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Anglija Toli nuo Taikos
su Bolševikais

Airija gali tiketies tik 
savyvaldos

ATIDARYTA ANGLIJOS 
PARLAMENTAS.

Turėta prieškarinės 
iškilmybės.

įimtos savųjų ri'ikalnis. Tuo 
i tarpu talkininkai jau nenori 
.duoti reiknlingij lėšų pricSbol 
;šwi kiniams generolams.

Su iMilŠeviknis taika negali
ma. knip ilgai jie neprirodys

Londonas, vas. 11, — Vakar Iciviliauotam paaaulini, kad jie 
čia su nepaprastomis iMcilmy-i 
hėmis. karaliui dalyvaujant, 
ntiduryta parlnnicnto sesija.

Karalius ionin hute Kraite 
savo kalbų.

Paragino pnriaiuentų pasi
darbuoti klausimais: prieinu- 
niesmio apšvietimo. Airijos li
kimo. nnglckasyklų patvarky
mo, Įiarupininio daugiau mai
sto namie, ir tt

Airijos klausime pažymėjo, 
jog aitai parlamento Feeajabbim 
paduotas Airijos aavyTnldoe 
hllius »u. tm-lu užiikrinii tam 
kraštui geresnę valdžių. 

■ Tai ne ri-duis* apie Airiją

PASIDUODA TALKININ
KAMS BUV^S SOSTO 

ĮPĖDINIS.

Sakosi atlikęs vienas už visus 
kitus.

Washington, va>. H.—Buvęs 
vokiečiu «os1n įpėdinis nrisiun- 
,ic Ke^ilV^iumų plCAlUclUlU, 
\Vilsonui. Kdblegnunoje suko, 
jog jis pą»s vienas pasiduodu 
talkininkų teismui ir atsako už 
visus kitus reikalaujamu^ vo
kiečius. ,

I1 Baltųjų Bumų praari! n, 
kad prezidentas tikrai gavęs 
kablegramų.

NORI IŠGELBĖTI KITUS 
VOKIEČIUS.

bouevkm su lENais 
tamsis vunujE?

žmonių.

“šiandie daugiau kaip 80,- 
1)00 žmonių vaitoja kalėjimuo
se ir šaukiasi pa1itto«nvinm. 
Cv.. * . 1 ♦ p

Varšava. \n.-. 11.—lx*nkų su* 
bolševikais laikos klausiniu.- i 
progre^uojft. ranmkaiim vivtiu 
kur turi įvykti taikos tarylięs.

.i ak J* Kali šAUii. Kšltl (IV i U 1a X • 1 
goję. Bolševikai sako, parnn- 
.kiaušda laryĮmins virta butu 
Vilnius.

GRAIKIJOJE PRAMATOMA 
.REVOLIUCIJA.

Taip tvirtŪL?. buvęs užrubeži
nių reikalu ministeris.

KAREIVIAI RENEGATAI Karptin tuo tnrpn v<»- ne.vn<
Httsk a vnrbjn c ąrt.stvt . • ••

nėra htirbarni. Bet jie to ne- 
kuomet negali padaryti.

Nėra. hąĮjnės.

[ Bolševikų nėrn ko hijoties 
Įpasakojo premjerus. Nes jir 
j net .iri sjmkų jsibriauti į aplin
kines šalis, kadir į artimuosius 
rytus. Jie neguli suorganizuoti 

i stiprios armijos.

(
Premjeras sakė, jrfg K ii sijų, 
jo nuomone, lm« galima pi»gt% 
jdyti nno lsrlševikizmo epidemi
jos pradėjus su tos šalies gy- 
penlojnrs vrsti prekybų. Gy

ventojai, aprūpinti reikalingais 
to>daiktais, veikiau )Miy» siisi- 

Premjenu -P*5-nųrikratys tą epidemi-
kui kalbėdamas po reiškė, kad ' 
baisu Airijai duoti ir savyval- 
di). Nes, sako, gulvažuiiž’mi m - Į 
guli valdytiem. Ir todėl iš Airi
jos kariuoulenė negali but ut-i 
šaukta arlm jo* skaitlius su
mažintas.

Negalima taika su bolševikais.

Kalbėdamas apie Rusiją prem
jeras pasakė, ji* mnn^s Euro
poje. nebusianti jgyveuilinta 
reikalinga tvnrka, kol Rnsih' 
nebus im-tatyia aut koją vi- į 
atnt kovo stiprume.

Bolševikiznins nėra jokiu de
mokratija ir Rusija turi but 
atgaivinta su priešlx»lš<Tikinr 
’valdžip.

Bolševikizino negalima m-iniet vukiečigma duos pajrelbą 
traškinti ginklais, sak*- prern u r Imi (Mlengvins jų priedermė- 
jeras. Nes kaiminin«*s falvu už- se.
- ----------------------c--------------------------

TIK DARBAS GALI PAGY '
DYTI PASAULI

Danoinnria reikia dirbti vo-
kiečiams

Rymas, vn-. 11. — l«aikn*>- 
tis Giornale D’ltnlia rašo. jog 
Graikijoje prmuatonm revoliu
cija. Laikraštis atspausdina 
'žodžius buvusio Graikijos :rž- 
mintinių miknių mini’terio 
Elio Pana, kuris yrn pasakęs:

dus. Kareiviai keliais sovinmir 
Ištaikė lai va n. Bet tn- n*'-nlai
kė laivo.

Kuomet Karptin suspėjo iš
eiti iš ledų ir jau buvo mano
ma išsigelliėti nuo kareivių re- 
itegalų šaudy mo. >iaig?v 
kitas ir trečius šovinini pramu
šė jnm š«»nų.

Daugelis ėmė šokti iš laivo. '

Kiek palaukus ]ia>igirdn lai
vo smarki ekspliozija ir ittr- 
tuojaus |Mikilo 
ir garų.

Nuo kranto 
,kr.ip žmonės i.š
vo pradėjo šokti į jūres. Apie 

I šimtas žmonių jmtaikė nnt le- 
•ir do ir tuo tarpu išsigelbėjo. Bet 

jų likimas nežinomas, ar jie 
pasiekė kraštų, nr ne. N«s ue- 

kmknut'nim'kranto nž,k'' ........ . nmjo Is.lševikni

“Veninclos Graikijai ant- 
mesiąs svetimų viešpatijų. 
Aiandie Graikijos užrubežinių 
ireikulų minitderiu vrn l’iilitis. 
Tai Prancūzijos jnivnldinis.” 

Bcrcikulo įmainomas popežius.

Buvęs ministeris Pana pami
ni. jog ir popeliui* dnrbtmjųsis 
sugražinti Graikijou buvusį 
karalių Konstantinų.*

B»*t Vatikano organas pas- 
krllK*. jng |M»|M*žius nieko lx*n- 
ilni neturi su Graikijos jailiti- 
kn. Pana prnsimano nebūtus

• daiktus.
Pana dirba buvusio karaliau- 

Konstantino naudai. Bet vie. 
toje atlikti ką gera, stovį pu- 
iiršinn. neteisingai atriliepda- 
mns npie jiopcžių.

Amsterdam. vas. 11.—Buvęs 
Vokietijų- sosto ipėdini? prin
cas Erederick tVillielm pasi
siūlė nnts vienas nusiduoti .-* ■ • - t
talkininkam^ vietoje kelių šim
tų vokiečių, katrų reikalauja 
išduoti talkininkai. ( i'ilės karės Graikija nj»-

Buvęs sosto j|M*dinis sekam "*»“»*<* sugryžus Graiki
nio turinio triegrmnų mušė An- J,m karaliui Kurs-
glijos. Belgijm ir Italijos ka- t.nn’.’nn1’ Purius \ enizdoso va!

Nužudyta 1,400 vyru, moterų 
ir vaikų.

Novorosiisk, sausio 21 (su 
vėlinta).—Keturiolika šimtų
vynj. moterų ir vaikų žuvo ju-j 
rew‘ pirm pini- dienų, kuomet 
rusų kareiviai urmui ų Šovi
ninis suskylėjo ir nuskandino 
rusų laisvanorių transportų 
Karptin šalimai* Mnrjupilio,
Azovo jūrėse.

Bolševikų kariuomenė buvo 
vos už kelių mylių, kuomet 
tūkstančiai pabėgėlių susispie
tė j nedidelį Murjiųmlio uostą, 
kuomet smisžemtu jau nebuvo 
galima pabėgti.

Oficivrni, vyriausybės va 
'(liniukai su savo žmonomis ir 
vaikais 
Karptin. 
lis. Laivui 
'per ledų lytis, likusieji pakėlė 
(lenioiistracijas, knd jiems nėra; 

{jokios pagelhcu ir turės papul
ti liolėevikauis.

deta-vs tiuinu

buvo matoma, 
dv-Stnlįeiu tnt-

subėgo transportini 
luiivfts buvo pitnutė-

raUaįą, Sifv Valstijų ir Pran-H*iiai ir sudarius provizijouini DEMOKRATAI PRIEŠINASI 
euzijos prezidentam ir Japoni-įkabinėti), kurio Ftarbiausia 
jos imperatoriui: užduotis pravesti šalyj genern-

“Kaipo buvęs sosto jpėdinit*, rinkirans.

aš noriu užimti sav<> šalies Armija palanki Konstantinui 
žmonių vietas. Jei talkininkų ’
vyriausybė*, nori aukos, togu ... . . .
paima urna virtoj.. tKKI vokia./‘“T, -^rjAtant |
Oi,.' katrie n*™ mirko • jokiue"W°T"- kP»S«S<« 

piktų darbų, kaip tik patama- 
rimo savu šaliai karės metu.“

MILITARINIAM LAVI- 
NIMUI.

; jų. Pasveiks nuo ligos. Tuomet 
su Rusija ir Vėl bus galima su
siartinti civilir.uotaui pašau-: 
liui.

Sutartis nėra šventa.

Prisimindamas taikos sutar
tį su Vokietija premjeras pa
žymėjo. jog Vokietijos privalu
mas sutarties sulygo s pildyti.

Bet sutartis, sakė, nėra šven
tas daiktas, kad ji turėtų buk 
nepaliečiama. Jų galima, su
lig reikalo, ’peržiureti ir kni- 
kurias -ųlygus pamainyti ki
tokiomis. »

Jei Vokietija aiškiai ]wm- 
ilys, kad.ji širdingai pildo kii- 
tarties sųlygns, Anglija visno-

VOKIEČIAI GAMINA 
SĄRAŠĄ

Bff- —/--------

Paduos talkininkanis su nuro
dymais prasižengimų.

t-, ir tenai viskas apmirė.
Kiti visi pražuvo j suirau g 

su laivu jūrių g*«liiM**se. L’ž pus
valandžio po ekspliozija 
,K«rptiii uu-kt-ndo.

Apie lų taisių tragedijų čia
Washington. vhs. 10. — Kon

greso atstovai demokratai, |m- 
raginti prezidento AVilsono 
pravesti visaiino priverst iuo 

,tw- .... ' milltnrrnio lavinim.. -iimanv-
>siuntinėjami pinigai j fi'**ica- n^ vakar atlaikė savo purti- 

J ir 
didžiuma balsų atmetė lavini
mo sumanymų.

Reiškia. tasai sumanymas 
bus palaidotas, nežiūrint 16. 
kad senatas suliko su suma
nymu. Nes kongrese ir repuhli-! 
kūnų atstovų didžiuma prieši
nami šitam sumanymui.

“Dabartinis Graikijos kara-

• w< ^5. . • •likę, viiKttr niiiiux<‘ >u\<» pu
,iiją. \iaa graikų unnija j»a- >tt>irinkiinų (kaukūsų)

Berlynas. vas. 11.—Vokieti
jos vyriausybė apgalvoja atsa
kymų talkininkams, j šitų rei- 
kalaviuių išduoti vokiečius 
karvedžius ir kitus prasižengė
lius kares metu.

So atsakymu Vokietija pa
duos talkininkams taipgi sura
šą talkininkų karvedžių, karei
vių ir civilių valdininkų, kat
rie kuri* metu prasižengė. Sa
koma, bus jmduoti gryniausi 
faktai apie jų prasižengirnuM, 
lygiai taip, kaip talkininkai

įlanki buvusiam karaliui Kon
stantinui.

“Butų klaidinga tikėti, kad 
anti-veniselistai (Konstantino 
šalininkai) yrn gennanofilai. 
Jie nemyli Vokietijos. Gene- 
raliai rinkimai Graikijoje į- 
vyks balandžio 20 ir premje
ras Venizelos pralnimęs tuos** 
rinkimuose.

Venizelos — naujas Bismar 
kas.

“Graikai yra nukprendę pra
šalinti tų nntiją Bismarką (Ve

ANARCHIJA ODESSOJE IN-{paduoda apie vokiečius.
♦ TTTr DATIVVTVIIIO 11—f Vntriuiiia minnilali.ri.-----------------------------------------------------

—
3,000 pabėgėlių Ko&at&a- 

tinopolyj.

Ituos prasižengėlius išduoti.
i

MIRĖ EIDAMAS 103 
TUS.

ME-

Pradėti šaudymai.
Tarpe likusių ant kranto bu- runų laivas V

vo keli šimtai kareiviu. Tie- 
tuiijniit* susibari* j kmųias ir 
nusprendė pereiti luilfevikų 
pusėn. z1r kad parodyti savo 
ištikimylię bolševikams, jie 

^pradėjo šaudyti į palengva at
sitolinantį laivų.

Dalis kareivių tvčiaus n<*pn- 
.-itenkino šautuvais. Jie nudū
mė netoliinon artilerijos sto- 
vykloft ir iš ten utsiieinpė tri- 
eoliiię anuotų su šovininis. Ir 
pradėjo šaudyti j laivų Knrp- 
tin.

letta. kurs piiuvulnndlių :>!», 
minu nž Karpiui buvo apie.- 
M arjupolj.

Violvttn Imvo tik už pnsant- 
to» mylios nno Kaq>tin, kuo
met tasai a|xlaužytas skendo.

Violvtta kapitonas bijojo 
duoti pagcllui laivui Karptin. 
Nes gal i* šį laivų butų pati
kęs toksai likimas.

Nieką- n<nali |>asnkyti, ar 
iMilševiktii titrus kerei viama 
žmogžudžiams padėkojo ir at
lygino už tų jų darbų.

Beloit, Wis., vas. 11. — C'ia 
iniri* George Dyer. eidamas 
10.3 metus.

KOREONAI PLIEKIA JA 
PONUS.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Japonai išmušti ii šiaurinės 
Korėjos.

KRIZIS GELEŽINKELIU 
KLAUSIME.

Londonas, ras. 11. — Natio- 
unl Union of Railvrayipcn ge
ne rajis sekretorius J mm** Hen
ry Thomsu čia knlKeloms* jm- 
žymėjo, jog šiandie pasaulio 
stovis yra toks opus, kad kilę 

* kok* netaktingus pasielgimas 
gali pakelti gaisrų. Ir pakilu
sios iš tu »eiaiuiėM liaugmusm 
paliečia ne kitką, kaip tik pa- 
čius darbininkus.

Kad pagydyt’ pn»aiiH ym
reikalingas padidintas ir uolu* ■<’»• atkeliavo. 
Avuaaaaviai ^oslr/. rIwi«<wVvua*<« I ■■ ■ ■ 1

Aiandie Angli jo* darbininkiri

Konstantinopolis, vxs, II, — 
Kuomet anų <li»-ną bolševikai 
inė|o (Mrraofl. mieste pakilo 
RtmrrlHjfl'Galvės,. laika- 
liejosi krauju*- Ne* rusai m*- 
nmn< gražuiuu apleisti lųiretu 
ir duoti vietos bolševikam*. ,

Tarpo tilo mlrefri Ir Od*«n«

kaip šiandie daru tnlkininkai > 
eu vokiečiais. Tik nurodys,. 
kad tie žmonės yra kalti teis
mo ir abudcoinybės.

Vokietijos parlamento užru 
liežinių reikalų komitetas 'nu
sprendė stovėti Mtprim prie 
vyriausyims ir pasipririiiuti 
talkininkų reikalavimui išduo
ti votiečiuji. Komitetas sako, 
kad to negulima išpildyti kad- 

. iir etikos ir patrijotizmv žvilg
iau i u.

i
i

,p*TlrmiktM> kubeliu nurineėi-
’m»L _________________

Jtfkin* pahčri’Tin is Odc-w>«l PRIPAŽINT A MOTEPTMS

LYGIATEISĖ.
žmonių darta*. sakė Tlioimu*. -------- -------——— -------------

Aiandie Anglijo* dnrbininkiri GAISRE ŽUVO VIENAS Trentnn N. J. va«. 1b.-

San Franchco, OaL. vas. 11.
- Anų dienų ein siautė dide- 
k grinniA. Snnaikinp Berk- 
įir- rtamentiniuf tr

rimt, Viens moteriškė Žuvo 
!gm-re. Apie 30 žmonių Mtžeia-

Waahmgton, vau. II.—Kaif 
šiandie genenilis geležinkelių 
direktorius Jlines ėia geležiu 
keliečių dnrhininkų viršai- 
<’iams ir utstovams. susirinku- 
sietus konferencijuo, pranoš 
ką t Į) i inusy llė nutilo upie jų 
statomus reikalavimus padJ‘

I

v
PARDoh Mt 
roR NOT,

( PLANIH6 THE ’ PtAHO - 1 KMOvy / 
fM ROTTEH 
60 1 V^OHT 
ANnON too

Londonas, vas. II.- H Ma
skvos bevieliu telegrafu pra
nešama, kad šiaurinėj Korėjoj 
jiakilę kor««onni ir is ten išviję* 

l»avaMM«OTM»U. — t ■a—T-—
gellsHi nuėję Kinai

Sulig pranešimo a įrodytu, alinti užmoki-tį. 
knd Korėjoj atsirado lailševi- 
kui. sukurstė jie gyventojas ir padidinimą 
tie daliar pakėlė 
prieš jajionua.

S|>ėjamn, kad užmokesti..* 
. m bu- atsakius,

revoliucijų Tuomet šaliai grūmos naujas 
milžiniškas streikus.

.M uty t. visas reikalas bus pn- 
duotas i |is;>rę«ti pačiam pM-

•į

Wa«hington va*. H
. gailia uficijnlių žinių apie su-<sid«.ntui iVitamui. 

kilimus Korėjoj. SakutiuL tas ___ -
GnsybČ. Apie 2JKM) koreonų ap ir AUSTRIJA GAUS SAVO 
ginklavo nuu; talš»*vikni Man- 
churijojc. Ir juos pasiuntė; 
ėinurinėn Kon*jon. Tenai nes-*, 
įkuitlingi japonų kareivių bu- Valkininkai gamina ir Austei* 

jai -nmtą įmonių, katruo* Au
strija turės išduoti.

Tarp reikalaujamų išduoti 
i ne i s errgvrcogns Juozas:

DALĮ

Basei. Hvrieurijtu va*. 11. 77

i ĖM0GU8. Nira J
turu ratifikavo moterų lyg'.vi 
teisės ■mmdninntą.

Ligšiol 29 ' aisti jos ratili 
karo tų amendmentę Reiškia 
36 raišti jn.

frini įveikti
I -----------------------------

f LAIMĖJO 
SCHLE8WIGE

—
DANAI

8CHL
fiddmarSala:- Arz van Straįiš

Sopenhagen, vas, 11.—Amu-į <
j riniam Sclileswige plebiscite

'-----—1---------L Į

LondOUėv. »4»s. II.--- Ptl’tO- ;

laimėjo danai gyventojai

1—-----------  , k^TAiP NIEKAD NEBŪVA
PIRKITE KARĖS TAUPT-i Kliubo artistas prūup&rino visiems esąs iškleręs ir atsisakė kmi anglai apleidžia miestų

* T"YTO XXT O tt V _ *1----- _______ ___ _____ • . — JMO ŽENKLELIUS W.SS)., varginti svečius nevykusia savo mtudka Ralum. Kankazs.

sonbnrg; fioldmaršalas von 
Koovrss; gen. Poticrek, buvęs 
Bo-nijos gubernatorius, ir kiti,

VASARIO 11, 1920 M.
Chicago.—Gražus oras aaati- 

tlie ir rytoj; maža atmaina 
t emperut uroj. . .



‘a .

2 = DRAUGAS Trečicdienis, vasaris 11 1920

nm ru catatakv nnvuirm 
“DRAUGAS”

ESm kM*a*co» iMryrtui nsOėldUmlu*. 
PKEMrMERATOS KUKA: 

CHIC.MKN IR VISIEM JE:
, .••••.••• .... • • S*.0« 

rwM-i sieti) ••••••,..•.. 3.&0 
srv. VAuer.

Mruon- .................  U&.00
AI<-Ių •••.«••••*•■•• 3.00 

PtvaumrralA moliui UUuUno. Lol- 
kn* »kaito»i nuo ul»lru>rmo dienos no 
ne* NnuJv Metu. Norln* permainyti 
lulOMą Visada reikia priMuatl ir venas 
adraaoa. Ptntrai perinusia slyatl llpar- 
k*st kraao>e ar expr«ae "Money Or* 
<1er" arka badant plnlrua | regia- 
Uuo0» lallko

“Draugas” Publishing Co.' 
1800 W. 46th St. Chicago, III.

Tclc(<»na» McKinley Al 14

Liūdnos Tiesos.
Lietuvos kultūros istorijoje 

p. Mykolo Hleževyčiaus var
das liks amžinai, nes bu žmo
gus dusyk buvęs ministrų pir
mininku labiausiai pasižymėjo 
tuomi, kad sustabdė Lietuvos 
Valstybės Tarybos reikimų. 
Ta Taryba buvo žmonių at
stovų išrinkta 1917 ir 1919 mo
tais. Ji buvo vienatim- musų 
šalyje žmonių atstovė.

pereito pavasario sabotažas, t. 
y. rivilitacijos pndnnj (tiltų, 
telegrafų, geležinkelių) ardy
mas Lietuvoje nuo dabartinio 
Lietuvos Laisvės paskolos 
trukdymo Amerikoje, bet mes 
nekaltiname p. AleževvČiaus už 
tatai, kų čia Amerikoje daro 
socijalistai. Tik norėtnme, kad 
jis tų žinotų ir lankiame, kad 
jis juos papeiktų. Jie yra soci
jalistai ir jis yra socijalistas. 
Rodos jie turėtų jo paklausy
ti.

Kol kas mus žmonės turi 
apseiti ramiai. Nors socijalia- 
tai kas žin kiek ir kas žin ko
kių lapelių išdalintų, mylin
tieji tėvynę lietuviai turi ne
klausyti melagingo* ir nepri- 

cjjos.
Didelė nelaimė, kad mus po

nai universitetuose išmoko šio 
to. bet neišmoko doros. Dėlto 
jie šiandien savo asmeninę pa
giežų stato augšėiau negu tė
vynės r.audų. Kol jie ]*aty* turi 
valdžios, tol jie šneka apie tė
vynėj meilę. Kaip tik kitiem* 
tauta jmvedn valdžių, taip jie 
imu viską trukdyti.

“Draugas” padėjo p. Aležc- 
vyčiui gintis nuo p. Cabrio. 
Mus dienraštis padės ir p. (lai 
vanauskui gintis nuo p. Ale- 
ževyčians. Ir tuo ir antru at
veju nelinnshną rodę tani ta
riam*, jog mus nelaimė* dau
ginasi iš to, kad šviesuomenė 
gavo šiek-tiek mokslo, bet ne
gavo doros. Jaunesnę kartų

Pinigai Lietuvon jau siunčia
Lietuvoj Misijos Pranešimas.

□ ATITAISYMAS. I

Kaip Anglijos karuliu, Ka- 
rolių* Pirmasis j>er vienuoli- 
ky medų (nuo 1628 iki 1638) 
kariavo su savo šalies parla
mentu imdamas mokesčius nuo 
žmonių be jų atstovų pritari
mo, taip j>. M. Šleževy&ius 
dukart būdama* Lietuvos mi- 
nirirų _ pirmininku nenorėjo . 
dirbti išvien su Lietuvos VaL-''Vė 
tybės Taryba.

Karolio 1 kova *u parlamen
ta pasibaigė tuomi, kad kara
lius tapo pastatytas teisman ir 
tapo pasmerktas mirtyn. Jiun 
galvų nukirto 30 suusio 1649 
melų. Lietuva to nepadarys 
p. 6!eževvčiui. Bei ji skauda
ma širdimi žiuri dabar, kad p. 

■fileževvrip* daug darbuojasi 
kritikutMiama- Galvuiiuusko 
minis t ori jų.

P-no filcževyčiau* vicninin- 
‘•iai eocijalLtai Amerikoje dar
buojasi, kad ncpa.MM.ktu Lie- 
tuvos Laisvės Paskubi.
..fh'entomi* dienomis žmo- 

liMim>-besi*kir.sUint iš Imžny- 
čios kas žin koki vuikiščiai 
išlendu iš taiii*ių kumpų ir dū
lina Mocijalisto J. B. jiarašy- 
tus lapelius. Tuose lajieliuose 
daug ištraukų iš socijalistiškų 
laikraščių išeinančių Kaune, 
r. Hiezovyciii* Kaune reda
guoja socijaliidų laikraštį

Darbas”.
*- Kad p. šležcvyėius parciku- 
laro, idant Valstybės Taryba 
paliautų veikusi, ji to padary
ti nenorėjo. Tada p. ftleževy- 
čne atsistatydinu. Jo vietų 

: užėmė p. Doiy dailia. Būt visu- 
je šalyje prasidėjo salKitažas. 
Prezidentas suprato, kad tai 
p. ftleh’vyčiaią, pudėjėjų <lur- 
ba*. TforMamaš sabotažą sus- 
tahdinti prezidentas vėl pavedė 
minL-tni pirmininko |>onfelį p.’ 
ftlcževyčiui. Salio ta žus pašilių 
ve. ik-l p. išlezevyvius ir jo 
drangai ministrai pareikalavo, 
kad Lietuvos Valstybės Tu-

• »vin.un, lien ji

- “nėbeatitinka daugiau* Kabi
neto sąstatai.” 16 BalamEuo 
užsidar* pirmasu Lietuvog par 
limentas pralaimėjęs kovų su 
p. felcicryčium.

~ - Klauskim po kuo stoc Lietu 
*•"; Tfnrta: po žmonių ai*Uwy- 
l>c. ar po socijalistų actokru-

ujokslo šviesos butų ir sąži
nės dora.

Suskaldyta Europa.

lietuvo* Misija gaunu nuo' 
bankų, draugijų, agentų ir 
šiaip pavienių žmonių laiškų, 
kuriuose prašoma nurodymų, 
kokiu budu gyvenantieji Ame
rikoje lietuviai galėtų geriau 
šia paaiųsti pinigų .savo 
giminėms arba šiaip nukent? 
jusiems nuo karo. Daugumu 
stačiai reikalauja, kad Lietu
vos Misija, kaipo valstybės į- 
staiga, pati imtųsi šio darbo, 
idant aiunčiamieji žmonių pi
nigai tinkamai butų, kam rei-i 
kia. išmokami ir tai tokiu 
kursų, Koksui ual |iuugų Lie- 
tuvoje dabar yra.

Šiuomi skelbiame viriams, 
kn* tik nori siųsti minėtiems 
reikalams pinigus, jog Lietu
vos Misija apsiėmus yra par
siųsti šiuos pinigu* Lietuvon 
tokiomis sųlygomis:

L Kiekvienas, siunčiu* Lie
tuvon pinigus, privalo aiškini 
paduoti kuip savo adresų A- 
rnerikoje, taip ir pilnų udresų. 
nurodant artimiausį miestų, 
miestelį tu žmogaus ur įstai 
go*. ar draugijoj ar giminės, 
kuriem.* šio pinigui yra siun
čiami.

2. Suniukvjo-- Ut-iuvus Misi
jai, gauna nuo Lietuvos Misi
jas laikinąjį pakvitavimų, kiek 
pinigų Uolienai* yra nuo siun
tėjo gauta ir patvirtinimų, jog 
Lietuvos Misija vrn apsieinu* 
nurodytu adresu Lietuvoje to
kiam tai asmeniui parsiųsti ir 
išmokėti tiek ir tiek auksinų.

3. Kiekvienai siunčiu* pi
nigu* savo giminių suielpimuj 
Lietuvoje pirmiau privalo Lie
tuvos Minijoje pasiteirauti 
auksino kursų. Auksino kuraų 
negalima jiaskelbti, mus jis, pri- 
Kitaikont prie daiierio vertės, 
Lietuvoje kasdien mainosi, pa
vyzdžiui dabar jis svyruoja

i tarp 65-65 aukrinų už vienų 
idolierį.

4. Lietuvos MLija iš pur* 
siuntimo nei dak-i *avęa, nei 
«ldei Valstvbėa ftedaro ir ne- 
idary* jokio pelno, bet padengi
mui išlaidų parriuntiintii pi

lniem. «fn«»r*ab»a4bv»’’’ «e rivjn. 
.W‘uo* if darniai Unuuiicių puv 
to žmonių užlaikymui už pi
nigų parsiuntimą ima tokį 
mokesnį: siunčiantieji iki H» 
dolierių užmoka už parriui ti- 
mų 30 euntų, aiaačiantiejj vir
šaus 10 iki 23 dolii-rių užmoka 
vieną dolierį,' nuo 25 iki 50 <L 
moka du duburiu, uuu 50 iki 
100 dolierių užmoka 3 dolie- 
rius. u ka* siunčia viršau su
mos, tai primoka viiš to po do
licrj nno šimto, nežiūrint, ar 
ji* pilnas ar ne. ftie skiriami 
parsiuntimui pinigui atskaito
mi iš išmokėtos Misijai sUmo*.

Visi pinigai reikia siųsti 
Misijos ndrera:

Utlmonian Mi*sion 
257 W<wt 71 St., 
New York City, N. Y.

Pinigai Misijom primunriaini 
pašto ar «-xpres* “muiiey or- 
deriai*”.

Lirtuvos Misija.

• ••

Italai tvirtina, kad Anglijo* 
noras pamušti visų pasaulį, gi 
Praucnrijos — visų Eurupų. 
. * kodėl 
suskaldytu 
betvarkė.

Tuip iš 
praneša angį, laikraščių ko- 
respondentai.

Antai korespondentą* Bel
dė* (The Vhicugo Daily Tri- 
laine) pranešė, jug jaiu tukę 
apkeliauti visų ventratinę Eu
ropy. Ir visur girdėję* tik vie
nas rugone* prieš talkininkus.

Sako, talkininkai atlikę di
džiausių prasižengimų dalyda
mi taikų VenuriBese. Sako, at
liktu tik viena ignorantijo* 
tragedija. Ne* virtoje palikti 
kuip buvę sena* vieš]iatiju*. 
ji* ana< «UskaMę į dalis ir 
šiandie tuo naudojusi* liolše- 
vikai.

Korespomk-ntas suko, jog 
VeraaillMe padaryta taika 
bolševikams leidžia praryti 
Lenki jų. t’krainų. Čcko-Slova 
kijy. Austrijų. Ungarijų. Ju- 
goslnvijų ir kitas. Apie tų jis 
įsitikinę* nuo pačių tų naujų 
viešpatijų gyventojų.

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

Pianciuija* diplomatui tuo 
keliu mėgino padaryti stiprių 
sieną parubežiai* Vokietijos 
ir Rusijos. Brt vietoje tos sie
nos pastatyta menka tvora. Tr 
tu jau iiua irti.

Prancūzijos diplomatai tai
ko* konferencijos metu dikta
to nugalėtiem^ sulygo*. Ir pa
darė tiek kluidų, kad daugelio 
iš jų nebus galima pataisyti.

r% • • t • • ’• amint Mniua uuutu aoaui 
leidžiant lenkams kaip patin
kamu sauvaliauti, užpuldinėti 
kaimiuines tautu*, kadir pučių 
Lietuvy.

eentralim* Europa 
ir ]«likta tonai

Eurojjo* šiandie

Lietuvos Atstovybes Pranešimas.
1918 lustui*, viuarip lti^jie- jie nopricštaltikija Lietuvo* 

nų. JJetuvo* VaMylirt* Tary- VaJntybėr* I>niklhOsio* Konsti- 
ha. kaipo vienatinė Lietusių Į tlK.ijw pamatfitams dės- 
Tnutos Atstovybę-, vaduoda- 
inMsi apsisprendimu teise, yra
]m*iske!busi nutraukusi vab-. ' aciuodiitnaąi šiai* dėsniais,
tybinius ryžius «u Rusija ir U<‘tu'osAtstovybė žiuuuii pu- 
kitomis vatotybėiUM, kume Lie jog laikinai, iki IJctu-

Nuo šio laiko v<* Vyriausybė? nėra išleistatuviai gyvena.
Lietuva, kuipo atskira ir ne
priklausoma Valstybė, pradėjo 
savo savistovj politinį gyveni
mų ir. balandžio 4 dienų, 1919 
nu, yra priėmus pamatinius 
dėsnius dabar veikiančios 
Konstitucijos. Nors Lietuvos 
sienos nėra <tar galutinai nus
tatytos. tečiau prie Lietuvos 
teritorijos priskaitoma visa Ku

skirtinų įstatymų delei apmo
kėjimo už pusms jų viza* arba 
už paliudijimus įvairių doku
mentų. pradėdant nuo vakario 
Ki d.,' 1920, nustatomus yra 
toksai valstybinis mokesnis:

1. l’ž paliudijimus įvairių 
(jokumentų. kurie nepaliečio 
nejudamojo turto atsavinimu. 

........r.................... .............................. ,kaip tai, įgaliojimai (dovier- 
►ijo* buvusioji Kauno gubemi- na*tis). metrikai'ir t t. reikia 
ju, visa Vilniau* gubernija lic mokėti po $2.30, Jei toki do- 
dalių Birmos ir Vileikos afb> kumentai yra išduodnnii kartu 
kričių, visu ttardyno gub.. b? nuo dviejų arl«u daugiau ypatų 
dalių Kobrino ir Lietuvių Bra- viename dokumente, tai užmu
što apskričių, ir vi*a Suvalkų kęsti* imama* už kiekvienų 
gtlb., be dalies Suvalkų ir An- !«arašą. tai yra^io $2.50 nuo
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t atarto 2 dienų "Naujieno
se” pa tilpo įžangos straipsnis, 
kursai padumta visų eilę netin
kamų informacijų delei važia 
vuta* Lietuvun. Ten juisakoma. 
jog “paaportu* ir lei<hiuu* 
važiuot į lJctuvų duoda Ame
rikos valdžia, o ne kas kitas, 
jie turi būt tiktai patvirtinti 
pas konsolių* tų šalių. j*r ku
rias reikia keliaut. Dauginus 
nieko nereikia.” 1

Ta informacija visai klaidin
ga. Lietuva, kaipo nepriklauso
ma vaistyta*, Im* savo vizos gali, 
ir Taktinai neįleidžid iš svetur 
nė vieno asmens, kas jis ten ne. 
butų. Kitų valstvbių kousulių 
*M»tvirriTMrnnt wn>-«
blyta1.* ueru u augau nuli lai- 
sėti ir iaktinai-jie be musų 
vizos negali būti ir nėra deda
mi.

Todėl galutina išvatla, jog 
“žmonės, norintį važiuot į lie
tiny. geriausia visai nusi
spjautų aut tų tautiškai-kleri- 
kališkų 'diplomatų’ Vaahing- 
tone, nes jų vizavinuii ir kituki 
Itluffai vis viena neturi jokios 
reikšmės,” 
delei savo __ ____ , - ------------
klaidinga. Skaudu klausyti, 
kuip kai-kurie Lietuvos sūnų* 
skverbiasi prie svetimo* val
džios ir.eta* pr*š savu vaisty
ta, visokiais budai* jy iaktme- 
vcikdaini. Pagaliau ir sulig es
mės visas tas Hlraifisuis yra 
keistas. Ten sakoma ‘'Ameri
kos kapitalas išsunkė iš jo. 
(žmogau*.- kursai yra prašę* 
leidimo grįžt IJetuvon) visa* 
jiega*. Daugiau* jisai čionai 
niekam nėra reikalingas. Jisai 
gali mainai atgal. V tadaia (A-i 
menkos) jaiu duudu leidimų.”

Kas jau kas. tat surijulistinė 
fejiauda, rods. galėtų prieiti 
prie kitų išvadų. Jeigu kas yra 
išsunkęs vtaa* žmogaus jiega*, 
tai, rods. ju turėtų būti parei
ga ir užtaikyti ty žmogų senat
vėje. kad jam neprisieitų grįž
ti Lielovon elgetauti. Ar gi 
Lietuva jau tekis šalis, kurioj 
tik tokie nepriaugliai. ar sve
tur “išsunkti” ir nustoję visai 
jiegų seneliai su spėri ja lį*m 

I parvažiaviiim privilegijom tu
ri gyventi?

‘ Su pugurbu,

(Pasirašo) M. J. Vijūkas.

netik yra šlykšti 
formos, bet visai 

usvti.

lūtr ūmCu feuui'44 i'ti.

ŽINIAS Iš IIFTIlVnŠJ
Saločiai. Rugpjūčio mėnesį 

klebonijoj apsigyvenu ir g>*ve- 
no 6 savaites vokiečių kareivių 
štabas. Vokiečiai išraškė kle
bono *<xly. nurovė daržus, su
naikinu fiašary. Du vokiečių 
leitenantu raiti užjojo imt kle
bonijos gunkų ir laikė tenai ar
klius. Kai aš imliepiau ark
lius atimti nuo gotikų, tai jie 
puolė mane mušti; aš ĮMibt-gtui 
— ir jie išdaužė klebonijos lan
gus (19 stiklų) ir ėmė Idoboiii- 
jų plėšti: išlaužė kunigo S)k> 
ravičiaus kanuxjų ir išvogė 
daigtus. Po kaimus taippat v- 
mė plėšti: Gribkelių frodžmns 

įkuuumnų Bouzmje apipieM* 
Pranų Oulevičių, o kiek vėliau 
atistojo jo namu*, uvva gink 
luotų žmonių ieškodami; Cule- 
vičius, nugųzdintas, nenorėjo 
vokiečių įidleisti, jie išlaužė dū
li*, u C ule ličių, ix*bėgusi iš 
priemenės į triubų, nušovė. 
Kiemenų sodžiuj nuo ūkininko 
M iri ano vokiečiai |*er du kar
tu atėmė visas gyvulius, drabu
žius, pinigus ir maistų.

Noreikių sod. per manevru* 
padegė vieno ūkininko klojimų 
i»n javais, sudegė ir visos kitos 
ūkininko triolios. Pmdžiunų so
da. atėmė mm Psvižc Htriričm- 
no2 arkliu, u |>atį sumušė. Pas 
liarono Ilnreno iš Kubiliūnų 
dvaro ukiviizdį lietuviai karei
viai rado Im* leidimo re v oi vwj 
ir jį suėmė, o užmokėjus jut
im ūdos, palekiu. Vž tai lapkri
čiu 3 d. atvažiavo iš Bau*kės 
vokiečių kareiviai. įėjo į liažny- 

lėių. mnn initias Maikant. vir- 
Lnas jų priėjo prie altoriau* ir 
du kartu Irukteli'jįS už tankas 
tar/: ”komm Po mišių
mane ir dar 7 žmones sdėnm ir 
išvežė. Man? paięeiyj paleido, 
kitų — ne. Lapkričiu 5 <1. 3 vo
kiečiai padegė Saločių dvaro 
nekultų javų stirtas ir daržinę

statinėti by kokiu* paliudiji
mus nuo Fondtj.
Lietuvo* Atstovybė Amerikoje

Jonas Vileišis
(ieneralis Uetuvos Alėtoms

Suv. Am. VetatijoM*.

tn

gu*tnvo apderični-
Visi gimę ar išaugę unt šios 

teritorijos, -•’ba paeinantieji 
nuo nsmeuų, kurie buvo šios 
teritorijos gyventojai*, triie-, 
Mintieji Įgriuvoj ar laikinai

iiiMnriimo* y patas, išskiriant, 
kuomet dokumentas yni iš
duodama* vyro ir pnrioe kartu, 
tuomet jų<h n jų parašai bus 
laikisni už vi»-n<

fž paliadijiniM putduvimo-

JUGOSLAVIJA SUTINKA 
SU KOMPROMISU.

jų aptaidę, skaitosi tam tikrais dokuniėfc, dovanoji-

Įstatymo apie pilietybę tiesu 
nut* Lietuvoj piliečiais, jeigu 
jie nėra priėmę kitos vulstybė* 
pilietybės su musų Valstybė* 
žinia. Visiems jiems ym pri
valomi Lietuvy* Valstybe* į- 
statymai.

Lietuvos Valdybė* Lydimo- 
sio* KonsŲtu<-jjo> pamatiniai 
dėsniai nurodo piliečių teises 
ir pr iedernu *. Taip Mraąnnyje
26 šios Knn<di1nriitx n**Ąy 
tn: “Visi Vatatyliė* piliečiai, 
vi* tiek |curio* lytie*, tautybė*, 
yru lygų* prieš įstatymus.

— • t»

===■=== 
[ir lauke kul įsidegs. Lapkri 
<Xm. V luuuj.v#
ris metė j mano daržinę grana
tų ir kai nepadogč, tai metė ki
tą. Daržinė pilna pašaro užsi
degė, o drauge užsidegė ir kū
tės ir sudegi- visi įrankiai. Tų 
pačių dienų 3 vokiečiai padegė 
Saločių ūkininkų nekultų javų 
stirtas: vienas metė rankinę 
granatų ir kai luųmdegė. tai ki
ti priėjo ir padegė trijose no
tose degtukai*. Matė- Vincas 
Katkus, Petras Kačerauskas 
ir kiti.

Saločiu kl.

Karklėnai. Saulių kova su vo 
kiečiais pietrytis.

• * ’• • ’ . . .

*u; "Lapkr. 23 durnų susjzmu- 
j<»m, kad Bagių sodžiuj esu - 
Hj»>išt«iįę keturi bermoiininkai 
plėšikai, apiplėšę* Kražių para
pijoj Šiukštų ir Praciešaukių 
•įvarus. Vieno partizano inri- 
aiyva susitarėm juos pasivyti. 
Susiradom vietoje dar penkis 
partizanus. Iš vigo 7 žmonės 
išvnžiavoiu Pagių linkui. Pa- 
giuose plėšikų ncls-radom. Ma
čiusieji imtkakė, kad jie iškelia
vę į Karklėnų*. lA*idomės jų 
vytis. Prie pačių Karklėnų 
sutikom grįžtančius žmones, 
kurie buvo pavaryti plėšikų ve
žti. Paklausę iu. kur padėjo.
vokuVius, gavom ateakymų. 
kad jie užėjo į Karklėnų kalvį 
arhato* gerti. Paskubėję ap
siautom kalvio butų. Vokiečiai 
pradėjo šaudyti. Bt^išaudaut 
krito vienas vokiety*. Įnikusie
ji 3. <iar kurį laikų smarkiai *. • ’ 
pasišnuūę. pasislėpė tame pa
čiame name. Mes jiems pra- 
nviM-m per kalvienę savu ]*asiu- 
Ivrnų iiaaidunti geruoju ir ati
duoti ginklus. Iš kartu jie 
mu>ų įieklau*?, bet kada pakar- 
tojem rrikiihiviiuy ir pagrųsi- 
notn padegti namų, jei jie ne
pasiduotų. jie- sutiko ir pasida-

(Pabaiga nnl 3 pusi.)

Pageibekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus ’i

Geriausias bu<bu pushuititno pinigų Lietuvon, tai Lietuve* Paštu 
ženklai (markės.) kurios yra atvežtos iš Lietuvai, knd amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savicmsictns netik dtl laiškų, bet ir didesnę su
mų. pinigų vietoje. •

Kiekvienas perkantis LieUrvoe I’ailo ženklų nemažinu kuip už 5 suk- 
rintM gsuss puHsdijmų, kzr{ nurisstuz Lietaivii karta
Pustu žonklau. 1/ietuvos Valdžu pakels K>*rau pinigais, Pafito arba 
Iždinės stotyse.

Psžtaženkliui yra iitokių kainų: po 10. 15, 20. 30. 40, 50 ir 60 skati
kų. taipgi po 3 ir pu & auksinus viena. (100 skatikij mataro nutarty). 
Pumiduo<k po 25 uratus už autany. •

Ptao ženklai paradmui tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. MaSaiu 
». i p uz vienų ai.uicr] inuiiuų ncsinnemme.

Raikataukilc vietiniuose Tautus bolido akyliuose ui bu pu* centru stk- 
rriurių.

*»’
s

Paryžius, vas. II. -- Iš Bel
grado čia pranešta. lęad Ju
goslavijos vyriausybė pagu
liau* sutinkanti su |m.«iųlytu 
talkininkų kompromisu Ad- 
riatiko* pakraščių klausime.

g-1 -T ■■■■■■
j ............................................................ .

PIRK! PIRKI PIRK!
■ * ' ■ • ■____

Lietuvos Laisves Bona

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.* • .

uio aktų ir t. L naikia mokėti 
ui tisu* pai**sĮg Aarlu ALjO 
ir prie tu vi?nš penkta dalis 
vieno nuošimčio (1-55C) mo- 
ke*aiės nuo \ i-os to tartu ver
tė*. Mokesni* nproknojama* 
aukso valiuta. Auksinė vertė 
rubliuu* *kmt}4» SOi1.. o mar
kė* 25<.

2. Vž yizavimų pasų. Jei- 
dimų važiuot^ hfndavūų ir 
kilų kelionė* doktmentų reiki

Luomų privilegijų nėra.

Be abejonė*, lenkai šiandie Bitai priedermių et. 28 
patys susipranta negerai pu 
darę. Bet kaipgi dabai patai- “Srityse, kuriose laėiuvve 
syti tuos .negerumus. Nuo to 
palys tnr« / *"

tiaip skambu:

Valstybės iiera ^'rialų umujų N uu šio laiko moi uiUciitM gau-

JKIOU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

W LAISVA,
mokėti po penkis (15-00) do- 
licrhis nuo kiekvienoj pilna
metė-. y palos.

Visu* mukesnių turi būti pri- 
-iųstae kartu su prtataučin- 
uuiis dukiiim-ntais. paliudiji- 

• *

t&audžmi nuken- ; Intymų, laikinai palieka tie, j 
km m ouvę pt»« karų, kiekį

Bonai ant 100 doberių ir daugiau* (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 
ant 15 metu ir duo kiekvienam po & nuošimtį j metus.

-

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba krupkUcs staCiiu j Xiaijy jMtaiyediMm pMugua;

257 West 7 Įsi Street



Trvčiedicuis, t|«arif U IŠitl

PRANEŠIMAS R08ELAN- kaip katalikų, taip ir liberalų- 
D0 IR APYLINKĖS MIES- tautminkų, išokiriant vieug 

pašelpit^- draugijų, kuri nuo 
šenai vra priešingo Lietuvo* 
laisvei ir neprigulmytoi, imn* 
jai labiau kvepia l**-lš*-vi*tun»i. 
Tokiu budu ir delegatų uepri- 
simitė.

Stoties iždininkas, Juotas 
ljasdauskas yra po kaucija 
ant $5XXM).OO, Kaucijų sudėki. 
Tautoj* Fondo 79 t** nk> riaas 
nariiu. Tai-gi rariuierinuic, m»- 
rintiems pirkti Lietuvos I*. Pa
skolos bonuii, prnnišanie, jog 
stoties u u trąšiu- vra ]*aim pijus

Wis. Nors tonų panlavinejiiho 
dartot* yra jnu varomas, tot 
c;:ir tai Jaikrnšiniekt* ne
rašoma, lig kad butų nieko im>- 
veikiaiMU Čia jau rtoifok vnl- 
dyb**t* mvileidinuu*.

TELIŲ DRAUGIJŲ 
VALDYBOMS.

Ketverge vakare, vasario 12 
jL, 7:80 valandų. Visų šventų 
parapijoj* svetainėn, Roselan- 
de, 111. yyn šaukiamas viešas 
susirinkimas visų Roselando. 
Kensingtono, Burnadės, Pull- 
inpno, AVest Paimsiio ir kitų 
miestelių draugijų valdybų jmv 
sitarti kaslink patikimo ir 
priėmimo Lietuvos Misijos, 
kuri Roselnride ous uthrninkc,

Visų din minėtų ir uepR- 
minėtų niieiteliu lietinių drau
gijų važdybe* k.šečjaūsst su 
važiuoti.

Kviečia
Roselando I. L Pask 

bonų pird. stoties 
valdyba.

NEWaRK. N. J. a

Pranešimas.

J. K.

DAYT0N. OHIO.

L L. Pask. bonų komitetas.
Matant, nors ir ialiai ailpnų, 

judi'jiuių kitų kolonijų ir ur-i- 
nenorime atsilikti, urs ir mes 
l«ai-iiiaiiw iš tu )>atie»* kramto, 
ton |Mi*'ius Lietuvon, kur. uiusų 

•*to«bBto vto«o «

—
ŽINIOS Iš LIETUVOS.

____ DRAUGAS

REIKALAUJA PARSIDUODA
U’ubuigu.)

vė—išėję iš namų, numetę gmk- 
lūs ir iškėlė ranka** aukštyn.

Iikratę juuk, sudėjom raMiu* 
jų daigiu* ir ginklus j vienų 
vietų, atsiiyginom mq kalviu ui 
išdaužytUN tauguj* ir pamokėję 
fanugui, kad palaidojo. nušau
tąjį plėšikų. ikvaŠMVum Kra
žių linkui. Suimtumtiue plėši
ku** i*u dviem partitanai*. jm 
siuntom Tauragėj* linkui per
duot musų kariuomenei. A p 
Žiūrėje atimtumo -ų <taųrt*i>. m 
titafl |Jbr 20UU rb. <tt*h* pinigų, 
apie ltšl» rb. musų pinig. ir vi
sų uitaišinkų įvuihų įvairiauiūų- 
uiitaoro at auksu bnuigumynų.

jmlikamo pas vietų* intrligou- 
tun,. kurie praneš nuplėštųjų 
daigiu «nrnnr>kaiim. kud jie 
galėtų aavo daigtun atsiimti. 
Jei ai si rantų ir tokių dnigtų. 
karių mvuiinkai ne**nsiraxtiĮ. 
tai, praslinktu- kuriam laikui, 
padaryti tų daietų Ifoitacijų ir 
pinigus |>erduoti arlrn Kaulių 
Sąjungai, arba kitai kurini vi- 
Hiiomeuė** ar švietimo įstaigai. 

“Lietuva,” Kauna*-.

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Atsišaukite Pulk St. Viiuluct.

Poik ir Canal Gatvių.

-------------- ------------------------------
Ib-ikaling** *otyre* Uui'ei-ya. l-S>- 

tųvia. Kreipkite*
T.-»,i>i«w Sti IrvM- i’urk. 1740.

rrrtiA!
I‘ur-»i4u*a*i vyru *r mrteru 4ra- 

buMu krvitlv*,'. vma oplr 31V.940.**1 
an* CTMIUJU pardunaiu ui 37.00# 0*>. , 
MmiBaluie I

"lJrsuKv" Ailrulnlrtra*-!)*
IMKI W. 4« Slrrcl C1ifa»K».

T.

DR. J. SHIN61MMI
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Kamp. 43 Court 
llrv 1313 W. 43 A<toik

T*lato*** Cicero llil 
oflao Cicero «» 

kAl.HAMF UKTI VUKAI

Netvarko ” Lietuvos Aušre
lės” dr-jos mėnarinis ansiriu- 
kiiua* įvyks ]*ancdėlio vakare, 
—  —4 4? J 1 X -- , •vvttant tat tv ttM irtri untį tiVitBI’ 
nėj. Visi nariai maionekite bu 
tinai susirinkti, nes labai daug 
rvarljių dalykų reikės aptarti. 
Turime pranešti, kad komisija 
konstitucija* projektų jau ga
lutinai ajidirbo ir tik reikės jj 
.priimti. Diskusijų religiniu ko- 
taisija pranešt* valdybai, kad
-rengimu* diiduiR jų jnu «mtvar- Hnns pavyzdžius, kurie, tonf aš 
kytas. Suorganizuoti fondų ka
talikiškus spaudos platinimui 
kernus i ja valdyt nū raportavo, 
kad projektų jnu turi pagalin
tum. Ą

Prie to tame susirinkime 
bus iškeltas laitai avarinis 
klausimas, kuris reikalauja gi
ltum apsvarstyiiKL Tad visi na
riai yra meldžiami susirinkti 
7:30 vai. vakare.

“L. A.” Valdyba.

lietas 
kmuju- ir *tuk<*U* gy,‘*«»UK! 
Dejų, luubu maža kolonija turi 
sekti didesmių kolonijų pavvs- 
džiu» ir tik tokiu*, kum* yra 
pripužiuti sveiki ir pamatuoti. 
Kitaip, rodo**, ir būti negali. 
Vienok, kaip ir tyčia, didesnes 
kolonijos padavė iic visai seka

RAGINE, WIS.

Kadangi Karinu lietuvių ko
lonija išrodo ne|>erdidtiaut*m, 
bet urgauizacijų kuopomis, 
4raugijumia ir dar viuokius 
rųšies brgunisųeijomib laidu 
skaitlinga, toifol viaue bruzda, 
veikiu, kiek tik jaijiegdanioM.

Tame ftkailliuje gyvuoja ir 
lietuvių Hv. Kazimiero parapi
ja, kuri sausio 18 d. Matė sce
noje iatoriių veikalų * * Živilė.” 
&itax veikalus Karine dnr n<-- 
buvo vaidintai*, tmiel ir puhli- 
lum Misi rinko labai daug. Vai- 
-aJ«vs4*r%jMa aavw» o»4^laa43 atitkn 
Tai, tik Vaidyla.silpnokai kal
bėjo. Žodžiu sakant, veikalas 

■t itvūluiuU jū-ioi. Fiibliku bu
vo užgum-dintu ir reikalavo, 
kad veikalo* butų atkartota**. 
Bet kad perdaug pri<* parapi
joj* valdytos yra šcimimjikų.

‘lokiu bildu vriknbu* liko uetit- 
kartotu*. Zibf.nuų, loke veika
lai nmpsieinA be lėšų. Birma? 
Vilkimu- netik lėšas padengė, 
netik liko įrengti vaidintojams 
punaiui. bet dar grynu pelno 
liko (m doL, o kad Imtų bavęa 
Atkartotąjį, to abejo, butų dan
ginu nclnytn. nes nebūtu pus! 
darę tiek lėšų.

Gurbe ir padefot tai būna

maniui. k enk Milingai aLrih<«JX’ 
ir tlar otfiliepa mažesnėse 
vietotu*. 'liesa, nr kolonijos kal
tė. liet ypatų. Tad ir uhm*.« už- 
dtndir Ims sekti sveikų durltų, 
kurj ir pradedame, sutverdami 
komitetų pardavinėti invtuvo* 
Laisvės Paskolur bouus. Ko 
nulotas nusideda iš parapijos 
klebono ir tnmtisų. kurie yra 
visos kolonijos išplikti kaipo 
lėti kimi augieji ir veikiausieji. 
Pasitikima, kad neatsiliktame 
pirkime luinų, kuriuos bu** ga
liam gauti klebonijoje, nes tai 
patogiausia vieta. Antrašas: 
328 Al neką St.

Ui komitetų
Kun. M. Cibubkis.

VALPARAISO, IND.

D moksleivių gyvenimo.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Miuu* Ul»m» Ir mokymo budu Jua 
trumpu InUiu l*mok»ite irtao mau

to
Me* turime didilAualu* ir rerlau- 

■lu* kirpimo, deairnmc ti atu.io u 
; įkyriu*, kur klukintMu* Kauna garoar 
i praktiko* be*,mokindama*,

VtmiuM •iuvimi* akyrlut>M maimua 
; ramino* cltklro* JI*k>.

Kvicfume kiekvieną ateiti Ml* ko- 
Ikmo laiku. Kimu ir ar vakarais, pa- 
■IMur ll fr vaatkalbAtl dcl a*lysu.

l-allcm* įtarumo* *uhr miero*, ri
aukto Miliau* ir dyiUUo l* bot kurlaj 

A I ‘“•d* ksrKoe-
- MASTER DESIGNING 

SCH00L
J. I'. k»MUrt«, Vodfja*

j to# N. HTATi: HTHEKT. ClflCAtKį. 
Katnim* laike 8L. ant 4-tu lubų

t:XTUA VIKUCMMt
Rkunml pranuSy keti a* turtu ant 

pardavimo Krancilkua rakandus 
I "MhoM'Mraae“ ir kitus mlknllnsua 
I kriauClaius įtaikiu** Muloiuklle | ma
lto kmutueF.

A Xau-I*xls,
IS4I X. baullna Mr. Cbtas***. III.11E1S M.INGI.

Apyrentive m<>ul,l<-riat Ir carvnia- 
kcttal Turi ton t*n>» 14 tr SI mm 
•muaro. Geru uiir.okceUn tr greita* 
vakylUiuiK laba. **m proga lituok- 
U rorat apmuk.<ntt n mala

Alto-ūkite.
k Jo*. A. Br.i.l* I <*un4r> Cu. 

4oth b*. A s. IbMnm Arenus

C1T1ZI-:XS lUMORKRY HVItV's
Turi an< pardavimo <4 arkliu* Ir 

lomiu* Kalnu l'.oloo ir auK*flai>. talp
iai l b|> «e>4u Moju ir vėliniu. |> n rai
bi u* 37*12 VrvtuT Vvc. Kumiuo. 
Tlms>p.

klišo dailiu, p.itlmiu* darbas Irllc. j 
valanda I valanda* darbo.

Darbiu; A Co.
4S01 K A.liland A*v.

VARGOMNKA-S.
Un laurus ' vantotnokaa palekkati 

Vivlu* prie Kutaiti, tako* parapuo* 
•latru kurtum |S 11,-rl Klebenu Imi- 

reikalinga* malonėkit* u talki uk.• (Jau 
«• I

r. .v

•'Dmucu- Atlm. 
1MO W. 4« Miwi.

mergaites

...... ........... —StotoMtoB  ---------- |l

Dr. L L MAKARAS
IJctuvt* Gydytojas Ir (tilnir»*« 
Ve*tošį* i įseos Ss. MUidaau Ars- 

Vrlefaaa. Pullmaa Ml Ir rultoan UM 
<3Dra*o|i 4L1I to. Wood Mr.

TU. krtivns <*k*kr ee« ū,3* lai Iros
Tilili*** TerS* TTL

X

DR. S. NAIKELIS

aptaisyti knygai* ir tt., o tas 
moksleiviams yni sunku, ka
dangi visų jų tuščios kišenėj*. 
Tai-gi i>r. A. P. Gurskis, su- 
prazdanms Valjiarniso mok
sleivių gyvenimų ir ’. argus, 
prijaučiu jiems. Kad daugiau** 
tokių rastųsi.

MERGAITES
16 metų ir suviii pastorius 

Virto* Šviesiam 
švariu m Fabrike 

l‘rityrim* NcrriknlingM*-

16 metų ir su viri pnsturiua
Virusi švicsiMUi

švarini n Fabrike
Prityrim* Ncrriktdiiipts
Gcdlina kmi Lietuvaitės
Valaiidut* 7 JX» iki 4 >U>
i’UM' Dienu* Subatoj

$14 Savaitėj niukimnitė*
f

Raštininke. Nilo štukio <16 iki

ROBELAND. ILL.

p vt^r,|"*V Vi
X*xvu<a -kateiuodam* laukan. neku

ria dėl kitų prlclaadtv paved* tituut* 
pardavimui keletą puikiu mūriniu na. 
ntl autyg siu* luadu* budai vii. ne- 
kurte mcdmULt turi boti srAttiu par
duoti ui pltrlAuelu kaltui

Kurie manote tkitkruJU Pirkti tis- 
mn. tai eionsl viens l> ■erlsnalu pro- 
KVItaJvklte nnt lemia u* paduoto 
rusa, o reprtvnnlnntMS ntvnluoe J 
mos U parodys kur to* propertes 
<bttd.

IA3TIVIS
GYDVTOJ.V* IK I HIKI KG.V*A^tnen

• - ■ : .K-U MX.
Valanda* auo , <t>> ll ryta: nua : Ik* * ya pi**« nūn t •>» iki t,M rakarv Trtr<a*uw Urk r»M
0S*M: 4713 to. .VJUaaJ A**-,
»»i ts: T <. -•«.T*4r«M>«. I'noo :*u

>

Adroauoklto: 
“Dranga**’ l'nbl. Cl>. 

IMK W. 4« Mm-t.

•d»
Ba
ran

Tel. l»roTsr T»4»{ Į

Dr, C. Z. Veztlis
LUTI VIS 1>KM11ST.A.S 

Valandos: šuo • ryto Iki • rak.
Nedaliomis pasui sutarimu 

4713 SO. AMILAMI AVIUI K 
arll 47-tos Galvės

DR. S. B1EŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
3301 Vert 33nd M. 

Kampas K Loavitt FL 
Teiefons* Caaal 4323 
Valandos 1—-k ir 1 Iki 3 vakare, 
liest donai ja:

3114 W. 43m1 bL
Telebmo* McKinUr 4PK3

Valandoa: iki 10 Ikryto
£

l'AiUllIU’oDA hui'vrni’ Ir Krooernr;
Kvra pro** kurt* myli padaryti pini-
KU purviiluoda lilKiul. n,” vtnink««
ilvatiiK-Ja unt turmų. JoIku neduun
l-lnlKU »un. Kalt Kauti ant tenrvo U-
tuokijltnu.

3311 W. I4th Si., cim-acu. Ig

I'amdi.ude
IIAKGKSAS

AmIiiS* •<i h*ni*Bro
Moro, virtoj yra vienu* pacyvenlm**.
atiačioj* krautuvė ir |i*iyv<>nliiiu«.
utpakalyj dideli* Knradtiu* ir kandę.
Virta Ker*
no batay#i*>«.

Netoli lietuviu Av. Anta-
• J. FJIilNT V*.

1421 to. 4taųC«.

K' m

X-
Talafona* I*ullman 4*

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS IH

CHIHVKGAS
miM* ItZI* MtrtUąM a*«

Adyno* 3:83 iki 3 taryto — 1 Ik!
1 po pMM — 3:33 Iki 8:33 vakar*.
NodMIenU* nuo 14 iki 11 t»rytc

X’

-3

‘V >
JOSEPH C. WOLON<Uc-m. m.

’. S. Num** Plclul i«i»,iduoduI*. dėl Jūtuvis Advokatas
33 MO. tA ŠALME blItEET 
Gyveninio To! iUnibuidt 37 

▼ skanu* 1(11 W. »-nd SItmI 
T*l HnekcrMI *333 

CHJCA.OO. ILL.

Atsišiiukitc
S'Jperinti-n-lrnfa *.*f£irt 

Snaycr Btucuil i rimjinuy 
1041 — Kh? W. llurriMiu

pric-tartle* Uvaktavtnio I fiirtnua

M: iSERGĖKITE SAVO AKIS. Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja 3* matai 

Ofbai 214* to. MutKau SU 
Kertė 33 re SL, Chieago. UL 

SPECUAL1STAJ*
Motartlku. Vyrišku, talpi* ciir* 

nUk» Umv
OFISO valandos, 7
Iki lt. nuo 13 iki 3 po Heu nuo •

iki I valandai vakar* 
NedMioml* nuo 3 iki t po plot

Telefonu* Turte 447
J 4 •»

IJofuvos Vyčių S kiiopn lai
kė mėnesiuj susirinkimų vasa
rio 2 d., š. m. Tartasi kas link 
didesniu veikimu tėvynės La
bui. Nutarta pavėnius laike su
rengti diddj vakarų lAryiiita 
naudai t. y. dėl pirkinio L. L. 
P&sk. tonų.

Toliau svarstyta kosli'-k jmi- 
didinimo knopus. f kitų suri- 
ritikimų kic*kvicna*< nurys jm 
žadėjo atsivesti po Vienų nauja 
uarj. Žodžiu sakant, Ifoselan- 
du jaunimus dabar prntledn 
daugiau veikti.

Po ta buvo išrinktu komisija 
pardavinėjimui L- L P. tonų. 
Koioisijoii pateko; J. P. Ka- 
r<*čko> ir J. Ramanauskas. Ko
misija pažadėjo pasidarbuoti, 
Ji žada eiti |M*r namus ir par
davinėti tonus.

Roselando jaunimas ža<ln 
dėti visus jiegus, kad tanu* 
darto pralenkti kitas koloni
jas. Nutarta kas savaitę laiky
ti ‘'Živilės’' repeticijas, kad 
geriau išsilavinti.

vakare, 7 vaL. hažnytinėj sve- 
• v . t MUAbTJ.

GRAND RAPIDS. MICH.

■ ■ ■ ■ ■’ ii f . ■ — ■■ * yp- -•
KKI KALI nŪT^’V KAI

Prie llotriie dirbti virtuvėj. Ina 
drčj ir imt vnrdo.

(km mokcbii* ir vMlmuto.
AlAiMtukii*-:

Mr. Peters 
Employmeirt Entrance 

Congress Hotel

U<-Huiliiu*i prie visokio lando 
darini. Grn« valnudoa; graži vie
ta ir livras liurda*.

AtanuiiikiU':
Laundry Manager 

Employnumt Entrance 
CongTess Hotel

k
2314 W. 23 PL Chicago,

TeL <*iud 8133.

S. D. LACHAW1CZ
t.uitu,-r* OzaM.1** raiaraurju, I mvs*e h* Įi.*:,aej> l>>k*lr tneliui . 4*s*ti. o man. Oae** 1:

i
t f

f

.* 
y 
f

^mvlcmua remi pritaikinu akiniai 
bua polenrrinlmu dul Juaų akių. 
Kuuuirt uj komi nuo k*1*o* akau- 
dvjinio. kuomet nudna Hc^ak i kru 
r<. k i*o<4ot ak altai ar al«v< ar it- 
kai. tai tuomet yra lenkias, kad 
reikia Juma akiniu. Mano 15 turtu 
l-nljriuum priduos Jutus goriau*** 
pMtanm*tin4 ui pnoituun* kaina 
uot taip Šernui net iki 13.M.

JOHN SMETANA
Akių Specijalista8 

1801 S. Ashland Av. Chicago S 
EgMutoa* .utrikuuM- d; kai.

Kamiu** IB-Uh, Kalve*. 
S-i'-k** IuImm viri l'lau'o apUcko*. 

Kambari. 14. l&. 1C. 17 tr U 
Tėmykllc | mauo paraA<. 

Valanda*: auo 7 vaL Ikryto iki > 
raL vakare. 1 
mis Ir l*ub*y(lomia. •

i 

j I vaL išryto Iki > * 
PsnedMIala. Hcrodo- j L.--- ,

*

i
i

THrfaaa* 1’allKM *3*'

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Deotislas IMO to. Mktocan, Atbuk * Uaratart. UL VALANMMi Stos rakara.

X

X

J. P. WA1TCHES
ATTORNEY AT LAW

14k.1l V IK AIHJKAIA* 
4343 B. WOOD J-THECT

CHICAGO.
-u

M*»4*«*v«*»va«»«»****«»*»»o  
lUMd. m KO. A»bJaad BĮ*. OibaKU.

Trkcluoju H«,inart>-< 1M1

DR. A. A. ROTH,
Kum* n<i)tu)M ir etilrursa” 

bp'M.-tjaUata* MoU-riiKu. Vyrtibu 
Ve*fc*J Ir -T*— ■ . ....... ** ų Hgg

Otiaa*; 3314 Ko. H>l»U-d M.. (Idcago 
Trlrfoniu Oru trr H»:

VALANDAS: 10—11 ryto 3—3 po
pio<4l 7—* **k. N*-*l.’tb-»u .|

■--------------------,,
Dr. M.Stupnicki 

3109 So. Moraan Street J ■ 
CHICAGO. UJAMOM 
Ttdclouss Yard* tolti

K KL L. Draugija laiko savo 
MUhiriokimuh kiekvienų peukta- 
tlionį, 7:30 vaL vakare. Kiek
viename susi rinkime turi pro- 
gramų, kuriu išpildo i>aty« 
••svr' JiC turi
lavinlirp, kalbėti, debatuoti ir 
U>

Laikytam** auairiniūnK* »uu- 
siu 23 d. iiirnitanaia buvo pro
grama. Joja dalyvavo J. c. 
Tuutila. Kalbėjo: kokiu budu 
žmonės turi eiti pri* gerovės. 
RHkirt pažymėti, knd J. R.1 
Tautila nors dnr jaunos mok- 
niekia, tot iškaltoje turi gabu 
idu. Galima tik/rtiea, knd, lajkm 
togniil. Muaitauksimc gero kal
bėtojo.

Toliam* sekė svarstymo** 
draugijos rcikulų. Be kitko bū
vu 5kuUjta> Mgtas nuo Dr. A. 
P. Gurskio iš Čicrro, f U. mu au
ka Ai-Uti puloikytniu lietuviško

■

Repeticijų*- bus* scn-doiiŪA,

Korespondentas J. K.

GRAND RAPIDS. MICH.

MlilUJMTt*
l'ri< l*un< h l*rv«u 
M*«<lKthv Mukias 
Stalinio Durbo
Grali Viriu
<let* ūaiii'>k< *U*

liOYi:
*a«a

x K1.DL4:
iia* ra****

co.

< Arti Momraae i
Avr-.

%

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
bUKTCVU* AK j V SFEClAlilATAS 

l**l,«<r>>*,* *<vų nki* !Hr| !•>, ka> ,t«
JM* r*l««* r>*i*u-rt* » H ra-»!,.*. 9FT

*k*au*a>-J««
<* u*r.te«lt»UM L*r**l« .R:, IIMM »Ara 
t*ira»*ra h.,:,... **i»

1 »• ota»« RUiaaa. AKitnat t*ri|*uk«3<Ml tAMrta*
tat. tsti M HU mA(4WUuL. R* VfA-(Hr ----- ‘ -rv«4piM»» ir vNihi • 444*M U» l '*>AM* Vaiand** >um 11 i*> • vasara Sa-
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BARGENAB VYRŲ

DRABUŽIŲ.

«

Vyru tr Jaunu Vaikinu padirbti

HMM AMM.4I įgesis* 4.***-.
runoj I* apivlmltėl. Geru* vidur t .1 n

MM**** 1* tai J lai pa *****
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

ant orderio siutai Ir ovcrkotal bet
Rea-jlfaukti; TUuartu m uitai > u nuo
830.00 iki smjOO.

i

v

Vyru ir Jaunu VaUuny gatavi
aiutai ir evorkotai 311, iki tsartsi.TH1; MA—MAYTU CO» 1UU U*v>

ftraurti Nu. 1 SIS* K. llaUti-d M.Jau kud vrikia. tai veikiu 
G rami Rnpids’o, Mieli. I,. Vy- 
čių kuopa. Iu InikraAvių įimtu- 
fi. knd kitų kobmijų vyčiai rte. 
mažai darbuojasi, liet mus ku- 
fonuos \yčiai vikinkm npMiiKfo. 
Jo avurbesnii) veikimo negiide- 
tL Jei ir surengia koki vakarė
li. tai ir apie j| nėr kniu-j laik
raščius parašyti.

Jauninu* čia yra daug ir 
daug kuo jrulčty pasjrodyji, 
bet, matyt, trukini t vadų.

Užpraeitos subatos vukmvj 
****** »u*odar*4« tterAU mvArvris

PAIEŠKOJIMAI.
1'otaMiau Feįiune tr Vnu.iv> Mcl«x- 

kiu įMetae I* Kuto,. Gubernija* Ra
seinių Apskritlu Mulkiu 1‘aropljus 
touir* Hudu* ■* *trau laiške N l.*e- 
tir.'u** kurtume m broli* prado ma
nę* kad Juodu arttrn»A|aii JI*- t*atya 
arto kM ap|r looa Dante *•* ntnAMU. 
uokuflilu ad/eau;

Masilnh-Iia DunMdklrn*-.
«3T W. Ubcri* M. CtoMfi* III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamu: analiSKoo ir lietuv,akx>« 

kalbu. aritmvUkoa kt»Kvadratas, ato- 
nocrutijo*. typeartUnK. pirk lyto* tei
siu. 8uv. Vairi, iatonjoa. abelnee isto
rijos. seoKratljoa, polinkiam akonu- 
atljua, pltletjMM. dalUaratyetta.

Mokinimo valandos: aue 3 ryto Iki 
4 vaiaMoa po piolv: vakatau nao t 
3106 So. Halsted Bt, Chicago.

Vyru K*unėa po M.’»0 tr auglfJau. 
Valku Siutai po S5.00 ir nusseiau. 
Pirk save overkct* dabar prie! 

tiem*, kuom*t kalno* pakjl*
Ma* taippat turim* pila* *llę r 

akuti nrtiotu *i jtu tr overkut-; liL, 
•a^o tr sugietau

Kuli Dr*a* Tuiedo. Frock Siu
tai ir tu S10.tN> tr augdeiau.

Atdara klskvton* vakar* Iki 4 
vai. N*dMloml* Iki t valaudal Su- 
balotai* via* dien* Iki 10 valanda1 

S. GOKDON,
1418 M. Hal.uvl Su <l»ta*<»t Ui. 

Irtcdgta 11*03.

T

■< 1 »

FRANKA fMAfi

Dr. M. T. STRiKOL’iS
IJRTt'Via CtysylelM ** CtaruesM V*>k»*» aa«>. n'nui"o |llrUtKa Cvl.X»l* M 4J,U mreet, T*t M.Kmtey 1*1

T"Irai.

v*'■''V'7* Z ‘”
tam veikalui prijautė ir parė
mė, ne« tai buvo parūpi^* ta-

. tunu priminu,• ...Prie .
*r j°g kaip po visas Keturių kolo

ne vrn atidi*-

-- .... -
Viai niokahiviai taria šir

dingų učių Dr. Ą. P- U u rikiui 
už aukų. Reikia pažymėti, kad 
moksleiviai ua turi gan <Ud-*kų 
Unygvnų, kuriuo gali nuudvtis 
viai ųadudeiviai. nežiūriai, ai 
jisurikteuta pnr

e- 
išvažiovituų ant funuų. Iš
važiavo iu \ul vakare, o pagi
lo nedėlios ryte 8 vai. viena** 
be noeict, kitas be ausies, ne» 
uavo didelia šaltis. Vaikinėtas

įr kokia iš to nutek* '.eiulj 

•hJS? ir -iž tr naudni tau-, pini^i* ir 
tai ar Bažnyčiai' Dabot, kada

itę. Lietu vii, tai ihųk jaunimas 
žiemų ižvužinvinim* tvngim Ar
ei VMMrnrint. hnlir rMiinro Irml 
• - _ rv - • ■ " y*r * ■**”
tuos pinigus Imtų paaukojo 
T-aidua Fondui jutai ūtųurLę L. 
U Piutk. bonų.

l ilad Grmtd KajaUs’o tyčių 
kuo|« te daugiau veikia ir pra- 
įdlniauaūim dm bui U'gul aavo

ikmgiau r-ubipatmuo ir uuu-1

AS, ADOMAS A. mUUkbAVSAAB, SEOANCiAl HAAAV.
A* labai nlrK«u V«t B matu*. traMabnCJt* pilvai!* būva l>l*p*p- į 

aija. novlrinlma* pilveli*. nualabnCjluiaa. Kraujo, Inkalu. Nnray Ir I a*Co.ia»^*i «*aa >>•■■ a* •*—a «Jlwl.« teUąoa V,,*.*. l«* k»V«*« *A«M4*ula*te UPfVt&lM* ĮptaJi B
baūlvoaūL 'vi*ur Mdicajau *au paavi i-o*, naaiKaū* ja* vtoyja A&er.- 
koj >r o* rateMu. tot alalrar n**av*u *av» araikatai pasaito*.

D*t kada pte*U.*la»au toluiara* vatai u, taltarib. Kraujo valgio
jo. Nervnton*. tnkrtu tr ftaumanamo ryduoiv*. tai po *ttvartc>)!n:in 
minėto* s>.1uol«a praC-je mano pilvą* alalsaut. auprrii, rerai dirbt, 
graajaaitot* Ncrr»i (mė Miprtai dirbu lakatai ataisavu. Kau

lini MtobaAi po kruUaa. Viduriu rteUBM 
l Hm. B»«*u 3 tntacmu Užardavau kaa *a- 

_ ButariK tr po 3 mta. aavo Tavoikate i-a.
raaUamaa pranyko, diMtlh
Įtaiko po iilmuMtaul viuu - -
lUU po buteli Melu tara*. Hiilona _ _ __ _ _____
mav'iau tek.1 aklrtum^ k*ip tarp dieno* tr naktine. Dabar JM»eiu«n

I VGa M*UuUO«C
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

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

Ketvirtadienis. vasaris 12 d., 
šv. Modestas.

KETURI PATRAUKIAMI
TEISMAN UŽ M0G2U- 

DYSTE.

LIETUVOS MISIJA ATVA
ŽIUOJA CHICAGON.

i

Profesijonalis žmogžudis 
vė kitus.

išda-

PROKURORAS PALMER 
CHICAGOJE.

Kalba apie radikalius gaivalus.

Užvakar vakare 
prokuroras Pnlmer 
('Itieagu Associntion 
merco susirinkime

I ’nil’esi jonuli.* žmogžudis
Toiiy ' Ifaldų. kurs, kaip sako
ma, niižmlę* "Mo**” Enright, 
anot pranešimo iš prokuroro 
ofiso, išvardijęs kelis unijų va- 

genenilis Į<lu.*. iiadarusiu* suokalbį prieš 
Enright. Suokalbininkai jį. Ci- 
fnldo, misamdę {atdaryti galą 
jų priešininkui. Jis hav<» darbą 
atlikę*.

i-vr»Mt»vh'«c mitri"

kaltojo 
of Cnm- 
viešbutyj 

Iji Šalie. Dauginusia jis kai-
op?

mų pi iv* nvijinaujaiieiiis rudi- |.*u<*K aibiniai ką ii|»Kuiliiiti ir |>a- 
knlu*.

Prokuroras sakė, kad jis ne
nori būt nlariiiistas, arba dide- pabaigti.
Ii.* kailis, liet pažymėjo, kad rankioja nauju- 
šiandie nuo radikalių gaivalų Ignlvn/.iidžin*.

tilt** 1

traukiami kriminalin teisman.
Trt’inu* tardymai .Iar ne- 

Prokun»ro ofisas 
< faktus -iiricš 
Manoma, knd 

šalini užėjo toks pavojus, ko-jCifablu dar daugiau* išgiedir* 
kio nebuvo nuo pradžius į*.(apie siaiiciančių kovą tarpo 
teiginio šio* r«*s|nil»1ikos.

Pasitaiko balsų, priešginian- 
jančių vyriausybei, kad šita 
Kariais areštuoja radikalus, t 
juos tardo ir pagalinus de<jior- 
tuoju.

Bet kaipgi kitaip turi clg- 
ties vyriarayliė, jei mato sau 
ir šniini pavojų. Nieko kita no. 
hiivo galima daryti, knip tik 
suokalbininkus ir kurstytoju* 
būriais areštuoti ir juos pa
siųsti ten. iš kur yra atėję. 
Tegu jie ten naudojasi laisvo!

Taippat daugelis myli tvir
tinti, knd vyriausybė šiandie 
varžo laisvu žodį.

Prokhrorn* išaiškino, kas 
yrn laisvas iodis ir pažymėjo 
laisvam žodžiui ribas. Puiki 
hutų iodžio laisvė, jei bile ko- 
kauM bolševikui čia butų leis|ų 
viešai kurstyti minias prieš 
vyriausybę arba niekinti ša
lies įstaigas. Tokios laisvės 
pasaulis nepažįsta. Tokia žo
džiui laisvė gali Imti tik tero
ristų šalyj, la*t ne musų re.<- 
puhlikoj. • ,

darbininkų vadų.

UNIJOS AGENTAS PAŠOVĖ 
DARBININKĄ.

Agentas atsidūrė kalėjimam

Unijos ‘‘busitiess” agentas 
Thomu* Jaku)*owaki p?.«-vė 
darbininkų Bernardų 0‘ltoilly. 
dirbantį prie statymo namų 
po num. -171 Irvinu Purk 
houlv.

Agentas suareštuotas.
Sulig policijų* liudymo, n- 

gentas atėjęs pareiknlHMo dar
bininko parodyti unijos ženk
lų. Darhininkas atsisakęs. 
Pakilo smuiku.* ginčas. Agen
tas vietoje argumento pavar
tojo revolverį.'

Agentas gaus pamokinimų 
UŽ norėjimą nužudyti žmogų if 
už nešiojimąsi revolverio.

(Prisiųsta).

Pirmieji Lietuvos Valdybės 
atstovai: J. Vileišis, J. Žilius 
ir Majoras Žadeikių atvnžiiios 
('hieagon nedėliojo, vnaario 15, 
k. iii., S:25 ryte.
Chicago* Lietuvių Komitetą* 

*ii buriu kareivių jmsitiks Mi
sijų nnl Michigan Centrai gvlž- 
kelio stoties,

Tų purių dienų, t. y. nedėlio
ja, 15 vasario, 2 vnl. po pietų 
bus iškilmingas Misijos priė
mimas Sth Negi meni Armory. 
-»nt 95 ta Ceinrl Tth-zt
dalyvaujant miesto majorui, 
gubernatoriai ir kitiems.

Programo dalyvaus Cliica- 
gos Vyrių Apskričio choras po 
vadovyste p. Pociaus.
Kiekvieno lietuvio priedermė 

atsilankyti j šį mus* milingų, 
į'iškilmingą Misijos priėmimų.

K n* norės antru syk išgirsti 
Misijų, nes vienu vakaru jie 
negalės nupiešti visų Lietuvos 
reikalų, turis progų išgirsti 
sekančiose Chicago* kolonijo
se:
Panodėlyje, vasario 16, 1920 

m., nnt Town of Ijike Pco- 
pl*s teatre, Ashland ir 47

menko*: pinigų anrinkta liek, 
kiek patys daiktai atsiėjo. Tai
gi dnrlias neatnešė naudo*.
Antklodė tetai i*. Antanui 

Ii u i. Kadangi nežinome, kur 
gyvena, tat meldžiu jj patį at
važiuoti ir ptisiimti. Antklodė 
randasi pa numeriu K'41 N.| 
Panlinn St.

ari* U 1920 
-"^3 
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T revUdier

IMTA MĖTYTI BOMBOS.

Užvakar naktį pamesta tomi- 
Im ties Mr*. O’Brien reziden
cija, v632 Grand tomlv. Mrs. 
O’Brien tų rezidencijų yra par
davusi juodukam*.

Bulių žmonių turpnii įai- 
Krausto juodi žmonės. Nnosa- 
vvto’-* jgijamos visokiomis 
gudrybėmis.

Kadangi juodus žmones atsi
kratyti nėra legalių privmo-j 
nių. prieš juo* pavartojamos i 
bomboa.

Toksai kovos bodas nors di-Į 
diiai |>usiuvrktinus, tad to ne-

•{jAREfiTUOTA INDOMUS

VAIKĖZAS.

Policija suareštavo Theodore 
Nadovraky, 15 metų vaiky. Ji* 

i norėjo padegti namus jmi num. 
. SJI11 Ita v««n*uno<| Pnrk avė.

Vaiku* prisipažino, kad ji* 
užsiinslinėjų^ išdegimais na
mų, nes jam gružu žintėti, 
kuip pakilę gaisrai gesinami. 
Tai]ųmt pasisakė, knd ji* my- 

lįs Jkraustvti ir svetinraa ki- 
kėniu*.

2 liūty t, jis nėru tiek |>aika>. 
a pk raust o žmonėms kiše- 

tuna.
- 

f

PAVARYTA 7 NAUJI 
LICMONAI.

PO-

gat vės.

Utarninke, 17 vasario VVe»l 
Side McC’orniiek (’luh Hou- 
se, Blue Island Avė. ir 25 
gatvė.

Seredoje, IR vasario, IR gatves 
ir l'nion Avė. Apveizdos 
Dievo parap. svet.

Ketverge, 19 vasario. Cicero. 
Av. Antano jiarap. svet.

•
Pėtnyčiojv, 20 vasario, Bridge- 

porte, Av. J urgio parap. svet.

Si/iatoje, 21 vasario. North 
Side. Av. Mykolo Areli, svet., 

i Paulina Nt. ir Wab*nsia Av.

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

Paiilinn Nt. ir Wabansia Av.

Kituomet Chicagoje riaušių 
motu j laikinu* polirinouns 
priimta daugelis buvusių kn- Puuedėlyje. 23 vasario, Rose- 
reivių. Po riaukiu daugelis i* 
jų palikta ir tolinus policrio- 
nniiti.

Iš ju 112-pasirodė netinka 
j poliemonua. Tad 40 jų tuo
jau* |>asit raukė is tarnybos. 38 
išlaikė tečiaus fizikinius kvo
timu*. S kiti išsiteisinti prire 
civili-* thmytois komisijų. 19 
kitų komisija atrado kultais 
ir įsakė per G mėnesius išeit’ 
iš tarnybos.

Tečiaus pasilikusieji dar 7, 
katrie irgi buvo apkaltinti, at
sisakė apleisti polirijinę tar
nybų.

Dabar policijos viršin:nk<» 
*pecijalui įsakymu iie 7 pra
šalinta.

landė, III.
Utarninke, 24 vasario Melrose 

Bark, III.

PRANEŠIMAS BRIDGE 
PORTIEOIAMS.

šiandie, t. y. vasario 11 d., 
7JKI vnl. vakare, Av. Jurgio 
imi rupijos svetainėn yra Sau
kiamas dideliai svarbus susi
rinkimas visų Bridgeporto 
draugijų, organizacijų kuopų 
l»ei kliubų valdybų reikale pa
siturimo kasi ink priėmimo 
L Misijos, kuri Bridgeporto 
bus pėtnyėioj, vasario 20 d.

L. L. raakoios bonų 
Komisija.

PAKLIUVO SU SVAIGA 
. LAIS

I
SVARBU VISIEMS 

KAREIVIAMS.

A. Nausėda. Į

»Aioini* dienomis vietini* 
Tautos Fondo rievrius gavo iŠ 
Centro Lietuvo pašto ženkle
lių. Pusė jų jau vrn išparduo
ta. Daugeli* nežino, kad tuos 
ženklelius gnlgni* panaudoti 
ir pnšelpni saviškienų, Lietu
voje. Tie ženkleliai netik tin
ka atsiuntimai laiškų, tod nu-, 
siuntu* Lietuvon jie bus išmai
nomi į lietuvišku* nuksinus-Tni.

• ' :į, t'N-1 . J »

nėti galima bu* tik iki kovo 
1 d.. 1920. *

Lietuvos pašto ženklelių gn- 
linin gauti pas Petrų S. Mu- 
roikų. 17<NI \Vid»an.*ia ir |MH 
Tautos Fondo ak. pirmininkų 
bei raštininkų.

Jaunutis.

Iš WEST RIDĖS PA-
DANGĖS

>♦

Alų dienų tire Etoton ir Di- 
vision gatvėm. tie* salimui 
*u*toj<» automobilius. Automo- 
hitinj buvo 5 žmonės.

Knip kurta* tuo metu pro ša- 
šalį ėjo penki detektivai. Jie 
tuojau* pnolėsi prie intarismo 
automobiliaus.

Ir neapsirikta. Viduj atma
ta penui galionai degtinės 
uiuhmuu*e puoduose.

Visi |>enki suareštuota.

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertam panaikino su- 
varžymus laidotuvėm* ir lan
kyme ligoninių.

Reiškia, infiuenzos ep’demi 
ję ir plautį ligų ima galas.

Jj—OŠ*** ****** »»»»*•****** 
“DRAUGO” OFISE 

galinu: gauti tikietų dvi įžan
gos į svetainę kur 15 d. vasa
rio bu» priėmimas Liet n vos

50c.
»*•••

LIETUVOS GARSI ARTISTĖ

PIRMĄ SYK CHICAGOJE

SUBATOJE. VASARIO 14 D.. 1920 M.i

j

CENTRAL MUSIC HALL 
64 E. Vau Buren St. 

(prie Ualmali A«X)

•rsnnj* T««i>tH>Cas |vnt*>> tirtų

Iš MEILĖS 
(kitaip "Jlyde Pert n k Ma)

— Ten put kur bm<» M IXrnu»kn koncertą* —
t - - - - . a - —■

U ne Babickaite
W3 t - ■ :T>M Mr otryknto H

ž
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Suimtojo, vasario 7 d., š. m., 
buvo surengtas vakaran p. F. 
Kamivskio svet,, 2301 W. 22nd 
pi., su programų. Jį rengė vie
na iš didžiausių V.\ „t Sidėjfl 
draugijų Aušros Vartų vyrų ir 
moterų. Suvaidino gražų vei
kalų: “Visi trya pralošė.” Ais 
veikalas atvaizdu m netikrų 
meilę dvi ko paakui nebūva ge
ro. sutartino gyvenimo.

' aidii'itvj&i n*Vo lolt-a atliko 
gerai. •

Ant galo bnyp dcklemacijų. 
Deklemavo dv^umži mergaiti. 
Z. KiupuUitė ii E. Kiišiutr. 
Pastaroji y imu', gražiai pndek- 
lenmvu. .Ii turėjp net atkartoti 
pasakytąsias eiles.

Ta uiergaitė tari vos 5—6 
metus. Ji mokinasi Aušros 
Vartų parajujinėj mokykloj, 
kurioj mokina seserys Kaži- 
mierietė*.

Ga>hė musų klebonui ir a^ 
Kerim* Kazimicrietėms už tokį 
gražų vaikių mokinimų.

Si draugija verta parėmimo, 
nes ji remia parapijų ir obel
imi visu* gerus darbus tautos, 
katalikystė* ir Lietuvos labui.

Smurinkimm laiko knxmitrų 
ntMlėldienj 1 vai., bažnytinėj 
svetainėj.

Buvęs Baliuje S. K. B.

----- ------------------------------ ' '

1x*Ihuui pmMiK'S I vai vakarv.
TI k Irtai šalim* llankaln rauti: ••Kraugv". •'IJaturoJ", "Ksujle- 

noar'* Ir A. Kartam M><irtic>J 3*01 Si>, Haj»l<a1 Si. — Virt kaa tik 
myli daile kvIeCiaiul atallankytl | Mtia daile* vaite*

Kviečia Scenos Mylėtojai.

I
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KRUTAMI PAVEIKSLAI Iš 
LIETUVOS.

t>rro p/\T\/\wjTT

Aurora, III.
Vasario 12 d. Aniolo Sargų 

par. svet.. 13 S. Locust St.

Ratine. Wis.
Vasario 13 d. Strand Theatre 

Wisconsin aVe. Tarp. 4-tos 
ir 5 tos gatves.

Prasidės 8-ta valanda kiek
viena vakara.

Rodis Kaunas Komoaniia.

nešimų apie mano taimėjimą 1J 

(dovanos $200 už portretų “Že- |B|

Kareiviai ir nariai 8u*..A- 
mnrikns Liet. Kareivių, kurie 
tik prigulite, stengkitės būtinai 
priduoti tikistus ir pinigus ko
misijai ketvergo vakare, vasa
rio 12 <1., Eierrido svet., 4640* 
ir So. Paulina gatvių. Bus ko-* 
misijos susirinkimas. Visi ko
misijos nariai pribukite, nes 
yra labai svarbus prieš pat Im
lių, kuri* būt- suliaLus vukaje, 
vasario 14 <L 7th Regiment 
Armory svetainėje.’

♦ •A'
ĖF t i j. i ii ri

i------------------------------
IŠ NORTH SIDE.

Nedėlioj, vasario 1 d. jvvko 
iMeidimr.* daiktų, kuriuos 
North įsidės draugijos leido 
l-ah. Sųj. naudai. Pasekmės

jniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiitiiHiiiiii'inimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Temykite Lietuviai
tNvitnin-ji (Lai vvnuit nnt oankėto nnniition Kliu ne. ne- 

dėlios vakare, vasario 15 d., 1920 m. kartu su atkeliavu
sia iš Lietuvos Misija, teiksitės pasirūpinti išknlno apie 
tikiėtus, kurių tiktai yra 300 ir jus galite gauti sekan
čiose vietose:

Universal Štate Bank
Ant 33 ir So. Halsted-St..

Kun. Ig. Albavičius,
717 W. ISih Str.

Tai malonėsite pasiskubinti, nes skaitlius norinčių- £ 
jų dalyvauti vakarienėje būti, turi btif žinoma iki KM W 
vergui, vasario 19 <1., i. ui.

“ Draugo’’ Spaustuvėje 
1800 W. 46th St.,

trove Tamsta greitai

i

i

s

60 AUKSINI,
už kiekvienų dolierj.

Gerinama “Drausti*1
Redakcija! *

Vasario 4-tos dienos ”Drau- 
»<>" nnnu<rvw> įtUAmiian nr*-

LAIŠKAS ‘ DRAUGO” 
REDAKCIJAI.

maitėft.”
Tanu* trumpame pranešime 

yra įriskvrrl>ii*i fynjj klaidn, 
būtent: kad ad”|Kndradar- 
binuju Naujiena**.*”

” Naujienose’” mckn'to- n- 
bendradarbiavau ir nemanau 
to daryti ir < i n bar nebendra
darbiauju. Karto nuo karto 
••Naujienos” v arto n a “ Žemai
tės” portreto atvirutes, ne* 
jos apalėmė jaa paniavinėtL 
Nu maždaug jmnašiomis į ma
nu pravardėmto yra kili a«iue- 
uis. kurie lendradariiiauja 
“Naujienose.” M,
* ._ ^HSu.4. » •’•• * £Hajv aaaiatpra
TC* ktaūlus iškalau “DiuUgO* 
Redakcijai Imsiu dėkingas.

Su pagarba,
Joaas a n<>itra

- v..•_ . 9

PIRKITE

IŠTIESK PASELPOS RANKA 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE ‘

AR
Kad tas yrn vuisicat galima; kml per Lietuvių 
guli pasiųsti pinigų Raviškinms Lietuvoje’

Kadaugi tiek daug pinigų jgu yra riuririama pc-r Bendrovė ir kriiai^peraiufiti- 
niui ant tiek palengvėjo, knd (tatair mes už kiekvien olierj per mų« pasiųsta iš
mokame Lietuvoje.

50 AUKSINŲ .'..r-, ‘ti? 4a
Kurie sinnėin ♦1UG.0G nr dniirian*. tni tiem* Lietuvoje iihmilrnme

Persiuntimas Gvarantuotas
Mes jau gauname žinių i* Lietuvos, kad pinigai per mų* siųsti nueina Lietuvon 

ir yru išmokami j vitm* laiko.

Dėl platesnių informacijų raly* tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai 
gali pinigus mums primušti, priduodant aiškiai Mindyta .savo adresų ir knm pini- 
»dgi- «- t. -*»?i 431K--r-x-- •.— ___ ________^•-rt «'*•••« aa aaaa.- ' juv? «

Uthuanian Sales Corporation
120

JiBniiniauMinuiiiĄ- -•

i
LIETUVOS PJLBKOLOS į 

BONU8 *Jfc
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