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Talkininkai Pripažins 
Bolševikinę Rusiją 

• — - i 

Bolševiku kariuomene inejo 
• 

Odesson 

GEN. YUDENIČ APLEI- IPOPEŽIUS GAMINA RAŠTĄ 
DŽIA ESTONIJĄ. 

IR PRANCŪZIJA STOVI UŽ 
TAIKĄ. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ODESSĄ. 

Premjerai turės konferenciją. ! Dabar seka kova už Stavropolį. 

Bet pinigus palieka savo ar
mijos reikalams. 

Revelis, vas. 7 (suvėlinta) . 
— Esiontjog vyriausybė leido 
gen. Yudeničui aplėkt i Esto-
niją. Jis, tai padarys pasjtai-
kius pirmajai progai. -

Estonija jam leido kur pa
ti jikama iškeliauti, kuomet jis 

PRANCŪZIJAI. 

Be to. bus paskelbta enciklika. 

Paryžius, tas. 9.—Iš s Rymo 
laikraščiui Matin ^ pranešta, 
kad Šventasis Tėvas Benedik
t a i Penkioliktasis ruošia ko-
lektivį raštą, skiriamą katali
kę bažnyčiai Prancūzijoje. Tuo 
raštu visi prancūzai katalikai kia šiandie steigiama kaipo 

pafiko ' ' p r i t u t i n u ' š į a u r v a k a - l b u s Paraginti paremti Francu-[trečioji politikinė par t i ja Suv. 
rinei armijai fondą. zi<>os > * * * W * * 

Paryžius, vas. 9.—Praneuzi- į Londonas, vas. 9.—Iš Mask-
jos premjeras Millerand šia i vos bevieliu telegrafu paskelb-
savaite keliaus Londonan. Te-f ta to^r pranešimas: 
nai su premjeru Lloyd Georgėj " M & iškovojome kelią 
ir Italijos premjeru Xitti turės 
konferenciją. Bus padarytos 
radikalės atmainos atsinešime 
į Rusiją. 

Odesson. Iš Odessos briaunan-
ties ant Stavropolio mes už-
ėmėm Friedriclisfeld, Konstan-

įtinovka ir Blagodrftnii." 
Premjeras Millerand praneš." Reiškia, Odessą bolševiku 

jog Prancūzija pasirengusi pri- j rankose: 
paž in t i bolševikine Rusiją ir j Suvėlintos iš Konstantinopo-
padary t i taiką su bolševikais. j , i o ž i n i o g p r a n ^ a > k m l s V e t i m _ 

Abelnai imant įsitikinta, jog j Saliai Odessą apleido praeitą 
šiandie bolševiką valdžios n k - penktadienį, kuomet anglą lai
kas negali nuversti . Talkinin-Įvai per dieną apšaudė miestą, 
kn viešpatijoms atsipriklino j 200 sergančią ir 1.50 paoėge-
tohmesnė karė ir todėl neno- \]ių p a i m t a a m V r ikoniškan pre-
rima j a„ kariauti prieš rusą | k y b i n i n l a i v a n x a v a i I o e . 
bolševikus. _ *. .. , * j. 

Talkininku diplomatai 

<' visuose jos 

GOMPERS PRIEŠINGAS 
DARBO PARTIJAI. 

Sako, ta partija pakenksianti 
darbininkų reikalams. * 

Washing"ton, vas. 10. — A-
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas (Jompers paskel
bė, jog ji*, yra priešingas na*-
cijonalei darbo part i jai , ko-

yra 
nuomonės pripažinti Rusiją, 
nežiūrint to, kokia ten valdžia 
butų. Laikui bėgant patys ru
su gyventojai apsidirbs su bol
ševikais ir pasirinks sau tinka
ma valdžią. 

f 

Tokia nuomonė pirmiausia 
prigijo Anglijoje. Dabar prie 

BOLŠEVIKAMS PATEKO 
TALKININKŲ ATSTOVAI. 

Apie ta i gavęs žinių 
Litvinov. 

Palieka pinigus. 

Gen. Yudenič prancūzų mi
sijai indavė 270,000 svarų an
gliškų sterlingų ir 250,t)00 
suomių markių. Su tais pini
gais bus padengtos lėšos, sū
ri što^ su jo armijos perkėli
mu kitur . Nes jei gen. Yude
nič tuos pinigus butų išsivežęs 
su savimi, tuomet jo buvusie
ji kareiviai, butų palikę Esto-
nijoj be jokio užlaikymo ir 
šalies vyriausybė butų turėju
si daug nesmagumų. 

(Jen. Yudenič buvo suareš
tuotas, nes jis norėjo išdumti 
su pinigaįs. 

reikaluose. 
Ete to, tas pat laikraštis pa

reiškia, jOg popežius paskelb
siąs encikliką reikale atnauji
nimo sau t ikiu Vatikano su 
Prancūzija. 

» -

Vokiečiai mėgina suskaldyti 
talkininkus 

VOKIEČIAI IMASI KITO 
KIŲ PRICMONIŲ 

~ —. 

Norima pasėti nesutikimus. 
• 

Tas duoda progo s vokie
čiams dar. labjaus priešintiems 
talkininkams. *." 

Neutralių .šalių spauda pei-
!kia talkininkų žyitį. Sako, toks 
reikalavimas nesutinka su tei-

= -

PARLAMENTAS. 

Dabar kas kita. 
•• 

4 

Kuomet palikta pinigų, Es-
tonijos vyriausybei nebus var
go ats ikratyt i rusų kareivių, 

ar 

SUSIRENKA ANGLIJOS -

1 * * • • ' - • 

Lloyd George pasakys ką 
nauja. 

A. * 
• • ' • • ': 

London, vas. 10. — šiandie 
susirenka naujon sesijon Ang
lijos parlamentas. Parlamentą 
a t idarys pats karalius su kal
ba. Daugeli* indomauja, ką 
nauja pasakys karalius. 

Bet didžiausia doma atkreip-
ta į premjero Lloyd George 
kalbą. Premjeras kalbės šian
die a r rytoj . ' 

Valstijose. 
Sako, ta nauja par t i ja šalies 

rinkimuose ne tik nieko nelai
mėsianti, bet dar labai daug 
pakenksianti pačių darbininkų 
reikalams. 

J i s nurodo praeituosius lai
kus, kuomet daug kartų tokiuo 
pat būdu stengtasi pagerin
ti darbininkams būvį. Tr nie-
ko nelaimėta. • PASIDUOTI TALKI 

„ ejvl iP 
• . 

Hindenburgas nepasiduos. 

Londonas, vas. 94 — Vokieti
jos apsukrieji diplomatai dar
buojasi pasėti nesutikimus tar
pe talkininkų išdaviniu vokie
čių klausime. Anglijos p r e m j e ! Apsiginimo ministeris Noske 
ras, sakoma, nesutinkąs su są- i paskelbė savo nuomonę apie 
rašais, pasiųstais Vokietijai. talkininkų reikalavimą.' Kar-

Jei Vokietija atsiektų tą 
tikslą, tas išeitų jas naudai. 

VOKIEČIAI TARIASI NE-

tarnavusių šiaurvakarinėj 
^ Lloyd Georgo praneš parla-

T i k V i o * armijos trečdalis i l n e n t u i . , * i * ^ r a r ' ^ K u 

kareivių bus išvežta Arcban 

Gompers patar ia darbinin
kų organizacijoms f r pavie
niams darbininkam* politikos 
dirvoje darbuoties bepartiviai. 
Paremti rinkimuose senųjų p a r 

ti.j-ų kandidatus tuos, katr ie 
darbininkams prielankus ir *u/ 
atsidėjimu kovoti prieš ne-
prielankuosius darbui kandi
datus. -

Sako, dabart inis kongresas 
yra neprielankus darbui . Tad 

1 
NINKAMS. 

Anglija atmaino savo poziciją. 

Berlynas, vas. 9.—Vietos ofi-
eijalėse sferose vis aiškiau ir 
drąsiau kalbama ir rašoma, 

čiai s žodžiais nupeikė reikala
vimą ir mušė telegramą karės 
laivyno štabui Baltijoje: " N e i 
vienas vokietis nepasiduos tal
kininkams. " 

Toji telegrama palyti karės 
•laivyno viršininką admirolą 
von Trotha, kuris taippat rei
kalaujamas talkininkų. 

Finansų ministeris Erzber-
ger sako, jog visi gyventojai 
stovi su vyriausybe prieš tal
kininkų reikalavimą. 

Hindenburgas pranešė, kad 
jog talkininkų reikalavimas iš
duoti jiems parinktuosius vo
kiečių vadus nebus išpildytas, j jis nepasiduosiąs. 
nežiūrint to visa pasekmių. 

Čia iš Paryžiaus parkeliavo , 
ir Lud • 

\ 

tos nuomonės linksta Prancu 
zija ir Italija. 

Tiktai rusai 
didžiai priešinasi talkininkų 
politikos atmainai atsinešime j 
Rusiją. 

LENKAI VES TAIKOS TA 
RYBAS SU BOLŠEVIKAIS. 

Copenhagen, vas. 9.—Bolše
vikai paėmė nelaisvėn anglų, 
prancūzų ir italų misijas Sibe-
rijoje. 

Tokių žinių čia gavo bolševi-
reakcijonięriai k'u atstovas Maksin\ Litvinov. 

Apie tai jam pranešė ka'rės 
komisaras Trockii. . 

» 

Litvinov pažymi, kad su pa
imtaisiais misijų nariais gra
žiai apsieinama. 

Apsiėmė peržiūrėti taikos 
pasiūlymą. 

PAKILO BOLŠEVIKAI SA
CHALINO SALOJE. 

a_ 
Vladivostoke karės stovis. 

Varšava, vas. 9.—Lenkų už 
rubežinių reikalų ministeris Tokyo, vas. 9. — Saclialino 
Patek pranešė bolševikų užru-j saloje pakilo bolševikai. 200 
bežinių reikalų komisarui j japonų bolševikai apsupo ir, 
Tcbitcherinui, kad lenkai niie- matyt , juos išžudė. Japonija 

gels ko frontam Ki ta dalis bus 
pasiųsta pietinėn Rusijon, sa
koma. Novorosiiskan. Trečioji 
dalis kareivių pasiliks vietoje. 
Estonijos vyriausybė tiems ka
reiviams duos darbo. 

Su tokiuo kareivių padali
nimu sutiko Yudeničo štabas. 
* Pa t s gen. Yudenič iškeliaus 

Suomi jen. Gi iš ten, turbūt , 
Anghjon. 

ropoję ir pasakys Anglijos vy
riausybės atsinęšimą ypač į 
Rusiją, į Lenkiją ir, gal, j Pa-
baltijos viešpatijas. 

Parlamentui šiuo kar tu bus 
paduotos rišti svarbios prob-

Tą patį pasak*' 
dorff. * 

ir reikia į ji r inktkpr ieh n k h s v » k i ^ i į 1 § & " * » * ^ l ' ! n e r ' k " - ! H ^ u r g a s pažymėjo, ka« 
. ',..,.. . ; s ris, būdamas Parvzune, neap-jnei vienas vokiečių oficieras 

darbui atstovus. ..» .. T~2* -A I • 
' fsieme .pasiųsti savo vyri^uisy-i nepasiduos laisvanonai. 

bei talkininkų reikalavimo^- Kaip šianVlie vokiečių vy-
išduoti vokiečius. 

Lersner pranešė, kad Angli
jos premjera* Lloyd George 

GALUTINAS NUOSTOLIU 
APSKAITYMAS. 
• 

PASKELBTA MAŽIAUSIA 
UŽMOKESTIS- DARBI

NINKAMS. 

Akron, O., vas. 10. — Good
year Tire & Rubber Co. pas
kelbė, kad pradėjus kovo 15 
tos kompanijos darbininkams 
mažiausia užmokestis dienoje 
busiant i : vyrams $6 ir mote
rims $4. 

Washington, vas. 10. — Ka
rės departamentas paskelbė 

lemos. Ta rp tų svarbiausią i[galutiną apskaitymą ameriko-
vietą užima Airijos klausimas.Inišlcų kareivių nuostolių karė-
Pa*skui seka finansinis šalies i ję su Vokietija. I r t a ip : 
stovis, nacional izavimas ka
syklų ir geležinkelių. 

- * - ^ 

IŠVEŽAMI SINN-FEINE 

stovįs už sušvelninimą to re i-
IT 

kalavimo. 

riausybei .bus induota oficijalė 
ir formalė nota apie išdavimą 
vokiečių. Notą induos specija-
lis Prancūzijos atstovas Ber-
Ivne. 

PRAMATOMAS FINANSI- AMERIKONAI NESUTINKA 
v NIS KRIZIS. 

žuvo mūšiuose ir jūrėse 34,-! R a l b a a p į e ^ ^ j ^ _ ^ 
4. • 
Mirė nuo žais lu 13,960. ! " * * * * * * 

RIAI IS AIRIJOS 

QueenStown, vas. 10. — A-
ną dieną iš Airijos Anglijon 85 nuoš. pasveiko ir sugryžo 
karės la iva i^ išgabenta 70 su-j tarnybon) 215,423 
areštuotų sinn-feinerių. 

844 

Mirė nuo ligų 2a,738. j S p r i n g f į e i d , Mass., vas. 1 0 . -
j Mirė nuo 'k i tokių priežasčių A d f a ^ & kįį^9m8 

0 , 1 "" . I kongreso pirmininkas (jillette 
Sužeistų mūšiuose ( d a u g i a u j v n n ^ k a ( i I l m s ų š a l i a i ^ 

moja aršesnis finansinis kri-
zis, kaip toks yra buvęs J89o 

i metais. Tas galės įvykti del 

• SU JAPONAIS. 

Amerikonai stoję revoliucijo-
nierių pusėn. 

. 
Pražuvo musių metu (neimant 

•i 
Nuo krašto laivus palydėjo Į paimtų nelaisvėn, ka t r ie j a u h ^ v ^ į ž i n o n i ų ^aMiBUO, 

lakūnai lėktuvuose. Buvo pri- paliuosuoti) 
sibijoma, kad kaliniai nebūtų 
kar ta is atmušti i r paliuosuo-
ti. 

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

= 2 5 

lai pasitarsią apie bolševikų 
valdžios pasiųlymą taikinties. 
I r paskui apie pasekmes bus 
pranešta . 

Lenkai nori taikos. 

Ministeris Pa tek Lenkijos 
viršininkui generolui Pilsud
skiui pranešė, jog talkininkai 
nesipriešinsią, jei Lenkija pri-
imsianti pastarąjį bolševikų 
pasiųlymą ir sutiksianti tai
kinties. 

Patek pažymėjo, kad Angli
jos premjeras esąs prielankus 
taikai lenki) su bolševikais. 
Prancūzijos premjeras gi iš
vien veikiąs su Anglijos prem
jeru. 

pasiuntė sa lo n kariuomenę. 
Saelialin'cK salos viena pusė 

priguli Japonijai , kita—Rusi
jai . 

Japonijos vyriausybė ap
galvoja, kas padaryt i su Sibe-
rija, kurią užlieja . bolševikai. 
Norima išrišti klausimą: a r 
japonams visai pasi t raukt i iš 
Siberijos, a r paskelbt} karę 
bolš'evikams. 

• 

Vladivostoke karės stovis. 
Neina laikraščiai, uždrausti 
susirinkimai. 

• 

Japonai at idarė geležinke
lį tarpe Vladivostoko ir Ni-
kolsko. 

GRŪMOJA GELEŽINKELIE
ČIŲ STREIKAS. 

• 

Hines atsisako padidinti 
užmokesti. 

ščiausią laipsnį ir veikiai im-
sianti pulti žemyn. 

Užmokesties padidinimui jis 
pasiųlė sudaryti tarybą, ku
rion lygus narių skaitlius in-
eitų vyriausybės atstovų ir 

Washington, vas. 8.—Ketu-j darbininkų atstovų, 
riolikos geležinkelių darbiniu- ( J e M i n k e l i e ^ i a i a t m e t e 

kų unijų ir brolijų viršaičiai ir 
atstovai per keliaus dienas kon-
feravo su generaliu geležinke
lių direktorių Hines. Tartasi 
didesnės užmokesties* klausime. 

Paga l i a i s vakar direktorius 

pasiųlymą. 

Perilgai laukiama. 

tą, 

paskelbtas streikas. 
Kai-kurie -darbininkų atsto 

vai stovi už tai , karf palaukti 
su 

Geležinkeliečiai pasakė, kad 
tokia ta ryba per eiles mėnesiu 
fįvarstytų ir pasekmėje gal nie

k i n e s pranešė, kad jis atsisa- ko nepripažintų darbininkams^ 
ko padidinti užmokestį. Kon
ferencija tad per t rauk ta ir 
darbininkų atstovai patys vie
ni atlaikė konferenciją. 

• Ka ip šiandie įvyks jų pasku-
tinė konferencija if turbūt , 

Be to, Pa tek Pilsudskiui p a - | n " o pragaišties, kokią lenkams b u s į t a r t a paskelbti streiką. 
sakė, jog lenkų visuomenė, JIO. š a l» pagaminti bolševikai. * . 

r ... , , . Atmesta Hmeso pasiūlymai. 
Ispradzių lenkai mėgino sta- I»«WI«PJ««»». 

tyties prieš bolševikus, tikėda- Atsisakydamas padidinti 
mies gauti talkininkų pagelbą. užmokestį Hines pranešė jog 

Varšavos lenkų spauda pil- Bet kuomet tie pasakė gana didesnė užmokestis nereikalin-
nai stovi už taiką. Nes tai v ie- | to s pagelbos, nu ta r ta darbuo- ga. Nes maisto ir pragyvenimo 
natinis žingsnis apsisaugoti ties taikos klausime. (brangenybė pasiekusi aug-

ri taikos. 

Laikraščiai stovi už taiką. 

Tad t o k s a i ' sumanymas nie
kam tikęs. f » 

Toliaus jie pažymėjo, jog 
su padidinimu užmokesties ja^i 
ir. taip perilgai laukta—nuo 
praei to gegužės mėnesio. .v 

Geležinkeliečiai perniai no
rėjo streikuoti. Bet paklausė 
prezidento 'VVilsono pataruno 
palaukti . ; Prezidentas sakė, 
kad už kelių mėnesių pragyve
nimas atpigsiąs. 

Tečiaus tas nsįvyko. 

Kokios bus pasekmės. 

Šiandie ar rytoj bus žjnoma, 
ką toliaus praMės geležinkelie-
ėiai. Nuoraoniaujama., kad bmd«* k u r " k « s Pavojmgesnes 

del perdidelių darbininkų sta
tomų re ika lav imų/ 

Šiandie vyriausybė daug už
imta darbdaviais, katr ie su 
savo kombinacijomis grūmoja 
šalies gerovei, kalbėjo Gillette. 
Be nedaug atkreipiama domos 
į darbininkų unijas, katros y-

liai. 
• vAntai, sako, unijos grūmoja 
sustabdyti sukties geležinkė-

s t re iku 'po "kovo" l ^ k u c * ] 1 1 * r a t u ^ K ™ m ^ h"ilĮ P a" 
met geležinkeliai bus sugrąžin- d a r ^ ' * a h * atsidurtų baisiau 
ti privatinėms kompanijoms. Pavp.]un. 

L V v W i , vv, v Pr imindamas įsociialistą Ber-Bet didžiuma sako, kad sian- . , l t ., • .», . gerj kalbėtojas pareiškė jog 

Londonas, vas. 9.—Ameriko
niški jurininkai Vladivostoke 
buvo pakilę prieš japonų ka
reivius, katrie mėgino apsau
goti rusų generolą Rozanovą, 
kad tasai nepatektų revoliuci-
jonierių rankosna. 

Apie tai pranešta laikraščiui 
Dailv Mail iš Vladivostoko. 

(Jen. Rozanov buvo genera-
lis gubernatorius Vladivosto
ke'. Kuomet tą miestą užvaldė 
revoiiucijonieriai, jie mėgino 
paimti Rozanovą. Už jį užsto
jo japonai. Oi prieš japonus 
pakilo amerikonai. 

Visgi gen. Rozanov suspėjo 
pabėgti vienan japonų karės 
laivan ir išvažiuoti Japonijon. 

REZIGNUOJA SEKRETO
RIUS LANE. 

die streikui p roga yra kuoge-
riausia. J 

Čia manoma, jog generalis 
streikas įvyks už 72 valandų 
arba į dešimtį sekančių die-
n & Jei geležinkelių administra
cija nenusileis. 

kar tą prašal intas iš atstovavi
mo žmogus daugiaus negali 
sugryžti. Ta ip . sako "šalies 
konstitucija. 

UŽGINAMAS STREIKO 
GRŪMOJIMAS. 

ČERNOGORAI KOVOJA SU 
SERBAIS. . 

Washington, vas. 9. — Gele
žinkeliečių unijų viršininkai už 
gynė, kad darbininkai grūmo
tų streikuoti, kuomet jiems ne
padidinama užmokestis. Sako, 
bus ieškoma kitokią priemonių 
susitaikinti. 

Paryžius, vas. 9.—gernogo-
rijos užsienių reikalų komite
tas Neuilly praneša, kad andai 
aplink Podgoritza Černogorai 
susirėmę su serbais. Černogorų 
150 žuvo ir apie 300 sužeista. 

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

Washįngton, vas. 9.—Atsi
statydina vidujinių reikalų 
sekretorius Frankl in K. Lane. 
Prezidentas atsistatydinimą 
patvirtino. Covo 1 d. jis ap
leis kabinetą. * . 

Kalbama, jo vieton bus pa
skirtas Vogelsang iš Cąlifornia 
valstijos. ', 

Sekretorius Lane bus prezi
dentas Sinclair Oil kompanijo
j e 

SUSIRGO SENATORIUS 
JOHNSON. 

Washington, vas. 10. — In-
fluenza serga Califomijos se
natorius Johnson. 
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LUUTL VIV KATAIJKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina lraartteni Išskyros nedėldienlns. 

TOENTMERATOS KAINA: 
OHIGAGOJ I R r ž S I E N V J E : 

Pusei Metų >.••«•• S-50 
t U T . VALST. 
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lietuvių ir lenkų nuošimčiai žy
miai persikeistų: le^ikų sii-
mažėtų, lietuvių padidėtų. Te-
eiaus ir dabar spalio mėnesyje 
lietuvių priskaityta 83 mažiau 
negu lapkričio mėnesyje. J ie 
neatvažiavo i.š kitur, nes atva
žiuoti" negalėjo, tik" susiprato 
prisirašyti savo tikrąja tau
tybe. Tegu nelietuvių, tegu 
nors tarptautinė kariuomenė 
užimtų Vilnių ir pradėtų są
rašus wst i , tai lietuvių skai
čius keleriopai padidėtų. . 

Rašydami U} me*. turime su
sigėsti prisipažindami, kad 
šikšnotsparnio dvasiog mūsų 
tautoje yra begalinė daugybė. 
J u g dėlto ir Cliicagoje 1920 
metų sąrašas \ado tik 40 tūk
stančių lietuvių. 

Sveikatingumas Vilniuje po 
lenkais yra baisus. Iš kiekvie
no tukstančįo žmonių gema 19, 
jniršta 31. Tat reiškia, kad Vil
nius serga Prancūzijos liga, 
kuri daro daugiau Įkapių ne
gu vystyklų. • • 

Statistikos mokslas parodo, 
kad Vokietijos ateitis yra ka
talikystė, nes toje tatutoje kiek
vienas 1000*šeimynų turį 5,300 
vaikų, o kiykvienas 1,000 ne
katalikiškų šeimynų turi 3,700 
vaikų. Jeigu tat Vilniaus lie
tuvių šeimynos prisilaikytų 
katalikiškosios tvarkos, tai 
mųs nuošimtis veikiai pakiltų 
mūsų sostinėje. 

Gruodžio mėnesyje 1919 m. 
Vilniaus miesto taryba kalbėjo 
apie miesto ženklą arba her
bą. Miestas tą ženklą turėjo 
nuo seniai, t. y. 1T)68. Miesto 
ženklas buvo Šv. Kristupas 
raudoname* dugne. Rusai ir 
bolševikai buvo panaikina tą 
ženklą. Dabar taryba, grąžin
dama jį, svarstė ponų Stud-
iiickrfo ir Ruščic'o stfmany-
iuą uždėti lenkų baltąjį erelį 
ant Vilniaus miesto ženklo. 
Aiški buvo tųdviejų ponų 
mintis. Juodu norėjo, kad 
miesto taryba, priimdama jų 
dviejų sumanymą, tuomi pačiu 
pa >i rodytų norint prisidėti 
prie Lenkijos, Bet miesto ta
ryba ta sumanvmą atmetė. 
Ta i-gi mums 'džiaugsmas, kad 
Vilniau* miesto taryba nelink
sta prie. Lenkijos, nors yra 
h'iikų valdžioje. Panašaus bal
savimo galime tikėtis ir klau-
>ime prie ko prisidėti, prie 

• • ' 

Svarbus Pasitarimas. 

Nėra ką kalbėti apie toly-
mąją to miesto ateitį, kol a-
pie j j ir už jį ginčijasi Ljetu : 

va su Lenkija.Lenkai jo nori, 
idant turėdami daug turėtų 
da daugiau. Lietuviai jo nori 
dėlto, ka*d jis yra jų istorijos 
lopšys ir nugarkaulis, jų kra
što ekonominis centras, į kurį 
susibėga Lietuvos geležinke
liai, trumpai sakant Vilnius 
buvo ir yra Lietuvos sostinė. 

Nelemtas lietuvių budo pa
linkimas labiaus garbinti sve
timus blizgučius už Havo bran
genybe padarė, kad daugelis 
lietuvių sulenkėjo. Jie gyvena 
šiandien Vilniuje, bet skai
tosi lenkais. Tuomi lenkai į-
gauna priekabių savintis Liet, 

- tuvos sostinę. 
Tiršta primirkusi soči jai iz-

įiiu Lietuvos inteligentija nei
gė kariuomene. Susidarius 
centralei Lietuvos valdžiai 
Vilniuje soči jai izmo dvasia 
.sulaikė tą valdžią nuo sudary-
-mo stipriosv kariuomenės. Del-
_to Vilnius pateko bolševikams 
ir lenkams. 

Lenkai žino, kati be plebis-
-cito, t. y. be visu žmonių bal
s a v i m o Vilnius neteks Lenk i-
"jai galutinai. Dėlto jie labai 
~rių>estingai rengia plebiscitą 
. ta ip , kad jis išeitų jiems ant Lenkijos a r prie Lietuvos 
rnaudos. 

Kas mėnuo jie skelbia skait-
-lines apie Vilniau^ gyventojų 
-skaitlių sulig tautų. Lapkri-
—eini besibaigiant 1919 m. Vil-
-niuje, anot tų sąrašų, buvo 
-127 tūkstančiai $85 gyvento-
-jai . Iš jų lenkų buvę 71 tuk-

stantis 00S, arba 56 nuošimčiai. 
į Žydų buvę 46 tūkstančiai 307, 

arba 36 nuošimčiai, rusų buvę 
• - 4 tūkstančiai 27, arba 3 nuo-

~ šilučiai, lietuvių buvę 2 tūks
tančiai 9.50, arba 2 nuošimčiai. 

IJr trečdalis, balt gūdžią buvę 
"1795, arba nepilnai pusantro 

nuošimčio, kitų čia neminėtu 
tautų buvę 1196,1 arba 1 nuo 
v * * * 

siintis. 
Labai abejojama apie šitų 

skaitlinių teisingumą, nes pi r-, 
mose trijose tautų skaitlinėse 
priešpaskutinis skaitmuo yra 
O. Nejau-gi luitų tokis keistas 
susibėgimas. Rušjjos galybės 
laikais, kada prelatas Mjchal-
kevyčius užsakė lietuviams 
katalikams registruotis ir tam 
tikslui ateiti į bažnyčią, užsi
registravo daugiau dviejų tūk
stančių. Daugelis tarnų ir tar-

. naičiu, gyvenančių lenkų ponų 
namuose bijojo registruotis, 
kad neužsitraukus nemalonės. 
Ta pati priežastis dar didesnė 
dabar, kada netik darbdaviai 

f bet i r politiški miesto ponai 
yra lenkai. 

Jcigu lietusių valdžia laiky
tų Vilnių i ^ o rankose, tai 

Sausio 29 dieną š. ra. Lietu
vos Misyos bjlte NeV Yorke, 
257 W. Tlst St. įvyko pasi
tarimas tarp Lietuvos Misijos 
narių ir išrinktųjų Lietuvos 
Paskolos Komiteto dvylikos 
narių, kaipo artimiausių ir 
svarbiausiųjų Amerikos lietu
vių ir organizacijų atstovų. 
Posėdyje dalyvavo pp: V. Jan
kauskas, A. B. Strimaitis, 
Kun. J . Jakaitis, P. Jurgeliu-
tė r K. Krusinskas, B. F. Mas-
tauskas, K. Čtesnuiis, J . O. Sir
vydas, J . Romanas, L. Šimutis 
i r b e to keli svečiai ir Lietu
vos Misijos Biuro bendradar
biai J . Saliunas ir P. Norkus. 
Lietuvos Misijos Pirmininkas 
J. Vileišis sveikina visus pri
buvusius narius ir išreiškė 
jiems ir jų atstovaujamoms or
ganizacijoms padėką už suteik
tą jau ikišiol visokiariopą pa-
gelbą pravedimui Lietuvos 
Laisvės Paskolos . Amerikoje. 
Dar neatvykus visiems Misi
jos nariams, o vientik Kun. 
Jonui Žiliui, Lietuvos Pasko
los Komitetas yra nustatęs pa
matinius dėsnius šios paskolos, 
i r nežinant ar Amerifeos Val
džios bus tbkia paskola leista 
ar ne, šis Komitetas buvo pri
ėmęs, ant savęs, visą faktinę 
ir moralę atsakomybę už tą 
paskolą prieš valdžią, taip ly
giai ir prieš Amerikos lietu-

nios ir informacijos apie atlie
kamus paskolos darbus. Be to 
kiekvienam iš. direktorių pri
klauso teisė kiekvienu laiku 
prašyti ir gauti šių informa
cijų apie paskolos pravedimą. 

Toliaus susirinkusieji svars
tė eflę klausimų dėlei* jau at
liktųjų Misijos darbų ir .įvai
rius sumanymus, kas ir kaip 
reikia toliau daryti. 

Dėlei pasekmingesnio Pas
kolos rinkimo, nutarta- pra-
kalbininkus siuntinėti į įvai
rias kolonijas ir jiems atmokė
ti jų išlaidas .tame darbe. 

Bendrovės, kurios apart Mi-
sijosr dar Varo agitaciją <ffUo 
savęs, bttt atlygintos vienu 
nuošimčiu, sumos j u. surinktos. 

Tartasi apie atlyginimą sto
čių viršininkams ir visiems 
darbininkams. Pasirodė, kad 
tai butų nepakeliamos išlai
dos. Tokiems] uoliems darbi
ninkams bus suteikiamos do
vanos atminčiai jų pasidarba
vimo ' Lietuvos valstybės la
bui. 

Klausime ar rinkti aukas lai
ke bonų pardavinėjimo, pri
eita prie nutarimo, kad pirmo
je vietoje turi būti bonų par
davinėjimas, o aukų rinkimas 
turi būti antraeiliu reikalu. 
Prie to dar susirinkimuose pa
rengtuose bonų pardavinėji
mui, aukos tegalimos rinkti 

v i , visuomenę šiandien -įm\^ L i e t u v o s o r g a n i z a c i j o m s ar 
sie dalykai paaiškėjo. Paskola 
nėra trukdoma, yra stačiai 

Paminė
jimas. 

Cleveland, Obio išeina laik
raštis ""The Catnolic Bulle-
t in. , , 23 Sausio 1920 tas laik
raštis pačioje žymiausioje vie
toje patalpino ilgą ir gražų 
straipsnį "Lithuanian Treasu-
re Freedom of America," t. y. 
Lietuviai Brangina Amerikos 
Laisvę. Straipsnį parašė C. J., 
GechvelĮ C. S. V. v 

Reikia pripažinti, kad gar-" 
busis mūsų tautietis labai gra
žiai valdo plunksną rašydamas 
angliškai, ir kad jisai "labai 
pasitarnavo tėvynei. 

Neminėsime straipsnio turi
nio. Jis rašo lietuviams žino
mus daigtus, bet tie daigtai 
labai akyva žinoti angliškai 
skaitantiems nelietuviams. 

Ypatingai pasitarnavo auto
rius lietuviams tuomi, kad iš
aiškino skaitytojams, jog len
kai neturi' teisės savintis Lie
tuvą nei jos dalis, nei lenkų 
atėjūnais kolonizuoti lenkų po
nų dvarus. 

Straipsnio pabaigoje auto
rius išreiškia vilt], kad ir Su
vienytų Valstijų vyriausybė 
pripažįs Lietuvos neprigulmy-
bę. 

Su kaikuriais autoriaus sa
kiniais mes nesutiktume. Neži
nome, kodėl jisai pirmoje vie-

daleista, o atvykus ir kitiems 
Misijos nariams uoliai ir, ga
lima pasakyti, pasekmingai va
roma ačiū plačiosios Lietuvos 
visuomenės Amerikoj palai
kymui ir jos artimiausių va
dovų pritarimui. 

Sutinkant su Lietuvos vy
riausybės įgaliojimu, Lietuvos 
Misiją ir toliau varys pavestą
jį jai darbą, tečiau ji gerai nu
simano, jog pačios paskolos 
pasisekimas daug pridera nuo 
Siksto susisiekimo su Lietu
vos visuomene Amerikoje. To
dėl varydama paskolą Lietuvos 
Mdsija prašo susirinkusių at
stovų visame kame prigelbėti, 
kontroliuoti jos varomąjį dar
bą ir teikti visokių nurodymų, 
kurie pasekmingam jos prave
dimui butų naudingais. Tuo 
tikslu Lietuvos Misija yra pa-
siulusi ne rečiau Jkaip vieną 
kartą daryti šių dvylikos na
rių susirinkimą ir teikti jiems 
visų reikalingų žinių ir infor
macijų paskolos reikaluose.,Ži
nomą, į tokius ' susirinkimus 
gali būti kvečiami ir kiti as
menys, kurie aktyviai dėsis 
prie paskolos. 

Sutinkant su tokiu nusista
tymu, susirinkimas šiuo klau
simu x r a priėmęs šitokį nuta
rimą: * 

Susirinkę sausio 29 d., 1920 
m., Amerikos Lietuvių orgaiM-
zacijų išrinktieji 3 ir 4 gruo
džio, 1919 m., Lietuvių Pasko
las Komiteto direktoriai pri
ima domėn, jog Lietuvos Lais
vės Paskolos pravedimas turi 
būti atliekamas pačios Lietu
vos Misijos sulyg "Laikinos 
Lietuvos Vyriausybės įgalioji
mo, tečiau dėlei įjaskolos pra-
vedimo būdų, dėlei patikrinimo 
ir visuomenės kontrolės, ran> 
da reikalingu, idant jm rečiau 
kaip kartą j mėnesį Lietuvos 
Misijos butų laukiamas ,sių 
direktorių susirinkimas, kuria
me butų suteikiamos apyskai
tos ir visos reikalaujamos ži-

toje pastatė j š . L. A., o ne Su
sivienijimą Lietuvių Rymo-
Kątalikų Amerikoje. Bet tai 
yra tik mažmožiaį. Be tokių 
smulkių suklupimų neapseina 
nei vienas viešas patarnavimas 
*av0 tėvynei. 

čion bendroms bepartyvėms 
organizacijoms, pavyzdžiui 
Šauliams, Lietuvos Raudonam 
Kryžiui, Lietuvos Sargams. 

Kalbėta, kad reikia surasti 
kodaugiausiai kalbėtojų ir jų 
prašyti, kad^ jie .'pasišvęstų, 
sužiūrėta pora (lesėtkų kalbė
tojų . Čia, pat ant vietos pp. 
B. F. Mastauskas ir K. Čes-
nulis apsiėmė apvažiuoti Pen-
silvanią. Toks juodviejų pasi
aukojimas visų ir kartu Misi
jos buvo maloniausiai sutiktas. 
Pensilvanijos lietuviai dar iki 
šiol neperdaugiausiai paskolos 
stočių suorganizavo. 

Lietuvos Misijos Inior-
, macijų Biuras. 

Mūsų kareiviai degte degajsad 
pradėjus darbą. Pienas dėlei 
markių pardavinėjimo yra vy
riausybes patvirtintas." 

Iš priežasties metinių sukak
tuvių nuo laiko Lietuvos ka
riuomenės organizavimo pra
džios, Lietuvos Misija yra pa
siuntusi Kaunan Ministeriui 
Pirmininkui tokią telegramą: 

"18 priežasties metinių su
kaktuvių Lietuvos armijos su-
siorganizavimo, Lietuvos Misi
ja siunčia savo kariuomenei 
nuo Amerikos .lietuvių linkėji
mų greičiausia išvaduoti iš len
kų okupacijos užimtą Lietuvos 
teritoriją su sostine Vilniunii, 
kaip ji yra išliuosavusi jau sa
vo tėvynę nuo bolševikų ir plė
šikų vokiečių. Visose lietuvių 
kolonijose, kur teko Misijai bū
ti, čion gyvenantieji Lietuvos 
piliečiai be skirtumo partijų i r 
tautos, stato du pamatiniu rei
kalavimu, būtent sušaukti Stei
giamasis Seimas ir paliuosuoti 
Vilnius. Ypatingai paliuosavi-
mo lenkų okupuotos dalies rei
kalauja Lietuvos piliečiai, ku
rią paeina iš vietų, kurios len
ki} yra okupuotos. Visi noriai 
dedasi prie Lietuvos laisvės 
paskolos, šimtai siūlosi stoti 
laisvanoriais į Lietuvos kariuo
menę, kad savo šalį paliuosa-
vus nuo paskutinio priešo. 

Vileišis-Žadeikis-Žilius.'' 

PINIGtf SIUNTIMAS Į 
LIETUVĄ. 

Jei Norite? 
turėti gerą sveikitą, tai žiūrė-. 

BLAIVININKAMS. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS. 

Generolas Žukauskas pas
kirtas vyriausiuoju vadu ir 
Krašto Apsaugos ministeriu. 
Valstybės Tarybon priimti 
atstovai iš Mažosios Lietu
vos. Lietuvos karininkai pa
sižada kitų metų sukaktuves, 
nuo laiko susiorganizavimo, 
apvaikštinėti Vilniuje. 

Lietuvotf Atstovybė gavusi 
yra neoficijaliai iš rvauno nuo 
Jul. ^Bielskio, pro Berlyną, iš 
31 dieną »xausioyįitokią kableg-
ranią: ; 

' 'Lenkų Komisija atvyko 
tarties dėlei apsimainymo be
laisviais ir dėlei susisiekimų, 
i^enerolas Žukauskas yra pak
viestas vėl apimti vietą vyriau-

i siojo Vado ir Krašto, Apsau
gos MinisteVio. Atstovai iš Ma-
žiosios Prūsų Lietuvos yra pri
imti Valstybės Tarybon. Sau-
*sio šeštą dįeną Kaunas yra ap-
vaikštinėjęs pinna"s metines su
kaktuves nuo Lietuvos kariuo
menės susiorganizavimo. Tose 
iįkilmėse dalyvavo Anglijos ir 
Amerikos Misijų atstovai, vy
riausias vadas ir štabas, taip-
pogi karininkai nuo fronto. 
Kįekvienas karininkas tvirtai 
pasižadėjo švęsti kitų metų su
kaktuves Vilniuje. Didžiausia 
užuojauta (ovacijos) ir prita
rimas buvo reiškiami .Ameri
kos lietuviaįm^ Lenkai sp^ja, 
kad gal but uį j^f t imĮ. i r todej 
koaceutruo j ^ , ^yo : k*i'fįp#*ęnę. 

Sulig šiol dėjome visas pas
tangas, kad panaikinus svaiga
lus. Tą tikslą jau atsiekėme. 
Smuklės, šioje šalyje, jau pa
naikintos. Alus ir degtinė jau 
nevalia teisėtai pardavoti. Vi
sa šalis tapo sausa, blaiva, (ili
tuokliai susimažino ant tiek, 
jog daugelį pataisos aanrĘf ir 
kalėjimų valdžia jau uždarė ir 
dar daugiau žada uždaryti. 
Blaivininkai privalome džiaug
tis ir Visagaliui dėkoti, jog Ba-
ebo dievaičio pančiai jau subi
ro. Neviena šeimyna, kuri per 
girtuoklybę nieko kito nematė, 
išvys dabar blaivios saulės 
spindulį. 

Dabar jau turime pradėti 
naują darbą. Darbą, kurs yra 
nemažiau reikalingas. Mūsų 
priedermė, prohibicijai įvykus, 
yra supažindinti žmones su 
blaivybės dora. Žmogus nepri
valo but blaivas tik dėlto, kad 
jis negauna svaigalų, bet kad 
pratintis krikščioniškose dory
bėse. Kaipo krikscionys-kata-
likai privalome ištikimai pildy
ti šalies tiesas. Prohibicijos 
tiesos yra jau nūnai dalimi 
šios šalies konstitucijos. Jos 
privalo but visų pildomos. Už
laikydami jas lavinamės blai
vybės dorose. Taigi dabar mū
sų naujo darbo diri>a. Dirva 
plati, prakilni ir šventa. Dory
bės nevien viršgamtiškos-supe-
rnaturalės, bet ir naturalės 
mums būtinai yra reikalingos. 
Be jų žmogus negal but žmogu
mi pilnoje prasmėje. Ūkinin
kas dirbdamas savo žemę, vi-
sųpirma stengiasi prašalinti ne 
geistinas žoles. Jas išrauja su 
šaknimis. Prirengęs gerai že
mę, tada tik sėja į ją gerą sėk
lą, tikėdamas sulaulfti gerų 
vaisių. 

Mes ir-gi jau išrovėm ^ savo 
dirvos usnis ir piktožoles,dabar 
pradėkime- sėti gerą sėklą— 
blaivybės dorą. 

Netrukus apyaikščiosim sa
vo metinę šventę, grabnyčių. 
Pasirūpinkime, kad ją šiemet 
dar škilmingiau apvaikščiotu
me. Eikime visi toje dienoje 
arba sekančiame sekmadienyje 
didžiausiais būriais prie šv. 
Sakramentų. Vertas daryki-
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riuose yra virškinamas ir jis 
tokiu būdu suteikia tas dale
les, kurios reikalingos -y r a or
ganizmui. 

Virškinimas—svarbus daly
kas; o kada viduriai sugenda 
ir pasidaro nešvarus, tai iš to 
gali atsirasti kitokių pasek
mių, labai blogų r o dažnai ir 
pavojingų sveikatai. 

Taigi, jeigu jus vargino ši
tos silpnybės: galvos skaudė
jimas, stoka apetito, nelinks
mas ūpas, rukštuim s bfrnoje, 
jeigu liežuvis pasidaro baltas 
ir imate žaksėti, suspaudžia 
širdį, jeigu nusilpstate ir nėra 
noro dirbti, tai žinokite, kad 
vis tai del nešvarumo vidu
rių. Neatidėliokite, bet būti
nai tą patį vakare prieš^-mie-
gą suvalgykite tris saldaines 
Partola, kurios per naktį iš
valys virškinimą nuo Medin
gų elementų įr prašalins visas 
tas silpnybes. Ant rytojaus 
atsikelsite sveiki. 

Kiekvienuose namuose turi 
būti visados saldainių Parto
la. Gaukite jų dabar išanksto. 
Visa dėžutė tų saldainių. kaš
tuoja $1.00. Už šešias dėžutes 
tiktai 5 dolieriai. 

Adresuokite laiškus tiesiog 

Visi nori saviškius Lietuvoje su
šelpti. Bet ligšiol sunku būdavo prie 
to prieitff Tiesa, pinigu persiuntimui 
buvo du būdu. Vienas Lietuvos Misi
jos atgabentais Lietuvos pašto ženk
leliais, o an t ras per Lietuvių Preky
bos Bendrovę tam tikromis perlaido
mis. Bet abu būdu nors ir teisingu, 
visgi buvo nepigus, ir taip išrodė, kad 
žmogus pinigų siuntime jais naudo
tis tegalėjo vien tik iš, bėdos, kad ki
tokio budo pinigų persiuntimui ne
buvo. 

Lietuvos "valdžios stampomft atsi
eidavo lietuviams auksinas 2 5 cen
tai, o per Lietuvių Prekybos Ben
drovę siunčiant už Amerikos dolerį 
duodavo pi'rmiaus po 20, o paakinus 
po 25 auksinus, kuomet piniginė kai
na ant biržoą stovėjo daug žymesnė. 

Lietuvos valdžia dėlto taip bran
giai savo auksiną, pardavinėjo, kad 
j ; skaito standardine arba aukso kai
na, kuri žinoma daug brangesnė, ne
gu kad poperlnių pinigu. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė laikė
si savo nustatytos kainos dėlto, kad 
tų pinigų siuntimas buvo surištas su 
gana . dideliu rizikų ir išlaidomis. O 
kiekvieno biznio įstaiga kaip papras
tai rizikuoja, tik tenai, kur gali pel
nyt, kad jeigu vienas kitas siunti
nys dingtų, tai kad tuos nuostolius 
galima butų padengti iš likusio iš 
biznio pelno. Taip buvo »ir daryta. 

Dabar nėra jokio riziko. 

Dabar dalykai pinigų persiuntimo 
jau taip išsidirbo ir susitvarkė, kad 
nėra jokio riziko pinigų persiuntime 
per Lietuvių Prekybos Bendrovę. 
Kiekvienas centas per viena mėnesį 
yra išmokamas Lietuvoje. Ta gva-
rantuoja Lietuvos bankai. Dėlto kad 
palengvinus lietuviams sušelpti sa
vuosius l ikusius/ Lietuvoje. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė pasiryžo kiek tik 
galint kopigiausia suteikti savor pa
tarnavimą. Ir dabar persiunčia į 
Lietuvą pinigus- tokiomis kainomis: 
Liki 100 dolierių persiuntimo sumos 
išmoka Lietuvoje po 50 auksinų už 
dolerį. 

Siunčiant daugiau šimto, išmoka u/. 
kiekvieną doleri po 60 auksinų. > s 

Dėlto tokis papiginimas .padaryta, 
kad dabar pinigų siuntimo reikalai 
pilnai paaiškėjo geriau susitvarkė 
susiekimo su Lietuva budai, ir geriau 
sutvarkytas Lietuvoje tų pinigų pri
statymas adresatams. O kaip tamis-
tonis jau žinoma, Lietuvių Prekybos 
Bendrovė norėdama iš biznio daryti 
pelną stengėsi visuomet kiek galipt 
geriau ir prieinamesnėmis kainomis 
savo tautiečiams ir kostumeriams pa
tarnauti . 

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
120 Tremont Street, 

Boston, Mass. 
( \ pirą i > i 11 imas) . 

APTEKA PARTOSA 
160 Second Ave. 

New York. 
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Pasiūlome Naujus TeatraJius Veikalus 
i i i •' i i ' ' • • ' " I . T i ^ 

"GIMS TAUTOS GENIJUS" 
Drama I I dalyse. 10 asmenų l6šia. 

KAINA 30 CENTŲ. ' 

"KANTRI ALENA" 
6 veiksim], 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka

reivių, pasiuntinių, tarnų. 
KAINA 35 CENTAI. 

"DESENZANO MERGELE" r 

3 veiksim] drama. 19 lošėjų (merginų). 
KAINA 20 CENTŲ. 

• • 
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Draugas Publishing Co., 
1800 West 46th Street Chicago, Dlinois 
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LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS 

Skiriamas Koperacijos Reikalams. 

Lietuviams labai pravartu susipažinti' su to laikraščio 
turiniu, ypač užsiimantiems prekybą ir pramonė i r tems 
kure interesuojasi* taig dalykais. v 

Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu. 

Turime 2 ir 3 num. '.* 

*' DRAUGAS'' PUBLISHING CO., 
Į 1800 W. 46-th Street, Chicago, UI. 
iiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii 

IŠ LIETUVOS GAUTA 

"DRAUGIJA" 
lledaguojaina lietuvio mokslavyrio Kun. A. Dambrausko. 

Galima gauti kompletus (nuo 1 iki 12 num.) 1919 m. 
Turime tik 30 egzempl. 

KAINA KOMPLETO — $3.00. 

Norėdami įgyti, kreipkitės į 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46tli Street. 

fr7j----|T1 UTĮ—--- įįf-H^įTTįį 

Chicago, III. 



, 

Antradienio, vasario 10 1920 
- - - — 

< 

* 

• 

— — — — 8 — i — — — 
• 

PKgUSSS , 
J » ," ' t f 

L
» • • • • • » • ' » • » • • » » ^ ^ » M » M » • • • • , • • » • • » • ! • • » • — m ^ t ^ m • • • « • } { 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
L. R. K/REM. KAMPELIS 
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Darbas varomas pirmyn. 
Pereitoje savaitėje paskelb-

. tas dovanų rinkimas turėtų bu-
9 ti vykdomas liet. kolonijose su 

visa energija. Nes tos dovanos 
neis kam svetimam, tik mūsų 
kraujo broliams, kurie kovoja 
už Lietuvos laisvę, deda savo 
galvas, kad tėvyne paliuosuoti 
nuo aršiausio mūsų amžino 
priešo nagų. Taigi reikėtų įlo
ti visas pastangas, kad tik kuo-

- daugiausia surinkus tų dovanų. 

žuvusių kareivių. 
Širdingas ačiū lai būva už-

tokį pasidarbavimų. Patartina 
ir kitoms lietuvių kolonijoms 
pasekti šį gražų pavyzdį. 

Aukotojas. 

KINGSTON, PA. 

• 

* 

• 

? 

* 

* 
g 

Lietuvaičių darbas. 

Visada ir visur buvo ir yra 
priimta būdas, kad merginos 
— motervs aukodavo savo ša-
lies ginėjams kokias bent do
vanas, kurias gavę kareiviai 
suprasdavo, kad netik jie kovo 
ja už laisvę, bet ir jų užpaka
lyje stovi kitokios rųšies ka
riuomenė, kuri juos pastiprina, 
priduoda jiems d ra. sos narsiau 
kariauti. Kiekviena lietuvaitė, 
aukodama dovanų Lietuvos 
laisvėvS ginėjui, prisideda kar
tu prie Lietuvos apgynimo nuo 
priešų, nes kareivis, gavęs do
vanų, įgaus daugiau drąsos, 
žinodamas, kad ten toli už ju-
rių-marių gyvena jo sesutės 

i 

—broliai, kurie jį atjaučia ir 
jam drąsos priduoda. 

Sveteliai. 

Liet. R. Kr. skyriai, kurie 
buvo gavę sveteriams vilnų, 
jau grųiina juos numegztus. 
Daugumas skyrių prisiuntė 
numegztas gražiai paneiakas, 
kokių butų sunku net krautuvė
se gauti. Aėiu gerbiamoms lie
tuvaitėms už jų padėta triūsų. 
Kurie skyriai norėtų gauti vil
nų daugiau, lai kreipiasi Cent-
ran. 

Atskaitos. 

Pereitų savaitę išsiuntinj>-
joni atskaitas.Kurie skyriai bu 
tų negavę, lai kreipiasi į Cent
rų ir tuojaus išsiųsime. 

Dar prie dovanų. 
Renkant dovanas, butų pata

rtina, kad pirštinės ir paneia-
kos nebūtų storos. Plonos yra 
daug geriau. Siūlų paimti 24 
numerio. Paneiakos turėtų bū
ti 11 numerio. Skepeciukės 
baltos ir tt. Patartina, kad kio 
kvienas skyrius surinktų skait
lių aukotojų ir surašę vienas jų 
nupirktų daiktus wholesale kai 
nomis, gi paskui, išskaitliuotų, 
kiek kiekvienam reikia pinigų 
sudėti. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas: 

J. Tumasonis. 
L. R. Kr. K. Seki. 

456 ffrand St., 
Brooklvn, N. Y. 

Užsimezgimas valdybos par
davinėti Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonus įvyko laike pra
kalbų gerb. kan. kun. J. Lau
kaičio 21 d. gruodžio, 1919 po-
bažnytinėj svetainėj. Graži, 
jautri svečio kalba tarpe klau
sytojų sukėlė tokį prakilnų 
upų, kad žaibo greitumu su
mėtė $375 dolierių aukų, stei
gimui mokyklų Lietuvos 
pakraščiuose. Ant galo atėjo 
visiems į mintį rinkti valdybų 
pardavinėti Lietuvos L. Pas
kolos bonus. 

J pirmininkus pateko — S. 
Paukštis, į rast. A. Sodeika, į 
kasininką — Pranas Burba. 
Kasos globėjai: M. Janulevi-
eius ir S. Matulevičius. Išsis
kirstėme visi pilni užganėdi
ni mo. 

Vasario 6 d. minėtos valdy
bos įvyko pirmas susirinkimas 
pobažnytinėj svet. Nepoilgo at
ėjo dar po du atstovu nuo 20 
dr-jų ir organizacijų. 

Visųpirma prakalbėjo vieti
nis klebonas, kun. J. V. Inčiu-
ras, ragindamas visus stoti į 
prakilnų darbų. Paskui prabi
lo i visus pirmininkas ir pra
sidėjo svarstymas budo, pasek
mingo išpirkti kuodaugiausia 
L. L. P. bonų. Nustatyta vie
tos stotis, rinkikai ir kviesti 
Lietuvoj Midijų. Oaruv prie
lankų atsakymų, sušerti 20 d. 
vasario toje pačioje vietoje ir 
nustatyti būdų pasitikimui 
Lietuvos Misijos. 

Ta i-gi kviečiami yra kaip 
valdyba, taip ir atstovai nuo 
dr-jų ir organizacijų stoti be
šališkai į darbų, kad galėtų 
pasidžiaugti nevargusi Lietu
va ir turėtumėm užsiganėdi-
nimų mes patys, Kingstonie-
čiai ir apylinkė. 

Girbutis. 

BLAIVININKAMS. 

DUQUESNE PA. 

I 
/ 

\ 

L. R. K. rėmėjų skyrius ren
giasi gražiai paminėti Lietu
vos kareivius, žuvusius karės 
lauke. Už jų dūšias bus pa
maldos Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje, Homestead, 
Pa. vasario 26 d. Surinkime 
aukų užpirkimui Sv. mišių 
pasidarbavo Ponia Sargunie-
nė. 

Žemiau "paduodu vardus au
kojusių: P. Jankauskas 75c. 
Po 50c: A. Lekavičia, A. Od-
minis, P. Sargi unienė, U. Bu-
gailienė, T. Jakubauskienė, O. 
Butkienė, D. Žalienė. 

Po 35c.: K. Radzevičienė, P. 
Bražinskas, L. Norvilienė. Vi
so auriiikta $5.00. Tni-gi mel
džiame visų atsilankyti tų 
dienų ir pasimelsti už dužias 

LAIŠKAS "DRAUGO 
REDAKCIJAI. 

Cliicago, 111., 
Sausio 29 d., 1920 m. 

Gerbiama Redakcija:— 
Labai butų malonu, kad ga

lėtumėt paaiškinti per gerb. 
dienraštį "Draugų" ši klausi
mų : 

1918 metuose Jo Malonybė 
Šv. Tėvas, Ryme, buvo pasky
ręs vienų nedėldienį rinkti au
kas po visas katalikų bažny
čias sušelpimui lietuvių, 
nuo karės nukentėjusių. 

Aukos buvo renkamos taip
gi ir lietuvių bažnyčiose, bet 
neteko patirti, kaip ir kokiais 
keliais tie pinigai buvo Lietu
vai priduoti: ar jie buvo siun
čiami per Tautos Fondų, ar 
atskiras buvo tam tikras fon
das, ir ar Lietuva gavo tuos 
pinigus. Žinoma, kad aukos bu
vo renkamqs, bet jokių atskai
tų nebuvo matytis. 

% Su pagarba, 
J. J. Palekas. 

Atsakymas. Apyskaita bu
vo patalpinta "Drauge" No. 
1, '1920 metų. 

I II M I I I I ws.s. 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) A 

bės prižadus, ir maldaukime 
užtarymo ant toliaus. 

Su metine švente rišasi blai
vininkų savaitė. Pagal mūsų 
įstatus kiekviena blaiv. kuopa 
privalo iškilmingai apvaikš
čioti blaiv. savaitę' vasario 
mėnesyje. Laike tos savaitės 
tur but surengti bent trys va
karai su tinkančiomis pramo
gomis "T. R." labui. Privalo 
.gauti kodaugiausia naujų na
rių; rinkti aukas rr prenumera
tas savo organui. 

Šiemet turime dyįgubų prie
dermę pasidarbuoti savo orga
nizacijos labui. Pirma šioje 
šalyje išjudinti labiau veikimų. 
Mat pas nekurias kuopas, pav. 
Conn., 111. New. York, Penn. 
valstijose blaivybės darbai 
kaip ir užsnūdo. Bet turime 
viltį gabiuose veikėjuose esan
čių tose kolonijose, kad jie tuoj 
blaiv. veikimų atgaivįs, stver
sis platinime blaivybės doros. 
Pasirūpins, kad kuopos kas 
greičiausiai užsimokėjusios pri 
siųstų savo duokles į centrų. 
Mokestis į centrų nuo praeito 
seimo jau po 10 centų į mėne
sį. . Nuoširdžiai prašome, kad 
visi ne tik užvilktas duokles, 
bet iš kalno užsimokėję visas 
veikiausiai į centrų siųstų. r 

'' Tautos Rytas'' negalėjo re-
guliariai išeiti del stofeos pa
dengimo lėšų. Dabar jau se
nas bilas atsimokėjome bet iž
das dar vis tuščias. Papildy
mui iždi panelė V. Varž. paau
kojo penkis dol. auksu "meš
keriojimui." Pradeda jau dolie 
riai plaukti. Netrukus bus 
1' meškeriojimas'y padarytas. 
Prašytume kuopų, kurios tur 
knygelei* trumpa laiku jas iš
parduoti ir kartu su pinigais 
centro" pirmininkui sugrųžinti. 

(ieistiiia, kad kiti apskričiai 
panašiai "T. R." pramogas 
ir tt. ir-gi padarytų. Turė
dami didesnį kapitalų pagerin
sime "T. R.", išleisime apie 
blaivybę knygeles... 

Antra priedermė, kurios dė
lei turime sukrusti veikime, tai 
musų tėvynėje esančių brolių 
labas reikalauja. Savo veiki
mu turime žengti Lietuvon, ten 
jiems blaivybę platinti padėti. 
Jogei Lietuvoje tas darbas rei
kalingas kiekvienas sugrįžęs 
tikrina. 

Toclel broliai ir seserys blai
vininkai sukruskite prie naujo 
darbo blaiv. doros pieno. Laike 
blaiv. savaitės gaukite daugiau 
blaiv. kareivių. 

Švęsdami metinę šventę pa-
sirbilykime kuom esame, o ir 
negaiškite su į centrų siuntimu 
mokesčių. Netrukus musų dar
bo vaisiai praplis netik čion, 
bet ir Lietuvoje. 

Kun, P. J. J. 

VARGONINKAS. 
Esų jaunas vargoninkas paieskau 

vietos prio , Katalikiškos parapijos, 
f Jeigu kuriam iš Geri. Klebonų' bu
čiau reikalingas malonėkite atsišauk
ti i 

"Draugo" Adm. 
1800 tT. 48 Street. 

P. A. 

MERGAITES 

|6 metų ir suvirs pastovios 
Vietos Šviesiam 
Svariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos S abato j 

$14 Savaitėj mokimmtės 
Nuo fitukio $1G iki $25 , 

Atsišaukite 
SupermtenUents Oft'iee 

Sawyer Biseuit HJompany 
1041 — 104& W. Harrison 

• 
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R E I K A L I N G I ! V Y R A I , 

Pr ie Hotelio-jtlirb.ti v ir tuvėj , lun-
drėj ir ant vardo. 

Gera mokestis ir valandos. 
Ats i šauki te : 

Mr. Peters 
Employment Entrance 

Congress Hotel 

= S T B M B B M 

LIETUVIŲ KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE, 
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus: 

1) Siunčiame prekes-tavorus 
Lietuvon ir kitur; 

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvę ir kitas šalis; 

3) Važiuojantiems» Lietuvon 
parūpiname paspartus, lai
vus, affidavitus ir t. p. 

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

5). suieškonie giminės Lietu
voje; 

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai beatly-

R E I K A L A U J A 

Reikalingas patyręs "Bučerys, l i e 
tuvis. Kreipkitės 

Tclcpiume Melro.sc A r k 1T40. 

VARSAVINGSSTAMPS 
138UEP BV THE 

UHITEP STATES 
GOVERNMENT 

m 

REIKALINGI LBIBERIAI. 
Atsišaukite Polk St. Viaduct. 

Poik ir Ganai Gatvių. . 
I" ZZZZ 

KKI&AUBTGI. 

Apprentice moulderiai ir core-ma-
keriai. Turi būti tarpe 16 ir ,21 metų 
senumo. Gera užmokestis ir greitas 
palcylimas. Labai gera progų išmok
ti vorai apmokanti u matu. 

Atsišaukite. 

Jos, i%. Bradj Fouiiclry Co. 
45th St. & S. Wcstern Avcnue 

T 
m • i. . - » i •• . . . * -W 

Reikalingas vyras del paprasto fa
briko darbo, pastovius darbas 50c. j 
valanda H valandos darbo. 

Darlijig & Co. 
4201 S. A&hUuui Avr. 

• > 
lleikalingi prie visokio landės 

darbo. Geros valandos; graži vie
ta ir geras burdas. 

Atsišaukite: * 
Laundry Managsr ' 

Employment Entrance 
Congress Hotel 

ginimo. • . 

Turint svarbių reikalų vi
suomet kreipkitės prie: 

BALTIC CONSULTATION 
BUREAU } 

105 W. Monroe St., 
Chicago, IU. 

Telefonas, Majestic 8347 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

PARSIDUODA 
• EXTRA! 

Parsiduoda vyru ii* moterų dra
bužių krautuve, verta apie $10.000.00 
ant greitųjų parduosiu už $7,000.00. 
Atsišaukite j 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 44 Street Chicago. 

T* ' 
— 

OR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Oonrt 
Bes. 1828 W. 49 Aveone 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
— . . 

5T5TEn 

•J 

Dr. i. E. MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
Koselande: 1S90S 8o. Mlchlraa Af. 

TeiefMUM PKllman U» to Pallmaa 11M 
Chicago j : 4619 So. Wood 8tr. 

Tik Ketverto vokake nuo 8:30 Iki 7:#0 
TdtfMMM TarSa « S . 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C U I K L I t G A S 
Ofisas (r Gyvenimo vtet.%, 
S252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: »BUO S iki 
4 po pietų: nuo 7:30 Iki t:S0 vakaro1 

Telefonas l a r d s Ž54I 
Ofisas: 4712 So. Ashland A ve. 
VaL 4:80 iki 7 v. vak. 

Telrfeaas Drover 7S4S 
• . . Į • ' ' • r • = 

Vyru ir Moterų RUDŲ Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mūsus istema ir mokymo būdu jųs 
trumpu laiku išmoksite viao ama

to-
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną, ateiti bile ko
ki uo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Tati..::;: ''".mmos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuris^ 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STKKET, CHICAGO. 

Kampas Lake St , ant 4-tų lubų 

te 

Tel. Drover 7042 

Dr. C Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 0 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

m» - - • • - • 

DR. W. A. MAJ0R 
Telefonas Pullman Cl 

GYDYTOJAS EB 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 MichJgjMB A v e 
Adynot 8: t l Iki 9 Išryto — 1 iki 
S po pietų — 6:81 lkl 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lkl 11 Išryto 

s f • • • - - - - • • - - - - > 
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UAl lCi lSNAI . 
žmonis išvažiuodami laukan, neku-

rle del kitų priežasčių pavedė mums 
pardavimui keletu puikių mūrinių na. 
mų sulyg sius mados budavoti, ne-
kurie mediniai, turi būti greitai par
duoti už , pigiausia kaina. 

Kurto manote ištikrųjų pirkti na
rna, tai čionai viena iš geriausių pro
gų. 

Kasykite ant žemiaus paduoto ad
reso, o reprezentantus atvažuos j na
mas ir parodys kųr tos propertes ran 
dusi. Adresuokite: 

• 
- "Draugas" Publ. Co. 

1800 IV. 46 Street. 

Pluksnos 

79c 

PARSIDUODA bučernė ir grosernė; 
gera proga kuris myli padaryti pini
gų parsiduoda pigiai, nes savininkas 
išvažiuoja ant farmų. Jeigu, nedaug 
pinigų turi, flfeli gauti ant lengvo iš
mokėjimo. 

2611 \V. 44th St., Chicago, 111. 

DARGENAS 
Parsiduoda namas su hardware 

store, viršuj yra vienas pagyvenimas, 
apačioje krautuvė, ir pagyvenimas, 
užpakalyj didelis garadžius ir šandė. 
Vieta gera. Netoli lietuvių šv. Anta
no bažnyčios. 

J. EIDINTAS, 
1421 So. 49th Cl. Cicero, UI. 

P. S. Namas pigiai parsiduoda del 
priežasties išvažiavimo j farmas. 

| /J.P.WAJTCHES 
ATTORNBY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 

^ ^ • • • ^ » » » » » » * » » » » » » » » » " * • • « 
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stempat 

Ketvertais ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolal, valkams drabo 
Mal. Hebės Ir jakutėa. 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

21 SO. LA SAI.LE STREET . 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6998 

CHICAGO, ILL.* 

- S 

«» 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Graborius patarnauju, laido.-

tuvėse ko piKiausia. Reikale meldžiu at-
•rilaukti, o mano darbu buaMe už?an4dlntl. 
2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 

TeL Canal fllM. 

DR, S. BeiS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—h ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

STREET 
i 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHINGTON 
Rambaris «09 

TeL Central M78 
Gyvenimas, 812 W. SSrd St. 

TeL Tards 4«S1 

» l « > l l » « > l » » » « < • m » i « » » » • » | 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32ro St , Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

nlškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
lkl 10, nuo 12 iki 2 po plet, nuo • 

Iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet J 

Telefonas Tards 987 
• 

^jiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiHiiiiiniiniiiiiiiiiiiĮĮ i 
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PLUNKSNOS. 
tiii i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiiimiiiiii i i i i immi 

PINIGUS LIETUVON 
J A U V E L S I U N Č I A M 

... 

s i 
V 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law * 
106 W. Monroe, Cor. Clark 
Room 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

t 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2290 J 

I 

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas 

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų 
SM 

pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-

giaus negu visi kiti ir už "pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 
i 

ro» voim STOMACrfs HM 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NiC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptiekoriua 

' 1 .11 I 
a ^ ^ @ ^ ^ ^ ^ ^ % ® ^ ^ ^ a ^ ® ^ ® ^ a ^ ® ^ ® - > ^ 

Resid. 238 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarkct 3544 

OR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriško, Vyrišky 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover' 2693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
ifc'^foWftfr®faW&Q&mV%&ty&^&&&'W*% 

" ' ' • " '• ••• - i ' ' • " = - • " • • • • • ^ C 

TeiefomM Ful laau 86*jK 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Dentistas 

10S6T 8 o . M i c b i g i M , 
111 

TALaNPOSi S Iki S rakars. 

t6*» »»»«• — » • • « • m —1 

Dr • M* Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHIOAGO, n.LINOIH 
Telefonas Yards 6632 

Valandos: — S iki 11 iš ryto; 
6 po Pietų lkl 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

* 

- N 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

Su 

418 W. Market 
rottsviUe, 

visomis Ilgomis priima 
Nuo 8 Iki 10 vai. ryto 
Nuo l iki 8 vai. po plotų 
Nuo 6 lkl 8 vai. vakare. 

y » » i » » » » » • • » » » » « > »»<•»'»» » « w f f i 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'lS 

uoervvTS Gydytoja, tr Chirurgą.. 
PcrkAe savo gyvenimo rf.tr> l 

Brighton Park. 
t»H W. 43rd terett.. 

Tai. MrgJnlsy 181 

VHlando.: 10 ryto lkl t po pletv. 6:SO lkl 
8:80 vakare Nedėliomis 8 iki 18 rjUlm, 

Tel. Boule^ard 180 
88 

. 

| Centraiis i>cuaias Lietuvių Bankas j 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. 

Skyrius: 366 W. Broadway; S. Boston, Mass. 
"«l«llllllllillllllllHIIIIJ»ilMlinillllHlllllinillll»H»«lr1IIHHIIIIWrH1MiniMmilillMlllll»r 

I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII 

Pagėlbekite Lietui/ai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Palto 
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemaiems netik del laiškų, bet ir dideanę 211-
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkanti* Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip ui 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kuri nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pafito ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštažėnkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30; 40, 50 ir 60 Aati-
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinu* viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1020 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunČiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pasaulio sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, W. Y. 
IIIIIUUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIUIIIIIII 
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O R K O B A S 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, i P A G Y V E N I M Ų P R O F I T E R L 
N I N K A I EISIĄ KA-

Antradienis , vasar is 10 d.,' 
Šv. Skolastika, pan. 

Trečiadienis, vasaris 11 d., 
šv . Liurdo Marija. 

L S J I M A N . 

SUMAŽĖJO SUSIRGIMAI 
v INFLUENZA. 

Tuo tikslu darbuojasi miesto 
tarybos komitetas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮJ 
KOLONfJĮl 

K A T A L I K Ų V I E N Y B 4 S 
R E I K A L E . 

SVARBŲ BRI&GEPORTIE 
ČIAMS. 

Manoma, bus pasibaigus epi
demija. 

Susirgimai influenza žymiai 
sumažėjo. Mažėja susirgimai 
ir plaučių liga. 

Sveikumo komisijonierius 
]>r. Robortson vra nuomonės, 
kad epidemija jau bus pasi 
baigus. 

Bet, sako, žmanėm s atsar
gumas būtinai reikalingas. 

SUSIRINKIMAS DEL ŽO 
^ D Ž I O LAISVĖS 

Praeitą sekmadienį Colisen-
me įvyko skaitlingas susirin
kimas del žodžio laisvės. Su
sirinkimą buvo surengusios 
organizacijos, prigulinčios-prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 

Kalbėtojai protestavo prieš 
varžomą šioj šalyj žodžio lais
vę. Kalbėtojai buvo daugiau
sia radikaliu pažiūru žmonės, 
tad susirinkime buvo ir dnu-

federaliu agentų. 

Namų savininkai Chicagoje 
už parsamdomus pagyvenimus 
pakėlė tokias dideles randas 
(samdas) , kad daugelis žmo
nių neištesi apsimokėti. 

Visais šonai,^ pasigirdo nu
siskundimai. Šitie atsimušė i 
miesto tarybų. Pastaroj i nus
prendė, kad tam tikslui mies
to majoras paskir tų specijalį 
komitetų. Majoras savo prie
derme atliko. 

Nus i i r t a s specijalis komi
tetas dabar turi susirinkimus 
ir aptar ia , visus namų savinin
kus, katrie be svarbaus reika
lo padidina samdas irž samdo
mus žmonėms" pagyvenimus 
patraukt i teisman ir pareika
lauti jiems kalėjimo. 

Komiteto susirinkimuose da
lyvauja ir pakviestas vienas 
valstijinio prokuroro asistentų. 

L. R. Katal ikų Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas 
bus antradienyje, vas. 10 d., 
vakare, Dievo Apveizdos par. 
svetainėje, Chicago, m . 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Atsišaukimas į organizacijas, 
biznierius i r visuomenę. 

I Š Ė J U S TEATRAN, A P 
KRAUSTYTA REZI

DENCIJA. 

gelis 

NESURANDAMAS PASIUN 
T Ė J A S SU BONDSAIS. 

Harr is Trust and 
bankos pasiuntėjas 
kurio tikroji pavardė yra Kel- j \ f 0 lner 
Irier, ir kuris pražuvo su $5$, 
000 laisvės bondsų, niekur n -
surandamas. 

Sekmadienio vakare Her-
man Mofner, 4759 l)rexel 
boulv., su savo žmona ir vai
ku buvo išėję vienan teatran. 
Už poros , valandų sugryže at
rado apkraustytą rezidencijų. 
Viskas vajuje buvo išversta. 

Vagiliai paėmę $15,000 ver-
Franze, į tės visokių blizgalų. 

yra Illinois Molden 
Co., 2411 — 49 West 23 gat., 
prezidentas. 

Savings 

Pa t i r ta , kad jis daugelį bon - | l 2 ŠEIMYNŲ N E T E K O P A S 
<lsų jau išmainę^ ir pats neži
nia kur išdūmęs. 

Detektivai nuo akių nepa
leidžia jo moteries. Ta sakosi 
nieko nežinanti apie savo vy
to darbus. 

VISAI N E T I K Ė T A I PAPUO 
LĖ PLĖŠIKAS. 

TOGĖS. 

Anų naktį gaisras sunaikino 
trijų augštų medinius namus 
po num. 4431 So. Ilalsted gat. 

N'amuosc gyveno 12 šeimynų. 
Daugeli vaikų vos išgelbėjo 
"•aisr.ininkai. 

Ties 71 gat. ir Pra i r ie ave., 
užpraeitų naktį vienas juodas 
plėšikas susistabdė praeinantį 
Emier A. Smitb, 7936 Vale 
ave., ir atėmė nuo jo paskuti
nį $1. 

Smi tb pasiekė State gat. 
gatvekarį i r prašė kondukto
r iaus , pavėžinti, papasakoda
mas, k a i p j is buvo užpultas. 
Smitb parodė konduktoriui , 
ka ip juodukas jo doliorinį 
banknotų rankoje suglamžė. 

Pavažiavus kiek blokų, gat-
vekarin inėjo juodukas. J i s pa
davė konduktoriui suglamžytų 
banknotų. Toliaus už bloko 
gatvekarin įlipo du detektivu. 
Konduktor ius jiedviem prane
šė apie Smitbų ir parodė su
glamžytą dolierinę. 

Detektivu paėmė juodukų 
nagan. Smitb, kurs buvo gat-
vel^aryj, pažino savo užpuoli
kų. Juodas plėšikas tuojaus 
atsidūrė policijos nuovadom 

MANDAGUS PLĖŠIKAS. 

Anų vakarų vienas plėšikas 
su revolveriu rankoje atsipra
šydamas susistabdė gatvėje 
Mis* Laura CJeselbracbt, 45 
Mayfield ave. 
• Pareikalavo piniginio krep

šiuko. 
Pastebėjusi blizgantį revol

v e r į mergina padavė krepšiu
ką. 

Plėšikas, išsiėmė $5, krepšiu
kų atidavė merginai, pasakė 
"good night," ir nuėjo. 

IŠ CHICAGOS PORA SU 
IMTA ST. LOUIS 'E . 

Pernai lapkričio pabaigoje 
Mrs. Margaret Stout burdin-
gierius Joe August pabėgo su 
jos dukterimi 15 metų. 

Tr t ik tomis dienomis pabė
gusiu suareštuota mieste St. 
Louis, kuomet duktė ėmė šau-
kties motinos pinigų, nes no
rinti sugryžti namo. 

August, kurio pavardė bus 
pramanyta , papuls kriminalin 
teisman. 

Kudikis-bernaitis andai at
rastas pamestas ties prieangiu 
po num. 4458 Creen^ood ave. 

Pa imtas Šv. Vincento prie-
glaudoh.Tenai pat i r ta ,kad esąs 
apie 4 mėnesių jaunas. Kuo-
geriausios kokybės rūbais ap
taisytas. 

Kadangi Lietuva yra ap
siausta iš trijų šonų priešais 
ir jos padangė paraudonavus 
nuo liepsnojančių bakužių. 

Kadangi Lietuvos valstybei 
t rūksta pinigų tolesniam ve
dimui kovos su priešais, o Lie
tuvos gyventojai nuvargint i 
baisaus karo vėsula, kuri siau
tė per penkerius metus, ir nebe 
gali toliau vesti kovos be pa-
gelbos. 

Kadangi mūsų broliai lietu
viai tikisi, kad mes, amerikie
čiai, esame tikri Lietuvos sū
nus ir dukterys , siunčia pas 
mus įgaliotinius-atstovus, arba 
Lietuvos Finansinę Misija, su-
prašymu, kad mes, Amerikos 
lietuviai, paskolintumėm nors 
penkis milijonus ($5,000,000.) 
dolierių. 

Kadangi mes negalime su 
savo broliais fronte kovoti. 

Tad, kad padar ius šią pa-
kolą pasekmingų, mes, Town 
of Lakiečiai, privalome pasi
elgti sekančiai: 

1. Visi biznieriai, draugijos, 
kliubai ir kuopos privalo pirk
ti kuodaugiausia L. L. Pask. 
bonų. 

J. Kiekviena draugija, Jriiu-
bas, kuopa turėtų prižiūrėti, 
kad kiekvienas jos narys pirk
tų bonų nemažiau kaip už 100 
dol. 

3. Varytų didžiausią agitaci
jų susirinkimuose, pasilinksmi
nimuose, teatruose įr draugyš-į 
čių pasikalbėjimuose. 

4. Paskir tų kuodaugiausia 
bonų pardavėjų i r pris iųstų 
juos į stotį. 

5. Kiekvienas biznierius pri
šalo tapt i pardavėju Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. 

6. Kadangi vasario 16 d. yra 
lietuvių tautinė šventė, pami
nėjimui, sukaktuvių dviejų me
tų nuo Lietnvos neprigulmy-
bės paskelbimo i r tą dienų pas 
mus atsilankys Lietuvos Misi
ja, susidedanti : iš J . Vileišio, 
majoro P . Žadeikio i r kun. J . | 
Žilio, taigiTown of Lake biznie 
riai, kurie jaučiatės lietuviais, 
esate kviečiami 6 valandų va
kare uždaryti biznį ir dalyvau
ti apvaikščiokime tautinės šve-

Fasi rodė, j o g išrinktiems ko
mitetams, pardavinėjantiems 
Liet. Laisvės Paskolos bonus, 
y ra persunku du darbu, tai-gi 
ir nu t a r t a kreipties į bridge-
portiečių draugijas ir visus 
kliubus ateiti pagelbon ir prisi
dėti surengti pasi t ikima s i e 
tuvos Misijai. Misija bus Bri-
dgeporte pėtnyčioj, vasario 20 
d., 7:30 Vai. va į a r e . Todėl y ra 
kviečiami visi kaip vyrų ir mo
terų draugijų valdybos, ta ip ir 
visi kiti kliubai. Ypatingai 
Gvardija L. K. Vytauto ir vie
tinė Lietuvių Kareivių-draugi
ja. 

Brio^geportiečiai, atsimin
kite, jog esame , giedąs visos 
Cbieagos. Didžiausia kolonija 
visame mieste. Visi, kas gy
vas, pagelbėkite pasit ikti L. 
Misiją. Parodykime, jog mes 
esame t ikrais tėvynainiais. Tu
rime didžiausią salę, kur bus 
galima visiems Misijų pasitik
ti. 

Liet. Laisvės Pask. bonų 
«, Komisija. 

Antradienis, vasaris 10 1920 
t • • 

8) P a s iždo globėjus: A. But
kevičių, 4537 So. Hermitąge 
ave. ; M. Kniukštą, 4430 So. 
Hermitąge ave. *w 

Vėliaus bus paskelbta ir rin
kėjų vardai . 

Town of Lake Stoties 
Komitetas. 

RED. ATSAKYMAI. 

J . Steponkaitei (Brighton 
Parke , Chicagoje) J. Rama
nauskui (Roselande, Tll), 
T. Fond. 31 skyriaus valdybai 
(Chicagoje) Tamstų praneši
mai atėjo šubatoj, kada laik
raštis jau buvo išėjęs iš spau
dos, dėlto negalėjom įtalpinti. 

iiiiifiifiiiiiitiiifiiftfiiiiiiiiiiiiiifiiiiiftiim 
CICERO L I E T U V I Ų DOMAI! 

Kas t ik ta i iš Cicero nori te 
gauti " D r a u g ą " arba paduoti 
į jį apgarsinimą, a r kokį dar
bą (jobą) kreipki tės pr ie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas j | galima gau t i malda

knygių i r kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

iiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

"DRAUGO" OFISE 

A. 

galima gauti *tikietų del įžan
gos į svetainę kur 15 d. vasa
rio bus priėmimas Lietuvos 
MISIJOS. 

Tikietų k a i n a : 50c . 
%% 

U E T . VYČIŲ CHICAGO A P 
SKRIČIO DRAMOS 

RATELIO PAMOKOS. 

PAIEŠKOJIMAI, 

Šiandie, vasario 10 įvyks L. 
Vyčių Chieagos. Apskričio 
Dramos pamokos. 

Kviečiami visi vyčiai bei 
vytės, kurie tur i gabumus bei 
norus lavinties dramos sritv-
j * -

Atsi lankykite koskaitlingiau-
sia. 

Pamokoj prasidės 7:45 v. 
vak. 

Raštininkas. 

Paieškau Felikso ir Antano Melec-
khj paeina ir Kauno Gubernijos Ra
seinių Apskričio Stuigrių Parapijos 
Szutru Sodos as gavau laišką iš Lie
tuvos kuriame ju brolis prašo ma
nęs kad juodu surasčiau jie patys 
arba kas apie juos žinote praneškite 
sekančių adresu: 

.Magdalena Domeikienė, 
657 W. Liberty St. Chicago, 111. 

A. SLEKIUTE. 
• 

26 metu amžiaus, mirė vasario 7 
d. 1020 m. Paliko dideliame nuliūdi
me broli Povilą, čia Amerike, jri Lie
tuvoj senus tėveliui, broli Pranciš
kų ir se*eri Ona. Amerike išgyveno 
9 metus. 

Paėjo iš Kauno Gub. Panevėžio 
Apsk. ir parapijos. Vilkupių kaimo. 
Pri|Tul<*Jo prie ftv. Onos Draugijos L. 
Vyčiu 16 kuopos A. L, R. K. Mok
sleivių 2 kuopos. 

Velione du metus išbuvo Valparai-
šos mokykloj, but ir ilgiau mokinu
sis, nedateklitis finansių priversto ja 
grfžta darban. 

laidotuvės atsibuvo Paneli j vasario 
9. 1920 iš Šv. Jurgio bažnyčios 9 
vai. ryte | Sv. Kazimiero kapines. 

- Nulindęs brolis Ą~* 
PovihuMSlokys. 

A. f A. 
doozapas Suodaitis 
37 metų amžiaus, mirė 

vasario 8 d., 1920 m. Pa
liko dideliame nuliūdime 
moterį Magdaleną i r sū
nų Juozuką 4 m. i r 8 mėn. 
broli Antaną čia Amerike. 
o Lietuvoj motina i r broli 

Paėjo iš Suvalkų Gub. 
Šakių Apskričio, Lukšių 
parap . Ūselių kaimo. A-
merikoj išgyveno 10 metų. 
Prigulėjo prie dviejų pa-
šelpinių draugijų. Sv. My
kolo Ark. i r šv . Cecilijos. 

Laidotuvės bus seredoj, 
vasario 11 d., 1920 m., 9 
vai. ry te į šv . Mykolo 
Ark. bažnyčios, po pamal
dų į šv. Kazimiero ka
pines. 

Visi giminės i r pažįsta
mus kviečiame dalyvaut i 
laidotuvėse. Velionio kū
nas randasi po No. 1909 
VVabansia ave. 

Nuliūdę: / 
Moteris M. Suodaitienė, 
i r Brolis Ant. Suodaitis. 
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PRANEŠIMAS. 

Paieško, J. Vilčinakiuto (gyvenanti 
Lietuvoj), savo brolio Andriejaus 
Vilčinsko Suvalkų „red., Marijampolės 
pav.f Pakuoniu vai., Dvylikių kai
mo. Tėvaa ir brolis mirė. Sesuo .pa
silikus nori kad grist tėvynėn. Tai 
u prūso laiške ką. gavo p. 

A. BtiBUs, 
tH6 — I.Vttlt St.. XV. Hammond, Ind. 

Del platesnių žinių gali kreiptis 
prie jo. ^ § 

Paieškau savo draugo Vinco Urbu-
ėio paeinančio iš Kauno Gubern. 
Raseinių Pa v. Batakių Volasties Bur
biškiu kaimo. Pirmiau gyveno Phl-
ladelphia. Kas apie jj žinote arba 
jis pats lai atsišaukia. 

Juozas Nedauski>. 
4524 S. Wood Str. Chieaj^o, 111. 

f.:. Temykite Lietuviai .:• 
Norintieji dalyvauti ant Banketo Hamilton Kliube, ne

dėlios vakare, vasario 15 d., 1920 m. Įtartu su atkeliavu
sia iš Lietuvos Misija, teiksitės pasirūpint i iškalno apie 
tikietus, kurių t iktai yra 300 ir jus galite gaut i sekan-

| ciose vietose: 
Universal S ta te Bank " D r a u g o " Spaus tuvė je 

Ant 33 ir So. Halsted St., 1800 W. 46th St., 
Kun. Ig. Albav idus , 

717 W. 18th Str. 
Tai malonėsite pasiskubinti, nes skaitl ius norinčių

jų dalyvauti vakarienėje būti, tur i bųt žinoma iki Ket-
vergui, vasario 19 d., i, m. 
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-» ... Susivienijimo Amerikos Lie-
tuvių Kareivių ?-,',,,s kuapoS |U|| | | | | | | | | | | | | | | limilllllllllinilllllll |HIIJ 
lavinimos formacijos hus utar-
ninke, vasario 10.d. , 1920 m. 
7:30 vai. vak., Šv. Ju rg io par. 
svet . Kviečiame visus buvusius 
kareivius ir taipgi norinčius 
prisidėti prie kareivių atsilan
kyti kiioskaitlingiausia į su
sirinkimą, nes turim prisireng
ti sutikti Lietuvos Militare 
Misiją. Taipgi kareiviai, kurie 
da r neprisirašėt prie šios or
ganizacijos ir norit dalyvauti 
priėmime Misijos, kviečiami 
prisidėti prie artimiausios ka
reivių kuopos., kad susitvar
kius ir prasilavinus del priė
mimo svečių i s Lietuvos. 

Taipgi bus tiki etai ir sugra
žinti pinigai baliaus komisijai. 

Valdyba. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 
• 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
komitetas, suorganizuotas iš 

. , Katalikų Vienybės pardavinėt i 
ntės paminėjime i r priėmime t M k o , o s ^ p a r d a y i n ė . 

5 IŠTIESK PAŠELP0S RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

I 

: • AR ŽINAI ' i '* 

J A P O K A I UŽPUOLĖ AME 
R l k O N I S K U S LAIVUS. 

Yokohama, vas. 10. — Vie
tos uoste yra keliolika ameri
koniškų prekybos laivų. P i rm 
kelių savaičių buvo pakilę ne
sutikimai, t a rp japonų gar
laivių kompanijų ir ameriko
niškų garlaivių įgulų. 

Anų dieną pagaliaus japo
nai užpuolė vieno amerikoniš
ko laivo įgulą ir apmušė. Pas
kui nužudyta vienas japonas, 
tarnaująs uoste prie ameriko
niškų laivų. 

Amerikoniškas ambasado
rius Morris ėmė veikti. 

Lietuvos Finansinės Misijos 
Peoples teatre, 47tos ir Marsh-
field Ave. 

Brolau, sesute l ietuvy! Atė
jo paskutinė valanda pasirody
ti kuo esi. Pasirodyk visam pa 
šauliui, kad lietuviu esi gir 
nics(usi) ir lietuviu nor i mir
ti. Pasirodyk tai ne kuo kitu, 
t ik pirkimu Lietuvoj Laisvės 
Paskolos bonų. 

Je igu panašiai pasielgsime, 
tai ištikrujų per amžius Lietu
vos vardas skambės. 

Bendros L. L. Pask. stoties 
komitetai : 

v -

A. J. Kareiva 
A. Panavasj 
.V Stancikas, 
J. P. Parkauskas, 
J. Viskantas, * 
J. Baltutis. 

PIRKITE * 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

j a šiose vietose : 
1) " D r a u g a s , ' 1800 W. 46th 

St. , 
2) Šv. Kryžiaus klebonija, 

4557 So. Wood St. 
3) Vieną kar tą savaitėje Šv. 

Kryžiaus parapi jos salėje, nuo 
7 iki 9 vai., t. y. pėtnyčios va
kare. 

4) Jonas Budginas, 4549 So, 
Hermitąge aye., tel. Drover 
497. 

5) P a s valdybos na r iu s : 
Pirmininką ••— 'A. Panavą, 

1902 W. 47th St., tel. McKinley 
4962. 

6) P a s raštininką—V. Stan
ciką ir ižd. Joną Baltutį, 1543 
W . 46th St., tel. Boulevard 
9278, 

Abiejų tas pa t s adresas. 
7) P a s vice-pirmininką—K. 

Baltikaueką i r rast. J . Jurašką, 
1815 W. 45th Si . Abiejų tas 
pa ts adresas . 

: 
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: 
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Kad tas y ra visiškai gal ima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta grei tai 
gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje? 

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovė ir keliai persiunti
mui ant vtiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dolierį per mus pasiųsta iš
mokame Lietuvoje. 

50 AUKSINŲ 
Kurie siunčia $100.00 a r daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame 

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolierį." 

Persiuntimas G varant uotą s 
Mes jau gauname žinųj iŠ Lietuybs, kad pinigai per mųs siųsti nueina Lie tuvon 

ir yrai išmokami į vieną mėnesį laiko. ^ , 

Del platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Je i nori ta i 
gali pinigus mums prisiųsti , pr iduodant aiškiai surašyta savo adresą ir kanupin i -
gus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation 
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