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Prancūzija skelbia šir
dinguosius santikius 

su Lietuva 
Atnaujins santikius su Apaš

talu Sostu 

ESTONIJA ŠALTAI SUTIN-
N KA TAIKĄ. 

Nebuvo parodavimų, nei kito 
kių iškilmybių. 

PASKELBTA STREIKAS 
GELEŽINKELIU DAR

BININKAMS. 
JO. — Revelis, vas. 5. — (suvėlinta) j Detroit, MĮlch., vas 

— Estai ramiai ir šaltai sutiko {Organizacijoj United Brother-
šiandie tikra taiką, kokia se- bood of Maiatenance of Way 
nai buvo pageidaujama. J t a s j Employes and Railway Shop 
atsimena padarytą armistiei- Laborers prezidentas Barker 
ja vakaru fronte ir dideles iš- paskelbė 300,000 darbininku 

negau-

PRANCUZŲ VYRIAUSYBĖ 
PASKELBIA SAVO 

POLITIKA. 

Premjeras Millerand de f acto 
pripažįsta Lietuvą. 

Paryžius. 
prancūzų 

vas. 10. — Nauja 
vvriausvbė i>er 

kalinga naci jonai iems Prancū
zijos interesams atnaujinti 
santikius su Vatikanu. 

Adriatikas.—Italija ir Jugo
slavija yra nepaprastai bran
gios Prancūzijai. Tad Prancuzi 
ja ir Anglija išvien dirba abi 
sali gražiuoju sutaikinti. 

Turkija.—Prancūzijos mate-

Taikos sąlygų pravedimas. 

Nuoširdus santikiai su 
Lietuva. 

premjerą Millerand paskelbė, rijaliai ir moraliai reikalai 
savo politiką atsinešime i vi- Turkijoje yra svarbus. Angli-
sas šalis ir i įvairius pasaulio;ja, Italija ir kitos šalys sutiko, 
reikalus. Tai pirmutinis tos rų-įkad taikos sutartis turi but pu
šies vyriausybės pranešimas, gaminta ii . ..rašais patvirtinta 
J is aiškus ir svarbus taip, kad j Paryžiuje. Tas bus atlikta taip 
verta i tai visa plačiau dirs te l i veikiai, kaip veikiai talkinin-
ti ir pastudijuoti. kai pabaigs daryti savitarpinį 

Premjeras kalbėjo parlamen- sutarimą, 
te. Pirmiausia jis pažymėjo, Sirija.—Praneuzų-anglų. pą-
katl naujoji vyriausybė su atsi- daryta santarvė Sirijos ktausi-
dėjimu tęs buvusioj vyriau*j> >ue jiu.s. indiMijta parlamente už. 
bės užrubežinę pofitiką. Svar-trubežinių reikalų komisijai, 
biausias tos politikos princi -j Bet del kai-kurių aplinkybių 
pas—tai ištikimybė talkinin- nebus daba r paskelbta. tSirijon 
kams visuose abelnuose reika- pasiųsta prancūzu karinome -
luose. Teeiaus kai-kuriuose . nės. Apie tos skaitlių bus pra-
klausimuose Prancūzijos naci- nešta tai komisijai. Prancuzija 
jonaliai reikalai visuomet bu- Sirijoje veikia ne užkariavimų 
dedami pirmon vieton.* tikslais, bet su tikslu pagerin

ti gyventojams būvį, * palai
kant ten gerą administraciją, 

Vokietija.—Prancuzija vi- lygiai kaip* šiandie daroma 
snomet stovės už tai, kad tai- j Morokkoj. 
kos sąlygas Vokietija pilnai iš
pildytų. Jau veikia komisijos, 
kurios prižiūri Vokietijos išsi-
ginklavimo. Dirba ir atstaty-1 Kusi ja.—Lapkrity.j, 1919 m., 
dinimo komisijos. Vokietija Anglijos ir Prancūzijos vy-
nepristato Prancūzijai, taikos r iansybė s padarė sutarimą ki-
sutartimi nuskirtos kiekybės jta be kitos nieko nepradėti, 
anglių. Šiandie Vokietijoje yra Rusijos reikalais. Dabar abidvi 
daugiau anglių, kaip Prancuzi-Į nusprendė tolesniai neduoti jo
joje, nes šios šalies kasyklos I kios pagelbos antibolševikų ar-
sųnaikintos. Prancuzija neatsi-1mijomš Siberijoje, pietinėj Ru-
trauks nuo reikalavimo, kas !<ij<>j ir Pabaltijos šone. Abid-
jai priguli. Prancuzija nepasi-jyj vyriausybės sutiko pradėti 
trauks iš kairiojo upės Rhine j prekybą su Rusijos gyvento-
kranto taip ilgai, kol Vokieti- jais, tarpininkaujant koopera-
ja atlygins savo skolas. Vokie- tivėnis rusų draugijoms. Siun-
tija turi pildyti taikos sutar- j eiam% Rusijon prekių neturėtų 
ties sąlygas ligi paskutinės 'panaudoti savo reikalams bol-
raidės. įševikai. 

Austrija.—Taikos sutartį su! Anglija su Prancuzija nega-
Austrija svarsto prancūzų se-jij pripažinti sovietų valdžios, 
natas. # kadangi ta valdžia mėgina 

Ungarija.—Aptarti taikos įsteigti klesinę drktatorystę ne 
sutartį Ungarijai prailgintas i tik Rusijoj, bet ir kitose pa
laikąs ligi vasario 12. šaulio šalyse. Tokiuo pasielgi-

Rulgarija.—Bulgarijos p a r - n m laužo pirmąjį tarptautinio 
lamentas ratifikavo taikos su-1 įstatymo principą. 
tartį. Kaip ten nėbutų, Anglija ir 

: Prancuzija trokšta matyti rusų 
I žmones, užimančius vietas tai-

Suv. Valstijos.—Prancuzi ja 'kos konferencijoje. Jr trokšta, 
apgaili aplinkybes, kurios ne-1 kaip tik yra galima, gražiuoju 

kilmybes Londone, Paryžiuje pakilti streikan vasario 17 d., 
ir kitur, tas tiesiog negali su-1 7:00 ryte. 

- Streikas paskelbtas 
nant didesnio darbininkams 
užmokesčio, Ifžmokestį atsisa
ko didinti geležinkelių Admi
nistracija. Vis liepiama pa
laukti pragyvenimo atpigimo. 

prasti^ kodėl Estonijoj taip 
šaltai atsinešamą į taiką su 
lxolševikais. 

Čia nėra jokių parodavimų 
gatVėmis, jokiu manifestacijų, 
nei kokio niekur trukšmo. 
Krautuvėse ir ofisuose kaip 
niekur niekio dirbama. 

Tik svarbesnėse gatvėse 
praeinančių žmonių veiduose 
matoma kokia tai linksmesnė 

i 

išraiška. 
Darbuojamasi apie atnaujini-

mą santikiu. 

Mažos respublikos armija 
labai pamažėli demobilizuoja
mu. Šalis ko tai, rodos, pabū
gus, kaipir prasižengimo aktą. 

Dabar laukiama tik ratifi
kavimo taikos sutarties. Sa
koma, tas -bus atlikta į tris 
savaites. 

Šiandie jau darbuojamasi 
čia, kad kuoveikiaus atnaujin

s i rfcms fti bolševikine 
Rusija. Tam tikslui reikalin
gas pasiuntinys Maskvoje. 
Paskui reikalingi konsuliai. 

Neapsidraudę Estonija. .v 

Visas laikas buvo manoma, 
kad Estonija taikos sutartimi 
apsidraus prieš rusų bolševi
kų propagandą Estonijoje. Bet 
tas nepadaryta. 

Estų užsienių reikalų minis-
teris sako, jog tas, esą, nerei
kalinga. Nes šalies vyriausybė 
i r b e to galės sugaudyti pro
pagandistus. Tad nėra ko 
bijot ies. Visi propagandis
tai aštriai bus persekiojami. 

Kaip bus toliaus? 

Kuomet šiandie Estonijoje 
įvyko taika, vyriausybei nori
si, kad maža respublika dabar 
butų priimta tautų sąjungom 

Bet kaip anon įstoti, jei ne
gauta talkininkų pakvietimas, 
jei dar nėra žinoma, kaip tal
kininkai atsineš į tą jos pada
rytą taiką su bolševikais. 

Estų tautos vadai džiugįna 
visus, kad su šiandie Estonija 
pakil s ekonomijoje ir kultūro
je. Šalis susilaukė naujos sau 
gadynės. » 

1 • 

PRIPAŽINTA MOTERIMS 
LYGIATEISĖ. 

GRAIKIJOJE PRAMATOMA 
REVOLIUCIJA. 

Taip tvirtina buvęs užcubcži-
nių reikalų ministeris. 

Rymas, vas. 11. — Laikraš
tis (iiornale 1 Vitaiia rašo, jog 
(iraikijoje prąmatoma' revoliu
cija. Laikraštis atspauzdinn 
žodžius buvusio Graikijos už-
rubežinių reikalų ministerio 
Elio Pana, kuris yra pasakęs: 

"Civilės karės (Jraikija* ap
sisaugos tik sugryžus (Jraiki-
jon buvusiam karaliui Kons
tantinai, puolifs Venizclo^o vai 
džiai ir sudarius provizijonini 
kabinetų, kurio svarbiau>ia 
užduotis pravesti šalyj genera-
lius rinkimus. v 

Armija palanki Konstantinui. 

ras Venizelos pralaimės tuos? 
rinkimuose. 

Venizelos — naujas Bismar
kas. ^ 

wGraikai yra nusprendę pra
šalinti tc naujų Bismarką (Ve-
nizeldsąi, kurs viešpatauja 
Graikijoje palaikydamas vi
sas . laikas karės stovi, karės 
teismus ir pilnus kalėjimu^ 
žmonių. 

"Šiandie (jaugiau kaip 80,-
000 žmonių vaitoja kalėjimuo
se ir šaukiasi paliuosavimo. 
Suvaržyta spauda ir žodis. 

4 J Venizelo* Graikijai ant-
mestas svetimų viešpatijų. 
Šiandie Graikijos u-žrubežinių 
reikalų mini^teriu yra Politis. 
Tai Prancūzijos pavaldinis.V 

Bereikalo įmaišomas popežius. 

Buvęs ministeris Pana pami
ni, jog iriH)pežius darbuojąsis 
sugrąžinti Graikijon buvusį 
karalių, Konstantiną. 

Bet Vatikano organas pas
kelbė, jog popežius nieko ben
dra neturi su Graikijos politi
ka. Pana prasimano nebūtus 
daiktus. 

Pana dirba buvusio karaliaus 
Konstantino naudai. Bet vie
toje atlikti ką gera, stovį pa-
aršina, neteisingai atsiliepda
mas apie popėžių. 

Latvijai taika-gyvas reikalas 
Maršalas Foch nekeliaus 

Varsa von 
LATVIAMS TAIKA SVAR

AUS DAIKTAS. 

Revelis, vas. 8*' (suvėlinta). 
— Latvija turi pasekti Esto-| 
niją ir pertraukti karę su bol-> 
ševikine Rusija. ' 

Kaip Estonija pirm armis-1 
ticijos, taip Latvija turėjo im
ties paskut iriųjų priemonių. 
J.atvija buvo pasiuntus savo 
atstovus Dorpato konferenci
jom Bet tuomet negauta pa
sekmių. Latvija negalėjo nie
ko veikti be talkininkų leidi
mo. Šiandie talkininkai tokiai 
taikai nesipriešina. Ir, matyt, 
Latvija "nuspręs taikinties. 

Bet, sulig apturimų čia ži
nių, bolševikų taika su Latvi
ja bus kitokios rųšies. Bolše
vikai Estonijai padarė svar
bių nusileidimų. To, sako, ne
gaus .Latvija. 

Prancūzijos užrubežinių rei
kalų, ministerija paskelbė, kad 
tas yra (lenku) prasimany
mas. 

Eksportas iš bolševikinės 
Rusijos. 

• • 

Revelis, Estonija, vas. K U -
Iš bolševikinės Rusijos prekių 
išvežimas pradėta praeitą Sek
madienį. (%ionai pirmu kartu 
atvežta du vagonu linų sėme
nų. 

Bolševikai apleidžia Latviją. 

Bolševikai, sakoma, todėl nu-

Londonas, vas. 10. — Bol
ševikų spėkos apleidžia Latvi
ją, pasak gautų žinių vielos 
latvių pasiuntinystėje. 

Bolševikai oficijaliai pas 
bė, jog neteisybė y r a /ka s u-l 
kraščiuose buvo pranešta apie 

DEMOKRATAI PRIEŠINASI 
MtLITAfelNIAM LAVI

NIMUI. 

sileido Estonijai, nes % tai bu-1 bolševikų atstovo Joffe pasa
vo jų pirmutinė taika, pirmie- k v i m j l m k g i f t m U e < o y i e t ų R u 

sija vedanti taikos tarybas su" 
Anglija. Joffe nekuomet taip 
nėra sakęs. 

—— 

Washington, vas. 10. — Kon
greso atstovai demokratai, pa-

ji žingsniai. Su kitomis vieš
patijomis busią kitaip. 

"Tegu mūsų klijenjtai nesi-
glamonėja su Raštingomis 
viltimis;*' Taip fsako Dolšeri-
kai apie Latvija 

• — 

Focho kelionė — prasimany
mas. 

- Išnau-

— 
Latvija nenori taikos su bolše 

vikais. * 

Copenhagtn, ^as . 10. — Su
lig oficijdių pranešimų, Lat
vija nepriimsianti nuo bolševi-Paryžius, vas. 10. -

jo Varšavos lenkų laikraščiai N taikos pasiųlymo. 
vaka r pranešė, kad maršalas! Pirm to tame klausi 

Dabartinis Graikijos karą-i raginti prezidento AVilsono 
liūs laukia sugryžtant senojo;pravesti visatino ])iivep^tino 
valdovo, kuriam paslapčia militarinio l a^n im 0 sumany- y a k a r p r d n e ^ k a d maršalas! Pirm to tame klausime Pa-
siuntinėjami p in iga i j Šveica- mą, vakar atlaikė savo p a r h - į F o H l M i a u s i . J S Lenkijon ir į balti jos viešpatijų atstovai fu
riją. Visa graikų armija pa-.jos susirinkimą (kaukusą) ^ i r j t t ? n a i pat va rkysiąsV. lenkų a r - j r ė \ savo konferenciją atei-
lanki buvusiam ,karaliui>Kon-idid'/iuma balsų atmetė lavini^ m j j . v ^Y[e^ bolševikus. nantį balandį, 
stantinui. * nio sumanymą. 

iįButų klaidinga tikėti,.kad Reiškia, tasai sumanymas 
anti-venizelistai (Konstantino j bus palaidotas, nežiūrint to, 
šalininkai) yra germanofilai. |kad senatas sutiko su suma-

-
i — 

KOREONAI PLIEKIA JA
PONUS. 

Jie nemyli Vokietijos. Gene- nynui. Nes kongrese ir republi-
raliai rinkimai (iraikijoje į-;kon'ų atstovii didžiuma prkši-
vvks balandžio 20 ir premje-|nasi šitam sumanymui. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
I By GENE BYRNES 

. 4-

Santikiai su Vatikanu. 

Trenton, N. J., vas. 10. — 
New Jersey valstijos legisla-
tura ratifikavo moterų lyg'.v 

s amendmentą. 
. Ligšiol 29 valstijos ratifi

kavo tą amendmentą. Reiškia 
leidžia Suv. Valstijoms ratifi-! sutaikinti su Rusija visas d e r ^ valstijų, 
kuoti taikos sutartį. Tečiaus jfacto viešpatijas, kurios, atskl-
tame nėra jokios neramybės.ilo nuo Rusijos. 
Atstatydinimo komisijoje yra \ Savo keliu, Prancuzija palai-
ir amerikoniškas atstovas.[ko labai širdingus santikius su 

Lenkija ir Rumunija.—Sulig 
santarvės visų talkininkų, 
Lenkija su Rumunija painfor-

Prancuzų-amerikoniška san- Suomija, Estonija, Latvija, muojamos, kad jei tas šalis už 
tarvė apdraustai [Lietuva, Lenkija, Georgia 

Vatikanas. — Vyriausybė Azerbaidjan i r su Armėnų res-
sprendžia, kad butų labai rei-!publika Kaukaze. 

Japonai išmušti iš šiaurinės 
Korėjos. * 

KARĖS STOVIS LEXIN6-
TONE, KY. 

Londonas, vas. 11. — Iš ^fa-
skvos bevieliu telegrafu pra
nešama, kad šiaurinėj Korėjoj 
pakilę koreonai ir iš ten išviję 
japonus. Jena i koręonams pa-
gelljOn nuėję Kinai. 

Sulig 'pranešimo atrodytu, 
kad Korėjoj atsirado bolševi
kai, sukurstė jie gyventojus il
tie dabar pakėlė revoliuciją 
]1rieš japonus. 

Washington, vas. 11. — čia 
j gauta oficijalių žinių apie su-
jkilimus Korėjoj, Sakoma, tas 
j teisybė. Apie 2,000 koreonų ap
ginklavo rusų bolševikai Man-
ichurijoje. J r juos pasiuntė 
Išiaurinėn Korejon. Tenai nes-
jkaitlingi japonų kareivių bu-
iriai įveikti. 

IR AUSTRIJA GAUS SAVO 
DALĮ. 

pultų bolševikai, josdvi gali 
pilnai -tikėties talkininkų pa
gelbos. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Kliubo artistas prisipažino visiems esąs iškleręs ir atsisakė 

varginti svečius nevykusia savo muzika. 

Basei, Šveicarija, vas. 11. — 
Talkininkai gamina ir Austri
jai sąrašą žmonių, katruos Au
strija turės išduoti. 

Tarp reikalaujamų išduoti 
ineis ercgercogas Juozas; 
fieldmaršalas Arz von Straus1-
aeriburg; fieldmaršalas von 
Koevess; gen. Potierek, buvęs 
Bosnijos gubernatorius, ir kiti. 

Lexington, Ky., vas. 10. — 
Vakar vietos teisme buvo tei
siamas juodukas AYilliam Lock-
ett, kurs prisipažino nužudęs 
10 metų baltą mergaitę. 

Miestan ir aplink teismo rū
mus buvo sutraukta keli šimtai 
kareivių. Nes buvo žinoma kad 
minia pulsis teisman sn tikslu 
atimti juoduką ir nuiiačiuoti. 

Kuomet su skaitlį įgąja po
licijos ir kareivių sar.-cvha teis
man nulydėtas ^inogaidis juo
dukas (jis buvo atvežtas trau
kiniu iš valstijos kal^ji-.no), iš
troškusi kraujo minia puolėsi 
prieš teismo rūmus. Pasigirdo 
šaudymai iš minios. 

Kareiviai atsakė šaudymais. 
5 žmonės nužudyta ir daugelis 
sužeista. .. 

Po šito minia ėmė ginkluo
tiem.'Tuo tarpu prisiųsta dau
giau kariuomenės ir paskelbta 
karės stovis. 

Juodukas teisino atrastas 
kaltas, pasmerktas miriop i r 
včl išvežtas į valstijos kalėji-
mą. 

MIRĖ EIDAMAS 103 ME
TUS. 

Beloit. Wis„ vas. 11. — Čia 
mirė George Dyer, eidamas 
103 metus. 
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U E T T T I Ų KATAUKV DIEKKAtTIS 

"DRAUGAS"• 
Eir^t kasdieną išskyras nedėldienlus. 

PRENUMERATOS RAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $«.00 
Pusei Metų 3.50 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus į regis
truota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Telefonas MeKinley 0114 

Liūdnos Tiesos. 
Lietuvos kultūros istorijoje 

p. Mykolo Šleževyčiaus var
das liks amžinai, nes ta s žmo
gus dusyk buvęs ministrų pir
mininku labiausiai pasižymėjo 
tuomi, kad sustabdė Lietuvos 
Valstybės Tarybos veikimą. 
Ta Taryba buvo žmonių at
stovų išrinkta 1917 ir 1919 me
tais. Ji buvo vienatinė mūsų 
šalyje žmonių atstovė. 

Kaip Anglijos karalių^ Ka
rolius Pirmasis per vienuoli
ka metų (nuo 1628 iki 1638) 
kariavo su savo šalies parla-
mentu imdamas mokesčius nuo 
žmonių be jų atstovų pritari
mo, taip p. M. &leževyeius 
dukart būdamas Lietuvos mi
nistrų pirmininKu nenorėjo 
dirbti išvien'su Lietuvos V*W* 
tybės Taryba. 

Karolio I kova su parlamen
ta pasibaigė uuonii, kad kara
lius tapo pastatytas teisman ir ' praneša augi. laikraščių ko-

pereito pavasario sabotažas, t. 
y. civilizacijos padarų (tiltų, 
telegrafų, geležinkelių) ardy
mas Lietuvoj* nuo dabartinio 
Lietuvos _ Laisvės paskolos 
trukdymo Amerikoje, bet mes 
nekaltiname p. Šleževyčiaus už 
tatai, k$ čia Amerikoje daro 
socijalistai. Tik norėtume, kad 
jis tą žinotų ir laukiame, kad 
jis juo s papeiktų. Jie yra soci
jalistai i r jis yra socijalistas. 
Rodos jie turėtų jo paklausy 
ti 

Kol kas mųs žmonės turi 
apseiti ramiai. Nors socijalis
tai kas žin kiek ir kas žin ko
kių lapelių išdalintų, mylin
tieji tėvynę lietuviai turi ne
klausyti melagingos ir neprį-
gulmybei kenksmingos ' agita
cijos. 

Didelė nelaimė, kad mųs po
nai universitetuose išmoko šio 
to, bet neišmoko doros. Dėlto 
jie šiandien savo ašmeninę pa
giežą stato augščiau negu tė
vynės nauda. Kol jie patys turi 
valdžios, tol jie šneka a£ie tė
vynės meilę. Kaip tik kitiems 
tauta paveda valdžią,- taip jie 
ima viską trukdyti. 

"Draugas ' ' padėjo p. Šleže-
vyčiui gintis nuo p. Gabrio. 
Mųs dienraštis padės ir p . Gal
vanauskui gintis nuo p. Šle
ževyčiaus. I r tuo ir antru at
veju neliausime rodę tautie
čiams, jog mųs nelaimės dau
ginasi iš to, kad šviesuomenė 
gavo šiek-tiek mokslo, bet ne
gavo doros. Jaunesnę kartą 
reikia lavinti taip, kad prie 
mokslo šviesos butų įr sąži
nės dora. 

Pinigai Lietuvon jau siunčiami. 
j — 

Lietuvos Misijos Pranešimas. 

Suskaldyta Europa. 
Italai tvirtina, kad Anglijos 

norą* pamušti visą pasaulį, gi 
Prancūzijos — visą Europą. 
Ve kodėl centraiįnė Europa 
suskaldyta ,ir palikta tenai 
betvarkė. 

Taip i»- Europos šiandie 

Lietuvos Misija gauna nuo 
bankų, draugijų, agentų ir 
šiaip pavienių žmonių laiškų, 
kuriuose prašoma nurodymų, 
kokiujboidu gyvenantieji Ame
rikoje lietuviai galėtų geriau
sia pasiųsti pinigų savo 
giminėms arba šiaip nukentė
jusiems nuo karo. Dauguma 
stačiai reikalauja, kad Lietu
vos Misija, kaipo, valstybės į-
staiga,- pati imtųsi šio darbo, 
idant siunčiamieji žmonių pi
nigai tinkamai butų, kam rei
kia, išmokami ir*tai tokiu 
kursu, koksai ant pinigų Lie-
tuvoje dabar yra, 

Šiuomi skelbiame visiems, 
kas tik nori siųsti minėtiems 
reikalams pinigus, jog Lietu
vos Misija apsiėmus yra par
siųsti šiuos pinigus Lietuvon 
tokiomis sąlygomis: 

1. Kiekvienas, siunčiąs Lie
tuvon pinigus, privalo aiškiai 
paduoti kaip savo adresą A-
merikoje, tasp ir pilną adresą, 
nurodant artimiausį miestą, 
miestelį to žmogaus ar į štai-' 
gos, ar draugijos ar giminės,* 
kurianti šie pinigai yra siun
čiami. • *' . 1 

2. Sumokėjas Lietuvos. Misi
jai, gauna nuo Lietuvos Misi
jos laikinąjį pakvitavimą, kiek 
pinigų dolieriais yra nuo siun
tėjo gauta ir patvirtinimą, jog 
Lietuvos Misija yra apsiėmus 
nurodytu adresu Lietuvoje to
kiam tai asmeniui parsiųsti ir 
išmokėti tiek ir tiek auksinų. 

m 

3. Kiekvienas siunčiąs pi
nigus savo giminių sušelpimui 
Lietuvoje pirmiau privalo Lie
tuvos Misijoje pasiteirauti 
auksino kursą. Auksino kursą 
negalima paskelbti, nes jis, pri
sitaikant prie dolierio vertės, 
Lietuvoje kasdien mainosi, pa
vyzdžiui dabar jis svyruoja 
tarp 65-85 auksinų už vieną 
dolierį. 

4. Lietuvos Misija iš par
siuntimo nei dėlei savęs, nei 
dėlei Valstybės nedaro ir ne
darys jokio pelno, bet padengi
mui • išlaidų parsiuntimui pi
nigų, susirašinėjimui su žmo
nėmis ir dalinai dirbančių prie 
to žmonių užlaikymui už pi
nigų parsiuntimą ima ' tokį 
mokesnį: siunčiantieji iki 10 
dolierių užmoka už pars i UP ri
mą 50 centų, siunčiantieji vir
šaus 10 iki 25 dolierių užmoka 
vieną dolierį, nuo 25 iki 50 d. 
moka du dolierių, nuo 50 iki 
100 dolierių užmoka 3 dolie-
rius, o kas siunčia viršau su
mos, tai primoka virš to po do
lierį nuo šimto, nežiūrint, ar 
jis pilnas ar ne. Šie skiriami 
parsiuntimui pinigai atskaito
mi iš išmokėtos Misijai sumos, 

Visi pinigai reikia siųsti 
Misijos adresu: 

Litliuanjan Mission 
257 West 71 St., 
Xew York City, N. Y. 

Pinigai Misijon prisiunčiami 
pašto ar e*press "money or
deriais " . 

Lietuvos Misija, 
. 
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ATITAISYMAS. 

Lietuvos Atstovybes Pranešimas. 

tapo pasmerktas mirtyn. Jam 
galvą nukirto 30 sausio 1649 
metų. Lietuva to nepadarys 
p. Šleževyčiui. Bet ji skauda
ma širdimi žiuri dabar, kad p. 
Sleževyčius daug darbuojasi 
kritikuodamas Galvanausko 
ministeriją. 

P-no Šleževyčiaus vienmin
čiai socijalistai Amerikoje dar
buojasi, kad nepasisektų Lie
tuvos Laisvės Paskola. 

Šventomis dienomis žmo
nėms besiskirstant iš bažny
čios kas žin koki vaikiščiai 
išlenda iš tamsių kampų ir da
lina socijalisto J . 13. parašy
tus lapelius. Tuose lapeliuose 
daug ištraukų iš socijalistiškų 
laikraščių išeinančių Kaune. 
P . Šleževyčius Kaune reda
guoja socijalistų laikraštį 
"Darbas" . 

Kad p. Šleževyčius pareika
lavo, idant Valstybės Taryba 
paliautų veikusi, ji to padary
ti nenorėjo. Tada p. Šleževy-
čius atsistatydino. Jo vietą 
užėmė p. Dovydaitis. Bet viso
je šalyje prasidėjo sabotažas. 
Prezidentas suprato, kad tai 
p. Šleževyčiaus padėjėjų dar
bas. Norėdamas sabotažą sus-
tabdinti prezidentas vėl pa\edė 
ministrų pirmininko portfelį p. 
Šleževyčiui. Sabotažas pasilio
vė. Bet p . Šleževyčius ir jo 
draugai ministrai pareikalavo, 
kad Lietuvos Valstybės Ta
ryba paliautų veikus, nes ji 
"nebeatitinka daugiaus Kabi
neto sąstatai. ' ' 16 Balandžio 
užsidarė pirmasis Lietuvos par 
lamentas pralaimėjęs kovą su 
p. Stele vyčiam. 

, Klauskim po kuo stos Lietu
vių Tauta: po žmonių atstovy
be, ar po socijalistų autokra
tu? 

Nors mažti kuomi skiriasi 

respondentai. 
Antai korespondentas Sel-

des (The Chieago Daily Tri
būne.) pranešė, jog jam tekę 
apkeliauti visą centralinę Eu
ropą. Ir .visur girdėjęs tik vie
nas rugones prieš talkininkus. 

Sako, talkininkai atlikę di-
tižiausią prasižengimą daryda
mi taiką Versaillese. Sako, at
likta tik viena ignorantijos 
tragedija. Nes vietoje palikti 
kaip buvę senas viešpatijas, 
jie anas suskaldę į dalis ir 
šiandie tuo naudojasi* bolše
vikai. 
- Korespondentas sako, jog 
Versaillese padaryta taika 
bolševikams leidžia praryti 
Lenkiją, Ukrainą, Čekoslova
kiją, Austriją, Ungariją, Ju
goslaviją ir kitas. Apie tą jis 
įsitikinęs nuo pačių tų naujų 
viešpatijų gyventojų. 

Serbai, kroatai ir slovakai 
tiesiog pripažįsta, jog jų val
džia savo pamatuose neturi 
reikalingo stiprumo. 

Prancūzijos diplomatai tuo 
keliu mėgino padaryti stiprią 
sieną parubežiais Vokietijos 
ir Rusijos. Bet vietoje tos sie
nos pastatyta menka tvora. :Ir 
ta jau ima irti. 

Prancūzijos diplomatai tai
kos konferencijos metu dikta
vo nugalėtiems sąlygas. I r pa
darė tiek klaidų, kad daugelio 
iš ju nebus galima pataisyti. 

Baisi klaida atlikta kadir 
leidžiant lenkams kaip patin
kama sauvaliauti, užpuldinėti 
kaiminines tautas, kadir pačią 
Lietuvą. 

Be abejonės, lenkai šiandie 
patys susipranta negerai pa
darę. Bet kaipgi dabar patai
syti tuos negerumus.. Nuo to 
patys turės skaudžiai nuken
tėti. 

1918 metais*, Vasario 16 die-
T 

nu, Lietuvos Valstybės Tary
ba, kaipo vienatinė Lietuvių 

kg 

Tautos Atstovybę, vaduoda-
imu* i apsisprendimo teise, yra 
pasiskelbusi sutraukusi vals
tybinius ryšius su Rusija ir 
kitomis valstvbėmis, kame Lie-
tuviai gyvena. Nuo šio laiko 
Lietuva, kaipo atskira ir ne
priklausoma Valstybė, pradėjo 
savo savistovį politinį gyveni
mą ir, balandžio 4 dieną, 1919 
m., yra priėmus pamatinius 
dėsnius dabar veikiančios 
Konstitucijos. Nors Lietuvos 
sienos "nėra dar galutinai nus
tatytos, tečiau prų» Lietuvos 
teritorijos priskaitoma visa Bu 
sijos buvusioji Kauno guberni
ją, visa Vilniaus gubernija be 
dalių Dianos ir Vileikos aps
kričių, visa Gardyno gub., be 
dalių Kobrino ir Lietuvių Bra-
sto apskričių, ir visa Suvalkų 
gub., be dalies Sttvalkų ir Au-
gttstavo apskričių. 
, Visj gimę ar išaugę ant šio* 
teritorijos, arba paeinantieji 
nuo asmenų, kurie buvo šios 
teritorijos gyventojais, tebe
šautieji Lietuvoj ar laikinai 
ją apleidę, skaitosi tam tikrais 
įstatymo apie pilietybe dės
niais Lietuvoj piliečiais; jeigu 
jie nėra priėmę kitos valstybės 
pilietybės su mūsų Valstybės 
žinia. Visiems jiems yra pri
valomi JJetuvos Valstybės |-
statymai. 

Lietuvos Valstybes Laikino
sios Konstitucijos pamatiniai 
dėsniai UUroiio piliečių teisęs 
ir priedermes. Taip straipsnyje 
26 šios Konstitucijos pasaky
ta: "Visi Valstybės piliečiai, 
vis tiek kurios lyties, tautybės, 
yra lygus prieš įstatytoms. 
Luomų privilegijų nėra ." 

Deiei priedermių st. 28 šio* 
Konstitucijos šiaip skanjba: 
"Srytyse, kuriose Lietuvos 
Valstybės nėra išleistų naujų 
įstatymų, laikinai palieka tie, %i vizą paso arba lejdimą iš 
kurie yra buvę pricL- karą, kiek 

jie neprieštarauja Lietuvcvs 
Valstvbės Laikinosios rtonsti-
tucijos pamatiniams dėS-
mams. 

Vaduodamas šiais dėsniais, 
etuvos Atstovybė šiuomi pa

reiškia, jog laikinai, iki Lietu
vos Vyriausybės nėra išleista 
skįrtinų įstatymų dėlei apmo
kėjimo už pasus, jų vizas arba 
už paliudijimus įvairių doku
mentų, pradedant nuo vasario 
16 d., 1920, nustatomas ^yra 
tbksai valstybinis mokesnis: 

1. Už paliudijimus įvairių 
dokumentų, kurie nepaliečia 
nejudamojo turto atsavinimo, 
kaip tai, įgaliojimai (dovier-
nastis), metrikai ir t. t. reikia 
mokėti po $2.50. Jei toki do
kumentai vra išduodami kartu 
nuo dviejų arba daugiau ypatų 
viename dokumente, tai užmo
kestis imamas už kiekvieną 
parašą, tai yra po $2.50 nuo 
kiekvienos ypatos, išskiriant, 
kuomet dokumentas ' y ra iš
d ū l a m a s vyro ir pačios kartu, 
tuomet jųdviejų (parašai bus 
laikomi už vieną. 

Už paliudijimus pardavimo-
pirkimo dokumentų/, dovanoji
mo akių ir t*, t. keikia mokėti 
ttž visus parašus kartu $2.50 
ir prie to viena penkta dalis 
vieno nuošimčio (1-5%) mo-
kesnies nuo visos to turto ver
tės. Mokesnis aprokuojamas 
aukso valiuta. Auksinė vertė 

Vasario 2 dieną "Naujieno
s e " patilpo įžangos straipsnis, 
kursai paduoda visą eilę netin
kamų informacijų dėlei važia
vimo Lietuvon. Ten pasakoma, 
jog "pasportus ir leidimus 
važiuot į Lietuvą duoda Ame
rikos valdžia, o ne kas kitas, 
jie turi but tiktai patvirtinti 
pas konsulius tų šalių, per ku
rias reikia keliaut. Daugiaus 
nieko nereikia/ ' 

• 

Ta informacija visai klaidin
ga, Lietuva, kaipo nepriklauso
ma valstybė, be savo vizos gali, 
ir faktinai neįleidžia iš svetur 
nė vieno asmens, kas jis ten ne
būtų. Kitų valstybių konsulių 
patvirtinimai dėlei mūsų val
stybės nėra ir negali buri tei
sėti ir faktinai jie be mūsų 
vizos negali būti ir nėra deda-
mi. 

Todėl galutina išvada, jog 
"žmonės, norintį važiuot į Lie
tuvą, geriausia visai nusi
spjautų ant tų tautiškai-kleri-
kališkų 'diplomatų' .Washing-
tone, nes jų vizavimai ir kitoki 
bluffai vis viena neturi jokios 
reikšmės," netik vra šlvkšti 
dėlei savo formos, bet visai 
klaidinga. ' Skaudu klausyti, 
kaip kai-kurie Lietuvos sunųs 
skverbiasi prie svetimos val
džios ir eina prieš savo valsty
bę, visokiais budais ją rekone--
veikdami. Pagaliau ir sulig es
mės visas tas straipsnis yra 
keistas. Ten sakoma "Ameri
kos kapitalas išsunkė iš jo, 
(žmogaus, kursai yra prašęs 
leidimo grįžt Lietuvon) visas 
jiegas. Daugiaus jisai čionai 
niekam nėra reikalingas. Jfsai 
gali važiuot a tga l Valdžia (A-
merikos) jam duoda leidimą.'' 

Kas jau kas, bet socijalistinė 
spauda, rods, galėtų prieiti 
prie kitų išvadų. Jeigu kas yra 
išsunkęs visas žmogaus jiegas, 
tai, rods, jo tjirėtų būti parei
ga ir užlaikyti t$ žmogų senat
vėje, kad jam neprisieitų grįž
ti Lietuvon elgetauti. Ar-gi 
Lietuva jau tokia šalis, kurioj 
tik tokie nepriaugliai, ar sve
tur " i šsunkt i" ir nustoję visai 
jiegų seneliai su specijalėm 
parvažiavimo privilegijom tu
ri gyventi? 

Su pagarba, 

• (Pasirašo) M. J . Vinikas. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 

bono sodą, nurovė daržus, su
naikino pašarą. Du vokiečių Haločių ūkininkų nekultų javų 
leitenantu raiti užjojo ant kle- s t į r t a B . v i e n a g m e t ė r a nkinę 

. Saločiai. Rugpjūčio mėnesį 
klebonijoj apsigyveno ir gyve
no 6 savaites vokiečių kareivių 
štabas. Vokiečiai išraškė kle-
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ir laukė kolįsidegs. Lapkri
čio 11 d. vienas vokietys karei
vis metė į mano daržinę grana
tą ir kai nepadegė, tai metė ki
tą. Daržinė pilna pašaro užsi
degė, o drauge užsidegė ir kū
tės ir sudegė visi įrankiai. Tą 
pačią dieną 3 vokiečiai padegė 

granatą ir kai nepadegė, tai ki-
Š 

ti priėjo ir padegė trijose vie-

bonijos gonkų ir laikė tenai ar
klius. Kai aš paliepiau ark
lius atimti nuo gonkų, tai jie 
puolė mane mušti; aš pabėgau (

t o s e degtukais. Matė Vincas 
— ir jie išdaužė klebonijos lan- j Katkus, Petras Kačerauskas 
gus (19 stiklų) ir ėmė kleboni- ir kiti. 
ją plėšti: išlaužė kunigo Spe-
ravičiaus kamodą ir išvogė 
daigtus. Po kaimus taippat ė-
mė plėšti: Gribkelių sodžiaus 
nuo Pavflonio atėmė 1000 auks. 
Kubiliūnų sodžiuje apiplėšė 
Praną Čulevičių, o. kiek vėliau 
apstojo jo namus, neva gink 
luotų žmonių ieškodami; Čule-

\ Saločių kl. 

Karklėnai. Saulių kova su vo
kiečiais plėšf :ais. 

Vienas šaulys štai h.v prane
ša: "Lapkr . 23 dieną susižino-
jom, kad Pagių sodžiuj esą 
apsistoję keturi bermotininkai 
plėšikai, apiplėšę Kražių para-

vičius, nugązdintass nenorėjo pijoj Šiukštų ir Preciešaukių 
vokiečių įsileisti, jie išlaužė du- dvarus. Vieno partizano inci-
ris, o Čulevičių, bebėgusi iš 
priemenės į triobą, nušovė. 
Kiemenų sodžiuj nuo ūkininko 
Misiūno vokiečiai per du kar
tu atėmė visus gyvulius, drabu
žius, pinigus ir maistą. 

Noreikių sod. per manevrus 
padegė vieno ūkininko klojimą 
su javais, sudegė ir visos kitos 
ūkininko triobos. Puodžiūnų so-
dž. atėmė nuo Povilo Strielčiu-
no2 arkliu, o patį sumušė. Pas 
barono Ilareno iš Kubiliūnų 
dvaro ūkvaizdį lietuviai karei
viai rado be leidimo revolverį 
ir jį suėmė, o užmokėjus pa
baudos, paleido. Už tai lapkri
čio 3 d. atvažiavo iš Bauskės 
vokiečių kareiviai, įėjo į bažny
čią, nutn mišias belaikant, vie
nas jų priėjo prie altoriaus ir 
du kartu truktelėjęs už rankos 
tarė: "komm mit." Po mišių 
mane ir dar 7 žmones suėmė ir 
išvežė. Mane pakelyj paleido, 
kitų — ne. Lapkričio 5 d 3 vo
kiečiai padegė Saločių dvaro 
nekulta javų stirtas ir daržinę 

atyva susitarėm juos pasivyti. 
Susiradom vietoje dar penkis 
partizanus. Iš viso 7 žmonės 
išvažiavom Pagių. liakuį, Pa-
giuose plėšikų neberadom. Ma
čiusieji pasakė, kad jie iškelia
vę į Karklėnus. Leidomės jų 
vytis. Prie pačių Karklėnų 
sutikom grįžtančius žmones, 
kurie buvo pavaryti plėšikų ve-' 
žti. Paklausę jų, kur padėjo 
vokiečius, gavom atsakymą, 
kad jie užėjo į Karklėnų kalvį 
arbatos gerti. Paskubėję ap-
siautėm kalvio* butą. Vokiečiai 
pradėjo šaudyti. Besišaudant 
krito vienas vokietys. Likusie
ji 3, dar kurį laiką smarkiai 
pasišaudę, .pasislėpė tame pa
čiame name. Mes jiems pra-
nešėm per kalvienę savo pasiū
lymą pasiduoti geruoju ir ati
duoti ginklus. Iš karto jie 
mūsų neklausė, bet kada pakar-
tojom reikalavimą ir pagrąsi-
noni padegti namą, jei j ie ne
pasiduotų, jie sutiko ir pasida-

(Pabaiga ant 3 pusi . ) 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
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statinėti by kokius paliudiji
mus nu j Fondų. 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 

Jonas Vileišis 
Generalis Lietuvos Atstovas 

Suv. Arn. Valstijose. 

JUGOSLAVIJA SUTINKA 
SU KOMPROMISU. 

Paryžius, vas. 11. — Iš Bel
grado čia pranešta,] kad Ju
goslavijos vyriausybė paga-
liaus sutinkanti su pasiųlytu 
talkininkų kompromisu Ad-
riatikos pakraščių klausime. 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias budaa pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Palto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Vald&a pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 38, 40} 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parshluos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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rubliąus skaitysis 5Gtt, 9 mar
kės 25c. -

2. l|ž vizavimą pasų, lei
dimų vaziuo\i, 'artįdavitų ir 
kitų keliones dokiimentų reikia 
mokėti po penkis ($5.00) do-
lierius nuo kiekvienos pilna
metė* ypatos. 

Visus mokesnis turi būti pri-
>iųsta* kartu su prisiunčia
mais dokumentais paliudiji
mui. 

Nuo šio laiko norintiems gau-

važiuoti nėra priverstina pri-

PIRK! PIRK! PIRK! 

i 

Lietuvos Laisves Bona 
JEIGU TIKTAI HORITE, KAD BUTŲ 

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

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 
• ' * • 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipiatės stačiai į Lietuvos Misija prisiųsdami pinigus: 

257 West 71it Street New York City 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
•X 

1 

" 9 * 
PRANEŠIMAS ROSELAN- kaip katalikų, taip ir liberahj-
DO IR APYLINKĖS MIES 

TKLIŲ DRAUGIJŲ 
VALDYBOMS 

Ketvergo vakare, vasario 12 
d., 7:30 valanda. Visų Šventų 
parapijos svetainėn, Roselan-

*de, 111. yra šaukiamas viešas 
susirinkimas visų Roselando, 
iCensingtono, Burnsidės, Pull-
mano, \Yest Pulmano ir kitų 
miestelių draugijų valdybų pa
sitarti kaslink pasitikimo ir 
priėmimo Lietuvos Misijos, 
kuri Roselande bus utarninke, 
vasario 23 d. 

Visų čia paminėtų; ir nepa
minei u miestelių lietuvių drau-
gijų valdybos kviečiamos su
važiuoti. 

K v i e č i a 

Roselando L. L. Pask. 
/ bonų pard. stoties 

, valdyba. 

NEWARK, N. J. 

Pranešimas. 

Xewarko MLietuvos Aušre
lės^ dr-jos mėnesinis susirin-

,kimas Įvyks panedėlio vakare, 
vasario 16 d., Lietuvių svetai
nėj. Visi nariai malonėkite bū
tinai susirinkti, nes labai daug 
svarbių darykų reikės aptarti. 
Turime pranešti, kad komisija 
konstitucijos projekte jau ga
lutinai apdirbo ir tik reikės ji 
priimti. Diskusijų rengimo ko-
fonisija pranešė valdybai, kad 
rengimas diskusijų jau sutvar
kytas. Suorganizuoti fondą ka
talikiškos spaudos platinimui 
komisija valdybai raportavo, 
kad projektą jau turi pagami
nus. 

Prie to tame susirinkime 
bus iškeltas labai svarbus 
klausimas, kuris reikalauja gi
laus apsvarstymo. Tad visi na
riai x*ra meldžiami susirinkti 
7:30 \ a l . vakare. 

'L. A." Valdyba. 
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ŽINIOS IŠ LiETtrvos. 
(Pabaiga.) 

tautininkų, išskiriant vieii$ 
pašei pi ne draugija, kuri nuo 
senai yra priešinga Lietuvos 
laisvei ir neprigulmybei, iies 
jai labiau kvepia bolševizmas. 
Tokiu būdu ir delegatų neprj-
siuntė. 

Stoties iždininkas, Juozas 
Lazdauskas, yra po kaucija 
ant $5,000.00. Kauciją sudėjo 
Tautos Fondo 79 to skyriaus 
nariai. Tai-gi racinieciams, 0 * 
rintiems pirkti Lietuvos Ii. Pa
skolos lx>nus, prįnešamo, jog 
stoties antrašas yra parapijos* 
raštinė: 815 Park ave., Kaciiie, 
AVis. Nors bonų pardavinėjimo 
darbas yra jau varomas, bet 
apie tai laikraščiuose nieko ne
rašoma, lig kad butų nieko Te
veikiama. Čia jau stol'es val
dybos apsileidimas. 

R E I K A L A U J A 

DAYTON, OHIO. 

te 

RAOINE, WIS. 

Kadangi Kaciuo lietuvių ko
lonija išrodo neperdidžiausia, 
bet organizacijų kuopomis, 
draugijomis ir dar visokios 
rųšies organizacijomis labai 
skaitlinga, todėl .visos bruzda, 
veikia, kiek tik pajiegdamos. 

Tame skaitliuje gyvuoja ir 
lietuvių šv. Kazimiero parapi
ja, kuri sausio 18 d. statė sce
noje istorinį veikalą " Živilė." 
Šitas veikalas Kacine dar ne
buvo vaidintas, todėl ir publi
koj susirinko labai daug. Vai
dintojai savo roles atliko ge
rai, tik Vaidyla silpnokai kal
bėjo. Žodžiu sakant, veikalas 
atvaidinta gerai. Publika bu
vo užganėdinta ir reikalavo, 
kad veikalas butų atkartotas. 
Bet kad perdaug prie parapi
jos valdybos yra šeimininkų, 
tokiu būdu veikalas liko' neat
kartotas. Žinoma, toks veika
las neapsieina be lėšų. Pirmas 
vakaras netik lėšas padengė, 
netik liko įrengti vaidintojams 
parėdai, bet dar gryno x>elno 
liko 65 dol., o kad butų buvęs 
atkartotas, be abejo, butų dau
giau pelnyta, nes nebūtų pasi
darė tiek lėšų. 

Garbė ir padėka lai bnna 
rengėjams ir visiems, kurie 
tam veikalui prijautė ir parė
mė, nes tai buvo parapijos la
bui. 

Prie progos turiu priminti, 
jog kaip po visas lietuvių kolo
nijas, taip ir Raeine yra suda
ryta Lietuvos L. Paskolos bonų 
pardavinėjimo stotis, kurią su
daro delegatai, išrinkti visą 
metimų draugijų bei kuopi) 

L. L. Pask. bonų komitetas. 
Matant, nors ir labai silpną, 

judėjimą, kitų kolonijų ir mns 
nenorime atsilikti, nes ir mes 
paeiname iš to paties kra^io, 
t o s p a č i o s L i e t u v o s , k u r m u s n 
bočių, prabočių buvo lietas 
kraujas ir aukota gyvastis! 
Deja, ntusų maža kolonija turi 
sekti didesnių kolonijų pavyz
džius ir tik tokius, kurie yra 
pripažinti sveiki ir pamatuoti. 
Kitaip, rodos, ir būti negali. 
Vienok, kai]) ir tyčia, didesnės 
kolonijos padavė ne visai seka
mus pavyzdžius, kurie, hent aš 
manau, kenksmingai atsiliepė 
ir dar atsilieps mažesnėse 
vietose. Tiesa, ne kolonijos kal
tė, iH't ypatų. Tad ir mūsų už
duotis bus sekti sveiką darbą, 
kurį ir pradedame, sufe\\*rdami 
komitetą pardavinėti Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus. Ko
mitetas susideda iš parapijos 
klebono ir trnstisų, kurie yra 
visos kolonijos išrinkti kaipo 
ištikimiausieji ir veikiausieji. 
Pasitikima, kad neatsiliksime 
pirkime bonų, kuriuos bus ga
lima gauti klebonijoje, nes tai 
patogiausia vieta. Antrašas: 
328 Alaska St. 

l ž komitetą 
Kun. M. Cibulskis. 

vė—ižė jc iš namų, numėlę gink
im ir tikėlė ranka* aokštvn. 

Iškratė juos, sudėjom rastus 
jq daigtus ir ginklus į vieną 
•ktą , atsijjginom su kalviu už 
išdaužytas Įaugąs ir pamokėję 
žmogui, kad palaidojo nušau
tąjį plėšiką, išvažiavom Kra 
iių linkui. Suimtuosius plėši
kus su dviem partizanais pa-
siuntėm Tauragės linkui per
duot mūsų kariuomenei. Ap
žiūrėję atiratuosi ;•} daigtus, ra
dom per 2000 rb. osto pinigų, 
apie 1600 rb. mūsų pinig. ir vi
są maišiuką įvairių įvairiausių 
sidabro ir aukso branguniynų. 
Rusu; pinigus ir brangumynue 
palikome pas vietos inteligen
tus, kurie praneš suplėštųjų 
daigtų savininkams, kad jie 
galėtų savo daigtus atsiimti. 
Jei atsirastų ir tokių daigtų, 
kurių navininkai nesusi rastų, 
tai, praslinkus kuriam laikui, 
padaryti tų daigtų heitacija ir 
pinigus perduoti aroa Saulių 
Sąjungai, arba kitai kuriai vi
suomenės ar švietimo įstaigai. 

"Lie tuva , ' ' Kaunas. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Atsišaukite Polk St. Viadnet. 

Polk ir Canal Gatvių;. 

Reikal ingas patyręs Bučcrys, Lie
tuvis. Kreipkitės 

TeleplKHie Melrosc P s r k 17-40. 

PARSIDUODA 
E X T R A ! 

Parsiduoda vyri) ir . moterų dra
bužių krautuvė, verta apie $10,000.00 
ant greitųjų parduosiu- u2 $7,000.00. 
Atsišaukite j 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Street Cliicago. 

T. 
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DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court . 
122» W. 4» Avesme 

Telefonas Cicero 3«B6 
Ofiso Cicero 49 

KAIRAMTT, LIETUVIŠKAI 

5TEH 

Reikal ingas vyras dal paprasto fa
briko darbo, pastovius darbas 60c. i 
valanda 8 valandos darbo. 

Darling A Co. 
4201 S. Ashland Ave. 

į VARGONINKAS. 
Ksų jaunas vargoninkas paie ikau 

vietos prie Katal ikiškos parapijos. 
Jeigu kuriam iš Geri. Klebonų bu
čiau reikal ingas malonėkite atsišauk
ti J 

"Draugo" \<lm. 
1800 W. 46 Street. 

P . A. 

aptaisyti knygas ir l t , o tas 
moksleiviams yra sunku, ka
dangi visų jįj tuščios kišenės. 
Tai-gi Dr. A. P. Gurskis, su-
prazdamas Valparaiso mok
sleivių gyvenimą, ir vargus, 
prijaučia jiems. Kad daugiau^ 
tokių rastųsi. 

Raštininkė. 

ROSELAND, ILL 

VALPARAISO, IND. 

Iš moksleivių gyvenimo. 

i i M. L. Draugija laiko savo 
susirinkimus kiekvieną penkta
dienį, 7:30 vai. vakare. Kiek
viename susirinkime turi pro
gramų, kurią išpildo patys 
moksleiviai. Čia jie turi progos 
lavinties, kalbėti, debatuoti ir 
tt. * 

Laikytame susirinkime sau
sio 23 d. pirmiausia buvo pro
grama. Joje dalyvavo J . S. | 
Tautila. Kalbėjo: kokiu būdu 

Lietuvos Vyčių 8 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimą vasa
rio 2 d., š. m. Tartasi kaslink 
didesnio veikimo tėvynės la
bui. Nutarta gavėnios laike? su
rengti didelį vakarą tėvynės 
naudai t. y. del pirkimo L. L. 
Pask. bonų. 

Toliau svarstyta kasiu-k pa
didinimo kuopos. Į kitą susi
rinkimą kiekvienas narys pa
žadėjo atsivesti po vieną naują 
narį. Žodžiu sakant, Roselan
do jaunimas dabar pradeda 
daugiau veikti. 

Po to buvo išrinkta komisija 
pardavinėjimui L. L. P. bonų. 
Komisijon pateko: .J. P. Ka-
rečkas ir J . Ramanauskas. Ko
misija pažadėjo pasidarbuoti. 
J i žada eiti per namus ir par
davinėti bonus. 

Roselando jaunimas žada 
dėti visas jiegas, kad tame 
darbe pralenkti kitas koloni
jas. Nutarta kas savaite laiky
ti "Živ i lės" repeticijas, kad 
geriau išsilavinti. 

Repeticijos bus seredomis, 
vakare, 7 vai., bažnytinėj sve
tainėj. 

Korespondentas J. K. 

REIKALINGI. 
Apprentice moulderiai ir core-uia-

keriai. Turi būti tarpe 16 ir 21 metų 
senumo. Gera užmokesti* ir greitas 
pakyl imas. Labai gera proga išmok
ti gerai apmokanti amatą. 

Atsišaukite. 

.los. A. Urady Foundry Co. 
43th St. & S. Western Avenuc 

E X T K A VISIEMS!! 
s u o m i pranešu kad aš tūrių ant 

pardavimo Kraučiškus rakandus 
"Snow-case" ir kitus reikalingus 
kriaučiams daiktus. Malonėkite j ma
no krautuvė. 

A Naujsk'dn. 
1041 N. Paul ina Str. < i m a g o . 111. 

CITIZENS B K E W £ K Y BARK K 
Turi ant pardavimo 75 arklius ir 

ir.ulus. Kaina $50.00 ir augščiau, taip-
pat 50 setų šlajų ir vežimų, parsi-
duos 2762 Archer Ave. Kampas 
Throop. 

B A R G E N A I . 
ž m o n ė s išvažiuodami laukan, neku-

rie "del kitų priežasčių pavedė m u m s 
pardavimui keletą puikių mūrinių na
mų sulyg šios mados budavoti, ne-
kurie mediniai, turi būti greittU par
duoti už pigiausia kaina. 

Kurie manote ištiktųjų pirkti na
rna, tai čionai viena iš geriausių pro
gų-

Rašykite ant žemiaus paduoto ad
reso, o reprezentantas atvažuos { na
m a s ir parodys kur tos propertes run 
dasi. Adresuokite: 

"Draugas" Publ . Co. 
1800 W. 4d Street. 

4, 
MERGAITES 

16 metų ir suvirs pastovios 
Vietos Šviesiam 
Švariam Fabrike 

P r i t y r i m a s N e r e i k a l i n g a s 

Geistina kad Lietuvaitės 
Valandos 7:30 iki 4:30 
Puse Dienos Subatoj 

$14 Savaitėj mokinantės 
Nuo štukio $16 iki $25 

Atsišaukite 
Superintendente Ofi'iee 

Savvycr Bjscuit Compaiiy 
1041 — 104<j \V. llarrison 

REIKALINGI VYRAI 
Prie Hotelįo dirbti virtuvėj, lan-

drėj ir ant vardo. 
Gera mokestis ir valandos. 
Atsišaukite: 

Mr. Peters 
Employment Entrance 

, Congress Hotel 

P A R S I D U O D A b u č e r n ė ir g r o s e r n ė ; 
gera proga kuris myli padaryti pini-" 
g ų parsiduoda pigiai, nes savininkas 
išvažiuoja ant farmų. Jeigu nedaug 
pinigų turi, gali gauti ant lengvo iš
mokėjimo. 

2611 W. 41th St., Chicago, III. 

B A R G E N A S 
Parsiduoda namas su hardware 

store, viršuj yra vienas pagyvenimas, 
apačioje krautuvė ir pagyvenimas, 
užpakalyj didelis garadžius ir sande. 
Vieta gera. Netol i l ietuvių Šv. Anta
no bažnyčios. 

J. EIDINTAS, 
1431 Ko. 40th Ct. Cicero, 111. 

P . S. N a m a s pigiai parsiduoda del 
priežasties išvažiavimo j farmas. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

GEAND RAPIDS, MICH. 

Jau kad veikia, tai veikia 
Grand Rapids'o, Mįeh. L. Vy-

žmonės turi eiti t prie gerovės. Į <v-įų kuopa. Iš laikraščių mato 
Keikia pažymėti, kad J . S. 
Tautila nors dar jaunas mok
sleivis, bet iškalboje turi gabu
mų. Galima tikėties, kad, laikui 
bėgant, susilauksime gero kal
bėtojo. 

Toliaus sekė svarstymas 
draugijos reikalų. Be kitko bu
vo skaitytas laiškas nuo Dt. A-
1*. Gurskio iš Cicero, 111.*su au
ka $3.00 palaikymui lietuviško 
knygyno. 

Visi * moksleiviai taria šir
dingų aciu Dr. A. P. Gurskiui 
ui auka. Keikia pažymėti, kad 
moksleiviai ėia turi gan didoki} 
knygynų, kuriuo gali naudotis 
visi moksleiviai, nežiūrint ar 
jie priklauso prie draugijos ar 
ne. Žinoma, užlaikymas kny
gyno nemažai atsieina išlaidų: 
reikfa už kambarį užmokėti, 

si, kad kitų kolonijų vyčiai ne
mažai darbuojasi, bet mųs ko
lonijos vyčiai visiškai apfcimdy. 
Jo svarbesnio veikimo nogiidė
ti. Je i ir surengia kokį vakarė
lį, tai ir apie jį nėr kam į laik
raščius parašyti. 

Jaunimo čia yra daug ir 
daug l>uo galėtų pasirodyti, 
bet, matyt, trūksta vadų. 

U žpraeitos subatos vakare 
mųs jaunimas turėjo rogėmis 
išvažiavimą ant farmų. Iš
važiavo 10 vai. vakare, o pagrį
žo nedėlios ryte 8 vai. vienas 
be nosies, kitas be ausies, nes 
buvo didelis šaltis. Vaikinams 
$3.00 ir kokia iš to naudo tan-
$3.00 ir kokia iš to nauda: tau
tai ar Bažnyčiai \ Dabar, kada 
visi, kiek galėdanu, visokiais 
budais stengiasi gelbėti tev)-

Kcikalingi prio visokio landės 
darbo. Geros valandos; graži vie
ta ir geras buidas. 

Atsišaukite: 
Laundry Manager 

Employment Entrance 
Congress Hotel 

MERGAITES 
Prie Punch Presų 
Swedging- Mašinų 
Stalinio Darbo 
Graži Vieta 
Gera užmokestis. 

B O Y E N E E D L E CO., 
4343 Kavcnswood Ave. 

(Arti Montrose) 

• REIKALINGI patyrę agentai Chi-
cagoj Ir apiel inkėj. Geras uždarbin. 

T H E SEN—-RAYTO CO., 
B r a n d i No . 1 323* S. Halsted St. 

Paieškau Fel ikso ir Antano Melec-
kiy -paeina ir K.;tuno Gubernijos l l a -
seiniu Apskričio Stulgių Parapijos 
Sautru Sodos aš gavau laišką iš Lie
tuvos kuriame jų brolis prašo ma-
n£s kad juodu surasčiau j ie patys 
arba kas apie juos žinote praneSkjte 
sekančių adcesy: 

Magdalena Domeikienė. 
657 W . Liberty s i . t hioago. 111. 

* 

no, Lietuvą, tai mųs jaunimas 
žiemą išvažiavimus ren^iaT Ar
gi negeriau butų padare, kad 
tuo8 jnnigus butų }>aaukoje 
Tautas Fondui arba n u pirkę L. 
L. Pask. bonų. 

•Užtad Grand Rapids'o vyčių 
kuopa te daugiau veikia ir pra#-
kilniausiam darbui tegul savo 
pinigus ir jiegas aukoja. 

Daugiau susipratimo ii nau
dingesnių siuaaiiynin. 

Vytis. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
vv, kuorą et skaitai ar siuv* ar if.-
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausią, 
patarnavimą, už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ik iamas dykai . 

K a m p a s 18-tos gatvės . 
3-čios labos virš Platt 'o aptlekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykitc į m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėl iais , Seredo
mis ir Petnyčiomis . 

* 

Dr. 1. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas k* Chirurgas 
RoMtaadet 1MM 8«u SUobiKmm A*«. 

T«l«f*nM Pullmaii SU 1F Pnllmaa S1M 
Culcagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketrerg* vskake nn« 5:30 Iki 7:0S 
T C M M M Tmrda 7S3 
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DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vi«%% 
3263 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: tmo 2 Iki 
4 po piety: nuo 7:30 iki 9:19 vakare 

Telefonas YardS SM4 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
V»L 4:30 fki ? v. vak. 

Telefoną* DKOTCT 7*4t 

Yjtų ir Moterų Rūbų įurpi-
mo ir Designing Mokykla. 
.Musųs iatema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku itaiokaite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpime, designing ir s iuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose s iuvimo skyriuose masinos 
yaromos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa-
sižinn'ti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokie sti l iaus ir' dydžio iš bet kur ioj 
madą knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL 

J. F . Kasnlcka, Vedėjas 
100 N. STATE 8 T R B E T . CHICAGO. 

Kampas Lake S t , ant 4-tą lubų 

= 3 = = 
—i*sjissisji'is>*sassiss»ijis»—ss»s»— s» sp ss> IS>I m^ 

Tei. Drover 70«2 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEKTISTAS' 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomia pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAIO) A V E N U E 
arti 47-tos Gatves ' 

{ { » • • » » » » • » » • • » » » • » » » ! 
T e l e f o n a s P u 11 m a n SS 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

OHIRURGAS 
Offlsas 11719 sflcJbJsaa 

1 
i 
I 

Adynos 8:81 Iki 9 Išryto — 1 tkl 
t po pietų — f :89 Iki 8:80 vakare. 

Nedėl iotais nuo 10 iki 11 tiryto [ 

88* —» » « • « » • • • • • » • » * » « s 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

t t SO. LA SAULE STREET 
Gyvenimo Tei. Humboldt 91 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tei. Rnckwell 8989 

CHICAGO, ILL. 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas 8. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—5 ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 \V. 42nd SL 
Telefonas M c Kini ey 4988 

Valandos: iki 20 išryto. 

SS 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

• 9 W. WASHHrGTON S T R E E T 
Kambaris 6 0 t 

i 

TeL Central 5478 . 
Gyvenimas, 812 W. SSrd 84. 

Tei. Yards 4481 
'<SHS»S»«JS«SSSS*SBJi'^>S*S»> — saiSSfcMSSJSSSSSisaiSSl SJISM S S > » 

S. D. LACHAWICZ 
Liet»vys Oraborlus pat*rnaaju, laido

tuvėse ko pigiauata. Reikale meldžiu at-
M&aukti. o manę darbu busite uifraaedtntl 
2314 W. 23 PL Chicago, BĮ. 

TeL OanaJ t l t t . 

. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

PalcnKvins visų akiu 
tompiina k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votum«, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akiB iudcdain, 
Dnroina cgxamisas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta, gergė-
kjte savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne-
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 96SS. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angl i škos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , s te 
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Va^st. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: n u o 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais n u o < 
ik i 10 va i . 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

' A S 9 S S *FWm 
Telefonas Pullman 866 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentista* 

1MA7 So. Michigoa, A v e a u e 
Besslsad. I1L 

TALANDOfl} • Iki S vakarą. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan SC 
Kertė 32 ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
| O F I S O VALANDOS: Nuo 9 ryto 

lkl 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo t 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėl iomia nuo 9 iki t po p i e t 
Telefonas Yards 887 

Ręski . 088 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 8844 

DR. A. A. ROTH, 
R a s a s gydytojas kr chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriško 
Vaiky ir v isų chroniškų Ugų 

Ofisas: 3854 So. Hals ted St., Chicago 
Telefonas Drover 8898 

VALANDAS: 10—11 ryto S—S po 
piety 7—8 vak. ?f>'Vn^ri?e to—*? ,» 

n 
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4548 S. WOOD S T R E E T 

0RTCA43O. 
8Sa e s a s e e s ^ •.——.»» » » » » » » 

• — <m»~ » » » » ! • • • » » • » ; j 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, HAJnrOiS 
Telefonas Yards 5088 

Valandos: — 8 lkl 11 iš ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mia nuo 5 iki 8 vai. vakaro. 

w » — • • » — *• - » i » • m m » • 
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? BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jauny Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti: vėl iausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jauny Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų K e l i n e i po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile K 

skut | nešiotų s iutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Ful l Drees, Turedo, Prock Siu
tai ir t t $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9! 
vai. Nedėl iomis lkl I valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Ohioago, Hl. 

į s te ig ta 1808. 

18— 

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

418 W. Markei Str. 
Pottsvi l le , Penna , 

Su visomis l igomis pri ima nuo 
N u o 8 iki 10 vai. ryto 
N u o 1 iki 8 vai. po pistų 
N u o • iki 8 vai. vakare. 

$ " " * 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOL'lS 

LDBTrjVIS 
Gydytojas ir Chirursas 

Perkėlė savo gyvenimo vietą 1 
Brignton Park. 

SS14 W. 43rd Street., 
TeL McKinley 268 

Ofisas: 175? W. 47th Bs , 
(41 ir W M 4 sat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, «:80 lkl, 
»:S0 rakare NedėUomii t lkl 11 rytais. 

Tei. Boulevard 140 

• ' ' mm. •— — • 
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AA, ADOMAS A. ILARAIiAUSsLAS, SEsLAITOlAl RAfiAU. 

A i labai sirgau per S metus, nuslabnejes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas. Kraujo, inkstu- N e r v ų l r 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k a i 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neslgailėjas visoje Ameri
koj Ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pag-elbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumattemo gyduoles, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo m a n o pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ron-
maticmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Vidurių rėžimas 
iSųyko po užmušimui vįsų Ugų. Bėgiu 3 mėnes ių išgerdavau kas sa
vai tė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip t a r p dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge -
radėjui ir l inkiu vise ims savo draugams kreipUes prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CBJSMIGAii IMSTITCTION J. Baltrenas, Frol . , 

l i p i So . Halsted St.» TeJephoaa Oajial $411. ^*^&^^^^į^^^9 ^^sie 
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Trečiedienis, vasari? 11 1920 
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I CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, K E T U R I P A T R A U K I A M I 
TEISMAN Už MOGŽU-

DYSTf. d., Trečiadienis, vasaris 11 
Šv. Liurdo Marija. 

Ketvirtadienis. vasari s 12 d 
šv. Modestas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONU? 

LIETUVOS MISIJA ATVA 
ŽIUOJA CHICAGON. 

PROKURORAS PALMER 
CHICAGOJE. 

Profesi jonai is žtnogžudis 
Tony Cifąldo, kurs, kaip sako
ma, nužudęs "Moša* Rnriglit, 

Kalba apie radikalius gaivalus. I anot pranešimo iš prokuroro 
ofiso, išvardijęs kelis unijų va-

Profesijonalis žmogžudis išda-
„ vė kitus. 

Užvakar vakare 
prokuroras Palnier 
C! i i ea go Assoc i a t i on 
meree susirinkime 

gene rali s 
kalbėjo 

of Com-
viešbutyj 

La Salle. "Daugiausia jis kal
bėjo api e vyriausybės veiki
mą prieš nerimaujančius radi
kalus. 

Prokuroras sakė, kad jis ne
nori but alarmistas, arba dide
lis bailis. liet pažymėjo, kad 
šiandie nuo radikaliu gaivalu 
šaliai užėjo toks pavojus, ko
kio nebuvo nuo pradžios įs
teigimo šios respublikos. 

Pasitaiko balsų, priešginian-
janėių vyriausybei, kad šita 
būriais areštuoja radikalus, 
juos tardo ir pagaliaus depor
tuoja. 

Bet kaipgi kitaip turi elg-
ties vyriausybė, jei mato sau 
ir šaliai pavojų. Nieko kita ne
buvo galima daryti, kaip tik 
suokalbininkus ir kurstytojus 
būriais areštuoti ir juos pa
siųsti ten, iš kur yra atėję. 
Tegu jie ten naudojasi laisve! 

Taippat daugelis myli tvir
tinti, kad vvriausvbė šiandie 
varžo laisva žodi. 

Prokuroras išaiškino, kas 

dus, padą rūsius suokalbį prieš 
Enrigbt. Suokalbininkai jį, Ci
fąldo, nusamdę padaryti galą 
jų priešininkui. .Jis savo darbą 
atlikęs. 

Kiek žinoma, keturi viš tų 
suokalbininkų apkaltinti ir pa
traukiami kriminaliu teisman. 

Teėiaus tardymai dar ne
pabaigti. Prokuroro ofisas 
rankioja naujus faktus prieš 
galvažudžius. Manoma, kad 
Cifaldo da f daugiaus išgiedos 
apie siaučiančią kovą tarpe 
darbininku vadu. 

(Prisiųsta). 

Pirmieji Lietuvos Valstybės 
atstovai: J . Vileišis, J . Žilius 
ir Majoras Žadeikis atvažiuos 
Ihieagon nedėlioję, vasario 15, 
š. m., 8:25 ryte. 
Clncagos l i e tuv iu Komitetas 

su buriu kareivių pasitiks Mi
siją ant Miebigan Central gelž-
kelio stoties. 

Tą pačią dieną, t. y. nedėlio
ję, 15 vasario, 2 vai. po pietą 
bus iškilmingas Misijos priė-

menkas: pinigų surinkta tiek, 
kiek patys daiktai atsiėjo. Tai
gi Hlarbas neatnešė naudos. 
Antklodė teko p. Antanui Bis-

Iiui. Kadangi nežinome, kur 
gyvena, tat meldžiu jį patį at
važiuoti ir pasiimti. Antklodė 
randasi po numeriu 1641 N. 
Paulina St. 

A. Nausėda. 
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Šiomis dienomis vietinis 
Tautos Fondo skyrius gavo iš 
Centro Lietuvo pašto ženkle- p 
lių. Pusė jų jau yra išparduo
ta. Daugelis nežino, kad tuos 
ženklelius galima panaudoti 
ir pašel-pai saviški ein^ Lietu
voje. Tie ženkleliai netik tin
ka atsiuntimui laiškų, bet nu
siuntus Lietuvon jie bus išrhai-, 

miinas 8th Regiment Armory, [ n o m i į lietuviškus auksinus.Tai 
ant 85 gatvės ir Grand Blvd., 

UNIJOS AGENTAS PAŠOVĖ 
DARBININKĄ. 

Agenta s atsidūrė kalėjiman. 

> » agentas Unijos "Dusfoiess 
Tliomas Jakubowski pašovė 
darbininką Bernardą O'Reilly, 
dirbantį prie statymo namų 
po num. 471 Trving Park 
boulv. 

Agentas suareštuotas. 
Sulig polieijos liudymo, a-

gentas atėjęs pareikalavo dar
bininko parodyti unijos ženk
lą* Darbininkas atsisakęs. 

dalyvaujant miesto majorui, 
gubernatoriui ir kitiems. 

Programe dalyvaus Ohica-
gos Vyčių Apskričio ehoras po 
vadovyste p. Pociaus. 
Kiekvieno lietuvio priedermė 

atsilankyti į šį mass mitingą, 
į i šia Įmingą Misijos priėmimą. 

Kas norės antru syk išgirsti 
Misiją, nes vienu vakaru jie 
negalės nupiešti visų Lietuvos 
reikalų, turės progą išgirsti 
sekančiose Cbieagos kolonijo
se: 
Panedėlyje, vasario 16, 1920 

m., ant Town of Lake Peo-
ples teatre, Ashland ir 47 
gatvės. 

gi naudokitės proga. Pardavi
nėti galima bus tik iki kovo 
1 d., 1920. 

Lietuvos pašto ženklelių ga
lima gauti pas Petrą S. Mu-
reiką, 1700 AVabansia ir pas 
Tautos Fondo sk. pirmininką 
bei raštininką. 

Jaunutis. 

IŠ V7EST SIDĖS PA
DANGĖS. 

LIETUVOS GARBI ARTISTĖ 
i 

Une Babickaite 
Tik ką atvykusi is Lietuvos 

PIRMĄ SYK CHICAGOJE 

Pastatys gconoje Togobočno penkių aktų dramą. 

IŠ MEILĖS , 
(kitaip "Žydo Perkr ikštą) > 

SUBATOJE. VASARIO 14 D.. 1920 M. 

CENTRAL MUSIC HALL 
64 E. Van fiuren St. 

(prie Wabash A ve.) 

I 

— Ten pat kur buvo M. Petrausko koncertas — 

Lošimas prasidės 8 vai. vakare. 
Tikietai g-alima išanksto gauti : "Drauge", "Lietuvoj", "Naujie

nose" ir A. Kartons AptiekoJ 3?01 So. "Halsted St. — Visi kas tik 
myli daile, kviečiami atsilankyti j šias dailės vaišes. 

L Kviečia Scenos Mylėtojai. 
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Utarninke, 17 vasario West 
Side MeCormiek Club Hou-
se, Bliip Island A ve. ir 25 
gatvė. 
r** 

.Pakilo smalkus ginčas. Agen-
yra laisvas žodis ir pažymėjo! f a s v j e t o j e a r « i m e n t o pavar 
laisvam žodžiui ribas. Puiki 
butų žodžio laisvė, jei bile ko
kiam bolševikui ėia butų leista 
viešai 'kurstyti minias 
vyriausybę arba niekinti ša
lies įstaigas. Tokios laisvės 
pasaulis nepažįsta. Tokia žo
džiui laisvė gali būti tik tero
ristų šalyj, bet ne mūsų res
publikoj. 

tojo revolveri. 
Agentas gaus pamokinimą 

už norėjimą nužudyti žmogų ir 
pnesj^v negį0jjinąf»i revolverio. 

IMTA MĖTYTI BOMBOS. 

Užvakar naktį pamesta bom
ba ties Mrs. O'Brien reziden
cija, v632 Grand boulv. Mrs. 
O'Brien tą rezidenciją yra par
davusi juodukams. 

Baltų žmonių tarpan įsi-
krausto juodi žmonės. Nuosa
vybės įgijamos visokiomis 
gudrvbėmis: . 

PAVARYTA 7 NAUJI PO 
LICMONAI. 

Kituomet Cbicagoje riaušių 
metu į laikinus poliemonus 
priimta daugelis, buvusių ka
reivių. Po riaušių daugelis iš 
jų palikta i r toliaus polieino-
nauti. 

Iš jų 112 pasirodė netinka 
į poliemonus. Tad 40 jų tuo-
jaus pasitraukė iš tarnybos." 38 
išlaikė teėiaus fizikinius kvo
timus. 8 kiti išsiteisino prie* 
eivilės tarnybos komisiją. 19 
kitų komisija atrado kaltais 
ir įsakė per 6 mėnesius išeit: 
iŠ tarnvbos 

Seredoje, 18 vasario, 18 gatves 
ir Union A ve. Apveizdos 
Dievo parap. svet. 

Ketverge, 19 vasario, Cicero, 
Sv. Antano parap. svet. 

Pėtnyčioje, 20 vasario, Bridge-
porte, Šv. Jufgio parap. svef. 

Subartoje, 21 vasario, North 
Side, Šv. Mykolo Areh. svet., 
Paulina St. ir Wabansia Av. 

Nedėlioję, 22 vasario, Brighton 
Parke, puošnioje McKinley 
parko salėje. 

Panedėlyje, 23 vasario, Rose-
lande, 111. 

Utarninke, 24 vasario Melrose 
Park, 111. - "• 

PRANEŠIMAS BRIDGE 
PORTIEČIAMS. 

Kadangi juodus žmones atsi
kratyti nėra legalių p r i e m o - | " T e č i a ^ g "p^ailniaieji dar 7, 

prieš juos pavartojamos k a t r i e i r g į b n v o a p k a i t į n t ; , at
sisakė apleisti policijinę tar
nyba. 

Daba r policijos viršininko 
specijaliu Įsakymu tie 7 pra
šalinta. 

nių, 
bombo 

Toksai kovos būdas nors di
džiai pasmerktinas, bet to ne
žiūrima. 

SUAREŠTUOTA INDOMUS 
VAIKĖZAS. 

Policija suareštavo Tbeodore 
Sado\vsky. 1.") metų vaiką. J is 
norėjo padegti namus po num. 
3311 Ravenswood Park a ve. 

Vaikas prisipažino, kad jis 
užsiimdinėj;Įs padegimais na
mų, nes jam gražu žiūrėti, 
kaip pakih' gaisrai gesinami. 
Taippat pasisakė, kad jis my

lįs kraustyti ir svetimus ki-
šenius. 

Matyt, jis nėra tiek paikas, 
jei apkrausto žmonėms kiše-
rnus. 

, "DRAUGO" OFISE 
galima gauti tikietų del įžan
gos į svetainę kur 15 d. vasa
rio bus priėmimas Lietuvos 
Misijos. 
Tikietų kaina: 50c. 

PAKLIUVO SU SVAIGA 
LAIS. 

Aną dieną ties Elston ir Di-
vision gatvėm, ties saliunu 
sustojo automobilius. Automo
bili u j buvo 5 žmonės. 

Kaip kartas tuo metę pro ša-
šalį ėjo penki detektivai. Jie 
tuojaus puolėsi prie intariamo 
automobi liaus. 

Ir neapsirikta. Viduj atras
ta penki galionai degtinės 
moliniuose puoduose. 

Visi penki suareštuota. 

PANAIKINTI SUVARŽYMAI 
DEL INFLUENZOS. 

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson panaikino su
varžymus laidotuvėms ir lan
kyme ligoninių. 

Reiškia, influenzos epidemi
ją ir plaučių ligą ima galas. 

Šiandie, t. y. vasario 11 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio 
parapijos svetainėn' yra šau
kiamas dideliai svarbus susi
rinkimas visų Bridgeporto 
draugijų, organizacijų kuopų 
bei kliubų valdybų reikale pa
sitarimo kaslink priėmimo 
L. Misijos, kuri Bridgeporte 
bus pėtnyčioj, vasario 20 d. 

L. L. Paskolos bonų 
Komisija. 

Subatoje, vasario 7 d., š. m., 
buvo surengtas vakaras p. -F. 
Karvovskio svet., 2301 AV. 22nd 
pi., su programų. J j rengė vie
na iš didžiausių AYest Sidėje 
draugijų Aušros Arartų vyrų ir 
moterų. Suvaidiijo gražų vei 
kalą: 4*Visi trys pralošė." Šis 
veikalas atvaizdina netikrą 
meile del ko paskui nebūva ge
ro, sutartino gyvenimo. 

A'aidintojai savo roles atliko 
gerai. 

Ant galo buvo deklemacijų. 
Deklemavo dvi maži mergaiti, 
Z. Kiupu laite ir K. Kiršiutė. 
Pastaroji ypač gražiai padek-
lemavo. J i turėjornet atkartoti 
pasakytąsias eiles. 

Ta mergaitė turi vos 5—6 
metus. J i mokinasi Aušros 
ATartų parapijinėj mokykloj, 
kurioj mokina seserys Kazi-
mierietės. N 

t 
Garbė mūsų klebonui ir se-1 

serims Kazimierietėms už tokį 
gražij vaikų mokinimą. 

Ši draugija verta parėmimo, 
nes ji remia parapiją ir abej-
nai visus gerus darbus tautos, 
katalikvstės ir Lietuvos labui. 

Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienį 1 vai., bažnytinėj 
svetainėj. 

Buvęs Baliuje S. K. B. 

KRUTAMI PAVEIKSLAI IŠ 
LIETUVOS. 
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|.:. Temykite Lietuviai.:." 
Norintieji dalyvauti ant Banketo Hamilton Kliube, ne

dėlios vakare, vasario 15 d., 1920 m. kar tu su atkeliavu
sia iš Lietuvos Misija, teiksitės pasirūpinti iškalno apie 

BUS RODOMI 
Aurora, UI. 

Vasario 12 d. Aniolo Sargų 
* IO a T « J i tikietus, kurių tiktai vra 300 ir uis galite gauti sekau-

par. svet., 13 S. Locust St , | ^ v i e t o s e : ; j , g 
Racine. Wis. Universal State Bank " Draugo" Spaustuvėje 

Vasario 13 d. Strand Theatrejl Ant 33 ir So. Halsted St.. 1800 W. 46th St., 
Wisconsin ave. Tarp. 4-tos S Kun. Ig. Albavičius, 
ir 5-tos gatvės. 717 W. 18th Str. 

Tai malonėsite pasiskubinti, nes skaitlius norinčių
jų dalyvauti vakarienėje būti, turi but žinoma iki Ket-
vergui, vasario 19 d., š. m. 
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Prasidės 8-ta valanda kiek
viena vakarą. 

Rodis Kaunas Kompanija. 

LAIŠKAS 'DRAUGO" 
'REDAKCIJAI. 

Gerbiama " D r a u g o " 
Redakcija! 

Vasario 4-tos dienos "Drau-

SVARBU VISIEMS 
KAREIVIAMS. 

Kareiviai ir nariai Sus. A-
merikos Liet. Kareivių, kurie 
tik prigulite, stengkitės būtinai 
priduoti tikietus ir pinigus ko
misijai ketvergo vakare, vasa
rio 12 d., Kžerskio svet., 46-tos 
ir So. Paulina gatvių. Bus ko
misijos susirinkimas. Visi ko
misijos nariai pribukite, nes 
yra labai svarbus prieš pat ba
lių, kuris bus subatos vakare, 
vasario 14 d., 7th Regiment 
Armory svetainėje. 

Visi priduokite tikietus. 
Komisija. 

IŠ NORTH SIDE. 

Nedėlioj, vasario 1 d. įvyko 
išleidimas daiktų, kuriuos 
North Sidės draugijos leido 
Lab. Sąj. naudai. Pasekmės 

go numeryje uztemijau pra
nešimą apie mano laimėjimą 
dovanos $200 už portretą ' 'Že
maitės. '! 

Tame trumpame pranešime 
yra įsiskverbusi žymi klaida, 
būtent: kad aš "bendradar
biauju Naujienose.' •' 

"Naujienose" niekados ne
bendradarbiavau i r nemanau 
to daryti ir dabar nebendra
darbiauju. Karts nuo karto 
"Nauj ienos" garsina "Žemai
t ė s " portreto atvirutes, nes 
jos apsiėmė jas pardavinėti. 
Su maždaug panašiomis į ma
no pravardėmis yra kiti asme
nis, kurie bendradarbiauja 
; ' Naujienose.'' 

Už atitaisymą viršuje minė
tos klaidos iškalno " Draugo "-
Redakcijai busiu dėkingas. 

Su pagarba, 
Jonas Šileika. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

IŠTIESK PAŠELP0S RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE 

AR ŽINAI 
— * 

Kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovė Tamsta greitai 
gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje!* 

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

50 AUKSINŲ 
Kurie siunėia $100.00 ar daugiaus, tai tiems Lietuvoje išmokame 

60 AUKSINŲ 
už kiekvieną dolierį. 

Persiuntimas Gvarantuotas 
Mes" jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mųs siųsti nueina Lietuvon 

ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko. 

Del" platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai 
gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašyta savo adresą ir kam pini
gus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime. 

Lithuanian Sales Corporation 
120 Tremont St., Boston, Mass. 


