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GAL SUSIAURINS ATLYGI

NIMUS NUO VOKIE

TIJOS..

TARIAMASI APIE IŠDAVI 

MA VOKIEČIŲ.

Tariamasi Rusijos klausime.
Pakilę nesusipratimai tarp 

glų ir prancūzų.
an*

Londonas, vas. 13. — Darbo 
partijos atstovas \Villimn .la
mos Tliorue pasiūlė parlamen
tui jMklnn'ti revizijų taikos su
tartyje. ty. laikos sutartį per
žiūrėt: ir pataisyti, kas joje

, y i-a ucluikama.

Bet 254 Imlsais prieš 69 par
lamentas atmetė pABiųlyuią.

Paskui buvo (Miduota suges- stiprini stovėti už tų reikalnvi- 

rija, kad botų patlkt-taji i/u<> 
Vokietijos reikiilaujnniieji at
lyginimai su tikslu susi^rin- 
ti flimns. jei to^ jiarirrmytij 

j-.-raug-to?.

I Londonas, vas. 13. — Talki- 
| ninku ambasadorių taryba va
lka r diskusavo apie įkilusį 
Į Vokietijoje, t rukšmą dėl talki-

Reikalauja kuoveikiaus tarti 
žt>di bonusų klausime.

—
Indianapolis. vns. 13. —Kon

greso didžiuma atstovų prieši
nasi visatinojo priverstino mi- 
uil.aimv muiumu ^ųiuauj 
nnii. Amerikos Logijonas karš
tai jiaremia tą sumanymų.

Kadangi kongresas neper- 
duugiausin nori klausyti tagi- 
jono diktavimų, tagijonas nu
sprendė pareikalauti, kad 
kongresas kuoveikiaus praves
tų sumanymų — bonusais at
lyginti buvusiems kareiviams, 
tarnavusiems praeitojo karėje.

To atlyginimo suomi, sulig 
sumanymo, riekia ligi poro- 
niiiijardų dol. Norima, kad už 
kiekvienų tarnytas mėnesį 
kiekvienam buvusiam karei
viui butų atlyginta po Š50.

Tai daro pinigu kurso puoli
mas.

o Tl-
1 *------------

Kingston. J.unaica, vau. 12. 
i— Puolant žemyn pinigų kur
dui imtinoje su Amerika, čio- 
uaj gi m&yje laidus, . , . ,

Aną diwi;i didesnieji kinai 
[pirkliai turėjo susirinkimų. 
Nutarė šių >avaitę neprista- 

ityti jokių prekių kinams 
kraiituvininknms. katrie čia 
prnktikaliai palaiko kuone vi
sas krautuve.

Toksai nutarimas padaryta 
to<lel. kud pirkliui paneša dide
lius nuostolius.

ninku reikalavimo išduoti ]>a- . Nežinia, knip kongresas at
rinktas vokiečius—karės metu 
praai žengusius.

Nežiūrint keliamo Vokietijoj 
trukšmo, amliasadoriai nutarė

"-b f '
PnžyjiM‘tirias vienas daiktas. 

Dėl to reikalavimo pakilę nesu- 
ripratimtj tarp anglų ir prnn-

tauzų. A::g!a:ns norėtųsi suri&s- 
I tai atsake v\ riausybša Iv- «mti tą reikalavimą. Pwwti«u

Šiuo kartu paskirtas chica- 
gietis.

yra ‘•Unitcd
• • •pir-

A ĘH

Prezidentas tariasi su gele-
**■• 1 I* v* •zmkelieciais

rilJeš j lę Ijėgijotiu reikntH- 
viuią.

kritikuojaSsas ANGLĮ 

JOS KARALIUS.

Reikalaujama, kad jis nevar
totų žodžio “mano".

I Londonas, va*. 13. — luti k

PABRANGO IR KELIŲ 
PRIVEDIMAS.

Springfieid, UI., vas. 13. — 
Viskiui eina brangyn ir bran- 
gyn. Bcaupotytiė palietė ir 
naujų rieškei i n pravedimų.
Pirmiau pravesti vienui plen

to myliai užtekdavo, n heliui i 
imnnt. 32 tūkstančiu dolierių. 
šiandie gi juu arti 46 tūks
tančių dol.

J Pabrango darbininkai ir 
medžiaga. Tad vargini bus iš
pildyti valstijoje sumanymui 
pravesti reikalingus kebus.

Washington, vos. 13. - Vie
ton pasitraukiančio iš užima- 

rir»*n^ vMtriltth' r i’ ’o 
M-krelorinus Lane prezidentas 
NVilsonns parinko John Bnr- 
ton Payne iš Cliiengo*.

Pavne šiandie
Statės sbipping Įmani 
alininkas.

Puyut* užims 
vietų kovo 1 <1.. kuomet pasi
trauks luine.

J Payne vieta . “sbipp’-nu 
įboardV pirmininkas dnr ms 
į paskirtas.

Paskirtas į sekretorių.*. Pay- 
'ne ligi rugpjūčio, 1919. yra 
buvęs generalis geležinkelių 
administracijos advokatas.

JU vie yiou-* Virginijoj. Ei-' . 
oin 

nn <»•» motus.
Chicagoj jis plačiai žinomas, 

lypač politikinėse sferose. Nes 
1993 — 1399 metų laikotarpiu 
yru buvęs augštesniojo teis- 

Jino teisėju, paskui pietinių 

purkų komisijos pirmininku.

SOCIJALISTAS NUBAUS 
TAfe KALĖJIMU

sekrelorinus

GELEŽINKELIEČIAI BUS ’ 

PARAGINTI NESTREI- 
KUOTI.

t

Nežinia kokias pasekmes 

konferencija

duos

Washington, va* 13. - <h«- 
neruli.** geležinkelių direkto
rius Hines indiivė prezidentui 
geležinkeliečių reikalavimus ir 
mmimrandumų iš konferenci
jos su geležinkelicrinis. Vakar 
tai visa prezidentas |ierstuiii- 
javę<. juišatikė pas su ve kon- 
iferaneijon gwleJinkęli»w’4ų kn-

'neims reikalingu didesnė mo
kestis.

Bet. kaip žinonia. ligšiol gv- 
ivenimas ne tik neatpigu, V4 
dnr lahjau* pidnango.

Taigi indomu. kaip 
kiaušiniu argumentuos 
denius.

Užmokestics didinimas
limas.

\’yriiuisylu*s atstovai 
už ini, kad gvležiukeliečijuua 
didinti užmokestį jokiuo tariu 
negalima, šiandie panešami di
di^ nuostolįjfi geležinkeliu 
tvarkyme. Ui 
kęsti, reiškiu,

1 milijardų dol. pridėti ir tureli 
‘ dur didesnius nuostolius. . .

Bet darbininkai į tai neatsi-

p -St-

nega

4mų ]

didilihta tlžjoo- 
rvikin dnr kokį *hiutetn.

Konferencija prezidento su
geležinkeliečių komitetu įvyks
š'andic Baltuose Ritmuose. ____

Niekam nežinomu, kokias pa- Jiurj. jj,. sako, mokėkite dao-

nuostolius.

deris Andre* Bouar l*au\ .Ju priešinasi, ftitie labjaus u>me- 

pažyiiH-jo, kati jei talkininką' 
jog Vokietija tikrai 

negali atmokėti dilelių sumų, 
nrniii't jie patvarkys reikalus 
kitaip. Vadinasi, nepasirislys 
iiešii^Ižiui. Nereikalaus, kas

j yra negalima.

Rusijos klausime.

Indonii sugestija pasigirdo 
nuo lordo Botarto (’ecil. Sulig 
jo. pnrlrjnentas turi padnoti 
sumnnvmų tautų sąjungai K11- 
rijon pasiųsti dvi inteniacijo*- 
nali komisiji. Viena komisija 
ištirtų tkrų dalykų stovį, kita— 

* nustatytų provizijonalius ridu*, 
žiua tarpe Rusijos ir ntsidali- 
11 usių nuo jo* rvspyblikų ir tar
pe |KV*ių respublikų.

A. J. Balfonr, tautų sąjun
gos prezidentas gynė taikos su
tartį ir vyrituoyhėa poziciją. 
Taippąt pasipriešino Roberto 
O<-ilsugestijai, pažytnėdainaz.

- kad tas nieko negellM>sią. nes
•• rt •» •- -» ••

,KV pagieža.
Alminai manoma. kad trum

pu lai R u talkininkai atnaujins 
reikalavinių išduoti buvusį lai
nerį ir ]>nrinkluH vokiečiui 
ijondonnn atkeliavo ir marša

las Foch nu aavo ludydovT?.
čia nuomoniaujama, kad aus 

hr.sadorių taryta Šiuo kurtu 
pa’Joa ir Pubritijos respublikų 
klnuribių. ,

BUS APTARIAMAS AIRI 

TOS SAVYVALDOS

rastis Daily Expresą editori-j 
jaliani straipsnyj karčiai ntsi-Į 
liepia ir protestuoja prieš pa-| 
sakytų parlamente karaliaus 
kalbų, kurioj pavartojami žo
džiai: mano armija, mano ka
rės laivvnas, mano žmonės ir 
tt” .į. . .U

taikraštis sako, kad tas žo
dis “mano” yra priešingos 
i^mokratinei ‘gadynės dvasiai. 
Ir tas turėtų būt išmesta lau
kan su kitais visokiam archai
zmais, katrie klausytojus tik 
t-usirgdina.

KLAUSIMAS.

Tomis

I
dienomis parlamentas 

gaus bilių.

» Kurtjyi* jivuurių gn»iiou yę

Londonas, va*. 13. -• Prem
jeras Lloyd George vaknr 
[parlamento pranešė, jog Airi
jos aavyvnldos bilių jis purhi- 
.inentni— induoniąs ateinančią 
• savaitę.
i . -----------------------------

MEKSIKONAI PERKA AMU-
, NICIJĄ OLANDIJOJE rrausyoę s 

■, -I------------  L.na Uitlo*
Hague, rtts; 13/ 'Nors „

landijos /A-yriauayhė užgynė. 
J kad jos teritorijose vokiečių 
amunicija liūtų Įiarduodama 
‘Meksikai, lėčiau* tas gandas 
kasdien didėja.

Yra žinomo; kml nekenai 
|MeFaikos mirija per Olandiją 
nukeliavo Vokietijon. Ir s»s- 
tojusi Olamlijoj pirko kuras 

; medžiagos.
I \ - - .... -

Londonas, va*. 12. — Iš
vidiškių V'-remių patiriamu, 
kud Angliją ambasadorių j 
Ruv. Valstijos, regis, bus pas- 
kirtas lordus Beadinr.

i
... ...v-, .j... Keading buvo ambasadoriv 

palydi karės lai- Suv. Valstijom* visu karės 
metu.

-------------------------------- j

Trieste, Lftrija, va*. 12. —i 
Iš Aia į Dalmatijos uostus- 
transportai* pasiųsta du pulkų 
italų kariuomenės. Kareiviai 
aprūpinti lengvąja artilerija. 
Transportus } 
vai.

........ 1 •

TAIKOS SUTARTIS VOKIE
ČIAMS NĖRA POPERGALIS

Vokietija iimokėjo ir iimokės

New York, vos. 13. - Už 
kurstymus nugriauti Šalies vv-

sėkmės duos konferencija. Tik ginu, arba mes nedirbsime, Mo- 
žinmmi, kad geležinkeliečiam* 
bu* atsakyta didesnė užmo
kestis. Ir jie bu.- paraginti pa
laukti kiek su savo streiku.

Svarbus daiktas tas. Pcrniai 
vasarų, kuomet geležinkeliečiai

riausybę socijalistų Benjami-.^avo Pn,'b‘ję kovą «ž didesnę
. . _ I A . . 1 ■ • * a . m. .a > . 1 W * ■ I . aaa. a •»

, / teismas nubaudė 
kalėjimu nuo 5 ligi 10-metų.

Gitloiv yra buvęs logislatn- 
ros atstovas.

REIKALAUS ALAUS SU 5 
NUOŠ. ALKOHOLIO.

IAI IEŠKOS PA 
GIEĖOS.

Ilalfour taippat užgynė, kaili
Anglijos vyriausybė remtų Rymas, vaa. 13. — taikmš- 

• ti* Corrieie I)'kalia rašo m«- 
į>uprantus, kodėl, Anglija n*i- 
j kiliau ja išduoti -buvusį volnv- 
jfiti kuizm-į, kurio gyslon: to
lią ir angliškas kraujas.

Tmppat laj» laikraštis nesu-' 

prantus, kode! talkininkai rei. 
kulauju Vokietijos išduoti 
jlėfna ?1mtn/ frminn-’ų voku*

Lenkijar polišką. ;* .JIt-r

černogorijos likimas.

Buvo {uuluotn* pfiklnuriinn* 
'npie t'efP. . ’? *'į v T.
premjero IJoyd George pada- 

tnv saiitnrvt'*F fu Prancūzija 
Adriatiko pakraščių*klaurinn 
parirole. intr tn® šalies nepri. 
klnusoinylię norima vieni ptt- 
nai kinti. ■

Ihmar titsnkvdnmns jm-

I

miizinižkas sumas

užmokestį, ‘prezid. W ikona* 
intikino geležinkeliečius, kad 
už kelių mėnesių žmonėms gy
venimas atpigsiąs

jkant jiems daugiau, juibrangn 
geležinkeliais važinėjimas ir 
viskas, kas tik yra surišta su 
geležinkeliais.

Matyt, geležinkeliečiai j>rr- 
daug uvuž«ivarinėja ir neri*- 
'kabinu sti streiku. Nes streikus 
’neguliuuis, kol veikiu karės ♦ U —
.ffleto siivuržymni. Pauelhrr 
istreikus karinis gali pasibaigti

ir tnoi'irt |be nieko.

BAISU8 DAIKTAS SU SNIE KOMUNISTUI GRŪMOJA 
ILGAS KALĖJIMAS.’GU NEW YORKE

Washington. t vas. 13. — -------------
Kongreso atstovas Vare iš l’en Užverstos gatvės; negali pra- 
nsvlvanijos pranešė, kud jis 
kitai kongreso sesijai puduo- 
niąs smnnnymų leisti dirluiin-,
ti, pardavinėti ir vartoti alų, metais žiemos metu 
ir vyną su .*» nuoš. alkoholio, tn aplankė

Vare sako, krt«l nugščiausius sniegu. Tais 
šalie*, teisinas

važiuoti gaisrininkai.

New York. va*. 13. — KsF 
šitų Hlies-j 

bu iri vėsula .-h- 
metais visos mio- 

nutoruuivęs *to gatvės buvo sulygintos sii
kongresų tame klausime veik- namais. Dėl dmigumo* aniegoi 
ti, kas patinkama. Teismas y- ilga* įnikus nebuvo galimu nei 
ra nusprendęs, kad kongresam 
turi teisę nustatyti alkoholio 

-kiekybę svaigalams.

New York. vii>. 13. — Kri- 
ininalin teisman jud rauktas 
\Valter Gnhriel. 26 metų, A- 
merikos pilietis, komunistų 
partijos sekretorių*. už kurstv 
mų darbininkų sugriauti ša 
lies vVriaus'dio.• • A

l’ž toki pasielgimų jai 
grūmoja 20 metų krlėi

1

gi prancūzai galėjo išmokėti
i milžinišką

PRIGULI PRIE REVOEIU- 
CIJONIERIŲ PARTI

JOS.

praeiti, m-i pravažiuoti.
Km- atmena tuos nelnimin- 

gus miestui laikus, tasai tvir 
tina, kad šiandie Ne»' Yorkns 
yra baisesniam *tovv j. Siun
dė* liek daug sniego prisitig 
lu, kad knikurioniis gatvėmis 
negu!: pravažiuot; grisriririnri 
«u savo aparatais pnkilus gili-

Nieko aiškaus nepasakė. |
‘•B.-t Ino. TatHlo* pranrfi.Į*"’’ Kr"''’" 1oki»

nuu. paskelbto vmu kloulin- 
m irlėiu Točian* <t»n« tadoj-U mjjtjnr

[dus * palyginus su dalmr 

ant vokiečių užkrautomis su- snims.

Anų naktį Imvo pakilęs gris- 
rus tipu Brondway. (hitarimn- 
kni neįstengė pravažiuoti. K e-

!lik menkų didį tų visų sumų, 
kokias teko talkurinknms."

Taikos sutartie Vokietijai, »*»•«“•>. R«ip ir niekniekis, 

aakė minisO-ria, nėra tad koks 
popergali*. katrą galima pas
pirti ku koja. Nvm loji sula r- 

s' tuuaų narijono- 
fHu kunan taip, knd Vok’offjn 
i vos gali gy\uoli.

Sutarti* išėfalpė U vokiečių 
<iuug *yvų. Dar dnuginn ji ir 
iWiulp«. , *.

Albany, N. Y., vhs. 13. •- 
Prašalinti iš legislaturoF |"” 
ki socijalistai atstovai la- kit
ko knllinmttt nritrnli urirv.Į* 
voliueijonierių partijų* ir kai 
p<> tokio negali užimti vi»-to* 
legislaturuje.Berlynas, vas. 12 — Kuomet 

talkininkai parviknlavo Vokie-! 
tijo« isduali vokiečių* prasi
žengėlius karės metu, kaikųrioį 
virtos laikraščiai pranešė ne-u?"“. 7 "
. , . .. , . tis to’A*u1pn-
nutų itAiktų. Jie jmHkelbv, 
kad Vokietija uriš<iuiN)iauli 
rrikulnujamų vokiečių, ne* 
Volįirtijni taikos nutartis reiš
kia daugiau niekšą, kaip tik 
paprika* pamatas pnp»-rgri!i«

Prieš tokuis nesąmoningus Palyginimas su 1870 metais

Minist‘*ri> Muellrr palygino.nuoMivylM*-., karė*
i hh< ' išlaido* r»kiipHi-ljin,’-,ii' 

tų karai su dabartinėj karas jom* ir tt. 
atlyginimu. jš vi^, pasidaro 722.1**1.-

Po 1870 karės vokiečiai su (mmi murkiu auksu

Jnk iš tokia* <tat1n». “iPr«>vs!«TO »*™ ______ _ ......
daikmšlis, vo^ečiai ntnžinni*^^*”1’” ministeris Mu- ųnrįM atiyginitnų j»a Pmii

zjMM'jv, kad didžiuma cenivgo- (iritaos įingo-žos. 
rų m norį atnaujinti savo šalyj f __________

mojuirebijos. Tad galinuu* BUS PLEBI8CITAS ŠILE aulinėiai neteisingi
l'Jfi.t .- >• V t*—nmi jrt? nūn mm timi^irtiu

mi di<l«*MiA« už vavo Vfašpftti- 
joil. ’>

&ŪŪJ.

eJIvr.
‘•Toki<» tvirtinimai yra ah 

i,” saku mi-
; upiirris.

Vokietijos nuostoliai.

Aiandie pokariniai nuostoliai gaisrininkų mašinos puin-Į
vienai Vokietijai
virš milijardai

sMlon siiirtiiji
. :-wMr klonio koryk los. praras- rininkni turėjo vilkti 

to- kolonijos, nniiiiii'-s terito- čių |H-r keli* blokus, 
i ij< >. prekyboj laivynas, gelt- 
fcinkelių mrtlžiagu. valstybės 

medžiagn, 
mi

atsieina *u*,pnoti vandeni vo* praslinko 
murkiu auk- ^aligntvinh

Kitus reikalingus npnrntiH 
į-knitomas ir milžiniška.- kopėėins gaiš

int po-

DANIJA LAIMĖJO PLE
BISCITĄ SCHLEZ- 

WIGE.

Copenhagen, va.*. 13. 
kietijos nrovinriio'i. kilwm.ęi

Vo

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

PRANEŠIMAS.

.p»ų»ĮH«99*U taikę-Frrm
kfnrte ir buvo pj'ipažinta, kad 
Prancūzija Vrkieti.ihi išmokr- 

inilijardus markių

Vakarienė Lietuvoj Misijai 
pagerbti vasario 15 d. bus ne 
Hamillon kliu be. kaip buvo 
anksčiau skelbiama, bet Audi
torium salėje arba kitoje vie
toje. sulig bendrojo komiteto 
paskelbimo.

Tikėtai, ant kurių pažymėta 
Hanulton kliubas, bus geri fr 
Auditorium salėje arba kitur.prigulėjuriuj Dani jiii. ivjKo 

plebiscitą.**.
Laimėjo Danija, 75,023 gy

ventojai balsavo sugryžti į»o 
Danija, gt 23. W7 — pasilikti 

V-’ ‘ ‘IL.• kvrttviijri.
Plebiscito praredipr-ą pti-

išturėjo talkininkų kariimnit* 
inėa.

Dar daugiau

tais nuostoliui* tcėiaus 
nepasibaigia.. Ton 

lųneiun talkininkuos nti
4»x«; nf.i

-------------- • ‘'Vokleetų spaudn kaip da- 
Berlynas vns. 13. — A okir-ihur, taip ir seniau paskelbė 

—;----------j------------  ėių karinonutnė jau evakuoto i trumpus paminėjimus apie mi- tų keturis
Bolše, Llnho, va». 13. — Gu- nugštesniąjį} Sileziją. Ir tuo-iinaa, kokia* Vokietija jau at-.atlyginimo 

hernatorian* rirurakta tpeei-.jattf tau atkeliavę «4cai*iin<*i nstkėm talkininkam* iš ėn 7* ttt!*#! ---• 2!
miiųanių markių, kaa turi hutįmokėjo dilinu* jusane- sugrąžint; gryni pinigai ir tt.j

<en- būtinai išmokėta ligi gegužė* i tu*. Tr t««i asaulis did Iš to taippat pa*idnry- ka 
1 d., 1921 mot ai n,’* Aini stebėjosi, kaip tai turim- Ii milijardai markių auksu.

Fffmukta tpeci-ten atkeliavę mokėto toUrmiokam* iš tu 2A
Idabu kgiU»U’(p.««vu*ų kariuomene. I 

ratifikavo motarų lygimdJlms pravert ptobisrita*

• MI 
viską, 
moji r 
u.,,,,;

>u* ORAS
VASARIO 1$. 1920

Chicago. — šiandie gali bnt 
sniego; šilčiau; rytoj šnPiau ir 
nepaliovus orik
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tirirviv katalikų niE.VR.irris 

“DRAUGAS” 
Elaa ifakjrn* ucU6idimlu«.

PRKjrrMKH \T< >S KAINA 
cnięAGOJ m c *kj ietyse :

M r ta ui- ...................
I‘m*^1 HlHlJ •••••• 

Si:V. V AI4TT.
HdAiu* •••..»«•■ 
PuM-i Metų ............

PiimuurertU n><»ka*i 
tau sluiitoal nūn utatraAymo dieno* ne 
nuo Naujų Metu Norint permainyti 
urtreH vlanda reikia pridusti Ir sens* 
kdtnssa Pinigui M-rlnuria alųaU lip«>r. 
kant kras>ijr nr esprese "Money Or- 
4cr‘‘ arba įdedant pinigu* | rn«u- 
trudE* laMką.

‘Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th SL Chicago, Dl.

- Telefonas McKinlcy >114

........ M.oo 
.......... S M

Brėkšta.

,šini]> naujas knygas mes 
niinejaną. tani tikrame naujų 
kn\'£ų skyriuje. Redakcijos pa- 

i stalnise kalbame tik apie žyme- 
I sneiias. Mums išrodo, kad M. 

Vaitkau* poema priklauso prie 
žymesnių lietuviškų raštų. *

ut; tiesa, nedidelė, i ik 3S pus- 
š lajiiai, bet ji yra rašyta eilėmis. 

Ta.Cdar butų gana paprastas 
daiktas, bet ji yra parašyta ge
romis eilėmis.

Vardas “poemų" mum*

Mantrimo kovon au lenkais. 
Mantrimn gyvenimas lenkų ne- 
laisvėje paminėta tik «kema- 
tiškai. Jo utvirtimas į krikštu o 
nijų nepamatuotas psichologiš
kai. Taippat perrilpua psicho* 
lugija ten. kur kalbama, kad 
Tylutė ėmė garbinti vienų 
Dievų.

Poemoje nėra nei žavėjančių 
gamtos aprašymų, kaip Anyk
ščių ftilelije, nei vaizdingumo, 
kaip Duonelaičio idilijose.

Trumpai sakant, Vaitkus yra 
tekis Lietuvos |xa*tas, kuris 
jau gerai vaidu eiles ir turi 
tikrai didžių sumanyipy, tik 
dar neišpildu jų su genijams 
pritinkančiu tobulumu.

Visose tautose prieš atsira
siant tikrųjai tautos i>ocniai 
būdavo Vaitkui panašių geni 
jaus pranokėjų, .lis dar nėru 
saulė Lietuvos poezijai, u auš
rinė.

Lietuviy Gyvenimas 
Amerikoje eina 

Geryn.

t primenu didžiuosius pimauliu 
L, veiiųdųs, parašytus eilėmis, 

kaijl lum, senojo llimu-ro Hija- 
dų ir Odisėją, Virgiliaus Enei- 

L da. Dantė* Dieviškąją Kome
diją, Mickevičiaus Poną Tadų. 
Nei vienai minėt uju i j hm* imu 
nei ištolo neprilygsta M. Vait- 

poe.ma. ’
Tariaus jos tarinyje yra 

daug svarbių nuotikių, sukę- j 
liančių stiprius juusmus ir 
stambias mintis. Poemos turi
nys ^y ra šitokia. Jaunas lietu
vis Stabmeldys kariaudamas su 
lenkais už Lietuvos tikslus toli 
prieš Angai los laikus tampa su
žeistas ir patenka į nelaisvę. 
Ten jį sergantį glotni ja vienuo
lis. • Mniitriina* stebisi priešo 
paMišvimtimu. iš to priešo iš I 
girsta apie Kristų ir tunųiaĮ 

' krikšt rionim.'
Išgijęs ir apsikrikštijęs Man- 

trimas ]>nlM<ga iš nelaisvės į 
Lietuvą. Tėvynėje jam patin
ka jo kaimyno kareivio Him-I 

F gailos duktė Tylutė. Pokylyje 
lužklio>.*tas Maut rimas pasisa- 

' ko esą* krikščioniu, už lai gau- 
L 'a iš Rimgailos skundų *mugį 

M*r veidų. Nors Mantrimo] 
iradja* užsidega, liet lietuvis 
«•« 1 -I? 1 -I I. ‘I.* ** .- . *.. , * e « Ji I IiiGiiir riiėt»» 
ickėrla Rimgailoj ir apsiima 

panh‘kiiiin.0.
R6* am* užpuolus Maut rimas 

rietas su savo d i nugai* atlaiko 
priėšų gauja*, išgelia senų 
Rimgailą iš mirties. Bals su- 
žeirihs patenka i Rimgailoj »m- 
mni£ č’in atgauna žadą, sveika 
tą. Tylutės nmilę ir jos tėvu 
pag&rltų. Bot jis negali vesti 
mylbie* mergaitės <lel!<». kad 
jau npžadit padare* kol gyvus 

-išimti skaistyIm*j<‘.
Ta* turinio 

kad'jame yra 
kos ji dramut 
negu Puškino 
(.miegin, net 
Mireksviciniia Pati Ttuleiinv ’?'<•

r
♦
|

l
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Neseni tie laikai, knd 
vius išeiviu* Amerikos

Rusijos Tautų Šeimyna

sąrašu.* parodo, 
dauginu jroetiš- 
iškua medžiagos 
veikale Evgrfiii 
daugiau negu

rians Vaitkau* 
tinuii )uriik<**liė 
Lbiifiisiai dviem 
f'lių natūraliu 
mokėjimu sunaui

iietu- 
pini- 

guiM’iai veždavo nukimšę į tam 
tikrus lyg nežmonių vagonus 
ir paleisdavo lyg gj vulius ten, 
kur reikėdavo juos statyti prie 
pavojingo, sunkaus, blogai ap- 

1 mokamo tiarbo. Niandie to n<>- Į 
' daroma.

Būvu laikų, kad katalikiškų 
1 lietuvių kunigiją atstovavo ne- 

abos atminties Domskis. Aian- 
’die dar vra visokių blogumų 
visoje sFVtJ *e, Im-1 taip blogu 
jau nėra ir larti negali. - •

Didžiausi šių <lienų vargai 
yru tie, kau visuomenė* vadu.*. 
ht vadai, viauomeuėe, spėka* 
naudoja, arba bando naudoti, 
asiuenų.tikslams. o ne visuome
nės reikalams. Kitas vargas 
yrd. kad neradai veikėjai as
meniniu* tikslus liesaikstyda- 
mi kenkia visuomenės reika
lams. iškeldami asmenų ginčus 
ten, kur reikėjo žiūrėti visuo
menė* naudos.

Jau ne vienus žmogus, turė
jęs visas vudui reikalingas 
ypatylM‘s, tapo sukrauta* į už- 
|>eėkį tik dėlto, kad jis |»ats 
|M>rdang turėjo asmeniškimio. 
ir kml js-rdang asmeniškumo 
turėjo tie, iš kurių jam reikėjo 
tikėtis, laukti ir reikalauti pu 
ramus duris*.

Nestcls-tinu yra tautai turė- 
;Vi klaidų ir silpnybių. NestelM- 
tina. kad ir mes turėjome savo 
Dem*k|, ar Dofiibskį. Nestobė 
tina, kad ir <ial>ar asiuemiigu- 
mu dar ardome viešuosius dar
bus.

Tik reikėtų, kad pavojingų 
ligą persirgtuiiK*, kaip |M*rsir- 
IHillNi tlllIKrvlM'K killl pilt M-• • ••• • 
liurghc ]*i*ė<ižiaiija Katalikų 
Lietuvių Federacijos i’aryba. 
Klausimu* ar ji pamatyb mus 
laiko ligų ir ui ji mokės tą ligą 
prašalinti

Rodosi, kad tas uždavinys 
ĮTa didesnis nž Federacijos 
Tarylsis jiega*. Juk ji negali 
|>erauklėti iš naujo tuu* žmo
nes. kurie Ui|s> iš draugijų iš
rinkti, kad ui* at.*t<>\Miltu Bei 
įtikint į lietuvių tautus dvasios 
sveikumą reikia turėti vilties, 
kad sveikoji dauginiui mokė.* 
suvaldyti lygiuoto asmenišku- 
mn nuimtub asmenis.

Mili tarinis Lavini-
mas.

m d it* kongrese ii .*■ 
■ka smarki kova v 

mi literinio
tltw

Hll 
je sr 
priverrtino 
nim*> kinu*

VaitkiM pro gražiąsias aa- 
T»» pasako* dali* paviršiumi* 
praAiuuh J api T

Kas kelia klausimų?

Prieš karę au Japonija Pet
rograde išeidavo dienraštis 
“Novo*ti.“ Jį redagavo p. No- 
lovic. Paskui 1906 m. to dien
raščio vietoje ėjo “Riet.” Ai
tų redagavo Miliukov’us ir 
Hes*en, bet p. Notoviė viso
mis jiegomis padėjo ir naujam 
dienraščiui ir j) vedusiai Kou- 
stitucijonalistų Demokratų 
partijai. Didžiosios karės lai
ku ėmė eiti dienraštis ‘‘Pet- 
rugradskii Kurjer” ir ju redak 
torius yra p. Mikolai Noto- 
vič. Dubar 
‘‘Jevreiskaja 
rios pažiuro* 
minėtųjų. tw 
yra tas pats, 
“Novosti”, : 
Rusijos laikraštininkų Nesto- 
rium, t. y. seniausiu. Kaipo 
žydas p. Notoviė nepriklauso 
prie viešpataujančios Rusijo
je tautos, o prie vienos pa
vergtosios.

Lietuviai taip gi buvo Rusi
jos pavergti. Todėl vesdami 
savo politikų turime žiūrėti kų 
daro kitos pavergtosios tau
tos buvusios po rusais. Ypa
tingai turime apsvarstyti p. 
Notovič’iaus pažiūras, nes jis 
yra žymus asmuo ir jis išreiš
kia mintis dviejų grupių: Ru- 

;sijos konstitucijonalistų-demo- 
kratų bei žydų, kurių daug v- 
ra Lietuvoje.

Minėtasis laikraštininkas at- 
s)mur.dim> plonų knygutę vadi-, 
namų ”Aux llouorable* Man- 
< Inta iręs dės Peuples oompo 
sant luG^unie F'umillv Bumc,” 

11, y. GarliingitNiis Atstovam* 
tautų, kuri<»H buvo sudariusios'

t
i

Paryžiuje eina 
Tribūna,” ku- 

i nerifikiria nno 
('abejone*- p. N. 

kuris redagavo 
nes jis vadinasi

I

joug encore plūs knird que ce- 
lui dout ils <* flattaivnt d’ėtre 
delivrės, t. y. Neautinkančioa 
tautos luilgai trako patapti 
pavaldinėmis tnėgst ančių jų pa
gundas tautų ir anų svajonė* 
apie neirigulmyte; pasibaigs 
]m> jungu dar sunkesniu už tą. 
iš kurios jo* džiaugėsi paai-| 
liuosavnsioa. (P- 2)

Gabusis laikrą&tininkas ne
minėdamas nei‘Pabaltijo* nei 
Lietuvos vardo vis-gi kreipiasi 
į mų* pusę baugindamas, kad 
ir pati Rusija kadu nors atsi
ties. o tada ji pa&taps mus ne- 
prigulmybės pavojum. Jis ra
šo: “Negalima tikėti, kad at-

užtrokšti tarp jai neprielan
kių viešpatijų,. bandančių at
kirsti jai kelią į jurą. Jug rei
kės ir Rusijai kvėjmoti, o kad 
galėtų kvėpuoti, ji turės pra
šalinti tveriančius jai už gerk
lė* ir baiiduurius išgerti jos 
orų. Tni nebus inųe rijalizuia*: 
tai bus teisėtas apg) uimas sa
vęs. t id bus self cuiiservation.” 
(p. 3).

Didžioji Šeimyna.

Bepig, jei tos MtaisfcynteąM 
tautos butų stipitBsni's už Ru
si jų, bet jos inale.*ni * ir silp
nesnės, nei koalicijos negali

1 Bakniną Klaida.

Kol nepasirodė, kad Arnuri- 
|»uė u«04ųiul| a’kuUitUJįUt

čmm» pu»e> liktų tiktai inili- 
< c ristai ir slaptos diplomatijų* 
veikėjM

MATO P0WELL

k.lbū.j! iū i ii k«r,| į** Msiviiuą aiefc
... v TTJ .iSL, . smiarva. het naaauho nuotgalėjo būti veidmainių šauks

mu, tol mes tikinu*. kad yra 
pusuulij jiegų- dirbančių, k 
dant niilitaruunas taptų pra
šalinta*. Me* taip gi norime 
prisidėti prie to gražiu* dar- 

Ibo, todėl savo tautos ftMq ite-

hudarys, het pasaulio nuotikiai 
žmonių didumo* įuintiuis duo
du progos išsireikšti be bal
suojamųjų kortelių ir be skrl- 
<linukų. Taip be balsavimr

Ne^kaitent bį»1«n. ’
nėra kitu inslruiuenlo taip pa- 
tmukiaiH’io širdį ir jausmus 
kai]) malonus smuiku balsas.

Didžių Rusijos šeimynų.” Vi
sos šio straipsnio ištraukos y- 
ra iš minėtos knygutės.

Pavojai ncprigulmingoms 
tautoms.

P-nns N. Notovič netiki, kad 
tautos atsiskyrusius nuo rusų 
gulėtų savaime pastovėti. Jis 
rašo: lx*s penples dissident* 
ne tarderont piere a devenir 
les vaasaux dės imtinus teuta- 
culaires, et leur Tėve d’ inde- 
pondanee >•’ ueliėveni sbus un

aaip maiunus siuuiau musus, 
•jo stygose (arttuu gludi mu- 
riko* riela. Ijikštrugaln* čiul
besiai, jiavasario grožė, vašu K 

motinų maldos, meilės galybė, 
j*'iii.nius troškimai ir šimtai ki
tų jauninu išrilicja iš jo dro- 
temčios krutinės, kuomet artis- 
to fankos glaudžia jį prie aa- 
vęa. Nepaprastu artistė buvo 
Maud Poįvoll.

Ji Utfvo gimusi rugpjūčio 22 
<L, 1868 .nu Pertų IIL, duktė 
\ViUiani Bramvell Ir Minnie 
PauI PowriL Iš .lotinos pusės, 
H tut*'.(n Airennr IrvMdn Ven 
mažens jua prnumųUM* pi'lv 
smuiko buvo taip žymus, kad 
užstojus dcvintienig metams, 
jos tėvai nusiuntė jų į Chicago, 
kur ji mokinosi per keturius 
metus pas William Leivis, Le
vis jai patarė važiuoti į Laip- 
zig’ų. Ten ji įstojo j profeso
riaus Schrndeck smuiko* kle^ų. 
Ten pasirodė tokių nvjiaprastų 

visa posanlio tautų šeimyna. Į i^mtiji gabumų ir taleuto, kad 
Prie tos tai norėtume prigu 
lėti. f

Joje įneš neturėtume nei di
desnių nei mažesnių teisių už 
Rusiją. Tai gi visokia kalba a- 
nin crri.-lutun Rnui»«*« ui a <»• *- *—“*w   — 
lo, apie sugėrimų jai reikalin
go oro yra lik gražų.* gabaus 
raštininko išsireiškimai, dau
giau nieko. Jie neatitinka tie
sai.

Petrogradas yra ir liekasi

dinukę, t aip be balsavimų _
įrigalėjo Rusijoje Mševumas. ros ramybė, kūdikių nekaltybė, 
be brisavimų trylika šimtine.

remiame militarum* o tautų *'»*"’?* lo l^yje in*»
į sąjungos dė.-minis.

Garbusis žydų ir rusų lai
kraštininką* miuns sakys, ar 
mes akli esame, kud nemato
me, jog Versali!e* o Tautų 
Sąjunga stovi unt ntiiitarizmo 
ir militarizinu yra gjwa! Taip 
tas tiesa, bet mes žinome, kad 
Versailles’o Taikos Sutarti*

padaryti tarp ^avęs, nes nesu
tinka vienos su kitomis.

Tai-gi tos tauto- tegu nesi
skiria nuo Rusijos, o tegu su
sitaria išnaujo gyventi ben
drai. Dabar jau ne iš prie
vartos, o liuosa valia; tegu už
miršta senuoaMū ginčus, o te
gu atsirm na, jog-šiHip ar taip 

■ yru to* |>aėio* didziuMO* šei
nis no* nariai. Dabar kieki ie
na buvusios Kurijų* tauta ga
li gauti autonomiją, tik visos 

t tos nutunominėsHkilstijos tegu 
<u«laro vienų amuklausančių 
viešpatijų, kuri jei įvyktų,* tai 
butų viena tarp galingiausių 

! ir viena tarp turtingiausių pa
saulio tautų. i ■

Tokiu* yra p. Notovič’iaua 
pažiurus. Jo* viso* remiasi 
mintim, kad karinė jiega yra 
augš<*iau.*ias autoritetas ant 
žemės.

sako, yra išlaukiniai ir vidu
jiniai (naminiai). -

Todėl yni pravartu tam tik
slui kns mumėutas jai ranka 
turėti jainioštų, išlavintų at
sargą. Ne* nelaikau organi
zuoti ir lavinti naujokus, kuo
met prisieina pakelti kovų su 
priešininku.

M iii turinio lavinimo prieši
ninkai kitaip aiškinu tą' klau
simų.

Jie sako, kad šiandie šalies

*i...l Uy o< i py lcl.tr' ,*i’UĮ-'P«b. 
Suvienytų Valstijų Senatas nc- 
bereikalo jo* netvirtina.

Nuaidėtame pasaulio civili
zacijai, jei savo tautos ateit) 
statytume ant militaęįzmo, kuo 
met taip didelė darbininkė 
kaip Amerikos Respublika — 
vadovė stoju' nž įuilitarizmo 
panaikinimų. Nors mes maži 
esamo, bet turime lygių su di
deliais priedermę dėtis, prie to, 
kas naudingiau civilizacijai. 
Beabejo naudingiau jai yra ne
sinaudoti militarizinu ir nesi
elgti *ulig jo pamokslų.

Jeigu nežiūrėtume augštųjų

kos Legijono > k yriai reika
lauja pravesti militnrinį lavi
nimų.

Kapitalistų spuogą, suprau- 
tuma, karštai paremia suma
nymų. Nubara ji sumanymo 
priešininkus. Klausia jų, kodėl 
jie neklausu Amerikos Legijo- 
no sveikų jmturimų.

Girdi, Amerikos Legijono 
nariai buvo karėje ir imu. kų 
tai reiškia nepristrengiums iš
kalu u karoti. Knd tuo tarpu 
« iaasi iryliu Vnmvmiartr atkas t st vai V- —o—— **~**°’THBL —*w 
karės metu sau Šiltai be nie
kur nieko is.*ed<*jo VVasiii ilg
iom*.

Toks u rgumen būvimas, iųi- 
piautuuui, žiuplnąj Nes kon-1 
grv*o atstovai savo didžiu
moje, pav., nėra dirbę nei <lir- 
lifhvėsr, nepilt ir nonmtę

gyventojai juu ir taip ap^ 
krituli augstoml* nepaprasto
mis niukestiiiiis. (ii kuomet 
butų pnivotas militarini* la
vinimas, tuomet pasididintų 
šaliai išluidos ir paskui auu* 
pakiltų naujos mokesty*.

luiviniuio priešininkai tvir
tina. kad i*tiku* kokiam P*-!darbininkų g\*v«'iumo. Tėčiam, 
vujui šąli* ir Im. tu suapM^jfe lej<lžiu įMaty*MiB darbu 
Mioigamžuoli armijų. Puvyz Iicbushmti*.
džiui jie statu buvusių karę.,j Tuip vra kn,,.J ir kituw 
1‘riMcjus trumpu laiku suda- ^lausuuuuso. ąflh, 
ryta ir prnlavuila kelių mlli-1 
iu»ių vyrų artiiija. Tad mili-Į 
tarinis lavinimas visai nerei
kalingas.

Joįviuiiiio
)mėtai!* tame sui'.iaiiymc pro

y 
‘luote. j»r»- 
imlitaririi- 
]>Brtija de 
im vujinga.

didžiausia permaina. kad stab- 
meldijcs vielų Europoje užė
mė krikščioniju. Tik žiūrėki
me, kud netolimoje ateityje 
susidarys rrikulas pasauliui 
skirtis į dvi dali už nnl įtaria
mą ir prieš jį. Mes iš anksto 
mintykime, kur stosime.

• • •
Rusijos šeimyna ar Pasaulio 

r * *
•tCUUjAM*,

Mes neturime reikalo bau
ginti Rusijos tautų “didžiųjų 
šeimynų”, nes niekada nebuvo
me toje šeimynoje. Ji naudojo- 
.si Lietuva vergės darbams 
dirbti, q nesisudiuo mus prie 
bendro šeimynos stalo.

Nei šeimynos didumas ne
mažina inųs. Dar didesnė yra

pasaulio civilizacijos reikalu,F 
tai dar turėtume apsvarstyti, 
katras iš dviejų dėsnių tautai 
naudingesnis, dėsime mili- 
tarizuių j savo rautos pamatą, 
tai turėsime tą tautą kreipti 
taip, kaip mokinu p. N. Noto 
vič, L v. kad ji hutų Rusijos . 
autonominė provincija. Kadu 

f *Ru rija norės, tada autonomiš
kumą panHikįs. pasinaudoda
ma savo didumu. Jeigu mes at
sižadėsime militarismo, tai a
Lietuvai ieškoriųie vielos tau
tų sąjungoje ir rtųpįsim*kad 
joje viso* virtos butų lygios. 
Matoma, kad antroji mų* tau
tos ateities aprūpinimo rūšis 
yra naudingesnė mus tautai 

Šito dalyko p. Notovif* ne
judina visai. Tai-g/jo iškal
bingieji puikia prancūzų ka^- 
lm surašytieji išvadžiojimai 
yra visai nevykę.

• • ■ •'
Ar ne svajonė? .

Kas stovi už militurizmą, 
tas ruusų išvadžiojimu# pava- 
dįs gražia dailia, liet ne tiesu, 
tik svajone. Nieks, girdi, iš
skyros koletą profesorių, ne
sapnuoja, kad tas rojus kada 
nor* įvyktų ant žemės.

Atsakysime, kad tų taip va- 
dinniuų “svajotojų” yra dau
giau negu matyt. Pirmiausias 
“svajotojas“ yra Suvienytų 
Valstijų Senatas, neapsimantis 
patvirtinti nutartį j m d a rytą mi 
liiavUtmn rin«mai« Prioč Irm-n

Iš visako iiin!cn«ų kad vi- 
satinui, pr? .-I na* militari 
ni* Inviniiuii* i a* atmesta* 
kongreso. Ne* \ ru didžiai iš- 

prieMuiukai dar * laidu.* daiktu* ir aanuiiinė 
amokmtinin vi. šnotiin lieka-

mato kažką tokio. Bijomasi 
kad tįtomi nebūtų 

I tižia kokiai nors 
Inai partijai- Tokia 
į mok ra t i ja i didžiai 
! k •»flVTtwcn r

K m-k

Rusijos uostas. ' Nei Suomiai i 
nei Estai neketina to didžio’ 
miestu išveržti iš Rn*ų, ku-! 
nems lieka ir Kronštatas. Pa- 
iMtUtuano tautos dar-gi sutarė 
24 sausio 1920 metų neutrali
zuoti visą rytinį Baltosiom Ju
ros kiautą uty! Rųsnięs į .šiau
rius. Tai ian negu užten
ka Rusijai kvėpuoti, khdangi 
kvėpavimu vadinasi priėjimas 
prie^įunm. *Tai ženklą*, ir/MĮ- 
možaa, Jrad atsiskyrusios uuo 
Rusijos tautos nebando jų 
griebti už gerklėm.

Metas išgirsti ir mus balsą. ;

Mes sn tloma ir pagerta 
skaitome ir gvildename, ką 
parašo žjinieji rinuj ar įydų 
veikėjai. Su pagarta taip-gi 
svarstome jų aumnaymus ir 
prirodymus. Tas mums išrodo 
geriausias ‘budus tapti vi<ma 
šeimyna ir sutartinai dirbti 
didįjį civilizacijog darbų.

Benąjni Rusijai mes tą la
biausiai priiuėtinėjaine, kad 
ji nenorėjo mų* baiso išgirsti. 
Jei mes būt u hm* turėję progos 
išreikšti savo mintis. Jei tos 
minty* butų tapusios apsvars
tytos be atodairos j miiitarę jų

ir j<į pradžioje vokietini dau-l*^0?^?’ nebūtu
. _f__  ...•____ ♦<>!•! !?••» (•* ‘CVHOdF^

■>
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aut < >lmtui>;ų 
ardu, Demok

ve 
dc

giau pasitikėjo miTitarizmu 
nugu kuo kitu. Bet skaudus 
IS^8 ir 1919 metų prityrimai 
ir juo* padaro “s^jotojais“, 
Jnu ir jie neherirems daugiau 
milltarizmu Aiandim reikia, 
kad tik kn* juos pašauktų pri
sidėti tas “svajone*7 įvykin
ti. Nors jų jiegos sunmžėju- 
-ios. liet jos dar telicra Iltimi 
stambios. Tos tautos, kurio* 
kitados nekantravo po Austri
ja, ko i p dal»ar pli*kuitč Ver- 
snillcs’u taiko* sąlygas, kuip 

Ifinrtiffitvd indn ir kitu tc*c ra- 
I* f *šie> gnnlumynm kaip imjnto 
poetiškų ]>. Gsbrieliaus d* 
Annunziu nagučių nštnimą, 

| tai ir jos jnu keikiu milita- 
liei yiftfta 
puonšiouii,

irimų nuoširdžiai, 
* ‘Kva jotojo mis • •

;i.utrusi tau), kaip tat įvyki 
prastaraidai* keliais metanu 

Bliekas,
T I- ‘ - - -

CHEMIJOS PROFESORIUS 
APLEIDO VIETĄ.

. Iš Northrostern universite
to j m* įtaiko chemija profe
sorius Curtlu Paliko virtą dd 
prastos užmokeslies. au kokia 
jam su šttiuiyna tiesiog nega
lima pragyventi.

Jam brangiau apmokamų 
vietą pndtjlė f Intcrnalumnl 
Coal By-Produrte Company | 
Ne*’ Jjursęy valstijoj. Tenai 
jia ir kraustysis.

jmi metų jai tapo įteiktas dip
lomas.

To neužteko ambicija de
gančiai sielai; ji norėjo giliau 
ištirti įvairias metodas. Šiuo . 
tikslu ji nuvAŽiaro i Paryžių ir _ 
įstojo į konservatorijų, gauda
ma augščiausį laipsnį įstojimo 
kvotimuose. Jos mokytojas 
Danis savo naujoje mokinėjo 
rado labai daug turtų, kuriuos 
išnešė aikštėn. '<

Sekaučių žiemą Maud Poa*eI1 
pradėjo rengti savo koncertus. 
Par* vieną koncertų garsusis 
mojUKautas *Juuelniu išgirdo 
Jlj, ii, įja*tvliėjęa lt»-pa putnią 
medžiagų, pakvietė jų prie sa
vęs. Per du metu ji mokinosi 
liūs Joaehint Galima sakytį, 
Ūiid U' šit# ■ mokytojo Maud 
gavo tų patraukiančių jiegų, 
kuri atidarydavo žmonių širdis 
jos smuiko dangiškai kalbai.

Bet Maud išsiilgo savo tė
vynės. Ji sugrįŽb j Ameriką. 
Čia ji. prisidėjo prie Philhar- 
monie Orkestru, New York’e. 
Jaunus artistės vieta muzikoje 
tejx) užtikrinta.• <

Kritikai buvo mintiję, kad 
smuikas nėru moteriškės in
strumentas dėlto, kad jos ran
ka iš prigimties ]>er»Ipna val
dyti stygas. Jos tik aštriausiai 
teknikui išduoda savo gražiau * 
sius žavi-jaučius takus. Jei 
moteriškė gulėtų atsiekti smui
ko turimi ko viršūnę, tai ji turė
tų turėti vyro būdą ir vyro 
stiprybę. Arba kritikai apsiri
ko, arta Maud Puivull yra iš
skirta iš taisyklės, nes Maud 
Puivell neturėjo nei mažinusios 

i^ri&um** dalius savyje.* Jos 
muzika het-gi laivu žavėjauti 
Frkrn; ji nepri»iurf iru? pri* 
š'aganiuc’o gero jaus, nors ne
stovi vienose eilėse su \Vie- 
niavski’u, Ik-ethovfn'u, u*> 
cinu* niekas negali užginti, kad 
ji yra lygi Ysayini ir Kreisler. 
Jos tabu pynėje galėjai at- 
jausli kaiitr)l»ęv<uknUMM.-4U se
ną moterų, siuvančių dėl duo
nos kųšnio nakties tamsybėse. 
Gulėjai regėti linksmybę, meilę i 
plakančio" širdie**’, kuomet ji į 
prie Altoriaus <bda gyvenuno 
prižadus, gulėjai išgirsti 
džiaugsmą kūdikio, pirmą kar
ią imkuiM iu (<4ę savo mažutėse 
rankelėse ir gulėjai suiirasti 
skHUKiuą ir širdgelę inuleriL

1
are, norius gyvenimas yra lyg 
i oįvykusių troskitnų kti/gn.

Ištlkni pasaulis tn;>o tur
tingesnių jus g)"\euiiiiii. Nors 
‘.ubai jo* sim/iko *Dgo- m*- 
ivskaiulia. tam-artistė* renka 

’jtiS aažte. Ui sičio, aiilt i>-
Įtedaro jamumn rtygų gurgii.%
i

1
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Celbėkime IJefttvns Fknnomi 

nį Padėjimą.
(Pabaiga.)

Kasdiena siunčiama j Lietu
vą iš Amerikos tūkstančiai 
dolierių arba vožnmari kartu 
grįžt nn iš Amerika®. Preky
bos pramonės ir atstatymo 
henri rovės yrn įsteigtos, to- 
dos, kitiems tikslams, bet jos 
r.ealsisako persiųsti į Lietuvą 
ir dolierių. Lietuvos prekybos 
bendrovė skelbiasi beveik 
41 rėk vienume “Darbininko” 
numeryje, kad siunčia j Lietu- 

_V< pinigus ir už vieną dolien
išmoka 20 auksinų (markių) i

IMI I . ’

t
.Ižia spausdina savo pinigus, 
kurie, neturėdami užsienyje 
nustatyto kurso, bus mainų. į 
dolicrius. Nes lietuviams, ku
rie siunčia pinigus į Lietuvų 
urbu patys vežasi, yra vigviena 
ur jio pirks lietuvių pinigus 
Ame rike ur Lietuvoje. Uolie
nai Lietuvoje nevaikščioja 
ir neturi duonos vertės. Kiek 
lietuviui Ame rike gali sudėti 
tokiu budu Lietuvai dolierių, 
tai lengva suprasti. Žada 
grįžti į Lietuvų apie 300,000. 
Tegul grįžta tik 100,000 ir tai

vx-v<- itaainė .Mvkolui MUmeiui|ė^“,1 .įl'i“'?'- U ““ 
j 700 M?k"' nuo

dolierių už 13 tūkstančių au
ksinų (markių) vos 19 auksi
nų už dolierį. Panašiai keičia 
ir kitokie Amerikos tunikai. 
Man čia nesvarbi, kad keičia 
dolierins į auksinus ir -žmo
nėms patarnauja, bet svarbu 
tas. kad drįstama taip žmo 
nes apiplėšti. Už vieną dolie
rį yra mokama čia Francijoje 
nuo 50 (iki 57 auksinus arba 
vokiškas markes. ? Lietuvoje 
mokama nemažiaus 50 auk
sinų už vieną dolierį. Ar tai 
nėm apiplėšimus žmonių f!

? ' Tų musų skrandžių kruvinų 
prakaitu uždirbtą skatiką 
taip nvsąžiniškai išplėšiama! 
Teisybė reikalauja sugrąžinti 
jiems visiems išplėštus pini
gus.

Taip dalykams stovint mes 
netik leidžiame* išnaudoti 

^ftnones, bet kenčiamo Lietu
vos ekonominiems reikalams.

Pirkti Amerikoje vokiškas 
markes ir vežti jas į Lietuvą, 
tai reiškia dauginti Lietuvoje 
šiukšlių krūvą (markes). Lie
tuvos gyventojai turi pilnus 
stalčius, pabalk ins visokių 
markių. Parveždmui dauginus 
tų nelaimingų poperų mes 
•tumiame Lietuvą prie brangy 
bės, nupuolimo markės ver
tės, arba busimojo Lietuvos 
tautinio pinigo vertės. Lietu
vai yra reikalingi geri pini
gai. Dolieriai, kur jie nebūtų, 
nr Amerikos kokiame nors 
banke, ur pačios Lietuvos ban 
kuose ar knr kitur. Taigi ne
galima dolivrius mėtyti užsie
nyje keičiant į vokiškas mar
kos ir knd jų spoknliaeija už
siimtų visokios privačios įstai
gos. Bet privalo viri dolieriai 
siunčiami arba vežami į Lie
tuvą pereiti per Lietuvos 
valstybės įstaigą panašiu bu
du:

■Kiekvienas lietuvy*, kuris 
riuučia pinigus į Lietuvą savo

svetimos valstybės jungo. Vie
toje išvežamų prekių, Lietu
vos valstija savo tautiniais pi
nigais, paskola savo tautos 
tarpo Amcrikc, padarytų už 
sieninį kreditą. Kad netarpi- 
ninknutų svetimi bankai, Lie
tuvos valdžia ir atstovybės ne
privalo įleisti į Lietuvą kito
kiu keliu pinigus, negu per 
Lietuvos valstybinį banką. 
Nes kiti bankai ar kitokios į- 
staigos gali būti platintojais 
bolševikų Lietuvoje.

Dar Žvdis, knš hiik tikrinai 
persiuntinio pinigų į Lietuvą.

Mane stebiną labai, kad 
tokio menko dalyko, kaip 
siuntimas pinigų į Lietuvą iš 
Amerikos musų visuomenės ir 
Valstijos atstovai- negali sut
varkyti. Lai siunčia pinigus 
augščiaus mano nurodytų ke
liu, arba tegul susitaria su 
vienu Amerikos banku, kuris 
turi skyrių Parišę, o Amerikos 
ir Parišo Lietuvos atstovybės 
turi savo sąskaitas abiejose 
Valstijose. Indėti pinigai Ame* 
rikoje tame pačiame banke, 
kuriame Lietuvos Atstovybė 
Parišę turi savo sąskaitą bus 
lengvai pervedama į Parisą, 
o iš Parišo yra visokiausių ir 
lengviausių būdų perduoti į 
Lietuvą. Toksai persiuntimas 
bus tikras, greitas ir pigus.

Lietuvių visuomenės veikė
jai ir Lietuvos atstovybės pri
valo tame dalyke pasiskubinti 
ir sutvarkyti Lietuvos eko
nominius reikalus užsienyje. 
Paris, 20 sausio 1920 m.

Redakcijos prierašas. Už sa
vo išsireiškimus apie Lietuvos 
Prekybos Bendrovę, arba At
statymu Bendrovę atsakomybę 
ima pats autorius. Tame daly
ke mes jam nepritariame. Savo 
pažiurta apie kum Vilimo pa
judintuosius dalykus išdėrime 
rytojaus numeryje.

damas į Lietuvą vežasi su 
savimi, privalo dollerius siųs-; 
ti Lietuvos Atstovybei Ame- 
rikd.e, kuri išduoda raštą (|. 
sakymą-ordei / Lietuvos Vals
tybės hankni Kaune ar kita
me mieste išmokėti sumą, ko- 
Hn primli sulig pinieų kurso 
toje dienoje, kad it rašomas 

•yra įsakymas, lietuviškais pi* 
ntgair.. Uolienos-gi dčda į A- 
morikof- kokį nors banką Lie
tuvos valdžios arira atstovybes 
vardu. Orderio (luptikatą vie*

GAISRININKYBĖS 
REIKALE.

PA6T0 ŽENKLAI 
(arba stampos) 

Jau vmrdnodnmi
Gavome iš Tautos Fondo še

šių rųšių po 10 skatikų, po 
15, 20, 30, 40. 50, 60. po 3 auk
sinus ir 5 auks.

Amerikos pinigais reikia 
mokėti 25c. už auksiną (1 cen
tas ui 4 skatikus).

Tokiu budu pirkdami šitas 
štampas Lietuvos Valdžiai pa
darysite gerokų aukų, nes jų 
tikroji vertė dabar yra kur 
kas žemesne, ne kaip šią nu
rodyta.

Turime ir tam tikrų blankų 
reikalingų dėl išmainymo 
štampų ant pinigų. Ant blan- 
kos reikia padėti savo vardą— 
pavardę, pažytaėti už kiek nu- 

blankus tam kam siunčiate 
štampas.

Rašant laiškus į Lietuvą į- 
dėkite sykiu ir pašto ženklų jf 
atsakymui: jūsiškiams bus pa- , 
togumas. kad nereiks patiems 
pirkti. Ant laiško iš Lietuvos 
į Ąmeriką reikia lipdyti 60 į 
skatikų, o už registruotą 1. 
auksinas 20 skat.

Su užsakymais kreipkitės į 
Administraciją 

st., Chicago, DI. 
pirkti susidėjus 

syk. tuomet susi-

kūdikį, (ni-gi reikia labiausiai ILIET. 
rūpintis, kad pienas butų šva» 
riai užlaikomas. Tvartas, ku-l 
name karvė yra laikoma, turi 
būti švarus; taippat ir indai ir , 
milžėjų raukos turi būt Svarus. 
Namuose pieno' turi Imti at- , 
sargini uždengtas ir Inikomns 
šaltoje vietoje.

Švaraus negr.aujto pieno 
vartojimas.

Negraibytas pienas yra vai
kams daug geresnis, negu grai
bytas, tečiau Svarus nugraiby
tas pienas yra geriau, negu su
terštas negraibvtas. Jeigu mo
tina negali gauti svaraus ne
graibyto pieno, ji gali vartoti 
svarų nugraibytą ir vaikui 

‘duoti truputį'sviesto į vietą 
<rmolnnr><s. Imti Win nionn hnvn 
u ugrai bylu. r

Tie pieno dalykai, kurie kū
dikiui padeda augti paeina iš 
žolės ir kitų žalumų, kariuos 
karvė ėda. Tie patys dalykai 
kiaušinyje paeina iš žaliojo 
maisto, kuriuo kiekvienas ge
ras vištų augintojas lesina sa
vo vištas. Iš žalio maisto, tie 
dalykai įsigauna į pieną ir į 
kiaušinio trinius. Tie dalykai, 
kurie taip reikalingi visiems 
jauniems gyvūnams, raudasi ir 
salotuose, spinakuose ir kitose 
daržovėse. Dėlto įvairios dar
žovės yra gera duoti vaikams, 
ypatingai tuomet, kuomet trūk
sta pieno ir kiaušinių.

Kai-kurie kūdikiai nemėgsta 
daržovių, ir mažai tėra naudos, 
jei jiems jos duodamos neno
romis. Daug gerau yra jas įdė
ti į sriubą ar košę nieko apie 
tni nesakant.

Sakydami, kad vaikui nerei
kia mėsas vištienos ar žuvies, 
jeigu jis gauna.užtektinai pie
no, mes nesakome, kad tie da
lykai jaui butų nenaudingi. 
Svarbiausias dalykas yra, kad 
jie yra nereikalingi ir jei duo
dami sykiu bu pienu, jie yrn 
bereikalingas prideckas. Kas- 
link sveikatos, galima net la
bai jauniems kūdikiams duoti 
po truputį minkštesnės mėsos, 
kaip žuvies, vištienos ir tt. Te
čiau neveikia duoti kietos mė
sos, kurios jis negalėtų sukram 
lyti ir turėtų ryti dideliais 
šmotais. Ypatingai pavojinga 
ir nesveika duoti keptos mėsos. 
Jei duodama, tai duoti virtos.

Vartok šviežius arba džiovin
tus vaisius.

Yra geras paprotis duoti 
vaikui vieną vaisių kasdieną. 
Jei negali, nr neturi iš ko pirkti 
šviežių vaisių, duok džiovintų. 
Juos gerai išmirkyk ir virink 
tol, kol bus minkšti. Jei vaikas 
yra lepus, duok jam tik vaisią 
Buities, ar minkštimų. laibai 
jauniems kūdikiams, kurie vos 
tik pradeda valgyti ką nors ki
tą, negu pieną, ieikia duoti tik 
vaisių sultis. Truputį vėliau 
jiems galima duoti vaisių mink
štimų. Sveiku*- vaikas mokyk- 
laa amžiaus gali valgyli obuo
lius,^lyvas ir g-ufiis su visomis 
žievėmis ir viskuo.

Kiekvienas viekas turi gauti 
užtektinai geros duonos. Jeigu 
ji duodama be cukraus ir vai- 

Vokiečiai, F emaiško dalyko | šių košės, uėru jokio pavojaus, 
žinojimą |vertulę, Obcr Ostoikad jis nuo jos jsieivalgytų, 
paliepimu, suteikė jam teisės IA'dkęs vaikas valgys duoną „a 
per gaidrus ir vokiečių karo ug sviestu ar bv sviesto ir kitais

VAIKUS. ■ ■ I RA
iiiimnimTt

e

EIDaugelis mums pripasakoja 
ko vnikams neduoti valgyti, 
nuo ko juos drausti, bet jio už
miršta pasakyti kuo juos rei
kia penėti. Kuo reikia vaikus 
penėti, kad jie išaugtų į svei
kus vyrus ir moteris, yra tyri
nėjama Suvienytų Valstijų 
Žemdirbystės departamento 
šeimini ūkavimo ekspertą

Svarbiausias iš visų maisto 
dalykų yra pienas. Jame ran
dasi dalykų, reikalingų išau
ginti raumenis, kaulus ir dan
tis, ir tokių dalykų, kurie rei
kalingi kūdikio augimui. Nei 
vienas kūdikis neaugs taip

vilui, nuip i Vinių pivliu. 
Jis gali būti riebus, bet riebu
mas dar nereiškia tvirtybės. 
Jeigu jis negauna pieno, jis be
veik visuomet bus silpnas.

Kiekvienas kūdikis turi gau
ti mažiausia (ris stiklus ne
graibyto pieno kasdieną, o jei 
galima, tai keturis. Jeigu jis 
tiek pieno gauna, o ypatingai 
jei jaių duodamas vienas kiau
šinio trinys kasdieną, jis gali 
apsieiti be mėsos. Kai-kurios 
motinos visai be reikalo rujji- 
nasi, kad neturinčios iŠ ko pir
kti mėsos, žuvies, vištienos, ar 
kitokių mėsinių valgių sari) kū
dikiams, nes jos gali gauti pie
no ir jo vieno užtenka, o jis 
yra daug pigesnis, negu koks 
kitas maistas.

Kaip duoti kiaušinius.

Užtikro atsiras tokių, kurie 
norės klausti, kaip reikia duoti 
kūdikiams kiaušinio trinį. Jį 
geriausiai yra pridėti prie pie
no košės, kitas-gi būdas yra jį 
kietai išvirti, užsudyti ir su t li
nus užtepti ant duonos. Kiau
šinio baltinių motina gali su
vartoti kitiems dalykams, pyra
gaičiams ir p. Vaikams labiau
sia reikalingas trinys. Visa ge
ležis, kuri yra kiaušinyje, ran
dasi trinyje. Be to, trinyje yra 
dar ko kito, kas taippat kaip ir 
pienas padeda vaikams augti.

Kiekviena motina nori, kad 
jos vaikas turėtų tiesias ir tvir
tas kojas. Pienas ir kiaušiniai 
suteikia maisto išauginti tvir
tus kaulus. Vaikai, kurie tokio 
maisto negauna, beveik visuo
met gauna taip vadinamąją 
“angliškąją ligą” (rickets). 
Jų silpni kaulai negali išlaiky
ti jų kūno ir sulinksta, arba vi
saip išsikraipo.

Pienas greitai užsiteršia, ir 
kuomet tik jis tampa suterštas, 
labai sunku jį išvalyti. Jis yra 
visai kitoniškas maistas, negu 
obuoliai ir-Grandžiai, nuo kurių 
nešvarumus galima nušluosty
ti Jei pienas yra neuždengtas 
ir dulkės ar kitokie nešvarumai 
į jj krinta, arba, jei jin yra pi
lamas į nešvarų indą, nešvaru
mai nueina į dugną ir jų nega
lima atskirti. Nešvarus pienas 
beveik visuomet susirgdina

I
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AUSROS VARTŲ BA2NYTINEJE SVETAINĖJE,

23 čio Place ir So. Oakley Avenue
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“Draugo”
1800 W. 46 

Geriausia 
keliems ant
čėdija laikas ir išlaidos.

= l^nklynA* Ifctikro b-nktynta. XVc»uldi<x’int tik bruzda varapljoa
S darbo.

PruclUi Hckmfidionj pnraplJonai pri* vakitrionė* Mitnotė iri* tuk- 
X Blankiu* Ir vieną Alintą dolierių pampljo* nkolu tnaUnlrauL Atrin.in- 
g čių nubąlą yru rmtintnn* atburtu* vakaro*.

Jei weMMt<llctA« neužbttm. tai neMtlkAk knd kiti atburti paJArtų.
“ ' ib ' “• ’ Vai bb.> 3
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jos turi tiek pat maisto dalyki], | 
kaip ir iš krautuvės pirkti ga
tavai prirengti maisto dalykai 
ir daug mažiau lėšuoja Kieta 
duona, arba džiovinta duona 
(toast) yra vaikams gera duo
ti. Duona sudžiovinta ir trupu
tį ant ugnies pagruzdinta gali 
būti sulaužyta į mažučius šmo
telius ir duota vaikams su pie 
nu, kaip ir įvairus pirktiniai 
grudai, kad yra duodami.

Saldumynus duok tik tuo
met, kuomet vaikas nėra labai 
alkanas, ir kuomet jis jų daug 
nevalgo. Pigiausias saldumy
nas yra duona aptepta sviestu 
ir apibarstyta baltuoju ar ru
duoju cukrumi. Cukrus šmote
liais daug pigiau atsieina, ne
gu kiti kokie saldumynai.

Pusryčiams reikia visuomet 
duoti vaisių, nr tai šviežių ar 
džiovintų su miltine koše, pie
nu, duona ir sviestu. Duonos ir 
pieno arba ryžių ir pieno už
tenka vakarienei. Svarbiausias 
valgis turi būti dienos vidury
je- Tuomet galinis duoti ir duo
nos su sviestu, ir kiaušinio, ir 
įvairių košių su taukais, ir 
daržovių, ir kirų dalykų.

PUIKUS BALIUS
Penkių Draugijų Sąryšio palaikančių Visų šventų 

parapijos knygyną Roselande
NEDĖLIOJ, VASARIO (FEBRUARY) 15 D., 1920 M. 

Strumil Brolių svetainėje,
IMI Fuim mitli Indlann Avmnr

PRADU A <l:ao VAU VAKARE. |1AXGA S5c Ir 5Oc.

PnmpIjonAl Vinį; Arentų para pijo* ir ton dranjrtjoa kurio* remia 
Knrrvno. vi»i kaip vienaa ulallankyktte | AJ lAkilminra baily. Tai bua 
viena* iš puiklnuMiy Ir rraiiauaių bailu.
* Bum frenu kalbėtoja*, kuria paaiškina knygyno atnvj Ir jo naudln-

VOa* pelną* nuv U<> vakaro «»!• ant pakiikytno knygynu ir pirki
mo nauju knyrų Turėdami knyrynr datiir ir |rairtnuw> turinio kny- 
KV viuotna niurna btm malonu paaiakaltytl.

, Alrdinaai kviečia Komitetą*.
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

Geriausias būdas pasiuntinio pinigų Lietuvon, tai Lietuvoj PaStd 
ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nuaiųati saviemsieins netik dcl laišką, bet ir didesnę su
mą. pinigų vietoje.

Kiekvienos Jurkau lis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimę, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su- . 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Paštoženkliai yra šitokią kainą: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
ką, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatiką sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centui už auksiną.

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N.5
HinHUiiUHHiiuiuiiiuimiiiuuiiiuiiuiHii iimiiiiiiiimiiiiiiiimuiiiiuunuiumui
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Gaisrininkybės klausimas
I Lietuvoj yra didelės reikšmės
Į klausinias. Kasmet dega nuuų
I miškai, sodžiai, namai ir trio- 
t nėšiai ir mmnj kraštas milijo

nų nuostolių dėl to gauna. Bis 
klausimas iki šioj nebuvo su- 

: tvarkytas. Gautomis žibiomis, 
; sugrįžęs iš Paryžiaus Tarybos 
narys Dr. Hiemaška pra
dėjo dabar organizuoti Lio

ną arba, d ei tikrumo, du por-' tūrių Valstybės Gaisro Drau- 
ritinsią ’ * tvos vn! tyhč 'jdj^. knri npimrianti visą gaiš
tai) kui arta valdžiai. Tokiu {rininkybės reikalą Lietuvos 
budu Lietuva ingi ja užsienyje vaistyta j. Sicmaška yin dide- 
!’eru- nibiinu už leidžitt lis šio dalvko žinovas; išėjo 
mus tautinius poperinins pi-Į sperijalinį gaisrininkybės kur- 
mgus arta vtaiatas markė*.įsą Berne, Bvcio&rijuj. šur at

likdavo ir praktikos darbus: 
per ilgus metus buvo Zn x>ro- 
io k iiiiįeneakojr

Vilnioje organisavo Bnipišiao 
aavanorių ugniagesių dalį ir 
puikiau per trejus merus buvo

hc’pe uzsir 
skoliu*. Tai 
Itosnis yra

IV

Mivn.
j 

vai.'

visų Vilniaus miesto ir savnno- 
rių ugniagesių viršininkas, pa
likdamas juos uždavinio aug- 
Štybėje.

niagesiama vadovauti.
Siemaška jau tarės naujai

— ■■ •»-••• *.ę»-X»**» T\»»4•• • • ®••Aėmttzoava va iuawu

su Tarybos pirmininku taronn 1

negu paprastais valgymo lai- I 
kais. Taupyk >aldnmynu> po j 
valgiui duoti. Kvietienė arba ; 
juoda padeda išsisaugo- j

ftilingu. ministeriu pirmininku į ^nuo vidurių užkietėjimo. TęĮ

. K ‘ ' ■

ugvli u ir būvu 
isteriu M. Yču

z\ inui

ii. Draugija
i jau nnrašvtas, i• £ J g

reikalų į pat} darbą atlieka daržovės ir 
'v.tisitti. MotifK/>, kurios 
Įsigali duoti daržovių, ark 
l-^tų turi kurtknrtemūi duot 
|kam* nipiu? duonot ’rr

T.TF.TTTVnR GARRT ARTISTĖ

Tik ku atvykuat t* Uetuvon

PIRMĄ SYK CHICAGOJE

accnujn TogobcCno penktų aktų d r tunų

SUKATOJE. VASARIO 14 D.. 1920 M.

BlillH

CENTRAL MU8I0 HALL
64 E. Van Buren St

(prU T.jbaah 4 ve.)

16 MEILĖS 
(kitaip “fcydė I-erkrtvMn)
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lxWkuiina pranict.-* s

Tlkietal galima Ukankato gauti:
“ ir A. Kartam A pliekoj rjei 1 

>•11 dailę ^Tieitami atatlaakytl j

K v iv*

Une Babickaite

— Ton pat kor httvo M RHrnu*ko koncertai



Iš CHICAGOS IR APYLINKĖS KXCX’y.
U WEST SIDE.

Aušros Vartų parapija nuosek
liai imasi prie skolų apmo

kėjimo darbo.

nelai-

Skolajs nevien kad neužgys, 
tet yra sunkiausia našta, kuri 
čiu’pia juičių gyvylię sk<dinin- 
ko. Kas pusmetį arte kas metų 
prisieina tūkstančius <h)liorių 
išmokėti nuošimčiai*. Praslin
ko keliolika metų nuošimčiais 
išsimoka keli dosėtkai tūkstan
čių, gi skola, kaip kokia šmėk
la, kaip riogsojusi taip ir tebe
riogso. Vien laukia, kud nuo
šimčius mestumei jai į josios 
besotį, tarsi į kokių balų. Taip 
ng:u kol tik 8K0la.>Ivd 
Šančiams nebus galo.

Taip, kartkartėmis,
minga skolos auka laužo savo 
galvų, kaip nusikračius nuo 
skolos f Kaip jų sumažinus tei 
visai sunaikinus! Taip nene- 
na> džiovina sau smegenis, 
eikvoja svarbiausių savo ener
gijos dūlį vien tik voltui, be 
pasekmės: skola nesiliauja ,iį 
sekusi, tarsi, saulėtoje dienelė
je jo paties šešėli*. Atmokėti 
skolų tai vienatinis jus nusi- 
kpitynio budos. Bet kaip čia 
atmokėti skolų, jei nuošimčiai 
suėda veik visus inėinimu*.

TVestsidicčiai sumanė, kaip 
ten nebūtų, tet gi imtiesi sko
los' nusikratymo priemonių. 
Pasekmingiausiu surado gar
bės parapijonų įsteigimų. Tų 
sumanymų | aula v ė p. J. Bag- 
(įžiunas dar 1918 metais.

Vykinimui tu sumanymu su
rengia vakariene įzyine*menis 
pampi .jo* vertelgoms (biznie
riams). Prie vakarienės, klcte- 
nijun, susirinku apie jieiikios 
dešimtys los parapijos vertel- 

Kalbėtasi apie bendrų vei-( 
Idii-U apie gyvesnį parapijos 
šelpimų, apie garbės parapijie
čių tei garbės narių įsteigimų. 
Sutarta, kad įmokėjus šimtų 
dolierių, ar jei kas įsigali dau
giau, tuomi jau tanijm garis-s 
parapijonų arba Aušros Var
tų parapijos garbės nariu. P-as 
Ant. Bučas pirmutinis Uum> 
garbės nariu, p. J. Bagdžiunas 
antras iš eilės užsimokėjo šim
tinę ir tapo garbė* nariu.

l*raėjo «uviršum metai, Al
io* parapijoje permainos, iš 

unigų dalies, ir jau tas suma- 
‘bim buvo beapgnustųs. Bet 
ra sėkla nors ir ilgokai gln- 
žanielėje vis galutinai išduo- 

. pageidaujamų vaisių.
Pradžioje šių l(‘2O -metų, 

gerb. kun. F. Kudirka. M. I. C., 
Westsidės kletemis, juisitaVęs 
su komitetais surengė vakarie
nę parapijinėje svetainėje, 
abelnai visiems j>ura pi jonam*. 
_u virnt^H l«i«> i«cinu*wu’>t<»w I 
visiems paraki jonams, kurių 
tik buvo žinomi adresai. Komi
tetai subruzdo daryti stalu*. 
Apdarė jų devynias tegalės. 
Pristatė keturias ar |M*nkia.< 
eilios per visų svetainę.

Vasario 8 d.. <» vai. vakare, 
vnitninga svetainė jnu buvo 
pilna, stalai apsėsti svečių-jia- 
rapijonų. Atėjo ir kun. klote- 
na* draugijoje kur«. prof. Pr. 
jJiicm. M. I. C. kun. V. Kuli- 
kauhkio, M. 1. C. ir kun. F. B. 
Serafino, M. L C’. Vakariene 
prasidėjo su malda, kurių su- 

klebonas kun. F. I

I

HttPiėjo ”fil
Kudirka, M. I. C.

Vakarienė* metu buvo ganu 
įvairu* programas. kuriame
parapijonai dalyvavo ir pra
kalbos.

Pirmu 
kun. Pr. 
tortingu 
te, apie 
veikimų

iš kuIL-lujų prul 
Būry*, M. L C. J< 
tei puiuokiiumti k
T'l SZMlinvlll*-

tei oautių. ilgui puei
s

1 t

lite we*teidmčlų n tini uty jt
ti kalbėjo mabluug

Lvurkujv; p. jLiugt-vitia, apie 
mokyklos tei parapijos reika
lingumų, p. Krutinu, p. Jas- 
niiuskas, p. Joradas ir p. Ci
bulskis išreiškė savo užuojau
tų parapijos pastangose ir už- 
siganėdiniinų iš tu kas nuveik
ta. Kun. F. B. Serafinas, M. J. 
C. trumpai nupiešė didžių at
gijime pažangų lame jienkių 
metų laikotarpyje. Kun. V. K u 
likaiiskm-. M. 1. C. nupiešė 
rupijos svariu,. 1‘. J. Bagdžiu- 
nas nurodė sunkumų naštos, 
kurių budaro skolos. Klebonas, 
kun. F. Kudirka, .M. I. C. pasi- 
ketino visas šimtines garbės 
narių sudėtas apversti vien tik 
skolų atniokėjiiuui.

Koimiutui Iiuuuvhuui tuiu* 
pasižadėjimus išskaičius prasi
dėjo garbės narių užrašinėji- 
mas. Tų vakarų užsirakė, ir 
daugumas užsimokėjo, sekan
tieji: P. Blumeraitmnė, J. 
KnUkus, P. Cibulskis, .1. Sau
nom, M. .liksimuskus, J. Bal- 
čiukonis, A. Varamis, K. Lip- 
niekas, P. Mažeika, S. KršščitiT 
iihs, O. Gaidaitė, A. Šulskis, P. 
Ijiipinskas, K. Jlokas, A. Vai 
ciekauskas, .1. Grigaliūnas, A. 
HeicikioiiK J. Kudulienė, K. 
Veidumuas, M. Varanavičius, 
.L Gasparkis, St. Baravykas. 
.1. Kaugevičius, K. Raukelaitė^ 
J. J^vodar’, S. .1 urgįitir-, ,1. Su- 
mulis, J. Pariauka, A. Kairai 
tė, P. l^azauskivnė, kun. F. Ku 
dirka, M. L C. Išviso Aušros 
Vartų ]mrapijos gai'bės narių 
jau y m 33 asmetiys. Dauguma 
jaisiketino prisirašyti ir teate- 
j«> prisirašys. Jei tik atsakan
tis jiarapijiečių skaitlius į gar
bės narius ptotų, tui kaip be
žiūrint skolos našta ir nukristų 
nuo parapijos pečių. O prie ge
rų norų tas laitui lengvai gali
ma.

Tėmijantū.

TEATRO LANKYTOJAMS.

Jau buvo prunkšta apie Lie
tuvių Durbininkų Sujungus 
Chicagos Apskričio rengiamų 
vakarų “Kantri Alena,** kuris 
bus Aryan Grotto Temple di
deliame teatre prie Waba*h 
avė. ir 8-tos gatvės, kovo 14 d. 
Tikietai jau yra gutavi ir gali 
ma gauti sekančiose vietose: 
Bridgeporto Darbininkų Krau
tuvėje, (pas p. B. Jakaitį), 90! 
\V. 33rd St., Dievo Apveizdos 
parap. Dari), krautuvėj (pas 
p-lę Banaitę), IH!7 So. l'nion 
avė. Brighton Parke pa* p. R. 
Andidiunų, 4434 Su. Fairfield 
avė. North Sidėje pas P. P. 
Mureikų, 17(K) \Vatensia avė., 
\Vest Sidėje pas p. Ix*kavičių, 
23r<l pi. ir •‘Kauno” vulgyklo- 
je. Loavitt st. ir 23rd pi., Cice
ro i/uiimiinkų i žvigoj, 1447 
So. 5<Mh Avė., Nelruae Park«* 
pas p. Juozų l.rbelį, Ro»elan. 
de par- p. .Juo/4} luiinaniiuskų, 
10722 Prairie avė. Taippat ir 
pas L. 1>. S. narius galima gau
ti.

Kviečiame nusipirkti iš unk
što, n<*- likiciai numeruoti. 
Purkunt iš unkšto galima pasi
rinkti geresnę vietų už tuos 
pačius pinigu.-. Todėl nelaukite, 
pa liūtinių dienų, nes tikietai 
'markiai plntinnsi. Vėliuu ge
nijų neliks.

Jeigu kurie luibuigsite tikie- 
tu> panlavinėti, kreipkitės į p. 
V. Jodelį, 1817 So. l'nion avė., 
t’liinigo, III. Jeigu kas nurotų 

į iš t’l K-agos apylinkių lakai no 
:tu-įpirkti tikietų, lai krripiad, 

Iviršiiuuėlu antrašu, pri.-iun- 
''iant įHiiigUs.

pabiri

>JV

It BRIGHTON PARK

f Vasario Fd? N??. A. P. M.
i jiai apijų* muKjklue K*uwuryj 
įvyko mėnesinis susirinkimas 
A. L. IL-K. Mot. Sujungus 3D 
kp. Seniau ši kuopa buvo ne- 
skaitlingų ir mažai kų veikė. 
Susirinkimai būdavo reti ir tie 
laikomi p-nio* Ainikiein'**, bu- 
vuumos iždininkėm, name, kuri 
daugiauaia kuopų jvilaikė Vė
liau įsirašius ar persikėlių iški- 
tų kuopų veiklioms moterims, 
k pa pradėjo kilt: ir veikti.Ka
dangi finaiisinini kuopa silpnai 
stovėjo, tai pirm ulinis žingsnis 
buvo, kad surengi vakarų. Va-, 
karas įvyko sausio 18 d. Reži
suojant jKiniai Z- Sakalauskie
nei buvo vaidinta “Kylu Pi
lis,** penkių aktų drama. Sušo- 
uu." amteli visuma sujungiu- 
tems vakaras taip pavyko, kad 
šiame susirinkime, išdavu* ra
portų, jiasirodė, jog gryno pel
nu liko 140 dol. Tat ir ne nuo
stabu. nes visos sųjungietės 
taip darbavosi kaip niekas ki
tas: r?ate skelbimus, iš- 
nnksto pardavinėjo įžangos 
rinklu* ir tt.

Toli dar prieš vakarų viena
me susirinkime sųjungietės su
tarė, kad narėms, daugiausia 
išpardavusioms įžangos ženklų 
į tų v ak., butų suteiktos dova
nos. Pačios sųjungietės tuojau 
paaukojo dovanas ir kožna vie
na pasileido dnrh«n

Šiame susirinkime pasirodė, 
kad daugiausia įžangos ženkle 
lių pardavė P-nia E. Statkienė, 
kuri ir laimėjo pirmų dovanų. 
Antra dovana teko p-lei V. Vai- 
ceknuskaitei, o trečia p-niai D. 
Klimienei.
. Nepnrniršu moterys nė lab
darybės. Pirmiau, ko! iždas bu
vo tuščias, darbu tik galėjo 
prisidėti. Gi šiame susirinki
me nutarė įrašyti kuopę į Lab. 
Sųj. garbės narių skaičių-'TAt 
dideliai yra pagirtinas darbas. 
Be tu 10 dol. paskyrė ** Moterų 
Dirvai” paremti.

| Pastatyti scenoje gražų vei
kalų Mot. Sąjungai talkon at
ėjo vyčiai, duodami artistinių 
spėkV- Neužmiršo moterys nė 
jų, nes sutarė surengti šeimi- 
ninį vakarėlį, kuriame bus pa
kviesti ir pagerbti vyčiai— 
vaidintojai. Jeigu išrinktoji 
komisija gaus M c K ini py Parko 
svetainę, ta* vakarėlis bus ten, 
jeigu negaus, tada bus paieško
ta svetainė kur kitur.

Be to dauginusi narių pagei
daujant sutarta dramų “Rytų 
Pilį” atkartoti. Tuo dalyku rū
pintis buvo išrinkta komisija.

Himne susirinkime įsirašė 
kuopon net |M>nkios naujos na
rės. Tas parodo, kad Mot. Sųj. 
20 kp. laipsniškai ėmė augti ir 
bujoti. Graži ateitis šypsosi 
Brighton Parko Mot. Sųj. 20 
lr«w viunv »*»ate ••• d /»!***>*

Valdytei Antrašai:

P. Petraiti*—pirmininkas 
Janauska*—vice pirsuuunk**-

J
J.
J. W. Patckevich, nutarimu raš

tininkas. M-
J. Daukiy»—fuMmstj įsi t įninka*. 
B W Woshuai — iždininkas. 
Direktoriai j—-S Simanavičius

J, Pakrosnis, S. Liutinskaa, F. 
Vcnalorsa, J. Marcinkcrieh, P. 
Bardzilauckaa.

Ligoniu diraktanuiJ. Kybar
tas, P Marmoka*.

ŠVENTO JUOZAPO DEJOS 
VALDYBOJ ANTRASAI: 

BhebeyggD, Wis.

Piranisinkaa—■J. Birihkta 
St. Clair Avė.

Vioe pinnMiiabsii- J. Daugirda*. 
1117 K I2th 8l.

I mirtininką* ■ V- Hugaiši*. 1612 
Indiana Avė.

II raitininkai—J. Dvilaitia, 1120 
Alab&m* Avė.

Iždininke*—A. Juknelis, 1626 
New ejrsey Avė.

Iždo globėjai j—J. Bilą, A. Vir
bicką*.

Maršalka—M. Daunora*.
Organo raMašnkas—ig. Ernut- 

1*. 1717 E rie Avė.
Susirinkimai būna kiekvienų mė

nesį po pirmai tų nriėlų.

1127

SV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI.

HL

Komitetas.

PIRKITE

glaudumo* pečiu* taip darbuo
tas, kaip <iabar darbuojasi.

Ne keli desėduu. he£ keli 
Šmitai yra Brighton Parke ka 
tai iki ų moterų ir mergaičių, 
vienok ne visos supranta nau
di, priklausyti pate Mot. Sąjun
gos organiv.aci jos, nes i* bf ke
lių kiurių tik kelio? dešimtys 
busmpmtmnos po tos organiza
cijos vėliava. Gera yra priklau
syti prie šiaip draugijų, bet 
daug geriau yra priklausyti 
prie organizacijos, ne* rui ne
tik ligoje gaunama pašei |>a tei 
išmokunui pumirtiiir, liet yru ir 
a|>Švjeto* skyrius, klot. Sąjun
ga turi tavo organu. Kiekvie
na KMHHteieiė. gaudama orga
nų, turi progos šrioattet, ausi- 
ImJuuu mm uM/U-t ų klausimu vi- 
MMis'huusfur gyvenime.

J ut mu, Brighton Parko mo- 
»! Spmakimeė Mot. 
larijoii. <'iu plati d 

darbuotiem Bažnyčiai,

lcr
- —— ...O- 
tSųj. or- 
iFVti y j u 
tėvyircj

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

-4

AR ŽINAI
i 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 persiuAii- 

umi ant liek p«d«mgvėjo, kad dabai iar.« už kiekvienų dulierĮ per iuujj pasiųsta iš- 
mokame Lietuvoje.

V / \d

I
Pirm —Antanas J. Sutkui, 1S17 i 

So. Vieton* St
Vice-Pirm. — Antanas Taučiua, 

1125 Lineoln St.. N. Chieafo. III..
Nutarimų Rašt.—Joną* BakŠya,: 

1331 Preacott St.,
Finansų Rašt—Jeronimas 8a- 

maiynaa, 759 Sberidan Ruad.
Kameriu*—Antaną* Bakšy*. 1339 

So. Vieton* St,
KaM* Globėjai.—
1. Janu Montvila. 1820 S. Vio- 

toria St.
2. Kaz. Makuika, 1411 8o. Vfo- 

toria St
3. Pranas KaaddcTičiua, 

8th St.
Marša) boa:—
1. Pranas Dapkus, 1407 

eutt St,
2. Mykolas Gausu*. 736 

ming*. Avė.,
Knygius—Pranas Kaplurauskas, 

1321 8o. ViotoriA St.,
Vėliavoa nešėjas — Stanislova* 

Urbonas, 911-^th St.
Organo l'iiiurėtoja* — Antanas 

J. Sutkus, 1317 8a Vieton* St
Sv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirmų 
sekmadenį. kiekvienų mėnesį. 1-mų 
valandų po pietų. Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lineoln St*., Wau- 
keegan, 111.

1017

Prea

Cum-

SV KAZIMIERO DR-TES
Sheboygon, Wis

a. •  a • - t

I

V MUSIJUS AOIUM1.
T. Gri<aliun*% pirm . 1437 So 

llth St.,
Jurgis Ba*.xt:$, riec-pina., 1428 

So. llth St.,
Aug. Jukmali*. fin. rašt., 1626 

Ncw Jcracy «vc.,
Prot. arkr. Kalimiems Sn>*i- 

džiunM, 1017 Seifu Avė.
lzd. Aut*u*« O žandu*, 1318 

N«w York Avė.
Ka*os gid). Kanmieru Lukšii 

ir Jonas Joči*.
Maržalka Pranaa Daugirda.
Suninninmai atsibūva kaa antrų 

nedoldienį sr.*nc*M».

MAUD POVHELL

I

(Pabaiga nuo 2 pusi.). )

muritikn an *h.. • -.
vo Viešpačiui. Pasauliu nuvar-I 
gu*i širdi.» mil netelinksniins, 
žinynų saldžiomis melimiijo-i 
mis, i»rt jos įlartei gyvęs. Jo*l 

Igyvenimas tni pavyadis kaip' 
'aukštai ;»a1i |>a*ickli stipt c.*.' 
troškimas s n nenoilrHančiu 
darbu

Magnete į

Lietuva

SAVIŠKIAMS IIFTITVDIF

50 AUKSINŲ
Kurie siunčia $100.00 ar daugiau*, tai tirtu* Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ
... r,Persiuntimas Gvarantuota* * .įi' '/

Me» jau guliname žinių iš Lieinvos, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon 
ir yra išmokanti į vienį mėnesį laiko.

Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus unt žemiau juduoto rulreso. Jei nori tai 
gali pinigus mums prisiųsti, priduodant aiškiai surašyta savo ndresų ir kaui pini
gus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

už kiekvienų dolierį.
v.

f

ILithuanian Sales Corporątion
120 Tremont St Boston, Mass

s

Norėdami jmeiųal: pinigu* lauiuvua. parašykite Makigi j»hng var- _ 
<lų, pravardę, adre«ų tu, kuriu pinigus eiiuičia: taipgi 'ardų, pravardę 

t I tir pilnų A'lresi 1° k0“ tori pinigus gauti TJetut
markių arte nukaunu ritinčiau-. Išpirk! te inooey orderį arte čekį var
du Bendrovė*, sumoj, pagal čion nurodytas kaimu* dAlieriaia ir aiyalflt 
ftitto adresu:

s

—

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė

Dabartinis

Pažymėkite

* jseuarovra >kynua pradėjo mnarkii) akcijų. • 
pinigai, parduodama laivakortė*, išgaunamu pašportui,

•t

• t 

v

M

•»

■

Nauja* šio* Bendrovė# /kyriua pradėjo smarkių akcijų. 
Siunčiamu

et c.

PAIN-EXPELLERI
------■ l" 

vedUasėta daugiau* be įo 
■* jotu apMux«jituo, ji* yn pUrukliutM

ANCHOR (Įjcarae)
š«š*a aut polueU* nėr* v*i*b*t»ulrtb> ikaro, lai jh> nėm kho ir '

nofcnkito. ' >o*o aptiekaae po Xįr ir (£<-. T»ipg> ^*luu»gauU pa* į
AO. UICHTI R * co.. J2OJ*0 Bro*dw*y, New V*rk

Siunčia Pinigus Lietuvon

*•

••

•>

•t

••

••

•*

Urum m-iksi* 
kunoe X*rtn j* Teikmacif,

rw-o*» pMiM-Exp«-4lrrt» ir dr! ju*u 
b>u*u vaubcAcuUU

ir į** loki
Altrbtyi*

8.50
12.50
16.50
20.00
40.00
75.00 

1104)0 
140.00 
170.00 
300.00

Lithuanian American -Trading Company
(Foreign Exchange Dept.)

456 Grand Street A* Brookiyn, N. Y.
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MAHAN0Y CITY, PA. gabus Atidėjai. Jie parodė ir 
------------ Aalparaiiieėioms kad to-

Vasario l d. Barkausko avė- ildais yra. Valparaiine&ai turi 
tamėjr ftv. V. parapijos choras 
iš Girardvilės, vedamas gabaus 
vargvninko, p. St. Daunoro, ėia 
buvo surengęs vakarų. Vaidi
ne “Naštntę.” Suvaidino ne
blogai. tat labiausia publikai 
p*tik<>: “Žvilgsnis iš istori
jas,” iliategas “Tiligentas” ir 
komedija ‘‘Daina ta galo.” Be 

buvo dar dainų, ųolų, duetų, 
padainavo p-lės O.

Santariutė jr M. Bernotaitė 
dūetų ‘‘Ausk močiutė drobe-

•’ ta.” Dainos ir-gi gerai išėjo. 
tataMų UvcųuvHM tuviu Ut iyt- 
kalnuti daugiau negalima.

" Tikimasi, kad ateityj Gtrard- 
vUr.-> parapijos choras daugiau 
patieks mums tokių vakarų.

Mahanoiškis.

talandžio 24 d. Visas dalyka* 
pavestas valdybai sutvarkyti.

DRAUGAS
—T

REIKALAUJA'
»
i

PITT8BURGH, PA.

Vasario 5 d., 1920 m., įvyko 
susirinkimas Pittsburgh'o Sto
ties Komiteto UetuvmUjaisvC* 
tanų pardavinėjimui, *6v. Ka 
ainriero mokyklos svetainėje, 8. 
S. Pittsbuni, Pa., 7:30 vai. va 
kare. Su* i rinkimų atidarė pir 
nrininkas. J. G. Milius.

---* ' _______ • - .19 nuvauusų rrattirvtii 
mėtini šie:

UapildytBB komitetas, išren
kant vicc-pirmininku, p. K. Ro 
Žukų: i£d° globėjai:*: P. Pikš- 
rj ir J. Virinėtų. Nustatyta 
kaucija Stoties iždininko $6,- 
000.00, kuriuos p- K. Stravins
ką* užstatys V. S. ^Liberty 
■Bbnd’sais. Reikalui priėjus, 
pirmi įlinkiu-, sutariant Stoties 
valdybai, gali pareikalaut pa- 

-didinti kaucijų, k

Stoties iždininkas bus laiko-

ir-gi gabius žaidėjus, tat vis-gi 
vien* pusė turi pralaimėti 
ftino sykiu pral&imėjo'laiBmę 
vai paraisieėiai.

Pasekmės tokios: pirmoj da- 
’lvj namiškiai padarė 6 punk- 
Į tu*, o svočiai 8. Antroji dalis 
: taip-gi buvo iudomi, nes tarp 
driejų punktų buvo skirtumas 
ir tarp dviejų punktų pasibai
gė žaismo. Tad V. U. padarė 18 
punktų, o W. K. 20.

Žaismės laiku publika buvo 
dideliame entuaijazine. Ji pri- 
lutu I ,UiM144l&M.’dUllU-, bu. 
ko tas nepagelbėjo. Nor* V. U. 
žaidėjai pralaimėjo, bet publi
kai teko pamatyti milžiniškų 
žpismę. Valparaisiečiai paliko 
gerame upe.

Pėtnyčioje, vasario <i d., va
kare, taip-gi buvo žaista su 
Chicagos Techniškos mokyk
los žaidėjais. Žaismė buvo be 
jokių įspūdžių, nes chicagiečiai 

, silpnai žaidė. Vaiparuisiečiai 
laimėjo.

ftitos žaismės pasekmės bu
vo šitokios. V. U. pirmų, dali 
2l» punktų, o C. K. T. 6. Antrų 
dalį V. U. padarė 25 punktus, o 
n v m n v*-., v n sn« «*. * . M - « MV » « V. *-» piilii.
tus, o C. K. T. 11.

Augštolėbs.

CICERO, ILL.

Pranešimas.

Draugija Lietuvos Kareivių 
laikys mėnesinį susirinkimų ne- 
Ot'ihij, vuburiu IJ U„ 1920 m., 1 
vai. po pietų, 8. Zvibo svet., 
1347 įjo. 5001 Avė.

Visi nariai, būtinai dalyvau-
• . . • . kitę šiame suairinkime, ne?

T* w vvra 1lllb ,ra4bnina , lw„
jaui |>rrduutun lilikt-JŲ. ir ga- . . 1 .. t . ...
L? -s • i -• ZuTZ, T. *°* uolius. Komitetai išdilo* vęs is rinkėjo pimgu> siųs ., ,
bioi™.a,.. 1 in. P’1'1* ,r awkl> sportą kaslmkkiekvienam užsirašiusiam 1 Jo
tu vos Imisvės tanų jiakvitavoa 
kortų. Stotis bus atsakomybėje 
kiekvienam gavusiam iš Stotie* 
iždininko minėtų kvitų.

Pasekmi ilgesniam pardavi
nėjimui tanų tapo užgirtos se- 
kaitrios sutatotys. South Side 
diMrkte: AlI^Nations Dejiosit 
Bank, I2th ACaraon St*.; J. P. 
Petraitis, 1313 Carsun St.; B. 
W. Vaišnoras, 1514 Carson St.: 
K. Stravinskas. 1807 Carson 
St.; Pdithania Statė Bank, 
1910 Carson St. ir kun. 3. J. 
Rutkaitis, 2112 Sarah St Mota 
dibtrikte: J. Virbickas, 149 
Moulthrie St.; J. Kaalanakas, 
136 Moulthrie Kt.; P. Volun- 
giaviriub, 2218 Tustin St. ir 
Ko-ojieratyvė Draugija, 2031 
Fiftl! Avc. Penn Avenue dip- 
tniar: Augaciausios rrrigiau- 
do* 4-tos kuopos buto ir J noro 
Ifovalinrico bute, 2710 Spring 
Alloy.
£ Tai-gi lietuviai iš South 

Suk*, Soho ir Peną Avenue ma
lonėkit minėtose stotyae užsira- 
4in(*t L. Lpiavėa Paskolos ta- 
aus. Tuurn palcngvinsit darbų 
rinkikam*.

Sekantis posėdis šio* Stotie* 
pyk.- vasario 13 A. 1920 m., 

vai vakare, ftv Katimle- 
rb mokyklos s”et*inėje, 22nd 
A Jane įfaų flouth Sidp?

A. M. 8utkailė, p rot. rošt.

]Musi tikimo Lietuvos Misijos 
vasario 19 d., 1920 in_ nes Mi
sija atlankys Cicero kolonijų.

Rengiamės viai pasitikti. D 
unkšto prisirengiame.

Korespondentas.

H0ME8TEAD, PA.

■* Sekmadienyje, sausio 25

PAIEŠKOJIMAI. f

IL

HOMESTEAD, PA.
— f

1 Resoliucija.
baubiu 25 d., 1920 m., L.

K- rvm. skyrius Huiuetieud, 
Pa. laikė mėnesinį ausi rinkinių. 
Apart kitų dalykų buvo i&neS- 
ta sekanti resoliucija:

Kndniigi ueišBiuntne <lar 
Lietuvon puruiktus drabužiui 
musų apylinkėje buvo girdėti 
kalbos, kad drabužiai, užuot 
veltui dalinti vargšams Lietu
voje, juu perdavinėjami 
Lietuvos gyventojams, arba, 
kad geresni drabužiai atiduo
dami pasiturintiems, o tik pra• * w ~

REIKALINGI LEIBERIAI.

Atsišaukite Tolk St. Viadnct. 
Polk ir Ganai Gatvių.

K*.kaiui««u. pet):e> huderyn L*r 
tint* Kmipklt-e

Trk-pbanc *lelM>»e l‘*rl» 1740.

RKIKAi IVGI.
Apprentice mnuldcnat ir core-m»> 

koriai. Turi būti !*»>■<■ 1« ir SI metu 
wnumo. Gera uktrukcttU. Ir greita, 
pskyllmua. Labai *« ra proga Ikmok- 
U gerai u p mokanti ainata.

Alai kaukite

Joe. A. Ilrad) lounilry Co. 
4Sth M. A k. W<-ncm Avenue

------
-A*.----------------------------------------------------

Todėl Liet .Raudonojo Kry
žiaus rėmėjų skyrius Home- 
stead. Pa. šiuomi kreipiasi į L. 
R. K. Rėm. Contrų, kad pasi
rūpintų pasiųsti Lietuvon išti
kimų asmenį, kad ji* prižiūrė
tų, jog išsiųsti, ir ateityje siun
čiamieji, drabužiai butų išda
lint veltui ir tik vargšams, tik 
rai reikalaujantiems tos pašei- 
pos. •

Is savo puses R R. K. rėm. 
skyrius Homcsteadc, kai]>o tin
kamų tam tikslui asmenį, roko 
mendnoja gerb. Dr. Rutkaus
kų iš Chicagos.

Mnn red. Girdėję**141. k¥** Dr 
Ku t kaus kas jau yra išvažiavęs 
Liatuvon. I

PITTSBURGH. PA. ‘

Pranešimas.
Lietuviu Piliečiu ^Draugija 

Q s
, Pn. ritidnrJ knygta. 
I»ąrinaudot4 tuomi. 
draugu. Jeigu esi 
Valstijų pilietis,' 

t atsieina tik 6 dol.,

Frllkrp tr Antano Melec-I 
Mų mama ir Kauno Muberaljo* Ra- 
tarini* ApekrICio Stulgių RarnpUo* 
Bautnt Bodo* e* gavau laiik* ll U*- 
tųvoa kuriame Jų broli* praAo ma
nę* kad Juodu Murandiau Jie palya 
arba ku* apie Juoe tinote prenvlkltn 
eekaltClų nAreeų

Uagilalrtie Duiu.iUanė,
•57 W. Ubenj St. Mi.

Dr. G. M. GLASER
l’mkUbuol* J* metei

OCtaM *14* B*. Morgui. *4. 
*r»U Mr« M.. 4MU*g* iii 

RTBCUAUtiTAS
MotenAkų, Vyrilkų, tmpgi chro 

mKAtey li<V 
OFUO VALANDŲ*: Nuo • ryte 
iki 1*. nuo 12 iki 2 po plot nue • 

Iki I vnUndM vnknr*.
Nedėliotu!* nuo 2 Iki 2 po piei •

Telefone* Ynrda 4IT

i
I

I 
.

VlMtr re'Malto c’ vaklneti ant 
rr>u«.n»u)t llancer "Vol.r 
Mite“ m •lektetM frr ms. 
«u. <i»l<. VOMi't-
~nke. mtfl jro"r<1. !•»» 

renkam, ii 44 ul:l. mal u 
ir dlitli. "Kanger“ eilVa 
ilrir.Mu.

ANT tKNC.lt tKMOKk- 
XIV J«i«u hnrtma av matu 
ntoka^lu ItKalna ant mnaų 

rjaliu kala.
riUkTATOMA DYKAI «>• 

marinimui ant >• MKKV.
RATAFLaMIAI k II ne" daly n— ui pu- 
a. kalno. 11NIGV NTbUV'OtrnL 
hrt parak,kito ka. Junm rvlbaliaaa.

irkite kat namatmta mum kainu ir niu
rni 4M«4>r> kala lo.o
. g r— A T-N r-vnv mvrivr
|V| £2 /-A LJ l»etH. V-MMCIUca«v

--------------------rj--------- j------- j'.-ry-. i

Dr. M. Stupnicki I 
3101 So, Morgai) Street ; 

nuiOMMl. HJJMCH. 
l«Wo.« T.rA Mrt*

— • iki u ii m®, 
t *e iki a ««k. MetMio- 
ml. oo« I 1U1 S rot. vakaro.

MERGAITES

16 metų ir suvirs pastovios 

Vieto* Šviesina

Švariam Fabrike 

Prityrimas Ntieikolingss 

Geistina kad Lietuvaitė* 

Valanda* 7-AO iki 4:30 

Puhc Dienon Subatoj 
$14 Savaitėj mokinantės 

^N'uo šlakio $16 iki $25 

Atsišaukite/ • ■ • *♦ -%
• Supcrintcudciibi'Ofticc 

Sanyer Biaeuit Company

1041 — 1049 YV. llarrison

Vyry ir Motery Kubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
MuiųI l.t.ua Ir mokymo budu jųr 
trumpu laiku ilUuok.lt. viso ama

to.
Mvw turtine dldiiauslua Ir xerluu- 

•iua kirpimo, deeigniog ir nurimo 
akyrlua. kur kiekviena* gauna gerta 
praktiko, b.umoklndiiin.%

Vi.uom> Žuvinto akyrtuoM uioJUooe 
varomo. .I.ktroa j!«<*

Kviečiam, kiekviena ateiti MI. k te
kino laiku dlrn* Ir ar vakarai., pa- 
» ' ’r*fl Ir pa.ikalb*tt dol 6*lyirų.

I’.tiurnr daroma., aullg micro*. vi
sokio attllau* Ir dydilo ik bet kurioj 
mady kny*o»

MASTER DESIGNING 
SOHOOL.

J. F. Kaanicka, Vedtjaa
!»• N. STATĖ STREET. CHICAGO. 

Kampa. Lak. BV. ant 4-tų lubų 
r -

t

FOUND ai LAŠTJjI $ELF-ADJUSTING 1 

y kv^JUSPUL 
BRASSIEPES

i N°9,J5O N°I5 2GD ,

K EI K ALINGI VYRAI

Prie Motelio dirbi i virtuvėj, l*n- 
drėj ir nnt y ardo.

Gera Įnokertis ir vuluudo*.
AtMiiiukitc;

I

DR. J. SHINGLMAN
Gydytųjų ir Chirurgu 
Ofim 4S30 W. 13 St

Anaip. <* Cotul 
Rce. 1*1* W. 4* Avenue

Telefoną* Cicero 14*4 
Otų* Cicero 4* 

KA1.BAME UFTCVUKAI

ų

DR. S. NAIKELIS

A*r.

--------- K
LIKTVVIS 

GYDYTOJAS IK ClHIirRGAA 
Oflat* tr OtrTVvtaaa «»■« 
3232 Si. n**«M-a mr.

V*la*<lw: nuo t Iki !l ryta: *u» Z Iki
4 m vi*'*) »u« I M Iki rak»r«

Trtrfmi YBrtte »lt
4713 Ro. ANliUnd

Vai 4.M <kl 7 v. vak.
Ttlrft«« Dtvttv *Mt

UR. S. BIEZlS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 2Xnd SL

Kampa. 8- kaavitt SL
Telefoną. Canal (III. 
Valas d o. i—k ir 7 ikt • vakare.

- KtaadoUMja.
SIU W. 42nd SA 

Telefono. MeKtnley 4tk* 
Valandoa: iki tt ikryto.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T.STRĮK01/IS 

te Cklmasa 
~ v»«* I

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Y«U KUM VkRKMr TeiMMKNN 
OfUa* Dl<toilc-«tjrj:
*».*5”T??aTO.Y smzrr 

K *m t ortu COS
TeL Ccatml M7«

Gj-rmim**. B12 W. S3rxl bu
Tel. Yard» 4MI.©ur n IT ilal ■ i*U

denler docui't c&rry thcm, 
•end moDcy und bu*t me**- 
ure and ve vili wnd yoa one 
for trl*L PonUge prepgid. 
srao *tcwoc - FAonoN u«*nvn

S trrtg gar Tg£

■■ ■ ■ i ■■ — ■ . „■| ~ ----- - ----- —
X----- --------------------------—n~

S. D. LACHAWICZ
t>*t*ryT <)-*b-rtn» t*>t*m»uJ<L lald*. 

ur*» Iro plrtaMU tekate N.MM. .1- 
eMumi • r.«bo l-T-U u. r* oMt.lt

Mr. PeUrs 
Employment Entrance 

Congrcc* Hotel

Vak. Pa., 2025 Jane st., 
PittsbuiTęh, 
Kas nori 
gali tapti 
Suvienytų 
instojima* 
kol knygos.-yp atdaroj. Gali 
tapti draugais tr tie, kurie dar 
nėra Suv. Vai. piliečiui*. Nepi- 
liečiamu inetojinia- 10 dol.. tat 
4 dol. bu* sugrąžinti tada, kada 
paliks Suv. Vai. piliečiu. t

L. P. Draugija mok* 7 dol. 
]taše!pos ligoje ar sužeidinir ir 
150 dol. pomirtinė*.

Aplikacija* galima gauti pas 
raštininkų, taip-gi ir pas 
“ilžiani torių.”

J. W. Pactkiewich, fin. rašt

MKROAirO
Prie Punch rr*»u
Bvvdntng MaAinų _ 
Malimo Darbo 
«m*i Vintą -- -
Gera ukmokuaU

IM>Y£ VEF4N.E H), 
1243 Ra,rt)-.wuo<! Are.

(A rtl M ontroec)

*

I

2314 W. 23 PL Chicago, UL
YcL IMzial 1IM

BARGENAS VYRŲ V 

. DRABUŽIŲ.
Vyru Ir Jauoy Vaikinų padirbu 

anl orderio nlutal tr orerkotal. bet 
neaisti*ukU; r Alkanai ų modalių nuo 
*20.00 ikt *M.oo.

Vyrų ir Jaanų Vaikinų gateri 
•lutai D oTflrkoLal SU iki ***4».

Vyrų Kelinė* po »3.oo tr augtaaa. 
Valkų Siutai po 85.04 tr angtdlau.
Pirtį *n*o omrkoU dabar prie* 

tletuų, kuomet ka'noe pakala.
Mw taippat turime p!ln* eli* t' 

akutj nedlotų eiutų ir orerkotų nuv 
4b.5O ir augftčiau.

Kulį Drena. Tuzedo, Frock Mu
lai Ir tt. 810.00 ir augOCiau.

Atdara ktakvUn* r a karų Iki • 
vai. NeddUotnia iki 4 valandai. 80- 
batomia vlaų dienų IM 10 valanda*

S. GORDOE.
141* *. Halated 6L, Cbtaa*o. BL 

pitrlgta 1*00.

»

1* X 4b.

Tel. I>r<wwr

Dr. C. Z. Vezelis 
ijetvvis dentistas 

Valanda.: ruo I ryta iki • vak 
Nedalomi* parai au tarini* 

471* 60. ASHLAND A VEJI VE
arti 41 -to. Gaivia K

J.P.WA1TCHES - 
ATTORNEY AT LAW 

LIETIVIS ADVOKATAS 
4b4t 8. WOOD STREET 

CHICAGO.

Dr. L L MAKARAS
Uruivl. Gydytoja. Ir Chirurgą. 
Minint, IMN Ha. MIcHcm At*. 

THHvom raliu. MI te INtiteM* UM 
ChleasoJ: 431* Ko. Wood Mr.

I T* K/Orr.. Tahak. UM »iM ted 14. 
Til.am Tarb. m.

W------------ -- ------------------------------------ ----- Į

R<‘iknbugi prie viaokio landės 
darbo. Geros x u landos; graži rie
tą ir genia bunlas,.

Ataišankitc:
Laundry Manager 

Employment Entrance 
Congress Hotel 

a—

1

X——■■■■*■■»■ i
Telefonas Pullman 4* 

DR. W. A. MAJOR
. GYDYTOJAS IR 

CHIRfRGAfl
Ofiaae 11718 Michigan Ava

Adynoe •:*• Iki • ttryto — 1 iki
S po pintų — 8:M iki »:M vakar*.

NedtllotnU nuo 10 iki 11 iiryto
K-—-------------..................... i

*
d. 

L. Vyėių 11 kuopa laikė metinį 
susi rinkinių. Pinmausia buvo 
išduotas metinio veikimo rn- 
liortas, kuris gražiai skamiiejo, 
yjiaė paskutinių Besiu mėin-sių. 

Reikia pažymėti, kad pereitų 
metų pirmų pusmetį vyčių 11 
kuopu dalinosi į dvi dali, arta 
dvi nuomoni, priešingas viena 
kitai, l itai |>er tų puKiiV'ii nie
ko ypatingo nebuvo nuveikia.

Pa (a Irnlhėtn iM»ffantieii 
ku<»jxj» reikalai.

išrinkta valdyba sekantiems' 
rarUniF. Valrh bon pa'eko. 
pirm.--I*. Svetkauskas, viw«- 
pirm.—J. Greblį u na s, rašt.— 
A. Auėiutė (senoji); fin. r*št. 
—A. Murikauskaitė <senoji), 
ifd—A. Bnrdsibin.ks. (se
nas), ižd. glob:—O. Pikučiutė, 
V. Vetaliuniutė, inaršaikn—V. 
Krnužlis, korespnndenh O. 
Dimšiutė.

Valdyta nusideda iš reiklių 
asmenų, tai galima liketic-. 
kad L. Vyrių 11 kuopa šiuos- 
*«*..< t-nu LJKll1-.. JH 
tru tik valdyta neužimi> savo 
llžflarinių.

*------.

fHIHHHfHHHMHHHmilIlIlIlIlIlIlIllIlIlKI

PRANEŠIMAS.
Gerbiamiejie Klebonai!

AtRpan*diM>nic utskirui 
glebine.:

1. Pulkim ant kelių.
2. Šventas Dieve (suplikaci 

jo«).
3. Garbė ir Šlovė.
4. Duokim garbę, dėkavonę. 
K A flo1nfe*4u UneHie—— — —-----
6. Tantum ergo.
7. Dievas musų apginejas.
Maita* brašiuryte* formoje. 

Lcugvai gali tilpti mažiausioje 
maldaknygėje. Giesme* imtos iš 
maldaknygė* ‘ ‘ Ramybė J nma.,f 
žmonėms, turint jrairiaa maldak
nyge.. sunku sutarti bendrai gie
doti ne* ka* maldaknygė- <*t ki
taip sutaisyta* tos gicamė* Ta bro
šiūrytė suvestų visus prie vieno- 
dūmu.

i

HKIH.UJNiil n^’rvf arentai <*hi- 
euroj ir avlelinkvj Gera* uždarbio 

THE HEV—RtfTO CO., 
RmtM*h No. I .f.’SM fi. HaMrd M.

iniiitiiimuuiMiiiiummmuimiiiinHiit

ERNEST WEINER
DRY GOODS

1800 W. 47th kamp. Wood Bta 
Me* duodam, dviguba, rtetngar

Ketvergei* ir tubatomla
Di daliam, paalrtnklm. gaunami.

Vtookle mataruotai, vaikam, dratia 
faai. klaba, tr jakutfe

Ir

VALPARAISO IND

I

D. B. Fisk & Co.
225 N. Waba*h Avė

P0RTER8
Trunųiur taluitdūn, gn« už- 

mokesti* pastovus darbas. 
D. B. Fisk & Co.

225 N. Wabaih Avc.

Buvu kalta 

f ibJu'i. > i inut 1

GRINDŲ PLOVĖJOS
Trumpos valandos, gera už 

niokertih. dnrlNUl paotovu*.

KUJUK p lllfUWlXK» 
prttyr. prie gntty mldalnų dekly 

A. n. Kliou* A Co.
iA43 U » KirM-t

H 4*4 j ■gvaiic raor*aiu-<n<i *u- 
r Ir* 1*' ifa*tq ouiiiaua. f*rttyrlnu>« 
ftv teik alingu* I^nnVM darbą* va- 
lando* nuo 7:41 Iki į* Ir 13 v«l*u<l« 
• Ml>*ln«nMi 4te>ma darbo Mąlvąoa

*a n. mmmip
liti w. :Mh Mr.

BįflHIĮ
PLUNKSNOS?

VKG*£TAIM r. IK PANTIAG
Ml.ilC AIT19K 

Torialkų-|>li>vAtaiAuiikitc: 
«ai <Vtl Mr. 
MiTrrtMHi HuU-l

Kaina 2c. užsirako
daug nuleidžiama^ nuošimtis.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
1800 W 48 th St Chicago III 
miimiMttniNnNuminiHiiminmiHium

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ.

I

i 
i 
t

*

Pluksnos Maksuos
79c

fa‘. n.; . 52. « t
i*’IVMvjv, >ur—>..> t

\ buvo žaidžiamu žaismė
Basko:tai! ’’ Valparaiso Tai | 

versi t <* t u žaidėjų su \\ul»a>«hi 
egijo* žaidėjais 
o iiidoniiuiiMu

ftv. Kazimiero dieno*. L Vy
čių 11 kuopa suritleda tu Tųu-| 
lu> Fondo rkyriu npvaikš<' 
tuo minėto* dienos. Bu* ai 

n(a “J laisvę žangia
f a Įjnu h

4
H-

K *«»*•»••**•»*•••• ra*

I Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Deutistas

♦ 104*7 Mo. Mk-hig.a, Atme X

TAJJAFVte^- • • ■■**>» •

* L*. k<k6. M*

I t t 
i 
X'

JOSEPH C. WOLON
Jetuvis Advokatas 

** *o. LA RALI.E HTREKT 
Gyvenimo Tot Humboldl *7 

▼•JtnmU 2111 W. 12-aa *tr*al
Tol Rr«kvell 4»»» 

rinCAGO. IU-

llceid. PH So. A-bland Bir. <*bl<ngo. 
Trl<f<*ne IU) atark <■< *644 

DR. A. A. ROTH, 
luta** r)a)WJ*» ir mirurga, 

KpcrlJ»U>ln. MolorUly. VyriUuj 
Vaikų ir viaų chruulUių Hgų

OTInm: *M4 So. HeUlrd IU.. Cbkngo
Trirfaoe- Devver *4M 

VALANDAS: 1»—11 r>U> » P° 
pte*ų 7—• rei. NcdMlomi* 10—12 <L 

O »•**•«•«•• W**W**»*b«*»«

— X

į PIRKI

; Lietuvos Laisves Bona
PIRK! PIRK!

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! Į
K»>- tiktai ii Oicero norite 

gauti “Draugą” arba paduoti 
’į jį apgarsinimų, ar kokį dar-1 
Įbų (jobą) kreipkitės prie p. 
. A Valytai&ua

1442 8n 49 th Avė.
|, Pm įį galimu gaou maioa 
knygių tr kitom Knygų

H Ul.U

JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA
Bonai ant 100 doliBt;? ir daugiau* (yra ir matam ant 50 dolierių) <tkn1inew< 

«jt 15 metų ir duos kiekvenam po o ^ošimti į metus.

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipiaus stačiai į Lietuvos Misijų pasiųsdami pinigus:

257 VVest 71st Street New York City
■K

/

tKNC.lt
l.t.ua
ilUuok.lt


4

DRAUGAS

ISKILM1NUAS PASITIKIMAS
irLIETUVOS VALSTYBES ATSTOVU

t#

Į VISI IKI VIENAM DALYVAUKITE IŠKILMINGAME PRIĖMIME LIETUVOS VALSTYBES ATSTOVU.

Į Nedėlioj, Vasario-Febr. 15 d. 1920
| 2:val. po pietų

8th INFANTRY ARM0RY SVETAINĖJE,
3515 Forest Avė. arti East 35th St.

Kalbės Gubernatorius lll. Vastijoc, (Tiicagos Majoras, Senatoriai ir kiti.
Gi senai pageidaujama Lietuvos Misija aišktai nupieš tikrų dabartim Lietuvos stovp 

Ka tik pribuvusi misija susideda iš p. J. Vileišio, Majoro P. Žadeikio ir kun. J, Žiliaus. 
Pribuk iš laiko, pasivėlinęs nejeisi. •
Nors svetainėje telpa apie 8,000 žmonių, bet aftnink, kad minios žmonių rengiasi dalyvauti. > 
Pasirūpinkite gauti tikietus išanksto Šiose vietose: .
‘Drauge” 1800 W. 46th St 

Univeraal Stote Bank—3252 S. Halsted St. 
“Lietuvoje” — 3253 S. Morgan St. _
J. BagdžiunoBanke — 2334S. Oaklev Avė. ~ -• v - -■
LkUlklcUU UclLUdUUvmd AtalUVdUto uicaių o VAk V«Mu iiauuiluu CAUl) 10
.............. T '! '' ' ’■ ——m

a

11
fUlllKlUkU L.

So. Dearborn St. 
Pirkite tikietus viršminėtose vietose.

ixiiinuiiiuinninuiuiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiuiniiiiiiiiniiiinin niniiitniiiiiiiii^iimiiiiiiinii

Tarpe Grand Blvd. & Indiana Avenue
Privažiavimas: Indiana Avė. ir 35tos 'karais arba So. Sidc Elevatcd.CHICAGOJE.

SUFRAOIEČIŲ SUVAŽIA

VIMAS CHICAGOJE.

Prasitęs kelias dienas.

FEDERALIAI AGENTAI 
SUĖMĖ SVARBIUS 

VAGILIUS.

f
>n!jht metus mokėti j>o $400 Jun

giau, kaip ligšiol buvo moka
ma.

... 'I'eėjaus tuomi nepasitenki
nama. Norima daugiau gauti.

Viešųjų mokyklų mokyto
jos turėtų dirstelti j katalikiš
kų parajiijų mokyklų vienuoles

įe- seseris mokytojas, kiek toms 
mokama už mokinimų vaikų. 

jTuomot gal atauštų jų noras 
agentai puikiai reikalauti augštu užmokesčiu.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲA

PRANEŠIMAS.

Chicagoje prasidėjo penkins- 
dešinits pirmasis metinis su
važiavimas inotiTU organiza
cijos Notiuiial Ainrrican Wo- 
ninn Suffragv association.

Suvažiavime bus apie 
•atstovių. Nes organizacijų 
skaito apie porų milijonų na
rių.

Demokratų ir republikonu' 
partijų lyderiai labai nuolan
kiau ja šitai organizacijai. Iri 
viena ir kita jiartija deda jui-, 
stangas kuodaugintis moterų 
patraukti savo pusėn.

Tas yra didžiai i 
dniktas. Nes gal ateinančiais: 
generaliais šalies rinkimuis 
moterys galės balsuoti lygiai • 
su vyrais.

Miandie jau valstijų ra
tifikavo moterų lygiateisės] 
amendinentų. Įtaikia tik 6 vai- • 
stijų. Už mėnesio, kito atsi- L 
ras ir.tos.

Tuomet paminėta čia organi- 
\zarija turės sulošti labai svar
bią rolę salios jiolitikoje.

Vogė jie kareivių bonusus 
kius.

1902 W. 47tl. St., tai; MvKiulry
2) Av. Kryžiaus kieta m ijn, 

4557 So. Wo4mI St.
3) Vienų kartų savaitėje Nv. 

Kryžiaus parapijos salėje, nuo 
7 iki 9 vai., t, y. jM*tnyčios va
kare.
49G2.

6) Pas raštininkų—V. Stan
cikų ir ižd. Jonų Baltutį, 1543 
AV. 46th St., tel. Boulcvard 
novo*.*•

Abiejų tas pats adresas.
7) Pas viec-pirmiuinkų—K. 

Bnltikauską ir rašt. .J. Juraškų. 
1815 W. 45tli St. Abiejų taa 
pats adresas.

8) l’as iždo globėjus: A. But
kevičių, 4537 So. Ikrmitago 
are.; M. Kniukšta, 4430 Sb.' 
Ilermitage avė.

Vėliaus bus paskelbta ir rin
kėjų vardai.

Towd of Lake Stoties 
Komitetas.

naujų dalyku. Bus išduotas ra 
jjortas iŠ, buvusio vakaro 
“Kantri Alena” ir daug viso
kių dalykų svarstoma.

Fin. Raštininkas, 
a

PRANEŠIMAS.

PAIMTA VISI KOMPANI

JOS REKORDAI.

Federaliai agentai užklupo 
Boston 1 kmtal Co. ofisus, 135 
So. Stata gat., ir paėmė visa? 
knygas ir rekordus.

Kompanija intarianm .savo 
jielno mažinime, kad reiktų 
mažinu mokėti mokesčių vy
riausybei.

Susivienijimas Amerikos 
Lietuvių kareivių šiuo praneša 
visų kuopų nariams, kad visi 
ex-kan*iviai dalyvautų uni
formose baliuje, sukatos vaka- 
tr. auditu tYtl.. ^pillHO 
gimento Annory svet., prie 
So. Wentworih ir 34 tos gat.

Taipgi ir nekareiviai. lem
tingai mergaitės, nepamirškite 
atsilankyti ir linksmai praleis
ti laikų su niusų tautos karei
vinių kurie kariavo už pasau
lio demokratiją ir dabar yrn 
pnsirengę bile dienų važiuoti 
Lietuvon ir lurvoti už jos lais
vę. neprigtilmybę.

K -ltžiš Reng. Kom. 
------------|--------------  

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KAREIVIAMS ANT 
T0WN OF LAKE.

----- '■ -
Gerbiamieji ei-karaiviai

Town of Lakei^Esate kviečia
mi susirinkti jiėtnyčios vaka
re. 13 <1. -as. 7^0 vai. į Ežer- 
skio svet., itaM) Ko. Paulina 
gat. Kadangi Lietuvos Milita- 
rė Misija atvyks čia |>anedė- 
lyj, 16 d. vas., todėl mes, ex- 
kareiviai. turime pasirengti, 
kad galėtume iškilmingai jų 
pasitikti.

Visų ClnragM lietuvių ko
lonijų kareiviai rengiasi pasi
tikti savo kolonijose, todėl ir; 
mes, Town of Lake kareiviai,, 
nepaailikime užpakalyj.

< Ag. Kom.

Sti^vienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 2 kuopos susi
rinkimas bus vasario 13 d.. 
1920 jn.. 8 vai. vakare Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, 
tarp 18-tos gatvės ir Union 
avfy Gerbiamieji nariai ir visi 
lietuviai maloniai kviečiami at
silankyt į šį susirinkimų.

Taip-gi priimami visi lietu
viai, l»e sldrtumo, prie šios S. 
A. L. K. organizacijos.

Kviečia VUldyba. 
------------------ ♦h—

IŠ NORTH SIDE.

I

apsidirbo Cliirugo,ie. i ‘
Nuo kai kurio laiko pastoje ATPINGA BULVĖS, SVIES-

i TAS. KIAUŠINIAI.

Federaliai — 
PRANEŠIMAS BRIDGE- 

PORTIEČIAMS.
*000 ėmė 'yrijiusyliės siunčia;!
"** • I • 1 • •mi buvusiems kareiviams ar' 

tai jų giminėms (tonusai če-;
.kini, pomirtinės atlyginimai
[ir kitokie užmokesčiai, surišti Paskelbta, kad Abelnam par
šu kareivių tarnyba kares me- ’”«vime ’t«’hoiewde) 
tu. * 1 Juu bulvė*,

| Agentai stojo durtam. Ir su- niai, miltai 
'ėmė du buvusiu jiaštos klerku- produktai. 
jParks i ‘
(dūkų. Jiedu prisipažino iš puš- pigti ir suvartotojams. Bet

> ir tuos pantai- tnip nėra. Maisto produktai 
n<* pinigais. Išdavė dar ir ki- pigiau parduodami smulkie- 
tus.navo keturis sėbrus. siems krautuvininkas. Gi ši-

Pasakojama, kad tuo budu tie neatpigina nieko parduo- 
jie j m vogę apie 1<M) tuk.-tau- ‘luini tuos produktus.
<’ių dolierių. *,------------------------

l’ž tai juos visu* laukia aš- BUVĘS POLICMONAS FLA- 
tri bausmė — J.5 metų kalėji
mo arba $5.000 pabaudos, ai bu 
abidvi hausmi.

Taip, bet ne suvartotdjams.

atpigo
sviestas, kiuuši- 
ir kiti valgomi

Tikietai pasitikimo Lietuvos 
Misijos parsiduoda Lietuvių 
Darbininkų Krautuvėj 901 W. 
33 Str.

ii We.-tern. Abudu juo- llodos, tas viskas turėtų at-
ai * . a

!............ T --- j . .. i

vogę A-kiu> i

PANAIKINTA DAR VIENAS)
SUVARŽYMAS.

PADIDINS U2MOKE8TĮ 
MILSTO DARBININ 

KAMS.

Miesto tarytais finansinis 
komitetas nusprendė visiems 

darbininkams pa-

ant

HERTY PALIUOSUO- 
TAS.

Buvus} jm» liemenų Flaherty, 
kurs buvo kaltinamas nttžudy- 
; •<• savo moteries, prisiekusių 
te: -ėjų teismas paliuosavo.

Prisiekusieji teisėjui tarėsi 
dvi valundi.

Nuo ImUsmės jį. be nta*jonės, 
išgelia*jo jo 7 metų dukrelė

n<*daųuiau, Mary, kaip apie tai vakar bu
vo rašyta.

Sveikumo komisijonieriu* miestiniams <‘
Dr. Rohertson vakar panaikino j didinti užmokestį 
suvaržymų pieno iš vežiojimo, kaip 10 nuok, 
kompanijoms, kad influenzos ----------------
metu pienas butų pasteurizuo- MOKYTOJAI LAIMĖJO DI APSI8AUG0KITE NEPRA- 
jamas ligi 155 laipsnių karš
čio vietoje 145 laipsnių.

Kn vakar diena tad kompn- Bet išreiškia nepasitenkinimų.

Merginų ir moterų Itažanca 
Vos draugija laikė extra susi
rinkimą nedėlioj. vasario* 8 d. 
Gaila, kad reikia pranešti, jog 
labai mažai narių atsilankė.

Tas nares, kurios žadėjo dar
bų atlikti, kaip komitetas, ir ki
tos, kurios prižadėjo ir pasira
šė kų nors atnešti i rengiamųjų 
draugijos vakarienę, kuri bus 
nedėlioj, vasario 15 <L. meldžiu 
nusirinkti ir atnešti subatoje. 
po pietų svetainėn. Ten galėsi
me visos (atsišnekėti. Narės, 
neužmirškit.

E. Andraškevičienė.

I
i

i
1925 Hvergreeii avė.*

IŠ TOWN OF JLAKE

VAIKAI SERGA DĖL NES

VARUMŲ MOKYKLO
MIS.

- - - t
Pakelta skundai prieš nes- 

vnrybes ir drėgnumų viešojoj 
mokykloj Kozminski, 936 E. 
54 gnt., •

Serga nuo to 45 vaikai pir
mojo skyriaus. Vaikus paga
vo influenzu ir plaučių liga.

Pirmojo skyriaus vaikams į 
kambarys buvo patai | 
syta* sklejie, kur lie kitko dar į 
yra šalta ir visuomet drėgnas• 
oras, i

SPAUDOS DRAUGUOS
VALDYBA.

4

Pirmininkas Knn. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster avė., 
Detroit; Mich.

Vice-Pirmininkė M. L. Gu- 
r rinskaite, 3347 Auburn avė., 
i Chicago, III.
Sekretorius Kun. V. Kulikaus- 
. kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi

cago, m.
Iždininkas Kun. F. Kudirka, 

2327 W. 23-rd pL, Chicago. 
m.

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917
W. 33-rd str., Chicagc, IH.

Literatiškas Patarėjas Kun. P. 
Bučys. 2634 W. Marquette 
Rd.. Chicago, IlL

!

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

■ •

nijos pradėjo ir vėl paateuri- 
zuoti pienų su 145 laipsniais.

Tnflnenza ir plaučių liga 
l>aigia.-i. Žmonių sveikumas
mic<te gryžta papra.-ton n«A- 
nųdių laikų vagon.

DESNĘ UŽMOKESTĮ. ŠYTŲ PAKVIETĖJŲ.
------------ , ------------

Pranešta. log mieste lando 
gudrų* žmonės, katrie kviečia 

(’liicngos viešųjų mokyklų verteivius eilioti paskelbimų į 
mokytojos ir mokytojai laimė- “City Dusinės* Directory.” 
io didesiĮ, •-tj. Mokyk Policijos viršininkas pankel
ių taryba prųmžino kivkvie- ta* upsisaugoti tokių pakvie
nai mokytojau ir mokytojui t ėjų.

IS T0WN OF LAKE.

Teatrališkos JCJiubas “Lie
tuva“ laikys mėnesinį susirin- j 
kimų pėtnyčiojgi vasario 13 d., j 
8 vnl. vakare, Sy. Kryžiaus jm 
rapijos greta i įtė

viai nariai ir narė* atsilan
kykite. nes bus svarstoma daug

Lietuvos Laisvte Paskolos 
komitetais suorganizuotas iš 
Katalikų Vienyta’** jiardaviiiėti. 
toa paskolos Imhmik pardavinė- ' 
ja šiose vietose; .

1) •“ Draugas,' 1800 W. 46th 
st.

4) Jonas Budginas. 4549 So.
Ilermitage ave.t t<l. Drovor 
497. *

5) Paa valdytam narius: 
Pirmininkų — A. Panavų, L

NEPAPRASTA PROGA
Perk«ntlom« rtnu namui lr itatunilema nauju*. m«i ikollnama 

plnlrui unt lalud lengvų iSbr*; Be lakiu iSknSčiij.
Pilnai Infortnarlju, tsttmi gauU tam Pirmadieni nao 7:30 ▼>!. 

r n T- mm aa.*-mt * >a» ♦.Ii^a ■ Aj m ia_nn>m<Įa
Ir Auburn aveoua. arba paa OnndravOa valdyta

Lietuvos VyČiy Building and 
Loan Asiociat'on j

Jurai-* ZaAa^ Pirm.. P. iUHralK Rmu. B. SnMnckK Mdia..
SM7 L'alon Avnnne. SM1 8a. lialatnd St. M2S Auburn Avenue.
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