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META1-V0L. V. No. 51 

Bolševikų Troškimas--
Prisigerinti S. 

Valstijoms 
Geležinkelių Darbininkų Strei

kas Prancūzijoje 
ANT VISŲ GELEŽINKELIŲ PIRMIAUSIA SUSITAIKIN-

PASKELTABS STREI- \ TI SU S. VALSTIJOMIS. 

Toksai yra bolševikų 
troškini a. s Šaliai vargas su pristatymu; 

maisto. t Stockholmas, vas. 28. — Iš 
j pastarųjų apsireiškimų aiškiai 

PREZ. W I L S 0 N A S TURI 
TALKININKŲ NQTĄ. 

Kaip paprastai, turinys 
nežinomas. 

Washington, vas. 28:-*Va
kar valstybes departamentas 
gavo iš Londono talkininku 
notą Adriatikos klausime. No
ta be jokio vilkinimo pasiųsta 
prezidentui į Baltuosius Ku
inus. ' 

Ka ip kitų, ta ip ir gautos 
notos tur inys niekam nežino
mas ir neskelbiamas. Gal bus 
paskelbta bendrai su kitomis 
pirmesnėmis notomis. Bet pir
miausia yra reikal ingai talki
ninkų leidimas. 
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LENKAI APIE KAREIVIU 
MAIŠTUS KAUNE. 

1 

Varšava, vas. 28. — Lietu
vių kariuomenė, pakėlusi mai
štus Kaune, vasario 21, anot 
lenkų vyriausybės žinių agen
tūros, turėjo apgulusi parla
mento trobesį pe r dvidešimts 
keturias valandas, reikalau
dama išmokėti užt rauktas al
gas. 

Dieną ir naktį buvo pavo 
jaus 

LENKAI PRISIKABINO 
PRIE UKRAINOS. 

Pranešama apie suareštavimą 
Petluros. 

Airijos Savyvaldos Klausimas 
New York, vas. 28.—Čia uk-

rainų ofisas gavo žinių, kad 
VarŠavoje lenkai suareštavę 
gen. Petlurą. 

Lygiai patvi r t inama žinia, 
kad lenkai vasar io 21 d. Trie
ste Kamenec-Po'lolske suareš
tavę ukrainų valužios narius, 
but cnt : premjera Mazoppą, 

kad artilerija kas mo- auubežinių reikalų ofiso vi r 

SAVYVALDOS SUMANY 
MAS JAU PARLAMEN

TE. 
Štai keli ruožai iš to suma

nymo. 

RADIKALAI DEPORTUO
JAMI I š SUV. VALSTIJŲ. 

Vyriausybės priešininkai 
varžomi. 

mentas inis apšaudyti gele
žinkelio stotį ir ki tas miesto 
dalis. 

§>ulig lietuvių vyriausybės 
paskelbimų, kareivius sukurs
tę bolševikai. 

Pranešama, kad lietuviai 
politikai doįmr labjau s pa
linkę (Kaipgi!) turėti a r t i - WASHINGTONE NEKLAU-

šininką Levickį ir darbo mi-
sisterį Bezpolko. 

Ki tam pranešime ukrainų 
ofisui sakoma, k a i rusų bol
ševikai pareikalavę lenkų iš
duoti jiems tuos suareštuotus 
ukrainu valdžios narius. 

Paryžius, vas. 28. Peti t 
ParJsien praneša, jog nacijo-
nalės geležinkelių darbininkų 
federacijos viršininkai praei
tų naktį paskelbė generalį 
streikų ant visų geležinkelių 
visoj Prancūzijoj. 

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

Desperatims stovis. 

Kuomet pakil* streikas ant 
visų geležinkelių, tuomet Pa
ryžiui ir kitiems centraiiniams 
miestams bus daug pavojaus. 
Nes nebus pris tatomas reika
lingas maistas ir kitokie daik
tai. 

iškalno čia pramatomas įles-

matoma, kad Rusijos bolševi
kai išnaujo ima pavartot i visas 
savo pastangas su tikslu susi
taikint i su didžiulėmis viešpa
tijomis. 

Čia patvir t inta žinia, jog 
bolševikų valdžios užrubežinių 
reikalų komisaras Tchitcberin 
prisiuntė čia pasiuntiniui I r a 
Nelson Morris taikos pasiųly-
mą, gi pasiuntinys tų pasiū
lymų pasiuntė Washingtonan. 

Washington, vas. 28.—Areš
tavimai ir deportavimas anar
chistų i r kitų radikalų poseno-
vei visoj šalyj tęsiamas, anot 
iinmigTacijos komisijonieriaus 
mėnesinio raporto. 

Sausio mėnesiu išduota 2, 
797 \varantai, iš kurių lik 81)0 Tam tikslui ištirti jie sudarę 

mesnių santikių su Lenkija, 
kad pasekmingiau pasiprie
šinti bolševikizmo bangoms. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SOCIJAUSTAI SIŲLO 
PRANCŪZIJAI 

SOVIETUS. 

SOMA APIE BOLŠEVI 
KŲ TAIKĄ. 

Bolševikų pastangos nueis nie
kais. 

pareiškiama, jog Tchitcberin 
tur įs vilties pirmiausia savo 
pusėn pat raukt i Suv. Valsti
jas. 

I r jei šitos nors kiek sutik-
peratinis šalyj stovis. I r todėl tų arba kadi r prielankiai atsi-
iškalno darbuojamasi gelbė- ( neštų į bolševiku paduodamas 
t > įes. 

Pasakojama, jog premjeras 
Millerand yra nusprendęs 
streikuojančius geležinkelie
čius priverst inai mobilizuoti 
armijon ir priversti juos im
ties darbo — geležinkeliais 
pristatyt i reikalingų maistų 
miestams. 

Sakoma, kad dalis streiki
ninkų tam tikslui jau mobili
zuojama. 

Premjera s tvir t ina, kad to
ksai geležinkeliečių pasielgi
mas yra revoliucijinis. I r to
dėl prieš juos prisieisiu pa
vartot i kuoaštr iausias priemo
nes. 

Suvaržomas pardavinėjimas 
maisto. 

Kad nepri t ruktų Paryžiui 
maisto, ministerių kabinetas 
paskelbė suvaržyniug pardavi
nėti i r vartot i maistų. 

Viešbučiams, restoranams ir 
kitoms viešoms užeigoms ga
minti ir parduot i maistą pas
k i r ta valandos. Pieno bus ga
lima gauti ryte tik po 9:00. 
. Atsil iepta į gyventojus su 

karš tu paraginimu kuolab-
jausia taupyt i maistų ir eko-
nomingai apsieiti. 

Šiandie Parvžius a tki rs tas 
nuo visų uostų. Maisto aptur i 
tik vienų penktųjų dalį. 

Bijosi mobilizacijos. 

Yra žinių, kad vyriausybė 
areštuosianti visus streikinin
kų vadus. Tie bu« kaltinami 
už norėjimą pragaišinti šalį. 

Streikininkai bijosi mobili-Į 

normaliais i mm i gracijos rei
kalais. 

Gruody j buvo išduota 3,067 
warantai . 

Sausy j buvo išduota 200 de-

komisiją. 

Strassburg, Prancūzija, vas. 
28.—Prancūzijos socijalistai 
čia tur i suvažiavimų. Pakel ta 
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sąlygas, tuomet bolševikams 
jau palengvėtų prieiti prie ki
tų viešpatijų. 

Jfes Suv. Valstijos padarytų 
intaką 1 kitas viešpatijas. 

Tr tuomet ta ika bolševikams 
butų beveik laimėtas da ik tas . ' 

Tchitcherin tuo tikslu nesi
gaili didelių pažadėjimų Suv. 
Valstijoms. Be to, pareiškia, 
kad sovietų kariuomenė lai
mėjusi visuose frontuose, ka ip 
Europoj , ta ip Siberijoj. Gi pa
t i sovietų valdžia šiandie la
bai stipriai stovinti. 

Pavykimas priguli nuo 
Suv. Valstijų. 

Bolševikams su tuo pasiūly
mu taikos • pavykimas pilnai 
priguli nuo Suv. Valstijų atsi-
nešimp į tų pasiųlymų. 

Tchitcherin sako, jog 
nominis Rusijos a ts ta tymas 
daugiausia prigulės nuo Suv. 
Valstijų ir šitos ten turėsian
čios visokių pirmenybę. 

So. Chicagos distr ikte, 8756 
So. Houston a ve., seredos va
kare, vasario 26 d., L. \M P . bo-
nų parduota : Sv. lzidorio dr-ja 
p i rko už $500.00; ftv. Juozapo 
—už $300.00; Jauninkaičių 
klubas — už $100.00. Pavieniai 
išpirko už $6,350.00. Viso už 
$7,150.00. į 

Šauliams sur inkta $22.37-. 
Kalbėjo: niaj. P 

forma butų t inkama. 
Prancūzijos socijalistų rm-

tija sausy j , .1919 m., turėjo 
30,000 narių. i Dabar skaito 
133,000. 

Washington, vas. 29. 
Pranešta, kad vals*tybės de
par tamentas gą*o nuo Rusi
jos bolševikų pasiųlymų Suv. 
Valstijoms taikinties su so
vietų Rusija. 

Tų pasiųlymų persiuntė S* 
V. pasiuntinys Morris iš 

Londonas, vas. 29.v— Kiek 
jau žinoma, Anglijos vyriau
sybė jau padavė parlamentan 
Airijos savyvaldos sumanymą. 

Tasai sumanymas—tai do
kumentas apie 70 spauzdintų 
puslapių. Tą 'dokumentą dau
giausiai apdirbo A. L. Fisher, 
švietimo ministeris. 

Tuo sumanymu Anglijos 
troškimas yra sujungti vienan 
bendran kunan visų Airiją ir 
jų padaryt i prielankią Ang-

To s tarybos atstovai pas
kui ineis Anglijos (imperijos) 
parlamentan ir, sulig Airijos 
parlamento noro, paskui ga
lės but atšaukti , pamainant 
juos kitais. 

Ką reiškia vienas parlamen
tas. 

Sulig sumanymo, kuomet 
Airija, bus įsteigusi tik vie
ną parlamentą, tuomet to 
parlamento veikimas bus ne
aprobuotas įstatymų leidinį" 
ir egzekutiviam darbe. 

Vienas parlamentas galės 
kontroliuoti muitus ir akcizą. 

Pagaliams pilnai galės kon
troliuoti apšvietimo reikalu--, 
lokales valdžias, žemdirbystę, 

lijai, palaikant neatskiriamoj kelius ir tiltus, susisiekimo 
vienybėj. # priemones, pasenusiems pensi-

Kuomet parlamentas praves jas,, apdraudą, ligonines ir 
tų bilių (sumanymą), tasai į i t t . 
septynis mėnesius turės but Kontroliuos ir visus juridi-

27 VAIKŲ TAVAS. 

East Chieago, Ind., vas. 28 
—Čia gyvena John Jpnes, 27 
vaikų tėvas. J i s yra vonios jau 
antrą pačią. Pirmoji pati mir-

Žadeikis, J o - ; dama jam buvo palikus 8 vai-

kuogi taikinties? Gal su 
Trockiu? Pirmiau tegu bolše
vikai duoda Rusijai laisvę. I r 
tik laisva Rusija ]>er savo tei
sėtai išrinktus a ts tovu s gali 
klausti pripažinimo Rusijos. 

S. V. ARMIJOS AVALINĖS 
PARDUODAMOS BOLŠE 

VXEXM& 

seph J . Kitas ir J . Zamkus. j kus. 
Ir ta i dar žemiausiomis kai

nomis. 

1 THINGS THAT NEVER HAPPEN 
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zacijos, anot kaikurių laikraš
čių paskelbimo. Todėl kaiku-
riose vietose jie jau ima gryž-
ti darban. 

Streiko Priežastis. 

Kiek žinoma, pirmiausia 
streikas pakilo ant Paryžiaus, 
Lyon;} ir Tarpžemių geležinke
lio. 

Pakilo del paliuosavimo iš 
darbo vieno darbininko, kuris 
nesiklausęs geležinkelių val
dybos nuėjo vienan socijalis
tų susirinkiman. Tai padarė 
darbo metu. 

Washington, vas. 29. —Suv. 
Valstijų vyriausybė uždrau-
dė šiai šaliai vesti prekybą 
su Rusijos bolševikais. 

Tuo farpu dabar karės de
par tamentas paskelbė, jog bol 
ševikam s parduodama didelė 
kiekybė S. V. armijos avalinių 
(čeverykų.) 

Tasai oficijalis paskelbimas 
čia į visus padarė didelį įs
pūdį. 

Parduota 135,000 porų, im
ant porai nuo $1.35 ligi, $2. -

Avalines nupirko bolševi
kų atstovo Martenso biuras. 
Karės departamentas, anot 
biuro pranešimo, išsyk buvo 
užgynęs išvežti Rusijon tas a-
valines. Paskui leidęs. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
— Jokūbėli, bėgk į lauka paiaisk su bernaičiais. 
— Mama, aš nenoriu žaisti. Jau aštunta prasidėjo. Tamista 

žinai, kad geri vaikai aštuoniose jau miega, tai ir aš eisiu 
gultų. 

ATSISTATYDINS MOKĖS 
ČIŲ VIRŠININKAS. 

įvykinamas. 

Pasiųloma du parlamentu. 

Sulig sumanymo, pradžioje 
Airija padalinama į dvi dali 
— šiaurinę i r pietinę. Kiek
vienai daliai skiriamas par
lamentas tik po vieną butą. 
Siaurinis parlamentas turės 
52 atstovu, pietinis — 128. 

Abudu parlamentu paskirs 
T po 20 savo narių visos Airi 

jos bendron tarybom Tos ta
rybos pirmininku bus vice-
karalius, katrą skirs pati An-

Pr ie Airijo s tarybos veiks 
šalies iždo komisija. Komisi-
jon ineis: po vieną atstovą iš 
šiaurinės ir pietinės Airijos, 
du atstovu iš Anglijos pini-
gyno departamento ii* pirmi
ninko, karaliaus paskiriamo. 

Atmokės 18,000,000 svarų. 

Iždo komisija kuoveikiaus 
imsis darbo" teisingai patvar
kyti Airijoje mokestis ir į du 
metu pranešt) Anglijos vy
riausybei, kaip daug Airija 
kas metai galės mokėti mo
kesčių Anglijai. 

Bet per pirmuoju du metu 
Airija Anglijai išmoka 18.-
000,000 svarų .sterlingų. 

Paskui toji komisija ta ip il
gai veiks, kol Airijoje nebus 
įsteigtas iš dviejų tik vienas 
parlamentas. 

Kuomet tas įvyks, tuomet 
nustos veikusi ir pat i Airijos 
ta ryba su vice-karalium. Nes 
tuomet vienas Airijos parla
mentas visus Šalies reikalus 
jiaims savo rankosna. 

nius ofisus, padalintus į aps-
kričius. 

Bet visai Airijai bus vie
nas apeliaeijinis teismas, ku
riame pirmininkaus lordas 
kanclieris. 

Visam s.umanyme nieko ne
prisimenama religijos klausi
me. 

Anglijos troškimai. 

"Yra aisRu, kad Anglijos v? 
riausybės visas troškimą^ nu
kreiptas \ tai, kad kuoveikiau 
sujungti Airiją vienan nepa-
dalinaman kunan. 

Šiandie Airiją padaro pen
kios provincijos. Keturiose 
provincijose gyvena katalikai. 
Penktoje — protestantai . 

Keturios provincijos dar
buojasi už Airijos nepriklau
somybę. Penktoji (protestan
tai) provincija, ty. tik penk
toji Airijos dalis, priešinga 
nepriklausomybei ir net sa
vy valdai. Sako, nenori skir
ties su Anglija. 

Mat, t(Vji penktoji provin
cija nenori jiatekti anų ketu
rių intakon. 

Del to pakilę nesutikimai. 
Anglija dabar darbuojasi 

panaikinti tuos nesutikimus 
pirmiausia įsteigus du atski
riu parlamentu. . 

Bet vargiai kas gera bu-. 
Nes keturios penktosios Airi
jos gyventojų dalys darbuo
jasi už respubliką, už pilną 
Airijos nepriklausomybę. Gi 
savyvaldos su nepriklausomy
be negalima suderinti. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ ONE 
GĄ. 

i 

KRITO Iš 36,090 PĖDŲ 
AUGŠTUMOS. 

Washington, vas. 29. —Pa-
siketino atsistatydinti viduji
nių mokesčių viršininkas Ro-
per patvarkęs renkamus mo
kesčius. 

PATARIAMA PIRKTI SA-
LAS. 

Washington, vas. 29. — Se
natorius Kenyon padavė se
natui rezoliuciją, kad Suv. 
Valstijos nuo Anglijos nu
pirktų Bermudas salas. 

Dayton, Ohio, vas. 28. — 
Lakūnas majoras Schroeder 
iš Chicagos vakar čia su lėk
tuvu buvo pakilęs 36,000 pėdų 
augštumon (apie 6 mylias) ir 
iš ten kri to žemyn su apšalu
sia mašina. 

Bet laimingai išėjo iš pavo
jaus. Kr in tant iš lėktuvo jis 
su parachutu iššoko i r išliko 
nepažeistas. 

Ta nelaimė jvyko, kuomet 
augštumoje išsisėmė paimto 
oxygeno išteklius, be kurio la-

Londonas, vas. 29. — Bolše
vikai iš Maskvos paskelbė, 
kad jų kariuomenė paėmusi 
miestą Onegą ties Baltomis jū
rėmis, už 80 mylių pietvaka-
ruose nuo Archangelsko. 

337,649 DEZERTERIAI. 

Washington, vas. 29. — Ka
rės metu sulig priverstinojo 
kareiviavimo įstatymo Suv. 
Valstijose užsiregistravo 23,-
908,576 vyrai. Iš tų 337,649 
šaukiami neatsiliepė, ty. d<»-
zertavo. 

PIRKITE KARĖS TAUFY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S ) 
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Karininkas Baronas 

abejojame, kad Lietuvos kraš
to apsaugos ministerija, p, 
Galvanauskui patariant, nu
sies į Tauragę priminimų, jog 
Lietuvoje yra demokratinė 
tvarka. 

Kaip nuodai jaunam kūnui, 
taip autokratai komendantai 
yra kenksmingi jaunai Lietu
vos demokratijai. Tų supran
ta Lietuvos ministrų pirmi
ninkas. Todėl reikia abejoti 
ar ilgai jis leis p. Baronui bū
ti Tauragės komendantu. Gal 
jau šiandien jo ten ir nebėra. 

Nestebėtina, kad po tokiais 
komendantais vargdami žmo
nės pramano nebūtų daigtų 
ir atidavimą žydams miltų 
bei rūbų ir penkeriopas kai
nas ir kitus tokiu* daigtus. 

Mažoji Lietuva ir 
Tikėjimas. 

Amerikos Raudonajam Kryžiui 

Lietuvoje dabar yra karo 
stovis, todėl visuose apskri-

jeiuose yra karo komendantų. 
Tarp jų yra protingų vyrų, 
žiūrinčių tėvynėn naudos, bet 
yra ir tikrų earukų. Alos jau 
rašėme apie Tauragėj komen- j \ 
dantų, kuris partijų nepripa
žinimu griauja pamatus bu
siančio Kuriamojo Seimo. 

Dabar apie ta patį p. Ko-
;mendantą gauname liūdnų ži
linų. Musn korespondentas te
bėra tikintys katalikas. J is 

Suprantamas kai-kurių Mažos 
Lietuvos gyventojų rūpestis, 
kas bus su jų tikėjimo laisve, 
jei jie prisidės prie didžio
sios Lietuvos, Iki šiol Prūsų 
Lietuviai buvo vieno tikėjimo 
su Prūsų karalijos dauguma: 
abeji, buvo liuteronų tikėjiMO 
krikščionys. Jeigu dabar ati
dalinti nuo Prūsijos lietuviai 
usivienys su visa Lietuva, 

tai jie prigulės prie viešpati
jos, kurios didžiuma yra ka
talikai. 

Tas l*rnsų Lietuvių snsidėji-
mas su Lietuva Ims aiškiai 
naudingas jų tautybei. Bet 
kai-kurie bijosi ar jis neims 

Laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė yra pasiuntusi Amerikon 
iš trijų ypatų specijalę Misi
ja, kad supažindinus Ameri
kos visuomenę su Lietuvos 
kova už savo nepriklausomy
be, kad išgavus greitu laiku 
pripažinimą nepriklausomybės 
naujai susitvėrusios Lietuvos 
respublikai. Ton Misijon įei
na buvęs Finansų Ministeris 
Jonas Vileišis, buvęs Karo 
Ministeris Povilas Žadeikis ir 
J. Žilius, buvęs nariu Lietu
vių Delegacijos Paryžiuje prie 
Taikos Konferencijos. 

Kaip šios misijos pirmi
ninkas, sausio 22 d. aš turė
jau garbę atsilankyti Ameri
kos Raudonajam Kryžiuje ir 
nuo vardo Lietuvos Vyriau
sybės ir lietuvių tautos iš
reikšti gilia; ir širdinga, padė
ka Amerikos Raudonajam 
Kryžiui už pagelbą, kuri iki 
šiol jo buvo suteikta ir yra 
teikiama Lietuvai, kaipo nuo 
karo nukentėjusiam kraštui. 

Mano nusimanymu, nėra 
skaistesnio ir prakilnesnio dar 
bo, kaip, vardan žmonijos so
lidarumo ir amžinos teisybės, 
apeliuoti į nešančius pagelba 
nukentėjusiam* ir šiandien 
kertantiems nuo karo sunke
nybių, ypač nuo karo, kursai 
yra vedamas už tautos liuosy-
hę ir jos politinę nepriklauso
mybę. Tokį karę yra vedusi 
ir šiandien dar tebeveda nau
joji Lietuvos Valstybė, kovo-

garbina Dievų savo laiške. 
iBet štai to laiško ištraukos: 

Uirdėjom, kad Amerika 
parsiuntė biednieins visko: 
miltų ir drabužių, o mes 
biednieji nei matyti negau
nam. Mūsų buržujai poliai 
viską atima kiek jiems ga-' 
na, o kitus daigtus atiduoda 
žydams į kromus, o žydai 
nuo mūsų paskui penkisyk 
brangiau atima: pefno nei-
kokio nėra. Pinigų, nėra, 
nieko negali darytį, turi 
ba*hi mirti. Prie mūsų daug 
sušalo ir badu išmirė. Kad 
vokiety s musų Lietuvą val
dė buvo pelno jauniems, o 
seniems davė duonų vokie
čių komisija. 0 prie musų 
Lietuvos nei pelno nei duo
nos nieko nėra. Ale jus su- j 
neliai nenusigąskit. Mudu 
dar badu neįnirštam: turim 
karvę, paršų pusantrų metų 
pa> i pjovė m. Duonos ii tu
rim; užteks iki Šviežių. O 
dabar aš ta gromatą rašau 
per Prusus. Kad Tauragėj 
įdedi tokių gromatų visa tei 
sybę kas Lietuvoj dedas, 
tai Lietuvos buržujai ponai 
perskaito ir šudrai na. 
Karininkas Baronas yra 

Tauragės komendantas. 
Jo priemonės yra visai auto
kratiškos. Tomis priemonėmis 
jis padarė, kad tikintieji žmo
nės, esantieji po jo valdžia ė-
mė vadinti buržujais demo
kratinės Lietuvos valdžia. 
J ie žino kokia ji yra Taura
gėje ir mintija, buk ji yra to
kia jau ir kitur. Ta yra jų 
klaida. Bet už tatai kaltas y-
ra komendantas, kad sau duo
tųjų valdžia vartoja Lietuvos 
nenaudai. 

Prie Tauragės žemaičių 
bolševikai nebūtų priėję nei 
Šimtų žingsnių ištolo. Bet jei 
p. Baronas dar ilgai komen-
dantaus Tauragėje, tai bolše
vike ten bus užtektinai. Negi 
mažas tas daigtas, kad tau-
ragieeiai pradeda vokiečius 
statyti augŠėiau už Lietuvos 
valdininkus. 

S
Mes žinome, kad toli taip 

nėra. Bet mes matome, kiek 
blėdies gali padaryti vienas 
neišmanėlis valdininkas. Ne

kenksmingas jų laisvei laikv- dama kaip prieš Rusų bolše-
tis liuterionų tikėjimo. Tos v l k u ™ldžių, kuri norėtų vėl 

i 

' 

baimės neturi dienraštis 
"Prūsų Lietuvių Balsas ' \ J is 
rašo. 

Kaip jau senovėje, kada 
l i e t u va buvo didelė ir ga-

!fmga valstybė', joje viešpa
tavo pilnas visų tikėjimų 
išpažinimų pakeutimas ir 
valnybė. kaip ir dabar. Kai 
vienam nedraudžiama tikė
ti kaip ir kų jis nor. 0 kad 
nekatalikiškas tikėjima> nė
ra klintis užimti augštas ir 
augščiausias valdžios vie
tas, parodo ir tatai, kad 
patsai ministeris Yčas yra 
evangeliškos vieros, o su 
juo dar ir kiti žmonės aug-
štoje valdžios vietoje, kaip 
antai jo brolis, kurs.pirma
jam kabinete taip jau buvo 
ministeris, toliau ponai gen 
droliai Žukauskas, Nastop
ka k tu l lk i t i . Tai-gi ir pri
sidėjusiems prie Lietuvos 
valstybės evangeliškiems \ 
Klaipėdos krašto gyvento
jams nėra ko bijoti, kad jų 
tikėjimas kokiu nors būdu 
bus varžomas. Jau ir dėlto 

* tat negalės būti, kadangi šis 
kraštas ir po susiglaudimo 
palaikys gana plačią sau-
valdvba. . 

Prie šitų gražių ir teisingų 
žodžių nelabai kas yra pridėti, 
negut tiek, kad mes katali
kai, tai yra % Lietuvos di
džiuma, tikime, jog ne vieš-

karų Europa, taip lygiai ir su 'degintų sodžių jau nebesus-
pačia*is vokiečiais, kurie no- kaitomas. 
rėjo ir šiandien tebenori pa- Iki šiol apie savo vargus 

užgrobti ir prijungti prie Ru-
>ijos Lietuvių tautos apgyven
tų teritorijų, kad ant tos te
ritorijos iš naujo prisodinus 
rusų valdininkų, o podraug ir 
susirungus su Vokietijas spar-
takininkais, kad išplėsti su 
jų pagelba bolševizmą į va-

pyktį i r karo nepasisekimus 
jie norėjo ifclieti ant Lietuvos 
žmonių, tai išgrobdami nuo jų 
visų maistų, tai degindami 
Lietuvos užimtus kaimus, tai 
kankindami juos už aiškiai 
apsireiškusį norų tarpe Lietu
vos gyventojų nusikratyti nuo 
vokiečių globos. Dar visai ne
senai, gruodžio mėn., 1919 m., 
vokiečių kariuomenę — buvu
sios von der Golxo ir Bermon-
dto kariuomenės dalis, pri
vertė Lietuvos kariuomenė ir 
Nieselio alijantų Komisija pa
sitraukti galutinai iš Lietuvos. 
Atliko ta pasitraukimo darbą 
kaipo pikčiausi bunų orda; 
pokelyje siauroj Lietuvoj jie 
sudegino daugybę kaimų, iš
vežė visų žmonių sutaupytų 
maistų arba ant vietos jį su
degino, kankino gyventojus, 
šaudydami į juos ir net ran
kų' pirštus pjaustydami, kad 
Lietuvos žmonės negalėtų 'Į 
juos šaudyti. Toksai bendras 
buvo Lietuvoj padėjimas ka
ro metu. Lietuvos nuostoliai, 
kurie buvo padaryti ar tat 
Rusijos kariuomenės ar tat vo
kiečių, šiandien apskaitomi 
iki lf) milijardų. Be to ant 
kelių milijardų šių nuostolių 
buvo padaryta bolševikų, ku
rie buvo užėmę 1919. m. dau
giau pusės visos Lietuvos te
ritorijos, iki jie nebuvo atgal 
išvyti pastangomis musų ar
ui i jot: iš Lietuvos teritorijos. 

Per visų karo laikų Lie
tuva nukentėjo sulyginamai 
nemažiau kaip Belgija ar ki
tos vokiečių kariuomenės už
imtos valstijos. Ir šiandien 
Lietuvoje yra visa eilė miestų 

* ir miestelių, kurie iki veik 
paskutinio namo riogso išde
ginti. Gana priminti miestai 
Tauragė, Šiauliai, Naumies
tis, Anykščiai, o skaitlius su-

PRANEŠIMAS. 
Vasario 26, 1920. 

Lietuvos Atstovvbė Amėri-
koje tik kų gavo nuo Dr. Biel
skio sekantį kablegrama: 

"Sausio 20 d. Inter-Allied 
Komisija patarė sudaryti Lie
tuviškai Lenkiškų Militarę 
sutartį prieš bolševikus. Pirm 
sutikimo padaryti tokias su
tartis, Lietuviai pareikalavo, 
kad lenkai pripažintų Lietuvos 
Nepriklausomybę su miestu 
Vilnium, ir kad Tautu-Lyga 
turi gvarantuoti tokias sutar
tis tarpe Lietuvių ir Lenkų. 
Lietu vių-Latvių konferenci
ją nepavyko. Latviai pareika
lavo Mažeikių, Alukštos ir at
lyginimų už Palangą. V 

Liet. Atstovybė Amerikoje. 

IŠ FEDERACIJOS TARY-
BOS RAŠTINĖS, 
Naujos draugijos. 

glemžti Lietuvą ir gauti to
kiu būdu kompensacijų Ry
tuose už atimtą n l l a JU Pran
cūzijos teritorijų vakaruose, 
įsprausta tarp šių dviejų ga
lindų valstybių, Lietuva per 
visą. karą buvo nuolatinu ko
vos lauku ir kaipo tokia dau
giausia nukentėjo* Rusijos 
kariuomenė, pasitraukdama 
iš Lietuvos, naikino, degino 
visus tūrius, kurių tik nespė
jo išgabenti, kad nepalikus jų 
Įsiveržusiai vokiečių kariuo
menei, o šie paskutinieji, užė-

] mę Lietuvą, stengėsi kuo-
daugiausia išvežti turtų iš to 
krašto, kursai gali nepalikti 
jos karo grobiu. Toksai vo
kiečių okupacijos valdžios 
žiaurus plėšimas ypač padidė
jo, kuomet jie pajuto, jog pri
sidėjus Amerikai prie Alijan-[ Lietuvos Misijos Antrašai 
tų pusės jau jiems nebus lėni- 257 West 71 str., Few York, 

patijos, nei ne valdininkų 
<larba> yra tikėjimus platinti 
arba slopinti. Tame dalyke 
mes vienaip mintijame su 
Prūsų Lietuviais. 

Mes nenorime, kad viešpa
tijos įstaigos įr jos valdinin
kai dirbtij »e savo darbus. 
Tikėjimui skelbti mes turime 
kunigų. Ihoisų Lietuviai, gal, 
bijosi, kad tie kunigai gal ims 
b liautis į evangelikų tarpą ir 
perkalbinėti, juos tapti katali
kais. Bet ta baimė tuščia. Lie
tuvoje pvnnaža yra kunigų 
pačioms katalikų parapijoms. 
Ko-gį jie eitų į svetimų pam
pi .įą ieškotis sunkesnio ir pa
vojingesnių darbo t Jei vienas 
ar kkas katalikų kunigas ir 
apsigyventų tarp evangelikų, 

V. 

ta pasilikti Lietuvoje; savo 

Lietuva nemokėjo apreikšti 
pasauliui. Buvo gal ir nesma
gu šnekėti apie savo žaizdas, 
kuomet Prancūzija, Belgija, 
Serbija, Rumunija, Černogori-
ja, Lenkija ir daug kitų šalių 
kentėjo nuo kare ir-gi sun
kiai ir joms visoms pagelba 
buvo didžiai reikalinga. Tuo-
mi priseina aiškinti deleiko 
pagelba, kuri buvo iki šiol su
teikta Lietuvai, sulyginamai 
buvo daug mažesnė negu ki
toms valstybėms. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius tur gražų atminimą iš 
savo darbų, tai aprašymą 
gerbs, Kapitono C. S. Paine a-
pie Lietuvos sušelpinią (ilel-
ping in Litliuania.) 

(Daugiau Vus). 

N. y. 

tai dar jis juos nepertrauktų 
į katalikus. Jug Biržiuose y-
ra reformatų kunigas, Mari-

eios Prnsų Lietuvoje taptų at
skirtos nuo vokiškos Varmių 
(Erinjand) vyskupijos* Idant 

jampolėje^ Šakiuose, Garlia- i tas ' atidalinimas nekenktų 
voje ir kitur yra evangelikų- Prūsų Žemės savy valdai, tai 
liuteronų dvasiškijos; tečiaus j galima butų neskirti tas JKI-
tų apielinkių katalikai netam- rapijas nei prie Sentų, nei 
pa liuteronais, nei reforma-! prie Žemaičių vyskupijų. Jų 
tais. Taip pat netaptų katali- j yra permaža, kad galėtų būti 
kais nei Klaipėdos gyventojai,! savystovė vyskupija, bet jos 
jei tenai atvyktų ir dešimtas f galėto: padaryti Apaštalų Vi-
katalikų kunigų. karijatą, t. y. vienybę priklau-

Bilviečiuose, dilokareiamoje \ sančią tiesiog nuo popežiaus. 
ir kitur yra po vieną katali-; Lygia dalimi pageidautn-
kų kunigą, Tilžėje yra du. Te- me, kad ir evangelikų-Iiutero-
čiaus nei Biiviečiai, nei Tilž<"\ nų vyskupija esanti Klaipėdo-
aei kitos nekatalikiškos apie- j jo taptij atskira »«*> Karą 
lankės nevirsta katalikiško-1 liaučiaus suvažiavimo, nes jis 
mis. Tai-gi Prūsų lietuviams į yra vokiškas. Klaipėdos ev, [Tautos Fondą. Gal visos kolo 

Prie Am. Liet. R. K. Federa
cijos 1920 metais prisirašė se
kančios drau&ijos: 

f). Sv. Kazimiero Kareivių 
d r-j a, llomesteaoį Pa. 

2). S. L. K. K. A. WB kp., 
Xew Britai n, Conn. 

3). Pilnųjų Blaivininkų dr-
ja, VVaterbury, Conn. 

4). Visų Šventų dr-ja. Cice
ro, III. 

5). Sv. Pranciškaus draugi
ja, New lfaven, Conn. 

6). S. L. Ii. K. A. M k}K, 
Braddock, Pa. 

7). N. P. P. &v. Moterų dr-
ja, Le\viston, Me. 

S. L. R. K A. Centras Fed^ 
racijai moka po (i centus nuo 
visų savo narių, bet atsiranda 
nemažai susivienijimo kuopų, 
kurios dar pačios užsimoka. 
Tokios susivienijimo kuopos 
prisideda prie spartesnio Fe
deracijos auginimo. Federaci
jos ižde pinigų nėra perdaug, o 
išlaidų j>asitaiko nemažai, to
dėl kiekvienas centas ineinau-
tis į Federacijos kasą yra geru 
Federacijai aksty nu pakilt' 
augšeiau. 

Iš prisiųstų Federacijos Sek-
retorijatui Katalikų Vienybių 
sąstato teko pastebėti, kad dar 
ne visos draugijos inėjusios j 
Katalikų Vienybes, priklauso 
prie Federacijos. Katalikų Vie
nybės konstitucijoj yra aiškiai 
pabrėžta, joge i tik prie Fede
racijos priklausančios draugi
jos turi teisę sudaryti kolonijo
se Katalikų Vienybes. (Fede-, 
racijos Tarybos posėdi* Pitts-
burghe, Pa. vasario 11 d., 1920 
m. sutarė vietoje *k Katalikų 
Vienybės" vartoti vardą Re-
deracijos skyrius ir Federaci
jos apskritys. Red.). Šiuonii 
prašome visų draugijų jau in-
ėjusių į Katalike Vienybes, o 
dar neužsimokėjusių Feįieraeį-
jai po 6 centus nuo nario į me
tus, tuojau Federacijai atsily
ginti. x 

Laisvės Savaitė. 
Amerikos lietuviai katalikai 

Sv. Kazimiero dieną, kovo 4, 
pasiskyrė tautos švente. Kas-
mtet* Sv. Kazimiero diena buvo 
apvaikščiojama su didelėmis 
iškilmėmis ir bavo renkamos 
aukos į Tautos Fondą musų 
viengenčiams Lietuvoje nuvar
gusiems nuo karo audrų su
šelpti. Šįmet ir-gi Amerikos lie
tuvių kolonijos rengiasi prie 
tautos šventės apvaikščiojimo. 
Bus taip-gi renkamos aukos į 

kokmijos tuo laiku negalės iš
kilmių ir prakalbų rengti, pasi
rinks parankesnį laiką, tik butų 
labai svarbu ir naudinga, kad 
visoj Amerikoj ta šventė butų 
pažymėta ypatingos vertės 
darbu. 

Tiesa, nuvargusiems nuo ka
ro piniginė pašelpa dabar nėra 
taip reikalinga, kaip pirmiau, 
bet reikia atminti, kad be pa
vargusių mes turime daug 
svarbių reikalų, kurie tuojau 
reikalingi paramos. Lietuvos 
kultūrinis darbas: mokvklos, 
spauda, labdarybės įstaigos, 
musų vienminčių krikščionių 
demokratų įstaigos pusiau gy
vos, vos-ne-vos pajiegia su gy
venimo sunkiomis aplinkybė
mis kovoti. Milijonas dolierių 
nebūtų perdidelė pinigų suma 
tiems svarbiems musų tautos ir 
visuomenės reikalams aprūpin
ti. Jei mokėjome ir išgalėjome 
nuo Lietuvos veido skaudžias 
ašaras nubraukti, nesigailėki
me pinigo Lietuvos kultūros 
darbui. Tautos Fondas privalo 
būti tuo gaivinančiu šaltiniu, 
,iš kurio sau pajėgų pasisems 
Lietuvos moksleivija, žmogaus 
darbininko nualintas sunkė n v-
bių protas ir visa krikščioniš
koji demokratija. 

Federacija nuoširdžiai kvie
čia visas katalikiškas draugi
jas ir Katalikų Vienybes pa
remti visomis pajėgomis Tau
tos Fondą ir jo naudai padir
bėti prie kiekvienos progos. 
Ypač*gi reikėtų pasižymėth 
Laisvės Savaitės laiku. 

Jonas E. Karosas, 
Federacijos Taryboms 

Sekretorius. 

5Y5TEH 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
MUSIJS istema ir mokymo bodu jų s 
trumpu laiku Išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausiu* ir geriau-i 

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bUe ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig miaros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuris--

madų knygos. 
MASTER DESIGNING 

S0H00L. 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

100 N. STATE BTRBET, CHICAGO. 
Kampas Lake St.. ani 4-tu lubų 

» - • • - :•: 

LIETUVOS MISIJOS TOLI
MESNIS MARŠRUTAS. 

Bėra ko bijotis kataliku. Įtek-1 liut. vyskupija 
tnės i£ susidėįiui© su Didžiųjų •: tapti savystovė. 

gerai galėtų 

Lietuva. 
Mes tiktai aoffėtuAVie, kad ii«- kime, kad jie atitinka Prūsų 

tuvių katalikų parapijos esan- lietuvių norams. 

diitomi Chicagos Distrikto 
Komitetas Lietuvos Laisvės 
Paskolos apreiškia tolimesnį 
Lietuvos Misijos maršrutų: 

Nedėlioję, vasario 29 d.: 
VVaukegan, III., 2 vai. po pietų ; 
Kenosha, Wis., 6 vai. vakare; 
Racine, VYis., 8 vai. vakare; 
Mihvaukee, Wis., 10 vai. vaka
re. 
t 

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

Ftarninke^ kovo 2 d.; De 
Kalb, 111., 7:30 vai. vakare. 

Seredoje, kovo 3 d.: Rock-
ford, 111.: 7.30 vai. vakare. 

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

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

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

Nedėlioję, kovo 7 d.: Spring 
Yalley, 111., 2 vai. po pietų ir 
W estville, 1JL 7:30 vai. vakare. 

Panedėlyj, kovo 8 d.: India
na Harbor, Ind., 6:30 vai. va
kare ir Gary, Ind., 9 vai. vak. 

r tarninke, kovo 9 d.: East 
St. Louis, I1L, 7:30 vai. vakare 
ir Springfield, 111., 9 vai. vak. 

Seredoje, kovo 10 d.: §K>. 
OmaJia^ Nebr., 7:30 vai. vakare. 

Pėtnyčioje, kovo 12d.: Grand 
Rapids, Mk'li., 7:30 vai. vak. 

Augščiau nurodytos koloni
jos turės progą turėti pas save 
pažymėtose dienose Lietuvon 
Misija, 

Kolonijų Paskolos Stočių 
Pirmininkas ir Sekretorius te
gul tuojaus praneša apie su
rengimą jų kolonijoj iškilnuu-
go susirinkimo priėmimui M i-

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Str. 
FottsTUle, Peona. 

8u visomis ligomis priima nuo 
Nuo f Iki l t ral. ryto 
Nuo 1 Iki I vaL po ptaf* 
Nuo f iki 8 vai. vakar*, 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

tr CMmtvae 
P*rfc«l* esTo gyvanimo vieta 1 

BrUrhtoa Pwfc. 
atl« W. 43rd M* net.. 

T«L llcKtfiltr S8I 
Of im: 17*9 W. ėltb 8b. 

(47 tr Wwd r»».) 
YalamJoB: 1* ryto iki S po piety, «:30 Iki 
t:S0 vakare Nvdėliomla t Iki II rytais. 

T«l. Boo»«var«J 1M 
» 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja t t ssatal 

O f t u asaa 80. Morgmu St. 
Kertė S2ro St., OhJcago, UL 

SPECUALISTAS 
Moteriškų. Vyrišky, taipgi caro 

nršku Ilgu. 
OFISO VALANDOS: Na© 9 ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo f 

Iki 8 Talandai vakare. 
Nedėliomis auo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards €87 

Telefonas PuUman l t 
DR.W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
OHCCRURGAS 
l l l l t ftUcklgasi Ave, 

Adynos 8:24 iki 9 Išryto — 1 Iki 
2 po platu — «:St lkl 8:8t vakare. 
Nedėilocsis nuo 10 lkl 11 Išryto 

J ' » » » • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • y 
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J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M BO. LA SALLE S T U E B T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
TeL RnekvreU C 9*9 

CHICAOO. ILL. 

DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I B C H I R U R G A S 
Ofisas ir Oyvsnimo viet* 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 Iki l l ryte: nuo 2 iM 
po piety: nao 7:tt iki B:1« vakare 

Telefonas Yards 9544 
Ofisas: 4711 So. a^i—~f 
VaL 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7949 

Tai. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LiETUVIS DEHTISTAS 

suo 9 ryto iki 9 vak. Valandos: 
Nedėliomis pagal sutarimą 

1*712 SO. ASHLAND AVEN1 i 
mnk 47-tos Gatves 

nijos nesuspės kartu prie iškil
mių ir aukų rinkimo prisirengę-

Tai ir visi mus iKirai. Ti- ti. Kurioms bus paranku, galės pažymėtose dienose ir vietose 
Laisvės Savaitę švęsti nuo va-
>ario *2D d. iki kovo 7 cL kurios r 

1 " — • • • • ' l — - . - I • • • , ! • 

Dr. M. Stupnicki 
'M 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, iLLrjroiB 

TelefosMM Vardą 5©»a 
VaLandos: — 8 iki 11 ii ryto; 
* po pietg iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vaL vakare. 

tt— • » • • • » 

kia TKLEGRAFUOTI žemiau 
l>aduotu antrašu. 

Pasirūpinti, kad kolonijų at
stovai pasitikti] Misijų nuly-

sijos žemiau paduotu antrašu. Įdint i susirinkimo vietų. 
Kiekvienos kolonijos komite

tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių įr botių 
užrašinėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad 

tikrai prakalbos jvyktų. Jeigu 
kur butų visai negalima, rei-

Vardu Cliieagos, Distrikto 
Lietuves Paskoros Komiteto 

S V ViOtmciitt.ir P. Baltutis. 
3246 So. Halsted St.. 

Chirago, iU. 

Telefonai; l)rov<r 701,.Drover 
;;:>IL Vard«6l2^ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
~B 

HOMESTEAD. PA. 

Mušu kolonijos lietuviai ap
vaikščios šv. Kazimiero riiena. 
kovo 7 d. C'arnegie Music Hali. 
Vakare bus surengta įvairi 
programa. Kalbės Įžymus kal
bėtojai, kaip kun. J. M. Misius 
ir kiti. Bus vaidinta " Į laisva 
žengiant." Dainuos choras; 
bos duetų, (leklemaeiju, k. a. 
"Žvdėk, žydėk Laisva Lietu-
v a , " "Nauja Lietuva" ir "Mū
sų pastangos." 

Įžanga visiems veltui. 
Kvietys. 

los komitetas. Pirmininku ko
miteto yra mųs klebonas. Prov-
idence lietuviai laukia atvyk
stant Lietuvos Misijos. Tuo 
reikalu komitetas darbuojasi. 

Ceginenantis. 

AURORA, ILL. 

CHICAGO HEIGHTS ILL. 

Patarlė sako: "(ienys mar
gas, o pasaulis dar marges
ni*?." !>aug tiesos toje patarlė
je. Nee žmonės savo gerais ir 
blogais darbais labai paįvairi
na pasaulį. J ie jį padaro mar
gesni už genį. 

Mūsų kolonijoje tu margu-
mvmi ir netrūksta. Tai vieno 
pati pabėgo, kito vėl pinigė
lius apkraustė. Čia vėl kitas 
bando gyventi sulig monkiu 
mokslo, be Dievo, be motery
stės sakramento. Tai vėl tara
konams teatras lošiamas. Na
gi, ar ne margumynai! 

Bet yra ir gerų darbų atliktų 
mūsų lietuvių tarpe. Ypaė lie
tuviai čia rūpinasi tė\ynės ir 
Bažnyrios labu. Leidžia savo 
vaikuėins i parapijinę mokyk
la^ nori, kad jie užaugtų ne ko
kiais ten žydukais, kurie lietu
viškos kalbos nemoka, nei neži
no kas tai yra Lietuva, bet 
kad butų tikrais lietuviais, my
linčiais savo tėvų gimtinį kraš
tą. O ta tik galima lietuviškoje 
mokykloje, kurioje apie tą mo-
kinama. 

Girdėjau, kad kovo 3 d., š. m., 
ėionaitinėj lietuvių bažnyėioj 
prasidės Misijos ir baigsis ne
dėlios vakare, kovo 7 d. Misijas 
duos gerai žinoma* pamoksli
ninkas, Tėvas V. Kulikauskas 
iš Tėvų Marijonų Kongregaci
jos. Pamokslai bus sakomi ry
tais ir vakarais. (jeistina, kad 
netik ėionaitiniai lietuviai kata
likai pasinaudoti] tomis Misijo
mis, bet taip-gi Steger ir Har-
vev lietuviai turėtu atsilankvti. 
Bus dauginus kunigų, kiekvie
nas turės gerų progų atlikti 
Velykinę priederystę liuosai. 
Taip-gi bus galima Įsigyti gerų 
knvgų ii- įvairių misijinių da
lykų/ 

Tikimasi, kad trumpame lai
ke ir pa* mus atvyks Lietuvos 
"Misija ii' pakalbės apie dalmr-
tinį Lietuvos stovį. 

Papartis. 
w 

PROVIDENCE, R. I. 

Sausio T2 d., š. m., su judo-
mais paveikslais čia lankėsi p. 
Podžiunas. Paveikslais buvo 
rodomi bažnytinėje svetainėje. 
Žmonės pamatė tėvynėje su
vargusius savo brolius, kūdi
kius ir senelius. 

Pertraukoje p. Podžiunas 
kalbėjo apie Lietuvą ir Lietu
vos Šaulius, prašydamas aukų. 
Po prakalba] p p. S. Balt rusai 
tis su A. Jurgelioniu perėjo ir 
surinko 41 dol. Aukos liko pa
siųsto* Lietuvos Misijai. Auko
jo : 

Po 5 dol.: J . Baltrukas ir D. 
i 

Baltulis. 
Po 2 dol.: J . Joslantas ir P. 

Petkus. 
Po l dol.: V. Tamkus, A. Za-

deika, J . Petraška, M. Balčiū
nas, L. Lauronas, S. Laurėnas, 
J . Jonauskas, Šleževičienė, A. 
Zapalskis, A. Žekonis, A. Me-
lusiš ir A. Pelkienė. 

K i tos smulkiomis. 
Viso 41 dol. 

S. B. 

AUKOS LIETUVAI PER LIETUVOS DELEGACIJA PRIE 
TAIKOS KONFERENCIJOS PARYŽIUJE IR DELE

GACIJOS IŠLAIDOS 1919 METAIS. 
A. AMERIKOS LIETUVIŲ ATSIŲSTIEJI PINIGAI: 

(Tąsa iš 49 num.) 
15. Chicagos Lietuvių Draugijų 31X11 pasiu-

staf Dovydo Karaliaus dr-jos $30.25; Vy-
skupo Valančiausko dr-jos $65.00; Šv. Juo
zapo dr-jos Š41.00; Šv. Martyno <lr-jos 
$101.00; Šv. Mateušo dr-jos $77.00; Šv., 

. Jurgio dr-jos $82.25; ' 'Birutės. Kalno" dr-
jos narių $5.50—tikslu: auka Uetuvai— 
įrašyta "Lietuvos valdžios" suskaitom 
Kv. No. 109. " 4,020.00 

Bendra suma Frs . 136,032.00 

V.—Atskiri asmens, arba asmenų grupės ir nežinomi asmens. 
1. Kun. Kaz. Ambrozaitis iš Binghamton, N. Y. 

9-VI pasiuntė avalynių kompanicriaus ir jo 
vaikų ir brolių Johnson suaukotus $2,350.00 
per prakalbas 2G-Xli-19l8 del "Lithnanian 
Liberty" įrašytą Delegacijom Reikalų sky-
riun, Kv. No. 14 Frs. 13,831.00 

KEWANEE, ILL. 

Vasario 15 d., s. m., L. Vyčiu. 
0*0 kp. buvo surengus vakarę, 
kuris įvyko po bažnytinėj sve
tainėje. 

Nors laimi buvo šalta ir šiau-
Kvs v*ėjas !>e susimylėjimo at-
srn i rišdavo į išėjusio iš namų 
žmogaus veidą, kad net ašaras 
iš akių išverždavo, vienok ga
na daug žmonių susirinko. Tie
sa, programa neprasidėjo lai 
ku, kaip buvo pažymėta ant 
Įžangos ženklelių, bet užtai nu
galima mėgėjų kaltinti. J ie 
buvo prisirengę pažymėtame 
laike pradėti, bet laukė žmo
nių, kurie, pavėlavę, bėgte at
bėgo svetainėn. Tat ir prisiėjo 
užtrukti. 

7:30 vakaro vedėjas L K. D. 
išėjęs ant estrados perskaitė 
programa, ir tuojaus prasidėjo 
Vaidinimas. 

Bendra visų Amerikos aukų suma. 
1) Tautos Fondas Fr. 4M,7<&S0 
2) Liet. Neprig. Fojidas. . Fr. 140,408.804-£2,10K00-f $2,9<KUM) 
3) A. L. C Komitetas nu

kentėjusiems del ka
ro šelpti Fr. 2S,!MMUM) 

4) Atskiros L Dr-jos. . . . Fr. 13o,032.00 
5) Atskiri asmens . . . . . . F r . 18,814.45 

• » Daug paduodama "Drauge 
žinių iš kitų kolonijų, nesimato 
tik iš Providence lietuvių vei
kimo. 

Lietuviai čia darbuojasi tau
tos ir Bažnyčios labui. Turimo 
gerą kleboną, kun. P. Vaitonį, 
kuris atvykęs čia suorganizavo 
lietuvių parapiją. Lietuviai 
katalikai sudėjo daug pinigų 
nupirkimui bažnyčios. Nors dar 
savos bažnyčios neturime, bet 
tikimės neužilgo susilaukti. Da 
bartiniu laiku, ačiū J. M. vie
tos vyskupui, pamaldos laiko 
mos katedroje. 

Pirmiau lietuviai InrVo labai 
sulenkėję, bet atvykęs čia kun. 
P. Vaitonis daugelį patrauk*'' 
prie lietuvystės ir kurie pir
miau save vadinosi lenkais, da
bar skaitosi tikrais lietuviais 
ir dirba Lietuvos namtai. 

Kaip kitose lietuvių koloni
jose, tai)) ir pas mus yra suda-
rvtas Lietuvos Laisvės Pasko-

galvon, velnias vuodegon. , : 

Morka Garšvos rolėj buvo P. 
Zujus, Povilo Skambio—J. J . 
Piliponis, Mortos—p-lė O. Ga-
leckiutė, Rozalijos—p-lė M. 
Maršalkiutė, Silvuko—Ig. K. 
D. Visi atsakančiai atliko savo 
roles. •" 

Po tos sekė vieno akto kome
dija "ŠHnbas su viržiu." Ją 
vaidino jaunos vytės. Gerai iš
ėjo. Monologų "Sapnas apie 
tėvynę" Onos rolę atliko p-lė 
O. Galeekiutė, "L ie tuvos" p-lė 
M. Maršalkiutė. Iš šitų jaunų 
mergaičių galima bus susilau
kti gabių mėgėjų, jei nepraras 
energijos. 

Paskui sekė dialogas: " P a 
sikalbėjimas lietuvaitės su pa-
liokaite." J j atliko O. Norkiutė 
palioke* rolėj ir A. Dinpartukė 
lietuvaitėm. Reikėjo stebėties, 
kaip jaunos mergaitės sugeba 
taip puikiai nuduoti. Neveltui 
žmonės sakė, kad dar pirmą to
kį vakarą Kewanėje mato .su 
tokiais margumynais. Labai 
žmonėms patiko, kada pamatė 
išeinant "Lietuva-," kuri malo
niu balsu prabylo: *4 Duktė nm-

1\ Kazys V. Vasylius iš Plainsville, Pa. 10-VII . 
paaukojo Lietuvos armijai amunicijos ir 
drabužių pirkti—įrašyta "Kar inės Misi
j o s " sąskaiton—kv. No. 40 " 

3. Kazys V. Vasyhus, taippat antrą karta— 
kv. No. 46 

4. Torontiečių Lietuvių (Toronto, Ont., Cajm-
da) per V. Jusaitį paaukota ir prot\ Volde
maro ir kun. Žiliaus vardu pasiųsta—įrašy
ta "Lietuvos Valdžios" sųskaiton—kv. 
No. g5 * 

5. Nežinia keno kal>eliu pasiųsta per Amerikos 
" I rv ing National Bank" ir Paryžiaus "C'ox 
& Co. Banką" pro f. Voldemaro vardu, 
Lietuvos Delegacijai, su pažymėjimu " J u r 
gio Rėkaus naudai" Fr. 3,718.00—Įrašyta 
"Delegacijos Reikalų" skyriun—kv. No. 
81 " 

» (Reikalinga iš Amerikos paaiškinimai). 

75,00 

75.00 

1,115.45 

;VT 18.00 

Bendra suma Frs. 18,814.45 

Viso Fr. 7SO,(HK)9.05-fi:2,10UH)-|-$2,!)00.00 

B. Iš KITUR GAUTOS DELEGACIJOS 
REIKALAMS AUKOS. 

1. Calchrell, K. L, Amerikos S. V. diplomatas. . . Frs. 
(Bus daugiau) 

2(10.00 

dama svetimam krašte ir pa
pildė virš minėtas klaidas, ku
rias Ona priminė. Kai-kurio 

Visųpirma vaidinta "žifcĮpasakojo, k a ( i k a i P kurioms 
moterėlėms net ir ašaros is 
akių pradėjo riedėti. Progra
ma užbaigė tautiniu himnu, ku
ri atsistojus atgiedojo visa 
publika. 

Po to sekė pasilinksminimas. 
Vedant p-lei M. Kvetmskiutei 
ir Ig. K. D. buvo žaista žaidi-

ILLINOJAUS FARMOS. 
80 akru 5 kambariu namas 

didele barne ir kiti budinkai, 
upelis bėga per fannų. 60 dir
bamos 20 ganiklos ir miško. 
Vertes $8000, parsiduoda už 
$4500. 

240 akru visi nauju budin
kai, 40 akru sodo 8 metų se
niūno, tvoros geros ir geri lau 
kai lygus 200 akru dirbamos 

Daiig žaidimų kewaiue-pr miškas, ganiklos, gyvuliai 
mašinos. Netoli miesto kaina 
$6000 įmokėti o likusius 10 

CICERO, ILL. 

minaif ' L . ir tt. Čia jau nevie
nai lietuvaitei prisiminė jos 
gimtiiiA šalelė. O gal begyvcn-

ciai pirma kartų pamatė. 
Beje, pasidarbavimu niusų 

gabios vytės buvo pogamiuta metų 6% 
skanių užkandžių ir šiltos ka-j 160 akru žemes, vienas na
vos. Žodžiu sakapt, vakaras mas 6 kambariais antras 3 
tikrai šeimininis. Žmonės, kiek kambariai 2 barnes ir kiti vi-
teko pastebėti, buvo patenki n- dutiniai budinkai 6 akrų so
tį. . das žeme lygi, netoli nuo mie-

Daugiau tokių vakarų. *to- Parsiduoda su gyvuliais 
Starkus. *r m ašmomis $ lw00 {mokėti 

$5000 likusius ant 6%. 
15© akru 3.-4 mylios nuo miesto 

geri budinkai gera žemo geras miš
kas ir ganįkla. Farftta verta visuomet 
$15t#«0, dabar parsiduoda su gyvu
liais ir mašinomis uė $8000, jmokėti 
reikia $30«<* o l ikusius and 1% per 
5 metus. 

96 akrai ant maino j miesto pro-
perte 5 kambariu namas cementinis 
beismentas. nauja barne visi kiti bu
dinkai nauji, arti prie upės 13-4 n u o 
mi«»to ir ąelžkelių, kaina $9000, y-
ra $450.00 skolos ant. 3 metu $1000, 
reikia. įmokėti, o narna pri imam už 
kitus l ikusius piningus. 

Meldžiu kreiptis J mūsų ofisą mes 
turiuje 100 farniu ant pardavimo ir 
ant atmainimo. Mes vežiame .žmones 
kas savaite ketvergais tiesiai pas pa-
čius' fartucrius taip kad galite tiesiai 
nuo farmeriu nusipirkti. Tamsta nie
ko nereikės mokėti farmeriai m u m s 
už tai užmoka. Kreipkitės pas \ 

F. N. R. CQNST. CQ. 
840 W. 33rd St. Chica«o, m . 

P. Burneika. 

Tautos Fondo ir L. H. Kry
žiaus nepaprastas susirinkimas 
įvyks panedėlyj, kova 1 d., šių 
m., įhr. Antano parapijos mo
kyklos kambariuose 7:30 vai. 
vakare. 

Visi nariai ir kas tik ližjau-
ėiat prakilniam daroui, esate 
kviečiami į šį susirinkimą lui

no? Aš tave užauginau, savo u u pribūti, nes turime daiiii 
rankomis užneŠiojau, savo duo
na maitinau, gėlėmis ir miškais 
dainium, paukšėių dainomis ra-

svarbiii dalykų aptarti. 
' T. F. ir L. R. Kr. Vald 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

R E I K A L A U J A 
MERGAITES 

16 mctij ir suvirs pastovios 
Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7 :30 iki 4:30 
Puse Dienos Subatoj 

. $14 Savaitėj mokinantės 
Nuo Stukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintcndents Office 

Sawyer Biscuit Conipany 
1041 — 1049 W. Harrison 

> » ! » • — • • • • » • »m m m*m-m. • « 

K-

REIKALINGOS 
MOTERIS IR MERGINOS 

del kngvaus 
AHSEMBL1JS'G—UŽSAKYMŲ PILDYMO 

WEDGING—PILVCH PRP!SŲ 
PRITYRIMAS NEREIKALINGAB-GERA 

UŽMOKI ^TIS—U VARI APYLINKĖ 

THE B0YE NEEDLE C0MPANY, 
4343 Ravenswood Ave., Cbkago, 1H. 

REIKALINGI . 
Apprentico moulderial Jr core-ma-

kerlai. Turi būti tarpe 16 Ir 21 metų 
senumo. Gera užmokest is ir įrreltas 
pakylimas. Labai gera pio&a išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 
Jos. A. l i iudy Foundry Co. 

43t!i St. & S. W e s t e r u Avenue 

TclefoMM PaJlnuui S66 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietom Deatittu 

1 0 M 7 8 o . Mlrtotgfcn, A T e n a e 

VALANDOS: » Iki 9 -mkmr*. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Prie statymo darbo. 

WESTERN ELECTRIC CO. 

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

R E I K A L I N G I 
l*rltjTC "Shcarmen" dįrbti junk 

yardoj, mokest is $6 į dieną taip pat 
rtvkalinfi:i prityrę leiberiai, mokest is 
$5 j diena. 

J. \ iuuUiuan. 
1312 \V. r>9t!i Street 

Telefonas Wentwortl i 1885 

Fabriko moijĘrinos—(iora 
mokestis mokiuauties. 

Trumpos valandos. 
Northwestern Car Seal Co. 

108 N. Jefferson St. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy8 Graborlua patarnauju, laido

tuvėse ko pi»lauaia. Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o mane darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, U i 
Tei. Gaaal S1M. 

DR.S.BEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampaa S. Leavltt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandai 1—6 ir 7 Iki t vakar*. 
Residensija: 

3 1 1 4 W. 42ad St. 
Telefonas MdKinlcy 498S 

Valandos: iki 20 išryto. 

3K 
• * - -

j . p. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
464* S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Renei—įW 10S00 «o, H l « U f « A r s . 

Telefeose Itillnutn 341 Ir PmUmea 31SS 
Chicago j : 451 & So. Wood Str. 

Tik įK.etw*rzo vnkake nuo 5:30 iki ', 
Telefenae Tardą 711. 

n* »m 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

K a m p . 4 t Coort 
Res . 1229 W. 4,9 A r ė m e 

Telefonas Cicero 3«6« 
Ofiso Cicero 49 

KAIJ1AME LIETUVlftsLAl 

M 

Bcsid . 933 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarkct 3544 

PAIEŠKO 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del J\mų aki]}. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krtr 
*v. kuomet skaitai ar siuvi ar t a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą, kaina 
net taip žemai net iki $3.00. » 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ikiamas dykai . 

Kampas 18-tos gatvės . 
3-čios lubos virš Platt 'o apttekos. 

Kambaris 14, 15, 14, 17 ir 18 
Tėmykttc į m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki • 
vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

11 
I • • • • 
I • DR. A. A. ROTH, [ 

r~~" " 

Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
• a i l r a ir visų chroniška l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted Si.. Chicago 
Telefonas Drever M 9 3 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. KedėUomis 10—13 d. 

• • 

V. W. RUTKAUSKAS Š 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salk Street 
Kambaris 324 

Tei. Central 8390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tei. Yards 4881 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

I'aioškau A. Sniug:dino, jis yra 5 
pėdii 9 colių augSčio bliedno veido, 
kreivą, nosi ir tamsių plaukų. Jis at-
važavo iš Chicagos į Rockfordą 111. 
j is apsigyveno ant vieno kambario 
su manim apie pora savaičių ir vė
liaus dingo pasi imdamas mano $79.00 
viena čekį $11.00 ir gera laikrodėli. 
Kas užtemytumet toki žmogų malo
nėkite pranešti o gausite $10.00 do
vanų. 

Jonas Warekois 
411 JJncom Ave. Km-k f oi d. III. 

Telefonas Maut 3808 

tiei»s Vargonininkas ieško vietos 
kuriam iš gerb. Klebonu butų rei
kalingas malonėkit atsišaukti šio an
trašu: 

Juozas Brazaitis. 
527 W.PMain St. AVestville Dl. 

Paieškau Juoaapo Makaro, paei
nančio iŠ Lietuvos, Tauragės apskri
čio, Pajūrio parap. Nedajų kaimo. 
Turiu iŠ Lietuvos laišką nuo jo mo
tinos. Meldžiu atsišaukti, arba pra
nešti apie jį. Iš kalno tariu ačiū. 

Antanas Norlmtas 
4625 So. Marshfield Ave. Chicago. 
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I PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. 
Išbandyk šį naują išradimą. 
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VYRAI IR MOTKKYK, ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskana h-
sulaikymui plaukų s l inkimo? 
IEŠKOK PAGELBOS. K U R G.VL1MA RASTI. 

< .; ;_ .i *>** .^.^i^icius*a gyduole nuo 
pleisaanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, sustiprina 
plonėjančiu* plaukus, padaro juos labai šve is ta is 
ir briljantavai blizgančiais. 

JMTĖMYK.! Žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai g\ a rantuoja S<>n-Kayto PI s alfa Toaika, 
j o g .fis g re i t a i i r visiSkai p r a š a l i n a p l e i s k a n a s ir 
sulaiko plaukų slinkimą. 

VISUOMET reikalaukite Se»-Kayto Plauku Toni
ka pas barberius ir aptickose arba pirkite iš agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oa. ( p u s ė svare ) boa -
kutė parsiduoda už $1.00; 4 oz — už 60c. 

Išbandymui jo gerumo, išpirkite šj kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes pri
siusime sampalą. 

I 

I 

T H E SEIf-RAYTO COMPANY 
•617 Wad<- Park Ave., CIevcland, Ohio. 

Gerbiami šiuomi aš prisiunčiu j u m 10c. vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SJįJK-
RAYTO PLAUKU TONIKO. 

Vardaa 

Adresas / 

Miestas Valstija 
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^ ^ N T ^ P A R D A V I B i a ^ ^ 
PaVsitluoda geležų ir Maliavos krau

tuvę, iš priežasties mirties vyi*o. 
Krautuve lietuvių apgyventoj vietoj, 
už žemiausia preke kaip galima. 

Norintieji gsros progos atsišauki
te 
45a* S. \WMH1 m. Tek Yards ^850. 

r* 

Ant pardavimo medinis namas, 
vieno pagyveno 5 kambarių. Parsi-
duos labai pigiai. Taippat lotas ant 
44 tr OaMforniu Ave. randasi prieš 
Lietuviška bažnyčia. 

Atsišaukite tuojaus šiuo adresų: 
Jonas VaJsfctM. 

6443 S. \VasIitcjiaw Ave. . CliiuBtfo. 

FLORII>ET
V 

MELBA 
jThe Cigar^Supremc 

At the price FLOR D& MELBA iš 
better, bigger and more pieasing 
than any mild Havana cigar 
CORONA OR \£\^ OTHER SlZES 
SELECTOS SIZC T\I DirrKKENT Pmcrs 
Aak your de s l t r for ytmr i * v » n ( e si? t 
Jf y o u r dealar can» supply yo*.**rite • j , 

\ LEWIS CIOAR MFC CO l4«wark.N.J 
Ur^est Jr.dapendsni Cigar Faclory m the V»torid. 

file:///iuuUiuan
file:///Wmh1
file:///VasIitcjiaw
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS Į D A R D I E N O S Š V I E S O S 
KLAUSIME. 

Pirmadienis, Kovas ld., 
Šv. Albinas. 

Antradienis, kovas 2 d.. 
Šv. Simplicijus. 

CHICAGOJE PAKELIAMAS 
SVAIGALŲ KLAUSI

MAS. 

Atsiranda daugiau priešginy-
bių. 

Kai-kurie aldermanai reika
lauja referendumo. 

ducagog miesto tarybos ju
ridinis komitetas užvakar 
padarė geroką siurprizą. Jso-
mus vieną komiteto narį visi 
kiti vienbalsiai išreiškė min
tį, kad svaigalų prohibieija 
yra blogas daiktas, kad pro-
liibicijos konstihieijinis a-
mendmentas turi but atšauk
tas, kad svaigalų klausimas 
Illinois valstijoj turi but iš-
lišta* referendumu. 

Tasai komiteto nusprendi
mas nors nėra ofieijaljs, bet 
jis turi daug reikšmės. Tas 
liudija, kad eia nėra stipraus 
pastovumo. 

Kuomet šalies kongresas ta
rėsi visatinos probibieijos 
klausime, svaigalu mylėtojai 
nepakėlė savo balso, nepro
testavo ir nesakė, kad tas bu
tų kenksminga šaliai. J ie ty
lėjo net ir tuomet, kuomet 
kongresas pravedė visatinos 
prohibicijos įstatymą. Tylėjo, 
kuomet valstijos lenktyniau-
damos ratifikavo tą įstatymą. 
Nieko pikta nematė, kuomet 
valstybės departamentas vals
tijų ratifikavimą patvirtino. 

Tuo tarpu šiandie pakelia 
protestus, t kuomet tas įstaty
mas jau pilnai veikia, kuomet 
šalies gyventojai ima apsi
prasti su proliihioijos stoviu. 
Ir jie dabar mėgina Įstatymą 
sukoneveikti ir išnaujo atgai
vinti bravarus. 

Tiesa, kituomet Chicagoje 
buvo pravestas referendumas 
svaigalų klausime. Svaigalų 
šalininkai laimėjo. Bet tasai 
referendumas buvo atliktas 
tuo metu, kuomet jau buvo 
pradėta šalį apsansinti, kuo
met tas balsavimas neturė
jo jokios reikšmės. 

/Aldermanas Cermak, komi
teto narys, pareiškė, kad be
pig stovėti už probibiciją to
kiems žmonėms, katrie šian
die turi prisikrovę užtekti
nai svaigalų. Bet paklausk 
žmogaus darbininko, kurs ne
turėjo ištekliaus įsigyti svai
galų, ką jis pasakys. 

Aldermanai sakosi, jog jie 
svaigalų klausimą pakelia to
dėl, kad to reikalaują nuo jų 
patys piliečiai, katrie juos 
išrinko atstovais miesto tary
bom 

Nebus lengva Ohicagai pra
vesti parėdymą, kad vasaros 
metii eia laikrodžiai butų nu
statomi viena, valanda pir
miau, ty. anksčiau. 

Priešininkų eilėn stoja ir 
pasta.»Pastos valdininkai pa
skelbė, kad jei Chieago turės 
nuosavą laiką, tuomet i visus 
mieste ofisus laiškai bug .pri
statomi vėliau^ ty. sulig fede-
ralio laiko. Iš to turės nuos
tolių didžiulės kompanijos ir 
įstaigos. 

Sako, nors Chicagos laikas 
bus atmainytas, bet federalis 
laikas visoj šalyj paliks tas 
pat kaip buvęs. 

Taigi eia ir susiduriama su 
svarbiausiuoju klausimu. 

Kiek palaukus gal atsiras 
ir daugiau visokių priežasčių, 
kenkiančių tani sumanymui. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIĮ) 
KOLONUI! 

ŽIŪRĖSIM, KAS LAIMĖS 
LENKTYNES. 

$1.26 VALANDOJE. 

Namų statymo kontrakto-
riai sutinka darbininkams mo
kėti po $1.25 už darbo valan
dą pradėjus birželio 1 d. Kai-
kurie jau ir dabar moka. 

Kontraktoriai sako, kas 
jiems galvoje. Tegu darbinin
kai ima kiek nori. Už tai nu
kentės pati visuomenė. Nes 
kontraktoriai pabrangins savo 
kontraktus. 

Tokie darbininkų augšti rei
kalavimai visgi turės prilipti 
liepto galą. Nes žmonėms jau 
ir šiandie negalima pasistaty
dinti namų del nepaprasto dar
bininkų pabrangimo. • 

Kaip-gi bns toliaus? 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

PIENAS VIENU CENTU 
PIGESNIS. 

Su šiandie, kovo 1 d., pienas 
atpiginamas vienu centu kvor
tai. Vietoje 15c. bus mokania 
tik 14c. 

POLICMONAS PATRAU 
KIAMAS TIESON. 

Policmonui Henry Milės 
Įsakyta stoti prieš civilės ta
rnybos komisiją. 

J is kaltinamas, kad praeitų 
rinkimų dieną Orogano bilijar-
dinėj gerokai surėžęs Artliu-
rui Sullivanui. 

VALSTIJA DUODA $5,000 
ATLYGINIMO. 

Bet ką tas reiškia suij'ginu 
su kentėjimais. 

Jackson. Miss.,* vas. 28. — 
Pirm dvidešimts šešerių metų 
arti Coluinbia, Miss., nužudy-, 
ta s \YL11 Bačkelėj. Žmogžudy
stėje infarta ūkininkas (far-
merys) 'Wi\\ Purvis. Buvo . j į ]^ 

'* Ratas ratą veja, kad ir ve
ja nepaveja." Tai sena lietu
vių patarlė. Bet t a patarlė pri
taikinama tik prie vieno veži
mo, kurio paskutiniai ratai ne
paveja pirmųjų. Čia ir pasar
ga. UI tai ir nemanyk, kad su 
savo ratais negalėtum pavyti 
kito vežimo ratų. Ne tik pavyti, 
bet dar ir pralenkti, jei gerai 
įjudinsi šyvį. Bet, saugok Die
ve, nesileisk galvon tos min
ties savo vežimo paskutiniais 
ratais vyti pirmuosius tavo ve
žimo vedančius ratus. 

Dabar Chicagoje įsijudino 
daug vežimų, įsisuko daug ra
tų, ratukų Lietuvos Valstybės 
paskolai. 

Bridgeporta-s iki šiol pasiro
dė didžiausiu ir greičiausia be 
sisukančiu ratu. Nestebėtina, 
nes jis yra tikros aukso mainos 
lietuvių Amerikoje. Antra sa
vo didumu—tai žemaitiška 
Town of Lake. Jos ratai antrą 
vietą užima šioje garbingoje 
lenktynėje. J i nuo Bridgeporto 
skiriasi tuo, kad neturi tiek 
daug pralobusių pramoninin
kų, bet apie žmonių turtingumą 
nė kalbos nėra. Kaip girdėti, 
daug Chicagos bankų jos do-
lieriais užkimštos. Bet nedide
lis Brighton Parko ratas pavi
jo ir pralenkė didelį Tovvn of 
Lake ir kitas sau lygias, bet 
turtingesnes, kolonijas. 

Aštuoniolikta ketvirta iš ei
lės. Jos piliečiai beveik visi 
darbo žmonės, tai ir ratas jos 
atsistojo ketvirton vieton. Bet 
kad joje gyvena tikri Lietuvos 
patrijotai, tai nėra abejonės. 
Htai ir pavyzdis. Atsilankius 
Lietuvos Misijai, vienas iš tu 
darbo žmonių nusipirko Liet. 
Laisvės Pask. 4x)iių už pusan
tro tūkstančio'dolierių. Aišku 
kaip diena, kad netik pirkliai, 
bet ir bankieriai nesumušė jo 
patrijotizme. Jei giedras oras 
pasitaikys, kelias bus sausas, 
labai galimas daiktas, kad ji 
bandys lenkti ir didžiules. Kad 
ir ne pralenks, bet ir nepasi-

mės pamatyti ir šį veikalą--
"Vakarienbutis ." 

Įžangos ženkleliai jau parda
vinėjami. Juos galima gauti 
kiekvienoje parapijoje Chica
goje pas kiekvieną tos draugi
jos narę. 

Rėmėja. 
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Iš LABDARYBĖS 5-tos KUO 
•POS SUSIRINKIMO. 

suimtas. Atsirado visokių liu
dininkų prieš jį. Teismas pa
smerkė miriop. 

Atliekant egzekuciją (ka
riant) nuo pasmerktojo Pur-
vio galvos nuslydo virvės kil
pa. Purvis krito žemyn, bet 
išliko sveikas. 

Po to jo advokatas, pasi
remdamas faktu, kad tasai 
pat žmogus už tą patį prasi
žengimą negali but dukart 
baudžiamas, išgelbėjo Purvį 
nuo mirties. Bet nelaimingasis 
vistiek buvo uždarytas ligi 
gyvos galvos -kalėjimam 

Praėjus keletui metų kitas 
ūkininkas, ant mirties patalo 
būdamas, išpažino, kad tai jis 
nužudęs Buckeley ir todėl 
Purvis nekaltai kenčiąs. 

Suprantama, po to Purvis 
buvo išteisintas ir paliuosuotas 
iš kalėjimo. 

Dabar Mississippi valstijos 
legislatura nusprendė tam 
žmogui atlyginti—duoti $5,-
000 už tai, kad jis nekaltai 
kentėjęs ir dar galėjęs but pa
kartas. 

Tai ko pasitaiko margam 
pasaulyj, 
kūnas neteko sąmonės. 

Augštumbje jis padarė re
kordą. 

EATONIC 
Po valgiui neužmirftk, k*d geriau

sias vaistą* tavo skilviui yra EATO
NIC. Prašalina visus nesmagumui 
suvirškinimo, o tas rslškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptlekoriua 

Kitos kolonijos, su mažes-
ninis ratukais, ir-gi švilpia 
kiek tik gali. Žiūrėkit ką daro 
VVest Side, North Side, Cicero. 
Net dulka. 

Dabar ve kas indomu. Kat
ras vežimas ims pirmenybę! 
Ar tas, kuris smarkiai pradė
jo, ar kuris palengviaus. Man 
rodosi, kad tas laimės, kurk* 
arklys bus geriausias, gaiviau
sias. Su kuinu toli nenusivary
si. Bet ir įsiganę greit išlėpsta. 
Čia reikia tikro lietuviško ar-
tojaus trauktuvo. 

Berašant atėjo mintis, ką-gi 
socijalistai darys! Vienok men
ka iš jų nauda. J ie ir vasarą su 
rogėmis važiuoja. 

Truputėlis. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija rengiasi prie 
senai laukiamo vakaro. "Vaka 
rienbutis," Kristaus kančios 
dramą vaidins Šv. Kazimiero 
Akademijos auklėtinės kovo 21 
d., Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. 

Senai jau esame patyrę Šv. 
Kazimiero vienuolių pasišven
timą, kaip stengiasi jos mūsų 
jaunimą doriškai išauklėti, 
įdiegti į jų jaunas širdis meilę 
Dievo ir tėvynės. Tat-gi ne pro 
šalį bus pamatyti ir veikimą tų 
auklėtinių. Daugeliui jau teko 
matyti mųs seserų surengtus 
vakarus, jų auklėtinių gabu-
mus.Tat-gi,,kas gyvas, stengki-

Sekmadienyj, vasario 22 d., 
š. m., Labdaringos Sąjungos 
5-tos kp. įvyko susirinkimas. 
Posėdis buvo neskaitlingas, 
bet gyvas. Reikia pažymė
ti, jog pastangomis p. B. Jakai
čio prisirašė keletas naujų na
rių. Žiūrint į Lalxl. Sąjungos 5 
kp. nejauku darosi. Iki šiol 
Bridgeporto pirkliai, 'rodos, 
nė žinote nežinojo, kad yra 
Labdaringoji Sąjunga, kad yra 
našlaičiai, kuriais Ji rūpinasi. 
Bet dabar jau labdarybės bal
są, vardan našlaičių, pradėjo 
išgirsti ir pirkliai. Štai pra
eitam susirinkime p. Masalskis 
(graborius) patapo amžinuoju 
nariu. Koks tai gražus pavyz
dis kitiems pirkliams. Kiek 
tai pas mus, Bridgeporte, yra 
daktarų, advokatų, krautuv-
ninkų, mėsininkų bei groser-
ninkų, laikrodininkų ir kitokių 
pirklių, sunku butų ir su
skaityti. Bet kur jie yra? Kada 
darbo žmoneliai aukas kloja 
del pastatymo našlaičiams na
mo, tai mųs pirkliai, kurie 
minta iš mųs darbo žmonelių, 
to nė nemato, nė negirdi, nė ne
žino. Darbo žmoneliai jau iš-
šėmo savo kišenius aukodami 
po šimtinę, kitas ir dvi. Dabar 
jau pirklių eilė. Tai-gi pirk
liai, sukruskite! Tapkite ir 
jus Labdarybės amžinais ar 
garbės nariais, o tuomi nutiesi
te pamatą našlaičių namui. 

5 tos Kuopos Pirm. 
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

s> 

AR Ž I N A I * 

kad tas yra visiSkai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pasiųsti piliigų 
saviškiams Lietuvoje? 

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

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios: 
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$2.00 * 2,000 ;. auksinų 
4.00 3,000 
6.00 * 4,000 
8.00 6,000 

10.00 9,000 
20.00 12,000 

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS 
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40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
150.00 
200.00 

. 

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j vieną me
nes) laiko. 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

| Lithuanian Sales Corporation 
| 120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS. | 
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Iš S. L. R. K. A. RENGIMO 
KOMISIJOS SUSIRINKIMO. 

• ' • • 

Vasario 21 d., s. m., L. D. S. 
29 kp. krautuvėj, 901 W. 33r<! 
St., Chieago, IH. įvyko pasita
rimas. Besitariant paaiškėjo, 
jog darbas yra varomas pir
myn. Paaiškėjo, jog L. Vyčių 
Chicagos Apskr. choras vie
nam vakare apsiėmė išpildyti 
programą. Antro vakaro pro
gramą išpildys L. Vyčių Chica
gos Apskr. Dramatinis Ratelis. 
Galima tikėties, jog kaip Lietu
vos Vyčių Chicagos Apskr. cho
ras, vedamas kompozitoriaus 
p. A. Pociaus, taip ir Drama
tinis Ratelis, vedamas p. Bal-" 
sio, seimo vakaruose pasirodys 
kuo nors nepaprastu. Tai-gi vi
l i S. L. R. K. A. nariai ir na
rės, ypatingai Chicagos Apsk., 
ruoškimės iškalno prie tli va
karų. Vakarai įvyks birželio 17, 
18 ir 19 dienomis, Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. 

Toliaus komisijos tarpe buvo 
permatomas reikalas šaukta 
1-mo Chicagos Apskr. susirin
kimą. Pasirodžius, jog jau ir 
reguliaris susirinkimas netoli, 
užtai sutarta palaukti. 

Sekantis Chicagos 1-mojo 
Apskr. susirinkimas įvyks ne
dėlioję, kovo 7 d., 3 vai. po pie
tų. Visos kuopos, kurios pri
klausote prie Chicagos Apskr., 
malonėkite prisiųsti atstovus, 
nes šis susirinkimas bus vienas 
iš svarbiausių. Čia reikės daug 
svarbių dalykų aptarti kaslink 
seimo ir tt. 

Aps. Rast. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Vasario 24 d. Šv. Kryžiaus 
bažnytinėje svetainėje Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos 1 skyrius laikė susi
rinkimą. Beveik kiekviena na
rė", atsilankiusi susirinkiman, 
atsivedė po naują narę. Sekan

čios paliko Šv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjomis: M. Lato-
zenė, J . Stirbaitė, K. Gidminie-
nė, J . Metrikienė, S. Skrode-
nionė. 

Apart kitko delegatės Į Cen
trą pranešė skyriui, kiek pasi
darbavo praeitais metais Aka
demijos Rėmėjų skyriai ir ko
kia buvo nauda. 

Taip-gi pranešta apie ren
giamąjį vakarą, kuris įvyks 
kovo 21 d., Šv. Jurgio parap. 
svetainėje. Bus perstatyta mis
terija "Vakarienbutis ." Šis 
veikalas dar pirmą sykį Chica
goje statomas scenoje. Tat ne
pamirškime atsilankyti. Galima 
tikėtis^ kad nei vienas nebus 
užviltas. . Rėmėja. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą1' arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigu Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklą nemažiau kaip u£ 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašte arbto 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną j . 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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Biznieriai garsinkites "Drauge." 
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE (JHICA6DJE 

F l A t L OUBBN KONCBRTINA 

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

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVER 7809 
m 
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