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Anglija Veda Taikos

Bolševikai Mon laikos su
t Lietuva

MIESTE FIUME PRAMATO 
MA REVOLIUCIJA.

Gyvenimas pasidarė nepa
kenčiamas.

NORI TAIKOS SU LIE
TUVA

Kas momentas gali pradėti 
tarybas.

ANGLIJA TARIASI SU BOL
ŠEVIKAIS.

Bolševikai nori taikos su visais

Copenhagen, vas. 7. — Bol-i 
ševikų atstovas Maksim Litvi-' 
-tov, kurs Čia turi tarybas su 
Anglijos atstovu, kalbėdama* ’ 
apie galimų taikų ro lenkais, 
tarp kitnko pasakė:

“Musų įnikus pasiųiynuii 
latvijai, Lietuvni ir Suomijai 
yrn atviri. Ir mes kas mielas 
įnomėntas pasirengę stoti ta- 
rybosna.*'

Apie lenku? Litvino? pažy-- 
inėjo, jog bolševikai, abelnai1 
imant, nenorį kauties su Icn- 
kni*, l*t taikinties.

Stockholmas, vas. 7. — Laik- 
rašti** Rveuaka Dagbladet 
neša, knd Angliju veda 
kos taryba- su Rusijos 
ševikais.

Laikraštis atspausdina

pra- 
tai- 
bo!-

žod-
i žius, kų yru pankų* bolševi
kų valdžios otrioms Jone,

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA.

METAI-VOL V.

BOLŠEVIKAI NORI TAI 
KOS, BET NE KARES.

Bet jie apsiimu ir karianti.

Bertynas. vas. 7.—Visas lai
kas iš Valiavo* skelbiami 
trukšiningi pranešimai. I-enkai 
skleidžia pasaulin žinias, kad 
juos norį užpulti bolševikai ir 
atimti nuo jų nepriklausomy- 
lię.

Tuo tarpu via vienas rusų 
liolševikų valdžios agentas pa-j 
sakė, jog bolševikų karinome 
nė Lenkijoj {tanibežiais su
traukiama su taikos tikslu. 
Nes bolševikai nenorį karė*. 
Bolševikai pageidauja taikosi, 
ne tik au Lenkija, bet su vlm 
paaauliu.

Kelis kartus buvo siųloma
p taika.

Ta* pat agentas ptųiasakojo, 
kad bolševikai kelis kartus bu
vę pasiutę taikų lenkams. Bet 
lenkai nei kurtų bolševikam* 
nedavę atsakymo.

kų politiku bolševikų žvilg-j

SUDRASKYSIĄ NOTA, SAJ1T 1 • v’ A 1 • BT 1

KovoKiEns Vokiečių Generolai Nusprendę
i

ORGANIZUOTAS DARBAS 
PAKELIA POLITIKINE 

KARĮ. Nepasiduoti TalkininkamsBerlynas. va*. 7. — Berly
no nnivrrsiletu rektorius, Dr. 

i.Meyer. pranešė, kad kuomet 
italkininkai prisiusiu oficijalę 
iUota mi reikalavimu išduoti 
ijlvme- llilUOslUUMU.* vokie
čius, ta<l nota tuojau* busianti 
sudraskyta.

Dr. Meyer sugražina diplo
mus, imluotiis jam pirm kari** 
i? universitetų Ovford. Liver- 

ipool, st. \ndrew, <’ld<mgo ir
Apie tai padcellM* Am. Darbo jH41vard.

j Fed. )>rexidvntas S. Oompers. j 
j Pasakė, kad tie pienai tuojaus J 
ibns paskelbti. Tai bus “prin-j 
'cipų deklerncijn.”

Organizuota' darbas pakels 
jiolitikinę karę šįmet gvnern- 
lių rinkimų metu prieš visus 
darbo priešininkus,
kad ateityje šalies vyriausybėn 
ir kongresai! ineitų tik darbo 
Odininkai.

£

I

Fiume, vasario (i (Rašo angį. 
|laikr. kttrvsp.).—Cm didėja KY* 

Ii. Itaiui 
[int rijo!ai atsiduria blogon
stovia, lakumu d'Annuuzio 
suvaržė žmonėms laisvų žodį. 
Apie spnudos laisvę negali būt 
nei kalbos.

Nežiūrint tų autokratinių 
suvaržymu čia vis garsiau ju- 
gofilnrmi ima murmėti ir pro
testuoti jirieš nepakenčiamų 
gyvenimų.*

Retkarčiais pakelia galvų ir 
holšerikizmns. Prieš šitų lakū
nas pavartoja deportavimo 
priemonę.

Deportuota apie 12.000.

Deportavimą* yrn pavesta* 
miesto jtrezidcnlui Anion 
Grossich. Ai# yra kaipip deši- 
nėji il'Annunzio ranka. Stip
rus jo parėmėjas, uolus agita
torius už prijungimų Fiume 
pri» Italijos.

Nuo jo teko sužinoti, kad iš 
miesto deportuota jau keli tuk-

M »

kų valdžios aisiovns Joffe, 
iškeĮiamlanuis iš Dorpato Ru
sijon.

Joffe pirm iškeliuusiunt pa
reiškė: “Taika*
vietų Rusijos su 
gresuoja. ”

Be to. Joffe
kud sovietų Rusija, ariui «».pančiai negeistinų žmonių, 
donoji Rusija, labai pageidau
ja susitaikinti su visomis tau
tomis. Nrs tuomet bolševi
kam*, esą, butų galima pra
dėti tvarkyti vidujinius Rum-

• jos reikalus.
Joffe buvo bolševikų ntsto-

‘ vybta Dorpate pirmininkus.
Tenai bolševikai yra padarę

: taiką su estais.

tarybos so- 
Angiija prn-

dar pasakė, I

SOCIJALISTAI YRA ATEIS 
TAI IR AGNOSTIKAI.

Soctjalistus valdininkus valdo 
svetimšaliai.

Albany, N. Y., vas. 7. — Ix*- 
gislūturos komitetu* vis dar 
tęsia išklausinėjimus liudinin
kų, renka faktus ir reikalin
gas žinias reikale prašalintų 
ĮM-nkių socijalistų atstovų iš 
iegisiatnros, 
. Anų dienų prieš komitetų 
liudijo P. W. Collins iš Bosto
no, Kniglit* of Colmnbnii or
ganizacijos darbininkas- veikė
jas.

Kita* patvirtino, kad Ameri
kos socijniisių pnnijų pniaiko 
ir tvarko itaiigiamda *v*t»m- 
šaJiai (taigi nepiliečiai) *oei- 
jalistai. Jų yra didžiuma, jie 
iMirtijos iždnn moka mokesti* 

Unk« virt, I^mkijoje uiinu » * "Į!“1“* k“‘' 
prancūzai. Prancūzija lenkam. J5 l-nriijo- ,vadai ellrtuzi ^rti- 

pristato reikalingų ginklų, ka 
<ė» MtalžiagaM, drabužių ir pi-j

XRTm»l-r-» . .. ••

j l ikos .Darb<> Federacijos 
doniaau komitetas {atgamino 
'pienus. Milių kurių veikiai bus 
'paskelbta polilikinė karė orpi- 
nizuoto darbo didžiulėm« poli- 
tikinėnis plrtijoms.

pil-

NORIMA. KAD NEUTRALIS dorinis. Matyt, bu* tariamasi,
TTTfJM * O rr-f-r r*»r*-»

VOKIEČIUS.

Generolai yra nutarę 
nepasiduoti.

kad patenkinti talkininku*.
Vyrinuaybė -paūdai paskel

bė proklemaciją. Sako, Jog 
talkininkų reikalavimas neiš- 
pildytinns. To reikalavimo no-

i

Kiti pasakoja, vBd depor i 
t nota ligi 12,000.

Iš J ligosiu vijo* sostinė* Za- 
gabria pranešta, kad tenai esh- 
iok oJIOP pabėgėlių iš Fiume.* 
Miestelyj Buccari pilna Fin- 
mcs žmonių.

Pranyko gerbūvis.

VEIKIAI BUS PARINKTAS 
AMBASADORIUS

Londonas, vas. 7. Angli
jos ministerių kabinetus vei- 

‘kiai parinks amba.-adorių Suv. 
Norima.'Valstijose.

K ui baili n apie du žmogų, 
lordų Reading ir Sir Wiliinm 
Tyrrell. Pastari* mažai žino
mas išlaukinėje anglų diplo
matijoje.savo kareivius. Kareiviai mie

ste lealo pinigus. Krautuvė* 
turėjo aukso dienas. Daug ?UV0 TRYS VAIKAI GEL- 

:maisto ir nebrangiai buvo pri- SĖDAMI BROLIUKĄ, 
statoma iš apylinkių. -------------

. .. , Winnipeg. Man., va».<. -B*t tas hir-jo pn-ibmgti. Ii.... Mn*. reninam, našle*, iš \ns-
jiasiiMugv. t ... , , i

t L 4 , ri !cy Arm trys raikai mi*kt-o,i.»
ežere Sliuslivnp. norėdami iš
gelbėti savo broliuką. įlūžusį

Broliukų išgelbėjo kiti

Kuomet krautuvėse paliko 
mažiau prekių, pareikahuita 
didesnių kainų. Už pristatomų ėžere 
iimitdų irgi, padidinta kainos. 
Ir šiandie jhu pairi žibėjo pra
gyvenimo brangumas.

. t Nėra darbo. Viską- brangu. 
Ibirbininkai nerimauja. Tnim-

Konstantinopolis, va*. 7. — 
Anglijos kariuomenė užėmė 
kituomet buvusių vokiečių ge-

Jšpradžių čia žydėjo gttbu-ipoj ateityj tune* įvykti čia leNnkelio linijų tarpe Smirna 
vi*. l-akuna* gausiai apmokėjo svarbios pei versmės. ir KonstHntino]N>lio.

TALKININKŲ TAIKA SU 
' BOLŠEVIKAIS NE

TOLIMA.
Paryžius, va*. 7. - čiu yra 

Imimės, kad trunųtoj ateityj 
talkininkai turės padaryti tai
kų sa hclžcvikais.

....--------- ■---------- -U-JĮ-------------- -----------

Litvinovu < opt'nhngene. Ofi-. 
it-ijuliai skelbiama, kad tos 
Co{M*nlmgenc tarybos *eka ne-1 
laisvių susi mainymo reikalo, j 
Bet tarybos porilgos ir las 

‘duoda progos uimiyti, kad te-i 
nui bus atlikta visa pradžia 
pranintomai taikai. •

Prekyba — taikon įžanga.

Astra;; dr.iktas. .tOgiijo*. pa-

Pirtiiiausin truko 
kuomet griuvo gen. Įtaikino 
armijos ir kuomet liolševikni 
užėmė Juodųjų jūrių pakraš
čius.

Truko rinkė ir šiauriuose, 
kuomet Estonija padarė taikų

Berlynas, m*. 7.—National gali išpildyti nei ta. nei kito* ?' 
Zrituug rašo, kad Vokietijos' 
vyriausybe, turbūt, sutiks iš
duoti leikulaiijnmus vokiečius, 
jei talkiniukni iipsiini*. kad 
kaltinamieji hutų teisiami ko
kio n^rs neutralio tribunnlo.
. Tas {uit laikraštis pažymi, 

jog Aveicnrijos vyriausybė pa
sirengusi paskirti tekinu tribu- 
nnlnn liešnlmins teisėjus.

Batų didelė negarbe.

. Fieldmnršnlas Buelou- lnik- 
raŠčio Ixik.nl Anzeigi»r repre
zentantui pasakė, kml tie visi 
vokiečiai, kairų reikalauju 
teisman talkininkui, yni nieku 
iirprasikaitę. liktai atlikę savo 
pareigų tėvynės žvilgsniu.

Tų vokiečių išdavimą* Imtų 
didelė negarln'*. Nei vienas vo
kietis tiuosnoriai ne,iasidtio- 
tokiai pagiežai.

Jis pats nepasiduos.

j Fieldmaršnlas tvirtina, kad Ujn 
jis pats n< kuomet nepasiduo- L 
si
nuomones yra ir vi m kiti vo- 

ikiečių generolai.
Armijos ir karės laivyno va

dai sausio 7 dienų turėjo susi- 
:rinkimų. Vienbalsiai pažymėta.

tu rinkė *«tariyje vadų iš
davimo sąlyga pilnai nesutin
ka su vokiečių tautos gariu*, ir 
knd nei viima* vaitas nvpusi- 
duos liuosnoriai.

Susirinkime taippnt nutarta, 
knd jei kariui* katrie vadai

kin vokiečių vyriausybė.
Sakoma, jei dabartinė vv 

rinusybi* pasitrauktų, tuomet 
nepriklausomieji socijalistai 
(art imi a nsi bolševikams) su
darytų naujų kahinetų. Bet ir 
šitie neklausytų talkininkų.

Olandijos ir Šveicarijos spau
da rašo, kad talkininkų reika
lavimas vokiečiam* n«»gRlimas 
išpildyti.

K ai kurie vokiečių lnikntš- 
Ičini pndiKMla sugestijų išdavi
mo klausimų {atvesti nuspręsti 
visai tautai, ty. visiems vokie
čiams gyventojam*. Tuomet 
gyventojai I* jokio murmėji
mo prisiims nnt savęs to pa
sekmes.

Von Bernstorff nieko nedaro.

Buvę* Suv. Valstijose airh.i- 
Midorius von Bernstorff n?-’ 
nedaro iš talkininkų Toikalti'L

i

r

Nors &tro- <
do, lyg tni nebūtų galimas ridarhasiimi tulkininkai nūs- 
daiktus. Tečiau* yrn tai gali-iP1^** atnaujinti prekylių ro 
invliei gana aiškių apsiręiški- '.bolševikine Rusija. Nors ta 

iprekyba užklojama kJaija-mty- 
vėiuis rusu draugijomis liet

niŲ.
Pirmas daiktas. Anglijos pa-

MunjfO“ paremiant priešbolše- >’fu aišku kaip diena, kad tu

• imimumi mmį nniriuuir JH1FI----- - r’

K uomrt jam oficijaliai Iram 
ins. Tr ji* įminus, kad tokios pranešta. kad talkininkų pa

gamintuose sąrašuose yra ir jo 
pavardė, senis diplomatas po
saki* :

‘•Aš |>a|s liuosnoriai pasi
duosiu. Ir jei būtinai prisieis 
pėsčias pereisiu rubežių.’’

Talkininkų klaidos.

Vokiečių laikraščiai pašie
pia ' talkininkus. Paduotuos!! 
sųrnštiose ym keli generolai, 
katrie jM*rniai ir seniau mirę. 
Koko, tulkininkai rrikulnujn iš
duoti net numirėliu*.

liesi* kunigaikšti* reikųlnu
jauni* išduoti. G juk tasai, sa
komu. tik vienų karių n|>silau- 
kęs karė- fronte visu karė> 
metu.

mi bolševikai*, ftinndie bolše hut^ ««*”ioj*mi. tuojaus im-
4 : • i __ 12-- - .-__

kai jau naudojasi Baltijos jū
rės uostais Rev«*lįu ir Narva.

Pagalinus kitos tautos, kai-!
rus ant uausžeinio buvo *udn- 
nusius rinkę. to|p*niai neduu- 
ginusia nori veikti prieš bolše
viku*.

Alai Rumunijos premjeras 
l*uryžiiijp prene—-, knd tututi-

• • •- ■- .

ties prieš tai legalių priemo
nių.

Šiandie susirinkimas.

Premjeras Baurr šiandie tu- 
rė„ susirinkimų i>u ]>ariijų ly-

8U PLYTOMIS SUTIKO 
PRANCŪZUS.

• ’

9

SUSEKTAS IR SUIMTAS 
ŽMŪGŽUDIS. m

nų viešoji opinija yra' pne 
šingn tetaromi kantiėa MM- 
Įševiknis. Sakė Riiiuunij^ tik 
tuomet {įskiltų prieš bolsevi-

Berlynas va*. 7. — Glei- 
witr.e, Silezijoj, vietos gyven
tojai vokie/dai prancūzų ka
riuomenę jMo-veikino su plyto- 
mį* ir akmenimis. Keli oficie- 
rni suŽ4-i*ta. Generolui Grncier 
*tnogfa veidan ru buteliu.

Prnnmrjti ten nuvyko 
varkvti plebiscitų.

dari* taip nepnkenčuunoH, kad 
toloniai jnu nenorimu net už

tilo reikalu. <M> r
daug turto pašvęsta, tiek daug km»n**t prn*idė» prekyba, ir Ii. kus, jei tie mėginių pereiti u-
pinigų išeikvota. T- -5-*--^I*—“— □-------— ii.n._

nuėjo niekais. bolševikai ims
Admirolni Kolčakui, gen.1 sujungs amt* mi

VndenlčuT :r gtn. Dmikinui .Mtrljomi*.
Angliju kituomet buvo prista- Išeis ta*, kad . u.M|{a| |>ne.
čiusi milijonų Uolienų vertės. draugi jo.* veika bendrų dnrbų w nieko .,rih|(.(į

Fteikia žinoti, kad rusų ko 
operatyvių draugijų didžiumų 

Juk tiek.yra bolševikų kontrolėje. <ii

®in. Lenkai viekų dirba sulig
prancūzų nurodymų.
, Lenkai neperdaugiausia turi
uuosuvoa armijos ir oficierų. i
]>nkų virtų Lenkijoje* užima į

"* * nnroHyirt). fr > Mm-

Nes jei vadai neklausytų, 
tuomet svetimšaliai socijalii'tai 
nustotų mokėję mokesčius, jrn- 
mestų partijų ir šita turėtų 
pairti.

Collins komitetui atkartojo j d0*- 
puzrirr)/»! n IzarMirkl rw»a*alrv**n«i *
ud v ūkui u inilųuit, kuria gina

llilkjuit yra : ••#> dviejų žygių: nrlm bolševikus įų laivas mi prekėmis jau nė
nwr,z;«»x;«; «4#». ■e?'****’“*" urb.-.

• •

nigų.
V< kodėl ligšiol Lenkija bu

vo knriia į bolševikų poriųly- 
mtt’ Taip norėjo Pranenrija.

A tiri mainė lai Imi

Bet galų-gale prašneko ir 
lenkui, kuoua.4 AuglJ* i 
kų prašymu* numojo fu ranka socijabstua. 

į? ir kuomet bolševikai suskato 
k 'itMMsn ilmnll knavMMHMM

Ir viskas i kušini to* rųšies draugijas !*.’ Pnientrų ir briauties Jies- 
kontroliuoli, sarabijon. Rumunai gintų tų 
wvn organi-

Anglija kituomet huvo pasta Išeis ta*, kad koojM*ratyvė«<

karih medžiagos. Ir visa tai mi bolševikai*, Tad puti pre- 
pražuvo nc«ngTąžinamni. Trlkvbn bn« v.-Jama ne *" kit 
neapturėta ii to jokios nAU-ilcuo, kaip tik au tais pačiai* 
-Z— Imlševikais ir bolševikų vnl-

negirdėtą ligšiol pasakymų' Jei Anglija nori nuo holšeri- idžios priežiūroje.
kų apdrausti MvsopoUumjų iri Laikrašti* Echo de Paris 
Indijų. turi atlikti vtaų iš Iia5kv|b.\ kad vienas talkinin-Ht1 i —

Bolševikų veikimo Lenkijos! katrie žino kae yra soti jalu turybhsnM. 
pambežiais pirmiausias tik* mna, yra ateistai (bedieviai) kaip žinoma, neĮiovyko. Tad. 
sln« priversti Lenkiją ptulary- ųrba agnostikai (netikintieji), pasiliko tik pastarasis ir tai 
ti taikų. Jeį ta« tikslai nebūtų Bet mes negalime to išreikš jau paskutini?.

iektas, bolševikai nesibijo .ti viešai ”.
It jie kariaus ligi pa- s--------*==■

ekutmiųjų. . J “ ’
Jei lenkai neritaikinn, teik* minėtas r»«ų bolševikų

4 Se nori karė*. Ir kare tarta. um.

Uliicagos {Milicija *bwnė 
galvažudį, karia aną dienų nu
žudė darbininkų vndų “Moea” 
Euright.

Jis yra Tony Cifaldo, pro- 
f t “sijoną lis žmogžudis, pn k virš

ila- iš Bostono nužudyti En- 
right. Jį pakvietę ėin Enrigido 
priešininkai, darbi ninku unijų 
vadai, kurių tarpp yra ir Miko 
Carror.zn, Ir pH*tnru*is -u uo
tas.

provincijų.

Lenkai atkando danty 
lamkai prieš bolševiku* irgi 

Mi m*|Mi re
miami Anglijos i f Pnincuzi jos. 
Pastarosios kaip kai tas atsisa
ko remti lenkus. la*nkų diplo
matai Paryžiuje tvirtina, kad 
L-nkijn dnrr*- taikų mi liolltc. 
vikais.
Suprantam.*!, Lrnkijų tuojaus 

j mse k s I ji t vija. Abejot inunu* 
|*asiliks tik JJetuva ir Suomi
ja. Bet Smaili jo jr valdžia s kai- 
1o«i soči jai istinė. Tad galima* 
įtaikins, kad ji visgi gaių-galc 
susidraugaus su bolševikais.

R ♦<* vj«e pilnai aiškn. kad 
talkininkų viešpatijos anks
čiau »r vėliau per savo atsto
vui turės susi mainyti taikos 

luunti.m* *»i Itolševiki] raidžia.

— J-.- >*>»*< loiim Petrogrado. 
Pinnnd* žvarit*. ■ J r

Nyksta blokada.

— .. Trečios daiktas, žinoma tai-
k i ninku blokada, arba “gėle 

Čia stipriai nuomoniaujainaJtmė rialri*’’, hoĮš*-
id tam pa^tarųjar.-. rikiny Susją Uup. kaip buvo

E žviuiai
Taip pabaigė augliau n*, padarys pradžių Anglijos at- daroma Vokietija kares »•-

_________________t •» ._____ T______zs >_ a___ •_ z_ ___ • • • .stovas Jame* O’Grady, kuris tu. kriiow 
tnrinri S3 Bolševikų atatovu jatriliimsavi

pa!

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
PRIEŠ INDIJĄ

Washington. vas. 7. — Rlisų 
Itolševikai, anot informacijų, 
Turkestane organizuoja armi
jų iš vietos gyventojų su tik
slu įritinanti Anglijos Indi
jon, ■ •

ANGLAI PERSEKIOJA AI 
RIU6.

■ ■■ ■ — ■ ' ■■ ■■ i *M » e' š?.
Londonas, ra*. 7. — Pa Rak 

laikraščio Dailv Sketch. atjri- 
Atatydinę* maisto adniinistra- t 
toriu* Robertą.

Londonderry, vau. 7. — Po
licija su kareiviai- uipucm- 
<*ia keli* sinn-foincrių namu* 
ir suareštavo keli* žmonės. 
Sakoma, namuose utraria gin
klų ir amuniciją.

I

I
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Chirago ir apyiiukšK 
šiandie apsiniaukę ir nrpa ’o- 
vu» oras; rytoj, turbut, ha* 
gražus oras, vidutinė
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Kitados mes gana jilačiai 
[■ rašėme apie senovės Švedijos 
{politišku* sentikius su Lietu

va, kol ji buvo susidėjus au 
E lenkais ir apie sumanymu* nt- 

nauiinti tai sustiprinti ekono- 
miniu* tai karinius ryšius su 

t kaimynais gyvenanrinis nnn- 
Į pus Baltosios Juros.

Laikinoji Lietuvos valdžia 
• taip-gi apie tai mintijo. Inži- 
j nieriai ištyrė, kad Lietuvos u- 

pių jiegų sunaudojus galimu 
hutų pasigaminti užtektinai <*- 

•Mektros šviesai ir mašinoms 
>• varyti. To (Mųrerinimo įvedi- 
Imas ateeitų du ar tris milijo

nus švediškų kronų, t. y. apie 
milijonų dųlierių. Tikėtasi, 

. kad pinigų ir inžinierių tani 
tikslui gausmie iš Švedų.

' 8vedų kapitoiuis Dalbek’us
buvo pirmutinis Lietuvos lė- 
kikų, :-arbn avijiftorių, mokin- 

; tojau. Mvedų pulkininkas Ek-

įleisti švedams linų, obuolių ir| 

kitų žemės vaisių.
Neturėdama geležies kasyk

lų Lietuva niekuomet negalės 
augštai pakelti sav0 metalur
gijos, arba geležinių daigtų 
Udirbimo. Mus tėvynė niekuo
met neiabns atpirkus tų daig
tų iš svetinių žemių. Bot pro- 

Itingai vedama mus tautos ūkė 
naminius rakandas turėtų da- 
rydintis pati, nes Lietuvoje y- 
ra gana daug medžių. Geriau 
yrn juos parduoti apdirbtus 
negu leisti svetimiems rustus. 
Taip put ir stiklų bei poperų 
turėtume darvdintis namieje. 
Salietros, tiesa, mums trūksta, 
bet baltosios smilties stiklams 
turime užtektinai. 15 Lietuvos 
di'vbUuų A us Ui ju* labukui 
prieš karų darydavo audeklų. 
Tapę neprigulminga šalimi ir 
mes susilauktume inžinierių 
lietuvių mokančių sunaudoti 
nnt vietos vnlaknotų medį 
taiji, kad visas jo apdirbimo 
(įeinąs liktų mus šalies žmo
nėms..

Su vienu mokslu dirbtuvės 
nepastatysi, nes reikia ir ka
pitalo. Tai-gi nesigailėkime 
paskolinti lJetuvai savo atlie
kamų skatikų, kad ji taptų ne- 
prigulminga nvvien politiko
je, liet taip-gi ir pelno gari
me ir savo nu ūdos dauginimo.

Mirtis ir Žmonės
Trejopai žmonės ajiseina su 

mirtim. Paprastai jie jos bijo 
ir nekenčia, mažių mažiau
siai, nenori tos baisios vieš
nios.

Krikščionijos kunkintiniai 
kurtui.* džiaugdavosi mirtim. 
Apie Hv. Agnietę rašoma, kad 
ji tnip linksmai ėjo mirtyn, 
kad kitos mergaitės nebūva 
linksi-rosnės eidtunos į savo 
vestuves.

(fordoD-Favtortt Hamby bu
vo 26 melų vyrus. Jis suskubo 
nužudyti tris žmones, apvogti 
du traukiniu ir išlaužti tryiikų 

nu- 
į te»wui ‘ kuriuulu j»»

Mului;” k-l n.wl.-K« ,.i|.l,r"k,K' ! ‘"k^mrai
Mtrarkmti Lietuva polirij, ',oį*'n« h“nk” “""k

kaip norėjęs. Lietuvos valdžia 
jam -Julė tvarkyli jiolitiškųjų 
ftolH-ijų. tat jis tu nenorėjęs.

Daliui tutsiu ftvedų karinin- 
” kai. U y. kapitonas Dalbek ir 

įlkinjnka* Ekstrem’as jnu 
•betarnauju. Lietuvai. Juodu 
t grįžo į aavo tėvynę. Juodu 
Jtti. -kad Lietuvai pritrukę 
nigų, ir kn«l dabar Lietuvos 
tonohiini* gyvenimas esąs po 
iglų; įtekme. “Santarvė da- 
*r tfri nusiuntusi į Lietuvą 
irviJIjo* instruktorių ir kitų 
•monjenė* gyvenimo orgnni- 
iorių*’, rašo iiuiuviški inik- 
Ašiai. Gulimu ta baimė.* spė- 
, kad ir švedai turėjo pusi ) 
įtikti iš Lietuvo.-. dėlto, kad* 

e nepatiko santarvės veikė.
tins.
2emesm.se vietose beveik iki 

(alui 1919 metų dirbo Lietuvo
je du švedų oficii’riu, būtent 
leitenantas Amtargor ir lei
tenantas SrhilJer. Aitas nutra- 
tūš yra slajitosios {Kiliojo* mm 
kirtėjom, o p. Arntarger tar- 

| nauja kariuomenėje.

K<»1 ka.* švedai notskubinn 
i pradėti jrirklybos su Lietuva 
į dėlto, knd Lietuva tari tik po- 
’ jrorinių pinigų, kurių negali 

išmainyti auksu. Su tokiais 
. .Jtongrt, pirklyba yru negili-1 

XuX Bet švedui tikisi, knd lic- 
r tt:iio7 aitvarkys knip nors 
f- aavo pinigijų ir tada prasidės 
■ pirklyta tarp Lietuvos bei 

ftvvdų. Sako <taų pastebėta lie
tuvių pricUnkunuM avėdavo.

-tardei gaivių Lietuvai pri
lanko dirbimo mašinų.

rtrraA.. organizaro Lietu™1'1" »™ukm.u .r »u>u>u tryn
įpoHein. PulkininltiiK.rakv lWutuų kart, jh 1
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Pasaulis ir Bolševikai.
Nauja karė.

Kolčukui, Judeničui ir Deni* 
kinui pralaimėjus karę su 
itolšerikais tankijn jautisiulė 
užimti generolų vietų ir žadė
jo bolševikus įveikti. Lenkijos 
užruliežinių dalykų ministras 
p. Patek apkeliavo talkininkų 
sostines ir tikėjosi gavęs už
tektinai parautos.

Rengiamosios karės strategi
ja turėjo būti Šitokia: Lenkai 
stovės viduryje, jxi tiesiai eis 
Rumunija, jro kairei visa Pabal 
tija, t. y. Lietuva, Latvija, Es- 
tnnija ir Suomija. Lietuvių 
dintatnnfna nnmtn. kad ta»Wte-’. 
vikaius priešingi taiziuinkų 
diplomatai verste verHn Lie
tuvą tapti Lenkijos talkinin
ke.

ReštadienU, vasari* » 1920

MIMAI IS ATSA
KYMAI.

PRAGARAS IR VELNIAI.

Lietuvių žmonių

1
vn

PRAMOGA 
dažniausia esti linksma. Žmonės go
ria, valgo, dainas dainuoja ir labai 
gerai ir linkanni laikų praleidžia^ 
tarpe saviškių.

mių. Dabar mus diplomatijai 
atsei* mainyti savo planus. 
Lenkai patyrė, kad Anglija ir 
Amerika nepriridėą prie karės 
prieš tiolševiku*, todėl lenkai 
jau garsina, kad nežada bol
ševikų užpulti, bet tik ketina 
stipriai ginti Hive. Tai gi da
bar reikia ieškoti kitų būdų 
Vilniai atgriebti

Klaidų šautuvas nep&rbloiku.

Klydo kas mintijo, buk liol- 
ševizmų gulima panaikinti ka
riuomenės jiegoinia Bolševiz
mas yra klaida. Klaidos neima 
šovinys nei kardas. Palionis 

H&IĮcj’ffBu 

imti su jais kariauti 
protu, mokslu, ujiėvieta ir do
ra. Klausimas, kiek Lietuva 
galės dalyvauti šitoje nekru- 

Anglija ir Amerika neprisi- vinoje protų karėje!
d*s’ Kaip galime pasirodyti Amen

Pirm negu tat įvyko. Es- kai naudingi.
ui .u.itaik<- ra bolfevikwą.j „Wį lhm. d M
Kasdien vis aiškinu Tlarosi.į . ...
kad ir Anglijos taika su bol- 
ševikuis pili gann greitui į- 
vykti. Amerika nerodo nei inu- 
šiaušiu taikos ženklo bolševi
kam*, tečiaus Suvienytų Val
stijų sutartis su Sovietų Rusi
ja gali netikėtai pralenkti An
glijos sutartį.

Klauaimas. Vieni sako, kad 
pragaras ir piktoidoa dvasios 
yra nuo to laiko, kada didis 
skaičius angelų pasikėlę į pui
kybę pasipriešino Visagalin
čiam Dievui ir lajui nustumti 
į vienų vietų, kurių vadinami* 
pragaru. Kiti- sako, kad jie 
taip plačiai ir tirštai per ke
lias dienas ir naktis krito že
mėn knip smarkus lietus. To
dėl jie aptvinę visų žemę ir 
dabar maišosi tarp žmonių.

Amerikos ar Anglijos politi
kai pažinių nebrangina. Jie 
žiuri, kiek mes podaiona*. Y- 
patingai Amerikoje turime gru 
žios progos įsirodyti, kiek mo
kami* kariauti su bolševikais. 
Jei parodysime, Jca<l tas dar
bu* mums geriau Sekasi negu 

! lenknin?. tai Amerikos diplo-
I)u metu su viršum viešpa Jnutija htipi^ lttbiau ne. 

tavęs Rusijoje bolševizmas jau gu ((.uUu* tiuJu jj mums prL 
tiek suburžuazėjo, kad ir Ang- tQ Vi|niy) tllus Seinus,
lijos ir Amerikos kapitalums uį 
išrodo netajiavojingas, arba »kai». 
nors mitžian pavojingas negu 
tat rodėsi .pirm kel«»to nume
siu. X

Yra svarbesnių už bolševizmų 
reikalų.

Tas nuujas dviejų didžiuu- 
*ių ir galingiausių viešpatijų 
Įpolitikne krypsny* daug Irų 
reiškia. Prancūzams, Mgams 
ir lenkams bolševizmas vis 
tebėra baisiausia* priešą*. Juo
mi jie daugiausiai ir rujiinasi. 
Anglams ir Amerikiečiams 
jau atsirado didesTiių rujiesčių Į

ginčijtjn ė* su len-Į 
Jei mus darbai jm- 

rodys, kad kultūrinė protų ir 
apšvietos koVa prieš bolševi
kus lenkams geriau sekasi ne
gu mums, tai Ajucukos dip
lomatija stiprįs labiau lenk n* 
ir jiems prijmįs tų. už kų 
ginčijamės.

.Trumpų laikų ir nesmarkiai 
Amerika šautuvų kare karia
vo su talševiktiis. Ji norėjo 
išbandyti to> karės pasek- 
m i ilgumų. Išbandė ir juimatė. 
ko buvo tikėjusi* iš angsto, 

7" kad ta karės rųši* yra nepasek- 
,i»u •••*< ‘ “r7". minga. Paliaudama tn kovos
uz bolševiamą. haiji kitados ..... , .. ...
...... t • i> rusi ir imdama kariauti tiksesmliktame auizyje Prancuzi- “ \. . .... . .

rinkant] rytų dalgini jie jtuiėia FIo- 
gauro stovyje besą, beturį galvos 
skaudėjimų, rūgštinau burnoj, nete
kimų nĮietitn ir abelnai organiunn 
nusilpnėjimų ir nenorų -dirbti.

Tas įvyksta dėl ajisutikinimo skil
vio taroikalingu valgiu, karia užter
šia vidurius ir padaro visus minė
tus nemalonumus.

PAUTAI A

lyn.
Už tų riša Hamby tajai nu

teistas m i 11 y n. Jis pasisuku 
norėjęs visko išbandyti vienų 
kartų, tai-gi vienų kartų ir 
Nilo ant elektrinės kėdėa, ku
rioje New Yorko valstija žudo 
žmogžudžius.

Tus asmuo netikėjo nei į 
Dievų nejf j dužių. Jam negai 
lėduvo jieršauti ur jiajijauti ki
tus, nes jis netikėjo, kad jie 
kuomi nors yjiatingu skirtųsi 
nuo meitėlių ar jaučių. Jum 
nebaugi buvo nei mirties buu- 
nnė, nes ji greita ir be skaus
mų, u jis stipriai tikėjo, knd 

Į nėra dužios, nei Dievo.

N •-pa prast u buvo Sv. Agnie
tė, nepuprastas huvo Hamby. 
Agnietės ncjiuprastumų buvo 
išlavinusi krikščionija; Ilmn- 
by’o nejiaprnstumų buvo išto
bulinusi bedievi ja.

Sv. Agnietė huvo skaistybės 
ir pasišventimo žiedas užau
gęs tikėjimo šviesoje ir šilu
moje. llamliy buvo vagis ir 
tiuogžudis užaugę* bedievybė* 
atmosferoje. Jųdviejų užgimi
me skirtumo nenmtytis. Jų
dviejų gyvenimas Ir mirtis ne
tik skirtingi, bet ir priešingi.

Skaitytojau, paklausk savęs, 
kas tau labiau jintmkaf

minties ir jtikrinimo priemo
nėmis Anieriku ir Anglija at* 
ramia tikrąjį kelių.

šelpė jį kaimynuose, 
dabnr didžiulės 
kų šalys kovoja 
ševizmu namieje, 
bijo tartis sn

ImiI- I 
nesi-1

bolševikais.

Dabar tik klausimas ar tų 
suprifs Amerikon lietuvių vi

suomenė! Liberalų tautininkų 
arba sandariečių partija to 
nesuprnr. Jo.* didŠluąins vž

jos jKilitikos vedėjas Riche- 
leau visomis jiegomi* naikino 
protestantizmų *uvo Balyje, o

taip Kurte lietuviai kariauja su 
talkinin-

su 
ir 

juu užru-1 
liožyjo. Vienas Chicagos di
džturčių dienraštis (Tribūne) 
j* ,iUi: “S”1' i ~l«5">~r« k«i’ra’^Sriū-

- jiuis. Jau senai smarkiai ir 
, . , ,’wtln, tankiai minėtosios partijos
U»mra kodėl n. g.1.- )aikr^.iai' i(. iln„n6, nipu|di.

tiku mums caras, tat pirkliu-L j .. 
vome su juomi. ?’

tume pirkliauti *u juomi? Jug 
mulas skirtumą* tarji Nicolu* 
ir MIVllIAMin
kad rtlhi knlliojc ir caras ir 
Leninuif vienu vardu Nikolui 
ta skirtumo.

Lietuvių diplomatija.

Kaikurie Lietuvos diplomą-j - - e -
tai buvo tasirengių ^dėfJnnudingCKni už antiklcnkalus. 
lenkam-: sumušti boHeviki»! Mes krikščionys demokratai 
lu t pirma ižsidrn’-ti, kad len- rūpinama rankpelnių
kai (Nisitrauktų iš Vilniaus, PW«’*.Delio ir man nuolatai 
Gurdino ir kitų Lietuvos že- ^usiduriann* su bolševizmu. 
_===s=;=====s2==ss=====^ i kurio klaidos yra didžiausias 

.......................... .... pavojus Ui gerovei. Dėlto ir 
wenkox MA, .r paėjau vjapii j; ,urimc 
“l.artmuako. Tu,™ kart,, rief
apH ™.mn> dalyku, bulNllj^^ mrs b„«inw urtantna. 
k'1,u' lai liberalai tnut intakai, arba

Ameriko* “Lietuva ' sustab- SUJK|arje<*.iaij ntitiaaks daug 
dė mano gailtaj ir mano mintį „ų* jr pai.tijų kOVų_ jpj

nėja nnt tų. kuriuos jie visaip 
pravadžinoja klerikalais, 'de
šiniuoju sjiarnn ir kitaip.

Daug geriau Lietuvos padėt j 
supranta serijaiistoL Jie ištik
rųjų kovoja su komunistais 
nrba bolševikais. Jų kova y^n 
tuiH'kminga ir jie. Amerikai

ŽĮSTAS.

“Darbiniuke” 1 num., 1920 
tn., rudau mintį apie “skirtu
mų Lietuve* inteligentijos ir 
amerikiečių.’’

.Susimųsčiau. riekdamas lais
vamanių žymesnių laikraščių 

fcMRtU Bambi-) rakan- etiką. buvau travęs nuomonę.

si uip nukreipė. uirniošdaniu ulCh busime kantrus, kentėti 
savo •MMi nu*^ 1919 m., kad turėsime, bet kovoję »u bolše- 
‘pas mu* (Chicagos “Lietu- vizmu busime naudingi pusau- 

voa” paatogėji’) svietittdų in- |įo kultūrai ir l«l>i«M»iui pu- 

tiems rank|M*lniauts. ,
Jei nmtns šito darbo išnašu- 

i mu pasisek? pm’cįfcU lunke*, 
tai atgausime Vilnių ir tokiu 

iltinų nsu-

teligentų yru tižtekliuMi”...
Palaiminti, pamanau, kurie' 

patys npie save gerui mano!
<ial tas tr bus pate b randuo

lys “svietiškių - inteligentišku ‘ bndit padarysimi* 
anai Vhicngre “ Lietuvoje“ ir;4a tėvynei.

senųjų rastų, tako, kad tat 
visa tapo pramanyta nuo to 
laiko, kaip tikėjimai įsikūrė 
ant žemės. Mat tikėjimo vadai 
pramanė velnius, kad turėtų 
kuomi gųzdinti žmones. Kas 
baugus tas laikosi tikėjimo, 
nes jiragaro bijosi, kad vel
niai karštomis geležimis nesvi
lintų po mirčiai, kas nebaugus, 
tas iš to visko juokias.

S. Jucevičius.

Atsakymas. Apie angelų m 
nuodėmę ir jų virtimų velniais I 
nesenai buvo rašyto “Druu- | 
ge.” Tai-gi nenorėčiau to pu- | 
lies dabar atkartoti. Antroji | 
pažiūra apie ujimų VellMais 
per kelia* dienas yra tuščias Į 
prasimanymus. Velniai, tiesa, 
gali veikti ant žemės, kaip 
ir visame pasaulyje, bet n<*Į 
dėlto, krul jie butų išlyti, o Į 
derto, kad jie, kaipo dvasios,) 

nėra įrakinti į vietą.
Trečioji nuomonė, mokslo! 

akimis žiūrint, yra lygiai taip 
“geru” kaiji ir antroji, nes 
jiedvi abi yru gryni prasima
nymai. Kaip pramanyta yra, 
buk velniais lijo ant žemes, 
taip pramanyta yra,-Imk pra
garas tėra tik baugišius glu
dinanti pasaka.

Mų gyvenant Šveicarijos 
mieste Friburge keli jauni vy
rai išėjo už miesto pasivaikš
čioti Jie ėjo taku iš Peralles 
į Mdntorge. Ties jų galvomis 
tiesėsi ore stora plieninė elek
tros virvė. Vienas tarė, kad 
toje virvėje yra daug jiegos, 
ir kad pavojinga jų palytėti. 
Kitas tų draugų pu vadino 
baugišium, iškėlė savo lazdų 
ir palytėjo virvę. Bematant 
jia krito be žado. Visi vaiki
nai smarkiai persigando. Lai
mė, kad “baugišius** žinojo 
kntp gelbėti elektros pritrenk
tus. Jis prilaikė jo kvėpavimą, 
kol kitau draugas nubėgo pa
šaukt? gydytojų ir pagelbos 
vežimų. Drąsuolis išgijo. Jis 
j»t<s paskui save nota vadinda
vo /tr«,airdhi įtaikiu T>ta.• • • • • — I * j
sa ta išminties vadinasi pai
kumu.

Tokius klausimus, kaip tas 
ar yra p ragu ras ar ne, ar yra 
velnių ar ne, reikia gvildenti 
ne drąsos ir baugumo jaus
mais, o ramiu ir rimtu tyri
nėji mn.

Yra tam tikra lietuviška 
knygutė apie pragarų. Todėl 
čionai užteks trumpai pasa
kius, jog pragaras yra, nes 
Uoga* darbu.* veda blogas pa
sekmes, o tos jiOKekmės dva
sių jtasnulyjv tenka turu, kas 
Imk padarė. Zmorans dvn«1n 
negali atitaisyti kų jo kūnas 
padaręs, todėl po mirties ne
galima atsikratyti savo kūni
nio gyvenimo blogumų. Tas ir 
yra pragaras. Jis yra sunkės 
nis ir skaudesnis negu virini
mas dervoje arba svilinimas 
įkaitusiomis gelritfnis.

Kas nepasitiki žmogau* pro- 
lavunu, pn rodanti u pragaro 
buvimų ir baisumą, ta* tene- 

Krifrtm buvo vi-

t

ž s A

j ę s•55 — o
® i '-2
> -2 .«& i
•* s’i ®*
* 7« -5

Visuose pilvo užteršimu atsitiki 
muoso reikia prieš gulsiant suval
gyti 3 kendes, kuri tikrai ir greitai, 
per naktį apvalo skilvį jr netyrų 
kraujų.

Pnrtnht turi būti kiekviename na
me. DėSutė tų kendžių kaštuoja 
$1.00, šešios dėžutės — $5.00.

Su užsakymu kreipkitės tiesiog į 
APTEKA P ARTOS A, 16Q-2nd 
Avė., New York City

I
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Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus
“GIMS TAUTOS GENIJUS”

Drama II dalyse. 10 asmenų lošia. 
KAINA 30 CENTŲ.

“KANTRI ALENA"
6 veiksmų, 9 paveikslų drama 13 lošėjų ir keletas ka

reivių. pasiuntinių, tarnų. 
KAINA 35 CENTAI.

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

KAINA 20 CENTŲ.

Draugas Publishing Co.,
1800 We»i 46th Street , ; . Chicago, Illinois
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LAIKRAŠTIS IS LIETUVOS

'TALKA'
Skiriamas Kopcradjos Reikalams.

Lietuviams labai pravartu suripažinti au to laikraščio 
tariniu, ypač užsiimantiems prekybų ir pramonė ir tems 
kure interesuojasi tais dalykais. 

Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu.

Turime 2 ir 3 num.

“DRAUGAS“ PUBLI8HING CO.,
1800 W. 46-th Street, Chicago, UI.
niiiiiiiiiiiiHiiHimiHUiiiiHiiiiiiiiiiiimimiiKiuiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiuuiuM

PINIGUS LIETUVON
TT « * į

JAU VĖL SIUNČIAM

«

I

Dabar Siunčiam Tiktai vienas Markes.

t Pirm negu siųsite savo gentini* j Lietuvą pinigų — 

pasiklauskite pus mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi* 

giaujj negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursą* mainu* kasdien. Rašykite e.undien;

Centralis Bendras Lietuvių Bankas
Centru: 32-34 Crou Str., Boston, Mau. 

Skyrius: 366 W. Broadway, 8. Boston. Maas. 
tnuHmmnuraHmumimiimnaitntnmmmininummmmmnmiiimuiiP
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/| Lietuvos Moksleivijos Šelpimo Reikalu. |

r*

Aoštadienh. vas aria 7 1920 3DRAUGAS

NAUJOS KNYGOS.

I

Į-ilpnoka. Gentim, nereiškia <ln 
Iryli. KM rirndvG f p." 62). din 

fmgmn nereiškia pilvelio, liet 
plėvelę (p. 85), nietmn neiviš- 
kia mntiiiiti, bei mastą (p. 95).

Yra ir gamtamokslio klaidų. 
Ant 15 p. parašyta: ‘*1878 me
tai jis (A. Lavo-ier) pii»kollri 
tikrąjį degimo procesą,” Iš 
tiesų-gi tat būvu visą šimtą 
metų nngščinu. Ant 63 p. skai
tome: 
daro 
mas 
Taigi 
yni 
syk sunkesnių už 
tarpu j svarą eina 400 gramų. 
P. Petriką mintijo upie kilo
gramų, o jiarušč gramą, f vie-

Neslėpk!bitai dnrl><>, ir jau Rusijoj 1916 
*n. ėnu-si organisnoti Lietu
vių Katalikų moksleivių Atei
tininkų Suaišel|*imo Fondą- 
Jis daugiausia ir rūpinasi, kad 
Ateitininkai grjitų iš Rusijos j 
Tėvjnę, kaipo organiauota pa
jėgu. Ir, žinoma, tai j vykdė. 
Taip liesidarbuojant netik ko
letas tūkstančių rublių Rusijoj 
surinktas kapitalas turėjo išsi
semti, bot ir j skolas teko įlys
ti,

Grįžus Lietuvon ir vargin
goms mokinimo apystovoms ne 
pagerėjus, dargi ailičms viso
kių naujų liekurinnt Neprik
lausomą Lietuvos Valstybę rei- 

kalingų normaliam pajėgų Im»- Studftelpinio Fondo darbuotė, 
siplėtnjimr.i apystovų, net tuo
ksiu įrankių, knygų ir t. p. dn- 
lykti nevisuumot galėdavo tn- 
lėti, neviennm gi jaunuoliui ir 
nž lnuj. tikra to žodžio pras
me, prisiėjo pakovoti. Užtat 
nestebėtina, kad daugelis toje 
"kovoje žuvo. Katalikiškoji Im* 
simokinančioji jaunimo srovė 
visą kare ir rusti Imi vokiečių 
revuliueijos įlieta išbuvo tvir
tai susispietusi į savo organi
zacijas: studentai •' kataliką

, studrutu sąjuuifą, gi vidurinių 
mokyklų moksleiviai j skaitlin
gą kataliką niokslrivią aterti- 
nittluf «»fftrtžariją. Tos r.rca- 
niaacijos. galima sakyti, taip 
audrose sustiprėjo, kad dabar 
savo narius tūkstančiais skai

do, tuomi tarpu, kad “pažan
gioji” moksleivijos dalis, “au
šrininkai,” patekusi į rusų Isd- 
L’viznio viesulą tnip iširo, knd 
»»el ir šiandiena laisvoje Lietu
voje dar ncįstriVria atsigauti. 
Iš čia aišku, knd katalikiškoji 
nmsų moksleivijos dalis suge- 
bėjn išlaikyti brandos kvoti
mu < it itnlžiujv ^ovuuiliu karo, 
ir rtsu liei vokiečių revuliiiri- 
jų, ir Nepriklausomosios Lietu
vos, ir Katalikų Bažnyčios a- 
kyvaiz«l<>jp.

Tečiaus ti<« brandos kvoti
mai neapsiėjo he aukų. Dauge
lį mtisų katalikiškojo jaunimo 
]Kikando žiauraus likimas ir Į 
kapus nuvarė. Taip nustojome 
didžiausių kntalikų jaunimo 
darbuotojų. Atsiskyrė nuo 
musų tarp kitko a. a. studentas 
Mikaila. Rucci irius, stud. Iat
kasius. CUrrytė, studentė me
dikė* R.^Hoiikevifaifė, jaunas 
mokslininkas ir uolus katalikas 
darbuojas F|ftaw/a« Endriu- 
laitis, tik ką aukštuosius moks
las imuosi Ona vainityte, jau
nas liailiniiikas Daromi*, Pet
rapilio <lvas Akademijos stu
dentas Jonas Dnilydr (mirė tik 
ką ifi vokiečių nelaisvės grįžęs) 
»r daugybė kitą. Taigi viso 
martiroloviia! Matyt Aukš. 
č i aus i o jo Apveir,d«i joitiko iš
rasi: S muaų tarp<> uoHaurias 
darbuotojus...

Beveik visus minėtuosius 
mirusius draugus paskubino | 
kapą nuvaryti medžiagini* 
skurdta, I leve i k visi jie buvo 
valgo pelės, savo ’riusu pra- 
sifekyny koltų j šnesą.

Bot toliaus to kęsti musų vi
suomenė nebeprivalėtų, juo la- 
iūaus, kad skaičius kandidatų 
į knistą iš muaų mokakiviju* 

kainlieną didėja: cida- 
tiuisų taiki norioc sostinės 

Kntmo gatvėmis retai kame te- 
Įiastebėsi sveikų raudoną žaliu
ką — dauguma “u išblyšknsinis 
veidais, įdubusiomis kruti- 
jtfnns... Jei taip Ir toliaus bus, 
mnms gręsia pavojus netekt: 
sveikų katalikiškosios inteli 

j geni i j<w pajėgų.
SttprnP' tai pati katrlikižko- 
t5nfcsl.'iv:ir ir mtttvdafiui.

Amerikos lietuviai!

Jau prieš karą daug lietuviu 
studentą, lw»i vidurinių mokyk
lų moksleivių buvo reikalingi) 
pnšalpor. Tuo y|mtingai buvti 
Mtisirupinusios Amerikos bei 
Lietnv. ‘•Motinėlės** draugijos 
pasistačiusios tikslu šelpti ka
talikiškąją studentiją. Žino
ma, dėka lėšų trukumu visą 
rvikaliivinių tiedvi draugi jos 
tūli gražu patenkinti negulėjo. 
Nejuilygiimmai blogeaniame 
padėjimu atsidūrė moksleivija 
karui užėjus: tiesiog gnlimn 
sakyti vargą vargo ir mokslei
viai Lietuvoje ]MUtilikę ir į to- 
flęhnnsins Rusijos kraštus iš-

kaip ir kitos musų gyvenimo 
sritys tuomi tarpu normalėmis 
vėžėmis eiti, žinoma, negali. 
Svarbiausia — trūksta ‘Mfy: 
nėra iš knr ju paimti. Užtat 
ir tenkinasi šiandieną fondas 
tik ko|<«tos studentų šelpimu.

Turėdami tai visą omenėje 
ir kreipiamės į visą katalikiš
kąją Amerikos lietuvių visuo
menę, prašydami remti katuli- 
kirkusios juokai r i rijas šelpimo 
darbą. Jus, tautiečiai, jau e- 
sate įkūrę įvairių statyti Ne
priklausomos Tėvynės nuimi 
Pundų, bėi organitarijų. .Ve- 
ptrmirškite savo ausi rinkimuo
se pasitarti, bmc galima butą 
ik tu Fondą, kurią nors pini
gų dali skirti taipgi moksleivi
jos šelpimo reikalui. Tug rei
kalu galHirn butų nusitarti su 
Ateitininkų Susiželpimo Fondu

Ateitininkų Susišelpimo 
Fondu Uenlraif komitetą tuo- 
mi (nrpu sudaro žemtaus pasi
rašiusieji asmenys. Jo antra
šas: Kaunae. Drąsiai Žemai- 
čią Seminariją. Ateitininką Ssr. 
d šelpimo Fondo pirmininkui 
kuu. profesoriui Morkui Mar
keliui.

Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Centro Komitetas:

Prof. kun. M. Morkelis, 
pirui.. 

Mokat P. Spityla, sekr., 
8tud. A. Krukauskas, 

ižd
N ar i ai:

Kun. Br. Bumsas, 
Kauno įgulos kapelionu*.

MoksL Augustinas.
Kaunas, I*a[Ar. 30. 1919 m.

KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI

Antanas Petriką, Atmosfe
ra. arba oro gtuai ir jų yp&ty 
bės. Su paveikslėliais. Kaina 
73. Lietuvių Komunistų Sąjun 
gos Spaustuvė. Philadelphia, 
Pa. 1919; pusi. 143.

Paskutiniai penki puslnpini 
nopriklaui’o prie knygo>; jie 
tik išgiria Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugi ją ir 
kalbina prisidėti prie to* soci
jalistų komunistų orgnnizaci- 
jos.

Mes taip mažai turimo rim
to turinio knygų ir taip visai 
nesirūpiname jų skaičių pądau 
ginti, jog reikia džiaugtis ki<4<- 
viens knvputi*’ ♦fld'rnM** rtrn. 
lūs įjumiui mukeiun išdėli vi
siems snprnntnmni. Todėl ir 
p. A. Petrikos knygutę ėmėme 
džiaugsmingai skaityti.

Daugelyje vietų sunkus mok
slo klnusimni joje yra gražiai, 
vioiein?, rupi uolumai išaiškinti. 
Prie kaikurių dalykų pridėtn 
istoriškų akyvų žin/ų, .los nau
dingos skaitytojams žinoti ir 
veikalėliui priduoda akyvumo.

Pagy rę kas girtina, negalime 
slėpti nei klnidų. Jų dauginu 
pasitaiko knygutės pabaigoje 
negu pradžioje. Mntoinni ji ta
po užhaigta greituoju.

Autorius ncaisangoja sveti
mų žodžių ir išsitarimų. Jis 
sako pieskos (p. 16). kur galė
jo pasakyti Smiltys; kavai ke
lis (p. 31, 44), kur galėjo jtfi- 
sakyti gabalėlis; biskį (p. 29). 
vietoje truputi: pabuvota8 
(p. 37) vietoje paslėptas: dus
au* (p. 51) vietoje troškus; 
aėgiiniai laivai (p. 114) vieto
je buriniai laivai.

Vietomis šlubuoja ir sintak
sių: protopliazmos budnvoji- 
luui (p. 34) - vietoje protoplaz
mai sudaryti y. “jjrinripim tos 
pate <1*1 visų” (p. 88) vieto
je: tas pats visiems.

Yra ir stiliavs klaidų. “Jei
gu uždegti oksigeną, k«ij>o gu
zą, jis nedegu.” (p. 23). Jeigu 
oksigenas nedega, tai negali 
tarti: “Jeigu uždegti oksige- 
ną.” Tą pačią mintį galima 
buvo šitaip išreikšti: “Nei 
nuo liepsnos nei nuo kitų pa
degimo priemonių, oksigenas 
neužsidėga, liet jo būtinai rei
kia prie visokio degimo.”

Mokslo ]M>puleriuivimas tada 
pasiseka, kada tampa |xmiš- 
kinti skaitytojams nežinomi 
dalykai. Lietuvių jiopuleriza- 
wriai tūri Uūrūtuiyli, kad ju 
skaitytojai žino pradinės mo
kyklos dalykus, o nežino augš- 
tesnių. Tai taisyklei p. Petri
ką nusideda, kad vartoja che
mijos simbolio* nepaaiškinęs 
jų reikšmės (p. 23 ir kitur). 
Jis neaiškina žodžio faktorius 
(p. 116), area (p. 123, 125, 127 
ir kitur), zona (p. 134). Tuom- 
tarpu ant 114 p. jis aiškina a- 
pie vandens įkaitimą tokius 
daiktus, *kuriuo8 viri vaikai 
žino ir be aiškinimų.

Grekų kalba įeinu į p. Pet
riko knygutę, 1**1 pasirodo

I 4

“Apie granų su
virau svarą, Grn- 

turi 15.432 grimų.” 
išeitų. kad gramas 

daugiau negu du- 
svarų. Tuom-

gramų, arba 15. 432 rrnnai.

Kaip kiti mus jaunieji rušii- 
ninkni, taip ir p. Petriku rašy
damas apie orą neiškenčia ne- 
užkabinęs religijos. Ant 72 
puslapio jis tvirtina Sv. Rašto 
klaidingumą, kuriame pasa
kyta, ka<l Dievas žadėjo ne
leisti visut ino tvano, kol bus 
matyti orarykštė nnt tiangnus,

Gamtos moksluose nėra aiš
kesnės tiesos už tn. kud nuo 
Nojaus laikų visatino tvano 
ant žemės nebuvo. Istorija ne
guli suskaityti įsakmiai metu 
praėjusių tarp Nojaus ir mus 
bet ji žino, kad juos reikia 
skaitliuoti tūkstančiais. Per 
tuos kelis tūkstančius metų 

(Pabaiga ant 4 pusi.).

<0 akrų farmua llllni.juj ten bu
dintai ir tarllnca tamr TO akrų Sir
tautu* A*u>«m> IV tai ų ifunikiva, mhI- 
naa. crvutal. Uaaa* u. vai Kirtau 
*4.000; aavlnlntaa pilr*. moteria li
ko au malu l* valkai* utini |>ar»t- 
dunn tuip pietai. Jtnol-t raikia *1000 
o likučius ant tane*'; lOmakm'lų

lt* akru, tame lyčt tr «u Remiu 
budintai* 14 ūktų -odei Kelta *?,. 
3** J mokei *!••*. iiknatu* nnt lanc- 
r U ICmotajlmu

40 akru puar dlrbanioo kita r»- 
ntkla Ir niUkaa Kaina 03000 ]niok<-t 
SiOO Ukiuilu* ant

40 
k m. 
kai i:»0t> Kaina |.u«a inuiokcl llku 
■Ina ant Itamkr*. ių. įį

Pinigu namie

Nelaikyk!

Juk tam yra Taupymo Bankos, kad jose 
ninienift lailnrhtm« f*?

saugu— 
tikrai—
pelninga

Peoples Stock Yards Statė Bank
Illinojaus Valstijos priežuroje. turto turi daugiau 14 milijonu do

lierių; yra saugiausia vieta, kur gali sudėti savo sutaupytus pinigus. 
Suvienytu Valstijų Valdžia Chicagos miestas ir 28 tūkstančiai darbi
ninku deda pinigu*. į musu Banką. Jeigu turi pinigą kur paslėpęs, tai 
atnešk juos į

TEOPLESsBANK
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-ios GATVĖS
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Snbatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

• t (
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nkrq. 3(1 akrų dlrtainoa. mti- 
cmnikiu tr mhIoc tr guri budln- I

:o akm sodo crrl budlnkal, ma*l- 
nua tr cyruliai Knlna liooo

141 »kry 
tai 474 ui

tame ttrr*. Jtrrl 
afera

bu<1in-

e*

14 
tau

akrai
Ir andtl 04730 00.

tani r. Htt trodln-

co
mIOtaa Kaita S3900.

•kru •odfl" budintai tame Ir

Amerikos Lietuviams
Lietuvos Atstatymo Bendrove Pasiūlo 

Ant Pardavimo

%

Suuu SERU(Pabaiga nuo 2 pusi.) 
negu dešimt kartų persergėjo 
žmones jmtnrdamH* saugotis 
pragaro. Kristus buvo iš žydų 
tautos bet ne iš žydų kunigų 
gimęs žmogumi. —

i 3- - ‘ ‘
i rn ir nearx>jotinŲ istorijos 

faktų, prirodžiusių pragaro ne. 
laimių tiesą. Užteks atsiminus 
Raštopčino ir^Bagratijono nuo- 
tikj 1812 metais.

Pasaulis yrn protingai sut- 
varkintaa Doros ir teisės sis
tema yrn tik jo dalis. Ji yrn 
<las protingesnė ui daugel t 
kitų dalių. Dora ir teisė negali 
būti protinga be sankcijos. 
Doros teisių sankcija ym pra
daras. K n* «ako, kad sankcijos 
reikia tik draugijų ir viešpa
tijų teisėms, o nereikia apskri
tai žmonių gamtinei dorai, tas 
gali aiatytis drąiuu, bei proto 
žvilgsniu jis ym tik tokia, 
kaip tas jaunuolis, kuris kišo 

į»««v vivairus virvė*.
Kun. Pr. Bučyi.

00 akrų tame. icrrl liūdintai, ma
unu ir cyruliai arti mitalo lito*.

• -o
i»o akrų c«ra ;-ma budintai tr 

troroa. randaal tarpe lietuvių Kaina 
tll.OM

3 I LIETUVOS PRAMONĖS IR PREKYBOS BANKO

I
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New York, N. Y.

* L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasek
mingai anga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose 
sekančias įstaigas:

TAUPYTI
z ■*■ • •

Sta» ••tai*" mun t— farm.tr tari 
buU parduoto* | trume* laiko, tal-ct 
ka* norite paalnauib'U proga, krolp- 
Mitra Ori plataenių .nformarljų Sluu 
adraai|

LAIKAS Į
Ba

Lfetuvss Proutcnčz ir Prekybos Būukua Kaune yra vieniniėiis 
Lietuvių Bankas sutvertas pramonės ir prekybos tikslams.

PAVOGTA DEGTINĖ* $5,000 
VERTĖS.

U

LIETUVOS VALSTYBĖ VALDO 2,500 SERŲ IR TURI ATSTOVI 
DIREKTOR1ATE, KURIS PRIŽIŪRI BANKO VEIKIMĄ.

FIRST NAT’L R. A CON Co.
840 W. 33 Street 

Chicago UI 
r. Hl KNKtK.t

e»tm icrc
Keistličio Paskolinimo ir Budavojimo Drangija No. 

1, atidarė 75-tą Seriją Ketverge, Sausio 29 <L, 1920. Akci
joj kainuoja li-’Ąc — 25c. — 50c. Pinigus skoliname 
be KOMTATNO dėl pirkimo arta br.dnvojirim nanrm Sn- 
ritinsimai Ketvergei.* ir i’ėtnyčiomis 8 vai. vakare, 
ft'oodruano Salėje, 3251 Lime St., kampas 33-čuos gatvės.

Kviečia Valdyba ir Direktoriai.

Kopenhagene — Privat Bank; 
8tockholme — F.nskilda Bank; 
Berlyne — Bank Fur Handel nnd Industrie; 
Lausanne — (Šveicarijoje) — Banąue Federale; ir 
New Yorko — Lietuvos Atstatymo Bendrove.

S <Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pini
gai iš visų šalių Lietuvon.

Lietuvos Atstatymo Bendrove L. Pramones ir Prekybos Banke 
valdo 2.500 šėrų ir turi du atstovu direktoriate.

Stokite ’į eiles su Lietuvos Valrtvbe ir su Lietuvo* at«*>tarrr>» 
Bendrovė ir pirkite Utie Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, 
kiek tik išgalite Skubinkitės, nes tik 5.000 šėrų teturimė.

farm.tr
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(Pabaiga nuo 3 pu?l.). 
Dievo pasakytieji Nojui žo
džiai išsipildė.

Jau 3500 metų, kaip Možis 
tiesos žodžius užrašė. Jei juos 
užkaitytume pranašyste kol 
jie ėjo iš lupų į lu|ms nuo No. 
jaus iki .Mozei, tni jie vis-gi bu
vo pranašystė, kada Možis juos 
užrašė, neg jie kalbėjo apie at
eitį. Pusketvirto tūkstančio 
metų iš tos ateities jau virto 
praeitimi ir žinome, kad tvano 
nebuvo sulig pnžnilėjimo. Rim
tas mokslininkas priėjęs prie 
žodžių siekiančių į ateitį ir iš
sipildžiusių per 3500 metų, 
w’cvin nosies :itr'*fvn 
rimtai pagerbia pranašu išta
rmę.

P. Petrikus ir kitų panašių 
jaunikliu klaidu yra lame, kad 
jie neatskiriu orarykštės susi
darymo nuo reikšmės, kurių 
jni Dievas priskyrė. Orarykštė 
ritšdaro saulės spinduliams 
einant per vandens lašus. Mes 
nežinome ar Nojus buvo jų 
matęs pirmu tvano ar ne. Bet 
pu tvanui jis patyrė, kuri visa- 
tino tvano duuginu nebus, ir 
kad tas Dievo |uxžailėjiuuis y- 
m taip slipras kaip gmžioji 
gamtos teisė.

Rimtas raštininkas šitokius 
taip plačiai, ilgai ir tankiai 
prityrimo jintvirtintus Av. 
Rašto pažadus nestato vienon 
eilėn su bemokslių suopalnis, 
susidarančiais sodžiuose apie 
orarykštę arba apie kitus gam
tos reginius.

Kitame iliugte p. Petriku 
pB|>eikia žmones, kurie gužui- 
bavu.-> žeiignojasi. Jis jiems

Iš Birželės kaimo. .Surviliš
kio vaiši'., Kėdainių a|«kričio, 
Saliamonas Gadeikie, Keno- 
ahoje, \Vis. gavo laiškų nuo tė
vų. Tarp kitko rašo:

Ni’besugebiainp kaip ir ati
dėkoti už atmintį npie nms ir 
prisirišimų prie musų, savųjų 
tėvelių, genčių ir brangiosios 
tėvynės, Lietuvos, esančios 
šiandie dideliausianu* vurge.

Vargas, oi vargus lininis, 
lietuviams pilioriams, kati vi
sokie išgamas, prispaudėjai ir 
plėšikai mus apiplėšė. Karo lai
ko nors ir triolių kuriems iieeu- 
uudumų Audy bų u juukų jji*u> 
duobėjo, (kaip antai pas mus 
išskirtiiuii keliose pniapijos 
gretimose Kauno ir Kėdainių), 
teriaus gyvulius rusai išrokvi- 
žuvo; drabužius, padargus ir 
kitokių ūkės mnntų-turtų. Ka
lia vokiečiai užėjo, manėme, 
kad tai ungelai nekaltieji. Iš 
pradžios nieko priverstinai ne
reikalavo, o tik grdžumu. liet 
pragyvenę jnisę* metų padarė 
gyventojų ir turto surašę visoj 
užimtoj Lietuvoje. Nu. broliuk! 
Buvo surašytos vištos, šunis. 
Už šunį rinkėjo mokėti 15 mar
kių metams. Nespėjo rišta 
kiaušini padėti—nešk žanda
rams ,u nenunešei—tai gausi 
nuo kiaušinio štukos pabaudos 
25 kap., dar ir bizūnų pridės, j 
Gyvulius, maistų, javus, ricba-l 
bis ir mantų suėmė iki paskuti-Į 
nių. Pusę svaro duuuo* nusta 
tė ant žnmgau>«. mažus ur dide
lis. sveikas ur ligoms, dienai. 
Girnos visos buvo surinktos iš

pakišu mintį “kad
neprikibtų.

velnias
(p. 132). Kol

lietuviui buvo stabmeldžiais.
tol jie tikėdavo, buk žaibas

gyventojų, atimtos, suvežtos

K rakėnavoje.
Musų Lietuvos vadinamoji 

valdžia, krikščionių-ilenmkratų 
-avęjį Luini t e lų uždėjo Survi
liškyje, Kėdainiuos? buvo tuo 
pačiu laiku sutvarkytas apkkr- 
tys. Tai-gi tarp Surviliškio ir 
Krnkėnnvus vasario 15 d. pia- 
slinkusių žiemę buvo pradžia 
susitikimo su Imlševikais. Kra- 
kėnavng Istlševikų komiteto bu
vo atsiųstų 14 inilicijonierių mi 
nčtųjų dienų į Surviliškį. Čia 
jie apstojo musų komiteto 
raštinę (tų |mi(į namų, kur bu
vo ir rusų valdžioje valščiaus 
raštinė) areštavo komiteto na
rius: Kazį Eibtikų ir Peliksų 
\1il-nlntii o »ym«m ’

: menu iš jų varnas inivo Edvar
das Grigas iš Šventihnuė io, 
antrasis iš Kėdainių Aleksan
dras KormnuviTius, I* supiltų
jų javų į komitetų mindai al
kanų žmonių šiuo kartu ant 
greitosios pusisėmė 100 pūdų. 
Daugiau nebesunjiėjoi .Minė
tuosius asmenis, javus ir kny
gas, musų naujai sutvertos raš
tinės, išgulamo su savim Kra- 
kėnavon. Minėtieji žmonės Pa
nevėžio ktdėjiine prabuvo 5 sa
vaites, kur bolševikai pusba
džiu prunariuo, o ir kasdien 
reikėjo mųstyti apie mirtį, knd 
nenužudytų. Kasžin kaip hutų 
atsitikę, kad n -hutų pasisekę 
jiems išls’gti tuo laiku, kada 
mūsiškiai susivienijuriose jie- 

(gose užpuolė imti Pdnevėžį. 
Tai-gi jie suvarginti, liet gyvi, 

I sugrįžo ir šiandie visi sveiki.
įTulmr bolševikai jau išvyti 

už Dauguvos, kolčakiniai vėl 
turi išsidanginti, nes ir jų die
nu* suskiulytoš. Tada maty«i-I

vokiečių žandarmerijoj. Už-
me kas su lenkais darysis. Vis

ginlu nmlti namie. Girnų ak-
manimi* žandarui išsikloju kie

gi padedame viltį musų narsio
je kariibHitanėji*, kml apsnlirlis

" cŠęs dievo Perkūno šūvis’ j
velnių Pikulį. Asmenis prisi
laikančius tos stabmeldžių pa
žiūros dvidešimtame amžyje
anaiptol negalinai vadinti die
votais žmonėmis. Per 500 me
tų krikščionija skeli s* lietu
viams. kud tu pažiūra yru klai
dingu.

Turbut ir man teko Lietuvo

me lakus di<l sausesuiu voik-
šciojimo. ŽHiidnrnimjii buvo

ji ir su lenkais. Mūsiškiai gan

tz
je būti nemažiau už p. Petri
kų* Mačiau ir aš žmonių, ku

// rie žegnodavusi žaibuojant.
liet jie tų nedarydavo dėl vel
nio. Jie būdavo pratę žegno
tu prieš valgį ir po valgiui, 
pradėdami kelionę ir buigdurni 
jų. Kristų jie prisimindavo 
kiekviename šiek tiek svar
biame utvejije. Tų patį jie 
darydavo, jei žuibui iinduvo 
daryti ypatingų įspūdį jiems. 

Devynioliktame šimtiųetyjv 
Prancūzijoje buvo raštininkas 
Julės Verne. Jis apysakų su
naudodavo gamtos mokslo tik
slams. Toj pačioje Pruncuzijo 
jfb'tuo pačiu laiku buvo rušti- 

.'ninku.- Cnmilb* Flanunarian.
Jis gamtos mokslus sunaududa- 
vo apysakų tikslams. P-as An
tanas Petriku punaudojo 
palvi) utmą-feros u prašymu 
bedievijo.- tikslams. Gal jis tų 
padare ncsusiprasiiunuis. Bet 

■mes į jo širdį neįlendamc, lik 
* jo raštų svarstome tuip, kaip 
yru viešumoje.

a . Jeigu jis išmestų tas dvi 
i visti, kur bereikalb ir be nnu- 

dus užkabina tikėjimų, jei pa
taisytų nors mokslo klaidus, 
tui patartume jo raštelį pas
kaityti žmonėms, nepaisydami
kalbat klaidų.

ADLIAI PASMERKIA TAU 
, TU SĄJUNGĄ.I

Ann vakurų Bv. Guos salė- 
. je. & ir La baile gau, viena 
airių draugija virinkime pa

■erke etviginiię tautų pę-

vasaris 7

i TĖVYNĘ :
Geniušą dovana mvo giminėliu, laikraitu: 

“AMERIKOS ŪKININKAS”
Jaa auotaur iu>oAMilu> *nt rabato*- m* bvftartjrteuM Ir otam ilk 

ape-sta ajita iilttatašjtay
UnotAuu «m tartu r

kainuoja ... ............. Vl.Oa,
Matarai...... ...'... . si.sk r -
Tau ta* ikta-ru tai įtapta*, a tavo I>rau*a«a. ir Utatautaa* H*» 

ilMMl* .UlanKMna- Ir KaruU touN«»

“AMERIKOS ŪKININKAS,’’’

:•: r Hari, Michigaa (
' - ~ *1 *■■*■rii n

B A LŪJSFl
HKNGIA x

SIMANO DAUKANTO TEATR. JAUN. KLIUBO

mošų šventadteiai rūbai, bet 
čia reikalingus avis, katras re
tai kas užtektinai laiko sau, nes 
gyvulini labai sutiažėjo. Perke
lio ar Istvelninio, jei atsiranda 
pirkti, nors prašė i ausi o, tai ar
šinui ninkama bu\<' 13-14 rub
lių. Dabar biskutj pigiau.

Jei bus galima, tai aUiųnkite 
dėl burnoaų, ne* mergaitėms 
žadėjome pataisyti ir Merke
lienei ir Onai* jos vargšėm turi 
šalčio j»ak\-«ti. Mos, seniai, tai 
nors kailuiiais-skriabiuis užsi
velkame. Žinomu. )mt<»gumai 
mums nelierrikaliiigi.

Gyvulių turinn*: 1 karvf, 1 
kumelę, 1 kiaulę, 3 |»aršus.

Apw lavų jaugus. niurnu 
liuko Antano, Krikščiūno Da
nielių, Gadeikų Vincas ir Jero
nimo išėjusių dar rusų valdžio
je karau nebcgirdvti. Turbut 
nebėra. Kaime pašinu t usiųjų: 
Edvardas Bajorūnus (pernai 
šiltine, .luoša* Mikolaitis 
(plaučių uždegimu), K ujamuo
se Lukšas Augustas, pasimirė, 
Ktu<lai abudu pasimirė nuo šil
tinės. Staniulienė, teta, ir gi 
mirė, senatvė.

Jasinsko kunigas, dėdė, j>er 
mii buvo |jan*ažiuvęK Prašėsi 
į uiti v adų—norėjo čia sugrįžti, 
ls*t nepavyko, paskui išvažiavo 
o bolševikai kaip užėjo, žino 
nui, ties Dangti]** pirmiausiai, 
gal žmogus ir žuvo—nebegir
dėti apie jj. Danielius J asiriš
kas. tavu pusbrolis, buvęs klie
riku, lubar La ma n ja Lietuvos 
kariuomenėje gyvas ir sveika.*.

Daugiau šiuo kartu nuujienŲ 
nebeturime. Kitu sykiu dau- 
iriau f»n rašysimi*.

Sveikina tave visi giminės :
.Jasimkų namai. tėvelis visi*
geni linkt l’aaikh'mojimai nuo
švogerio ir seselės Merkeliu,

IV akru fanu*. <r»ull*» tr tuaMnna

4* akrų (Mraldunda. n.iUn<« o - 
valiai, aat au<tart>«* arba ui plnln 
na.
FIRST N AT'L. R. & CON. Oo.

840 W . 33 Street 
Chicago, m.

r IUMMK1KA
Box **6

llUlIl’Ižt’llttrHlliniff!

Nauktrdiinl kviečiama viaua atailaBkykiir nnt Alo paikam baliau*, 
apart takių bu* Ir kitokių i>atiiur*tt>ln>Ų VtM utr>Uak>kltr arai Ir 
Jaual t. bualtr ųta*n<dtall KvnnSa viaua M.OMITKTA*.

LIETUVIU KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE.
Korporacijas ofisuose utlie- 

kauie sekančius reikalus:

1) Siuncinuų. prekes tavoms' 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvę ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
)iarupinaiue pasjiartus, 
vus, affidavitus ir t. p.

4) Vedame žrnms ir turto 
kalus Lietuvoje ir eiu;

lai

rei

5) suieškoiiie giminės Lietu
voje; I

— ■■ s—

Nedelioj, Vasario 8, l&ZU
Dievo Apveisdos Parap. Svet. 18-tos ir Union Avė.
PradAta 5 UM> iak- Itaaga Sta-. Vpalai.

"narsiai kovojo, nes yra tikslas

KaluaberŽėn dvaro mukykloje, Į
—žino už kų. Kiekvienas nesi

nuo kaimynė įr pažįstamų. 
Vienu žodžiu, geriausi linkėji

I

pats-gi vokiečių Amtsforštce
gaili nė paskutinio turto, nė gy-
vybės dėl gindinės šalies, Lie-

ris gyveno Stolypiuu palociuje. tuVO>if aavo bočių ir tėvelių pra- 
Stolypino buvusiojo kamliaj^j),, nulaistytosžcmelės.Kvc- 
riuoso priimmejo mm žmone- tinjtauf.it, uipuoHnmi tai tik 
lių kiaulių įsnauja* ir kum- tikslus užpulti, apiplėšti nms. 
pius, išdavinėjo korteles kinu- ;<ujp ;Unės už kaulų, taip jie
lių skerdimui. Be žinios nevalia
buvo skersti, priešingai |>asi<<l- ,

visi už Lictuvų varžosi. Bot

Susieji buvo pinigiškai l»uu- L^s ištvermės, 
džiami 50—<»0 rublių, o ir »>''■ L.įjs niekai*, 
sytę atimdavo.

Augšt’iHiisias suteiks mums gc-
s. jų |jastangus nu-

I Musu viuuKiH tveria viskų su
Stolvpino dvuron kasdien ga- j 1 Hevu. Bažnyčias bolševikai 

ijendavo kaiiuieriai pienelį nui> Į norėjo paversti į teatrus, te- 
suvųjų. vargais aprūpinamųjų 
karvučių, nors tavo vaikelis 
ptutbadžiu gyvena nubalus, nu 
blyškęs. Vokiety* ii»-jjasixuilv- 
jo: duok pienų litrų (litras tru
putį didesnis už musų kvortų) 
nuo kiekvienos karves. Neiš- 
pildusicji buvo baudžiami arba 
gyvulėliai atimami, kartais rie-

mai. Lankaiine laišku ir trokš
tam tavo žodelių. Malonėki to
daugiau* rašyti;

Sudiev! ■HlMtl
Matutė ir tėvelis.

BAIME YRA DIDESNE UŽ
FLU.

Nenusigų.-kitet Baime pade
du šiai epidemijai už nušti dau
giau žmonių n-gų pati Flu ga
lėtų. Pamesk i te ta baime, nes

C) Siilvikiuliiė iiiformucijas
laiškais ir ypatišftai beatly-
guiimo.
Turint svurbių reikalų vi-

suoiuet kreipkitės prie:

BALT1C CONSULTATION
BUREAU

105 W. Monroe SL,
Chicago, UI.

Telefonas, Majentic 8347

Valandos nuo 9 iki 6
Nedėliomis nuo 10 iki 2

PUIKUS BALIUS
HJūVULMI.Vi

DRAUGYSTES VISI.! ŠVENTŲ

Nedelioj, Vasario 8,1920
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE,

43 ttav Ir A ubam Vir.
• Pradžia 5 vai. vakare

NuulMr<UI«i kvKN'Mine «taua Imi *klrtuuio kuli* vpdiuuu* teta !*•**•- 
rIuk Jaunikliu* ir alaitaakyu i *1 lAkilinlnn ,'**Mar$. ne*
grtaK |H,>nua ki**.* iuuuhv lutin ItalortakM*. taip anvitnau* **tctua. 
M«r» IA |>neta *lnrc*<tnta atrltankttimue «rrr^ltr» tiAvnnMlaO Ir

mauTKuvi.
kvl*fUnite kcekaiUinstauetai ul»Hiit>k>u

iji tik gudinu Jūsų sveikata 
ir užaitikėjimalf

Paimk Ttinera American 
Elixir «f Bitter Wine, ge- 
i*innšia« viii-tua dėl pravalai- 
mo vidurių, \ irsoki** ekspertai 
sako knd sveikinimus tas žmo- 
gu* kurio viduriai liuosi, rm* 
visas nereikalingas mntrrijo- 
ln-» išeina. Triners vnistai iš- 
valo viduriu*, ir uustiprina vi
sų systemn. Netekite imita
cijų, bet r< ikaįaukiti* tiktai 
Triner* Anerican Elixir of 
Bitter Wim-. J imu vaistininkas 
turi M'kanėins vaistus ant rau- 
kw: Triuers Angvlicu Bitter 
Tonic, geras |>o ilgų ligų var
toti Triner* Cough Sedative, 

.geriausias vaiataa nuo kosulio 
Aviu už ciuntint, kad »u*imy-|ir Triner* nntoputrių. geriau- 

lėaite aprūpinti apsiavimais ar 
drabužiu. Batai ir kiti apgavi
mai labai biaugus; ]M*rų batų 
kainuoja 150 rublių, poru čcve- 
rjkų IK) ruhlių. Drabužiai, jei 
kas nuli namie paifdaryti, au-

čiaus jiems tas uepuvyku. Lie
tuvis karštus, tikintis krikščio
nis nepasidavė jųjų užgai
doms.

Ant klausimo, kas valsčiuo
se—gi vietiniai žmonės. Val- 
sėiuoM ir apskrityje Kėdai
niuose. Surviliškio valsčiuje, 
virtoje buvusių staršinų. vir-

r

■=

lioms mėnesiams ir paliekanti taip ir kitur. Surviliškio
| viršaičiu d n luir Skaekatiskap, 
bajoras, tik priverstas vestis 
n<- Imjoru, lwt kvėpuoti lietuvio 
dvasia. Pu sugrįžimui iš bolše
vikų nelaisvės, viršaičiu buvo 
Kasys Eibukas, bet IrunųMŪ

i*

namiškiui sausa burna.

Kas Itca j įsakys tuos vargus, 
skriaudas, kas beisdildys iš 
širdies vargšo lietuvio tų visų, 
kų nuožmioji vokiečiai įspaudė. 
Varčiai pasibaigs tie dejavi 

inuu. aprašinėjimai ar jiapasa-(buvęs, dri sunaikintos svrika- 

kojimai.

Jei nmlonus Viešpats duotų 
mums pasimatymų. per visų 
amželį neišpusakoeimo visų sa
vo kartumų, pergyventų juo
kiuoju karo metu, o kų jau au 
šituo musų laiškučiu, uū tik 
uuulkuiurius musų reikalus 1ni 
Dievus jiadcda mums papasa
koti.

Kaiurjuiuv upi<* I U6Ut- » UIUV 
čiuK nors paviršutiniai. Dabar 
prir pmgns turime priminti 
bolševikus. Tie puakutiuiai mu
sų apskričiui ir parapijai ne
daug (takenkū. Jie dar praeitų 
žiemų buvo alpi odę Panevėžin, 
o jų komitvtai musų vietinių 
knuruolių (blog itaušių žiuuaių) 

nų Lietuvos buvo palaikes 
uarkuuu aalig jujv

■ ln ■ ‘•d'.’HUU' -' J. 1 I-'.

los, p&te atsisakė.

>ias vaistas de! išplovimo ger
kles (viena dali Antiputrin j 
keturias dalyK Šilto vandens), 
— Joscpli Triner Company, 
1333-43 S. Asl&d Arą, Chi- 

rngn. DI. (Apgr.)

». tiMi

PAIN-EXPELLEEI 
“frnpi Srlk.hi” 

kurta* kart*rtatakojo > voikiataUį jtan, daagiM* b* j"
Yra tik rietiM t*«la-£i^n«rte ir tat juu ajmvvaJJtao, ju jrr* ptaraklbdm 
tauru lauhukoaaJra

ANOHOR (ĮKajras)
Jauni aut bakalio aira vrtrtvhrtilli tai jte sta* itkraa ir Jur taMo

arlmkib v:WM> rųiUakoM po Ue. ir Taipgi galit** garu p*« iMnnKjaa-.
AD. mcnrcit « CO., J2MM Brtarfway. Nrw Y«rk

jlmgm

Į L D. S. CHICAGOS APSKRITIS
lilIVaidins Liet Vyatj S Kp. Artistai Mėgėjai

Dėl svarbių priežasčių, tapo perkelta 
:x v—**-:« o *i loon :
13 1 UOGllU \J v*,« IUMV I

Nedelią, Kovo 14 d., 1920
VIDURNIE8TIJ

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Avė.

i

I

tedym .vaiduos — juo* -uliniu gauti pa* kolonijai, veikėjas ir Dar- |

BItin i tik it krautuvė-ta. TJ&SBEflFŠtiK

tinjtauf.it
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Šeštadieni**, vasari# * 192d

LIETUVIAI AMERIKOJE.

niKUKMI.
fiinonta i4vaAiur>dnt: | laukan, neku

rta <1M kliu prlaMuiCi ; pavadų mum*
piritatlmul kalėta puikiu murini* na.
mų eulyg bo* tnadoa uudnvoti. ne

EXTRA BARGENAI ANT
BRIDGEPORTO. nuo

Pamduodn 4 kelmynų murini* na. 
ina* Ir exlra lutea. Handoa moka )

3S23OO Kaina tik 34.006.00*metu*

murintataimyntil*aralduud* 3

, ,?T-■.'■!'■■■■ .........
'unuiiiinuBi

ORKOMS
e=s

ri'L’ ttanfdre. Mtonues dran 
gijas

p tuu 8. Jucevičiui, Labdit- 
rių Sąjungos

p-iuu i. l.eknviėiu?, St. Jono!
Evangelisto draugijos

I> nas A. Boiiftitia, L. Vyčių 
4tos kuojyop,

l>-nns J. 1*. Macas, Mokslei

Ant y.-.YAarimo 'jtratiitivv vyrllky 
aiuvaalu, kaip tai marikiolu akry-1 
beitų kepurių Ir lt. rantą vieta I 
yr* gera, tarpa lietuvių ir lenką-j 
ltaoda pyirt 844.«4 J iu<*nwi. du p*- j 
gyvenimų kambariu .mnuduoda labai | 
Plgv I. *tviniaka* Ibntluoja I kita' 
m lentg.

Ataltaukll* 1)33 V ,- SL

Dr. A.BuRKE
(Lietuvis)

418 W. Marfcri Htr. 
Poliarine. Fraina.

mMia lipomi* priima
Nt«> t iki 10 vai ryto 
Nuo 1 Iki I vai. po plotu 
Nuo 4 Iki I vai. vakaro

■ ■■•■.......... .....
DETROIT, MICH

________
Vasario 1 <L ftv, Jurgio po- 

pažnytinėje svetainėje L< 1). 8. 
72 kuopos buvo įrengtas vaku- 
rae bu prakalbomis ir vaidini
mu **Nesipriešink.” Virš dvie
jų šimtų darlio žmonių vakare, 
7:30 vai. susirinko uvetanėn, 
kad paklausyti prakalbų ir jta- 
rigerėti vaidinimu. Kalbėjo 
plačiai kinomas didelis darbo 
imonių prietelius ir veikėja* 
darbininkų dirvoje p. Jonas 
_________ Kalbėjo trumam.
UUQ lyk -o buliui^, llv, Kii.iUL. 

čiai npie darlio žino* 
______ . / svarbų, 

pernininiu- dabartininmo mo 
mente, apie vergavimų ikišio) 
kitiems ir skriaudas, .kol ne
pradėjo darbininkui rasprur- 
ti ir jų kratyties. Nes. sakė. 
siaDH' pasaulyje kas tiktai yra 
nuveikta, kas tik yra matouui. 
tai ne kieno kito padaryta, 
kaip tik durbo žmonių, kuriems 
ir ateitis priklauso. Simne kri
tiškame darbininkų klesos su 
mišime išeidiri**, kaip ank*a?« 
iš visokių priemaišų, prakilni, 
laiminga demokratija darlm 
feaonėse, ypač mus šalyj. Lie
tuvoj**. Ths oakė tUTvS įvjkU, 
nežiūrint pastangų, dedamų 
visokių priešų. Visi jie bus 
pergulėti, jiegu tik mes. aineri 
kiečiui darbininkai, duokime 
jiems daugiau pastangų knip 
darbu, taip ir pinigai*, o pasok- 
ZSŽSgiūUčia tai atlikti gdūtasu' 
per L. D. 5?. organizacijų. Pa
stari išdėstė L. D. Sujungęs 
uėdavinius, svarbų ir visus ra- 
giiifi priklu••‘‘yti prie tos orga- 
niuacijos.

Vaidinimas ir gi paVyko. 
Valdi ilt 6 j ai kaVn rrflbB 'fibrai 
atliko, yp»8 pasižymėjo' p K 
Grigas, Kepurinako rolėje ir 
p-lė Ona Baikaucknitė, jo žiiio- 
noe Magdės rolėje. Neblogai 

. taipgi vaidino ir p-lė O. Me|- 
daiiutė. Barboros jų duktė* 
rolėje, p-lė M. Aarkiiuskaitė, 
jų tarnaitės, Barboros vaiki
nsi: J. Grigas, Balandžio, naš
lio ir A. Varaneckas, Addmo.

Vargo Žiedelis.
■ — . -■ —z_.

BALTIM0RE, MD.

darbini nl 
Karosas.

(
ir nšimančiai npie da 

nc«, jų rolę veikime,

.... . ■ . ............................ .. ................ ;;

j dingai kviečiami* viltis ir vi- 
><a» atsilankyti. Conint# laišku 
ntnišaukin ir |»er “Draugų” 
iZinrčk No. 26, Saurio, 31 die
nų, 1920 m.) apie pirkimų dft-
v«nų 1 rietlt vos kareiviam*.

vių 2 ro# kuopos

Tame Mifirinkinm turėsime
aukoti kiek km* galėsime nu-
Virkinmi tų dovanų.

Plate^neM žiniom išgirsit atė
ję ktųpriftktman. Daug turime
šmndftų reikalų, kurie reika
lauja ihuk bukų. Itat ištekaūnr 
ir'nnpirkimni Lietuvos karei- 
v^vriv T..v ftv»i
Uitu <4u; Karoliu lb iHelUM. 
Nore įnikti# ti'unųm.*-. bet rice^ 
rireini nepasiduosim kitom# 
kolonijoms.

59 Skyr. Valdyba.

Ateinantį sestndi»*n|. vaka
riu 7, bus Draugijų Sąryšio 
susirinkimas, ant 7:30 v. v. 
Anl šio susirinkimo turi n(- 
s'dnnkyti visą Viceros draugijų 
delegatai, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Valdyba.

I *iiImtaringos Sijjimgos 3-ėios 
kuujKi.“ Imliu.- buvo sekmadie
nyje, vas. 1 d.. Sv. Antano juir. 
svetainėje, žmonių atsilankė 
visai mažai; vien tie, kurie 
labiausia itijnuėia visokius 
prakilnius reikalui). Muzjkų 
grojo, liet nebuvo kam šokti. 
Pelini vienok liko kiek.

Gal juu balini turės iš mu
<!<«■ 4-it i, kati žmonės i juo? 
m lanko?

Gene rolė stotis:
726 W. iStlt 8t.

Kitos stotys:

Dnrgts,

K ie luini jo j, kiekvienoj »li<>-
noj ir vakaru 717 W. lHth St.

Darbininkų l žoipij.
Union Avė

1817
-------- ------- y i

Kaa. l’uiisiiiia, Fotografijo
je, W. 1«th St.

ttėlulHl MVlUM*.
Broliai, eesutės. lietuviai ir 

lietuvnitės, stokim** jietis prie 
l*eūe? ir kni|s* jurtų vilny- a- 
pimkihH* visi) musų laisvų ir 
nvpriguluiingų Lietuvų savo 
dolerinis, u nitisų amžini prie
šai tegu nugurmėjn į nedasio- 
kiautas jūrės .gilumas.

R. M.

REIKALAUJA

kurta mediniui, turi bliu greitai put
duoti ul nlgtauata k.Ui.a.

Kurie manyta Ifrttkrųjy pirkti na
mu. tai >'ion'*l vien* H ccrinualų pro
su

KuAyktle nnt teminu* paduoto
ra*o. o rrprvjantantar oivuiuoa |
mu Ir v a rody* kur tu* propertr*
dairi. Adrueuoklt*.

■‘Hruugak” l*ul>l. Oo.
IHim W. 40 sirm-L

naiiiaa

ud
na-
ran

EXTRA BARGENAS. 
lipniai aut vieno loto: niūrima

Ketn.-i 34,360 00

Itaualule |tal*ymni* tr S KraUtuvėa. 
Ilutiilo* moka ) metu* $1.364 Knlna 
lik tio.eo*.

; mi ngaį; ul 34.>
*00 00. Keikia litloki tl 1700.00. kitu* 
kaipo renda

f lUMtvvenlniti taurini* namaa. u- 
liaT-loj Ktura* tr img' '•r-nitnaa, v Iriu j 
i dideli ruimai pagy-. nUi.i<L iun<lo« 
$32.00 j la«inaa|. (Mirn'iluoda ul 32.- 
300.00 Imok.-u 310* oo Turime duu- 
gol| nau|ų namų >h> 1 tr 1 matu* ant I 
llridvepnrtr. Ii llrtebi'.n IMrkr <1*B- 
imi psnirlnkU kur plcuanl ir germani.

C. P. SUROMSKI C0. 
3345 So. Halsted St. Chicago.

1*<iraiduoda ut pu»<- L*lnu» nainaa 
3 l'»n Vadimai !><• C kambariu* au 
vėl įaugta ta |tataymat* kaina tik 14.000

IM platMmiy Ainiu kmlpkilea j

Itrikatmau yra jauna* mokyta* 
au raktuvaikina*, cvrr.t aAMpakinri 

Ir ri.kundala AUlkanklIr I
{ N1VF3UU0. STATĖ IIANK.
s.> HaU*r«t »un-n« tltU-agn III.

Jleikalinga* aUtinni.lilIlŲ plovėjaa. 
|SO*0 | MVallf AlaHuuklte: 

1^K|»U>£V UAIIAGE 
422 K 43rd M. tliH-ago.

ftalkalliutua Vyra* dvi paprnato tu- 
briku darbo. t»»tiwiili darbas 33c. | 
valanda » valandos 4nrbo

harltac 4 Cu.
4£OI Ii. . V*J italui Avc.

V %r<;okim» tu

ir

/
Pirko bonų.

Kai) Juunaa vartfvUinl.a* |>*lnlUuu 
Vielų* 
JcIkų kuriam lt Gari. Klvbuny bu- 
Ctau ruikalttuma inulonvklte alaltuuk- 
« i

prie Kalaliktkko* p.irupljoa.

murinta namu* « pagyvenimai *a Vc-

Itanilo* imdia I metu* 3*44

l*nruidu<Ml.> bevelk ut |>uac kalno*

I no i ęuiuniMiN I
um ji viliuukiimii i

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

mo ir Designing Mokykla.
Mu*v» leuitia ir mokymo budu Jo* 
trumpu laiku tfanokelte vlao ama

to
Me* turime didtlau*lu« ir uvriau- 

du* kirpimą, dealgmng Ir *iuvltn* 
akyrlua, kur kiekvieno* gauna gero* 
praktiko* beatnioklndama*.

Vieuoae alavinio »kyrtuoae malūną* 
vai ūmo* vlektro* Sega.

Kvlm'iatu* kiekvienų ateiti bilo ko- 
kluu laiku, dieno tr «r vakaraia. pa- 
aitiiir/tl tr paMImlbJ-tl dnl a*lygų.

I .<vr"a dnr.imm milig nii»rna, ri
aukiu atiliuu* ir dydlio U imi kurl~ 
madų knygo*.

MASTER DESIGNING 
SCH00L.

J. I'. Kabukiui, VodOJaa
1** N. STATĖ 8TKEET CHICAGO. 

Xnwma« T.atrv P’ /kilt • t»* Inbh"*-

W-

Gydytojas ir Chirurgas j
Ofisas 4930 W. 13 St

Komp. 40 Court
Kea. 12S9 W. 40 Aieuoe 

Telefoną* Cicero 00 M
Oftao Clcaro 40

KALBAME LIETUVIBKAI | 
----------------------------------- --W

a a x a > a a a a Aki
T«4*>mumi Paltmna *S*_ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai * 

m IO«37 8o. Mliblgan, Avenue •*
KaMtaML UL

TaimSDOai • l*d • *e*n*»

ii

FIRST NAT’L REALTY CO.

840 W. 33rd Street

klaupkite K. J. Hllpoik'li
lelcfuna-* llonk-varti S437

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW

LIETVVIS ADVOKATAS 
4542 B. W4M1I» bTREET 

CHICAGO. I

Av. Antano draugija susi- 
rinkime vas. 12d. nutarė pirk
ti Lietuvos Lai *.**•-*. Bonų už 
tlflU.OO. Tai pirmutinė drau
gija šioje kolonijoje yra dar 
ligš.ol tokį nutarimų pada
rius. Reikėtų ir kitom# drau
gijom# neatsitikti.

■
Darbininkų Balius.

Vn.. 8 d. Av. Antano par. 
svetainėje IJot. Darbininkų 
hbjjungoK 49-tų kuopa rengiu 
balių. Tikisi, kad vi#i darbi
ninkai aLsilunkvdttiiii parems.

$r-
- e

F. t.

“l>rnn< o" Aitai. 
IMKI W. 4tl Mnvl.

MKRGA1TES

LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PAVEIKSLAI.
hunšiimlics nkiittiingai priimti 
pagerbti Lirluvo# ’iiikijų. kuri

ė' tiliejo BplunkyM kiekvienų kulu- 
uijli, įvairios durugiji* bei nrjraui- 
uicijim juu iškulno pienuoja, knip 
tiukitmiuii papuošti virtų (miltai, 
uę) Lietuvos misija* priėmimni 
Aš tūrių juu gatavų PrwL Smeto
nos pateikidų. kuriu bu# tinka- 
muilintu pupuošdu. l*uvcikxlni nutr 
palies l’rrz. Sinrtauui fotografijus 
originalo artiiitikkai ant tlmlr* n 
iii jum* pusi i. tiukiMuiUKioji* )x«o- 
jc. Kaino* l6x*JH colių Mi rantais 
Milu $25.00 iki *50.(10. ir nukleinu. į 
Norint pigcimių. u ai ktvipkities1 
Kn tinmkymnoi: i

Fotografas J. B. KUDIRKA. 
1435 So. 49th Ct. Cicero, III.

Telefonas Cicero 3051

«■

*

----------------------------------- ------ g

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street ;

CIUCIAGO. tLL^NOlM 
Trintim** Varde 0032 

Valanda*: — t Iki II 13 ryta i 
* po pietų iki • vak NaAMta Į 
mle nuo 4 Iki 3 vaL vakar*. I•—     ——>

»------------- ......

Dr. L E MAKARAS
Uctavi* Gydytojas tr CSururgAi. 

rhmk: 1MM S«l Mhlilxnn Are.
T4*mm l*allma* XU b r.llma* 11**
CtlcagoJ: llll So. Woud Str.

Tik Krtrvrr* ioLmMc naa S:J* 0.1 ii**
T«Weea* Tara. TT>.

■i V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Veda tiltai Vl»ni>*»e Triatnuoue 
Oltaa* DldntJeetyJ:

W. U.ASHIJIGTOS STKKET 
Kambart* 00*

TiL Ctaitral 8478
Gyvtzdmaa. 812 W. 32rd SL

T-.L Varta itSJ

•v

K ::

K K K ................ - ■ ■ —-—a

Dr. G. M. GLASER

B lietuvių judėjimo.
—

čia yra daug biednų mote
rėlių. kurios per ilgtis metus 
s tūbose NupduiiHkK mažu* kudi- 
kius, kitos opšiurėdaniot' nn- 
mus atbiuvinrilavo nihiln Uiub, 
kuriuos jom* iš dirbtuvių nt- 
n*šdttvo Iniseliai arba jų pafiį 
vaikur'ini panjvšanvti. i/irit; 
davn n?, tokių kuinų, kokių bo
sų malonė buvo jotus duoti. 
Dabar atėjo laikas, kuriame 
visi pradedu suvo akimis kinie
ti j visas jnisef. Tam? laike ir 
m tisų moterėlės pnpuUė savo 
skriaudų. Jo* sutvėrė unijų ir 
p.nvad!n<, molėtų nnijn. F»t Mė- 
nu mėnesiu i unijų psiruše 110 
moterų ir jau pradedu reika
laut i didesnio nllyginimo nx 
s»vo darbų, bei tokio, kokis 
yrn dirbtuvėse, t y. piginusia* 
aUiuvinėjimas trumpo rūbo

Ir tuip jos supranta aavo 
Jaiuuuų,.k*4$l lui vyianu Uij^> 
nesiseka suprasti. Gal būt įki
lo, kad jo* yra namų sr*in-

t

CHICAGOJE.

Iii iucUj ir Mivirš pukloviuti 

Vieica b'vit-ūuui 

tvariam Fabrike 

Prityrimą* Notė kalingo* 

GeikUiiu kad Lit-tuvaiti*s

Valundti* 7:3b iki 4 ;J0 

l’uitc DietUM Suimtoj 

<14 Savaitėj mokiuantėx 

Nuo šlukė $1G iki $25 

Atai&i likite

•Superinti ndeiit# Offiee 

bnaycr llim-uit (umpany 

KMI — IM’J W. llurrėun

i?IIIIIUIHII(illlllHiiiimUiliH4iHllflHlllli 
I JOHN K. RODOVICZ i 
S aii.ilu.* S
= 1.I4.TI V It h 1 r\KLJ>V
= kll \l 11 1 i: =
X VlF*kiu Ta*irrų ».-li<v l*’ li-’v* .*• Jg 
“ t.,kw« Ir v*..Lv VyriUm. S 
X l*rn’.utiil» X
= 1711 U. 47 M. IlikMo. g
HiiimiiiiHiiiiiitiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiifF

AMERIK08 LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angitikoe ir iietuvAkoe 

kalbų, amnititikoe. knygraAratAo. at»- 
nogranjo*. typcvnung. plrklybo* tei- 
alų. 8uv. Valat Urtorljoa abolno* teto- 
rijoo, goograftjna. poUuklnie ekono
mija*. pUletyM'ėa. <Uin*ra»yatOL

Mokinimo valandoe; nuo * ryto Ud 
4 ralanda* po pietų: vakarai* nuo 4 
IU 13 vaL 
3106 So. Halsted St., Chicago.

‘ ..i......................... .................... l_:-7 =

t

F. P. BRADCHULIS'
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
105 W. Mourvc, Cor. Clark 
Koom 1307, TeL Centrai 220 

CHICAGO. IkLIKOU

t

DR. S. NAIKELIS
UETVVni 

GYDYTOJAS IR CHIRVKGA!* 
OH»a» Ir Orianlnin
8353 So. IlaUtcd Str.

Val*n4oa: ava t Iki U ryta: ua* 3 Iki 
t po pietų: nu* tll* Iki *.’1O rokam 

Trlrtonu. Tark, t&ll
Oflaaa: 4712 Ko. Aahlattd Am.
Vai <:»» Iki 1 v. vak.TaMaaa* Drcar 7*U

TaL Drctvar 7042

Dr, C. Z. Vezelis
IJETt VUi DENTlbTAb 

Valanda*: euo * ryto Iki ( vak. 
NodMIotnl* pagal autarlmg 

4713 SO. AS1II.AIVD AIUIT 
arti 47-Uie Gatvb*

■ -----j

-■

Praktikuoja »• macai 
oftaa* 314# So. Morkau SL 

Kerti 22 ro SL. Chicago. UL 
SPECIJAUSTAS 

Motarilkų. VyrUky. taipgi chro 
n tiku lig*.

Ori*O VALANDOS: Noo • ryte 
Iki 10. nuo 13 Iki 2 po plot, nuo • 

Iki I valandai vakare.
Nodoilomia nuo 9 Iki 2 po piel 

Talofona* Tardė 43)

Ifi DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.
—

Šiuomi'yra pmucianm. kad 
šioj kolonijoj lūntuvon Pauko 
ln* vttitvii (antį iknrtiM ir dnr- 
Imū pradėtas.

Tume prukiinuuiiv, ir lubui 
reikalingame darbe, pasišven 
tėiielr šios usinenVs. įstodami 
vu|<|ylxHi ir veikianėiam komi
tete darbuoties tiek, kiek jųjų 
sielos ir spėkos pn^lyn.
3

M KUKAITI*
l*ol 1‘uacIi l*rva>| 

*.H»vd«lnc Muioiu
Staliniu Darbo

fb*yr 5 reti Ii- Cm.
S134 IbttctMuoud Atr. nrtl .Monlmac

I
I
1DR. S. BIEŽIS

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas 

2201 IVnd 22nd SL
Kampa* H. Ixr1tt 81 
Telefoną* Canal 0221. 
ValAndn* 1—4 ir 7 Iki » vakar*, 
lleaidenalja:

3114 W. 4Bnd M.
Telefoną* McKinley 4243 

Valandų*. Iki 13 Uryto.

M------------- ---------------------
Telefoną* Pullman 40

DR. W. A MAJOR '
GYDYTOJAS IR 

ClintLRGAn 
OtUn* 11313 Mleblgao Avė.

Adynou 3:10 Iki 0 taryto — 1 iki 
t po piet? — 4:10 Iki 1:30 vakare 

Nedtdloml* nuo 10 iki 11 taryto

f

Gyv.: 3113 lio. HaKtcd Kuvct 
Trlrfoua* YarUe 2330Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.

UEH VIS AKI ( S FECIAUSTAS 
v*8aw><a* Tirų aklų 
i-mbun* k ■ • r i u 
i''M**lml
.umo aalvua. *valga- 
bu. <u*<;,t<lrr.« n-r- 

akaBdaM/.u*tt lUMdaauolm Mft,.,, akių kitu, akra 
knl.*rakla. Mmu-*l«. i,*- krka aki. tmakatn. 
■ •..cmr* -aaukioa* i-Hra *orMia*iia nui- 
liauna* ktel-la* kkloial yrltaikur i , f.l .*U( «» •

llv M«* meMllnu Ir laiku* «u,k*'1u< 
KVklau ValaaOua in. lt Iki e -alui 
4*llanua aaa te lai l i.L p, ttlMų 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
T r Irt ana. hiorer Huaaa gydytoja* Ir dilrurga* 

SpodJaJtata* MnteHfliu. VvrUkv 
V*ikq ir llaŲ .4iRU.ULų tinti

OflMMt 8884 So. Hat«*od M-. CMtapo 
Telefoną* llraver 3333

FtARI OiiEEN 
KONCERTINOS

S. D. LACHAWICZ
Lim.i-.. arabu*iu. tuliiuruji tolu**

■ vteu k* pidau** parkai* muitai* *1-
■ ikaukii. e n.anr* .larl u Iruaj-u ulcM»*dlail 
2314 W. 23 PI. Chicago, ni.

TeL Ckuial S1M.

JOSEPH C. W0L0N
— .ClutiA nuvukfitfiS 

|I 33 SO. U% SAU.E HTHEHT 
J OrvBnlauo Tei. Humtxxldt IT

_ . _ _ ___

■a

Tai Rnckarall <•*» 
CHICAOO. ISL.Smetonų* gotai pritaikinti akialal į 

bu* palengvinimu dėt Ja*ų aktų. | 
Kuomet tų kenti auo galva* akau- t 
dl jktno, kuomet raidM U^jaM I kro ! 
v>,, ki.oraa* akaltal ar ahi*< ar »*- < 
lak tai tuotnet yra lenkia*, kad 
reikt* Jum* akinių klano 14 matų ( 
patyrimą* prlduo* Jum* garlaual* J 
patarnavim* ul prieinam* k*ln* > 
net taip tarnai pet Iki 33.33.

JOHN SMETANA 
Akių SpecijaUstas

1801 8. Ashland Av. Chicago 
Igianima* luleUduoju dikal. 

Karapa* 13-Um gatvT*.
3.«'4o* lubo» airi PlatCo aptiekus.' 

Kambarį# 14. 18. 44, 17 D 11 i 
lemykiu j manu parai*.

Valandom: nuo 7 vaL lkryto Hd 3 { 
vaL vakare. r*n*dMlola Berado- ' 
sa* h- J?etarfe5axte.

hU-

"T
A. Karelams.

ttuttiiiiiiiiutmriUHHt nuimt

456 Grand

ižd. Aleknos Dargi s. 
jUig-kllM ftUiaya Šiuiuila, 

’ Tranas Kuprionis.
Veikiančiojo komiteto nariai:

n___ i i. -D. Gilki, n'1

K. J. KRUŠINSKAS,
Su.,

kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinu* viena. (100 skatikų sudaro aukainų j.
Parsiduoda po 25 centu* už aukmnų.

Lictuvo* Pašto ženklai nanuduoa tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. AImžuau
kaip už vienų dolierj mailių uesiunėianic. ■

l>;Lilauk;U victmiuuM Taatta l <-.«lv ak.irmuM: atb* pw contro K-k-

l'umduod* 14 :-ric4ai*ta* Itad muma 
(nfuidlo t*«Htam* 8H« $<r*m<rvr A1-
tlUMtlkit.

4-'.» . K llcrmitagl Avc.

nARGLTl.V*
I*arud«u4bi «Mftaa hard»»»e

gtara. riri-At •tritf? 1-0X2 »«tieigx 
attatnda L*^".- •** —   —■*
u<l«LnlyJ

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
VnMybfl:
Pirui. Adotiutr. Stulgiicdm.-, 
|mg-ktis Viktoras .hiod'dbs
Jonas Kuli^ 
rast. Jonas Kv Macą#, 
png-kas Jonas Grinėius,

‘'Adolfas Spėrijonus,

EklllA!
f*ur»iitU'H*a vyrų ir i.uActų dre 

huhg kmųtavė. verta ut.lv 3l*,*0e,«0 
ant greit arų varauoetų u* 37.*•*.** 
AtaUauklu | . ‘ ,

“Draugu” Vlmmi-inu-ija 
loto W. 4* stm<< titnagu.

T. •-•-
Atit pardavimo Ūntinlų apnyvLit. 

tni vietuj, nuMInl* netrina m* akine. 
nu> pamalu * k-riiiuuiai. Im** ** 
|K-dų *444 KvriutA a»v- <Mlr» iMul- 
■eyte ir apmokėte Kaliu* 33.24*. 
tu* nnt UniukenCo AteHuakiio

<ė-*»rpv llruiknmn. 
8000 No. HaHi.xl Nir.

l'AlUIlJlL'ODA bui-tviM1 Ir groacirbo; 
<wa vrog* kuri* tnrll imdanU p mi
tru parMduodn pigiai. m*a Mivintnkaa 
•a.**, m-rn ’Jltl tarnu) Skiliu noinug 
lunlrpi turi, guli gauti unt lengvi, JL-

...... ♦
MII U. 444h Nt.. Dihago. IIL

CICERO ILL
—

R. Kryš. Rem Svarbus 
si*sir*akės*&v.

inedffie vakare, L y. va-

i\vn. tg. ngųsveciun, vnrav
ApveituioB parnjHjoK klebonas, 

p tž Abrothahi. Moterų Su
jungus

p-iuiN Mockus, L. L. Darbi- 
ninku. > jv.

jr-M- K.up;«or.u, ’i jutt» Fon
do 31 si; rmu>.

r.Utaimopa.
tattaU patkuv maori* tt t ra Craua 

r.Kia ir Arpu* ■- vasuny. lutai pato. 
chi) pne pat Bv. 1< ryt ta u* HotnyCirui

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

Vtaat rvlDrtijj

Lietuvos Pašto Ženklus
«■ ■ n. ■ ------------ ---- ■

I
Geriausia* fondu* p»«inntiino pinigu Lietuvon, tai Lirhivn* Prfto 

fienkiai (marki*.) kūno# yra atvežto* ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 
ripirk; galėtų nosiųgti ravienigierru netik dėl laiškų, bet ir didesnę gu
mų, pinigų vietoje.

Kiekviena* prrkantl* Lictuvo* I’tato lenkių tumului u luup u« 5 auk
sinu* (11.25) gauna palrudijinuj, kurį nusiuntus Lietuvon kartu mi 
Pašto ženklais. Lietuioa Valdžia pakeis gyvais pinigais. Pašto urba 
Iždinės gtotj #e.

Pašt užtuki ui yra šitokių kainų; po 10, 15, 20. 30, 40. 50 ir 60 skati

L•L



DRAUGAS

CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 16 BRIGHTON PARKO.

57 d

8 (L.

9

jve-

f

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS.

s

f «į*

EXTRA„ EXTRA.

PAVYKUSI AGENTAMS 
MEDŽIOKLĖ.

d.,

L -----
Paimta daug svaigalų ir prie

taisų.

RENČIA

SUSIVIENIJIMUS AMERIKOS LIETUVIU KAREIVIU

SBBATBJ, VASARIO (FEB.) 14,1920
IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

KOLONIJŲ

Šeštadienis, vasaris 
Sv. Romualdas, vien.

Sekmadieni, vasaris 
Šv. Jonas Matictis, išp.

Pirmadienis, vasaris. 
6v. Cirilius, vysk. dak.

7TH REGIMENT ARMORY SVETAINĖJE
ANT WENTW0RTH AVENUE IR 34-los GATVES

PRADŽIA 7 VALANDA VAKARE • .r * IZAKGA 75c YPATAII,
• i

------------------------ L---------- --------------------------------------------------------- L- -------- - --------------—-^1

Atnt-rlkna Lietuviai Kareiviai <IMn aavo t'nstnnana. Mani padarius *» Tatarę. inaJuiteamlatiaiu. Bm r*riauala tnw-
alka Ir Oirpa tokiu dainuo* lUmlr- ir Chk-aci*. A|»-krt0o V>«« Chorai Ir u IMU n* u* JI. bua linksminti hn trini* kttala bu- 
.lala ■ * *’ • .

Tiklrtu* galima rauti nuo natfj) R. A. J* K. arba trinant I •vclalnc. Hali* neln* skiriama įJOUuvoe SLAcLIAAIN. 
t imi. tlo<>UnUlal kltcfla ‘ KOMISIJA.

■ —-------------------------
----------------------------.---------------—

• I
• •

sugrąžinti štame susirinkimo, j 
Kviečia valdytai:

B. Nenortoms, pirm. 
J. K. Enčeris. rast.

Pirmą kart šioj apylinkėj stato scenoje

| Laisvę Žengiant” š j

svai- ’

Miko,
pra-

Svaigalų prohihicijos 
tiitno agentui Chicagoje tvir
tina. jog jiem* juavyko laimė 
ti pirmą kovą karėje prieš 
pruhihiriją. Anų vakarą atlik
ta medJ.itiklė davė gausius 
vairius. Atrastu daug paslėp
to* degtinės, visokio raugalo ir 
visokių prietaisų dirbti 
galus.

rv* Agentų viršininką* 
kad atlikta pasekminga
džin padarys galą organizuo
tum žmonių burini, kurs pra-i- 
manė visuose miestuose pus-- 
lapčin gaminti degtinės ir ta 
pardavinėti, imant dideliu- pi
nigus.

Apeita šešios vietos.

Fcilvralių agentų būrys ne
tikėtai užklupo sekančias vil
tas, km atrado uždraustų -viii- 
gnlų:

Jom*|iIi \Vi'lits, 1418 Moline k 
gnt. Aituose namuose atrasta 
didelė kiekvlk- razinkų. iš ku
rių norėta sunkti svaigalui.

Mike Ijinerstreld. 2849 No. kė, kml 1. _
Riirinc ava. Atrasta kirk deg- prnpyvrnimo jiabrungimą 
tinės ir <lnug uogų košelės.

Henry Hedit, 2940 Indiana 
avė. Surasta 4 galionai degti
ni'*.* ir 150 galionų vyno.

Josvpli lluiuidy, 1459 North
Av*.*., hastmcnk

keletą.* galionų uogų koše’.'-.'.
Jtunes (hmrtz, 2414 VVasli- 

’hurn avė. Atrasta 50 galionų 
bĮ degtinė- ir prietaisų degtinę 

dirbti.
Bntų geistina, kad agentai 

pašoktų j tortingųjų žmonių 
mddmrijit Imsemontu**. Tuose 
daugiu it- laimėtų.

Chicago- R. K. V. Projektų 
Komisija gavo iš Liet. R. K. 
Rėmėjų centro sumtinyiną su
teikti Lietuvos kareiviams, 
kovojant ieius už musų laisvę, 
dovanėlių. Tas dovanėli** gali 
teikti ponios, panelės, vyrai, 
bernaičiai net ir vaikai, kn- 
rietns jausmai širdyje dar ne
atšalo d<»1 tų Lietuvos didvy 
rių. kurie guldo savu galvas ir 
savo luirsiiitių apgynė musų 
brangią laisvę nuo holšęvikų, 
vokiečių ir dalmr gina nuo 
lenkų. Tai-gi nenutuokime kai
ria ranka šio sumanymo ir nuo 
tų reikalingų kareiviams reik
menų: dviejų porų vilnonių 
pnnčiakų, poros pirštinaičių, 
dviejų nosinėlių, rankšluostė
lio, šmotelio muilo, dviejų 
špulelių juodų ir ’mltų siūlų, 
tuzino udutų. nojiersko ir įlen
kiu pūkelių gerų cigarctų. Tie, 
iš vurdo mnžmnžėliai, yra ga
limi ir prieinami kiekvienam ir 
neturint daug skambučių ki
šenėje. Tai-gi ir pasirūpinki- j 
me, kad neimtų lietuvio šei
mynoje nario, kuris nesuteiktų 
mus kareiviams tokios dova
nėlė*.

Ketinant duoti šį tą. nevė-

Rytoj, t. v. W<hlioj. vasario 
S ii. McKinley |«arko svetai
nėje Moterų Sąjungos 20 kuo
lui rengia šohnininj vakarėli 
pagerbimui vaidintojų. vaidi
nusių Rytų Pilį sausio 18 d., 
š. m.. M. 20 k p. naudai* Kn- 
dnngi Įui.-tatyti scenoje taip 
gražų veikalą padėjo ir L. Vy
rių :«» kuopftf-dtsadnnia artis
tinių spėkų, tai šiuomi kvie
čiame ir L. Vyčių J6 kp'. daly
vauti tame vaknrėlyj.

Visos sąjunginės taipgi 
kviečiamos susirinkti.

Pradžia 6 vnl. vakare. 
Rengimo Komisija.

Town of Lak*, svarbus 
šas sueirinkirag.'

5

• nioje demokratu konvencijoje 
ateinantį pavasarį miest,. San 
E'rancisco.

Jo šalininkai jį rimtai* žo
džiai* intikino, kini jie pa?i- 
diirbtioK tuo tikslu. Tuo Itih- 
jau. kad kandidatų į preziden
tus arenoje iš demokratų par
tijos nėra dnr n‘*i vieno aiškaus 
žmogaus.

Prezidentus Wilsonas .->crgn, 
netaria savo galutino žodžio, 

.ką jis maną- daryti. Todėl ki
ti demokratų lyderiai v*sas 
laikas nedrįsta aiškinu atsi
liepti apie savo kamliiltdunis.

Bet juiguliiius viešai dabar 
prašneko gvneralis prokuroras 
ir j<, šalininkai, kaip praneša
ma, knoveikiaus buria 
pirm konvencijos.

Tiek npie fiolitiką.

Ką sakė apie profiterininkus.

i Geuerali* prokuroras apie 
profiterininkus labai nisetri.t 
žodžiais atsiliept*. Pasuke, ka.i 
visokios rųšies (Tiicugus pro- 
fiterininkai atsidurs t*.*i--irun 
ir bus nuhaiMti.

Nuo spalių 22. 1919, triMla- 
rvstės departamentas ėmėsi 
bausti profilerininkus <lvide- 
šimt* |**nkios<* vulstij<i*e.- 28 
profiterininkai nubausta. Išvi
so (Hitrauktti teisman 683. įsliuokite, ne* iki aštuonioliktai 
jų žymi didis yra cukrau? pro- 
fileriniakų.

Be to, bus suareštuotu dnr 
dauginus. Ir visi neišvengs tin- 

! karnos hiiusmės.

Pabaigoje prokuroras pares- 
velkiai gidas ir.utią*

~ J ,r 
sitgryšią normaliai įnikai.

Butų žmonėm* džiaugsmo, 
kad išsipildytų tas paskutinis 
prokuroro pareiškimas. Bet...

vie- 
yra šaukia

mas panedėlj^. vasario 9 d., 
1920 m., 7:30 vai. vakare j p. 
J. Elias svetajnv. 4600 Ko. 
Wca»d gat. fė-

Kusirinkiiiiaa^yrii šaukiamas 
dėl prisirengimo, priimti Lie
tuvos Misijų, vasario 16 <L ir 
dcl daugel kitų avarlnų reika
lų. Ypatingni yra kviečiama 
draugijų valdybos.

Komitetas.

rengia LIETUVOS VYČIŲ 8 ta KUOPA (R0SELAND) __________

■Nedelioj, Vasario-Febrūary 8 d., 1920 m.8
■ • STRUMTL BROLIŲ SVET., 158 East 1071b St.. Roseland I1L

Vrtknioji peratatn dabartinio laika kovu .u* Lietuvos nrprtltlauamTiybf. >b drama r*'*#l nupH lettk^H
0 |«>bi ).a lu<« i iAatuv*. Tuip-ri tmtnvlų H IH-tuvalMy n*rau<ua» kovoja tt* UttiMr,bo-

1*0 iMTsraųmul MdOal prli- pulkto- niualko-. >'uoAlr(l||ą| kvlrt'la v tau* lUncrjal. mg
Svetainė atsidarys 5 vaL vak. Uždanga pakils 6 vaL vale ĮŽANGA 35c IR AUGščLAU. g

i

e

NEPANAIKINAMAS PA8- 
TFURIZAViMAS 

PIENO.

Mažėja influerza ir plaučių 
liga.

Pienu išvcžitijiiiio kompani
jos krei|M«*i į sveikumo komisi- 
jonierių Dr. Roliertson, kad 
tasai panaikintų įsakymą pas- 
tcuriz.iiot i pieną ligi 155 laips
nių.

Kompanijos dėl to turi viso
kių neparankumų- Teciaus ko 
misijonivrius atsilakė panai
kinti parėdymą. Pažymėjo, 
kad ta.** turi būt daroma taip 
ilgai, kol nepranyks mieste 

___  influcnza. Ne* su pienu daž- 
Prokurora* neįsileido politi-ln*wu’‘*ft išnešiojama visokios 

kon. Bet repuUikonams pada
rė nenmagumų. šalininkų pri- Užvakar susirgo influenza 
- pi rt iriai klausiama* apie iwvo'W0 žmonių; utinė GL Plaučių 
tikiMs ateinančiai* rinkimais. I’ga susirgo 237. mirė 61 žmo- 

- prokuroras jiažymėjo. kad jam
L- nrpmčali Uitų inĄjįu •mknriii'

dienai paskirta viską surinkti 
ir tuoj, neatidėliojant. išsiųs
ti Lietuvon. Dovanėlės bu* pri
imamus kiekviename Tautos 
Komio skyriuje Chicagoje.

Teikdami dovanėlę, nepa
mirškite ir pridėti prie jos sa
vo vanta ir adr«»«*ą. kad ka
reivis, gavęs dovanėlę, žino
tų nuo ko ji jum teikiama.

Cin mergelėms reikėtų dau
ginusia tuom pasirūpinti. Jūsų 
užuojauta prašvies jiems flge-
rio vuinndėię,priduos drąsos ir 
ištvermėj nežino* keno jau
nos planu <»al jų.

Taigi visi su dovanėlėmis, 
kn* mylite Lietuvos karžygius.

L. R. K. Rėmėjų Apsk. 
ir K. V. C. Sąjungos 

Komisija.

16 BRIGHTON PARKO.

16 DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

labdaringo* Sąjungos 4 kuo
pa laikys mėnėmn£ *u*irinki- 
mą 8 d. vasario, 1920 iii., pa
rapijos mokyklon kambaryj. 
Susirinkimas iiraridės tuojau 
jx> Mišparų. Todėl širdingai 
kviečiu nariu* ir nares atsi
lankyti. nes turime daug svar
bų reikalų aptarti. Taipogi 
kviečiu garbes nariu* užsimo
kėti savu pažadėtas mokestis:
kviečiu ir vi-jj* tuos*, kntrieį1 
dnr neprigulit prie tos drau
gijos, kad atidūmė; ir priri- 
rašytumėt. Visi turime dirbti 
taip svarbų darbą našlaičių ir 
tautos labui. ■£»

. E. M., nnt rašt.

16 WEST-81DES.

I

KRUTAMI PAVEIKSLAI IŠ 
-LIETUVOS. Ą. į A.

BUS RODOMI

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

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

Kiekviena vakare prasidės
• 8-ta valanda. Nedėlioję prasi-į 
dės 6:30 vąkare.

AGNIEŠKA POCIENE
(Po tėvais Savickaitė)
25 metų amžiaus, mirė 

Vasario 5 d. 1920 2 vai. 
po pietų. «

Paėjo iš Suvalkų Redy- 
DO3 Alytų Apsk. Miraaia- 
vos parap. Talokių sod
žiaus. Amerikoj išgyveno 
7 metus.

Paliko dideliame nnliu
dime vyra Izidorių Počių. 
Laidotuvės atsibus nedė 
lioj vasario 8, j Dievo Ap- 
veizdos bažnyčia 9 vai. 
ryte, o U ten j šv. Kazi
miero kapinės.

Giminės ir pažjstami 
kviečiami dalyvauti Tildo 
tuvėse po num.

2027 S Union Avė.

Elena Baužiene
47 metų amžiaus, mirė 

► 5 d. 4:30 išryto 
Martino ir Agotos 

Karbauskų. Gimu* Kauno 
Gubern. Raseinių Apse. 
Gaures parap. Paliko di
deliame nnliudime vyra 
Juos* Bauža, vaikus Juo
zą ir Marijona.

Laidetevė* »*».
botoj Vasario 7. 8:30 ii- 
ryto ii namų 724 W. 17 
Street j Dievo Apvaizdos 
bažnyčia ir į šv. Karimie- 
ro kapinės.

GisdsM ir pejųstami 
nuofcrditai kviečiami da- 
ivvaun laiacruvesc

Vasario 
duktė Ii

i Lietuvos laisvės Paskolos 
Bonai parsiduoda sekančiose 
virtose:

Metropolitan Statė bankoje
22 gatvė n So.^Leavitt. ( . ________

••Kamiu- » la. 2235 Ko.i *Rodia Kaunas Kompanija.
Lravitt str. j

J ust i n M Hckevičio ofue,
2342 Ko. Is<nvitt «tr.

John ivik.iauno TMinkoje, 
2334 So. (takhty avė.

Aušros Vartą parapijom kle
bonijoj. : . ’

Taipgi galima užsirašyti L. 
L..P. bonų jmi«HM. .Toną Krot- 
»jU, A. Valunį,.^. Dūdą, .Janą 
Simanavičių ir^P. Cibulskį.

Katalikų Vienybes Ko-
miteu T. I I

i

i

CHICAGOJE BUVO PRO- 
KURORAS

Nulindęs vyras.

Pramato galą brangenybei.
y .y ■ ■ --

Aną dieną p-r (Hiicagą į 
Katuas City pravažiavo gene- 
ralis prokurorą- Paltner. <h?- 
ležinkolio ■Intyie «T?f«kO jį 

(drungni šalininkni.

Svarbu* susirinkimą* U IL 
Kryžiaus rėmėjų bus nedėlioję. 
8 d. vasario. 1920, tuojaus po 
pamaldų Imžnvtinčj^ uvet.

Visi nariai ir narė.-, taipgi ir 
norintieji įsirašyti kviečiami 
atsilankyti ir atsivesti savo 
dramnis Turima ImIihi «v«rKin— — *i
reikalų, kuriuos reikės aps
varstyti. Yra prisiųsta laiškui 
iš Centro, kurie svarbu kiek-: 
vienam išgirsti. Taipgi bus 
dalinami nauji 1920 metų 
ženkliukai, o 1919 m. bu* su
rinkti ir pasiųsti Centram

Taigi kurie dar turite 1919 
m 4**nldiuk»i«, malenėkitc jua.

gu«.
Tad mažėja kaip rurirginvu, 

tatai ų j prezidentus buri-‘taip ir mirtingumas. 
kr - - n >■ ■-»■****■• IT I • m ••y~*
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