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Jis sako, bolševikai užims 
są Siberiją.

vi-i
Lenkai

Gal keliausiąs iš ten Buchar 
tan.

i
• I

ANTROJI LAIDA.

METAI-VOL. V. No. Su

priversti taikinties su
bokevikais. Nupuolė žymiai Anglijos pini

gai.

turėtų būt priemone išpild.vti 
įiepaprastųsinH taikos *utar- 
tie# sąlygas.

Kalapgi dabar tu* kluusi- 
iuiih pakeičiamus galutinu de-

~ • įfinitive forma, tad jam «lnu-
v“fi- ’*• Į ginu nieko nelieka, kaip tik re-

zignuoti ir keliauti namo. 

Laiškas Millerandui.
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nenori nei klausyti apie 
išdavimą vokiečių
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i urKijoj raKyia DoiseviKai

Paryžius, vas. 5. — čin 
keliavo iš Silivrijus gen. 
da, buvęs čekų-slovokų 
ps . <** ■• »• ‘

(kino, talkininkams visą I JL ” ’ I
■ StiH-rtjoji*- ReikmnVu, knd lai- hF»O tū IViiest”. 
įkininkai jiagrlbėtų is-ktims- 
Į-slovaknms apleisti Sitaųiją ir’ 
luirkelinuti namo.

•’ Gen. Gaida veikiai iškėliau* 
Prngon. Čekijos-Slovnkijos so- 
stinėn.

Ji# yrn įsitikinęs, jog trum
pu laiku bolševikai užims vi-, 
#ą Siberiją net ligi Ramiojo , 
vandenyno. Pasak j<». šiandie 
Siberijoje nėra tokių stiprių 
elementų, katrie galėtų pasi 
priešinti bolševikams.

I Japonų kariuomenė ntaime- 1 
tė į Cliitn. rytuose nuo Irkuc- , 

į ko. Tas reiškia, kad jie negins 
ežero Baikalo linijos.

Bet pačioj Japonijoj gyvuo
ja ir darbuojasi stipri milita- PREZIDENTAS APSAUGO 
rinė partija. Ji stovi už įsimai-! 
šymą Siberijoje.

Kazokai niekam tikę.

“Man yrn žinoma*’, pasa
kojo gen. Gnida, “kad šiandie 
Japonija Siberijoje turi ne 
.Ui.lttUI kn>t-i\ iij, nni]- j.riti *5- 
kosi, liet 60.000.

“Gen. Semionuvo kazokai 
yrn be jokios verhrs. Jie 4*' 
disciplinos. l»c idealo ir be jai- 
trijotizmo. Be japonų miksa 

.vargiai butų galima tuo# ka
zoku# {palaikyti krūvoje.“

Revoliucijonierių valdžia.

Toliuu> gen. Gaida pasako
jo, knd adm. Koiėako vedmun 

i valdžia buvo netikusi. Todėl 
i ir nestcls'-t ina. jei Irkucke, kuo j 
inet ten nusikraustė Kolrnko 
valdžia, prieš tą valdžią jm- | 
kelta revoliucija.
Revoliurijonieriai suarė*tavo 

Kolčaką ir keletą jo miuiste- 1 
rių ir #nv<» rankostui paėmė 1 
valdžią. 1

Ku# dalmr veikiasi Irkueke, 
gen. tinidn nežino. Tik, juit- 
virtina žinia#, kad adm. K<»l- 
čako valdžia pragaišo anj vi- 

" sados.

Ii anftirejskimu visgi numa*-atskiriu talkininku viešpatįiu.lGaida — Kolčako priešininkas, 
tatai vokirfi.) 7r taip: - Į OsHi )dkM ta.

vo ndin. Kolčako valdžioje Si- 
lierijtije. Kolšaka* savo nnsicii- 
tuąiu pasinslė tikra# autokra
tas. Viską norėjo valdyti !•«♦# 
viena#.

Gen. Gnidni nepnriko toks 
adminilo pa#Mgimas ir Jis re) 
kalavo, kad Siberijoje butų 
Huiauktn# steigiamasis nišų 
susirinkimą#. Dar reikalavo, 

-Jriis’vckie *fca<1 i*“ nn-kelbtn «aro
žmogžudystėse, | valdžios principu#.

. Adin. Koh’aka* nepaklmi#/’ 
Itų reikalavimų ir gen. Gaidą 
paiiuosuvo u» vadovyste* ėekų- 
slovakų kariuomenėje.

Po to Gaida mėgino sukelti 
Įrcvoiiuciją prie# Koteagą. Bet 
nepavyko. Pagaliau# Gaida 
buvo priversta# apleisti Kibo-

T alkininkai kreipiasi tie 
siog Berlynan

sadorių susirinkime nutartai 
reikalanjamų išduoti vokiečių 
pavardes pasiųsti tiesiog Ber
lynan, jei atsisakė patarnauti 
vokiečių atstovybė# pintiinin- 
kax var. Lersner.

■ct -Taip ir padaryta.
Iš Berlyno pranešta. kad 

ten kuovcikuius sušaukta mi
ni Merių kabineto šnairinkinuts.

a vokiečiu taikos at

ATSISAKO IŠDUOTI TAI 
KTNINKAMS REIKALAU

JAMUS VOKIEČIUS.

i

Pareikalauta 896 vokiečių (?).

Talkininkai pareikalavo iš- 
Tuojaua po to premjeras, duot i H96 vokiečiusf?), viaus 
illerand sušaukė sjs'» ijnlėB žymiausius. armijos vadus ir

Gavę# sąrašus von Ijersncr 
tuojaus jMtrašė premjerui Mil- 

jk-lTiud laišką, pridėjo itidtttt- 
ji us jnm sąrašus ir pasiuntė at- 
įgnl-
( Ijiiške.von l^ertmer jiažymė- 
jo. kad ji;- per prnoilus tris 
mėnesius talkininkų nt.-dnvnms

| g*** •
’liką kartu žodžiu pranešęs, 
jog ta taikos sąlyga negali būt 

Ipildvtinu, nežiūrint pasekmių. 
Tuo tikslu jia padavęs visą ei- 
lę svarbių priežasčių.

Bet j jo Iniškns ir žodžio# 
talkir.iakjii neafkn-ijtę domo.«.

Tad jis dar karią pranešąs 
talkininkam#, kad jte negalįs 
būt tn priemonė, mj kokia tal
kininkai galėtų induoti Vokie-

a

stovybės pirmininkas.

Paryžius va*, .'i.—Kurt von> 
irrŲ vofeiečnptallcca. ’aUto-

\ ybė# pinitininiiHs. *ngrąžino 
prancūzų premj»>rui Millerand

• sąrašus vokii^-ių. katruo* tal
kininkai reikalavo išduot i. Są-^ijo* vyriausybei reikalaujamų I 
rašai vun Leranerui buvo in- vokiečių sąrašus.
duoti praeitą antradienį. Gale laiško pažymėjo, jog ji#

Sugrąžindama# sąrašus von reaignnoją# iš užimamo# vie 
J^rsner pažymėjo, knd ji# re- to# ir kuoveikinu^ apleidžiąs 
aignuojąs ir pirmuoju tranki- Prnneireiją.
nių iškeliaująs Berlynan.

Sušaukta ambasadorių sesija.

A<>sijon talkininkų ambasadų- kitus buvusius civilius vuliLi- 
rius. Tar.asi, kn« reikia lolian^ ninkus.
veikti gavus atgal aura šus. Išviso yra astuoni sąrašui

Savo keliu. afieijBlių žinių. vokiečių.
trųksta. Viskas veikiama pu-į Pinnųjaiu sąraše pažymėti

A 1 a* _ « « • ( • • f • • • > • •• • • ■«alapčin, norą pirmiau ir bnvo'viri tie -okiečiai', kurių reika-
tariamasi apie kovojimų pririš Jauja bendrai visi talkininkai, 
visokią slaptą diplomatiją. Kiti visi sąrašai paeina nno 

fl — L ’vi ' - —' * . I

1
Neigimo-* nopnkei, talkininkų f Anglija reikalauja išduoti 
OV*prendinio. išėmus tik nu- 97; Prnneurija ir Belgija po 

“ ]354: Italija 29; Lenkija 87; 
itiiinumja 41; .Serbija 4.

I 1’nžymėtinH tas. kad Ritų vi- 
pranešė #ų skaitlinn ineina ir tie. kut-

Lersner negalįs nieko daryti.
<

- Baronas Lersner
Associatud Prvs* atstovui, kadjry Utfkiuinkiii bendrai reika- ,
jo lūkint pitMvigiiuM* piliau au-Jnuja. 
tinka *u jo meninu išreikšta 
nuomone apie pareikalavimą 
išduoti vokiečius.

Tnsnkė, jog jKviraK ne: vie
nu vokiečio valdininko, kuria čius kaltina----- „----- .

—----------------------- ---------- ragvMtėw, ph'4imuoM*, gyven-
imummmnmimminNnnnnm 'leportavimę. mie-tų nai- 
IIA ADDIIDINC Cl i*-nwki<u»-.IJA ArnUl Irto r!“ me. žvėriškam apsiėjime mi gy

HTC1KIIPTIIVA '•'!**“’ir "• . . ..ntrvniv ■ * • tįt mnocnmirgo ir JAHrnnannto
------------- reikalauja Pranmaija ir Relgi 

onas, va*. 5. — Anglijo# ja.

Kaltinami ui visokias 
piktadarybes.

TnTktidnkni tuo* vh

ĮĮM—MM——1 .... MU
rinusybė patvirtino visus #u-| Beihmann-Holh»'ego. buvu- 

manymu* (pienu*), sulig ku- šio kanelierm. viena Belgija, 
rių bu* fina nm rojama prekyba, Afirlijn admirolo Tirpitz ir 

H ijfttmja r Vinv» ėi»ė» kitų, kaip Lili Mšą
__ _ __ • » į Į » ♦ ___ t • *_ *»*

nW.
--------- -

Washington. va#. 5. — Nat- 
i vhnl Acruviaiiun of Ciolturr* 
uimiininkas Stein i» Chieato

jog araoinuv

Londonas, vas. 5. — Angli
jos karės ofi-as gavo žinių iš 
Tvi" “A S v »••■ •» 'r * 

riiinmenė esnnli dnr tolokai

Be to, prnn«-<ta, kad liolše- 
■vikni paėmę Nikolajevą 
mnraiioją nnt < tčakovo.

Klausime lenkų taiko su 
;ludševikabš talkininkai prieš 
tą taiką nieko netnri. Tai pn-. tj|- *3 ;>3 
liekama apspręsti patiems 
lenkams.

čin išreiškiama nuomonė, 
knd lenkai negali nei pradėti 
karės su bolševikai#. Nes ki
taip l#‘nkij» butų sutruškintn. 
Talkininkai negali <luoti pa- 
gelbos. f

Tad lenkams nieko nelieka, 
kaip tik taikinties. Tuo lah- 
jnu reikia taikinties. kuomet 
Estoniju susilaikė.

Denikinas atsidūręs Bulgarijon
IMSIĄ VEIKTI TURKŲ

—
■es- Jie paskelbsią “svertąją u- 

rę” prieš Angliją

TAS NUO INFLUENZOS.

New York, va#. •"». — čia ux-

biržoje išnaujo pakelta sensa
cijos. Paskelbta Enropo- liu 
pinigu kurmis taip maža#,

,r kokr nekuomet dar nėra bu- 
vęK

Vakar Anglijos sterlingų 
svaras buvo apkainuojatrui* 

Prancūzų franku* 
14’ į cento; Belgų franko* 
14*gr. Italijos lira 17c. Kitų 
knrėj dnlyvavusių šalių pini
gai turi labai mažą vertę arba 
nei kokius.

Dėl to Anglijoje |mkilę# di
dis trukšmiis. Londonnii kon- 
ferencijott sukviesti finansi
niai eksjiertai.

Eurojio.* šalių pinigų kaina 
puola Žemyn todėl, kad to„ ša
lys jwrdaug išlvidtiMo# 
rinių pinigti. katrų tegali pa
dengti su aukso atsarga.

*

Washington, 5. — Dr. 
Grayson pranašė, kad prrii-j 
dentas Wii#ouas pagavę# šaltį, 
ir vos apsaugota* nuo influ-i 
enzos. Ir šiandie jau nesama 
(tarojans. Tefiau.* apribuotu 
laiku jis negalėsiąs apleidi sa
vo kambarių.

NIEKO NĖRA IŠ GELE2IN 
KELIEcIŲ KONFE

RENCIJOS.

IŠTUŠTĖJO KALĖJIMAS

Policija neturi kB veikti.

Bel-
lio. Exchnngę Telvgnipl) kompairi- 
ru- jai iš Konstantinopolio pasa

liu- kyla:
nt- “.Inunnt nikių raudonoji nr- 

vyky* Bulgarijos įto-tan Var- mija artimoj ateityj juisieka 
K<>n>tnntim»fw>|į ir sutrnšlctn# 
turkų priešininkus. Turkų ImiI- 

,ševikai puškeliu’, kad pavasari 
: prieš Angliją bus pakelta 
'“Šventoji karė.’’

f •** 9
Rusų darbininkai gauna 

daugiau duonos.

Iš Maskvos gauta žinių. knd 
bolševiku valdžių su vasario 1 
visiems darbininkams, d irtum- 
tiems S valanda# dienoje, padi
dino duonos porciją ligi vieno 
svaro kasdien.

Tas atlikta liolševikam# lai-

Geneva. vas. 5. — Iš 
gradu pram>štn. jog g«*n. 

^plikina#, priešltolševikmių 
pu armijų vada* pietinėj 
'sijoj, pršcilą pirmadienį

ina. Su juo atkeliavę keli ofi- 
’cierai iš jo štabu.

I'ažymiinn. knd iš Bulgari
joj- gen. Denikinas keliausiąs 

' Rmunnijo* sustinėn Burbate#- 
įtan. Tenai jis konfemosią* sn 
rumunai* apie likimą Be**ara-! 

: bijo*, kurini grūmoja Imlševi- 
jkai

Kiek žin»»ma» Rumunija ne
kaip atsineša į gen. IJenikiną. 
kurs yra nišų monarehistų at- 
stovii*, knr* ne|iažį*ta jokių, 
šiandie nuo Rusijos atsisjeyru- 
*ių tautų. 1x4 žino tik vieną

Aurora, DI., vas. 5. — Vie
tos kalėjimas pratužtėjo. Nė
ra nei vieno kalinio. Kuomet 
pradėjo veikti svaigalų pro- 
bibieija, poltęijąi mažai liko 
iižsivmhno.

Tni bent'gadynė. Miestelio 
istorijoj ko panašaus nebutn.

5
Waahington, va*. 5. — Ge

ležinkeliečių atstovų mi geni 
raliu geležinkelių direktorių 
Hines vakar konferoneijn ]mi- 
si baigė lu* nieko. Buvo taria
masi apie iMididiniiiių užmo- 
ketdie* darbininkam*.

Apie pasekmes nieko nesako, 
nei vienu, nei kita pusė. Kon-(jr aname 
ferrncijn bus atnaujinta.

mėju# mušiu# viaunM* kari'“ 
finaluose ir geriau |Mdvąr-

i senobinę, didelę, niųmdnlinnmą 
l»u#ijos imperiją.

Lygiai taip gen. Deni kiną* priemone# maisto jjadnli- 
buvu atšinsAęs ir į Beasarabi- 
ją. O juk Be.-*arabijos nori 
Kumunija.

(Sausiu 2K d. buvo panešta, 
jog gvn. Denikinas buvęs yiabč 
gt.** J Konstantinopoli .trųjli-- 

(jos laivu).

nimui.
—— -

LENKAI STUDIJUOJA TAI 
KOS SĄLYGAS.

MIRĖ NUO MEDINIO AL
KOHOLIO.

Frceport, DI. va.s. 5.
Į — Čia aną dieną apie 211 žmo
į nių pa.-ivaišino paimtu iš;
■ I >n rz< la skut yk los s k vst i mėli u. 
t katruo plaunami veidai nu#ku- 
[tus baradaa.

5 žmonės jnu mirė ir kelio- 
liks serga. Skystimas ištirtus 

pr aname atrasta dalis medi- 
inio nlkoholio.

5.

KERENSKII ČEKIJOJE.
v ________

Praga. va*. 5. — Čia atke
liavo buvęs kitumiu-t Rusijos 
premjera# socijalista# Keren#- 
kii. Su juo atkeliavo ir buvę* 
mini.rieti* Savinkov,

Kerenskį! čia mėgins inti- 
kinti ėekiis-slovaku*. kad jie 
stipriais ryšiais susirištų *u 
rusai* su tikslu kovoti prieš i 
lailševikns.

Londonas. m*. •». — I# Var
duvos pranešama, kad lenką 
vvrinu.-ylM« studijuoja“ lmlševi- 
kų pnsiųlyta* taikos sąlyga#.

Tuo pačiu laiku liolševikų 
valdžių lenkų frontai) sutrau
kiu skaitlingą kariuomenę.

PETLUROS ARMUA ATA 
KLOJA BOLŠEVIKUS

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

TAIP NIEKAD NEBŪVA

~l'

Berne, va*. 5. — Ckrain^ 
narijonalė armija, katrai va
dovauja geli. Petlura varosi 
pirmyn Podolijoj, netoli Ber- 
diėevo, pietuose nn<, Kijevo.

NUO BOLŠEVIKŲ ATIMTA f'"111,"’’ W‘
IBKUCKAS . ... „1

; Apie tą rta žtntų gavo uk-
Londonas. vas. 5. — 1 jiik-1 informacijom biuras,

raščio Dnilv Mail korespon
dentas iš Vladivostoku prane
ša, kad čekų-sluvakų karino- 
uit-iiš atėmusi irkurką nuo 
bolševikų, katriems tą miestą 
buvę pavalę rėvoLiucijonieriai.

C'eku-^lovnkų kariuomenė iš 
rytų piiMikusi atgal pagelbėti 
ten rumunam*, serbam# ir len
ką tm*. katrie kanju.-i sn Imlic- 
vikais.

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI
TIES DONU

Į JOKIŲ GRŪMOJIMŲ NEDA
ROMA OLANDLIJAI.

Archangelskas, va#.
Bevieliu telegrafu iš Odc.*.*o» 
pranešta, kad gen. Denikino 
kariuomenė ties Donu įveiku
si bolševikų raitariją. knriai 
vadovavę generolu Biidennv ir 
Bonriamko.

Batvarkėj Jttibėgę liolševikų 
raita rijos pulkai iš mnšių lau
ko.

Rusai paėmę 6t» anuotų. 150 
kulknsvaidžių ir 8,0(>0 bolševi
kų kartūnų.

* Brussehs, nw. 4. — Tarpe

’ a 
poj ateilyj boa ratieatL^Įr' 

imi geležinkelio bėgiai.

/

Waahington. vas. 5. — Am- 
lMt#H<lorin# Wallace prm^-Ą 
kad talkininkų ambasadoriai 
pagamino naują Olandijai no

rią reikale vokiečių kaizerio:
An’bn-ndr>nnh «nko, jog uo

tą yra grynai diplomatinio tu
rinio ir utioje rmra jokio už#!- 

Ipuolimo arba griežtojo reika-
I la vimn

Notoje tad visai neprisimo- 
nninn apie diplomatinių r) šių 
pertraukimą arba blokadą. Tik 

įstatomi vieni argumentai, 
'Olandijos atsakymą.

__________________ 
PIRKITE KARES TAUF? 
MO ŽENKLELIUS (W.S S.).

L- . ■ L --T---!!.!.
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Lietuva, Rusija ir 
Lenkija.

Iš Eurųpct- nuo vit-no lie
tuvio užsiimančio politika 
gavome raštų, kurį čia tal
piname ištisai. Savo pažiū
ras j mintis išdėtąsias laiš
ke išreikšinie straipsnyje: 
‘•Pasaulis ir Bolševikai.” 
“Lenkijos užsienio reikalų

ministeriją- Pateko kelionė 
Europoje, Londone ir Paryžiu
je, sukėlė nauju.- jiolitikuj 
kombinacijas.

Prakišus rusams (Judoni- 
čui. Kulčakui ir Denikinui) 
kąra su bolševikais, jii vieton 
stoti apsiėmė lenkai, laulėda- 
,mi Alijantų, ypač prancūzų, 
.italų ir smulkesnių. Anglijo 
veda savotiškų politikų, bet į 
šį lenkų sumanytu ir prajicu- 

,zų paremtų, visų savo penkių 
'piritų nekiša. Daro ’čia tiJLj 
:k»»k to-iš jos reikalauju san-1 
Plikiai ir spaudiniu- “draugių“| 

t ’ 1-— kitų'alijantų.
-- Naujoji kampanijų prieš bul- 
sevikus, kml nuo jų upginti 

• Eurojs»- vakarus, rengiama 
^ankstyvam imrasariui po !*en- 
kijos vėliava. Jni iš šunų tu
rtą talkon eiti Rumunija, gi 
kitoje puaėja — Pabalti ja: Lie
tuva, loutvija. Estai ir Einu 

. Tam tikrus, negnrsinn- 
plačini. konferencijos Pa- 

yryžiuje iiadnrė, kud visai Pa 
baltijų salių armijai butų vie
nas vadas (estas), kad ši ar
mija butų -lipni-ištikimu spar- 
•n Lenkija* veikiant prieš 
bolševikus.

Nėra reikalo kalbėti apie 
aklų entuzijazmų, -ii kuriuo 
lenkai mano pasaulį upginti 
nno boti*.vizom ir alsiai vi i niF “ • 
tų, kaip atsilyginiuu), piurių 
Lenkijy “ori morza do mui
tą“.
a/Kaip tai jiems pavyks, ai- 
•Vrtts parodys.

, Gi kol kas aiškėja vienos 
dalykas. būtent: Lietuva turas 
rilį j frontą su lenkais, spau
džiama Alijantų, knd susidary- 
ty visame fronto Baltija-Jno- 

. doji jura stipri untibolšcvikiš- 
ka barjerą.

Atėjo mum- moim-uias deiv- 
tis sau iš Ali jau tų užtikrini
mų Lietuvos Nepriklausomy
bes josios etnografiškose ribo
se. Dnliar vienintelė tur hut 
proga diplomatijoje atkreipti 
atydų j tai. kad visųpirma rei-1 
kia patenkinti amžinai. šven- 

Mpiiaiijii* lietuvių tuulua 
grųžinti Vilnių. Gardiną ir ki
ta* lenku okupuota* šalis, jei 
norimu, kud santikiai lietuvių 
su lenksis butų stiprus, pasi- 

i , tikėtini, kad los Įveriamo* bar- 
L iero* orieš bolševikas buto Qc-

• šalis.
T MMNl I
yiyži

Į tuojau turės Paryžiuje Talkos J 

Konluruucija mulatyti Ir tai 
ant visados!

Čia pradėjome šitokių kom
panijų. Veikiame kaip išma
nydami toje ljnkmojė: Alijan- 
tai duokite Lietuvai nepriklau- , 
somybę, grąžinkite Vilnių, iš
varykite iš Lietuvos žemių ( 
lenkus, tuomet galima bus kal
bėti apie statymų ir stiprumų 
I^nkiškni-Ljetuviško burjero 
(fronto) prieš bolševikus, tuo- ; 
met galimu vien prašalinti pa- . 
vojų, kad lietuviai nesukils, 
nepaisydami jokių Alijantų 
parėdymų Lietuvoje, prieš len- | 
kils, kuomet šitiems reikės eiti 
pulti bolševikus!...

Iš Amerikos, daugiausia 
I radcjUMor- , rtHizmuittn tau ’ 
kilimu. Ji visai traukiasi nuo 
kišimus j Europos painiavas. 
Atsikando. l>el tu tai ir nūnai 
Amerikos atstovas nedalyvavo 
“iškiliučj<‘“ pasirašant vokie
čiams po Taikos dokumentais.

Mnsų — Lietuvos — reika
lui bus svarstomi greičiausia 
vasario pabaigoje, gal kiek 
ungsčiaus! Kampanija prieš 
bolševikus norima kelti anks
tybu jiavasariu.

Iš visų prisirengimų prie 
tog kampanijos galima many
ti, knd bolševikai bus nugalėti. 
Jų urmijos tarpe ir-gi dezor
ganizacija. Gi priešboiševikiz- 
mo dvasia prancuxų knreivi- 
jojo auga. Ik* to bolševikams 
nebus jokios pagdboti, atstaty
ti kraštų, kurį jie. valdyty, gi 
be tos paged bos pinigais jo- 
kis kraštas .savaime neatsike
lia po šiai audrai.

Bolševikus įveikti, turbut, 
pavyks rudeniop. Tuomet to
ji laukiama utsistujimu an’ 
kojų “obriovlennoi-fnlerativ- 
noi Rossii” (atnaujintos feile- 
rutyvės Rusijos) su Izvoiakiu. 
Sazoimvu. Ataklukovu ir ki
tais “pakraščių” klausimas ir 
;nbelnai reikalai “separatizti- 
ėeskjch nicii Rossii” (tautų 
norinčių atsiskirti nuo Rusi
jos) bus tarimui Rusijos kons- 
tituantoje.

Tad mnn utrodo, kad nms 
po tai pilį rūsiai kampanijai 
prieš bolševikus galime* likt i 
••NepriklauMHiiuis“ su “(iciie- 
rat-Gtibernatoriuui” Vilniuje. 
Atstatymo Didžios Kusi jos
pastangos stiprina: teko maty
ti rusų kaltoje dokumentų, 
kur sakoma: “Dopustim, M(J iz 
vaiccli so-paratisticinkicli naro- 
dow sinoŽet odna l’olšia aui- 
čestvovnt otdielno ut Rossii”! 
(Sakysim, knd iš visų norin
čių ntsiiialinti tautų tik vienu 

!Lenkija gidėtų išbūti atskirai 
nuo Rusijos).To dokumento ša
lininkui gyvi, turtingi auknii 
ir veikia |>n šiui dienai t Žydai 
jiems padeda.

Dcl Vilniaus kįlu prttynė* 
rusų su lenkais. Busi; politi 
kieriai žada kokias tai dery
bų. pradėti mi lietuviais. Apie 
lai šnekos kįlu Londone.

Taikos-ramybės bolševikai 
nemėgsta- ėia jų galus, kuomet 
reikia yalstyh; statyti. Nūnai 
tolševikai varyti* į vakarus 
propogandm. jei ko kito tikslo 
iicgahf atsiekti.

feiaip ar taip — reikia tikč- 
ti į tų karų lenku .«u tolRcvi- 
kais, rangties, iš jo lankti 
daug ••gero“ ir daug “pavo
jaus” ir pairutės, jei lietuvių 
••Vilniaus" dalykai nebūt tuo
jau išrišti kaip reikia! Pary
žiuje liko dviese: p. Milošas ir 
Kun. J. Domižis. Daug darbu, 
visokiu reikalų, interesantų.”

LIETUV08 LAISVES 
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Lietuvos Nepriklausomybė* šventė. T* tnMTTTVAU fl<TWA

L Tautos aventė jau artinam, ti visos Lietuvos vardu. Vienų 
.. B įayM m. sulauktas Vilniu-
Vasano 16 dieną, š. m., su-1 / .* . .... , ... . . .. je įvairių atstovų seimas buvo

eina lygiai du metu, kaip Lie- a ln knil v;L
tavos žmonės, sutraukdami by. . . \... .. ... f niujv butų sušauktas demokra-kokius ryšius mi kitomis vnl- |;X hJn uft5mn Vliriini -r 
stybėmis (Rusija, Vokietija, 
Lenkija) vra paakalbę visų 
Lietuvių Tautos apgyventų 
kraSt,, kalę Mnj u nepri-
klano*., V«l»tybę. Urtovo. Svei(aji.
ymojybo. I«a<yin* yra nu-j^ ,#i AnKrik(>x
tarta kormel upx-a.kSt.neU ę.Q■ Mw Lj(.t„VOK
d.™, kaipo Uetovo. Tauto, jkl„ trfiM
eventv. Vernu, too, UoIutoj BWonbd,
jnmm. m.^»o». .r nueu- u |ik(, aptauktn LirtoTO1
tehnoK, .r »o<i*.uo«> buvo t,.^.^ k„ri i5rinkt,
dienų daromi susirinkimai, va-1 p,,: ,pno ,- ,n,-

l..-n.v,4 uuvax.ar.nu. \ ilrnuje. 
rvarrtoma to. Šventa M-ar- T<m hnv„ M.^k.. W tvin.. 
bnmne tuno nun.mi risi ...... ; rie(„ iti .j40

paskutmiŲ la>lty launejima.,, g ;jvo g
kuro daro:... nutanmn., ką, dvi,,,^mb. „uri knrit.
re.kw daryt, tolmn. ka.p t.k. ir H1(lnn:. Tnn.^
na., gmfi l.rtavou mpnkkm-Į^ kun b„.

vo užimta vokiečių kariškos 
Šiuomi yru kviečiami ir visi valdžios, vokiečiai neprileido 

Amerikos lietuviai prie tautos 1 daryti bv kokių rinkimų ir to- 
šventėt; apvaikftčiojimo. Diena dėl prisėjo posimudoti tik lo
tos šventės jau artinasi ir mis teisėmis suvadininiui to 
svarbu, jog visi Amerikos lie- suvažiavimo, kurio.-- okupacijos 
tuviai ir lietuvės suprastų tos valdžios buvo leistos. Visu gu- 
šventės svarbumą ir reikšmę lybė buvo vokiečių rankose. 
Lietuvos valstybės tvėrimo. Susirinkę-iš viso krašto stoto* 
U. Kas buvo nutarta 16 Va- vai J^ėstinėjo vokiečių vai- 

,n,o džius biauriflusius darbus, pie-sano, 1918 m. . . 1 .
sc vaizdus nczmomskinusio 

Didžioji Lietums dalis pa- pasielgimo tos valdžios su: 
teko Rusijai pabaigoje XVIII žmonėmis, tol 'neturėjo kitos 
šimtmečio ir iki šio pasaulinioI galybė#, kaip tik reikšti savo 
karo apiti 120 metų kentėjo nuomonę. Buvo išrinkta alsin
ant savęs tos vaistytos jungą, vyto, tol ji neturėjo jokios 
Prūsų Lietuva kentėjo po Vo- teisės by kų nors žmonėms į- 
kiečiy Prasijos valdžia kelius sakyti, neturėjo lėšų, kad ga- 
šuutiia<čiub, Suvaiką gabenu- lėtų žmonių kalnius panmžin- 
ja nors ir buvo po tu pačia ti. neturėjo spėkos, kuri butų 
Rusijos valdžių, tol lenkai vis 
kėsinosi ją prisisavinti. Neš- 
darnu svetimų valstybių jungą. 
Lietuvių Tauta neturėjo sayo 
atstovybės, kuri galėtų prfetar-

Naujas Juokų
Laikraštis.

išnešę-1’ reikalavimą, knd Vil
niuje butų sušauktos demokra
tiniu budu seimą.. kursui ir 
valdytų visų kraštu, bet Rusų 
Valdžiai įsigalėjus tas bal&aa 
buvo vėl užgniametns. Užėjus

(L. L 8. Reikale).

l’Ast&iomi* dienomis patir
ta, kad Am. lietuvių vieno-, 
manėje ir ypatingai tarpe liū
čių “Liuusybės Sarifų” selini* 
jMMiiutau susiorguaiaav ilsių, I
kįla duugvlis neaiškumų, abe
jojimų ir painiavų delei naa 
jaa besikuriančios L. L Sar
gų Sųjungos. Tbdd L. L. Sar
gų Sujungus Latkiunsai Cen
trą* skipto savo pareigą štai 
kų paaiškinti:

1) Tveriasi dabur naujais 
pamatais visai nauja Liet. 
Liuos. Sargų Sųjunga, kuri 
mužai kų bendro turi su 1919

Keivirtadicnu, v

f DR AUGI J A”
itatagmijania lietuviu luokslavyrio Kun. A. Dambraui 

Galinui gauti kompletuų (mm 1 iki 12 nnm.) 1919 
. Turime tik 30 cgzompl.

KAINA KOMPLETO - J3.00.

Norėdami įgyti. krri]>kitė» į

• DRAUGAS“ PUBL. CO.
1800 W. 48th BtreeL

1
Chicago.
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■ Jau išėjo iš Spaudos Antra Laida Dideli
■ Sioninin ''niuro*" fa’imilnrim

Kun. Kemešiui apsigyvenus 
iMroite, Michigan, ta stambi 
lietuvių kolonija greitai kil
dama augštyn užuua kas kart 
žyuMumv vietų tarp lietuviškų 
naujokynų Amerikoje. Nors 
lietuvių Detroite būdavo nuo 
senai, 1x4 lirtuviška* laikraš
ti* tan pradeda eiti tiktai šiais 
1920 metais.

Ta* laikrašti* yra pavestas! 
juokams. Pirmutiniame jo nu- 
marvie juoku vra zana daug.

galėjusi jų nutarimus paremti, 
bet ji turėjo teisę keiti protes
tu dienų. ,

Aių metų >! Vasario 16 
i ir kalbėti vardan viso krašto 
apie jo siekimui*. Toksai žodis 
ir buvo pasakytas Vasario 16- 
tų dienų. Šių metų Vasario 16 

Idienų sukaks lygini du metu, 
kaip Lietuvos Valstybėi Tary
ba, kaipo vienatinė visos Lie
tuvių tautos atsto\7'lx' vtuluo- 

jhunasi apsisprendimo teise ir 
{žmonių lmh.u yru pareiškusi 
visoms valstybėms, jog nuo siu 
laiko ji sutraukė visus valsty
binius rašius mu kitomis vals- 
tyliėmu ir -.keikiasi kaipo 
liuusn ir neprildausonui vals
tybė, kurios valdymo formų 

, ir vistu svarbiausius vidaus 
reikalus, o lygiai ir sentikius 
su kitomis valstybėmis turės d . ul.*- . — * - -.

Iš įtikėtinų asmenų girdėjo 
me. kad Lietuvos Laisves Pas
kolos bonai bus atbaigti spaus-

>. Nuo- liai. . kud mum* pirmų nuiaal

steigimo planu; tik vien var į 
da* liko (as pale.

2į Tveriamoji L. 1~ Sargų 
Sųjunga yra nepartijinč Lie-i 
tuvos nepriklausomybės šąli-j 
ninku, surispietusių ant pa-1 
grindų kūniško lavini mosi j 
(sporto) bei Alpimo organi
zacija.

3) Augščiaušini L. L. S. 8ų-1 
jungus tikslas yra: remti Lie
tuvos nepriklausomybę žodžiu, i 
darbu ir turtu.

4) Tariamoji I.. L Sargų 
Sųjunga kuriasi ne tulain ap- 
ribuotain laikui, ar kokio ei-1 
numojo momento specijalio 
tikslo atsickimui, bet ji bus 
ilgalaikė, nuolat i im Amerikos 
lietuvių visuomenės urganiza- 
rijn.

5) L. 1*. Sargi; organizaci
jų veiks sulyg savo “ Konsti
tucijos ”, kurios projektas bus 
netrūku* pa’tiekta*. Pagrindi
niai L. L. Sargi; Są jungos dė«- 
nini ir artimieji uždavniini v- 
ra nurodvti tilpusiam*.* jau 
laikrašciuoee majoro P. Žadei
kių utsišaukiiue ;*o ant gal vi u: 
“Svarbiuoju Reikalu”.

6) L L. Sargy Sąjunga at
eityje bus užregistruota ir le- 
gahkuota organizacija Suvie

nytose ValatijoM*. Ji turės aa
vo “čarterį” ir galčfe veikti vi
soje šitoje šalyje.

7) OrgiHiizacijinį L 1. Sar
gų darbų dabar veda L L. 
Sargų toikinasis Centras po 
gvrb. majoro P. Zadeikio pil
na priežiūra. L. L S. Sujungus 
Centru antrašus: 237 VVest 71 
Str., New York, N. Y.
.8) L L. Sargų kuopelės, 

susiorganizavtniitMi prieš tni 
senai* panujtaiK. ineidamoa j 
L L Sargi; Sąjungą, dator 
privalo peraiotganizuoli (in
gai L L. .Sargi; Laikinojo Cen
tro nurodymų.

9) Netolimoje ateityje yru 
pranuiiomas L L. Sargų ut 
stovų suvažiavimas, kuris ga
lutinai nustatys tolimesnius 
šitos urgnnizacijoA veikimo pla

Kalendorių puošia gražus lhrmojo Lietuvon Pr 
! ttetiio A. 8haėtūm»s ^MkVėSD&ė.' Kėlrn'vriiijr yra fmaV 

* tos dienos pasui uitų ir švenčiu.
Kėienriorinu* Kaina ..

a Kas prisius “Draugu“ prenumeratų metams, n 
B pusei metų, gaus Kalendorių Dovanai.
■ ■■■■■■■■■■■H ■ ■ ■«■■■■■■■
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NEPAPRASTA PROGA
l'erkulicnia *cou» barnu, Ir itAlantltnu tiaujua. m** »kollt 

piairua »t>i Ubai learrU Ulrrv. Da Jokio UkaKly.
1*1 Inu informacija* salima Kauti kaa inrmMMml auo *tX> 

vak. ik, I vaL vak.. ir u J reto pampUuUJa nvcUiUtfj*. prie >Sro | 
ir Auburn arenu*, arba pa> lieti drovia valdyt*. .

Lietuvos Vyčių and Building 
Loan Association

J nrru Žaku*. Pirm.. P. Ilalmu*. RaAk. Ii. ScMecfcta, Udla 
M2T l'nioM Atreut 33*1 So. IlalsUM St. 34SS Auburn Art
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PINIGUS LIETUVO
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JAU VĖL SIUNČIAM
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. r

Pirm negu siii>it<- savo gv-nlitus į Lietuvą pini gi 

pasiklauskite jau mus jųjų kurso. Mes siunčiame 

giau8 negu via kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursus mainos kasdien. Rašykite šiandien:

Centralis Bendras Lietuvių Bank; 
Centras: 3234 Cross Str., Boston, Mase. 
Skyrius: 366 W. Broadtvay. 8. Boston. Mass.

sniiinmiiuiiniiiiitiiiiiinnniiimmiiimuimiiHiuHiHiiuiiiiiiHiiHiHHiiii

= š 
i
gmiiiimiimmitiimiitmiiinmtiiiiiuinHiHiiuummmiiiiiiiiHiiitiinitmi

LAIKRAKTIS 18 LIETUVOS 

•TALKA' 

Skiriamas ^operacijos Reikalams.

Livtnviums labai pravartu susipažinti su to laikra 
turiniu, ypač «tž»iMMmvtnn<« prekybų u pramunū ir i 
kure interesuojasi tais dalykais.

Kaina numerio — 25c. su prisiunUmu.

Turime 2 ir 3 num.
imnarrAArtii nrTBT Totrrurt rtt/\

*•9 
Chicago
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fViotomi, <>.. juokai rn. lengvi Whm»ni Umvą.

ln> gite.-nės minties, kaip jhi- 
prnstai juokai. Vietomis tie 
juokai yra [ 
k'uri notiek nhiinokinn. kiek 
verčia gilinu j»aniintyti. Yra ir’ 
asmeninės ]uišaipos, kuri toli į 
ne visiems patinka.

Naujasis juokų laikraštis y- 
r u didelis, gražini atspausta- 
su daugeliu originalių paišinių.

Girdami jo spaudų turime' 
paš.Mnėti, kud S puslajuu vir^u ndevičiu.-. Kum Petrulis, Kum 
jo pirmojo skiltyje keturio- š ‘
eilutės sudėtos ntžagarini.

Nei turinyje na vmkų ;mgi- 
rinmo. Ant 15 poslapio yra 
Amerikos Lietuvių Katekiz
mas ir jame šitaip stovi: 
“Klausimas, kas sutvėrė. At
sakymus •4 Draugas ’, Nors 
iuus pats Perkūnas trenktų, 
mes negalėtume pasakyti, kų 
rsaiuc suivėiT-

Beje haujojo laikraščio var-; 
įlos yra “Perkūnas“, u adre
sas 206 Cardoni ave., Detroit., 
.Mieži-

Linkime naujam draugui vi-1 
sokios klotie*, ypatmyai 
kad

~ _ ------  MMMMF
tj pagyru.-, neivikių laiškui 1 ‘‘Ui'

Steigiamasis Seimas, sušauk- 
tas Vilniun visuotiniu, lygiu,

politikos kritika. lhlaPtu k ^“’T"0 balsavimu, ai Tok_Q huvo

mn Lietuvos ni>prtklauzouiylHs'n(H 
apsiskelbimo, jmK kurios yra ! 
sirašę visi 20 Liotuvos Valsty
bės Tarybos nnrių:Dr. .J. Rami- 
navičius, Bunuins Baz&uckns, 
Biržiška,lk>vvdaikb», Stop. Kai
rys, P. Klimas, D. Malinant'- 
kns, Kun. M it oriau, Stnn. Na-

šaulys, Jnrg. Aitulyo, Jok. šer
nas, Ant. SineLma. Jonns Smil- 
gpviėius. Kun. Staugaitis, Al. 
Ktulcin-ki'. .1 1 Vailokaitis Ir 
.1. Vtteiiis, jįjį.

Atsimenu. paaiiaĄ' po šios 
rezoliucijom, vija nariai atsis
toju ir |M*uud«Ju auuuuai jo- 
ginti. Pluksnn ir rašalinė liko 
pavesti d-rui BananaviHui j

III. Kokiu kelia buvo prie šio 
nutarimo prieita

Tokia rezoliucija nelengvo 
buvo tnomet išnešti, ne^pi bu- 
ra reiškiu p’.ulętlu prieš vo
kiečių okuįmcij^ vnidžios *lu-glo

10; L L. Sargų, kaipo na
rių urganizacjjus, nrotasėiai 
yra šie: -įstojimo mok tėtis 
$1.00 ir metinė mokeAiik $2.00, 
kurie gali huti išmokami ka» 
pu-tč metų. Tie L L Sargui, 
kurie užsimok ėjo $1.00 pir
miau, dabar nuo įstojimo mo- 
kesčio yra liuosi. Suplaukusie
ji L. L Sargų būriuose pini
gai guli būti naudojami paties 
būrio organizacijas n-dkalamii 
(]>av. įgijimui raštinė* daiktų, 
nuinkštinimosi prietaisų ir tt), 
arba sinnčinmi rontran. To
kios įplaukos, purių L. LI 
Sargų ]>astangouiis pagamin
tos, kaip: kolrkto*. ]>dnaš 
iš vakarėlių, bpekiakiių ir i.i. 
aiunėiaums juu tiktai <,cnLrui, 
jei tai nebuvo daroma epcci- 
priima.- vietų* raikalaiUK

11) L L. Sargi; Laikina- 
-ai Centrą.* prisiunčiamus 
pitUglia puiMiudu* -ulig «•#- 

ivikalo bieno dalykams:
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Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”.

t Uciim karta j savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra lei 
uuu> Krašto Ajaaugc* MimUciiju*. iii* ąavotoo aekaati iu* 
jimu tų luikrni'i užrašiniu Amerikoje:

KAM
Ocnrmlia
l.tlttfnLuroB IMI t* 
OruoUU* 1». i*l» m. LIKT. PKBKYBO* DKKDRC 

Nu. 4JT
Kauna* Morton. MA**.

kluoną jAuliu^uac IJutuvu) Prakytn-* Ur
ve" Atnrrlkfju rinkti pr=nurorr»t* "Karmų ZtrtUUo" lai 
• b. t Kaina Aotcrlkcje matam* 44 *nk>ta*i. puMl md 

• ukntmil
-,r • ■ <1 *rata* »*»KW>a* teaaacka* j* .

Gnnerallo biabo Literatui** !>*lt** viiMai 
(l'amtua) Vvmaa. Jeitasaaiaa Utssaanu.

’'K>tri5kiu jLndilV* HikUaKiĮmĮSČiI *M

Lid u v od narsiųjų kari umn«nė kuri kovoja ui niutų tėvų 
oiuuta $2.00 ii *avv adresų ir guuailu "Kar

Žodi” |M*r YtmiH metus Pritupiate $100 guaite per 
’ -LLjšnrrr-

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
120 Tremont St - * " • Borton. h

šuučiai už tuos bonus ims aug-
flĘM tylėti apraudu įtrauku1 (i’abui,

•*' -C’^ "**r«

i
MMNKaMiOHariiaBmittMtąauMuaiiSMim

Skaitykit ir ‘latinkit “Drav
r™ MMMMNMm
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(Pabaigti nuo 2 pusi.) REIKALAUJA

KENOSHA ,WIS.CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Sausio 25 d„ k. im* 8v. Kaiti- J 
iniMv parapijos buvo metinis 
BUsiritikmias. Nemažai nusi
rinko pnrapijunų.

Pirmiausiai peržiureta iuoi- 
gų ir išeigų atskaita. Iš atskai
tos teko ]>ntirti. kad ineigų 
praeitais motais buvo $7,775.49 
o au užpraeitų melų balansu 
$8,275.21. Išlaidų butą 1919 m. 
$7,701.77. Dar kaip št parapi
ja gyvttųjti, tiek nebuvo inei- 
gų. Reiškia, žmonės nesigaili 
nuku užlaikymui Dievo namo. I
M V44JU uy ^pt>u>0l „»v.»v -‘ “•
gatvių ištaisymų, atiuiujinimų 
paskolos ir inšiurensų bei so- 
aerims rakandai, butų galima 
net skolos kiek utmokėti. ku
rios yra į $32.000 aut 150 šei- 
■n^nų. Nepamirštą taipgi tar
tis. knrp jų huinožinus. Klebo
nas davė i nešimų, kad jeigu 
kiekvienas parapijoms duos 
$a.tiO mažiausiai Velykų ir Ka
lėdų aukų, tada klelioiia* nuo 
savęs duos po $50 Velykų ir 
Kalėdų aukų ir bu* galima len- 
gvai $1.000 ko* metai utmokėti 
skolos. Priešingų Intu suuiany. 
nmi nebuvo. Tndgi tikimasi, 
kad jis bus vyktlonuu-.

* Kai kurie manė, kad Imis ge
riau*, jeigu vi*ų parapijoa fi
nansų tvarkų vestų tam tikri 
parapijos išrinkti komitetai. 
Girdi, greičiau bus galima iš
mokėti atolo*. Bet.kniia priė
jo prie balsavimų, vienbahfiai 
nubalsuota, kad kleboną* kaip 
buvu ptuapiju* fimiitaŲ vedi’ji: 
ir tegul huva. Nes jokių klai
dų nerandama jo vedamose 
knygose. ir ntrkiir ilv-!
nueina bereikaJo, neti atskaita 
pilnai vi»kų parodo.

P nl migo j Imvo rinkimas pa-
* rapijos komitetų 1920 metams.

Taj>o išrinkti sekantieji: Kh- 
rimioras Dabulskis, Mikola* 
Survilas. Adomas Leliuga, Pet
ras Kničias ir Kazimierus Gc- 
cevičia. Visi geri kntnlikni ir 
darlištųs vyrai. Realiojo, go
gai pasidarbuos imirapijos la
bui padedami klebonui tvarky-, 
ti parapijų.

Kaip jin p ra* ta i, ėionaitiniai 
lietuviai nenori atoįlikti ir nuu 
tautiško darbo. Girdėjau kle
bonas užsakė, kad vietinėx 
draugijos, knip katalikiškos, 
taip ir tautiško*, išrinktų i* 
Savo tan»o atstovus, kurio su
ėję išrinktų iš savo turpo val
dybų, ka«t tokiu budu miuniitėv 
stotį Lietuvos bonų pardavinė
jimui. Tikimasi, kad kiekviena 
čiocaitinė draugija tų padarys, 
ne* ar ji hutų kutai, ur tavtiš- 
Kn bite tik lietuviška ir turčių 
rūpintis paremti Lietuvos re> 
kalus, o ypač perkant jo* bo- 
nūs, užtikrinti jos laisvę bet 
savivaldų. Užtaigi dikčiai nu
sidėtų prieš savu tautų tos #***’ gindami musų teist*, mo- 
draugijos/ kurių konstitucijose 
aiškini sakoma, kad rems tnu- 
io» datbų, o neremtų Ueturb's' 
Juamvėe Paskolos. Tadgi visi 
išviano petts į ;xrtį •prie durim.
nes Tėvynė šaukia t

Kaip trirdėjan. bene tik pir
mu kartu čia bus ateinančių 
nodėbų, vasario 8 d., s. m. K. 
Vitkauskio metamoje Chicago* 
t o^uuuuukų nuum'U*. dm 
paprastai puikiai atitoko nm- $2.0<»0,n0. Stok ir tu, brolau 
ukališku* programų*. Ir Chi- 
.. ‘ sž ___ :t»JUnįtnt-’ HV4l|ft.ir,

L. L. Paskolos reikale.

I„ L Paskolos darbu* einu 
paseknnligai. Stoties kuinite- 
uim ueuuiistuneiai darbuoja&i 
tėvynės labui, dėdama fi visa.“ 
jiegaa ir norėdama* kudnugimt- 
aia parduoti tos imskolos tanu

Komitetas iU>|>«uzdinu ntsi- 
“aukiniua į Keuoshoa visuome
nę ir kitai“ budaisw agituo
jama kur tik (maitaiko proga. 
Kas suimtos vakarų visi komi
teto nariai susirenka į ftv. Pot- 
*n er-Uim.

Laisves Sauliams 
c) Lietuvos ka

riūnai

ltolkaltnm* nulnmitalllų pluvrta*- 
lio.oo 1 mml' ttaitauklt*: 

1.1R1X1 HE OUUOK 
W2 K -tini tai nuv*<o.

Lieluvtu. 
Lietuvoje, 
nuomonė* retkalums 
arba Lietuvoje.

12) L L. Sargų Laikinasai 
Centras yra nusistatęs laiky
ti nrtimus ryžius su pačioje 
Lietuvoje veikian ėjomis or- 
gunūumi jomis: u) “Lietuv. 
Šaulių Sujungti”, b) “Karei
vių Rėmėjų Draugija“ Kau
ne, c) Lietuvos Sjiorto Su
jungi ir su Atu. lietuvių pa- 
šnipinėmis organizacijomis. 
L L. S. Laikinasis Centras, 

257 West 71rt Street, 
New York City.

P. S T. — Am. lietuviam* 
**4*tl T>

R«lkahnc*a vyra* dol papraato fa
briko darbo. tmatoviu* darbas 
vahttMtn » valanAoa darbo.

Įtartu.k A- Oo.
IMI S. 1-hbMMl .Uct

r.vBsaiconA.
Lasai puiku* rtoc*ri* ir te* Cmm 

•’oH ty irM“ m InKal rs‘*-!
fioi pn* v*t **• Kryti* u* itainjeio* 
t'artaduMta U p n etatai i kad mum* 
parmota perkali* kiu krantu?* Al- 
aitauklt.

4MC S. nrrmltacc A,«.

Me. |

■, I - . _ »
Reikalingi: — Siuvėjai ran

ka ir mašinų oi oratoriai. Ge
ra užmokestis; putorns dar 
bn*. Alrišuukilr pus Mr. Hm- 
nebry.

Goge Brothers & Company 
18 So. Michigan Avė.

Ant p*rd*vltno kruutuve ryrllku 
■pr4d*lu. kaip tai martkinlu ekrr- 
belly kepurių Ir tt apgyventa ri«Ui 
yra irer*. tarpe lietuvių tr lenkų 
ftundu piki (((.*<> | im'noai. du pa- 
ir>vrnltuų kambariu uaraidnoda labai 
|>i*tai. **yįninka* KvaUuoJ* | kita 
tuleaių.

Ataltauklte 1U7 W 47 81 
EVSTItC

NecUdvtaa Uarann^a. Narna* luti 
liuli ]>ordus>ta* Inltal *rua>|>aiu laike, 
no* pinlital rrlkaltnirt, nr» »*nnlnkur 
perka nam* au btanlu. Samu staty
ta* lfU metai* ant < paayvonlųiv- 
paralduoa labai įiigt*!
4011X VfKKONT,

4*17 S. Urnai su
Telefoną*.' McKlnlcy (tll

.MERGAITES

JftLKHl.i
Po vaisiui n*olmlr*k, kad (*ri*a- 

<d*j valai** tavo *ktlvial yra RATO 
NXC Pratalln* vlaua n**m««u(iiu* 
•avtrdktaimta o ta* rauki*, kad r*l- 
kl* pamasinu <1an*. Parduodama 
IMU v!*u* a pila* oriu*

r *
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRiKOLIS UVTVTt*Orkytaia* Cinru, aaa Parka* aava <>v«-ti,o ,».i* | Uoahtaa l'ark. r»1l U. «Vd >«rwC._ T.I McKlaiar >•<

-Vktaa4a*i 10 mo Iki : p* platų. «:*• iki • vakar* Natalioml* • tkl 11 rytai* Tai Haalava^t i**
•—

»■ a

4uuų uu v u nuivui kurnu vi»t*r- sa- ų. 1‘urviM ir J. K. Abitus ir 
vailė* paskolos bėgis: *ufor- fenritiHtkfti-emerikoimj, dar pir- 
muojama ineigos ir pasiunčia- miuus turėję progos L, L. Šar
ma į Centrų; apsvor-toina bė- gų reikaluose pasidarbuoti, 
gautieji reikalai ir nustatoma 
tolesnis veikimą*, tuijigi ten 
pat j m t daiiuėjalu* L. L. Lob*.. 
bonai. J komitetų invina <iuri*- 
ėiautuds jiegns, lodei ir darini* 
pmekmingai eina.

Tarpe to viso neilsėjų ir be

utsilankydunti kuikur su pra
kalbomis arbu atsiliepdami 
inikkai*. — veikia su žinių L. 
L. S. Laikinojo Centro, kauni 
techniški pildytojai jiems jm- 
vesto darbo. Be to, Lt. P. .J. 
Punia laikinai eina L. M. Mi-

liūdnu u p ai reiškimu, kurį čia .sijos adjutanto pareigas, 
noriu pabrėžti. Išgirdome.! H- Kam brangi Lietuvos 

ateitis, kas supranta svar
bumų L. L Sargų Sujungus 
tikslo, yra kviečiami darban. 
Buvusieji Dėdė* Samu kariuo
menėje kariškiai, karinin
kai, pusknrininkni ir karei- 
viai! Jtjs turite daug uritv- 
rimo, todėl imkite L. L. Sar
gų urganiaaviino darbų j sa
vo runka*. Tas darbas jums 
seksis daug geriau, negu kam 
kitam. Ruoškite prakalbas,

kiui riciuM žmogų* j lakiausi- 
vieno, cave statančiu darbuo
toju Tėvynės naudai, kaip to
ji ]>a»kola eina ir ar nebūtų 
jam kartais nuostolio puskoli- 
mn* pinigų. Aitą* “darbuoto
jo*'* tam žiiuigetiui suteikt- to
kia* infoniUKttjas, kad tas vi
sai nenori pirkti L. Ij. P. Ihuių. 
Begalo skaudu !Ku<i užbėgus už 
akių tokiem* apsireiškimams, 
ginų prašome neklausyti pata
rimų tų, kurie nieko apie 1- L. 
F. nežilai ariiu kuriu yru 1 av
iu vo* priešai. .Mos gerui žino- 
um% kad tarpe musų yra daug 
tokių. Tat ir dčmraio į lokiuos 
nekreipkime.
lU'ikalaujantieji informacijų, 

visuomet kreipkitės į k o raitė- 
tu*. Tie turi iiilnus įgnlioji- 
mns ir informacijas iŠ Lietu
vos Misijos ir tik pus komitetų 
viskų kaulink paskolos galima 
sužinoti.

Stotie* komi teta n inuiuu šie 
asmenys: .J. Tmkšeli*—pinu., 
8. G^ivikis — rašt., P. .Jusi*,

K. .hn-ius — iždininkai. Kiti; 
H. Ralius, S. Pinigis, P. Beisi*, 
Kaz. Mikiuias, S. lapelis, V. 
N'uraiuivirius. Tie visi parduo
da L. L. Paskolos luinu*,jie yra 
atsakomybėj ir už tuos komite
tą* atsako.1

-Sausio 31 d. Stotie* komite
tas laikytame posėdyje sutarė įįUr Vuk. 

«w*** pamiMi š«* i• f-**- ♦ * »** i ■ gtata** *tata* » «»»*.<«
L. L. Pa skolon lamu*. Tad
broliai ir aesutte, kreipkite 
daugiau dėmesio į tni. Neklau
sykite, kokių ten *uvadžiotojų, 
L-rrrL- • Tjj.

sus! rinkimus. tverkite Sargy 
buiiu*-i>uri*liu>. Centras jum* 
pūdės. Tiesiu ir plačiu Lietu
von nepriklausomybė.“ vieške
liu žengtame pirmyn!

L. L. S. Laikinasai Centras, 
Po vadovyste Lietuvos at

stovo majoro Žadeikių.

Sulinio t>«rb<. 
ūojr Smile Vn.

3434'ItaicnamuHl .lie. arti Moniromr

MERGAITES,

IG nu-tų Ir raririi pmrtnritta
Vieluc šviitaiain 
švariuin Fabrike 

Prityrimas NercikaliiiRu* 
Grietine knd Lieltivsilės 
VoluidiM 7:30 iki 4^0 
Ihmc Dinitm Subatoj 

♦ 14 Savaitėj inukiruinti-“ 
Nuu (tukio $1G iki <2T> 

Atnašaukite 
SupcrinU-iiik-nls Officc 

Souycr Bita-uit < 'uuipany 
b'il - iG4i' VV. iinrrinon

BAR0KN.U.
tauonl* UvuklucHtaiul lauluui. a*ku-■ *. '.*A ><».. * ,,-Af.. m.v—S—

IMittattuiui vuikių. Uiutuuii tu-
m u *ulyy Mo* m*4oa budavotl, no* 
1»„H« mratlnul i.i.i liuli p relini ptr- 
duoti u( pietauta* kultu.

Kurte manot* iMtartjjy pirkti na- 
<»•«, tai <4..iuu vk.UA H **rtau*lv pro-

HaAyklIt ant leinliuii paduoto ad- 
r-rao. o rt-prcaoatanlua utrnluoa | na- 
miu ir |.«rmb, kur toa |iro|>«r1<« ran 
daai. A<irvauoiuu>:

"Prauini*" Publ. Oo. 
lROti W. 40 Mtrct.

SOL! >l:it MIK
Mum* r m kalina i vyrai tirltjr* pri* 

virinio gulvaatauoli/a *olr4iea darbaa 
pnalovaa utmokr.>u» nėra.

4»ri*rH o-
M3* Jn-,wr l*tiM*-. 

Arklam! l*». • jt'iiT Iki lt 
poniu : bloku* j rytas.

LEIBERIAI

Ptartuvu* Dariu*

Geru VžaiokiMuL

M*«aa takams *>«•*• 
nemato ir nėgirdžia tųmclni- 
mingų musų brolių šaukimu, 
kurie ten, tėvynėje, pusalkiai 
ir pusnuogiai kaujasi ko prie

sų vardų ir garlię. Stokime jie- 
tčr į petį knip vyrai, taip ly
gini Ir motery*. ir montnitės. 
M e* negalimo aavo krūtinėmis 
atremti priušmiukų. tai atrem- 
kime nors doleriais.Skolinkime 
kas kiek išgali tn. č'in nėra au
ka. o tik paskola, kun bu* 
mum* *ugrųžinta dar ir su di
deliais nuošimčiai*. Tikri tė- 

fivl jau pjukVĮino

aleiviai rūpinasi savo reikalais. 
Po susirinkimų būva išpildo
mi programai.

Išduotos rajui r 1a* iš Iniviudo 
vakaro Indiana liarbur. Jnd. 
Pasirodė, kad komisija darlm- 
voai ir toluiu pasoiarlnios, mi, 
rengdama antrų vakarų, kuris 
įvyks 17 šių mėnesiu. Bary, 
Ind- Tut-gi guriečiai lietuviai 
nepraleiskite šitos progos, nes 
tai yra vienu proga į metus. 
Atnaujintam senus rjšin*.

Valpumisiočiai katalikui mo
ksleiviai visados rengia gra- 
___  ___ . Neturėdami daug 
atttvru muku, mumiui fjittiaunm 
ir nuo lekcijų ir jmAvenėin jį 
surengimui vakarų. Tad-gi 
surengti vokams moksleiviams 
nėra lengva: reikia pašvęsti 
praagų iuikų i> vaigų jmiiiii. 
Tat kas gnlite, kas itšjaučiale 
mokrieivius, paremkite jų va
karų. icngumm Užgavėnių va
kare.

Kunpon įrirašė A. Kalvaitis, 
vytis ir tarnavęs Dėdės Kaino 
kariuomenėj, .liu mokinasi in- 
HnioyysfėŠ.

Pageidaujama, kad dauginu 
katalikų atvažiuotų mokytis 
amatų.

Atūžauki te

954! Bultimorr Aveuutv 
South tJhirugn III.

Unitui Spėriai Markine Co. 
reikalnujn taikų ir incrgaiėitj 

dcl lengvai!* fabriko darbo.

Ik-nrli MrchanitM. prityrę 
pnr pi d n vinto man) dale
lių. Inthc ir milling maši
nų operatoriai, klitoriai 

ir tnip darbininkai.

G« .ru uūiKilcmii* ir na*iv- 
vu» darbą--

Atsišaukite j

EMPLOYMENT DEPT.

311 W• >t Austin Ate.

Augitolėlis.

Tik stengkiinės kiekvienas j tų 
koncertų uumti. Tokiu budi) 
paremsiu! jų prakilnų dai Imi u 
aavo parapijai > padan smu- 
naudų.

ir sraute. į tas eiles, nųbrlauk
. t . . ’»’ ■ “ 1 - * ta(

S. Gadeikis.
L. L. Pauli. Komiteto 

Rali. ?

VALPABAIBO. IND.

NrdėJiėje, vasariv l dn A. L.

ROSELAND, ILL
—

S|olha put davikui
Lictuvo* Laisvė* Paekolra bo- 
uų Bobclando,

Pulknsre, 
piclinkėee tani tikslui n-ngin 
didele* prakalbo* ketvergė, 
vasariu 5, l'J2lų Brolių Stni- 
milų svetainėje, 15$ Eust 11171 h 
Street, knmi»«r Indiana Avė. 
Kail*ėtpjmu bar LiųL Dr. S. 
Bicži.“ ir kiti.

rtanua
LIETUVOS PASKOLOS 

oOTTKS
dykai.

JMcčū Ei
. • • ta* X -

DR. J.SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgas 

d<W W IS Rt
i Kkau* (H VVUM i

Re*. ItM W. 4» Arcnue
TKMsaas cit«r«

Oflao Clonro 41
J KAUlAMi: l.tETVVJARA! |
R------------------------------------------- S

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Minui t»t«ma ir mokymo budo jij* 
Uuuipu talku Ktaoluut* iiao ama

to.
}|o« turtino dliUtaoilu* Ir *«ri*u- 

•lu* kirpimo, dnumu* Ir *lu*iu>o 
•kyriu*. kur Irickrirnni m utį* (vrol 
l<r»ktlko* bcaiinokin<l*<n*ta

vi*n<M* Hti«tmQ ni.yriuo*e m*4inus 
r*rvmo* elc-klro* Jic*a-

Kvltgiaum kicKvioni, *1*111 lill* ko* 
kiro talku. cu««t» ir *r v*M*r*t* v*- 
■tntnrtl tr oacUtalMU dėl tatalta-

V .. . i» -irmnioa *111* m Juru* Vi- 
■uiuu aUitau* Ii ū*4aia tai .»rrw 
maitų knyco*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL

j. r. Knaaicta, Vedėta*
1*» N. STATU UTREKT. ClUCAUO. 

Kampa* lAkc St.. aut 4-<M
I ■»>

-*♦*♦>*•»»****>*»*”" " ' -
2 lalataiMM 4 ■IIMIU

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Denti«ta»

*> |O«57 Mn. Mk-hlpn
**mbmU m

VAlA1*DOĮ«i I IU I vtaran.

r
« ■X

BUttEAU:

LIETUVIU KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE.

«
KurjmnicijoB ofisuose atlie

kame sekančius reikalu/;

1) Siunčiam,, preke* Ir.vorus 
iaietuvcm ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tu vų ir kitas- šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname ]>a*partus, lai
vus, affidavitus ir t. p.

4) Vedame žemės ir turto rei
kalus Lietuvoje ir čia;

5) suieikonų* giminės Lietu
voje;

6) Suteikiame informacijas
laiškai* ir ypatiškai beatly- 
ginimo. t
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie:

J. P. VAITCHES
ATTORNEY AT LAW

LIETl'VIS ADVOKATAM 
4&43 K. WOOD STREET 

CHICAGO.
-x

................................... —n

Dr. L L MAKARAS
(.teturi* Gydytoja* Ir Clilraj**a
lt—rfaa*ri l*M* Ha. Ml«*l<— kva. 

rrIrtMM l-allauu. »U Ir r«llm»a HM 
drlcagoj: 4*1 & «o. Wood ga.

Tik HH«ctk» .ateaka ana »:*• Hrt Ita
TalaTa*** Tarta m.

r
DR. S. NAIKELIS

UErvna 
GYDYTOJA* LR CHUILTIGAS 

oru** ir Ur.mimo 
33M So. HaUtnd Str.

naa ( tai ll •**•> tta* :4 r® rtatu r>*o '*• *•THJam Tarta *M«
OIlB**: 4” 13 bo. A *1 įlomi , 
Vai. 4:»» Iki 7 *. v*k.Trlr<«*a. IH»vrr *.*lr

»■

x

: ai

A

41 
T«H. 1*41

Dr. C. Z. Vezelis
I4ETUT18 DE.STL-.TAS 

Valanda*: *uo » ryto iki » v*k.
Nedėilomi* pasui outarim* 

4713 SO. ASin^VfD AVESTŲ 
•ru 47-to* G*lia

ta

<

A AR(X4KlXK \x
Kta| Jaunu* targeninkua pa Ir S ka u 

vieioa ptie KatallkUkoa ( PMlapIJoa. 
Jci*q kariam » Geri. Klebonu bu- 
<H*a reikalinga* lualonekile *taik>uk- 
U 1

-'Unui|0M .VUn.
1BAO w. M SUwt.

r. .v

ANT PARDAVIMO.

EETRA BARGENAS
J* mtmai ui<t Meno IMo; niūriai* 

ir mf-4im<> 1 n*ayv«Miiu>ai. r«nrt<* 
; f 11 l»S ) e*r*Mt«t»da ui I! •
’ MS.M. Reikt* mMtati IHU1, Mnu* 

k»tfX> renrt-.
* ItaSyvmir t murinta nam**. S- 

’ F*ao! Mom> ir fMK>-vcai(iii>». urMil 
. J Utfcrll rtriturt. tmcyvrntm.it. mnSo*

* ž

( mf-ni-n;. panAduod* u* si.- 
>•».#» im«k>u (Hte* Turu** ta«- 
•elj Muue •“•uų.p* 4 O I fliaita «nt 
l«ri«Hmfwt.. ir HMgMata r*rk*. <1 au
ta* puairtni.H kur r:ęc«u ir Frrcani

C. P. SUR0MSKI C0. 
3346 So. Halsted St Chicago

«er» prnta kr-t* imli p.,4at>u rĮul-
-v-. ctl.’ictBH

MMMKrR* ’MPF.w*MMan pini F* turi. c*li ant l>tųf>e M

.

BALT1C CONSULTATION
BUREAU

105 W. Monroe St., 
Chicago, UI

Telefonai, Majvstic 8347

Valuudos nuo 9 iki 6 
Nedėlivmis nuo 10 iki 2

ž

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

—
F. P. BRADCHULIS

Lietuvis Advokatas 
Attorney *t Uw 

(B* U. Muuto*. Cm. Cl*rk 
IBM.

Tnlafono- l’vllmio »»
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
(,'HIHCKGA*

Otlaaa 1171* Mlchlgaa Are.
Admoa S:M iki » Įtarto -7 1 tai
1 pa platu — •:(• tai (:»• vakare 
NadlUomla nuo !• tai ll Įtarto 

įį----—- ■

, DR.S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
»01 Wr*l 35nd M. Ii

Kumpaa b. Lxwviu St
Tclrlonaa Conal 4JXZ 
VnUndoa ! — b ir " Iki » vak*r* I
Itatadanal)*.

3114 W. 43nd M. J
Telefonu* McKtnley <»«( Į

Volando*. iki 16 lAryte. i;

S. D. LACHAWICZ
U«ary« Or*i.w1aa IMA**■ MIMU)*. liatkaM anMli* u- -.-laukti. antaa« darini t>uan« uusaMmti 

2314 W. 23 PL Chicago, HL
TtL Om*I JIS*.

T JGSEFri C. WOtGN 

..oiuvu AūvuKatas 
M SO. I.A hAluLE HT11KKT 
Oyraolmo Tai. Humboldl 37 

Takorala MU W Jl-nd Stroat 
Tat Rzxkw*U »88» 

chicago. ru

lllllllllllllilIlKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIiHMIlIIHUHHI

Pageibekite Lietuvai Pirkdaf.:
Lietuvos Pašto Ženklus

Geristiua* budo* pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Licluvoa Palto 
ženklai (marki*,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 
atpirkę gulėtų ausi uiti savicmaicnv netik dd laiškų, bet ir did'smę ao- 
mų, pinigų vietoji-.

Kiekvienas perkamu Lietuvo* i‘aid o ženklų nemažiau kaip ui 5 auk- 
•inua (t12» gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lirtnvon kartu su 
Fakto scitklai*. LkUumis Vaidila |takoi» gyvau pinigai--. Purto aro* 
Iždinės stotyse.

Paitažcnklioi yra iitokių karnų t po 10, 16, 20. 30, 40, W tr 60 akstį- 
«"<FK' pv 3 • • •* ttUAMUIIlS V tVSMi. |SW SBtaSatMa^ SMAUOM-M

Parsiduoda po 23 centus už auksinų.
Lietuvos Paltu ženklai ponjduos Uk iki 31 d. Kovo, 1020 m. Mažiau 

kaip ui urnų dUici ; nutikiu neMiinčiamc.

Kotkalankih virtiniuose Tautus Fondo akj riuoK urbu pas centro sek
retorių.

.456 Grand Str.M Brooklyn.N.

vk.UA
tmcyvrntm.it


■

Ii CHICAGOJE
RATAI IKKKAS VENTĖS. PAVOGĖ KELIS SKATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

M

PAVOGĖ KELIS ŠIMTUS 
DOLIERIŲ.

11 Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI)

Ketvirtadienis, vasaris 5 d., 
šv. Agota p. kank.

Penktadienis vasaris 6 d., 
šv. Teofilius.

Suareštuota moteris ir vyras.

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
5-tos KUOPOS 1919 METŲ 

ATSKAITA.

ISNAUJO PADIDĖJO MIR
TINGUMAS.—

Vis dar uždrausti viešieji lai i 
dojimiu. |

i
Inėjimai.

Nūn influenaos ir pinučių 
ligos mirlinguimis išnnujo pn- 
didėjo. Knip vakar buvo nin- - . 
uuiiiu punuiuhiU ui'.iirauiiuuų 
viešiems laidojimams mirusių 
žmonių, Bet kad mirtingumai 
staigu pakilo, sveikumo komi- 

f-djuniei iu- 
draudimą.

Užvakar 
valandas) 
nuo influenzos ir 7.5 
plaučių ligos. Tuo pačiu įniko- 
tarpiu susirgo: 792 influenza 
ir 337 pinučių liga. .

Reiškia, susirgimai paleng- 
rs.. ,vn sinti raju, bet tuo pačiu lai

ku didėja mirimai.
Sveikumu departamentui ko

voti pri«*š epidemiją daug tru
kdymų daro gatvekariu kom
panija. katra neleidžia reika
lingos kiekybės gntveknrių. 
Pūseih>Vėi rytnus’itii- ir vaka
rais nepakenčiamas žmonių su
si k i n iš i mas ga t voką ri uose.

Bet to dnr negana. Gatve; 
kariai n eaj įšildomi ir purvini, 
kad m Jrngva nemačius Papras
ti tą įtaisų nešvanuną. ,

Su tokiuo važinėjimu daž
ninusia žmonės kiti nuo kitų 

ir užsikrečia ligomis.

r
lolrsniai paliko nž-

Chiragoje (per 24 
mirė žmonės 

nuo

I

EINA BRANGYN SAMDO 
MI PAGYVENIMAI.

Npmų savininkai kaip patin 
karna plėšia žmones.

a—k—
Samdomieji |Migyvrnimni 

poslarai^hiis keliais mėnesiais 
pabrango daugiau 100 nuoš. ir 
mindos nuolat kėlimuos. Nn-* 
mų savininkai kiti pro kitus 
tiesiog lenktyniauja. Bangelis 

’ūmynų neguli išsimokėti.
yalstijinio prokuroro ofisas 

įŽVftrčimiias nusiskuihiiimiis. 
Bet iŠ to ofiso pranešamu, 
jog nesiima jokios pagelto*. 
N»*sama tokių įstatymų, sulig' 
kurių butų galima patraukti 

0*1*011 tlHliių rti» iltiiikUr.
Žmonės pienuoja dundi mi

tingus ir tarties, kas pradėti 
tokiam atsitikime. Nes g>rve- 
nimas darosi vis aršesnis. 
Smaugia žmones maišiu ir ki
tų reikalingų daiktų brango 
nytk*. Pagaliau" dalmr imasi 
jups smaugi i aturžto^ saimlos. 
ij * ' •

YVillinni Krzyszrmtk, 2103 
Cuater gnt., mažos pieninės 
savininkus, knip ir daugelis 
kitų žmonių nepasitikėjo ban
kai*. Savu uždirbtu" pinigus 
jis pavogdavo moterei. gi tn 
tuns padėdavo siuvamosios 
m.'tšinus stalčitikan.

| Tns ejalrįuka> buvo kaipir 
privatinė namuost* 
K rttynesakai teisingi 
,r „J....... • i.įi.* :.,r

gtMtusių žmonių.
Ilgus laikas blivu |tnstvbiu- 

ma, kml iš stalčiuko ilnlis pi
nigų nežinia kur pnižųvR.

Krzyszrzak gnlų-gnle pradė
jo nerimauti. Jis ėmė intarinė- 
ti savo moterį pinijrų eikvoji- 
m<*. Moteris trisinori. Sakėsi 
nieko nežinanti.

Suimtas vagilius.

Kuomet Kr/.yszez;ik<> nmte- 
rei prisieidnvo kur ifeiti su 
reikalais, jinai savo vaikus 
prižiūrėti paliktlnvo Mis. Ber- 
nieo Riidnik. 1224 Ery gnt. 
Krzvszeznko moteris intnrė 
ją. Bot niekam nieko nesakė.

Aną dieną ji pasikvietė j 
mimus Mrs. Hmlnik padaboti 
vaikų, pasisakydama vnžiuo- 
"innti miestan. Tikinus jinai 
išėjo gatvėn ir, kiek pabluku
si, vėl gryžo pažiūrėti, ką vei
kia palikta Mrs. Rudnik.

Ir atrado ją prie “bankos" 
skaitant pinigus.

Prisipažino.

Mrs. KrzyMsceak krmveikisn“ 
pranešė policijai. Mrs. Kudnik 
suareštuotu. Prisipažino, kml 

,iš “bankos" dalimis paėmusi 
į$530. Sakė. $320 paėmusi pra
eitą savaitę ir išleidusi na- 
miriiamy rakandams. Kitus pi
nigus išleidusi kitokiems na
mie pataisymams. Dalis pini
gų atrasta jos lovoje po nuit- 
rnsn.

linuku, 
žmonės

I

į -------------  •
7ĖL KALBAMA APIE 

LEIDIMĄ NAUJŲ 
BONDSŲ.

Nutvertas ir jos vyras.

Policija apsidirbus mi Mrs. 
Iludnik. pasileido ieškoti jos 
vyra. Ir užtiko jj kaip knrias 
išeinant iš Krxysxeaako niunų. 
.lis. girdi, ieškojąa savo mo
teries. (ii kuomet ten jos nn- 
nulęs. tni ir jis dar iš 4,bnn- 

* kos“ dėl visnko pasiėmęs $fn. 
šituos pinigus policija ntrn-

do jo klšeniuose.
Suareštuotas ir jis. ų
Krzy szcaakHi dalia r, turhnt, 

pasirūpins įsigyti geresnį ban
ką, negu siuvumorios inušinos 
"tnlčiukas.

APMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ.

IŠ

9’2.35

4.10

6.10

2.60

TA AP

7.65

1919 m. 
amžinas

.20
t

.80.00

95 00
1919 m.

Liko pas iždininką nuo 
l>oržinrėiimo knygti 
1918 metų..................... $

Sausio 19 d^ 1919 nt 
mėnesinės mokesty* .

Vasnrio 16 d., 1919 nt 
mėnesinė* mokėsiya . 
Kovo 2 d.. 1919 m. ex- 
trn susirinkimas ....

Kovo 22 d., 1919 nt S.
• , .M.

Kovo 22 <1.. 1919 nt mė
nesinės mokc-ntys ...

Kovo 23 d.. 1919 m. nuo
Imzaro (jmt V, Balandą) 104.94 
Balandžio 13 d., 1919 nt 

mėnesinės mokestys .
Gegužio 18 d., 1919 m. 

K. .luškeviėia amži- 
nns narys ..

Gegužio 18 d..
P. Brnclins
narys .........

Gegužio 18 tl..
A. Beinornitė amžina 
llll i*ė.............. .................

Gegužio 18 d., 1919 nt 
mėnesinės mokesty* .

Gegužio 22 d.. 1919 nt 
mėnesinės mokesty* .

Birželio 23 <1., 1919 nt 
mėnesinės mokesty*.

Liepos 21 <1., 1919 nt 
mėnerinėa mokesty*.

Spalio 19 d.. 1919 nt 
mėnesinės mokesty*.

Lapkričio 10 d., 1919 nt 
iuėiiesines mokesty*.

Impkrieio 10 <1., 1919 m. 
J. Viliutioa amžinas 
narys .

Gruodžio 21 d., 1919 nt 
mėnesinės mokesty*.

Gruodžio 21 d., 1919 pi.
R. Vanagaitė, amžina

••»«••••«•*••••
Gruodžio 21 «L, 1919 tn.

P. I’reitikaitė, amži
na narė.........................

Gruodžio 21 «L, 1919 m.
P. Murauskaitė, amži
na narė.........................

Gruodžio 21 d., 1919 nt
P. f’esnaknitė paau
kojo ................................

50.00

7.20

3.45

1.20

4.45

3.20

1.7<>

.. 100.00

20.55

50.00

25.00

•25.00

5.00

Viso $669.69

Išmokėjimai.

Kovo I <1., 1919 m. dėl ti- 
kietų p. Bnrgiui ....$* 3.75

Kovo 2 <L 1919 m. pa- 
šel|K>s p-iai Kuzienei 10.00

Kovu 20 <L 1919 nt pa
šei pos p-iai Kuzicnoi

Kovo 23 d., 1919 m. j 
Centrą (laskolinta...

5.00

104.94

' i
______ —-

aanaKSM
nnmn» *ti >i*nlw»rc' 

e<»r*. virM yra vl*n»* p*irvvr*l>n««. j!
;- nj - v n\ir»ir.' " ' < y •> - ,i*»nui - - •. 

uipoknlyj «W<lrU« ■umrflnM tr fcnmlt. Į! 
Virtu rrm Netoli lietuvi* A*, 
no laitmy.'lri*

J. Kini\T Vi.
1131 Mn. i«ih Cl. Clnm,

P. M. Narius Minai |»nr»t<)ti*<lA 
tųlefcivtUi* Uv*JMrlino | tortna*.

100.00 
100.00 
luiuju 
200.00 
100.00 
11X1.00 
100.00 
100.00 
100.00 
KmiiO

m
Ari

r

tlllllUtUIIUlIlUIIHHIIilHiUIIHIIUIHUlUhiUin illIltltltllUlilUII

i : Puikus Balius:
=

l;IAi.lOM"

ĮUOJK) 
100.00 

........ 100.00 
,.............. ioti.on

. 100.00

. ion.oo 

. 10000
... 100.00 

10(100
100.00

ĮTuu.t^

10.00
10.00 
50.00

___________DRKUGAS

ĮKun. J. H. Vaičiūno*
Į Kun. F. KomčAia...... 

Kun. N1. i* ivrusii" ...
A. St«'|»omivičins...........
B. Kučinskaitė į..............
P. Antanavičius.............
M. Krnut'iunaa...............
A. Beinornitė................
O. Avelniukė ..................
V. Vaišvilienė . ...............
A|inštnlystės Maldo*

draugija ..... .................
J. Bmlrrcki* ..............
0. Kvislerienė
O. Nausėdaitė
J. Viliunaa ...
Pušinckieiiė .. 
M. Dvnilmitė ,
S. Mišeika................
K. .luškeviėirt................
Šv. (tuo- Draugija .... 
A. Ižiiuiumr . ... ...............
P. Prcikšiutė ..................
P. (Vsaakaitė ................
I’. Murauskaitė1..............
A. Gečas .........................
E. Gečienė ....’..............
J. 'rumasonis .>..............
B. Šokinėki* ir O. Sok-

lerkionė .......................
K. Buri*............ ...............
P. .buišansluiitė...........
M. Adomnvičaitė.........
O. Balsnitė ...’..............
O. Karpionė .....................
J. Petkus ir T. Petkienė
P. Preitikaitė ................
P. Vaitkutė.....................
P. Mažeika .....................
D. Adomavičiūtė...........
J. Gurinskaitė................
J*, Štiliga
J. 8ereiki* ............
E. 
R 
M.
K.

Vrbaičiutč ................
Vanagaitė ................
Gedvilienė . ...............
I’aldn uskaitė...........

J. ir M. Bružai ;............
1*. Nausėda .....................
Balsi. 5 kp........................
R. Matijošaitienė.........
S. ir K. šinikai..............
P. SalanuuiaviBu* .... 
J. Xjikas
P. Kulis...........................
Ia. l^auvu* ••••••••••., 
P. Bruehas .....................
J. DimŠa .............. ...........
B. Tarvidienė................
J. Garuekas ....................
A. Kumpikaitė ..............
.1. ir R. Tainošaitė.........

KRŪTIMI PAVEIKSLAI Iš ’
LIETUVOS.

Rn» RODOMI 
Brid^eport. 

Vasario 5 d., Mildos Svet. ant 
3 *.a lubu 3142 S. Halsted St

Town of Lake.
Vasario 6 d., Eilios Svet.

Wood ir W. 46lh St

Brighton Park.

siaejimo P. M. mokytoje 
PairTUM nuo ir ąįth gi

Kiekviena vakarą prasidės 
8 ta valanda. Nedėlioję prasi
dės 6:30 vakare.

Rodis Kaunas Kompanija.

s.

E

Dr stės Nekalto Prasidėjimo P. š M. Moterų ir Merginų

Su baloj, Vasario-Feb. 7, ’20
A. POCIAUS SVETAINĖJ

3824 S Kedzie Avė. ir 38th Plaee——■——^M^^tsaaa
Pradžia 7:30 vai. vakare ĮRANGA 25c YPATAT

Virtis nuoširdžini kviečia ntsilankvti.
KOMITETAS. lu

m
m

iii
iii

iii
iih

iii
ut

iii
iii

iii
iii

ni
iit

im
in

ni
nH

 n

HKNOI IMAM

DRAUGYSTES VISŲ ŠVENTŲ

Nedėlioj, Vasario S, 1920
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE,
• • SS Plai-v ir Aukom A»r.

Pradžia 5 vai. vakare
NuiiBiriHini kviestam* vlmm b>* aklrlumn knip vedliniu* taip |>«fl*- 

nlu*. luunikalėtua ir runSra atsilankyti I *J UkilimnK’i vakarą, nen 
KrirkA |Srmoa klero* nuteikė knip IIHuviAkim. tal|> anirllIUcur tok Ina 
klm 1* uro pun/a utritraimto atatlanklimtun trreflur įilcnntpllntl Ir 
kvtrt'iauir kuakaiilinrlatiMai nlntlunkjiL

KOMITKr.Vk.

Liudvikas A Žukas

50.00

Pranciškus Szczukas

50.00
10.00
25.00

10.00"
30.00
60.00
30.00 
25.00 
25.00
40.00 
45.00 V A. I*nin<'l-ku« Kwmka-. M metu 

tunilat,*: ■tirt’- ,a-ario-lcb. 3 <lM IV9U 
m. Paliko ilitlrUamc iiiillii.UaM' mote
rį <M^. Dukterį On* Ir Kon-iant-IJa; 
mooj l Hw-tj tr -e-rtr Ona tlt-cruirnc. 
Amt-rilutJ Scjimo 1* nu-iŲ.

Vrlkmfo. paėjo Ii Suvalkų Gnh.. Pn- 
H-ttinio |tara|>lj<>-, VIlkatKkio cm Ino- 
įjUtloJutėK bIMIhm Pėlnrėiojr. 
Va-ario-Felt. B-m il. lOSo ra., M:30 rj- 
U-. ii namu S33 W. 33rtl Pi, | St. Jur- 
(b> liaitip'-ia t«i iMTtiutltlu | &t. Kaii- 
tnlrro kapliuv IiimMtiM ir |>aiis«iu!>. 
ktkV-iame daljtanli lakkrtutt-^r. IjiI- 
<bwu, b-tm- rutūn-t- 11-»« tu- rr-mt 
u<rtua- *r*ltonu« S. I*. Maat-ika.

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morpan Street 

chicago. illikob
Trtefrauu Vania M»X3 

Valsodoa: — S Iki Ii Ik ryto; 
» po ptMo Iki ■ vak. Nsd*1 lo
mia nuo i lld i vaL vakar*

Dr.A-BURKE
(Lietuvis)

4 IK W. Mariu* Mr, 
FnUavUlci. Penu*.

rtaomla liromis priima auo 
Nuo I UU 10 vaL ryto 
Nuo 1 Iki l.val. po pistu 
Nuo I Iki » r*L vakar*.

50.00 
lott.oo 

Kotrina Garuckaitė, <
14ib. Sąj. 5 kp. fin. rast.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

18 metų, 5 mėnesių am
žiaus, persiskyrė sn lino 
pasaulin vasario 2 d., 1920 
m. po sunkios ligos palik 
dainas dideliame nuliudi 
me savo gimdytojus, Vin
centu ir Kotryną Ažukus. 
seser} Jounną Bagdonienę 
ir du brolius: Vladislovą 
ir Vincentą.

Laidotuvės atsibus va
sario 6 d, 1920 m., 9 vai. 
išryto iš St. Kilian airi 
šių bažnyčios, 87 Aber 
deen St. j Šv. Kazimiero

l<vl n*r*r,| nMH>vrli| (»r«Mic nunilM-t) Imt. 
tai* kattnj. t-MJ td«fnno Vartm.ija* Itou- 
k- lanl, u kartuli! Kampanija.

štai Artina vrirlaatia. driko tnl|> .-italtlnka:
Aouk#>aa kultui nMttkiat;
Perdaug pnattniAdatna-i «iv<i u t minėta. r»at» 

l>.irrlk*lutua nagam niitii.-ou. •
Kukli aLa privatiniu namu npomtorkon. Jolgii 

tuo puMu laiku tart kltaU pntolloUUa dn- 
b kilia uMiniti

touhrjaa kartota nrlyCIa atiinalto numeriuk
Tankiai fciukAJaa U paakulioa nepoanko kaip 

r r ik luti l telefono vardo tr doltu gauna no* 
S’-ru nutnrri.

Jeigu gaunate nogrrg numirki*!
NEI AIIAHYKITF. TELKFONOl 

Milakll* 1‘AMABI RjiuuiltiAnl lelrtono va. 
arti trmyn ir augttyn;

Kunnul opera turk u uUHIepla, p«j*kykMa Jai 
kad guvota negera numeri tr r«*1 parvtka- 
laukit* gerojo, o JI -mėgina paduoti.

Jnlrn taip UnlBklnalt* S>1 klaidu, tai Ji nepaJrmA* to kart-i ant 
mrtrrbi Ir )uma nrralka uiokMi. nviui Klaidinau nutn*r|.

L. Vyčių 4-tą kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą ketver
ge, va<nrio 5, 1920 m.. Dievo 
Apveizdos (mrupijos svetainė
je. Susirinkimas prasidės ly
giai 8:00 vai. vak.

Visi narini yra koširdingiau- 
rini kviečiami įdriJankyti, nes 
’.eikia Inbai daug dalykų ap
tarti.

kapines.
Velionio kūnas randasi 

po num. 8466 Vincennes 
Avė.

Giminės ir pažįstami 
kviedami dalyvauti iaiao- 
tuvėse. Taipgi susirinkti 
visų nevėliau 8 vai ryto.

Kovo 23 d., 1919 nu | j
Centrą paakolinta... 50.00

Gegužio 25 d., 1919 m. j 
Centrą paakolintn.*.. 80.00

Gegužio 25 <i., 1919 m. į
Centrą paskolinta...

Gegužio 25 d., 1919 m. į
Centrą paskolinta...

Gegužio 25 d., 1919 m. į
Centrą Įmskolintn...

Birželio 12 d., 1919 m. 
ruka ko rinkta Padė
kos dienoje.........

Birželio 22 d., 1919 m. 
į Centrą paskolinta., 

lapkričio 20 d., 1919 nt
I Centrą jmakohnla,.

Gruodžio 28 dM 1919 nt į
Centrą ]iaskolinta...

BUttainkė. CKHULflO TELEPR0NE COMPANY
--------------- — .

IŠ T0WN OF LAKE
Penki plėšikai užpuolė Pil

kiu* Coal koiH|Minijob ofisų, 
2200 West 18 gnt.

Baisiai apmušė tos kompa-' 
ui jos sekretorių Hiades Jirca 
ir klerkų P. Euu'vnn. Paėmė

%

reikalauja. $250 ir paliego.

■
-

i Chiragos miestiniai darbi 
ninkni prisisp) ry 
kiul miestas padidintų jiems

MAŽAI ŽMONIŲ UŽf TRE 
neturi pinigų.

Tad ateinantį pavasarį gid- 
rnjamn išleisti bondsų vertės 
kelių milijouų dol. Ir it/, tuos 
perduotus iMindsiis pinigais 
M|unokėti darbininkus.

Bondsų Btodimas norimu 
pavesti piliečiams nubalsuoti 

- pa vasarinių rinkimų metu.

25.00

50.00

20.00

00.79
GISTRAVO.

Praeitą antradienį užsire
gistravo vos 43,844 piliečiai, 
kurių tarpe 9.943 moterys. Ma
tyt, žmonės mažai interesuo
jasi rinkiiiiniM ir puuuM.

Viso

50.00

100.00

95.00

--------
Pranešimas.

NUSISUKO SPRANDĄ.
_______

jįjj Mre, Tbercsa White, 1227 
\Vatf 7! gaL, eidnma trepais 

‘ jjįnįĮpio. nitsiiito žemyn ir jtu- 
* sitMiko sprandą.

ws.s
WAR SAVINOS STAMPS 

IBSUF-n ey thf. 
UNITE O STATĖS 
GOVFRNMENT

IuČjO ... 
Išmokėta

$654.48

$669.69
$654.48

Liko pa# iždininką........... $15.21

Užsimokėjusieji ir neužsimokė
jusieji amžinieji nariai.

Kun. M. Krančiunaa.. .$100.00

Šiuomi praiK-šu, kad AiiulI- 
gamtiled Nitai l utiem nu•! Bu 
chore YVorknu'ii of North Atnr- 
rien Lietuvių lokalas 257 turės 
savaitini susirinkimą ketverge, 
vnrarin 5 d.. 8 'KUrnl vak. p. 
Ežerskio svet., 46 ir K. Pauli na 
gat. Viri nnriHi(ėa) ir norintie
ji išloti, esate kviečiami atsi
lankyti. Nivnetunea duukles ga-
lite užrimokėti kas vakarą se-| 
kančiose vietose: 4539 S, Mar- 
shfirid Are. ir aasv ri. rima- 
ted St.

Viri lietuviai, prigulintioji 
prie lenkų lokalų privalote 
l>ersikolti j lietuvių, nes lenkai 
daro mnnis didelę ricriandą. 
riųmlaiui iiiumu pinųtua L--uki- 
jon, kur pavartoja prieš muan 
hralius li^turius. .................,

Jonas P. Pariauskait, rašt
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