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UŽ N A CIJ ONA LIZA 
VIMĄ KASYKLŲ.

PADEREWSKI ATSISVEI 
KINĘS SU POLITIKA.
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BOLŠEVIKAI DAR SIŲLO 
TAIKĄ JAPONIJAI IR 

RUMUNIJAI.

OLANDIJA RAGINAMA 
ATSILIEPTI.

nutari* tuo reikalu 
valstybės departa- 
jMikluusti. kas Ims 

šitam ateiti-

SOCIJALISTAI ĮSIGALĖJĘ 
UNGARIJOJ.

DAUGIAU NEBUS BOLBE 
VIKIZMO UNGARI 

JOJE.

Transportuoti maistą pašauk
ta kariuomenė.

PERTRAUKTA AMERIKOS 
PREKYBA SU SIBE 

RIJA.

PARINKTAS AMBASADO 
RIUB I SUV. VALS 

TIJA8.

B
Laukiamas žodis ii Suv.

-SUS- J

milijonai dolierių

Vo-
sa-

London&s, vns, 27. — Daily
Mail korės] w>ndentns ii Avei-

---------

Nepasibaigia trukšmas nužu
džius socijalistą.

ANGLIJOS DARBAS STOVI

Tolesniai jis nerengsiąs 
koncertų.

VALPARAISOJ UŽDARYTA 
BANKA
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.KAUNE BUVĘ jVYKĘ KA
REIVIŲ MAIŠTAI.

kirk 
yra 

karališkų iš-

M’AKHINGTON. vas. 27.—Rusijos boRevikai savo taikos 
imsiu! yna* Suv. Valstijoms pažada: įvesti šalyje demokratui- 
ginusią valdymą. sušaukti kuriamąjį susirinkimą ir atmokėti 
Fvetimomr Viešpati joiua visas senąsias skolas.

IX)N DONAS, va*. 27.—Augščiausioji taryba, nežiūrint jai- 
ilsių protestų, visgi nnsprendė Konstantinopolį |*alikti tur- 
. Bet Dardaneliai turi l»nt liūnui ir turi but ten famnikin- 
i tarkų fortai.

TRUKUMAS AMERIKOS 
SPORTUOJE.

1 Taip sako Ungurį jos regentas

Budapertae, nu. 27. — Un- 
garijoa regentas, admirolas

Milikonai dolierių bus -nuos 
toliu.

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

PAMESTA BOMBA PO VA- 
ĖIUOJANČIU TRAU

KINIU.
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Anglai pasiute bolševikams 
užimti Archangelską

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL V. No.

SECOND EDITION

RŪMAI APGRIAUTI REVO
LIUCIJOS METU.

Buvusio Kaizerio Rūmuose
I LONDONAS vas 27—dia 

i apiurute ąuui), kad pirui kele-1 
tos dienų laikinoje Lietuvos 
sostinėje Kaune lietuvių karei
viai buvo pakėlę pavojingus 
maištus.

Teėiaus maištai, veikiai ap
malšinti. Ir šiandie stovis vėl 
normalis.

Depešoje pažymima, kad ka 
reivius sukurstę bolševiką 
agentai. Tas faktas susekta po 
nuodugnių tyrinėjimų, 
iiiiiiiiuiiiuiuniiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiii 1 

GELEŽINKELIEČIŲ STREI 
KAS PRANCŪZIJOJE.

New York, \u>. 27. Kuo- 
| tnet Si beri joje gyvavo ir vei- 
1 kė admirolo Knlėako valdžia, 
! Suv. Valstijų pirkliai buvo 
pradėję vesti plačią prekybą 

: su Sibcrija ]»cr Vladivosto- 
: ką. Iš čia ten buvo išvežama 
daug audeklų, odų ir kitokių 
Siberijos gyreptojams reikn- 
lingų daiktų. Iš ten buvo jinr- 
vežanui duug įvairinusiu kai
lių, sėmenų, ir kt.

Dabar, kuomet Vladivosto
ką užėmė revoliucijunieriai, 
prekybn pertraukta. Vietos 
pirkliai tenai turi supirkę 
daug kailių ir negali jų pa
imti. Bus 
nuostolių.

Pirki ini 
kreipties 
mentan ir 
tolinus daroma 
kimo.

Nesenai išplaukusieji laivai 
su prekėmis i Vladivostoką, 
su tuo uostu jnu turės prasi
lenkti ir užsukti į .Japoniją. 
Ir nežinia, kaip bus toliau? 
pasielgiama.

Į Kūnini turi daug ženklų, pa
liudijančių buvusius smarkius 
susirėmus pakilusių spartakų 

, su vyriausybės kariuomene 
žinomoje lapkričio ravidinri- 

. joje.
Vieni nesvarumai, dulkės.

Žymini npgriautas rūmų 
balkonas, nuo kurio buvęs kai
zeris buvo paskelbęs karę su
sirinku.- piin-š ramus tūkstan
tinėm* vokiečių minioms. Ap- 
griovimai dar nepataisyti.

Viduje sudaužytos ir grra- 
vėsiais apverstos brangintinos 
senovės laikų vazos. Taip ir 
dabar stovi viskas.

Visokie nešvarumai ir stora 4
dulkių eilė* apkloję kilimus, 1
|Miveik*lii- ir poreclHnos daik
tus visuose kambariuose.

Paties buvusio kaizerio lo
va. kurioje prieš pat savo ga
lą buvo gulėję.* spartakų va
das Liehknerht, stovi knip ‘ 
stovėjusi apnešta dulkių.

Milžinišku didumo kaizerio 
paveikslai taip aptraukti į- 
siėdusiomis dulkėmis, kad 
vargini buu hus galima juos Į 
tinkamai apvnhli.
Tik pelės turi gerus laikus

Oras knmlmriuoae* didžiu
lėse sidė-se ir kuridoriuost* 
toks, kaip kokiose katakom- 
Ihim* (požeminiuose urvuose).

Didžiulėj valgomojoj ir mil- 
žiniškuo.M* salionuosv. ku
riuose seniau įvykdavo kara
liški pasilinksminimui, šian
die gerus laikus luri tik žiuy- 
kė-s ir pelės.

A la jus visus rūmų kamh.i 
rims karidorius ir salionu*- 
gnvnu įs|>miį. kad tose iu 
mingOM* vietose gali tik vie
nos dvasiu* vaidintieM. l’ž jo, 
kru- pinigu.* neapsimrinn ]>ra- 
leisti nors vieną naktį vienų- 
vienas tuose* nuliuose*.

juu pranešta, kud iš Dunojaus 
išvilktas lavonas nužudvto % * 
vieno socijalistų redaktoriaus 
Belu Soinogvi, Tad socijalistų 
trukšmns prieš krikščionis iri 
kitus ir ligšiol nepertratikia- 

| mus. Yra tas lodei, kad čia lu-i 
' bai dar įsignlėję socijalistai. ( 
Jų didžiuma vis dar apraudo- 

i ja tuos geruosius jiems Įnikus, | 
i l^uomet čia siautė baisus soci- 
julistų bolševikų teroras.

Kuomet bolševikai čia liejo 
žmonių kraują klanais, socijn- 
listai nemėgino trukšniauti. 
Gi šiandie jie, rodos, ims iri 
sumaišys dangų su žeme.

Vyriausybė ieško žmogžudžių.

Ministerių pinnininkas Hu-| 
szar paskelbė, kad vyriausybė 
ieškos kol suras žmogžudžius 
ir tuos atsakančiai nubaus.

Cngarija dar nepasitvarkius 
ganėtinai, kad butų gulima 
pradėti pokarinės rekonstruk- 

rlurltae ->n-1&4AI Iit a u vaaat

Suteršti ir apdulkėję brangin
tini daiktai

*’ Atkreipus domų į faktą, 
kad jo didenybės vyriausybė* 
didžiumoje atsako už tos da
lies Rusijos gyventojų gink
luotą palaikymą prieš bolševi
kus ilgiau vienerių metų, tad 
Anglijoje bus padarytas skau
dus įspūdis, j*>i sovietų val
džia pavarto* aštrias priemo
nes prieš gyventojus.”

Tchitclierin tuojaus atstkė.

Tchitchcrin Anglijai tuojau* 
pasiuntė* atsakymą. Pasiųlė. 
kad šiaurinė* “baltoje” gvar
dija atiduotų bolševikams visą 
šiaurinį Rusijos afiskritį ir pa- 

' i — sx:„. A! HPtllMp ebo •
ętaippat vaidilos ir miiitarines 
nuosavybes, taigi transportus, 
amuniciją ir maistą: lygiai 
jmti kariunin^-,* terrf atiduoti 
ginklus ir visą išvengimą. Jei 
jULsidaviino sąlygose bus pa
žymėtas personalio apdraudi
mo klausimas, tuomet siauri- 
nė«s valdžios nariams ir vi
siems štabo ofieierams bus lei
sta Apleisti Rusiją.

Anglai susinešė su bolševikais 
Archangelsko reikale.

Londonas, vas. 27.—Iš Mas
kvos kibirkštiniu telegrafu 
pranešama, kad bolševikų val
džiom užrnbežinių reikalų ko
misaras Tchitclierin pasiuntęs 
nntaM Suvienytoms Valsti- 
joms. Japonijai ir Rumunijai, 
pasiūlydamas toms viešpati
joms taiką su bolševikine Ru- 
aijn.

eaa«»>aavaaaiMM nu 

bolševikais.
Kitam iš Maskvos praneši

me paskelbiama, kas .vra į^y-i 
kę prieš pat pulsiant Arehan- 
gętekni, kurį andai boKevjkai 
tuėmfc " ' ' 'h./ -

<la-

Anglijos užrn1u*Wnih reikalų 
sekretorius grafas Curzon 
prieš pat Archangelsko puoli
mą pasiuntė* notą 1/olševikų 
užrnbežinių reikalų komisarui 
Tchitcherinui. Notoje tarp kit
ko buvo pasakyta:

“Siaurinė** Rusijos valdžia 
įsitikino, kad negali tolesniai 
kariauti prieš sovietų spėkas 
Archangelsko fronte ir todėl 
pasiųlo atiduoti miestą.”

‘ .L, » ' * * i '

Curzon prašo susimylėjimo.

Grafas Curzon imi reiškė, kad 
gen. Miller (Archangelsko gu- 
bernatorius) jo prašęs pranešti 
bolševikams, kad kuomet šitie 
užimsiu Archangelską, idant 
neatliktų kokių blogumą sn 
gyventojais. Tad Curzon noto
je sako:

LON!M)NAS.

Londonas, vas. 27. — Par
lamentarinis darbo partijos 
komitetas padarė rezoliuciją, 
sulig kurios vinoa amatninkų 
unijoa sušaukiamos knngresan 
į kovo 11 d-

Kongrese bus tariamasi 
apie narijonalizavimą kasyk 
I?- .lei vyriausybė ir toliau* 
pasipriešintų uacijųnalizavi- 
mui, galimas generalis darbi
ninkų streikai visoj Anglijoj,

-Angbčiauaioji talkininkų taryba 
veikiai apsidirbo su prezidento Wilaono nota A d ria tikos klau
sime. Vakar padiktavo atsakymą ir vakare jau Įiaaiuntė Wa- 
aldAgtonfln. Atsakymas padnrytn* tie premjerų IJoyd Georgo 
ir Milleraiid. Nes ąįt>e<lu užimtu kitais reikliai*. Bet viskas 
atlikta sulig auų dviejų norų. Pasakojama, kad šitos tarybos 
atsakymas juibaigs kontroversijas.

--------------- .
Y/YNDONAS, va*. 27.-*.lugs<*innbioji talkininkų tarybą 

šiandie svarstys pinigų mainos (kurso) klausimi).

ALBANY, N. vai. 27.-Ne* Yorko demokratų paitijos 
rinkime nutarta pasidarbuoti, kad Tederaiu prohibicijos 

du kor.grrzo atžauktm- S&ko. tasai amend-

j cijos
I reikalingos taiko* ir tvarkos.

Didžiausią la»tvarkę čia pa
se* jo Imlševikų terorizmas. 
Paskui rumunų įsiveržimas. 
Visur |>alikta tik išnaikinimas 
ir <k*moraliitacija.

Vyriausybė labai pageidauja 
tvnrkbs jr teisybė*. Bet jai gie
žu čia fr kitur prieš bolševi
kus tokia didelė, kh I nelengva 
surasti piktų darbų autorius.

Nereikia stebėties, jei šian
die* gyventojai ičjMisalų pala
bina visus tuos (bolševikui*), 
katrie per kelis mė*nesius 
kankino ir skerdė* žmones, ofi- 
cierius kaip kokius miškius 
medžioklėje šaudė, žemval
džius iš jų namų išvaikė, vi- 
RU* viską plėšė. Gyventojai 

1 negali jMUHiršti tų teroristų.
» •

Skiriama dovanų.

Nužudžius dnbar socijalistų 
Somogyi pakelta toks truk-; 
fanas, kad vyriausybė tolėjo Į 
paskirti 10,000 koronų dovanų 
už susekimų žmogžudžių.

Ainndie Budapešto vteomia
1-------Ir^- 4* _

aaąao aatOMM

vai. Vieni iš jų vra vyriausy
bės nuskirti ieškoti žmogžu
džių, kiti—pačių socijalistų.

Suareštuota daug intariu 
mų žmonių. Bet kaltininkai i 
nesurandami.

Socijalistai nusiskundžia, 
knd iš įų partijos nMHnla kur 
dingę npie 300 narių. Kaltina

Paryžius, va.*. 27. — Gete- 
žinkelierini pakėlė* streiką ant 
Paryžiaus Lyons ir Tarpie- 
minio geležinkelio. Streiką.- 
žymini sutrukdo transportaci- 
ją ir kitomis geležinkelių li
nijomis.

» Kaikunuo* traukimus, ku
riais gals-uania.* maistas, pa
vesta valdyti kariuomenei.

Ministerių kabinetas nus- 
pretttlė- jattnrttkli tieson viso
kius spekuliantus, katrie dėl 
daugelio daikto pritrūkimu 
mėgins keiti kainas.

Streikuojančių geležinkelie
čių vadai už streiką kaltina 
vyriannybę. Sako, vyrie.usv- 
Im* turinti gana sjs-kų ir todėl 
galėjusi gražumu išrišti paki
lusius neaiškumus ir nesuti- 
kimns.

Premjerta Millerand KUgry- 
žo iš l^ondono ir turėjo kon
ferenciją su darbo federacijos I 
litetovybe. Konferencijos pa-, 
sėkmės tečiaus nežinomos.

Į A —. - - --- - -
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j carijos praneša, kad buvęs len
kų premjera- Pndennrski nu
sprendęs nekuomet nejmsiro- 

, dyti konrertų pagrimioM* ir 
. užsiimti politika.

Jei kurtais į Lenkijon prezi 
dentus Padereayki butų kvie
čiama*. matyt, jis mielai eitų. 
Nėr korespondentui sakė, jog 
jie nemaną*, kad butų kvie
čiamas.

Pasakęs, jog likusį gyveni- I 
mą norįs pašvęsti moži kalėms} 
kompozicijom-. *

šir-
pa- I

nis šalies vyras, aną dieną jia- 
rriškė:

“Taip ilgai kaip aš busiu 
gyvas, bolftevikišimu dnnginu 
nej»*kils mano šalyj. Pirm do
mu- apsin-iškiančio bolševi- 
kizmo ženklus sumaišysiu sn 
kraujais. Negalima toleruoti 
raudonojo teroro. Ir mano ar-

* •• •» • ■ M*
gus knnties.**

Londonas vau. 27. — f’ia 
tikrai patirta, knd Anglijos 
vyriausybė* mivO ntnbiisado- 
riu i Suv. Valstijas parinko 
Sir Anekland Geddc.*.

Apio tai oficijaliai bu? 
pranešta tuojuim, kaip tik bus 
gaut* Žinių iŠ Ve ehingtono. 

'—V..- •». *ai pili IUA. ta - MuitJCkStlltiJl IUS

yra geidime ten žmogų*.

Berlynas, va*. 27 (Rašo
angį, laikraščių koresponden
tas). — •’Ačių Dievui.” rašo 
Luduig SteimhiN inonarchi.*- 
tų laikraštyj l>ie Woch<*,” vo
kiečių vyriausybė* turėjo gana 
supratimo apsaugoti kaizeriu 
rnmus Berlvn<* jų dninirtinėje 
formoje ir nepanaudoti 
profanijo* tikslams, gana 
žnni pasiųlomanis.

‘ * Tukst ančiai vokiečių 
džių smarkiau ėmė plakti
tyrus, jog rūmai hus pakeisti 
valkatų prieglaudai ar vv- 
riausylH*s ofisams. Dabar vv- 
riausyls* paskelbi*, jog tie rū
mai bus pakeisti dailės mu
ziejų. ir jog rūmų vidų*, kiek 
hus galima. kuomnžinn«ini 
bus atmainytas.”

Susirėmimų Ženklai.

šiandie mažai kas atkreipia 
•lomos į tą milžinišką akmens 
ir geležies trobė*sį, kuriam ki- 
tuomet gyveno galingas 
kieti jus imperatorius su 
vo šeimyna.

Tie nuimi — tai buvo 
roji mekka Europos ir 
kontinentų valdovams ir 
pasaulio diplomatums.

Kas čia gali apsakyti, 
kituomet tuose rūmuose 

! įvykę didelių F 
kilmybių ir pokylių, kokie y- 
rn prieinami tik vieniems di
dikams.

(šiandie ramų priešakio gat
vėje tik du ministerio Noskeį 
pastatvti kareiviai patruliuo
ja. Pirnūatigi nuolat sargyIm- 
je būdavo jiarinktinieji vokie : 
č*ių armija legjjonui su bliz- j 
ganėiais |mpu<»šalai*.

Paryžius, vas. 27. — I-aik 
rūstis Echo de Paris rašo, jug 
aną dietią Anglijos premjeras 
Lloyd George nugščinusioj 
taryboj sumanęs pasiųsti O- 
landijai jiamginimą, kad ta 
šį-tą pradėtų veikti buvusio 
kaizerio klausime.

Tani pailginimui priešino
si Italijos premjeras Nitti.

Olandija nesenai gavo talki
ninkų uotą ir nutilo.

I

Buroelona. Ispanija, vuk. 27. 
— I’o važiuojančiu traukiniu 
iš ria .Madridan pamesta 
bomba, kuri plyšdama sutru
pino tik kelių vagonų langų 
at įkilta.

a’-.- ..i.:T,_______  t>-----J tuuntinu luaitirv vn*-
no*, gubernatorius. Tad, tur
but. jam ir buvo taikoma Imm- 

, ha.
t _______________

RUMUNAI ATSIMETĖ 
GABIJOJE. .

Budapeštas, va*. 27. — Ru
munų kariuomene iė Theias 
paupio (Ungarijoje) atsimetė 
per kokias <«> mylių atokiai 
ir užėmė augšriaiisio^ tnry- 
l>os jm.-kirfą linijų, f’ngniijo.* 
kariuomenė po to tuojaus 
persikėlė* js*r upę Thriss.

Valparaiso. Ind.. vas. 27,— 
Oia uždaryta Farmer*’ Statė 
banka, kuomet valstijos ban
kų inspektoriai ’Tisekė pri
trūkstant $200.000. Depozitų 
bankojr buvę ligi $.'HX>,00().

Washiagton. vas. 27. 
Vladivostoko pranešta, 
bolševikai paliuosavo du 
rikonlške Rau<3onowv 
lihus <im nuūuko 
ir Dr. Barnnm.

- U 
kad 

nmc- 
Kry.
□r1

San Francisco, Cal.. vas. 2(L 
— Suv. Valstijų grnnd jury 
apkaltino kumštininką <*ainpi- 
jonų .liick Dempsey už per
žengimą priverstinojo karei
viavimo įstatymo. Su juo ap
kaltintas ir .iu manadžeris 
Jnrk Konris. Apkaltinimo ak
tas bus JNiskelbtan viršui rv- 
toj.

Pasirodė, knd kumštininkas 
eauipijonaa suktylo'iiii*. jhmmi- 
jre* mm privyru tino jo lmr>*i- 
vi.'ivimo. Su juo persi-! vriu- 
-ioji jo moteris jnm gellH-jn. 
fr šita po viskam jj išdavė, 
kuomet kumštiiiinkab nl-im 
kė su snn turėti ką nors ln*n- 
dn:.

Ju tnouiMuji inoirris grandį 
pristatė čnmpijono rašy. i 

jai lniskus kareiviavime 
ilr. Pasiremiant tais Iniš 
jury tad ir apkaltinu.

sportų rateliuose I 
truksni&ė, ku-'.nirt.

vra

GALIMA GABENTI SVAI
GALUS Ifi NAMŲ Į

>▼ a uarrvrsaxuuu.

Washington. vas. 27. - Vi
dujiniu niokeaėių kmuisijonie- 
riu> Ko per pa<k< linų kad jei 
katras žmogus turi du arba 
•įauginu nuosavių namų, tad 
lokiam yrn leidžiama visuo
met gabenti svaigalus iš vie. 
iių namų į kitus. Su pranta ma. 
tik tam tikslui reikia gau
ti leidimas nuo artimiausiojo 
komisijonieriaus. Nes l»e to a- 
gvntai gali suareštuoti.

PRAŽUVO SU $95,000 LAIS 

VĖS BONDSŲ.

New York, va«. 27. —- Cin 
pranešta, kad iš Wnll ratvM 
dnr du pnsiuntėju nežinia knr 
pražuvę su i|ft.'>.(NM) lariiė* 
bondsų.

I
jn*v 
tn* 
reiki 
kai*

Amerikos
pr.koltas
pritirta, kad fampijoms 
.-lakeris.

Kumštininką* gali but 
nau*tas katėjimu ir pneųe 
pinigine pabauda.

VASARIO 27. 1920.

Chicago. — Aiandie gražus 
‘ oras; temperatūra kįla; rytoj 
apsiniaukę ir Miliau; šiandie 

; ryte žemiausia temperatūra « 
. laipsniai.
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DRAUGAS

trermv katalikų diexka«tis 

“DRAUGAS”
Eina ka •Aliciją Uakjrrua ncdėliliralu*.

PKKNl MHKATOS KAINA: 
CU1CAGOJ 111 CastEKYJE:

MctAttiH •«*»■.,..«•••••• *4.00
Pu-m*! Vlr-ltj •«•«••*'•.*••••• *»*O

SVV. V Al AT.
Metam* ...«•••• •«•••• **.00
Pusei Melų ................................ 3.00

Prenumerata moknnl lAkolno. Lai
ku. akniloai nuo tilalraftytno dieno* ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adroet vimdo reikia priMųatl Ir senu 
adreaan. rinltfa) geriausia alųaU lH|M-r. 
kanl kraaojo ar exprcjw "Money Or
der" arba Įdedant pinirua j regis
truota lal*k.y

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

Telefonas -MeKlnlcy (114

I Naujasis Užrubeži- 
niy Dalykų Se

kretorius.

Lamingai atsistatydinant 
kai-kas mintijo, kad Preziden
tas Wilsona> nori turėti už- 
rubežinių dalykų sekretorių 

R. tik vardui nešiot i, algai imli 
Sir įsakymam# pildyti. Tokius 

įmone# valdininkai pajuokda
mi vadina guminėmis ants- 
[Mindomis (rubbvr štampe) 
d d to. kad jie. kaip guma, pa
tys nieko nemintija. tik a1- 

F*- Kartoja sv««timę ant jų atmuš 
T.. tą minti. Jei kam rodėsi, kad 
Bū tos rųšies žmogum yra Lan- 

singo įpėdinis, tai tas klysta. 
■ Bainbridge Colbv moka pats 
K mintyti ir moka mintyti ce- 
e_ z vienaip su Wilsonu. 1913 me-

šilkai ištyręs tarptautines tei 
sės. Jis vra pilnoje vyriško 
nmŽio stiprybėje. Jis yra ne
paprastai gabaus proto, gra
žios iškalbos ir stiprios valios 
žmogus.

.šiandien stovi klausimas, 
kas užims pirmąją vietą pa
saulyje ar Anglija ar Amerika. 
B. CoTby jau senai tiki, kml 
tam klausimui yra tik vienas 
aiškus atsakymas — Amerika. 
Jį paskirdama# užruliežinių 
dalykų sekreloriiun \Vilsonas 
neri, kad tas atsakymas tap
tų įvykintas.

Ir mes tuoiui [msidžiaugtu- 
niv.

Ko Karė Išmokino?

Jau nuo senai civilizuotų 
šalin viešasis gyvenimas siau- 
rino tikėjimą, mažiau tepri- 
siluikė Kristaus skelbtųjų 
tiesų. Daugeliui rodėsi, kad 
iš to bus naudos. Tą spėjimą 
reikėjo patvirtinti prityrimu. 
Atsirado mokintų, turtingi;, 
galingų žmonių, ir jų buvo 
daug, norinčių, kad bandy
mas j atrodytų. jog [aisauti# 
gali apseiti be religijos.

Diplomatui valdė snutikin# 
tautų su tautomis ir viešpati
jų <u Viešpati jomis. Diploma
tams buvo didelė painia pri
silaikyti krikščionijos taisyk 
lių, todėl 
visiškai, 
rengė, tą 
Milijonai 
milijonus
•lyti vieni kitus. Tai buvo bai- 
#-ns tikrins.

Tom tikslui tapo suvartoti 
visi turtai, kuriuos pasaulis 
buvo pasigaminęs savo darbu 
per labai ilgus laikus. Tapo 
panaudoti visi visi; mokslų 
išradimai. Tiktai krikščioni-

jie jų neprisilaikė 
Ką diplomatai pri- 
1914 melui parodė 
žinomų stojo prieš 
žmonių ir ėmė žn-

c

>(

tais • daliartinis nžhibežfirf^^ri mokslo thlsyklns tnpo vi- 
t dalykų sekretorius smarkiai 

peikė Wilsonų už jo anglams 
ir jiųionains nuolaidžią [inliti- 
ką. ypač už atšaukimą Ame
rikai naudingų patvarkymų a- 
pie Panamos kanalą. 1916 me- 

’. tais p. B. Colbv smarkiai, da
lyvavo prezidento rinkimuose 
iškulbingui paremdamas Wil- 
sono priešininką Huglies. Vie
šose rinkimų prakallioi-e, tarp

by nesigailėjo pa|M>ikimų Wil-
kitko ir Chicagoje, p. B. C<>1-

siškiu išmesto* iš tarpi daig
ių vartojamų karėje. Tarp
tautinė teisė panaikinta, val
gis priskaitytas prie karos 
kontrnbundos. reikalas atly
ginti už karės duromuosius 
nuostolius paniekintas, už
trauktų -kolų ntmukėjinias 
užgintas.

Tai dnr toli i«v viskus. ką 
parodė [iri t yrimas [MišaHnęs
krikščionijos įtekmę iš viešojo

šonui.
žmonių gyveninio.

Dsiluir tas [niU AVilsonas lų
Bet galų gale karė pari bai

gė. Reikėjo sudaryki taika>4

patį Colbv paskiria artymiau- Prie to darini krikščionija n*
siu suvo padėjėju
svarbiausioje ir

paėioji[» t irileista. Pačių didžiausių

niaurivje šalies
pačioje jmi-
v ddymo šn-Jt . - T,

koja. Kai kam tat gali išrū
dyti lyg stebuklą

k
S.

Bet tat yru tik ženklas. 
? »»*;• . i — ■ ii. amu: M linuimj, irua r«»u n«i«’ > 

[>o1itiką ne asmeniniais žvilg
sniais ir m- jmisnuti^. Tam 
tikrini laikui ir reikalui ji>

>• »»-:

vieš|gj|ijų galingiausieji as
menys, apsisiautę pulkais mo-
kinčinurių patarėjų jier SC|1-

tvnis ilgu- mėnesius darė tai
kos sulurlį. Ir vėl atsikartojo 
pi i t <t tu iu>*. kuo uėtn iutkun.

Vietoje vienos karės., atsi
rado keliolika karių. Xeapy 
kunt os ir privžaseių naujai

pasirenka tam tikrus žmones.
Mprint Ameriką jinstutyti 

pirftoje vietoje tnv[» pasaulio

dar didesnei kuri-i <lalutr yra
dešimterio)iai. gul šimterio-

kf
danių reikėjo pralenkti Vokie-

pai, tiek, kiek buvo prieš 1914
metus.

I

fijn. Tnm tikrini atsėjo kokį
laiką būti geru
IJUdniipas

4..

su Anglija.
norėjo ir mokėjo pn-

lnikyli tn santikių gerumą.
Tie reiknlni dabar juu praėję
ir kiloki laikai virtę. Iwmsin
gus ir [mts jau toli nėra taip

šalininką

To-
jimo

idžiattgie kus įjoti tikė-
prnšalinimii iš viešojo

gyvenimo. Penki metui krūvi
nų žudynių, «lu metai .-iiirn-
b- iškilusios P° žudynių
mums viriai nepatinka. Reiki
tų žmonėms įprasti mokintis

Memorandumas Lietuvos 
Misijos.4

(Tąsa).
III. Pobtini* Lietuvai 

Padėjimas.

j Lietuvių tautu nuo senų ue- 
mau.-ių laikų gyveno ant tos 
teritorijos, ant kurios jį šian
dieną kaipo politinis vienetas 
pretenduoja. Lietuvos valsty
bė neieško žemių ir kraštų, 
kurie istorijos bėgyje Imvo 
jos užkariauti ir buvo jos 
valdomi, l»et tik žemės, ant 
Iru nos efnognfHsl;aT TieTuvių 
tauta ir šiandien tebegyvena 
ir kurie aiškini dedasi prie 
šio politinio vieneto. X111-X1V 
amžyje Lietuvių tauta buvo 
sutverus galingą valstiją, ku
ri buvo išsiplėtus nuo Baltijos 
jurų iki Juodųjų ir apėmė 
dnug dabartinės Kurijos že
mių į rytus ir pietus, ant ku
rių jį šiandien nepretenduoja. 
XVI amžiuje Lietuva buvo #U- 
ėjuri į personalų uniją su Lvn- 
lujiu liet kaipo politinė savis
tovu valstybė nenustojo gyva
vo, j 
mečiu Lietuvos-Lenkijos 
publika ta{M) padalinta tarp 
trijų kaimynų valstybių: Bu
si jos. Vokietijos ir Austrijos,

■ryt

Pabaigoje XVIII šinit-
res-

prie kurio padalinimo didžiau
sioji Lietuvos
Rusijai.

dalis pateko
Prie šio pudalininio

Rtisijo.K Carienė Katrina Ii
prisižadėjo užlaikyti Lietuvą.
kaipi atskirą [K>Iitiiiį vienetą
su at-kiru iždu, adųiinistra
eijn, mokyklomis, bet kaip ji
liati, taip ir tolimom Rusi
jos vahionni to pasižadėjimo
nmapildė. Jie paamkinu ir at
skirą valdymą, ir iždą ir net 
veikiantį Lietuvos teismų sta
tutą jau XIX šinilnari^Į. Tv- 
ėiau Liet uita nivJcaooam’uo- 
rėjo užmiršti šių jiažadų ir ne- 
peratojo kariavus už savo ne
priklausomybę. 1831 ir 1H61- 
62 metų sukilimai buvo epi
zodais šios kovos už nepri- 
klausoniybv, bet jie nepaaiaie- 
kė ir davė tik progos rusų ad
ministracijai užimti Lietuvo
je visas valdomąsias vietas, 
konfiskuoti gyventųjų turtą 
ir vesti aštrią rusinimu [>oli-
tiką. ši -]>ulihka buvo |>usi<-
kusi tokio lai|Minia, kurio nėra
mariutu tur būt n<» viena iš
nažųjų tautų, Rusijoj užkn

nuutų. 1864 metais Rusijos
valdžia lmvu uždraudus Lie
tuviams vartoti sav(, kai Iki j
spauzdinius ir toksai uždrau
dimas lietuvių spaudos, kad 
ir nekalčiausių knygi.i, kąip 
iiuddų knygas ar luitekizpio
buvo pHlaikumiis veik visą 
pusę amžiaus — jis tapo at
mestas tik !9<H metais, prieš 
išlikusią pirmą revoliuciją
Rusijoj.

I’nr visą tą laiką dvasinės
priesjmudos Rusijos ndrninis-
(racija įsigalėju Lietavoje,
liet pagimdė prie savęs taip

Jan didelės nelaimės išdygo•<

iš tų klaidų. IhK žmonių nc-
į noras [aiklausyti Kristau# bul-
i so dar didesni*.

karatas Anglijos NI-.
kaip ji* lmvu 1916 miiluL. Bet 
jo įpročiai, jo ištartieji žo- 

Et, džiul. jo austatytieji raštai jį 
r**- trukdo .1i« 1 tirėtu «t«r/j».tėt?
* pats ravo rak irių, jei norėtų 

]Mtliiikuje parodyti mažinu 
jtririank amo anglams. Ponui; 
B. I’nlby nentseis nieko mai
nyti ir nieko atsižadėti, tik 
reikė?, įkūnyti 192B tu. tą. ko 

A j’* Pn,’‘ reikalavo 11.H3 metais.
M'iltuinas jum duoda visą j 

jlegą ir galybę į raukas. Ga- j 
Įminu ti Colbv nt-frnka|n Ji*l 
tuip [uit kaip ir T jw*nųr.u. 
yra gerai Tmndngnini ir vi-*

iš prityrimu.
.knarikos kuUdikų vysku

pai mato tą prityrimo pmiio- 
kiuimą ir aiškiai jj išreiškiu, 
ilvioiu vtUvtniiivtt•t v ~w f —**•»***"
prityrimų gal dar ne visiems 
užteks. Pasauli* veikiausiai ir 
toliau# bandys apseiti lie kri- 
kšciunijo* ir b? duros vjrjcn- 
sv ir didžiuuriuis-v žinunių 
rvi kiliuose. Prityruuus du r
daugiau, gul ir didtsnių ne
laimių [Htgumįs. Tas nelaimus

nelaime*
J ii* daugį#

iki kol jos užaugs

’ gulima 
gaminu sau patys žmoni'*# kini-' pražūtie 

* *1 iJIM* f F ' «»*»■-4-#4^.
viešuo- j jnu

dimuiOiL l^sžvalif
tų pažvalgų lykiniui u 
sc dn!ykuo«».\

didesnė# ui tą nenorą. Tada 
jie im# džiaugtis radę senH# 

J< ristam tiesa# *r i visus.
Iiithi trtK

darbą jau reikės dirbt? iš 
į Dalijo, nre nrfiehus likę to kas 
' buvo seniau padaryta, kol 
j dar žmonis Kristų brangino. 
| šiandien dar daug yra tikę 
iš civilizacijų#, daug brangių 

'mokslo ir daili* ir k. daigių 
butų išgeiiiėti nuo 
. Bet tam reikli! i n

esančia prityrimu. T« ga- 
b'.ihi’l daugvlis neturi.

tų ir įsibrukti į Lietuvos te
ritorijas.

Kad sudarius Lietuvoje 
prielankią prie Vokietijos at- 
sinošimą, Vokietijos valdžia, 
puuašiai kaip BvJgijuj, su
manė sudaryti Lietuvoje fano- 

Intą abdovrbę ir leido Hctu- 
j'dali:* rugsėjo IS-22 dieu<>M«, 

1918 m. hušaukli Vilniuje hu- 
sirinkimą iš visos jų užimtu# 

i.Lietuvo*. Susirinku 240 žmo
nių. kurie ir išrinko pirmąją 
Lietuvių tautus atstovybe 
“Liutuvo# Valstyliė# Tarybą“ 
iš 20 žmonių. Pat’iiune #u#i- 
rinkime ir išrinktoji* Tarybo
je Imvo roiškus nusistatymas 
tiHtc viOfmanf®
ukujMU ijuė valdžia mėgino [- 
vairiais pažadai# ją prie rovę# 
patraukti, būtent žadėdama 
pripažinti Lietuvą, kaipo ue- 
prikiitiiMuuią valstybę, jeigu 
tik .Lietuva [tasižadė# j>ada
ryti nu Vokietija laiu tikra# 
konvencija# ir parižadė* mil
žinui #ątaikoje #U Vokietija 
gyventi. Tom# vokiečių Val
džios klastingo m# [mstau-
guma tuko jm#ekm ingai 
priešiuti ir Lietuvos Valstybė* 
Tarylm. vasario 16 dieną, 1918 
m., ue|)aisydanm į vokiečių 
norus, ir vaduodami*# apsis
prendimo teise pasUkel)** 
kaipo nepriklausoma valstv- 
Im*. taniame neturinti jokių

Vyrų ir Moterų Rūbų 

mo ir Designing Mokykla. 
Muaua tatoma ir mokymo badu Jų* 
trumpu laiku Mrnokalla vlao atna- 

to.
Mm turtine dMltlauCu* tr garinu- si 

Btua kirpimo. doniRning Ir niūrimo 
• fcjtlua. kur ki*kvidum <nuna caro* 
praktiko* boaiinoktnd.ima*.

VlauoM alųvimo nkuluoM maMuoa 
varomo* alaktroa -«i

Kvtoviariio lOekvtra* atriti l»lla ko- 
klųo laiku. diu»4 ir ar rakanti*, pa- 
Ui turėti ir pnat kalbėti dėl tolygų.

Patirtim dafnio* aultr micro*. vi- 
tokio irUlmus Ir 4ydt)o Ui bot koriai 
rtadų knygos.

MASTĖS DESI0NING 
SCH00L.

FTNEHdiM. t«iėj.. 
rritrAfn r-nn-OA ■ - -

jau 
už- 

l9d5 metais Rn*ijo 
revoliucijos liutu- 

siifcJdai’iv V'hjiu- 
reikalavo, kud visi

didžią neapykantą, kad 
'ji, kaili tokia, nebegalėjo 
šilai kyli.
pirmosios 
vinį suvo 
je seimo 
krašto reikalai butų aptariami 
per Lietuvos Seniną, kad visa 
admiuistrącija liktų ]iakei»tn 
vietas žrnn'nėinis. Bet tuoiurt 
ši Rusijos administracija dar 
buvo galinga, ji užsilaikė ir 
tik tapo [iri vers ta išsikraus- 
tvti i- Li»-1hv»*».- kurtu ištakiu*.

- kuomet vokiečiui u/eiuc luu- 
tuvą. Kaip ten nebuvo baisu# 
ir sunkus vokiečių okupacijos 
valdymas, bet tuomet buvo 
aišku, jog senas Rusijos un 
gėjų.-, ta skaitlingoji Rusijos 
administracija jau nrbegryž. 
Ir kuomet Lietuva šiame pa
saulio kure, ačiū Aliantą ir 
Amerikos įsikišimui i karą, ta
jai paliuosuata nuo vokiečių, 
kilome t per tą laiką liko su
daryta nauju Lietuvos admi
nistracija iš vietų- žmonių, tai 
Lietuvoje nerašys nė vieno 
žmogaus, kursai šiandien ga
lėtų manyti apie by kokį grį
žimą senovė# Rusijos valdžios. 
Musų tautos gilinusiu įsitiki
nimu yra. kad R: tsija juu w-

i

/

mente, ir pirmiau buvęs knygi
ninkas, išaiškino vartojamus 
budus ūžia ik y ulbi šio svarbu 
dokumento per amžiuj.

Sekretoriaus Laimingu kal
iui:

“Valstijos .Sekretorių#, kai
lio sergėtojas Konstitucijos, 
gali peržiuro! i dokunieutų 
idant persitikrinti save, jog tin 
komi budai vartojami saugųjį 
mui jo# per amžius. Tede! ši 
infurmalė ceremonija. Patvmi- 
jau, jog ji visiškai apsaugoti 
imu šviesus, oro ir visų kitų 
piemenių. kurie paprastai į lai
ką sunaikina rašytu*, dokumcij. 
tusi knrie tnjm atideūCfti.' Mniiis

kuomet nehegrįž Lietuvon.
kad Lietuva patapus laisva
nuo šio svetimo jungu jokios
svetimo* galybė.- negali Im
ti [iriviTsta vėl tą jungą ant
save* nž-it raukti. Tai jug
liudytų, kml Lietuva vėl nori
įsibirii SHVO k rašt h n* • apie
100,(MM) įvairių ,vuldminkų ir
valdinkėlių, knrir engtų kra
štą ir ėi’Į’rtįju šyvu*. Lie
tuvoj nebėra jHq to klausimo. 
Lietuva yra ir( 
priklausoma va

mis laisva, nc- 
nlątyhė ir dabar 

tik reikia, k no ii* rišo# kitos 
valstybės tą faktini padėjimą 
prųiažintų.

Kasgi Lietuvoje atsitiko ir 
kokia ten politini’tvarka susi
darė ♦ Jeigu užėnfti* vokiečiams 
Lietuvą, jo# gyventojams jau 
veikiai [mniškėjo, kad Rusija 
nehegryž, karui einant veikiai 
paaiškėjo ir kita tėza. jog vo
kiečiai okupuotoj Lietuvoje ne-
lietižsilaikys, ergo, jog Lietuva.

i kaipo atskira tauta, turės pati
valdytis. Ilgą laiką vokiečių
valdžių nenorėjo su ta išeiti
mi sutikti, IuitkIč paskui įvai
riai- budais j a igutilingai Lie
tu vips prisivilioti, liet Lietu
vių tauta išjHil pradžių- paju
to taip žiaurų vokiečių šei-
inininkitviiną. patyrė nuo jų 
tiek neužmiršt i nų žaizdų, kud 
euvr jukiti ’nuiiu negalėjo 
jungti kokioje ton nebūt kom
binacijoj su Volptdljn. Toksai 
žmonių ūpas prieš Vokietiją 
buvo aiškus juu. tuoj po jų į-
siveržimo į Lietuvą ir jie ne
gulėjo jHUiininiil to ūpo, nor#
uoliai rtipino# sukišti j kalė
jimą visu# ptiHtiKknš veikėjus,
kurie aiškini statėsi prieš vo-
kioŠiy okupacijos valdžios
vicšpata\ imą. Man pačiam te
ko būti vokiečių taldžios su
imtu už pasipriešinimą prieš
vokitTių pu.-t;Higns Įsigyventi
Liet u vaje, p ramulė! i 4 Va 
liesiu Judėjui”.., 
dytam ii pn.-kni išsiųstam į 
Vokietijos kareivių liogviius.

*•• si«ir. I .i iuOiObU* l»a*«iT. - . .. - - - -- - --

raA-
UoU^utl

. .......................................t****. 
t<> pricši’ih'm* prieš vokiečių 
okupacija vuhlžią buvo pa- 
lnikomn^ visus likusios krašte 

iiiteliguntijus ir pri- 
Lietinių vi.MMmieneį 
**> i'ndovaius pnki- 

hiik jie vim» >u vokie-

Ltt*t ai (•- 
lllrtaiiin- 
n r |m>< 
šviną.-
cim** hnvo pupiiitB nadu. su 

kurio iki fiaakutinio
’-hiunJaj1" - ---i- »šnWfH«U«W 
veikėjui, kad Ummi j- 

isitikėiima nn*. Aliian-

jmgelliu
I..1I4(»4‘<
kij< 
rvi

valstybinių ryšių nė su Rusi
ja. nė su pučia Vokietija ir jų
siuiomouii* konvencijom #.
Nuo to lailui Lietuvos atsto I

vybė m* pasitraukė nuo šios
|M>zicijos, neveizint i viso-
kiu# vokiečių valdžios spy-
rimur ir jiužudub Lietu t ai, tai
paties \'ilhelmo, kiup Prūsi
ja* karaliaus, tai Suksų kara
liaus, tai kitų. Išrinktoji' Lie
tuvon Vulatyhės Taryba tapo 
[iripužinta vienatinė IJetu- 
voh utrioyybė ir ji yra sut
verus pamatus laikinos kons 
titorijoe. ’ •

(Pabaiga Bus.)

VALSTIJOS DEPARTA
MENTO PRANEŠIMAS

Wasbington, D. C.—Steng
damas prašalinti nuo publikos 
L'užilnme mieste, miestelyje ir 
kaim^ kokią nors įtaikiną da
lia rt i nių “raudonųjų“ darbų,
sekretorius Lamūug, akyvais-
tlujr k<<respon«h*ntų, atstovų
svarbiausiųjų kintamųjų pa
veikslų komjauiijŲ ir Departa
mento urėdu i akų matymui iš
statė, Valstijos Departamento
knygyne, originalus jiergnmi-
iiuk FederaliŠkos Knnstituci-

-ų mintyse ir sirtiyse.
Keturi didieji dokumentui 

pažymi progresą tūkstančiai 
metų kovos jmsirkti civilišką 
Ii uosy bę, kuri randa išreiški
mą Ameriko* pilietybėje—Di
džioji Chartija (Magna Cbar- 
tn) 1215 in.; 
Ja. 1689: |Į|
Dekleracija 1776 ir Suvienytų 
Valstijų Kbnstitucija 1788.

Nora visi turi didžią svarlią. 
bot Konstitucija turi didžiausi 
išreiškimą viršeuyla’-# liuosųjų 
žmonių. Surinkta iš amžinus iš
mintingumo ir sukalta į čiolą 
viettjdię genijus ugnyje. Kon
stitucija išpildydama viltis ir 
troškimus gentkarčių, jiagitudė 
tautą, kuri įsteigta priiMupeJog

likimo.

Bu

Dr. A.BURKE 
(Lietuvis)

4U W. Marittt so. 
roturellle, Praną.

įja (Magna Cbar- j 
Angių Teisių By- f 

Nepriklausomybė#

Kn nusižeminimu me* žiūri
mi- į Suvienytų Valstijų Kon
stituciją, matydami ženklą 
žmimvaldyslė*, pergalingos 
per šiadincčių kdvos. Aišku; 
jog musą tauta pastatyta aut 
amžių uolos žmogiško# liuosy- 
Imk. Iau mi*# niekuomet neati- 
duokime šią didžią giuitinė# 
teisę—Amerikos [lilietystę.
Duodami jai iuu#ų ne|MuJaiintf 
ištikimumą. Ginti ją sii [uit gy- 
vascia nuo musų priešų, knrie 
liatslytų siuinh'ti ją principe 
ar [uijicga.

Knip ta Konstitucija saugo
ju mimų protėviu# ir vėliaus
mus. lai ine* vimian»»( n[*mi-
gojame ją nuo terštų rankų.

Valstijos Departamentas už-
ima vietą “Slapių Susinėsimų
Komisijų#. • « ..

lų Kotui teki“ 
kalų Dcpartn Inieiito ir kaipo

K
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRKOL’IS umve 
QM*rta(** y OkinnM 
■4lfep*- 

vafevdea: ll Mto 
1:M vakar# N«4»

i

I 
*•

—— «•*->
tkl t pa plrtu. «:M Iki 

_ . 'barnia t ui Ti rruia 
Tol. hMl.nnl 1W

teises. Ai* dali# raštas, kurio
viršystė darudyta kaip karėje,
taip ir taikoje, yra kelias, [ier
kurį mu»ų tautiška* gyvo u ima#
rumln tikru išreiškimą. Yra
tvirti U- musų paviemų teuoų
ir yra rorgėtoja* ResjiubliJtos

visi žmonės lygus ir turi lygias

jos. Ateinančią savaitę žmonės 
matys krutamą jų paveikslų te
atruose dokumentą, kuris su-L1
daro pradžią Suvienytų Valsti
jų valdžios, ir Konstitucijos 
istorija bus priminta Ameri
kos publikai.

toks, valdu dokumentus, ras-
tu*, etc. viršminčtų Įstaigų ir 

|Kontinentinio Kongreso; ujl 
inta <ii pi omą line koresponden
cija taryluDi, įstatymu#, eir.
(Bet baugeh# dokumentų ir 
raštų buvo pervesti Kongreso

Pirmą kartą auo 1902 ui. šia
Knygynu L Duliur aišku maty

istoriškas dokumentą*, sudėta*
Respublikos protėvių. buvo
atidengtas. Konstitucija, drau
ge su originalu pergamentu
Neprignlmyhės l tekia racijos,
esą saugioj vietoj Valstijos
Dv|Mirtamenl«* ktiygsiM*.

Atsakomybe jos užlaikymu
gerame padėjime uždėta mtt
V alstijos Sekretoriaus. Peržiu-

| rė jinui Įvy ksta laba* retai, ši 
[kHi lą aptinrojimas buvo pudn 
rytas iirTormališka ccrcm»»nijn, 

llr,mm«4 lmi/o rwb*4tlr»4«.*<»

ti, kodėl \’id#tijo# Sekretorius
sergėtojo* Konstitacijofi.

tni*>nmi laikomi “Buraną of 
liuli# and Library" drauge *u 
įstatymais Kongreso .Mjaijų.

• •

Is - Fabriko-Važinėtojo!dokuumutai randasi geroj 
tvarkoj. .S<*kretumu Lansing 
kaIL ju į iaikrašliiiinkus, kru- 
buiiųjų jaiveikrių atriovus, De- 

Jpartiimcutu urėduinkus ir ki
ltus ausi rinkusius žoiunus kny
gyno. Nurodė svariau Ameriko* 
Konstitucijos, kuri išrviškm 
viską ka8 Aiigš/iuusia ir go-

...i.izl..*.. icimėA. y. , _ _ ___

IiU.1—• ♦» **» • i AMmI t Mkaka K***"
Noir, viršiniukitA Bun*au of ,Mr»ra/^Į

Arroantk. Valtitiito Dejiaria- MEAD

'!»•* I," TW
' 'fr*?* ******
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| BARGENAŠ VYRŲ ” 

DRABUŽIŲ.
Vyru tr Jaunų y*Uciaų padirbu

arti 47-to*

Jetuvfs Advokatas
N IO. U S4U JC MTHEKI 

Gjrvajiitao X*L Huniboldt *7 
Valnuata hll W. 13-n4 Slr 

TW flnckir.il (tl*
CHICAGO. IXJ-

JOSEPH C WOLON

ir ržsieuių Bei-
ržmenių Keika-

Kunalitucija raudari gera-
me padėjimu ir raštas taip
lengvai išskaitomas, kaip imt
dienoj originalo rašymo. Kon-
stitncijn neišstatyta. nes tn#
jiftvojtije statytų Nepriklauso
niybės Deklaraciją, kuri laimi
sena. Konstitucijos (vairų# [»-

Dr. C. Z. VezeUs
UKTCVIH UKMTHTAM 

VaUodo*- aua • ryto Iki • rak. 
Neviliotai* p**xl •utarini* 

41 it sn asblano avėk va
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Paskola. ŠIAULIAI.

neša, kati kasim kas Žmonėse, wik visose didesnėse kolonijo- 
Mdiia paskalos, kad Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonai nebus 
apmokėti, kad jie neneš jokio 
nuošimčio, kad čia esą tik viliu- 
gystė. Kur šaltinis tų paskalų, 
dar mums neteka susekti, bet 
jie kenkia paskolai. Tos paska
los yra absoliučiai neteisingos.

I Stočių Veikimas.
I '

Iš kgi-k’trių vietų mums prn- '• Stotis dabar jau susitvėrė 

j*e ir paskola sparčiai vnroma.
Dabar ypačiai pradėjo judėti 
vakarai; rytai šiek tiek dabar 
aplopo.

Visos kolonuos reikalauja, 
kad Misijos nariai atsilankytų 
jose. Bet tai negalimas daiktas.

>tteikalavimų yra j 150
Lietuvos Laisvės Paskola yra vietų ir Misija jokiu budu no- 
gvarantuota visu Lietuvos gali visur atsilankyti. .Ii juk 

« tartu, ji bus apmokėta taip ly- daugiau turi stengtis atlikti 
guri kaip ir penktas nuošimtis ant jos Lietuvos valdžios uk- 
baa kas molai išmokama*. Vei- n w vientikvn-

UAkUaU zUHvU uu MululUJUa. ivieK giUi,
fioms paskaloms, kurios, mato- į tiek važinėja. Todėl, gerbia
mai, tyčia leidžiamos Lietuvos mieji, kuriose kolonijose Misi- 
nMfraugų.

Dar apie pašelpos siuntimų.

Misijai paskelbus, kad ji ap
siima persiųsti pašėlę Lietu
voj gyvenantiems nukentėju- ’ 
riems nuo karės, visuomenėje atsakyti į kiekvienų klausimų, 
kįlo gana daug visokių kalbų. kurj Lietuvos ‘žmonės užklau- 
Tad dar kartų užreiškianie, kad šia. Bet gana tankiai yra už- 
Misija nedaro jokio biznio iž klausimų apie Lietuvoje vei- 
pinigų siuntimo ir nepriima kiančias partijas, apie asme- 
pinigų siuntimo biznio reika- uis. Tokių klausimų Misija 
lams. Priima tiktai persiunti- vengia. Informacijos suteikia
mai pinigus sušelpimui nuken- mos kiekvienam giynai valstv- 
tėjurių nuo karės žemiausiu ko- ’biniuose reikaluose arba ir as- 
kiu tik galima kursu. Amerikie- meniškuose bet ndytint kitų 
čiai lietuviai gali siųsti pinigus žmonių įsitikinimus ar požiu- 
per Misijų savo tėvams, bro- ras.

ja negalės atsilankyti, malonė
site atleist i.

Informacijų klausimas.

Lietuvos Misijos Informaci
jų biuras stengiasi išaiškinti ir

liams. seserims, apskritai gi
minėms ir draugams.

Bet ir čionai Lietuvos ne- siųzdami, užrašykite ir kokiam 
draugai pradėjo jau daugelyje skyriui, tuomet greičiau bus 
kolonijų platinti paskalas, kad, atsakyta. Prie Misijos yra šio 
girdi, Lietuvoje tie per Misijų skvriai: 1) Paskolos skyrius 
pinigai bos išmokėti tik už (bonų, subskripcijų reikalai), 
penkiolikos metų ir tam pana- 2) Informacijos biuras, 3) Lio- 
šiaL Oia užreiškiame, kad piui- i tuvos Sargų skyrius, 4) PiAigų 
gų siuntimas sušelpimni gimi- siuntimo skyrius. Abelnai nž- 
nių nieko bendro netari su Lie- adresuokite “Lithuanian Miss- 
tuvos Paskola. Siunčiami pini- ion, 257 West 71 st Street, New 
gai Lietuvoje, bus .tuojaus iš- Yorlc, N. Y.,” liet dar ant kam- 
mokėti iš artimiausių IJetuvos pūčio pažymėkite kokiam sky- 
valdžios iždinių ar pašto sto- riui. Tas sutaupys Misijos dar- 
čių. Pinigai nueis į Lietuvų į bininkama daug laiko.
4—5 savaites nuo dienos įmo- 
kėjurno Misijai.

Kad greičiau reikalas butų 
atliktas, paprastas laiškus

Lietuvos Misijos Inf.
Biuras.

IŠ LIETUVOS.
Kaunas,
Sausio 31 d., 1920 m.

Gerbiama* Tamsta:—
Krikščionių Demokratų par

tija randa reikalingu per gerb. 
ToruMtų painformuoti Ameri
kos lietuvius -katalikus apie 
rinkimų į Steigiamąjį Seimų 
organizavimą.

Nors Kr. Dem. partija, būda
ma tvirčiausia Lietuvoje, daro 
daug įtakos į Valstybės kūrimo
• —W AM* MU4», frvvsatac 1 
apie jos veikimų visoje platu
moje tuo tarpu neminėsim.

Rinkimams į. Steigiamąjį 
Seimų tvarkyti, gruodžio mėne 
šio pradžioje prie Kr. Dem. 
partijos Centro Komiteto su- į 
daryta tam tikra komisija, su-' 
ridenanti ii pp. sdvnkato Tu- ' 
mėuo, Radzevičiaus ir Stul
ginskio. J tų komisiją ineina 
atstovas kultūrinių katalikiš
ku orvar. i žarijų, būtent: Kata
likų Veikimo Centro atstovas 1 
kun. Vailokaitis, kuris atsto- Į 
vaujn visas katalikiškas orga-

IK-a L.il 
organizacijos (Katalikų Mote; 
rų draugija, Darbininkų Fede- 
reetin 
nmk&i,

UUUaKUMlV*

išdirbtas, prisilaikant rinkinių 
į Steigiamąjį Seimų įstatymų. 
Sudaromi valsčių, apskričių ir 
apygardų komitetai su aiškia 
vieni kitiems Rubordinacija. 
Ilgainiui prie Centro komisijos 
išdygo literatūros |r propagan
dos sekcijos, į kurias ineina: 
Bičiūnas, Staugaitis, Dovydai
tis, Kaupas ir tt Manoma su- 
darvti dar kai-kurias snbsrF- 
cijas. •

Pakol kas sudaroma krik-
I Uloniškųjų organizacijų blo- 
'kas. Kaslink bloko su kitomis 
partijomis, tai generalio bloko 
nenumatoma: gali toksai įvyk
ti vienoje ar lutoje apygardoje. 

Socijalistinės partijos, pav. 
Santara, žydai ir kiti svetim
taučiai, matomai, jaą susidėjo 
į SodjaJuliių blokų. Kr. Dem. 
partijos padėtis vietomis labai 
gera, vietomis silpnoka, žino
ma, dar labai daug priklausys 
nuo agitacijos kaip jų pasisek* 
!rur pravesti.

I Nei vienas Lietuvos kampelis 
tur Imt tiek daug nenukentėjęs 
kaip Hiauhai su apylinkėmis. 
Reikėtų Saliamono išminties, 
kad aprašius nors šešėlį to kų 
reikėjo pergyventi užpludus 
civilizuotiems . krnugeriams- 
plėšikamp. PersiIpnas yra žo
dis galvažudys ar plėšikas, nes 
elgėsi tartum pragaro ;ui- 
sinntiniai. Prie ko pirma puls, 
jei ne prie kunigų? Norėjo su
šaudyti visus kunigus. Dar pa
spėjo pasislėpti, išskyrus kun. 
Lapį. Klebonas J. Jesinskas 
išbuvo penkias dienas prie Ka
pų gatvės (čia visi namai su- 
uv^inuj Z.HUUMULU4 JiUiUų 
skiepe. Skundėsi -vargšas ko 
neprigėręs, nes skiepas jmi- 
sriuvęs vandeniu. Kiti kunigai 
kitur slapstėsi. Kun. Lapis, 
kaipo vikaras, atsiprašė nno 
sušaudymo. Tad jj nuvarė Į 
kalėjimų. Reikiant prie ligonio, 
turėjo rašyti prašymą vokiečių 
komendantui. Vežant prie ligo
nio, turėjo vokiečių palydovų- 
kareivį. Prie tam nei vieno in
teligento Šiauliuose nebuvo 
laisvo. O kas darėsi užsiliku
siuose namuose?! Išvogė, iš 
plėšė, sunaikino visų kų tik ra
do klebonijoj. Bažnytinius 
daiktus taip-gi išgrobstė. Apie 
$330,000 išnešė klebono ir vi
suomenės pinigų. Rekvizavo vi- 
sus gyvulius, žodžiu, neliko nie 
ko, nps ėjo viena šaika vagių 
po kitai. Krautuves išplėšė; 
nuo žmonių net apvalkalus no- 
<1 raškė. Žmogus bijodavo išei
ti, nors kits dnonos kąsnio ne
turėjo. Nmnirėlj iš kaimų vež
davo savim rateliais arlia ro
gėmis, nes pamatę važiuojant 
arkliu iš toliausiai pradėdavo 
Šaudyti, kad sustotų, o tada 
atimdavo. Mieste pritruko me
džių. Jei kuris žmogelis atvež
davo savimi glėbelį, tai neduo
davo be 30 rublių. Dabar vėl 
pradeda daugiau suvažiuoti į 
rinkų ir biskį pigiau.

O koks graudus miesto regi
nys! Bažnyčia, tartum, vi
sų apleista, sušaudyta, išdi
džiai bet liūdnai Žiuri į griuvė
sių kriuvas, tartum praleidu
si Nerono laikus. Einant per 
griuvėsius jiamatysi durnai 
smilksta tai vienoj vietoj, tai 
kitoj... Mat namų vietoj kur li
ko skiepai žmonė* gyvena. O 
tie skiepai šlapi, tamsus, rodos, 
savaitės juose negalima išgy
venti... Bet kur dėsis? Namų 
mažai. Brangenybė nežmoniš
ka. Kamltarėlis, kuris prieš ka
rę kainavo metams 30 rublių, 
dabar mėnesiui 60 rublių. 
Dirbtuvė* sunaikintos; uždar
bių nėra. Pradeda atstatinėti 

K—A Wųov Divųa tumu, ivnu 
nors profesijonalų butų, amat- 
ninkųL. Ir susinešimas laimi 
sunkus. 1

Nei gyvulių užtektinai, nei 
mašinų. Žmonės išbadėję netu
ri ko veikt, tad eina vogti. Va
gystės labai prasiplatinę. Val
džiai sunku ir apsidirbti, nes 
trūksta apsaugai žmonių.

Barusi rusų cerkvė prie 
stoties pašventinta kareiviams. 
Didysis altorius jau gatava". 
Dabar yra pamaldos moki-

Distriklo 
l^lisVČP 

tolimesnį

šiuomi Chiengus 
Komitetas Lietuvos
Paskolos apreiškia 
Lietuvos Misijos maršrutų:

Nedėlioję, vakario 29 d.:
Waukegan, 111., 2 va). ]>o pietų; 
Kenosha, Wis., ti vai. vakare;] 
Kavine, Wis., 8 vai. vakaro; 
.Mihvankee, Wis.. 10 vai. vaka
re.

1‘anedėlyje, kovo 1 d.: She- 
boygan, Wis., 7 :30 vai. vakare.

J'taminke, kovo 2 d.: Do 
Kaili, III.. ";30 vai. vakare.

ovit-uujc, kovo .* d.; Kock- 
ford, UI., 7:3P vai. vakare.

Ketverge, kovo 4 <1.: Reck- 
dale—Joliet, 7:3’ > vai. vakare.

Pėtnyčioj, kovo 5 <1. :St. 
Charles—Batavia, 7:30 vai. 
vakare.f

Suimtoje, kovo 6 d.: Chicago 
Heights, 111., Stcrer. 7:30 vai. 
vakare.

Nedėliojo, kovo 7 <1.: Spring 
Valley, IlL, 2 vai. po pietų ir 
Westville, IU. 7:.3n vai. vakare.

Panedėlyj, kųvu 8.d.: India
na Harbor, Ind., G:30 vai. va
kare ir Gary, Ind.. 9 vai. vak.

Utaminke, kov<» 9 d.: Kast 
St. Louis, III., 7:30 vai. vakare 
ir Spriugfield, 111.. 9 vai. vak.

Seredoje, kovo 10 d.: So. 
Omaha, Ncbr., 7:30 vai. vakare.

Pėtnyčioje, kovo 12d.: Grand 
Rapids, Mich., 7:3U vai. vak. 
^Augšeian nurodytos koloni
joj turės progų .turėti pas save ! 
pažymėtose dienose Izietnvoa 
Misija.

Kolonijų Paskolos Stočių 
Pirmininkas ir Sekretorius to
gu) tuojaus praneša apie su
rengimų jų kolonijoj iškilmin
go susirinkimo priėmimui Mi
sijos žemiau paduotu antrašu.

Kiekvienos kolonijos komite
tas malonės pasirūpinti turėti 
užtektinai knygučių ir bonų 
užrašinėtojų.

Visas pastangas dėti, kad 
pažytnėtose dienose ir vietose 
tikrai prakalbo- įvyktų. Jeigu 
kur butų visai negalima, rei
kia TELEGRAFUOTI žemiau 
paduotu antrašu.

Pasirūpinti, kad kolonijų at 
stovai pasitiktų Misijų nuly- 
dint į susirinkimo viatų.

Vardu Chicago* Distrikto 
Lietuvos Paskolos Komiteto
8. V. Valančius ir P. Baltutis. 

3246 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Telefonai: Drover 701, Drover 
3514, Yards 6126.

PATTįVHTrMA o

t/^rmours
Oleomargarine

c \TWADe MARK

1Žemos Maisto Kainos be Žemesniu Rusiu
ĄRMOUR'S yetįį&T Oleomargarine prigelbės jums sumažinti mai

sto brangumą be sumažinimo maisto gerumo. Pinigus kuriuos sutau
pote j mėnesį laiko vartojant oleomargarine, jums tikrai apsimokės.
Užtat, kad. yra augs-
čiausios rūšies produktas, jus bu- 

, site užganėdinti jo genimu, skanu
mu ir maistingumu. Užteptas ant 
duonos biscuits, pyragų ir tt. La 
bai skanus užteptas ant karštų bly
nų ir waffles arba ant daržovių. 
Vartokite prie virimo, kepimo ir 
apkepinimo. Duokite jo užtektinai 
vaikams.

/JSKmT Alcomargarine padi
rbta su moderniškiausiom mašine
rijoms per geriausia išmėgintas 
metodas ARMUO R’O oleomargari- 
ne fabrike iš geriausių ir gryniau
sių taukų pačios Valdžios peržiū
rėtų.

Užsisakyk įM&f Oleomar- 
garine šiandieną nno savo arčiau
sio grocerninko.

AR M O U COMPANY
CHICAGO

SilpcyU-*. ji»«in*Ddio« nuo prrgidirbttnu,
• uitin^rituo, skauMoa ctirnoM*. yra greitai rartejssi

PAIN-EIPELLERI
Draan llrlkata”

Mmjrnoa, kurio* k*rt^ tUlinojo jo veikianl-if jie**. d*u*n»u» be jo urapelein*. 
ir* Uk rienaa Pala-Ekpellerts ir de! jnau ajamtųrojimo. ju yro paiankliaua 
muau raisbaicnkliu

ANOHOR Į k. arėta;
Jeigu ant pakelio nėra v*ixbai*nklio ikaro, tai jia nėra tikru ir jtu *-4'-" 

noiiukitr. ’’.aoar aptlrkoM ;>o Sic ir (&<-. Taipgi galina (rauti pa* itdirbėjaa :
AO. PICH r ER & co., 3 26-3 J O Bro«dway, New Yortc

Lietuvos Am. Pramones Bend-ve
Siunčia Pinigus Lietuvon

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA
Naujas šios Bendrovės skyrius nrsdAję •marki“ akcijų.
Siunčiama pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama pašpertai, 

ete.Vadovas Laskauskas iš Rut 
laiškių dvaro. Alvito pa ra p. 
Vilkaviškio apskričio paieško 
savo giminių Stanislovo Re 
menčiaas ir Magdalenos Re 
mentienės. Laskauskų triobos 
karo metu tapo ranaikinto"; 
jose žuvo ir Reinenčių laiškai 
au jų adresais. Lietuviams 
Laskauskains iš atminties ne- 
Yiseka ištarti Amerikos vietų 
vardu*. Jie rašo, kad Keinen- , 
čiai gyvenę Useil >tat Nas falk. 

t reiškia Niagara 
‘Tnited Statė-”. V ištiek 

kur p. Re ui e n<’i Ub gyveno prieš 
katę, kad tik dabar nnrašvtų 

gauna reikalingų lėšų ar iš Ru- Vaclovui Iškauskai i Rutlaiš- 
sijos ar is tarptautinių socija- 
listų fondų.

Baigdami šį truinj^ praneši
mų apie organizavimą j rinki
mus, prašome Tamstų apie tai 
painformuoti Amerikos livtu-

«............  , J 1VIO1 vvnę i
Agitacijos energingam vedi- nian1ft' a,nn padaryu ’“ia"! Turbut tat 

mui jaučiama labai didelė sto- U* Parapijų.
A. J—te.

'•9 Dabartinis pinigu kursas su pasiuntimu toksai: 
arba au

et

•t

tt

tt

• t

tt

tt

te

tt

11

100 m
200
300
400
500 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10,000

arkių
• •

••

•o

••

tt

•t

tt

tt

et

tt

ksinų $ 2.50
4.50
6.50
8.50

10.00
20.00
40.00
60.00
80.00 
100.00 
200.00

i

ka inteligentuuų pajiegų ir lė
šų. Prisieina labai galvų pa
laužyti kol surandi tinkamų 
darbui žmogų, ypatingai tai 
jaučiama pas Kr. Demokratus, 
kadangi Kr. Deni, jaunimas 
pi r inas ai ir labai skaitlingai 
stojo j kovotojų eiles.

Kaslink lėšų, tai Amerikos

Lietuvon, parašykite aiškiai pilną var-

Ateiti
Ūkininkų Sųj. ir tt.) 

huotiimose susirinki-
nutnrinrios dėtis

rinkimuose ; Steigiamąjį Sei
mų prie Kr. Dein. partijos.

Kpnūrija rinkimam^ ; 
gi*mąjį Seimų tvarkyti vadi-

- ---- Y - — A__ . * • _* . Jnaši Centro Komisija.
”*"7*4bZa ”

• tuo MUlaiš.u *4^* •

bu būvu išdirbi visos n nkfnų j reikalinga; kitos, kaip antai:’ 
organizacijos plana. Plaaas Į šorijalistinės partijos matomai

kių dvarų Vilkaviškio apskri- 1 
čio.

Norėdami pasiųsti pinigus
dų, pravardę, adresų to, kuris pinigus siunčia; taip-gi vardų, pravardę 
ir pilna In Irn* fnr? v:-*-— -• »» <-A • * — ' * LmūiuVūj. i a/.j utviute M. ir* 
markių arba auksinų siunčiate. Išpirkite money orderį arba čekį var
du Bendrovės, sumoj, jtagal čion nurodytas kainas dolieriais ir siųskite 
šiuo adresu:

ind u vinį katalikai turėtų ncati-1 «r padaryti tain tikrose 
dėliodami ateiti Kr. Bemok ra- vietose įtakos, kad ndkalingų 
tams į pagelbų, nes josios lou-; rizkšoų orgamtacijai k-šų butų 
kiaiūt- ir ji iuuuui yra būtinai' neatidėliojant pasiųsta.

’____ ‘ ‘ Centro Komisijos vardu
sneijalistinės partijos matomai j ▲. 4Btnlginskis.

Aš. Kazimiera Augienė, pa- 
leškan savo vyro, Petro Augio, 
ir noriu žinoti apie jį. Pirma 
gyveno Clūcago.' mieste, o da
bar nežinau kur. Ar jis pats, 
ar dm ilgai, meldžiu duoti žinių 
šiuo adresu: Šiauliai. Mintau
jos priemiestis, Siauroji gatvė. 
No. 46. Kazihin-ni Augienė. t 1

Lithuanian American, Trading CompanyII !!
(Foreign Exchange Dept.)

456 Grand Street Brooklyn, N. Y.



DRAUGAS

AMERIKOS LIETUVIŲ ATSIŲSTIEJI PINIGAI

233,800.00

7,000.00

Skaudamas Strėnas?
(k). 508.80

Dendra suma

TAPO IMiYUYTAK

H M Al UCJLM.1M

1.108.00

1,41*6.00

Pluksnos

UCT. LABD. 8ĄOO8 CIK 
TRO PROTOKOLAS

»•<»«•*»«A**************** 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

utims įrašyta “Delegacijos Reikalų

•t nu

li aluttt>U apl«

Pilta nutariau

Mr*. M. Kalke. »1t Fourth 
Ate.. at*v»«n l'otat., Wlar . «*- 
ko: **K»lat« mrty atmllna ntan 
Im» «kau<Wo atrHUM. kad a« 
UccaH'juu dirbti. IVr nakurf In* 
Ik* iiiaaa po*uldė | lov*. Ualv« 
nuolatoa skaudėju Ir vlatiotnri 
jnui'iaual ailptUi Mano Inkatal 
dirbo aemtruliariAkal. PradHua 
vartoti Omina Ktdnry Filiu da
bar juuTiutMd v*a»l uvalka."

ERNEST WEINER
DRY OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood Sta.
Mm duodama tfrlaabau otainpM 

KotvargaM tr •Mbatoiun
P> daliame ptMtrlakima gauna ml. 

Visokia mataruotai. VBlkamu dreba 
tini. Mabta ir jaktata

Tikrai turi būti tam tikra priežastis, jeigu tavo strėnos skaudamos. Gal būti 
tavo inkstai. Tavo inkstai reikalauja pagalbos, kaip ir viduriai. Tai pavojin

giausias dalykas jas apleisti, šaltis kaip kada juos susilpnina. Nuodai užima tavo 
systema tuomet pradeda galvą ir strėnas skaudėti. Tuomet tu nenori dirbti ir jau
tiesi visuomet pavargęs. Priežastis tame, kad tavo inkstai nedirba reguliariai. 
Tas viskas priguli nuo jūsų pačių. Jeigu norite apleisti tą dalyką ir neatkreipti 
j tai domos gali tas išsivystyti į gravel dropsy arba Brights deasease. Vartok Do- 
ans Kidney Pilis. Jos yra pagelbėję tūkstančiui žmonių ir pagelbės tau. Pasi
klausk savo kaimyno.

Valdybos Antrašai:

J. P. Petraiti*—pirmininkas.
J. Janauakas—vice-pinnininkaa.
J. W. PaLdsevich, notarinių rai

tininkas.

J. Daukšys—finansų raitininkas. 
B. W. Woahner—iždininkas.
Direktoriai >—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, 8. Liutinakas, F. 
Venclovas, U. Marcinkcvich, P. 
Bardzilauckse.,

Ligonių direktoriai j—J. Kybar
tas. P. Marmokas

T h o*. Ko&Jvaaki. 1*2 Santa Ve Are. Albuųt***’- 
qu», X. M«-< . Miku: ”AJ kentėjau nuo ullarlo
veikimu Inkstų, kaip kada loki* skausmai man uSe>- 
davh. kad pnsllmkus neguh'-davau ataHMatl Vienas 
kaimynas nu«n patarė pamėginti Aitą neria uotų Doun’u 

Kidney Pilte. tr dabar ijcO aminiu ir |Mttarlu klėkvlu*' 

Mm Jum vartoti. nr» tai tikra paaulba.

!'piginu hu>)

Pastaba. Visos šios *uiuos įrašyta “Delegacijos Reikalų” 
skyrium

III.—Amerikos Lietuvių C. Komitetas Nukentėjusiems 
Dėl Karo Lietuviams šelpti.

26-* IV—Per P. Lopątto—tikslu: Iaetuvos val
džios šelpimo reikalams, sušelpti nukentė
jusius dėl karo lietuvius—kv. No. 9.............. Fra. 28,990.00

IV —Atskiros Lietuvių Draugijos Amerikoje.

1. ftv. Elzbietos dr-ja—Įrašyta “Delegacijos
Reikalų“ skyriui! 26-VI, kv. No. 12............ Fra. 6,200.00

2. hv. Jurgio d r-jos iš Detroit, Mieli, čekis
$300.00 pasiųsta 1-VJII,—tikslu: Lietuvos 
nukentėjusioms dėl karo sušelpti arba Lie
tuvos laisvei išgauti—Įrašyta “Delegacijos 
Reikalų“ skyrių n, kv. No. 41.........................

3. Tėv ynėa Gelbėtojų dr-ja iš IVaterbury, Conn.
6-VIII, tikslu: sušelpti nuo karo nukentė
jusius Lietuvos gyventojus—kv. No. 42....

4. ftv. Roko dr-ja iš Chicago, 111. 19-VI11 -tik
siu: perduoti Lietuvos valdžiai—Įrašytu 
“Lietuvos valdžios“ sąskaitoti,kv. No. 43..

j. Lietuvių Politiško KIiuImi iš Ansonia, Conn. 
18A III tikslu: Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei ginti—Įrašytu “Delegacijos 
Reikalų“ skyrium kv. No. 44........................

G. Lietuvių Daktarų Lietuvai gelbėti dr-ja iš 
t'llKUIPil 9-I X—t it-abl • I i<>tni’i>> lt •• ••« !.>•••»- - — - ****** **V

Labdarybės reikalam Clucago* 
apielinkėee, ir norintieji gauti 
kalbėtojų i* Labdaringos Są
jungos, lai ąĮhiišaukia į že
mintis įvardintu- asmenis:

Prof. kun. Pr. Biičys, 2634 
>V. Manjuctte Romi; St. Jw*c- 
vičia, 726 W. iHtli St.; J. ftlio 
gėris, 1314 So. 49tli (’t.. Cicero, 
II!.; A. Ibi įgis. 726 \V. lHth St.; 
B. Neįtartume, 4412 So. R*oh, 
įBond St.

Susirinkimų uždarė pirm., A. 
Nausėda, su malda.

Jonas Purtokas.
ijih. Są-g os Centro rašt. * 

4441 Rn. \Vashtenaw av.

Kidney Pilis
Gaunamos kožnoj apiiekoj. 60c už dėžę. Foster-Miliburn Co., Buliai o, N. Y., Mirs.

L. B.-K. Ani. I^iIkI. Są-gos 
Centro metinis susrrinkiiims 

i buvo seredoje, sausio 28 d., 
1920 iu., 8 vaL vakare. Dievo 
ApvcMMlos jiarapijos svetainė
je, prie t'iiioii aw. ir 18-tos 
gatvės, Chicagoje.

SiiMrinkimų atidarė pirm., 
A. Naiiaėda, su maldų.

1) Protokolus iš praeito su
sirinki n h> buvo perskaitytas ir 
priinUM.

2) Pirmiausia ėjo raportas 
iš*direktorių susirinkimo.

Direktoriai pranešė, kad Jo 
Mnionvls* Arkivvsknpas nepn- 

I1 vėlino auuigu Mcms mrianir
rinkti aukas.

Kadangi ftv, Kazimiero vie
nuolynas yra lygiai svarbus 
daiktas, tai Jo Mąl. ark i vysku
pas Įiatarė pirmiausia užbaig
ti vienuolyno reikalus, o paskui 
imties už našlaičių prieglaudos.

Minėta rinkliava Įgilsi. Sų- 
gos buvo plačiai aptariama. 
Daugumus atstovų buvo nuo
monė, kad vienu kartu rengti 
dvi vieši rinkliavi gali Imti ne-Į 
pasekminga. Tokiu budu l>alxl. 
Sąjungos atstovų nuomonė jm- 
silieka ta, kad lxibd. Są-gai ir 
toliau darbuotiem, kaip Iki šiol, 
nes knip greit bus surinkit- rei
kalinga suma pinigų j Našlai
čių Prieglaudos fondų, taip 
greit bus pradėtas statymo 
darbas.

3) Raportas iš peržiūrėjimo 
knygų iš praeito meto buvo se
kantis:

Per visus 1919 metus Įplau
kė Į LaLL Są-gos iždą $12,247.- 
17. Išlaidų butą $1.234.13. Iš 
Viso meto Įplaukų, išėmus iš
laidas, ižde lieka $11.013.04. 
1918 metų balansas $1,313.43. 
Viso tat iki sausio 1 d., 1920 in. 
ižde lieka $12,326.47.

4) Tepraeitame Centro su
sirinkime buvo įnešimas ir j»a- 
vestas kuopų nutarimui, kad 
utspauzdinti knygutes su gar
bės narių .arašu ir paveikslais.

įnešimas sulig daugumos 
kuopų tapo atmestas.

.’>) fteštos kuopos atstovai da
vė įnešimą, knd Labd. Są-ga 
ntspauzdintų varpelius, arini 
knygutes, brošiūrėlių formoje.

įnešimas tapo užgirtas ir iš
rinkta komisija, kurion inėjo: 
Itun. Meškauskas ir A. Nausė
da.

G) Nutarta padaryti serijų 
vienas šimtas nuo 1 iki 28 cen
tų.

Nustatyta daržan įžanga 30 
centų. Padaryti septynius šim
tus (700) tikietų ir iškahio par
davinėti pi kuopas.

7) Jonas Janušauskas, at- 
..a - — < 4 • •miiirih KiHf|M>fvy 
įnešimų, kad naudinga butų 
Lalui. Sąjungai paimti vietą 
prie ftv. Kazimiero kapinių. 
Kapinių Dienoj, ir ten jiardavi- 
nėti valgomųjų daigtų ir leng
vų gėrimų. »

įnešimas vienbalsiai užgir 
tns ir Įgaliotas Jonas Janu
šauskas. 10624 So. ]*afayette 
avė. gauti valdžios pavelijimą. 

8) Nutarta, kad šiems metams 
Centro iždininką? turi būti 
kaucija vieno tūkstančio dol. 
Pagul nutarimu, pas kasierių 
ant rankų laikyti Iml>d. Są-gos i 
piuigų iki trijų šimtų dol., u ' 
kuda jų randasi dauginus, pa
dėti nnt nuošimčių.

91 12 Iritonti VAtkitm,



DRIUniK

u
KEN08HA, WIB.

B
*

t * •

REIKALAUJA. REIKALAUJAa • • • •

50.00

• • • •

Viso išlaidą ..
4

PITT8BURGH, PA.

630.00

■

-REIKALINGI
KEWANEE, ILL.

DALLAS BRASS &
75*

M WEST SIDE.

CICERO. ILL. livažiavo.

r
Sa gos 3 kp. susi 
rinkimas.

$100.00
25.00
50.00

100.00

Vyrui prie darl»u fabrike. 
Pastovus darbą*. Atsišaukite 
tuojaus pn* Watehmona.

VUFFEF. CO. 
N. Jefferson Gatve.

t.«. ••••••••»

J. W. Patckevich, 
Nnt r aš t.

• •••••

KStKAUJiGA
njrrsMHA ar Valko.- mivtrA IT įurtti 
■Iri nrhu> darbo. Turi mokyti *k*lt>ll 
ir raky U AngUMuo

Atatkaukitr?
KHOP OFFVK.
IAmvm Štai 49

Ktaimkito Nr. HautllUka.

KHUl ALINGAS 
pritjrt* pribertu nnt plaUnuniy Mr- 
bly ir durk drobulių. 1‘antvvua dar- 
b*«. <l«ru mokaMe

vari: fabhik <x>. 
io* K UatMnli Ate.

•
, • • . $ UlA.oG

... 106.00

... 70.00

Viw> labo per 1919 metus. .$925.97

Išlaidos 1919 m.

C H I C A G 0-J-E.

Durys atsidarys 6:30

Pradžia 7:30 vai. vakare

Liuiuvuo i aoiu ^ūiiniuo

Laikytam vakare, kovo 4 d. .$ 6.00 
— knjgi ................
Spalio 26 <1. J. Karvelei 

laimė
Muzikantam*
Tikietai ....

K£t&UJX'GT
J'rlljrv "Sb*<rincu" dirbti junk

vardui n>r.kndta .> dieną taip prt Į *'PUfcnUre moulderlal ir ••nre-mit- 
n‘kaltam tai bortai. įuokeati*, n un ‘>ut* ‘r :1 melų

| dtaaa. u .
J- Mdalman, 

IStZ W.v$»lh btrtvt
Ich-Giuao lQ-nt«or<li l*X*»

££
—

3.75

Įžanga nebrangi

_ “Rutų Vainiką*” yru juiMikn imtu iš senovės gyvo- ! 
f itititti. I n luti i-piidingn, .Tnigi kvieRnnio viso* M»nus, jan- g

T. F. 45 sk. rašt.

Ilctkalinca so -tiivrEinų. Ir moterį) 
ant pow*r mnAiny. tampat inoU-ri* 
prie nulenkimo MttrkAtt) 44 ralando* 
■avnltrj. <ler« mokentt* jmlkIuvub 
dnrbna

K. .V KATt*,
1«5 M. Markei M..

L 11; bau

KKIKAUSGL
I ApprcaUcc moulderiai ir
’ U. 1 L..11 _ •

j senumo. Gera uunoko»u> ir b-rolta* 
Ifinkymnaa. Labai serą proga lituok
li gerai apmokanti uinuta

Ataitauklte.

Jo*. A. llrml> i'ouiHlry Co. 
tttb Si. A 8. Uotrra Avenue

| Apart daugvlio bėgančių rei
kalų, .‘Lčin kuopa nutari* gavė- 

Nedėlioje, vasario 29 d. Lie-1 nins laike surengti vakarą, pa
loves Misija atvažiuoja į Ke- našų kermošiui (hazarui). Ta- 
noerą. ‘Prakalbos prasidės ly-'me vakare visi daiktai bus lei- 
giai 3 vul. po pietų, ftv. Petru džiauti vienokia kaina. Tokia 
l<rapijw svetaįpėje. Pasitikti jmt Ims ir įžąnga. 
atstovyli^* reigiari jaunuoliai, I Viską sureguliuoti apsiėmė 
tarnavusieji Suv. Valstijų ka- p. P. Čekanauskas. Visos au- 
riuumenėj. Svetaim j«* pasitik: kus reikia nešti pas p. P. <’v

kaimuską, 1445 No. 50th aw.. 
C-icero, IIL ~
5 3-aa kuopa kreipias: į visus

4 i.eKssir<džins kataliku^, kari tm-
Kcimą luMMuiuiu.-*, Kau sim us 
gaudamas kų namiingą, ar 
pats ankoibuiiHS. neštų įiuk ju 
Čekanauską iki bazaro dienai. 

Bazaras Įvyks prieš sekanti 
mėnesinį kuopos susirinkimą. 
T«wW *ękantis 3-^ios kuopož 
susirinkimas įvyks ne savu lai- 
ku. Susirinkiiibi ir baaaro die
nos Ims paskelbtos laikraštyje.

3xhog kuopos garbes nariai:
A. Manstavičienė......... i
O. ir.V. Bukauskai K...
O. Nausėdaitė,.... 4.
J. ir A. Ogi n tai..........
Mot. Dievo Sopulingos

mot. ir merg. dr-ja.. 
Saki. Širdies V. Jėzaus 

dr~ ja .••••••.. •‘.... 
Kun. A. Ežerskis..........
Lalai. Sąj. 3 kp.
P. Buhinienė ..
B. Veliėkailė .. 
J. Povilaitė ...
Kun. H. J. Vaičiūnas 

(jis yra ir 5-tos kuo, 
jk»> garbės narys) . . 100.00 
L. D. S. 49 kp. ir p-lė M. Ju

raitė pasižadėję tapti garbės 
nariais. « •

Paprastų narių 3-čia kuopa 
turi 50.

Atskaita 3-cios kuojios iš 
1919 metų jau tilpo “Drauge.” 

J. Šliogeris.

L. Vyėių choras. K«rėpiauis 
patariama siiKirinkti j svetai- 

< :' nę nevėliau 2:30 po j

siu*, kati Ui diena iikuiis yru 
brangiausia, nes ji t-oteiks 
mums progą paioatyti taip w- 
nai laukiamus svečius iš musų 

. hrangio* tėvynės, kurie gyvy 
Žodžiu nupieš dabartinį Lietu
vos padėjimą ir žengimą jos 
dftkėdių taku prie pilnos lais
ves.

NapandrifetanO taų>-gi, kud 
tą dieną turime jiasirodyli. 
kaip mes brangimu»e tą laisvę. 
Lietuvos atstovų akyse tą die
ną turime parodyti, kad me* iš 
tikrus širdies trokštame maty
ti Lietuvą laisvą ir nepriklau
somą, skolindami jai kodau- 
giansia dolierių. luti nelieka 
lietuvio, kuris neįsigj tų L. L. 
liūnų. Nes šiandie iš musų Ui 
trokšta brangi tėvynė.

S. A. Gadeikis.
L. L. Paak. Stoties Rašt.

50.00
50.00

100.00
50.00 

100.00 
100.00

SHEBOYGAN, WIS.

Didelės dovanos.
VusMrto 22 d. musų gerb. i 

klebonas, kun. Dr. A. Malinus- 
kis. puškeliui iš sakyklos, kad 
jienktą gavėnios nedeiią musų 
lwžnyrioj bus misijos. Tai-gi 
jiraueM* vietiniams katalikams, 

'kad prisirengtų prie velykinės 
išpaži ilties.

Taip-gi pranešė ir tiems, ku-i 
rie neina išpažinties, kad galėsi 
ir vėl eiti. Tą dieną nereiks 
mokėti nė už kvitoa, nė už sė
dynes. Tai-gi broliai, kurie nė
jot išpažinties, eikit (hdmr, nes 
ir jus buvot tokie |iat katalikai 
ir Dievą mylėjot, bet kad klau
sėt blogos vulids žmonių, tai ir 
nuklydo! nuo liesojo kelio. Ne
tekę doros žmonės kalbėjo, buk 
už pinigus tik galima gauti 
nuodėmių atleidimą, tai gi dn I 
bar klelmnas pranešė, kad ne
reiks pinigų mokėti. Galit viri 
<*iti. Daugiau tokių kalbų ne
klausykit. Bedieviai tik nori 
žmones suklaidinti, nes tih'iji- 
mns žmonėms draudžia blogai 
gyventi, o l^dieviams tas ne-

V. Dzūkelis.

Li**tuvių Piliečių Draugija 
Į Vak. Pa.. 2025 Jane St, Prtts- 
liurgb. Pa. laiky; s&vo mėnesi
nį susirinkimą utarninke, ko
vo (March) 2 d., 1920 in.. 8:15 
vai. vakare. Meldžiu visų drau- 

. gų priimti.
I

“Dtaųgu” 41-mani numeryj 
buvo paskelbta aukojusių į 
Tautos Fondą vardai ir pavar
dės. Beakubinant liko praleista 
Hrkantieji asmeny*, aukojusieji 
po $1 jOO: Ir. PelMida, S. Jandz- 

ir A. iirnu iu*. Tmp-ui
klaidingai buvo atspaustos pa
vardės. Vietoj D. Kirpalis. tu
rėjo Imti D. Skirgalis, virtoj 
A. A. Tervaini*,
vietoj K. Karilenskas—K. Ta- 
ėileuakaa.

Stuurinkimu* jvj-ko vasario 
15 <L Raportą iš Centro susi
rinkimo išdavė J. Aliogeri.-. i; 
kurio iiaaiikėjm kad Centras 
abejoja apie 1r»to vertę, kuri 
Imbd. Kų-go* Ąėini kuopai pa- 
nnkojo p. ,T. Moekaitis, o 3-ėia 
kuopa tą lotą , norėjo )Miauko
ti Luiiuuj, kad Draugių Aioc- 
kaiėio auką tinknniuin auiinndo 
t n. Centrą*, nežinodamas- loto 

r_ n*

8IOUX CITY. IOWA.

Atskaito Tautos Fondo 74 
•drvrio 1919 metu

• (Pabaigs.) 
liani* •««•••••>•••, 
Ranridrai ..,......

f
i

J. Avriaa^
R. Halioni* .........
J. Mstuliauokas ....
J. Vfcgrla . „

|A. Gritė :...
J. Papievi* ..,
P. Kariau*ka*
J. Vaičiūnas ............
J. Zabulionis ....». 

Į S. MaacUkm ..............
J. Kavolis..........
M. Vildziuniis .........
A Strasda*
J. Tubi* ...
L. Variliaitaka* .....
J- •—

A. Augastinms .......................
•• . . .................................

J. Vaitkmtao ’ I^TrTTTVITrT 

a. I M*ui*ė*M .
P. Kaparius ..
j. MhdcrirannK
R. Ūseli*.........
J. Dūda.........
V. Andriumi*
J. Juška.........
M. Papievi* .
V. Grimafauskas..................
J. Kuzmickas ..
A. Jimčia...........
J. Griguliunas ..
V.į
A.
V.
M.
A.
K.
K.
lg. Mddaiki*
B. Žiogas ..
M. Skujc ..
S. Metilas ..
J. J anūke nas ...

Urbana* ..............
Audriuos*.........
Balčiūnu* ...... 
Ručinską* ....% 
Mikon** ..............
Masl&usku* .... 
Sukis ..... L ..

r M —»»W—■ »'■> j,

priimti, bet reikalauja, kad 
3-ėia kuopa priduotų Centnri 
legalius unUumeiitus.

ioiąptr ttuuiuv. irviMint p. 
Morkaičiui, tą reikalą atidėjo !

toliau. Lota* yra vaitos,j 
(riek pamenu, apie keturis šim-' 
tu* dolierių. Bet jei Centrui' 
parįrodytų prržinaa 3-čios Vrl 
|w aušo. jiaauKota p. m«i 
č*io. tr.iin 3-ė-m -kuopa 
.A&. 4^ ' • et

A
P
J. Papievi*..........
M. Kuliu** .
M. Žešku*
r. aaamom* .. 
t*. Banį*.........
V. *mk>u*Ua . 
M. Jurkau* ... 
!’ Picpetris .. 
P. Strasdaa ...

Paciuiu* 
Staukrvirm* 
Biliūną* .... 

j Kehrrki 
ėhttimna* . .

• • *.• • • • •

M 
J. 
j
K

' jį
<į

5A0
1.90
5.00
i no

U.(M>
1.00
1.00
1.00

10.00
1.00
i.on:

1.00
1DG’j 
Looi; 
5.00 J 
5.0011

l..Ai g sus iKtelajeni.o, kurie laukta dusų iNigvIbus. 
■'^r"8S‘-v Kviečia visus Komitetas.

7.90 ———

““ - - ■--'Z11 ~ 1 ' ■'!— - " .................- -

RUTU VAINIKAS
DRAMA TRIJV VEIK8MIŲ

Loš Lietuvos Vyčių 4 Kuopos Artintai

Ned., Vasario-Feb. 29, 1920
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET.,

Union ir 18 Gatvės
a
R

ž

* 
P 
B 

U 4

I

i

1.00
2.00
1.00
1.50
2.00
5.75
4.00
2.00
5.00

10.00
3.00

..... 8.00
......... 5.00
......... 2.50
• • • • • 5.00
...... 6.50

1.00

$29.00

Pasiunta Tautu* Fuudu CeutEnn 
pinigui*:
Sausio mėn., 1919 iu...
Vasario mėn., ]919.ra
Spalio raėn.. 1919 m...

Saulio mėn., 1920 m. Kalė
dinio Tiiuiu* fondan..

Viso pasiųsta..........................$8GL'Wi

Kasoje liko $35.61. kurie trum
pu laiku bus pašiurti Centran.

Linksma pranešti plačiai Ame
rikos lietuvių visuomenei apie 
šms kolonijos duona ūmą ir aukas 
Lietuvos laiwv«'w reikalams. Tilpu- 
sioji atskaita parodo. kad vi*i ii 
paskutiniųjų trokšta matyli laisvą 
neprikleuaomų Lietuvų.

J uotas Rašimas,
T. F. 74 skyrių rašt.

.50 
ton 
L00 
2.00 
5.00

MERGAITES
16 metų ir suviro pastovios

Vieku firiosuun

Švariam Fabrike 

Pntyriuuis .Noreikai mga* 

Geistina kad Lietuvaitės 

Valandos 7 JtO iki 4’30 

Puse Dienon Sukatoj 

$14 Savaitėj inokūiuntfa 

Nuo št ūkio $16 iki $25 

Atsišaukite 

Superintendentą Office 

Savycr Biscuit Company 

1041 — 1049 W. Harriaon

♦

Dabar Atsieitu Daugiau Kaip 
Dusyk po $71,000 juos Padirbti

Knoir.rt holhs nwkrpipiam« nuo politiko* 
aut geiaKebų, uUkiuie aebauimuuu vuojaus pa
sakys ‘Baisiai brangiai yra mokama geležin
keliams,’’ bet čionai yra keletą geru faktą, ku
riuos galima jam duoti.

Amerikonų Gelikeliai kainavo S80.900 už 
mylią—roadbed. struktūra, stacijos, y ardos, 
terminais, freightei ir praeivių trukiai—viskas 
paimant nuo didžiąją staciją iki paskutinės 
vinies.

Gera eonerete ir ashfalt gatvė dabai- kainuo 
ja po $36.000 už mylią—tiktai lygus kelias, ne- 
skaitliuojant tiltus ir kitus dalykus ir t .t.

Musą geležinkeliai dabar negalėtą buti dup- 
likuoti už $150,000 mylią.

Jei yra kapitalisuoti už $71,000 mylią daug 
mažiau negu ją tikra vertė yra. Septynesde- 
šimts vienas tūkstantis šiandieną nupirks vie
ną lokamatyvą.

Anglą gelžkeliai yra kapitalisuoti po $274,000 
ui mylią; Francuzu $155.000; Vokiečiu 
$132,000; net ir Kanadoj (kur tik pradžia) jie 
yra kapitalizuoti už $67,000 mylią.. Abelnai i- 
mant visi svetimžemią gelžkeliai verti 

’ $1000,000.
Žema kapitalizacija ir geras tvarkymas pa

laiko Amerikoną Gelžkelius taip, kad jie gali 
mokėti augščiausias algas imdami nuo praei
vių žemiausias kainas.

Šis pagarsinimas yra skelbiamas per Assccia- 
tion of Raiivvay Eiecutives

7'u kurit HoreltiMui tbiuyiau infunuaiijų yahlr jut 
pdu/t luinnl j Tit Ahhh'm/v/h of kaiiirny Ertcn- 

tire*, 61 Hroadicay, Nrtr Yvrk

, LIETOYig ATYDAII!.
Nebūtą Paprastų Darbininką' 

visa savo gyvenimą.
Tikriausm> būdas palikti 

budos palikti savistoviu ir 
Huti savo bo*ą!,tai jsigyti for
ma. Mes pagclltatline kiekvie
nam Lie.uviu turinčiam $100 
įsigyti vienu iš musą 40 akrų 
formų Visconrino, Lietunų 
upgyventoj vietoj, kur galite 
turėti Lietuviškas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savus 
žmones. Patyrė IJetuviai far- 
tneriai kurie nno s*n<> ėionais 
turi apsipirke fanuos bus tavo 
kaimynai.

Rašykite niurna tuojaus rei
kalaujant pilnų informucijų, 
nes tai reta proga, o uies jum- 
prisiusimi* kningiitė juirodnnt 
formas, gelžkeliai, miestai ir

SEIKALHiGI ZECERIAI.
Zeceriai kurie norėtu mo

kyti* nr mokantieje. Lai krei
piasi rašydami šiuo adresu:

Lietuvių Spaudos Bendrovė 
(The Lith. Printing Co.) 

6400 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

LAIKRAŠTIS 16 LIETUVOS

'TALKA'
Skinamas Koperacijos Reikalams.

LictuviiuuH labai pravartų susipažinti su to laikraščio 
turiniu, ypač už>iifimntieii)x prekyba ir pramone ir tema 
kure interesuojasi tais dalykais.

> »
Turime 2 ir 3 a. po 20c. su prisiuntuna.

Abu num. už 35c.

“DRAUGAS”.PUBLISHING CO., 
1800 W. 46 th Street, Chicago. DI.

riiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiHir*

Vakario 22 <1 išvažiavo Lie
tuvon gerai uMtridiuriams ži
nomas Juozapas Koka*. Ame
rikoj išgyveno 14 m. ir lutm 
pavyzdingas lietuvi*. Priklau
sė prie keletu draugijų ir jose 
dartavoid. I). U K. Algirde* 
ir Av. Roko (iraurijos auteliu* 
jam dovanų—j>o gražų žiedą 
už darhštumą ir pasižymėjimą 
tarpt* vietinių lietuvių.

\Vv&Uidie< iui linki laiminga^ 
parkeliauti j mylinių tėvynę— 
Lietuvų ir padėti dirlfti tory. 
«w«c ^«ia4a*

J. Rokas Imtinai grįžti Imvo 
kvierinmus eavo motinos. .Tos 
įtaisus negulėjo sustabdyti ju 
vūiiaai. Gi HiUitt* ruuk u bmi* 
j *'rsrsk irti, y j mm’ artinw*iiM-in 
draugiu,i. ir brolr 4M SifjnrtUti.

P-M0 J. Rokus fiaėju iŠ l |H 
t» valsčiaus. Panevėžio ap- 
tkkiič-iu. Kauliu gub. Nykiu i 

šimelis ir Iju»* iaVnu 
I Aute v iriu.

4

Arba 908 Peoples Gas Bldg.
Chicago, UI.

(Agentai Reikalingi) 

8ANB0RN & COMPANY,
< Savininkai Dept L. 
Eagle River, Wisodnsin

PAIEŠKO
Gera* Vargi >ninUUia* vtato*

kurtam U *erb K talonu buly r#l- 
katfnCUM mnlt>n<-kil alruAaiiktt Ma *n- 
traSu: . ,

>«*rr.i' ftrandti*.
kSI W. Ma«> M. WrMtlMr IU.

l‘uiMuiu F«rtro sioMlifk'-nu. kilę* ta 
OapTJų aodtUiu*. 
ttftcrtai) apokrn i,. 
UUutl, ui Jia |>.»t 
ta-Ml. Via butine 
v«»

Adresuokite
CK t s <4144X1*.

,w.»—m.
IH-UVII. MXh.

HaUihu pa ruplė*
Ji.l kaa nor» gali 

. I».ulvni'k>tr t»ra- 
i rvtkataa i* Metu-

REIKALINGI LEIBERIAI.

Prie stot tino darlrn.

WESTERN ELSCTRIC 00.

400
West 48-th Avė. 

pėdų j pietus 22 gatves.

Gcriausian budus pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvo* Pašto 
Zcnkiai (markė*,) kuriu* yra atvežtu* iš Lietuvo*. kad amerikiečiai nu. 
■i pirk v gulėtų nusiųsti savieiuaicms netik dcl laiškų, bet ir didesnę au- 
mų, pinigų vietoje.

Kiekvienai perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 suk
amu* ($1.25) Rauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kartu ra 
Paštu lenktais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Failo arba 
Iždinės stotyse.

Paštažcnkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir GO skali' 
kų. taipgi pu 3 ir po 5 a u kailiu* viena. (100 skutiky sudaro auksinų). 
Parudundn po 25 centus už sukainq.

Lietuvos Pašto ženklui pa reiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vienų dolicrj mulkių nesiunėiame.

Reikalaukite vietiniuose Tauto* Fondo Ayriiium* arbn pa* centro x**k- 
retorių,

K. J. KRUŠINSKAS,
*»5» Grand Str., Brooklyn, N. Y.
iiiminHitimmiimiiiiiiimmiiiuummiuiiuimumiiimiiiiiiuiimuiiiiHuuiuiiui

I
J 1  JJ.1«'L'

nn

FEDERAL BOND &
663 W. lBth Bireet Chireurn

REIKALINGOS
MOTKRIS JR .MERGINOS

<lel l<*ngVHU>
AbNhMKIJNti—t Ž.SAKYMK, l’II.DIMO 

W EI M i ING—i M M ’H P R ES V 
PRITYRIMAS SERE!KALINGAS—<;ER,\ 

•L Z MOK ESTI S~ -k V A R i A P Vi J NK R

THE BOYE NEEDLE COMPANY.

ij IchatniTM prvkca Ir dumiam

I nfomiAcUt* it

P • ’•



ORAUBIS

įSkrypkn. Sfetaiiie maža. žmo-Į
• •. i. » t n n .... ’ m (ANTRI ALENA

Iš BRIGHTON PARK.

■>

❖

sDAUG DARBININKŲ PA 
LIUOSUOJAMA IŠ GY- 
VULIŲ SKERDYKLŲ.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ MO

TERIŠKĄ NAMUOSE

Sumažėjo išvežimas mėsos 
Europon.

nhj -u-irinko apie 140. Bonų 
užrašyta už $5J00.00.

Valio So. Englevoodieėini.
X

šis labai gražus veikalas nors jau daug kartų loštas, tat dabar visai nauji artistai loš taigi visiems Intai svarbu 
pumatyti. X« i vienas Lietuvys ir Lietuvaitė nepraleiskite šios progos ir viri atsilankykite ant šio gražaus veika
lu. <> tikrai busite užganėdinti.

CHICAGOJE. j
Ją surišo ir iškrėtė visus kam

barius.

dieną namuose po
Giemvood avo. pa- 
frt.ntc skambučio 
Namie tuo metu 

Juliana Hollv. .li- 
prie įvesto# vidun 
paklausė. kas ten

num. 6552 
jrpeus'tns 
guzikutis. 
buvo Alrs, 
nai priėjo 
dūdelės ir 
skambinu.

**Western Vnion” (telegra
fu kompanija), at'ilienė >5. 
muku vyriškas baisas.

“Ineikite”, tarė moteriškė 
ir imspaudė guzikutį. atida
rantį duris.

Mrs. Holly pamanė, kad 
gal yra telegrama nuo jos te-l 
tos, kuri yrn New Mexico 
valstijoj, ar gal nuo jos vyro 
kareivio, kurs vra rvtuose.▼ • •

Jinai atidarė duris vieš, 
kambario ir vidun inėjo dr 
nepažįstamu jaunu vyru. Li
ejusiu tarė:

“Viakaa. ką mes norime, tai 
pinigų”.

Alrs. Hollv suklvko ir me- 
gino bėgti. Bet vienas vyras! 
ją tuč-tnojnus nutvėrė ir pri
smaugė gerklę. Kitus akimir
koj atplėšė kraštą užtiesalo 
nuo stalo ir su tuo suveržė jai 
kaklą. Moteriškė taip pusiau 
prismaugta turėjo aprimti.

Po šito piktadariu pradė
jo pragaištingąjį darbą po vi
sus knniherjna. V:-=kQ išvartė, 
išmėtė. Bet nieko nelaimėję iš
sinešdino, kuomet nugirdo, 
kad iš apačios kas toksai at
eina.

”'-ū buvo parėjęs jos dėdė 
^ifchfield, kurio namuose ji-Į 

nai gyvena.
Dėdė atrado 

siau apalpusią, 
nešta policijai, 
klausinėjimai.

Tuo tarpu piktadariai ne
žinia kur buvo atsidūrę.-f *

L .

moteriškę pu- 
Tuojaus pra- 
Prasidėjo is-

SUIMTAS BONDSŲ PASI 

SAVINTOJAS.

Iš $38,000 bondsų atrasta tik 

$4,000.

Tru«t and Savings 
pasiuntėjas Max I). 
kurs pirm kelių sa-

Iš gA’vulių skerdyklų Chi- 
cagojo jNiIiimsimtii apie 2,.*»<#> 
darbininkų. Sakoma. Ims pa- 
linostiota tlnr ir daugiau.

Įstaigos^ siiiimžėjn darbai. 
yjMič ]Mikavim<» mėsos j bleši- 
nes di‘partaim*ntuose.

Nepaprastai nupuolęs Euro- 
]»os viešpatijų pinigų kursas 
padarė tui, kad šiandiu Euru-j 
pa jau visai n<‘i»crka mėsos 
iš Amerikos.

šiandie Eurojms Žmonės 
vietoji* įnėsiK iŠ blešinių mai
tinasi šviežiu mėsa, kokios 
pasigaminama namie.

Kadangi mėsa neišvežama. 
tad skerdyklose ir darinis siau 
rėja. Darbininkams liepiama 
daugiau neateiti darban, knip 
paprastai daroma kapitalistų.

Taigi tau ir giriami gerieji , 
laikai!

Ir vėl Bright<n<pai kiečiai 
.‘siimiisė kolonijas už save dides
nes ir senesnes, išpirkdami L. 

: L. bonų už $2I.G*HDXl, sunuko- 
I darni Lietuvos šauliams 
$113.21).

CHICAGOJE ŽUVO INDIJO- 
NŲ VADAS.

Nakvynės mimuose po nuin. 
603 So. AVvlls gat. aną naktį 
utrusins nuo guzo užtroškęs 
vos tik Cliicagon »it keliavęs 
Vmatilla rezervacijos indi jo
nų viršininkas Yum Sum 
Kim.

.lis keliavo AVariiingtonan 
su savo giminės raikalnis. Ha 
apsistojęs eidamas gulti, tur- 
but, vietoje užsukti gaza rage
lį, šviesą užputę.

Nedėliojo, vasario 22 d. Mc- 
Kinlev parko svetainėj atsilan
kė gerk- majoras P. Za (teikis, 
Lietuvos Alisijos narys. Brigli- 
tonparkiečiai gerb. Lietuvos 
atstovą priėmė Intai gražiai. 
’ v ■ • . • . • • ' • •I e *
reivių pulkelis ir šv. Kazimie
ru Gvardija uniformose, su A- 
merikos ir Lietuvos vėliavomis. 
Grojo tanas, dainavo vietinis 
choras, «leklcmav<> ir šoko jau
nos mergelės, kas palinksmino 
knip svečius, taip ir susirinku
sius žmones.

Vakarą vedė Dr. Biežis. Kai 
bėjo vietinis a Mormonas K. .1. 
Mulrahy. .lis įmigdamas kulbė 
ti nupirko viena L. L. P. taną 
už 50 dol.

Po jo kalbėjo amerikonas, 
vietinis Committeeman A! r. 
King. Paskui knlliėjo p. Jonas 

t, Bagdžiiinas, kun. Brinką ir. ant 
galo, senai laukiamas Lietuvos 
atstovas, gerb. majoras P. Ža- 
deikis. Vakaras kogražiausin 
pavyko.

J. K. Enčeris, rast.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Tikri Lietuvos piliečiai ir 
karšti tėvynainiai.

=L*=

>

Musu kainos auksinu nupigintos ir yra tokios:
=

PER8IUNTIMAS GVARANTUOTAS

■
9
I 
■
■

ADVOKATAS
OfUo* IHdmfcrtyJ:

Mm Jau humim tlnlų. kad pinigai par mu» alųrtl nueina Lietuvon Ir 
ne*) laiko.

De) plateaniv LntormaclJu raiyk IuoJuuh ant lomiau paduoto adreao.

. .t į, ■■■y/ ;• : -- >. ...
iHiiiimiimiimimimiimmiimiiiimimiiiiumimiiimmmmriiitiiiimmmimimiimimmmmiiimmmiiimiimiiimiiimH

AR ŽINAI
tid ta* yra rlaUUuU galim*, kad per Lietuvių Prakybos Bendrove Tsnuu greitai gali pašiurti pinigų 

asvlAkiuns Lietuvoje T
Kadangi tiek daug pinigų Jau yrn siunčiama per Bendrove Ir keliai parrtuntųnul aut tiek pa

lengvėjo. kad dabar ' t

yn iAmokam: J vlcn-i n>ė-

Jrt nori UI nli pinigu* 
mum, priduoti niAkial vuraAyU nvo adreag Ir kam pinigu* aiunčlato ir mna Juo* tuojau* paaiiMimr.

Lithuanian Sales Corporation
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

6VE1KŠMIŲ 9 PAVEIKSLŲ DRAMA 
Rengia Draugija Šv. Onos Choro 

Nedėlioj, Vtfsario 29,1920 m 
STRUMILŲ BROLIŲ SVET. 107tos Indiana Avė. PRAŪŽIA 6:30 VAL. VAKARE.

• 1 ■

' . - —- 4 A***
Štiukis, M Lnrknuskas, L. 
Sautkus, A. Šidlauskas, V. 
Šimkus. A. Virbickas, A. Du
donis. J. Rnngenėius.

P<» $1.50: J. Bakaitis, K. Ja- 
sutis, K. Pajodis. At. šlikas.

J. Raudonius $1.25.
• Po 1 dol/: V. Andrekus, V. 
Amlniliuiins, J. Adomaitis, A. 
Abromaitis, J. Butkus, J. Ba
cevičius, J. Burba. T. čeputis, 
A. Šepulionis, M. (’erkauskaš,* 
J. Davotis, M. Damauskas, J. 
Geraltanskas, A. Jouilionis, J. 
Juknevičius, P. Juzevičius, K. 
Jankevičius, M. Košnūnskas, 
A. Kudrovivina, K. Kalad'ns- 
kns, K. Zuzcviėins, P. Liubar
tas, K. Lebrikns, E. Alisius, K. 
Matijošaitis, J. Alntijošaiiis, 
A’. Milašius, J. Martinavičių*, 
P. Navickis, V. Petkus, P. 1*. 
Pilkis. K. Paulauskas, S. Pau
lauskas. P. Platakia, A. Ra
zminas, J. Rudaitis. M.Sutulas, 
S. šūkis, K. švrinys, V. Statu 
kus. K. Saltiška, M. šaltis, L. 
Salikas, S. Tauiosiunas, V. Vir 
gitus, A. Vii-gh'is, A. A’alali
čius. D. Vaitkų J. Vaitkus, S. 
Vaišnoras, J. Zfokailis.

Stambių aukų $189.25. 
Smulkių aukų $11.10.
Viso $200.35. ’
Malonu butų, kad kitos drau

gijos jmsektų rrtųs draugijos 
pavyzdį.

Valdyba taria Širdingą aėių 
aukotojams.

P. Mikliunas, pirm., 
P. P. Pilkb, itd., 
V. F. Andrulis, nut. rašt. 

2041 So. Buble St.

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
Draugijos šv. Antano iš Pad- 

vos buvo sušauktas nepapras
tas susirinkimas kaslink Lietu
vos Laisvės Paskolos suimtoje, 
vasario 7 <1., 1920 iii.. Dievo 
Apveizdos jiarapijus svetainė
je. So. Union avė. ir 18-tos gat
vės, Chicago, III.

Pirmininkas, Pranas .Mik 
litmas, atidarė nepaprastą su
sirinkimą ir pareiškė tikslą. 
Nutarimų raštininkas, Vincas 
U. Andrulis, perskaitė proto 

, tolų nuo 24 narių ir valdybas, 
! ad jie būtinai reikalavo šio 
n< nuprasto suririnkinio.

Pirmą klausimą kadink Lie 
tuvos Laisvės Paskolos padavė 
pirmininkas, kad butų nupirk 
ta tos paskolos tanų už $400.00. 
A isi narini entuzijautiškai tą 
priėmė.

Antrą įnešimą davė p. Juo
zas Raugevičius, kad butų pa
rinkta aukų Lietuvos Raudo
nų jam Kryžiui ir tas aukas pa
siųsti per Lietuvos Misiją. įne
šimą nariai priėmė. Susirinku
sieji nariai išrinko aukų rinkė
jus: A’incą Pikturną ir Juozą 
Raugevičių. Ir pasipylė atiko*. 
Pabaigę rinkliavą rinkėjai 
paaiškino, kad stambi auka su
rinkta, ne* virš $200.00. N u ta 
rimo raštini tikas paėmė auko
tojų sąrašą, kuris žemiau tel 
pa. Aukoju sekantieji:

Po 10 dol.: J. 1 -ukošaiti* ir J. 
Raudonius. 
•L Klusas $6.50.

Po 5 dol.: A. Blėdis, M. Ja- 
rėčkas, J. Norvilas, P. Stugevi
rius.

lg. lx*kavicius $4-00
Po .3 dol.: V. E. Andrulis, Al. 

Bucnis, I). Bružas, P. Dėdin-
V trnur, > • « linui liet, «j. t niiinuo- 

kas, J. Pajodis.
J. Aintijošaitis $2.50.
Po 2 dol.: A. Bružas, A. Ba

cevičius. P. Bacenčius, A. Cer 
uauskas, A. Gudas, A. Ivanau- 

buvo prakalbos skas, K. Juzilenas, A. Jaučius, 
įsvčs Paskolos K. Jurgaitis. S. Kašminskas, 

reikale. Pirmas kalbėjo majų-! A. Kareiva, P. .Miklumas, A. 
», P. Juknins, K. Jak- 

JJ. Elta? »r, ant ga!»», kun. A. • niim, J. Rn’kus, K. ftimkut, A.

JAU SURINKTA 12 MILI- 
JONŲ DOL. MOKESČIŲ.

Vidujinių mokesčių kolek
toriaus biuras paskelbė, kad 
ligi vakar dienos Chicagoje 
surinkta jau 12 milijonų dol. 
mokesčių nuo ineigų.

Apie 100,000 žmonių jau iš
pildė “affidnvitus” mokes
čių reikale.

Biure sakomu, kad šįmet su 
mokestiinis sekasi kur-kas 
sparčiau, knip pemiai. Nėra 
didelių trukdymų. Nereika
lingi begaliniu! aiškinimai.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

PRANEŠIMAS.

IŠ WF.ST SIDE.

I

Harris 
bankos 
Kellner, 
valčių buvo pražuvęs su lais
vės tandsais vertės $.38,000, 
suareštuotas St. Louisc.

Prisipažino esąs kaltas.
Jis nupasakojo, kad tuos 

vu n k lmnduijM n»ls j A! O T
rison viešbutį ir ten juos par
davęs už $10,000. Nusipirkęs 
gerų drabužių, apsitaisęs nei 
milijonierius ir apleidęs mies
tą.

Iš tų įlešimties tūkstančių
detektivai pas jį atrado tik susirinkti 
keturias banknotas po tūks
tantį dolierių.

Detektivai nelabai tiki jo 
pasakojimams. Nes tai yrn 
geras iš jo paukštis, .lis pir
miau to buvo padaręs daug 
visokių šelmysčių. Manomu, 
kad jis kitu* pinigus arba 

I kam pavedęs arba kur paslė
pęs.

L •%’ » ________
' PRAAAT.TNTAR MOKYK T.Ų

TARYB08 AGENTAS

šilimui pranešame, kad šian
die, vasario 27 d. antru kartu 
Lietuvos Misija atlankys Town 
of Luke koloniją. Prakalims 
bus School Hali svet., aut 48- 
tos ir So. Huno re gatvių.

Visi lietuviai ir lietuvaitės 
esate kviečiami skaitlingai 

6:30 v. vak n n*.
Programa prasidės 7:00 vai. 
Aleli’®:!’. nepr vėluot i, nes pas- 
ku: vė| negalėsite svetainėn 
intilpti. Įžanga visiems vel
tui.

Kviečia visus:
Bendru Liet, L. P. Stotis. 

Jonas P. Parkauskas

Dideles prakaltas rengia Su
sivienijimo Am. Uet. Kareivių 
7 kp. šiandie, vasario 27 d., M 
Aloldažio svetainėj, 2244 AV. 
23rd PI., 7:30 vai. vakare. Ne
pamirškite atsilankyti į šį va
karą nes bus kalbama apie 
Lietuvos kariuomenės reikalus 
ir Jako «■$***« C2 A m T •• < •-•••g •.#» a w *»u
reivių organizavimas bėgį. 
Bus įžymus kalbėtojai.

Kviečfti visus atsilankyti
Kareiviai.

=
=

i
100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 99 60.00

300 f $ 6.00 4,000 99 80.00

400 8.00 6,000 99 100.00
500‘ f» 10.00 9,QOO 99 150.00
1,000 99 20.00 12,000 99 200.00

S V. W. RUTKAUSKAS
Į 29 Sonth La Šalie Street 

■ 
| 
■ 
f Vakarais, 812 W. 33 St

Iri. YanU Obl

■IM

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebrvgan, Wls.

SO. ENGLEWOODIEfiIAI 
PIRKO LIETUVOS LAI

BONŲ UŽ 5,100.00.

Chicago* mokyklų taryba 
prašalino iš užimamo,, vietos 
savo specijalį agentą J atneš 
II. WalNon.
‘ Watson agentu išbuvo apie 
prnki-mką metų. Jin buvo ži
nomo mokyklų tarybų* nario t ras p. žadeikia, antras p. J. j Pįbpas 
j w-.ita.'rtte < t ri:-. « -.t i ... 4 ' ttratai tai

vasario p. Gedmino 
r, ant 61 ir Statė

♦ 4tnip vadiname
I • •

r>:u4~

PioniginkAsJ. Biriukas. 1127 
St. Clnir Avė.

Vice-pinnininkft»—Jj. Daucirdan. 
D17 N. 12th St

I raitininkas—V. Ragaiiiu. 1612 
ludinr.a Avė.

II raštininkas--J. Dvilaitia, 1120 
Alabama Avė.

Iždininkas— A. Juknelis. 1626 
.N’cw eJraey Avė.

Iždo globėjai:—J. Bilą. A. Vir
bickas.

Maršalka—M. Daunoras.
Organo raštininko*—lg Enęa- 

la. 1717 Erie Avė.
Suiinukimai būna kirieviem) mė

nesį po pirmai in netlėlią.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

i

niDŽKUSU I lETUVlSm tRĮĮ'JTŪVE RHIC160JE

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didtianiių Cbiuagoje
Parduodame ui tnoiiuaia kaina, kur'lriftir trin nern»n«i 

Mašinėlių laiškams drukooti ir afuo darbatna yra naujau- 
rioa mados. Ufiaikom viskiui Ufltrodžiua, Bedus, Siubi
niui ir dcimantiniui; gramafonui lieturiikais rekordai* ir 
koncertinių garipuny, armonikų nmflnj ir prūsiškų iMir- 
bysaią. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokios icnklua draugystėms, taisome kikrodžitu ir 
muEikalilkus instramentvv atsakančiai

Steponas P, Kazlawski
4632 So. A8HLAND AVR^ OHICAGO, ILL
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