
■H9

ANTROJI LAIDAJM'
LITHUANIAN DAILY FR1END

SECOND EDITION .
____ J

l’nhlIUicd and <U»trOmt<<d nmlcr pcrmlt (Nn. ■ullMtrUetl by the Art oi Oetobrr 4. tilt, on ttle at (be I’o.i Oflkf of <Tu«-ac>». IU. Il> tlie onlcr oC ll»c l*r>—ai<-nl, v. H. tiiiri'-von. I'n-ima-trr (.cncral

KAINA O CENTAI
pajee & CENT8 •

CHICAGO, UJJN01S, PENKTADIENIS, VASARIS (FEBRUARY) 6 D., 1920M.
ESI 11. Ul'. U AK *£<?O.\P-C1.ASS MATT flt M.IHCH SI, 1»IO. AT CH!( UJO, I1.1JKOI* t VDUt THE A<T OF M SIĮCH 3. IRT*.

V> 1 Iv *1*1* (PASIBAISĖTINAS STOVISRusų bolševikai briau- 
jasi ant Persijos

METALVOL. V. No. 31
B

KLAIPĖDA PAVESTA 
LIETUVAI.

ANGLIJOS STERLINGŲ 
KAINA ŽLUNGA. Vokietija pripažins talki

ninkų reikalavimą
Gali pakilti finansinis krizui.

An- Washington, va*. G. — Ang- 
kle- lijo* ir kitų viešpatijų pinigų 

į Londoną* vm*. 5. __ RnsųIl*ona> štai kų rašo kun.-P. kursas kasdien vt* labjau* ina-
■ Itaudonoto Krvžian* orranira-l^brusaičiui; žėju. Nev Turko biržoje neri-

11. 'hepuny . nuiujum...
atlikote, nor* turėjo Imti to‘ga- *-*i klausia, kų utneš arti- 
lo pavojinga Pas mus vėjai j minusioji • ateitis, jei europi- 
namus grioii-. Memelis (Kini- niai pinigai vis toliau* smuks. 

Senatorius Thoums iš Colo- 
senatui prtuie-

Badas, šaltis, neturima 
vandens. Kunign- K. Matulaitis 

glijus Londono Lietuvių

• J

. |i •• p >Jw pHj4.1UcUiA«.',4»l ui. Z*UU|vl,.I.PDmAITIC naoplhnc* 11P luvlankė Petrogradu ir Huie to*. ruOv.uuu, jav |mi šiandie praneša, kad te-

darys taiką
RUSŲ BOLŠEVIKAI EINA 

ANT PERSIJOS.

Sutraukiama skaitlingu 
kariuomenė.

I LENKAI NEGAUNA PA- 
GELBOS NUO TALKI 

NINKU.

Londoue indomaivama apie 
tarybas su bolševikais.

Londonas, vas. G.—Anglijos 
karė ofisą* paskelbė, kad bol
ševikų ir afganų (Afgnnislnno 
gyventojų) atomešimat* j per- 

UĮ>-us nuolat ariėja.
Nepatvirtintuose iš Trans-, 

ka-|»ijo* plotų pranešimuose 
sakoma, jog ka* savaitė ten 
iitgnbvnaina po 2.<MX> bolševikų 
kareivių iš Rusijos.

Sakoma, toji kariuomenė 
kuogerinusiai išrengta. Jai vu- j 
dovaujn senosios rusų armijos 
oficterni. Lygiai sakoma, knd 
Ur Uumiviaj >r išlaviuti gerai. 
• Iš Maskvos Taškentan spe- 
cijaliu traukiniu atkeliavo 
daug ooiševikų ntiiiurinių iri 
civilių valdininkų, iftėfUU* ke-< 
liolikų vokiečių. N

Londonas, va*. G. — Čia In- 
bni induinnujniiui. kaip ir ko
kiui* principais lenkui imsi 
vesti taikus taryba.- su rusų 
bolševikais, i^mkų taika su 
bolševikai* tiilkiiiinknuis di
džiai svarbu* daiktas. Nes

J miestų šiandie praneša, kad te
nai .-inučia badas, šaltis, ligos 
ir plėšimui.

Kitnomet tirštai žmonių ap
gyventa .-oj-tun- i-iandi** yra 
kaipo tyrlaukis. Nes daugumo-. 

Į apleidžiama. Retai katruose j 
' namuose gnlimu rasti žmonių į 
I išbadėjusių ir sušalusių. Visost 
įši-imynos susihurii.-ios į savo 
| virtuve*.

Vanduo sustabdytas.

Badas Petrograde baisu* 
'daikto*. Jeigu žmonės nebūtų; 
įpratę pntys pasirūpinti maisto 
tokio, kukio normaliai* laikais 
nevartojama, tuomet jie neto

jn-tlnį in- ph.diisrito tuutlls pa
rvesta. l’žėtnč jj Anglijo* ir rado valstijos 
Prancnv.ijn* kariuomenė.

Ikiočini irtlygmimui už Lietu 
vos nuoskaudas 
daug nmuhicijos, garvežių ir veikimas, 
vagonų. Skola 210 milijonų 
markių ninot tinudu (panai
kinta).” “Darb.”

tai kitas
I -----------
SAKOMA, VOKIEČIAI PRI 

IMS REIKALAVIMĄ.
PAKYLA KRIZIS VOKIE

TIJOJE.

TRUKšMAS ITALIJOS PAR 
LAMENTE.

Pirmininkas turėjo pertraukti 
sesijų.

n.... ln'priK1il« lolnmi. taiki'- W>9 

ninku atsinešima* j bolševi
ku*.

Talkininkai yra neutraliai.

Lenkijos uzrnhežimų reika-Įvnrtojn sptirpintų sniegų.

Vn- šė. knd jis tume kb*n-i»ne pa-1 
. duosiu* rezoliucijų. Sako, rei- 

turės duoti [kalingas tuojau* tarptautinis!
Nes kuomet pukils ’ 

finansinis krizis Europoje, tas 
krizis palies ir Amerika. At
eis sunkų* laikai.

Tuo tarpu Amerikos Banki
ninkų asocijacijos prezidentus 
Hawes, St. Ix»uis Mo., sako, 
jog Europos pinigų kurso puo
limas mažų intakų turi** į fi
nansinį Suv. Valstijų pasilni- 
kyinų.

Visgi yni balsų, kad gali 
but visai priešingai.

štai i* Anglijos pranešama, 
kad tonai finansinis stovis jnu 

įgrumoja medvilnė* verpyk- 
lom* ir uudiini«(ėi>(<_ kuriom*-

Talkininkai neiab jausią spi
riasi.

Pranmtonua vyriausybes airi* 
statydinimas.

Berlynas, va*. G.—Teko ]ta- 
tirti, knd centru ir dešiniojo 
FjMirno partij«»s turėjo -hipiu 
susirinkimų. Tų jurtijų vadai 
nu-prendė išeiti iš vyriausybės 
ir |Nirlanicnt<> (reichstago),'jei 
kartais vyriausybė sutiktų su 
talkininkų reikalavimu išduoti 

.... jiem* vokiečių nnnijo* vadus 
rmu.-jbė tad priims ir patvir-^j, rivitiu* valdinin-

. kuriuos norima teisti. 
Tarpe visų tų. katrie nutarė 

, imsit raukti iš vyriausybe*, yra 
ir Mnthin* Erzliergvr.

Kas drįstų areštuoti vadus.

Ministerių kabinetą* •.r.ksr 
turi*jo susirinkimų. NdSWri 
kuo jis |>nsibaigė. Sutartie* *ų-

Paryžius, va*. 6. šiandie 
visokių kalbų ir jiranešimų 
yra apie talkininkų reikalavi
mų išduoti vokiečius.

Piuūški. knd talkininkų rei
kalavimą.- nėra prispirtinas 
visoj to žodžio prasmėj. Tu 
reikalavimų Vokietijos vy-' 

1 • . 1 •_ •

|tin*. Bet apie jo išpildymų rei- 
ikiu labai daug nbejoti. Net- 
pntvs talkininkai nemano, knd 
tas butų galima vokiečiams 
atlikti.

,Talkininkų noras, kiek teku 
patirti iš oficijnlių versmių, 

lyra tas. kad Vokietija buti- 
įnai pripažintų tų reikalu vinių 
išduoti vokiečius teisotu. Tai- |vgB" pjhtyri. Bet kaip
gi reikštų, knd Vokietijų pri- ttt ^lįnm atlikti.

Rymas, va.-. fi. Užvakar
Italijos parlamente socijalistai 
atstovai pakėlė įtaisų truksimi, 
kuomet kitos partijos nt-tovai 
pradėjo išmetinėti ųocijalis- 

*i jš Nevos arba kanalų. Kiti >tnm* ui jų nepatrijotiniii* pa-
*■1

Vandens į namus pririaiy-j 
mas sustabdytas dėl stokos > 
kuro. Žmonės vandenį guliena-

1

Jų minihlvns Patek neaemti 
lankėsi Londone. Jis turėjo 
konferencija* su Anglijo* 
ptruiijeiu ir kitais dtptoiua- 
tais.
; Iš ofiejjnlių pranešimų, pn-

-uria. Ą*UkUH>
ATSISAKO VESTI PREKY !kito" ** talkininkė atsisakė 

BĄ SU BOLŠEVIKAIS. 'gelbėti Lenkijai, jei pa-lnroji 
kokiuo nors budu provokuotų 
bolševikus.
Talkininkai panikė, kad tegu 

, lenkui daro taip su Imlševi- 
Copenhagen, va*. G.—Dani-'knis, kaip jiems patinkama, 

jn. Norvegija, fcvodija. Suomi- hi tik tas ižeitų naudon jiems 
ja ir Olandija nusprendė ne- į»*tiems ir nebūtų nieko bloga 
pradėti vesti jokio* prakybos talkininkam*.
*u Rusijos liolsevikais. kol ši
tie uegvarantuo* toms šalinis .tevikaiit, 
atmokėti 
skola*. ( *

. Tam tikslui nutarta Genevon 
sušaukti visų Europos viešpu- 
tijų konferencijų. Konferenci- 
jon busiu pakvi»*to* ir Suv.

Bus sušaukta Genevoų 
konferencija.

Tegu lenkai taikosi su to»L 
gi talkininkai tuo 

*vna* nncijonalp* žvilgsniu pasilik* neutraliai.

Kų. Patek parvežė V aria von.

Kngryžęs Varia v< 
ris Pat<-1 
štai kų nuo talkininkų savo

žęs Variav<yi ministe- 
k tad turėjo jiarvfžti

Valstijos.

14.000 DARBININKŲ 
NETEKS DARBO.

sirlgimu*.
Parlnmento

į stovai im-kelis- savo progni-, 
ruų. Be kitkįo programini in-, 
pina; Ka«J
ridėtų prie ĮNidengimo ka- ■ 
rėš išlaidų; kud butų uždraus-! 
to, .-jiękuljjipį^* maisto pro- i 
dūktais; kad admiujinti eko j 
nmniniu* ir Įsilitikinius *anti-j 
kiu* su Rusija; kad mesti ša
lin visokių užgrobimų politi-i 
kų ir tt.

Prieš Jų jų programą |*a*:-j 
ginto halsų. Socijalistai indį, 
knip pakilo su baisiuu-iu 
trakšimi, kad pirmininką- bu ' 
vo priversta* pertraukti sesi
jų. Nejmlinl.n jiems |M*ikimn- 
ijų darbų.

Parlamento sorijnlistni at
stovai nuspri'udc paduoti vv- 
riomtybei pu k laiminu npie per- < 

> ..., * sekiojimu.- dnlų
žeme valstiečiams. L. ,.Su v. \ aisti Jose.

%-------------
Palermo, vas. <». — Rito>ra i

1

Siaučia šlitine u* mfluensa.

šalti*. nikis ir nešvarybės 
pakelia tspiiiemijas. Daugelį 
nelaimingų žmonių pa-inaugia 
šlakuota šiltinė. i*j»an'iikn in-

Visam mieste yra vos ketu
riom menkos vertėj ligoninės. 
Nėra reikiamų vairių.

Elektros šviesos gatvėse yrn 
vos tris* valandų isvakaro. 
Kai-kadu pravažiuoja vienas- 
kitn* gntvekari*. Nakty* tam- 
aios. Tad užpuldinėjimni ir plė
šimai yra įprasta* daiktas.

•f*

- - . -

ITALAI VALSTIEČIAI UŽ
PUOLĖ KUNIGAIKŠ

ČIO BUMUS.

Privertė kunigaikštį pavesti 
rėmę valstiečiams.

socijalistai nt- medvilnė pnrtrnuktornn iš \- 
merikos. Pinigai nupuolę, 
dirbtuvės negali išsimokėti A- 
merikai už žalių medžiagą.

ŠVEICARIJA PASKELBĖ 
SAVO NEUTRALYBĘ.

!. ‘ , -------- =—
Znrich, va*. G. — Į taikinio- 

jlcų pakvietimų įstoti tautų sų- 
jungon dveieurijn sutiko. Bet 
podraug |Niske1bė, knd ji taq»- 
tautiniuose klausimuose pnsi- 
liksianti neutnilė. Nenorinti 
jokių karių, jokių slaptų dip
lomatijų ir nieko kito. Hveica-' 
rija stovinti tik už. savo, kų Taip 
turinti ir apsimauti *uvo šalį 
ginti, jei kas mėgintų ,ion įsi
veržti arba jus neutralvhę su
laužyti.

ltahar yra žinių, jog švti 
(•arijo.- |M*doinix paseksianti 

aocijnlistų Danija. Olandija ir Austrija. O 
g»*l dar ir kitos šalys.

1 |Mižįstn tų žmonių kaltę ir t<>- 
;kilio budu taikus nutartie* są
lyga nors savo principe, liet 
ne raidėjerbulų išpildyta.

Čia indomaujnmn. kų atsa
kys lalkininknliis 
tijo* vyriausybė.

Vokie-

IŠDUOTI V0KIEČIU8 
NEGALIMA.

sako Vokietijos ministe
ris Noske.

Jei centru ir kitų |*rtijų at
stovai išeitų 
tuomet turėtų 
vyrianvybė.

Oia tiesiog _ .
kas drįstų suareštuoti foL'j-. 
[Mipuleriiis vadus, kaip hm- 
donburgus arba MTickensen ir 
kitu-. Kn- gnlėtų juos išduoti 
talkininkams •

iš vyriausybė** 
rezignuoti vL«

npofignlvnjr.i—i

' :»k svaigalų pnmibimjos rei- 
-kolonui pu skiria miii/tnuu.

■ I ■ ■ —
Washington. va* (L — Kon- 

gTv.-u žemraniųjam hute Imvo 
jaircikalauta pasiirti $9,05().- 
GOtt pMtai-yti karės 'laivu* ir 
riftlHi MtrfHtfa dnrtol* karė* 
lifiyou pdaig<i4>?

KongrcMi- buvo intikinnnm*. 
kad tie pinigai būtinai reika
lingi. Nes kitaip kares laivyno 
iiriaignae netoks (torto* 14:000: 
darbininkų. Gi tiem* darbi
ninkams reikalinga* užlniky- 

ĮSZmu-. taigi ir darbo*.
zlkL butu alriovų didsiumu^ 

|m«ipriesino skirti pinigus tam! 
tikslui.

lynauMylni.
“Talkininkai Lenkijos neno

ri jiavarloU kaipo priemonės 
traškinti bolševikisųnų. Talki-t ~ _______
uinkai negali priimti Imkų^yj^ kelis is anų sužeidė. įsi-

I volstiečiai, Giganti provinci-^ 
įjoję, pietuose nuo Palermo, Už-Į 
■ puolė B i von a kunigaikščio ru- 
'mu*. Jip nuginklavo karei

Londonas, va*. 6.— Ijiikrns- 
rio Daily Mnil kore*pondertn* 

H i* Berlyno praneša, kad ap.-i- 
ginimo ministeris Noske jMisn- 
kę*. jog knip neversi, talkinin
kų reikalavimu* išduoti vokie
čius negalimas .išpildyti.

Noskp sr.kv. jug Lasai reiks

M0NDELL KOVOJA PRIEŠ 
MILITARINIO LA VI- 
NIM0 SUMANYMĄ.

Sako, butų nepakenčiamos 
laidos.

ii-

.......
trasių tymo bendromis *)s*komis 

‘ntakuoti bolševikus. Jr neduos 
I 
i j ragei Ims lenkams, jei šitie im* 
kantiec »u bpišerikaia. Bet jei 
neprovokuojatni bolševikai už- 
atnkuotų Lenkijų, tuomet ta* 
klrtusiniH“ turėtų kitokių reikš, 
irtę. Lenkijos (toriui utkreipio- 
nm į f ūktų, kud lulk’u^iukal su 
ladševikine Rusija atnaujino 
dalinę prekybų. Ar Lenkija 
dury* taikų »u bolševikai*, tni 
io« pnėioa reikalą*. Altainc 
reikale talkininkai vn» neutra
liai’.0 i

laužė rūmų vidun ir pradėjo 
viskų naikinti.*

Pats kunigaikštis buvo pri
verstas pa«Trušyti jmj jmdarylu 
TAštu, kuriuomi jis savo žemės 
plotus pavedus valstiečiams.

Tuojau* į Ribom pa*hp*ta 
hurVM kariuomenė*. Prasidėjo 
areštavimai pnuužengėlių.

ŽIEMOS VŽTRO8 PLLIETŽ
NEW Y0RKA

Gali kartais pritrukti anglių.

BOLttLV 1KA1 PAGROBSIĄ
BULGARU 08 VAL

DŽIĄ
— «<W J**A« « »*«•»»«!«
milijono dolierių svaigalų pro- 
hihicijos reikalam*. Būtent, 
tie pinigai reikalingi apmokėti, ji«> savo rankos n u ša-
sargui-, katrie saugoja sukrau-: lira valdžių. Tai atliksiu gegn- 
tu- MvniKida«t vtldiikuoM* san-žės 1 d., anot pranešimo iš So- 

jvninnoHr :njettuo*e-
Ir mdijaun* dolierių paskir-i

I
Saloniki. vn*. G. — Bulgari- 

įjos bolševikai paskelbė, kadi

■ a itu\j 
vinto. S .8.)

New York. vas. G. — Užva
kar naktį New Yorkn* pra
leido baisių vėtrų su sniegu, 

stoti važinėj?, regnlėdami prn- 
rikasti per sniegų. Sutrukdy
ta'ir viršutiniai geležinkeliai.

Traukintai iš vakarų «tva 
žiavo susivėlinę keliomis va- 
landomi* Ciir*-.

Į
: lomiomis.
j Miestui guli priUŪffii ang

’T-llių Ne* trųkria vagonų ir
1 ? 'pat* uostas apkaustyta* Jedair.

THINGS THAT NEVER HAPPEN davimus—tei negirdėta |mgie£a 
prieš tautų. ,

“Sakysime,’’ sakė Noske, 
“tegu nš liuptdu suareštuoti 
tuos vyrus. Argi iųs manote, 
knd vokiška* traukiny* juo* 
vež per Prancūzijos nil»ežių? 
Ir jei /Juonių miniu* sulaikys 
kur traukinį, tai gnl aš turtam 
pnvartoti kariuomenę ir žodyti 

nfiinias! Knsgi iš vokiečių tu- 
(ri»s tiek drųao* išduoti prieši
ninkų kerštui savo vadus! 
uu nuomone, vyriauaybė 
priversta rezignuuti. Bet 
užims jos vietų?“

; Pranešaum, kad jei Vokieti- 
’jos vyriau*} bt*i prisieitų išduo
bi n-ikulnujnnius žmones tuo
met toji pareiga kliūtų mini- 

Ijcteriui Noske.

By GENE BYRNE8

TAIP NIEKAD NEBŪVA

Ma
inu* 
kas

PASKELBIAMOS REIKA- 
LAUJAMŲ VOKIEČIŲ

PAVARDES.

Washington, va*. 5. — Kon 
gre.-e republikonų lyderis 
Mondell kovoja prie* privers
tino utilitarinio luvinimo on- 
mutiymų.

Sako, jog tasai siimanyrM** 
neleis jokiuo budu sumažinti 
sknitliau* nuolatinė* armijos, 
katro* jmlaikymiu išleidžiama
laug pinigų. '

Imtų įvesta* militnrinia 
lavinimas, tuomet n r nujos rei- 
kalam* per metus reiktų iš
leisti $L300JMMUMKL Ir ttrjp 
ka* metai. * •/ >

SOSTO ĮPĖDINIUI 
TOJ AB.

MOKY-

Paryžius.vn*. (i. — 
zų n n ai jo* majorus 
siųstas Belgijon vienoriems 
metam*. Jis bu* Belgijos sosto 
įpėdinio Ix»npoldo mokytojas 
(governeris).

Praneli-
1j*o pa-

Berlynas, va*. 6. — Vielos 
laikraščiai vakar paskcllH* pn i 
varde* vokiečių, kurių reika- I 
lauja talkininkai.

Ta* pavarde^' ėia betarpiai 
totovrata ttrimmtė U b»H>J

Berlynas, va*. G. — Ruhr 
apskričio anglekoaioi atsisakė 

I fnloSTOH? Irnt-nG Ą VsljSSSf
| darbo dien-jv ir sutiko sų 7 

jvnlnntiomb. Sugryžo darban.
! - l —

VASARIO 6. 19-0 M.

Chicago. — šiandie nepaa- 
tavua ura?, gali hut sniegu;

Kiemsargio pati išgirdo didelį brukimų namuooe. užsikim-!žinąs talkininkai, kuomet atri- na almama teniperatv 
: .. j statydino von lj»rsnor.io aaato ir neuoržio klausyti akyvų naujienų. šiandie.

■
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urerrvrv NATAI-IK v DUCVRAJrrni 
^DRAUGAS”

Dm kaatUm* iMijru, unl/h'.Miluk
TOKNIMKRATOS KAINAI

UBICAGOJ IK VtSII MYJK:
Metama ............................ »«.OO
Puaci Metų ....................... 0*0

•W._ VAIMT.
Metanu. ............................ S&.00
Fum-1 Mcm .......................... s.00

Prenumerata mokaal Ukalno. Lai
ka* akattoHi nuo uialraAymo dieno* ne 
nuo TfauJu Metų. Norint permainyti 
adrea* visada reikia prlalųati tr senas 
adresas. Finišai *arlau«la alųatl lt per
ka H t klaja>je ar elpreee "Money Or
da. * arba (dedant pinigui 1 re*ia- 
trant* laMk*.

“Draugai" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111.

Tvlr*onaM McKlnlrj *114

Džiaugsminga Žinia
Kų tik atėjęs iš Tilžės į Clii- 

cag^ dienrašti- “Prūsų Lietu
vių Balsus“ N. 7. išėjusiame 
9 sausio rašo:

Klaipėda 7 Sausio. Ponui 
Landrotui ] ui klausus iš No
beliu vaisku puri-ju šitas te
legramos “Urėdižkai patvir
tinama, kad Santarvės batu 
lijonas j Klaipėdą pareina. 
Trtesportas su garlaiviu iš

Lc Dandcoii jau yra pakeliui.” 
Pagal tai jau nebtoli lai
kas, kuriame lietuviai atski
riamojoj Mažosios Lietuvos 
dalij išvaduoti tūps. Jau nie
kas ten nebtrukdvB ir nebe- 
vnržvs lietuvių tautiškų ir 

t politišką darbą. Lietuviai 
džiaugsmu ir rykavimą su
lauks išvaduotojus. Naujas' 
laika- dabar jiems priiride | 
da. Naujas rytas aušta. Lie- į 
tuviai suimkit visu.- savo 
pajėgas, dvasios tvirtumų ir 
vykinkit naujų tautos rytą. , 
Tekrinta {Minčiai mus peri 
šimtmečius ttpuudumeji i<*| 
variusieji visokiais prieš 
musų tautiškumą žygiais. 
Ris laikas mums lietuviam.* 
užduoda piisir<Mlyti tikrais 
sūnumis ir dukterimis išsi- 
liiMMnojanėioK ir išsivuduo- 
jančios Lietuvos!

Tas pats “Prūsų Lietuvių 
” nuniaris dimdn Įiatirti,Z „taiso

.ad Santarvė, arlm Talkinin- 
^ii. pareikalavę iš vokiečių iš

šluoti Lietuvai karo medžiagų. 
Prancūzų generolas Niessd 
talkininkų vardu pareikulavo, 
Uiti vukiea'iui ai i i niūktų to 
iau nuo Lietuvos ribų tų kn- 
•iuoinenę, kuri grįžusi iš Lie 
uvim u Įisis tu jo netoli Nemu

no.
T __ _ttnva ntivn /.Hiivn 
ižinugsmingoj dėlto, kad jos 
jnrudo. jog .Mažosios ir Di- 
{Sp/Tos l>ietiivo.- susivieniji- 
oris jau nebejivajonė, o be. 

b*ŪRV' įvykti nuotikis. Turi
ną* debesų ant dangaus, liet 
^turime ir šviesios saulutės. 
t7n! nmižilrin galėsime pasi
džiaugti, kad Santarvės Imta-, 
lijono vietų Klaip*dojt* užims 
lietuvių liatalijomis. Kaip hn 
tų gera, jri tas Santarvės lm- 
talijonas Imtu sumatytas iš 
lietuvių, tuikyaim, tarnavusių 
Amerikos kariuomenėje!

Janin kariuomenei esančiai po 
jo valdžia davė pritarimų iš- 
dnoti n<!mtrolų Kolčnkų S’be
rijus revoliucijonieriains.

Nepasakyta kokie tie revo- 
liucijonieriai, ar jie bolševikai 
nr kiti. Sako, kad generolas 
Janin taip negražiai padaręs 
Kolčakui dėlto, kad telegrafu 
jam prisiųstas iŠ Irkucko į 
l’dinskų čekų raportas pri
vertęs prancūzų generolų taip 
{išdaryti. Mat, sako, kad jeigu 
Kolčakas nebūtų tapęs išduo
tas, tai čekai butų buvę pri
versti stoti į kovų. Jie jų bu
tų nevien pralaimėję, bet butų 
tapę visi išžudyti.

Visas dalykas yrn nesupran
tamas dar Ir dėlto, kad Japo
nijos atstovai roiknlavo iš če
ku knriunm»mč« ntidnoti Knl- 
eukų jupomuus*. Amkiup negu
li suprasti, delko Kolčakas 
tnip pabrango, kud visi jo no
rėjo. Bolševikų noras pugauti 
savo priešų suprantamas, Iwt 
kam Japonija reikalavo Kul- 
uako, jau negalima įspėti. Dar 
sunkiau įapėti, k<xk*l Japonija 
norėjo jj gauti iš čekų! Įži
binusiai nesuprantamu, kodėl 
čekui jį įbruku sukilėliams, o 
ur ja {Minams.

Prie carų Rusijoje pasitai
kydavo keisėių keisčiausių tiu
ly kų. Juos lengva būdavo su
prasti žinant, kud usmeniuės 
intrygus ten būdavo pirmoji* 
vietoj**, o visuomenės reika
lu m* tekdavo, kus. likdavo nuo 
usnieninių 
atsitikimai, 
ta dvasia 
nors caro nebėra.

Ji yru ne vien Siberijoje. Gė- 
serolas Judenič buvo areštuo
ta:; kaipo paprasto;* vagis. 
Tnm primetinėta viešų pinigų 
pusisavininuis. Pusk u i Judeni- 
čų |»nl i nusalti, liet areštavo jo 
iipkaltintujų generolų, pentimi* 
tūlį, kuris buvo tarnavęs cm- 
rtii, paskui bolševikams, {taš
kui su vienu jmlkų perėjęs 
prie Judeničo, paskui Judcni- 
eų įklampinęs. Jutiošišku veid
mainystė Rusijoje buvo ir y- 
rn gana gilini įsišaknėjusi. 
Jom gausini įskiepinta ir lietu
vių inteligentijai, nenuiriusiai 
kitokio, kaip tik rnsiŽkų auk- 
lėjimų.

Rusų oficierai Sibelijuje ju- 
došystę primėtinėja ir pran
cūzų generolui Janin. Jie, tur
imi, guneroltiiSrmenovni prita
riant sudari* sutartį nužudyti 
generolų -Janin. Sako, kati vie
nas gene:plas juu šaukę* ge
nerolu Janin į dvikovę. J<^ to
je Janin nežus, tni jj šanks ki- 

,fas oficierns ir tnip tolinus iki 
Į neFms jj paguldys.

I ji u k in 111a oficijnliu ia|>ortu 
i iš generolo Janin, bet maniau- 
’ kilimą, ucs geležinkelis ir te
legrafas perkirsti tuq> Verdi- 
• •••*•*• .n;-!,G \ laiitt a urivau.

M*- dvikovę griežtai pas
merkiame. Jei generolas Janin 
tikrai kaltas, ji* turi Imti ap- 
knlt mtas teisine. Oficieru su
tartis j) šaukti dvikovčn kol 
nušaus yrn žudymo sutartis.

Generolo Janin uniforma* 
žymini skiriasi nuo paprasto 
praiHiizų armijoa generolų u- 
niformo. Gal jis juu skaitosi 
čeko slovakų armijoje, u gal 
yra kas kita.

Bosija ir Siliorija gauni ne- 
snprantamnis daigiais.

intrygų. Naujieji 
tarsi, rodo, knd 

telMTa Siberijujp.

Varinis u 1 CL

Lietuvos Nepriklausomybes Švente,
(I*a baiga.)

Vokiečių valdžia jnu buvo 
išgavusi nuo Lietuvos Tarybos 
prigaulingu budu dokumantą 
iš 11 dienos gruodžio, 1917 Jn. 
Ten vienoj dalyje buvo skel
biama Lietuvon nepriklauso
mybe*, o kitoje bnvo žadama su 
eiti su Vokietija, jeigu ji rėms 
Lietuvos nepriklausomybę Tai- į 
kos Konferencijoj, j amžinus 
ryšius ant pamato bendros 
muito, monetos sistemos, ben
dro kariuojnonės ir geležinke-, 
lių tvarkymo. Tiesa, ant gruo 
džio dokumento ne visi nariai 
yra pusi rašę, bet buvo tat Ta-j 
rybos nutarimas, kurj Vokic- 

k’iŲ \ uKL.m norėjų įteikti Liv-1 
tavos Brastoj, prasidėjus ta
ryboms su bolševikais. Žino
ma. jie butų galėję parodyti 
Lietuvos Tnryiios dokumentų 
iš 11 gruoilžio, liet buvo nes
magu rodyti antroji dalis, kur 
vokiečių tikslai buvo aiškus 
link Lietuvos, o pat ja parašai 
lygiai buvo imi ta antrųjų do
kumento dalimi. Todėl vokie
čiams prisėjo prašyti nuo Lie
tuvos Tarybos jau kito doku
mento, kur butų v i pritik aiškus 
jų nutarimas delei atsiskyrimo 
nuo Rusijos, ln*t lietuviai jau 
susiprato ir nesutiko duoti 
save antrų kart prigauti. 
Vilniun buvo atvykę iš Lietu
vių Brastos ir patsai genero
las lloffmann ’as ii politinis 
vokiečių atstovas Nadolny, bet 
Lietuviai drąsiai reikalavo, i- 
dant šioj pasiskelbiinu formoj 
la* notos delei alsink yrimo nuo 
Riikimik hipy įdėta, jog Y!SU 
valdymo formų ir santikius ku 
kitomis valstybėmis nustato 
galutinai demokratiniu budu 
sušauktas Seimas — luome bu
vo norėta išsinerti iš kilpos, 
kuri buvo užnerta dokumentu 
is II gruodžio, 1917 m. Buvo1 
daug pykčio, neryniavinio po
sėdžiuose nuo 9 dienos iki 16 
sausio, bet tinkamos formos, 
ant kurio* butų tikusi visa 
Lietuvon Taryba, gauti nega
lėjo. Dalis Tarybų- buvo juu 
sutikusi ant tam tikras vo
kiečiams priimtinos fonnon be 
aiškaus paminėjimo Seimo ir. 
susirado net 13 narių, kurie 
buvo jau tikę pttfdrašyti, bot 
tuomet keturi Tarybos nariui 
M. Biržiška. Step. Kairys, 
Stan. Narutavičius ir Jonus 
Vileišis |»usiskubo paskelbti) 
protestų prieš Steigiamojo 
Seimo teisių uznrpnvimų ir iš 
Tarybos išittojo. Tapo sužino
ta, «leh-i ku Vuki»*ėini taip spy
rėsi išgauti prielankių sau 
n*zoliucijų, ant kurios vos te
gali nu<j Tarylios narių 13 pa
rašų surinkti ir su gėda nuo 
Z.*.. »«,4 -•.U/utmrunr, utiuniHM, JI
nieko nebejmik'rs. Tuomet li
kusieji Taryboje nariai vėl su-

nių, vaduodamos aptdsprvndi- 
mo teise, apreiškė savo valių 
visam pasuulinL Tiesa, Lietu
vos Taryba nebuvo išrinkta 
organu visos Lietuvos. Joj tuo
met nebuvo nė žydų, nė lenkų, 
kurie gyveno IJetu v oje, nė at
stovų iš pietinė! Lietuvos, bet 
tuo laiku tik tokia atstovybė 
ir tebuvo galima. Jeigu hutų 
kviesti ir visi kiti kitataučiai, 
tokio vienodumo nutarime ne
galėjo būti. Bet čion buvo Lie
tuvos gyventojų daugumos 

Įbalsas ir jo prisėjo klausytis.

Paskui, t a n lajui tą savo va
lių," Lietuvos Tarybų neatsi- 
žiurėjo į kitų valstybių rvika- 
ti. x įlįs. AC Jin IK luitui, įkUiiel 
kentėjo nuo Ruriju- valdžios, 
bet ir kurie buvo po Prūsais, 
t u 011 m* reiškė savu valių būti 
nepriklausomais.

Pagaliau visų vidaus tvar
kų ir santikius sn kaimynėmis 
valstybėmis, o tuome ir san
tikius su Vokietija, turėjo ga
lutinai aptarti Steig-iamasis 
Seimas, demokratiniu budu su
šauktas Vilniun. Tokiu nuta
rimu liko ištrintas ir panai
kintas duotasai 11 gruodžio, 
1917 iii. {Muižadėjiinas vokie
čiams sueiti su jais į amžinus 
ryšius. Nemužai svarba buvo 
ir tat, jog pati Lietuvos vai- 
dymo forma, ur pespublika ar 
monarchija lurujo būti n u tar
tu tik j*aties Lietuvos Seimo. 
Tasai nuturima# būrėjo didelę 
vertę, kuomet paskui Lietu
vos Valstybės Tory Imi pri m*jo 
tarti delei pasikvietimo Lietu
vai monarcho Uracho ir War- 
Icmlicrgo. Nors buvo toksai nn 
tarimas ]>adnrytas, kud ap
saugojus Lietuvų nuo įsi vy
ravimo Prūsijon, lw»t ji- nus
tojo vertes, ne# ii-iii nesutiko 
su priimtu neprikluusomybės 
pasiskelbiiuu.

Jokie lotikinif-ios Vyriausy
bės nutarih'ai, kurie ilgesniam 
luikui vardytų ĮsiUtinį Lietu
vos nepriklausomybę arba dė
tų ant jos kokia* nepakelia
mas sunkenybes ūkio srityje, 
Im* {Miskrlcsnio Steigiamojo 
Seimo patvirtinimo neguli tu
rėti ■ vertės. Tume umsų gini: 
lūs nuo visų priešų, kurie no
rėtu pasinaudoti iš laikinos 
Lietuvos silpnylita.

V.' Kaip apvaikžtinėti tą 
šventę.

Apokrifai, kiekviena koloni
ja, kiekviena- lietuvių bure- 1 
lis teapvaikštim-ja tnip, kaip 
niiMMiuiny* vr»< tinkami*»»«»»«

Trišali šiais metais tos 
šventė* a]ivaikštinėjimas ly
giai utatinku su Laisvės pas
kolos priivcdimu. Todėl prie 
tni Zvnnl.'.. - !**ftjĮ*jL*Į~«»Į<t**eRiW 1VJUIIV
reikia organizuutlTf' platu ho 
nų pardavinėjimu Visur, kur

LETMūi.

Rusija Nesupran- 
tama.

Apie admirolų Kulčaką ui- 
—- *u* vilkių žinių; tik niekur 

neteko skaityti Suvienytą Vai 
ėtijy laikraščiuose žinios, ku
rių paduoda Londono Daily 

Litini. 29 Kausiu tua dienraštis 
.p-Mę-ŠĄ, kad vakaruose nuo

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Kun. J. J. Jakaitis, prezi* 1 • 4 t f% • • C*uvuuii) «tt rroviaencc 
Worcester, Mass.

Kun. Pr. Bučys, vice-preii- 
uenLu, 2634 W. G 7 ik St, 
C

kutcko prancūzą K> nerohtJ Detroit, Rfich.

us, iždininkas, 1301 
So. 50tb Ct., Cicero, 11L

Kun. F. Kemėšis, sekreto* 
nūs, 3S1 U'esiminskr avė.,

ėjo į kontaktų su išstojusiai* l‘x bus koksai ęusirinkima . 
ir susitaikė nnt formulos. kn- Tukimų apvaikšMfintli gali- 
ri buvo išstojusių puruošta ir:”“ Pairti visa savaitė.
ant kurios, jnu neatsižinrėda- Paskui ikišiol dųr nevisa 
ma į vokiečių noras, sutiko 5'i- ’ Lietuvos teritorija yra atgau
si Taryba narini perrašyti, !fa. Tankai yra užėmę mūsų 

Taip utsirudo 16 vasario ak- sostinę Vilnių ir didį Lietuvos 
tas, kursai jau mnu laiku bu- plutų žemes. Vukfliai dar nė- 
vo žinomas Berlyne ir kitų m atidavę Klaųiėdos ir nors 
vnMyliiii atstovams. Nūn to to< dalie* Mnžosioi« Lietuvos, 
laiko jau prasidėjo planinga kuri Taikus Konferencijos yrn 
kova su vokiečių okupacijos pavėdumo Lietuvai Todelei 
valdžia ir jos daromomis pas roiirin išnešti ii įtarimai, pas
tangomis (mscigli jus nrpri-1krlbli jvikuknuual iduųl vi- 
klausoniybę. laimėjimas toj[w Lietuvos žemė galutinai pu 
kovoje dnug paėj? nuu išlikų- tektų Lietuvos Valstybei.
wtn* rnrnliiimuv —•- •• > * ■ * *------- --- 3--- ............ ......... ...... . ........a jTgjy

Mes leidžiamo lai Irus tokius, 
knd žmoguj; nei įsivaiztlinti 
sau uegali. Iš antro karto turė
jom? gyventi su vokiečiais-kol- 
eakinuikais piešikai«. Kaip 
lik užėmė šiinulius. tai linnikte 
kareivių apsiginklavusių važi
nėjo jx> kaimus ir vienkiemius 
ir atiminėjo gyvulius, drabu
žius, {įmigus, žodžiu kas tik 
papuolė. Pas mus stovėjo bu 
arkliais apie mėnesį. Sušėrė 
daug šieno ir javų. Daug vargo 
turėjome slėpdami kiaule* ir 

ZuiuiumuM dacdv ikj kaului. 
Nvheiškcntčdami pradėjome 
C7g«uixuoti Šaulius, nors biskį 
pavėluota. Dvasininkai daug 
prisidėjo prie to darlio. Vis-gi 
vokiečiai daug nukentėjo nuo 
šaulių. Kas tik myli tėvų žemę 
—Lietuvų, ėmėn už ginklo ir 
ėjo prieš tėvynės priešus; žino
ma, ne tnip atvirai. Kaip tik 
pajusdavo atvažiuojant vokie- 
čius-plėšikus į kokį kaimų, fa
ilą užstodavo ant kelio, nugin- 
kluodnvo.- o nuginkluotų tai 
jau nvlM*{»ttleizdavo. O jei ku
ris ištrukdavo, tai tada vargas 
taip kaimui: išveždavo gyvu
lius, javus, viską.

Brangus broli! Negalima ap
rašyti kas tikusi nuo rugpjūčio 
mėnesio iki gruodžio 7 d. Jei
gu kiniu tektų perskaityti isto
rijoj nuotikius dabartinių lai
kų Lietuvos sunku butų ir pa
tikėt.

Šiauliai ir apylinkės nepa
žįstamos: kitaip atrodo. Mies
tas išilegintas. Geležinkelis 
pravirtus nuo Šiaulių pro Gu
bernijų, Sutkunų pakluones 
link Keblių. Pas Raudoją jų bu 
vo stotis vadinamu—Keblių- 
Domantų.

Iš lapkričio 21—22 d„ kada 
Lietuvių kariuomenė pradėjo 
puolimą unt vokiečių, tai mes 
susitnisę* ėjome ardyti Vokie
čiams kelius ir telegrafus. 
Nors buvo sunku tarpe vokie
čių, ule viską gerai atlikome. 
Pus Keblių stotį išardėro ke
lius ir tuda apvirto du garve
žiui. Daug vokiečių kareivių 
ant tos vietos užmušta. Tuda 
vokiečiai, uždegė Daraškos 
daržines ir klojimų.

Kada atėjo Lietuvių kariuo
menė (gruodžio 7 d.), rodos iš 
naujo ulgimėUL Džiaugsmas 
neapsakomas. Pirmiau* net 
nnkt; negalėjom miegot:. Tiki
mės, kad" juu tokių plėšikų, 
kaip vokiečiai, rasai, k oi taki- 
ninkai daugiau nebeateis.

Išsikraustant vokiečiams iš 
Ainnlin »r <lviivini*b«»i <»*».«« 
apleisti mięųtę-. Viens* kuni
gus buvo likęs ir ta* buvo areš
tuotas. Aš buvau ir-gi paklin- 
vęs vukiriiunis. Maniau netik
siu gyvas, bet užteko apmuši
mo. Iš musų šiuulią yra žuvę 
trys ypatos: Gruzdžių mokyto
jas, vienas iš Vijiiolii, ' iena* 
iš l'uloėių.

Jaunimas darbuojasi—švie
čiasi. Mum; kaime gyvuoja 
jaunimo kuojsMč. žinoma, pir- 
niininkavimos musų rankose.. 
Yru knygynas; pamint* laik- u 
raščių: atvažiuoja kai kada 
kunfgat pnaiMcipti ko trukrta-

Viskas brangu. Arklys kai
nuoja 4000 auksinų. Karvė! 
nrae ‘Omo nnlzetm, ...» Į-------**■<• ••■*o’* : 
<ias 20—30 auk*., avižų pūdas 
12 auk*. Miežių pūdas 16 a ūks.

tr drabnžjr ir-gi bnm

buvo 4 kap^ o dabar reikia mo-l 
. .. _ uusurauu. 14U-gi 111*1*1 .
kaip musą močiute—IJetuva 
yra suvarginta, nuskriniuta... 
Bet dvasia gyva!

Mykolas Juras.

-

Valdybos Antrašai:
——

P. Petraiti*—pirmininką*. 
J. Jonaualuia—vice-pirmininka*.
J. W. l’atckevich, nutarimų rni-

J.

*kui ir pačioj Vokietijoj. Bet dur nėra pripažii^ kaipo ne
buvo lajinėm ir nuo los dieno* j priklausoma, kitų valstijų, pų- 
praridcdn jau nauju, lupa: • vyLUiui Surimylą VaUiijų. 
Lietuvos istorijos.

IV. Kame buvo svarbumas šio
įDUtrnmo.

___ IIIJ____ IĮ imirinuų kari Lietuvių Tautu* idant iškeiti Lietuvos nepri- jr.tnuime savo darbą! 
atstovybė. vnrtluu vi*ų žroo * MauMunyfeė,, • pL^^^inr obab* Lietuvos]

Reikėtų priminti, idant šis 
Įii'ijMūimnuis hutų groit'iun 
NflteilOgs. Lygiaj gnlmm pri
minti ir mti-i. VyiiausvL i.*

>iai rvikiuu Imlų ayveninie j* 
n&iąti. \

Va, eile visų darbų. Taigi

Lietuvos Misija.

Idetuvog kariuomenė neina 
mažyn, bet via dar didėja, ne* tininka*. 
ir karė nesibaigia, o pleč’*<.1 J DauHyH— fiu*n«ą raitininką*. 
Kareiviai ir žmonės laukia at- i ®; " • " odmt'r—iMiniuk**. 
vykstant lietuvių kariuomenės i; ^^dnrMu > Simauaviėimi, 
iš Amerikos.

Valdininkų ir darbininkų 
gyvenimus yrn gana sunkas 
dėl pinigų stokos. Ji* butų vi
ltai apverktina*, jei neduotų 
bargan maisto.
• Kaune atsidarė universiteto 
kursai. Knikurie kareiviui iri

' J Pakrraiis. S. Ur.t;mAa«, F. 
j Vcniknan, J. Marvinkevich. P. 
Ha ribųlaucluu.

Liutnių direktoriai:—J. Kybar
tas, I’. MortnukaK.

ŠV. KAZIMIERO DR-TES 

Sheboygan, WiB.

darhus, o vakaro eina mokin
tis.

Knikurie Lietuvos kareiviai 
buvo upsirgę derinterija. Tarp 
tų buvo ir Stanislovas Boras. 
Dėl ligos paleistas iš kariuo
menės, jis pavažiavo j tėviškę 
ir mirė 11 spalio 1919 m. Už 
nabašninko <lnšių pamaldos 
bus Aušros Vartų hažnyčioje 
11 vasario šių metų Chicagoje.

Valdybos Adresai:

JU1
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiniiiiininiitH 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
tmmiiiiinunnimiirmmiiniiiiiiiiiiiiin

T. Grigaliūno*. pinu., 1437 So 
llth St.

Jurgi* Bauuus, viec-pirm., 142d 
So. llth St.,

Au<. Jusnialia, tin. nrit., 1626 
Ne* J«*r*ey »v*„

l’rot. *ekr. Kazimieras Snau
džiau**. 1017 Suift* Are.

Ižd. Autan** Cižauckaa, 1318 
Ncw York Avė.

Kaso* glob. Kazimiera* Lukži* 
ir Jono* Jori*.

Maršalka Prano* Daugirda.
Susirinkimai n t ubu va bau antra 

nedėldienį mėnesio.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n

Z Jau išėjo iš Spaudos Antro laida Didelio Z
; Sieninio ‘‘Drauge” Kalendoriaus ■

Kalendorių puošta gražu# Pirmojo Lietuvos l’reai- ■
® dento A. Smetonos paveilodna. Kalcnloriuje yra judymo- * 

1 Unt dieno# paaniukų ir ŠvvJmui*. *
2 Kelendoriaus Kaina .................   .2uę *

Kas priaiųti “Draugo” jurnuuierulų metams, arba 
a pusei metų, gaus Kalendorių llovanai.
B = = e e s 3S s s s s s a as•■•■■■■■■■ ■

IŠ LIETUVOS GAUTA

tfDjRAUG/JA,f
Redaguojamo lietuvio maksluvyrio Kun. A. Dambrausko.

Galima gauti kompletus (nuo 1 iki 12 nuiu.) 1919 m.
Turime lik 30 egzempl.

KAINA KOMPLETO — $3.00.

Norėdami įgyti, kreipkite* i

“DRAUGAS” PUBL. CO.
1800 W. 46th Street. Chicago, Iii.

-

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
“KARIŠKIŲ ŽODIS”.

Išeina karta j savaitę Kaune- Vra 8 pualaniu ir yr* imdži*. 
ma* Krašto Apsaugo* Mimaterijo*. šie* gavome liekanti ingalio- 
jima tų laikraitt užrašinėti Amerikoj*:

K. A M 
Gvneralt, Htiba, 
Ulrmtutva D,l» 
GfvoOiio l». 1»1» M UCT. l’KKKYUOS UUMDllOVKI.

Na

šlubiui iyulM,)*me ”Uet*V|* Prekybos Ikhdro- 
iv” Amerikoje rinkti pr«r>umeral4 -Karišku t»dJUu" ialkr**- 
«iut Km** Ątnankoj* metama 4* aukot**!, pusei metu 14 

aukattuU.....
(Faruk*, Kapitonu IiumcIuu

• Cctseruho Stabo lJlcr*lurua Dūli— virMnlukM-
<r«ru*M) Vyra— leitenantą, MtepaMlt

KurtMUų 0<hUiu" Katekloriu*.
Todėl viū Amerikiečiui užsirašykite šį laikraštį ir parcmldt 

Lietuvos narsiųjų kariuomenė kuri kovoja už mu*ų tėvų šnlj. 
Priaiųakilc mama *2.00 Ir mvo sdrt—i tr nuiritc “K«efflrių 
Zodj”.|MT visu* metu*. Pnoiųidūtc $1.00 gumuit per šeši* 
mėnesiu*. •

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE
120 Tremont SI.. Boston Mass.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE; 

901 W. 33rd Slreet Ant Bridjspertc
Tcnrapl«rAi* nei viena* Turim* įvairių mdaiginančių

gėrimų. Turine atariėaūiU ir l<’E <’KEAM‘O Tarime kranas 
«+yrių kiįka; ir kitus *UL»lu. laruas^g
įvairių laikraščių.

TuriaM.' ITcudcuio A Sipc-tuan* p«iuk*įų ir *|»idvmolų 
irgiaiki’j. Tegu! k 'kvicua* iiuuį i* jų iųjjg.

Čia yna “DRAUGO” agentūra. Gulim* či* gauti “Drau
gų miuipnkU. paduoti Į ii |**g?nėnltę» -f 
taipimi knjgų ir maldaluoųių. Platone atsilankyti. / JŲtį' 

. _______ '••ti ifi>< -’Į4



PIRK! PIRK!

257 West 71st Street

♦

laiško rašo:

M

W boti 
vės.

I

3) LIETUVON AMERIKOS PRAMONES BENDROVE daro 
didžiausią apyvartų ir Bendrovės tortą* užaugo ant tiek, kad ščrai 
tuoj jmlikn dvigubai vertas.

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

4) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE mo
ka didžiausiu* dividendus net 8% nuošimtį, ir jau pirmutinį dividen- 
dųišmokėjo 15 d. sausio, 1920. Antro* dividendo* muktai! 15 d. balan- 

. džiu ir gaus visi pilnai užidmokėję šėri įlinkai.

<

fabrikų, nnmų. taipgi išdirbinio cemento, plytų, rakandu <-tc.

Didelis tai vrn dariais,' naudingas ir }x‘lningns ir kiekvienus gali 
eandnrbiniitku ir dalininką jo, kas tik prisidės prie šios Bviidro- 
Kas nori stoti į aktyvį ir naudingų dnrlių Lietuvai ir sau, <tar ga

li prisidėti kol yra proga, kuri n.dlgai tęsis, tik tol, kol issilmigs išpar
davimai U-rų ir kuriuos dirlmr dar galima gauti tiktai po $10.0(1.

Siunčiant pinigus į Lietuvą, pi rkau t Lietuvos laisvės Bonų ir 
užmrnfcint Serų, visados adresuokite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

Daro Didžiausį Progresą

[ PIRK!

DRAUGAS

sa-

I

i
nuo

V1S-

T'

PROTESTAS.

♦ .r «•

I

ir jis 
šito 

žino-

hu-
pa- 
nei

iš

LENKAI NUŽUDĖ KUN. 
TURAUSKU.

s|mmų čia 
laikraščių 

pritarančių |>astangoniis musų jaunos ka- 
pmšinsių.

apgarsinta

...Ut, kad iH-šiiioiirt* Mptv 
“dešinįjį“

Buvo
ir

is Delei Tos Pačios 
Valdžios

S Lietuvos Misijos nariai ir 
spaudoje ir šiaip pmkalbose 
nekartų yra pareiškę, jog jie 

: atvyko čion ieškoti ]iaspirtice 
ir paramos nepriklausomai 
Lietuvos respublikai, o ne gin
ti valdžios. Tečiau rieki tos 
valdžia* kaip iš kairiojo epor- 
no, taip ir iš dešiniojo vie dar

mokmtai nedalyvauja nė Mi- 
Įiiistorių kabinete, iie veik vieni 
[Valstybės Taryboje, išskinta 
vienui vienų santarietį d-rų 
J. Aleknų. Rods jau nieko dau
giau nė reikalauti tnm šonui 
nebegalima. (Kaltindamas 
“dešinįjį sparną“ p-nas P. 
Norkus neturi nei vieno žodžio, 

užmatoma daug neaiškumų. Do- pri rodančio, kad tas "spar- 
siniaine sparne buvo jau be-[nas“ taip mintija, kaip ji Nor- 
pradėta tvirtinti, jog paskola kus prasimano. Red.) Uet. 
yra Lietuvai reikalinga. jog Soc. S. Pild. Komitetas pln- 
pinigni reikia rinkti, liet su čiaį motyvuoja, delciko jiems 
parsiuntimu jų, girdi, palauk- ši valdžia nepatinka. Primin
ti,' flei bus tinkamesnė Šiam rime nors keliu* jo motyvus.

Į «W»rwvH xr»1i4*i»» '*♦-

jlrtUU nSH4 gUlMU pUUfUa 
rinkti ir riųrti tiesiog Lietuvon1 
savo kryps lio žmonėms be jo 
kios tarpininkystės, nors prie 
jos priklausytų ir palys vai 

I džios ministeri&L (Mes jMibran- 
k- .i.i dv’Ui, k„d iivŽ4li<*iitr Mpiv 

kokį 
kalbama.
pritarusių 
paskolai, 
tapt u 
dn ir knip Lietuvos Valstybės 
Tnrvbn tų paskolų užgyrė. Iš 
to prašymo tautininkų libera
lų sjtaudn padarė išvadą, buk 
krikščionys demokratai nori 
palnukti tinkamesnės valdžios. 
Tai buvo pni tijinis šmeižtas,

• I ! tr«—ir
Mera liaudies pastatyta, vien 
Rtujalvs veikėjų, nt>ixknitnn- 
čių su žmonių valia." Čion 
galėtume priminti jau senų 

(dėffliį, kursai nėra užginčija
mas, jog krašte yrn tokia val
džia, kokios jis yra užsipel
nęs. Mes dažnai visai teisingai 
pasakome, jog musų liaudies

Nesuprantame, kaip jis pate- 
^~fcn į Lietuvos Misijos oftcijalį 

pranešimų. “Draugo“ Red.). 
Tokia įdėja matomai pilnai ]m- 
tiko Lietuvių Socijalistų Sųjun 
gos Pildomąjnm, Komitetui, 

-kura&i 3«r< išritilt* ‘‘butinei rei- 
kiilingu, kad Lietui o* Social
demokratų Partija įsteigtų sa
vo atstovvls,' užsienyje tokioj 
š“lyj. kuri diplomaiiškai suri- 
rišusi su Jungtinėmis Aineri- 
k«* Valstijomis ir su Lietuva, 
kad per tą atstovybę galinta 
bttlų siųsti pinigai Lietuvos 
Kur. Demokratų Partijai.“ 
Reikta pruripažinti, jog į'titari- 
mas gana rtelsdinas, nes prie 
tokio sąpnitaviino visose užsie
nio valstijose tur kiekviena 
srovė turėtų sodinti |x> savo 
atskirų atstovą. IJetuvos Soc. 
Demokratą Partija yra Lietu
voje legalu Partija, kaip ir vi- 
aoa kitos, ir reikia tikėti*, kn<l 
visi esamieji. Lietuvos valdžios 
atstovai ar tai Prancūzijoje, ar 
Anglijoj ar kur kifcBv noriai 
pala mantų |>ar>'iuntiim* pini
gų, jtfigu jau PildoruųjainL S. 
S. Komitetui taip rupi diplo- 
matiški susirišimai.

3

LIETUVOS LIUOSYBĖS i- ™-kmmp darbo ir mnHnnhorm

oAiiby fitlKALt.
Vndavnndamiesi tuomi, kas 

angšėiau pasakytu, me»v 
mian pasirašiusieji, praneša
me L L. Sargams ir taipgi 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kad musų darhas L. L. Sargų 
organizavime paaibaigė su 
1919 metais. Knip visiems y- 
rn žinoma, mes buvom jMiskir 
ti ir įgalioti šitan dnrbnn jht 
abi Amerikos Lietuvių Tary
bas ir per Lietuvių Ekzi-ku- 
tyvį Komitetų Wnshingtono. 
Darbas buvo nelengvas 
ėjo gann lėtai, vienok 
priežnstvs visiems yra

“i
buvo dar laukiama per

jų, kiui ir nnt tolinus prisidė
tą savo energi.il i ir pasišven
timu prie spartesnio auginimo 

1 L. L. S. organizacijos.

P. J. Pnrvis, 
buvęs L. L. S. l’innininkas.

J. K. Milius, 
buvęs L. !«. S. Organizatorius.

Draugas” į Lietuvą

M-$6-00
UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIM1 N F. M S IR PAŽĮSTAMIEMS.

imiiiiiiiiiitiitiiimiiiiiiiiiiimiiiiimmitiitiiiiiiiiiiiiiiiitHiituiiiiiitiiiiniinimiiuimmiiiiiHiHUHiuiiUiiiiiiniiniihk

P-nN P. P. ’l tiratiskis
Rnckfordo rašo:

“Aš gavau laiškelį nuo 
vo dukters iš Lietuvos, kuri 
man pramuša, kad li nkai nužu
dė nmnn brolį, amžinų atilsį 

v» *“ .ri ■ * v ;V*»

Dediktą Ttiratiski gegužio 21 I 
!d.. 1919 metų, 1’tėnns ] m rupi
joj, Ukmergės apskričio^ Kati-Į 
no gub., kame jis per jmsknti- 
niits dvyliką metų klebonavo ir 

(Įniko karės hnvo pirmininkas 
draugijoj kunigų šv. Knzimio 

j Iro susitvėnisios Kutino šelpti
•' našlaičiu* ir psilsgėlius 

karės.
“Kun. Tttransl.i- gimė 

vilko miestelyj, 1S76 m..

Liehwns I Rnnn
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

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

nnt 15 metu ir duos kieJcviennm po 5 nuMimt; • metus.

visą 
vasarų atvnžinojant iš Lietu
vos atstovų, kurie suteiktų 
pilnas žinias ir pamokinimus, 
kaip goriausiai tvėrimo dar
bų varyti pirmyn. Taigi 
vant tokiame neaiškiame 
dėjime, negalima buvo 
laukti spartesnio darlm.

Pabaigoj 1919 melų sulnu- 
kėme nuo senai laukiamų svo
čių — Lietuvos atstovų, gerb. krivio 
Jono Vileišio, Jono Žilinus ir 
Majoro Povilo Zadeikio. Gerb. 
majoras Žadeikių knip tik ir 
atvažiavo čion įgaliotas nuo 
Lietuvos valdžios rūpintis mi- 
litariais reikalais ir todr-1 su 
1 dienų sausio, 1920 m., 
kas, ka* lik buvo nuveikta or
ganizavime L. L. Sargų ir vi
sokį kitokį dalykai, lytinti 
Lietuvos kariuomenės reika
lus, pereina po tiesia priežiū
ra Lietuvos Militarėj, Misi jo.; 
atstovo, gerb. Majoro Povi
lo Zadeikio. L. L. Centralė 
Valdyba su g. Majoru Žadei
kių prieSakyje, greitu taiku iš. 
leis smulkesnius nurodymus, 
kaip organizavimo dnrlių vary
ti pirmyn. Tuom laiku visi L. 
L Sargai turi pasistengti sa
vo nuo seniau suorgnnizuotus 
burius žymiai padidinti ir su
rengti prakalbas kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje praplatini
mui L. L. S. idėjos. Reika
laudami kalbėtojų arba ko
kių informacijų link L L. S. 
^organizacijos, nuo dabar 
kreipkitės tokiu antrašu: L. 
L. S. Centro Valdyba, 257 W. 
71st St., New York City.

Perduodami L. U Sargų 
antrašus, . išpildytas aplikaci
jas ir kitokius dokumentus, 
į gerb. Majoro Žadeikių ran
kas, mes širdingai tariame 
ačiū visiems tiems Amerikos 
jaunuoliams, kurie praeitv-

ErŽ- 
lup- 

..........  2 <1. Priidinį mokslą 
bnigė Palangos progimnazijoj, 
pankui įstojo žemaičių semt- 
nnrijon Kaune. Penkis melus 
pasimokinęs seminarijoj Knu- 

;ne (tuu laiku buvo penki kur
sai). buvo įšventintas į kuni
gus ir paskirtas į ltasvinius už 

i kamendorių. Tenai su kitais 
dviem kamendoriais: kun. Bu- 
kantu ir kun. Juozapavičių 

1 prasiėjo kovoti prieš lenkišku
mą, mat ten buvo viskas gie- 
dama lenkiškai ir evangelija, 
nors ir tikroj žemaičių lietuvių 
pa rupijoj Po kiek įniko buvo 
permainos. Jo Malonybė vy- 
skupii^ “ttliiiunis klebonų per
mainė į altariją ir atkėlė kle- 

. išmauti kun. l)očl it. Tame įni
ko ir lenkinyla* Raseiniuose 
mirė.

“Kun. Turau-kis buvo per- 
, keltas į VevėrŽėnns už kanien- 
dorių. Tenai pabuvęs apie tre
jus rimtus buvo’ perkeltas j 
Unkštą. Kuršo gub. klebonu. 
Unkštoj vos išbuvo 6 mėnesius 
ir liko paskirtas klelmnu j Etė. 
nų, kame ir klevonavo iki savo 
nelaimingos ir netikėtos mir
ties.

“Kunigns Turauskis buvo 
labai pasižymėjęs savo darbais 
platinime lietuviškos dvasios. 
Dar klieriku būdamas, kada 
spauda buvo uždrausta, jau jis 
slapta traukdavo iš Tilžta laik- 

kaip tai: “Tčvynta 
(Pabaiga ant 4 pdsl.)

riuomenės ir Kaulių partizanų 
organizacijos rupesniu liko 
išvaryti bolševikai, išvyti vo
kiečiai ir t. t. Ar gi jau toji 
liaudis, padariusi laip milži
niškus darbus, negalėtų pa- 
jiegti nušluoti tos, kaip sako
ma, veikėjų saujalės, kuri yra 
pastačiusi šią valdžių? Mato
mai, jog yra visi? eilė priežas
čių. delei kurių ši saujelė ne
verčiama.•

Paskui kalbama npie “žmo
nių“ valių. Kokia ta buvo va
lia 1916 ar 1917 metais, 
kuomet tvėrėsi Lietuvos Tary
bą! Čion jau nekalbėsime a- 
piv Lietuvos lenkus, žydus, 
rusus, kurių politiniai obalsiai 
buvo visai skirtini, o vien tik 
apie lietuvius. (Mes nesutinka
me su soc.ijalistais ir tankiai 
išrodinėjame jų klaidas, lxd 
mes Alykštimės tuo valdinin
kų apsėjinta, kad jie užveda 
kovų su aocijnlistais Lietuvos 
Misijos vardu. Red.) Politi
nės nepriklausomybės ohalsiai 
augo iš palengvo, kovos keliu, 
o ta žmonių valia galėjo leng
vai išeiti ir ant sugrįžimo 
prie Rusijos. Pagaliau, žmo
nių valia tur apsireikšti tin
kamai suvadintame Lietuvos 
Kurininųjame Seimo, o tasai 
Seinlas ar buvo galima šauk
ti. kuomet didžioji Lietuvos 
dalis buvo apimta tai bolševi
kų, tai bermontininkų, tai pa- 
fmlinn lenkų, ktų-io ir šiandien 
iki trečdalio mūzų noriaiuo- 
Mos teritorijos yra apėmę? 
Manome, jog iš šių kelių pas
tabų, tur but aišku, kad taip 
lengva] daryti užmetimas gal 
nevisai išpuola. Aš nekartosiu

New York City

Lietu vos-Amerikos Pramones
Bendrove

1) LIETI VOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE duo
da didžiausią pagellia Lietuvai. Užsirašė už $25.900 Lietuvos Iuiis- 
vės Bonų ir pasiryžo išparduoti minėtų Bonų lient už kelis šimtustuks- 

'taneių dolerių. Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lietuvos Amerikos 
Pramonės Bendrovę.

2) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE ge
riausia ir teisingiausia ]>atamauja savo žmonėms ]M*rsiuntime daigtų 
Lietuvon, už kų Lietuvos Presidciitas atkartotinai dėkoja ir savo ant
rame

“Laivas Jūsų, rupesniu išsiųstas į Liepoją ateis 
tuo metu, kada nei rusų, nei vokiečių kariuomenės 
Lietuvoje nebebus ir tokiu budu paliks liuosas kelias 
į Liepoją. Taa drabužių prikrautas laivas bus nema 
ža paspirtis Lietuvai ir didelis moralinis pastiprini
mas jos kovoje dėl nepriklausomybės. Mat musą vi
suomenė pajus, kad Amerikos Lietuviai gelbėja Lie
tuvų, kuo ir kiek galėdami.“

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybės Prezidentas.

Knip matome, abudu Lietu
vos ^tauomnuės sparnu vienaip 
galvoja ir abudu prieina prie 
vienokio*, išvados, jog reikia 
šelpti nė valstybė, u savo j»ar- 
tiįjM fcnonė*. (Ne mes mato-Į jau visos eilė* kitu užmetimų.

• > .. tru|u|o darbininkų
j kovą su dvarininkais ir kito-»• ’ -» a < • --- •

i

nw, knd p. P. Norkus vieton kad ji 
pildyti lufomiacijoa Biuro ve
dėjo priislertm*, ofirijaliais 
Ludaujį vada savo partijos gin
čą. Red.) Neteko dar 

j| pamatyti dešiniojo spar
uo stiginusto motyvavimo, 
kuuii*-. jutu uejNitiiiku 
dabartie.- Lietuvos valdžia, 
(Bet teko matyti ganėtinai 
šmeižto prieš Krikščionm-Dv- 

’ nvdrrattP •tfaip-ninope pn<>’ 
' Norkaus |«i rašytuose. Red.), 

kurioj ačiū Dievui jau ganėti
nai yrn ir krikščionių demokra
tų ir kitų jiems artimų žmonių, 
nes nė Hintftricčiafe, nė .--»*-ijr< 
Hutai liudininkai, nė sočiai de-

kiaia išnaudotojais, varžo pi
liečių teiaea, neai rūpina jų 
gynimu nuo lenkų ir kitų im- 
perijalistinių grobikų ir t t. 
Daug ką iš šią užmetimų butų 
gailinti kiek kitaip pasakyti, 
su kai-kuriais iš jų bulų gnl'i- 
ma kad ir sutikti, nes Lietu
voje jug yra dahar n« kokia 
ūdjalbdinA respublika, kaip 
Rusijoj, o tam tikra viešpa
taujančių duokenių valdžia, 
kuri veda ir privalo vesti Siu 
tltioksnių politikų. Visai su
prantama kairesniųjų srovių 
taktika, kuomet jie savo parla-

mentuose balsuoja ar tai priež 
kokių mokesnių j v Klimą, ar 
prieš posItnlnK nHamVini. 
kredito paskyrimų, bet jeigu 
vieni nr kiti nutarimai dnu- 
rumos yra priimti, tai ikšiol I 

dar nebuvo tos taktikos, kud į 
tų srovių žmonės kviestų vi
suomenę nė mokesnių ne mo-! 
kėti, nė Įiaskolos neimti ir! 
L L (Suprantama taip-gi, knd I 
sandanečini savo laikraščiuo
se kovoja su krikšrioniinis-de-1

B«S

valdžios, o tuome valdžios pa
dėjimu kaip tik stiprijn. To. 
?f! ag: t uOu<m,u piaKT fiaskotą. 
‘uli asmens kaip ;ik gAlt labinu 
prisiik'ti prie < -.nnosiox val
džia* palaikymo. Vietoj pra 
kilnaus valstybės -Lotynu> dar
bo. virtoj kovos už geresnę at
eitį, iiannšiomis i < žolinei jomis, 
kaip npie kokin<- buvo kalba
ma. tmlimn tik •d:nrinn palai 
kyli esamoji valdžia. Todėl nr 

j______ ,____________ _________ nevertėtų iš pamatų jiersvars-
mokrntais ir sorijalialais. Bet'tyli visas dalyku-! Rasit ir iš
rijai nesuprantama, kad ofi-|eitų, jog tikaminuaiu dalyku 

butų remti skelbiamoji pasko
la.

Liet. M. Inf. Skyrius. 
Tjibni gaila, kad šituo

5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE jau 
atidarė pinigų siuntimų į Lietuvę. Kuomet iki šiol nekurto įvairiais 
garsinimais žmones viliojo, mo* jiatarėme palaukti iki bus persiunti
mas užtikrinta*, ir išmintingesni fanzinės iiaklauaė. Dalair n irs pinigus 
]N*rhiunėiamv tikrai, greitai ir saugiai. Siųskite daliar visi pinigus į 
Lietuvų per šių Bendrovę.

♦D LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE jau 
prinmšė ir laukia patorana laiko prkdetl fabrikų Lietuvoje, linų ir 
vilnų išdirbystta, o ypač lai konst rūkei jos skyriaus užvedimo: staty
mui

cijaliai Lietuvos Misijos pra-, 
nešimai verčiami tarnauti tnm 
tikslui Red.)

Neridėdami prie rėmimo pa 
skolog Lietuvai, kaip tik gali-[rtraii>niiu ym Li- tuvo* Misi-j 
pia paniekti kitų rezultatų, ne- jos parašus, nes čia vrn libe 
gn kaip kiti laukiai Neturčdn-! raiti tautininku gimĮj^Od-' 

ma ganėtinai lėšų. Lietuvos tom dviem partijom, o no be 
.šališkas valdžios pranešimas.

Niek- daturiuu nekenkia jrn- 
' skolai, kaip eita p-no P. Nor
kaus taktika. Nei viena civili- 
znota Šalis nepjikenčla. kad

vyriausybė arbn turės eiti į 
vergiškas sutartis $u kitomis 
i'alrtybėntis arba turės už
krauti sunkesnius mokesnius, 
jreTritriti didesne* rakvmtrt- _ 

iįvaMininkas savo v ddrietę pe

ne viena iš kitų srovių uvnu^ naudotų MirtUm. 
ri* prisiimti atsakomybės ąnt F 
«avy» ir nesntiks stoti prie ,r

Finansinė Lietuvos Misija Lietuvos Valstybės pinigais
P. Norkų vesti informacijos biurą. Tni jis dabar į^įTt. Ė*aut tuščiam iidtf 

oficijaliaLt pranešimais tik pliekia, tiek pliekia sociįalishu ir

Lithuanian-American Trading Co
112 N. Greene St.
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VATDEVTTIS

Meiles Giesme.
(Žiūrėk “Dr-go” No. 26, 1920 m.) 

Gyvenome Meilės prieglobstyje....
Gerieji tėvai, prigimtoji gamtn su savo gražybėmis, pado

rus kaimynai — telkė musų kūdikystei savo pagelhų.
Mes buvome gerbiami, visų mylimi, nes buvome nekalti... 

Meilės vaikeliai — tai buvo nmsų vardas.

♦

O tos jaunos dienos! Kur jus nūdien raudatės? kokioj 
šalyj kokiam krašte.

— Jokioj šalyj, jokiame krašte mes nesame, — turime at
sakymu).

Slaptingoji Praeitis jas pavergė ir jos daugiau nelicsugryš. 
Tik silpnučiai Praeities šešėliai tepasi liko.
Ir jie taipgi dings su laiku užmiršimo bangose.

liet Meilė pati yra nemirštamu. Josios galinga Dvasia 
skrajoja ant gyvenimo Okeano paviršiaus; Ji randasi visoje 
Jo Esybėje....

ŠIAURU,’ VEJAI.
Speiguotas žiemos vakaras.
Vis temsta labiau....
Oras pradeda siūbuoti, mainytis.
Užeina audra!
Pakilę šiaurių vejai, padūkusiai Keldami gamtoje, suke

lia lindnas mintis.
Girdi kažkokių slaptingi/ baidyklių ka/ielijų....
Supykę rustus šiaurių vėjai suka — gniaužo lauke kas tik 

pakliuvo: sniegų, )>o]x*rgalius, visokius mažmožius.
Lyg pasiutę, cypdami, skverbiasi į vidų, baladojasi j lan

gus. ieško — grabalioja nors mažyčių plyšelių, knd insiskver- 
bus į vidų ir /tekedenus ramiai besidarbuojantį prie stalo šei
mininkų nežinia už kų ir dėl ko....

• •

Nelaimė /lasivėlavusiam Keliauninkui, kurį užklumpa pla
kuose taukuosi* žiaurus, supykę, pilni rūstybės Siaurių vė
jai žiemos metu vaknriop nrhn unktj....

Tada jau tikrai jam atkeršys.
Paima jj j savo šaltus nagus ir visaip vartalios, gnaibys. 

Stengsis kepurę nuo. jo nutraukti* ant žemės paverst ir snie
ge palaidot.... Ii .

• •

Oi tie Šiaurių vėjai! Kas jų nėra prityręs, kas jų nėra 
turėjęs savo Širdyje.

Beeinant plačiuoju Gyvenimo vieškeliu /mts nežinai kur. 
kokioj vietoj jie tave užklups.

Bet žinai, kud jų neišvengsi....
Laimingas busi, jei nejmsivėluoei, jei laiku sugrįši į savo 

Namus. •
Teu sušilsi ir prieglaudų rasi. t
Namai, tai saugi Pilis musų Dalies.
Šiaurių vėjai baladosią į duris, klabins lungenyėias, ryps- 

verks, norės į vidų insiskvcrhti, l»ct nieko nelaimės.

<

Namai, lai Meilėn židinys, 
šiaurių vejai čia rūstybę naro praranda. 
Jų kauki nu b iustHbia. daina virsta.... 
Šaltia pranyksta....
Čia randame utilsį po savo sunkių vargų.... 
Čia yra kam Širdis paguosti.....

9

y'” lhmg. daug musų brolių ir aeselių žuvo plačiuose Gyve
nimo laukuose beriaučiant ruslienv šiaurių vėjams.

Kiek krūtinių karštų, kiek širdžių jautriųjų sustingo— 
BUŠalo beeinant to Gyvenimo kelia prie savo Žvaigždės.

Nūn guli jie šaltuose kapuose.
Tyliai, tyliai miega.... nakties glūdumoje.
Pilkoji žemelė juos priglaudė, prie savęs prispaudė šir

dingai. meiliai.
Šiaurių vėjai, lakstydami kryžių tarpais, švilpdami, pus

tydami sniegų, norėtų sudrumsti tylų, norėtų prikelti iš miego 
tuno, kurie čia daug vargo kentėjo, daug ašarų liejo....

Bet pilkoji žemei* — motinėlė juo* sergsti, laikydama 
juo# pridengus savo veido-..

• •
4

Kad pažiūrime j musų Kelionės gal: igųjj Okeanų, liesiau- 
čiaut Siaurių Vėjams, mums graudu darosi, ir baisu.

širdingni trauko — blaško tai į vienų tai j kitų pusę žemės 
Keliauninkų silpnučius Laivelius.

Bodr, čia va tuojaus truks—sprogs viskas ir nugiamz- 
dės j bedugnę.

Btftta, kad nėra Vilties beiilikti jiems savo činlybėje, u 
Žva:gisjc skaisčioji. rodos, tuojau va užges aut amžių.,.,

Okeano galingos Ijangpa deda savo jtartangas. žemės Ke
lia liniukai —• MVO.

—?
ORAOCAS

Taip tat kaujaai dvi dideli galybi, kol siaučia rustus šiau
rių vėjai.

Gyvenimas «r Mirtis — tai kovos pasekmės.
Fu tu uzvic.spulaujM Tyla.
šiaurių vėjai nustoja siautę...
Ant dangau^ pasirodo Aušrinė. ,

BL’B 8PECIE AETERNITA'PS.
Naujų Metų vigilija.
Mieste tuštėja gatvės.
Vieni namie, kiti viešuose suririnkimttoįii laukia Naujos 

Laimės. Senieji Metai tuojau pasiluūgs: rasi tad /nuobaiga 
ir nudėvėta jų varsa; rasi. Gyvenimas kitus metus pradėjus, 
bus prasmingesnis, linksmesnis....

— Taip galvoja žmonių milijonai.

• a

Kiekvienas nori būti laimingu. 
Kiekvienas trokšta tobulo Gyvenimu.
Kiekvienas veržiasi prie Amžinos Ixiimės.
Zuiugaua sielų Uio lik tt^ali u'ucuIiuCiiu u.-įaucdmu, Juiu 

tveria amžinai, kas niekad nemiršta....
Siekimas prie Neinirštamybės yrn tatai augšėiansiu Idea

lu mintijančiam Žmogui!

► •• •

Praėjo motai, praėjo amžiai, praėjo tūkstančiai metui 
Daug brolių žuvo, duug sesučių krito Gyvenimo Kelionėje. 
Daug minčių išreikšta, daug svajonių gražių svnjota. daug var
go vargta ir ušarų išlieta, bot Gyvenimas pasiliko vienas ir tas 
/mis....

Praeis metui, praeis amžiai, praeis tūkstančiai metų! Nū
dien, kurie gyvename, kurie daug svajojame, daug vargstame, 
išnyksime, “kaip durnas išblaškomas vėjo” ir “niekas mus 
neminės’ ’....

Mainosi laikui, mainosi žmonės, /mUs žarnos /Miviršius kei
čiasi amžiams slenkant slaptingos Praeities labrintan, liet Gy
venimas /msilieka ir gal /msiliks tokiu, kokiu Jisai yra.

nuo 3 pusi.) 
Surgų” ir kitokius ir dalinda
vo laike vok arijų kaimie
čiams. Vos įsišventinu* į kuni
gus, uredninkas-katokas Kui- 
necow prisiuvo paliepimu pa
darė kratų ir rado daug ntune- 
rių. Im*1 kad Kumecovr buvo 
gerou širdies: žmogus, ta; viateų 
pristavui užtylėjo, tik /mtarė 
kunigui būti atsargesniam ir 
neužsiimti platinimu užgintų 
raštų, nes, sako, gali tave iš
siųsti į Ma*kčlijos gilumų. Ku
nigas taip jam atsakė: ‘Ačiū 
už persergėjimų, bet jūsų pata
rimus yra veltui’ ir paėmęs 
Brvvijorų jiarodė jam, ‘aš esu 
tiktai prisiekęs vien tam: ar 

Jt.;.

skolijos, o savo darbų dirbain 
iki mirties ir savo motinos bei į 
tėvo knllms nenŽKiginriu, jų 
platinsiu visokinis budais.’
“Tni mažu dalelė kun. Traus- 

kio aprašymo iš jo gyvenimo. 
x‘Visų giminių ir paž/stamų 

prašau bent atsidūsėti už 
dūšių.“

Nuliūdęs brolis
P. P. Turauskis, 

1510—18th Avė., 
Rockford, IU.

Puiki tema meditacijai Naujųjų Metų vigilijoje.
Gema prote ir jausmuose didžios nnntjs, kurios nori atspė

ti Gyvenimo paslaptis ir tikslus.
Milžiniškiausiame Laiko Rate viskas kruta, juda, verda, 

liėga, kaujasi...
Kam laa viskas: driko T iš kokios Priežasties i
Ir šimtai kitokių .klausimų kįla žmogaus «syl>ėjek j kuriuos 

jis nori turėti aiškius, grynus atsakymus.
Jau daug metų, daug amžių, daug t ūksiančių metų Žmo

nija ieško Tiesos, trokšta Jų atrasti, kad tiesų'itelių Gyveninnti 
pra vedus.

Teriaus ir nūdien dar daug milijonų /msitiekn ant tos />a- 
čios vietos bestovinčiais.....

Tik gerasis Tikėjimas gelbsti musų /Miziėijų. ..
Tikėjimas duoda milijonams širdies ramybę....
Gerai butų, kad žmonija turėtų daugiau Tikėjimo, daugiau 

Žinojimo. Puiku butų, kad Apreiškimas rastų priėjimų visų 
protuose ir visų širdyse. Tai ir kiti milijonai esybių tuo žvilg
sniu butų aiškumoje. Filosofiškieji sofistai ir spekuliantai 
tuomet neturėtų pastovumo ir jie turčių išnykti, kaipo nereika
lingas gaivalas.

Bet prušingumai Gyvenimo yru Jo viena ypatybių. Kaip 
materijos, taip ir dvasios elementai veda kovų už savo esmę 
ir viršenybę. Tame veiksme apsireiškiu .-ii* k imas prie Tobuly
bėj* ir Nemirštamybės. Nors Gyvenimas pasilieku visuomet 
tas pats, bet Jo forma keičiasi, varsa mainosi.—

Musų troškimu yra atsiekti Tobulų Gyvenimų. Amžinų.... 
Dėlto mums turi rūpėti Jo forma, kokybė.

Naujus Melus pradedant svarbu tai turėti orttenyjb pa- 
itckmingesniam išrišimui didelės problemos.

Pa

Slaptingais Gyvenimo laipsniai* kuopkime.diena iš dienos 
vis toliau ir toliau prie savo Žvaigždės. JiugLyra tokia šviesi 
ir graži! R ’

l)el Jos apsimoka pavargti, jurų ašaromis pripildyti.... 
Praeis metai, praeis amžiai, praeis tukMarfiai metų! 

sibaigs Laikas, prasidės šlovinga AmžinaMis. į
Visi einame vienu ir tuo pačiu Gyvenimui Hitu. 
Amžinusiu — musų kelionės galas.
Ten viešpataus Tobulybė-, šio Gyvenimo lainlėjimų vaini

kas.

s

Taigi gyvename mb tfHci* actcrmlatL.
Acte r nitas — luniiuustu yra g&liiigiau&ia Žodi- 
Mes siekiame prie to žudivo ineikunijimd.
Jis tikrai ineikunya, kada milžiniškiaucRui lauko Ratas 

v, ilr <<•.«■ -------- -—-»——
Gruodžio 31 <1., 191H ui. 

Raaeland, III.
GALAIS.

gali piuigui» ratunu prisiųsti. priduodnnl aiškiui surašyta savo adresų ir kam pini 
«*4«. I* •-*- v.n.MllvimA

LENKAI NUŽUDĖ KUM
TURAŪ8KJ.

•SS

x

:: Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus
“GIMS TAUTOS GENIJUS"

Drama n dah se. 10 asmenų tokia. 
KAINA 30 CENTŲ.

“KANTRI ALENA”
G veiksmų, 9 paveikslų drama 13 lošėjų ir keletas ka

reivių, pasiuntinių, tarnų.
KAINA 36 CENTAI

“DESENZANO MERGELĖ”
3 veiksmų drama. 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ.

Draugas Publishing Co.,
Chicago, lUinois

------------------------- --.11
1800 West 46th Street

x---------------------------------
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Lt® A * TT!T Ts LlETUVus

VALKA'
Skiriamas Koperacijos Reikalams.

Lietuviams lobai pravnrtu susipažinti su to InikraSčio 
turiniu, ypač užsiimantiems prekybų ir pramonė ir tems 
kure interesuojasi laŲ dalykais.

Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu. 

Turime 2 ir 3 num.

“DRAUGAS“ PUBLISHING CO., 
_ 1800 W. 48 th Street, Chicago. IlL
^iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiriiiiinnniiiinniiinmnmiiiiiimmiiiiitnitiii
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PIRKITE LIETUVOS VAL 
8TYBĖS BONŲ. Skaitykit ir Platinkit “Draugą”

:

i
į

lavinančio* noo prralJiH»;mo. palUuno, įnirto U raumenų 
•uaUngttno, ekauemu ilrttko**. jm gnutal pndlaluiaiu^e, įurtojant

PAIN-EXPELLEBI
“ hrnncR Reikšte”

Nelmyn.*, kuriu* kuru }o vMkUečin jiegn, Jangus t* )»
Yr» tik vi«HM I'alu-Espcllvrts ir dėl įna »|i«au|rvjli>’fl, j*» paieškliatM 
mue-4 muhalimkūn

A.N-CHOR ąiL6u?as)
J'.'iC'i int ;>ck»’.io učm vslttiUacllh Ikaro, t%l ji» uėm tiknu irJa» tokio 

MLuhuU ’~Juaa pu Bįe ir ftjr Tūpei (aiitna jauti pu iMurbcjua r
AD. RI CM TRR & CO.. JJO-JSO Brosdaav. New Vark '

i

IŠTIESK PASELPOS RANKA 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

AR ŽINAI
«- < • • •«, • •• • ' * • • į. ♦. - A - S.* - Rt . ■ ,<tvnu uu> yi« hnmui galima, aau pri utviuvių rie*?uv» uvmuivh lauirua sivtuu 
gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje!

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama jx*r Bendrovė ir keliai persiunti
mui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvienų dolierj per mus pasiųsta iš
mokame Lietuvoje.

I

. už kiekvienų dolierj.

25 AUKSINUS
> • » i - ▼ .a1, ! v f ** y <

Kurto siunčia *.M> ar duugiaus tai tiems Lietuvoje išmokame

30 AUKSINŲ

Persiuntimas Gvarantuotas Žt
M«a jnu gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigui pttr mus siųsti nueinu Lietuvon 

ir yra išniokun.i ; lafled. ’

Dėl platesuių informacijų rašyk tuojuue anl žemiau paduotu adreso. Jei nori lai

•b

Lithuanian Sali
120 Tremonl St.
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DRAUGAS

“.Pnstutomp Pn

8, L. R K. A. NEW YORKO Programų dalyvaus šie muzi
kai: ji A. Pocius, gnbus pija- 
i liūtas, p. V. Niekus, kompozi
torius, p. J. Jakaitis, smuiki- 
nudirns p. Daukša, gabus var
geli i ui akos ir ehorverfis, p. B. 
Jamibauskas, gabus chorvedis, 
p. J. Kudirka, žymos s.olistus, 
p. Mikalauskas, gabus churvv- 
dis, p. St. Žylius, gabus chor- 
vedis, p. l^aurnitis, taip-gi ga
lui 4 rhorvedis, p. ftla;»elis, so
listą* drutbalsis, p. Balbis ir 
kiti.
‘Tat inntote kokio- muzikalės 
spėkos dalyvaus koncerto nm 

. iiu a. «il puaiuKauiiv 
nors vienas tų vakurą nenuėję 
pąklausyti vargonininkų kon
certo f Ne! Viena dėlto, knd 
pirmą karti; toks koncertas bus 
šioje koluiujuj, u kita, pareuisi- 
mn >u»vn« muzikus ir sykiu j*a- 
remsime savo reikalus.

Po jirograiiKJS bus šokiai.
Pa tania visam Cl.icago 

Heights jaumnmi utsilunkyti 
koncertam ypač toms pane
lėms, kurios vakarus .pralei
džia ant gatvių kampų, kurios 
nepriklauso nei prie vyčių kuo
pos. nei prie bažnytinių choru, 
nes čia galės pasimokinti ir su 
prasti muzikos liei lietuviškos 
dainos vertę.

Tegu nepraleidžia neišgirdę 
šio koncerto nei seni, nes čia 
pamatys, kaip augštai lietuviai 
'yra muzikoje ]>akįlv.

1-aukime tos dienos ir 
rengiamės koncertam

IR NEW JERSEY APSKRI j 
ftIO REZOLIUCIJA.

Susivienijimu Lietuvių Ry- 
mo-Kalalikų Amerikoj** Neu- 
Yorko ir New Jency Apskri
čio nvuanrastam Muuivnžinvi- 
me, gausio 2»’> d., 1920 m„ Ka
ralienės Aniolų purnpijos sve
tainėje, Brookljm, N. Y., kur 
dfc]yvav0 3j ntsbuvni nuo 9 
apylinkės kuopų, jierskaitę iš 
organo “Garso” 4 nnni Cen
tro sekretorium pranešimų, 
apie Busirimijinio namo par- 
j •

iiucijų:
1) Suaivažiiiviiiiar, atraniLi 

reikalų pastebėti Centro valdy- 
bai, kad ji neturi teisės nei su
lig konstitucijos, nei mimo nu-

*tarimu parduoti ar nauj^ Su 
iiivteaijMnui namą pirkit

2) Plačiai aprvarst-ius apie 
<1Hbortini namą ii bianiško at- 
žvilgio atrasta, kad goresnės 
vietos biznio vtdhnui Nevr 
Yorkc sunku butų rauti kitas 
Vikis narna* už tokią kainą, da
bartinį namą ptminvns.

3) Dabartinis Susivienijimo 
namas yra žinomas jau senai 
ir gali būti pasiekinnins iš vi
sų Didžiojo New Yorko storių 
kaip emigrantami, taip ir imi 
gruntams.

4) Cirkuliacija arl»a siunti
mas laikraščiu nuo stoties W, < 
arba z-krinudiuins kitų Susivie
nijimu narių, apart rietiuių, ir 
siuntinio laikraščio pavėlavi 
kuli, yra netiesa.

o) Kalbant apie pre*o reiLa- 
tingumą atrasta, kad ji šiuom 
laiku Susi vienijimui nėra'buti-1

tvorin
I...O 

uorimn duoti vardas “heparty- 
vis.” Tun vardą.* jms umx la
imi nusidėvėjęs.

Nuo senai či« gyvuoja ••Mir
tas” choras, kuris vadinasi bv 
jiartyvis. Seniau jame daug 
darliavosi katalikai; vėlinu jm;- 
Ivko laisvamanių rankosnu 
Tas vinims ypating; jiasižy- 
ini ju rengiau! prakalbų blvvys 
gai M<H’kui ir kitiems 'bedievy
bės pint i nto jums.

Daluirtiniu laiku jame privi
so pisrclaug, ••raudonųjų”, net 
iniosto valdžia neduoda liūdi
mo vakarams rengti. Matvdn- 
nii klaidų, ]»adarytų anksėiaa. 
vengiame jn ateityje.

<’Sn vm lm-« phnmi 
olų 14 lll-iuu- HKIkl Kilta VUlkų 
prie parapijos ftv. .lurgm. J 
tuos chorus yra ausispietęs vi
sas prakilnesnis katalikiškas 
jaunimas. Norintieji darbuo
ti*^ dailės srityje, gali priklau 
*yti prie jų. Ka» uoxi ”bvpar- 
tyvių” chorų, lai pasižiūri į 
praeitį.

visi

mylintis Muziką.

CLEVELAND, OHIOCLEVELAND, OHIO

Dainininkas.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

Gerbiamasis Klebone:—
Jūsų laišką gavau. Skubinuo

si duoti atsakymą. Jūsų tėvai 
sveiki ir gyvi. Klųjasi jiems 
nearšiausioi. Gyvena savo se
noj vietoj. Abudu broliai buvo 
pniuiLi karun. Antanas, dcl 
r lutom sveikatos, imvo paleis
tas namon, imt neilgai gyveno;
mirė 21 liepos. Paliko pučių ir
sūnų. Stasys grįr» namon svei
kas ir dabar darbuojasi prie
tėvų;

Per visų karų Lietuva netu
rėjo jokios kouiunicijos su A-

, -.rikkmrai I* 44 te* I4<i r ’ d,<t4>»*!.*<» l " lte/,tn* HAX» I klt” Mi yvto* Ura **■ m*ąra in> r,riMU» Mėta- UMIn , u ('kp,**** | 
3 BlHiOFhllUi»cialBk! 
>n< !n --I- kuli p»A».Uli IVT IKM.lv M- MOb-Hl '»’»« •<teima. M <,-b* l.te O*|'«ln*llM fu*.* la,nr« Ii MI-APM-

UUFIAIUŽI ‘n^V.f, 
MIK r<>*»lin«i 'talkiai pn, nitaėif oaua*i*l ai iAi-a k.mra vk-UI »k rl- X<l-l -ui ,»Axk *a*4rai naCBl.'d-lain** nic** rakte kata Ura*.

UCin < *i'l K CnttCAM ■ CAli 1M- y.3M< hlr.-r^

EXTRA BARBENAI ANT
BRIDGEPORTO.

PutBiiiuvda 4 taiuiynų murini* na* 
mu* ir rxtra lota*. Kando* moka ) 
metu* Ui* 00 Kaina tik 14.000.00.

itaralduoita 4 kaimyno murinta 
narna* ttomlra moka Į metu* |S4C. 
Kalnu (4.400 00

8u

K

U

Dr. A.BUKKE 
(Lietuvis)

4’8 W. Markei Mr. 
PoeUvIUc. Fcnita.

vteoml* liaomto priima 
Nuo • iki 10 »al ryto 
Nuo 1 Iki 0 v*l. po plato 
Nuo 4 Iki • vai vakar*.

nuo

.MERGAITES
Ital Tuneli l*r«raų
Kacduluc Mitalui;
Statinio Itarbo

Hojr N 0x11- Co.
3131 liaim*tax*Ml Are. arti Montroac

ANT PARDAVIMO
Ant Įb'rtlurimo iJnluvlų apn-ven- 

ui.- v tat o j, riirdlni. nanaa au akme
nio paniniu 0 kaintKiriai. lota* M> 
pėdų RUSO Ktrfool ava Galva lltal- 
įaytk tr apmokau*. Kaina li.ioo 
tuo

l'urMilund* bevelk u4 ihim- kaino* 
murinta mu*** C i>a*yv*nlmai nu w 
Itau«i*ln Jlalagrinat* Ir 3 krautuvė* 
Rondo* molu | meta* 11.800 
Ilk *10.400.

O sal Ir t>t*tau*. įmokei 
VH-Int tt AAa kliu. ‘
r.vn1*

PRANESIMA8.
Dr. M. T. STRJKOL’IS UKrLVtH>ly<trt«V** ta CTilnur*. >“w*»i* MV* nr,«Ura» *!•<* f tltKbton Kark **tl W. 4SM -Mrara..

- unl“ rrrf^ta7.“’* ra. 
|41 ta b'oM (M.IValaadM-. 1* rv«* IMI I *• b'-ta. «:N Iki |:*0 vakar. NvMItoml* ( Iki 11 rylai* T*L BMilovara 1**

------ - ------------------------------------

i

Ki

Kaina

reikta

ant ikmokonOlo. AtAlMukite 
G,-nrKv Hrunkman, 

MWII bo. Hnl-li.t Mr.

naimPnratdundn ui puae kalno*
3 paryvanimal po t kambariu* *u 
vallauaiaia )tnuoT>*U> kaina tik lt.04*

| DR. J. SHINGLMAN
Uyay lajas ir Llururgas
Ofisas 4930 W. 13 St

Kamp. 40 Court
Rn*. 1230 W. 40 A, «moe

Talafonaa Ciraro 0444
Ofteo Clcaro 40

KALBAME LIETI VISKĄ!

Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mu*ų* li'etm ir mokymo budu jų* 
trumpu laiku ikmotuli* rteo ama

to.
| Mo* turtino didttaualu* tr Korlau- 
' niu* kirpimo. dvalKuing Ir Mūvimo 
■kyrlua. kur kiekviena* gauna gero* 
praktiko* braiuioklmlania*

Vlauoac Mūvimo *kyriiioM maitino* 
varomo* olaktro* ju-gn.

KvioCiatn* ktakvlanų ateiti bii« ko- 
kluo laiku, dieno ir *r v*k*nd« l»- 
■lliurėtl Ir pcuukalbcti d*l Mibct).

I .1 rn« ilnmmcn *ulig nilerra, vĮ- 
•ūkto cuiteua ir dydilo U i-ct kurti, 
madų knygų*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. KauihAa. V*d(jaa
IN N. STATĖ STREET. CIIICAUO. 

Kampa* lak* SI. ant <-tų lubų

♦

T.ltUUDUGDA Lu,.<:,r Ir nnaerno; 
<vm proga kuri* nn Ii padaryti pini
gų parai dunda plalui. ura aavfatnka* 
IkvaMuiOa ant tarpių .Irisu nodauc 
pinigų turi, sali gaull ant lengvo 14- 
iuok<)lmo

2011 U. 44111 St. Cim-ago. III. I

i
*u hardarar* I

IlkHGI NAS .
l'M-Ki.liKMln n»n..n i— -----------

■lor*. virtoj ym Viena* paryvonltnn*. 
uiiavloje krautuvė Ir pnsyveMtnaa 
tiipukalij dideli* guruiHm* Ir kandi-. 
Vieta kitsi. Netoli lietuviu šv. Anta
no taitnyCIea

J. I3D1.M us.
1421 fio. IHli CL Cicero.

1*. K. Namą* pigiu patridundu 
prlebuitiee ISvaliaVta o | tarmna

r.UAMIH (IDA.

Ital piatrmių tini v kreipkite* i

FiRST NAT’L. REALTY CO.

840 W. 33rd Street

Kiautai te K. J. I ilipcn Ich
T<4r(iHia» IMmli-iord 3 437

1 -------------------------------------------K

Dr. M.Stupnicki
3109 So. Moroan Street

m..
dėl | 

--- j

Iratuil lunku* irocrrii ir lo* Croatn 
ėb-ds ir Arklį* *u Vatinių, labai pato-
tdcij l<r>* pat mv. Kryuau* Ratnydto*
>'*r»iiluixl* 18 prielaida. k*d tnum*
pvrmaia perkamo kilu krautuvo. At-
■mauki!

tnerika. Vos nuo niėm-sio laiko

48M b. Ilertuiuutv A ve.
Aut puritavima krautuve vyrtaku

npn'-dalo. kaip ta! n-iirtklnlu *krs
bulių kvpu.-iu ir U- .ip*>v,nt* Mat*
yra ser*. tarpo lirtuvių ir lenkų.
Honda |»y«l 445.00 t UK-n*al. ilu pa-

•-

lt-

K -M

CHICAGO. IIJ.INOIH 
TrHiml V*rd» 8033

BARGENAS VYRŲ
DRABUŽIŲ.

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4843 8. WOOD STREET 

CHICAGO.
M—«— 

=T
X

a

I——--------------------------------------

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoj** tr Cbirar*a* 
*,,rl***ri itnt* ne. Mirta*** Avn.

OkttKCd: *&1S bo. Wood Str. 
na *Mr*m mkak* UO* 813* Iki *ta*
■---------------------- --------------------M

X
I
I
■
i

trlrtoc*. raltara* fcltej
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
10087 bo. Mlcblsan. Aienue •

VAUUktKMi • UU • »»1um-m

V. W. RUTKAUSKAS ’
ADVOKATAS

lUla* VUuom- Tctamuo** 
Oftaaa iHdmicMyJ: 
tV.lSlIINGTOM STREET

Kambarį* 0O» 
Tol Crutrgl M7B 

Gjrvcalma*. 813 W. 33nl M.
Te! Vanta 4*81

Ved*

6» W.

X

X

—M

' na i reikalingu, nes “Garsas” 
dabartiniu liiiku eina vienų 
kartų savaitėje, gi laikyti pre-

apie 6 vai. savaitėje, Dera jo- 
kio išrokavimo. Jeigu-gi atsi
rastų svarbus reikalus turėti 
8»«ivienuiniiii savą presų, tai 
labai lengvu ją įsitaisyti ir da-, 
bartininin numr, iirlm gule na- 
nio ant senai jau nupirktų lotų.

6) Susivažiavimo apskričio 
* atstovų tarpe nenoroius kįlo 
mintis, kud sis Centro Sekreto
riaus sumanymus parduoti Su
sivienijimo mimų yra luhai ne
suprantamas.

. & 7) ftitu rezoliucija yru nu
turiu induoti sekančiam ren
giamam Centro valdybos susi
važiavimui, ta. p gi iw t alpinti 
artiimnu-tam “Garso'’ uume

Siekiai katalikišku jaunimu.

Mukų kolonijoj jaunimas yrn 
veiklu*, mylintis dirhti naudin-

pnulėio eiti btiškai iš Ainori-
■ymnltuų kambarin- ralduoda labai
l>i*ta>. *oi įninka*

Vyri] ir Jnung Vaiki n v padirbu

"ryje.
f

Av ' 1
S. L. K.-K. Amerikoje New 
Yorko ir New Jerse^ Ap- 
skričio

V. BendoraiUs, pinu.,
J. E. Žemaitis, sekr.

Prierašas. Vitu; atsakomybę 
už Aitų rezoliuciją pu liekame 
jiudn ri tįsiems ją.

Redakcija.

kus.
Vilnius daliar okupuotas len

kai*. Subinešimas iki kol su Vii

tniouta.
U.. :lue>> f bil*

Atalfaukite 1737 W. 47 SL

I • ot orderio alut*l Ir ovorkotnl. bet
820.00 iki 842.00.

ValAndoa: — 4 Iki 11 ta ryto;
4 po pietų Iki 4 mk N*4*1 lo
mi* nuo 4 Iki 4 vai vakare.

f

itaMaukii; vėtmnnt mod*4tt BVO

-tt

Dr. G. M. GLASER

-33

Praktikuoto 3* ts*t*!
OOM* 814* 8«. Mnrzaa S!

Kcrto 33 ra 8«
BPECIjAUSTAS

tldcaco. IU

Motertokų. Vyrtakų. taipci chro
atakų Ucų-

OFISO VALANDOS: Nuo * ryta
Iki 10. nuo 13 iki 3 po pi*l nuo 8
Nodėltooita

tkl B valandai vakaro.

įtovrai
nuo
'M*

8 Iki 3 PO
Tariu 437

Vyrv Ir Jauni Vaikis t; satan 
■lutai tr ovcrkotal S18 Ud S3MJ«.

Vyrų Kelinė* po S3.00 tr amtačiau 
Valkų Siutai po S&.P0 u- aucttOau.
Pirk *avo omrltota dabar prta4 

tiem*, kuomet kalno* pokjla.
Mua t Al pirai turim* pilu* *41* r 

•luti ncAlotų aluti) tr ovarkolų nite 
8A.MI ir aucMtau.

Full Dreaa. Tux*do. Frock Siu
tai Ir tt ątO4X» ir aucMlau.

Aldam klakrlen* rnkam Ud * 
vai. Nedėliotai* tkl C mlandaL 8u- 
batomla rta* dlen» Iki 18 valanda1 

K. OORDOK.
1418 8. HataUnl SL. CUlea«i>, m. 

IkU-lirta 1803.

Tol Drover TS4S 1

Dr. C. Z Vezelis
METUVIB DENTIHT.Vi 

Valandų*: *uo » ryto iki t vak.
Kodėl lomi* pagal sutari m*

4713 SO. AS8I.AND AVEKUB
aru 47-toa Gaili*

DARGI A U.
tuionta UvaMuod .uu laukan, neku

ria drl kitu prieita*-i ų parode ttiunu 
perdavimui kelete murintu na.
mų »ulyt 4m» ma.lue būdavot! nr- 
k'jrto mediniai turi būti greitai par
duoti ui plglauata kaina.

Kurio manote 'Kllkrųjt; pirkti na
rna. tai Ctanal viena t* geriaualų pro- 
3’J

Itntyklte ant trr’.iau* paduoto ad- 
to*a. v rvyrcoentuniaa alvaluo* t na
mo* ir parvdyr kurt te* properte* ron 
daal. Adresuokite: J

“Draugas" Publ. Co- 
1SOO XV. 40 Mrrat.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir

Chirurgas
3201 We*l 33ud SL 

Kampa* & L*nvUt 8t. 
Tclofona* Conal 8333. 
V*lnnd<M 1—5 ir 7 Iki t inkaro 
tlcalUnaM Ja:

3114 W. 43ad S*.
Telefoną* MrKialey 4*14

Volando*: iki lt taryto.

daug iškentėjo pt-r visą karų irnei. Vieni jų dnrhuoj'asi |H4Šei- 
plnėsc draugijose, kiti idėji
nių organizacijų kuopoje. Dau
ginusiu dėmesio kreipia į Tuu- 
tDb fondo ir L. K. Kr. rėmėjų 
gkypns. Čia yru dedamos visos 
ĮHi.-tn ni-MiM: renkutnn uukob, ra
ginimui kitus įsirašyti — pu 
likti nariais rftučjais tų orga
nizacijų, kurios teikia parunuj 
musų tėvynei, Ik-i patys, prie 
kiekvienos progos, nesigaili 
aukų. Žodžiu, kurhk sueinama, 
kuiiutniu apie šelpiau; suvargu
sį; muitų brolių, aostičii; b*d 
Lietuvos laisve. *

Ticr.ii, randasi ir tokių, kurie 
IŽSSKą laiką i«iju praleist i prie 
bulių ar krutuniųjų paveiksiu 
bei kokių. lx-t dnliartiiiiti laiku 
iiutkui tokių gulima rasti, nes 
didžiuliui priklauso prie dailės 
draugijų, kiiilų u*aim> iiiyii yru 
lavinti jetmimą muzikoje, dai 
no*e, vaidinimuose ir tt. Hct- 
kan-iais yru vaidinumi dideli 
veikukli, gi tankini nutžirani, 
lengvesni.

Nuo senai čia gyvuoju C. L. 
Teutrališka draugija (katali
kiškai. Keti jnietai atgal susit
vėrė L. Vyrių 25 kuopa. Tos 
dvi dailė* draugijos turi din- 
rus, puMžymi dainavime, ren- 
piitH- vakarų ir vaidinime, y- 
por J*. Vyėių 25 kuopa.

Keli mėnesiai atgal sušilau- 
kerne p. J. Cižauskų. gulu; mu- 
liltų. J L vat fcujuiūuku įįt- 
tuvių ftv Jurgio jorapijoj. 
ftv. Jurgio (mrapiju ir-gi tuji 
rbnrn vndttn>»f«w T»«

dabar dar keucm. liet tarime 
viltį, kad musų valdžia ir unuų 
narsi kariuomenė greitu Įnikti 
išvaduos mus iš vergijos ir 
kentėjimu.

Ku gilia pagarbu
Kun. J. Kolovnia.

A. A. AntuiiuH Kauliiibkas, 
išlmvęs 12 metų Amerikoje, iŠ 
stokos sveikatos deki,.važiavo 
j laetuvą 1911 m., kur ir a]*j- 
gyvenu. Būdamas Amerikoje, 
gyveno Philadelplujoj. Turėjo 
daug pažįstamų visoje apylin
kėje, taip jau ir apie Wilkes 
Baro* ir kituos miesteliuos.

■'g. -*

REIKALAUJA

EXTRA BARGENAS
J nuuial ant > io*o tolu; murinta 

Ir įgudinta 4 luutyvtMlmal rando* 
433.00 | nuMiduod* ui |:,-
40*.0*. Ilrikiu JinokMi 4&00.00. kitu* 
i „ipn »mdj

3 pagytminiu murinta narna*, a- 
pnėioj et oro* ir i'.igyvaatman, virOnj 
a dideli ruimai p-icyvvtnmut. rando* 
433.00 | mene*) raralduodu ut ts,- 
300.00 jmnlvtl 400g.t|g. Turtinę dau- 
kc!| naujų namu pu 3 Ir 3 Otelu* ant 
llndgaporto Ir >lr.t;bioM Parke. (Juli
um luualriuku kur plroanl ir yril'H*.

C. P. SUROMSKI 00. 
3346 So. Halsted St. Chicago.

41..
ll<4k*lin*a* uutuinoblIiŲ plovrjan. 

440.00 J auvarte. A 1*00 ūkite:
i.iarMVh uut.iut.

422 t: I3nl M. (Ilhiųpl
RI7NIEĮMAĮ GAR5LNK1TĖS 

“DRAUGE.”’

tt-

i Taiefona.* Pu įima® «•
Da W. A. MAJOR

■i GYDYTOJAS IR

iiiiiuiiiniiiiiiuiiinuiiiiiuiiiiiiiuiiiiiuu

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W, 47th taunp. Wood Sis 
Mm duodamo dvt<uba* *tampa* 

Ketvergei* tr Bubatomla.
Dideliam* paolrlnklin* gaunami t 

▼teeiki* mataruotai valkam* dr*x>a- Į 
Mat H.I.M Ir Jako t *«

t

79c
Pluksnos

PLUNKSNOS.
iiuminiiiuiiiiiimiiiiiiiiHmtUHHiiKHif

Koncertas

r. a^.

i

E l*i»t tai yra kokioje svclainėjo. Purapijo*

i

Itoikallncu* vyru* 4<-l imptualo f*, 
briku durtai. tx«toviu« durtiną'80c. J 
rutaniU k valandų* darbe.

vtatM 
J* lirų 
ft.ii 
«• I

’j- CHICAGO HEIGHTS, ILL.

I

Nesenai “Drauge” buvo rą
žytą, kad vasario 8 d. Chicago 
lleiguu e yru rriiguuuMP dide
lis koncertas. Žaibo greitumu 
t« žinia aplėkė visą koloniją ir 
dabar visi tik ir kalint npie fn 
koncertą. Visi jau žino, kud va- 
vario 8 <L čia bus kuuivrtas, 
bet gal dar nevisi lino, kur jis

Tai gi aš tikrai sužinojau ir 
_ Mjomiii pranešu knd

koncertą- bus n. Vitkausko 
svetainėje, 333 K. i4Ui St.; 

"prisidės 7 va!, vukurr- Svului- 
nė aUidur>. <> vai. 
- -***• 4te-|rw**kitšil>;

K<>HreriM Inu

Giedorių choru.-, 
kurte yru gerui išlavintas ir 
jBnfrns žrcut^diūftiiij* Uiuy- 
fit»jv klausyti jo giedamų gies
mių. . ?> I

Mnuu tverti naujų

Dniiurlštitit iatstt Inu kur n*

■*

1

Iki

♦ S. D. LACHAWiCZ 
lAatVvya Qr»UMUM paiarmanj*. ko ><giauaia. Įtaiko ta ąMoMtlv •€-magiu, •trati. datVu kulia uta**44intL

2314 W. 23 PL Chicago, IIL

■

■ ! I-

JOSEPH C. WOL0N 
_eiuGk Aurokatas

38 NO. LA ŠALIE HTllLET 
Gy**altno Tni Huruboldt »7 

Voka/ata 1411 W. 31-nd MUnM 
ia nnoavnu *»»» 

CHICAGO. ILL.

ItarlUiK « Co.
1301 K. Aslilanil Ale.

V.UCUON1NK.V1
Jaunas vurgupiniu* l»u< Mufu 
prie KaiultkMke* parapŲea. 

kuriam M Geri Klebonų bu. 
rrlkallkg** ntylnnekHt iiteltauR.

"Draugo" .Vita.
IMKI W. 46 Mm t.
• (

MEKGA1TEH

JO metų ir šūvi** ffUstoviiM 
Vietus ■ £* iv*iiir.i 
8vuruun Fabrikr 

l’rityt iaius Serrikolinųu* 
Gctafhut k»«l IJaltirMifra 
Valandos 740 iki 4^0 

l*u*c Dieno* Subatoj 
114 ttavaitrj mokiuan 

Nuu itukto <ll> ik
AhdSaukMr

KONCERTAS 
IR ŠOKIAI

Kuri Rungta

SV, JI)Z« BUHYTIHIS eHOMS
Seredoi. Vasario 11,1920

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
iuauuamft«»k ». y.

iiiiiiuiuuiHiiiiiiiHiiHHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiinininmiimiiiiimuiiimtiiiKiimmi

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

Gtriauoiu budu pasiuntimo pinirų Lietuvon, tai Lietuvi* Pašto 
ženklai (markės,) kurion yra atvežtos iš Lietuvos, kud uincnkiccMu nu- 
mpiPkę galėti] nuaiŲsti «' ieinatcms netik dd laiškų, bet ir didesnę su
mą. pinigų vietoje.

Kiekvienai perkantis Lietuvos Pašto ženkit) nemažiau kuip nž 5 auk
sinus ttl.2«) gauna jmjindijimą. kuri nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, rusto urbs 
Iždinės stoty se.

i y ra anokių oaioų: JM> 10, 15, 20, 30, 40, 30 ir 60 aka ti
ku, taipgi po 3 ir po k aukaiaus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną.

Listavoa r«M»u> antikiai pa raidų M tik iki 31 d. Kovo, 1920 in. Mažiau 
kaip už vieną dsUeij maikių uesiunėiotnc

Reikalauk:!- v iet iniutnr Tautos Fondo alų riuoac arba «vatfo sokv 
irt orių,

t ••

K. J. KRUŠINSKAS,
: 454 Grand Slr., 8rw>Ura N. V.

■' IHImiHllimillllllUlllUIIHIlllUIIUIUUIIlUIIIIUUIIIUIU»MIIIIHIIIIIjlUlllHllUlllllUI



PLĖŠIKŲ DARBAI.

6 d

UJUfi i»¥ Tli£
UK1TH.O STATĖS 
COVERKMENT

1 1 1 4

LIETUVOS VYČIU GH1CA 
GOS APSKRIČIO CHORO 

DAINININKAMS.Dėl dolerio primušė moteriškę.

j CHICAGOJE.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

DRAUGAS

Penktadienis vasaris 
Šv. Teofilius.

šeštadienis, vasaris 
Sv Romualdas, vien.

7 d.

AUGšTŲ SAMDŲ KLAUSI
MAS.

Matyt, turės įsimaišyti 
riausybė.

Apnrtiimenlinių ir šinip mi
mų savininkai Cliicnguje (lin
dėjo lenklyninuli. Pagyveni 
mų samdas (remias) taip ke 
lia ailgštni, kad daugeliui 
(nnmiių atsipriklinn gyveni 
TT. V• • • *air

Brangus maistas, 
visokie reikalingi 
dabar ko toliau vis aršiau su 
(Ktgyveni nulis.
įridėmėkime, kai kurie mimui 

savininkai samdas irž pagyve
nimus (lakelė daugiau KM) 
nuok, kelių mėnesių laikotar-j 
pili. Ir šiandie (inkelių vis] 
angši'iuu.

Taip yra ne tik Chicagoje. 
Ih t ir visuose didesniuose 
mivstuose.

Buvo imtasi visokiausių 
priemonių prieš tokį namų sa
vininkų pnsieh-imą. Bet lie |ni- 
sekmių. Kų jiems |widaiy*i. 

nėra legalių priemonių.
Tai vienas daiktas.
Kitas vėl tas, kad ir tų pa

čių brangių jmgyvenimų ne
lengva gauti. Miestuose pasi
daugina skaitlius Žmonių ir 
šeimynų. Tuo tarpu karės me
tu buvo sitatabdyta statymas 
naujų namų. Aiapdie Chiragai 

> trūksta kelių dešimčių tūk
stančių naujų namų, šiandie 
namus statyti sunkus dniktns. 
Ųulinui tų atlikti tik turint ge
rą pluoštą pinigų. Ne-, hmn- 
gi medžiaga, darbininkai ne
prieinami.

Ta<l kas bus toliau* daroma 
tuo žvilgsniu.

žinovai tvirtina, kad 
klausimai nebus išrisi i Ih- 
rinusyta-s įsimaišymo. Jei 
riausybė darbuojasi už papi- 
ginimų maisto, jai turi rūpėti 
patvarkyti ir naujų salinių- 
ku, ir [uilengvinti žmonėms 

■pasistatydinti narutis.
Tiems tikslams atsieihi rei- 

.^ilingi įstatymai.
(Pranešta, kad Chicago Reni 

Knato organizacija pasidar
buos pagyvenimų ^piginimo 
klausime.

Bet tai tik pažadėjimai To 
kių pažadėjimų žmonės da/.- 
nni girdėjo. Bet jie neišripildi 
Taip bus ir šiuo kr.rtu.

» J*3

I

*

kml 
at-i|»riklmu p. ..-m 

[kė luukėii. 
drabužiai, 

daiktai, gi

Jaunas piktrtHnris inėju val
gomų daiktų krautuvė!) i>o 
num. 1315 Newl»erry avė. Kniu Misijos priėmime vasario 15 d.. 

Ituveje Imvo Mrs. Kate (’oli^n.’ir Cliiėagtis Lietuvių Kareivių 
savininkė. 'Susivienijimo raugiamame va-

Piktiulari- smogė jai galvon kare vasario 14 d. (Sovent Reg- 
-u kokiuo tai gelžgaliu. Ta *u- iment Armory svetainėje), 
ilribo. Po to tuh niekšas (molė.I Siniiriiititi epidemija, palietė 

įsi prie registorio, manydama*[daug clmro narių, užtad ir dar- 
jpasip-lnysiąs. Alrmio tik vie- has negali eiti, kaip reikia. 

|M‘iikta<li<»- 
uyje, sausio 30 dienų, negali-

l)u darbu turime prieš akis: 
dalyvauti Lietuvos Finansinės

tie
▼y-
vv-

•• .............. ’ ’
na dolerį. Tą paėmęs |)nlHgn.ĮP(<rvitą rejieticijų, 

Mrs.
nėn. 
smegenys. Todėl vargiai pa- 
gy-ianti.

itaunta a.euų >1,UOO vertes.

Dienos rnrhi du plėšiku už
puolė ju Lili erinę krautuvę D. 
F. Briggs Co„ vidumiestvj. 
Du (Mirdavėju -suvaryta rusiu 
ir |mimta žiedų vertės $1.(NKI.

Plėšiku tariaus nepalietė n- 
tidarylos geležinės spintos. 
Tenai Imvo deimenlų vertės 
$20.000 ir pinigų.

Turbut. mdureta laiko.

Apiplėšta du anglių ofisai, j

Trys kiti plėšikui apiplėšė 
du (’onsumer Coal Co. ofisu— 
ties Blue Islnnd avė. ir Wood 
gat. ir po num. 407 No. Ke- 
dxie avė. *

IŠ vieno >»fiso paimta $500, 
is kito $100.

Kasdien atliekama visa 
visokių plėšimų.

Colien (Hiimta ligoni*
Patirta, kad jai įlaužta -ingus susirinkusių dainininku 

<•!*.. i..i ------ — -kairius negalėjo galutinai nu-
jtarti'iipk* dulyvaviimi Kareiviu 
iMi aicmjmm reųgiumuuiv va
lka re.

dinonu kviečiama visi choro 
dainininkui Imti sekančioje re 
(s-ticijoje |M*nktadienyje. vasa
rio G <1. Įteikia galutinai susi
tarti npii* dalyvavimą minė, 
tuose dniliuoM* ir prie jų ruoš
tis.

Reikia remti inu^ų jatinimo- 
kareivių darbų. Jiems daug ko 
reikia, o visa (irisieinn įsigyti 
s*ivo (uistnngomis. Kur vėlia
vos? kur benai! kur unifor
mos? ir tp. Visuomenės fondai 
per tušti šiems tikslams—jie 
lopo (airius opiausius tautos 
reiKultis.

j O musų kareiviai kuomi 
. svarbus ?

fsiviiizilavę, kml Vilnius Jon
ikų rankose, kad lenkai mina 
lietuvių žemę, plėšia musų so
džius. tyčiojasi iš musų teisių 
—suprasime svarbą lietuvio 
kareivio. Jis gins rula*ž.ins, jis 
saugo- sodybas mm jdėšikų. jis 
Im- gMrnijtijn tautos nejjri 
klausomy1a*s.

Remti lietuvių kareivių or- 
Igunizaviinųsj, darbų iy jų rei
kalus yra visų šventa pareigą.

('boras turi daug dariai. 
Dainininkai, kuopon!

Matas.

eilė

ATLIKO VIENOS DIENOS 
BAUSMĘ. ♦

1‘ir‘o virnerisj metų 
O. Laurence, tuomet 
Fort Di-nrltoni National Imui- 

|kiij, į m^i-Mi vino to* bankus 
kuomet jo šeimynų 

sirgo ir buvo blogam stovyje.
Per metus laiko jis tuos pini

gus bankai sugrąžino. Visgi 
teisino ut rastas kultus ir nu- 
liitustas viena diena kalėjimo. 

I Bausmę jis jau atliko.
Jis dėkinga^ bankas valdy

bai. kud la ulsisukė reikalu u 
ti jam prigulinčios bausmės.

Bet reikia pasakyti. 
I^iuTence yra laimingas.

•James • 
dirlięs ■

kml

PRAŠALINTAS POLICMO 
NAS.

•e

FEDERALIAI AGENTAI AT
RADĘ DAUG DEGTINĖS. |

•;.. ------------
^opasakoma kokiose vietose.

Aną vakarą federaliai agen
tai atlikę* netikėtų iižpunlimn 

. keliose vieton- ir suradę 30 
luiėkurių degtinės.

Kol kas lu-ištlihMlamn vielų, 
knr ntm 4n to- degtinės tokia 
kieky Im-.

Tik pažymimu, kad tai įvy
kę šiaurinėj ir pietinėj mies
to dalyse.

Suprantama, atrasta degtinė 
sukonfiskuota.

IŠ BRIGHTON PARK.

d. vas.. J. liickėhumis ir \. 
Paukštis 28 ir 20 d. vasM P. 
Stasiui!* pagelbės kada galės. 
L L* P. bopų galima pirkti 
pte- vnhlvhs ir khmitelo narius, 
kurių adresai' ėia teljui:

Pirm. — J. A. .Mirkeliunas.
‘4410 No. Ilicliiųond Nt., Rašt—' 
J. K. Enceriaįr4103 So. Mozart 
St., Kn*.— B. Jovaišas, 4440 S. 
California Avė.
Kum.: P. Kvietkin. 4449 Sn. 

California Avė.
.1. A. Poška. 4436 Su. \y.i- 
sldeiiaw Avė.

J. Pislžitivrlk. 4515 S. Mox- 
art St.,

R. Amlrielimms, 4434 S. b’a- 
irlield Ave„
J. Petraitis,4.*s>4 So, Wash- 
tenaw Avė.,
B. Nenarteįšis, 4412 Ko. Iti- 
clminnd St.

V. PnnHtM 44’rt \«r.
zarl NJ., ,.x
P. Stitsitdis, 443*' S«. Fnir- 
field Avo.

J. A. Mickeliunas, pirm.. 
J. K. Enčens. rašt..

M

» ♦

• •

•t

••

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

A«’dhsidi<»ėm», parodykim 
tėvym-i . meilę. Jeigu im-> 
gidėjoim* užimti 12 virtą visoj 

1 Amerikoj,'o pirmą vietų Cliiea- 
Itrn.įt* nukniime T,. Rnudnottinm 
| h ryžiui (at-fenilu iš Centro tni I 
pprodo), tai, be al»eji»nės, inwi 
galinu* užimti panašių vietų ir' 
paskolinime Lietuvai pinigų.

Urfihi tik, knd tautininkai 
Nortlisidėji* nieko neveikia ho 
nų reiknlo. <hd kada ir jie at
bus is miego.

Nrtlėlioj, sausio 18 d., ėia įvy
ko koncertas. Programoje da
ly vavo <lu elmrn: Dievo Ap- 
veizdos ir Aušros \’artų. Gar
bė mums lietuviams, kad turi
me tokius žmones, pasišventu
sius muzikui, kaip ]>. A. Pocius 
ir J, Kudirka? Tų muzikų iš 
lavinti ir vej&mi dairai žavė
to žavėjo kiekvienų atsilanku- 
sį.

Pertraukoje apie muzikų 
kalltėjo mus gerb. kun. 1. Al- 
bnvirius. Jo kalba buvo graži 
ir kiekvienas suprato.

Garbė ir choristams kurie 
taip prisirišę prie choro ir my
li liet, tautinė* dainas. Gru
žu imtų, kad Tisus mus jauni
mas pamylėtų liotnviškim dai
nas ir dainiK’tų jns Mtai-juetęs 
virimu buriu. T/

Tat jaunime, s*pi<-skis vienon 
(būrin ir dainuok! Įsirašyk I.. 
Vyčių 4 kp., bnžuytinin cho
rai! ir dainuok sykiu su tais, 
kurie nuo senai jau yra (įmy
lėję dainų.

Norinčius įsiraSrii L. Vyčių 
4 ku<>i>on, kvi< < iame atnti. ket
verge vakare, l>ažnytiiiėti sve
tainėn. S vai., lunnt* Imva k p. 
susirinkimai.

t

JauautM.

IŠ TOWN OF LAKE.

Moterių Sąjungos 21 k no imi 
rengia gražų Imlių, kuris įvyks 
nedėlioję, vasario < <L p. J. 
Alijošiaus sidėjo. Pradžia 6 
vai. vakare.

Reikia pasakyti, kad šis 
Moterių .Sajunims vakare* bu* 
AJUUma U* puih.muMų iki luina’ 
niiau-ių. Užtat ir patartina 
vietoj lietuviams skaitlingai 
atsilankyti už ką Sąjunginio* 
visiems bu> dėkingos. .

Sąjungictė.

S

Iš TOWN OF lake.

Praveš imas.

BUS RODOMI

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

Wood ir W. 46th St

Brighton Park.
Vasario 7 ir 8 d., Nekalto pra

sidėjimo P. M. mokykloje 
Fairfield avė. ir 44th St

Kiekviena vakare prasidės

s.

v .lutai. *i vmuuuju iv*1-*! -. 
6:30 vakare.

Rodis Kaunas Kompanija.

hiena Baužiene
47 metų amžiaus, mirė 

Vasario 5 d. 4:30 iiryta 
<*uktė Martino ir Agotos 
Karbauskų. Gimus Kauno 
Gubom. Raseinių Apsk. 
Gaurei parap. Paliko di
deliame nubudime vyra 
Juozą Bailia, vaikus Juo
zą ir Mari'ona.

Laidotuvės atsibus su
batoj Vasario 7. 8:30 iš
ryto iš namų 724 W. 17 
Street j Dievo Apveizdos 
bažnyčia ir j fiv. Kazimie- 
ro kapinės.

rtirrU'rAn -T -\‘»rtr*n'»T>l ' 

oiMKurdĄta Mviecuum eta- ■ 
lyvauti laidotuvėse.

9

ftv. Cecilijos giedorių drau-* 
gija laikys mėnesinį susirinki- 
mų vasario (> d., bažnytinėje 
svetainėje, S vai. vakare.

Viai gioiloriui malon&ute at
silankyti, nes turime daug; 
svarbių reikalų aptarti, o ypač i 
reikės rinkti darbininkus ii 
apkalbėti rengiamasis mus va
karu*—“Lietuviškas vodevi Į
liūs,” kuris bus vasario 15 <1., 
1920 im, Colurubin Hali, 4Stb 
ir Paulina gatvių. Prndžin 7 
vu L vakare.

Taigi ateikite laiku, neri vė
luokite.

Alumnė.:

Iš NORTH SIDF.

Klaidos atiteisvnuis.

T

iHimmimminmmiiiiiiiHimiiiiimimiirmiimmmiimiiii'iiimiimmmiiinftiim

I: Puikus Balius

“Draugi**’ num.. ii vasario 
d., š. m. generoliškoje L. IJ. 

K. rotu. 43 skvrio atskaitoje 
įsihriovė klaida. Vietoj: išlai- 
įlos lapkričio mėnesyj 774 dol. 

turėjo Imti 474 dol. 11c.
Pr. J. Paliulis, rašt.

2

11c..

E 
f

UNMAMAlL. L. Paskolos komitetas lai
kė pirmą susi rinkimų 28 d. 
uusio, š. ih.. p. Volskio name, 

i es parapijos svetainė dėl ne- 
ži.minos jiriežasties buvo užra
kintu. Nesant klelmno niunie 
nė zakrastijoiio, turėjome vie
tą ieškoti kitur.

Pirniiausini ;*ersknitytas ra
portas iš organizavimo komite
to ir priimtas lie |»ataisyino. 
Tolimi* j»pr».l«iyi«Į <lįr 4n «•»- 
meniu ir vienbalsiai priimti į 
veikėjų eih'*s, t. y. V. Puukštis. 
ir P. Nfusiulis. Dalmr komite
tas susidėt Ui iš 11 norių.

Nutarta surengti prakalba.*, 
kai|M> pradžią imrdavinėjimo

S» •» r*<k»»rr< i Ir •• I lu*u «*

rinktu komisija.
Nutarta Imlius pardavinėti 

*ubntų vakarais bažnytinėj 
svetainėj mn* 7 iki 9 vai. va
kare, o nrtlėliuiiiis nuo 2 po 
pietų iki 6 vąkare. Jeigu kokį 
vakarų, nr dieną bažnytinė sve
tainė Imtu užimta, kinai bus 
l>nr<lavinėjami P. .Staniulio ofi
se po numeriu 443S So. Fair
field Avė.

Tnifigi išrinkta du kasus glo- 
lieju, kurie pagelbės kasinin
kui siuntimą pinigų ir dublika
tų. Kasiniukns yra po kaucija 
tynon.oo.

Sekantieji komiteto asmenys 
(lanlarinėjo ir pardavinės U^MO.on. Durims gražiai eina. 
L P. bonus hažnvtinėie treetai- NmAeinin. lrnd Ir tnllnn tain 
nėj* su botomis ir nedėliomis: leis.

B. Jovaišas ir J. Poška psr- Į __
-tavinėjo 1 ii. vasario: J. IM- nų. kurie (mrdarinėja ' 
Y* . * f» fC • .1 a • .

Adolfą 3.

IŠ NORTH SIDE.

PRANEŠIMAS.

Iš polieijo tamylais praša
lintas ir suareštuotas ]>olic 
monns Jnmes Watt, Ijike Fo- 
rest. Jis kaltinamas susis**- 
bravime su plėšikais, katrie 
tam prienm *tyj npkrmMę 
daug rezidencijų ir pavogę 
daug svaigalų.

Policmonns \\ ntt nalinoKito- 
tas ]m> $5,00(> paranka.

SUSTABDYTA PREKIŲ VE- 
ŠIMAS.

Vidurinėse šalies valstijose 
vyrinti-vbės įsakymu dešimčiai 
dienu sustalidvtu visokių pre
kių vežimas geležinkeliais.

Tas (atdaryta, kad paliuo- 
moti nuo perkrovimo javam 
svirnus vidurinėje valstijose.

l’er dešimt} dienų prekiniais 
traukiniais leista vežti tik ja
vus. s|Niuzdirinmąjų poftani. 
imdinę košę pnjiernj ir cukrų.

Tuo įsakymu paliestos vi-
’ ' Kuomet kuone kasdien Ku- sos valstijos -nno Mississippi 

šalių pinigų kursas prn. |IL-į (’olorndo ir nuo Kanados 
žemyn prieš amerikonišką j ligi Meksikos rubržių. J tas 

, pa.saXDjangL jog ba ‘\nisiijus tuvi nu ir Illinois val- 
______lytas uuiisto siuntinms 
i Kuropų. Ir kuomet tas įvyks, 
tuomet purioje Amerikoje hu- 
•»i Amirian nreirtn ir tn* l«t- į

GAL ATPIGS MAISTAS.

Liet. Laisvės Paskolos 
reikalais.

Keletas siiVuivių at^nl 
tveri* L. L. Pn-kolos stotis. (Ia 
vus įgaliojimų bei informaci
jas iš Centro, tuoj pradėjo 
darbų.

l’Mnyčioj. sausio 30 d. buvo _ 
surengtos prakaNnK Kalbėjo H 
---- V t f f __ J $<*-• m, nūn, ai. tOMDuiia.^ 
cero. III. lii'tuvių parup. kle
bonas. tiražini išaiškino J m-ko
los reikalo mus tėvynei. Visi 
buvo patenkinti.

Buvo ir deklviriarijų, pritai
kintų Inm vakarui. Dcklemavo 
p-lės Liiko*.'(i<’iuh'* ir O. Palis- 
liūtė.

Kalbėjo taif* gi inž. P. Žal
iukas. Pa*t arusiu taip-gi išaiš
kino svarbiausiu^ paskolos da
lykus ir ragino kiekvienų pir
kti tos paskoloj bonų.

'‘'ą vakarą Imvo (mrduota 
bonų ai keletu tūkstančių do
lierių. Tai lik įirųdila. Sn1<itoj 

i*:r m* lėlio j b<m$' parduota u?. 
sfMOjK). Dai lias graliai eina. 
W M _ • • « i • .a* •

I.—

•‘Iminigrants Protectivv Le- 
aglie” jiersikraustė ant 538 

I—So. Dearboru Street, Romi’ 
fkC, arti Jlarrison St. (Sena
is adreso* buvo 824 So. Hul- 

sted St.) Valandos: nuo 9 iki 
5 vakare.

Marė Jurgelionis

I

Dr stė« Nekalto Prasidėjimo P. t. M. Moterų ir Merginų

Subatoj, Vasariū-Feb. 7,’2ū
A. POCIAUS SVETAINĖJ

3824 8 Kedrie Ąve. ir 38th Place 
Pradžia L30 vaL vakare ĮŽANGA 25c. YPATAI

Visus nuoš:rdžiai kvh*ėi$ atsibmkvti.
KOMITETAS 
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Pirmą kart šioj apylinkėj stato soenOje * ’F1
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tt Į Laisvę Žengiant”
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J. K. j no kančiom- virtose; Petras S. 
-. X- -t • — .S** ■ ::v<

BONU8
ĮŽANGA Suc IK AUGŠCLAU S

'* •-’*

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS

i

Mija.

pigesnis.

Stotis tHrį 2(1 įgaliotų asine-*
v — u. L F. 

žiu vėl is ir J*. K virt kils 7 ir 8 bonus. Bonų pirkti gulima ir 
vas.. R. Adrieliunaa ir .
Kliveris 14 ir 15 «L vas., B. Ne--Mureika. 1 7im» Wahnn>:n 
nartonta ir J. Petraitis 21 ir 22 ir parapijos k

rengia LIETUVOS VYČIŲ 8 ta KUOPA (R08ELAND)

Nedelioj, Vasario-February 8 d., 1920 m.g
STEUMIL BROLIŲ SVET., 158 Esat 107th St. Roseland IIL

V-'UtAlaa t ■eraiafo'ila tartiufo talku k«m ui ■upHktataKuajH. M 4r*tn* rjrsl aurteft Įtakų H
g|Urtur!i.>4 ) Uviuv* Taleri lictunų kr hrOlvalCm ■arauma* koi Ihraųtif B-

IS. «sMtrt pri- r»TlkS— mrrr*m -rwn» nctKCplL
Svetainė ataidnrys 5 vaL vai. Uidanga pakil» fi vai.
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