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Prezidentas išaiškina, kodėl 
jis nesutinka su taikiniu 

kais.
Pačių bolševiku yra mažas 

' nuošimtis.
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BOLŠEVIKAMS TARNAUJA ATIDĖTAS MILITARINIO 
BUVUSIEJI CARO

ET OFICIERAI.

Klausimą aptars sekančioji 
kmwcra«r* *eritn

Londonas, vas. 25.—Talki
ninkai sutiks turėti Mantikių 
au Rusijon lūilševikuis tik tuo-

nuo armijos reorgmiizaci- 
biliaus. Militarinio lavini- 
sumnnymas -akoma, turi 

ntskiriai aptariamas. Ir 
klausimas bus jHftiktas
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Taip praneša Augščiausioji

TALKININKAI NESUTIN
KA SU BOLŠEVIKŲ 

PASIŲLYMAIS.
_________ 1

Pažadama pagalba parubeži- 
nėms respublikoms. .

met. kuomet įsitikins kad bol
ševikų iždą minos baisenybės' 
pas i baigusios.

Taip vakar ėia oficijaliai 
paskelbta po augščiausios ta
rybos susi rinkimo.

Tas reiškia, kad bolševikui |

Duos pagelbos respublikoms.

Kiek sužinota, taryba • nu
sprendė neturėti nieko bendra 
su tuo, jei parubežinčs res- 
;Kiblikos Im jokio reikalo tę- 
-tų tolesnę karę prieš Iralševi- 
kus. Talkininkai tokiai karei 
priešingi. Nes ta karė neduotų 
naudos respublikoms.

• - • < - M •t m? t jfi nmirtmai ru rttvo 
užpuolimais kėsintųsi prieš 
tas juirubežincs viešpatijas, 
tuomet butų jau kitas reika
las. Sitam atsitikime talkinin
kai respublikohis žada visokią 
galimą pagelbą.

turi duoti aiškių prirodymų, 
jog jie tikrai įiasiiaiso, atsisa
ko savo teroristinių darbų, už
tikrina Rusijai laisvę, ir tik 
tuomet talkininkai galės turi* 
ti kokių nors ryšių su jais.

Augščiausioji taryba išraiš- 
kr pasitenkinimų, kad tarptau
tinis dari*) biuras nusprendę* 
Rusijon pasiųsti atstovybę sui 
tikslu patirt*, ten gyvuojantį. 
stovį. Bet išreikštas noras, 
kad ta atstovybė hutų siunčia
ma tautų sąjungos priežiūroj**. 
Tuomet atstovybė turėtų dide
snį autoritetą.
. ................................... .. ...... =

i

Pekinas, vas. 20 (suvėlinta). 
I—Andai čia atkeliavo rusu ml- 

iiuiubu bmnnu). Ji.- kiLuu- 
met buvo Kolč'tko valdžioje 
lai vijos miriisteriu. .Jis atvežė 
čia daugiau žinių apie nngn- 
Inbinimų Kolčaku Irkueke.

Admirolas Kulčakas, bnvu- 
visą rusą raidžios galva 

j Silierijoje, buvo čekų-slovakų 
globoje. Gi čekams—lovukams 
va*l«*vnvo gen. Janiu,

(''••kų-slovakų glubon mini. 
Kolčukns atsidavė |N«tsui mie
ste Nižnii-I'dinsk. kuomet 
bolševikai paėmė Tomską ir 
kuomet Irkueke jmkilo revo
liucija. Gen. Janin turėjo tal
kininkų įsakymą apsaugoti 
admirolą Kolčaką.

Buvo su juo aštuoni.

Amsterdam, vaa. 25.—Laik
raščio Handelsblad korespon
dentas Nypels vos tik sugrvžo 
iŠ bolševikinės Rusijos. Jis 
sako, jog bolševikų armijoje 
SU nuoš. kareivių ir G0 nuoš. 
oficierų neturi nieko bendra 
*n bolševikir.mu. Kaip vieni, 
taip kiti tarnauja bo.ševikams 
su prievarta. Visi Re oficierai 
ym buvusieji caro armijos 
oficierai. daugiausia augštes- 
nėa kilmės vyrai.

Anot N'pels, kareiviai ir 
oficierai gana šaltai atsineša j 
lx>lševikų veikimą. Bet to atsi
neši mn viešai neišreiškia. Nes 
kap tie. taip kiti yra nuolati
nėje bolševiku kiuiiisMvų prie
žiūroje. Sugauti hrmijos de- 
zvrteriai tuojaus sušaudomi. 
Bet jei kokiam dezerteriui iš
vyksta pasjinisti. tuomet Imi- ( 
šeri kai deabinam prie dezerte-;

' rio šeimynos arlia namiškių.
Ifnsiio- hnlševikni vra *lvin. ’ 

jų rųšių: vieni nesukalbami.
• akiplėšos, teroristą* ir, tiesiog, 
'galvažudžiai. Kiti yrn tarti*-j 
I tai ir dirbantieji darbininkų 
; naudai. Bet pas tari) jų yra ne- 
: jM'nlaugiausia.

PAŽANGfUOJA BOLSEVI 

KŲ ARMIJA.

Spauda pasiskirsčiusi.
Londono spauda daug rašo 

Konstantinopolio . kiaurame. 
Laikraščiai pasiskirstę. Vieni 
stovi ni turkus, kiti priešin
gai.

Pav., laikrašti* Daily News, 
kurs visuomet stovėjo už nu- 
šlaviiną turkų, iš Europos, da 
Imr sako, kad reikia atkreipti 
donią j aplinkybes ir Konstan
tinopolį palikti turkams.

Kiti laikraščiai šankia, kad! 
Konstantinopolis butų atimtas 
nuo turkų ir pavesta^ tautų f 
sąjungos nuožiūrai. > į

Paėmė miestą Chiva ir Rosto

vą.

Washtngton va*. 25. — Kon
greso mililarinis komitetas nu
sprendė atskirti priverstinu 
militarinio lavinimo sumany
mą 
jos 
nm 
hut
tasai 
aptarti šokančiai kongreso se
sijai, katra prasidėsianti ulei-; 
minčių gruodžiu pradžioje.

Tas reiškia. kad su tuo klau-v
ramu l>us gerai jmgalvotu nt- ■ 
einančiuose genernlinose rin- į 
kiniuose.

Washington. vas. 25. — Čia 
oficijaliai pranešta, kad su
mainytos notos tarp*' Suv. 
Valstijų ir talkininkų Adria- 
tikos klausime į kelias dienas

! bus pa skelbtos leidžiant pre
zidentui \Vilsonui. Sakoihii, 
skelbimas busiąs atliktas .su
tinkant talkininkams.

Pastaroje notoj** talkinin
kams prezidentas išaiškina, 
kodėl jis nesutinka su jų nuo
monėmis Adriatikos klausi
me. nežiūrint anų nepasitenki
nimų.

PERMAZA CUKRAUS: BET 
EKSPORTAS DIDĖJA.

Washington. vas. 25.-— Pra
eitais metai* visoj šalyj gir
dėjosi tik vieni nusiskundimai 
dėl stokos cukraus. Tuo tarpu, 
sulig komercijos drnnrtamen 
to rekordų, tai* motais Euro- 

tpcm švežta dauginu milijardo' 
Į svarų.

WILSONAfi PASVEIKINA 
PRANCŪZUOS PRE

ZIDENTĄ.

Berlynas, vas. 25. - Sakso
nijos demobilizticijinis biu
ras užimtus rankiojimu faktų 
apie “karės prasižengėlius”, 
kokius talkininkai reikalauja 
mibn usti.

NETURI ŽINIŲ APIE BU 

VUSĮ KAIZERĮ.

Londonas, vas. 25. — Vv- 
riausyliės atstovas parlamen
te pranešė, jog Anglija neturi 
žinių iš Olandijos, ką pitsta- 

Troji mano pradėti su buvu- 
. siu kaizeriu. Olandija ligšiol 

talkininkams neatsakė.

Perdidelis Lenkų Užsimojimas
I Sakosi turį gyvų reikalų 

Ckrainoje.
Rei kala uja Kiūranti jos prieš 

liolševikinę prajuignndą lan
kuose.

Pagaliami reikalauja karės 
atlyginimo.

Ijcnkų reikalavimas senu
ti* ii į~?2 met"

/ raiškia, kad jiems norisi 
prie dabartinės Lenkijos 
prijungti kuone pusėN Lie
tuvos, visos Baltgudijos, 
kuone puses Ukrainon ir 
pagaliau!* kuone visos I*et- 
galijthi. kurią savinari Lat
vija. Su tokiais aavo reika
lavimais lenkai čia. kaip 
matosi. xn«iduria ne * an 
bolševikine Rusija. Imt au 
naujomis nuo Rusi jo,, n taki 
i ilsiom** x įt'šjMiiJjomih. Nes 
kągi bolševikai gali turėti 
Irnndra su tokia Ukraina. 
rieėiB'n. nri»« kit*'n'i< nnn 
jomis viivpatijomi-. Ve ko-

- dėl lenkai nori, kad jų tuos 
pienus patvirtintų talki
ninkai pirmiau, kol jie tuo* 
reikalavimus induorią Im»1- 
ševikams.

LENKŲ REIKALAVIMAI
NUO BOLŠEVIKŲ

Reikalauja pripažinti Pabalti-, 

jos viešpatijas.

Londonas, vas. 25. — Bolše 
vikai pranešu iš Maskvos, kad 
jų kariuomenė užėmusi miistą 
Chiva Turkestane.

Taippat pranešta, kad bol
ševikai atsiėmę miestą Rosto
vą t ir*. Don u.

Archangelsko fronte ujmjc 
Chesma bolševikam* tekęs vie
nas karės lr.iva> ir keli ledams 
laužti laivai.

Ziaupjs mušiau seka aplink , 
Azevo juras ir Rostovą.

Wa«hington. ras. 25.—Pra 
ridentas AVilsonas pasiuntė* 
širdingą pasveikinimą nau- 
jam Pr„n™.u« 1PIKTADAKIAI AMPLtsIA

S KARSTUS

PASKIRTAS PASIUNTINYS
OLANDIJON

Su mini. Kolčiiku. kuomet' 
jis atsidavė čekų-stovakų glo ! 
Iw>n. buvo 8 uficiorni ir civiliai, j 
inėmus premjerą Pnpeliajevą.

čekai-slovakui. apleizdnmi I
Nižnli-l'din.-k, Kolčako -u j**' 
partija vagonu prikabino pri*-1 
kareivių traukinio, vnžiuojau 
čio Irkuckan.

Kuonmt traukini'* pasiekė 
I Čerinenkovo. už HO mylių nuo. 

Jrkucko, anglekasyklų darbi- j 
ninkai palyrę apie Kolraką. 
pareikalavo, j; išduoti. Dndti>| 
ninkai pagrūmojo sustreikuoti'

-................!-------

Cekai Slovakai išdavė Kol— *> 
j ir neduoti anglių 
i ni** geležinkelio t ra n k ini nm*
jei jų iviKuiavunut. nebue j*-

■ pihlrias.
Čekai-slovakai apie tai p 

nešė ]>ačiain Kolčakui. Jis su
tiko jNisiduoti darbininkams 
su sąlyga, jei jo ]»artijai bus 
leista keliauti ir pasiekti *d- 

, vangią vietą. ’
Su tuo nesutiko ju ;>artijo$ 

žmonės. Su juo nenorėjo skir- 
‘ ties nei vienas.

Išdavė Kolčaką.

Aiaip-taip anglekusių 
kratyta ir traukinis su 
Kolčaku ir jo partija išvažiavo 
Irkuckan.

Nuvykus Irkuckan kažkodėl 
rekai-slovakni prašalino savu 
snrgyl»ą nuo mini. Koičako 
vagono. Ir tuojaus admirolą ir 
kitus Mtėntė rcvoHueijonioriai.

Tuo metu Irkueke buvo, sa
ku Sminiov, 5.IMNI Č*vkų-slox*a> 
kų ir vienas luitalijonas japo
nų.

Va-Him 7 ti. rvvuliacjjonic- 
riai nužudė Kulčnkų su Pope
lio jevu. turbut, bijodamies, 
kad jo kus nuo jų neatimtų.

Keli kiti iš Kolčaku mirtium 
žmonės paliego iš Irkucko. 
Tie iš Čitos *pranešė Šmųpig- ^* 
vui npie viršpttminėtiijr nnot>*įB|
kius.

4

UN G A RIJA ATSAKO TAL 
KININKAMS TAIKOS 
SUTARTIES KLAU- 

SIME

26 - SE WAROOSE IŠ
RINKTI ALDERMAN Al.

W&ahington. vas. 25.—(>l«n- 
dijon jr Ltixpijibi!rgnn prezi
dentas W i Nonas paskyrė pa- 
siuntini. valstybes sekreto
riaus asistentą Williiun Phil- 
lips.

♦

Berlynaa. vas. 25. — Pra
eitų sekmadienį plėšikai įsi
laužė j imiusoleumą. Cliarlot- 
tenltergerio pily j. Karalienės 
Louizos karsto antvožą atlu|>o 
ir Įjaėinė brangių daiktų. Nuo 
kitų karališkų karstų atlupinė
jo linksmins ir >i*htbriniu< pa
puošimus i___ _________ ________ *

I Atsisako pripažinti paduotas 
taikos sąlygas.

PRIPAŽINTI BOND8AI PIE- 
TINKI MIESTO DA

LIAI.

Varšava, vau. 25. — Lenkų 
vyriausybė jau pagaminusi 1 
bolševikams atsakymą į jų pa- 
siulviną tinkintiem AtsakyrauMi 
indnotas galutinai jmržinrėti ’ 
seimo užrubežinių reikalų ko- į 
mitetui. Paskui taraii doku
mentai* su atskiria nota bus 

gk^|Ni>iųsiu> patvirtinti taikiom-: 
kam*.

įmukai savo atsakyme lxd- 
ėevikams teiksimi ja atgaivinti' 
iš 1772 Dietų vakarinį rubežių 
tarpe įmuki ja- ir Rusijos. T~

Reikalauja pripažinti nepri
klausomybę Pabaltijo* viešjm- 
tijoim. . .-v. ' |

ANGLUOS KARĖS LAIVAI 
TIES KONSTANTŲ

NOPOLIU.

Paryžius, ras. 25. — Nuo 
premjero Milleraml patirta, 
kad Anglija į Konstantinopolį 
pasiuntusi savo karės laivus.

Kiti; viešpatijų karė* laivui 
jau seniau ym Auksiniam Ra
ge, ties Konstantinopoliu.

MAŽAI SUŽEISTŲ
MURMAN8KE

ARABŲ VADAS PAKELIA
BAL04.

Sako. Sirija turi būt nepri-

I GAL REZIGNUOS RUMUtfl

JOS KABINETA8

pci4Žt*lt* n i IžJ.n, |

gnn°

Paryžius, va*. 25.—IŠ Bu- 
ItrafU'šItL. knd Ruoni- 

• f a t B * *

BAIGIASI K0N8KRIPCIJA 
ANGLIJOJE

Turės 220,000 laisvanorių 
kareiviu.

Paryžius, va.-. 25. — l’ngu- 
rijoa taikos atstovybė čia. anot 
pramušimų, jau indavusi tai Į 
kiniiikHiiis savu \ yrutusyltės i 
atsakviną taikos sutarties 
klaiisinie.

t ngarijos \ yriausylu- griež
tai nesutinka .-u talkininkų; 
|in<luotu jai taikos sutartimi. 
Nes .nutartis laimi apkarpo 
l’ngarijos vi«>špatiją. užkrnu-l 
na nepakeliamas ekonomines 
sunkenybes ir Kitokias 
Iiiuhh išpildyti sąlygas.

Ingarijn reikalauja, 
ai-keliamos*- nuo šalies
tori jose pravesti plebiscitą. 
Kitaip gi ungarains bus pa- 
darvtn aiški ir didelė neteisv-• • 
be.

Pavyko bepartijiniai rinki
mai. x

\'n-ario 24 «li, na Chicagoj’* 
pirmu kurtu pravesta hejiiirti-. 
jiniai nldernuinų rinkimai.

Rinkimui pavyko visais 
žvilgsniais. Miestas rinkimuo- 
sv sutau|*ė «laugiau šimto tuk- 
Staučių dolierių.

26-so u'nrdose išrinkti ai-
• >••»-* *<*a««4UMr £

nkimai Wi-

prieš kouskri)M*iją. Bet kova 
nedavusi pasėkimų. Xcs, nes
kaitant Suv. Valstijų, iš di- 

t džiulių viešpatijų su lAisvano- 
riti nriiiiinmiu nnlilrrt iit An.• •» a . — - —-
glija ir Vokietija.

Vokietija nenorėjo skirties 
su prigijusiu ten priverstinum 
ju kareiviavimu. Baisiai ko
vojo prieš laisvanorių armi
ją. Bot talkininkai privertė ją 
sutarties sąlygomis atsižadėti 
palliikvti raivo Ralvj priversti
nąjį kareiviavimą.

Nauji uždaviniai.

Karės sekreforiui* pnr**iškė, 
knd reikalinga Anglijai .-mn- 
*!ie jmlaikyti skaitling***ny ar
miją. ne knip yra buvę pirm 
karė*.

N«*s šiandie viešjuitiju turi 
naujus uždavinius. Turi nau
jas atraikomyhea užjurase. Y- 
!«i*’ artimuose rytuose busi 
reikalinga pmlėti daug įlarbo 
ilgioms Inikiim*- apdraudžiant 
savo poaerijas.

, šiandie nėra ten tui-į 
tinrio

Londonas vas. 25. — Karės 
aek’retoriuf \Vinston Cit u ra- 
hill parlamente pranešė, kad 
su kovo 3J <1. Anglijoje bus 
panaikinta konakripcija. ir 
veikiai po to bus pa Ii m^uoti 
konskripcijos paliesti karei
vini.

Pranešė, kad pasibaigtu 
konskrijM'ijin. Anglija tarės 
220,000 knn-itių. fiita armija 
buM visa, ką Anglijn t n rėš. 
Ji bus suorganizuota iš vienų 
laisvauoriy.

Kallhslamns karės sekreto
rius tarp kitko pažymėjo, 
kad Anglijn turi padirbdinusi 

| naują tanką, katra per valan- 
j dą gali nuvažinoti 20 mylių.

I

Christiania Norvegija, ras. 
25.—Iš Murmansko ; Vardo 
atvykusieji jmbėgėliai pasa
koja* kad ix>iėevikų t]M-kos, 
kurios paėmė Murmanską, nė
ra ilidesnė*. kaip 5.000 karai-
4

Pranešė, kati nl*ejnsr pusėse 
apturėta maži nuotoliai, su
žeistų HedatlK.

Iš Munnansko su*;h-j*» pa- 
-.pnjsti du didesniu rusų gar
laiviu n* keli mažranu \ ienas 
gari airi- apdaužytas -rapne. 
Haič.

Kovota prieš konskripciją.

Sekretorių* Oiurchill pra
nešė, kad Anglijai pastaroji 

karinė konskripciją buvo 
iknlincns daiktas Bet

kad 
teri-

SUVĖLINAMAS PADUOTI 
PARLAMENT AN 

BILIUS

- Tr vėl j 

suvėlinu 
puhioti Airijos^ 

*. vy- j 
vietose pa-

Londonas, vn>.
Anglijos vyriausybė 
parlamvntan | 
sa\ v vaidus bilių. Sakoma 
ri&usyhė kelione 
keičianti sumanymą.

2T>

GAL NUŽUDYTA 400 PRAN
CŪZŲ.

PIRKITE Karks Taufy 
,MO ŽENKLELIUS (WS8 ).

i P 
labai

i kuomet pnsMiiirn gryžta tnikn, 
j vyriausybė neturi reikulo pra- 
Į iiginii konskriprijro. įstatymo 
■ Keikimo.

Suk. k n c-it m laike

• J’

Sa kr
kos. Reikia palaikyti 
kariuomenę. Bet viekas page
rės, kuomet bus padaryta tai
ka su Tnrkija.

Po jo kalbos parlamentas 
kon paskyrė annijo* reikalam*

i.onft.nnn.

Londonas, vas. 25. 
n», Egipte, pranešta, 
prancūzų kareivių a;

- Iš Cai-1
kad 4fM). 

leidę Ba 
albek. už 30 mylių šiauriuose 
nuo Danm>kc*. ir apie juos no į 
turima jokių žinių.

Nuoinoniaujama. kad tur-. 
kai juos bu* arlm išžmię arba j 
uolai *- vėT) ;kitėmę.

įvyk- -jMH’ijalifii ri 
landžiu pradžioje.

Piliečiai patvirtino sumii- 
nyniŲ išleisti liondsų J) mili
jonų dol. vertėj* imgrąžinti ir 
pagerinti pietinei miesto da
lini.

Rinkiniai-<lniig intern*»nvoM 
ir moterys pilietės. Ir jus 
skaitlingai Kainavo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KAUKAZE

Rymas, vas. 25. 
so pranešta, kad ton 
drebėjimus apgriovę* 
Gori ir apylinkes.

Im Tini-
11

mietelį

ANGLIJOS ADMIROLA8 
AMERIKOJE

VASARIO 25. 1020.
Chicago. Apsiniaukė

šiandie ir rytoj: gali bu! snie
go; maža atmaina temperatū
roje.

I
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‘Draugas” Pubiishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 
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I tu* diplomatus įvykinti tn. 
kų jų vardu skelbi* Amerikos 
prezidentas.

Jis nenorėtų palikti- savo 
žodžių tuščiai skambėti, 
priverstų niiiitnristus 
matus įvykinti tikrų 
k ra ti jos 
notų, 
Ii jonų • 
pritars.
lis, t. y. dvidešimt milijonų 
katalikų jau išreiškė tų pri
tarimų savo vyskupų liųmmis. į

-- -I ■ ,

Mes ir spalvuotieji 
žmonės.

laisvę, jei tik 
kud šimtas
Amerikiečių

Jis 
diplo- 
deino- 
jis ži

rni - 
jam

Penktoji tauto.** da 
dvidešimt

Amerika ir Pasaulis

Katalikų vyskupai Suvieny
tam Valstijose vadovauja 
dviiivšiniėiai milijonų žmonių. 
Tie vyskupai taip-gi išreiškia 
troškimus ir mintis tų žmo
nių. kurie pripažįsta Bažny
čios balsų. Neviena.- asmuo, 
knriam rupi pasunlio ateitis, 
yra smdrupinus, kad nežino, 
kokios yra Suvienytų Valsti
jų* mintys ir jausmui apie bu
simą jtasaulio sutvarkymą.

Vieni tų pnsnnlj nori tvar
kinti taip, kad piniguočiams 
tektų da daugiau pinigų, kiol 
ts’nfa.K ir a«nw*nis valdytų mi- 
litarizmo kuinšeia, nežiūrint i 
iuisylms nei tiesos, kiti nore
ly. kad visas pasaulis gyven
tų teisylie. kad demokratija 
ir Irisvė hutų nevien lik ga
lingoms tautoms, bet ir um- 
žoms negalinčioms padalyti 
milijono ginkluotu knn*ivitj 
savo laism apginti.

Tom dviem pažiūrom be
kovojant laimės ta. prie ku-Į 
rio$5 prisidės Suvienytu Vals-1 
tijų jiega. Šimto ir vieno ka ! 
tulikų vyskupų liendrasis laiš
kus norėtų.ka<l Amerikos jie- 
ga ir svarba prisidėtų prie 
tikrosiob laisvės šalininkų.1 
prie inilitariziuo priešininkų. 
Vyskujmi pagiria Amt*rik<»- 
vultlžių. kad didžioje karėje 
neieškojo sau HH*<lžiaginin 
pelno, kiul kariavo už mažų
jų ir silpnųjų teisę turėti ue- 
i*e*ii>ė# vietos bendrame gyve
nimu. Vyskupai ir prideda, 
kad ankštieji Žodžiai, kuriuos 
Amerika skelbi'* karės metu, 
turi lupti išpildyti “Tlie ple 
ilgus u o guvu uiuet Im* niiei*- 

T«». ItTp.A**M ev- <««-*•••/•• aka tm ••••• raMiy 
Wil«nno punktų, bet kiekvie
na* skaitytojas vuprnntii, ką 
reiškia kų tik minėtieji trum
pi žodžiai. Amerika turi is 
pibij'ti. ką žadėjus. Ji žadėjo 

’ įvykinti keturiolikų punktų.
Jei Wil*onns abejotų, n r 

Atneriko^ visnoinenė jį remtų 
ar neremtų, kuomet jis imtų 
smarkiai vykinti satu augštu* 
pažadus apgarsintus 1918 mo
tai*. tai jisai galėtų žinoti, jov 
1VI vyskupu- tuos pažadus 
IMtvadina Wil*ono pažadai*, 
o mvd pažadai*. Ir me- taip 
jp. mu* i'MUhd iiui/ui <ial»'l*‘ 
tos *|\iilr-imtiv- mil.. drau
gę mi visomis d>d<*>-nėmis Šio 
Ifinšlrt Untnlil-i inc <Įnljt»jt< «•- 
kųuu*. kud Keturiolika U'i įso 
m> punktų buvo ik 
šono, bet ir mus t 
ju. Ji* gali neali'jo 
paramą-

Tuip put mintija 
m»s (VakiuiiktA-i* 
kad ]MiM*ulio grjžii 
ku* di*lii*Ut,iųją 
Mtetirii* \murik»»š 
pndfir^j j»*i pri* ei

t

žemesniais

Lietuvos Misija Cicero, iii.
DRIUGAS

a : - •

Visu* mų* kolonijos Chica 
goję puikiai pasitiko atvažia
vusią iš tėvynės Lietuvos Kės- 
publikos misiją. Visų apraši
nėti gnl ir vietos pritruktų. CL 
eei-o. III. užsipelnė, kad beren
kant vieną ji taptų išrinkt*. 
Nora ji turi pririskakyti prie 
mažesniųjų inųs kolonijų, lnd 
ji gerbiamuosius svečiu* pri
ėmė iškilnnngiausuii.

Tam priėmimui buvo susida
ręs komitetas iš klebono, kun. 
Jeronimo Vaičiūno, ponų Moc
kaus, Valančiaus, Raukau*. Ur- 
tas ir Deveikio. Pirmieji at- 
•ifnmvn kstabHSItfl*!*’ d*anH- 
jas, u p. Deveikis busi vieniji mą 
T.ietirvin Amerikoje. Kito* tau
tininkų organizacijos, kaip 
Lietuvos Sūnų dr-ja ir Raudo
nosios R<»ži‘* Kliutas atsisakė 
prisidėti prie iškilmių.

Minėtieji |uu*itikiwo komite
tai nutoniobiliui*. priklausan
čiais vietiniam* liūtiniam* 
pirkliam*, nuvažiavo į Biiu-k- 
stune Hotel. Jie rudu Misijos 
nariu* lM*valgant vakarienę. Tą 
jmtaigus pp. Vileišis *u Žadei
kių ir pasitikimo komitetai su
sėdę į automobilius pasileido 
važioiiti i Cicero, Illinois.

Ant kertė* gatvių Cicero 
av<*. ir 13-tosio* jau lauke mi
nia žmonių, draugijos su vėlia

Tiefi svetaine ir tie* klebonija 
bįtvo iškišto* Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos. Elektrini** lem
putė* žibino ties avetaines an
ga. Buvo įvestų net į medžiu*.

Atstovą autoapUlini priva
žiavus prie svetainė* šešios 
milžiniškos rakėto* šovė taip 
smarkiai, kad iv bnl*** buvo 
girdėti daug plačia;; negu Ci
cero nuėsta*, f lauku.* ji* galė
jo siekti kaip vidutinė* anuo
to* šūvi* kokių dešimtį mailių. 
Pilnas džiaugsmo jiurapijos 

litorina ėmė skambinti 
varpu. Tnom tarpu vietinė lie- 
tpriu arta*)** tiT'V»*ę*
aveėių pusi tikimų.

Ilgiau trunka tą aprašyti ne
gu tat visa įvvko.

.Misijos nariai, jos pasitiki-- 
mo komitetas, draugijų* ir mi
nia suėjo į svetainę. Tik maža 
dali* tegavo kur atsisėsti. 
Daugeli* liko gatvėje.

Čia aut estrados (steiėiaus) 
lankė trys eilės mergaičių vie
tinės lietuviškos mokyklos auk
lėtinių. Ju viso* buvo apsiren
gusio* baltai* rūbai*, kokius 
galimu matyti ant angelų Era 
Angebco | m velkinu*'*.

Svečių pnsitikiiiio komitetu 
pinniniakas. visus iškilmės su
rengi* jas vietini* klebonas, kun.

džian 
Į varpu 
I tuviu

vomis ir vietinė Kareivių Dr-
ja su imi formai s. su kalavijai*.
Jau nuo septintos valandos va

Iltim. Pr Bučį T«ę»iw»«taflrj 

tekęs j gražių totalinę nutikėtai 
kaipo žiūrėtojas. Jis priminė, 
kad eieuriečiai iki šiol pralenk
davo kitas kolonijas didesne.-, 
už save. Tų pa'ių dvasių jis 
matė Uuh1. knd ciceriučiai gra
žiau už kilus pasitiko ^Miniją, 
kad net vaikai |ias juos perka 
Lietuvos Laisvė* bonus. Jis 
pasakė taip-gi. kad lietuvių iš
tverme davė tautai neprigul- 
uiyhę ir kad amerikiečių betu
riu uždavinys yra palengvinti 
tos nepriguimyta* išlaikymų.

Toliau kalljėjo pats p. J. Vi 
kišis rimtai ir nuodugniai’ aiš
kindamas dabartie? ypač eko
nomini Lietuva* stovi. Kalboje 
Ke rej»4t*3 1»*»* TA**W idfhvef*'! 
jos iiiuja jau traukiasi atbulai, 
ir kad iš to mes galime ttsr*‘i 
viltie* ir daugiau*.

V*A.-1<.tri ėVnvFrV

kis viu/slus tuluiuo nuo rūbe 
žiaus, apsuptas ik visų kalių 
dvarais. Miestelis yra sanaa ir 
purvina*: gatvė* negrįatns, tai
gi rndenj ir pavasarį purvo vrn 
užtektinai. Tik kų turime—pui
kią bažnyčių. Bažnyčia yra 
nauja, mūrinė, gotiško stiliaus, 
dviem bokštai*. pastatyta vir
tinio kanauninko, knn. J. Ma- 
ciejausku. tnusu italo metais.

Per karų Švėkšnos parapijai 
teku daug nukentėti, yjmu nuo 
kūVP XŪ<L HM A m.T kuomet Vo

J. Vaičiūnas, trumpai pasvei
i

kino susinnkimą. Orkestrą, pa
rapijos chorą* p. Kleofo Mika

Kuil Vaičiūnas ir vėl padė
kojo kalbėtojui, o uiuzita bnk- 
*mai ir gražiai grojo taui tikrą 
maršą.

Čia prasidėję tanų pardavi
nėjimas. Jų išparduota nž l(\- 
(MI0 Uolieną, neskaitant pažadė
tų ir seniau parduotų. j*osku« 
kalbėjo p. P. Zmleikis daugiau 
negu pusantros valandos. Po jo 
kalbėjo p. Bačkus rietimu ko
miteto vardu. Ant galo p. Ža
deikių vėl k* 11 m*jo apie Lk ta
vo* Šiaulius.

Jam (Mitaigu* kun. Va*<*iu-
nui vadovaujant visa svetainė
sustojo ir tris, kartus riktelėjo
4 • valio” Lietuvos Prezidentui,

• * R tr? ■ SCĖ x, 'T • ’ i * _iJP* ” ** ri
kiečiai užėmė Švėkšną. Užėmę 
jie pradėjo šeimininkauti kaip 
namie. Grobe nuo žmonių kų 
patiko: gvvnlras. Žąsie. vištas.!

zjuius, pašarų ir lt, nieko ue- 
mokodaną. Znamių iš plūgo pa
skutinį arklį atimdavo, jeigu 
žmonės pasipriešindavo, ar ne 
turėdavo ko duoti, tuoj mušda
vo. Nežiūrėjo ar reikia kūdi
kiams pieno, nr ne, o jiem* tu
rėjo viską atiduoti. Kur vokiu-' 
rių kareiviai stovėdavo, tai iš 
eidami netik viską sulaužyda
vo ar sudaužydavo. liet ir pri- 
bjaurodavo.

!■

Paparti*.

Pajevonį*. Vilk, apskr.
Gmodžio 17 (L, J918 m. pus 

V. Kurnėtų. Naujininkų kaimo, 
Pajevonio parapijos, Vilkaviš
kiu apskričiu. 10 valandų vaka
re atėjo 10 žmogžudžių, tarp
kurių buvo iš tų pačių namų

MASTZB DES1GNHTG

SCHOOL.
*• F. Masucta, VMCJM ' £■

im k «tatk ztrett nncAGo. *^ 
<hĮWWMW+ *U» Ot*TW» 1** *4*

•=-

tarnas. Trys vyrai užėjo ant
tris karius p. \ ik*išHu ir tris Namų šeimtniniuta pakiemo.lausko vulnma* ir publika or

kare raketos viršųšamiė į kartus p. 2a« įeiki ui. | tarpus

Žinant, kad anglai ir minri- 
kiečiai žengia beveik pirmuti
niai tarp civilizuotų tautų, ži
nant. kad gražus civilizacijos 
žiedas ir vaisius yra žmonių 
lygyliė, nežiūrint išvaizdos nei 
kilmės, kartais reikia stebėtis 
pamačius kaip nenoromis ang
liškai kalbančios tautos pripa
žįsta lygybę juodukams arba 
raudonukams žmonėms. Kai- 
kurie m-t ir lietuviui lyg ne
pasitenkinę buvo, kuil mus 
respublikų^ Misijos priėmimas 
tuno aštuntojo pėstininko pul
ko ginkluotuvėje, kadangi tas 
pulkas susideda iš 1 Ilinojaus 
juodukų.

Me> kaipo ii<*t*.iviai ir klupo 
katalikai esame liuosi nuo tų 
prietarų. Kaipo lietuviai mes 
esame demokratai, tisiel kiek
vienas žmogus mums yra ly
gus. Nesistutoine
nei nž vieną. nesi*tatome nei 

| augštoniais.
1 ne-s tikime, ku«i 
mo tarp žyiib ir irreko. tarp 
juodo *r balto veido. Visi yra 
rnęs adymai ir lygini mums 
brangus.

Ilindn yra kuopa susidedan
ti iš 10! vyskupų. Ji mintiju 
taip put kaip ir mes. Savo 
bendrame laiške vyskupai ap- 
gnilestauja, kad Amerikoje y- 
rn buvę rasinių riaušių.

Katalikų vyskupai labai 
pagiria vinis dirbatmius ant 
mindos jimdukunu ir raudo
niesiems.

įteikia pripažinti, kml ma
žesnė dalis spalvuotų žmonių 
tnjM» katalikui*, o duug diih***- 
nė baptistais, arba šiaip kito
kios rųšies krikščionimi*. To 
priežasčių yni gana «iaug. ls*t 
-mibiiiu-iit yru la, kud kata
likų Bužnyeiu iš pripažįstan
čio ją žmogaus reikalaiijh In 
hai uugšlus duro>.

To durų* augbtiuuo neat- 
kuldumu daugyIh* lietuvių |ia- 
bėga n nu kutalikvatės, kaip 
tik mato, knd iš to neturės ap 
ėiuupiiuuų nuostolių. Kiti m*. 
jMitaga nuo katalikystėj da gi 
priešingni visiems kiša i ūkis 
•<avo kutulikylię. tat jo* imgš 
tų reikaluviuių dore*1 daly- 
kuoM* netapildo. Iš šitų susi
deda jau ]M*rdaug skaitlinga 
tarp mų* venliiuimių guuju. 
Jei jie atsimestų nuo katali
kystės, tui mum* butų leng
vinu, nes dabar ji? sutrukdo 
visu* mų- darbu*.

Juodukai ir randuuveidžiai 
indai pradžioje priima -ky*. 
ie-nę krikščioniją. Kada jų 
civilizacija pakils tuip augštui 
kuip nhlerlandų, liula ir jie 
kaip ni«lerlandiii skaitlingai 
eis į katalikystę.

Anglijoje tu* ėjimas buvo 
labai žymu* devyniuliTnume 
ainŽyje. Dabar jis sumažėjo 
nes Anglijos politika pprdatig 
mngščiui j»a*uko į šalį kenk- 
-minga eirilizurijai.

Kaip katalikai reikšduum* ciceriečių beturiu
kestrai pritariant pagiedojo A

•r
I I ■ ▼ m

nėra *kirtu-

|

•l-žisngMną ir patraukdamas
svetimtaučių damą. Jų jioiiti-
kai. pamatę didelį būrį žnmpių
atvažiavo automobiliu ir siūlė
savo kandidatą busiantiems
miesto rinkimams.

Ant mitatosin* gatvių kurtės 
stovėjo šeši nuėsto poltai^au- 
tai, vakaro maršalka p. FeMk- 
sa* Strėleiunas Kataliką Vie
nybės sekretorius, šv. Antano 
draugija, &v. Dievo Molino* 
Sopulingos draugija. Hv. t'.mu
lė* draugija pu Kv. Ju*.» .»<> 
globa, V. Jėzaus Ainlie* drau
gija. Tos visos turėjo savu vė
liava*. Bnvo taip-gi nariai visų 
kitų katalikišką to* kolonijos 
draugiją, bet .jus turrilanios na 
rius priklausančiu* prie virš 
minėtųjų, nebenešė savo vėlia
vų, kad ne)*a<biriu* prieduimės 
žmonėms žengi i paskui dvi Vė- 
liHvi dviejose įvairiose vielose.

A t M <»vy I * •* au t«anubi I iams 
privažiavus prie susirinku.*iu* 
minios muzikos orkestrą ėmė 
linksumi groti, spalvotos ugnys 
apšvietė visą apylinkę. Atsto
vams atidarius automobilio du
rele* minia smarkiai suriko 
” valio.” o raketos šovė i na- 
< langes.

Čia pat Misi’iarė procesija. 
Pirmiausiai važiavo raitas ant 
motorcikleto (silicijanta*. I‘u*- 
kui jį ėjo j silici jautai ir drau
gijos *n vėliavomis. Atstovų 
automobiliu* Imvo tarp Ameri
kos Kareiviu Lietuviu aprinei
gusi Ų uniformai* ir tarp Ka
reivių Draugijos, kurie ėjo neš- 
damiesi žvilgančius kalavijus 
rankose.

Ta visa pro»i**ija ėjo Trylik
tąja gatve iki .’SMh (narį.-pas
kui juomi iki 14-tiii gut.. pa*- 
kui ja iki 49-tui Avė., o tąja 
iki 15-tai gatvei. Prie šios yni 
ftv. Antanu mokyklos *v<*tuinč. 
Visu ki’liu švietė Išmindė* m*-

meriko* ir Lietuvos himnu*.
Paskui krni. vairi imas gra

žia anglų kalba Išdėstė to* j?
kilmė* reikšmę. Ji* pnlcvietė p.

oi kęst ra gnijo linksmus ualy-

I kus.
l Jau buvo pusė (si dvsoją.
kml kun. Vaičiūnas su pp. Įtai

matęs .savo tanių, išėjo pažiū
rėt, kas darosi, žmogžudžiai
klausė kas išėjo: Benine saku:
<• gaspadorin^. Žmogžudžiai

Joseph Kh*chna, Cicero miesto 
hm jo; ą kAltati. F Ta* išreiškė

kinu ir Mockum išlydėjo Lietu
šovė ir pataikė į kairi kulbų

tikri, 
ie tui* 
darbu
.Ti ta

l.ietnvus Misijei, piigarluj. jia- 
sveikniimą ir lirtfcejimu*. Baig
damas jis ištarA duodąs mų* 
atstovams miesto;raktu* j ran
ku*. Publika tri ikšnimgu delnų 
plojimu pndėk<»jo Majorui.

Visų jausmu* žodžiais 
reikšdama* kiliu V'aiėiuna* pa
dėkojo nuindugiam ir g>*rnm 
miesto majorui ir tuojau* pa
kvietė p. Timotby Burkley, 
miesto kolektorių, kuris taip-gi 
lietuvius išgy rė, jų tėvynės ne- 
priklausomvtai pritarė. Ir jam 
(Nulėkojo vakaro vedėjas bei 
susirinkusieji. Paskutinė ang
liška kulta Imvo p. Frnnk 
Chortcek. mušto klerko. Jin 
kalbėjo nuoširdžiai ir gražiai. 
Kebercikalo ji* jau buvo pa*, 
žymėję* kaip* lietuvių drau 
gus.

Ištisu tuo liuku mergaitė* 
stovėjo ant «•*t nulos. AngliŠ- 
kutna kalbom* pasitaigus ir 
vakaro vedėjui imdėkojus :nie- 
*io vyriau*) tai u» aisiimik. mų 
minėtosios mergaitė* drama
tiškai pailainiivu tam tyčia su
statytų atstovų pasveikinime 
^••iną. Vienn jų draugė prita
rė dainininkėm* smuiku kita 
pijann. Dainininkių pirminin
kė įtoikėMisiju* pirmininkui p. 
Vileišiui puikių gftą Žiedų 
pintinę pimkštę. (m*akm* jdr- 
ma tam tikrą praknlN’lę. P. Vi
leišis j riėmė žiedu*1 jr pintinę 
mi jai* (in-tatė ant oMrudos. 
Tada mergaite pasakė, knd šv. 
Antanu mokyklos vaikai pir- 

įniieji perku Lietnvu* T^aisvės

IS-

vos Misijų vietinių gyreatujt)
automobilyje.

Iki vakaro jialmigai )>a«il«i- 
ta dar už vieną tuksiantį Lie
tuvos tanų ir jmžaihi gauta už 
tris tiikstaučius.

Jau seniai žinojome, kud ci- 
reriečiai savo protingo ir darh- 
Štaus klebono vedami ką daro 
tą (išdaro gerai: tat nusitik. įo- 
me,‘ kad jie šitaip puikiai ga
lėtų sugalvoti ir išpildyti. Te
būnie jiem* garliė.

Bliekas.

LIETUVOS.
ŠVĖKŠNA,

Tauragės apskr.

mirtinai. Ištagę iš ridaus na
miškiai atnešė sužl ibtąjį į vi
dų. Kaip tik suaknlio jį pagul
dyti vitluryje, žmogžudžiai iš
mušė duris. įsiveržė j namus ir 
tandė pinigų užtaisv

i dumi, grasindami visu* iššau
dyti. Namiškiai pinigų nedavė. 

'Tada žmogžudžiai patys ėmė 
I ieškoti, išvertė viską ir surado 
visus pinigus iki paskutinei 

I kapeikai apie 500) rublių. Vhi- 
cas Kurnėta tą naktį pirmų va 
landų Dievui dūšių atidavė pa
likdamas didžiausiam nuliūdi
me našlę su penkiaiu vaikais. 

| Jauniausias 2 metų.
Našlė Petronė Kumetienš 

paieško SilvestrųPnukštį, savo 
giminaitį gyvenantį Amerikoje 
ir prašo, kad jis jai jiarnšytų 
nors laiškų.

švškAnog parapija užima pa* 
skutinę vietų į šiaurę Taura
gės apskrityje. Vakarinėje da
lyje prieina prie Mažosios Lta 
luyna mįmįmib

■

Rukot Daug?
I

, Jeigu tnip. tai žinokit**, kad 
įtraukiate j »ave lengvai ilsu- 

\ --- T.r. ratit
etomis hlėdingomif* dėl svei- 

I katos.
I Tie uuodai pirmiausia įeina 
i į pilvų. jMiKkum i kraują ir 
gula ant širdies.

Jn* gulite apsaugoti tų. jei- 
gu nustatysite -avn pilvų na-‘ 
titrsfišknm pr*emorw‘dn O fa* 
labai lengvai pasu*kinam, jei
gu tik pina gulsbint paimsite 
3 sau laimus Partola, išvaly
toje km n jo ir pilvo. Jos yra 

| skanios, visuomet šva*žkis ir 
veikia greitai ir lengvai. Ga- 

I įima gauti Aptiekoje Parto- 
’-a. dė/uly $1.00.

APTEKA PARTOSA, 
Į160 — 2-nd A New York.
I - -— ----- 1 ■■

.
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Švėkšnos parapijoje nėra 
tokių kulnų, kaip apie Telšius 
ir tokių Ivgumą. kaip Mažojoj 
Lietuvoj, Žemė čia I ievų ik juod« 
kimus ir indis, išskiriant vaka
rinę dalį. Miškų taippat ne
trūksta, lies rytinė dalis yra 
jais npnuguri. kortų Imtų boru 
kur kas ilnugiau* kad ne savi
ninkų geli* turnas, kurk* prieš 
karų užrtitažin jutnlavinėjo 
ištisu* plotus ir gnutu* pini
gus prašvilpdavo l'ranruzijoje 
n r Varšuvoje. Tik karas jiems 
tai mitrukdė. I žėję vokiečiai 
varė žilumo kirsti ir vežė v o 
kietijmi. Tokiu lesiu gerai miš
ku* praretino.

Ht’rMiiln ••• aula V l»d*- ------ — — - -- — • »»•>

9 '

ii a

*

Italių i» GerbimuuaMiaijus iuu- 
jkų. Išsitraukusi ii ančio pini- 
>gu* mergaitė juos j mdn c ė p.
\ 1 i *~**^^** s a aw«a• Rp t>»W 
tyt bnvo juuiius searriet- nmut- 
mtivti-j. ubitas. Tai seserų nuo- 
|M*lnas, kai<i \uiku> gražiai iš
tuoki no mylėti Lietuvy. Tus 
aeserys taipgi rūpinosi Imli 
urti savo in*'ūmų, kud jHigęl- 
išlų jei hutų reikalas. Bet p«- 
gvllso* neįeiki jo; muki 
vo didi išpildo ]

Mcr

•aa
uis ir šandė žviesioatus rake
tos.

I’ns svetainę ant gatvės lai
vu prisigrūdę žinomų. Vaikiu, 
sulipo j medžius, augančius I 
prie galvok, r.etik mergums, I 
bet ir jMtgyveuusius anUerve | 

. pasistojusios imt Būrų norėjo 
I matyti ka- tUrosi anapus nu 
hd**«. AplinkirūnttM* agnaus,-j

’augus visur ky-ej*»gaivu- '

WAR SAVINOS STAMTS 
IMUU BV THE.

U NITE N STATBS 
GCVERUMtNT

s<mw*ini beveik vieni lietuviui, 
nĮuirt miestelyje gyvenančių žy 
dų. Zusmc* gyvena vidutiniai. 
Kad ne karas 
gerai gyvenę.
lik p 11 |i k n s turi
mės, daugiausiai turčium S-- 2h

tai butų Inlmi 
Turtingiausia* 
rw •*» deš. is>

p«*

a

lių. Dvarininkai turi

> nf i<wr

V. W. RUTKAUSKAS ■
ADVOKATAS

< ®O*at» f ^MfWH *•< t

29 South La Baile Rtroei s
»-< .vBJ

T,4. CIBO

i..» Vakanus, 812 W & Bt.

1*1 *į

K>

7 f



r, Visur Js

I

CICERO, ILL

Vasario 15 d. netikėtai man 
teko dalyvauti pavvcdingos 
mHtysbs krikštynose, t y, pas 
A. Norvaišą, kur susi rinkusie
ji lM-šnekuvmvo apie savus rei
kalus: Tarp kitko prisiminta ii* 
įdėtųjų jos Šiandieniniai no- 

- ra: :r rrikatavimai.
pažvelgus j stalą, apkraulą 

j vairiausiais valgiais, nevienas • • • • « * a w • • v * •

tavoj nekeliama tokių krikšte- 
ŠIOS** *****
mu uk girdėtas iiu*i*kuntiintai: 
trūksta pinigų ir valgomųjų 
daiktų.

Pradėjus avisuanuc akiraty* 
tie*, p. J. MiaiunaM prašo tru
putį palaukti: turįs ką tai pa
sakyti : Dejavunaifi vargt# nuo 
Lietuvos nenuliaidvaimf*. liiri- 
kia jai teikti kitokią jmrainų, 
budėkime pu keletą dolierių.’* 
Tai-gi virš|Muninėl<NM* krikšty- 
noer surinkta $12.00. Aukojo:

J u<«. Mandns $5.00. P
Po 1 dol.: J. Mfatunais A. 

Petkų*, kun. P. Daniunks K. 
Štnolricis, A. Plikis. J. Adomai
tis, P. Rejiočka. Pinigu* nuta
rė pasiunti Tautos Fondam

Svetys

Įkurtos stotys pardavinėji
mui Lieb'.vos Laisvės Pu-feilos 
bonų sekančiose vietose: pas 
p. Mockų, 1301 Su. OOth Avė., 
p, Kudirką, 1435 So. 49th Ctv 
Darbininkų Užeigoj, 1447 So. 
50tli Avc., p. Meironų. Centras 
yra ftv. Antano parap. svetai- 

, u v j. Siukiointb iLicnoiiiis vaku- 
rais nuo 7 iki 10 vai.

Mwsų tėvynė. Lietuvą, kovo
ja už savo teipvv. Pagvlbųkinie 

T ...■'ui..**•
L '

boiiun.
* J. Gribauskas, rašt.

TJUU II L*. Ia,

■ ■ ■ ■» ■<— ■
SIOUI CITY. I0WA.

Atskaita, Tautos Fondo 74 sky-
rio 1919 metų.

Aukoje:
14. I,. **•**L« •••,.■••••
P. žabali*
J. Šaltenis..............
J. Kazlausku* ....
L. Urbonienė..........
P. Stakm ................
J. JudviIM................
A. 1kilis •«•••••«•

jj. T. Grasi*..........
A. ilaskevičius ... 

t A nntatns
A Brička*

• • • • • •

• • • •

• • « •

PROVIDENCE, R. I.

l’er kelius metu* mažai ku
riame laikraštyj pastebėjau a- 
pic PruvideiK’e’o liet, veikimų. 
Lietuviai ėin buvo tftsihiėtę te» 
gerų organi74icijų. Taip ir gj- 
vano po lei»kų jmigu. itet su- 
laukėm gerb. kuo. Vaitonio, 
kuri* suorganizavo parapijų 
(dalmr Sv. Mišios laikomus 
katedroj) ir trumpu laiku su- 
sjlauksuu a&yufi fftafto&biŽDy-, 
<uo«. Garbė bus Uetuviaiut- ir 
tarj>e kaimynų ras geresnę už
uojautą. Turim jau auorganiza 
vy ir chorą iš apie 40 y|m(ų. 
Aėiu už tai kun. P. Vaitoniui.

Sausio 25 d.. 7 vai. vnkare 
buvo puikus koncertas parapi
jos naudai. Omenių prisirinku 
pilna svetainė. Programą iš
pildė Nurwoodt> gabiausieji so 
listai ir kvartetas. Buvo dekle- 
1 naci jų. monologų, statyta sce
noje misterija ”7-nios žvaiira 
dės mažos mergaitės.” Vieti
niu rhoms padainavo tris dni- 
ua*. kurios gana gerai išėjo.

Įteikia {Mstebėti, kari čia yra 
daug jaunimo, tik reikia, kad 
jis Misi spiestų j naudii<gns dr- 
jgs. Tada darbuotėj dnr la
biau pasižymėtame.

PU

DETROIT, MICH

Sutas.-f *1* ?‘

Vasario 9 d. mirė Ona &tla- 
Ševicienė. Velionė buvo jauna 
moterėlė ir dura lietuvė katali
kė. Prigulėjo prie”!. Dukterų 
dr jos. JCmLmgi ju* vy r#* Jur
gis fealaševifius plačiai cią yra 
Žinomas kaipo doras lietuvis 
katalikas ir daug pa*idarbhvęs 
vietini* parapijos tanni. tai ir 
žmonelės laidotuvės vasario 12 
d. buvo iškihningos.

Žmonės šneka, kad musų my
limas Jonas Karosas urna tai
ku ant “Perkūno’’ žada “jo
ti” Nuw YurkaiL Dvtroitiočiai

Pakejiib .... 
Kazlausku* . 
Markūnas .. • •••••

• ••••••••e • • • •

•X

• • • • • 4

••••»•*••**

p 
p. 
A
A. Katino*.........
J. Juzuka* ....
R. žjuiauš .........
M. taiuiua* «...
A. Bicri* .
K. Tuskcui*
P. Pelukea.. ,^.. ..
9v. Knziniivru dr-ja 
K. Libcrte ..............
i. Milticni*. ............

. Bmoatia
t) Janukenn*.........................
A. Pibp*v#iw.................. ..
V. l'udžiuna* ..
K. Kalinausku*
Ig. .Meiliūnu* ..
V. Meiliūną*...........................
J. Dupkcviėiu*
P. Dagi* .........
J. Tunsaa .....
L. Tumas .....
J. Petraiti* ...
K. Grasia
J. Budreilta ...
K. Siaaiunaa...............
J. StakuniM .... 
A. Ždaitė ............
J. Sprindis .... 
A Pap«*t iciiC ,., 
J. N alaiko .........
A- Karvdi* ..................
fg Apulinaka* ...;..............
J. < ’epnuiN ... .......................... ..
A. Suteko............... ’................
A. Pumputi*.........................

*••••*••••■

25.00
5.50
2.00
3.00
2 00
1.50
2.00
2.75
1.00
2.00
1.00
6..71
1.00
1.00
5.50
2.00
300
4.00

• • • * •

A • i d

P. Kupriunik .............
A. Baltrūną*...........................
K. Prlnuti*..............................
P Tembrai* rif te r...

• « . *ea*aenua*4«.e«

K. Jm m ••••••.•••«•••>••
J- \ snu* ........................ ..«./•
I). K«xlau*ku«
F. JteaiimkM* .
A.
K.
n

• I •••*•>•«•

• • • • • S • s • * *

• /•«>••*■«* • 

d.,

I

J odei m 
Dunduli*. 
vakaro (upalių 3C 
191$ ut į

Smulkių aukų .... 
Iš vakaro .........
K. IJ u r ar i lino ,.
M ViiMR* 
J. Jurkėna* ....
A. Kuprium* ...
P. Unudk.........

• • •
A

• •

{*> ypač jaunimas j turnrr yr^rr. zv<rttft*
labai HUnirtipinv. ni*s p. Karo- 
sbn prie j vairių gerų ftmufifcy- 
tuų via buve tikru rinuotaMti* 
ku nkstiuų. Ptte luu* kaip u' 
kitorr kolonijoje šiauriu “fin.” 

. MiGi* JoMtauri mm. M Ubų 
\ rakate darbų jia kiek (ik noru

UMurVioi geri. Atvažiuojančių 
**.aujy tomiių takai 

maina-. kari <ha b
Ui. MMTto. .£ iukah

Tilte .7./... 
<fa><i«*kas ..v., 
Psdžiutiuii .... 
J Bulatas ,.. 
Outia
Pnrutim ,

A■A
iIk
i h
M. Tintu ... 
A. žiedas .. 
•I Lulu . .

I I tl.
i. .

• 4

♦ • • •

UlAuuugii* .... 
A. Stadrriuui ... 
V. Pumputi* ... 
P. Laokauaka* .. 
A Sokenas ........
J. Biliūną*........
J. Parilaate .... 
P. BatoiuN .... 
J Burbdi* ....
J VOdriunoM ...■ 

P V«lu*ii ..
J. Strazdas . 
A. Labute.*.. 
A. Vateilro .. 
P. Pači inkš* 
V*. Fctrnni* .
J. J aku balt i* ... t..
J. Stankevičius.......................
V Tiltev * B ■>»«! •**••««* •*•••*••••

■Si**••«• e*e*e**eee 
t Tilt.,

J. UnUu ...4...................... ..
J. Adomonis .......... ..........
J. Saltcr.;*
Ig. Narbutą*...... .................

(Pabaiga bu&).

• • • • • • • • •

• • • • •

.. DRAOBll
j <M.
300

35
10.00

1 00
4.00
1.00
5 00
200
2.00
2.G0
2.00
2 00
b.Oft
2.00

■ - —

• • • »"T ♦ •••

PAIEŠKOJIMAI.

ž.oo
1.00
1.00
1.00 

”..75 
t ne

10.00
2.0$
3.00
•> (K)

» Aš, Justinai Krikštytum, |»a- 
ieškan aavo draugo. Igno Nor
kaus. Noriu žinoti, ar dar gy
vas, ar miręs. Cidrapicidravo 
(Tur būt Cider Rapids, lowa. 
— Ked.) jis pirma gyveno, o 
dabar 
pats 
duoti
Šiauliai.
nUFSt'JK,
46, paimti Justinui Krikštanui.

nežinom kur. Jis 
ur draugai meldžiu 

žinią Šiuo adresu: 
Mintaujos prie- 

Siauroji gatvė, Nu.

Juozapas Ziginuntavičius iš 
ltavi<»nų kaimo ir valsčiaus, 
Pakaito apskričio paieško 
Petro Zigmuntavičiaus. kuris 
ktradna turėjo aavo namu* ir 
rubli dirbtuvę CTiicagoje. Zig 
r uun t a vi čių tėvas mirė kovo 1!» 
<L, 1917 m.

Gerbiamoji Redakcija!
Meldžiu imta įpinti manu pra

šymų apie paieškų j imą brolio. 
Pranciško Čepukeiio. Ai, jo 
brolis. Antanas Cepukenas, no 
rėėia žinoti, ar jisai gyvas ur 
ne. Jeigu gyvas, lai prašau ut- 
sišankti. Mes gyvename Lai- 
hiškiu kaime.

Meldžiu kitų laikraščių j ui
tai pinti šį paieškojimą.

RED. ATSAKYMAI.

REIKALAUJA
MERGAITES

16 metų ir ntvirš pastovios 

Vielos šviesiam / 
Švaria m Fabrike 

Prityrimas Nereikalinga* 

Ck-Mtma ku < Lietuvaitė* 

Valandos 7 :30 iki 4:30 

Puse Diuma Subatoj - 

$14 Savaitėj mukinautūs 

Nuo atsMe $16 iki $25 
Ate išrinkite 

Superinteiiili nt« Offiec 
Sanrj’cr Bist uit t.'ompsny 

1041 — 104'.) \V llarriann

N'

I

I

*

T 1

PIRK! PIRK! PIRK!

Lietuvos Laisvės Boną
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ i

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATIN GA RESPUBLIKA
Bonai ant 100 dolierių ir daugiam (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus:

• « F* « « r*, •
i AU JUUCL

te T X T V
luiK vity-i

RSIKMI>GI.
Apprentio* inouHlorUt ir core-ma- 

k*rti<|. ‘Puri būti t»rj*e H tr t! ui»tŲ 
aonumo. Gera ufinaknrtl* Ir kt*IU» 
imi kyli m n*. luOmi Hera proga lAmok- 
li cecMi apmokanti amatu.

AtelaAukilo.

Jok. A. Hm ib l ountfry I'o.
4Sth M. A R. Wc*tcn« Atcat*r

®r——

SERGĖKITE SAVO AKIS.

— K<>ra tnukrotiM. r*ro« 
valnndn* »u hainluiriv arbu be. Ne 
naktini* darban

S-čių lubų. M<>rrt«op Ilolrl.

REIKALINGI ZECERIAI.
Zeceriai kurie norėtu mo

kytis ar uiokantiejc. I^ai krei
piasi rašydami šiuo adresu:

Lietuvių Spaudos Bendrovė 
(The Litli. Printing Co.) 

6400 Superior Avė. 
Clevėtand, Ohio

A neįtikai kalbančio* uicrvaili**
•HrMi lenrvjim ft<i>rlkr

Aleliu likit* J-t>u i ubu. *
402 W. Kanilolpli Htrroi

Laundre* Juųp'Iba rotkatlnc* Mo
terį* ir Vyrai gert mok roti*. Gero* 
darbo valando* AK*, ūkite: *

Munku>i> ll<».rl
2J So. CUrk Strvx*l.

a
l».lK.M4a<>(

rrityrę “Slmrmrn" iiirbti junk 
ynrtjnj. ntnkratl" M I *tlrHQ Inlp |H1! 
rv'katiocl prityrę* lolbarUI. mokinti* 
* i I diena

J. tuiialiMan
|«I2 W. 5»Cb Stn.t

Tule įima-. Wentwurlh 1*S&

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
mniinmiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiHHiiiHiNninmiimmniHmminniiiiHiHmnni

9mrmn<>* serai pritaikinti akintai 
bu* paleamlnitnu dėl Ju*ų akių. 
K urano I tų kenti nuo raivo* *kau- 
driimo, kuomet rnldOi ticjaM i kr u 
<v. kvoi.tet *kAJtAi ar siuvi „r 
kai. tai tuomet yra tonklaa. kad 
reikia Jums akinių Muno ll melų 
patyrimą* priduos Jurai rerinuala 
paturaavlmų už prieinamą kaina 

, net uip issuu net iki tS-#ū.

JOHN SMETANA

I
Akių Specijalistas 
1801 S. Ashland Av. Chicago 
E*m**tna* «ilc4kMnia« dykai. 
Kanip** t S-Ūmi **(*£■.

S-<>toe lubo* Ori Plntl’o apUcko*. * 
Kambarį* 14, 16, I*. 17 Ir 1* 

Timykitr J mauo parw<.
> Vahmdon- Trnn 7 vai l»rrTn iki • ' 
, i*l. vakare. i'*ne<l«liula, berodo- , 
? aiia ir PetnyCiomia

TIKRI BARGENAI

LcriauNiaa butbu paniuutiuio pinigų Lietuvon, Ui Lietuvos Pašto 
Ženklai 'markės.) kurio* yra atvežtos ia Lietuvos, kad amerikiečiai na- 
kipirkę galėtų nusiųsti saviemMcnis netik dėl laiškų, bet ir didesnę su
mų. pinigų vietoje.

Kiekvieno* perkanti* Lietuvo* Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gaunu paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu ku 
Pulto linkiais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais. Palto arba 
L.dntut. »«n > •*.-.

Paštažcnkliai yra šitokių kailių: po 10, 15, 20. 30, 40, 50 ir 60 skati
kų. taipgi po 3 ir po 5 nuksinua viens. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną.

Lietuva* J’aš t o ženklui panuduoa tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
knip už vieną dolicrj markių neniuneianro.

Reikalaukite vieliniuose Tautos Fondu skyriuose urb* pa* centro sek- 
Rforių,

Puikus Mūrinis Namas, 2 Pa
gyvenimu po 6 kambarius E 
leetrikos. ir Maudines ir Ba 
sementas, arti Lietuviškos Bal 
nyčios Brighton Par, tiktai 

už $6500.Of)

Mūrinis munaa 2 pagyvenimą 5 
ir « knnilmriai ant Arrhcr avc.. 
kuru linijų* arti Puikiausiu MrKm 
lcy Parko, tiktai už $4500.00

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

—
gi: litillUtlUllltmiHHIIIIIilIlHIUIIMlilIlIlIHlllllllllllllllilIlfHIIIIIIIĮ
1

įs

2.00
GO

1 00 
.»

5.00
1.0$
1.50
2.00
’».00 
! 00
* ••* -.UU
100
1.0(1
1.00 
i nu 
5.ou
0.00
1.00
1.00
1.UU
1.00
5.00

3955
2.75 

10.07
5.00
I 00 
.‘-’i

1.0Š
1.00
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K. M. Vincius, Kansas City. 
3u klausimu apie pirkimų lie
tuviško ankto reikia kreiptis > 
1 Jetuvo* Misijų šiuo adresu: 
Litiiuuninn Mission, 257 W. 
71M St., Nerr York City. N. ¥.

P. Jazdauskas. Philadelphia. 
IduAko negalėjome |iataipinti j 
‘•Draugų’’ vasario 19 dienoje, 
lies tik tų dieną ta>> laišku* ta
po išsiųsta* iš'f*hilaiielpliijo*.

.. tl ........ - - - —->JJ n“’ V«««C T«C«*t iv «T ’t.

L. L. P. Valdybai (Rmn.- 
lande. III.). Korespondencijos 
negalėjotn pataljanti. nes per 
vėtai atėjo.

West Sidės Kareivių Susi 
vienijimui Chicagoje. Tamistų 
pranešimo |iatalpinti negalėjo- 
mr dėlto, kad nieku* po juo 
iw»P»*i rašę*.

PAIEŠKOJIMAI.
Gerb. Vargoninku ieškančiu 

vietas prašau atsišaukti prie 
šeiniau paduoto antrašo, iš 
reiškiant sąlygas:

Zev. L Vaieidcauskas. 
1624 E. Fąfls Street 
Niagara Palte. N. Y.

REIKALAUJA.

HMKAlJMCiAM PARTMERLs

Prie pininctauiuai au**nHo hianlu 
Gciatili* E»t! Iuri'>tu lji*kl p.iUfiKų I** . 
1,-rtro** nurvlkMltne** im.i utdMbye 
Ubui nėr**. Gero i>ru*> telainrani. 
k.uocų. Plate«nių Matų dalei *tMk«a- I 
kn< t«UkU MtrnMmjaat. HRsNpI

iioikaitMi' rien—-«i tim -tAtcMi 
AtadUuitite.

I.kilir Ttn*iH>p.
»:l » S* Mr

Mui ini« naniHM 2 puiry veniniu 
po 4 kambarius arti prie didžiau
sio McKinlev Purkų tiktai už 
$3500.00

PnikuK medini* namelis " gh- 
ton Parke, arti Arehcr avc.. » pa
lty veniniu ir mažus Bum'IuuiiUu 
Lotus 25x144 ilgio, tikras Bnrgv- 
nu* už $2900.00

REIKALINGI

Vyrai prie darbo fabriko. 
Pastovus dailias. Atsišaukite 
tuojau* pa> \Vatchiuona.

223

DALLAS BRASS & 
COPPER CO

N. Jefferson Gatve.
■■ r '■

A&iKALijriui L*W£idaL

i*n, etalvniu darbu.

WESTERN LLECTR1C

400
West 48 th Avė.

pūdų į pi«*fii<« 22 gntv»*«<

i

LAIKRAŠTIS Ifi LIETUVOS

“TALKA'
Skiriamas Koperacijos Reikalams.

Lietuviams laitai pravartu su*i|>ažinti su to laikraščio 
turiniu, ypač užsiimant tems prekyba ir pramone ir lema 
kure interesuos įsi taifc dalykais.
t Turime 2 ir 3 n. po 20c. su prisiuntimu. •* 

Abu num. už 35c.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
= 1800 W. 46 th Street, Chicago. III.
■

=

t

I
3
i

1

Ė

Puikus medinis 4 pagy venimu 
mimas, 2 po 4 kninbanun ir 2 po 
penkis, ir dykas lotas prie šalie*, 
Brighton Park netoli Livtuviškoa 
Bažnyčion. Vertės virš $900000 
tiktai už $7000.00

« lA/tni tirti Lietuvių Bažnyčia* 
Brighton Park mivii.iiikni Imštuo 
ju 41400.00 riiirxi<lu<Hlu už 1000 00

Šit iv viri turi hut parduoti j 
t m m pa įniko drl. įvairių priežas
čių kairi it«’|»i'*l»,i*kii«’ progos taip 
gi turimi* daugel kitu namu ir lo
tu nužemintomis kainuinis. kreip
ti i tu* pa*

FRANK STASELIS
443b So. Fairfield Avė. 

Chicago, UI. 
Telefonas McKinlev 5948

itaiiiiiiiiimiiiiHimintiufiiiHimimiiiHiimmiiiuimimiiiiiimiinmtiinitiRiiiHitf

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJKTCV1S AKU KF»:C!AI.IST.\X

I*»>mmpmm »>*w akių 
i,<«nru*e k • • y t • 
prieisatiiui amui 
,im« «>■«'»« •■*>*»■
■atu., ^nq»n»i». ,u»

tr ctai.b ro*t*> karMiu ■*>« kn-lv*. aky* 
k*l*»kl« n«HM)<a>a, akt*
iMmnia .runiJuli Iškirs pi’,<*Mli r*, 
i *n» mani** A luti tat *rii*i*niMi 
**l. I««l «f p**vii^«j* Srrvi.-
KH» a*,-* raarj.ii,* ir >>>ku< rln«*/tu> m»-
<Uli«raia aa« i* iki I vai p,
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

frUrtei rr BM*,

|
s

c

< b ». luini

aCIiaumi* iltadima* y iK*ekiuinriuuM* viduol. nuo
' *7- —  —■ to dar. B<t«hprtna

>■ Ulmi AveJnut*

■j—zr-■ L ■■_________________________ ■ _ . - ■ ■

mimtnminimiimiifiiiHnmiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimHHmiiimHmmniiiiiiiimiĮ

riti *i:x-it.wru oimtasv 
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PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. 
Išbandyk šį naują išradimą.

VYnAl Ut MUTEItru. »r >um* jau n* unuma. 
kud tupu įtru.tii r>dii<,i. prjauiininiui plci*luini; ir 
»ul«ikyiiicil plaukų alink lino?
IKMKOK 1‘UšLLIUM. Kilt GALIMA RASTI.

iM-n-Rauo ihair Tonk- (plunku traifkn*). tui yni 
i *“' * ■** ' ' _ *
i-l<*t*kHnu ir riunku ■linkini* Ik 
p1<>n^)un/!ne linuko*. į^.Uro Ju 
U brilj*nt*v*i hlik^MnCivi*.

l*»t1I MYk! Ziipiuu imairaAliiHi
Hntl-knl rtaraimuija Ken-liu, t<> 
ju< Ji* *r«ltni ir 
■niniko riauk’) alinki

%|M iilli T roik.Ha,
kų pu* Ii 
tų Grota 
kute

IMiiinilyiiit

kmnpAniJs atrMS. 
Planku Tnnflu,. 

rinHkui |>rufta lt na plciakanoa fr 
Inu,
uhlta l*tai,hu iaml.

u r berilis ir aptiiknav arba pilkite ik uffcn* 
U* tonnatu. kauni » <>*. tpita' wwrr>) t*OO- 

iMlnKluMa Ul »l.u*; 4 ox ui
lo *v-rumii. i*t>irkile *i kuprine, tmty. 

mvitanil *hvt> >nnU ir n<lrv«* l* įdėkite |tc. **eM* 
rJUiriJ.tJ t*e<lc**ttnUl |*<il wtunt • litu |.-kU. 
nlUMIlie hn m

= = 
i=

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
1 MoKumui* analiAkoe ir l»e*u’<lkoe
kalbų. *ntn:c>tiko< knvrrodret**- «t*-

1 aušroti Jok typ««mtins. p irk lyno* tol
iem. Stsv VnlH M ori} r-, aroine* hde-
I rijo*. rw<rafijo< poliUkmro •kopo- 

‘ ! luiJuK daillMTS&j*,'*
> *W1 ■> Ii **i*w^*,. *•«•«. * ,*•A* w ■ |>«*,ie,w ***** • • tf

14 vsUngoa po (dėtų: <&R»r*i* oao « 
I iu i* rak
3106 So. Halsted BL. Chicago. &MMHtMMmBMMuHHIUMHa.li>a.........................    ■



DRAUGAS
NIj CHICAGOJE. j;

ATSILIEPIAMA PRIEŠ 
PROHIBICIJOS ĮSTA

TYMĄ.

SUMAŽINS SPECIJALIUS 
DARBUS POLICMO 

NAMS.

Nes čia prohibiciją. sako, gy
vuoja tik iš vardo.

Yra policmonų, katrie 
neveikią.

nieko

L
Daugelis nuomoniauja, kad 

šiandie tikrai veikia prohibi- 
cija ir duoda išganingas vai
rius.

Taip bent yra paviršum žiū
rint. Bet tikrenyliėje yra kas 
kilu, sako prohibicijos prieši-

r rinkai Jie pažymi. ka<l buvn-
*■ einncA nocnmve*r pardavinėjami svaigalai. No

rintieji visur gali gauti svai
galu, kadi r iš tų jiaėių vaisti
nių.

Pasigirsta balsų, kad prnhi- 
< įstatymas neveikia 

taip, kaip tikrai turėtų hut. 
Tas pneinn nuo to. knd di
džiuma yra priešinga visati- 
nai prohihicijai.

The Chicago Daily Tribūno 
— didelis kapitalistų dien
raštis, kurs pirmiau stovėjo 
už prohibiciją, šiandie išreiš
kia nepasitenkinimą šalies 
nusausinimu. Sako, tūkstan
čiai svetimšalių išdalies dol 
prohibicijos apleidžia Suv. 
X’n1«tijs«. Greitu laiku šiai 
šaliai pritruks darbininkų. 
Ypač fanuos turės daug nu
kentėti.

TitAsa. kad svaigalų prohi- 
birijos pravedimas yra mažu
mos darbas. Bet tas darbas, 
reikia prijiažinti. yra garbiu- 

r gas. Geriausia apie tą liudija 
pratuštėjusieji kalėjimai, su
mažėję prasižengimai, dides
nis žmonėse išteklius.

Prohibiciją šiandie y|mč 
dūrbo žmonėms yra išganin
gas daiktas. Ir kas prohibi- 
eija nejmsitenkina arba kovo
ja, toksai žmogus arba yra ne
susipratėlis arba bravorų nu
samdytas agentas.

hieijos

I
l

I
PROKURORAS PRIEŠ MĖ

SOS KRAUTUVININ

KUS.

f
f

F

Generalis prokuroras 
mer paskelbė patraukti 
man visus tuos mėsos krau
tuvininkus, katrie brangiai 
parduoda mėsą, neprisitaikin- 
darni prie kainų puolimo n- 
belnąjam mėsos pardavime.

Chicagoje mėsos krautuvi
ninkų organizacijos viršaičiai 
tvirtina, kad čia krautuvinin
kai su mėsa neplėfią žmonių 
ir lodei negali sknityties pro- 
fiterininkai.

Pal- 
teis-

t
SALIUNININKAS SU

•'RECEPTAIS.”

I

Kiih rašt uotas saliunininkas 
Harrv Hamberg ir jo darbi
ninkas Churles Brovn, 1353 
No. Cravford avė. Abudu pn 
rieni pnliuosuntii po paranku 
po $2,000.

J ietį u kaltinamu už dirbdi 
n imą gydytojinių “receptų”, 
rnliz koriu žmonėms parda
vinėjo savo deglinę.

NAMŲ SAVININKAMS ĮSA

KYMA8.

Protai biri jin i s viršininkas
_ W • •• • 6 OI nau ligi kuuj 0 u. 

namų savininkai prašalintų 
j. visas išknbns ir ženklus apie 

. svaigalus nuo nnmų, kur pir- 
’ misų buvę užlaikomi saliunai.

*■

Policijos viršininkas Garri- 
ty užimtas susianrininm vi
sokių spėri jalių užsiėmimų 
poliemomims,
Chicago nejienlaugiauMa tu

ri policijos. Tuo tarpu iš tos 
1.41 m i jiolicmonų šiandie yra už 
imti visokiais specijaliais už- 
siėminmis. Tnd norimu nors 
šimtų ui daugiau poiaiuuiių 
atitraukti mm tų specijalių 
darbų ir pastatyti tikron po- 
lirijinėn tarnybon.

Iš tų prie *jsM‘ijaljų užsiė
mimų jiolicmonų daugelis 
kai pi r nieko neveikia, mano 
viršininkas.

Antai. taip vadiname, 
“žmogžudysčių skyriuje” yra 
net 27 polienionai. Policijos 
viršininkas negali suprasti, ką 
jie visi veikia ;»er dienas.

Kuomet tas skyrus įsteigtas 
buvo jame tik 5 vyrai. Paskui 
padauginta ligi 15 ir paga- 
liaus Šiandie skyriuje yra jau 
net 27. •

| Antonija, stud-*ntė ir adrokat<*| 
mielių teisių—p-lė I*. Tiuz- 

gaitė, Alena, autorė ir mėlyno 
pančiaku (?)—p-lė E- Ivaške
vičiūtė, Marijona, slaugotoja 
—p-lė Z. Bajoriniutė. Visos 
dukterys roles atliko ir-gi ge
rai Ponia Šmitienė, turtinga 
našlė, j>onioR Mantienės sesuo 
—p-lė Z. Jurgaičiutė. šita rolė 
buvo juokinga, o vpaė kada pa
rėdžius senobiniuose drabu
žiuose ]msirodė. žmones laimi 
prijuokino. Magdė, virėja po
nios Mantienės—p-lė K. šlapo- 
viėiutė. Gerai atliko rolę.

Vaidinimas puikiai išėjo. 
Garbė musų gahioms artistėms 
už tokį nlvaiditiimą.

Pn vaidinimo solo angliškai; 
laidumą\u p-iv AL Jucmlc. Jai 
pijanu pritari* V. Daukša. Ji 
savo skambančiu Imlseliu pa
linksmino susirinkusius.

Duetą “Temsta dienelė’’ po. 
praim ilninavo mlė Z. Mastaus- 
kaitė, alte p-n* K. Raudaitė. 
Pijami pritari* taip-gi varg. 
V. Daukša.

Vyrų dvigulias kvartetas, 
pritariant orkestrai, žmones 
užžavėjo.

Astuonios mergaitės, pasirė
džiusios j \Vashingtonu laikų 
drabužius šoko “Court danre” 
ir antru kartu iššauktos pašt*- 
ko “Minuoti,” akomponuojant 
pijami varg. V. Daukšai. Tas

i žmonėms lnhai patiko.
NORIMA SUMAŽINTI Iš 

LAIDAS.

Cook pavieto taryba tariasi, 
kokiuo budu sumažinti išlai
das per rinkimus ir išlaidas 
apmokant prisiekusius teisė
jus.

Monologą “Tėvynės Saj>- 
nas” Onos rolę atliko p-lė K. 
Norvilaitė, Lietuvos—p-lė M. 
Jocaitė. Gražiai išėjo.

•Solo ant smuiko išpildė p. M. 
Petrošius. Jam pijanu pritarė 
p-lė Z. Milaszevicz. M. Petru-į 
sius jaunas liet gabus smulki- l

I įlinkas. Ateityj gali palikti ar-1 
1 tįstas.

Labai žmonėms patiko, kada 
ant scenos jJhsirodč G metų

LIETUVOS BONŲ.

Pirko “Draugo” Adminis
tracijoje Šie asmenys:

y>ko.»li.a» Kudalm .. *100.00 K kuri
Jonaa latiirinaitia .... 100.00
Jonas Mikutis ..............  50.00
Vincentas Baltnikonis 50.00
Juozapas Kardelis .... f»0.00
Jeronimas Šimanskis .. 50.00
Mateušas Maskoliūnas 50.00
Petras Adomavičius .. 100,00
Petras Jakutis..............  50.00
Vincentas Mačiulis .... 50,00
Silvestras Cicėnas .... 50.0
Jonas Miškėnas .......... 50.00
Antanas Vanagas .... 100.00
Kazimieras Baškys .... 50.00
Benediktas Labnckas ;. 50.00
Jonan "Dudėnas .......... 100.00
Juozapas Ciplys.......... lUO.Ot)
Liudvikas Petrauskas 100.00

(Jis jau antrą Boną pirko)

Jurgis Rastenis ...
Jonas Bladika ........
Pilypas Liakas ....
.Jonas Jakutis ........

I iin*4«

Pranciškus Norvaiša
Mikolas Cižauskis ..
Adomag Blaževičius
Kazimieras Lisauskas 100.00

50.0Q
50.00

100.00
50.00

1 |O IUI m.

100.00
LOOUOO
100.00

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IS TOWN OF LAKE.

Nedėlioj, vasario 15 d. 
Cecilijos giedorių draugija 
rengė gražų vakarą. Pirmiau
sia vakaru chorvedis, V. Dauk
ša, prahylo į susirinkusius 
žmones.

M v. 
sū

• t • •

AR ŽINAI

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAB

o * irioizi

Mm Jau raunamo tintų, kad pinigai per mui olųotl nueina Lietuvon Ir JT« 14mok*x: j vieno mė- 
laite. . .

r ’ ** \ T r'" ■ * * -.T •“
Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

e

Pcl plHtcimiŲ informacijų rntyk tuojau* ant lomiau paduoto adreso. Jei nori tai rali plnlrua 
mum* priduoti alMdal *ura*yla aavo adresų ir kam pinikus ai ančiai© u- nies Juos tuojau* pasiusima.••

| Lithuanian Sales Corporation
| 120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.
iiiiHiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimimiiiiiiiiiitiiiFiimiimiimiiiiiiiiiiUHHHiiiiUMiiiHHiiiiiiiiiiHiiiHtiiuiutuHn
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Iš TOWN OF LAKE-

TSM—
Našlaičių haltaa Į visuomenę.

širdingai kviečiame visuo
menę atsilankyti į vakarą, ku
ris įvyks nedėlioj, vasario 29 
ii, 1920 m. Tam<‘ vakare bus 
atvaidintas gražus veikalas. 
Atsilankę tnn vakaran netik iš- 
sinošito gorus jspudžins, bet 
paduosite pagalbos ranka naš
laičiams, kurie senai jau jog 
laukia.

Vakaras bus Sehool llall 
svetainėje, prie 48th ir So. 
Honnre gatvių. Pradžia 7 vai. 
vakare. įžanga pigi.

Vardu kvfeuia
Komitetas.

Vasariu 21 ik, vakare, Sehool 
Hali salėje, antru kartu aplan
kys mus Lietuvos Misija. Visi 
šios kolonijos ir apylinkės lic-
tuviai skaitlingai susirinkite, 
nes daug naujų dalykųVauma 
|mi pasukos iš mus tėvynėn, 
Lietuvos.kurių pirma sykį, sto 
kos laiko dėlei, negalėjo papa
sakoti.

Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bendras Komitetas.

Raudonojo Kryžiaus §el- 
skvrins laikys mėnesini 

, 26 d. 
7:30. ftv. Krvž.

L.
p<-jų
susirinkimą ketverge, 
vasario.
svet. Visi malonė-ite susirink 
ti. Turimo daur ovitrbiu roi 
kalų. Nesivėluokit. z

Kviečia Valdyba.

UeTVvA

<

Ut f TA VUSka* IiA4 pM 7JvC«ivlų Frvkybva rk-ndrovę Tnmnta amini gaili pamyni
viAkuune Idrturaja? ,

Kadangi tiek daug pinigų Jnu yra alunčiaam per Bendrovę tr keliai peraluatimul ant tiek pa- 
k> kad AnHur

100 auksinų $2.00 2,000 nukrinų 40.00

200 • f 4.00 3.0QO ,» 60.00

300 M * 6.00 4,000 M » 80.00
44KJ M 8.00 6.000 »» 100.00
5(X) >> 10.00 9,000 • >4 150.00
1,000

• >> , 20.00
•_ 4*

• 12,000 »» 200.00

L. Vyčių 13 knojia stato sce
noje veikalą “Gims tautos ge
nijus.” Veikalas indoiuuK, pri
taikintas-šiems laikams. Vaidi
nimas bus nedėlioj*-. kovo 21 d., 
Sehool Hali svetz Vakaro ren
gimo komitetas i deda pastan
gas, kad viskas pavyktų. Iš 
anksto galimaiftkyti, knd ko
miteto pastangos nenueis vel
tui.

Keliatew
Ar įmyiKM, kario, karta «l«4iuojo >> vriktaačifi Jieyn, dangiau* ko jo neapairiaa- 

Ya uit viMoaa Paia-BapeUarfai v 4r< jum* *jM*uritfiut>. ji* yra paJeaklint** 
UM.au > *’ib*fctm*ilti

(J. ANCHOR, (Ikaras)
j-iru patelio i>čr» v*ub*ienklin ikaro, t ai jk nėra tikra* ir įaa tokio 

neimki’. . 7au*.? aplietas* po 8a« fr **e Taipgi galiai* gauti pa* iMirbčja* t
. A O. RICHTER g CO.. 326-JJO BroodvĄY. Kew York
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PIRKITE SAVO*4 • - •

Pjaunamą Mašiną

DR. S. BIE2IS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
221)1 We«l 42nd Kt.

Kampa* 8. Leavilt Ht
Telefonu Cannl 4222.
Valandos 1—k Ir 1 Ud I vakaro.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt.

Knr.ip 44 tourt
m*. 1224 W. «* Avennc 

Teiafonu Clearo 1444 
Ofluo Cicero 41 

KALBAME UETI VTMLAI

įaIRkyti, knd ko-
ilgi) S 1._____ . _

Korespondentas.
šoko. Visi stebėjosi ir grožėjo
si. Šokikė, kiek teko patirti, 
lanko ftv. Kazimieru Akademi
ją. Pnvyzdis gali būti visiems, 
kad vaikelius mokinti reikia 
kada jie jauni, ne tada kaip 
jau užaugę.

Solo “Kur bakūžė samano
ta” padainavo p-lė E. Mocke
vičiūtė. Jinai gražiu ir tvirtu 
halsu žavėto žavėjo susirinku- 
. ius žmones.

Po to burelia mergaičių pa
dainavo “Glow \Vonn” ir kitą 
angliškai. Gražiai ižėjo.

Paskui solo dainavo barito
nas S. Ambrazaitis angliškai. 
Jis yra jaunas, bet turi gražų 
baritoną.

Ant galo mišrus choras j>a- 
dainavo: “Pasakyk mano my
limas krašte” ir “Vienas žodis 
nešneka,” akomponuojant pi-• •• ^a«e» •Janu o. zuiiui.

Baigiant programą sudai
nuota Lietuvos ir Amerikos 
himnai.

Ne pru šalį bu» jmminėti, 
kad labai daug pasidarbavo 
varg. V. Daukša. Jis daug dar
ini ir triūso pridėjo iki išlavino 
chorą, solistes ir tt. žinodami, 
kad jis yra labai užimtas, vie
nok pašventė laiką ir atliko 
įlarlią, mes, giedoriai ftv. Ce- 
rilijos rhnrn. šino reiškiame di
delę padėką varg. V. Daukšui.

Žodžiu sakant, programas 
atliktas puikiai. Visi buvo pa- 
tenkmtL
• Valio šv. Cecilijos giedorių
draugija. Daugiau rengkite to- 
1.1.. e
Mtj VCMlCMlj.

I

PRANEŠIMAS. 
---------- t—

Kuomi pranešu, kad Liet. 
Vyčių Chicagos Apskričio 
Choras turės extra susirinki
mą ketverge. va>. 26 d., š. 
m., ftv. .Jurgio par. svet. Prnd. 
7*30 vai. vak.

Todėl yra kviečianti atsilan
kyti visi choro rėmėjai, na
riai ir choristui.

Kviečiami visi laiku suva
žiuoti. Rašt. Z. M.

16 BRIDGEPORTO.

L. Vyčių 16 kuopos įvyks K 
savaitinis sinirinkimas vasa
rio 25 d., 192<>. Yra pageidau
jama, kad susirinktų viri na
riai (ėB), ir kurie dar tra ne
užsimokėję mėnesinių duoklių 
meldžiame jmsinkubiuti, ne«į 
j?”, leikss p“ci’jfti Ossitrei!

Apart susirinkimo yra jm- 
rengti debatai, susidedanti iš 
abiejų lyčių. Bus malonu pa
siklausyti.

Todėl kviečiaflj visi susi
rinkti į ftv. Jurgio svetainę. 
Nauji’narini, norintieji prisi
rašyti prie L Vyčių, rnšyki- 
tėš dabar.

E-L-L.

Rašt Nik.

ąjBSL-1

Kordonai Ja:
SI 14 W. <2o.l 64.

TelHoaaa McKinlry 44M
Volando* Uu 14 Mryto.

nuo pasitikimos kompanijos 
da pat, nereikia nei j miestų 
važiuot. s

Pristatome i visas miesto S
1KALUZNY & CO. I

5041 So. Athland kn.
Tol. Boulovard 7444 E

2804 Milwaukee Avė.
Tol. Irrtn* 4444

1 ;................. ...............................................—-ii

Dr. M. Stupaicki
3107 So. Morgan Street

OH1CAOO, ULLlVOta
THctoM* Yardte MM 

▼•iMtdoc: — » Bu 1J 14 ryto;
4 po plotu iki I vok. NodAUo-
Dla nuo i Iki 4 »bJ. vakaro.*

DR, S. MIKELIS
i"

r

S. D. LACHAWICZ
Mmvvtv OfabartM notaru 

l«Moa ka IrtftalMU (taikai* 
■iMUkti. a darfcv UvMitaNEPAPRASTA PROGA 

BARGENAI.

Nepraleiskite šita proga ir 
nusipirkite prnpertirs nuo mu
su ant lengvu išmok esčių. 
Mes turime IiiImu jmikn lotu 
tiesiai prieš Desptaines upe

2314 W. 23 PL Chicago, HL
4144.

OUCŪMM pim* <un pi ctnttir j«» 
vaidinimas juokingo veikalo: 
“Ponios Amitiencs sescr- duk
terys.” Vaidino sekančios yjia- 
tos: Ponia Mantienė p-lė Z. 
Mastauskaitė. Ji savo rolę atli
ko gerai. Josios dukterys: 
Ona, dainininke -p-lė O. Bra
zauskaitė, Klemcntina, pi jam- 

letė—i>-Ič M. Jo<*aitė, Roįč alic— 
I _.4’t’ I* rp r*. ju UI 1|>-M* /a. I

Ahunnė.

PRANEŠIMAS.

H _ ______
PAVOGTA MIŠIŲ VYNAS.

—
Ii Hunhnrd Woods kataii- 

kų bainyvios rųrio® pavogt? 
««nu^ tinšiy Vytie.

PAVOGTA MIŠIŲ VYNAS
“Draugo” Redakcijoje 

Laiškiu iš Lietuvos p. 
Veličkai (Tonv Wieliczka), gy
venusiam 4515 So. \Vood St, 
f’hiragoje ir jterrikėlurian* ki- 

X* 1 « 4 •• »•tui, .u

yra 
Antanui

kurio parsiduiMiA pigiai. Kam
ei gyventi susigrūdusiam nn- 
mc ir mokėti randa kuomet tu 
gali gražia uyventi šalimies- 
tij už ta pačia i-unm piningų.

Rašykite — TelefonnokHe

— Ar Atvaduokite.

frank J. DEAN 
1404 W. 18-th Street

Telefonas Ganai 6296.
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