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Bolševikų. Troškimas 
frisioerinti S

PREZ. WILSONAS TURI 
TALKININKŲ NOTĄ.

mniHiiiiHmw»!i!!!!!!m!miHtmmiinii HUSŲ BOLŠEVIKAI ORU-

Geležinkelių Darbininkų Strei 
kas Prancūzijoje

ANT VISŲ GELEŽINKELIŲ. 
PASKELTABS STREI- 

KAS.

PIRMIAUSIA SUSITAIKIN- 
TI 8U S. VALSTIJOMIS.

Kaip paprastai, turinys 
nežinomas.
________

W’»*Mr»rrfnp o*j

kai* valstybes departamentas 
gavo iš l^ondono talk5n»nkų 
notą Adriirrikos ktmriinfr. No
ta be jokio vilkinimo pasiųsta 
prezidentui į Baltuosius Bu
mus.

Kaip kilų, taip ir gautus 
not(w turinys niekam nežino
mas ir neskelbiamas, (lai Ims 
paskelbta bendrai nu kitomis 
pirmesnėmis notomis. liet pir
miausia yra reikalinga, talki
ninkų leidimas.

šaliai vargas su pristatymu 

maisto.

Toksai yra bolševiku 
troškimas.

RADIKALAI DEPORTUO
JAMI IS SUV. VALSTIJŲ.

LENKAI APIE KAREIVIU 
MAIŠTUS KAUNE. '

Varšava. vas. 28. — Lietu
vių Kuiiuuiąenr, |Mik?*lu.M mai
štus Kaune vasario 2Į, anot 
lenkų vyr:aissy!w>s žinių agen
tūros, turėjo apgulusi parla
mento trobesį jM‘r tlvidešimts 
keturias valandas, reikalau
dama išmokėti ūžt muktas ai 
gas.

Dieną ir ne.ktį buvo pavo
jaus, kml artilerija kas 
mentus
žinkelio stotį ir kitas miesto 
dalis.

Sulig 
paskelbimų, kareivius sulAirs-
tę bolševikai.

Pranešama, kad lietuviai 
politikai dalmr labjaus pa
linkę (Kaipgi!) turėti arti
mesnių santikių su Lenkija, 
kad jnisckniingiau pasiprie
šinti boįftevflriz.mo bangoms.
miuimiiuutmMiiiiiiHiiiiiiimiiiiimiii 

SOCIJALISTAI SIŲLO 
PRANCŪZIJAI 

SOVIETUS.

nio-
ims apšaudyti gelo-

lietuvių vyriausybės

MOJA KINIJOS GU 
BERNATORIUI.

Reikalauja išduoti rusų 
konsulį.

Taikos Sąlygos Turkijai
PASIPELNO Iš SUTARTIES 

GRAIKIJA.

Paryžius, vas. 28. — Petit 
Parisien praneša, jog nacijo- 
nalės geležinkelių ilarbininku 
federarijos viršininkai praei
tą naktį paskelbė gen e ralį 
streiką ant visų geležinkelių 
vtaej Prnncej’ijnj.

Premjeras Millerand vakar 
konferavo su geležinkeliečių 
viršaičiais. Bet konferencija 
nedavė geistinų pasekmių.

Dės perą tini s stovis.

Kuomet jMkils streikas ant 
visų gelužinkelių. tuomet Pa
ryžiui ir kitiems centraliniams 
miestams bus daug pavojaus. 
Nes nebus pristatomas reika
lingas maistas ir kitokie daik
tai.
lškalno čia pramatomas des- 

pe ratini s šalyj stovis. Ir todėl 
iškidno darbuojamasi gelta*- 
tiez. '

Pasakojamu, jog premjeras 
Millerand yra nusprendęs 
streikuojančius geležinkelie
čius priverstinai mobilizuoti 
annijon ir priversti juos im
ties dariai — geležinkeliais 
pristatyti reikalingą 
miestams.

Sakoma, kad dalis 
ninku tam tikslui jau 
znojama.

maiztą

Ktreiki- 
mobili-

Premjera,. tvirtina, kad to-
— •• *• • • • AMU $cjv4uuKtrutN-iy pasielgi* 

ma* vrn revoliucijiniz. Jr to
dėl prieš juos prisieisią. pa
vartoti kuoaštriausias priemo
nei.

t----- 5

Stockholmas, vas. 28. — Iš 
pastarųjų a|>sirviškiinų aiškiai 
matoma, kad Rusijos bolševi- 
kai išnaujo imu pavartoti visas 
savo pastangas su tikslu susi
taikinti su didžiulėmis viešpa- 
tijomis.

Čia patvirtinta žinia, jog 
bolševikų valdžios užrnbežinių 
reikalų komisaras Tchitcherin 
prisiuntė čia pasiuntiniui Ira 
Nelson Morris laikos pasiųly- 
:nų. gi pasiuntinys tą pasiū
lymą pasiuntė Waslijngtonan.
Pirmos vieton statomos Suv. 

Valstijos.

Kitam iš Rusijos pranešime 
pareiškiama, jog Tchitcherin 
turįs vilties pirmiausia savo 
pusėn patraukti Snv. Valsti
jas.

Ir jei šitos nors kiek sutik
tų arba kadir prielankiai atsi
neštų į bolševikų jiaduodamn- 
sąlygas, tuomet bolševikams 
jau palengvėtų prieiti prie ki
tų viešpatijų.

Nes Suv. Valstijos padarytų 
intaką j kitas viešpatijas.

Jr tuomet taika bolševikam?, 
butų beveik laimėtas daiktas.

Tchitcherin tuo tikslu nesi
gaili didelių pažadėjimų Suv. 
Valstijoms. Be to, pareiškia, 
kad sovietų kariuomenė lai
mėjusi visuose frontuose, kaip 
Europoj, taip Siberijoj. Gi pa- 
Al »• •<4 taiUAUt nitui u ir* ia-

bai stipriai stovinti.

Pavykinta* priguli nuo 
Suv. Valstijų.

I

Vyriausybės priešininkai 

varžomi.

Washington, vas. 28.— A tvŠ- j 
I tavimai ir deportavimas anar
chistų ir kitų radikalų posmo- 
vei visoj šalyj tęsiamas, anot 
immigmcijos komisijimivriaus 

i mėnesinio rajiorto.
Sanrin menes jn i Manta 2. 

7U7 vnrantai, iš kurių tik. S<>0 
I normaliai* immigrncijos lei- 
knlaiR.

Gruodyj buvo išduota 3,0G7 
wa rantai,

Sausyj buvo išduotu 2(J0 de
portavimo įsakynrty. 211’ ga
rantų panaikinta ir 44 atidėta.

4

Tam tikslui ištirti jie sudarę 
komisiją.

SO. CHICAGO, ILL.
So. Chicagos dtafrikte, 8756 

So. Honston avė., aeredos va
kare. vasario 26 d., L. L. P. bp- 
nų parduota: Av. Izidorių dr-ja 
pirko už $500.00; Av. Juozapo 
—už $3(10.00; Jaunmkaičių 
klubas — už $100.00. Pavieniai 
išpirko už $6,350.00. Viso už 
$7,150.00.

Kaulinius w surinkta $22.37. 
Kalia-ju: muj. P. Zadeikis. Jo- 
M*ph J. Elias ir J. Žirnikus.

EUROPA TURI PERDAUG 
POPERINIŲ PINIGŲ.

Tai viena svarbeanėji bran
genybės pnežartia

Londonas, vas. 28.—Angli
jos kanta ofise gauta žinių, jog 
rusų bolševikų apėkos pasistu- 
mtisios ligi Kinijos ruliežių 
upės Pli plotuose, šiaurryti
niam Turkestane.

Sakoma, bolševikui Kinijos 
provincijos Sin Kinnę guber
natoriaus pareikahn ę. kad ta 
sai jiems išduotų rusų konsulį 
ir kitus ten pata'*gusius rusus.

PagnliauR bolševikai stovį 
už tai, kad vietoje to kon^ulio 
gubernatorius priimtų tadševi- 
kų konsulį.

j Bolševikai pagnimoję užim
si Sin Kiangų, jei jų reikala
vimas nebūtų išpildytas.

LENKAI PRISIKABINO 
PRIE UKRAINOS.

»

. Armėnija paliuosuojama iš po 
turkų.

Londonas, vas. 28. — Lni- 
kraštis Evening Standard 
praneša, kad talkininkų pa- 
darytoj taikos sutnrtyj Tur
kijai inoinn sekančios sąly
gos:

Graikijos reikalavimui sulig 
Trakijos išpildomi; Graikija 
pasilaiko užimtą Smirna Tur
kijos viršenyta*s princus*.

Finansiniai klausimai iš
rišti kontroliuojant visas Tur-

l
1I

Strassburg, Praneuzija, vas. 
28.—Pranruzijo- socijalistai 
čia turi suvažinviuią. Pakelta 
siunanyina* Rvtoru rijoje įve
sti sovietų valdžią. Tam tik
slui paskirta komisija iš eks
pertų ištirti, ar tokia valdymo 
forma butų tinkama.

Prancuzijos socijnlistų par
tija sausyj, 1919 m., turėjo1 
39,000 narių. Dabar skaito 
133,000.

i

27 VAIKŲ TĖVAS

East Chicago, Ind., vas. 28 
—Čia gyvena Jolm Jonės, 27 
vaikų tėvas. Jta yra vedus jau 
antrų pačią. Pirmoji pati mir- 
•luma jam buvo palikus H vai
kus.

I
I

l

Suvaržomaa pardavinėjimas 
, maisto. j

Kad nepritruktu Pnryžiui 
maisto, ministerių kabinetas 
pas kelia- puvaržymu* jNirdavi- 
nėti ir vartoti maistą.

Viešbučiams, reatoninams ir 
kitoms viešoms užeigoms ga
minti ir parduoti maistą pas
kirta valandos. Piene bu* ga
lima gauti ryte tik po 9:00.

Atsiliepta j gyventojus su 
karštu paraginimu kuolak 
jfUtfia tanpvti mniria Ir ekn. 
nomingai apsieiti.

Šiandie Paryžius atkirstas 
ntio visų uotų. Maisto apturi 
tik vieną penktąją dalį.

Bijosi mobilizacijos.

Yra žinių, kad ryriau«ybė 
areštuosianti visus streikinin 
ką vadus. Tie bus kaili narni < 
nž norėjimą pragulint i šąli.

Streikininkai lūj mobili*

BoifevikamN au tuo pog’ųly- 
mu taikos pavykintas pilnai 
priguli nuo Suf. Valstijų ntsi- 
nešimo į tą parinlymą.

Tchitcherin sako, jog eko
nominis Rusijos- . atstatymas 
daniriausia prigulės nuo Suv. 
Valstijų ir šitos ten turėeian- 
ėjog visokią pirmenybę.

žarijos, anot kaiknrių laikraš
čių paskclbįiuo. Todėl kaiku> 
riose*vietose jie jau ima gryž- 
ti darban.

streiko mezaaus.

Kirk žinoma, pirmiausia 
streikas pakilo ant Paryžiau**, 

Į Lvons ir Tarpžemių grležinke- 
j lio.

I akijo dv] paliuosaviuiu i* 
darbo vieno darbininko, kuris 
nesiklausęs geležinkelių val
dybos nuėjo nenan «ocijatis- 
tu sn«nrinVim«n Tni m»AnrA• . ' • <’ * k ■ 
darbo metn.

New York, vas. 27. — Pirm 
karės Imperiniai pinigai Suv. 
Valstijose prnktikaliai buvo 
jmremti auksu, kaipo doliėri* 
dolierių. Tuomet kiekvienas 
imperinis dolleris buvo gva- 
rantuojamas aukso dolierių. 
Praeitą gruodį klekriennrn 
šimtui poperinių dolierių bu
vo tik $52.50 aukso.

Aštuoniolikoj Europos ša
lių. ^URijungnRių prieš Vokie
tiją, ir kitose centralinėse 
šalyse pirm karės kiekvienam 
šimtui imperinių dolierių bu
vo $7u.G0 auksu.

I*inn karės tų šalių preky
ba su Suv. Valstijomis te- 
Atnnr tmvr» 1.^4-- - ----- -—-t-

Į 70 aukso kiekvienam šimtui po 
porinių dolierių, esančių apy
vartoje. Aiandie tos viešpati
jos kiekvienam šimtui pojieri- 

4..—A* uuitrny tuu RU-
kso atsargom.

Taigi dabar kiekvienam bus 
1 gana aišku, kodėl šiandie y- 
i ra atpigę Europon viešpatijų 
pinigai.

Tuo patim isaižkinanins ir 
musų Šalyj i»dirnngęs pragy * 
venlmns.

Kogi reikia.

Kml EurojMis viešpatijų pi
nigai augryžtų priešknrinča 
iygsvaron. turi įvykti vienas 
iš dviejų daiktas. Arba Fmro 
pn privalo įsigyti tiek vertės 

kiek turi apyvartoje 
arba turi

HlllCMOą 
poperinių pinigų, 
pndidiniti kiekybę ir verto sa
vo prekių orisinnrinmn Sinn• • • • •

»

jų pinigų vertė buvo bevelk 
normalė su Suv. Valstijų pi- 

i n i gota, nežiūrint to fakto, kad 
jų aukso atsarga buvo kur- 
kas mažesnė (sulyginnnt nu

I r• rikfl1ij.*
Šuv. Valstijų.

Pirm karėt k?* t u rio cm- 
tralinės viešpatijos — Vokie-

$49.-garija ir Turkija, tnrėji

šalin.
Idealia pasaulyj stovia turė

tų būt toksai, kz j •<— 
viešpatija savo apyvartoje e- 
santiems’ pinigams turėtų pil
ną aukso atsargą ir savo im
portui lygų eksportą.

Tuomet visur butų nuolati
nė ir pilna* pinigų pMtovn-

Pasauli.' toli gražu neps-

Nežinąs apie skerdynes.

1 1 ’bcrrfh ’ ’ " 'tV?*'
paklausi*, ar vyrinusybč turi 
žinių apie naujas skertlyntii 
armėnų Maniške, kuomet tą 
a]hkritį turkai ovaktiuvo.

Nes armėnų atstovybę lx>n- 
donc gavo informacijų, knd 
turkai v. v ūkuodami nužudo n- 
pie gyventoju.

Pagalinus skaitlingos turkų 
spėkos spaudžia Mersina ir 
grūmoja skerdynėmis Cilicijou 
gyventojams.

I*remjeras atsakė, kad jis 
apie tai nieko nežinąs ir tik 
virinu kartu girdįs apie to
jus atsitikimus.

Jis jmžadėjo, jog taikiniu 
kai‘padarys galą tokiems tu 
kų pasielgimams, knip tik * 
kie įvyks ir kaip taikiniai, 
apie lai bus painfonniioti.

Kalbama prieš turkus.
•
Turkijos klausimas per ke

lias valandas buvo diskusim- 
jamas pertaiiM-nle.

Sir Donnld Mackau ii dau
gelis liberalų, taipgi darbo 
ctstovui reikalavo prašalinti 
turku* iš Konstantinopolio.

miestas, sakė jie, 
viešpatijų nesn-

kaulas. nuolat iųg, 
piktų <bir-

Rijos ineigų versmes.
Cilicija pavedama Prancū

zijos globai; Armėnijai nepri
klausomybė pripažįstama, in- 
ėmus Erivaniaus respublikų ir 
šiaurines Armėnijos dalis.

Turkams paliekamas Kons-
■ tantino|M>lis, bot bus jaiskiau 
|M<dnryti jiems ten visokie su
varžymai.
Turkai nevaldys Dardanelių. 

l’renijeias Lloyd (icoree 
kalbėdamas parlamente pa
reiškė, jog svarbiausioji 
priežastis, kad turkams palik
ta Konstantinopolis, tai In
dijos gyventojų karštas dvi to 
atailiepimas.

Tėčiam? turkai neknomet 
negalės kontroliuoti Dardane- 
lių.

Išreiškęs npguilestavinią. 
kad Amerika nesutiko paimti 
savo glolmn Turkijos, prem
jeras sakė:

“Kiek palaukus Amerika 
turės skaityt ivs, kni|s> pilnai 
atsišalinusi nuo visokių musų 
nnveikimų Turkijos klausime 
ir nuo glolmjimu tni pačių 
krikščionių/*

Pranešama apie suareštavimą 
Petluros.

I

i

New York, vas. 28. Čia nk- 
rninų ofisas trnvo žinių, kr.d 
Varšavoje lenkai suareštavę 
gen. Petlurą.

Lygiai patvirtrnnma žinia, 
kad lenkai vasario 21 <1. mie
ste Kanienec-Po lolske suareš
tavę ukrainų vąlu&ioe narius, 
būtent: premjerą Mnzeppą. 
turdbežinių reikalų ofiso vir
šininką Levirkj ir darbo mi- 
sisterį Ber.|>olko.

Kitokį pranešime ukrninų 
ofisui sakoma, ka i rusų bol
ševikai jiareikalav. h ūkų iš
duoti jiem< tuos suareštuotus 
ukrainų valdžios narius.

ŽUVO DU LAKUNU.

Panama, vas. 28. — Ti< 
Augti Dulre ore susidaužė du 
lėktuvu ir žuvo S. V. armijos 
du Inkunu. leitenantu Fore 
man ir Vaugban.

PH

ŽINOKIS, JEI NORI!

Paliuosuojami profitenninkai.

(’ecil ir-gi 
turkus iš 
.1 is sakė, 
esanti at-

Nes 1(IS 
yrn amžinas 
t ik linams 
turkų vyriausytata
bų priežastis.

Lordus Itobert 
skatino praginti 
Konstantinopolio, 
tam tikslui daluir
pakančiausia proga. Nes kuo
met ten paliks turkai, pasi
liks vietoje ir stiltuno sostas. 
Ir |>osenovei tenai bus kelia
mos visokios intrigos ir kito
kiu niekingi darbai.

STEIGIAMOS AGENTŪROS 

SURASTI KALTININ 

KUS.

sieks tokio idealo. Bet kiek
viena šalis, katra rūpinasi lai
mingesne gavo ateitimi, priva
lo surasti kokių nors prierno 
nių. knd savo |N»j>eriniiis pi
nigus paremti auksu, arba 
padidinti savo prekių išveži- 
iną (eksportą) tnip, kad tas 
Imtų kur-ka? didesni® už 
vežamas prekes (importą).

Kaip turėtų bnt.

Karės na*tu ir padarius nr- 
mistiriją Suv. Valstijos ne tik 
įsigijo daug danginu aukso 
atsargos apdrausti savo pope- 
rinins pinigus, ta*t iš skoli
ninkės pavirto skolintojos. M u Į 
«ų eksportas čia paminėtu! 
laikotarpiu buvo knr-kas di- 
dv.-nis. kaip inųsubi-. ..

J’aniitraukiamoms iš Suv. j 
Valstijų prekėms apmokėti

11101X111^ |KIEKIU

dinn daugiau poperinių pini
gų. Kadangi tų pinitrų negali 
kaip reikiant pnrenili auksu, 
jie netenka sit^o tikri 
tė> ir jų kursas puola.

Ir tų pinigų kuTKAs nvpukitaį 
tuip ilgai, ko! jų ra'kaTinga! 
dalis nebus ištraukta iš npy-1 
varto? arba kol nebus padi
dintas tų viešpatijų prekių 
•* we_- _ igrczjTnz«.

i*

St. Louis.. Mo., vau. 28. — 
Aną dienų Suv. Valstijų dm- 
trikto teisėja* Fariu pa lino- 
savo nuo ntsakomytata pa
trauktą toisniHii I. Cubnn 
Grocer kompaniją.

Kompanija buvo kaltinama 
nž ėmimą peraugėtų kainų 
cukrui. . Nes tas priešinasi 
Leve!- maisto patvarkymo įs
tatymo amendmentui.

TeisėjaN prijMižino, kad ta
riamasai aiiiendinentas yra 
priožtngaa šalies konstitucijai.

reikalavo ilklnoti ir 
sutiko teisti vokiečių 
l^eipzige.
šalies miestuose išli- 
šinip jau paskleisti

v<

KRITO Iš 36,000 PĖDU 
AUGŠTUMOS.

Dayton, Ohio. vas. 28. — 
lutkunns majoras Srhroedrr 
iš Chirngos vakar čia su lėk-
t ii vu Imvo jMtkilęs 36,fMKI jnmIii 
ntigštmuun (apie 6 mylias) ir 
iš ten krito žemyn su apšalu
sia mašina.

Bet laimingai išėjo iš puvo- 
jaus. Krintant iš lėktuvo jis 
su parachntu iššoko ir išliko 
nepažeistas.

Ta nelaimė įvyko, kuomet 
aukštumoje išsisėmė paimto 
nxygeno išteklius, br kurio !a-

Bcrlynaa, vas. 28. — Pu vi
są Vokietijų steigiamos val
diškos detektivų agentūros, 
kurios rinks faktus ir mo<lžia- 
Ką prieš visus tuos, katrų tal
kininkui 
katruos 
teismas

• »•V INOS 
pinti ir

1 paskelbimai, kurinis kviečiami 
buvusieji kareiviai ir civiliai 
žmonės pristatyti žinių į a- 
g«*ntnrns apie vokiečių vadą 
prasi žengimus karės laukuose 
karės metu.

Nnrijonalė advokatų orga
nizacija kaltinamiems fmsiųlė 
apginimą. Bet ti«* nepriima td 
p:i>iųlym<>. Talkininkų kalfi- 
mimieji prasižengėliui ory; 
nizuojasi ir įsteigs nuo.-,,-< 
apsiginimo organizaciją, kr 
tuo keliu išvengti perrtKfelių 
iš«,ilėšavinių.

PIRKITE KARES TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.SS.).

ORAS
VASARIO 28, 1920.

Chicago. —- 
niaukę šiandie 
die vakare vėl

Išdalins apU. 
ir rytoj; šian 
šalčiau.
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DRAUGAS

UflUil K.MXUUAV DUšMUMna

“DRAUGAS”
Kiną Usbcii.) iMikytiia ncdėidli-tilu-i.

PRE9fVMr.RlT«Mi KAINA: 
CHICAGO4 III riMENYJE:
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‘niausiui jis gyvuodavo už ke
lių vioi-lų nuo valsčiaus rak
tinės. Dalai r tini s Federacijos 
tipus labai panėši į tų raiščių. 
Tai yra stačiai nepakenčiama^ 
pažeminimas.

J Federacijų įtraukėme la
binusiai atsilikusių tamsiau
sių sūryyaldos formų. Tai 
dvasia atsinešta iš nelaimin
gus Europos. Bet drauge no
rime su la pačia Federacija 
taip greitai važiuoti pirmyn, 
kad nesiliijome nei sprando 
nutrukti, rengiami* mokėti

1

Atitaisymas - Paaiškinimas

pn-- 
suai-

■algas nejmsirupinę iš kur iiu- 
i sime pinigus. Tas greit urnas 
: tai nelemta 
! mė. Kas žin 
Į dvasia mus 
itavu Įstaigas 
merikos blogumus.

To viso nebūtų pasidarę, 
jei Tarybos posėdis butų ne
siskubinęs perleisti |>er balsa
vimų neri ii nokusius projektus. 
Jug tam įsikurtame Tarybų, 
kad ji neleistų vykinti ant 
greitosios iškeptų sumanymų. 
Federacijos sekretarijatui jm- 
čioje konstitucijoje už lėta 
priiHieruiė vispusiškai apsvar- 

Į šį numurį dedame Gerbia- styti 
mo kun. J. Jakaičio atitaisy
mų, paaiškinantį mus pastabų,, 
tilpusią “Drauge” 19 va.-, t 
1920. Su gerbiamu autorium 
pirmiausiai nesutinkame, kad 
jis neto i p išdėtai, mus mintį, 
kaip mes norėjome ją išreikš
ti. Jis tvirtina buk mes ra
šę, kad Federacijos sekreta- 
rijato kėlimas į New Yorkų 
yra tyčiomis daromas, kad p. 
Karosas visą atsakomybę ant 
.savęs turėtų.

Mus mintis nuo išreikšto- 
sidf skiriasi pirmiausiai tuo ' 

—A mi, kad p. Karosu asmens 
nenorėjome ir nenorime pai
nioti į ginčų. Mes kalbėjome 
apie M-kivtor ių. Tiesa, dilini r 
sek rotorium yra p. KnrcMas. . 
Bet nie> niekai! negalėsime su
sitvarkyti. jei neatskirsiim* 
asmenų nuo priedermių. 
Mums svarbu, kad Federaci
jom pirmininkas ir sekretorius 
gyventų vienoje vietoje. Dėl
to mes itcĮMigyrėme nutarimo 
perskiriaučiu juodu.

Pripažindami New Yorkui 
nemažai svariu*, viešame A- 
merikus ir jus lieti*vių g;.-ve-'

i

Dėl Tarybos Sekre- 
torijato.f •

prieš 
sėdį.

Amerikos jtek- 
kokia prakeikta 
gundo krauti i 
Europos ir A-

projektus, apdirbti juos 
įncšant į Tarybos po-' 

Tas nebuvo pado ryt n.

Birutė

“Drauge**, vas. 19, 1920, 
būvu pastaboje pažymėta, kad 
Federacijos sekretąrijuto kė
liniai į New Yorkų, kuine nei 
pirmininkaa, nei vienas vice
pirmininkas negyvena, yra 
tyčiomis daromas, kad p. Ku 
rosas visų atsakomybę ant 
savęs turi’ų. Matomai, 
taluis autorius nebuvo
rinkimo iki galui ir todėl no 
visi nutarimai jo žinioje yra. 
Todėl, kaipo susirinkimu ve
dėjas, jaučiu priedermę i.ii- 
kuriuos augščiau minėtos 
pastaboN dalykus nušv».-‘ 
Ici atitaisyti:

1) . Tai ylius posėdi* nutarė, 
kad Federacijoii aekretarija- 
tas butų įrengtas New Yurkc | 
ur jo apielinkėje, ir km! Fe-1 
deracijos Tarybos pirminin- 
i'as ir sekretorių* gyventų to 
je apielinkėje.

2) . Tarybos nariai dau- 
giaus negu dviem trečdakai* 
visų įtaisų nusprendė, kad tin
kamiausia musų Federacijos 
centro vieta yra New Yorko 
apielinkėje ir kuomet už valan
dos reaoliurijų komisijai >>igr)- 
žus į Įsisėdį bnvo Įiurvikalaula 
<lai' kartų šį ueniažos svarbos 
dalykų ĮM*rl*alsuoti, pasirodė, 
kad tik vos keletas Imlsų buvo 
už kitų miestų.

3) . Tarytai |M*rmatė išlai 
dus. kurios bus reikalingos 
veikliam Federacijos centrui 
Įudnikyti, lėčiau* gerbiami 
atstovai sykiu permatė ir na d 
dą, kuri kiltų musų visuo
menei ir tėvynei, jei tik Fe
deracija taip rimtas Įiajii - 
gas, kaip gerbiamų kuu. 1’. 
Bučį, prie musų Tarybos vai
ro jnistiitytų. Musų visuumr-

fim^nsuori nuu-

niinv, mes vta-gi mintijome, 
ir daliar teljeinintijame, kad 
pirmininku bei sekretoriaus 
sujungimą- vienoje vietoje 
yru svarbesnis dalykas negu 
eekretarijuto Įierkėlinuis j pa
čių patogiausių vietą. Nesu- 
syk žmonės Kymą |>a.-tntė. Ne- 
susyk visi tobulumai i Fede- 
raeiją budėdami. Tegu pi nuu 
nuMistovėtų pirmininko ir 
sekretoriaus bendrasis dar- 
hus; lesu susitvarkytų tiesio

Atėjo pirmasis n m na ii.s
laikraščiu “Birutė“ atspaus
tus Klaipėdoje 15 sausio 192(1 
in. Tas laikraštis eidavo ir' 
pirmiiHis. liet 1913 įlietais jis 
buvo užgęaęs l»e vilties at»i- 
ganti. 1914 m. jo redaktorius
leidėjas J. Vanagaitis tajaJ 
paimtas į kariuomrov b i,a-> 
siųstas kovoti. Po šešių imt- j 
traukos metų “Birutė*’ atgi
mė vėla. i i -i- r- ,•i ne nesigaili tim^nsuoh nau- 

Xu<» kitų mus laikraš*'ių, .Įjygo jr reikalingu dariai, y- 
<*inaiK*ių 1 tusų Lietuvoje,| buouiet prie to durim jrn- 

Birutė skiriasi tuomi, bud i statomi patys liukamiamu. 
rašo 
raidėmis ir vartoja kalbą iii«* 
kuomi nesiskiriančių nuo vi 
su lietuviškų li.ikrašcių kai 
Ims Didžioje Lietuvoje

i nicrikoji’.
“Birutė“ puduiMin 

ninku, Ilemestininkų ir 
žemių jHirtijos programų pro
jektų. Tas projektas įmiginsi 
-ūkiniu: “Vyriausias siekis
ym: Lygios teisės visiems ant 
s<M*ijiildeiii<ikr»tiškos jkum'- 
d<*.“ Korijaiii-tiska laikraščio 
pakraipa matyti ir iš straips
niu “\*isi> pasauliniu karo tik
roji priežastis.’* Tikroji prie 
žustia anaiptol ticsunektu. bet 
didžiausių mus laikų nuotikį 
straiptgiis sunaudoja soeija- 
lizmo pažiūrom* tvirtinti.

Prūsų lietuvių .*-u<ijaiiziiutr 
neturi nklos tikėjimu neapv

• ♦

lietui iskni-lotvniskomis <iarl>š4ųs ir sųžiniu-
gi žiiium'*>. Ir kuomet kai-ku-iI rių būvu jx,kelta finansavimo 
’nintis. tai su-.»rinkusieji kar
štu delnų plojimu priėnn’ p. 
K. CcHimlio |iusiųlvniŲ su
rinkti reikalingų sumą gerb. 
pirmininko išlaikymui New 

• Yorko iipielinkėji*. Be to ne
gulime tikėti, kad jnu runsų 
reguliariai šaltiniai re’kalin- 
gų įstaigų jutim kyliui! tiek 
: umažėtų. kad nvt pirminin
ko ir sekretoriau- išlaikymui 
u:**.'žtektų. ? 
iiKpė ligi šiol 
|M‘i' kai kurias 
; imgUK, tai iš

Dtirbi- 
.Mažn-

: musų visno- 
perptočtai leido 
įstaigas viešus 
kitos nusės bu-

’JEūdtr

Vyrų ir Motėm Rūbų Kirpi
mo ir Deriganig Mokykla.
Muaya (ateina ir mokymo budu Jųa 
trumpu Ulbu Umekait* rtan ama

te.
Mm turime dldltauaiua ir eertau 

•iua kirpimo. d«*uninr tr aiuvitno 
■kyrlua, kur klakxiana* fauna sero* 
prAkUkoa bflaunukiniĮaiuaa

Vuuuee siuvimo akyriuciM malino* 
1 raramoa Uaklroa JldfMi.

Ktlačiama klokvien* ateiti bile ko- 
kluo laiku, diena ir ar vakarais, pa- 
*tiS tirHI Ir pajdkalbrti dėl «^ljr|n).

Pattnma daromo* auiic mlero*. v>- 
tokio stiliau* ir dydtio M bet kart*, 
madų knrso*.

MASTER DESIGNING
SCH00L

J. F. Kaealctai. Ve4«ja»
1»# N. STATĖ STREET. CHICAGO.

Kampa* Lak* St. ant 4-ty lubų

tų didelė klaida visai lų ki- 
k uu užčiaupi*, net tcuųi, 
I ur pačių įstaigą palaikymas 
bei jų sutviu k anas reikalauk* 
'5? alau ja, k*<? patsai gyveni
mas verste veržle, knd visuo- 
:i miškų dar*?j pla’iau apiin- 
tume ir tiksliau aj>dirhtunM'.

4). Naujai išrinktasis Ta
rytas* pirmininkas nors nega
lėjo blukti RUnirihkinio gnb. 
lečiaun Tarybas nariui apsė
mė reikalingų aųivgų išpildyti, 
finansuoti jo išlaikymų New 
Yorko apiolinkėje, ir tokiu

fteSfadieiiL, vasaris

V.

KŠaaaKaaKB

giuėrf lėšott sueinančios į Fe
deracijų. Tada galimų butų 
jau imti mokėti algas dviem 
žmonėm. Pradėt mokėti dvi 
algt ko! dar m^uma, ar turime 
užtektinai lėšų vienai algai 
išrodo lyg noras ja-rgreilai 
važiuoti.

AL> n»*>akvmv, kad p. Karo
sas nori pasiimti visas atsa 
komybee. Mes jį pažįstame ir 
gerbiame už jus protingus ir 
įaunlingus vinuumeuei dui bus. 
Bet mums išrodo, kad p. Ka
rosas turės u|isiiiuti visų id 
mkotnvbę. Jis negriebia jos ir 
lMiptųp‘i<Unija. Bet Taryba tą 
atsakomybę uždeda ant jo, 
įlavindama jam visų Federaci
jos rtjdimų ir atskirdama jį 
nuo pinui.liuku visu taketan- 
ėiu Amerikos mailių.

Lietuvoje buvo ne\a savy- 
valda vaižėiUaijC. Tų valšrių 
pirminii.’ ni būdavo staršinos 
ir vaitai, vieni buvaLkijoje, 
k»ti Didžiojoj Lietuvoje. Visut 

reikalus vuadavo 
o karšina n Hm 

^mšy<1av.. n

vnlščiuu? 
raštiniu*

kantus, knip tat matytis kilo-j 
He nių- sueijalistų grapėse. 
Tu.- Prūsų soi ijidizinns sudi- 
tintas su kuršiu ir stipria tė
vynės meile, reikalaujančia, 
kad Prūsų Lietuvos miestam* 
grįžtų lietuviškoji jų išvaizda 
ir lietuviški vardai. “Biru
te”, mų rodos, eina jier toli, 
kad reikalauju jiramariyti lie
tu viškui- t ardus toms Pr. Lie
tuva?. vicU'iii-. kurių tėra ži
nomi tik vokiški vardai. Ir 
ekonomijų.- arytije “Birutė” 
n«* visa jiagiriu kas -orijidiš-1 
tiška.

S<H*ijalistiškoji miestu vai-* 
dyba KbiipiMloje prie vukie-l 
rių buto išleidusi įsakymus 
nežiūri nėjus
litinio savininko teisių ir pu- 
lengvinančius nuomininkams 
naikinti namų U* bausmės. 
“Birutė“ pataria tuos įsaky
mus it ubu r pamokinti -antar- 
vininkauis pudrdant.

“Birutė” yru 
laikraštis IG pu-lajūų didumo.: organizuoti 
Mrtums atseinn 9 Markiai, 
viena.- it utį tarta 75 fvnigiiii.

i..budu Tarybos yra norai*, kad 
i Federacijų Milą netik sekrc- 

■ uiiu.', kaip iiuy< los pUAiubu? 
autorius išsitarė, liet kad prie- 
Federacijos vairo hutu ir pat
sai pirm inin iras.

5). Tarybos nariai netik 
nesibijo (*hicago> įtekmės, 
kaip pastaba* autorius prasi
tarė. bet net ir pati pažymė
ta pastabos autorio baimė y- 
ra negirdėta ir nesupranta
ma. Tas atitaisymas aiškus 
iš nutarimų jau augščiau pa
žymėtų ir pačio fakto, kad 
kai-kurie Chicagos gerbiami 
veikėjai pastabos autoriaus 
išskaitliuoti balsavo už New 
York n.•

(i). Taryba garis* pirminin
ko nurinko ligišioi, gi upie 
ateitį kas guh apręsti? Vice 
pirmininkas tik tuomet užima 
pirmininko vitdų. kuomet pat
sai, pirmininkas neb<*gaK veik
ta Kitaip nei .susirinkime, nei 
už susirinkimo niekas kitaip 
neišaiškys, nes tai pamatinės 
pirmininko Lej .viev-pinuinin- 
ko priedermės.

Tni iš nut«*tmų paaiškini
mo pasirodo

a) bedoracipkjntįdaro sek: 
tarijatų Xew Y^rko apielinkė-

b) Prie M*kralarijuto vedi
mo yra Tarybų* posėdžio nus
kirti Tarylios pirnuninkas ir 
raitininkas, t. .v. kuu. Pr. Bū
rys ir p. Jomis Karo.-uis.

c) Reikalingos išlaidos yra 
)M*rmatytos ir Tarybos užgir- 
tos.

Reikia tikėtis kad Federa
cijos Tarybos nutarimai bus 
veikiai įkūnyti ir musų kata
likiškoji vi-iomeni galės 
džiaugtis savo vidujiniu auri- 
tvarkimn ir įmaningu apru-j 
pinimu svarbių visuomenėj; 
reikalų.

Kun. Jonas J. Jakaitis.
TuryImis posėdžių vedėjas.

Memorandumas Lietuvos 
Misijos.

valdžia susideda 
Valstybės Tary-

(Pabaigiu |
Lietuvos 

iš Lietuvos 
bos, kaitai įstatymų leidėjo
įstaigos, iš jos renkamo Vals
tybė* Prezidento ir parlamen
tarini atbakamojo Ministerių 
Kabineto. Lapkričio pu i «u go
ję 1918 m. tajai sutverta* pir
mas Ministerių Kabinetus. Vai 
slyhčji Tnrvbu gali išreikšti 
Minis torių Kabinetui nepasi
tikėjimų ir tuomet Valstybės 
Prezidentas Įsivedu jo ]«i 
rinktam nsim*niui sutverti 
naujų klibinėtų. niuo laiku 
darbuojasi jnu |M*nklasui Mi- 
u ist erių Klibinėta*. ĮutrlaiiH-ti-

nei aiškiausių tariu budu išrinktas ir Vnls- 
Preziilento patvirtintas, 

kmist itucijn ap

U

tybė»
Nustatytoji 
saugoja šalį nuo kokių nors 
perversmių ir vi-as valstylh'r 
darlms ėjo sutartinai koalicijos 

, pamatai* sunkinusiu mumvti- 
iiiėncsiui^ tu, kuomet prisėjo ii armijų 

ir adminisl rui'iją 
ir drauge kovoti 
ilše\ ikui.s. tuiii siu

nustntvti 
kaip iu

AUiti

«
i1

4
l 

M

Dr.A.BURKE i
(Lietuvis)

4M W. Uark.-t Mtr.
HolteilUc Penu* 1

Bu rlaoml* tlfomte priima ounl 
Nuo S Iki i* nU. ryto 
Nuo 1 Iki * vai. po plotu
Kuo 4 Uu * »aJL vakare

««

vokusiais ir pagalinus net su 
lenkais, kurie po priedanga, 
kml m*va Lietuviai nėra |mri- 
liuosavę nuu vpluečių įtakos, 
vis stengiasi gilyn įsiveržti į 
Lietuvos teritorijų, kad jos 
danginu n]x-muA Kitu pretek
stu Siu lenkų islvcrŽinm bu 
vo jų nuolat >naa nurmlymas, 
km! tok-ai luistu vos uiėmi- 
uiaų. buk jiem® reikalingas 
pakcktningesniaai karui sn 
bolševikais. Tuq turpu šis įsi-Į 
veržima- buvo visai bereikti-' 
lingus. nes Lietuvos valdžia 
pa*! pa-et-nnitgiu aUviut lml- 
ševikiis, pravartai juo* net už! 
Dauguvm. tųiės ir lengvai ga

imtų frontą prit* bolševikus i 
drauge su jų užimta Lictuvo* 
sostine miestu Vilniit. Toksai' 
lienkijos įsikyMinu* trukdė iri 
šiandien lebeliukdo Lietuvos 
Mii-tvlM*-. Ludiitiim orguuizavi-' 
mą. Lietuvos vyriausybe yra 
jau priėmusi ir įstutymą a- 
p:.> '.išaukiimi iš visos Liftu-!

(Tai

Baltic Consultation Bureau Ine.
35 SO. DEARBORN STREET, ROOM 206, CHICAGO, UL 
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Td Drover 764J

Dr, C. Z. Vezelis
’ n*j’węe»r*»As <

v'aiando*: ano » ryto un * vak.
Nedėllomi* ratai sutarime

III* AG. AblILANO AVEMI-K 
arU 41-40* Gatvė*

Į A. OLZEWSKIO KREDITORIUS.
Me* žemiau paairaaiutneji kaipo tnuditmi kreditorių A. 01- 

*‘zewj»kio norime susižinoti su visais kreditoriais, kurie į ienai - 
kraustė į naujas vietas ir negavo paskutinio pranešimo apie 
pardavimų real eatate prigulinčių pr ie to trnato.

Viri kreditoriai kurie negtrote šito pranešimo oaate kvie
čiami pririųati savo vardus ir dabartiniu* adrcnus, o praneši
mai Inu tuojau* Jums fmaiųata*.

CHICAGO TITLE & TRUST COMPANY TRUSTEE
69 W. Washington Street. Chicago.

immmm,

i

■Dr. M. Stupnicki
’ 3107 So. Monran Street

I

immiHmmmii

3107 So. Morgas Street 
CHICAGO, ILUIOM 

TvlrfaMM Tm* MM
ValKPdo*: — t Iki 41 M ryla; 
• tx» frt«v n<» 6 rafc N*d*l‘<^ 

dm 4 iki • «1. vakar*

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago. HL
Kum mi BBglI *teWHu4ua N LtaCuroa 

BculldetiMUflil nnMidr.n IclU OBUBiau* *rba 
4id*U«uL *Lm Perimame aran* padarom* 
dideliu*. Sudedam aut vj*no i* keliu «k»r- 
tlMĮl. jį< . *

TruukiiMua iMiRUkalu* naanu*aa • pr)* 
JlalaytKa*. *U«i<o*e. vmcMJomv *rt*aa 
pavlėfilCM ir tt. Oarta

«M*
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VOS MISIJOS.PINIGUS LIETUVON

JAU VĖL SIUNČIAM
=
i = 
=

Ig Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite savo gentim* j Lietuvą pinigą — 

pasiklauskite pus mus jąją kurso. Mes siunčiame pi- , 
giau8 negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:

j Centralis Bendras Lietuvių Bankas Ė
ICentras: 32-34 Orošs Str., Boston, Mass.

<n.,,„tr»y. eee y«r e»
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DR. F. 0. CARTER
Aldu Aunu Nonies ir Gerklės

Specialistas
Atitaiso Žvairas Akis

(Pflbniga nuo’ 2 pusi.)

; vos Steigiamojo Seimo, kur- 
: ša’ turėjo sulig konstitucijos 
i susirikti Vilniuje, bet kuo

met iki 1-3 dalies teritorijos 
tebėra apimta lenką, kuomet 
patsai miestas Vilnius tebėra 
lenką rankose. Steiginino- 
jb Seimo sušaukimas galė
tą neturėti jam teikiamos 
svarbos. Jeigu nepavyks grei
tu laiku išliuosuoti Vilnią, 
Laikinoji IJetuvos Vyriausybė 
yra nusistačius šaukti tą Sei
mą laikinai Kaune. Priruo
šiamas tam darbas jau yra

I pradėtas, būtent ant ui uoilziu 
15 dienos tapo sutvarkytos gini 
ną ir apskričių savivaldy.

Puik! ramia.
epmaare- «U 'TO?—

(•AftHroVODA !«• nkeriu gera 
Canna Wiscoosino tik ! myliu nuo 
miesto. 70 skėriu Ižd rblos. 40 like
riu gnnyktos a O akėt u gvr« mlAko. 

nkeriai rugiais atsieta 13 akrrlai 
dobilais o kita Amn- kitokiais Ja
vais. Visos trlalKis bevelk aau jos 
s t ubą 3 kamb. su brlnuiontu ant 
cementinio rundantent o viul nauja, 
barne tik vienas n»«t - kaip būda
vot*. 3 arkliai visi Jauni G karves. 
14 kiaulių ?0 vlžtų. taip.gi su vi
som* rnažlnoai* kokios tik reika
lingos dvi frrmoe Ir kitais visai f- 
taisymaUt liūs parduot;, arba mai
nyta ant Chicago* pruocrtira Norint 
liejai geros formos nepru leiskite 
proga*.

Liberty Land & bvestment Co 
3301 So. Halsted St

■ 73 NAMAI
Turi būti parduoti Trumpa

me’Tifike.

Kiurtnma* Ir užnu* galtnjr.

lllfelIlIllIlIlIlHlllllllllllllllilIlRIIIIIIIIIII
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Ar Esi Pasitenkinęs
vergauti dirbtuvėj kol tavo sveikata apleis tavę ir jaunesnis, tvir 
teisnis už tave užims tą vietą, išstumiant tavę iš vietos?

AR ESI PASITENKINĘS
* gyventi tvanknam name ir mokėti savo sunkiai uždirbtus pinigus 

tik už randos kvitas ir padėti savininkui turtėti, ar geriau norėtum 
geresnėj vietoj būdamas savo bosu, o Gamtą už drauge pasiimda
mas kur gautum pilną vertę iš produkto?

AR ESI PASITENKINĘS
kad tavo vaikai turės skaudžiai gyventi ar duosi jiems progą išsila
vinti ir netrinti savo gyvenimą?

Kurtumo* tr alinu* gultoje.

Slogo* yra vien* didžiausiu kur
tumo tr gaivu* nžimo priel**čiu — 
muso* (kataro*)
■togu*. Blogo* užima virtą nuo no- 
■irs Ir gerklė* iki cuctuttaklnlu taku 
Ir Jai* pasiekia rldurinr ausį. Eu 
rh*taktnl*l takai yrn rMkaltnri tam. 
kaa Jaisiai* oro* pasiektu vidurinę 
auo| Ir suvirpintu austei bubnelj o- 
re vilnimis Alto* vilnis slaitnuAa J 
nusies būgneli Ir suvirpina J|. Utie 
gi virpėjimai nervai* nuneAama ou- 
■In ir perduodama smegenim*. Jei 
•uahaiuklaial lakai yra UfkltMtl. 1*4 
nėra oro spaudimo lygsvaros ir au
sini* būgneli* būva nukritęs, ar | 
spauda* Ir lodei neguli rirpėtl Icn 
gvuooc al*JtlklmuoK<- tml»o vilnims 
užgavau 
laipsniuose tako* tik IMalios užda
ryta*. arl>a utrtejf.m.n* pasiekia 
pradžią taku ir žmogų* pradeda 
tėsnytl. kad *u jo gerkle Kol ko* 
gera. Altu kliūti* yra ypatingai 
■teblama. kuomet Ji« yrn kambaryj: 
Kmt *ei» šutunr* oaiua. F*pra*uu 
būna

Vilma galvoje ir an*ysc.

Aitas užima* būva visokis — Klo
do. ūžia. *plegia. nr žnypžėla, kaip, 
aakyslm* lakanti* gar**, svirplys Ir 
t. Alto* užJmu* paprastai būva 
pirmutiniu pstėraljomu simptomu ir 
jis tikrai nurodo, kad *u girdėjimu 
bu* kM; l.l..r . Jei nebus gydomasi : 
Ir gulisuis tako* vistu užniktais Tžm 
atsilikus aukuntina* bu* pilna* Au-1

Ividutinės ausie*

JI. arba pirmuose Ilgos

Kreivoms akinta aituusyi: dr. Car- 
trr turi savo būdą, kurj JI* pasek
mingai panaudojo Aitnluoso atsitiki
mu- Jl« nochloroformuoja Ir ne
padaro skausmo. Jai turite krei
vas akis, eikite pa* drą Carter pil
nu užaitikėjimu pasisekimo, o ižol- 
šita tiestomis akimis kaip Ir kiek
vienas. fcmiros akla yra pažemi
nau negalė ir Jos netik puJU-mina. 
bet tlainal taipgi sualiplna ir sunai
kina regėjimą velaoe akies, o kartais 
Ir ubirjy

M i*dalinė*

voje tautinės mažumos, kaip
žydai, balta-msai, lenkai tur
pilnatį teises buvo autonomiš
kam valdymui ir žydai ir bal-
ta-rasai tur net savo. tautos
reikalais atskirus ministerius.

ne tik yra pajiegus pasiskelb
ti, kaipo nepriklausoma vnls-«
tybė, bet ir faktinai jau veik
dvieji metai mokėjo išlaikyti
tą nepriklausomybę ir ja ap
ginti kaip nuo bolševiką, ku
rie buvo Lietuvon įsiveržę ir
per ją norėjo susisiekti

pa-
nr

tik

vinis būgneli* gali būti visai svei
kas (nors prislėgtas Ir ausies ner
vai sveiki, bet girdėjimas dingą*, 
takam* nžalkimžti* Alto* risliko 
kurtumo stovi* pasiekiama lalpimiž- 
kat bet daugelyje atsitikimą Jis už
eina tramru laiku po smarkiam per
toji ai ai. Sloginto kurtutuo *1*111- 
kimal pablogėja pcrsiAaldžiu* ir are 
permainai atsitiko*.

Daugelyje atsitikimu būva užgulta 
tik vieni anai*, bet dalnlausloJ ap
ie uratu gali anksčiau nr vėliau. Žo
džiu. tas dainių uolai atsitinka, kuo- 
met užgula austa ir ataitlnkn 
tnaa galvoj

Valką Adrttoidai.

Adenoldal yra laboj paprasta
► u lipt Tankiai yrn prlržiuttH 
kurtumo Ir bėgimo 1* aunu. Tai 
yra prtofaatts augimo giliai nosyj 
Jie padaro kvėpavimą per burną. 
Tie augimui turi būti UUmll kaip 
galima grvtėiau.
adenoldua

užl-

ral-

Dr. Cart*r filmą

» V ‘ l 1» *
gilt-. (tonMlsi).

- UUniama Jr 
budu mano ofise. Nėra reikalo eiti 
ligoninėn. Mano ofisas yra pilnai 
aprūpintus Aitam

IŽKydoma specialiu

darbut

<’hl«MEon dr-a* 
bęr sau vardą visoj ftnlyj kaipo aklu 
nprrlaHvtaa.

Cartor turi IMir-

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasi
sekimą irrdyino nuėjimo kruopėiy 
voku. Įvairu akly ir vlaokiauaiy a- 
kiy tr KtrdAjimo kliūčių b«l Hku Ji* 
labai pločiai garsino savo Tarpina* 
mąJJ Isngvą gydymo būdą Ir paark 
minga! ižgydė tūkstančius ligoniu 
po visas Suvtnnyt** Valstija*.

DR T. O.

120 So. SUte

CARTER,
Iškaba besisukančios šviesos
St. Chicago, IUinoii.

Turiu Ulėm t* visą antrą augžtą. M 10 kambariu: operacijom, gydymo, 
pasiirto Ir X-Ra> examinitvltni> kambary? Valandos ♦ H 

ryką 4 vai vakare. Nedėliotais nuo »0 iki 13.
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

........ I I "

(lerinnria* bndts yggfantifno pinigų Lietuvon, tai Lietam* 
ženklai (markė*,) kurios yra atvežtos ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu 
■pirkę galėtą nuriųati Raviemueim netik dėl laišką, bet ir didesnę su 
mą, pinigą vietoje.

Kiekvienas perkanti* Lietuvos Paštu ženklą mhoaKmu kaip už 6 auk 
ainus ($1.25) gauna paliudijimą, kur] nuritintu* Lietuvon kartu su 
Pašto ženklai*. Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 

Sftrtv**

Paitc

PoštalenkUai yn šitokių kainų : po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skali 
ką, taipgi po 3 ir po 5 auksinai viena. (100 skatiką madaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 eentus ui auksiną.
st

Licmvoa Pašto ženklai parmJnns tik iki SU J Ksr?, 1920 m. Magiau 
kaip ui vieną dolierj markią norinnčiame.

Reikalau kitr viętiniųtim Tautos FonMo skyriuose arba pat istUo ad 
rcaontj,

K. J. KRUŠINSKAS.
156 Crsr.d Str •( UivvkžjM, Ją. Y.
tifniummiiuiiiriiiiuiiuiiiriiiMitiiuuiHiiinuHHHUMiMMMuiimttmMumottiiiuiM

bės, sudaryti gyventoją sąra
šui ir veikiai žada būti pas
kelbta rinkimą laikas j Stei
giamąjį Seimą. Visi IJetuvos 
piliečiai, bo skirtumo tautos, 
tur lygias teises, visi dalyvau
ja rinkimuose demokratiškais 
pam ;ais. Gyvenančios Lietu

36 Namai mūriniai 21. me
dinis, bizna vi kampai 5 hun- 
galows ir daugybe- lotu. Pre
kes namų nno iki $21,-
OŪO.tX).

Namai randasi nuo 45 gat
ves j pietus iki 79 gatves nuo 
Halsted į vakarus iki Kedlie 
Avė.

Didelis pasirinkimas gra-

PRISIRENGK PRIE SENATVĖS DABAR
Nusipirk šmotą geros žemės kuomet ji nebrangi

Tokiu budu Lietuvių tauta

su
Vokietija, taip ir nuo pačių 
vokiečių, kurie galutinai turė
jo iš krašto pasitraukti. Lie
tuvos Valdžia tvirtai pasitiki, 
jog ji pajiegs apginti ir apim 
tą lenką Lietuvos teritorijos 
dalį ir sudaryti laisvą ir lai
mingą Lietuvos Respubliką. 
Tame tvirtai Vrn įšitilirinus 
taukinoji IJetuvos Valdžia, 
Lietuvos žmonės. Jokios kitos 
išeities būti negali.

Skaitydamos su šiuo fakti
niu padėjimu Anglija yra jau 
pripažinusi Lietuvos valdžią, 
kaipo de facto nepriklausomą. 
Prancūzija lygiu budu yra 
suteikusi Lietuvos Legacijai 
Paryžiuje visas teises, kaipo 
atskiros valstybės. Panašios 
legacijos yra jau sudarytos 
Švedijoj, Danijoj, Šveicarijoj 
ir prie ftv. Tėvo Popežiaus 
Ryme. Lietuvos valstybės ne
priklausomybės klausimas ta> 
po tarp valstybinią klausimų, 
kurį turės rišti šiandien kiek
viena valstybė atskirai. Jis 
priseis rišti toj pačioj formoj, 
kaip ir kitą naują valstybią 
klausimus, kūrina vra nmrim-* • « <-* 
dęs šis karas. Finlandija, Len 
kija jau tapo pripažintos. Da
bar seka Lietuva ir Lietuvos 
Misija nė truputį neabejoja, 
jog Suvienytos Valstijos, ku
rių Prezidentas yra iškėlęs 
tam tikrus pamatus tautą ap
sisprendimui ir kuriems pil
nai visais žvilgsniais atsako 
ir jaunoji Lietuvos Respnhli- 
ka, pripažins ją. kaipo nepri
klausomą Valstybę, galinčią 
įneiti į Bendrą Tautą viso 
pasaulio Sąjungą. Tuoini at
sivers naujas lapas ir Lietu
vos Valstybės gyvenimo.

Lietuvos Misija.

žioj apygardoj su mažų
kėjimų aąkštos raudos,
kad mėnesinės randos

jino-
taip
per

trumpa laika nuperka narna.
Mes savo ofise taippat pa

rūpinamo pasportus važiuo
jantiems LIETUVON. Siun-
čiaino piningus ir tavoms į
LIETUVA ir visur lusurance R
(apdrauda) visose formnoee. •

Darome visokius Ix‘gališ- ■
kus Dokumentus j Lietuvą ’rjH
Amerika.

Norintieje pirkti narna ir ■

•JIvKaū I*u»xuviv Dunuui

GRAŽIOJ DESPLAINES
taip, kad priėjus laikui kuomet negalėsi dirbti galėsi gyventi ir busi 
savystovis.

Mes galime jums parduoti gražius didelius lotus Gražioj Des- 
plaines, kuri randasi už keliu minu tą važiavimo iš Chicagos & North- 
westem R. R. su ccra suburban transportacija. Mes galime šituos 
lotus parduoti už labai žemą kainą ir su mažu jmokėjimu iškalno, 
gi likusius ant mažą mėnesinią mokesčių, taip kaip randą. Šitie lotai 
randasi arti DesPlaines Upės ir didžiosios Cook County Forest Pre
serve Parko. Čia randasi geras juodžemis ant kurio viskas galima 
auginti. Šios properties randasi labai parankioj vietoj, nes čionai 
gali gyventi, o mieste gali palaikyti savo darbą.

Daug Lietuvių šeimyną jau nusipirko žemės čionai ir statys gra
žius namus. Mes su mielu noru priduosime Jums jų pavardes.

Gaukite pilnus faktus prisiunčiant savo vardą, adresa iškerpant 
ir prisiunč’ant žemiau paduotą kuponą. Eidamas j darbą pasiųsk 
ji mums. Padaryk tai šiandie, nes tau apsimokės.

KUPONAS

■

KUPONAS
su visais kitais reikalais kreip- 
lutes pas —
JohnJ Zolp A M Barčus- A. T. McINTOSH & CO.

GOMMERGIAL REALTY S 1404 w. I8th st

%

BUREAU
Chicago, III.

4547 S. Hermitage Av. Chicago
Tel. Yards 145

SKUBINKIT PIRKTI

Telefonas (Janai G29G
Gerbiamieji: •

Be jokią pareigą iš mano pusės malonėkite man prisiąsti pilnas 
informacijas apie savo naujas Desplaines Propertes.

Vanias............................................................................

Adresas

S

kart dar daugiau ------- .. .. — - ■
budavoti per daug nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItUfllIilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUItlIlIlIlIlUlllllllllllllllllMlllllilM
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Namai labai bmrir-ta Ir dar ela
brangio Prr Hg* laika, n<-« viakoa J _
brungrta. matarljclna kyla, algoa ■ I vlefoilfiš................................................................................................
kyla, o C’hlcogo* gyvent o J* 1 H 8*

trukota Ir ku* 
truku, uitai kad 
brangiai atacinn.

Ani sekančiu nnmu guli-* uldirbtl 
gera pelną, brt turi paatakublntl 
pirkti o poaklau bu* didesne preke.

PAKH1DITODA vieno pagyveni m U 
nameli* »u geru t.šlamentu ant 
Bridgeporto pi ......................1. 11600.

PARBfDUODA S-Ju pagyvenimu 
taurini* namn* po G kam. *u gaxu 
tnaučlyktotn* ui ........................... 34 600

PAIUUDI'ODA 3-Ju pagyvenimu 
murini* namu* po 4 kambariu* ui 
...........................   34700.

PARfilDL'ODA 4-rlu pagyvenimu 
medini* nntna* po 4 kam. *u gntu 
Ir maudyklėm!* rando* ncAa 3734 | 
metu*, taipgi ant gero cementinio 
fundamento ui .....................  36300. I

PARBIDVODA 8-ju pagyvenimu 
murini* narna* po 5 kambariu* Ilk 
S-klu metu tetiumo uL .... 34300.

rė**K«(>vvvA r-j<t pegyventmu 
nauja* murini* po c kamb *u pir
mo* kleso* IMalsytnal* tiltu vande- 1 
nlą a|>*lldom&* boileri* yra at*kln*i 
kiekvienai familljai i.<>toa* aau *p- 
nlltldo dideli* belRUK-nta* ir vl*n* 
iOclment uotą*. namo vidurį* yra 
drūtmedžiu latainytii*. pečiai Ir ico 
bose* priguli prie namo lota* di
deli* 30*133 ir gatve* lOtabrytaa Ir 
MrnokėttML rendaal arti parku.

Vl«i virt minėti namai bu* par
duoti ant lengvą {(mokėjimu Ir visi ' 
r n n d* ai geroae vietoee ant Bridge- . 
perto Ir Brighton r arka.

Liberty Land & Investment Co i
3301 8o. Halsted St.

I
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J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETIVIS ADVOKATAS 
041 M. WOOI! HTRKKT 

OUICAGO.

=

=-
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
AR ŽINAI

kad tas yra vlaitkaj galima: kad p«r IJ*ttnrlu Prekybos Dendrov? Tamst* greitai gali pašluoti Piotru 
saviškiams Lietuvoje T

Kadangi tiek daug pinigu Jau yra siunčiama ‘per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek 
lengvėjo, kad dabar

Musu kainos auksiną nupigintos ir yra tokios:

100 auksiną $2.00 2.000 auksiną 40.00
200 f f 4.00 3,000 9 9 60.00
300 9* 6.00 4.000 99 80.00
100 99 8.00 6,000 99 100.00
5ui> lū.Ou »,UUU 9 9 150.00
1,000 99 20.00 12.000 99 200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
yra Išmokami J vianą mė-

Jcl nori tai ga.ll pinigu*

Mo* Jau gauname Imlu. kad pinigai per mu* siusti nueina Lietuvon ir 
nesj laiko.

Dėt ptaleeniu Informacijų rąžyk tuojaus ant Samiau paduoto adreeo. 
Kunu prtowwtl aU>l lai •uroA>lą aavo aJreaą tr kam pinigu* siutictat* tr me* Juo* tuojau* pasiųsim*.

Lithuanian Sales Corporation
1 ?P TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

pa-

3I
8

I 
i

• Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą” arba paduoti 
j j) apgarsinimą, ar koki dar- 

I bą (Jobą) kreipkitės prie p.
A. Valančiaus.

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

knygią ir kitokią knygą.
Pasmaudoki’A

ll

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas

Chirurgas
3S0I W<M 2:ud 6L 

aaipa* 6- fj***1tt m. 
tiefona* Canal 4333. 
tlandoe i— a ir < iki • vakar*

42nd KL 
« 4»ta 
IŽ atryto.

ir
s

I
I
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CHIPAPOJE.
Ifi BRIGHTON PARK.

matom iš “tnN1rn«. “ Aen. ten I 
jKUąblaaiuUfi bedi • i ė esi 1 
Sidės, net ir nuo Aštuoniolik
tos. Šitie, turbut, atvažiavo pa-

ATSIBAUKIMA8 J LIKTU- 
VIU8 MISTIKUS.

k
žiūrėti, kaip hrightonparkie- 
čiai išlaikys kvotimus prieš 
Liet. Res|>. Misijos narp 
Pradėjau nerimti. Gėda bus. 
manau sau, jei Brighton Pnr 
kas išlys eikštėn tik su kukiais 
5 ar 6 tūkstančiais. Bet ne ką 
padarysi, nes nė biznierių, iš
skyrus jiorą Evai Estato, kelią 
hučemią, liei “kendžių“ krau
tuvėlių. ne turčių čia nėra. Vi
si paprasti darbininkui, du il
giausia namų savininkai, turiu

Praeitą net lėlių., vasario 
d. Brighton Parko lietuvią 
kolonijų atlankė Lietuvos Misi
jos narys, majoras Pov. Žadei
kių. P riėnvmas ir prakalbos 
buvo McKinley parko svetai
nėje.

6:30 vakare erdva .svetainė 
jau buvo pilna žmonių. Lygini 
7 vai. duota ženklas, kad Maj 
Badeikis pribuvo. Būrys buvu
sią Dėdės Santo kareivių, mi 
leitenantu Bartum priekyje, i tieji nemaža skolą, 
sustojo lauke prie didžiųjų du-1 prasidėjo pardavinėjimas 
rių, kitojo pusėje stovėjo Sv. j Bolševikai sujudo. “Pv 
rr • ■ . ..i*

e J .. . Jai, buržujai, durniui, perku
muoti nauai su kahn ijais. Čia j jca2jtoj{jug popergalius, pražus 
pat lauke ir priėiniino koniite- |pjnjgai, nepirkit, nes tai kulkos 

,----- ----------- girdėjosi publi
koje. Vieni norėjo duoti ktausi- 

t nrax, kiti rengėsi net ir truk-

>>•>

tas. Atvažiavus maj. Zadeikiui,! Ix>|ševikams” 
benas užtraukė maršą. Pasi- - — -
sveikiuęs su kareiviais, ir ly-: 
dimas priėmimo komitetu 'TR7inu
ėjo svetainėn ir užėjo ant es- (|pj buvo parko
trados. Svetainė buvo papuoš- ir HVetain-.R „žaizda,
ta Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis.

P-as Mickeliunas, vielos L. •' 
L. P. stoties pirmininkas, ati
darė programą, ir ją. vesti pa

Jnu 10 valandų. Laikas užda
ryti svetainę, o žmonės pačia
me ūpo pakvlinie. Truputį 
prieš vienuoliktą programų ve
dėjas praneša, kad boną par- 

į duota už suvirš 20 rūkstančią. 
Bolševikai, it karštu vandeniu 
apipilti, pradėjo grūsties lau 
kan. “Reikin padaryti lenkty
nės,’’ sako programų vedėjas. 
“Kas daugiau!“ “Aš šimtą,“ 
“aš už penkias dešimt dar per
ku,“ pasigirdo balsai. Dar pen
kios nuautos ir davaryta iki 
21,650.00 dol. Jeigu ne reikalas 
uždaryti svetainę, maža Brigh 
tun Parko kolonijų butą ėjus 
lenktyn su dideliu Bridgepor- 
tu, net toli palikus užpakalyje 
milžiną “tolcikii.“ Apart to 
Lietuvos šauliams kareiviai su 
mergaitėmis surinko $113.20.

Eina risi į namus linksmais 
veidais ir džiaugiasi, kad tos 
kolonijos lietuviai tikrai pasi
rodė mylinčiais tėvy’nę.

Atlikęs pat ri jotinį darbą 
Brighton Parkus nutils. Paliks 
vėl kaip buvęs “paskutiniu.“ 
Tik tėvynė kitaip liudys.

Sparnas.

Pertraukoje choras sudai
nuoja— Kur l)ėga Mešupė,—dvi 
mergai t i padeklemuuja eile«, 
maža mergaitė išpildo klasišką

kvietė Dr. Biežį, kuris įžanginę 
kalbų pasakė lietuviškai ir an 
gliškai. Pabaigęs p. Biežis kal
bą perstatė kalbėti brighton- 
paikiškės vardos aldermon’ą 
M r. R. J. Mulcahy. Trumpų, 
bet gražių prakalbą palakė al- 
dermonas, ragindamas remti 
Lietuvos respubliką ir pirkti 
bonus. Baigdamas kalbų pusa-1 
kė, kad ir jis pirksiąs Liet.1 
Laisvės Paskolos bonų. Čia pąt 
ir nupirko vieną boną už 50 dol.

Po jo kalbėjo kitas ameriko
nas, vietinis comniitteenuui M r. 
King. Paskui p. J. Bagdžiu- 
nas, vietinis klebonas, kun. 
Briška ir, ant galo, majoras 
Žade i kis. Visą kai Ims buvo 
gražios, patrijotinės, ypatingai 
maj. Žadeikio.

Įsiklausęs gražią kalbą sta
tau sau klausimą, už kiek-gi 
dabar brightonparkiečiai iš 
pirks bonų. Senai žinojau, kad 
šita kolonija labiausia l>olševiz- 
jnan į ragus. Netik pavieni na
mai, bet kniknr net ištisi blokai 
susirgę tąja liga. Žiuri u, ir ją 
nemaža svetainėje. Buriuojasi 
ir šnabžda tik pakampiais, ]ui i 
sieninis. Daug pažįstamą veidą i

Yj»aė sunkaus svarumo, kaip 
Juos, Geštaut ir Staulev Ro
džius, vis išvadinėjo Juozą 
Bume vielų ir todėl, kad Juuz. 
Baucevičiiu negalėjo eiti ristis, 
nes nuo gruodžio mėnesiu jam! 
In’siritant *u John Freeberg 
hv. Jurgio terapijos svetainė
je; Juozas Goštautas, pasiimu- 
dodatmui šia proga, negalėjimu 
Kuncevičiaus eiti ristis, ant 
kiekvieną ris t y nių ir šiaip laik
raščiuose išvadinėjo Bancevi- 

<’-ią, kad jis eitą ristis su juo, 
gerai žinodamas, kad jis negali 
kol ne pasveiks. Dabar Juos. 
Banevvičius šiek-tiek pasitaisė 
ii jaut la.-i .įveik u. Dabar jism 
yra pilnai pasirengęs eiti imtis 
su Juoku Geštautu arlm Stan- 
lev Rodžiu bile laiku ir bile vie
loj drl lietuvių čempianato. 
Hiojr salyje yra daug lietuvią 
ristiką. kurie kart kartomis iš
vadinėjo Banccvičių ristis, liet 
kuomet Banceričius ant to su
tikdavo, ir jau reikėdavo sudė
ti pinigus, tuomet jie atsisaky
davo. Dalmr, kad parodžius 
publikai, kuris iš lietuvią Su
vienytose Valstijose yra geres
nis ristikus, Banceričius apsi
ima ristis bile su vienu už 
įžangą; pergalėtojas pasiims 
viską. Daliai* čia negali būti jo
kio pasiteisiuimo, dėl tą, kurie 
nori gauti lietuviško šampiono 
titulą.

Otto Prapotnick, manager of 
Joe. Bancevic, 3840 So. Kedzie 
Avė., Chicago, III. Telephone 
MeKinlcy 5022. (Apgr.)

Sugroviiuas bile ko yra 
lengvas daiktas. Atetaty 
mas yra daug sunkesnis

nttr-j |>lrkrit« FA KM A 
l>lol«*.Utui paaiaictnimu* Ui 

bantlrutė*. apie Matu rI n 
Wi*conatu«. kur jau duur 
gyvena. ir i*r tukstaotiai

DOVANA VISIEMS DYKAI

FARMU PIRKĖJAI
1‘lnulnu 

gaukit* 
Uefvj-j 
kolonija 
Lietuviu
apaigyvcn*. ne* ten leme labai ge
ra unt kurto* vieko* labai kerai av- 
gu u* pa ūma t kokia iueuw a*buia 
Paurunm muav pirkėju buvo IkvidU- 
uėja po daugel valatljų bet tlnka- 
tneanea vleto* niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki fartno* randaal ap
linkui niie*tell kuriame visi blrnl*- 
rlai yra Lietuviai Ir dar yra proga 
kebetna blaniarlam* atidaryti kitokįua 
buain*. nim trumpamo talke bu* bu
rtu vojanin keleto* dirbtuvių. l>ar da
bar teme labai pigi auliginant du 
kitu kompanijų prekėm* ta! movų 
bendrovė parduoda per pu* pigiau. 
LratlrM upe* e*erai dabinu vfaa a- 
pletlnke. vi*ur geri keliai kad ir 
blortauriame oro vlaur galima 1A- 
vagiuoti. f.odtiu anknnt viri paron- 
kuiuui dėl farmoriu yru ant rieto*, 
vlaur LietuviMuvl kalbama, aokumu 
Ir dainuojama, taip tonai gyv* na il
tie jai jauėlaal kaip kad jauadovoel 
Lietuvoje.

Ke* norite platelių pual&klnlintl. 
tai priaiųaktlc aavo adreaa. o mce 
piialųallor jlliil* l«D>gvlu mj plulva- 
maia paa tikinimą i*. imi v ei kolai a ir 
pienu.
Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago.

■

Dr. O. VAITUSH, O. D.
LIETI VIB AKIU KI’ECTAIJWAH

Hclmigvio* «1aų «kl* 
tviiipim* kaa r'* 
prialaMiml ahauda- 
J’.n.u aaltu*. *«al*u-
. Mlll*. aMAUUMjtt IU* 

tr utaulnruatu* kartėtu •*!* krvl*M aky* 
katnralrto. n«a>i«*in; »«okr*a aki* ladadam. 
n*rvn>* rruihluna l.ktra parMlaatk* in*- 
ti*a*la* klaida* Akintai pntalkoml trlMa- 
jai latl ir «-<tl llulullooa* p*«cll<at* M*r**- 
kil* aa»«. Ofijim, ir valko* tina*tilta m»- 
kfklao ValaOdo* OOo >> Iki » vakar* Na- 
dailumui nuu l« Iki 1 VaL p» piM*

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
TeMooaa Drova* MM.

1.
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Užduotis Kurią Turės
*’• '• ’ r» . '

Sutikti Bolševizmas
Jus žinote, kad reikia artisto nupiešti paveikslą.

Jus žinote, kad reikia gero mechaniko, kad padirbti laikrodėlį.

Jus taippat žinote, kad bile kas gali sugadinti paveikslą ar laikrodėlį vienu paspyrimu.

Sugriauti ką nors—ar tai butą laikrodis, namas arba valdžią—yra labai lengva. Bet atstatymas 
jo yra sunkus.

„Bita užduotis Rusija po Bolševikais sutinka šiandiena. Skaityk ką Leninas sako apie tai sekančioj 
ištraukto  j savo paskutiniam pranešime “The So vieta at Work”?

*■ 80-

tai
ar-

Bolševikai suardė kapitalizmą, tau
tišką industriją ir sutvėrė darbiniu 
ką sovietus. Bet Rusija dar toli yra 
nuo komunizmo ir somjalistiškes 
vietą republikos.

Ką Bolševikai iki šiol padarė 
buvo lengvas darbas. Tai buvo
dymo darbas. Tik reikėjo jiegos ir 
prisakymą. Sunkiausias darbas dar 
stovi prieš juos. Bolševizmas kris 
jeigu jis neatstatys Rusijos indus
triją ir negaus didžiumr produkciją. 
Tas negali būti pasiekiama po ori
ginaliu plianą Bolševizmo. Darbi
ninką sovietai nemoka kaip valdyti 
fabriką ir juose užlaikyti tvarką. O 

. darbininkai nenori dirbti nž tą pačią 
kainą visokius darbus. Darbininkas 
valdantis mašiną nori didesnės al
gos negu tas su špatu; gi protu dir
bantis darbininkas dar daugiau nori 
už mašiną valdantį darbininką. Rusi 
ja nesulauks komunizmo patol, pa
kol žmogiškas burtas persimainys ir

i

kiekvienas norės dirbti dėl visą ge
rovės o ne dėl ypatiiko pelno.
Ims ilgus metus permainyti žmogis 
Icą būdą ir išmokinti darbininkus 
valdyti fabrikus sulyg. sovietą me- 
todos. Bet dabar būtinai reuria peror 
ganizuoti industriją ir išleisti didžiu
mą produktu išdirbamu fabrikuos ir 
per pavienius žmonės
Tiktai vienas išėjimas bolševiką va
dams yra tai žengti vieną žingsnį at
gal nuo sovietą valstijos — sugrįžti 
į seną tvarką. Jie turi parsikviesti 
burzuazą ekspertus mokėti jiems di- 
delias algas, kad vestą ją fabrikus 
Jie turi priimti fabriko metodus 
‘ kapitalistiškos” Amerikos. 
Bolševiką vadai dar atgal turi ženg 
ti. Jie turi pastatyti darbininkus po 
geležine disciplina. Jie tun privers 
ti šimtus ir tūkstančius darbininku 
kiekvienam fabrike, kad prisilenktą 
prie noro ir įsakymą vieno žmogaus 
— burzuariiko vedėjo. Darbininkai 
turi būti priversti dirbti sunkiausia.

nrpupn>«t<>. Nuatcbinantla laikrodi*, naujo Ikrndhim. 
apu kur| dar mm girdėję* laikrodi* yru naujausiu lArudltnii iiiikrodiių 
»rttyj«. Apie jo pruknngumų kalba Rėmiau* paduota* npraljinna: 1—Bu
do valanda* ir mtnula* kaip Ir ycipraMt-i* laikrodi* S—-padaryta* l* gr- 
rtaurio metalo tam knd rali Imti ugnyje fr neatirfrga Ir gtlU Irialkytl per 
Vl*e tavo KVL<niini> *—Auginto * tolių, pločio JI oullų. 4 ■ lotikg laiko 
garinu negu koka n»»r* kita* lulkrodl* Ir neauvėlin* nei minuto* &—C1 va
rau t uotą* ant SS matų C—Turi nkaiubut|, kuri* taip am arklai akambina. 
kad Ir kiršiausiai miccant) prikaltu lt n n ego ir i*kvlln t& lovon, kad J) 
nutildytų <—Naktie* tamsoj 
matyti koki* valanda, tik paapauek 

elektro* kvies*.
kam bu ma 
lt——Tu •« 
k l<*. nueit* 
dyn> U> 
diriem 
Bankas 
naijti

•

Leninas tą viską daro. Jis turi neaprubežiuotą ga lę.Jis atima galę nno fabrikos sovietą o į ją vie
tas deda buržuju ekspertu* Jis šitiem« naujiems bosams duoda ta ko jie pirmiau neturėjo — abso
liutišką galę ant darbininkų. Jie negali streOriuoti Jie negali nei paaakuti. įmaino iuos pnvarčm 
klausyti atimdamas ją duonos gavimui karteles arba pašaukiant Raudonąją Gvardiją Jo paskati
niai žodžiai į Rusijos darbininkus yra: “Dirbkite ir neklausykite tą. kurie sako, kad musą teorijos 
neteisingos ’.

Nekurie žmonės sako, kad mes turėtumėm Bolševizmą Amerikoj. Bet mes pirmiau turėtume sužinoti 
kaip sekasi jiems Rusijoj. Leninas pato gali geriau s mums pasakyti negu Bolševikai A marike. Jie 
sako ką Leninas Pirmiau sakydavo; ne tas pate ką sako DABAR.
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FKACTICAL SALtS COMPANY.
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Benhms sako dabrr kad Bolševizmas dėlto nepairi sekc valdžioj ir produkcijoj užtat, kad žmogaus 
būdas yra daug stipresnis už jo buvusias įdajas.

The Tnter-racial Council
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SCRANTON, PA.
•n * *

Vasariu 15 d. mokyta* sve
tainėje įvyko prakalbo*. Kal

Depositors Statė Bank

yra Suvienytų Valstijų \ aidžios ir Valstijos priežiūroje.

Tiktai vienintėbs bankas "užpakalyj skerdyklų" kuris

Kfirttl n".— ,. .-.'.u niOKC^ti. .. 171IhU.Ub

REIKALINGI
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HUTU VAINIKAS”
• . DRAMA TRIJŲ VEIKSIHŲ

Los Lietuvos Vyčių 4 Kuopos Artistai

Ned., Vasario-Feb. 29, 1920
D1BV0 APVEIZDOS PAJUTUOS SVET..

Union ir 18 Gatvė* 

Durys atsidarys 6:30 

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga nebrangi

i
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE
pasiuntė Lietuvon vardu gerb.
prez. Antano Smetonos. Govo- 
me ir atsakymų, kad pinigu* 
priėmė. Tas dar daugiau pri
davė energijos reikimui.

Gavę pranešimų apie Lietu
vos I.ai*ve* Paskolų, tuojau 
pradėjom^ pienuoti, kaip ge
riau prisirengti prie to darbo. 
Komitetas lankiai laiko posč- 
dšims ir jau buvo pušaukę? ke
letu mass-mitingų. Gavus pra
nešimų, kad vasario 29 d. ap
lankys urna Lietuvos Misija, 

r-• a - . Ma «• a .
*ngiaiu<s 

Lt? - .T. . .•••**:

Dalyvaus vuu vietiniai lietu
viai. Lietuvių bena* žadėjo vel
tui patarnanti. Taippat daly- 
vao* lietuviai ir i* apylinke 
iinerlėlių, k. a. Braiifora'o ir 
Aneunia. Ant stoties pasitikti 
žada ir nuėsto majoras ir ki
ti jx»litikat Nuo stoties Misija 
bu* nulydėta į svetainę Muri<- 
HalL Po prakalbų, pagerbimui 
Lietuvos Misijos, 'įvyta vaka
rienė didžiausiame viešbutyje 
—Uotel Taft, kurioj dalyvaus 
ir daugel įžymių politikų.

bėjo p. J. Milius apie L. L. Sar
gų organizacijų, žmonių buvo 
daug. Kailm p. J. Miliaun vi-

MU-

vumj etwf ir ra-

gint* žmones prie nešimo pagel
tai riaokiais galimai* budai*. 
Suorganizavu L. L. Sargų kuo- 
l»ų, kuri pasekmingai auga. 

Laike prakalbų buvo renta-
■~'mor tffcoa. Nurinkta |W».«n.Viiiriūw pasididino. Re

- ša- t..._r . „ - T r

Centrų, p. P. Zadeikiui.
Svetainėj buvo katalikų, tau

rininkų. laisvamanių ir kitokiu, 
bet aukojime parižymėjo tiktai 

SkiRaa n R Už— -

tik žiurėjo. -Aį. / -
Kaip vūw. taip ir Scranton<* 

katalikai rūpinas. Lietuvo* li
kimu. gerove, dėdami aukua ant 
jo* laisvės aukuro. Visokio* rų- 
Sies laisvamaniai moka lik rėk
li. gi darbo, pasišventimo ne
parodo.

siems panko, nes puikiai 
v* • ?

2 Gabus Jauni Vaikynai Ar Merginos

NEW HAVEN CONN

Nuo senai čia gyvuoja ben
dras lietuvių komitetas, kuris 
vadinasi Lietuvos Gelbėjuun 
Komitetas, šitas komitetas su
sineria ii krikščionių demokra 
tų ir tautininkų. Darbuojasi 
vien tik Lietuvos labui, ncuiai 
šylama* srovinė* politikos. 
Štai jo darbai: rengia demon

darbas labai smarkiai varo- 
t mas. Tikimės turėti dideles pa
sekmes, nes New Haveao lietu
viai nėra paskutinių. T. F. 
Laisvės Savaitėje vien katali
kai sudėjo tūkstančius, tai da- 
l>ar nėr kų ir kalbėti. Nes da
bar jau ne auka, bet paskola, o 
ir viai bendrai, su didžiausiu 
pasišventimu, dirba.

Bet, žinoma. visur v nt tokiu.

į

t
•traoMas pntte L*elu»o» P™-Ikunems Lietuva nerupi. Jie

• čutiLiii ■- -i— -dr-• - mm a_ •• us*m • • • •šus; šaukia, visuomeniškus su
si ri ūki mus, kuriuose svarsto 
knip pugidbėti nurargiulai 
Lietuvai; išneša tani tikras re
zoliucijas; siuntinėja jas Suv. 
Vri. vyriausybei, paduodu i 
vietinius angių laikraščiu* 
straijnniius ir talpina rraulinct- 
iį'

Bnt <> surengęs liazarų, kuri* 
pelno atnešė su viri tntatanti 
dol. Prieš Kalėdas turėjom vic 
šų rinkliavų (Tag day). Nors 
diena buvo labai šalta, bet su
rinkta netoli 1,000 dol. Surengė 
dn koncertu. Žodžiu sakant, 
dirba kiek gali. Visus pinigus <

ILINOJAUS FARMOS.
HO akru 5 kambariu namu* 

didele berne ir kiti bndinkai. 
upeliu taga per farmų, 60 dir
bamo* įJO ganiklos ir miško. 
Verte* $8000, parsiduoda už 
*450).

240 akru visi nauju budin
tai, 40 akru sodo 8 metų m*- 
■u mo. tvoros gero* ir geri bu

sako, girdi, Lietuvoj visi bur
žujai. bolševikai, tai, ginti, dar
bininkai. Tie draugučiai darbi
ninkais vadina tuos, katrie, už
plūdę Lieiuvų, taip nuskriaudė 
nm» žmones, kad niekados jų 
neužmirš. šiandie tų ‘'darbi
ninkų*' jau nėra lūetuvoje. 
Mus kariuomene juos išvijo 
ten. iš kur jie atėjo, kad čia 
prisiplėšti turto ir nuskriausti 
žmones. Jų daugiau gal nesvi- 
la ūksim. Kas nori, gali važiuo
ti rau pas saro draugus, tiktai 
tepu netrukdo gero tėvynė* 
darbo, tegul nestato klinčių 
tiem*, kurie dirba tėvynės la
bui.

Bet kų daryti. Visos tautos 
turi blogų žmonių, turime ir 
mes. Gerai, kari minėtame ko
mitete nėra tokių žmonių, ge
rai, kad ir vietos jieips nėra.

Negaliu praeiti nepaminėję* 
vietinio klebono, geri), kun. V. 
P. K arka neko, kun* visas pa
stangas deda, kad tik darhas 
tėvynės labui atneštų gausiu* 
VAiAiiis. JIm dirlm ir *a Imtiriru

tai lygus 2nrt akru dirbamos 
i* mišką*, ganiklo. gyvuliai 
mašinos. Netoli miesto kaina 
$60110 įmokėti © likusiu* W 
tpeių 65t.

160 akru žemes, virtus na
6 kambariai* antra* 3 

tauihariai 2 hames ir kiti vi- 
duUauu buiunkai 6 akių so
da* žeme lygi, netoli nuo mie
sto. Patridnoda su gyvulini* 

iiuišinoim* $lišNJO {mokėti 
JBOOO likimu* ant 6'

ll* akru t-l mybaa »nieM*
•ori buSuMuu «ara aoroa MU*-
ka» h auna U F»m>. wt. rto*i»e 
ti**«*. 4«k*r ramdai* mi «rrn- 
li»»« tr n# •••♦* fctmkttl
rateia f • h* 
5 nitem '

Sarte I kaMkarra

ra*T<l4 M ^a >iM<

•**Yla pttiokrti. " n 
kita* ItkUMua RrtcMų
* MrHr- kraiptla | 

f•< : M f*rwi u aM

■nvalte TV*, pa.
tarnusI... <

k«*> rartnanai tnum» 
F. N. B. CONST.’CO.

W 33rd 8L OhiciiTO IU 
F. Bnrndta

“Hutų Vainiką*” yra palaku imta iš senovės gyve
nimo, labai įspūdinga. .Taigi kviečiame vžhu< senus, jau
nas ir mažus be skirtumo atsilankyti ir paremti verg
tas naJIaiAtn*, kūne lankia Jūsų pagefbo

Jkoniitelak^^

■■■■uuauuuunuuuBuuuuuusuu_____
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REIKALAUJA. REIKALAUJA
I

kurie kalba ir rašo lietuviškai apimti atsakančias vietas su stipnai
t

augančia banka, su užtikrinimu, kad jie atsakanti, nes jų svarba augs

ti biznį. Visi atsakymai užlaikomi slaptybei.

HUSAUNGA

tu arfoj t* or vaiko* mvirt 17 ruettj 
dai nCloo darbo Tun mokėti skaityti 
ir ralylt Ančiukai

A trilauki ta;
NHOP OFF1CC.
lOaran and 4* Slrrvt

KUuakit* M r Hainllton

Fabriko merginos—Gera 
mokestis mokinanti e? 

Trumpo* valandos. 
Northvestern Car Seal Co.

106 N. Jefferson St

ANT PARDAVIMO.
l

H.1KOLAAS
Parmduo4« marinta tuntas trijų 

pajcyrraittH/. S po * kambartov. I 
penki/ kam b. Jnelau duoda HSfl.OO 
Im mėnuo. Kama Kori
ni randamu prlMMotno. IfclBa otele-' 
trtktoė au paaktauolo pa tobulini n>« 
pacanntmata 4 m«at kaip Matyta, 

ir — a-t — •
A. HZlO-l.

31 lt W. 42wd Mr UbMsco. III

MARGAITES

1C metų ir<uvirš pastovi* 

Violas šviesiam 

Švariam Fabrike 

Prityrimą* Nereikalingas 

Geistina kad Lietuvaitės 

Valandos 7:30 iki 4^0 

J’u*c Dieno* Snbatoj 
$14 Savai t* j mokinantis 

Nuo štukio $16 iki 425

Atsišaukiu 

Sup*rtntss»dvn’« Offiee 

Savryer Bmcuu Company 
1041 — 10*9 W. Himrc

BEIKALINGI ZECERIAI. 
Eeoermi kurie norėtu mo

kytis ar mokantieji*. Lai krei- 
])iasi rašydami šiuo adresu:

— ‘ Lietuvių Spaudos Bendrovė 
(The Lith. Printing Co.)

•w' 6400 Superior Avė.

I Cleveland, Ohio.

Palkknu l’otro Slnalutona. kilpa 14 
CapkJV aodUauo. rudukų parapija* 
Eterrnų ■fMrtcrlėio Jn ka> norą gali 
IrtMI, ar Italo, malonėkite PIK- 
noMl Ym toutiaaa reikalas M Ltata- 
v*

Adrraunkttr

komitetu: agituoja, garsina, IJ 
skelbia ausi rinkimu* ir tt už Ig 

kų luecuvos Gdbėjuny Komite
tą* yra labai dėkinga*.

Tat kas gyvas, tano gyiloeo 
teta hetuvišta* kraujau, dirb
kite tėvynė* labui, pirkite Lie
tuvos laisvi Paskolos hwi« 
Tai lunaų uždaviny* ir me* jj 
turime atlikti, ties to nuo mu- j 
*ų reikalauja tė\’ynč, Lietuva. .

Valio lniava ir iMppriklauso- 
ma Lietuva!

REIKALINGI LEIBERIAI

Prie statymo darbo.

iiI 4633-4637 S. Ashland Avė

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 išryto «ir« 4:30 v»L po pset; Ketver-

ga:s nuo 7 ikrO vai. vakare. Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

s-
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NEPAPRASTA PROGAIt

<

WE8TERN ELECTRIC 00. i

W«t 48-th Avė.
4G0 pėdų j pietai 22 gat\ 's.

_ ■
DatevU. - MA*.

s V. W. RUTKAUSKAS
■ ADVOKATAS

Oflma TMiĮmimiyf.
29 South La Šalie Street

A * *. B BmUH '•••» 1

Nemunas.

MAKARAS

i

8

PIRKITE KABAS TAUPY 

MO ŽENKLELIUS W S.S.).

REIKALINGOS ;
MOTEKI8 JB MKRGISOb .

dėl lengvam* 
KNREMBLTNf • - VSt AK Y M F PI I I>YMO 

IVEDtilNG—n NCH PHk>l.
PRITYRIMAS NEREIKALINGAS ^GEKA

l ZšltI>T 1 s_ šVARI APYLINKR

THE BOYE NEEDLE COMPANY. 1
4343 Rartanrood Avė.. Chicaje, K. '.K '

♦ 'i* *• 1 
i

i J
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PARPCRTAi i LIETUVĄ.
\ ax'iHi^nnt« pi*ai«>rtų ’ ie. • ..no-

riruunr cavima iNunortų ir greitų išvalisvitim ireviam* 
u ucpilirrmn*.* Advokatas J. P. VaitrlH--

EDMUND D. WrTKAU$KAS, 
4542 houdi W$od Street, Chicago, lllinois

Amerikos Lietuviams
Lietuvos Atstatymo Bendrove Pasiūlo 

Ant Pardavimo I

K
5000 SERU

LIETUVOS PRAMONĖS IR PkEKYBOS BANKO
Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelu 

Lietuvių Bankas sutvertas pramones ir prekybos tikslams.

LIETUVOS VALSTYBĖ VALDO 2,500 ŠĖKŲ IR TURI ATSTOVĄ 
DIREKT0R1ATE, KURIS PRIŽIŪRI BANKO VEIKIMĄ.

I. Pramonėm ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasek 
aringai auga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose 
sekančias Įstaigas:

1) Kopenhagene — Prival Bank;
2) Slockbolroc — Enskilda Bank;
3) Berlyne — Bank Fur Hande! nnd Indnstrie;
4) Lausanne — (Šveicarijoje) — Banque FederaJe; ir
5) Neu Yorko — Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

Per L Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pini 
gai u visų šalių Lietuvon.

Lietuvos Atstatymo Bendrove L. Pramones ir Prekybos Banke 
valdo 2500 Bėrų ir turi du atstovu direktoriate.

Stokite j eiles su Lietuvos Valstybė ir su Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir pirkite tiek Lietuvos Pramones ir Prekybos Banko seru, 
kiek tik išgalite Skubinkitės, nes tik 5.000 ieną teturime

L294 Eight
linini

Lithuanian Development Corporalien
Avė. and 25th St., New York, N. Y,

s

e

J

i i

2



•1 SRIUBAS Arlfndi*ni<». vasaris 2S 1929! CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

. šeštadieni?. vasaris 28 
šv Teofilius.

Sekmadienis, vasaris 29 
šv. Oskaldas

Pirmadienis, Kovas ld., 
šv. Albinas.

f-1, i ---------------------------------

KAMPANIJA UŽ DIENOS 
ŠVIESĄ.

Aldermanu komitetas 
mia sumanymą

<L.

NUTARĖ PADIDINTI
MOKESTIS DARBI

NINKAMS

—«• 
Už I

pa re-

l'ook county (|«nx i«-ta*) 
mi>i jonieriai nutari- |>a<|idinli 
užmokesti* virinu* pavieto 
dn rhininkam*.

Išdirbantiems milžinu $15<l| 
|M*r mėnesį bu* padidinta nuo 
l<> ligi 20 tpio*.: ušdirtaintirin 
ligi $17'» 7* _• nuoš.;
uždirhaatiroi* ligi $2>IO per 
mėnesį — nuo*.

k<>»

į Tai gi vi*os to* •iraugijo*. 
’lrw*o« J*r n*vrrVt*»’“<'*r. Ve 
n«>m* dar nrt«4in «a*ipa£nti sa 
Ferrari ja. makmrkite tai pa 
daryti nr atriknupiamo- prir 
p. Jakas*»o arba *t«iųzdatnn 
nt*toviu> i bu-injitj *n*i rink ims 
Sn-1 niikiuiHi te ra ka* 3-čių 
antradienį. Av. Jurgio Įtampi 
jo* * vėtai nėję.

Į ko pirklį L L«9*nsš«'l** hoaųl’
’ • • ’ ♦ W> nn . *-1 - * P p v 

oriško*, l’ne

Raitininkas

U BRIDGEPORTO.

or«iinan*ai jau 
Yorkr, Jot—y 
Detroit, Phila-

NĖRA PINIGŲ . GATVĖMS 
rr a r

I
MirMo tarvho* finansinis 

komitetas at*i*ako skirti pi- 
oigt; gatvėm- šluoti ir vahrti. 
N»-r iškur gauti.

Tad tarybos sveikumo ko- 
mitrias uutan* pariprielinti 
j*ntvirtinti biudžetų. jri gat
vėm* valyti nebus paskirta 
norą milij«»nn* dolierių.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI!

“Kantri Alena" teenoje.

IVmiai koBsžT»—«* |<atiniki- 
!*» istetvma. sulig kur h. va- 
j-uiUe, tMMMSS lAiM-
rodžiui ItU'iavo numatomi vie- 
n* vt»l*n«ta pe-kian. kad pa 
•iaaudot: dieno- šviesa ir *u- 
taupyt! priemonių* švš**ų.

Kongn-*.i- te padan- reika 
laojant šalie* nkininksm*. ku
riem* buvo neparanku* tok 
sai laikrodžių nu*tntvnui*.

Taigi kongrv-iit' |uikliiti*ė 
ūkininkų. m*atkn*ip<lniiin* dil
ino* j miestų gyventojų prie 
Ąingii* ūkininkam* noru*.

Kuomet 1a> faktas buvo 
Įtaskrlbta*. didesnieji miestai, 
ypač industrijų centrai, ėmė! 
darbuotė** ncjtrikbuuonmi. 
kad va-aru* metu laikrodžiai 
butų nn*tatomi viena valan
da jm-kiau.

Tuo tikslu 
pravesti New 
City. Drnver,
delpliia ir kituoM* mie«tuo<r.

Pakelta kampanija ir Chi- 
«g»je

Paralinn- mindo tnryhn- 
juridini- komitetas |uidnrė ta
me klnuMiine prielankių re- 
zolincijų, kuri bus indimtn 
tarytes susirinkimui.

Kiek numanoma, įnirštu 
taryba prielankiai atsineš į 
klausimą ir «n ateinančio pa 
vasariu gal Chiragoj** Inik- 
rodžiai bus nu.*tatyti viena 
valaisi* paskiau, kaip yra1 
buvę kare* meta visoj šalyj. L.

| tų sumanvnv} neprieis*; »»**odėc 
kiai atsineša federalio oro 
biuro viršininkas Chiragoje. 
Ji* sako, jog tas sumanymu* 
palaikoma* turtingųjų žmo
nių. Sako, jietn* va*aro> me
tu norisi anksčiau npl*-i«ti sa
vo ofisu*, kad turėti pmgn* 
praMimarikštyt i mušant golfų. 
Bet darbininkams prisieis vie
na valanda ankečiau keltie* 
ir anksčiau stoti darluin.

Kitas daiktas — tai laiko ne- 
mdrnnirnn* Miesto laika* 
•kirsi* nuo federalio visoj ša
lyj laiko. Geležinkeliai na n 
dori* paprastuoju laiku. Tik 
vimi nmuupratimai 'gali i»

• Bet į tuo* arrumentn* ik ' 
atkreipiama J«hda ir kart.pa 
nija varoma pirmyn Juk ir 
patiem* darbininkam* }<t<»- 
gxat; vasara- metu anksčiau. 
Oi aaulė* pabaigti dieno* 
darbu* ir eiti namo.

KALTINAMAS UŽ N EB U 
GAVIMĄ PLĖŠIKO.

Prieš policijos 
Wl*rman paduota* 
kad ji* nepiblų.* savo parei-

Rkan«t-j jsolnvė Jobn II 
Noihri.< .uit kaupu 63 gat. 
ir South Park ave. jį užpuo
lė plėšiką* ir apiplėšė. Too

•eržaata* Wt*etna&. Notbel- 
fer pareikalavo polė-f 
tuojau* paimti šalt 
•*texi” (automobilių 
vyti plėšikų

PolirnMtiui- tikriau
•ė, kas užmok*-* už **taxi” pa- 
vartojimų. Jiedviem argunu-n 
tuojau t užmokestis- klausim. 
jdėiHcar pabėje.

Neslėpk!Šamo tena* j 
hoaų visi jo gvnan
mus link*'-jtmngf kad tie tenai 
atliktų *avo uždui ;; ; kovoje tu 
tėvynė*. Li<4«vų*. laisvę ir t»c- 
pngulmyte- š*r atsekė
Mm tikidų Dėdė* *;.mo kovoj 
prieš n Aiškųjį mtliianuuą, 
taip, visi tvirtai tik.au'. kad jie 
prigvlls-s mu»ų lietuviškai ka 
riuuincnoi, t ienų* Lietuviu did- 
vvrinms, užnešti Lietuvon vė- 
liavų nnt Gedtimii'i kalno, Vil
niuje. kur ji dar kartą užph'n*. 
*uo* ir jau antvisado*.

Ai ilruugija^Oisuumet buvo 
pirmoje eilėj ii * koknųjįM 
darbuose ir nifejin.* tėvynė*.

'ė*
uabar siuvi pirmoji- vietoj 
pirkime L L. P.bonų. Mr* pa
sitikime. kad kiv-' J rangi jo* 
|*a-1 stengs prairiLti. ne* jų 
esama -kBitlingesim ir turUn- 
grsmų.

lauksime ir pamalysimr.
P Jakubonis

Pinigu namie

Vasario 23 d., 5. nt, Av. Jur
gio parap. *vet. kambaryje 
buvo Liet. Iširote bonų vie!'- 
n«*> stotie* susirinkimas. kad 
pasitarti apie antrą viešų 
Mi*i rinkimų.

S>t«ir» wlrin*fl irfšhsš «*n*irw 
pu ouiouku*, kuu Ai. U. Kru
šas. Ptaniaiuia aiškino apie 
pasisek imą piarilu susirinki 
mo. kuri* lavų vasario 2D <L š. 
m_ ir |»nr»-iiniD<> komisijai iš
reiškė <K-kiMgumų už perų pasi
darbavimą. l’rograiuo »udary- 
iU' daugiausia pasidarbavo p. 
P. Baltutis.

Pradėjus .• varstyti apie kitų 
viešų *n*i rinkimų, pasirodė, 
kad yru atstovai ir iš kiton 
Briilgejiorto bonų stoties. Ap
svarsčius tų 'visų dalykų pasi
rodė .ikras reikalas turėti dar 
kartų hemlrų bridgepnrt iečių 
susirinkimų. Tam tikslui išrin
kta komiui ja ii 3 ypatų: P. Bal
tuti*. J. Martiniu-. V. J. Nor
kų*. Vietini* klebonas ap*iėn>- 
pagdhėti. .Svarstant apie suda
rymą |m»granm. iškyio <iaug 
vi«ikių sumanymų. Visi tie *n 
manymai buvo antraeiliai*, gi 

I visų nuomonės buvo, kad dar 
kartų gauti noru vienų iš Lietu
vos Misija* narį (j<igu g**1* 
rn*. Hu ii alui nebuvusiu), kad 
jie ntsilnnkytų į musų kolonijų 
ir paaiškintų apie tėvynės var
gu*, n<«« ėia dar yra daugiau* 
negu dvi dali lietuvių., ne- 
girdėjusių atstovų aiškinimų. 
Ti*Iri manoma, kad visi negi r 
•įėjusieji atstovų kalbų h: silan- 
kys ir L>oų Bndgrportes iš-j 
pirks dar nž ta-kius fiO tnkstan-j

Norėta. m»d butų t rajau*, 
liet paeiroiir. kad negalima, nes j 
negalima žinoti, kada M te jo 
nariai gale* būti. Todėl visas 
Lalyka* ;mliktc« komisijai.

Daug svarstyta ir apie vieti- 
n i* lutnienuA, kų su jai* da
ryti. kad atsiranda tokių, kurie 
visai nenori prisidėti prie lie
tuviams prakilnių dnrbų. O 
įauginusia tenka darbo žmo
nėms ir tik keliem# biznie
riams. o visi kiti dar ir pasijuo
kia iš tų. kurie darbuojasi tau 
tos ir kitokiais reikalais. Nu
tarta išrinkti kelias y patas, kad 
pereitų per vi*u* Rn«igvp»rto 
lsznieriu* nepraleitdami nei 
riešo, caa ir masiauMo. ir kiek
vienų nuristų pirkti I-iefuvo* 
Laisvė* Pa*kol<»* bonų ir tuo
mi prisidėtų prie *ukrlimųLie- 
tuvai paskoio*. 1 am tikslui iš 
rinkta K) ypatų paskolos rin
kėjų: B. Seklerkia, J. Dimša. 
V. Balanda: II. K. ftil’^O. Ale 
liunienč. O. Balsaitė, A. Marti 
uaviėius. P. (Iritenas, A. Vil
kis ir V. Stulpinas. Paliktn 
jiems teisė |Moūriiikti dar sau 
po vienų pagelbininkų ir pa*i- 
dahnti visų kolonijų į distrik- 
tus.

Nutarta garsinti laikrašėiuo 
m- visų varuos, kūne bus pir
kę bnnu už ftjiIriV) ar <hugiau

is BRIGHTON PARKO

’ 1 tbF " ______■> -. < ■

Juk yra Taupymo Bankos, kad jose
• • B *8 *

/ VSSAKJ iLUlAV

pelninga

saugu—

Nėra to žustgaiL-, kuria ueL-. 
mitų “Kantrio* Alenu.* ” gy-, 
Veninuy V-*i. *n jamėgimti. 
apie jų klausydavo ir mielai 
kitiem- at|ta*ako*Livo.

N*»r* ta ftasaka yra apie ar- 
novėa saulėtekio žmonių gyve
nimą. tečiau* turi )iaiia*uaią į 
lietuvių būdų ir užtat ramia 
malonumų jų jaunuliuose.

Pnsakojiniii*. ntisimi* ginlv- 
tlėhis. nesilkeliii Vilidentlivėje 
tokio paveik-lo knip matymar 
akimi*. Užtat vaidinimai, žino- 
n-a geri. hūhIs pločiai pa* 
žmones pilnų p rita rimų.

Uet. Darbininkų Sųjuugu* 
ICbieagof apskriti*. vi*iM>iuet 
turėdama* omenyje | Ja* kis 

.-rt.:v;. netik umU u 
jalį. he» ir dvasinį, pakvietė L. 
Vyčių 5-tų ku**|»ų peratairti 
“Kantrių Alenų*’ didcLan*' 
teatre vidurrnesti je, t. y. 
Aryan Grotto Temple, R-ta ir 
W ates'h avp.. Cbiragn, III., ko
vo 14 <L lygiai S vnl. vakare. 
Tame teatre žinom-* gnu* pro

gų pnjs*nėti savo dva<ių *vei- 
koH minties veikalu, kiniiiine 
dora ir tyru nioit atspindi. 
Ant gido, vieta puiki, Im- jokių 
trukdymų, iš kur galima išsi- 
nešti tikrai malonų ppudį i* 
perstatyto gero veikalo.

Pr.

Susirinkiiuns L. L Paskolos 
Komiteto bus painiiėiyj. kovo 
1 d., š. nu, |»arapij<;> svetainėje, 
prie 14-tos ir Sa. FairfMd avr.. 
firadiia 7:15 vai. vakare. Visi 
komitetai, turinti* ji igalioji- 

, ms, arte knyxn>-s. privalo 
būtinai atsilankyt . ne» yra la
imi *v«ri»ui rtetaia.-.

Taip-gi noruti* ji j*rkti bo 
nų. arba uisunok* '; už užrašy 
tu* bonus, raatekviečiami alsi 
lankyti, ne* čia bu* visi bonų 
l*irdav«-jai, tat gr*-it ir mamla 
gim juiianiaan.

Valdyte: m.
J. A. Mickehunas, Pirm., 
J. K. Enchens, Rašt.

------------ —,-----------  
Iš BRIDGEPORTO.

Nerišlioj, vftJSeo 29 d., tuo 

įnu imi piunaMų įry k* mėnes
ius susirinkimas k P K. Pp* u- 
<k* l>r-jo* 4 kp* Ar. Jurgio 
larap. svetainej^ant 3-ėių In 

iių. Visi manai in«toa»*k > atsi
lankyti į rUeinitktesi. ne* v» I 
atrjiudo* iš Centro knygom

Nejiriklausantiente pfie *Ci 
S. I). dabar yra gųm rrogs š*i- 
rašytu ne* įsirašųs gah** gauti 
knygas.

Valdyte

« PRANEŠIMAS BRIDGEPOR-
TIETEM8?

Ii K V. 4 to SKYRIAUS 
SUSIRINKIMO I

Antradieny j. vasario 17 d„ 
š. nu 4-to *kynau* K. \\ kun 
<*ulig Tarybos rinohneijo* nuo 

j šml vadinsis Frderarjos Sky
rium, įvyko susirinkimas. Susi
rinkimą* tapo atidarytas an1 
Trritųjų. nes buvo j m r a pijo* 
Imzaras. Buvo upknlls ta 4-to 
skyrimui K. V. (arba Poderaci-

M*ržantų j<* Skyriaus) reikalai. Pasinv 
*kundn*, džius, jog dar nr višnu Av Jur

gio pa ra jh jos dr-jo* priklauso 
prie K. V. 4-to skyriaus, liko 
išrinkta tam tikra komisija, 
kurt pa»irupnu» tas draugijas i 
jmkviesti prisilieti pnr Pe«ler> 
rijos. Ištikro. grrh. hndgrpor 1 
tislsąi ke«/4 «*wl« I

ir

mono 
vinti 
pa* i

to* kolonijos jau ti 
pralrskė. Bndgv|M 
papratę nepasuiu' *i.

■ rė*.ų plačuu bulinoti 
X arlm F<*drrwt»«H

n*u kodėl jas nrprisiJedat ? Ki
’ ■ n .
-riai yra i 
Kas no • 
apie K. i

patariu kreiptu** prie p. B. Ja-į 
kntčio, L D. X. 2U-tos kuo|si.*' 
krautuvė* vedėjo. 901 W. Xtrd ■ 

i U* If*,* tuv < sn.

v <•

Ii DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS

Dram
vau lAiir
,-r.r..' 14
•avo reikalu* priėjo ir prie L. I 
L. Pankoliui. Po trumpo apkal- ' 
bėiinm nariai ricnbalria: soti1

* e * a.«

Peoples Stock Yards Stata Bank
sananannHBaBas^sasHHHaBingnusseKBnaMMBBnMB

Netiėliuj, vn*nrio 29 d., 192t> 
nu. Av. Jurgio Įuirap. svetainėj. 
4 vai. po pietų bu* Av. Kasi 
miero Akirh-myna Rėmėjų 
Draugijos * u* i-i otonas.

Nuoširdžiai Kiia&amr nsa*

naujų ate vesti Bu* rinkimas' 
valdyta** ir ^rrtyma* apirl 
bu*tmųj| vaksrų, kari* >vyk* 
kovo 21 d_ 1929 nu, Av. Jurgio j 
|Mira p. wvrUiMH J.jp;

Valdyte

■

!

PEOPLESglAHK
i ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES

Bankas atdaras kasdieną nno 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 
Ketverge vakarais nno 7 iki 9 vai. Sntetomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

PEARL QUEEH 
KONCERTINOS

J

BLAIVININKAMS PRANE na,n LiHnvių tnnnėiam 9100, 
teK.vti viena m musų 40 akrų* 
farmų Wi.*eon*ine, lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite) 
turėti Lietuviška* Bažnyčiai, I 
Draugija* Mokykla* ir 
žmooe*. Patyrė Liataviai far-j 

menai kurie nuo seno čionai*- 
Jturi apaipirte farma* te« tavo’ 

ir sr

ŠIMAS.

Blaivininkų 41-kmx kuopos 
įvyks eilrn - i-.trinkima* va
sario 29 d. Dievų Apvemto* 
parap. *vt*<ainėj tuoj po Miš
parų. Kvin’iami viri skaitlin
ga. atnilankyti, nv» yra d 
svarbių reikalų naujų 
n t j. Kvreėia

i

kaimynai.
Rašykite mums tuo jaus rei

kalaujant pilnų informacijų, 
ne* tai reta proga. ® «*• J™“* 
pririųuhne kningutė parodant 
Karmas, gtdžkeiiai. mie*te> ir 
javai.

(A renta i Reikalingi)
SANBORN A COMPANY, 

Savininkai DepL L 
Eagie Kiver, Wiseonnn 

Arte 908 People* Gm BMg 
Chicago, TU.

Dabar geriausias laika* namu* budaioti; pirk arte 
mainyk imtu* ar farmas ant gražių mūrinių tenjų namn.

Rea! Estete paikini užganėdina nu* ir mn*ų kostnmie- 
rin*. Urbo, kad me* kiekvienam teisingai pataraaujam 
budavejime b pirkime namų.

tftei keletas musų tergenų. kų me* čia gulim pa-

2 nauji da tik baigiami būda v oti mūriniai namai po 
2 pagyvenimu. «u visai* naujo* mado* intaisymai* 
Brighton Parke. Kaina .. ... .............. . i ; r; t«fWMHWi

1 Murini* 2 pagyvenimų namas, 5 imrfai wna*. 5 ir 
6 kambarių, aržuoliąj* trimingns, viskm* vėliausio* ma
dos. Kaina ........................................................................... $7700.00

1 6 pagyvenimų mūrinis namas, garu šildomam ran
do* n*ša 9250 j mėnesį. Kaina.............................924JAAI.UU

Medinis 3 pagyvenimų, geras namas. Rando* neša į 
mėnesį 935.00. Kaina .......................................................93300.00

Murini*. 4 pagyvenimų n*rrn« ir meduti* ?
tumų prir alė*. Namo kaina tiktai .....................9^300.00.

Turim ir daugiau I

i

I
I
I 
r■■■

■
I

*

*

Cbicagoj ir Gary, ’n-*. roknojam tiek kiek verti.

JOKANTAS BROS 
Gaurai Coatmctor & RmJ Estete 

3934 So. Rocknall St

Fhooe McKinky 3577


	1920-02-28-DRAUGAS-0001
	1920-02-28-DRAUGAS-0002
	1920-02-28-DRAUGAS-0003
	1920-02-28-DRAUGAS-0004
	1920-02-28-DRAUGAS-0005
	1920-02-28-DRAUGAS-0006

