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Reikalaujama taikos ir skait- 

lingesnės armijos.
Paryžius, vas.

• i i • V Yirsta? tnn Jiu

, attthorlard bj the Art ot October «, itlY, on fHc at tbe OrOcc or Clilc*«o, m. By the nnlir ot the Prr*J«i< nt. A. S. Karieton, Po-tmauer Gmrral.

“DRAUGAS” 
rwkll*he«l tiuli, «u<4ir<

<*•* Ytor_*...................... . .................
TUMrMtaC, fMlllao I

AT MEMK-MTAMBK #r. A <X»PY 
I)IL\I <l \H PI IU.ISHI5G m* tn. 
IIUIO w. 4fllh St., ctilmcn. IIIIimS*.

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS. VASARIS (FEBRUARY) 24 D., 1920 M.
KSTFKF.D AS K>X'OXll-CLASS MATTKB MARCH Bl, 1»1«, AT CZUCAUO, ll.l.LNOIS L'.VDER TUK ACT OF MARFII X 1W».

PRAGYVENIMAS EINA
- BRANGYN.

.•_r *.* A ■■fc
ą X *

Nieko negelbsti vyriausybės 
. į - pastangos.

Tęsiama Taikos Konferencija
Veikia du principaliu kunu 1

Bolševikai paėmė Murmanską
TALKININKAI TARIASI 

TAIKOS REIKALE
MURMANSKĄ UŽĖMĖ 

BOLŠEVIKAI.

Diskusuojama apie bolševiku 
pasiųlymus.

— — ■■■■I > /

Londonas, va*. 24. — Aug- 
ščiausioji talkininkų taryba 
čia vakar įier dieną tarėsi 
Rusijos klausime. Nors kon
ferencijos pasekmės nepas
kelbtos bet yra žinoma, kad 
talkininkai prnktikaliHi jau 

-kaipir sulika ar šiokiai ar 
kitokioj formoj* pripažinti 
bolševikų valdžią.

Talkininkai yra priverčianh 
padnryl i tą nepaprastą žįngs 
nį. Nes šiandie jau niekas ne-1 
gali užginti, kad bolševikai i 
nevaldo visos Rusijos, kad jir i 
nenugalėję visų savo vidujinių 
jiriešininkų.

Kadir Murmansko puoli
mą* jmliųdija aiškiai, kad su 
IMllšr* ikttt* pi M-itūiUi .—k«itytivn 
nors ekonominiais tikslai*.

Nor* begalo iindnas daiktas 
• tnroli tąntibius -n <••* žmo

nėmis, katrie t pragaišino Ru-, 
riją. I>ct nėra, kitokie* išėjimo.

Su bolševikine Rnsija už- 
megsti santikius, nereiškiu j 
bolševiku* gerbti arlia su jais 
«h*augauti.

Anglijos atstovas O’Grady 
sakoma, uugšriuuriąjei tūry 
Imi iniiavęs bolševikų taikos 
sąlygas, kokia* gavę* nuo 
bolševikų atstovo Litvinovo 
Copenhagene.

( Taryba Imi vakar svarrfiu- 
si apie tas sąlygas.

Kukama, kad Prancūzija 
|Mis4*novei priešinasi pripažin
ti bolševikus. Bet už pri|mži- 
nitną Į^tovi Anglija, Dalija ir 
Japonija.

8ENATA8 PRIĖMĖ CELE 
ŽINKELTŲ BILIŲ.

i mi
Bilių* tuojaus bus paduotas 

\ prezidentui.

Washington. va*. 24.

Tenai buvo pakilusi 

revoliucija.

Londonas, vas. 24.—Iš Var- 
do -(Norvegija) gauta žinia, 
kad Murnian«ke jiakilusi r^vo- 
lincijn ir po to liolševikai tuo
jau* užėmę miestą ir uostą. 
Tas įiykę praeitą šeštadienį 
vakare.

| Į Vardo žinių apie Muniuin- 
i sko puolimų atvežė vienu rusų 
garlaiviu juiliėgusieji žmonės.

; Garlaiviu ten be kitų žmonių 
1 atkeliavę <lti anglų ir keturi 

lielgų oficierai.
Tni vienų-vienntinis laivas 

I pasprudęs ntio bolševikų iš 
į Murmansko. Bolševikai jį a|>- 
šaudę kulkasvaidžiais ir su
skylėję. Sužeistas ir patsai lai
vo kapitonas.

Munnanaka* yra Murnuui 
nrha Kpln pusiauaalyj. Ry- 
tudri» driekiasi Suomija? sTau- 
riuoM*—Baltosios jūrės. Mur
manske talkininkai praeitais 
metais turėjo snvo kampanijos 
stovyklų.

I*ranršaina, kad Jekaterino- 
dure nuo dakšluotos šiltinės 
mirę* generolas Mamontov.

f
I

LATVIŲ BOLĖEVIKŲ TAI-
• KOS TARYBOS.

VuX£mUu>( ta.?, -i. Gvlliujus 
miestuose, kaip tai Krnkovv, 
Praemyale ir kitur, daromi su
sirinkimai taikos reikale.

Didžiumų susirinkimų su
šaukia soeijalistai. Susirinki
muose padaromos rezoliucijos, 
kad vyrjausybė kuoveilciaus 
taikintųsi su bolševikais.

Liberalų ir neutralių na<*ijo- 
nalistų laikraščiai pricšinnri 
Įnikai su bolševikais. Jie sako 
liolševikai neturį gerų norų. 
Mėginą apvilti Lenkiją. Jie 
kalbą apie taiką ir tuo pačiu 
laiku sutraukiu kariuomenes 
lenkų frontnosna.

Reikalauja skaitlingesnės 
armijos.

t

Vakar seuaL-s didžiuma bal 
*ų pravedė geležinkelių bi
lių, nežiūrint darbininkų or- 
•••Rniitncim protestų.

Gal dar šiandie biiius bu<- 
paduotas prezidentui patvir
tinti.

Darbininkų vadai reikalau
ja prezidento nepatvirtinti ki
liau*. Bet vargini bu* atsiek, 
tas tiksi

KARDINOLAS PABARA 
Aiin^ir^Mėv rn mėc

Briuselis.
kardinolas Mercicr savo 
nvtojiniam Gavėnios raiti 
bara angitesnės kilmės n 
ris. katros blogai* jm*m< 
mjiiK' (rain tai nepadoriai* 
»._t. r~\

piktina

ran OJ Vai*.

■ •

W<^>iuJLĮgtuu, \u*. -i. Uui 
bo biuro paskelbtos stntisti- 
kos |uiliųdi.i i. kad pragy'veni- 
mas ne tik neatpinga, liet ei
na brangyn. čia nieko negelb
sti nei vyriu u-yl»ės pnstnngo?. 
Tarpe gruo džio 15. 1919. ir 
sausio 15. 1920. pragyvenimu.* 
pabrango 2 mioš. dengiau.

Pirm pur« « mėnesių ir dar 
nesenai gemmlis prokuroras 
Palmer *kell>«;. kad pnigvvoni- 
uiu brangen'bč veikiai siunn-. 
losianti. *Bet viskas pasirodo 
kaip tik priešingai. Nes tno 
žvilgsniu perdaug kalbama, gi 
permaltu veikinma.

Skaitlinės iš 50 miestų.

Darba <-t i u,? **iT»rcį akmt- 
linės paremt'H šeimynų išlai
domis uuirstui Įvairiuose |wn- 
kiašdešhhtš mit-.*tuose.

Su sausio, rš. m., pradžia, 
|»iv.. mieste Minnrapoli* mai
sto kaina (inkilo IG nuoš., 
Chicago; tuo (•:■•'•!” luikutarpin 
—11 nuoš.

Pradėjus 1913 metais ir bai ___
gus 1919 metų pabaiga, ty. kn-' ANGLIJA SIUNČIA ATST0- 
rė* laikotarpiu, pragyvenimas, j 
įiMnai imant. Suv. Valstijose 
(labrango ItMnuoš. Tuo pačiu 
laikotarpiu ^Tdraghju‘— 
nuoš.

23

Kad šiais motais nesusidurti 
su negeistinu pinigų pritniki- 
inn, surandamos įvairiausios 
priemonės gauti pinigų ir ap
mokėti pasidariusius defici
tai, arba anų nors dūlis.

Spoeijalių mokesčių eilėn 
papuls ir tarnai. Jiems nori
ma uždėti laipsniškos mokes
ty*, žiūrint jų uždarbių didu
mo. Teriaus mažiausia mokes
tis moterei tarnaitei 40 fran
kų )M*r metu*, gi vyrui tarnui 

,84 fr.
Spėjama, kad dėl to daugeli* 

šiuinynų neteks savo tarnų. 
Nes ne visi tarnai ir tarnaitės 
uorė.- mokėti mokesti*.I

APTARIAMI SVARBUS 

KLAUSIMAI.

Imta svarstyti .Rusijos stovis.

Augščiausioji taryba vakar 
pradėjo tarties Rusijos likimo 
klausime. Kalbamasi, kns tal
kininkams veikti su Imlževi- 
kai.*. katrie ten *tipriai įsiga
lėjo. Ar juo- pripažinti, or sn 
jais taikinti***, ar tik pamoti 

; su ranka.
Kurijos klausimas yra svar

bu.- visai* žvilgsniais. Ji* su- 
, rištus su kelių naujų re*pql>- 

liku tolim<*sniu likimu.
šią savaitę tek- nugirsti 

talkininkų žodi* apie. Rusiją, 
apie liolševiku* ir santikius su 

' tn šalimi.

Pripažino respublikas.

Praeitų SūVHitę ntiįįSviHušiu- 
; ji taryba prijmžino de forto 
visas nuo Rusi jo? atsiskyru
sias respublikas.

Tas daug reiškia. Nes •’v- 
har leis tų respublikų gyvim 
tojams drąsinu iMcridarbuou 
lipiu savo šalių ateiti ir pndč. 

1 ti stipriu” <l**m«»kratingus pa
matus.

, Be aliejouės. kiek palanku*, 
aiigščiausioji tarv 
ir de jure tas vi

Taikos konferencija (

Paryžius, va«. 24. — Taikos 
į konferencija ir toiesniai gy-( 
vuojn ir veikia. Tik iš čia ji 
(n-rkelta ijondonan, kuomet ■ 
ratifikuota taikos sutartis sn' 
Vokietija. *

Konferencijoje aptariami 
svarbų* klausimai ir paskel-: 
bijūnas galutinas nusprendi-1 
ma*.

Kaip praeitų pavasarį buvot 
v«*ikiama čia. Paryžiuje, taip 
šiamlie taikos reikale darbas! 

i1 •< IUMV.

Talkininkai turi kiek nesma
gumo atsišalinus iš taikos 
konferencijos S. V’alstijų at
stovams, kuomet senate už
trunkamu su ratifikavimu tai- 
kog sutarties. Bet tas nekliudo 
atitarti *varlH*.*niuo.*iu* reika-

1

Tie laikraščiai vieloje tai
kos tarybų pataria savo vy
riausybei sūdanti skaitlingą; 
ir stiprią armija; ir aną atrem
ti prieš bolševikus.

Socijaliriai, mivo keliu, prie-į 
lankiai atsiliepia apie Laiką,, 
di.-knsuoju apie sąlygas. Jie, 
sako, jog talkininkai toiesniai, 
negelliėsių Lenkijai ir šita pa-; 
liksianti vienų-viena priešais! 
galingesnį priešininką.

l-krainų diplomatai Vurša- 
vujr-ttatevėriaftkų vyriausybei ■ 
ir talkininkams notų prašydn- į 
mi, kad kuomet lenkai pradė
siu taiko* tarybas su lidšęvi ! 
kais, tad kad ir jų atstovai bu
tų priimti tarybosna.

Bolševikai koncentruojami.
I . *Bolševikai vi* dar koneen- 
I truoju savo armiją išilgai viso 
1 lenkų fronto. Patirta, knd at
siųsta septynios naujos divizi
jos iš Yu<leničo, Kolčako ir 
Denikino buvusių frontų.

Pasakojama, kad bolševikų 
vadai turi (ladarę pienus pra 
įlėti ofensvvą. jei nejmvyktų 
taika su l^enkija.

Suprantama, lie pavasario > 
bolševikai negali pradėti ėfon- 
ayvos. Nes tai* butų tikroji

I

JERUZALĖJE DAUG 

SNIEGO.

PASEKMINGAS ŠVENTOJO 

TĖVO DARBAS

Rymas, vas. 24. - Švento
jo Tėvo subskriprija gelbėti 
nukentėjusius vaikus centra- 
lim'je Europoje ligšiol davė 
5 milijonu.* lirų.

f ____________________

Iii*. ypač turinčius sąryšį 
talkininkų viešpatijomis.

Veikia du kunu.
VĄ MEKSIKOS,

su i

Įvyksiančios ar tik ne Petro

grade.

Revelis, va*. 24. — čia at- 
keLiavuaieji bolševikų valdžios 
atstovai pasakoja, kad latvių- 
bolševikų taikos tarybos pra- 
ridėsiančios, turbut, už de
šimties dienų Petrograde.

Pranešama, kad ir Rumuni- 
W •«. t.1 n * .«ja. luinsta piiv tsiavz su tno- 

ševiknm.

V ienas angliškų laikraš
čių korespondentas (Clii<*a- 
cago Dailv Neirs.vas. 23) 
tomis dieuotnis Maskvoje 
kalbėjęsi* sn Leninu. Leni
nas yra pasakęs, kad so
vietų Rusija padariusi tai-' 
kų su Eston. Gi taika su Ixit 
vija ir Uotu va ir-gi yrn 
užtikrinta.

WASHINGTONE PADIDĖ 
JO SKAITLIUS GY 

VENTOJŲ,

Yra 437.414 Žmonių.

numALšinrr kaulKaLAI 
BULGARIJOJE

♦

Bet kitoms šalims yra dar pa-. 
vojaus.

Jeruzale, va*. 13
ta).—Čia daug prisnigo. Susi- 
siekimas sii|iaraližiuota*. Pa
kilo skurdas ir grūmoja ha 
da*, Vyriausybė darbuojasi 
pagelbėti žmonėms.

Iftezico City. va*. 23. — Iš 
StdTėljrtHu vcFšnnų sužino

ma, knd Angliju atnaujina 
diplomatinius santikius su 

j Meksika.
Sakoma, Anglija atstovu čia

■ prudųeianti savo pasiuntinį iš 
(suveliu-' Kukis. liolx.*rtų Leech. .Meksi-

' ko* atstovu Anglijoje basius 
) gen. (’andido Aguihir.

saužmlystė. šiandie visur gi
Ių* sniegai, paskui Ims tik vie
nos klampynės.

Rimtesnieji žmonės sako, 
kad Itolševikų kariuomenė su-l 
traukiamu tik demonstracijai
su tikriu vaikiau išgauti taikų M0 ŽENKLELIUS (W.S S.)

EUROPOS CUKRUS 

AMERIKAI

Copenhagen, vas. 24.—Anot 
laikraščio National Tidende, 
vedamo* larylm* 20 milijonų 
.-varų cukrau.* iš Danijos pn 
riųsti j Suv. Valstijas.

PIRKITE KARĖS TAUPY

8ofiia. Bulgarija, va*. 20 
(suvėlinta). — Bulgarija* na- 
ėljnnnljnTn suslrihkime prem
jeras Stambuliaky pranešė, 
jog Bulgarijoj generalis dar-j 
lininkų streikas jau kaipir 
pa*ihniiręs. Tą streiką buvo* 
pakėlę soeijalistai rųdikalai. ,

Apie streiko pabaigų kalba 1 
nepatiko sorijalistams atsto- 
VMin*. Šitie imguio liuktJyli 
kaUiėti premjerai. Tnd šis 
neapkentę* atrisuko j socija-

tuzijazmą ir pasigirdo iaimi 
prielankių žodžių premjerui.

Kad taip, tad soeijalistai 
turėjo aprimti. Tr toiesniai 
jau netrukdė kalbėti preinje !

' rui.
Kitur grūmoja radikalai.

Kuomet Bulgarijoje npri- 
dirbta su radikalais (iHilševi-j 
kaiaj, kitose Balkanų viešpa- 
tijose bolševikai dar labjiius 
ima norimanfi.

Jų veikimas ypač atgijo.' 
kuomet pietinėj Rusijoj bo|

, ševikų kariuomenė įveikė gen.! 
Deni kum s|w*kA*. 1 asai fnkla* 
indiegė bol.M-vikains daugiau i 
laisitikėjimo savimi.

*rmLU; imn 1

ka»; ir paskui įsimesti nurnu 
nijon. tuomet daug pavojaus 
butų talkininkams.

Rumunija stipriai laikosi.

Rumunija prieš bolšvtiki/.- 
mą kol-kas stiprini laikosi. 
Pilnai pasirengusi pakelti he- 
gnihMingą knrę pririš 
lK>lševiku» ir naminius 
kalus.

Pastaromis dienomi- 
nų vyrinu-ylM- paskcllkč 
lizocija Dohrudžos
joje. Daugidis jaunu vyrų, di
džiuma bulgarų, atliėgn Bulga
rijon. kml išvengti kareivia
vimo.

Ruuūmijn ruošia -tiprią nr- 
..r _ _

• įriHz* • tie* « a it «a/*>

kurie ki-inasi įsibriauti Besą- 
rabijon. gi iš ton (raėioą Ru
munijon.

šitam Rumunijos 
gelbsti ir talkininkai 
talkinu 
gaišimi

rnmj 
radi-

rtunu- 
mob*- 

provinei-

I —»— r* ’4T* •
“Gerbiamieji, ansivaldykite. 

Gi jeigu to nefiadarysite, mes 
jus visus sukimšime laivan ir 
pasiųsime Leninui. Tuomet ži-*i 
nokite*!”

Šitie zodz.ini

Nes ka- sukiršino sočijaUstus. Mėgino 
vyriausybė turėjo «u- jie pakelti trūkimų. Bet pre 

mioro pusėje parirvtdč didžiu-
*♦••♦• M ***«• *«g|«

• • ii. ■ f .
pastarojo renzo, sostinėje at
rasta 437,414 gyventojų. Vadi- 
nr>i, nuo 1910 metų gyvento
jų skaitlius primigo 106.345 
žmonėmis.

C»a gyventojų skaitlių padi
dino praeitoji karė, 
rėš motu 1 
traukusi čia dešimti* tukstan-

J--k:-.u.b-• ••-•%*«b.••••• •♦»«*■»•»* «» *
j valdiškas įstaigas. j publika. Pastaroji išreiškė en- pagandn per

dar itibjftit

♦ »••••— »*«-«r •»<*■•••»••*• .....

nj»*ireikšti ir pačioj Turkijoj. 
I* Kon-tnnt imųtolin praneša- 
n ui, kn<i *u rusų bolMVikni- 
inia sėbrauties jnunaturkini.

.lannntiirkiai yra tos nuonm- 
tu ., kad jie noo lalkininkų ki
taip nepasiliuoenosią. kaip tik 
su bolševikų J ui geibo

SuprantnuiH, ro*ų bnl*e.
1*4w ««« ■••••* •<»•••*♦•• J*** *•'*** *^ *’•* «••• • U IJ. TJ

per Kau

Taikus konferencijoj dabar 
veikia du pnnripaliu ku- 
nuJ«
I^rmiansin — talkininkų am

basadorių tarybn. šitoje da
lyvauja ir Suv. Valstijų am
basadorių.-. lad tik kaipo pap
rastas tėinytojas.

Anglija ir Italija repr»*z<»n- 
tuojama savo amluisadurįų. gi i 
Prancūzija trijų žmonių: pre-! 
nijero Millerand, Paloologuel 
ir JhTtladot.

Šitų tarybą negnJinui ]mva
dinti egzekutiviu kunferenci-Į 
jus komitetu. Nes ji nedaro [ 
pamatinių nusprendimų. Tūry 
Imis susirinkinuii nvreguleriai 
vedami.

Paskui kita* taikos k<in- 
ferencijos kurias tai augš-! 
čiitusioji taryba. Jon ineina 
lik vieni Anglijos, Prancūzi
jos ir Italijos premjerai.

Premjerai kol-ka< susirinki- i 
r T> a —---- I a — - - a

ma. veikiai pendkehię llv. 
man> pa-kui Paryžiun ir vėl 
I jondonnn.

Augščiaurioje taryboje taip
pat neal.-luvaujatuo* Suv. 
Valstijos. Neturi net tėmyto- 
jn.

Atlieka didelius darbus.

šiandie taiko* konferencijo
je atliekami svarbų* kituomet 
nejMihnigti darbai. Rišami. Im> 
iu. nauji klam-imni.

j
I

I liucija. šalie* vyriausybė, gin- 
liuniusi nu<> liolševiky, nepia- 

į veda jokių agrarinių reformų. 
Ir tnomi pakenkiu (uiti sau.

X **ti l,*4 • •mhHHhrtih • *•

Fius lengva 
e sukilimo, 
lažndeta žt’m.

liejimą*

SU- 
X i’b 
i lt 
ne-

veikime 
Ne* ir 

vnrhu pra- 
veikinui.

Pramatoma revoliucija 

š«vn keliu, P ; 
Imi lengvai gnh pakilti ravo-J

~ ■=Jvba pripažins 
iešpatija*. 
t-nrija !

člnn-uni taryba')’ -blip-laip iš
rišo keli* suveltus klnmdnms, 
|talieėixn«*ius Turkijos likimų 

Tik Fiume klausime staiga 
jiistota. .\’w prezidentas W il
su na- nc-utinka su talkininkų 
nutarimais. Reikalauja, kad 
Italija perdaug nepuri pelnytų, 
gi Jugoslavija kad nebūtų 
nu-k riausta.

ŠIANDIE ALDERMANP 
RINKIMAI.

šiandie, vasario 24. Cliica- 
goje įvyksta bepnrtiviai nj- 
dermanų rinkimai.

Balsavimui vietos atidary
tos nuo GJM) ryto ligi 4:00 po 
piet .

šiandie bus išrinkti ultfcr-
innniii 2(>-se vardose. Liku- 
*»<»«<• u ardose įvyks spetdjK- 
liai rinkimai balandžio pra
džioje.

Hv aldeniiiinų rinkimų pi- -4 
lieėianiM pasiųloma lmlsuoti 
pietinių (tarkų Imnilsų išleidi
mo klausime. Reikalinga 20 
milijonų dolierių pagrąžinti 
ir [tfigvrinti miestą.

1

PASIŽYMĖJO BRIGHTON 
PARKO LIETUVIAI.

Praeitų sekmadienį Bngli- 
ton Parko lietuvių kolionijoj 
apsilankė K Misija. Įvyko 
skniiiiiigus *u m rinkimas. 14, 
Bonų (larduota už $21,(1504*^. 
šauliams ’-nrinktn $113.2d

ORAS
VASARIO 24 1920.

’T"4 ~ I *II*4*’*f •.”*•11V M, <4* « I
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FREMl MERATOS KAIMAI 
CJUCAOOJ IR rtsniSYJE:

Mvtani- ..
I*n-r| Mrty 

SVV. VALST.
Mruini- .. 
PumM M.-Ių

Prenumerata mokiai iAkalno. Įni
kę* skaito*) nuo utslrntymo dieno* ne 
nuo Naujų Meto. Norint permainyti 
adrese rtaada reikia priausti lr 
adresai* Pintini geriaunta siųsti iiper. 
kant trasoje ar expres<* “Money Or- 
dw" arba Įdedant pinigus j regia- 
truota ln.Uką

:JDraugas” Publishing Co. 

1800 W. 46th St. Chicago, III.
Trlcfoaaa McKtelry <114

jus lianai. Bet jau nedėhob va- 
kare, vasario 15 d., kun. Žilius 
apsirgo. Šiek tiek pasveikęs jis 
išvažiavo j T—xą ketver
ge, vasario 19 d. Visuose dar
buose, priėmimuose ir susirin
kimuose dalyvavo tik pp. Vi
leišis su Žadeikių. P. Vikiais 
išvažiavo iš Chicagos pėtnv- 
čios rytų, vasario 20 d. P Ža
deikių darbuojasi dar tėlLnus. 
Norėtume, kad jam pasisektų.

Abejojame, ar galės Chicaga 
išpirkti Lietuvos tomų už mili
jonų dolierių. nes žmonių pri
pažįstančių savo lietuvišką tau
tybę mus mieste yra tiktai 40 
tūkstančių. Tiek išeina sulig 
šiometiniu surašo. Bet turime 
rūpintis, kud pasiektume mili
joną. nes tas didis uždavinys 
yra mums paskirtas.

Kodėl mokame $15 
už porą čeverykp.

Įb

• t• t

Ką padarė Chicago*
je Lietuvos Misija

Didėsės koriteracijos gabia?" 
moka išnaudoti žmones, o už 
tokius nete i Mainus pasieigi-

>•
inu* duoila įvairiausių prie
žaaėių. Daug iš šių priežasčių

Jau suviršum savaitė pru- yra pasekmės neramaus eko

slinko nuo to, kaip Lietuvos nominio stovio, l»et daugiausia

Misija atvažiavo j mus miestų. tni lik tušti išsikalbi liejimai.
Jos ntsilankMiio nauda vra ko-• •

kuriais norima apdumti visuo

leriupu. Pirmutinė ir tiesioginė menės akis. Pu prastas puvvi-
dys šitokio lobimo vra čeve- 

i rykų kainose. N’uo lietais I. 
•- J«“ .<>. . ......

'pakilu virš 15(1'J. Ir kas-gi

buvo Lietuvos Laisvės Pasko-
«O» nukėlimas. Tas tikslas j::Ui,.., . , .
m., i. - • i. . • • i- 11914 iki sausio 1920. <-evervkai beveik pasiektas, hu-gi galime |.

- jj apsvarstvti. . , . ,

f
,, . . .. , H*er priežastis! Trumpai pas
1 anUvu^"...- Mms pr*--varl ki„„. sį klaUfil„„.

.; Jfiaua, a.vaz.m.jaut. N. „■j, j tri,. daH.. ,, (M„. 
»iwk. Tu»n oi Lake laiu tyčiai.,, 
fc surengtame vakare pardiiui i nx
■kt-li.- Almilie dolierių. AI p ijai 
atsilankius tu pati kolionija 
vienu vuk., vasario 16 išpirko 
už 20.50(1 dolierių. Prie Aštuo
nioliktos gatvės buvo pasise-

E *

----------  o-................. ......
kęs vakaras, kad parduota ta-
■ ark It'F *FtAW>A -»t A’lS-Zllltll

k

rK

j2) Dnrluk- 3) Pardavinėjimas.
Suvienytos Valstijos odos 

[imtina iš naminių ir iš sveti
mų šaltinių. Karės laiku ne
daug k<> galėjome gani i 
svetur, o dar mažiau karei pa
sibaigus. Vienok skaitlius per 
1917. 1918 ir 19)9 metus j-

5'*»

S 1H> nž V,™, tuk., .-O vitAum. I (VvprvkanM (.„Hti,,
Misijai ntvažiavus tos pačinsii.................... 1-------- ..v
kolonijos lietuviai išpirko už 18 1 
tūkstančių su viršum.

Mildos svetainėje vasari** Ki‘
d. prieš Misijai atvykstant 
U|WL£ bouanis pirkti buvo n»- 
augštas. Misijai atvažiavus nj 
hunų i spirk t h už Ki tūkstančių. 
Toje jiačioje Bridgeporto k«<h*- 
nijoje vasario 20 <1.. Kv. Jurgio 
jiarnp. svetainėje išpirkta už 
32 tnkstančiu dolierių. iš to 
bridgeporl iečiai įgavo lokio 
U]m>, kad žada varyti iki H*H 
tūkstančių. Norėtume, kad 
jiems pasisektų.

Neturime užmiršti kilų Ulii- 
ragus ir apylinkės kolonijų lie
tuviu*: (’icero, W **st Si*lc.

šitaip stovėjo: b’32.532.449 sva
rų, 406,0Il,ti92 svarų ir 384.- 
057,219 svarų. Bet kiek išgabe
nome. Piniginis skaičius maž 
daug skambėtų: 1917 metais— 

! $142.853397, 1918 metais — 
1919 metais — 
Sulyginus išgą

sti i gaba
linei ro- 

1919 melus

skaičių 
skaičiumi 

knd js»r

*■ 
*z

i f

North Šitie. BrigJitun Park. i
Boselandas. Ciceroje surinkta
su paŽK>iėjini»is apie 16 tuk-
BUuičių. Tiek pili \V«*st Siuėjv.
North Side buvo surinkus 4
tūkstančius pi rinii. siib.iloje.
vasario 21 »1. surinko 12JMM. tai
ji turi 16 tūkstančių ir pusę. 
Brighton Parke surinkta upie 

i . 22,0011. Visoje Chicagoje iki 
šiol Lietuvos fjusvės tomų iš 
pirkta už 130 tūkstančių su 
viršum. Tai Misijos ai si lauki
mo vaisini. Jei ne tas atsilan
kymas. nebūtų iJervita imt 30 
tūkstančių.

. Kita Mitojut* atailank;. luu 
e. naudu yra |iutrij<*tiznio .-ūkeli- 
jį Mins. Trecia nauda vra licfiniu 
“ vanlo išgarsiniuias svetimtau- 

čmm>. Ketvirta nauila—sueiii 
į į pažintį su <ii*ižiaiisiais \i<-ti- 

g, tiifita buukuis, kurių kiipilaisi, 
gal, kada nors jmtarnaiis Lie- 
tuv**? reikalams.

Misija, matomai. m»rėjo pa
traukti prie tomdro lietuviško 
darbo ir sočijulistur. dėlto jip. 
\'ilviši.-» su Žadeikių aplankė 
*’Naujie!ių ' r'siakciją, Nora 
nematyti, knd kns gera butų iš 
to iž»*ję. i*ct aišku, jog Misija 

kuogenamon* tikslas. 
i**s darbuos-* i hraagoje 
Ižiu dalyvavo v»si :iy*

L

Memorandumas Lietuvos 
Misijos.

DRAUGI

I ji i kinoji Lietuvos Valsty- greitu laiku išsitars už Lie- 
bė< Valdžia pradžioj šių me-1 tuvos valstybės nepriklaufm- 
tų yra pasiunlusi į Suvieny
tas Amerikos Valstijas speri- 
jalę Lietuvon Misiją, kuri pri
buvo M'ashingtonan sausio 5 
dienų. Misija susideda iš tri
jų ypatų: Jono Vileišio, bu
vusio Finansų Ministerių, Ma
joru Povilo Žadeikių, buvusia 
karo Ministerio ir Jono Ži
liams buvusio nario Lietuvių 
Delegacijos prie Taikus Kon
ferencijos Paryžiuje. Misijos 
pinnininliti yra .Tonas v nei 
šis, kuriam Lietuvos Valdžia 
yra suteikus ypatingus įgalio
jimus delei generalio atstova
vimo Lietuvos valstybės rei
kalų Suvienytose Valstijose. 
Nors iki aidi Suvienyto^ Val
stijos nėra dar prip.tžinusios 
Lietuvos Valstybės ir jos Val
džios kaipo nepriklausomos 
valstybės, tečiau Lietuvių tau

mybę ir nustatys tvirtus pa
matus nuolatinio draugiško 
susisiekimo jininos Lietu vos 
respublikos su Amerikos de- 
mukratinga Respublika. Susi
laukti tokio pripažinimo yra 
svarbiausiuoju Misijos sie
kimu. FžnttsgSsir.; prpkyboHr 
finansinių ryšių su Suvienyto
mis Amerikon1 Valstijomis ir 
pripažinimui- JUiotuvos respu
blikos kailio nepriklausomos 
VnMylies, Lietuvos Misija tui 
garbės atkreipti atydą į se- 
knneius momentus:

1. Geografinis Lietuvos 
Padėjimas.

Lietuva vra viena iš di
džiausiųjų Pabaltijos Vakty- 
bių. Lietuvos Valstybė# terito
rija. kuri yra etnografiška 
lietuvių tauto- apgyventa.

ta |«ir šį |*H-aiilio karų nuo
Surienytų Valstijų yra aptu
rėjus didžią (uigelbų per H uo
re ri o Komisijų, nuo Amerikos
Raudonojo Kryžiaus ir Ih* to
gavusi nupirkti kreditan įvai
rių prekių, o ypač amunicijos

lipimu iki 1215,(MM» kilometrų,

: $92,320,272. 
$180.000.000. 
benimo 
ninio 
do.
įgalinimų buvo tik pusę ne
gu jier 1917. o iš*galaminiai 
už dešimt milijonų dolierių 
vertės dauginu negu per 1917. 
Nors Suvienytom* Vnlrtijoue 
yru užtek linini odot* visokiem* 
reikalams, tik jos nematome, 
kaip kati nematome cukraus.

delei apvilkimo Lietuvos juu- 
uosios urmijos. Tutlel pirm jau
siu Lietuvos Misijos siekimu 
yra išreikšti nuo Lietuvių 
tautos jiailėką už tų, kas A- 
merikos valdžios ir tautos 
jau buvo Lietuvių tantni «n- 
teikta.

Toliau dar prieš karą Lietu
va pirkdavo dang įvairių pre
kių iš Suvienytų Valstijų ir 
dabar, susidarius jmstoviums 
aplinkyliėms pramonės ir pre
kybom plėtojimuisi, Lietuva y- 
ra reikalinga daug ]>rvkių.ku- 
rių ji negali gauti nė Vokie
tijoj, ne kitose valstijose, o 
priseina jų ieškoti Amerikoje. 
Todėl užmezgimas nuolatinių 
prekylms ir finansinių ryšių su 
Amerikos prekyba® rinka yrn 
antruoju svarbiu Misijos sieki
mu. Pagalinus susitvėrusi Lie
tuvos respublika, pajiegttsi 
sutverti savo pastovią konsti
tuciją. savo valdžių ir savo 
kariuomen**. kuriai pasiriekė 
netik atsispirti prieš lmlševi- 
kų įsiveržimą Lietuvon ir 
juos iš savo teritorijos išvy
ti už Dnugnvos iipės, bei ir 
počhis vokiečius, knrie jx»r 
keturias karo mėtus lmvo q- 
kupavę Lietuvą, iš savo kra
štu išmušti, liko jau de facto

I

bulvių ir t. t. Profiteriai už-
rakinę laiko juos, iki vėlyl»*»s-
liium laikui, kuomet galės imti
tokiu kaina. kokiu jie norės.

Mini.- laikai- ką girdi, kų nr.
liet “duris* • f pnstalsi- nrprn
lenkia nei vienu. Ijduii daug
kaltės užmetama aut durim 
orguinzneijos dėlto, kad ji 
reikfllaiija tiek, idant užtektų 
išmaitinti šeimynos narius. Sa
komu. kad viekus k|la dėlto, 
jog darbininkai mm dauginu. 
Bei j *ažin rėk i n a-

Liejas* (914 metai 
uos purus čeverykų 
kainui u 60 
dirbtuvėje kainavo $3.30. Pu-
dtdinę 60c. į $3.’i0 matome, 
kad daria* išeigos iitah’idrtvu 
tik |jenkta <iaiir visos kainus. 
Ar šis skaičius jmkįlo per 
1919 .’ Taip. \ irtoje 60c. po

pripažinta kaipo nepriklnusn-
ma vaistyto'* Anglijos, Prancū
zijos ir kitu valstybių. Misija
yra tos nuuiHpnėa, jug ir Su
vienytos Valstijos, kame gy-
vena apie 7to1.(XM) Lietuvos
išeivių, lauk iaiič i ų Lietuvos
n»*pri k lausom.vto*i pripažin irno,

atgauto uuiyvuy &u wmmiį» 
Pažvelkime j niusą lietuv 

tautų. Mus Šiandie 
keturi milijonai gyventojų. 
Kiek untoų tauta prarado tn- 
vųjų, statistikos neparodo. Bet 
tų žuvusių buvo apie dvyliką 
milijonų. , lietuvės motinos 
gimdydavo minus ir dukterie 
jnoF mažus nešiodavo per die 
nas aut savo rankų: pankui už
augi nusius aukodavo sveti
miems : rusams. vokiečiams, 
lenkams ir kitoms svetimoms 
UGtvfiii.

Tos tautos gavusios musų 
tvirtų vaikų mokėdavo pasidi-

etu iicgud pi uuu to to<u- 
inaitinti ir radaro sodžiaus 
proletariatą. Kasmet iš jo tar
po ir visai bežemių valstiečių, 
kurių yra iki 20% virų gyven
tųjų iškeliuuduvo svetur didis 
darbininkų akaičius. pavyx- 
džioi prieš karą nuo 15-20 tuk 

• stančių darbininkų. Vidutinis 
i nkh susideda iš ūktų nuo 10- 

30 hektarų, kurie sndnro apie 
6O9r visų ūkių ir apima apto

> 40*?f visos žemės. (Didesnis 
ūkis, virš 1000 hektarų, ap 
ttrtB «t»s t’.«^ < traj sa v i st v ViTJ « 
ūkių, nors viso žeim> valilb

’ apie 20$J). Tint ukfainkų niuo- 

j krato ne tik išsigali, išmaitiu- dhuoti jato ir šiandie dar teto'- 
jli, bet dalį savu produktų 
iii.ildiCMlU į >A*lp 
krašto produktais yra ūkio 
produktai. IJetnvn ekspprtuo- 
davo prieš karų įvairių javų 
nemažiau kaip ant 10 milijo
nų rublių, įvairių gyvulių ant 
8 mik ir parduodavo miško 
ant 25 tnil., išviso nnt 43 mi
lijonų rublių, tuo tar|»n visas 
Lietuvos importas siekdavo 
nedaugiau 20-25 milijonų. To

I

sigiiin Šimkv\ičims. Mickievi- 
Hlvu.-'* lucikU jr 4b. - __

Ir šiandie dar priešai nori 
jiaglemžti mus žemę ir mus pa
čius. Bet nm.- turime mokėti 
gintis.

Priešai, išskėtę nagus nori 
ant musų kaklo užmeni i virvę 
ir pasmaugti. Bet Lietuvos 
veikėjai žino ką daro ir žiuri, 
kad nepražudžius savo tautos.

Mums Amerikos lietuviams

UUlf'j

kuomet I-a t vi ja arba Lcttonia
apie tik 65.009 kilometrų, 
Estonija apie 5.> kilometras.

o

Jeigu žinrėti. jog Pabaltijo.*
vrtlstvbės
Itin ilsiais

kiu budu jm'tini* užsieny im-
landas siekdavo nuo 18 iki 23
jnilijonų rublių, žemės išnašu-
laas ir ūkininkų (teinąs leng

šiandie vieno trūksta, kad tų

gali pasilikti svar-
susisiekimo įran

kiais tarp Amerikos Suvieny
tų Valstijų ir plačios Rusijos 
valstybės, tai-Lietuvai, kaijM) 
transito šaliai, ši funkcija 
labiausiai tinki Ji stovi arti 
dviejų nenžšalomų • Pabalį i jos 
uostų Liepojai*'* >r Memelio ir 
geležinkeliais mm šių uostų 
susisiekia su - vidurine Rusi
ja via \’i|f»fŲ^.\r*n^k ir ra 
jiietų Rusija via Vilnius Ba 
rnnovičiai. Didžioji dalia viso 
Rusijos importo ir exporto ėjo 
arlia per Idepojų arija per 
Virbalį į Voliiriiją, koksai ke
lias dnbar galėtų eiti }**r 
Lietuvą. Jeig& Lenkija, kai 
)>o atramos siena tnq> Vokie
tijos ir Rusijos gali likti tiiv 
kamiausin transito šalimi de
lei prekių, gabenamų iš Va
karų Europos Rusijon. tai Pa- 
haltijos Valstybes, susisiekian
čios, Baltijos jura, gali patap
ti svarbiuiisioinis transito ša
limis taq> Rusijus ir visų kitų 
Šalių, kurių tik prekės gali 
būti Htgalkeninnos į Baltijos 
jurą. Pa!*altijos vaistyto’**, o 
tarp jų pirmoj vietoj Lietuva, 
j*a«olhro R*i<jj»»s prieangiu; 
kas į neis Lietuvon su savo J- 
taka. tas plieks ir Įiačią Ru
siją su savo prekėmis.

Toksai geografinis Lietuvos 
padėjimas verčia Lietuvą ieš
koti prekybos ir finansinių są
ryšių suMI viilstyljėmis, kurios
juromis gali atgabenti savo
pr>*ke« į t to ti i jog. jutą, tw l«r-
— • f / -pu kaip l.**nkl jai pravartu
labiflusiiti alsiveftdėti į konii-

vai gali būti padidintas, jei
gu Lietuvos ūkis galėtų gauti
tinkamų agrikultūros mašinų
ir artifirijalių trąšų. Prieš ka
rą agrikultūros mašinos iaų 
buvo plačiai gabenamo^ iš A- 
merikus, o dalrnr, pabrangus 
gyvąjam inventoriui, kurio 
skaičius laike karo stimaže.io, 
tų mašinų raikidifigmuan di
džiai padidėjo ir lengvai ga
lėtų (takelti Hiit keletu mili
jonų dolierių agrikultūros ma
šinų importų. Lietuvos pramo
nė prieš karų buvo vos tik 
prmledanti dygti; visoj Lietu
voj prieš karų būvu »|>ie 5»- 

<MM> pramonėj* įstaigų, kurių 
metinė prodnkeija siekė apie 
60 mil. rublių c jjačių darbi
ninkų skaičius ne viršijo 150,- 
000 žmonių. Lygiu bildu ir 
tolti prekyba buvo tik vos už
simezgus. Lietuvoje buvo ne
daugiau 25.01X1 įvairių preky- 
l»O8 įstaigy, kurine darydavo 
metine* apyvartos apie 150- 
21X1 milijonų rublių ir suteik
davo kasmet apie 15 miL gry
no pelnu.

Toksai siljiuas pramonės ir 
prekybos išsiplėtojimua pri
deri* ju ne tiek nuo stokos pro
duktų išdirbitmd ir atatinka
mų sąlygų, l»et daugiausiai 
nuo vedamos Bus i joj politi
kos, kuri nedaleido tai pra
monei ir pivkybai tinkamai

Lietum buvo už-vystyties.
įvairiais išdirlriniaisversta

tai iš Viukietijoe, tai-iš pačios
Rusijos. Pavysdžiui ant visu
išdirbinių iš medžio buvo Vo-
k irt ij<.M užzlrti tai]* augšti

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo fr Derifitiny Mokykla.
Mn*ų* istMHA a mokymo būdu Jv« 
trumpu laiku Itaokmio vl«o ama

lo.
Mo« turimo dtdiUuatua Ir c«rl«a- 

•1u» kirpimo, d«wl<uln* ir Mūvimo 
•kyrlua kur klokvionaa gauni gerui 
arakthum boaintoklnAkaum.

Vtaaoon aturtalio «.kyriuaoa tuaMaoa 
varomo* oloktro* Jlega.

Kviečiama kiekviOM •tolti bHa ka» 
ktuo laiku, diena ir ar vakaram, pa- 
•m urėti ir paalkalbMl dėl Hlrgg.

Panerto daromo* autis m lema. v|- 
Miliau. ir dydtio ;• bei kurio.

l»e N. STATĖ STHEET. CHICAGO.

MA8T& i>B8i€wnra 

SCHOOL.
3. F. K«nlffca,-

Kau>pu-> l*i.u u u, -ui l-tu lubų. - - ■ • . Mt. — m. —

priešų žabangai suplyštų, tai
ĮMtopiatimo ir noro Ih* apgali* 
lės dirbti išvien. Savo vaidus
titrime mesti į šalį ir stoti pen
tys į petį gelbėti tėtfynę Liktu-
vą. %

Jaunimas užgimęs Ameriko- 
o* turi ludito šiandie ir eiti ircJ 
bėti tėvynės.

Jei tas jaunimas ]iakels savo 
baisą, prakalbės į Irietuvos 
priešus, tai tų priešų jiegos su- 
sitpnės ir brangi tėvynė Lietu
va. kur galvas padėjo liūčiai,, 
sennHisi hns švieei ir litiniingn.

I

Dr. G. M. GLASER

♦

LIETUVIŲ KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE.
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančios reikalus:

1) Siunčiame prekes ta vorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į 
Lietuvų ir kitas šalis;

3) Valiuojantiems Lietuvon 
parūpiname paspartus, Įeinu, 
affidavitns ir t. p-

4) Vedame žemės ir Huto
reikalus Lietuvoje ir čia;

voje-

Praktikuoja H matm 
OtMM »1« So. Morfun (R.

Kerte M ru M.. CUkago. UL 
SPFX?UA14»TAJ» 

Moterttką. VyriAkų. taipgi chro 
alikt) ilgi).

OFlHd VAtiANtM***: Nuo * ryto 
IH lt. aus 4J-HU S ra net. auc tm a. ♦i •. ± a u , ,

Iki I vatlAgdal ra.kar«. i
Nodėliomu auo • iki S po p4V_4 
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Dr. P. P. ZALLTS
LietntB Dtatūtu ’ 

•M
nUMO*l • M • Mkar*.

*

JOSEPH e WOLON

4

5) suieškome gimines Lietu

ftl AMtUiri a*# — ■uim

turimu, ypač už 
kurt interesuoja

Skiriamas Koperadjos Reikalams.

La-ttiviam^ laimi pravartu sndpnž.ih«i a 
nantienis prekybą ir pi

laiškais ir ypatiškai beatiygi-
nimo.

muitui, kiąi Lietuva l»-galėjoncnlslia- Kiiropois \nlstijas. 
Iš to supnintaina. delei ko 
Pranelis, labinusiu interesuoja 
n Lenkija, u Anglija rupinusi 
Pabaltijo* vnlidyBėmi* ir Lie
tuva. Reikia tiftHK. jog ir S'tt. 
vienytu** ViilsUjo* neužmirš 
)i»didirrti savo įtakas Pabalti
jo.-' vaDtyliės,. ir tuomi ir pū
čiui Lietuvoj*’. *

II. Ekonomisto Lietuvos 
Padėjimas.

Lictiivn yra ūkininkų šalis. 
.Ii apima lyuų ir derlingų že
mo plotų, kuriame dirbamos 
žem«> ir pievų yru iki 5 mil. 
hektaru, o miškų apie 2’į mil. 
hektarų. X» naiiuu pusei šių 
miškų prikloiiM) Lietuvos vh| ( 
-1ylw-i. kuri kui-iiH-t iš jų gali 
Ih* naikinimo punluoli miško | 
iš imt u ralio priminėm ant 2ti Į 
25 milijonų rnhhų. Viąn dir-į 
bailieji Ž4*im |M<talinnma tarp j 
:kgi.iNNi ūki 
išpuola ant 
hitu 10 be 
linu uliniu

Turint svarbių reikalų vi
suomet kreipkitės prie:

BALTIC CONSULTATION 
BUREAU 
f

106 W. Motfrce St., 
Chicago, Iii.

Telefonas, Majestic 8347

Valandos noo 9 iki 6
Nedeliomu nno 10 iki 2

gabenti medį į Vokietijų tik
tai kaipo visai neapdirbtą. 
Vokietija buvo įsteigusi Lie
tuvos pasienyje daugybę savo 
lentpjūvių ir kitų medžiu pro
duktų Hjehrbimui, kuriuos 
galiūno i kitas sulis.

(Daugiau bus.).

iwgu piruię
nr tai tiesa.

• turo ne
darbui* 

Čeverykų js»ar.

kokią rolę 
lošia šiunie

1 ‘akinus \-

ir kad ;>er 1919 metus vietoje 
duoti didesni nuošimtį visus 
kainus darbui, darliMs gauna 
muzonj nuošimty 
karės.

Svurlm žinoti, 
'‘pardavinėjimas” 
čeverykų reikale,
kiine ką Hnrrard Universiteto 
Ištyrimo Biurą- apie tai Miko:

** Abclnai. |«Hrf|av>m*toin
I pelnas jier 1914 metu*- buvo 
tik pusę vienu nuošimčio. Per 
1919 |mrduvinčtojų |h*Iiuu> y

vi

m* yr» ma- 
i čeveryaų 
11UJ. .tai UU1,

c

jh šešta- :juošimtis.”
Kų reiškia šeštus nuošimtis 

sulygtuos >u trijų šimtų nuo
šimčių |h-Itju. kurį odos korjMv 
racija itauim?

l'žtat matome, kad ir musų 
ivverykuose atsikartoja lūs 
puts, kas visur. KorjHinicija 
visuomet ganos visų pyragų, 
pardavinėtoju*'džiaugiami šmo
tuku, o darbn>- minta trnpini>

I

ijohų r oblių, 
žemė

i
į autoji narna tarp 
ir kurių iki -»3v 

uk>ų« tUOHČIŲ U*H
Uahj. Tie. im 
k u cluokrniA.

KUR MUSŲ TtVYNt.
/ *•

Našlaičiai vaikai ieško savo 
tėvu. .Iu neradę žijstn svetimo
se bangose. Atusų-gi tauta anni * 
dic ieško saro vaikų, žuvusių 
įvairiose tautose. Daugelis jau 
išgink* jos liatsa. Kiti jos 
šauksmų ir meilės dar vis nesu
pranta ir slapsto* įm* avetimaa 
l»aslogr>. užmiršę savo brangių 
kalbų.

Airių preaidentu Ih* Vah-ros 
sekretorius uoidcn vieną knr 
tų sakė, kud Ai n ja |w*r septy- 
tnaMiešiniiis metų pražudė še- 
•is Hiiirjomif tautiečių. Hiau- 

. die ji teturi keturi* 
‘Iijon<» gjventujų. o

LAIKRABTI8 I* LIETUVOS

Turime 2 ir 3 n. po 20c. su pririontimu. 
Aba num. uš 35c.

••DRAUGAS” PUBLISHING CO
B 1800 W 46-U Stnwt, i
'->!tniitmiiiiiu!iNiinmmuinin:ij:i:>Himiuniii<HmimiiuiuiiimmHi1



PIRK!PIRK!

1

l

PIRK!

Lietuvos Laisvės Bona,
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ

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

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

DKTROTt MICH

REIKALAUJA.

*•

g ohaugas

PROTESTO SALSAS!

Mes. Barine, Wis. įvairių lie 
tuviškų draugijų labdaringų ir 
politiškų atstovai, sksitliuje 20. 
atstovaufhinn 10 organizacijų, 
susirinkę išvien veikti musų tė- 
vynėf, Lietutoš naudai—Lietu
vos l^aisvės Paskolos bonų 
pardavinėjimui ir dirbdami 
]»h'iins pasekmingiHUsiaui nm 

darbo varymui pirmyn—at*

muiua. k įsupuuuaubiai vaidin
ta iktai linksma trijų aktų ko
medija “Gyvieji Nabašnin 
kai.” Iš scenos mylėtojų-lošė 
jų laimi visus savo komizum 
__ ________ i “ftundaktario” 
rolėje K. Krištapaitis. Kiek 
sykių Krištapaitis ant estra
dos pasirodė, tiek sykių žiuri*- 

? tojams iŠ juoko net šonai braš
kėjo... Tarno “Tn ’o” rolėje J. 
SartkHs atrodė tipiškai ir savo 
užduotį atliko gūrai. A. Sida- 
ras “Žindulio” rolę atliko ga
ila sumaningai. "Marės” rolė
je, O. Meldažiutė atrodė natū
raliai ir lošė gerai. F. Stiuke-

Musų įvairumai.

.Mum? kolonijoje įvairių ntlh- 
ūkių u prašymui yra išrinkti’ 
tam tikri korespondentai. Bot 
ariu jųjų apsileidimui Šių metų 
musų kuktuijos nuotikiai didn- 
rgščiu akiltys** nebuvo pažymė
ta.

randame vienų svarbių kliūtį Knn. F. Kemėšio varduvės.
skersai raust) kelio stoviurjų. - rtfbMfl 25 d. Virtb kaipo advokatas, būt

MERGINOS.
I(> metų ir mivirš. prityrimai nr 

reiknlinirn* $15.ŲO j savaitę pra
džiai. Greita- pnkvlimas. Germ 
darbininkės pili nždiibti iki *20,U0 
savaitėje į š»ii* iiiėneslu*. Geros 
darbo sulygo* i 'ufricria ir klinls* 
kanibanai. AtMMiukite:

R. R. Donnelly & Sons Co.
21 Street ir Čalumet Ave.

Paimkite Coltaco Grovc k«ra Iki 
21 Ir pMiiklt <lu bloko* | rytu* t>**- 
kui rimu* t>li>kn Aiaurlua aukoki
te prie lUIliiH luttnMŠ 21-roa gal- 
i-** ąUiąUo*.

kuri imiftina. trukdo ir krukin 
uiuoų iMautfuuo mubv mokyklos vaikeliai, po vad.
siiiams. todėl » im»kelhia.ne ^.,1,; .Vatandjnriv,
viešai. ....

r Yra nmsų brolių kritusių
į. nuo rusų bolševikų šautuvo 

\ T kulkų bei durtuvo ginant Lie 
tuvo- šalį Hue užpuolikų tdo- 
nn esame pasipiktinę: lx>lšėvi- 
kus skaitome godišiais, trok
štančiais svetimo žmonių krau
jo ir gyvasčių; kitų tautų pa- 
vrrgi'ja'iH ir asmenimis buvu j 
šiais pu despotiška caru v».ldžiti 
metaŠimčius neturėjusiais pro
gos apsišviesti—ignorantais.

Dalis musų lietuvių čia. A* 
menkoje, pasivadinę bolševi
kais ar komunistais, yra akli 

x pasekėjai augščiaus minėtų ru- 
-----  - “ .~ų, rvuT.trG S J»v atTuglu” VmKJ- 

kiais budais ir visokiuose žing
sniuose remti.

Čia, Amerikoje, būdami bo!-

I

ševikai. negali pavartoti šautu-, 
vo ar kardo prieš mnsų bro-> 
liūs, kariaujančius Lietuvoj 

!y<1' nė prieš mu.- dii liaiičiu.s Lietu-

i-engė puikų vakarų pagerbi
mai varduvių virtinio klebono 
gerb. kuo. F. Kemėšio. Vaka
rėlis buvo labai gražus. Ko čia 
nebūta ? Buvo perstatymų, dai
nų, pasveikinimų, drilių ir Šo
kių. I.abiau*iai visus prijuoki
no brt domų atkreipė tai dribai 
“Kepėjai” ir “krepšys.” Ne
blogai išėjo komodijėlė “Moti- 
nos ftv. Stebuklai.”. Dailios ir 
linkėjimai išėjo puikiai. Butą 
ir nemaža .dovanų. Savo gerb. 
ir myliniam klebonui nuo mo
kyklos vaikelių maža Kaaevi- 
čių Marytė įteikė gružų rišulį 
gėlių. A. Bukšaitė pasakė pra
kalbėję ir įteikė bažnytinę ke- 
purę.Nuo “lietuviškų kepėjų” 
J. Petkus įteikė “pyragų ant 
dviejų lubų.”

Vaikeliams savo dalį pro-
gramu užbaigus, ant estrados

bnves nebloms. tik truputi tv- 
£uiut aihkv U. ALuiuKuuaKiulc, 
gerai atliko O. Malakauskaitė 
tik bereikalo retkarčiais jnokr«- 
si. Lošimui užsilmigus vyčių 
skaitlingr.s ir gerai išlavintas 
choras skambiai užtraukė ke- 
Hrs lirtuviSms dainas. Vakarų 
vedė S. Paurariis. Po progrrt- 
mui linksmai žaista. Vakaras 
buvo paruoštas |iarapijas nnrt- 
dni. žmonių Imvo labai daug. 
Pelno lik<* nemaža.

Misijas atsilankymas.

Vasario 13 ir 14 Ud. mušt; 
mieste lankėsi Lietuvos Misija. 
Ačiū pasidarbavimui vietiniam 
Bonų Pardavinėjimo Komite
tui, Misija buvo priimta ofici 
jaliai aaecto calėjr, kur įsajo- 
ras su kitais miesto valdiniu 
kais Lietuvos svečiams iškėh 
pietus ir labai prielankiai kai- 
bėjo apie Lietuvos aspiracijas. 
Vietinė amerikonų s j tumia čia 
visada Imdavo labai prolenkiš
ka. brt Misijai atsilankius.

Reikalingos Ženklintojus, 
iš rinkėjos, prosintojos ir prie 
abelno sknlhinyčiog (laundry) 
darbo.

CRYSTAL LAUNDRY 
1444! N. Clark St

TnrtmHr> nėra mokesti*. gero* 
valanda* mi kaintmriy arlia be. Ne 
naktini* durtai

.1-vly IbIių. Mtirri-un Hutai.

Aprnlai •!<> 00 ) mvalia Ir pavaaa- 
rlnta alutaa dykai Parduokit* mu»tj 
pupulare* kalno* padarytu* atutua. 
Garu* iMUitovi mokesti* rvurnntut.- 
t*nta. ritau* drabuHtj dykai.
Veikite toojnu*.
2 J Šou Iii Ib-arlHim Ku Ctilcacu.

REIKALINGI ZECERIAI

vos labui darlią— už tai ataižy- 
mi kitu kuo: daro įvairiausias, 

. kokia* tik išgalvoja, skeropai 
nes, kad tik jiakenkus iiiusų kil 
taiu darbui.

Virta tai daroma pririden- 
giant obalsiu ^ntes darbiniu-

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

vvr *įp n*3Vo'i.
vvebt jA&i oįreei New i ork vity

I 
I

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
2201 22nd Ku

Katupaa 8. Learttt SU 
Telofona* Canal (222. 
Valando* 1—b tr 7 Iki D vakar*. 
RcaiCIenntja:

SIU W. 42ud £L 
Telofona* McKinley 048

Valandų*, ikt K Mryto.*
........ ■■ .

ir

—
,■ 

S. D. LACHAW!CZ
Llvtovy* ar*boHu* n*tara**]o. I*M»- 

tvrte* ke p:r*n***- nalkato tn«l4*la *l- 
■llaukll. o n.*BM darbo bw*t« ulonteintl 
2314 W. 23 PL Chicago, UL

Lietuvos Pašto Ženklus
Pašto

H•»

GcriatiNias būdas paaiantiino pinigų Lietuvon, tai Lietuvon 
Rmtktai (tiuirkės,) kurion yra atvežtas iš Lietuvai, kad amerikiečiai nu- | 
nipirkę gidėtų nusiųsti savienisicms nelik dcl laiškų, bet ir didesnę «u- 
tnų, pinigų virtoje.

Kiekviena* perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus (tl.25) gMittia paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 

i Pašto ženklais. Lietuvos Valdžia pakeis gyvnis pinigais. Pašto arba |

iMii.’^'Kai kas jtrtiis vyksta sie
kinį utsiekti/uors irtmažų dalį 
mažiau taktiškai ausipratusiuM 
pasisuka sttklaidint. *

Jų spauda ir darbai jau vi-, 
aieni.s jmrdaug gerai yra žino
mi. už tai uėra reikalo ftė kal
inėti apie tai.

Savo tuom veikimu jie iššau
kė net iš valdžios pusės nu<>- 
žvulgų Ir bu usnie*. Partdėkce 
juut tokiam veikimui, yra kėsi
namu suvaržyti ateivių sjiaudų. 

Savas priešas yra daug blo
gesnis UŽ svetimų. Todėl mes 
turime labai kovoti su savai
siais. Nevien kų mes turime at
siskirt syk* ant visados su jais, 
bet turime nusiplauti dėmę jų 
užuH'stų, kuri šios šalies val
džios ir žmonių airyse atrodo 
buk viri lietuviai esu komu n i s- 
4_i . *.li*ačaMUhail> *** - - — . —

Biuothi pareiškiame paliki
mų organizacijoms, kurios 
huiiiik lietuviams absoliučiai 
nepriklauso, tėvynės darbų ne
ramiu i*- dėlto stoja arčiau bol
ševikų negu lietuvių. Tų orga- 
mracijų vardai yra: lJetnvlų 
Knnrtblrtų kuopa, tjf'tuvių 
Moterių Progrerivio Surivie- 
Uijiino kuopa, Lietuvių Durbi- 
ninkų Literatūros drat^yjs

parirodė L. Vyčių choras. Čia, 
vieųpiHiHMifiiai vardan choro 
ir vyčių kuopos savo dvasiškų 
vadovų jausmingai 'pasveikino 
mergelė D. Gustaičiutė. Bai- 

jai prakalbėlę viri choro 
nariai trukšiningai sušuko: 
“valio musų gerb. kun. Fab. 
KeMBt'ŠMsl -* Baekui mergelės O. 
Janiai t ė ir M. Garmutė gvrb. 
solenizantui inteikė puikų ri
šulį gėlių ir gjažių auksinę 
plunksnų.■ * . *

Ant galu choras, po vad. A. 
Aleksio, užtraukė “Ilgiausius 
UM'fus” ir Lietuvos himnų Ka
dangi sutikini klebono su para- 
liijonais čia gyvuoja laikai gra
žus, tad neatrižvelgiant į tai. 
kad į šį vakarų įžanga buvo 
dviguliai brangesnė, bet žmo
nių prisirinko daugiau nei būva 
paprastai. Pelnė parapijos 
naudai liko nemaža. Garis' se
serims Nazurietėms. mokyklos 
vaikeliams ir vyčiams, kad tin
kamai sugebėjo pagerini var
duves savo dvasiško vadovo.

*
Darbininkų prakalbos.

\'<wlMiot«. vaiuirMt I rl vidų—» — arnyr ■■<MB4«maa3a»waBiMaro^—Mm 
h?*s parap. svetainėje L. D. S. 
kuopoa buvo prakallnis ir teat
ras. liurbi ii inkų reikalus, savo 
turiningoje kalboje, puikiai nu 
piešė Jonas E. Karosas. Pra
kalboms užsibaigus buvo vai- 
di hflrna rinkama komedija
**Nesipriešink.” Iš lošėju čia 
labiausiai įjasižviiu jo Kepu- 
rinsko rolėje tai K. Grigas, ku
ris s«vo artistiškais gabumais

lenkams už užgrobimų \ ilmaus 
ir kitų lietuviškų miestų davė 
vėjo tiek ir tiek. Musų ImjIšo- 
vikučiai. Misijos atsilankymų 
užuodę, it spirgučiai ant sknu- 
rados, sučirškėjo... Tuoj išmetė 
plakatus, kad, girdi, “Atsar
giau su buržujų misija!” I^al 
ke prakalbų mėgino kiek tmk- 
šmauti, brt persitikrinę, kad 
esu bejiegiai nusiramino, Bonų 
jmrduota nemažai. L pas žmo
nių geras. Mažytis

REIKALAUJA
MERGAITES

16 metų ir nuvirš postoviu* 

.Vietos Sviestam 

Svariam Fabrike 

Prityrimas Nereikalingas 
Gi-i* t i u h kad Lietuvaite* 

Valandai 7:30 iki 4 

Puse Difiiūk Subatoj 

$14 Savaitėj mokiuautėn 

Nuo it ūkio $1G iki $25 
A«rli**k«t*

I \

Zeceriai kurie norėtu mo
kytis ar mokuntieje. Ixii krei
piasi rašydami šiuo adresu:

Lietuvių Spaudos Bendrovė 
(The lai iri. Printing Co.) 

6400 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

» - - TMf r >

AnrtUUcai kaltumėloe mcrreltėe 
dirbti lengvatn fabrike.

AUMalikit* 1-Clu lubu.
4«S W. Bau phrti Street

L*ub4i<<« |>ux«4ba re i kaliniui Mo- 
tari* Ir Vyrai r*ra inokcaUa Gero* 
<Mrbu v*Und<uC AtaUtauiklt*:

Mftritaun Uotai
23 So. dar k Slrort.

Ilcikaflnct Home-m.-n. Gera 
t**m Gero* valanda*.

MorrfMrti flriU-l
23 šio. ('tark Mrect.

mo-

HFTKA1I5GI
Prityrė ' shtmnnen" dirbti Junk 

yardoj. niekoti* 4* J diena taip pnt 
rt'kalinai loityrt Uiberlai, mukevtl* 
IS

—

I dl»DM.
J. AminltiMui.

t.312 W. Štili Street
Trb*fona<i Wentworlll 1B3S

->

PAIEŠKOJIMAI.

a-—
- -Dr. M. Stupnickiį

3107 So. Morgan Street
CHICAGO, HAiTMOtt
Trtafon** Yanl* MU

— X ik: JI U ryto;
i po ptatq Ikt t rti N*6ėll6- J 
tnta nuo t Iki t r*t. vakar*. |

! ----------------------------------------------------------------------

■B w.

FoUNDatLAST!
I $ELF - A1JJUSTING |
H^jyspuL
BRASSIEPES

!xuinv> M<riywc.
Paštažrnkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati

kų. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro n u kuinų k 
Parsiduoda po 25 centus už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklai paraduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vienų dolierį markių nesinnčiame.

Reikalaukite, vieliniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek- . 
retorių. J

K. J. KRUSINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

K i

| V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

, V*d* Bita* Viaoooe Td«tw* 
OHm* LMdraiCTrtyj:

WASHIWGTON hTKKET 
Kamtiarli (03

Te*. OcduM M78 
Gyventai**, 811 W. 33rd St.

Tri. Y ardu <M!

-....e...-.*.. — *

itnmiiriiifimimiifiniftiiiiiiiiiiiiiiuiiitmitnimm
• ■ -J .-- '■ ■ sa-.

4 PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ.

Po vairini aeufmlrAk, kad r*Hao 
alau valai** tavo skilviui yra KATO- 
MIC. PraAalltia vUraa numarumua 
cuvtrlklnimo. o ta* rauna, kad tal
kia pamėgt Jtl T19D4- PardUOdlLlTMl 
pat rirca Aptiek orini.

|inmimmmiinntmfrtitfnniimiminifiiirimniihnnmmiimtmmrnniiiimniii

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

tos W. Monro*. Oor. Cl* 
Itoom I2O". Tri. Omtral 

I chicago, iLUivou
Ggr.t 3112 Bo. Halsted 

Telefoną* V*rds I

i
E

PINIGUS LIETUVON
—

SupcrintrtnlentM Officc 

8awycr Biuru it UotMpeity 

1041 — 1049 W. Harrison

kuopė ir LM*Von Brolių IrSt' yi8U« prijuokino, kad ga- 
nerų draugija. , ’

Itoaluroji gėra komunistų. '**’)
bet yra tik po kuinunietų kon- ^ur,n-
trolc-

Augėriaus ^umiiiėtifs urgani- 
xėi<*

H sviri n «rt Imtavit* «b*m

įima K. Grigą stačiai pavudin- 
“ Kepurifirkų” kiira- 
Sumaniugai lošė O. 

Mrtdnfintė " Rsrbtitč*“ rolė* 
ja ir Alfonmit' Varancvkus 

>” rolėje. O. Baikatie- 
kuitė “ Kepurinekitmė,” .1.

“P ir 
Aarkiutč tamaiN* rolrj«- 

|buvo kiek iiKlrąsi ir tylokai i 
{kalbėjo. Po programai būt n 
Idaug lietuviukų žaislų ir šokių. I

ILKI KAUNUI.
, A|<pionti<c muuld.-riai ir vurv-ui*- 
Vrrmi *urt t.rrff fnrj»>;'f< Ir f! mėt^ 
•ėmimą Ver* HtmoAmtir tr jswm*» 
;*kyllm** L* bal «vr* p r oru Nunok
ti Ctful «ptuok*&U amatu.

AlaUkrakit*. v

A. firnd) lotuuln Cm. 
43tb Nt A R. Wr*lrrt« A»cnur

Ir

Gerb. Vargoninku ieškančiu 
vietas prašau atsišaukti prie 
žemiau paduoto antrašo, iž- 
reiškiant sąlygas:

Rev. L. V&iciekauskas
• 1624 E, Falls Street

yiajora >«H. M V

Pataikau «lo Aviatorių Antano Ma- 
«tnUMk<>, f h< einančiu Kauno UutH-rn 
lttjni*13ki<i rniettello. A* ***!■• lel*- 
M M Lietuva* ir nariu JI «ure*ti. JT* 
p»t* arba Ka4 npir Ji tino ui ei dilu 
ateiflatikit ant Mo adrt*w>

( Arm-iadj* Fittpaniuit'-.
< itt Hto-i'ital. VVone-Mrr. Mmb.

1
J1

f

JAU VĖL SIUNČIAM
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.
Pirm negu siųsite savo gentinis j Lietuvų pinigų — 

pasiklauskite pus mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi

giu uff negu v ibi kiti ir ur. pimgus pilnai atsakome.
Kursu.* mainos kasdien. Rašykite šiandien:

•j

rotu* ^*JUluė£lU2iuP 
ilcaier doem't cnrry them, 
senti money nnd bust me«»- 
ore and we vili arnd you one 
for trial. Pontage prrpaid. 
mirti trrctsnc-FAsstcn uot u m

Htawpu. a~r«4

| Centralis Bendras Lietuvių Bankas |
Centras: 32 34 Cross Str., Boston, Mana.

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass.

HiiiiiiiifiimitiniminitiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiimittfimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiuiii

rijo* nepritari* ir nMirlm “A4k»w°
* viri n «»t l»n4t»viw nrtronivuelji.. kalte ”

mis pardavinėjime fjMtfroa nrigaJianafals *'Balandis 
Jmis’vėn Paskoloj: bonų ir pra-j*’* 
rilyje vfeafhi borv priešingo*-.

Lietuvos 1 mis vės Paskolos
bulių atoties valdylia:

Ant . Voki ūkite, i‘ii m.
M. Kasparams Nekišt.

. 1 «.ixd u * i w jc ii *. lx/lt niuku*.

VKGKTAH1.E IK PAŠTĮ MG 
MKKG NITKN 

Turteikipplvvajua. Alatfaiukllv: 
' 235 Ctark Mr.

Momem Htat-i
I

NEPAPRASTA PROGA 
BARGENAI.

Nt*pnilri'-kile šita proga ir 
nnrtpirkiti* projwrtiw nuo mu
šti unt lengvu išmokeščiu. 
Mea turime labai puiku lotu 
tiesiai prieft De*plainrs uju* 
kurie juii -idumia pigiai. Kam- 
gi gyventi siwigru<liiKinm na
mo ir mokėti ramia kuomet tu
----  --------------- - i...- ----- i

■*- 1

j

GRINDŲ PLOVĖJOS
Trumpos valu ridos, gera už- 

iiM»k**xii», durims |m<t<wus. 
D. B. Fisk & Co.

225 N. Wabash Ave.

fM*4 * a
tij už tu počbi Miina piningų.

Rašykite — Tdefonuokitc 
— Ar Atvažiuokite.

FRANK J. DEAN
1404 W. 18 th Street

Telefonas Ganai 6296.

Dr. L E MAKARAS
Uflavli GjdjtojM tr itiirart*- 
*■»«<■*<>. 1WM H*. MMAn* Ar*. 

THW*bm r«n»M BO Ir Pana** 31**
Cbi<«iruji 4318 Ho. Wnod titr.

T* K«*Trr(« r*k*b* **• »J* Utį 3;0» 

į i^,.!T... ,w

imimMmmimumHmmiiHiimiMmmi

ERNEST WEINER
nnv nnnnc

IfiOO W. 47th kamp. Wood BU.
Mm tluodam* tingu!** n*n.p«* 

K*t**rm* ir RubAUmti*.
Uirtaliar** paatriakm* gatina/nl. 

Viaokl* m*i*ritalai. mUatn* AraB*- 
naf. a*b<*« tr jafttrtca

Pioksnos

Chicagoj —
< tip-acal rh<* Nv*«lte no 20 Iki 24 Aki aneneMo ka* uorė* panikei- 

Im-i *|He K<r*> ferma- niu-Ų amUoJ apb-ltnkr) tai al«-m* )■*•> JONĄ 
IiLTCVOt* M3 U. HUi PI. I HlCAtio. lauk-lŲ |wr y**a tlh-na 
M«hat«>J, NeilHloj ir AuenMyl. 21. 22 23 ra«ari<> kitom <lir-n<>n>
lik t aka/ai-.

AtVMKlu >b>,ig Mli>Al h. S\ll>rO. hl K( uu<> fiuntij.

Su |<agaHm

FLUlfKHNOa.
Lu«

41 Įlftf tag*

gVCV.
N. D. Mf.

Pluksnos
79c

M. NValenčius Hart, Michigan

įkalta

1 t. •— «» •• •’ įpU* •kukliau- **•<*»■*«*« onabtranas. FMApkk >|s(

FEDERAL BOND & LAND COMPANY
663 W 18th Strppt nhirncm
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KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
NUOPELNAI.

S. Valstijos liuosos nuo užpuo
limo.

B .

IsI
i

Praeitą sekmadienį Iji Sal 
le viešbutyj įvyko Knight of 
Columbiis organizacijos 
sirinkimas. Susirinkime 
vo garbingų žmonių 
hėtojų. Tarp uitą būvu 
admirolas Denson ir iš krimi- 
nalio teismo teisėjas Crowe.

Admirolas Benson kalbėda
mas pareiškė:

užpuolimų, 
jk karės laivyno 

praeitog karės metu nuo kuo- 
geriausia intikina, kad išlau- 
kinis priešininkus negali padė
ti kojos musų žemėje.

“Karės lavynas buvo kriti
kuojamas karės metu. Taip’el- 
ginsi visi tie. katrie nežino lai 
vyno priedermių ir pasiunti
nybės. Kritikai savo išvadas 
{Miremia tuo. knd musų laivy
ne karės metu žuvo nuižui 
žmonių. Tuo remdamiesi jie 
sako, kad laivvnas mažai vei- 
kęs.”

Admirolas Benson intiki- 
mo susirinkusius, kad niu.-ų 1 
šalies laivynas didelius darbu- 
atliko. Kad nežuvo daug žmo
nių, už tai reikia džiaugiies 
ir dėkoti Augščiausiąjam.

Nes karės laivynas šiandie 
yra tikras musų šalies papuo
šimus. Ir jis įsigijo garbingą 
vardą pasauli*? istorijoj.

Admirolas išreiškė troški
mą, kad Suv. Valstijų laivy
nas hutų didinamas. Sakė, rei- 
kiu pasidurbuoti. kad musų 
laivynas užimtų pirmąją vietą

su- 
bu

kai-

vra nun.Mi nuo*
Musų armijos ir 

atlikti durtai

L uuvynas _ _
pasaulyj.

Teisėjas Croive susi rinkti- 
saems pajmsakoju aj>ie Kata
likų Bažnyčios nuojtelnus šioj 
šalyj. Nes Katalikų Bažnyčia 
čia daugiausia kovoja.prieš 
visokį piktą.

Katalikų Bažnyčių, sakė 
teisėjas, visais laikais kaip 
nesutrūpinama uolą stovi prieš 
persiskyrimus porose, ' prieš 
laisvąją meilę, gimimų kon
trolę ir prieš bolševikizmą. 
kurs vrn visokio pikto versmė.

SU DAIKTAIS PRAŽUVO 
NAUJA TARNAITĖ.

Mrs. Wnlter A. Seott, 1411 
No. Stato gilt., aną dieną nusi- 
samtlė tarnaitę. Aitą atsiliepė 
sulig paskelbimo laikraštyj. 
Pasilakė esanti Ethel Mann, 
daili. apsukri. išmintinga. 
Mrs. Seott davė jai darbo, gi
pati išvažiavo į vidimiiesiį 
su reikalais.

Sugryžusi namo nerado tar
naitės ir namai buvo apkrau
styti. Viskas paimta, kas lik 
buvo brangesnio. Ir |>ried<- 
dar žiedas vertės $100.

Sakoma, jog visų daiktų ne
galėjo išsinešti. Tas turėjo būt 
atlikta sn nutomobi Ii u.

PLĖŠIKŲ DARBAI

Sekmadienio vukare keli 
jilėšikai užpuolė Frank Nem- 
cek. 6622 8o. Artesian uve. 
Nb-kša i žmogų njMbiuže ir pa
ėmė $22, sknls-lę ir jmlnidinį.

Tai įvyko apie KJni vakare, 
vidunnestyj, kur gatvės gerai 

viestos.

GAZO EKSPLIOZIJA.

BANKIETO.

SUAREŠTUOTAS JAUNAS 
PAKVAIŠĖLIS.

Užpuldinėjo jis moteris su 
plėšimo tikslais.

Englevood nuovados polici
ja suareštavo vieną jauną pa
kvaišėlį, kurs tomis dienomis 
buvo užpuolęs gatvėse visą ei
lę moterų ir knikurias iš anų 
apiplėšęs.

Kni-kurios buvusios užpul
tos moterys snareštįlotame pa
žino užpuoliką.

Praeito Sršfndionin vnhnrn 
Mis. lėliui Jariįues, 2721 Ui- 
nona gat., pranešė policijai a- 
piv užpuolimą. Mrs. Jacques 
buvus užpulta arti jos namų.

“Jin nutvėrė mane”, pasa
kojo jinai, “ir atrėmė j kru
tinę revolverį. Pasakė norįs 
pinigų. Lieju- man tylėti ir su 
juo eiti j tuščius lotus, 
si vedęs 
ajmiušė 
$100.“

Mrs. 
rėki usi.
kas nenugirdęs.

Tas suareštuotas niekšas 
taip pasielgęs su daugeliu 
nioteni. Pagalinus pavyko jjo- 
licijai jį sučiupti.

Nu-
tolokai nuo trobesių 
ir atėmė žiedą vertės

Jacfjues Makosi jinai 
jus šauksmo nie-

TAI BENT GERAS ŽMOGUS

Tas geras žmogus yra poros 
ajmrlamentinių namų savinin
kas, Henry E. Miller. Jis turi 
namus po nmu. 4720-26 Green- 
wond avė. ir 5133-43 Green- 
\vood avė. Tuose namuose gy
vena 42 šeimynos.

Kuomet kiti namų savinin
kai pakelia samdas ligi 100 
nuoš. ir dur daugiau, Miller 
] Misi tenkina 12 — 15 nuoš. Sa
ko, kas reikalauja daugiau 
kaip 25 mmš., tasai yni profi- 
terininkas ir pakenkia pats 
sau.

Dėl to žmonės gerbia Mille- 
H-

Aną dieną buvo jo gimtuvių 
diena. Keliolika žmonių )š jo 
apartauientinių namų atėję jį 
pasveikino ir davė dovanų 
Tas turi didelę- reikšmę.

JAUNOS “ARTISTĖS” BUS 
“DEPORTUOTOS.”

Policija atrado gatvėje ir 
paėmė savo globon Jenn \Var- 
nicka ir Rose Michnlacli, 13 ir 
12 metų.

Pasirodė, abidvi mergaitės 
pabėgusios iš namų Detroite. 
Chicagon atkeliavusios įstoti 
krutumų paveikslų k orių aini- 
w ra — •• • —4->» !• •• • • ••
J V t* 444 IkUUj/Vi*.

Policija “deportuos” jau
nas “artistes” j Detroitą, iš 
kur iškeliavo tėvams nežinant.

••4 • -.4 !•

APIPLĖŠTA DIENOS METU

Holden jiarke dienos metu 
keli plėšikai užpuolė praei
nančią Miss Muud Lynch. At
ėmė ir laikrodėlį.

PIRKITE
LIETUVO8 PASKOLOS 

BONUS

PAIEŠKOJIMAS.

Moteriškė su keturiais vai
kučiais palikta Skiemonyse 
Utenas apskričio Lietuvoje 
paieško savo vyro Petro Žvbo. 
kuria prieš karą buvo'Ameri
koje, o dabai nežiną kur yra. 
Jei kas ką žino apie ją gy vą 
ar mirusį, teduoda žinoti p. 
Al. F. Stankui 1230 E. 9-tb 
Si r. Cirvrhmri. tihio.

•i

(Svečio įspūdžiai.)

Nedėlioj, vasario 15 d., 
vai. vakare, ruimingas prieš
kambaris Auditorium viešbu
čio— tankisto salės—(nnt 9-tų 
lubų) pilnas buvo publikos. 
Visi nekantrauja, išsivelka 
ploščius žiuri į ilgą salę, pilną 
baltai užtiestų ilgų stalų ir 
laukia brangių svočių—Lietu
vos Atstovybės. Galų gale duo
tas ženklas priėmimo komisi
jos, pasiuntė visus prie stalų 
—sėdo svoriai kur katras su
spėjo, tik prio viduriniu stalo, 
pirmiau susodintos laivo kelios 
įžymesnės musu no n i o* <4mn. 
Uos nankiniiikų, Kiuuluvuuiikų, 
dainininkės ir t. p.). Draugo 
su svečiais inėjo ir Atstovybės 
nariai su priėmimo komitetu. 
Komitetas labai demokratiš
kas: ir paprasti darbininkai, 
ir proferijonalai, ir kunigai.

Pradėta valgyti. Prie stalo 
tarnauja juodukai tarnai. “Bi
rulės” choras sudainuoja jmrą 
dainelių, diriguoja p. Stasys 
Šimkus. Daineles “Birutė” 
dainavo gražiai. Vakaro vedė
jas (iš programo sužinojome, 
kad lai buvo llonJosJ.FJias). 
Jisai pasakė dvi prakalbi—an
gliškai ir lietuviškai. Prakalbas 
gadino nemokėjimas tųdviejų 
kalbų. Rngino susirinkusius 
prie vienylips. Girdi, ar kas 
“nobažnesnis” (f), ar klio
kis (?) visi turi sueiti į vie
nybę. Sakėsi nevažiuosiąs pats 
i “seną krajų," liet ragino pir
kti Lietuvos bonus. Paaiškino, 
kad lietuviai Suv. Valstijų lui
nų išpirko už 32 milijonu dol. 
ir tasai esą uŽrekorduota Wa- 
shingtone.

Taip gi iššaukti buvo kalbėti 
šie asmenys: kun. F. B. Serafi
nas. Jo kaltui enturijastiška, 
energinga.

Kalbėjo p. Stasys Aimkus. 
Jo kalba jausminga. Iialsas 
skardus; kaliu) vartoja gryną. 
Jis trumpiai nupiešė biografi
jas Lietuvos atstovų ir jiats 
pirmutinis |iasixad*>in už visą 
šimtinę*lxuių papeikti.

Kun. H. J. Vaičiūno kalbos 
visuomet turi gražaus humoro. 
Tai-gi ir šį sykį jo kalba <lai 
labiau jiadidino jo popnliariš- 
l.umą.

Nuo Susiv. Kareivių Am. 
bailiojo Dr. Rietis. Su laika ji“ 
pataps vienas iš geriausių 
kalliėtojų. Jisai vartoja gražią 
lietuvišką kaltui. Kalha protin 
gai, patrijotiškai. Klausam jo 
kalluis įgauni įspūdį, kad tai 
kalbu tikras lietuvis—inteli
gentas. Kalbėjo taip-gi p. 
Streychnians, išlavintas ame- 1 
rikietis,.kurio proseniai kilę iš 
Belgijos. Jis puikus kalbėto
jas ir didelis lietuvių prietelis. 

Tarjie kalbų dainavo musų 
plačiai žinomos žvaigždutės: 
p-in Oiim Pocienė ii p-K? M. I»a- 
kauakaitė. Jos abi “malonios 
girdėti—gražios pažiūrėti,’*
užtai ir publika fiarodė jums 
savu ]migurbą trukšmingu del
nų plojimu ir iššaukimu at
kartoti.
Galų gale prabylo ir atstovy

bės nariai. Pirmas kalbėjo n*a- 
joras Žadeikių. Tai vyras 
“stuomens ir liemens,” gražus 
kareivis, rimtas kalbėtojas. 
Kalba vaizdžiai, gražiai. Neat- 
kartosiu jo kailius turinio, lai 
kiekvienas lietuvią savo kolo
nijoj stengiasi išgirsti Lietu
vos atstovų kaltas. Pabaigoje 
kaliojo p. Vileišis—vyras gar
bingas ir, lw* n liejo, tinkąs už
imti tą augsią vietą, kurių jam 
Lietuvos valdžia nuskyrė. Jis 
dijilutiutias—mokėjų ir rūmai i 
uakalliėti ir ponioms i ieną kitą 
foaioiią kmiiplimentą pa^nkjri 

Vakaras užsil'Agė tautos 
himnu, kurį dainavo “Riru-

R

| lės” chorą*. svečiams prim
inint. , r

Ajiskritai imant, visas įspū
dis iškilmės gera'- Gražini j*o- 
sirodė vakaro rengėjai juipno.š- 
darni Atstovų elnią gėlėmis ir 
sienas vėliavomis. Gerai, kad 
ir ta iškilmė bnvo viename iš 
seniausių ir ari-mkrališkiau- 
sių Chicagos viešbučių. Žinia, 
bnvo šiokių tokią ir trukumų, 
liet jų neminėsiu.

• •
Dabar šiek tiek ajiie publiką. 

Myliu musų lietuviškus vaka
rėlius. dažnai jRoso lankausi ir 
su džiaugsmu tėiniju augantį 
musų jaunime mandagumą, 
svetingumą, kultu niūrumą. Ka
kalį JULUUMUv Lies jauiiiuui* 
(įauginusiai pramogėlių suren
gia (ypač Vyčių organizacijos 
jaunimas). Bet fiame pokylyje 
geroka dalis jytiblikos kaž kodėl 
priminė, taruds, Dionizo Poš
kos vaiadeljį kuriamo rašėj^a 
nupiešia tijią lietuviško atkak
lumo ir storžieviškumo, kuris 
nieko negerbia. Vaizdelyje no- 
pieštas tijiaa kietarsprandžio 
kaimiečio, kuris stovi nnt šven
toriaus, kuomet vyskupas lai
mina žmones; kaimietis stovi 
su kepure nnt galvos. Vysku
pas pastebi, kad reikia nudeng
ti galvą, bet kaimietis jam at
sako: “Tėve, jeigu tavo ranka 
tokią šventenybe turi, tai kodėl 
ji negali jiereiti'kiaurai ]»ėr ke
purę!”—

Aiame bankieto knip tik ir 
apsireiškė toki pnt psichologi
ja kai-kurių svečią. Buvo gera 
dalis inteligentiškos publikos, 
švarios, mandagios. Bet gero
ka dnlis nebuvo net tinkamai 
nusipraususi, nei dailiai stisi- 
šukaviisi. Kai-kurie svečiai taip 
sau sėdėjo, kaij> namie prio 
krosnies, sū ”svv<b*riu,” Im- ap
siaustų. Moterėles su nevisai 
švarini išskalbtomis bliuzelė- 
mis. Prie stalo nors ir luivo 
servetukių, tat ^publika” jia- 
valgiusi usus nusišluostė su 
atvirščia ranka. Pavalgę ir iš
ėjo sau, nelaukdami nei j>ro- 
grainos jmtaigoifl

Šiame vakare aš bent tikė
jausi mandagesnių svečių, tat, 
matyti, buvo daug “veikėjų” 
iš ji. \Voodmano karčianios 
svetainės. Tai nariai tų drau
gijų, kurios turi šventųjų var
dus, bet išbraukę velykinę išpa
žintį iš savo konstitucijų. Mane. 
tai visa stebino ir liudnino. 
Jau kur, kur, tat čia kaip tik 
reikėjo mamhmaus uŽsilaiky-1 
mo. Pati rodydami nekultūrin
gais ir neišauklėtais prieš sve
timtaučius, žeminame Lietuvos 
vardą ir sukeliami- svetiintau 
čiuose abejonę apie lietuvių ci
vilizaciją. Čia netalidąu že- 
uunti musų dartūninkų žmo
nių. tik ajignih-stnujn tą musų 
nekultūringumą ir nesiskaity
mą su mandagumo taisyklė
mis. Čia juk būva visi nelųedi- 
ni žmonės, tat toji “o kas jis 
man” dvasia yra nepageidau
jama.

Demokratija yra brangi ir 
reikalinga. Ir musų Lietuvos 
respublika vi n ir turi būti 
tikrai demokratiška, tat reiktų 
atsiminti, kad nė'kiek neliūsi- 
dėsime jirieš demokratijos dės 
nius, jeigu eidami į svečius, 
pagerbti gerbtinus žmono<. 
neužmiršime ir savęs pagerbti, 
apsivilkdami švariais ir tinka
mais drabužiais unsipraux4l4,.- 
mi,susišukuodami ir elgdamies 
mandagiai ir kultūringai.

Musų sjmudoje,' aj»art jsditi 
kos ir žinių, pravartu hutų 
įvesti ir mandagumo ir “j»ub * 
likos auklėjimo” ikvrtos.'

Lietuvos Misijos Antrsža* 
257 West 71 str., New York 

N. Y.

■■■■

ENGLEVVOOD APYGARDOS

LIETUVOS MISIJOS
PRIĖMIMAS

■ a■ a
■I

, SEREDOJE, VASARIO 25, 1920 J
H. BUCK SVET., 6103 S. Statė St Lygiai 7:30 vai. S

Tai nojmprasta proga susijiažinti an Gerbiama Metuvos Mūrija ir išgirsti nuo jos a- 1 
pie tikrą Lietuvos stovį, jos ateitį ir ko reikia musų Tėvynei, idant taptų neprigulmin- g 

£ ga. Mes turime skaitlingai susirinkti ir priderančiai pagerbti Misiją, pirkdami dau- I 
1 giauaia Lietuvos Paskolos Ikmų, parodysimu tikrą savo Tėvynės meile. TegJ^ąjMiaė ■ 

lieka nei vienas Engleitood TJetnvyiuflr Lietuvaitė neatsilnnko i minėta vakaro.
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s =IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
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1

99

99

Sosv. Am. Liet. Kareiviams.

99

9f

I

yra UUuokumi j rianą mA-

Jel aort tol **11 pinurua

visa

i

PRANEŠIMAS

Rašt.

4

kareiviams, ku-

Ncpr:-

uelmvom išgirdę ko mes per
taij> ilgą laiką laukėm. Bet at
eina ir musų diena: išgirsim

ko tik tingeidnujam:
Tai gi risi, kaip vienas, A.

Kareiviai pribukite į susi-

AR ŽINAI
kud ta* yra viaiMcal salima; kad pt>r Uctuvlų Prekyba* llendrorę TauiMa gr*it*l guli punlųnu pinlcu 

vlAkUon* IJatuvoJe? . •,
Kadarui Uek dauc pinlcų jau yra *lup«nm* per Bendrovę >r keliai peratunlimul ant įlok pn- 

len«vejo. Imd

100
200
300
400
500
1,000

dabar

Musų

auksinų
99

t H

99

99

kainps auksinų nupigintos ir yra tekios: 

$2.00 2,000 auksinų

4.Q0 •«*»

6.00
8.00

10.00
20.00

2,000
3,000

4,000

6,000
9,000

12,000

40.00
60.00

80.00 f

100.00
150.00
200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTU0TA8

rnunAme tinlų. kad plnlcai per mu* alųatl Nueina Lietuvon IrJau
nca) laiko. 

r>ol platoaniv Informacijų raSjrk tuojau* aat tetnlau paduoto *dsM0. ___  _
mum* priduoti aiAkiai auraSyt* **»o udreoų Ir kam pinigu* mundiate ir me* Jum tuoktu* panlųalnie.

Lithuanian Sales Corporation
120 TREM0NT STREET. - BOSTON, MASS.
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PRANEŠIMAI

Liet. IL K. Amer. Idibd. .Są
jungos Centro mėnesinis su
sirinkimas bus seretloje, vasa
rio 25 d., š. nu 7:30 vai. vn- 

ApVciluGi
Jj, prie Tnion 

18-tos gatvės. Chicagoje.
Valdyba.

p i jos svetainėje, 
ir

I£ BRIGHTON PARKO.I£ BRIGHTON PARKO.

Gerbiamieji kareiviai ir rė
mėjai! Jnu praėjo suvirs sa- 
¥«i«4< iuiko, kaip paa mus apsi
lankė gerb. Lietuvos Atstovai; 
jau turėjom progos priimti sa
vo kolonijose, tat visgi dar ne-

Serv<loje, vasario 25 d. aTc-į 
Kinh-y puiku avetainėje įvykę 
susirinkimas 1> Vyčių 36 kuo- 
jm>h. Posėdis prasidės 7 :.'X> 
vai. vakare. Visus narius 
kviečiam* laiku <nudrinkti. 
Reikės apkaitau i dnug svar
bių dalykų.

S i
I I

Valdyba

IŠ TOWN OF LAKE

rinkimu seredoj, vasariu 25 d. 
6-tą vai. vakare į Mark AVhite 
Rquara svetainę ant 29to« ir 
Halsted gatvių. Aiame susirin
kime turėsime gerb. Majorą P. 
žadetkj. l iet Militnrčs Misi 
jos pirmininką, kuris suteiks 
mums daug svarbių ir linksmų 

tai..:., t

• tvt“« v

t—

DR. S. NAIKELIS

ra -T- 4aiM? a«rr*o UR 
tie. kurie priklauso prie S. A. 
U Kareivių.

Taigi patariu lietuviams ka- 
rvivimns ir d 

rir mylit* Tėvynę ir jos ' 
gulmybr, stokit j eiles 
Am. Liet. Kareiviu.
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