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Prancūzija skelbia šir 
dinguosius sentikius 

su Lietuva

GEN. YUDENI0 APLEI
DŽIA ESTO Nl JĄ.

Bet pinigus palieka savo 
nujos reikalams.

ar-

PASKELBTA STREIKAS 
/ GELEŽINKELIŲ DAR

BININKAMS. •

GOMPERS PRIEŠINGAS 
DARBO PARTIJAI.

Sako, ta partija pakenksianti 
darbininkų reikalams.

Latvijai taika-gyvas reikalas
Maršalas Foch nekeliaus 

' Varsavon
Revelis. vas. 7 (suvėlinta).

— Eslonijn^ vyrinusvltė leido
'k h. 1 idt UU.Ul ū i’♦MO-

nijų. Jis tai padarys pašilai-JkmhI of Mainlemince of Way 
kidy pi naujai progai.

E.*tunija jam leido kur iš
tinkama Iškvlinuti. knome-t jm 
paliko prigulintį šiaurvaka
rinei armijai fondų.

Palieka pinigus.

Gen. Yudeniė prancūzų mi
sijai indnvė 270,000 <varų an
gliškų sterlingų ir 250,000 
suomių markių, f^u tais pini
gais bus padengiu* lėšos, su- 
rištog su jo armijos j»erkėli- 
mu kitur. Nes jei gen. Yude
niė tuos pinigus butų išsivežęs - 
•“ vi?' L10-vd Pasakys ką

nauja.

* V VJV » I • ■f j *«* | » | « *«■ « «
London va.*. H). šiandie pnn>inti rinkimuose senųjų par 

susirenka nnujun serijon Ang- tjj(l kandidatus tuo*, katrie 
lijos parlamentas. Parlamentą dnrbininkant* prielankų* ir su 
atidarys pats karalius su kai- ntsidėjinm kovoti prieš nc- 
ta. Daugelis indoinauja, ką prielunkunsius darbui kandi- 

viri

• — . I tel

Detroit, Mich., vau, 10. -
OiKunuavMM LiuieuiiiuUįvi
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Atnaujins sentikius su Apaš

talų Sostuf

PRANCŪZŲ VYRIAUSYBE kalinga nacijonntiems l*r«nru- 
PASKELBIA SAVO

POLITIKĄ

Employcft and ltnilway Shop 
taborai* prezidentas Barker 
paskelbė 300,'iOO dnrhininkų 
pakilti streikui! vasario 17 d.. 
7:i*o rvte.

Streikas paskelbtas negau
nant didesnio darbininkam? 
užmokesčio. Vžmokesti atsisa
ko didinti geležinkelių admi
nistracija. Vis liepiama pa
laukti pragyvenimo atpigimo.

Premjeras Milkrand de facto 
pripažįsta Lietuvą

%ija* interesaihs atnaujinti 
santikiiis su Vatikanu.

Adriatikas.—Italija ir .lugo- 
sinvijn yni nejui prastu i ^ran
gios Prancūzijai. Tad Pruncuzi 
ja ^r Anglija išvien dirbu ūbi 
šąli gražiuoju sutaikinti.

Turkijn.—Prancūzijos inate- 
rijaliai ir moralini mikniai 
Turkijoje yrn svarbus. Angli
ju. Italija ir kitos šalys sutiko, 
kad taikos sutartis turi būt pu- 

pranraimas. ininiiiita ir parašais paiviriitita;
1. t • « > «r • • . i • • . . •

Paryžins, vn>. I<). — Nauja 
prancūzų vyriausybė per i 
premjerų Milhuand paskelbė 
savo politikų alsiiH^ime į vi
sas iulis ir į įvairius pasaulio j 
reikalus. Tni .pirmutinis tos rų- 
žie* vyriausybės i 
Jis .nieku-ir-virrlms t . ’ ' ' . . Tus bu,* utliktn taip!
verta į tai visa plaėiau dirriel- veikiai, kaip veikiai talkinin- 
1i ir pastudijuoti. kai pataigs daryti savitari>inj

Premjeras Nutikėjo parlamco;- įtarimų.
te. Pi nni n tįsia jis pažymėjo, | Sirijn.—Prancuzųnnglų imi-

ji karciVini butų palikt Esto- 
nijoj Im jokio užlaikymo ir 
šalta vyriausybė butu turėju-1 
ši daug nesmagumų.

Gen. Yndeniv buvo suareš
tuotas. nes jis norėjo išdumti 
su pinigais.

Dabar kas kita.

Kuomet jadikla pinigų, Ko
lonijos vyriausybei nebus var
go atsikratyti rasų kareivių, 
tarnavusių šiaurvakarinėj ar
mijoj. •

SUSIRENKA ANGLIJOS . 
PARLAMENTAS.

nauja pasakys karalių*.
Bet didžiau*ia dotua atkreip

tu i premjero

Waahington. vnn. 10. — 
n-.t t*.' i r:

pnaidentiis (hiiiiįmt* paskel
bė, jog jis yrn priešinga* nn- 
cijonalei durim pnrtijni. ko
kia šiandie steigiama kai]s» 
trečioji politikinė partija Suv. 
Valstijose.

Sako, tn nnujn pnilija šalies 
rinkimuose ne tik nieko nelai
mėsianti. ta‘t dar labai daug 
pakaksianti pačių darbininkų 
reikalams.

Jis nurodo prneituosius Įni
kus kuomet daug kartų tukino 
|Mit budu stengiasi pagerin
ti darbininkams būvį. Ir nie
ko nelaimėta.

Gonipers pataria darbinin
kų organizacijoms ir pnvie- 

ininms darbiuinkairų, politilįos 
dirvoje darbuotiem tapartiviai.

•1

LATVIAMS TAIKA SVAR 
BUS DAIKTAS.

4

Prancūzijos užrubežinių rei
kalų, ministerija ptokvlta.jutd 
tas yra (lenkų) prasimaby* 

• j inas.Revelis. vas. S. (suvėlinta)• t • • • •!
—* Latvija turi pasekti Esto-, _________________
ni». ir pertraukti k»ra -n hul- įk 1Us a i^ertktete 
sevjkine Rusija. ,,

- - Rusijos.Kaip Estonija pirm arinis- 
tieijos, tnip Imt vija turėjo im
ties pH*kut inujų priemonių. 
Latvija huvo pasiuntus savi, 
atstovu.* Dorpato konfvn-nei- 
j<H>. Bet tuomet negauta* pa- 
M-kmių. Imtvija m-gnlėju nie
ko veikti Ik* talkininkų liūdim, 
mo. šiandie talkininkai tokiai Į 
taikai nesipriešina. Ir,'matyt.! 
Latvija nuspręs t įtikint ta.

Bet, sulig apturimų ėin ži-t 
n:jį, hulju-vikų taika su tatri-4 
ja Im* kitokius rųšies. Raiše 
vikiu Estonijni jiadari- sinr-,J 
hių nusileidimų. To. rako, nr 
gaus Latvija.

Revelis, E*i.»nijn. va*. 10.— 
Iš bolševikinės Rusijos prekių 
išvežimu.* pradėta praeitų sek
madienį. cianai pirmu kartu 
atvežta du vagonu linų sėme
nų.

Bolševikai apleidžia Latviją.

idattt?.
Suko, dabartini* kongresas

l.ldyd to-orge yni neprielankus darbui. Tad 
kailių. Pnunjcras kulbes šian- jr r,.jkin j jj rinkti prieirnkiu*

kad naujoji vyriausybė su atri-'daryta santarvėj Kili jos klausi- Likusios urmijos Irvėdalis 
dėjimu -fęie'hinmrins vymmC- fmr hnc?ridm»tR pnrfnniento-nž- kari.|vių *1>ns 'ITvėzta* Xrvlian-'( 

........................................................
-■ tr* • * i
l>ėt nžrutažin? politikų. Kvar-1 rubežinių n-i kalų kmnisijai. 

te biausisi.s tos politikos princi-įBet dėl kni-kurių nplinky’ ų 
pas—tni ištikimybė laikiniu- w*hua dubar paskelbta, rtirijon 
kam.* visuose atalnuose rriko pasiusią prancūzų karinome 
Juose, Tet'iaus kai-kuriuose1 nės. Apie tos skaitlių bus pre
kiausimuose Prancūzijos naci-.nešta ini komisijai. Prancūzija, 
junnliui reikalai visuomet bu*'Sirijoje veikia no užkariavimų 
dednini jurrnon .vieton. tikslai*, tat su tikslu pugerin-

Taiko, Mlygo pravriūtea. « '-“'i; j**-
-t-zo. r kunt ten gerų adnunistracijų,

Vokietija.—l’ram'uzija vi-'lygjai kaip šiandie duromn
suomet šlovė* už tai, kad tai- Morokknj.
kbs Mjlygas Vokietija pilnai iš- „ *• j — miu-i ~
pildytų. Jau veikia komisijos, 
kurios prižiūri VokiMijoe išsi-; 
ginklavimo. Dirlm ir atstatę- Į 
dinimo komisijas, Vokietija Anglijos ir Prancūzijos 
n4M>ri*1>,ll*k Praonmijri taika*irhuisylsV padarė sutarimą ki- 
sntartiiui nuskirtps kiekybė*(ta ta kitos nieko nepradėti, 
anglių. Šiandie Vokietijoje yra Rusijos reikalais. Datar abidvi 
daugiau anglių, kaip Prąncuzi. nusprendė tolesnis! neduoti jo. 
joje, nes šios šalies kasyklos kio* pagellrik nntibolševikų nr-

• a • . V. •• a • * •• r-v*t •• • *4* •• Y)..

Lietuva.

Rusija.—Lupkrityj, 1919 m„ 
ry.

gtdsko frontan. Kita dnlis bus 
pa*iųsta pietinėn Rusijon, sa
koma. Novorosiiskan. Trecioji 
dali* kareivių išsiliks vietoje. 
Estonijos i’yrian.«yta tiems ka
reiviams duos darta.

Su tokiim kareivių padai i-1 
nimu sutiko Yudeniėo štabas. ,

Pats gen. Yudeniė iškeliaus 
Suoniijon. Gi iš ten, turbut. 
Anglijon.

PASKELBTA MAŽIAUSIA 
UŽMOKESTIS DARBI- 

NINKAMS.

panaikinto*. Pranruzijn neatri-imijoin* Liberijoje, pietinėj Ru- rims $4.
• u— >■ . .t*::— u«a kM4UAUtin uuu ICIBMN*rasa*- •• ««»••«•••

die ar rytoj,
Lloyd Gi'orgv praneš parla

mentui apie gvneralj si'>' į Eu
ropoje ir pasakys Anglijos 'T'i 
ruueybės atsinešimų vpaė j 
Rusijig j tankijų ir. gal. į Pa- 
taltijos viešpatijas.

Parlamentui šiuo kartu bus 
(paduotos rišti svarbios prob-įK* 
lemos. Taip tų svarbiausių 

,vietų užima Airijos klnusimas. 
Pnskui seka finansinis šalta 
stovia, DH<ij<>ualiMivinia> ka
syklų ir geležinkelių.

IŠVEŽAMI SINN FEINE 
RIAI IS AIRIJOS.

darbui nin1«V0>.

GALUTINAS NUOSTOLIŲ 
APSKAITYMAS.

Londonas, vas. lt). — Bol
ševiku atakos apleidžiu l^itvi- 
jn. jiasak gautų žinių vh 
latvių pasiuntinystėje.

Bolševikui oficijulini pus’..- 
bė. jog neteisybė yni. kas hu-

Bulsevikui. sakoma, todėl mt*!fcrašėiuose buvo praneštai npi«- 
rilridn Ertonijni. nes tni hn- U1{5t.vikų rtMoVu 
vo jų pirmutinė tinku, pinnie kyni^ huk s,n.jvhJ R„.
ji žingsniai. Su kitomis \ta- ^jjn v**«l»iritj taikos tarytas su 
pntijigni* Imsiu kitaip. Anglija. Joffe nefcnantel taip

“Tegu musų klijentai peši- ' M,-.* 'ak,.s 
glamonėja su klastingomis 
viltimis.’* Tnip sako bu'šrvi.i 
kai npie tat riją •

Latvija nenori taikos su holJe 

vikais.

Focho kelionė — prasimany
mas.

Copenhageu, vas. 10. — Su
lig ofieijalių pranešimų, 
vija nepratarianti uuo bolševi- / 
Itu taiko* pasiųiymo.

Pirm to tume klausime Pa-2 
Baltijos viešpatijų atstovai tu
ri-* savo konferencijų atei
nantį balandį.

Waahington, vas. 10. — Ka
rės departamentai! paskelta 
galutinu apskaitymų ameriko
niškų kareivių nuostolių karė
je *u Vokietija. Ir taip:

Žuvo mušiuoše ir jurės<- 34.- 
844.

Mirė nuo žaizdų L'».JM>0. 
Mirė ^nuo ligų 23.738.

.Mirė nuo kitokių priežasčių L 
5.102.

Sužeistų nmšiuoM- (daugiau 
85 nuoš. pasveiko ir stlgiyžo 
i nrnybon) 215,423.
Pražuvę jimšių metu (neimant* 

paimtų nelaisvėn. )<ntri>< jaut 
paliuosuoti) 3.

_________________

PIRKITE KARES TAUPY- 
M0 ŽENKLELIUS (W,S.S.).

Paryžius, vus. 10, Išnali
jo Vnršavo*' lenkų laikraščiai 
vakar pranešė, knd maršalus 
Fuch keliausiąs Lenkijon ir 

jtenni patvarkysiąs lenkų nr- 
Itnijų prieš Imlševikus.

Pamatomas finansi
NTS KRIZIS KARĖS STOVIS LEXING 

TONE, KY.Queenstown, vas. 10. — A- 
uų dienų iš Airijos Anglijon 
karės laivnL išgabenta 70 su- 

ri'm-fefeerių.*
Nuo krašto laivtia palydėjo 

lakūnai lėktinuose. Buvo pri- 
ribijomH, kad kaliniai nebūtų 
kartai* atmušti ir paliuosuo-l 
ti.

i  i

Akron, 0., vas. 10. —. Good- 
vear Tire & Rubber Ci,. na r- 
kelta, kad pradėjus kovo 15 
tos kompanijom darbininkams 
mažinusia užmokestis dienoje 
burianti; vyrams $0 ir mote-

Kalba apie darbininkų unijų 
k pavojingumų.

■5?

Springfield. Mass., va*. 10. 
Anų dienų čia kalbėdamas 
kongreso pirmininkas Gilkite 
pranešė. knd musų šaliai grū
moja aršesnis fiimiisinis kri- 
*t« lr»L- vra ifto-t

jai priguli. Prnnenzija nepuri vi vyriausybė* sutiko pradėti 
trauks iš kairiojo upėa Ritine j prekybų su Hurijos gyvento- 
kranto taip ilgai, kol Vokieti
ja utlygins savo skolas. Voikta 
tija turi piblyti, taikos sutar
ties sąlygas ligi paskutinės 
raidė*. i
■-'Aišrija' 
Austrija svarsto prancūzų se
natas.

Fuga rija.—Aptarti taikta 
*rdnrti Vncnriinl pniilidntas 
laikas ligi vasario 12.

Bulgarija.—Bulgarijos jmr- iuu laužo pirmąjį tnndmitinio
’ * * •• i-*-.*------ -inclpų. I *• I 1 I v . . u. i'noar laasiama uk raun-.WU».v teXL^L*±fe'm *

įP™»™>.te imkite intetyli roM)

jalą. tarpininkaujant koiųicrn- 
tivėms ru<ų draugijoms. Siinn- 
vintnų Rusijon prekių neturėtų 
pnnnuduti savo reikalams bol-

I Šėrikai.
TdTkh? rafnrij ' - '-ja ra Pr?mrnv;)n negn-

111 pripažinti nuvirtų valdžiau 
, kadangi valdžia mėgina 
įsteigti k lesinę diktatorystę no 
i ik Rusijoj, tat ir kito«» pa
saulio riilyse. T'okiuo |mrielgi-

E8T0NIJA ŠALTAI BUTIN
KA TAIKĄ-

Lezington, Ky., vas. IU. 
Vnknr rietus teisme huvo tei- 
siiumis juodukas tVilliam Lock- 
ett. kurs jirisipažino nežudys 
lt) metų baltų mergaitę.

.Miestini ir aplink teisimi ra
mus buvo stilnotkin keli šunini 
kareivių. Nes buvo žinomu knd 

miniu puiris teisman mi tikslu 
atimti juodukų ir iiulinėiuotį.

Kuomet *n skauii luųjn
Im i jos ir kareivių snr.gvhii t««ia-J 
ii.nn nnlx dėtas ŽJhog -.udis juo
dukas (jis laivu atvežtas irau- 

, kiniu iš valstijom kiuėjj.ao), jš- 
I troškusi kraujo luinin puuleri 
prieš teisimi rūmus. Parigirdo 
šaudymai iš minios.

Kareiviai atsakė šaudymai*. 
5 žtmmė* nužudyta ir daugelis 
sužeista.

Po šito miiiin ėmė ginkltio- 
ties. Tu<» tarpu prisiųsta dau
giau kari mum-m-s ir ĮMiskt-lbU. 
karės storis.

Juodukas teismo atrastas 
kuiuis. imsuM'riuns miriop *r 
vėl išvežtas j valstijos kn 
mų.

jm-tais. Tas gidės įvykti <b*l 
i perdidriib žmonių Išlaidumo, 
-dėl |M*rdi<l«*lių darbininkų st.-i- 
į tomų reikninvimų.

šiandie vyriausybė daug už
imta d n ris lavini.*, 'katrie -n 
savo kombinavijoniift grūmoja 

Lsalta gerovei, kalbėjo Gillctto.
■ Be nedaug atkreipiama <iom<K 
;j darbininkų unijas, katros v- 
’ra knr-kas pavojingesnė* ša- 
1 liai.
Į .Antai, sako, unijos grūmoja 
’snetabdyti suktta gi-ležinke- 
jlių ratus. Kuomet taškinių jmi- 
įlarytu. Milis atsidurtų taisuin 
Įinvojun.
Primindamas socijnlistų Ber- 

•»4»wm I* m IthAlevvea ? te **.

ir ofisuOM- kniphcų propagnndų Estnnijoje. Bet 

Itai nepadaryta.

' Estų užsienių reikalų mini.- 
leris salo, jog tas, esą, nerei
kalinga. Nea šalies vyriausybė 
ir ta to gidė* sugaudyti pro- 
laigandistus. Tad nua ko 
bijotta. Viri pr<>)Higttudis- 
tai aštriai biu js-rsi-kiojnnii.

Kaip bus toliausi

Kuomet šiandie Eriohijoj  ̂
įvyko taika, vyriausybei nori
si. kad maža respublika datar 
butų priimta tautų sijjtingon.

Bet kaip unon įstoti, jei ne
gauta talkininkų pakvietimas, 
jei dar nėra žinomn. knip tal
kininkai atsineš j tą jos padu-; 
ryta taiką su talševiknis.

E*tų tautos vądni džiugina 
visus, kad sn šiandie Eėtoidja 
pakilu ekonomijoje ir knltiiro- 

&ali> susilaukė naujos sau, 
gadynė*.

Krautuvėm- 
niekur nieku dirbama.

Tik svnri»-snėse gatvė-,- 
praeinančių žmonių veiduose 
matoma kokia tai linksmesnė 

! išraiška. >rXt t *

Nebuvo p&rodavhnų, nei kilo
kių likilmybių.

• X ■

Revelic, vus. 5. — (suvėlinta) Į
— Estai ramiai ir šaltut sutiko, Darbuojamasi apie atnaujini- 
Aiundie tikrų taikų, kokia ae- mų sentikių,
nni buvo pageidaujama. Kn* .r , ...., . 1 ? , . . Hagos respublikos armija
atsimena padaryta armistici-. . .. . .... .• “ .. . , ., 'Inbnt pamažeh demobihanojn-
jų vakarų fronte Ir dideles »-1 . a , <. 4, , .... . ima. Kalis k<> tai, rodos, pabu-
kflmvlH’s Londone. Paryžiuje* . . , . 1. , • . .. , K11*- kaipir pnuužengiim, aktų.
ir kitur. ta> t»e-mg negali *u- . ... ... .-JB 1 Dabar laukiama tik ratifi-lamentratifikavo taiko* su įstatymo principų.

, Ur||. » . TYdJji.,

Santildm n Vatikanu. ui;nuul,..iu< tai.

rn 1 I-<k Vr>’n!',.rte»n>‘:---:-» Ir ♦rvtUln
apgaili aplinkybes, kurios ne- kaip tik yra
leidžia Suv. Vnlstijonts rntifi- sutaikinti su Rusija visas »k. ...
kiloti taiko- su tart j. farto vit»Špntija*. knrios,iitakL|--------------------------------------------- į Rosi ja. Tam tikslui n-ika'lm-
lame nėra jokios neramybės, lo nuo Rusijos. j Lenkija ir Rumunija.—Sulig:gas pariuntiiiya Maskvoje.
\t*tatydiniiiio komisijoje yru, Savo geliu. Prancūzija palai-į*antą>vė' 

ir amerikoitak . ,-i mt,s..k>< Tatai širdingu* saniikiu.* -u.Išakija ,*u Rumunija painfar-
Pranciura-nau-rikomūka. sau- Suomija, lurionijn. tatvija. ttiinojamos. kad jei tas šalis nb-|

'r - -t-... v r*. '....Yt.i t..t» --f.

*""" i teik* u; bl„ g)|ikb; : ;rij

......  savaite*.
Čia nėra jokių parudavimų u..«» ...:

i -u Itu-ija virtu .te'"-' 1<A'« »'•*” lm^

« vi»ų talkininkų. | Paskui reikalingi konsulini.

Neapsidraudę Bstomja 
jHillų talše* lirai. jmrivl gal* Vistu* kutas U»*v

. ų-nnu-tikom ska-
riraorio. Lcfetaj** Ctstergtaji-..^ ---------------  .-------

.Vatiluaas. — Vynnnubif Anrjliaidjnii i. m Anritru r*-- ipilnni tikėtu** lalkininką-fiu- kad Eslonija taiko* sutartimi KARKS TAUPY
WM)

I
j ^9
knrtij prašalinta* iš atstovavi- 

jtoo žmogių dtmgimt- negali 
sugryžti. Tnip sako šalies 
konstitucija.

PREMJERAS IŠKELIAVO 
PARYŽIUN

ORAS
VA8ARI0 10, 1920.

Rymas, va*, in. — Ptvmje- 
Xitt: iškeliavo Paryžius.

& Ckirogo. — IšdnE.~ ~ «pr» 
niaukų Šiandie ir rytoj; šinn- 
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Btohietnvių ir lenkų nnoHm$ai Žy 

i luini persikeistų: lenkų su
mažėtų, lietuvių pndidėtų. Te- 
čiaus ir dabar Hpnlio mėnesyje 
lietuvių priskaityta 83 mažinu 
negu lapkričio mėnesyje. Jie 
neatvažiavo iš kitur, nes atva
žiuoti negalėjo, tik susiprato 
prisirašyti savo tikrąja tau
tybe. Tegu nelietuvių, tegu 
nore tarptautinė kariuomenė 
užimtų Vilnių ir pradėtų są
rašus vesti, tai lietuvių skai
čius keleriopai pndidėtų.

Rašydami tą mes turime su
sigėsti prisipažindami, kad 
šikšnotsparnio dvasiog musų 
tautoje yra begalinė daugybi% 
Jug dėlto it Chicagoje 1920 
trintą sąrant rndn "t- th »nl- 
Staučių lietuvių.

Sveikatingumas^ Vilniuje jk> 
lenkais viii baisus. Iš kiekvie
no tuksiančio žinoiitų gema 19, 
miršta 31. Tat reiškia, kad Vil
nius sergu l’raneuzijo* liga, 
kuri daro dauginu įkapių ne
gu vystyklų.

Statistikos mokslas parodo, 
knd Vokietijų* ateitis vra ka
talikystė. nes toje (autoji* kiek
vienos 1(XNI Šeimynų turi 5,300 
vaikų, o kiekvienas 1,1X10 ne
katalikiškų šeimynų turi 3,7<Xl 
vaikų. Jeigu tat Vilniaus lie
tuvių šeimynos prisilaikytų 
kutiilikiškosios tvarkos, tni 
mu». nuniimii^ veikiai pakiltų 
musų sostinėji*.

Gruodžio mėnesyje 1919 m. 
Vilniaus miesto taryba kalbėjo 
npie miesto ženklą arlta her
bą. Miestas tą ženklą turėjo 
nuo seniai, t. y. 1568. Miesto 
ženklas huvo dv. Kristupas 

'rnudonnnie dugne. Rusai ir 
bolševikai buvo panaikinę tą 
ženklą. Dabar taryba, grąžin
dama jį, svarstė pony Stud- 
nickio ir Buščie’o sumany
mą uždėti 'lunkų baltąjį erelį 
tint Vilniuus miesto ženklo. 
Aiški huvo tųdviejų pony 
mintis. Juodu norėjo, kad 
miesto tarybų, priimdama jy 
dviejų sumanymą, tuomi pačiu 
pasirodytų norint prisidėti 
prie Lenkijos. Bet nii«*sto ta
ryba tą sumanymą atmetė. 
Tai-gi mums džiaugsmus, kad 
Vilniau^ miesto tarvlm nelink
sta prie Denkjjos. nors vra 
lenkų valdžioje. Panašaus bal
savimo galime tikėtis ir klap
sime prie ko priridėti, prie 

•tai)’, kad ji- išeity jiemš Mnt«Lenkijos nr prie Lietuvos. 
DRUdd.H. j--------------------------

J1 Kas mėnuo jie skelbiu skait
ines upie V'ilniuu^ gyventoju 
skaitlių sulig tauty. Lapkri

čiui bmihaigiant 1919 m. Vil- 
niuje, anot ty sąrašų, buvo 

-127 tūkstančiui 885 gyvento
jai Iš jų lenkų buvę 71 tuk- 
k1 antis 6lN. Hrbn .'Hi nuošimčiai.

I v—- •»<»-tuneirtiitmi mn, 
arba 36 nuošimčiai,.ru-ų buvę 
4 tūkstančiui _’7. arlm 3 nno-H* Freedoin of Amcriča, 
šilučiai, lietuvių I 
tančiai 950. urba -J nuošimčiui j Utisvę. Slruipmi parašė C. J. 
ir trrednJp, bu 11 gūdžių buvę 
179ė, arba nepilnai pusantrų 
'miušiničio. kitų čia neminėtų 
fantu burę 1196. arhn 1 nuo 
iiniti*.

Lubui abejojame apie šitų 
skaitlį niy teisingumą, n<*s pir
mom* trijose tautų skaitliuėse 

t priešpa.-kutinis skaitmuo yra
. O. Nejau-gi hntų tokia keistus
į *U*iht'>giiuas. Rusijos galybės Į •‘kaitantiems

luikuis, Ludu pivlatas žLchal- 
kevyėius užsakė 'lietuviams ritu lietuviams tuomi, kad iš- 
kuialikoms regūrt motis ir tam aiškino skaitytojams, jog len- 

•*<•*,<• - Ii-*: *•--A— -•-t
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Vilniaus Ateitis.
/ r*

Nėra ką kalbėti apie toly- 
mąją to miesto ateitį, kol a- 
pie jį ir už jį ginčijasi Lietu
va su Lenkija.Lenkai jo nori, 
idant turėdami daug turėtų 
du dauginu. Lietuviai jo nori 
dėlto, kad jis yra jų istorijos 
lonšvB ir nninirknulis. iu km- - * • • • - •

- što ekonominis centras, j kurį 
susibėga Lietuvos geležinke
liai. trumpai sakant Vilnius 
buv0 ir yra Lietuvos sostinė. 

Nelemtos lietuvių budo pa
linkimas lubiuus garbinti sve- 
timus blizgučius už savo bran- 

* genyhę padare, knd daugelis
' lietuvių sulenkėjo. J it* gyvena

šiandien Vilniuje, bet skai
tosi lenkais. Tuomi lenkai į- 
gaunu priekabių savinti* Lie
tuvos sostinę.

Tiršto primirkusi sucijalir- 
Inu Lietuvos inteligentija nei
gė kariuomenę. Susidarius 
rentrulei Lietuvos valdžiai 
ViLniujė sodjaiizmo dvasia 
aulaikė tą valdžią nuo sudary
mo stiprios kurinomenė*. Del
io Vilnius pat<*ko Itolševikanis 
Ir lenkams.

Lenkui žino, kad Im* plebis
cito, L y. I»e visų žmonių bnl- 
ąavimo Vilnių.- neteks Lenki
jai galutinai. Deltų jie luitai 
.rtpestingai rengiu plebiscitai 

K • a •• «

fe

Gražus Paminė
jimas.

ęievvlund, Ohio išeina laik
raštis “The Catholie Bnlle- 
tm.” 23 Sausio 1920 tn# lnik- 
raš|ia pačioje žymiausioje vie- 

>1*r*u •*>•••• C* •1/4 14* »K**t ll!>*4»*4.  ------ --- -TJ-2-r-~—g— - - —OV •*
straipimį "Lithunninn Treusu-4*

” t v........- •• •••••-į a------------ - --------- • y
nuvę 2 tukx- Lietuviai Brangina Amerikos

. I • • f n t • • ••/•'t

GedveU C. S. V.
Keikiu įiripažinti, knd ger

busi# musų tautietis Inbni gra
fini vnldo plunksną ntšydnmns 
angliškai, ir kad jisai 
pasitarnavo tėvynei.

Neminėsime straipsnio 
nio. Jis rašo 
niu? daigius, 
luhai akyva

labai

turi- 
žino-lietuviams

bet tie daigiai 
žinoti angliškai 

nelietuviam*.
Ypatingai puaitajnnvo aulo-

■

KnlrniFteniM, vikris 10 1920

•-

Svarbus Pasitarimas
■ Sausio 29 dieną n. m. Lietu- nios ir informacijos apie atlie- 

vcf Misijos bute New Yorke, kantus paskolo* darbus. Be to 
257 W. 71st St. įvyko poni- kiekvienam iš dh 'ktorių pri
tarimus tarp Lietuvos Misijos klauso teisė kiekvienu leSku 
narių ir išrinktųjų Lietuvos prašyti ir gauti šių informa- 
Paskolos Komiteto dvylikos i rijų npie jmskolps pravėdintą, 
narių, kaipo artimiausių iri Toliaus mudrinkusieji evaiv- 
svarhiausiųjų Amerikos lietu- eį|ę klausimų deiei jau ai
rių ir organizacijų atstovų. Ūktųjų Misijo* darbų ir įvai- 
Posėdyje dalyvavo pp: V. Jan- sumanymus, kas ir kaip 
kauskas, A. B. Strimaitis, j reikia toliau dmįi*
Kun. J. Jakaitis, P. Jurgeliu- pasekiningesnio Pus
tė, K. Krnšinskas, B. F. Mus- kolos rinkime^ nutarta pra- 
tnuskas, K. C’esnulis, J. O. Sir-1kalbininkus siuntinėti į įvni- 
lydos, J. Romanas, L Simutis rias kolonija* ir jiems atmokė- 
ir bP to keli svečiai ir Lietu- *(i j,, tarm- l’arlte.
vos Mišrios Biuro hendradar- 0 V?
uuu J. buiiumu ir i‘. Norkua, gijos ^nr varo agitaciją uuo 
Lietuvos Misijos Pirmininkas bul atlygintos vionu^
J. Vileišis sveikina visus pri- nuošimčiu -ūmo* jų surinktos. 
I.uvu.iu« nariu, ir iiteiSkė TarUri n,,i, ^.finite, m»- 
Jtete, ir jų aklomujaluom. or- a vir;Hlinkami ’ ,r v‘„iemM 
pm.teeijom. im.lėk, ui teteik- dnr||i„i|ikllll0u Pa.inKte, knd 
tu jau >ku>ol ntetaanuK pa tlu |,uly „..pakeliamo, iMai- 
ęolb, pravėdinu L,rtuvos1<]ot Toki<t|ulĮ
Laoru Pudrai., Amerikoje. oinkamf kiaura, do- 
Dar niatryku, vmem. Mm- „„„i^tai jv mmidarba. 
jn» nnnun>. o VK-atu Kuo. vimo ,TuMvhi> ln. 
Jonui Žiliui, Lietuvos raško- ^uj 
los Komitetas yra nurtatja pa- į ’ Klau„in,r „ įkli auka, lai- 

... . , *<• bonų pardavinėjimo, pn-
ir nežinant ar Amerikos Vnl- -. ’* . , A ,. , , , . . eita prie nulanmo. kad pirmo-
džios bus tokia paskola leista - - , • , . ., . je vietoje turi huti bonų par-
ar no, »>, KomttHa, buvo pn- ,1avill,jima , Mk
ĮUta ant «v^ v»» f«kĮ>';t ,uri buti „.naedi,, reikalu.
ir morale ntsaKornvur uz in , ~v— ..

, , . . ..ė . . . lTie lo dar HuamnKimuose pa-
pankolą prieš valdžią, taip ly- •
giai ir prieš Amerikos lietu-

• • ■ • • • • *41441, UUaV
vių visuomenę. šiandien jau Lietuvi
šie dalykai paaiškėjo. Paskola 
nėru tnlkdomn, yra stačiai 
daleista. o i
M i rijo* nariam* uoliai ir, ga
limu pasakyti, pasekmingaH’a- 
romn ačiū plačiosios Lietuvos 
visuomenės Amerikoj pulai- 
kyiuui ir jos artimiausių va
dovų pritarimui.

Sutinkant au Lietuvos vy- 
rianrybės įgaliojimu, Lietuvos 
Misija ir toliau varva pavestą
jį jai darlią. tečiau ji gerai nu
simano, jog pačios paskolos 
pasisekimas daug pridera nuo 
u Kšto susisiekimo su Lietu
vos visuomene Amerikoje. To
dėl varydama paskolą Lietuvos 
Misija prašo susirinkusiu at
stovų visame kame prigelbėti, 
kontroliuoti jos varomąjį dar- 
lią ir teikti visokių nurodymų, 
kurie pasekmingam jos prave- 
diinni butų naudi ugnis. Tuo 
tikslu Lietuvos Mirija yrn jxi- 
siulu<i norėčiau kaip vieną 
kart, daryti šių dvy Ii ko* na-‘ 
rių susirinkimą ir teikti jiems* 
visų reikalingų žinių ir infor
macijų paskolos reikaluoše. ži
nomą, į tokius susi rinkinius 
gali būti kvečiami ir kiti as- 
nieriyii, kurie aktyvini dėais 
prie paskolos.

4..LU. ji

rengtuose bonų pardavinėji
mui, aukos tegalimos rinkti 
__ _______ ’o« organizacijom* ar 
čion lx*ndroms bepartyvėms 

f pavyzdžiui 
Auulinms, Lietuvos Raudonam 
Kryžiui, Uetuvor Sargams.

Kalbėta, Jcad reikia surasti 
kodaugiuuriai kalbėtojų ir jų 
prašyti, kad jie pasišvęstą. 
Nužiūrėta punrdvsėtkų kalbė
tojų . Čia patini vietos pp, 
B. F. M asla u.-kas ir K. Cci:- 4,

! nuli# apsiėmė apvažiuoti Pon- 
silvanią. Toks juodviijų pasi
aukojimas visų ir kurtu Misi
jos buvo maloninamai sutiktas. 
Pensilvanijos lietuviai dar iki 
šio) neperdaugiamdai paskolos 
stočių suorganizavo,

Lietuvos Misijos Infor
macijų Biurą*.

istiAii, v ru >Uš<ia*
a i t ua* org«niziic:joiimt«ivvku, .r kiliem, .m, J,........

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS.

---------- •.
Generolas Žukauskas pas 

kinas vyriaurinoju vadu ir 
Krašto Apsaugo* ministeriu. 
Valstybės Tarybon priimti

.,■■■■«*.»« —Tta g ‘ —e* ~ •
registravo daugiau <1 viejų tuk- 
atauėių. I>ougvlis tanių ir tar- 
noiriij, gyvenančių lenkų ponų 
naujuose bijojo registruotis, 
kad nenžsit raukus neinnlonės. 
Ta pati Įirieiaslis <Ur didesnė 
dabar, kada netik duriidavini 
brt L 7x711 ti-k* Hiiesto nonai 
xra lenkai.

. J. tfita *i*m4***U Vm«wo* 
tų \*Umų l-u’-o lankose,

■

»*m • «m»o*mwoo i
tuvą nei jos dalis, nei lenkų 
atėjūnam kolonizuoti lenkų po
nų dvarus.

Straipsniu pabaigoje auto
rine išreiškia viltį, kad ir Su
vienytų VaLlijų vyriausytiv 
pripaijs Lietuvos neprigulmy- 
bę.

Su kaikupaM autoriaus na- 
tduiaU UupUUktuUUr. Nela- 
uome, kodėl jūui piunvjv vi. - 

. 1 A* lai i AJA V i<l»

Mv«ų l-nreirial derta drea V-d' 
pradėjus darlią. Pienas deiei1 
markių pardavinėjimo yra vy- 
riauKj’bėg put virt i ntas.”

Iš priežasties metinių sukak
tuvių nuo laiko Lietuvos ka- 
rinonmtč.. organizavimo pra
džios, Lietuvos M’h-ija yrn pa
siuntusi Kaunan Minis tūriui 
Pirmininkui tokią telegramą:

"Iš priežasties metinių su
kaktuvių Lietuvos armijos su- 
siorganiiavimo, Lietuvos Misi
ja sinnčin savo kariuomenei 
nuo Amerikos lietuvių rtnkėji- 
mų greičiausia išvaduoti iš len
ką okupacijos užimtą Lietuvos 
teritoriją au sostine Vilniumi, 
kaip ji yra iš1rao«evn»i jau sa- 

ė,, r» ‘ V1* '

šikų vokiečių. Visose lietuvių 
kolonijose, kur teko Misijai bū
ti, čion Ridenantieji 1 jei u vos 
piliečiai be skirtumo partiją ir 
tautos, stato du jiamntiniu rei
kalavimu. Imtent sušaukti Ktei- 
giamąsia Siumas ir paliuosuoti 
Vilnius. Ypatingai paliuosavė 
mo lenkų okupuotos dalies rei
kalauja IJetavoa piliečiai, ku
rie paeina iš vielų, kurio* len
kų yra dkupuotoa. Visi noriai 
dedasi i»rie Lietuvos laisvės 
paskolos, šimtai siūlom stoti 
laisvanoriais į Lietuvos kariuo
menę. kad savo šalį |>alinosa- 
vus nuo jmskutinio priešo.

Vileišis žadetiris ’

IHIIIriH (MHHTIMH* I >”1T * • ** -r
1 jei in orite.' 

LIETUVį.
50 AUŠINU UŽ 1 DOLERI
Vul ntMl «aviRV.u» Lietuviu* M- 

Mlptl Bv>t IlsMol sunku bodavo arto 
«o prieiti Tlr«o. ptnicu paralunlUnid 
buvo du budu Vlanua Idoiuvuo Ml»t- 

’fs* MirabontaU LSrtaVoa |iaMt> lenk
imui*. o antra* per U*tn«ių Freky- 
Ik>, Bendrove Uwr. Ukrorul* rrrtaldo- 
mia Bet abu budu nore Ir l«utn«u. 
vtaai buvo n*i>tsu«. ir taip ilrodZ, kad 
Imnru. plniru aiunUmr su* Mudo- 
Ua t«val#Jo Mon tU$ UI bSdoa knd ki
tokio budo pinlsu pcrettnrtlnici n»- 
buvo

Uetuvoa «nld*ic« Matuputr-.l- at*l- 
rldavn lietuviam* auksina* J4 coa- 
tai. o per Uletuvlų T*mkyt*u* Bes
ti r o»t Hiutičiant uk Amrrlko* dolw| 
duodavo pirmiau* po SO. o paakinu* t 
P<> 20 iiuksMiua, kuomet pinigine kai. į 
na *nt hirko* *tov<jo dane tymfuoe.

UetovM vaidila deltn taip bran- i
».-i M«v HMlrelire pardavinėjo, kad;„V 4 »- ve*. - 4»«*t ’

, turėti gerą .sveikatų, tai žiūrė- 
»« kilę, ka(i butų gentį virškini 

mas. dėlto kad valgis vidu
riuose yru virškinamu ir jis 
tokiu budu suteikia tas dale
le#, kurio# reikalingos yrn or
ganiniam.

Virškinimas - -svarbus daly
kas; o kada viduriai sugenda 
ir ]tasidaro nešvarus tui iš to 
gali utriruti kitokių pasek
mių, labai blogų, o dažnai ir 
pavojingų sveikatai.

Taigi, jeigu ju# vargino ši- 
tos silpnybe*: galvos »kaudė
jimas, stoka apetito, nelinks
ma* nrw»«. rakšlnrer « b- mnio

UUfcUUB nuu*
ir imnte Jaksėti, suspaudžia 
širdį, jeigu nnsilpstate ir nėra

UA. .UII ..Hmm,.. .oi.ua.au*, u. 
KU kad nuperimu pinigų.

UMnriy Prekybos Jtmilrervr inikė-
M mvo nuaUtytiMi kaitink dėlto, kad 
tu Ptnlrtl aiunttcna* buvo turtai** au
B*n* duiMi.. rt.iku ir i*i»vieun. o noro dirbti, tai žinokite, kad
kickrirno Stono |*UUK» kaip P«P»*»»- 
tai rlKlkvnja Uk tetiat. kur fali pel
nyt. kad jhku vu-nn* kito* Munu- 
nyn dinttti. Ul kud tuos nuoatallus 
MtarelaMa . Laitu **AUMV *S
bisaio Taip buvo IT d-ryta , RUValgykitC trfS 8X11(1*11108

Italiar n«-ra Jokio rUJku.
Itabar dalykai pIniKK paraluMIitui 

Joti tnlp IliMdtrbo Ir ■uMtvarkr. kad 
nėra jok h, rt«iko reslr-; i*tr»hHrtlr»e 
tH»r Lietuvių Prckybo* Bandrovf. 
Klckviana* cento* per »loH4 m<-|ua| 
yra Itoiekaina* Lietuvoje T* cv«- 
rantau ja Liottivo* bankai Polio kati 
paleor*'tnu* liottrvinrtt* auielpll ■*- 
vucaiua llkoaiti* Urtitvojo. Uoiuviu 
Prckyboa Bendrovė paairydlo klek Uk 
Kalini kopiKlavala autoikU omtu pa
tarnavimo. Ir dabar ptrrelunfia | 
Uetav« ptr.tcu* tokio tūlu kainoml*: 
Ukt l«0 dolloriu iMttvivniuno autuoa 
wnivkw L<e«u««jv r™ W «<»k>rnv. ui Į 
doleri
SiiiniHaat dauclau Simui. Urnuka ux 

Uekreret# rtnlrvi |w> Ko aulu4n«.
Italto lokio papigini :>uu padaryta, 

kad dalaar plnliTU alunllmo reikalai 
Pilnai paaUkOo Rertoa *uattvarkS 
aueleklmu ou Liet u va budai, ir geriau 
•utvarkytoa Uetuvojv t y VlntKM l*Tl' 
Matymą* adreoatam* O kaip tamio- 
»«Hy!T *tpr~n Lietuvis; T\feX>'L~ė

Smuklės, šioje šalyje, jau pa- norėdama U' kiMld įlaryll
mutante,. Alų. .r d.«tte, ,.u !
nevalia teisėtai pardavuti. Vi- :»»o tnutioeiam* tr k«>Mtim«n«m» pa- 

įtarMaU.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
120 Tremont Street; 

Boston, M&u.
(ApcarvUilnMta y.

BLAIVININKAMS.
Sulig šiol dėjoim* visas Įtaiu 

tatigaa, kad panaikinu# svaiga
lu*. Tą tikslą jau atsiekėme.

vis tai dėl nešvarumo ridu- J(.
rių. Ncotidėliokite, bet buti- j

nai tą pūtį vakar^ prieš nik-

Portola, kurios per naktį iš- 
I valys virškinimų nuo blėdin- 
ifų riemnnlų ir prašalins visas 
tas silpnybes. Ant rytojaus 
atsikolaite Ki'eiki.

Kiekvienuos* namuose turi 
' buti visados saldainių Parto- 
la. Gaukite jų dabar išanksto. 
ViM dėžutė tų saldainių kaš
tuoja $1.00. Už šeiius dėžutes 

-tiktai 5 dolicrioi.
Adresuokite laiškus tiesiog 

M
APTEKA PARTOSA

160 Second Avė. 
New York.

________________________________  
sa šalis tapo mtuhh, blniva. Gir- j 
tuoklim susimažino ant tiek, 
jog daugel] pataisos namų ir 
kalėjimų valdžia juu uždare ir 
dar daugiau žada uždaryti. 
Blaivininkai privalome džiaug
tis ir Visagaliui dėkoti, jog Ba
cho dievaičio pančiai jau suim
to. Neviena šeimyna, kuri per 
girtuoklybę nieko kito nematėt, 
išvyti dabar 
spindulį.

Dabar jau 
naują darbą, 
nemažiau reikalingas. Musų 
priedermė, prohibicijai įvykus, 
yra supažindinti žmoneti nu 
btaivybū dora. ŽanagiM hopri- 
valo būt blaivas tik drllo, kad 
jis negauna svaigalų, bet kad 
praimti^ krikičtoniikoge dori/- 
bėtr. Kaipo knkščionys-katu- 
iikai privalome ištikimai pildy
ti šalie* tiesas. Pruhibirijo* 
tiesos yra jau nūnai dalimi 
šios šalies knnstitnnjos. Jos 
privalo Imt visų pildomos. Už- 
Inikvdiuni ih* laviiouiu-M bliu-• H’ •' •*
vyhės dorose. Taigi dabar ma
tų naujo darbo dirzn. Dirre 
plati, prakilni ir šventa. Dorv- 
brfc nevien viišgnmiiškos-siųM’- 
maturalės, bet ir naturalės 
mums Imtinai yra reikalingos. 
Be jų žmogus ncgnl būt žmogu
mi vilnoje prasmėje. Ūkinin
kas dirbdamas savo žemę, vi- 
Mjpirttta stengiasi prašalinti ne 
geistinas žoles. Jas isratija mi 
šaknimis. Prirengęs gerai žo- 
mę, tada tik sėja i ją gerą sėk
lą, tikėdamas sulaukti geri, 
vaisių.

M o* ir-gi jau išrnrėm iš savo 
dirvos usnis ir piktožoles,dahar 
pradėkime sėti gerą sėklą— 
Haivvbėn dnr*-

N et nikus apraikščiosim te-

atstovai iš Maiojios Lietu
vos. Lietuvos karininkai pa 
sižada kitu metų sukaktuves, 
nuo laiko susiorgamzavimo, 
apvaikžtinėti Vilniuje.

a>oa» oaaaaaaao* r* M vas tvota MunintH' 
tymu, susirinkimas šiuo kinu- 
almu yrn priėmęs kiloki nuta
rimą:

Susirinkę aauiio 29 <L, 1920
m., Amerikos Lietuvių organi- 
zucijy išrinktieji 3 ir 4 gruo
džio, 1919 m., Lietuvių Pasko-.’______ ____________ w
los'Komiteto direktoriai pri-'latviai* ir dtkfTu/ip’irkim^. 
iihn <i<iui«'ii, jug Lietuvos Lnis-’ (j<»neroia> ZuluiuiiĮ** vra pak
ils Paskolos pravedimm tnri’vūatas vėl ajmnttvielą D-nnn- 
buti atliekamas pačios Lietu- Vftdo ir )<rniho
vos Misijom nulyg I^MMKfgntMinhHerio.
Lietuvon VynausylMs prūsų Liet]ww rrn pri-
mo. teeinu deJci paskolos pra-’bu|i Vahtvls s Tarvboa. Sau- 
vedimo būdų, dūlei patikrinimo' K-n, dien9 ^nil rra ap_ 
ir vįnomenės kontrolės, Jo- vaikpUnėKs pu mm muwa au- 
da reikalingu, idant nc reemu tjįvmt karino-
kaip kartą j mėnesi Lietuvos ;Mien^ susior^.-tniinvuno. Tone 
M im tos butu šaukiama* žm 1 _ Et$ £

Metuv<t# Atstovybė gnvti*i 
yru neuficijalini iš Kauno nuo 
Jul. Bielskio, pro Berlyną, iš 

i 31 dieną krūmo, Atokią kftbleg- 
j ramų:

"Lenkų K“! iriai ja atvyko
tartfrs šulei ;i ~imninvmn be- 

susikirkimų.

direktorių nu.rmk.miw, k*n.. Amerikw M,„
me botų nrtnkmmo. ap,*k»i. tv,d„ ,f -tnlu^ „į. 
ta, į, ,r...lud..^mo. tori,illkj „„„ rrOT1(o.

------------------------ -------- ------ Kiekvienas Urininkas tvirtai 
toje pastate S. L. A., u ne Su-1 įmeižadėjo švisti kitų metu «i- 
rivieuijimą Lietuvių Rymo , kaktuve* \ itniųie. .Didžiausia 
Katalikų iVuerikoje. Bet tai užuojauta i<»vn4j*ėj ir prita- 
yru lik uuržntužiai. Fn- tokių'iittms buw nĮSatu* ______
smulkių’ suklupimų Deapsejna kot* lietuviams.| lankai spėja.
ari mu4mu> viešus |HiUuiiavuuu».kau gn» Imt u. (Rtmintų lt? tad*.
Mi' O tėv/DVŠ. luucentruoju «<vo kariu<.|i

Naivios saulė#

turūue pradėti 
Darbą. kure yra

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

iiimnmmuii
LAIKRAŠTIS 16 LIETUVOS

f

“GIMS TAUTOS GENIJUS” 
Drama II dalyse. 10 asmeny lošia. 

KAINA 30 CENTŲ

,-i. . ■ - ■ ■ . r i . ■

IŠ LIETUVOS GAUTA

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

KAINA 20 CENTŲ-

Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus

9 f

—

'raugą

“KANTRI ALENA”
6 veiksmų. 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas-ka

reivių, pasiuntinių, tarnų.
KAINA 35 CENTAI

Draugas Publishing Co
1800 West 46th Street Chicago, Illinois

“TALKA'
Skiriamas Koperaoijos Beliniam.

į Lietuviams laimi praveriu susipažinti su to laikraščio
* ftivnntn i-rvtiA inm. nmlrvl... ir i— t^vn*

I

turiniu, ypač uLtiinianfirnui prekybą ir pnfinonė* ir tems 
kure interesuojasi tais dalykais.

Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu.

Turime 2 ir. 3 nuui.

"DRAUGAS" PUBLISHING 00
1800 W. 46 th Street,

HHininrnnnnnmiHiiHHmtfT
i

Chicago, DL. 

nnftfttnnntntntinffr
<6

Redaguojama lietuvio mok-lMryrio Kun. A. Dambrausko.

vo metinę šventę, Cmbnyaų. j 
U.MeMK»e«leė*nM baA/4 2******^# ‘Parirupinkime, kad ją šiemet 
dar škiliuingiAU npvaikiČKitn 
me. Eikime vim toje dienoje 
arba uekuuėiamr sekmadiouyjc 
didžiausiai* hunai? prw fcr. 

AdNrt*- Voltik* oadyL*- į
m- Mitą* aav* dnmtišfcai uite 
: • lajui: Z

(1-ubuųp aut 3 pud.)
T -

-i»ę.

Galima gauti kompletu* (nuo 1 iki 12 nuui.) 1019 m. 
' * j Talin** tik 30 egraapL

KAINA KOMPLETO - >3.00.

Norėdami įgyti, kreipkite* į f A

DRAUGAS" FUBL. CO- 
1SO0 W 40th Street

-

Skaitykit ir Pia
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L. R. K. RBM. KAMPE L18 p.

į LIETUVIAI AMERIKOJE į

Darbas varomas pirmyn.

Pareitoje savaitėje paskelb
tas dovanų rinkimas turėtų bu- 

• ii vykdomas liet kolonijose bu 
visa energija. Ne* tos dovanos 
neis kam svetimam, tik musų 
kraujo broliams, kurie kovoja 
už Lietuvos kliuvę, deda savo 
galvas, kad tėvynę pabunsnoti 
nuo aršiausio musų amžino 
priešo nagų. Taigi reikėtų dė
ti visas pastangas, kad tik kuo-

žuvusių kareivių.
širdingas ačiū lai buvu ui- 

tokį pivddnriuivinių. Patartina 
ir kitoms lietuvių kotimijmna 
pasekti šį gražų pavyzdį. f 

Aukotojas.

v.ihuuvikkas.
tau vuifcoiunkaa pa-panau

VH<M t»r!» KaiillktAko. parapljoa 
Jalta kuriem U U«rf, Klebone bt>- 
Mau ralkaUnsna rnub.neklta atuMauk- 
tl f

••nmaui.-" l.lni.
ISiiO M. 10 strvc-C.

A. *

KINOSTON. PA.

Lietuvaičių darbas.

Visada, ir visur buvo ir yra 
priimta budos, kad inrrgttK* 
— moterys aukodavo naru ša
lies ginėjams kokias bent do
vanas, kuitnr galy karriviai 
suprasdavo, kad jietik jie kovo 
ja už laisvę, bet ir jų užjmka- 
lyje stovi kitokios rųšica ka
riuomenė, kari juos pastijirina, 
priduoda jiems drųsos narsiai} 
kariauti. Kiekviena lietuvaitė, 
aukodama dovanų Lietuvos 
laisvėm ginėjui, prisidėti s kar
tu prie Licituos apgynimo nuo 
priešu, uos kurrivik. gavęs do
vanų, jgaus daugiau drųsos, 
žinodamas, knd iru trdi nž ju- 
rin-niarių gyvena jo sesulės 
—broliai, kurie jį atjaučia ir 
jam drųsos priduoda.

8veteriai.

Liet B. Kr. akyriai, 
buvo gavę sveteriams
jau grųžinu juos numegztus. 
Daugumas skyrių prisiuntė 
numegztus gražini panėiakus. 
itoidų bnrų sunku net krautuvė- 
ne gauti. Ariu geria amonis lie
tuvaitėms už jų padėtų triūsų. 
Kurie akyrial uorMb Jtatni vd- 
nų daugiau, lai kreipiasi Ceul- 
ran. •

kurio 
vilnų.

Cžsimezgiinaa valdybos par
davinėti Lietuvoj lauisvės Pas
kolos bonus įvyko laiko pra
kalbų gerb. kan. knn. J. Lau
kaičio 21 d. gruodžio, 1919 po- 
hažnvrinėi uvotninėi
judUi a.CUu euUUu iMApv a^uu- 
ayinjų sukėlė tokį prakilnų 
ūpų, kml žaibo greitumu su
mėtė |375 dolierių aukų, stei 
ginui i mokyklų IJetuvon 
pakraščiuose. Ant galo atėjo 
rhntnts į mintį rinkti valdybų 
pardavinėti Lietuvon I- Pas
kolos bonoo. s.

J pirmininkus pateko — ik 
Paukštis, j rašt. A. Sodeikų, į 
karininkų — PranaB Burbo. 
Kasos globėjai: M. Janulevi- 
<*ius ir 8. Matulevičius. Išsis
kiri cine riai pilni užganėdi
ni tuo.

Vasario 6 d. minėtos valdy
be- įvyko pirams susi rinki mos 
pohnžuvtinėj svet. Ncpoilgo at
ėjo d»r po dn aUtovu nuo 20 
dr-jų ir orgauiiadjų.

Visųpinna prakalbėjo vieti
nis klebonas, kun. J. V. Inčiu- 
ra>, ragindamas visus stoti į 
prakilnų darlui. Paskui prabi
lo į visu pinniniiikas ir pra
niauju svarstymas budo, pasek- kenojiiuui. 
m mg u ijųiirkti kuodaugiausia riai plaukti. 
L L. P. boaų. Nostatytu vie- |‘‘iueškeri«»jiuMui

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgas 
Ofisai 4930 W. 13 St

Kjamp. «• CJpovt
Rn*. l«3» W. 48 Avenue 

T*i«to*aa aeoro HM 
On*a Cicero 4*

KAI.I1AME HCTrnMU!

nflrr©-^-“

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
me u Dcsiguing Mokykla.
Muau* h-li ma *- ^j’-ywv birtų JQ4 
trumpu talku lAiuokalto viao ocoa» 

lo.
Mm turUtie di'IlUukiuv Ir tariau. 

ĮUtla klrptluo, dc-alcninc ir siuvimo 
skyrių*, kur klakvlaaaa sauna carai 

* praktikos tK-slinoklndanuM.
Vuiuos* siuvimu skyriuos* masinos 

varomos ololOroa Jiasa.
1 Kvirtaams kiakvieat; etatu tūla ko- 
kluo laiku, diena ir ar vakarai* p*> 
■lllurėii ir pasikalbėti dol skirto.

F. u., u iinremoa aullc Tiiero* n- 
šokio stiliau* ir dydilo IS bet kurt K 
tunely knreos-

MASTER DE6IGNING 
SCHOOL.

J. F. Kainlrka. VeOSJoa
110 N. STATĖ STREET. CHICAGO. 

Kampn- Lake 81.. ant 4-ty lobu

MERGAITES

16 metų ir ouvirš puatovioa 
Vieta* štii-Mum 
SvIIIUM;. Ellbriko

Prityrimo# Nereikalingu 
Geistina knd Lietuvaitės 
Valandtte 7-.30 iki 4 JO 

I*unc ĮMeiKM Subatoj 
*14 Sarai!r j iimiunantto 

Nuo itukio $16 iki $25

bupcnntendciita Olfice 
Savycr Biscuit Company 

1041 _ 1049 \y. l|arri#on

LIETUVIU KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE.
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus:

1) Siunčiam,, prekes-1avorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvų ir kitas šalis;

wj V uiuuųjun liūliu; Livluyuu 
pampiname pispartus, lai
vus, affidavitus ir t. p.

4) Vedame žemėn ir tūrio rei- 
kalus Lietuvoje ir čia;

5) suieškonie giminės Lietu
voje;

6) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai beatly- 
ginimo.
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie:

BALTIC C0NSULTAT10N
BUREAU

105 W. Monroe St., 
Chicago, UI.

» ——M

Dr. L E. MAKARAS 
!Je<nti< OydyUilaa Ir Cblrunra* 
k^-taa.1, latOV Ha Ml< alsas kva 

T.bfsn l*alUaaa *U ir Fall*aa UM 
iaknrnj: 4M& Ko. Wood Btr.

TU krtvavav vabak, aaa llN iki 1.-4a 
TaMaOM Tarta m.M —-------------------- . . .

DR. S. NAIKELIS .
ŪKTI VU 

rrYnvTr'iiv m cnTęv-r-rs* 
oIum u ur.nia, im, * 
12S2 Sa. Ilnlolnl Str.

Vaiaado. nuo • Iki 11 ryiat ubo : iki • p»rtų: nuo 7.-M Iki »:W vaOan Tv4r«MUM Tarda M4I
Otiaai: 4712 So. Aabland Ave. 
Vai «.»* ,M 1 v. vau. -Tal.raaa. Dvmot 7*U

(Pabnign nno 2 pusi.)

Iriu prižadus, Ir maliinukiiue 
užtarymo nnt toliau*.

Ku metine švente rištini blai
vininkų savaitė. Pagal musų 
įstatus kiekvivns blaiv. kuopti 
privalo iškilmingai apvaikš
čioti blaiv. savaitę vasario 
mrnėsyjt-. Laike tos savaitės 
tur būt surengti bent trys va
karai sn tinkančiomis pramo
gomis “T. B.” labui. Privalo 
gauti kodsugiausiu naujų na
rių; rinkti aukas ir prenumera
tas savo organui.

Šiemet turime dvigubų prie-
<4rwii derm* ws«»d’»rb»i<vH «««?vn ores-

1UZ4M.4JO6 labui. i 11HUA blujl- 
šalyje išjudinti iabinn veikimų. 
Mat pa> neiturias kuopas pav. 
Conn., III. Nvw. York, Pcnn. 
valstijose blaivybės dailiai 
kaip ir užsnūdo. Bet turime 
viltį gaUuoūv veikėjuG^i ram
čių tose kolonijose, kad jie tuoj 
blaiv. veikimų ntgaivįs, stver
sis platinime blaivybės dorus. 
Pasirūpins, knd kuojtas k.ns 
greičiausiai užsimokėjusios pri 
siųstų savo duokles į centrų. 
Mokestis į centrų nuo pundui 
seimo jau po 10 centų į iiM*ne- 
oį. Nuoširdžiai prašome, kad 
visi nė tik užvilktas duokles, 
liet iš kalno užsimokėję visas 
•.Tikinusiai į centrų siųstų.

••Tanios Rytas” negalėjo re
guliariai išeiti dėl stokos jwi 
dengimo lėšų. Dubai jau se
nas bilus ataimokėjom, Įsu iž
das dar vis tuščias. Pajiildv- 
uini iždo panelė V. Vari, panu- 
kojo penkis dol. auksu “meš- 

Pradeda jau duhe į 
Netrukus bus 
” padarytas.)

Atokaitos.

Pereitų savaitę išsiimtiiH*- 
jom atskoitasrKurie skyriai bu 
tų nogavę, lai kreipiasi į Cent
rų ir tuojau* išsiųsimo.

Dar prie dovanų.

Renkant dovimas. butų pata
rtina, kad pirštinės ir pančin- 
kos nebūtų storos. Plonos yra 
daug geriau. Siutų paimti 24 
numerio, panėiakos turėtų bū
ti 11 numerio. Skepečiukės 
baltos ir tt. Patartina, kad kie- 

byrius surinktų riųūt 
lių aukotojų ir surašę viena* jų 
nupirktų daiktus orholesale kai 
notai*, gi paskni ištikaiiliuotų, 
kiek kiekvienam reikia pinigų

Visais reikalais kreipkitės 
pas:

los r-Lotis, rinkikui ir kviesti 
LietuvoH Misijų. Gavus prie
lankų atsakymų, nueiti 20 d. 
vasario toje pačioje vietoje ir 
nustatyti )>udų jmsitikiniai 
Lietuvos Misijos.

Tai-gi kviečiami yra -kaip 
valdyba, taip ir atstovai nuo 
dr-jų ir organisacijų stoti be
šališkai į darbų, kad galėtų 
pasidžiaugti nevergusi Lietu
va ir turėtumei^ 
nimų ni<Ti patys, 
čiai ir apylinkė.

užsiganėdi- 
Kingstonie-

Girbutu.

LAIŠKAS “DRAUGO 
REDAKCIJAI.

* •

Chicago, III..
Sausio 29 d., 1920 tn.

Gerbiama Redakcija:—
laivai butų malonu, kad ga

lėtumėt paaiškinti per gerb. 
dienraštį “Draugų” šį klausi
mų:

r.. r %a v•t.nn HiVlU'rnę ^Q*«AIVII)Ur 
6v. Tėvas, Ryme, buvo pnsky-. 
ręs vienų nedėldienį rinkti an-

v

REIKALINGI VYRAI
Pric Hotelio^dirliti virtuvėj, luu- 

drčj ir unt yard<>
Gera mokesti- ir valandos.
Atsišaukite:

Mr. Peters 
Employmeni Entrauce 

Congress Hotel

Reikalingi prie viadriu landės 
darbo. Gcroa vnlundiM; graži vie-
ta ir prra» buria-. 

AuiŠnukitc:
Laundry Manoger 

Employmcr.t Entrance 
Congress Hotel

Telefonas, Majcrijc S347

Valandos nuo 9 iki 6
Nodėliomis nno 10 iki 2

M

H- ■ ■ ■ . ...................................— -----.*
TaL Itrover 7642

Dr, C. Z. Vezelis
LIETIVIS TlEITTISTAK 

Valandna: šuo * lyto Ik! » vak. 
NadAlIomla pasai sutarimą 

1712 SO. A-HHLANTi AVENtK 
arti 47-lo- Gatvta

■ ■ ■»

»

-r

L. B. Kr. R. Sekr.
<4*56 Grand BL,

Brnokfyn. N. Y..

DGQUN8NB PA

x------------------------ ------------ -
Tslstonaa Pullmat: «»

DR. W. A MAJOR
GTIlYTOJAb IH 

CimtCRUAS 
<>«!*** 11711 MtabiKoa Av*.

Adynos iki » ižryto — 1 tuį
i po pintu — *:>* Iki >:>• vakarai 
Nadtlloml* nuo 10 Iki 11 UMytą I 

M,.... .............................................

«

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
3201 Wt*l 32<>d M.

Kampu R beariu 81.
Tal»ron«» Canal ant. 
Valandoa 1—* Ir ' Iki 6 vakar* 
R«al4<maija:

3114 W. 4Snd 8L
Teletonaa McKinley 4111 

Valandos: Iki 10 Ory ta.

w->-

Prašytume kuupų, kurios tur 
knygutes trumpu laiku jas iš
parduoti ir kartu su pinigais 
n*niro pirmininkui sugrųžinti.

Geistina, 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 de- 
lei turime sukrusti veikime, tai 
musų tėvynėje esančių brolių 
labas reikalauja. Savo veiki- 
mti turime žengti Lietuvon, ten 
jiems blaivybę platinti padėti. 

' Jogei Lietuvoje tas darbas rei
kalingas kiekvienas sugrįžęs 
tikrina.

Todėl broliai ir neserys blai
vininkai auk ruski La prie naciu 
darbu blaiv. doros pienu. Įtaikė 
lilaiv. savaitės gaukite daugiau 
blaiv. kareivių.

Hvęsdaini matinę šventę pa- 
sirodykimo kuom esame, o ir 
negaiškite su į centrų siuntimu

kas po visas kataliku bažny

PARSIDii-?*
J. P. W AITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
METI VIS ADVOKATAM 
«a«x m WūOI> bTKECT 

CHICAGO.

T JOSEPH C WOLON I

Jetuvis Advokatas
I W OO. LA HAIXL* MRLL7
į Sj-rsnlms Ttl H-mbsldl t? 1
, Vakarai* :»u W. ll-nd bu-om 

Tol Iu<kwrJl C»l» 
CHICAGO. TUL.

e...... .... ■ , ■ , ,

I 
I «

KK l'HAt
PartUduDda T^Uk Jr -dra-

Vufly krautu*-. >,rt* at-H- 110.60B66 
Ul srrltUJV r-.rduoalų ut IT.ooeoe 
AlsilauklLo |

”nmti«r> lamUUM nacija
1800 W. 48 Slrcvt Chlcaffo.

r.

BAUGES.U.
Žmones iAvaxii»<bm>l laukan, nek*!- 

rie dėl kltM prirtreNu pavedė mums 
pardavimui kcl.ta puikiu inurimy na. 
mų suirę 411- mador būdavot:, ne
kuria mediniai, turi Iruti crmtal per- 
4aoU ul plcialiniu kairia •

Kurie manote Iklkryjij pirku na
rna. lai Ac-nai mom l* įerlauniŲ pro- 
aa-

BaAyklle ant u.nuuuo paduoto ad
reso. o reprezrntantaa ai valuos j na
me* tr pnrodya kur tos propertee ran 
daai. Adraeuvklia:

-Dreuca*" Publ. Co. 
IMK. IV. 4« Stro-t.

PAMtDCODA buderaJ ir rro»ern4; 
reru pro** kuri* mytl padaryti pint
ai; pnrvlduod.i platai, nra aavlnlnka, 
idvaiiuoja ant tarmy. latru nedaur 
plnųru turi. *»h gauti anl leapao U- 
taukčj'.M...

MII W. 4111. M.. <«ilna|p>. III.
liiRGFKAS

Parsiduoda numaa au hard«rare 
Moro, viriu J yru vlonaa parytum ma«. 
uptAUijr krau' ive - U pa®v*«im*.. 
UtpskalyJ didi Ha garatfliua ir fcandi 
Viola gera. NrtuH Hrt trety ir. -Vn'.a-

J. I IDINTAS. 
mokesčių. Netrukus musų dnr- ,42‘ **»• <Wh <*• o-cm, m.. . , . .. ... F. K. Narna, pigia; panuduodu dvi
bo VUIMUU prapllB netik rtoių priryk* j larmaa •

» r:

iinttiiuimiinniimHitiniimintimiiinn

ERNEST WEINER 
DRY aOODS 

1800 W. 47th knmp. Wood 8ti 
Mr» duodama dvirubaa Mnpu

Ketvertai* ir Sulai U>lala
Dideliame paainakinie (aunam 

Visokie mvtsrljolal. velkama drao. 
Mat «eWa Ir takutis

S. D. LACHAWICZ
UMavT* <7»»tK>riu. paiarnau}* K14»- 

u.m. |u> luiaah, m.lįliu
atoaiai. « moar darbu t>uall« vt«aa*dialf 
2314 W. 23 PL Chicago, DL

Tni. Caaal SIM.

79c
Pluksnos Pluksnos

79c
PLUNKSNOS.
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jggataa-i^a s-gir ž a: ą—>ąg;srp=.gj-aĮa

i F. P. uRADūiiuuš
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
’’ 106 W. klouroe, Oor. CUA 

ji; Koom IMI. Tvi. C«*U*1 230 
CHICAGO, ILLDtOUi

V. W. RUTKAUSKAS ]
ADVOKATAS

Veda Htlas Vb«0w THmtiote 
Oftam INdartonrl:

«• u wAKHnromw btrkbt 
Kambarį, KU

Tet Centrai MT»
Gy rrulmaa. 811 V. Mrd M. 

Tri. Vania IMI
i
:c a

.....................................................---F

Dr. G. M. GLASER |
Praktikuoja 1» melai

Cltl»n» S14C Ho. Mot«a» «- 
Kert* 12 rt> lit. Cblcnco. UL 

KP EITU ALIUTAS 
Motcrtikv. Vyrilku. talpsl chro 

nUbky lipu 
OFISO VALAKUOS: Nuo 1 ryu 
Ui lt. nuo 1J iki I po rnu* ♦.

Iki » valandai vakar* 
NedUlomi* nuo » Iki r pa Prtt

Tolafanaa ■ Y arda 417
N
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PINIGUS LIETUVON

JAU VĖL SIUNČIAM
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvų pinigų — 

pasiklauskite paa mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi- 

giaug negu viri kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:

Centraiis oemiras Lietuvių Bankas
Centras: 32-34 Cross 8tr., Boston, Mass.

ĖI
g * Skyrius: 366 W. Broadvray, S. Boston, Mass.
5inniiiimiiiitiįiiiiiitiiiiimiiNiuiiimnmiiiiuiiin<iiiiiiiiiiuiiiiHiiiiimuiaiiiiiui

iiiuiuimiiiiiiiiinnuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiinaibet ir Lietuvoje.
Kun. P. J. J.sušelpimai lietuvių, 

nuo kaxvs nukentėjusių.
Aukos buvo renkamos taip- 

gi ir lietuvių bažnyčiose, bet 
ko iKitirti, kaip ir kokiais 

keliais tie pinigai buvo Lietu
vai priduoti: ar jie buvo siun
tiniui imu Tanios Fondų, nr 
Atskiros buvo tam tikrus fon
dais ir ar Lietuva gavo tuos 
pinigus. Žinoma, kad aukos bu
vo renkamos, bet jokių atokai
tų nubuvo matytu.

Sh pagarba.
J. J. Pildau.

unito*

čias

REIKALAUJA
L. R. K. rėmėjų skyrius 

ginsi gražiai paminėti Lietu- 
’ f* vos kareivius, žuvusius karės 

kauki*. Vž jų diuuaa ims jmi- 
maldos Av. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje, liotnostead, 
Ta. vasario 26 d. Surinkimo 
aukų nžpirkimni Rv. mišių 
pasidarbavo Ponia Sargunie-

rcn-
REIKALINGI LEIBERIAI.
Atoišimkile l’olk St Viaduct.

Polk ir Canal Gatvių. *

Hrihabnve* oetyrre TlnSrrva. tįs
umą- Krupiui** y

THnibMM- M«lp-r Perk 114(1.

■ I

. .........................................  ................. .

Dr. M. Stupnidd
3109 So. Morgan Street cnrcAflo. H-bncoc!

TrMen*: TsrO MU
VotMkdoei — > UI 11 U ryla; 
k pe plotą Iki I vak. NedAUo- 
mia nuo t nu a vaL vakar*

«■

•n

Dr.A.BURKE 
(Uetnvii)

418 W. Martu* Mr. 
rtutavnic. Peana.

viaomik llfonli pttlm s 
Nuo I Iki 10 vai. ryto 

« IUI « ail .!*».
Nuo « iki B vai. valMK

nuo

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

Gerinusia* liūdna pasiuntimo pinigi) Lietuvon, tai Lietuvos Palto 
ženklai (mai kėnj kurios j ra atvežto* iš Lietuvos, kad ainorikinčioi an
ai pirkę galėtų nuaiųcti Mviemaienu netik dcl laiškų, bet ir didesnę su
mų, pinigų vietoje.

Kiekvienai prrkuntia Liuttrvna Palto žetddų nraut-.au kaip už S auk
sinui (>L25) gauna paliudymui, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto žrakiaiK Lietuvon Valdžia pakeis gjvais pinigais, Pašto arba { 
Iždinis aluty m.

kų. taipgi pu S ir ]m> 5 aulninua viena (100 akatikų sudaro auksinų). 
Pandduoda pu 25 <*nUi* ui aiikrinu

Lietuvos Pašto Lokiai purriduos tik iki 31 <1. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip ui vinnų duhcrį markių neaiunviome.

/ ££214*1
Ęrikalaukiti vkliniuote Tautos Fondu skj riiKiac arba pn rcnUosck-

-V

as. L. Narvilienė.

Žemiau paduodu vardus au-

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRKOLTS 

uerms f>> ■» Kum t. enrrwga»Parkais

vo pnlalpinta “Drauge” No 
koj usių;. 1*. Jantaurium 73c.1l 1B2u metu. .
Po We.; A. Lcknvičia, A. Od 
liaiiM, P. Sargiunienč, U. Bu 
gailienė, T. Jakubauskieni, C 
BuUiem!» D- £d?*nė,

c.: Po 25a: K. fiadKev

::

V-aK SAVINOS JTAMPS 
]»>tHU>BYTHE HuiiuUiapM ''yru. dai r*vr*a»o to- 

l.rjK= 4s.’ba, thrbM ttz |

. Fosiezrauui yra Mlotių Muuų: |m tu, la, UU, 3U, 40, ou tr W UI
-X
—

retorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grašį . - n-seUra. R. T.
mini imillIUIIIIUIIHHIIIHIUIHUIIIIMIUill IUIHUHIIIIIIIIIIIIINIMilUMIUlilUUniWr
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ORltOGKS Antradienis, vasaris 10 1920
a 9

j p —II IŠCHICAGOSLIETUVIU
i ! CHICAGOJE. Į km™

riTAi Tvičvnc «vcvrec ipagyvenimu profiteri katalikų vienybėsKATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, .pagyvenimų profiteri
* * 1 »fV\TTrAT OtOTl V A

Antradienis, vasaris 10 d., 
šv. Skolzstika, paa.

Trečiadienis, vasaris 
šv. Liurdo Marija.

SUMAŽĖJO SUSIRGIMAI 
tNFLUENZA.

n d..

Manoma, bus pasibaigus 
demija.

į - -
Susirgimai influenzą žymiai 

k sumažėjo. Mažėja susirgimui 
r lipa.

epi-

Dr. Robcrtson yra nuomonės, 
kad epitlomija , jau bus pn«i 
baigų*.

Iki, sako, žmonėm^ atsar- 
gitmas Imtinai reikalingas.

SUSIRINKIMAS DĖL 20 
DŽIO LAISVES

L Praeitą sekmadienį C<»li.-eu- 
l mo įvyko skaitlinga* susitin 

kinui* dol žodžio laisvės. Su
sirinkimą buvo surengusio* 
orgunizacijos, prigulinčios prie 
Amerikos Dariui Federacijos.

KaHx*tojai protestavo jirieš 
varžomą šioj šalyj žodžio Iflis-

NINKAI EISIĄ K A
- LĖJIMAN. •

Tuo tikslu darbuojasi miesto 
tarybos komitetas.

Namų savi mukai Chioagoje 
už parsamdomus pagyvenimu* 
pakėlė tokia* dideles randa* 
(samdas), kad daugelis žmo
nių neištesi apsimokėti.

Visais Sonaig pasigirdo na- 
.dskiindinuii. šitie atahnnsč j 
miesto tarybą. Pastnroji nus
prendė. kad tnm tikslui mirs- 

. . . « - . -- - 

koiuitvią. Majoras savo prie
dermę atliko.

Nuskirtus sperijalis komi
tetas dabar tnn *u*irinkimu* 
ir aptariu, visu* namų savinin
kus katrie l>c svariunis veika
lo padidinu samdas už samdo
mus žmonėms jiagyveniinu* 
patraukti- teisman ir pare'.ku- 
luuti jiem* kalėjimo.

Komiteto susirinkimuose da
lyvauja ir pakviestas vienas 
vnlstijinio prokuroro asistentų.

KATALIKŲ VIENYBĖS 
REIKALE.

L. R. Kataliku Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas 
bus antradienyje, *vas. 10 d., 
vakare, Dievo Apveisdos par. 
svetainėje, Chicago, III.

Valdyba.

IŠ TOWN OF LAKE.

Atsišaukimas į organizacijas. 
biznierins ir visuomenę.

SVARBŲ BfclDGEPORTIE-
CIAMS.

mimHiitMimmimmiiiiiinmmimmm 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kiu Liktai iš Cicero norite 
gauti “Draugą** arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49 th Avė.
Fas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudoki to. 

immiiiimiiimitiimiiiiiimiitiiiiiiiimii

H i Paa iždo globėjos: A. But
kevičių, 4537 So. Hermi t aire 
uvy.; M. Kniukštą. 443t» So. 
Ilennitage avė.

Vėliau* Ims paskelbta ir rin
kėjų vardai.

Town of Lake Stoties 
Komitetas.

A. £ A.
Juozapas Suodaitis
37 metų amžiaus, mirė 

vasario 8 d.. 1920 m. Pa
liko dideliame nubudime 
moterį Magdaleną ir su 
nu Juozuką 4 m. ir 8 mėn. 
broli Antaną čia Amerike. 
o Lietuvoj motina ir broli

Paėjo ii Suvalkų Gub. 
šakių Apskričio, Lukšių 
parap. Ūselių kaimo. A- 
menkoj išgyveno 10 metų. 
Prigulėjo prie dviejų pa- 
ielpinių draugijų, šv. My
kolo Ark. ir šv. Cecilijos.

Laidotuvės bus seredoj, 
trinario u c , ’lMO m.. 9 
vaL ryte j Sv. Mykolo 
Ark. bažnyčios, po pamal
dų j šv. Kazimiero ka 
pinų?.

Visi giminės ir pažįsta
mus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse. Velionio kū
nas randasi po No. 1909 
VJabansia avė.

Nuliude:
Moteris M. Suodaitienė, 
ir Brolis Ant. Suodaitis.

Pasirodė, jog išrinktiems ko- 
niitctams, pnrilaVinėjantiems 
Liet. Ijiisvės Paskolos Ikhius. 
yra persunki! du darbu, tai-gi 
ir nutarta kreiptina į bridge- 

’ portierių draugija* ir visus 
' klinbus ateiti pngelbon ir prisi
dėti surengti pasitikinių Lie
tuvos Misijai. Misija bus Bri- 
dgeįMjrte pč*tny<'ioi vasario 20 
d., 7:3o vai. vakare. Todėl yni 
kviečiami visi kaip vyrų ir mo
torų draugijų valdybos, taip ir 
visi kiti kliuhai. Ypatingai 
Gvardija L. K. Vytauto ir vie
tinė Lietuvių Kareivių drnugi- 
ja.

Bridgeport iečiai, atsimin- 

Chicagos. Didžinusia kolonija 
visame mieste. Visi, kas gy
va.**, pagelbėkite Jiasitikti L. 
Miniją. Parodykime, jog mes 
esarile tikrais tėvynainiais. Tu
rime didžiausią salę, kur bus 
galinai visiems Misiją pasitik
ti.'

Liet. Laisvės Pask. bonų 
Komisija.

J.

RED. ATSAKYMAI.

Stcponkaitei (Brigliton 
Parke, (liicngoje) J. Rama
nauskui 1 (Rdselande, UI). 
T. Fond. 31 skyriaus valdybai 
(Chicagoje) Tamstų praneši
mai atėjo subatoj, ka<ln lnik
rą ŠI i s jau buvo išėjęs ift spau
doj dėlto negalėjom įtalpinti. A. ŠLEKIUTĖ.

?rt mrtu amllau-. mln' t a -arto r 
ii. IOJii m Pnlikti OMi-IInmi- nnfltMU- 
iil< lin>ll PiiiiIh. <M Uuirikv, gi Ue- 
in.iij Miiua li-icllu.^ hnrtl PmtM-ii- 
ku Ir M^rri Ona. \mcrlkc i^oti-no 
» mrtu-.

Paėjo |. Kanno Gub. Panrtrjki 
A|»lk. Ir f>ani|Sj<M. Vllkii|>lu kaimo. 
PrUrul/Ji. |Wlr &». O<mi» Dnmrijn. I, 
i >ėly !• UuofMM \. I- lt. k. Mok- 
-k-iViu 3 ku<>|«K

l i-lKmr du mrtu. kilimo Valparnl- 
inok>Mii|. hm ir įtinau inoKlnu- 
nrttatckllM. tlnau-tu |»rtvr-rMr ja 

srjita darban.
I.atiloimiS, al-lbuto PanėlIJ .a-arto 

•. IWS<> ii Av. Jurgio luiįnirto- • 
»aL r>tr | ■«. bartmlm kapine.

Nullmiea bmis
Povių* Rli-k,'*.

Kadangi Lietuva y m ap- 
ainusta iš triin Šonu nrioZ<ii« 
H ju.i pmi-Uiįu jmiuUUoUuvUa 
nuo liepsnojančių bakužių.

Kadangi Lietuvos valstylnd 
trūksta pinigų tolesniam ve
dimui kovos su priešais, o Lie
tuvos gyventojai nuvarginti 
baisanr karo vėsuln, kurį siau
tė jior penkerius metus, ir nebe 
gali toliau vesti kovos be pa
geliais.

Kadangi mu*ų broliai lietu
viai tikisi, kad mes. amerikie
čiai, esame tikri Lietuvos sū
nų* ir dukterys, siunčia pas 
nms įgaliotinins-atstovus, arba 
Lietuvos Finansinę Misiją, su- 
prašymu. kad mes, Amerikos 
lietuviui, puskolintumėm nors 
penkis milijonus ($5,ntrf>.<W0.> 
dolierių.

Kadangi įneš negalime su 
savo broliais fronto kovoti.

Tnd, knd padorius šią jui- 
kolą ]Misekm:ngų. mes, Town 
of Irakiečiai, privalome pasi
elgti sek ančiai:

1. Visi biznieriai, draugijos, 
kliuhai ir kuojjos privalo pirk
ti kuodaugiansin L. L. Pask. 
bonų.

2. Kiekviena draugija, kliu- 
Ims. kuopa turėtų prižitri-eli, 
kml kiekvienas jos naiys pirk
tų lamų nemažiau kaip už BM) 
dol.

3. Varytų iiidžiausią agitaci
ją šnairi tikimuose, paailinkanii- 
iiiinuose. teatruose ir draugys
čių pas i kai lajiniuose.

4. 'Paskirtų kuodnuginnsia 
bonų pardavėjų ir prisiųstų 
juos į stotį.

5. Kiekvienas biznierius pri
valo tapti jMirdavėju Lietuvos 
Laisvės Paskolos lamų.

(i. Kadangi vnsnrio 16 d. yni 
lietovių tautinė šventė, pami
nėjimui sukaktuvių dviejų me
tų nuo Lietuvos nopriguliny- 
Ijčh paskelbimo ir tą dieną pas 
<nus aisjiankys Lietuvos Misi
ja, susidedanti: iŠ J. Vileišio, 
majoro P. Žideikio ir kun. J. 
Žilio, taigiTc u n of Lake biznio 
riai, kurie jančiatėa lietuviais, 
esate kvįočiami 6 valandą va
kare uždaryti bizni ir dalyvau
ti apvaikščinjimo tautinės Jh’e- 
utčs paminėjime ir priėmimą 
Lietuvos Finanjiinėą Misijos 
People* teatre, 47to* ir Marah- 
f i eiti Avė.

Brolau, zesute lietuvy! Atė
jo j’askutinė valanda pasirody
ti kuo vkL Pasirodyk visam pa 
šauliui, kad lietuviu esi gi- 
męs(um) ir lietuviu nori mir
ti, Pasirodyk tai ne kun kitu, 
tik pirkimu Lietuvą TiaftrvM 
Paskolos bonų.

Jeigu jin na Aiai pasielgsime, 
tai ištikrajų per amtimi Lietu
viai vardo* ckaiutjės.

Bendro* L L. Pask. stoties 
komitetai; 
' i r • lt* ♦narrirti

A. Pa.vivM, 
.1* St(!*cikaf, 
J. P. Parka»4ka^, 
J. Vitkanlat. 
J. Baltutis.

LIET. VYČIŲ CHICAGO AP
SKRIČIO DRAMOS 

RATELIO PAMOKOS.

"iJ KAULU UhU t

galima 'gauti tikintų dėl įžan
gos j svetainę kur 15 d. vasa
rio bus priėmimas Lietuvos 
Misijos.
Tikietų kaina:............ 50c.

PAIEŠKGJIMAI.
l*Bl<4knu l-'rlikao Ir Antano N*loe- 

kiU paeina ir Kauno <lulH*ml)<» lla- 
M-lniu Apakričlo Stulriu l*ura|>U<N> 
Hxutm Hortna n* r* va u tuliko I* Uo
tu voa kuriamo Ju brolla iirnku tna- 
npa kart juodu miraačlau JI* paira 
nrbo ka* a|Hr juo* tinote prailrAklto 
aekunCių ndrenų:

Vtacilalena ISmrtkk-nt.
05T W. U bert) M. Clik-arn. 111.

£JIIIIIIIIIIII!1IHIIIIllllllllllHIIIIIIIIII!lllllimilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII!IIIIIIIĮ£

ir jw» gnlite gauti sekau

Raitininkas.

PRANEŠIMAS.

12 ŠEIMYNŲ NETEKO PAS
•rt)GĖS.

;r pmič kondnkt

IŠ TOWN OF LAKE.
0

50 AUKSINŲ

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

i

NESURANDAMAS PASIUN 
TĖJAS SU BONDSAIS.

Bur- 
Pfcl- 
«rha

už kiekvieno dolierj.

VISAI NETIKĖTAI PAPUO 
LĖ PLĖŠIKAS

verj mergina padavė krepiiu- 
ką.
I’lėšikns, išsiėmė $3,• kapšiu

ką atidavė merginai, pasakė 
"good nigiit" ir nuėjo.

Yokohania vai*. 10. — Vilk
tos uoste ym keliolika ameri- 
įkujunkų laivų. Pirm
kelių savaičių buvo pakilę nr- 

| sutikimai, tarp japonų gar-
-n~— i------

>* dukterimi 15 metų, 
tik tomis dienomis pahe- 

suareštuota mieste St

IŠĖJUS TEATRAN. AP- 
KRAUSTYTA REZI

DENCIJA.

“ Draugo’ Spaustuvėje 
1800 W. 46th St,

r- vę. Kalbėtojai buvo danginu
sia radikalių pažiūrų žmones. 

ft ind susirinkime bnvo ir dau
gelis federalių agentų.

Co., 2411 — 49 Ww<t 23 gnt., 
prezj-hntas. >• • ; *. *.

—r 
Pernai lapkričio pabaigoje | 

A1 r*. Margam Stout Lurdin-Į, 
Tau.' 'fcaKAk^ •» <

ĮTemykite Lietuviai

Kurie siunčiu ėlOO.OO nr daugiau*, tni tiem* Lietuvoje išmokome

60 AUKSINŲ

I

< v

lnnr, ir kuris pražuvo an S38,- 
OOtĮ laisvės bondsų, niekur n ■- 
>n ra mini im<.

Patirta, kad jis daugelį hon- 
dsų jau išmainę^ ir pats neži
nia kur išdūmęs.

Detektivai nuo akių nopa- 
addžia jo moteries. Ta sakosi 
nieko nežinanti apie savo vy- 

Į ro darbus.

Tie* 71 gat. ir Prairie n ve., 
užpraeitą naktį vienas jmslas 

■? plėšikas siisistnloh* praeinantį 
Elmer A. Smith. 7938 Vale 
aw.. ir atėmė nuo jo paskuti™-fy Smith pasiekė Stale gnt.

ŠM-knuulienio vakare Her
miui Moiner, 475H Drezel 
ImjiiIv., su savo žmona ir vai
ku buvo išėję vienan teatrnn. 
Už poro* valandų sugryžę at
rado apkrnustvtą rezidenciją. 
Viskas viduje buvo išversta.

’TTnTTi* Tni»t and Snvings Vagiliai pa&nę $15.000 ver- 
hunkos pasiimt ė jas Franze, tos visokių blizgnlų.
kurio tikroji pavardė yra Kol- . Moiner vra Illinois Molden> • • • « •

šiandie, vasario 10 jvyks L. 
Vyčių Ulticugos Apskričio 
Dramos pamokos.

Kviečiami risi vyčiai bei 
Vytės, kurie turi gabumu- bei 
norus lavinties dramos srity
je
A tsilankyki t e k oskni|l ingi a il

siu. i
Pamokos prasidės 7 -45 v. 

vak.

Palesto. J. vilMncktu’.t* (ByruuaU 
tJrluvoJJ. mtn brolio Amtnrjuu* 
Vllčlnako Buvulku- rod . Mnrijniiipol.'-a 
|WV., F’ukuonlt) vnl, In-yliklu kal
inu. T<-vn» Ir brolU mlr^. Kmuo pn- 
artllkiiK nori kart sriM l*nn*n Tai 
apndlo laUke k« gnvn p.

A. nonų-.
ISO — t Skili M.. U'. lla*-iM<Mi«L IimI.

Dol platraniiĮ tlniil'Knll kreipti! 
prie jo.

l-nii-Mi.il <«v<i druni" Vinco Vrbu- 
ein t>n«ln»n<*lo l» Knnno Oobcrn 
>Uuwinlų J*mv. Batakly Volaallca 
buklu kaitni>. Pirmiau cyr-no 
lartolpliin. Ku» a|>lr JI Ainntr 
JI* t>at» lai auitkuikia.

Juozą.. SmiatMiki*.
4A24 S. W<mmI M r. <lik-axti. III.

Norintieji dalyvauti ant Bankėto Hamilton Klhtbe, ne
dėlios vakare, vasario 15 d.. 1920 m. kartu su atkeliavu- 
šia iš Lietuvos Misija, teiksitės pisi rupini i iškalno apie 
tikietus, kurių tiktai yra 300 
čiiiM* vietose:

Universal Statė Bank
Ant 33 ir So. Halsted St..

Kun. Ir. Albavičius,
717 W. !8th Str.

Tai uuilonėsite pasiskubinti, nes skaitlius norinčių
jų dalyvauti vakarienėje Imti, turi hut žinoma iki Ket
vergiu, vasario 19 d., š. m

Aną naktj gaisras sunaikino 
trijų angštų meilinius namus 
po num. 4431 So. Halsted -gat. 
• Namuose gyveno 12 šeimynų. 
Daugelį vaikų vos išgelbėjo 
gaisrininkai.

MANDAGUS PLĖŠIKAS
■ I, ...

Aną vakarą viena* plėšikas 
su revolveriu rankoje atsipra
šydamas susistabdė * gatvėje* 
Mi* Įmūra Geselbraebt, 45 
Mnyfield avė.

Pareikalavo piniginio krep-
ojj *r intUAU.
pavėžinti, papasakoda Pastebėjusi blizgantį revol- 

knip jis buvo užpultas.
ith parodė konduktoriui, 

aip juodukas jo dolicrinj 
mnknotą rankoje suglamžė.

Kiea ui ūku, s«m.- 
karin inėjo juodukus. Jh pn- 

syč' konduktoriui suglnmžytą 
Tolinus už bloke

įtVeknrin įlipo du detefctivu. 
and u k tori u* jiedviem pranc 

iė npip Rmithą ir parodė su
glamžytą dolierinę.

' įMoM-rii paėmė juoduką 
i naguti. Smitli, kur* buvo gat 
■vekarvj. pažino savo užpuoli
kų. Juodas plėšikas tuojau» 
•f-įdūrė policija* nuovndon.

f
 Iš CHICAGOS PORA SU

IMTA 8T LOUIS’E.

I

Kūdikis-bernaiti* andai at
rastos pamestu* ties prieangiu 
po nuin. 4453 Grrenuood are.

Paimtas šv, Vincento prie- 
glaudon.Tenai patirta,knd esąs 
apie 4 mėnesių ja tinas. Kuo- 
gęriiiti/Jd? kukyKta rūbais op 
tal«ytaš. . -

_______________ -L-
JAPONAI UŽPUOLĖ AME 

RTKOMTŠKU8 LATVU8.

C TI 1 . . —T —• »- _ —T-- z. -■ - “--- tai. <9 n.«Mti|>nuijų (• ntuntAV- 
niškų garlaivių įgulų.

Aną <ii«ią jiagaliaus japo
nui užpuolė vieno amerikoniš- 

kuomet .inktė ėmė šau jko laivo įgulą ir npmušė. Dm- 
tties motinos pinigų, nes no- kui nužudyta vienu* japcmn>, 

tarnaująs uosle pnt ameriko
niškų Uitą.

papuls kriminaliu Amerikoniškas am
rius Morris

į JHigryiti namo 
ĄnguM. kurio pavardė bus

teisman

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 3-čios kuojjos 
lavinimo* formacijai bus utar- į 
ninke, vasario 10 <L 1920 m. ■ 
7:30 vai. vuk., ftv. -Jurgio par. 
„vct. Kviečiame visus buvusiu* 
kareivius ir taipgi norinčius 
prisiilėti prie kareivių atsilan
kyti kuoskaitlinginusin į su
sirinkimą. nes turim prisireng
ti sutikti Lietuvos Militarę 
Misiją. Taipgi kareivini, kurie 
dar neprisiraWd prie šios or
ganizacijos ir norit dalyvauti 
priėmime Miaijos. kviečiami 
prisidėti prie ąrtimiuusioz kn 
reivių kuopos, kad susitvar
kius ir prasilavinus dėl priė
mimo svečių iž Lietuvon.

Taipgi bus tikietni ir sugrą
žinti pinigui balinus komisijai.

Valdybe.

komitetas, suorganizuotas iž 
katalikų Vienybes |iardavinėti 
tos paskolos bonus, jiantavinė- 
ja šiose vietose:

1) “Draugas,’ 1800 W. 4C»th 
81.

2) ftv. Kryžiaus klebonija, 
4557 Ro. M’nnd Rt

3jė Vieną, kartą savaitėje ftv. 
Kryžiaus parapijos salėje, nuo 
7 iki 9 vai., t. y. pčtnyėioa va
kare.

4) Jonan Budginas, 4549 So. 
Hcnnitnge aro., tel. Drovrr 
497. 7 y'TgjF

5) 1’as vaidyba- narius;
Pirmininką — A. Panavą, 

1902 W.47th St. tel. McKi'nley 
rtMM

6) Pas raštininką—V. Stan
ciką «r ižd. Jobą Bnltutj, 1543 
W. 4dth St, tel. Boulevard 
9278.^3^^

Abiejų tas pats adresas.
7) Pas Mc^-pinui'iinką—-K. 

Baltikaunką ir nšt. J. Jurašką.

■■■■■■■■■llllllBBiaiiaiBIlIKKIlIlIlIBIIIIBIIIIHBI

SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
’’ •- ši - > ‘

A O ŠIKTAI

Kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta' greitai 
gali pasiųsti pinigų sevifikianis Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra sinnrianui per Bendrovė ir keliai persiunti
mui ant tiek palengvėjo, kad dabar mos už kiekvieną dolierj per mus pasiųsta iš
mokame Lietuvoje.

/

Persiuntimas Gvarantuotas
Me* jau gauname žiniukė Lietuvos, kad pinigui per mus siųsti nueina Lietuvon 

ir yra išmokami į vieha mėnesį laiko.

lh*l platesnių informacijų rašvk tunjans ant žemiau m.lnntn adreon Joj 2njrt 
guli pinigus nmms prisiųati, pridnodont aiškiai surašyta savo adresą ir linin pini- 
gns siunčiate ir mos juos tuojaus pasiųsime.

Lthuanian Sales Corporation
120 Tremont St Boston, Mass.
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