bė, tardama neturinti jokių 
valstvbiniu rysiu nė su Rusi-
ja, nė su pačia Vokietija ir jų( 
siūlomomis konvencijom's. 
Nuo to laiko Lietuvos atsto
vybė ne pasitraukė nuo šios 
pozicijos, neveizint į viso
kius vokiečių^ valdžios spy
riams ir pažadus Lietuvai, tai 
paties Vilhelmo, kai]) Prūsi
jos karaliaus, tai Saksų kara
liaus, tai kitų. Išrinktoji Lie
tuvos Valstybės Taryba tapo 
pripažinta vienatinė Lietu
vos atstovybė ir ji yra sut-
vėrus pamatus laikinos-kons
titucijos. 

(Pabaiga Bus.) 

mente, ir pirmiau buvęs knygi
ninkas, išaiškino vartojamus 
budus užlaikymui šio svarbo 
dokumento per amžius. 

VALSTIJOS DEPARTA 
MENTO PRANEŠIMAS. 

gyti Į>i tikėjimą nuo Ali ja n-

AVasbington, l). C.—Steng
damas prašalinti nuo publikos 
kožname mieste, miestelyje ir 
kaime kokią nors įveikmę da
bartinių ' ' raudonųjų" darbų, 
sekretorius Lansing, akyvaiz-
doje korespondento, atstovų 
svarbiausiųjų krutamu jų pa
veikslų kompanijų ir Departa
mento urėdninkų matymui iš
statė, Valstijos Departamento 
knygyne, originalus pergami-
nus Federališkps Konstituci
jos. Ateinančią savaitę žmonės 
matys krutamųjų paveikslų te
atruose dokumentą, \kuris su
daro pradžią-Suvienytų Valsti
jų valdžios, ir Konstitueijos 
istorija bus priminta Ameri
kos publikai. 

Pirmą kartą nuo 1902 to. šis 
istoriškas dokumentas, sudėtas 
Respublikos pratėvių, buvo 
atidengtas. Konstitucija, drau
ge su originalu pergamentu 
Neprigulmybės Deklaracijos, 
esą saugioj vietoj N'alstijos 
Departamento knygyne. 

Atsakomybė jos užlaikymo 
gerame padėjime uždėta ant 
Valstijos Sekretoriaus. Peržiū
rėjimai įvyksta labai retai. Šį 
kartą apžiūrėjimas buvo pada
rytas nei'ormališka ceremonija, 
kuomet buvo pertikrinta, kad 
dokumentai randasi geroj" 
tvarkoj. Sekretorius Lansing 
kalbėjo r laikraštininkus, kru
ta mų jų paveikslų atstovus, De
partamento urėdninkus ir ki
tus susirinkusius žmones kny-
gynė. Nurodė svarbą Amerikos 
Konstitucijos, kuri išreiškia 
viską kas augščiausia ir ge
riausia valdžioje. William Me-
Neir, viršininkas Bureau ot 
Accounts Valstijos Departa-

ba: 
"Valstijos Sekretorius, kai

po sergėtojas Konstitucijos, 
gali perži urėti dokumentą 
idant persitikrinti save, jog tin 
kami budai vartojami saugoji
mui jos per amžius. Todėl si 
inl'ormalė ceremonija. Patėmi-
jau, jog ji visiškai apsaugota 
nuo šviesos, oro ir visų kitų 
ėlemejitų, kurie paprastai į lai
ka sunaikina rašytus dokumen-
tus, kurie tapo atidengti. Mums 
reikėtų taippat saugoti ją mu
gu mintvse ir širdvse. 

Keturi didieji dokumentai 
pažymi progresą tūkstančiai 
metų kovos pasiekti civilišką 
liuosvbe, kuri rancui išreiški-
mą Amerikos pilietybėje—Di
džioji Chartija (Magna Char-
ta) 1215 m.; Anglų Teisių By
la, 1 ()89; Nepriklausomybės 
Dekleracija 1776 ir Suvienytų 
Valstijų Konstitucija 1788. 

Nors visi turi didžią svarbą, 
bet Konstitucija turi didžiausj 
išreiškimą viršenybės liuosųjų 
žmonių. Surinkta iš amžiaus iš
mintingumo ir sukalta į čielą 
vienybę genijos ugnyje. Kon
stitucija išpildydama viltis ir 
troškimus gentkarčių, pagimdė 
tautą, kuri j steigta principe, jog 
visi žmonės lygus ir turi lygias 
teise?. Šis didis raštas, kurio 
viršystė darodyta kaip karėje, 
tai}) ir taikoje, yra kelias, per 
kuri mūsų tautiškas gyvenimas 
randa tikrą išreiškimą. Yra 
tvirtybė mūsų pavienių teisių 
ir yra sergėtojas Respublikos 
likimo. 

Su nusižeminimu mes žiūri
me i Suvienytų Valstijų Kon
stituciją, matydami ženklą 
žmonvaldystės, pergalingos 
per šimtmečių kovos. Aišku, 
jog mūsų tauta pastatyta ant 
amžių uolos žmogiškos liuosy-
bės. Lai mes niekuomet neati-
duokime šių didžią gimtinės 
teisę—Amerikos pilietysię. 
Duodami jai mūsų nepadalintą 
ištikimumą. Ginti ją su pat gy-
rasčia nuo mūsų priešų, kurie 
bandytų suardyti ją principe 
ar pajiega. 

Kaip ta Konstitucija saugo
jo mūsų pratėvius ir vėliaus 
mus, lai mes visuomet apsau-
gojame ją nuo teršjtų rankų." 

Valstijos Departamentas už
ima vietą " Slaptų Susinėsimų 
Komisijos," ilUžsienių Reika
lų Komiteto" ir Užsienių Rei
kalą T>epartamento ir kaipo 
toks, valdo dokumentus, raš
tus, etc. vh-šminėtų įstaigų ir 
Kontinentinio^ Kongreso; ap
ima diplomatine koresponden
cija tarybas, įstatymus, etc. 
(Bet daugelis dokumentų ir 
raštų buvo pervesti Kongreso 
Knygyne). Dabar aišku maty
ti, kodėl Valstijos Sekretorius 
sergėtojas Konstitucijos. 

Konstitucija randasi gera
me padėjime ir raštas taip 
lengvai išskaitomas, kaip pat 
dienoj originalo rašymo. Kon
stitucija neišstatyta, nes tas 
pavojuje statytų Nepriklauso
mybės Deklaraciją, kuri labai 
sena. Konstitucijos įvairus pa
taisymai laikomi i'Bureau oi' 
Rolls and Library" drauge su 
įstatymais Kongreso sesijų. 

tlA 

Vyrų ir Moterų Rtfbų Kirpi
mo ir Besigning Mokykla. 
MUSŲS tstema ir mokymo būdu Jya 
trumpu laiku iftmoksite viso^^ma-

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpime, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroi 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygy. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kuriSJ 
mady knygos. 

MASTBR DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasulckav, Vedėjas 
190 N. STATE STREET. CHICAGO. 

Kampas Lake M* an« 4-tų lubų 
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D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

«1S W. MaMcet fctr. 
PottsviUe, Penua. 

risomls ilgomis priima 
Nuo 8 lkl 16 vai. ryto 
Nuo 1 lkl S vai. po pietų 
Nuo C lkl 8 vai. vakare. 

nuo 

i 
— a 

K - i m m m m • • m^ » » • » • » » m$& 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

L I B T C V I 8 - ^ 
Gydyto ja* Ir C h l r a r r a * 

Parke le eavo g y v e n i m o r i e t * | 
B r t a h t o n Pfcrlc 

£914 \V. 43rd Street . , 
Tel . M c K i n l e y 3«S 

CMIaae: 17S7 W . 4 7 t h 8 t * 
(47 Ir W<Md g » t . ) 

» lkl ' vaUmdon: 10 r y t o lk l S p o plotų . « : •# lkl 
' 8:30 ve.ke.re N'edeliociie 9 ik i I I rytaie. 

T a i T*nnl*>v*rrt 1 4 0 Tel . B o n l e v a r d 140 

' . ? - - — - - • —K 

Dr. G. M. GLASER j 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
i Kertė 32 ro St.. CtaicUgo, I U 

SPECIJALISTAfi 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

ničkų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo "» ryte 

j Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo «J 
iki 8 valandai vakare. 

iNedėllomts nuo 9 iki 2 po pie'_ J 
Telofonas Yards 687 

l l * l < S e i l i i fe4etf3eL s U f * <L* 
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DR. W. A. MAJOR 
g * • * > — • • - • . 
'Telefonas Pullman 6t 

GYDYTOJAS m 
CtfTKLRGAS 

OTldSts 11719 Mlefalgaa Ave. 
Adynos 8: l t lkl » Išryto — 1 lkl 
t po pietų — <:!• lkl 8:80 vakare. 
Ned&lloniid nuo 10 iki 11 Išryto 

S — IS 
K' 

JOSEPH C. W0L0N 
-letuvis Advokatas 

20 SO. IiA 8ALLE STREET 
Uyrenimo Tel. Humboldt 87 

•akarals 2911 W. 22-nd 8tre%t 
Tel. Rockwell 8999 

CHICAOO, KJL 

^ 

DR. S, NAIKUS 
METUVTS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Ofisas Ir G y v e n i m o v l e t i 

3252 So. Halsted Str. 
Valandos : nuo • iki 11 r y t e : n u o S lkl 

po p ie tų: nuo 7:30 iki »:*0 vakar* 
Te le fonas Y a r d s S544 

Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
V a L 4:30 l k l 7 v . v^k. 

Telefonai) Dr«>er 7S4« 

Iš - Fabriko-Važinėtoj u i 
S I T A I P I N S T A I r i N U į l >« 
L'lrli tiesini Ir sutaupys i te 
MQ iki S20 nut dviračio. 
KANtiKK DVTRAMAl g a u -
nan;i 44 styliui»H« . hpalv'UO-
Ke ir iii«lži;i. J\ainoi< 8U*iui-
ž intes HKS P U 1 M A T O M K 
P I K A I 'U-l iimėfftftiiiio 30 
dienų pasivažinėj imui , 
LKNUVI I Š M O K U S I A I Jei-
KU noi i te , Įmokant ma*4 sti-
mt) i škalno gaunant įminu 
Spo«ijale« FnDrtko- Važiuo
tojui IHSII kainas. 
UATA1*1^\N'HIAI. lempos, 
ratai Ir kiti ruikalhlKi iluik-
Įal už PUM' kaino;.. 
V r p l A l t c dviračio, ratų ar 
Uitų <.laly)vų neturint mus»j 
Midelio Uaiifter kataUo^o. 
itinoH kainos ir H-itvųs mo-

kesciai . Atvirute pristatys j u m s viską. 

M s—• JL | - ^ (VCr.K COMI'ANY 

EL A \ tmJ l>ept. F-3U3 CIUVUKO 

VariiH'-
janU Aiĉ i 
entui Kei-

kal ingi . . 
Vaikai VždirUu 
l'inicii». 

»— 
Tel. Drover 70 t l 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto ikt 0 vak. 
Nedėljomi.s pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENtJE 
arti 47-tos Gatvės 

I 

Dr. M. Stupnicki 
• — » • • » » » • • į> 

3107 So. Morgan Btreet 
CHICAGO, ULLINOlts 

Telefonas Yards 5083 
YsJandos: — 8 lkl 11 Ii ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 !kl 8 vai. vakare. 

— . -

B - - — BARGENAS VYRŲ 
DEABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotal. bet 
neatstsaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $15.00. 

Vyrų ir Jaunų Taikinu tstavi 
siutai ir overkotal $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po$S.oo ir augfcėiau 
Vaikų Siutai po $6.00 ir augrščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

^ Žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilną eilę bf 

skuti neSiotų siutų ir overkotų nn« 
$8.50 Ir augrščiau. 

Full Dress. Tuxedo, Frock Siu
tai W tt. $l«.«0 ir aug*čiau. 

Atdara kiekvieną vakarą lkl 9 
vai. Nedėliotais lkl 8 valandai. 6u-
batpmis visą dieną, ikt 10 valanda* , 

S. GORDON, 
Ohiomco, 

-

• 
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Penktadienis, vasaris 27, 1920 DRAUGAS 
v; 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskalai j v Stočių Veikimas. 

Tš kai-kuriu vietų įmims pn i - ' . Stotis dabar jau susitvėrė 
neša, kad kasžhi kas žmonėse veik visose didesnėse kolonijo-
leidžia paskalus, kad Lietuvos se ir paskola sparnai varoma. 
Laisvės Paskolos bonai nebus 
apmokėti, kad jio neneš jokio 
nuošimėio, kad ėia esą tik viliu-
gyutė. Kur šaltinis tu paskatų, 
dar mums neteko susekti, bet 
jie kenkia paskolai. Tos paska
los v ra absoliuėiai neteisingos. 

Dabar ypačiai pradėjo judėti 
vakarai; rytai šiek tiek dabar 
aplėpo. 

Visos kolonijos reikalauja, 
kad Misijos nariai atsilankytų 
jose. Bet tai negalimas daiktag. 
Viso pareikalavimų yra į 150 

Lietuvos Laisvės Paskola yra vietų ir Misija jokiu būdu ne-
gvarantuota visu Lietuvos gali visur atsilankyti. Ji juk 
turtu, ji bus apmokėta taip ly-; daugiau turi stengtis atlikti 
giai kaip ir penktas nuošimtis ant jos Lietuvos valdžios už-
bus kas metai išmokamas. Vei- dėtas užduotis, o ne vien tik va-
kėjai privalėti] užkirsti kelią' žinėti uo kolonijas. Kiek gali, 
šioms paskaloms, kurios, mato-1 tiek važinėja. Todėl, gerbia
mai, tyria leidžiamos Lietuvos 'mieji, kuriose kolonijose Misi-

ŠIAULIAI. 

j a negalės atsilankyti, malonė
site atleisti. 

Informacijų klausimas. 

Lietuvos Misijos Informaci
jų biuras stengiasi išaiškinti ir 
atsakvti į kiekvieną klausimą, 
kuri Lie 

nedraugų. 

Dar apie pašelpos siuntimą. 
Misijai paskelbus, kad ji ap

siima persiusti pašelpą Lietu
voj gyvenantiems nukentėju
siems nuo karės, visuomenėje 
kįlo gana daug visokiu kalbų, kuri Lietuvos žmonės užklau-
Tad dar kartą užreiškiame, kad 8ia. Bet gana tankiai yra už-
Misija nedaro jokio biznio iš klausimų apie Lietuvoje vei-
pinigų siuntimo ir nepriima kiančias partijas, apie asme-
pinigų siuntimo biznio reika- uis. Tokių klausinių Misija 

> lams. Priima tiktai persiimti-!vengia. Informacijos suteikia-
mui pinigus su šelpimu i nuken-jmos kiekvienam grynai valsty-
tėjusių nuo karės žemiausiu ko j hiniuose reikaluose arba ir as-
kiu tik galima kursu. Amerikie- meniškuose bet nelytint kitų 
eiai lietuviai gali siųsti pinigus žmonių įsitikinimus ar pažiu-
per Misiją savo tėvams, bro-
liams, seserims, apskritai gi
minėms ir draugams. 

ras. 
Kad greičiau reikalas butų 

atliktas, paprastus laiškus 
Bet ir čionai Lietuvos ne- siųzdami, užrašykite ir kokiam 

draugai pradėjo jau daugelyje skyriui, tuomet greičiau bus 
kolonijų platinti paskalus, kad, atsakyta. Prie Misijos yra šie 
girdi, Lietuvoje tie per Misiją skyriai: 1) Paskolos skyrius 
pinigai bus išmokėti tik už (bonų, subskripeijų reikalai), 
penkiolikos metų ir tam pana- 2) Informacijos biuras, 3) Lie-
šiai. Čia užreiškiame, kad pini- j tuvos Sargų skyrius, 4) Pinigų 
gų siuntimas sušelpiami gimi- j siuntimo skyrius. Abelnai už-
nių nieko bendro neturi su Lie-' adresuokite "Lithuanian Miss-
£mros Paskola. Siunčiami pini- ion, 237 West 71 st Street, Xew 
gai Lietuvoje bus. tin>į*uls iš-, York, X. Y.," bet dar antkam-
mokėti iš artimiausių Lietuvos puėio pažymėkite kokiam sky-
valdžios iždinių ar pašto sto- ' riui. Tas sutaupys Misijos dar
ėm. Pinigai nueis i Lietuvą į ; bininkams daug laiko. 
4—5 savaites nuo dienos jmo- j Lietuvos Misijog Inf. 
kėjimo Misijai Biuras. 

Iš LIETUVOS. 
Kaunas, išdirbtas, prisilaikant rinkimų 
Sausio 31 d., 1920 m. jį Steigiamąjį Seimą įstatymų. 

Gerbiamas Tamsta:— 
Krikščionių Demokratų par 

tija randa reikalinga per gerb. 
Tamstą painformuoti Ameri
kos lietuvius katalikus apie 
rinkinių i Steigiamąjį Seimą 
organizavimą. 

Nors Kr. Dem. partija, būda
ma tvirčiausia Lietuvoje, daro 
daug įtakos į Valstybės kūrimo 
ir tvarkymo darbus, teeiaus 

Sudaromi valsčių, apskričių ir 
apygardų komitetai su aiškia 
vieni kitiems subordinacija. 
Ilgainiui prie Centro komisijos 
išdygo literatūros ir propagan
dos sekcijos, į kurias ineina: 
Bičiūnas, Staugaitis, Dovydai
tis, Kaupas ir tt. Manoma su-
darvti dar kai-kurias subsek-
ei jas. 

Pakol kas sudaroma krik
ščioniškųjų organizacijų blo-

apie jos veikimą visoje platu- k a s Kaslink bloko su kitomis 
moję tuo tarpu neminėsim. ; partijomis, tai generalio bloko 

Rinkiniams į Steigiamąjį nenumatoma; gali taksai įvyk-
Seimą tvarkyti, gruodžio mene- S ti vienoje ar kitoje apygardoje. 
sio pradžioje pri« Kr. Dem. 
partijos Centro Komiteto su
daryta tam tikra komisija, su
sidedanti iš p]), advokato Tu
mėno, Radzevičiaus ir Stul
ginskio. I tą komisiją ineina 
atstovas kultūrinių katalikiš
kų organizacijų, būtent: Kata
likų Veikimo Centro atstovas 
kun. Vailokaitis, kuris atsto
vauja visas katalikiškas orga
nizacijas, nes katalikiškosios 

Socijalistinės partijos, pav. 
Santara, žydai ir kiti svetim
taučiai, matomai, jau susidėjo 
i Soeijalistinį bloką. Kr. Dem. 
partijos padėtis vietomis labai 
getą, vietomis silpnoka, žino
ma, dar labai daug priklausys 
nuo agitacijos kaip ją pasiseks 
kur pravesti. 

Agitacijos energingam vedi
mui jaučiama labai didelė sto
ka inteligentinių pajiegų ir lė-

orgamzacijos (Katalikų M o t e - ^ P r i s i e i n a l a b a i ga}yą pa_ 
rų draugija, Darbininkų F e d e - ! l a l l ž y t i k o ] g u r a n d i t i n k a m ą 

racija, Pavasarininkai, Ateiti- d a r l n i i ž m o g u > y p a t i n g a i t a i 
jaučiama pas Kr. Demokratus, 

Xei vienas Lietuvos kampelis 
tur but tiek daug nenukentėjęs 
kaip Šiauliai su apylinkėmis. 
ReikėHį Saliamono išminties, 
kad aprašius nors šešėlį to ką 
reikėjo pergyventi užplūdus 
civilizuotiems kraugeriams-
plėšikams. Persilpnas yra žo
dis galvažudys ar plėšikas, nes 
elgėsi tartum pragaro pa
siuntiniai. Prie ko pirma puls, 
jei ne prie kunigų ? Norėjo su
šaudyti visus kunigus. Dar pa
spėjo pasislėpti, išskyrus* kun. 
Lapį. Klebonas J . Jesinskas 
išbuvo penkias dienas prie Ka
pų gatvės (ėia %įsi namai su
deginti) Žilinskaitės namų 
skiepe. Skundėsi vargšas ko 
neprigėres, nes skiepas pa-
sriuves vandeniu. Kiti kunigai 
kitur slapstėsi. Kun. Lapis, 
kaipo vikaras, atsiprašė nuo 
sušaudymo. Tad jį nuvarė i 
kalėjimą. Reikiant prie ligonio, 
turėjo rašyti prašymą vokiečių 
komendantui. Vežant prie ligo
nio, turėjo vokiečių palydovą-
kareivį. Prie tam nei vieno in
teligento Šiauliuose nebuvo 
laisvo. O kas darėsi užsiliku
siuose namuose?! Išvogė, iš 
plėšė, sunaikino visą ką tik ra
do klebonijoj. Bažnytinius 
daiktus taip-gi išgrobstė. Apie 
$330,000 išnešė klebono ir vi
suomenės pinigų. Rekvizavo vi
sus gyvulius, žodžiu, neliko nie 
ko, nes ėjo viena šaika vagių 
po kitai. Krautuves išplėšė; 
nuo žmonių net apvalkalus nu
draskė. Žmogus bijodavo išei
ti, nors kits duonos kąsnio ne
turėjo. Numirėlį iš kaimų vež
davo savim rateliais arba TO-
gėmis, nes pamatę važiuojant 
arkliu iš toliausiai pradėdavo 
šaudyti, kad sustotų, o tada 
atimdavo. Mieste pritruko me
džių. Jei kuris žmogelis atvež
davo savimi glėbelį, tai neduo
davo be &0 rublių. Dabar vėl 
pradeda daugiau suvažiuoti į 
rinką ir biskį pigiau. 

O koks graudus miesto regi
nys ! Bažnyčia, tartum, vi-
sų apleista, sušaudyta, išdi
džiai bet liūdnai žiuri į griuvė
sių kriuvas, tartum praleidu
si Nerono laikus. Einant per 
griuvėsius ' pamatysi durnai 
smilksta tai vienoj vietoj, tai 
kitoj... Mat namu; vietoj kur li
ko skiepai žmonės gyvena. O 
tie skiepai šlapi, tamsus, rodos, 
savaitės juose negalima išgy
venti... Bet kur dėsis? Namų 
mažai. Brangenybė nežmoniš
ka. Kambarėlis, Juiris prieš ka
rę kainavo metams 30 rublių, 
dabar mėnesiui 60 rublių. 
Dirbtuvės sunaikintos; uždar
bių nėra. Pradeda atstatinėti 
namus, bet stoka visko. Kad 
nors profesijonalų butių, amat-
ninkų!... I r susinėsimas labai 
sunkus. 

Nei , gyvulių užtektinai, nei 
mašinų. Žmonės išbadėję netu
ri ko veikt, tad eina vogti. Va
gystės labai prasiplatinę. Val
džiai sunku ir apsidirbti, nes 
trūksta apsaugai žmonių. 

Buvusi rusų cerkvė prie 
stoties pašventinta kareiviams. 
Didysis altorius jau gatavas. 
Dabar yra pamaldos moki
niams. Žadama padaryti nau
ją parapiją. 

A. J—te. 

LIETUVOS MISIJOS TOLI
MESNIS MARŠRUTAS. 
Šiuomi Chicagos Distrikto! 

Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutą: 

Nedėlioję, vasario 29 d.: 
\Vaukegan, 111., 2 vai. po pietų; 
Kenoslia, AVis., 6 vai. vakare; 
Racine, Wis., 8 vai. vakare; 
Mihvaukee, AVis., 10 vai. vaka 
re. 

Panedėlyje, kovo 1 d.: She-
boygan, AVis., 7:30 vai. vakare. 

Utarninke, kovo 2 d.: De 
Kalb, UI., 7:30 vai. vakare. 

Seredoje, kovo 3 d.: Rock-
ford, UI., 7:30 vai. vakare. 

Ketverge, kovo 4 d.: Rock-
dale—Joliet, 7:30 vai. vakare. 

Pėtnyeioj, kovo 5 d. :St 
Charles—Batavia, 7:30 vai. 
vakare. 

Subatoje, kovo 6 d.: Chicago 
Heights, 111., Steger, 7:30 vai. 
vakare. 

Nedėlioję, kovo 7 d.: Spring 
Valley, UI., 2 vai. po pietų ir 
AVestville, UI. 7:30 vai. vakare. 

Panedėlyj, kovo 8 d.: India
na llarbor, Ind., G:30 vai. va
kare ir (iary, Ind., i) vai. vak. 

Utarninke, kovo !) d.: Kast 
St. Louis, 111., 7:30 vai. vakare 
ir Springfield, 111., 9 vai. vak. 

Seredoje, kovo 10 d.: So. 
Omaha, Nebr., 7:30 vai. vakare. 

Pėtnyčioje, kovo i 2 d.: Grand 
Rapids, Mieli., 7:30 vai. vak. 

Augščiau nurodytos koloni
jos turės progą turėti pas save 
pažymėtose dienose Lietuvos 
Misiją. 

Kolonijų Paskolos Stočių 
Pirmininkas ir Sekretorius te
gul tuojaus "praneša apie su
rengimą jų kolonijoj iškilmin
go susirinkimo priėmimui Mi
sijos žemiau paduotu antrašu. 

Kiekvienos kolonijos Komite
tą;-, malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knvgučiu ir bonu 
užrašinėtojų. 

Visas pustančias dėti, kad 
pai iim<tose die)iqs,c ir vietose 
tikrai prakalbos įvyktų. Jeigu 
kur butų visai negalima, rei
kia TELEGRAFUOTI žemiau 
paduotu antrašu. 

Pasirūpinti, kad koloiiijų at 
stovai pasitiktų Misiją nuly-
dint j susirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto 
S. V. Valančius ir P. Baltutis. 

324G So. Halsted St., 
Chicago* 111. 

Telefonai: Drover 701, Drover 
3314, Yards 6126. 

PAIEŠKOJIMAS. 

ninkai, Ūkininkų Sąj. ir tt.) 
savo visuotinuose susirinki
muose vra nutariusios dėtis 
rinkimuose į Steigiamąjį Sei
mą prie Kr. Dem. partijos. 

Komisija rinkimams į Stei-

kadangi Kr. Dem. jaunimas 
pirmasai ir labai skaitlingai 
stojo į kovotojų eiles. 

Kaslink lėšų, tai Amerikos 
lietuviai katalikai turėtų neati-

giamąjį Seimą tvarkyti vadi- | dėliodami ateiti Kr. Demokra-
nasi Centro Komisija. * ;tams į pagelbą, nes josios lau

pomuoju tos komisijos dar- |kiame ir ji mums yra būtinai 
bu buvo išdirbt visos rinkimu;reikalinga; kitos, kaip antai : 
organizacijos planą. Planas socijalistinės partijos matomai 

gauna reikalingų lėšų ar iš Ru
sijos ar iš tarptautinių socija-
listų fondų. 

Baigdami šį trumpą praneši
mą apie organizavimą į rinki
mus, prašome Tamstą apie tai 
painformuoti Amerikos lietu
vius ir padaryti tam tikrose 
vietose įtakos, kad reikalingų 
rinkimų organzacijai lėšų butų 
neatidėliojant pasiųsta. 

Centro Komisijos vardu 

Vaclovas Laskauskas iš Rut 
laiškių dvaro, Alvito parap., 
Vilkaviškio apskričio paieško 
savo giminių Stanislovo Re-
menčiaus ir Magdalenos Re-
mentienės. Laskauskų triobos 
karo metu tapo sunaikintos, 
jose žuvo ir Remenčių laiškai 
su jų adresais. Lietuviams 
Laskauskams iš atminties ne
siseka ištarti Amerikos vietų 
vardus. J ie rašo, kad Remen-
čiai gyvenę Uzeil stat Nas falls. 
Turbūt tat reiškia Niagara 
Falls United Statei. Vistiek 
kur p. Remenčius gyveno prieš 
karę, kad tik dabar nurašytų 
Vaclovui Laskauskui į Rutlaiš-
kių dvarą Vilkaviškio apskri-
v • 

eio. 

Aš, Kazimiera Augienė, pa-
ieškau savo vyro, Petro Augio, 
ir noriu žinoti apie jį. Pirma 
gyveno Chicagor. mieste, o da
bar nežinau kur. Ar jis pats, 
ar draugai, meldžiu duoti žinią 
šiuo adresu: Šiauliai, Mintau-

*/7A 
9 rmours 

Oleomargarine 

Žemos Maisto Kainos be Žemesniu Rusiu 

jos priemiestis, Siauroji gatvė, 
A. Stulginskis. J No. 46, Kazimiera Augienė. 

A RMOUR'S }feų&&l Oleomargarine prigelbės jums sumažinti mai-
\ sto brangumą be sumažinimo maisto gerumo. Pinigus kuriuos sutau

pote į mėnesį laiko vartojant oleomargarine, jums tikrai apsimokės. 
įfBKįt Aleomargarine padi

rbta su moderniškiausiom mašine
rijoms per geriausia išmėgintas 
metodas ARMUOR'O oleomargari
ne fabrike iš geriausių ir gryniau
sių taukų pačios Valdžios peržiū
rėtų. 

Užsisakyk ĘBK8F Oleomar
garine šiandieną nuo savo arčiau
sio grocerninko. 

Užtat, kad. jSBĘBt yra augš-
čiausios rūšies produktas, jus bu
site užganėdinti jo gerumu, skanu
mu ir maistingumu. Užteptas ant 
duonos biscuits, pyragų ir tt. La
bai skanus užteptas ant karštų bly
nų ir waffles arba ant daržovių. 
Vartokite prie virimo, kepimo ir 
apkepinimo. Duokite jo užtektinai 
vaikams. 

A R M O U R £ £ COM PAN Y 
CHICAGO 

5166 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbiruo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustiugimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
" D r a u g ą l t e i k a l e " 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Puin-Kspel lcr is ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

\|* A N C H O R CTfceireia) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. V.sose aptiekose po 3oe. ir 05c. Taipgi galima gauti pas iSdirbejus : 
r A D . RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 

Lietuvos Am. Pramones Bend-ve 
Siunčia Pinigus Lietuvon 

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA . 
Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. 
Siunčiama pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama pašportai, 

ote. 

Dabartinis pinigų kursas su pasiuntiniu toksai: 
100 markių arba auksinu $ 2.50 

" " " 4.50 200 
300 
400 
500 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10,000 

» • 
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6.50 
8.50 

10.00 
20.00 
40.00 
60.00 
80.00 
100.00 
200.00 

/ 

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašykite aiškiai pilną var
dą, pravardę, adresą to, kuris pinigus siunčia; taip-gi vardą, pravardę 
ir pilną adresą to kas turi pinigus gauti Lietuvoj. Pažymėkite kiek 
markių arba auksinų siunčiate. Išpirkite money orderį arba čekį var
du Bendrovės, sumoj, pagal čion nurodytas kainas dolieriais ir siųskite 
šiuo adresu: 

m 

Lithuanian American Trading Company 
(Foreign Exchange Dept.) 

456 Grand Street Brooklyo, N. Y. 

file:///Vaukegan
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A. AMERIKOS LIETUVIŲ ATSIŲSTIEJI FWtt*AI: 

L—Tautos Fondas. 

1. Prof. A. Voldemaro vardu per Stoekholmo 
iCiskUdebanka siustą sausio 8 d., $5,880 
kronų, gauta 1-IX. Kvitos Xo. 84 

2. Prof. Voldemaro vardu iš Pittsbur-tflio .^au
ta 26-VI1I, kv. No. 23 

o. Per kun. J . Dobuži—kuu. J . Žiliaus, išvažiuo-
jaut Amerikon, p«U&ta—kv. No. 73 

4. Per kun. Dobuži—p. Balutis perdavė Infor
macijos Biuro išlaidų sąskaitomis f r. 11,-
3*25.45 ir pinigais l'r. 5,674.58—kv. Xoi i>6. . 

5. P. I. Miliaus iš Piltsburgiio prof. Voldemaro 
vardu atsiusta <Vkis kv. Xo. 83, 12-Vlll. 

(1 Per kun. A. Vilimą, kuriam buvo atsiųsta 
I I I priimta pinigais ir. 1,444.33, kita-gi 
sumą propagandos tikslams išlaidų sąskai
tomis—kv. No. 95 , 

• J 

L U T . 
TBO PROTOKOLAS. AflROS UETtMtt PER UETUWS B K E 5 W £ Mlff 

TAIKOS KONFERENCIJOS PARYŽIUJE IR DELE
GACIJOS mm tais mm. 

U G A S •r.i nffir 

Prs. IG6,931.8(V 

233,800.00 

2,150.00 

t 4 

>> 

>> 

( 4 

17,000.0;) 

8,882.00' 

»> 27,000.00 

M 

Bendra suma Frs . 455,763.80 

Pastaba. Visos šios sumos įrašyta "Delegacijos Reikalų 
skyrium 

II.—Lietuvos Neprigulmybės Fondas. 
• 

1. Per inž. T. Naruševičių—kelionės iš Ameri-
kos Europon išlaidų sąskaitomis ir pini
gais, kv. No. 10 £2,101.00 

2. Per d-rą Šliupą—išlaidų, Anglijoje neofiei-
jaliai atstovaujant Lietuvos reikalus, są
skaitomis fr. 15,868.80 ir pinigais įr. 44,-
340,—kv. No. 15, I-VII Frs . 

3. Prof. Voldemaro vardu iš New Yorko gauta 
26-VIII, kv. 23 

4. Per inž. Naruševičių, 6-X, kv. No. 50 
5. 29-XI, kv. No. 79 
6 . P e r B . K . B a l u t i 1 8 X 1 1 , k v . N o . !>7. $ L U X K > . 0 0 

>> 

n 
it 

60.508.80 

62,400.00 
15,000.00 
2,500.00 

B e n d r a s u m a : . . .t-2.10l.00-f $2,900.00+Fr*. 140,40*8.80 

6,200.00 

Pastaba. Visos šios sumos įrašyta uDelegacijos Reikalų' ' 
skvriun. 

III.—Amerikos Lietuvių C. Komitetas Nukentėjusiems 
Del Karo Lietuviams Šelpti. 

26-IV—Per P. Lopatto—įtiksiu: Lietuvos val
džios šelpimo reikalams, sušelpti nukentė
jusius del karo lietuvius—kv. No. 9 Frs . 28,990.00 

IV.—Atskiros Lietuviu Draugijos Amerikoje. 
1. Šv. Elzbietos dr-ja—įrašyta "Delegacijos 

Reikalų" skyriun 26-VI, kv. Xo. 12 Frs . 
2. Šv. Jurgio dr-jos iš Detroit, Mieh. čekis 

$300.00 pasiųsta I-VIII,—tikslu: Lietuvos 
nukentėjusiems del karo sušelpti arba Lie
tuvos laisvei išgauti—įrašyta "Delegacijos 
Reikalų'' skyriun, kv. No. 41 

3. Tėvynės Gelbėtojų dr-ja iš AVaterbury, Conn. 
6-VIII, tikslu: sušelpti nuo karo nukentė
jusius Lietuvos gyventojus—kv. No. 4 2 . . . . 

•f. Roko dr-ja iš Chieago, 111. 19-VIII—tik
slu: perduoti Lietuvos valdžiai—įrašytta 
"Lietuvos valdžios" sąskaiton, kv. No. 4 3 . . 

Lietuvių Politiško Kliul>o iŠ Ansonia, Conn. 
18-VIII tikslu: Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei ginti—įrašyta "Delegacijos 
Reikalų' ' skyriun, kv. No. 44 

6. Lietuvių Daktarų Lietuvai gelbėti dr-ja iš 
Chicago 9-IX—tikslu: Lietuvių Raudona
jam Kryžiui Lietuvoje—kv. No. 4 5 . : . . . . . . * 

>> 

' ' 

4. 

>> 

2,865.00 

1,108.00 

2,238.00 
o. 

>> 809.00 

12,882.00 

>* 

7. Dr-ja Palaimintos Lietuvos iš Chieagos 19-X 
tikslu: Lietuvos Raudonajam Kryžiui—kv. 
W O. TtO 

8. Kun. J . Žiliaus perduota, rodos, iš Amerikos 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Organizaci
jos fondo $1000, 13-XI, "kv. No. 64 

9. Šv. Juozapo dr-ja iš Brooklyho 29-VIII—tik
slu : nuo karo nukentėjusiems Lietuvoje su
šelpti, $1,205.00—kv. No. 8 

10. "Lietuvos Laisvės Varpo" komitetas iš Chi-
cagos, per prof. Voldemarą—įrašyta "De
legacijos Reikalų" skyriun, kv. No. 86 

11. "Lietuvos Laisvės Va rpo" komitetas iš Chi-
cagos 5-XII, įrašyta "Delegacijos Reika
lų" skyriun, kv. No. 94 

12. D-ras Puskunigis, rodos, nuo "Lietuvos šel
pimo draugijos" iš Woreester, Mass. kabe
liu per Amerikos Irvįng National Bank— 

tikslu: Lietuvos Raudonajam Kryžiui—kv. 
No. 82 ' 

13. Chieagos Lietuvių Draugijų 15X11 pasių
sta: Illinois L. Benefit Club $125.00, Š. Š. 
Y. Jėzaus $80.00 ir Š. Kazimiero dr-jos 

. $67.00. Viso $272.00—tikslu: perduoti Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui. K v. Xo. 103.. ' 

14. Dr-jos Susivienijimo Brolių Lietuvių iš Chi
cago 17-XII—tikslu: perduoti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. K v. Xo. 107 ' 

(Daugiau bus). 

" 

M 

J ) 

1,406.00 

9,270.00 

9,592.00 

50.000.00 

26,000.00 

6,020.00 

L. &-&. Am. Labd. Są-gos 
(Yntro metinis- susirinkimai 
buvo seredojo, sausio 28 d.', 
1920 m., 8* vai, vakare. Dievo 
Apveigdos parapijos svetainė
je, prie Unioir ave^ ir 18-tos 
gatvės, Chicagoje. 

Susirinkimą atidarė pirm., 
A. Nausėda, su malda. 

1) Protokolas iš praeito su
sirinkimo buvo perskaitytas ir 
priimtas. 

2) Pirmiausia ėjo raportas 
it* direktorių susirinkimo. 

Direktoriai pranešė, kad Jo 
Malonybė Arkivyskupas nepa-
velino kunigo šiems metams-
rinkti aukas. 

Kadangi Šv. Kazimiero vie
nuolynas yra lygiai svarbus 
daiktas, tai J o Mal. arkivysku
pas patarė pirmiausia užbaig
ti vienuolyno reikalus, o paskui 
imties už našlaičių prieglaudos. 

Minėta rinkliava Labd. Sa
gos buvo plačiai aptariama. 
Daugumos atstovų buvo nuo
monė, kad vienu kartu rengti 

3,022.00 

600.00 

dvi vieši rinkliavi gali būti ne-
pasekminga. Tokiu būdu Labd. 
Sąjungos atstovų nuomonė pa
silieka ta, kad Labd. Są-gai ir 
toliau darbuoties, kaip iki šiol, 
nes kaip greit bus sur inka rei
kalinga suma pinigų į Našlai
čių Prieglaudos fondą, taip 
greit bus pradėtas statymo 
darbas. 

3) Raportas iš peržiūrėjimo 
knygų iš praeito meto buvo se
kantis : 

Per VISUH 1919 metus įplau
kė į Labd. Są-gos iždą $12,247.-
17. Išlaidų butą $1,234.13. Iš 
Viso meto įplaukų, išėmus iš
laidas, ižde lieka $11,013.04. 
1918 metų balansas $1,313.43. 
Viso tat iki sausio 1 d., 1920 m. 
ižde lieka $12,326.47. 

4) Užpraeitame Centro su
sirinkime buvo įnešimas ir pa
vestas kuopų nutarimui, kad 
atspauzdinti knygutes su gar
bės narių surašu ir paveikslais. 

įnešimas sulig daugumos 
kuopų tapo atmestas. 

5) Šeštos kuopos atstovai da
vė i nešimą, kad Labd. Są-ga 
atspauzdintų varpelius, arba 
knygutes, brošiūrėlių formoje. 

įnešimas tapo užgirtas ir iš
rinkta komisija,, kurion inėjo: 
kun. Meškauskas ir A. Nausė-

> 
da. 

6) Nutarta padaryti serijų 
vienas šimtas nuo 1 iki 25 cen
tų. 

Nustatyta daržan įžanga 30 
centų. Padaryti septynius šim
tus (700) tikietų ir iškalno par-
davinėti-po kuopas. 

7) Jonas Janušauskas, at
stovas Antros kuopos, davė 
įnešimą, kad naudinga butų 
Labd. Sąjungai paimti vietą 
prie Šv. Kazimiero kapinių, 
Kapinių Dienoj, ir ten pardavi
nėti valgomųjų daigtų ir leng
vų gėrimų. ' 

įnešimas vienbalsiai užgir
tas ir įgaliotas Jonas Janu
šauskas, 10624 So. Lafayette 
ave. gauti valdžios pavelijimą. 

8) Nutartą, kad šiems metams 
Centro iždininkas turi būti po 
kaucija vieno tūkstančio dol. 
Pagal nutarimo, pas kasierių 
ant rankų laikyti Labd. Są-gos 
pinigų iki trijų šimtų dol., o 
kada jų randasi daugiaus, pa
dėti ant nuošimčių. 

9) Iš kuopų veikimo. 
Pirmos kuopos atstovas pra

nešė, kad vienas narys įstojo į 
garbės narius. 

Trečioje kuopoje narys, 
Mockaitis, paaukojo kuopai 
lotą. 

Ketvirtoje kuopoje taip-gi 
vienas narys įstojo į garbės 
narius. 

Aštuntoje kuopoje tris drau
gijos įstojo į garbės narius. 

JO) Rengiantieji prakalbas 

Labdarybės reittalaiB Chieagps j 
apielinkėse, ir norintieji gauti 
kalbėtojų iš Labdaringos Są 
jungos, lai atsišaukia į že-
miaus Įvardintus asmenis: 

Prof. kuft. Pr. Bučys, 2634 
VV. Marąuette Road: St. Juce
vičių 726 W. 18th St.; J . Šlio
geris, 1314'So. 49th Ct., Cicero, 
UI.; A\ "Dargia, 726AV. 18th St. : 
B. Nenartonis, 4412 So. Ti'ieh-
mond St. 

Susirinkimą uždarė pirm., A. 
Nausėda, su makla. 

Jonas Purtokas, 
Lab. Są-gos Centro rast. 
4441 So. YY"asbtena\v av. 

•II ĮI I • . » J I • J i ' 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
: V AK., FA. 

. Pitteburgh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 
J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. \V. Patekovich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Dauk&ys—finansų raštininkas. 
B. W. "VVoshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar 
tas, P. Marmokas. 

CICJERfr LIETOVITJ DOMAI! 

Ka« tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar koki dar
bą, (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Laikas pamąstyti kuom per 
Velykas gerklę mazgosi suval
gius dešrą. Duodu informaci
ją kaip daryti gurus gėralus 
namie už dyką 

COSMOPOLITAN ME
RO ANTILE C O . 

80 Winthrop St., Boston, 19 
Mass. 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

OR. J. SHIN6LMAN 
• Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4930 W. 13 St. 
K a m p . 4 t Oour t 

ftes. 1 2 2 t W . 49 A v e n u e 
Te le fonas Cicero 365« 

Ofiso C ice ro 49 
K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 

ĘĘ-m m m m T~-» • • • • " • • • - • - r n t ^ w T 
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ERNEST WEINER 
.DRY QOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood St». 
duodam* dviguba* irtampiM 

Ketrerfait Ir Subatomis. 
Dideliam* pasirinkime šaunami, 

Visokie materijolai, raikama draūn-
žlai, ilebės ir Jakutėa. 

Pluksnos 

79c 
PLUNKSNOS. 

iiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir 

ANT PARDAVIMO. 

P u r s k l u o d a geležų ir Mal iavos k r a u 
tuvę , iš > p r iežas t i e s m i r t i e s vyro . 
K r a u t u v e l ie tuvių a p g y v e n t o > v ie to j , 
už ž e m i a u s i a p r e k e k a i p ga l ima . 

Nor in t ie j i ge ros p r o g o s a t s i š a u k i 
t e 
4537 S. W o o d St. Te l . Y a r d s 3850. 

B A R G E N A S 
P a r s M u o d a nfiuittrfis durnas t r i jų 

p a g y v e n i m ^ . 2 po § k a m b a r i u s , 1 
p e n k i s ' k a m b . Įneigų duoda $100.00 
k a s m*nuo . K a i n a $9500.00. K a r š 
t u v a n d e n i u p r i š i ldoma. šv iesa e lek-
t r i k l n ė su pask iausk) p a t o b u l i n i m o 
pager in imais . ' 4 m e t a i k a i p s t a ty t a s . 
, K r e i p k i t ė s : 

A. S7/AGA. 
3110 W. IMid mr. Cn icago , 111 

— 
Penktadienis, vasaris 27, 1920 

_____̂ _____ • • ess 

: 

Ar Gripas Paliko Tau 
Skaudamas Strėnas? 

i 

Tikrai turi būti tam tikra priežastis, jeigu tavo strėnos skaudamos. Gal būti 
tarvo inkstai. Tavo inkstai reikalauja pagelbos. kaip ir viduriai. Tai pavojin

giausias dalykas jas apleisti. Šaltis kaip kada juos susilpnina. Nuodai užima tavo 
systema tuomet pradeda galvą ir strėnas skaudėti. Tuomet tu nenori dirbti ir jau
tiesi visuomet pavargęs. Priežastis tame, kad tavo inkstai nedirba reguliariai. 
Tas viskas priguli nuo jūsų pačių. Jeigu norite apleisti tą, dalyką ir neatkreipti 
į tai domos gali tas išsivystyti į gravel dropsy arba Brights deasease. Vartok Do-
ans Kidney Pilis. Jos yra pagelbėję tūkstančiui žmonių ir pagelbės tau. Pasi 
klausk savo kaimyno. 

Skaityk ką šitie žmones sako: 
M i v n a * Visuomet S k a u d ė j o 

Mrs. M. Ka lke . B12 F iu i r th 
Ave., S tevesn I 'oint, VVMsc, sa
k o : "Ke le tą metų atg-aliOs m a n 
t a ip skaudt ' Jo d i rėnas , kati a š 
ne«:alojaii d i rb t i . Pe r n e k u r j la
ika m a n e pa^uld t ' j lovą. Galva 
nuolatoK s k a u d ė j o ir v i suomet 
j auč i aus i s i lpna. Mano inks ta i 
d i rbo nereRul ia r i ska i . P r a d ė j u s 
Vartoti Doans Kidney Pilta d a 
b a r j auč iuos i visai sve ika . " 

T A P O IŠGYDYTAS. 

8. T«llep, 1080 Ogden Str., 
B r i d p e p o r t Con., s a k o : " K i e k 
la iko a tga l ios a š t u r ė j a u d ide 
l ius s k a u s m u s s t r e n u o s e ir n e -
Kalfjau d i rb t i n ieko . L u m b a g e 
m a n e k a n k i n o t a ip kad aS ne -
galėjaij a t l ik t i s avo d a r b o . Gal 
v a m a n sukdavos i lyg g i r t a m , 
v iskas rodi'si k a d v i r s t a k a m b a 
ryj , s u ž i n o j u s ap ie Doans K id 
ney Pi l is a š p a m ė g i n a u ir d a b a r 
j auč iuos i sve ikas ir p a t a r i u ji 
v is iems va r to t i . 

J . V n ' K D I D E L I S I N K I M A . 

Mrs . F . Hol l . 418 O a k St., 

Sagįna\v. Mich., S a k o : " A i vi-

s u o m i t g u r ė j a u skaudėj imą, 

t s r ėnose , v isuomet j a u č i a u s i n u -

sili>ufi. r a d ė j u s ska i ty t i ap i e 

D o a n ' s Kidney P i l i s n u t a r i a u 

p a m ė g i n t i j a s ir š i and i e dž iau -
i 

giuosi , k a d gal iu t v i r t a i s a k y 

ti, k a d j o s m a n page lbė jo . 

S K A U D Ė J I M A S S T R Ė N O S E 

Thos . K(<zlowski, 462 S a n t a F e Av.e., Alb iu iuer -
ųue, X. Mex., saVo: "Aš k e n t ė j a u nuo ne regu l i a r io 
ve ik imo inkstŲ, ka ip k a d a tok ie s k a u s m a i m a n užei
davo, kad pa s i l enkus nega l ėdavau a ts i t ies t i . Vienas 
k a i m y n a s m a n p a t a r ė p a m ė g i n t i šitą ger iaus ia P o a n ' s 
K idney Pilis, ir d a b a r esu sve ikas ir p a t a r i u k iekv ie 
n a m j u o s varpoti , nes tai t i k ra page lba . 

N EI vienas pakelis .įėra tikras Doan's 
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliav-

lapio vaizbaženklį 
Doan." 

su parašu—''James 

Kidney Pilis 
Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už Aižę. Foster-Millburn Co., Buffalo, N. Y., Mfrs. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Uoselande: l«l»00 So. Biicliisaa Ave. 

Telffraaa Pidlnmn 34* Ir Pullman 31M 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverge vakiike nuo 5:30 Iki 7:00 
Telefonu Tardą I tS. 

TelefonoN Pullman 850 31 

S. D. UCHAWICZ 
Lietuvya Gral>orius patarnauja, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
aiiaukti, o mano darbu buniie užganėdinti. 
2314 W. 23 PI. Chicago, IU. 

TeL Ganai 119t. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 1 

10(167 So. Mtchigan, ATeoue, % 
KoMland, UL • 

VALANDOS: 0 iki 0 vakare. * 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

L I E T U V I S A D V O K A T A S 
45$2 S. W O O D S T R E E T 

C H I C A G O . 
« — 

^ _ ! ' ^ L 

ClAPUDINE 
DEPENDABLE ABJOLUTELY 
TOR HEADACHES 

\Q*-3O*-6O*a3afflear/>y0a& 

DR,F,O.CARTER 
T K ( i l l , P K I T A l K p A K I N U S 

J I M S A & C l i s T A S 

Akys 
Ausis 
Nosis 
Gerkle 

.!usg ukys r. ika lauja naujų akinių . A.< 
kaipu okul istaa Kaliu j u m * patar t i ; 
Paauksuot i »4. %n. M , -Į^, «* «• . M O 
U i M i o A l i k e i . * « . *-., » » , į ; } , , ^ l t t > $ , l t , 1 2 

Ant State KHtv>K 2a men. i 
KrtiVOs Ak; 

\'IMOH Akių LiKo.--
Toi.silni I 

i. į 
i n 

Frankliti 0 . Carter, M. D.. 
120 SO. S T A T E ST. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
' • mmmmK 

KENOSHA, W I S . Apart daugelio bėgančių rei-
kaly, 3-eia kuopa nutarė gavė-

Xedėlioje, vasario 29 d. Lie- j nios laike surengti vakarą, pa-
tuvos Misija atvažiuoja į Ke- našų kermošiui (bazarui) . t V 
ttttsrų. Prakalbos prasidės ly-! nie vakai*e visi daiktai bus kū
giai 3 vai. po pietų, šv . Pe t ro | džiami vienokia kaina. Tofkia 
parapi jos svetainėje. Pasi t ikt i pat bas ir įžanga. 

PffflUSft? • _ _ — ~ - 5 

S 
I I 

atstovybe reigiasi jaunuoliai , 
tarnavusieji Suv. Valstijų ka
riuomenėj. Svetainėje pasitiks 

Viską sureguliuoti apsiėmė 
j). P . Čekanauskas. Visos au
kos reikia nešti pas p. P . Če-

L Vyčių choras. Kareiviams • kanattskų, 1445 So. 50th ave., 
patar iama susirinkti i svetai-1 Cicero, UI. 
nę nevėliau 2:30 po pietų. 3-eia kuopa kreipiasi į visus 

Broliai ir sesutės! Nepamirš- p a š i r d ž i u s katalikus, kad pa
kitę, kad ta diena mums yra ***** našlaičius, kad kas tik 
brangiausia, nes ji suteiks 
mums progą, pamatyti taip se
nai laukiamus svečius iš mūsų 
brangios tėvynės, kurie gyvu 
žodžiu nupieš dabartinį Lietu
vos padėjimą rr žengimą jos 
erškėčiu taku prie pilnos lais-

\ 

ves. J 
Nepamirškime tmp-gi, kad 

tų dienų turime pasirodyti, 
kaip mes branginame tų laisve. 
Lietuvos atstovų akyse tų die
ną turime parodyti , kad mes iŠ 
tikros širdies trokštame maty
ti Lįetuvų laisvų ir nepriklau 
somų, skolindami jai kodau-
giausia dolierių. Lai nelieka 
lietuvio, kuris neįsigytų L. L. 
l>onų. Nes šiandie iš mūsų to 
trokšta brangi tėvynė. 

S. A. Gadeikis. 
L, L. Pask. Stoties Rast. 

SHEBOYGAN, WIS . 

Didelės dovanos. 
Vasario 22 d. mūsų geru. 

klebonas, kun. Dr. A. Maliaus-
kis. paskelbė iš sakyklos, kad 
penktą gavėnios nedėlių mušu 
bažnyčioj bus misijos. Tai-gi 
pranešė vietiniams katalikams, 
kad prisirengtų prie velykinės 
išpažinties. 

Taip-gi pranešė ir tiems, ku
rie neina išpažintieą, kad galės 
ir vėl eiti. Tą dienų nereiks 
mokėti nė už kvitas, nė už sė
dynes. Tai-gi broliai, kurie nė
jot išpažinties, eikit dabar , nes 
i r jus buvot tokie pat katalikai 
ir Dievų mylėjot, bet kad klau
sėt blogos valios žmonių, tai ir 
nuklydot nuo tiesojo kelio. Ne
tekę doros žmonės kalbėjo, buk 
už pinigu* tik galima gauti 
nuodėmių atleidimų, tai-gi da
bar klebonas pranešė, kad ne
reiks pinigų mokėti. Galit visi 
eiti. Daugiau tokių kalbų ne
klausykit. Bedieviai tik nori 
žmones suklaidinti, nes tikėji
mas žmonėms draudžia blogai 
gyventi, o bedieviams tas ne
tinka. . 

V. Dzūkelis. 

gaudamas kų naudingų, ar 
pats aukodamas, neštų pas p . 
Čekanauską iki bazaro dienai. 

Bazaras įvyks prieš sekantį 
mėnesinį kuopos susirinkimą. 
Todėl sekantis 3-eios kuopos 
susir inkimas įvyks ne savu lai
ku. Susirinkimo ir bazaro die
nos bus paskelbtos laikraštyje. 

3-čies kuopos garbes nar ia i : 
A. Manstavičienė . .4 . .$100.00 
O. ir y . Bukauskai . . . . 25.00 
(). Nausėdaitė 50.00 
J . ir JL Ogintai 1&X0G 
Mot. Dievo Sopulingos 

mot: ir merg. d r - j a . . 50.00 
Sald. Širdies V. Jėzaus 

dr-ja 50.00 
Kun. A. Ežerskis 50.00 
Labd. Sųj. 3 kp 100.00 
P, Bubinienė 50.00 
1*. Veličkaitė 100.00 
J . Povilaitė '. 100.00 
Kun. H. J . Vaičiūnas 

(jis y ra ir 5-tos kuo
pos garbės narys ) . . 100.00 
L. 1). S. 49 kp. ir p-lė M. Jo-

caitė pasižadėję tapt i garbės 
nariais. 

Papras tų narių 3-eia kuopa 
turi 50. 

Atskai ta 3-eios kuopos iš 
1919 metų jau tilpo " D r a u g e . " 

J . Šliogeris. 

-A. n<&m* i«f i 
J. i^ttialre -5f00 
R. SulteniB 1.D0 
J. Matulfauskas 5.00 
J. fiegela 100 
A. Gritė .' ttM 
J. Papievis 1.00 
P. Kazlauskas 1.00 
J. Vaičiūnas 1.00 
J. Zabulionis 10.00 
S. Mašefekni 1.00 
J. Kavalis '. 1.00 
M. Vildznmas 1.00 
A. Strasdas 1.00 
J. Tubis 1.00 
L. Vasiliauskas , 1.00 
J. Dagis 5.00 
A. Augastinins 5.00 
J. Misiūnas 16.00 
J. Vaitkumis 1.00 
K. Vakulskas 1 fr>0 
V. Kapaeius , 1.00 
J . Miskeliunas 7f)0 
S. Ūselis 6.25 
J. Dūda 2r» 
V. Andriunas 2.00 
J. Juška 3.00 
M. Papievis 1.00 
V. Grimašauskas 2.00 
J. Kuzmickas . . . . # 1.00 
A. .lančis 1.50 
J. Grigaliūnas 2.00 
V. Urbanas 5.75 
A. Andriunas 4.00 
V. Balčiūnas 2.00 
M. Ručinskas 5.00 
A. Mikėnas 10.00 
K. Maslauskas 3.00 
K. Sukis . . . ' 8.00 
lg. Meldaikis • 5.00 
B. Žiogas 2.50 
M. Skuje 5.00 
S. Meištas 6.50 
J. Janukenas 1.00 

UTU VAIKAS"i 
DRAMA T R I J Ų VRHCSMIŲ 

Los Lietuvos Vyčių 4 Kuopos Art is tai 

Ned., Va: ario-Feb. 29 , 1920 j 
DIEVO APVEIZDtfS S*ARft#E*0S SVUT., 

Union ir 18 Oatv ts 

Durys a ts idarys 6:30 

Pradžia 7:30 vai. vakare į žanga nebrangi 

P ITTSBURGH, PA. 

Lietuviu Piliečių Draugija 
Vak. Fa., 2025 J a n e St., P i t t s -
bmrgh, Pa. laikys savo mėnesi
ni susir inkime utarninke, ko
vu (Mareli) 2 d., 1920 m., 8:15 
vai. vakare. Meldžiu visų drau
gų pribūti . 

J . W. 'Patckcvioh, 
Kut. rast . 

K E W A N E E , ILL. 

CICERO, ILL. 

Labd. S a g o s 3 kp . susi
r inkimas. . 

" D r a u g o " 41-mam numeryj 
buvo paskolbta aukojusių į 
Tautos Fondą vardai ir pavar
dės. Beskubinant liko praleis ta 
sekantieji asmenys, aukojusieji 
po $1.00: lg . Peleckis, S. Lindz-
barkas ir A. Graicuus. Taip-gi 
klaidingai buvo atspaustos pa
vardės. Vietoj D. Kirpal is , tu
rėjo būti D. Skirgalis, vietoj 
A. Tersail is—A. Tervainis , 
vietoj K. Haeileuskas—K. Ta
ri leuskas. 

T. F . 45 ak. rttft. 

Tiso pasiųsta $861.36 

Kasoje liko $35.61, kurie trum
pu laiku bus pasiųsti Ccntran. 

Linksma pranešti plačiai Ame
rikos lietuvių visuomenei apie 
Šios kolonijos thidimnma. ir aukas 
Lietuvos laisvės reikalams. Tilpu
s ia i atskaita parodo, kad visi iš 
paskutiniųjų trokšta matyti laisvą 
nepriklausomą Lietuvą. 

Juozas Šaftimas, 
T. F. 74 *kyrio rast. 

Susir inkimas įvyko vasario 
15 d. Raportą iš Centro susi
rinkimo išdavė J . Šliogeris, iš 
kurio paaiSkėjo, kad Centras 
abejoja apie loto vertę, kuri 
Labd. Sų-go^ 3-eiai kuopai pa
aukojo p. .1. Mockaitis, o 3-čia 
kuopa U\ loti) norėjo paauko
ti Centrui, kad brangių Moc-
kaieio auka tinkamiau sunaudo 
tų. Centras, nežinodamas loto 
vertės ir jo antrašo, žada jį 
priimti, l>et reikalauja, kad 
3-eia kuopa priduotų Centrui 
legalius dokumentus. 

š iame susirinkime, nesant p . 
Morkairiui, tų reikalų atidėjo 
ant toliau. Lotas y ra ver tas , 
kiek pamenu, apie keturis šim
tus dolierių. Bet jei Centrui 
pa s i nulytų peržeina 3-eios kuo
pos auka. paaukota p. Moekai-
(Mo, tada 3-eia kuopa pati ino- s. ({razis 5,50 
keti ta dovanų Minaudoti. M. Velikauis 2.00 

I 0 U X CITY, I 0 W A . 

Atskai ta Tautos Fondo 74 
skyrio 1919 metų. 

(Pabaiga.) 
A. Banis 50 
P. Sauciulis 1.00 
J. Papievis 1.00 
M. Kalinas 2.00 
M. Šeškus 5.00 
P. Adamonis 1.00 

Banis 25 
Sadauskai 15.00 

C. 
V 
M 
P 
P. 
M 
J. 

•Turkstas 2.25 
Diepetris 1.00 
Strasdas 1.00 
Padunas 4.50 

Stankevičius ITOO 
J. Biliūnas 2.00 
Kun. J . Kolvekas 5:00 
J . Šinkūnas L00 
J. Biliuuas 2.80 i juo išvažiavo T*. Šimelis ir P . 

Viso labo per 1919 metus. .$925.97 

Išlaidos 1919 m. 

Laikytam vakare, kovo 4 d.. $ 6.00 
2 knygi 3.75 
Spalio 26 d. J. Karvelei, 

laimė 10.00 
Muzikantams 5.00 
TilriMai 4 91 

. . r 
Rūtų Va in ikas " yra pasaka imta iš senovės gyve

nimo, labai įspūdinga. .Taigi kvieeiame visus senus, jau
nus ir mažus be skir tumo atsilankyti ir paremti varg
šus našlaičius, kurie laukia Jūsų pagelbos. 

Kvieeia visus Komitetas. 

r M Wi Vm J 
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REIKALAUJA. 

Reikalinga 50 merginų ir moterų 
unt power mažinu, ta lppat moteris 
prie sulenkimo Žiurkštų 44 valandos 
savaitėj. O era mokestis pastovus 
darbas. • 

R. A. 8ATIN. 
105 8. Mnrket 8t.. 

5 lubos 

K i : i K \ I . I N ( i \ 
morgaitv ar vaikas suvirs 17 nietų 
del ofiso darbo. Turi mokėti skaityti 
ir rašyti Angliškai. 

Atsišaukite: 
• 

SHOP OFPICE, 
Ltoicon and 18 Street 

Klauskite Mr. Hamilton. 

REIKALINGAS 
prityręs preseris ant plaunamų šle-
blų ir duok drabužių. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. 

\V.\RK FABRIK CX). 
50S 8. U aba.«lt Ave. 

Viso išlaidų $29.00 

Pasiųsta Tautos Fondo Centran 
pinigais: 
Sausio mėn., 1919 m $ 55.30 
Vasario mėn., 1919 m 106.00 
Spalio mėn., 1919 ra 70.00 
Sausio mėn., 1920 m. Kalė-

dinin Tautos F o n d a n . . 630.00 

vRBIKALINGI 
Pri tyrę "Shearmen" drrbtl junk 

yardoj. mokestis $6 j dieną taip pat 
ro'kalingi prity** lciberiai, 
$5 ji diena. 

J . Aiulalman, 
lill'2 U . ft9U» 8tre«t 

Telefonas V.^^tvor th 18S3 

M E R G A I T E S 
16 metų i r suvirs pastovios 

Victes Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Pr i tyr imas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 

Puse Dienos Subatoj 
$14 Savaitėj mokinantės 

Nuo štukio $16 iki $25 
Atsišaukite 

Superintendentą Office 
Sawyer Biscuit Company 

1041 — 1049 W. Harr ison 

t 

? 

LIETUVIŲ ATYOAI!! 
Nebūtų Papras tų Darbininkų 

visa savo gyvenimą. 
Tikriausias būdas palikti 

būdas palikti savistovių ir 
būti savo bosų ' t a i jsigyti for
mai Męs pageH>»time kiekvie
nam Lietuvių turinčiam -$100 
įsigyti viena iš mūsų 40 akrų 
farmų Wiseonsine, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas i r savus 
žmones. Pa ty rė Lietuviai far-
meriai kurie nuo seno čionais 
turi- apsipirke farmas bus tavo 
kaimynai. 

RRfKAMTfGI. 
Apprentice moulderial Ir core-raa-

mokestis k*riai . ^u r i būti tarpe 16 ir 21 metų 
,8enuino. Oera užmokesti? ir greitas 
į pa ky Urnas. Labai grera proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 

Jos. A. Brady Fonntlry ' Co. 
45th St. & S. Western Avennc 

-

Dabar Atsieitu Daagiiu Kaip 
Dusyk po $71,000 juos Padirbti 

Kuomet balba nukreipiama nuo politikos 
ant gelžkelių, nekurie keliauninkai tuojaus pa
sakys "Bais ia i brangiai yra mokama geležin
kel iams. ' ' bet čionai yra keletą gerų faktų, ku
riuos galima j am duoti. 

Amerikonų Gelžkeliai kainavo $80,900 už 
mylią-—roadtfed, s t ruktūra , stacijos, yardos. 
terminais, freightei i r praeivių trukiai—viskas 
paimant nuo didžiųjų stacijų ik i paskutinės 
vinies. 

Gera eonerete ir ashfalt gatvė dabar kainuo
ja po $36,000 už mylią—tiktai lygus kelias, ne
skaičiuojant t i l tus ir ki tus dalykus i r t .t. 

Mūsų geležinkeliai dabar negalėtų būt i dup-
likuoti už $150,000 mylia. 

Je i y ra kapitalizuoti už $71,000 mylia daug 
mažiau negu jų t i k ra vertė yra. Septynesde 
šimts vienas tūkstant is šiandieną nupirks vie
ną lokamatyvą. 

Anglų gelžkeliai y ra kapitalizuoti po $274,000 
už mylią; Francuzų $155,000; Vokiečių 
$132,000; net i r Kanadoj (kur t ik pradžia) jie 
y ra kapitalizuoti u i $67,000 mylią". Abelnai i-
mant visi svetimiemių gelžkeliai verti 
$1000,000. 

Žema kapitalizacija i r geras tvarkymas pa
laiko Amerikonų Geižkelius ta ip, kad jie gali 
mokėti augščiausias algas imdami nuo praei
vių žemiausias kainas. 

Šis pagarsinimas y ra skelbiamas pe r Associa-
tion of Railway Executives 

Tie kurie norėtumėt dmiyum informacijų ųaliii jas 
gauti rašant i The Assocuition of Kailicay Esecu-

tives, 61 Broadway, New York 

S 

REIKALINGI ZECERIAI . 
Zeceriai kurie norėtu mo

kytis a r mokantieje. Lai krei
piasi rašydami Šiuo adresu: 

Lietuvių Spaudos Bendrovė 
(The Ia th . Pr in t ing Co.) 

6400 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio. 

^ « — — » » • B i 

REIKALINGI 

OfiJ-C-A-G-O-J-E. 

IŠ W B 6 T SIDE. 

Išvažiavo. 

PAIEŠKO 

Vasario &£ -d. išvažiavo Lie
tuvon gerai westsidieeiams ži
nomas Juozapas Kokas. Ame
rikoj išgyveno 14 m. i r buvo 
pavyzdingas lietuvis. Priklau
sė pr ie keletą draugijų ir jo«e 
darbavosi . D. L. 4C. Algirdo 
i r Sv. Roko drauf i jos sūte&ė 
j am dovanų—po garažų žiede 
už darbštmną ir pasižymėjirtią 
t a rpe vietinių lietuvių. 

VVestsidiečiai linki laimingai 
parkeliauti į myVinui tėvynę— 
Lietuvą ir padėti dirbti tev^r-
nės atgaivinimo *dėrbo. 

J . Rokas būtinai grįsti buvo 
kviečiamas savo fnotinos. J o s , ^ - ~ « ^ ™ * ~ ^ 
balsas negalėjo sustabdyti jo 
eiouai. Gi mums sunku buvo 
persiskirti , ypae artimesniems 
draugams ir broliui Steponui. 

P-as J . Rokas įjaėjo iš Upi-
tės valsčiaus, Panevėžio ap-
skričio, Kauno gub. 8ykiu su 

Legevieia. 

Vyrai prie darbo -fabrike. 
Pastovus darbas. Atsišaukite 

Rąžykite mums tuojaus rei- Į tuojaus pas YVatchmona. 
kalaujant pilnų informacijų,' • 
nes tai re ta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė parodant 
farmas, gelžkeliai, miestai i r 
javai. 

(Agentai Reikalingi) 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dept. L. 

Eagle River, YVisconsin 
Arba 908 Peopies Gas Bldg. 

Ohicago, OI. 

DALLAS BRASS & 
OOPPBR OO. 

223 ff. Jefferson Gatve. 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinmifiiiimimiiiiiiiiiiiiHiiifitiiiiiiiiimis. 
L A K R A Š T I S IŠ LIETUVOS i 

'TALKA' 
Skiriamas Koperacijos Reikalams. 

Lietuviams labai p ravar tu susipažinti su to laikraščio 
turiniu, ypač užsiimantiems prekyba ir pramone i r tems 
kure interesuojasi t a i s dalykais. 

Turime 2 ir 3 n. po 20c. su prisiuntimu. > 
Abu num. už 35c. 

" D R A U G A S " PUBLISHING CO., I 
1800 W. 46-th Street, Chicago, HL 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
a -

f*^ Libiii.uš Pašio Ženklus 
• » - > »— 

! _-

Geras Vargonininkas ieško vietos 
kur iam iŠ grerb. Kleboiiu butų rei
kalingas malonėkit atsišaukti šio an
t rašu: ; 

Juozus Braxaiti«i, 
527 W. Main St. IVest^lUe JB1. 

Paiškau Petro Stasiukėno, kilc.s iš 
Capčju sodžiaus, šalakų parapijos 
Ežerėnų apskriCJo. Jei kas nors gali 
žinoti, ar jis pats* malonėkite pra
nešti. Yra būtinas reikalas iš Lietu
vos. 

Adresuokite: 
PK.VNAS šILEffelS, 

1088—94th fft. 
Dctroit, Mich. 

R E I K A L I N G I LEIBERIAI . 

Pr ie statymo darbo. 

W E S T E R N ELECTRIC CK). 

West 48-th Ave. 
400 pėdų j pietus 22 gatves. 

—-T » * - — . 
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REIKALINGOS 
M O T E R I S I R M E R G r X 0 8 

del lengvaus 
ASSKMBUNO—UŽSAKYMIJ PJLDYiMO 

VVEIKUNTJ—ĮTNOIJ P R E S Ų 
l»KITYRL\JAS Xbi J lE lKALL\GAS—GERA 

l 'ŽAlCMvKSTrS—KVAR1 APYLINKK 

, THE «(WE NEEDLE COMPANY, 

Palydė*, į J ? į 3 **""*»* A"> Chicago, III. 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iyLietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę gu
irių, pinigų vietoje. 

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

Paštdženkliai y ra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 i r po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną) . 
'Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
-kaip už vieną dolierį markių ne*iuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas eentro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAŠ, 
4 5 6 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
•iiiitiiiiiiifiiifitiiiiaiitiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiia 
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ŽINOK KĄ PERKI! 
-Kxaminuo,iaiu Žemių Dokumentus, Padarom Abstraktus, Atrandam vi

sas kliūtis, Apsvarsstom Namų, Farmų ir Žemių teisingras prekes ir duodam 
atsakančias rodąs apie jų t ikras vertybes. 

Pirmiau, kol pirksi kikią. nuusavybę gauk reikalingas Informacijas ir 
žinok ką. perki! 

Taipgi perkam, paituam ant pardavime ir parduodant žemes, farmas 
ir namus po visut* Amerikos krasįua. Reikale ateik a r rašyk jBranch Offisą: 

F E D E R A L BOND & LAND OOMPANY 
663 W. 18th Street , Chicago 
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PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ MO- DAUG DARBININKŲ PA 
TERIŠKE NAMUOSE. 

Ją. surišo ir iškrėtė visus kam
barius. 

Aną dieną namuose pe 
irom. 6552 (ilenvrooil a ve. pa
spaustas i'rcnto skambučio 
.ucuzikutis. Namie tuo motu 
buvo Mrs. .Itiliana llolly. .Ji
nai priėjo prie įvestos viihm 
diulelės ir paklausė, kas ten 
skambina. 

"Western Tnion" (telegra
fu kompanija), atsiliepė js-
lauko vyriškas balsas. 

" Ine ik i te" , tarė moteriškė 
ir paspaudė graikui}, atida
ranti duris. 

Mrs. Holly pamanė, kad 
gal yra telegrama nuo jos te
tos, kuri yra Xe\v Mexico 
valstijoj, ar gal nuo jos vyro 
kareivio, kurs vra rytuose. 

Jinai atidarė duris vieš-
kambario ir vidun inėjo i k 
nepažįstamu jaunu vyru. Tn-
ėjusiu tarė: 

V Viskas, ką mes norime, tai 
pinigu ". 

Mrs. Ilollv suklvko ir mė-
gino bėgti. Bet vienas vyras 
ją tuė-tuojaus nutvėrė ir pri
smaugė gerklę. Kitas akimir
koj atplėšė kraštą užtiesalo 
nuo stalo ir su tuo suveržė jai 
kaklą. Moteriškė taip pusiau 
prismaugta turėjo aprimti. 

Po šito piktadariu pradė
jo pragaištingąjį darbą po vi
sus kambarius. Viską išvartė, 
išmėtė. Bet nieko nelaimėję iš
sinešdino, kuomet nugirdo, 
kad iš apačios kas toksai at
eina. 

Tai buvo parėjęs jos dėdė 
Birclifield, kurio namuose ji
nai gyvena. 

Dėdė atrado moteriškę pu
siau apalpusią. Tuojaus pra
nešta policijai. Prasidėjo iš
klausinėjimai. 

Tuo tarpu piktadariai ne
žinia kur buvo atsidūrė. 

LIUOSUOJAMA I š GY
VULIŲ SKERDYKLŲ. 

Sumažėjo išvežimas mėsos 
Europon. 

Skrypku. Svetainė maža, žmo
nių susirinko apie 140. Bonų 
užrašyta už $5,100.00. 

Valio So. Knglewoodieėiai. 
X. 

[ • v 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Iš gvvulhi skerdyklų Chi 
eagoje palinosuota apie 2 , 5 0 0 1 1 7 ^ ^ 
darbininku. įsakoma, bus pa-
liuo>uufa dar ir daugiau. 

Įstaigos^ sumažėjo darbai, 
ypaė pakavimo mėsos į bleši-
nes (lepartamentuose. 

Nepaprastai nupuolęs Kuro-
pos viešpatijų pinigu kursas 
padarė tai, kad šiandie fturo-
pa 'jau visai neperka mėsos 
iš Amerikos. 

f šiandie Europos žmonės 
vietoje mėsos iš blešinių mai
tinasi šviežia mėsa, kokios 
pasigaminama namie. 

Kadangi mėsa neišve/ama, 
tad skerdyklose ir darbas siau 
rėja. Darbininkams liepiama 
daugiau neateiti darban, kaip 
paprastai daroma kapitalistu. 

Taigi tau ir giriami gerieji 
laikai! 

I r vėl Bi'ightoiiparkieėiai 
sumušė kolonijas už save dides
nes ir senesnes, ispirkdami L. 
L. bonu už 121,659,00, suauko
dami Lietuvos Šauliams 

CHICAGOJE ŽUVO INDIJO 
NŲ VADAS. 

SUIMTAS BONDSŲ PASI 
SAVINTOJAS. 

Iš $3S;000 bondsų atrasta tik 
$4,000. 

Nakvynės namuose po num. 
603 So. \Ye!ls gat. aną naktį 
atrastas nuo gazo užtroškęs 
vos tik Čhieagon atkeliavęs 
['matilla rezervacijos indijo-
nų viršininkas Vum Sum 
Kim. 

J is keliavo Wasliingtonan 
su savo giminės reikalais, Ciu 
apsistojęs eidamas gulti, tur
būt, vietoje užsukti gazo rage
lį, šviesą užpūtė. 

Nedėlioję, vasario 22 d. Me-
Kinley parko svetainėj atsilan
kė gorb. majoras P. Žadeikis, 
Lietuvos Misijos narys. Brigh-
touparkieėiai geib. Lietuvos 
atstovą priėmė labai gražiai. 
Dalyvavo vietinis Lietuviu Ka-
reiviij pulkelis ir s v. Kazimie
ro (įvardija uniformose, su A-
merikos ir Lietuvos vėliavomis. 
(Jrojo benas, dainavo vietinis 
choras, deklemavo ir šoko jau
nos mergelės, kas palinksmino 
kaip svečius, taip ir susirinku
sius žmones. 

Vakarę vedė Dr. Biežis. Kai 
bėjo vietinis aldermonas ii . J . 
Mulcahy. J is baigdamas kalbė 
ti nupirko vieną L. L. P. boną 
už 50 dol. 

Po jo kalbėjo amerikonas, 
vietinis (Vmimitteeman Mr. 
King. Paskui kalbėjo p. Jonas 
Bagdžiunas, kun. Briška ir, ant 
galo, senai laukiamas Lietuvos 
atstovas, gerb. majoras P. Ža
deikis. Vakaras kogražiausia 
pavyko. 

J. K. Enčeris, rast. 

B 

6VE1KSMIŲ 9 PAVEIKSLŲ DRAMA 
Rengia Draugija Šv. Onos Choro 

Nedelioj, Vasario 2 9 , 1 9 2 0 m. 
S T R U M I L Ų B R O L I Ų S V E T . 1 0 7 t o s I n d i a n a A v e . PRADŽIA 6:38 VAL. VAKARE. 

Šis labai gražus veikalas nors jau daug kartą loštas, bet dabar visai nauji artistai loš taigi visiems labai svarbu 
pamatyti. Nei vienas Lietuvys ir Lietuvaitė nepraleiski te šios progos ir visi atsilankykite ant šio gražaus veika
lo, o tikrai busite užganėdinai. \ 

Vsus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. 

+ 
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JAU SURINKTA 12 MILI 
JONŲ DOL. MOKESČIŲ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Tikri Lietuvos piliečiai ir 
karšti tėvynainiai. 

Vidujiniu mokesčiu kolek
toriaus biuras paskelbė, kad 
ligi vakar dienos Chicagoje 
surinkta jau 12 milijonu dol. 
mokesčių nuo ineigu. 

Apie 100,000 žmonių jau iš
pildė "aff idavitus" mokes
čiu reikale. 

Biure sakoma, kad šįmet su 
mokestimis sekasi kur-kas 
sparčiau, kaip perniai. Nėra 
dideliu trukdymų. Nereika
lingi bėraliniai aiškinimai. 

Harris Trust and Savings 
bankos jJasiuntėjas Max D. 
Kellner, kurs pirm kelių sa
vaičių buvo pražuvęs su lais
vės bondsais vertės $38,000, 
suareštuotas St. Louise. 

Prisipažino esąs kaltas. 
J i s nupasakojo, kad tuos 

visus bondsus nusinešęs į Mor- die, vasario 27 d. antru kartu 
rison viešbutį ir ten juos par- Lietuvos Misija atlankys To\vn 
davęs už $10,000. Nusipirkęs ot" Lake koloniją. Prakalbos 
gerų drabužių, apsitaisęs nei bus Scbool Hali svet., ant 48-

IŠ CKICAGGS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

i PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešame, kad šian-

milijonierius ir apleidęs mies-
tą. 

tos ir So. Honore gatvių. 
Visi lietuviai ir lietuvaitės 

Iš tų dešimties tūkstančių esate kviečiami skaitlingai 
detektivai pas jį atrado tik susirinkti 6:30 v. vakare, 
keturias banknotas po toks-. Programa prasidės 7:00 vai. 
tantį dolierių. | Meldžiu nepavėluoti, nes pas-

Detektivai nelabai tiki jo kui vėl negalėsite svetainėn 
pasakojimams. Nes tai yra intilpti. Įžanga visiems vel-
geras iš jo paukštis. J is pir- tni. 
miau to buvo padaręs daug 
visokių šelmysčių. Manoma, 
kad jis kitus , pinigui! arba 
kam pavedęs arba kur paslė

Kviečia visus: 
Bendra Liet. L. P. Stotis. 

Jonas P. Parkauskas. 

PRAŠALINTAS MOKYKLŲ 
TARYBOS AGENTAS. 

Cbieagos mokyklų taryba 

SO. ENGLEWOODIEČIAI 
PIRKO LIETUVOS LAI

SVĖS PASKOLOS 
BONŲ UŽ 5,100.00. 

25 d. vasario p. Gedmino 
prašalino iš užimamos vietos svetainėje, ant 61 ir State 
savo specijalį agentą James gatv., taip vadiname <CvSo. 
H. Watson. Englcnvood" buvo prakalbos 

Watson agentu išbuvo apie Lietuvos Laisvės Paskolos 
penkiolika metų. J is buvo ži- reikale. Pirmas kalbėjo majo-
nomo mokyklų tarybos nario ras p. Žadeikis, antras p, J . 
Loeb šalininkas. J J . Elias ir, ant galo, kun. A. [nins,.J. Riekus, K. Šimkus, A. 

Draugijos 6v. Antano iš Pad-
vos buvo sušauktas nepapras
tas susirinkimas kaslink Lietu
vos Laisvės Paskolos suimtoje, 
vasario 7 d., 1920 m., .Dievo 
Apvoizdos parapijos svetainė
je, So. Unioii ave. ir 18-tos gat
vės, Chicago, UI. 

Pirmininkas, Pranas Mik
lumas, atidarė nepaprastą su
sirinkimą ir pareiškė tikslą. 
Nutarimų raštininkas, Vincas 
P. Andrulis, perskaitė proto 
:olą nuo 24 narių ir valdybas. | 

!:ad jie būtinai reikalavo šio 
IKnuprasto susirinkimo. 

Pirma klausimą kaulink Lie 
tuvos Laisvės Paskolos padavė 
pirmininkas, kad butų nupirk 
ta tos paskolos bonų už $409.00. 
Visi nariai entuzijastiškai t$ 
priėmė. 

Antrą įnešimą davė p. Juo
zas Raugevičius, kad butų pa
rinkta aukų Lietuvos Raudo
najam Kryžiui ir tas aukas pa
siųsti per Lietuvos Misiją. įne
šimą nariai priėmė. Susirinku
sieji nariai išrinko aukų rinkė
jus : Vincą Pikturną ir Juozą 
Raugevičių. I r pasipylė aukos. 
Pabaigę rinkliavą . rinkėjai 
paaiškino, kad stambi auka su-
įinkta, nes virš $200.00. Nuta 
rimo raštininkas paėmė auko
tojų sąrašą, kuris žemiau tal
pa. Aukojo sekantieji: 

Po 10 dol.: J. Lukošaitis ir J. 
Raudonius. 
J . Klusas $6.50. 

Po 5 dol.: A. Blėdis, M. Ja-
reckas, J . Norvilas, P. Stugevi-
c uis. 

Ig. Lekavičius $4.00 
Po 3 dol.: V. F . Andrulis, M. 

Buenis, D. Bružas, P . Dėdin-
skas, V. Pikturna, J . Paulaus
kas, J . Pajodis. 

J. Matijošaitis $2.50. 
Po 2 dol.; A. Brožas, A. Ba

cevičius, P. Bacevičius, A. Cer 
nauskas, A. Gudas, A. Ivanau
skas, K. Juzilenas, A. Jaučius, 
K. Jurgaitis, S. Kašminskas, 
A. Kareiva, P. Mikliunas, A. 
Pilipas, P. Juknius, K.. Juk-

štiukis, M Bukauskas, L. iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiciiftifiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaiiiiiiiPiaifiiiiiiiiiiiifiiiiitiitiiiiiiiaiiiiiiiiiaaiiiiiiiiiiiaiiiiiiiatimiiiia. 
Sautkus, A. Šidlauskas, V. 
Šimkus, A. Virbickas, A. Do~ 
donis, J. Kaugevičius. 

Po $1.50: J. Balčaitis, K. Ja-
sutis, K. Pajodis, M. Šlikas. 

J . Raudonius $1 .25. 
Po 1 dol.: V. Andrekus, V. 

Andruliunas, J . Adomaitis, A. 
Abromaitis, J . Butkus, J . Ba
cevičius, J . Burba, T. Čepulis, 
A. Šepuliouis, M. Cerkanskas, i 
J . Davolis, M. Damauskas, J . 
Geraltauskas, A. Jonilionis, J . 
Juknevičius, P. Jtizevičius, K. 
Jankevičius, M. Košminskas. 
A. Kudrevičius, K. Kaladins-
kas, K. Zuzevičius, P. Linkai ' - ' | 
tas, K. Lebrikas, K. Misius, K.-S 
Matijošaitis, J . Matijošaitis, 
V. Milašius, J . Martinavičius, 
P. Navickis, V. Petkus, P. P. 
Pilkis, K. Paulauskas, S. Pau
lauskas, P, Platakis, A. Ra
zminas, J. Rudaitis, M.Sutulas, 
& Šūkis, K. švelnys, V. Stan
kus, K. Saluška, M. Šaltis, L. 
Satikas, S. Tamošiūnas, V. Vir 
ginis, A. Virginis, A. Valan
čius, D. Vaitkus, J . Vaitkus, S. 
Vaišnoras, J . Zokailis. 

Stambių aukų $189.25. 
Smulkių aukų $11.10. 
Viso $200X>. 
Malonu butų, kad kitos drau

gijos pasektų wrųs draugijos 
pavyzd). .u ; 

Valdyba taria širdingą ačių 
aukotojams. 

P. Mikliunas, pirm., 
'P. P. Pilkis, ižd., 
V. F. Andrulis, nut. rast. 

2041 So. Ruble St. 
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR Ž I N A I E 
= 

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų 
saviškiams Lietuvoje? + 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunCiama per Bendrove ir keliai persiuntimui ant tiek pa
lengvėjo, kad dabar 

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 

s 100 
200 
300 
400' 
500 
1,000 

auksinų 
M 

H 

>> 

y f 

yy 

$2.00 
4.00 
6.60 
8.00 

10.00 
20.00 

3,000 
3,000 
4,000 
6,000 
9,000 
12,000 

auksinų 
if 

>> 

>> 

» 

M 

40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

IŠ WEST SIDE. 

Dideles prakalbas rengia Su
sivienijimo Am. l ie t . Kareivių 
7 kp. šiandie, vasario 27 d., M 
Meldažio svetainėj, 2244 \V. 
23rd PI., 7:30 vai. vakare. Ne
paini rškite atsilankyti į šį va
karą nes bus kalbama apie 
Lietuvos kariuomenės reikalus 
ir dabartinį S. Ain. Liet. Ka
reivių organizavimos bėgį. 
Bus įžymus kalbėtojai. 

Kviečia visus atsilankyti 
Kareiviai. 
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ŠVENTO JUOZAPO DR-JGS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebovgan, Wis. 

Pirjnismkas—J. Bičiukas, 1127 
St. Clair Ave. 

Vicc-pirmininkas—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th St. 

I raštininkas—V. Ragaišis, 1612 
Indiana Ave. 

II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Alabama Ave. 

Iždininkas—A. Juknelis, 1626 
New eJrsey Ave. 

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
bickas. 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raštininkas—Ig. Erma-

la, 1717 Erie Ave., 
Susirinkimai būna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 
Mes jau gauname Žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną me

nes; laiko. 
Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

mums priduoti aifikiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation 
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. 
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S V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 

•*»$**w»«'»a'W&&«««/»«'»«'»'$$; vz . 

• • 
I • • 
1 
M 
1 

Ofisas DidmieMyj: 
29 South La Salle Street | 

Kambarį* 324 
Tel. Central 68*0 > 

Vakarais, 812 W. 33* St. J 
Tol. Yards 4«81 

Rcsid. »SS So. Ashlsnd Blv. CbJcago 
Telefonas Haymarkct S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 
Specljallstas Moterl&ka, Vyrišką 
VauVų Ir Tisų chroniškų Ilgų 

Ofisas: S8M So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—II ryto 2—S po 
plctų 7—8 rak. NedėUomfe 10—12 d 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Wcst 22nd St. 

Kampas S. Leavltt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 
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DIDŽIAUSI* Į lETUYlSM ĮBAUTOVE P.HICA60JE 

P8ARL OUEBN KONCERT1NA 

NtMOKESl PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, {Kubi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P, Kažlawski 
4632 So. ASHLAND AVB., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: PBOVER 7309 
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