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Baiaųs Aus

BOLŠEVIKŲ AGENTAI.i

RAGINA KALĖJIMAN UŽ 
DARYTI SOCIJALISTUS.

PREZ. WILSONAS PRIEŠI
NASI TALKININKAMS.

i

SUOKALBIAUJA BUVĘS 

IMPERATORIUS.

daiktai Teikiasi 
trijoje.

Hierarchijos Raitas T5f r?

PLĖŠIKAI SUSKALDĖ 

SPINTĄ.

DIDELIS BOLŠEVIKŲ GRO 
BIS ODESSOJE.

Vardu Arkivyskupu ir Vvsku 
pu pasirašo kardinolas 

Gibbons.

Budapeštas, vas. 16. - Iš 
Šveicarijos pranešta, knd bu
vęs Austrijos imperatoriui 
Karolis, prisidengęs svetima 
jmvarde, mėgino h t keli auti l’n-

kvturi plėšikai ir Vyskupu ta* vyskupijų, pa- rikos katalikų bendras šalie* 
i FleiscKmnnn skirtų nepaprastiems Bažnv- nntulni veikimas karės įimtu.Adriatikos klausimas pakelia 

nepasitenkinimą.

Pam ir buvęs senatorius Lev.
laikas programoj paskirtas lionams pardavinėti sutruia-

Varšava, vas. 16.—Soeijali- 
«-fų ir darbininkų partijų atsto
vai ana dienų via premjerui 
Skulski ir generolui Pilsudskį

• -
BUS SKAITOMAS VISOSE 

BAŽNYČIOSE VASA
RIO 22.

PROHIBICIJA AMERIKOJE 
KENKSMINGA EURO- 

I PAI.

ten'

I

4M), ■nthorlvrd by the Art ot Ortober I, 1I1T, <* fllr Mt ihr Pom Offlce of Chintcn. In. By Uk- ordcr nr thr Ptv-U<1< nt. A. S. Burlc-oo, ro-tmustrr (Jmrr*).

Lietuvos Misija
i k sLįSžtf .«j X'.ą. . kaizeris grūmojąs Eu

ropos taikai

jos sovietų n«»ta taikos reikale pasjMirtų vardu Kn-par
rimtai aptariama. lx*nkų alsi- 
nešimai į pa»iųiomų taikų yra

ŠTAI KOKIOS KARĖS PA
SEKMĖS.

atimtas GELEŽINE
LIEČiy STREIKAS, j

„ V--’-*' ~f - A-tiracrniAUI

Albany. N. Y., vas. 14.—Ju
ridinio legislat uros komiteto 
advokatas pabaigus išklausinė
jimus kalbėdamas pji’ymėjo, 
I-••<4 »%•••* J-•• 1 • !.-<»•. •••

Vienna vna. 14. — Vaikų 
■ teisme teigėjau Hans Fiala iš- 

Jie darbininkams dalina gink- klausinėjo Ihidolfų Priedl, 10 

lūs ir bombas.

\ T '<T

I
Į

iindavė savo pažiūras klausi-'ffBr*ion su liksiu atgauti čia

penkis socijalistus reikia nu 
bausti kalėjimu, ka'po rovo- 
liueijonierius ir šalies išrlavi- 
kus. nežiūrint to. kad jie iš
rinkti piliečių.

nu* taikos su Itolševikais.
Poeinjeraa Skulski pranešė 

atstovams, jog pastaroji Rtifi-

M‘ LENKAI SUTINKA TAIKIN- 

TIES SU B0LBEVIKAIS.
” I

Bet pirmiau turi pasitarti su 

talkininkais.

sostų.
M. • •• • f __virarijii* Kouruiiui 

nėj Cngarijoj buvo induota

1
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Išanksto praneštu laiku Lietuvos Misijn atvyko Chicagon 
vasario 15, ryte. Nežiūrint didelio šalčio, skaitliugi kareiviai 

Ž tr šiaip žmonės ją pasitiko illinois Centrai stotyje. Vietinis 
komitetas nulydėjo svečius į viešbutį.

Po pietų 2*30 MTsiin afvaJiavn į Aštuntojo pulko svetainę 
(ginklnotuvę). Keli tūkstančiai žmonių jau buvo susirinkę. 

'Kareivių kuopa su nniformais, sustoję dviem eilėm saliutavo 
svečius, kurie pnsisveikino su kareivinis ir juiskui juos suėjo į 
vidų.

Svetainė buvo gražiai išpuošta Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis bei spalvomis. Tai nuopelnas J. Viakonto, kuris |>uvo 
nusamdęs gabų lenkų dekoratorių.

Lietuvos Misija inėjo į svetainę orkestrai linksmai grojant. 
Choras- išpildė Amerikos himnų. P. Bngdžiūnas angliškai pa
sveikino susirinkimų. Pirmutinis kalbėjo miesto majoro atsto
vas p. Harrv P. Miller. Visa programa ėjo sulig atspausto pra
nešimo. Pranešime buvo neminėti du kalbėtojai: teisėjas Bugo

pintas. Lietuviškų prakalbų eilę pradėjo kun. Serafinas. Jis 
trumpai'kalbėjo. Paskui jį kalbėjo kun. J: Žilius apie tai. kud 
Lietuva turinti tris priešus išlaukę ir tris išvidnus. Ilgai kal
iojo p. Žadeikių apie Lietuvos kariuomenę ir apie bolševikų 
klaidas. Jis tvirtino, kad Kapsukas jautęs savo darbo blogu
mų Ir kentėję- rb-Ho. Paskirtims kalbėjo pnf- TJetuvos pasiun
tinys į Anicrikų p. J. Vileišis. Apie septintų valandų pa si 1 įaigė i 
iškilmės Lietuvos himnu.

Tų patį vakarų dar liuvo pagerbimo vakarienė Audito
rium viešbutyje.

W ilso nas nesutinka su 
Talkininkais

Paryžius, vas. 16. — Prezi
dentas Kilsonas Anglijos. 1 
Prancūzijos ir Italijos vyriau
sybėms pranešė, kad jei jo*. 
Adriatikos klausimų UrvŽ prie
ki* Suv. Valstijų vyriausybė* į 
norų, neatsižvelgdamos į šitos 
n utis i y mus ir patarimus, tuo
met Suv. Valstijos tolesniai ne
prisidės prie talkininkų ben
drai rišti visds kitokius avar-
Uj..- UĮ-

Preridentas Wilsonas savo 
pranešime pareiškė, kad talki
ninkų rišimas Adriatikos klau
simo rw»siitink« nu K n v Vaitoti, 
ji) principais.

Pranešimas padaryta* notos 
fnViVioje. Suv. Valstijtf ambara- 

I ' ’ .l-ri.-u lų imtuve pąmim'bitn.- 
viešpatijoms.

Stebisi talkininkai.

Prezidento pranešimas kaip 
I kartos užklupo talkininkų 

premjerus lxmdunn,* kur jie 
galutinai buvo nutarę atriek
ti Jug ošiu v u u o Adrialikun 
jnrės pakraščių. Anglijos 
premjeras T *

'■' T’»toto«»Htott><to ' 6il—------------ -------------- -

L
lF

Londonas, vas. 15, — Augs- į 
čiausios taikos konferencijos 
tarybos (talkininkų ambasa
dorių) susirinkime nutarta ir 
tuojaus pasiųsta dar viena no
ta Olandijai.

Pareikalauta Olandijos ne- 
trukdVti išdavimo buvusio vo
kiečių kaizerio. Nes jo prie- 

j glauda Olandijoje reiškia pa 
(rojų Europai. Buvęs kaizeris, 
gyvendamas Olandijoje, vi
suomet grūmos taikai Enro-

Laikraštis Evening Stan- 
dnrd pažymi, kad jei talkinin
kams nepavyks išgauti kaizerį, 
tni visgi bus pasidarbuota, kad 
jis negyventų Europoje, gi v- 
pač artimais Vokietijos.

&------------ '
Washingfton vas. 16.—Cele- 'j 

žink<>lieėin atstovai ir viršai- 
įCuu pivAiviyMUi Eli
sono ĮMitarbii<< ir streikų atidė
jo ncapribūotam laikui.

Prezidentą- \Vilsonas jiaski-Į 
ria iš eksp<>itŲ komitetų, ku-

Londonas, vas. 15. - Angli 
jos pbiigvno ministeris Climn- 

t« maisto brangumo klausime 
Iiažymėjo. jog didžiausias var
go* šiandie Anglijai ir kitoms 
viešpatijoms neturint užtekti
nai cukraus.-

ttiu užmokesčio klausimų.
Vasario ^23 <1. ėia konferen- 

eijon sušaukimui visų geležin
keliečių atskiriu organizacijų 
—jų yra 15—atstovai. Bus ta
riamasi apie prezidento Wilso- 
n<> pasiųlvunt-.

Prezidentas geležinkelie
čiams imsiųĮvintis indavė kon- 
feruotlamas hnadien su trinus* 
jų viršaičiais.

protuhicija. Dabar ten ,dau- 
įgiau suvartojama cukraus, ir 
i todėl mažiau cukraus iš t ..
išsiunčiama Furo|)on.

I

Washington, va-. 16. Pir
mu kartu į trisdešimts |n*nke- 
rius metu.- Suv. Vasltijų Arki- 
vyskupai ir Vyskupai paskel
bia bendrų ganytojinį rast# į j 
savu* dvasiškiui ir j visus ti
kinčiuosius.

Tasai rastas bus -kaitomas 
visose šalies bažnyči<isc iš pu-

čios darbams. Aitų visų Arki
vyskupų ir Vyskupų vardu tad 
ir išleidžiamas ganytojinis raš
tas į daugiau kaip 2D milijonų 

i tikinčiųjų.
Tų dienų, kuomet ganytoji- 

nis raštus bn« skaitomas, kata
likai juiniginti pn-i.ttf 
šventojo Tėvo ir Vyskupų * 
tenrijai, Bužu yrio- ir ša.n 
gerovei.

Suvažiavimo atgarsiai.

Ganytojinis raštas jmrašytas 
pagal nutarimų ir minties Vy
skupų suvažiavimo, įvykusio 
čia jierniai. Padu rainu įdyelna 
pvržvaigu ši nūdieni u i o .šiurio 
jtftMUilyj ir pareiškiama, jog 
atstatydinimas turi remties 1 •. ...skardžiais principais, liet ne 
fui rankiniais.

Didžiausia domit atkreipia
ma į reikalingumų teisybei ir 
lalMlary’H-s ir anų pritaikymų 
pri,, neatidėliojamų problenui, 
palits’innėių visas civilizuotas 
tautas.

Rašte aptariamos problemos 
apsivediųių ir ‘ per-iskyrimų. 
in>iustrijinini santikiai. ųocijn- 
naii> j»asilaikyiiias ir tarptau
tiniai reikalai. * * ' 5?

Raiškus žodis tariamas upic 
apšvietimų, kaipo būtinų krik
ščionijos sustiprinimo priemo
nę. ir kui|>o absoliuti reikiamų 
d aidų žmonijos gerovei.

TrunųMii prisimenama Anie-.

ATGARSIAI APIE LANSIN 
G0 ATSISTATYDINIMĄ, i 

f mž--------
Prezidento priešininkai pake

lia trūkimą.
■ r-

. Washington. vas. 16.—Paki
lo dideli m*|Mi'ii<*nkinimai ap 
linkylM inis, dcl kurių valstybės 
sekretorius Lan -mg turėjo ap- 

timatuino formoje. Pareita- leisti vietų. Viešoji opinija, 
tauta, kad Jugoslavija sutiktų' 
taip, kad nori talkininkai, 
l’riešingni bus apsieita ir be 
Jugoslavijon sutikimo Adria- 
tikos pakraščių klausime.
-ftiuo kartu-daug laimi Ita

lija.
Buv<> aptariama Cngarijos 

sutartis.
Prancūzijos vyriausybės nu

siskundimai. kad Vokietija 
jai nepristato reikiamos kie- 
kylav anglių, pavesta atstaty
dinimo komisijai.

Tautų sąjungos komitetas
I • • J *,

Tautų sųjungOn taryba, ku- 
įri turi čia savo posėdžius, nu
tarė įsteigti finansinio ir eko
nominio eksporto komitetų ap 
tarti pinigų mainos ir ekono
mines imiuiavas.

Komitetu bus atstovaujamos 
viso pasaulio tautos.

Jugoslavija* ultimatumas.

Augšėiausioji taryba aptarė 
ir Adriatikos pakraščių klau
simų. Sutikta su sąlygomis, ko- 
kios buvo pirUimtf padarytos' 
su Italija.

Jugoslavijai imi uola nota ui-' 
.to toto Vto • • 1

pddento Wilsono pasipriešini- 
Intas tam talkininkų spckulia- 
, vintui.
I • Nusteim talkininkų diploma
ntai gavę prezidento Wilsono 
notų. Veikti |irieš Suv. Valkti- 
jų nor^L- baisiai neparanku. 
Atsiimti Italijai duotus paža; 
dėjimus—viena.- nesmagumas.

Spaudos komentarai.

Patirta, jog talkininkų prem
jerai tuojaus imsis darbo. Jie 
pagamins atsakymų preziden
tui Wilsonui. Išaiškint visų da
lykų stovį. Ir, sakomn, toles- 
niai nieko nebus veikiama 
_s_« au_ ______ SUOMIJOJE AREŠTUOJAMI

Italijos vyriausybė labjans 1 
už kitas nustebinta. ItalijA jau 
buvo besitvarkius ir besikraus ! 

!činK i mi imvmiainns A/irialj-• *> a 
kos pakraščius, kad štai ir vėl 
sutrukdoma^ visas darbas. Ir 
vėl nežinoma, kokios hns iš to 

į****'-*- * •
Prancuzų spauda prezidento 

Kilsimo notų skelbia kaipo 
dienos sensacijų. Sako, prezi
dentas Wil«wmrt« grūmojąs ap
leisti talkininkus ir Knropos 
reikalns. jei talkininkai aauvn- 
liai veiksiu Adriatikos klalisl- 
mc-

K,ikun<. italų laikomi,r
Lloyd George ir!piktai atsineša j prvzidmtoj 
ntvnniartir Afillirr IXVt!ur»»t/* rtrrla «4 rtrtfi I

t ko* teėofUis. A 

ii įjostr

kiek sužinotu*, stovi I^ansingo 
pusėje. Net demokratų parti
jos vadovau^uuieji laikraščiai 
neprielankia i4, «Shu*Ra į tuos 
nesutikimu-, pakilusius kabi
nete.

Kongre.^) žymi dalis atstovų 
tvirtina, kmi -Lansing turėjęs 
teisę šaukti sekretorius konfe- 
neoeijoana. Nes jis skaitėsi 
premjeras. Konferencijos bu
vo reikalingos, kuomet sirgda
mas prezidentas buvo atvienė- 
tas nuo visokių svarbių reika
lų.

Iš Baltųjų Rūmų pranešta, , 
kad- kabinete nebusią daugiau 
atsistatydinimų.

Londonas, vas. 14.—Bolše
vikai iš Maskvos praneša, kad 
jie (Mestoje paėmę:

Tri# generolus, 200 kitų ofi- 
civrų, :;.000 kareivių, 100 ar- 
motų, 4 šarvuotus traukiams 
ir didelę kiekybę karės me- 
dž ingos.

Anų tinktį 1 
įsilaužė ofisan 
Yeast Co., 650 \Vest 79 gat.

Piktadariai jiansktinį 
braklino, suskaldė geležinę 
spintų ir, paėmę pinigus, iš
dūmė.

Kompanija praneša, jog pu-: 
imta keli šimtai dolierių.

mokslinių vasariu ŽŽ d. itaš- 
dą |w«r<*ng»* kardinolu Gibbonsj 
ir O’t’onnoll ir vietos katuli-, 
kiško universiteto lektorius. 
Arkivyskn|uis Slmlmn. Po. raš- 

itu visos Kataliku Hierarchijos 
(vardu pasirašo kardinolas Gib- 
i Imtos.

Atsiliepiama į 20 milijonų.

j HK4 metais būvu paskclh- 
|tas toksai Katalikų llierarviii-j 
i jos raštas po trečiojo Vyskupų- 
£ažiavimo 111. Baltiniora, M4. 

rdiniflas '(Mblmn- yra viė- 
’iŠ gy^jų. kurs liuiii p«M- 

* i rašęs po tuometiniu raštu su 
kitais 75 Amerikos Arkivvskii- 
l»:ii> ir Vyskupais.

Aiandie Suv. Valstijom* yra 
101 Arkivyskupų ir Vyskupų, 
neskaitant Vyskupų sufraganų

įgalėjau užmigti. Tnd nuėjau 
virtuvėn ir vėl pasiėmiau pei

li). I nėjau k am Imi riu. kur se- 
!serys Gretohen ir Steplianie 
miegojo. Ton vė| pavartojau 
peiii-“

Paaiškėjo, kad vaiko tiks
lias buvo nužudyti tas dvj -e. 
Lseri, knd jam ir kitiems 4rims

metų vaikę, kaltinamų už no- likltriems vaikams paskui tek- 
rėjipių nužudyti savo dviejų, tų <iatigiau <iuono^ ir kitokio:širdingas, a • • • a

Kovacs. Prie pasporto buvo 
pridėta fotografija.

Konstilis fotografijoje
Gelsinfgors&s. vas. 16.—Per tokių jaunučių.kaip jis, seserų, maisto.

praeitas kelias dienas Suomi-1 “Tčvns ir motina”, jmsako- B»*t vaikas tikslo n<*irt<i«*kė,' 
’A ‘ s tei- nes seseris tik lengvai sužeidė.'

monių. katrie platino bol- M\iui, **ka><iiefl bardavusi už Ir juits atsiduri* kaltininkų 
mus. Jiedu sakydavo, neturį 

'Užtektinai muisto šešiems vai
kams. Jiedu sakydavo, knd 

į daug geriau butų, kmi nor- 
du iš vaikų mirtų.

“Aš cegavau nieko valgyti 
per dvi dieni. aIivuiu. kaip 
mano aex<-rys vnlgė duoną 
Mėginau nuo jų atimti duonos.

1 Į«hni ?'albi.«_ l--- ---
man nedavė. Tėvą*- ir motina nešuliui. 

TAU- jtarakė, kmi neturi dauginu likimo 
tiau peilį iš vir-, tarpu ii 

išbėgo laukan
\s pa-kui pis. 1 n- 

dllliau .-U peiliu.

praeitas kelias dienas Kuomi-1 “Tėvas ir motina”. |m*nkn 
toje -nareštuntn daugiau kaip j0 vbrkflendatas valkas !<-) 
50 žmonių, katrie patino Imi. -a;,.; •• 
šovikinę propagandų.

K ni-kuriom* vietose, kaip pa
rako ja mn. tie bolševikiniai 
agentai dūlino darbininkams 
ginklus ir bombas.

Tarpe suareštuotų eranti žr-
Tic

Irooveikiau* hus deportuoti iš 
Simui ji--.

---- —— -v* «-» a • a

:ę Italijos Itą pavadina Amerikos kąra-;
lium. kad tasai neleidžia talki-j 
ninkama skriausti silpnesnių-i 
mas tautas.

Prezidento VTilsono nota: 
^markini jmlietr ii pačią taiku- .

SVEICARUA ĮSTOJO 

TŲ SĄJUNGON

premjera*

suolą n.

Tikrai baisus daiktas.

Tni tokios čia karės pnsek- 
mče. Kari* pakėlė badų. Pasta
rasis — piktndarinvimus. 
maži vaUtai virsta piktadn 
kovodami su badu.

Tokių atsitikimų Austrijoje 
Rot ta« *rn ibitr Tik anie tni neora-

Net 
riaU1

Ir jei MŠevikai, sakė pretn-jn° buvusį imperatorių ir 

jt-ra.-, išreikšiu tokį pat šir- 
lingumų, tuomet taika gali 

įvykti veikiai. Bet pirm kovu 
mėn. nieko tokio negalinta ti-i 

ikėties. Nes lenkai kaikuriais 
klaurimnfa pirtnimt pasitarsiu 
su talkininkais.

DĖL MOKESČIŲ VĖDARY
TA TEATRAI

jmrto neviznvo. Puspūriu *.* 
zuoti buvo padavę- pulk*; -a 
kus Lehar, naujai paskirtai- 
guliernatorius vakarinėj l’oga- 
rijoj.

R«i’l<in. buvo padaryme 
suokalbis pa r> i k vi rali bu V tui 
imperatorių ir pavest’ jam sos
tų.

PIRKITE KARĖS TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.SS).

Madridas. Isininiiu. vas. 16 
—Teatrų salininkai nuspren
dė uždaryti visus teutrus visoj 
IsĮMinijaj neapribuotam laikui 
•lel pnskelbtų žnisminių moke
sčių.

ORAStuo! 
ir išbudėju-; 
m* ima ansi-.■e-, boser 

duoiui.
ij4"s viciuj

>]C

'arija, vas
* r . 11

Ipartammtai Korejo Rudyti dvi mai.
.mainų. Pranešt a .kad 8veiran-

rautu sajungon ir;

Berne
itt

Spauda užimta šalies 
klausimais. Kad 
alkusios 

tauto- z.itsiu'
reikšti pragaištis

ViKa- krikšZ'nill-,n_
lis, kas tik tnri ištekliaus, tu- 
i et v
Fono*

i

gelbėti badaujančias Ku-i

i*kų bevieli
wrin»f-vhė

«m . kuri h bu

Suv. Vai

uri*tų gaili
ŽV A *uraiMlni n

M

Tokyo. vas. 15. — .Ja)xmijos 
dirbdina milžiniž- 
tcieg.«i«> rtot), per 
niluriH

žemiau zero.15

VASARIO 16. 1920 M.

Chicago. — fjUaadię ęndo» 
oras; temperatūra truputį k|l«: 
rvlo'’ IztV fiK’in.-* * ** J ta **•>• 4\A*4« - 1 -to.

Vukir ryt,, ir šiandie rrtč
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Chiny Prezidento 
Delegatas ir Ka
talikų Tikyba.

Beje, lenkai dar vieną “km-! 
\ j** *uU.-x*.ę uvUiMam*: 

davė jiem* katalikybę. Bet tie 
“chamai” ir ją savaip i Sierai- 
pė. Katalikybės prasmė* ieško 
Ryme, nr Varšuvoj. “Napši- 
klad’* nenori tikėti lenkų 
‘♦evangelijai,** kuri mokina jog 
dangaus karalystėu tegalima 
ineiti tik per lenkų karalystę. 
“(Tianuii” lietuviai tikiki in- 
< i»ią tiesiog j dangų. Na, pa
žiūrėsime! Jei lenkai visame 
pasaulyje turi agentų, kurie 
pakiša “Htvonninnnia” koją, 
tai galima jų pasiųsti ir dan
gun. Tik kas-žin, ar ir ten 
spauda taip paperkama, kaip

Dar Imvau vienų lenkų nuo-
-1*4 * P*j|UUlac.> £

lenkai davė lietnviams “mnr-

Auksas Ir Ateitis.
—
skaitliuoja visą aavo turtą. 
Vargšui turinčiam dešimtį dtr 
lierių, tie dolieriai yra bran
gesni negu pinigms iui val
dančiam jų milijonus. Tai-gi 
'naujasis sumanymas pakeisti 
dolierį dirbamąja žmonių jie- 
ga užgaus ne vien dulžpinigius, 

1 bet ir visus žmones, uc- 
pravalgiusius savo rakarykš- 
čią uždarbį. Tokių yra daug. 
Jie vis ginti savo nuosavybę 
ir nesibijos karės.

Klausima* tiktai, kaip į tą 
žiūrės darbininkai ? Ar jie ne- 

| - — .c.

rios jie turi trftektinai tap«
X DTUY11O DAnLu d ii l\lij

lybe? ; »
Džiaugtis jie, gal, ir pasi

džiaugs; 1 h-kartą teisingai |m- 
iddidžiiioa luonri. Bet jie pa. 
tys panorės, kad hutų skirtu
mas tarp darbininku mokan
čio darbą ir nemokančio ja. 
Todėl jie patys bmlarys augš- 
tv*nį apkuinojimą tlarhui su 
mokslu ir darbui Im* mokslo. 
Tokiu biulu dirhnmąjų žmo
gaus jiegų jiaetaiaiit vietoje 
aukso. |*asaulio lygybė viatiok 
uopaaidarys. lužmicriai ims 
daugiau |M*lno nž kūrėjus ir 
gulės nešioti ger<-nius rubli*. 
Tokiu budu vertės atėmimas 
iš aukso <larhiniiikuius ypatin- 
trtĮ »rMi n»».Ų Lu -.ižiiirb- j
t<> ir nvpriivalgyto jų pelno į 
naudų atims. To darbininkai 
nenorės ir jie vis ginti Ameri
ką nuo ’kriaudoi-.

Bet ar ištiesų karė iškils 
deltų? Atsakysim**, kad tat y- 
ra labiau nugi? abrjoliita. Ka-« 
rė iH*al*vjonėi» iškiltų, jei Ang
lija užsispirtų ir išdarytų A- 
merikai nuostolį kaip ketina. 
Bet pati Angliju nelengvai ga
li atimti vertę iš to nukuo. ku
rį ji turi. Ji turi jo mažiau 
negu Amerika, j^vt turi dau
goka i. Anglija turėtų visai 
naujai |M*rsiorgnbizuoti ir iš
siversti išvirkščiai, jei norėtų 
savo viešojo gyvenimo ūkę 
pastatyti ant žmogaus dirba
mosios jiegos. Anglijos vie
šume gyveniuų. di*lžturėiai ir 
didžponiai daugiau reiškia ne
gu Amerikos gyvenime. Juos 
nepigu jtaimikinti.

Anglija neturėdama nei pu
sės tu turto kaip Atitenku, ne
turi taip jMit nei riltms laimė
li karę. Todėl ji turės nusi
leisti. Amerika didelių daly
kų nepageidauju, tik veda sa
vo jMilitiką taip, kad Voraail- 
h*s’o taikos sutartis taptų per
žiūrėta išimujo, kad į jų tap
tų įtraukta ištikrųjų keturio
lika AVilsoiio punktų. Pr n n eli
zijos spaudu jau žmln tų j*a- 
<lar) ti. Dai i<-ji;ia,kud tam pri
tartų Angliju. Italija pritars 
neabe jot i nu i. m*s ji neteks Fiti- 
mės, ls*t j*eluys Korsiką ir 
žymų gružų. |*elningų Pnui- 
euzijos sklypą.

Me* lietuviai . Inhai norėtu
me, kml kitu taikos konfvron-

Kuuku rauti taip nedėkingą 
tautų, kaip kad lietuviai. 2i 
noma, gal novieiems, bet 
“broliams” lenkams. Ir tie 
ne v Ulonai lietuviai drįsta tvir
tinti, jog iš lenkų nieką gera 
nesą patyrę, todėl ir neturi oi 
kų boti jiems dėkingi! Taigi 
aš priminiu bent kai-kuriuo* 
lenkų nuopelnus lietuviams, 
kad šį kartų susiprastų ir im
tų savo “broliu*” mylėti.

Pirmiausia. lenkai suteikė 
musų bajoram^ muvo gerbus. 
Juk jei ne lenkai, tai gal ir

lki šiol visa žmonių giminė 
gyveno nuosavybe. Visokios 
nuosavyla-s vertę rudyilavo 
pinigus. Visokio pinigu vertė 
prigulėjo uuo aukso. Didžio
sios karč8 laiku daugiau negu 
•iu trečdaliu viso aukso esan
čio lauuiulyje tapo suvežta į 
Ameriką. Tfidel Amerika tapo 
labai galinga; todėl visos kitos 
šalys jaučiasi netoli bankruto, 
urha visai subunkrutijusios. 
Jos turi klausyti Amerikos, nes 
ji valdo du trečdaliu pasaulio 
turtų.

Kitos šaly*, ypatingai An
glija nepakenčiu Amerikos vv- 

, • , «r• w ¥ • 
nybė laikosi auksu, todėl Ang
lija ie&ko visokių būdų, knip 
panaikinąs aukso vertę ir jo 
reikšmę jiasaulio gyvenime. 
Pirm kelių savaičių buvo skel
biama, kml Anglijos moksli
ninkai išradę budus daryti 
auksų iš pigiort medžiagos. A- 

■imerika uenusigamio to išradi-, 
mo. Ji jau senai žinojo, kad iš 
švino galima padaryti sidabrų 
is sidabro auksų, Im*| tat įnin
ku apie MM) milijonų metų, su
lig mokslininkų sp«*liojimų.

Dabar išrasta geresnė prie
monė Amerikai bauginti. So- 
cijalistai jau senai knllM><|uvo, 
kad reikia }Hinaikinti nuosa- 
\vIm-. .I<*i t«» ntufnlinui' tu, r»«i-1 
k ių nors vietoje aukso pasta
tyti žmogaus darbų, kad juo- 
mi laikytųsi visas jmsanlio 
turtas. Krikščionija keliolika 
šimtų metų prieš sta-ijulizmų 
jau m*|Migirdavo aukso bran
ginimo.

Sut ijalislams npvaldžiu- Ru
siją it turint norų atimti ver
tę iš Amerikos aukso, reikėjo 
kreipti* prie Rusijos socijalis 

:tų. Anglija ir pradėjo su jais 
tartis. Nepęraenai anglų laik
raščiai bmė viešai skelbti, kml 
žadama žmogaus daria* jiegų 
pastatyti vietoje aukso, idant 
butų |>aiiuitas žmonių turtui 
ir bendram viso pasaulio gy
venimui.

Tų galima j ui d n ryti greičiau 
m*gu šviną pakeisti sidubm ur 
auksu. Bet kus tą padarys, tas 
Amerikai jmganiįs nuostolių 
upie šešis milijardus dolierių. 
Tokią žaiuią Amerikos nuosa
vybė nesiduos padaryti nepa
kilusi prieš tni visomis jivgo- 
mis. Tudel kalba apie panai
kinimą aukso vertė* yru maž
daug ta* pats, ką kaliui apie 
įvrsininię viso šimto milijonų 
AuM»rikoi» gyventojų.

Kas turi nors vieną dolierį 
Amerikoje. Tas žiuri, kml dolie- 
ris turotų vertės. Kn- atima 
vertę iš Amerikos doiierio. tas 
daru nuostolį visiems turin
tiems dolierių Amerikiečiams.

Ar kns turi ihiug dolierių 
ar mažai, kiekvienas jais ap-

lwt natv. fcitmnirin žvila* 
reuoKe griežtai, kad ji 
reikią seminarijos 
kyklai ir knd vyskupą* 
daug gura yra padaręs, gel-
>«6lnma» juo.* nuo pogromu, 
duodamas pasislėpti vietos sa
vo namuos,. ir katedroj, kuo 
mvt nkratniečianis užėjus, į- 
jiykuri ant žydų minia, ėmė 
žydu* mušti. Kiti sugyvulė# 
i>oišerikai nusivarė vyskupų, 
turėjo buti liudininku bjau
rinusių ištvirkimo scenų. Pagū
liąs iHjo ukazas, kad t voku 
|w» turi priverstinus darbus 
atlikinėti. Nepagelbėjo nei n- 
peliarija prie bolševikų komi-

Kovo 23 d.. 1919 m., Bernau
sią cianų vyskupų, Mgr. Re>- 
naud, rytinio Tbe-Iviangu ap
aštališką vikarą, chinų valdžia 
a]Mlovanojo atsiŽymėjinio žen
klu, taip vadinimui “Auksinė 
Varjui” antros kl&sos. N t ra 
reikalo čia aprašyti visas n iš
eigas ir iškilmę, kokias imvo 
prie to. liet nuudinga atkartoti 
keletą minčių ir nuomonių, ko
kias išpasakojo prezidento de
legatas iškilmes baigiant:

“Nuigpo katalikai, jūsų vy
skupą* pasakė junu*. kad gai- 
leslmgumus u paUyouzmu-s 
(tėvynės meilė) yra neatskiria
ma katalikų žymė. Tie žodžiai 
giliai mane sujudino; aš jų ne
užmiršiu. Matutė, su i ikru at
virumu. jūsų vyskupui pūdu 
rysiu tą. ką jus vadinat*’ i’pn- 
žintimi. ir žinau labai gerrj, 
kud išpažintis turi buti tikra 

i Todėl meldžiu jūsų ritėti tik 
1 rai tam visam, ką sumauiuu iš- 
imžinti.” Tuos todžius prezi
dento delegatas ištarė kreipda
masis j mandarinus, t. y. aug- 
štu* mokintus vnldini>:kiis.

‘‘Tasai, kuris jums kalba, bu
vo prieš keletą Įlietų atkaklu* 
ir veiklus katalikų tikylNo* prie
šas. Jis matė joje pavojų šiai 
saliui, nuoilus t ryškalu’i u r- clii- 
tinins į kraujų ir likėju, ka<i 
kiekvienas katalikas yru žuvęs 
ehinų tėvynei, tyčiomis ar ne, 
tapęs išdaviku bei savo .alies 
priešu. Matydnmns savu tau- 
tiuč-iuj* ujijRu* paskui kunigus ir 
juo* gerbiant, labai Jei tu liu 
dėjo. Draugai, kuriuos jis ne
galėjo |M*riikrinti. jam ne sykį 
sakė: * Nekalbėk blogai apie tą 
žmogų, kurio iMųiažįsti; paai- ■ 
kali m''k su juomi, eik jį pažinti.’ 

1 Bet aš laivnii užsispyręs aavo 
rūstybėje ir neapykantoje. Tm* 
tarpu kylo Tientsine gražu* 
j»atrij<»tiškas veškiųias, kuria-

Lietuva ir Svaigalai
Rusų revoliucijos laiku, t. 

y. 1905 ul Lietuvos žmonės 
daužė monopolius. Kazokui 
juos gynė. Ne vienas žmogus 
gal ir gyvybės neteko. Iš šalies 
žiūrinė iaiu galėjo rodytis, kad 
lietuviai nenori svaigalų, kad 
atsimena vyskupo Valančiaus 
laikus, kuomet liuoso 
kiši vy<‘n Vivšpntn v u

noro 
vijnrjr 

milžiniškoje Žemaičių Vvsku-
pijuje.

Tarp nišų revoliucijos ir 
karos, t. y. per aštuonerius ar 
devynerius metus daugelyje 
vietų žm<»nė> patyli užsidnimk-j 
perti svaigalų. Tėvo Kazirnio.1 
ro Kapucino misijos be prie-l 
vartos vienu įtikinimu sustab
dė duug monopolių. Pasaulinės 
karės pradžioje pati caro val
džia sustabdė svaigalų panln- 
riteėjimų ir žmonės nesigriję- 
jo to.

Dabar jnireina žinių iš Lie
tuvos knd beveik nėra Kai
mo, kur nebūtų slapto naminioh^, įr kunigas dalyvavo. Jis ta- 
degtirms varymo. Lietnvus; jMI pakvi<*stas pasakyti keletą 

{konferencijų. Aš vienas buvau 
i priešinga* tam kunigo dalyva
vimui. Ka<la kitos mano pa
stangos nuėjo niekui*, parašiau 
prieš jį straipsnį į laikraštį. 
Bet ir tas nieko negelbėjo. 
Tuomet tai |*asiduodamas to
kiai visų lw<mlrai simpatijai, 
sumaniau ir aš pažinti jį ar
čiaus ir |*ačiam išsėlirbti npie 
jį iitmmmię. Ihm-m mėnesiai!) 
praslinkus, tiesa, netajMii kata
liku, l*et ėmiau gerbti tikėjimų. 
Hmnlkmrnų neminėsiu. Imu pa 
metę* nuomonė* klaidingu
mų. turiu palengvinti savo Mil
žinę ir imsnkyti visiem*, neka- 
taliknm*, kad klvilmi. Kas ži
no. ar tarp jūsų m-ra dar ir da 
bar tokių, kurie klysta f Netik 
tai galimu Imti kuhdikii ir geru 
rhiim jtodrnugei, 1*4 katalikiš- 
kyln- t'luituose ir visame ]*asau 
lyje dumia stiprylw‘‘* tyriau
siam patrijotiznmi. Iš jos kaip 
iš t\ ro šaltinio eina diiugvbč 
viąokių jmsišvviitimų. Karės 
pritvrima* >lnr lubjaus |*atvir- 
tino musų pažiurus tikrumus: 
tie didieji žmonės, tio gvuero 
lai. kurių voniai skahibn vi«ų 
luj m*sc, tie visos žmonijos, ypa
tingai savo trvynčs. išgidlndo- 
jai. Im- maž ko visi katalikui. 
Ju- kuršiai tiki, tiurbiugas ir 
garsus kariautojas F<X’h, kurs 
liks milžinu amžinai, yra kntu-

valdžia jau auti rupi ausi tuo 
mi. Ji kalba: geriau leisti at
virai dirbti įlegtinę ir ją par
davinėti negu duoti žmonėms 
nnmiintis slapčia hlogui pada
rytais svaigalai*. Jau išėjo 
valdžios įsukynims, kml aps
kričių seimeliai neturėtų teisės 
n«>i leisti nei drausti svaigalą 
jstmgmns atsi<laryti. Ta teisė 
paliktu finansų ministerijai 
Kaune.

Kuomet Amerika, Finlandiju 
ir daugeli- šulių, žengiančių' 
tautų priešakyje naikina svai- į 
galų pramonę, tuomet Lietuva 
grįžtu atgal ir .-munku žemyn.

Ta tėvynė* nelaimė mums Į 
išrodo nesupruntama. Dirste
lėjus į praeitį matosi, kad Lie 
tuvių tauta liuosti noru dnž•' 
imi atsižmlėtluvo svaigalų vi I 
mi. Dalmr vėl darosi tarsi 
priešingus daigins: tarsi le
gali būti be prakeikto skysti- 
|ha.

Tau lietuvių judinkimn’ prie 
degtines, ta- joM slaptų ginui- 
liinto įstaigų įsiveisimns I įp
intoje Zšrudo lyg ne iš livtu- 
viffco* Šaknie* dvgęą. Kn- n*» 
ri. kml l.ietnvu netaptą nepri ' 
gnlmingu. tas pirmu rūpinasi 
ja ąuginlinti, kad proto ne
tekusi nežinoto savu raudus 
ij- nesirūpintų savu reikalais. 
Lietuvos valdžia turėtų šiek 
t-nrk r>u.’t>pi IU»* ins kuiiuro’ 
jiegm*. kurios nelaisvės laikui* 
kovojo su girt ylų*, tui tėvynėj 
ičl atMiicbtų savo išmintį ir ( 
stiprybę.

•<«*•* •4«»vtą »«4***pi wj< Į 
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bažnyčion. Jo brolis yra kuni
gą*. Neatsimenu kitų pranruzų 
generolų vurdų. b<*t žinau, kad 
auzšeiamucji seku Koęhą. Atve
žtieji anglų ir amerikonų va
dai yra taippat tikintieji, nųn< 
tarp jų yra «iaug Įiroteidunų. 
f «*♦ vra*** 4»f*»ml4 g

Ta j
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aidžiaugs, kad darh,, jiega, ku- butuInv vW Tn

• •••

linu išmokino. b«»nt~ knilm- 
liuun, utuay gruam* muou», 
kuria dar Adonius ir Jieva ro
juje kalbėję. Patsai rojus bu
vęs lxmkų žemėje netoli Lietu
ve* adrftOK, npie Raigrodą ir 
(Irajevą. Išmokino mus len
kiško i — poniškos funaberi 
jos, be kurios butume gal ir 
nežinoję, kml jei esi bent kiek 
aukštesnis, tai turi ir nosį 
aukščiau riesti. Bot kas čia 
ir bekailiėti f lankai davė 
mums. “matą”, “šilą”, 
“fičvstj”, “čėaą**, “žyvatą”, 
“ viečnastį”, be kurių mes nė 
dori, nė gyvi, nė išganyti bū
tume negulėję buti. Tiesa, da
vė “grieką” “ry.šeių” ir “pe
klą.”

kūpa* su dvylik i k niro bu-

krikščionys ir žy<lai jNikėlė 
dėlto iiideliausj trikšmą; žy
dai iš pasihianrėjimo rovė nuo 
galvos k it barzdos plaukus. 
Bolševikų sargyba iš išgąsčiu 
pobėgn ir rvukonN* «n kuni
gais. prašant milicijos komisa
rui, grįžti namon. Minia sekė 
paskui saukdama: “j katedrą, 
j katedrą!” Nuėjęs į katedrą, 
pagiedojo litaniją ir davė vy- 
skupiską mintai palaiminimą. 
Miniai įftržns ant bolševikų 
ivžiino, bolševikų valdžia pa
garsino, kml išėjęs nesusipra
timas. vyskupas per klaidų 
buvęs varomas prie darbų. Bet 

jrnndonarmiečiai visgi nepetr*-

• ♦

ta, kad Im- religijinio g\ veiumo 
ir tikėjimo nėra arba laitai sun
ku atrasti tikrų meilę, |Munšven 1 
timų. kardryb\-datyrimnoro. >’<• rija susiriuktų kuogrviciau.suii.
dveji šlamu* kutniikvstę statau < ktui joje dalivuutų m* |s-nki 
tuo žvilgsniu pirmoje viotpje arim keturi d' lžkiui. bet visų 
tarp tikėjimų. Jums, katalikai, viso jm-nulio tautų atstovui 
imrėėiau atkartoti jūsų vysku su lyginis baLau.
po žodžiu*, ragindama^ ju- Tu 
prie tėvynės meilės jMitrijoliš- rencijn 
kų darbų, pridėdama*: tokiu 
tiktai budu paragįsito ir kitus 
pamylėti h priimti jūsų augšlų 
tikylnj. Brango su aavo tikyba 
dar liilijaus pakelsite tėvynės 
ntri'v. •hiMf iiayoa. isigvi»rs pa
kelti musų tėvynę, pmlnryfi prigulmyl 
chintlfc gyvus ir gražius. Nors 
aš dai nesu katalikas, liet įla
vinu aukų kutalikų misijai, ti- 
kodama-is. kad tuo pačia iš 
pildžiau išmintingo n vynainio 
priedermę. Atminkite tų: išgn

I •s• Ji • <«•$«» ^*<4* 4 4***'

sų, su JGBlts sk.utonsė*, tnųsty 
a • • i * • •

•t • •

naujoji taikos konfv- 
., nebusi rėTndafna inili- 

torir.iiui nei ka(*italinau, o tau
tu laisvės ir apsi sprendinio 
«tė’inms sudaryta uumilitaris- 
ti-ką ir liukai >}l*U*tišką tvar
ki/ viMnifa hiitom-. Tr. >rc
rtenniiut' ir nm*ų Tikros ne • 

*•- vilti*.
Bar dnbur naMiulis taip aiš 

kmi te-šyekn • rrip mr- r:c ra 
šome. Bet Amerika tvlomi- ve
lia pasauli prie nmrino* 
k««r. •ieigtl me* mok«**UHC 
metikus žimIžiu* put viri mti 
««> nĮ«^-jimnis. tni ptsitnra 
sillh ri v 
wmi.

lenkni <lnvv lietaviams 
javitus**. Bet kuomet šitasai 
lenkų žinias Lietuvoj visai 
neprigijo, tai apie tai ir ne
verta kalbėti.

Trumpai kalhant. lenką ®r- 
dios gerumas neapsakomas, 
“loskos” lietuviams padarytos 
iw-snskait4Hm*s! l*ž vlėa tai 
“rliiinini" lietuviai “nevdzen- 
čmuim” atsimoka! Kai “bro
liai” suorganizuoju kokį sau 
nekultą pir, (polska organi
zacija vojskovn—karinė lenkų 
organizacija), arba “Ktraz 
Krcsova” (pakraščių sargy
ba). arba “Strelcv Nailnir- 
mensry” (Panemunių šauliai) 
«r suurgtuiizuoju inm, kad iir- 
tuvins iš “kaizerinės” v _________ _ ,
bos ir jo* ministerių gelbėti po namu*, bet miesto sargyhn 
ir priblokšti prie matuš<-s'"“,“i-u n««- 4i»*«iv»Avra« nv 
“Pulščihns”, tai tie “Chamai” 
“buntavojasi”, savo buvusius 
(Minus (kns galėtų tikėti!) šal-

j 1 M Utll’Jiii I IIIIV“ 1*11 T l|Vjr\.4*T"

jojo persekioję; vysk ūpą. Daug 
Įkartų stengėsi padegti vysku-Tai senovės rnusų “brolių” 

mmpeJnai. Dabar štai liauji.
Kada lenkai ėmė kurti -navo 

valstybę, tai jie nieku budu 
nenorėjo palikti ir musų. Mat, 
jie nius taip myli, taip myli, 
kml lw mošų iw»galį *•••*»?»!! 
Ir lietuviai, girdi, be ‘J 
lių” neapsieisią. Anot jų: nėra! 
Ixmkijos be Lietuvos, nėra; 
Lietuvos Im- Lenkijos (niemuĮ 
Polėki bex Litu y. nieinu Lituy 
liez Polėki). Siame kare nįeko 
l«ats ni’pmiarysi. uore kae-žin 
kaip mylėtum. Tautų likimų 
sprendžia didėsč-s kovojančius 
valstyl»ės. Kud jas įtikinus, jog 
Lietuva turi 1 Lenkijai jiride- 
roti, lenkai m-t 4 milijonu* 
frankų išleidžia prancūzų spau 
dai papirkti. Čia įvairų* jMijini 
Duiou'skiai, prancūziškomis 
slapyvardėniia prisidengę, 
stengiasi l&pttrudyti pasauliui, 
kaip lenkai “myli** lietnviua 
ir kaip l»e jų apsieiti negali. 
Prancūzų spaudoj lenkai vie- 
ny-kitų kubilų pamazgų išpila 
nnt lietuvių galvos. Bet tai 
ir m-nuostabu: ko “nevdzen- 
čni climrnū” nenori suprasti, 
kaip juos \’aržavos “broliai” 
“myli”.

“Broliai”, negalėdami pri
versti lietuvius pasiduoti, 
siunčia skundus nv. Tėvui. I) 
L’nl jis ‘’ncvdzenčmis’’ juimo- 
kprięė siisidi'ti su “vyresniai
siais broliais”.

Ir lo dar negana. I>*nkai 
yra juisiryžę galvas pigublyti, 
kud tik lietuvius prarijus^, 
atsiprašau! norėjau |msak)'ti: 
‘prie savo širdies priglaudus*. 
Antai kokį pasiūlymą juista- 
ruoju laiku lenkai yra jiadarę 
>ąju ngi ninku m«: “ Bolševikai
laimi jums neparankus. Kol 
jie nenugalėti, nebus pasun- , , • - . . į • |ru»<a«u'M,., J'liaiu »«** A *KU

■‘‘T“. kųmyr. .uriklMU m.

|«ipit?kę galėtų mmiųsti *uvicniMvt»» netik dd laiškų, bet ir dideanę su- 
I mą. piuigų vietoje.

Ku kliu.u* nukuuU* LmiUto* 1’mmUj žcukių imsiimuuau kaip u* o auk- 
I Minui ($1.23) gauna puliudijimą, lemi n u siuntu* Lietuvon kartu nu 
| Pašto ?r ūkiai*, Liet uita Valdžia |»akei> gyviu* pinigai*, Pusto arba 
> i Mm«s sietyne. L ‘

'tnjnn kišu! (>, “nev<1z<*n?mfė 
br°- lm.ro. h”!

Vdzenčnas "lenkų učmus”. 
“Laisvė,” Kaunas.

BOLŠEVIKAI 2H0MIRYJ 

IR KATALIKŲ 
VY8KUPAS.

i »

neleido. Būvo jmsanidytas nž 
20 rublių vienas niekšas už
mušti vyskupą, Ind kuomet jis 
reęgėsi vysknpą šv. mišias lai-
Vrtflf] nfišnrrtų ’Jnfts staiga’ 
griuvo ant žemes ir vyskupus 
išliko gyvas. Kuomet prie 2i- 
tomiriuu* artinosi Peili u ros 
kariuomenė, bolševikui norėją
išsivaryti

įkaitų. Sužinoję*apie tai vy*.- 
kupas- pasislėpė kapinėse* die-

i

vyskupą kaipo j-

“Gemiania 
da įdomių Žinių, kaip bolševi
kai Zitorniryj elgėsi su kata
likų vyskupu Dnbovskiu.

Bolševikams užėjus,, vysku
pas ir kunigai nuolatos nera
miai jiTutėsi, esant visokiem* 
holš*-vikų grąsiniinuius. Vieną 
dieną išeidavo Imlšeėikų pa
liepimas, kad “draugas vys
kupas” iŠ savo diecezijos sa
kyklų liej*tų skelbti holševl 
kų <lckretus. Kitų dieną rei
kalaudavo. kad viena žitomi- 
rio hužnyma butų atiduota 
kinenuitografui. Veik kasdien 
ateiduvo girti bolševikų rek
vizitoriai į vyskupo uamu* ir 
imdavo viską, kas tik galima 
buvo rasti ir išnešti. Vienų 
kartą pareikalautu nuo vys
kupu, kad jin kunigų nemina- ritu, 
riją užkištų Žydų mokyklai:* Detroit, Micb.

, nų krūmuose, naktį tarp kura- 
tų- Ištikimas kapinių sargas 
ntnešdavo valgyti. Tik atėjus 
ukrainiečių kariuomenei, vyn-n iiuiivtil vii vi,

'kupos gulėjo liuesai atsikvėpti.

I “laisvė,” Kaunas.

(

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
|/ VALDYBOS ADRESAI.

Knn. J. J. Jakaitis, prezi* 
deniai, 41 Providence SL, 
Worcester, Mass.

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi- 
deates, 2634 W. 67th St, 
Chicatu, UL 
1 J. Mockus, iždininku, 1301 
So. 50th Ct, Getro, UL

Kun. F. Kemėšis, sekreto-
351 Westminster «re.9

i

f 
î
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Lietuvos Pašto Ženklus
— ■' . 1- —J ■ ' . 1 1

rtrriRUniMi hinfe* pnMfanJ’tno plkigt) tietūmu, tai Lktuvu* I’^jįiu

ištroškę. Tnigi duokit muniaį 
rūbų, ginklų ir Mmunirijus.Mus 
<drini<‘ lig Maskva* ir ’iitriu* 
kįsime Imlševiky gaivia;. Knip 
atlyginimų už musų darbą 

jduosile mums Liūtuką.

•u-

Taštnžciiklini yra šitokių haiuų: po 10, 15. 20. 30. 40, M) ir 00 dutli- 
kų, taipgi |m> 3 ir |*o 3 Aukuotu viena. (IW» skatikų uniura auksiną), 
PanuduiMlu pu ?'» centu* Uf aiMuuoą.

LMąvoa l’nšto "-’-tiHui pnnddiM* tik iki »L Kn*o. Itdė m. Mastau 
kaip u* viraą dolierį anokią nraiunčiuBK.

ReiLUnukil* v»e<iniuri*c Taalns Fnndo kkv

,fcL

mu uifmHiitiiiflNMtt

• •— • tsr*.: 1
K-..;

lr»> -4
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Chirurgas
2201 WcM 2»ud SU 

K*repu* S Lravitt fft. 
Telefoną* Canal Ctt2. 
Valandų* 1—b ir T Iki I vakar*. 
ReaidenvIJa:

3114 W. «£nd SU

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir

ieni-. VkMtrt* 14 {*>20

Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Muay* Mama ir mokyiau badu jya 
trumpu laiku Utaiokalt* vlao

RACINE, WI8

Mes, Karino lietuviai, nuo 
sudarymo Lietuvos Lai Krės 
pRidcolos stoties, iki Moliai savo 
veikimo visuoiheirci negarsiiio- 
iiio, liet dalia r pradėdami dar 
bų, pradedame ir darbo valgiu* 
rodyti. -

Gruodžio 30 d., 1919 m., bu 
rn pirmas susirinkimas stula- 
ryjųui stoties. SusirtnkiiDe da
lyvavo 8 draugijos ir i* tų dr- 
jų liko sudaryta stoti* parda

Mm turime dlditaualue Ir geriau- 
alua kirpimo, doeigntng Ir aluvttuo 
■byriu., kur kiekviena* gauna gerr.t 
praktiko* beetmokindamaa

VlKuoec .luvlmo akyriuna* makiuo* 
raronso* dektro* J'.cgs.

Ketonam* klekvtaM «t«m bll* ko 
kiuo laiku, dicby tr ar va karate, pa- 
■Uiurėtl ir paafltUb^U dėl atlygy.

Patlerna dAnuno* *ul‘g tnlerea, Y- 
etikių aUliau* Ir dydžio ui bet kur;3. 
muilų knygų*.

MASTĖS DESIGNING 
SCH00L

f. F- Knieilrtig, ViSIljj^t r_i_ __ . _______

N. sVatg chicago. fihMi bonus. Taip-gi iŠrinMa
stoties ATddvhn ii Sin nsinenn*

Telcfotui* McKinlry 4»»» 
Volando*: Iki 10 lity to

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Ved* IMlM VtanoM Trtouuuee 
Ofbma Dldmlrsiyji

«. stkzet
Kambarį* «O» 

TcL Oestral MS* 
Gyvenimą*. *12 W. 33rd KL 

Tel. Vanta 40«l

S. D. UCHAW1CZ 
turtinu* OratKKiu* patartMUUu, MUd*. 

<«*•«* ke piguMaM. įtaikai* atuudCi* *4- 
MMUktl • n.«an .Inrloi buall. UI*.u*41*ll 
2314 W. 23 PI. Chicago, m.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 8L

Kamp. 41 Oourt 
itau. IMI W. 4® Airei* 

Teiefuua* Cicere 3<M 
Oftoo Cicero d» 

tLALBAME LlKTEVUMAl

Dr. M.Stupnicki;
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, EUZMOU, 
Ttlcfuna* Tardė M» ’ 

TaJasdoe. — * Utį 11 U rgto; I 
I po piety Iki • vak. Kodėllu- | 

- **-mw e »«i- vaani*- t
i--------------------------------------- ;

!!£.
V
9»

»-'■ 11 - - - - - - - - - - -
f T*L urover

Dr. C. Z. Vezelis
įim viK nK*m»rrv*i

I

liU

R J.TFTT’VtM nFMTtMTLM 
'VaiaaUo*: gyn t ryto Iki I vak 

pagal eutarttuy 
įdTIfl kO. ASHUAAIi AVKOLE 

arti <V-ta* GaitO*

k

DRAUGUS
]

I
REIKALAUJAtuoktuves bažnyčioje buvo 

,hiu% .tA t luuUi ui ių. v iiMiuA, ve
liama* vargi>nininko J. 
zaičio. gražiai giedojo. 
Masiulliitė buvu L. Vyftių 
jsis narė ų priklausė 
hažnytiuio ęlioro. P as Deltu
va yra pavyzdingus lietuvis. 
Jis tafnHAD Suv. Vai. kariuo
menėje. Buvo paliiioKtiotas, lwt 
l»er didįjį k’"ų vėl buvo pa
šaukta*. Karui 1 msiįmigus Nu
grįžo nepraradęs tikėjimo nė 
<toD»s, nors turėjo susidurti u 
įvairiomis npiinkyliėinis.

Vasario 1 d. pasirolė iri jų 
rusiu Ja]ieliai. garsindami ne- 
zalužniirkų Vyskupo prakalbas. 
Susirinko -pusi tinai žmonių, 
žiii<niia> jo partijos

IltlsA «IIU4LJIhU iil-1 
Ncjtfdežiiinkas. pradėjęs 

prakalbų.” nuo po|x*žio, bai
gė lietuviškai- kunigais, knd 
jie yra surišiu agentai. Sako, 
kad, girdi, nereikia eiti išpu- 
žirities, niat. anot jo. kunigai 
iš sakyklų negali žmonių 
gudinti, tai gųzdinn per iš
pažintį. Nereikia, girdi, nr ve
lykinės išpažinties eiti, nes 
lai |»onų ir kunigų baudžia
vos 
kęs 
nę*.

314 00 | I Byvaife mergaUem* eu-
r!Hi !• m-ty amtiai;* Prilitltnu. 
nereikalinga*. Lengva* darbe* va- 
landne nuo 7:43 Iki 3 tr 12 valanda 
•ubatomiK Gero* durbo aylygoa

A. D. slmup
1545 W. Mth Ntr.

K1I
Dr. G. M. GLASER

Praktikuoja 00 metai 
OTImu 114* No. .Morg-an S4.

Kert 6 31 ro SU. (TUoagu. IlL 
NPKCIJALL8TA8 

Moterilky. Vyrtlky, taipgi ebr* 
nlAky Itgų.

OFISU VALANDOS: Nuo 0 ryta 
iki 10. nuo 12 Ik! t po plėk nuo 0 

Iki 1 valandai vakare.
Nvdėllomle nuo i Iki I po plot 

Telefonas Tardė <17

Bra- 
P-lė 
kuo- 
prie

REIKALINGI LEIBERIAI.
Atsišaukite Pulk St. Viaduct.

Polk ir Canal Gatvių.

Antroj pietų daly j, nuo 14- 
tos gut. iki Case dirbtuvės, 

i pardavinės Juozapus Ugen- 
i skas ir PoA’vlas Sinkus.
• Visi Karino lietuviai at

kreipkite dėnu'sį į niigščiau su- 
minėtus pardavėjus. Jie lauky- 
sis, brolau ir sesute. )s» jūsų 
iinnius vakarai*. Atsilankius 
bniių pardavinėtojoms priim
kite juos, nes tni Lietuvos dar
bininkai ir pirkite kiekvienas 
Lietuvos Laisvės Paskolos fo
nų. Jeigu jundnvinėtojas pra- 

jietuvos vardu, kad pirk
tam už šimtine, pirk, brolau, už 
uu, luuuuji ųk uzgaiĮcumoi jmr- 
davinėtojų ir pats jausies atli
kęs savo pareigas.
. Apart R'igščiaus minėtų jiar- 
davinčtojų. visada norintieji 
pirkti bonų gali kreipties prie 
stotie* iždininko, Juozapo Lnz- 
dausko, 815 Park Avė. Liet, pa
rapijos svetainėj valandos: 
nuo 9 ryto iki 10:311 vai. vaka
re kiekvienų dienų, tuip-gi ir 
šventadieniais po pamaldų.

Pradžia jau padaryta, 
name vakare išparduota hunų 
už netoli $2,000.00.

Pirko bonų šitie tėvynė* my
lėtojai. pravezdami kelių ki
tiems piliečiams:

Petras Narušis už 200.00.
Po 100 dol.: J. loasdauskas, 

T. Kaupelis, E. Glogauda.s, P. 
Karaliūnas. I). Jackevičius, T. 
Ramanauskas, A. A. Gudžiū
ną*, ši. Kas|Miraitis. C. Rada- 
vich. A. Barki utis, A. K lupa- 
taiiska*. A. Bukšnis.

Pu 50 dol.: A. Gudžiūną*, i*’. 
A ndrija u»kas.

\Vho’s next f
Mus l>roii«i už jūrių. Lietu

voj, paėmę į raukus kardus gru 
imasi su priešais, gindami Lie
tuvos laisvę ir saku: “Kelkim 
kardus ir pirmyn už lėtynę. 
l’ž Lietuvų negailėkim savo 
vasčių.” Ar-gi mes jų narem- 
sinie? Mus broliai nesigaili gy
vasčių už Lietuvos laisvę, tai 
mus šventa pareiga juos re m t i 
perkant Uetucos lamus. Nesa
kykime, kad aš dur jMdihik*iu. 
dabar nepirksiu. Nu! Atidėlio
jimo nėra. Pirkime šiandie. m*s 
priešas neturi pasigailėjimo. 
-Iii- žudo mus brulius. Duokime 
hmm, amerikiečiai, nors Uolie
nų. To prašo Lietuva. Tegul 
mus dulieri* nuperka užtekti
nai niusų kareiviams kulkų, 
kad turėtų kuo ginti* nuo prie
šų. Jeigu dabar nepirksimo 
Ioietuvos lamų, gali atsitikti 
taip, kad amžius turėsim sve
timiem* vergauti. ‘ ,

Tad |iirkiine visi, kol dar ne
vėlu.

Čia seka nutašąs draugijų 
bei kuopų, kario* sudaro stotį.

A. U T. H. 35 kp., T. M. D. 
121 kp.. L G. D. 15 skĄ rius, S. 
L.A. luti kp., d. 1*. M. M. dr-ja. 
Liet dv. Kaz. parapija, Bv. 
Kaz. paš. dr-ja. S, L. A. R. K. 
G7 kp.. A. J. D. S. 63 kp., Tau
tu* Fuudu 79 »kjrrip».

Stoties nariui dpjų bei kuo
pų atstzivui: J. Pilijiaviuius, M. 
Kasparaitis, J. Taus k rlu, A. 
Ibirklotis. P. Sinkus, .f. Baku
tis. J. Bairaitis, F. Audrijaus- 
kas. A. Žizminsknile, V, M<*l- 
ftits, B. Talenčiu*. A. Gudžiū
nus, A. \«ičiuku>, J. Lgujihluusi 
R. Karpavičius, P. Knralin- 
luu. J. l.axdau*ku.'. P. Juška, 
•\ -v t ir. *1(11 m

KEIK MJNGf.
JlVpnnitre niouhlcrtal Ir roįr-hin- 

kartai. Turi boti tan*’- 10 ir 31 matu 
•^nutno. Grra uttnokmtl* tr srauu 
pnkylirnua 1.abal gero pr.ųtn lituok
li gerai •|>m<>kunll ninata

AtaSteUkll*.

Jo». X llruih l'oundr? C*1- 
LSili M. X K. Wr*l(TH Atrnuc

KLIJAIS I>YHHIN1N*ES 
prltyr. pn« craJUų a* litai n ų dotuj.

A. I». Mioup A Co.
1544 W. Si Mrr-i-l

P0RTERS
Trumpo* viihimlos. goru 

tnokeslio įminIovun darbai. 
D. B. Fisk & Co. 

225 N. Wabash Avė.

iu-
ir X

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas

♦ 10**7 So. Mktogan. Anat» S
♦ T‘n— tu.

TAlJLMDOSi • Iki • rakara
1-<**««*<*

GRINDŲ PLOVĖJOS
Trumpos valuutlo*. gera už* 

mokestis, darbas pastovu*.
•n T»:-r N f»n

225 N. Wabash Avė.

MERGAITESir viso 
socuulte- -luuiiiuiuiumiiiiuiumiuuiiuiiiimn

Į JOHN K. RODOVICZ
— UilttiltMU

LIKTI VISU A FAHtftSę - 
KHAVTVVr;

5 Vl»<4>ii| Taiorų kaipo t*J; R., t u. 6r- “
S vrryka* Ii llouklu* Vjr*Ui<a-■
S 1711 AV. 47 M. ciik-aao. S
mmiiiiiinmmmiiiiHiiiiHiimmiiiHHff

=
=pUiU.—-ak. V cUtlUKUO, bCKL.—^į. 

Kasparaiti*, ižd.—J. Įkužda u s 
kas.

Pirmame susirinkime pada- 
rytn keletas gan svarbių ndUt- 
riiuų: 1) Nutarta, kad išrinkta 
valdyba Surastų vietų »ut-niii- 
kiruains laikyti. 2) Nutarta 
kviesti visas draugijas bei kuo
pas, kurios dar •jepiisitmtė 
atstovų; kviesti dr-ja* išrinkta 
komisijų iš: P. Juškos ir P. 
Karaliūno. 3) Nutarta pranešti 
Liet. Misijai, kad mes sudarė
me stotį, turime A’aldybų ir 
reikalauti, kad prisiųstų sto
čiai reikalingas informacijas, 

I ženklelius ir kvitų knygutes.
Antras susirinkimas jvyko 

! sausio 19 d. Iš Centro gauta 
ženkleliai ir kvitus, din susi 
rinkimai) atstoAnis atsiuntė T. 
M. D. 121 kp.. L G. D. 15 sky
rius. Tokiu budu stotis padidė
jo keturiais atstovais. Valdyba 
urunvšė. kad susirinkimams 
vietų gavo lietuvių Sv. Kaži 
miero parapijos svetainėj. Už- 
Icvietimo draugijų komisija ra- 
liortavo, kad draugija, jiasiva 
dilius Lietuvos Brolių ir Sese
rų atsisakė dal.A"\auti pardavi
nėjime L. ĮL P. bonų. Nutarta 
daugiau*"kvieslių į draugijas 
m»siuntinėti. Katros norės, tos 
atsiųs atstov'us ir prisidės prie 
bendro' darbo. Taip-gi nutarta 
nepradėti bonų jyardavinėti kol 
iždininkas neužatatvs kaucijoe. 
Nutarta, kad iždininku kaucija 
butų fmmoje $5,000.00. Nutar
ta taip-gi, kad susirinkimus 
laikyti vienų sjlcį į savaitę, pir- 
*madienin vakarais.

Trecias susirinkimas buvo 
sausio 26 d. Plačiai apkalbėta 
rengimasis prie jiardavinėjimo 
bonų iA užrekorduota, kad ir 
Karino lietuviai lauks atvyk
stančios Misijos. Kalhėta apie 
paakini ilgesnį išplatinimų pa
skolos. Atrasta, kud prisiris su
sidurti su priešuin jiarduodant 
Imlius. Daryta pienai, kaip tas 
klintis prašalinti.

Sutarta išnešti protesto bal
sų prieš tas iieruvisgas draugi
ja* liet organizacijų kuopas, 
kurios, negana kad nepritaria 
tai paskolai, liet dar bando 
trftkdyti. Protestu baisas per 
skaityta* lietuvių kalboje ir su
tarta, kad butų išverstas anglų 
kaltum ir patalpiutas vietos 
anglų !jdkraX'’iuom>.

Ketvirtas «twū rinkimas laivo 
vasario 2 d. Nu šino *tndrinki- 

’ n'm pradėtas dartias pardnyjnė- 
• jinw» lamų. Buvo išrinkt n kptti 
i rius pardavinėtojų poros, mies

tas! padalintas į dalis ir kiek- 
I vienai iširai paskirtu dalis. Par 

. jpiyiiJii’iojiu iMiiiku ui šių ypa- 
tų ir milžtas jiudnliiitss šitaip:

< Žiemių pirmoj daly j, nuo Stale 
lwi »• « - * 4 t U34«al2. *

inm llupola- Knrpavii'iiis ir J. 
Tsnškoln.

Aųtrej žiemių dulyj, nuo i 
■Ninb- iki 6-ios gatvės, pilniu j 

iiivs A ii tanus Vairi ūkas ir F. į 
ui I I niliata*'. j
Pir

|■■■*■■■■■<■■ . * I

pintų unlyj <i-v»u 
i. luiribtvuo-z. 
m- ir M arty

t

i

oj»«uy«*n,

M. Kasparaitis, 
Stoties rrUti'tiirius. 

1204 !Uuff Avc.

WESTVILLE ILL

nu n d. riit eitėit

laikais iAini*la*. Tų ]«.<«- 
susuko: “Eikit prie mn- 

” Reižkin, |>at* muša, 
pat* rėkia. Po lo vėl
pradėjo pliaukšti ueaųuione*. 
kad, girdi, Lietuvoje kunigai 
to nedarydavo, nelaikydavo 
mrp ngat in|wi/.tniyj. Jeigu at- 
yilioNilavo, o dar eilė ilga, tai 
atsistojęs kunigas sakvilnvo: 
“Gailėkitės už nuodėmės, duo
biu išrišimų”. Ar-gi matė 
kas kur Lietuvoje, kad kuni
gai laitų taip jtabielgę. Tokias 
nesųiiiuiivN pliaukšti gsii tik 
tas. pa* kuri ne viskas tvar
koje.

Ant galo pn. įėjo niekinti 
Dievų, tmkydnrmi*, kad “ler
vas pabrango ’. Sakė, kad 
“sėiioje” bažnyčioj buvo pers
kaitytas J. M.* Chicagos Ar
kivyskupe atsišauk ima*, kad 
Chicagos katalikai jau nebe 
katalikai ir, girdi, Jicpv* mo
kėti po šimtų ir daugiau dol. 
j metu* dol kokio* ten labda
ry lies, itel našlaičių ir senelių, 
tui apgaudinėjimu* Žmonių. 
0 lietuviai kunigai, girdi, 
apfliputogę šaukia iš sakyklų, 
kad duotų ]hi !0 dol. tai Jab- 
darybei.

Pas mus influeiiDis. aėiu 
Dievui, dar m’girtlėti, kaip ki
tuose miestuose.

Mainerio Pati.

I

AR IEŠKAI PROGOS?
KirkviiHuts žmogus kninlii n nipi

nasi npie paleligrininoj savo uyve- 
nirruj: ieško vinukių progų: Iraiulu 
raukta* liiniiii*. Bet gerintiKlu yra 
riti tm. kur takarjau pramintus.

Man <L4 lubj prirŽasėiH būtinai 
nikiu RVHtai iAiažiinrti Lietuviui ir 
turiu parduoti savu bizoj, išdirbtu 
per daugel liūtų. Bintis ėjo gerai.' 
M kuivnet tflp * pamužhila avatgi- 
muilia gėrimus, iūuii* dar geriau 
pnult-jo eiti Ihiltar mano bizni* ei
na laimi gerai patinote pa t
tje fltaihmkr fui* manei a# viduj 
tnnistai parisi imu.

Mo.ru. btinl* yrn tuko: IAv»t|..»u alų 
vlaiiklu* tųfti.i* tuioaėai* ) n*inu*-tu- 
rlu dou* M«m!.ivq kaotumerly: UHn- 
tiuli <Uų >tk ac'.t* MUlo-lrvL»; au- 
ti>tni4>1llu* 3 p .Bertų <1*1 p*yrnbų 
vesimlų ir Loii.Kto patariu.rimo; na- 
mot 'dvieili aurAty; virkul vyvvnit>>*> 
• 1*4*. a|>*AlnJ uli.ii* oudAJlino*. ui k.» < 
put* alau* brn.nr®*' ratili* randa* 
l'.'T ir da u*i a u 'utmlnca* K*ra<liiu«

yra ant dtlcji; >>>ty. V tau par

Jonas Kaikans
1321 SU ItHh n OnuTO, UI.

. ItNilrum- l Vrfi 3457

ivly ii aut iro pusiuviut* 
Vietini Sviesiu m 

§ vyriam Fabrike

Prityrimas Nereikalinga* 

Geistina kad Lietuvaitės 

Valandų^ 7:30 iki 4:30 

Puse Dienon Suimtoj 

$14 Su vai lėj inokiuaiitcai 

Nuo štukio $16 iki $25 

At.siia ūkite 

SupcrinteudenU OiTicc 

Suuyvr Biscuit Ctiiiipituy 

1041 — 104U W. HurriMNi

PAIEŠKOJIMAI.
CnicAkuu Eellkao tr Antano Meine- 

kiy paeina Ir Kutino Giiin-mUo. Ha- 
Helniu AvokriNn Midely Pernplta* 
Nautrit Sodu* nA guvu n lalSky i* Lie
tuvon kuriame Jy broli* pru*o ma
ny* \nd juodu ■tiruaf'iau jie pety* 
arba ku* apie luu* iinolr pmnaAklte 
nrknnėiy udreat):

Magdalena HomHkienė.
4157 W. Ubmj M. tlilcngn. III.

PARSIDUODA
«

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas

3* 80. LA SALLE STKJuVJ 
iOrvanltno Tel. Humboldt ti 

Vakarai* 3»1 W. 21-nd 8tnM 
Tol teru-eerolĮ ***** 

CHICAGO. ILL
X—--------------------

REIKALINGI VYRAI

prie ii o t ei io dirbti virtuvėj, lun- 
divj ir aut vardo.

(»<m niokvutia ir valandų*. 
Atsimiukilc:

Mr. Pcters 
Employment Entrancc 

Congress Hotel

CITiZENN BKEUEKV HAKNS
Turi ant luirdavlmo 76 urkliua Ir 

mulu*. Kaina-S&O.OO Ir aug*>'tau. taip
pat 30 m<ty ftlajų Ir votimi;. parai- 
duu* 27*3 An-bi-r Avė. k.mjMi* 
Tlirooi., ’ I

r.rwi1u>.U i*/t«*-7e pėdu pločio 
123 Ilgio puikioj vietoj tarpe 03-to* 
gal. ir Marahrii-ld Avc Navininku* 

P. Margi-.
7247 K. H.Jil.yuiH Avc. CUk-ago.

I

f

M&KGAITKN
l’rtr Poneli Preey
Nacdgtng Mušimi 
titulinio Darbo
Graži Vieta
Geni iitmokw1ii

TM»VK inKEDLK CO, 
4343 Havcn»wi>ud Avc.

(Arli Moatroec)

Ri-ikaliiigi prie vitmk.it> 
darlx>. Geny vulnndtNi; gi-uzi 
ta ir grra* bunlas.

AlMišaukitc:
Laundry Managcr 

Employment Entrancc 
Congress HotĮl

Lllltlrti

io-

KLIkAlJM,! patyi-f agentai 
ruRoj Ir aplellnkek Geru* uždarbio 

THE KEN—RttTO CO.. 
Kraneli Mo. I 323A K. HalM'-d St

Ir

VEGET AULE IK PANTI AG 
MERGAITES

Torlolkti-pluvojoa Atalkuukilv:
335 I 'tark Mr.
Morrtatm II..I.-I

LIETUVIU ATYOAII!
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą.
TikrinH-iM* Ltt'i»« palikti 

bilda* palikti KHviptovių ir 
hutj *nvo liorų tai j*ijn'ti for
ma. Mp* intgelltotinii* kiekvie
nam Lietuvių turinčiam 
jėrgvti vienu i* iiiueų 40 akrų 
fannų W1*roniunr, Liotnnų 
ujaryventoj vietoj, kur gulite 
turėti LiMuvičkas BužnyčisN. 
Draugija* Mokyklas ir >avuh 
žmoni’*. P*»lyr«‘ Lietuviai Tar
miniai ktirii* aiiu .M>no i'ioiiais 
turi np-ipiikc laimu* iiu* Uitu omu I«•knimynai.

muAčIm medinų nunuiebundduodA 3
2 P»wv 2 po 4 vienas ? kambarį* 
r^adua 0420 j mrtua prie 04.H ar 
Vninn Av*. Preke 03.000 Jmoktt 0500 
o ilkuata kaip randa.
EIIU.T S AT. HHAI.TY < CONfcT. co.

juo W. 33rd SU
Um. Ko*lau»Ka»

K- -X

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW 

LIKTU VU AOVOKATAN 
4542 N. W(X)D NTItEET 

CHICAGO.
X

I

fundamentu . rando* neita 
Narna* ant Bridgrport.. 
Jiuokčt 3300 u likunu.

TOJAMS.
l’ut-rdduiMin 3 aitgAMo mediniu mi

niu* & pugyv pu 4 ir i luuulrarlua bu 
mūriniu
*730 J mrtua. 
Preke 13.300 
kaip randa.

ATYDA BARGENU IEŠKO

M4O»»»4»4*tM1te6»fM44W
Kraiti. U3 No. AOitau.l B*. Ckkago. 

Tvlrfono* Ha y markei 3544 

DR. A. A. ROTH,
Kuku n gydytojo* tr i-iiirurga' 

KpcelJallMla* Moterį Aki;. VyrUky 
Vaiky ir viay .-tin.uGky ilgy 

Onaaa: 23A4 ta>. HalM~1 Nu. Cldeagv 
Telefoną* L>ro»cr 00*3

VALANDAS: 10—II nt» 2—3 po 
piety 7—S rak. Ned< Itorui. 10—12 <L 

*«*•*•*•** •*•«**♦«.*«*•*♦*•

uiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiimimiHiiHiiiiiiĮ 

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS., 
Išbandyk šį naują išradimą.

=

*

Chl-

VILAI II: MoTEIlVH. ar )uin* )»u m> tlimm... 
knd lupo lAruetn <>du»lė yr.ikahnttnul plci»k«ny Ir 
.uinlkjniul plaukų *Unkiiii<>?
IE3MOK PAGELIIOS. kl'U GALIMA RAKTI.

•' •• •• ~-n ' f- . •. 1, tai >ra
• ir p.i**'Kiiiingi4u»ia gjdtp.lė nuo
pl.-iakunŲ ir pltiuky alinkime, it* m «tar, eu.upnna 
piunėjnnėiu* plauku*, imdai-u Ju<* takai iieluun* 
Ir l.riljantnvul MlaganCiaia

fn*Tr.ėi«tai Ktiniiau pe*lrii*lual fc..iii).anljn ab-o- 
Itattėkal gi krautuoju Kcti-lta) to Planku Touiky. 
jog ji. greitai ir M.IAknl prntalin* |>lel*ltana* ir 
vuialk.* plaukų *liakime

IhloMl.T r.-lkalaukil.- Ncmtiapto Plaukų 1.mi
lui pa* barberiu* ir aptiek...*- arba pirkit- 1* ■Krū
ty Grasau* (attiialu. faiuni * e*. lpu»<- «varo> b<»n- 
ktiti- pnrviduodc už 31 00; 4 ui C<»<

lAlomd) mul jo gerumo. lAidrklte A) kuponu. pnž» - 
laėdamt aavo vardy ir ndi-v*i» ir Jd.-kitv 10c. ivrito 
otajupų )ui<t>-nKiiiiiil pereluntlmu lėAų, ų tn<-a pri- 
hlųtdtne -eituimla.

IMI. nKS-IIATIV 1'OMl’AM 
MI7 Umh- Park %»»-.. OrtHaMd. <rtik».

c irt bu. u. 1 Mumaii u* t-rtaluni'iii Jum IS<- v.rt« - Hun|iv itS ku- 
rum atalauOMl* prUiyati man aumpaly GVAJtANTl'oTO SEN- 
KAITO l’LAl Kl TUMINO.

=

=

i■■

E
I

=
S
i

ItiiAykite iiiuiiin tuojaus roi- 
knlMitw.nl t.>!»••.

T ’ __  '
mmiimumfimminMiuiiiiiiiiiiimiim 
UtSISAKYKITB PER LA Ifi ; 

KA GERO MEDAUS

....... ..
ne- tai H’tu proga, <> me* jum- 
prisiusime kliuigulė į airis Inu t 
fu finu s. gelžkelmi, milžtai ir 
javui.

(Agentui Keikalingi)
• o/l VT I C V ICuIUKA^ varu $1.80

•jok* j
....

W Strygaa 
■moo ur 4O*»- «♦- «e ui** Z* • ta** .

etanų { Chica^e, D!

II

i SANBORN A COMPANY,
Savininkai Dept L. 

E«£aę Iii V T-r Wb*uvž*sin 
Arba 908 Peoplts Ga» Bldg 

umcago, IR.

■
i

Vaidu*

Adrrau*

M Imtu •
J
I

HiiiimuuimsiHimmmmimmnimniiiiimMimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiniiimiiiiimn
■-■■-'—T—* - T"- J— ” '■ USg

A DTTS? the'quickestw
AND EASIEST 
WAYTO PUT THE] 
LIVER. BOWET S’

LITTLE LIVER
fmiT

ANDSTOMACHIbų
1 GOODCONDITION 

&LMAND IM GENUlNt'

RELY VECETABLE

Mo.ru
vitmk.it
knlMitw.nl
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išgirsti Lietuvos Vnl«tyb»*s yinsiiintinius, kurie atvežė visiems 
Lietuviams pasveikinimą iŠ musų Brangio^ Tėvynė--. Priėmi
mas Misijos ntsibus

t

ATEIKITE VISI! I

į 
ii i
!

*I
1

r 
i« «

4 
I
I

DRAUGAS

Petnycioj, Vasario 20 d
| 7:30 vai vakare.

Šv. Jurgio Parap. Svetainėje
(Bridgeporto) Chicagoje.

Pribunančioje Misijoje yra p. J. Vileišis, Majoras Ėadeikis ir 
Kun. J. Žilius.

pr.tMn.mi. noMrrrrvt.

■Mcu tvati ti .1 i-a >u Usi. 11
Mfrtrfc UtuMa mMatt. UkCtM) M
■ t... iki- |>m»ieui». imat |u«inLMHaui<

Tikėtus galimu gauti sekančiose vietose: '
Lietuviu Darbininkų Sa gos Krautuvėj 901 W. 3Lrd Str. 
Lith. Aiucr. Tnfortnntion Bureou. 3114 S. Riistcd Ttr 
U m venai Šute Bank, 3252 8. Halsted Str. 
šv. Jurgio Klebonija, 32nd Placc & Auburn Avė. 
Ir nuo Prjėmimo Komitetu.CHICAGOJE.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Deki atsilankymo Lietuvos

MC.Ttne ? Tawt» ęf * Irętnn*.

jų šiandie “Draugo” ofisas
bus atdaras tiktai iki 6 vai.
■i__________________

L ■■ ■■ ■——  --- -----------------------------

BANKRUTIJA NEAL ĮSTAI
GA

F ----Pragaišo girtuokliai; 
ma pacijentų.

neturi-

■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

X ■
Tenai patirta, kad jiime nė- ■ 

ra jokių -kylių, tik turįs pa- —s
žeistą galvą. L i galvą ji- ]»n- įj 

kriz<lnmn<Žeidė nnt slidnns ■
1 ė r$n

DR. ROBERTSONO PERS
PĖJIMAI

1

•M

.71

i-i-

1 4 • A2

Cliiraguje infiuenza ir plau- M 
ėių liga taip sumažėjo, kad 
Is-veik viskas sugryzo norma- g 
lėn vagon.

Tečians sveikumo komisijo-
niūrius l)r. Robertam perspė- II 
ja žmones l*nt labai atsargiems. S 
Sako, nereikia perdaug pa-i- m 
tikėti tuo sumažėjimu. M

!

*
r

Chicagoje ilgas laikas 
vavo Neal įstaiga, kurioj** 
vo gydomi girtuokliai.

Proliibicija teeians tai įstai
gai darbą taip sumažino, kad 
šiandie neturima iš ko atmo
kėti skolas ir įstaiga paskel
bė bankrutijimą.

Tai ką reiškia pmiribicija ir J 
panaikinimas saliunų.

K>- 
bn-

i

IŠ MOTERŲ SUVAŽIAVIMO.

Moterų organizacijos var 
dns National Ameriean Snf- 
fnigr n-sneintion gyvuos tik 
iki tol, kol 36 valstijos nernti 
Pikuos moterų lygiateisės a- 
mendm<*nto.

f Gi kuomet tas įvyks, tasai 
vardan bup pakeistas Leaguo 

Women Voters. Nes tuomet 
jau nebus reikalinga kova itl 
lygias teises politikoje.

Suvnžiavime paskelbta, kad 
moterų lygiateisėm mnendmen- 
tą ratifikavo 31 valstija. Tad 
reikia tik 5 valstijų.

Taippat gauta žinių, kati 
keliose valstijose sušauktos le- 
gislaturos spocijalėn sesijom

Atrodo, kad mnteni amend- 
mentas šito mėnesio pabaigo
je bus ratifikuotas reikalingu 
valstijų skaitliumi.

Sųvažinvimns baigsis, 
but. trečiadienio vakare.

t u r-

POLICMONAI DEŠIMTS 
KARTŲ ŠOVĖ Į ŽMO 

OŲ.

Tasai parvirto ir suareštuotas.

Anę naktį du detektivn vie
noje gatvėje numatė n nu* i na n- 
tį intariamę žmogų.

Pašaukta, knd jisai sustotu. 
Bet tasai dar labjaus pagreiti
no ėjimą.

Ijetektivu ėmė šaudyti. D<- 
žmo-šinitį kulipkų jutleido į 

gelį.. Tasai parvirto.
.. K uorei k i aus pašaukta 
cijini6 anihulnnsas, nes
manoma, kad žmogelis bus vi
sai kulipkomis suskylėtas.

Akimirkoj nuvežta jis ligo
ninėn.

poli- 
hll vo

PARDAVINĖJO LICENCI
JAS; PAPUOLĖ KA 

LĖJIMAN.

5

Įvyks
Utarninke, Vasario 17,1920

McCORMICK SVETAINĖJE, Blue Island Avė. tirpė Lesvitt ir Oikley Avė.
Lygiai 7:30 vai. vakare

■ — ■
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Yra tai nepaprasta proga susipažinti su gerbiama Lietuvos Misija ir išgirsti nuo jos apie tikra Lietuvos stovi, jos ateitį ir ko reikia muPohrijit (’htrugojp sunrešta- m

\<» linriL Landnu iš Bullalo. ■ BM .
N. Y, knrs čia įvairiems kmu- ® Tėvynei, idant taptų neprigulminga. Me^ privalome skaitlingai susirinkti, kad priderančiai pagerbti Misijų. Pirkdami, kodaugiaisia Lietuvos 
tuvininkams pardttvinėjo “Ii- g| Paskolos Bonus parodykime tikrą savo tėvj-nes meilę, 
cencijas’*, pasisakvdnmas e- H .. .. .. ,, .. ,* . , ., .... , „ __ . .■ Bu.- pinkus Musikalis Programas, kun ispddvs p. A. Pocius: Lėšų aptnokeiiiuui pailga 20c. ypataisus miesto kolektorius. S ' * 0

Pnsakojnnui knd jis susirin- ■ Nuoširdžiai kviečia visus šios npv gurt los Lietuvius Westsidės Kolonijos,
kęs daug jienkdhlirrinių nuo 
tamsuolių krautuvininkų, kol 
nepapuolė policijos rankosnn.

Nuoširdžiai kviečia visus šios apygardos Lietuvius Westsidės Kolonijos. LIETUVOS BONŲ KOMITETAS,

IŠ CHICAGOS LIETUVIUAPSIDRAUDŽIA MIESTAS.
v ------------
Į viešųsias (’bicagos įstaigas 

iiiita pristatinėti dalelė kieky- ■ 
bė nntflių. Niekam neatėjo n«*i I 
i galvų, kodėl tas daroma. |

Tik paskiau paaiškėjo, knd 
miestas ap<ddrandžin prieš gn Sftrio jj (j 
įima gdežinkdiočių graikų. pnrHpijo<s svetainėje, 7::JO vai 
Neb jei sustreikuotų geležinke
liečiai, hutų aršiau kaip angle-' 
kasių streiko metu.

KOLONIJŲ
IŠ NORTH SIDE.

r_-------
ftv. Kazimiero Akademijos 

rėmėjų susirinkimas įvyks va- 
___ I.. ftv. Mykolo Ark

ŠIANDIE GRAND JURY 

TARDO INTARIA 

MUOSIUS.

šiandie grand jury pradėjo 
tardyti suareštuotus i 
mus galvažudžius, katrie nu
žudę darbininkų unijų vadų 
Enriglit. |

Su tuja žmogžudyste yra 
surišti darbininkų unijų va
tini: Murpliy, Cnrrozzo, Vinci, ■ 
CcMuuano, Boglio >r kiti. Dau
ginusia vis italai.

I

vakare. Visos narės malonėki
te atsilankyti. Katros dar ne- 

I užsimokėjote metinio mokes
čio, tad prašau nuoširdžiai at
eiti j šį susirinkimų ir užsimo- 
!:Mi.

Į Taip-gi katros dar neprigu- 
■tit, nteikit ir prisirašykit: juk 
nieko negali Imti prakilnesnio 

iiitar’m-. j;rtįp dirbti tautai ir bažnyčiai. 
Raštininkė.

MIRĖ DAR VIENAS POLI 

TIKAS.

IŠ NORTH SIDE.

(’jiicagoje mirė William 
jCooke, imlitikas. gatvių gren- 
Įdiino kunt rektorius, majoro 
ThonipMino bičiuolis ir pata

rėjas. Ilgai jis sirgo. J<» pasi- 
thirlMtviinu dnbartiųis poliei* 

(jo- viršininkas yra gavęs vie
lų.

Pardavinėjimas Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų musų 
kolonijoj eina gana pasekmin
gai. Žmonės atjaučiu Lietuvos 
padėjimų ir dirba iškovojimui 
jai laisvėti kas jaučiasi tikru 
lietuviu, kas myli savo kraštų.

Bet tarp kviečių randaai ir 
kūkalių. Įgaliotiniai, lankyda
mi es po nAmus, užeina tokių 
vietų, kur nętik knd nenori pa- 
gelbėti savo kraštui, bet dar 
nori užkirsti kelių tam prakil
niam darbui. Taip elgiasi, žino
ma, lietuviai, pasivadinę save 
l»o)54‘vikaia. Nei nestebėtina.

, * - - -

nes jie kiekvienų prakilnų dar
bų nori griauti. Bet veltui bus 
jų visi pasiryžimai.

Žemiau paduodu snrašų tė
vynainių, kurie jmi pirko Lie
tuvos laisvės Paskolos lamų:

Draugija ftv. Jtiozapo Apie- 
kuno už $250.00.

Juozas M art i.šios už $200.(10. 
Vž 100 dol.: J/Dizgalvis, J. 

Pozer<*kas, A. Augaitis, V. 
' Dapkevičia, ,K. Kemziura, P 
ftriulms, K. Butkevičius, A. 
Kuprie, M. Kloštoraitis, P. Ma- 
sk<daitis J. Dauihraimkienė, J- 
Sapitavičia. J. Kaitulis, J. 

' Bajerskas, J. Pnuirvičia, Ig. 
Zilnis, S. Martinkonis, J. Va 
lašines, A. Bn« evlčie.

l'ž 50 dol.: J. Valaitis, T. 
iftlajutė, T. Močiiy J. Šlajus, J*. 
Mureika, M. K iii Uitas, V. Po- 
cienė, M. Vinginauskaitė, R. 
Kniaukus. P. \ aškunas. J. Kin- 
kevičia, A. Slolcsnaitis, J. K. 
Sioksnaitis, A. Baikis, E. Bnš- 
kienė, P. Kišiunis, M. Bacevi- 

■ čiutė, J. Čepaiti^ O. C'rjmitie- 
nė, A. Rugienis, J. Rimkus, B. 
ftlajutė, K. BnUBuiuks, M. En- 
dri nike virius, A. Marcinkevi
čius, E. Vaškunilf J. A. Berkr- 
lis, A. Planciunas, E. Marti- 

1 oaitė, D. Bartkus, D. Žutautas, 
1 J. Vedeckis, J. Aštruiickas, A. 
I Sutkus.

I4.UOO.UO.
itai

Viso 1«Imi už 
Jeigu kas j<aw»myhimėt ko-

J. K. Sioksnaitis,
L. L, P. B. stoties sekr. 

l>u tūkstančių dol. pasiųsta 
Lietuvos Misijai ir jau gauta 
žinia, kad pinigus priėmė.

A. Rugienis,
U U P. stoties ižd.

Pranešu Nortliaidiečiams, 
jog suturinkimna Katalikų Vie- 
nvbės vietinio skvrio bus vasa-• •
rio 18 d., 7:30 vai. vakare, ftv. 
Mykolo Ark. parapijinėj hvc; 
tainėj, 1644 Wabamda avė.

Draugijų atstovai malonėkit 
visi atsilankyti, nes Ima svar
stomi svarbus reikalai.

J. K. 81oksnaitis.
K. V. 7 sk. sekr.1

kiy klaidų, meldžiu pranešti

‘4

16 TOWH OF LAKE.

I

I
------------L.------- ■

rjcučiate mus kareivius, kovo
jančius už JJetuvos laisvę, !:ad 
paaukotume t ir aukų atneštu- 
mėt paa p. Brazauskų, 4551 
Hrrtnitage Avė. Aukos bus pri
imamos panedėl/j, utarniuke 
ir seredoj. Vėliau nebus lauk
ta dėl to. kad dėlę jau reikės 
pasiųsti (Vntran. Komiška.

ftiuomi pranvšanu*. kad dar
bas L. R. Kryžiaus rėmėjų 

iskyrio. t y. nerimas svederių 
ir pančiakų jau liko užbaig
tai. Nunerta 47 mraderiai iri 
100 porų pančiakų.

Veniu U It Kryžmus, ko- 
. misija šiuo dėkoja toms drau-{ 
-gijoms, katros biiaukuju, L y. 
ftv. Agotos Mot. ir Panų, ftv. 
Elzbietos, ftv. Praitci&oa, 8. 
ftirdie^ V. Jėzaus, taipgi ir ftv. 
Antano vyrų dr-jai.

Ih žę jau pri rengem JUO ' 
*lul. vertės/ Bet kad dT‘žč dar 
nėra pilna, tni atsišaukiamo j • 
geros vnlios žmones, kurie už- I

•V. KAI KO DR-TĖS
Sheboygan, Wis.

Valdybos Adresai:
T. Ųrigalincu. pirm., 1137 . j

Aitu ?. r..
Jurgis Ratnltb, vire-pirm.. 1428

Sų, llth St,
Aug. Juknialis, fin. nH.. 162Gj 

N’cv Jeraey ava.,
Prot. aekr. Karimierai Smai- 

džiunaa, 1017 Sviftą Avė.
IM Antanas Cižanekas, 18181 

New York Ava. j j
Kasos giob. Kaaunicnui Lukib 

ir Jonas Ječis.
Maršalka Pranas Daugird a 
Susirinkimai ataibuva kas antį 4 . 

nrdėldienj fnėn<win
. ■ X. 1 * ii

LIET PILIEČIŲ DEJOS 
VAK. PA.

Pittsburgh, Pa. J

Valdybos Antrašai:
. • -------------

J P Petraitis—pirmininkas.
J. Junauakas—vicc-pirin minias.
J. W. Patekcvirh. nutarimų rai

tininkas.
J. Daukžyi—finansų raitininkas. 
B. W. Waahner—iždininka*.

Direktoriai.—S. Simanavičius, 
Pakrosnis. R f^ntinUrę. ąr

*

VeiudovM, J. Mircinkcvich, P. 
BardzUauckaa.

Liffooiy direktoriai r—J. Kybar
tas, P. Mannoku.

RENGIAMAS

ĮĮ Bus Užgavėnių Vakarą, Vasariu 17,1920 busite piinai patenkinti

I

Tvarka nian-o, šokių tarpuose. Muzika bus geriu

Pasilinksminimo V akaras!! PILSEN AUDITORIUM 1657 Blue Island Av.
(Prie 18-ios Gatvės).

U
R

Šis Vakaras yra Paskutinis Prieš Gavenę
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