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Padaroma Taika SU Vokietija Baisios Žemes Drebejimo

f Sunaikintos Trys Rusu1■i
PASIBAIGIA KARĖ SU 

VOKIETIJA.
TALKININKŲ MISIJA PLA 

KA VOKIEČIUS.
TALKININKAI SUMAŽINO 

VOKIEČIŲ SKAITLIŲ.

Pasekmes Meksikoje

Armijos
Tuojau* bus aUiaujiuU snu

kiai su Vokietija.

J"****’ "* 'WW*-T 
uukuiuu^u suginamu grooius 

ir nubausti vadus.
iVuUlC LUJI UUl ICJtlUJai.

PASKANDINTA 7 MEKSI- 
KOS MLLS1LL1A1.

Bolševikai Bucharoj ir

Pranešama apie didelius 
grobius.

BOLŠEVIKAMS TEKO 
KRASNOJARSKAS.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BUCHARA.

Armija koncentruojama 
Turkestane.

Londonas, sausio 10.—Iš Mn-1
nkvos bevieliu telegrafu pra- jos karės ofisas* paskelbė, jog 
įuršta, jog bolševikai paėmę rusų bolševikų kariuomenė in- 
miestą Krn«nojnrskę rytinėj j ėjo Bueliaros sostinėn Bucha- 
Niherijoj. ’ . ron. cent ratinėj Azijoj. Toliau*1

Be te, tlepešoje .sakoma: jį vakarus, kaip žinoma, sovie-1
••Mums pasidavė liekanos įfV kariuomenė jau yrn patynu-| 

pirmosios, antrosiom ir trečio- [s’ Krasnovodskų.

Koncentruojasi Turkestane.

Tiesioginis susi siek i imt.- ge
ležinkeliu su Trunsknspija lx»l-

Londonas, -ausiu 10.—Angli-

Paryžius, sausio 1(1.—Po il- 
;gų sjjcliojunų ir visokių truk
dymų pagalinus šiandie ratifi- 

ik’nnjamn t nikes s’.rtttrtis talki 
ninku su Vokietija.

Tas reiškia, knd daugiau 
kaip |ki penkerių metų baisio* 
karės šiandie j sula romą galuti
na taika. Vokietija ir vėl bu* 
drauginga šalis talkininkam*.

Bet ta pati Vokietija kol-kas 
ir toliams pasiliks karės stovyj 
*u Suv. Valstijomis, nes šitos 
ligšiol neratifikavn taikos su
tarties.

Šiandie tarjie 5:«Ki ir (>:UU va
kare talkininkų atstovai susi
rinks prancūzų iižmliežinin
reikalų ministerijos bustan. .vokiečių kariuomenė apleizdn 

iTen bus ir vokiečių atstovai, nia Pabaltiją (Lietuvą), 
i Vienoj salėj kaip vokiečiai. r- -- 
taip talkininkų atstovai pusi- reikalas busią 

prašy* >*o taiko* sutartie* pr-»-(tirtas ir apie pasekme* būrin

* i I I
T«S imndto bus rulifikuu. Eberhllnit «•»“* 1

ta taikos sutartis. r"------*—s-*—1--  ------- , f -1

Berljmas, <nusio 10, - Tal
kininkų misijos Pabaltijoje 

, viršininkas, gen. Nie»el, anų 
•tfienų m-m* uiškai stoju prieš 
vokiečių minioterių kabinetų 

>ir šitam pranešė, kų vokiečiai 
lyra atlikę apleizdnmi Pabnlti- 
j?-

Gen. Nies-el reikultivo, kad 
j Vokietija siigrųžintų Pabalti- 
,jon visus grobius, duotų 
kalingu' utlyginimus ir 
liausiu los kariuomenės 
ležinės divizijos) vadus.

Kitaip, pareiškė gen. Nies- 
įscl. keliausiąs Paryžiun ir te- 
nuii talkininkams pranešiąs n- 
pie haisonybo*, kokias atliko

Vietoje miestelių šiandie 
liuoja ežeras.

liu-

ro«Tn«e (1*1*15* 4’rtfrrdti
ru* ieškojo pi ieglamios nuo |>a- 
kilti.'ios katastrofos.

Patvirttnamn žinia, jog ro
džius Izhautan visai -umiikin- 
t»i'.

Mexico City. MiU'io 10. Su

rvi- 
nu- 

(g"-

tuos priešininko armijų. Lig
šiol suskaityta ligi (JO.OOf) m - i
laisvių.

Krasnojarskas stovi ties Si-L - .... ..
.____ , .... .• x,i. !*evikams dabar leis savo stip-beryos geležinkeliu, nz kokiu . ..y. , « m * Ina* spėka* sukonPėTftniMi.100 nivlin rvtnosr nuo Tom-’ , ;

, ė, t ' a ■ Turkestane.sko. Hale miesto praeina upei -
Jonisiei bn* pa

ranku pasiekti Kaukazo aje 
^kričius vakaruose ir įsibrinu-

s^okolu ir po kitai* dokuuien-. misijai,
tais. .

!i:> visokius kriminalius prn- 
['įžengimu- karė* metu.

Dubar ta prasižougėliu 
.*k*iitlių sumažino ligi žmo
nių.

Apie tai pranešilauia- laik
raštis Daily Mnil sako, jog j 

j to.* yrn gerinu, jei iš -j.nišo 
Į prašalinti visi lengviau prasi-1 
Įženj ilsieji. Pasilikusieji 
Ltonibiausieji kaltininkui 
.kaipo tokie neturi išvengti 
|hausnW*x.

Sąniše pnliktm» vokicė’ų so- 
-t*. įpėdinė ir Bavarijon uo
sto įpėdiniu Buvę- kair.<*:is 
prie tų neprisknitmnns. Nea 
i’s turi daugiau privilegijų.

Jchisiei.

Dideli karės grobiai.
Kitoje de|>ešoje iš Maskvos1’ Prrsijon. paskui Afganiata- 

pranešama apie karės grobius, nan* 
kokie tekę Imlševikams pieti
nėj Rusijoj.

Nuo gen. Denikino paimta:
40(1 urmotų. 1,000 kulkasvai- 

džių, 11,000 šautuvų. 18 šar
vuotų traukinių. 200 lokomoti- 
vų (garvežių), 10,000 vagonų, 
ilidelė- kiekybės maisto ir 
amunicijos, paguliau* 35,000 
nelaisvi ų.

Denikino stovis baisus.

' (ten. Denikino armijų deši
nysis sparnns atsiduria įtaisiau 
Rtovin. Nes jei bolševikams, 
veikiantiems rytiniais Kaspi
jos jurėn jin k tuščiais, pavyks 
persimesti nor jure ir tuiimti 
Baku, tuomet jie gnlė« užntu- 
kuoti Dono kazokus ir kitų ar
mijų iš užpakalio.

Tuomet gi’p. Denikino deši- 
niųjnm sjMirniii bus sunku ilsi 
™ėi.
* Dvinske badas.

■T-* r -
Latvių generalis štabas pra

neša. kad kuomet latviai *u 
lenkui* paėmę Dvinskų, ten at
radę siaučiantį badų. Be to, vi- 

touh miestu niaučianli šiltinė. 
Gyventojai atrodo, kaip numi
rėliai.

Ninmlįf Persija yra Anglijos 
globoje.

Bolševikų valdžių paskelbė, 
jog ji Perriją mėgins užpulti 
per ('horossan. kaip tik paini' 
savo kontrulėn Ka-pijo' jure*.

Išilgai Cboroaaan fronto bol
ševikų garnizonai kareivių 
olcaitliumi išdidinti'.

Pienuojama prieš Indiją.

Svarbiausias bolševikų tik
slas pakelti kovą prit*š Angliją, 
užpuolant Britanijos Indiją.

1

Tik vieni griuvėsiai.

(ardoba apskrityj visi mie
steliai ĮMiliesti žemė* drcliėji- ~ 
mo. Visi apgriauti, kai-kuriuo- ] 
m* nelikę sveikų namų. Visur ' 
matosi tik vieni griuvėsiai.

Tresnguase sunaikinto* ko- 
lios bažnyčios ir daug žmonių 
palaidota grinvė-iunso. Zmo- I 
m*' buvo *usibėgv manydami, 
jog prisinrtiuo pasaulio pabai
ga.

Tenai visi lig vir 
apgriauti. 7<> trohčal 
griuvę.

Daug žmonių sužeista, kuo
met jie po ]

ŽEMĖS DREBĖJIMAS NUO buvo -ugrvžę į namu: pašanti = 
UGNEKALNIO PLYŠIMO.

Londonas. sausiu 1(1. — Tal
kininkai turėjo pagiunim* sų-l 
rašų *U 1.2tXl vokiečių, katrie, 
turėjo but pitraukti teisman: 

lig gautų naujausių žinių iš pa-
[liestų žemės diebėjimo apylin
kių, pietuose nuo Jalu|M žemės 
(Indajimo metu vanduo užlie
jo septynis miestelius. Vietoje 
miestelių šiandie yni ežeras, 
l Pražuvę miesteliai su savu •<>1?

- 'gyventojais ir su viskuom yra: 
j il'latnnnlan. Quiexniitlan, Cors- 

vrj, tnlern. Tosiųiie, lxtInliiuicun, 
• (’bolnvn ir San Jose Adiilcbi- ir: 

lea.
Nelengvu ir negreit Ims gn-| 

limn patirti, kiek žmonių žuvoi 
nuo to baisaus kataklizmo Ve. 
ra (’ruz valstijoje.

ieno luuimrTJ 
in visai sil- /1

Kabinetas pranešė, jog tas
i- nuodugniai iš- 

SENATORIŪS NOK RIS A
T AKUOJA MAIŠTŲ 

BILIŲ.

Tnrjie komisijos ir vokiečių■.Sake, perdaug autoriteto tarės
11 ~ ~ *- J_____ » JU__J ___ r-zz

pirmojo drebėjimo
■' '■ —..... - pasiimti

runginti- 
-markea- i

-nu reikalingu* ar branginti- 
nūs .įniktus. Sekantis smarkos- 9 

Dabar patiriama Meksikos ne- n>' žemės supurtymn* juo- n?- 
tiko nnmuo-**.

Alpatlapna sugriauti munici- . 
pa I ini rūmai.

Žemė suskilusi.

Netoli San* l,*n«nrixro <|e La« 
Penas sutruko žemė ir i$ ply-

laimių priežastis.

Padėjus parašus momentą- 1 kariuomenė* vado gen. Ebcr- (, postinasteris
liai Įvyk* sepsi laukiama tai-;ltatdto (ga».*^8Tesscl užtyli k-į * " . '
ka. [pie lietuvius) buvo padantas Waahington, sausio H>. —

Bet tai bus taika tik vakari-Ištarimas, kad vokiečiai. «»P- .Semite aptariamas sennto- 
nėj Europoj. Knd tuo tarpu j ^^dami 1 a balt i ją visą saxo nHUh Sterlingo padarytas į- 
rytinėj Europoj jiosenovei bus kares ir kitą medžiagą paliktų i^tatvnmi projektas, ntkrcip- 
liejamas kraujas. [Pabaltijoje (lietuviams), sakė tns prieš radikalus, jų biik-

------------------------ jgen. Niessd. i ;raščiit« ir, ahelnai imant, prie*
Bet gen. Elieriuirdt elgėsi visus tuos. I 

kaip tik priešingai. Leido ka-jšnlies vyriausybę. Ta« bilius iterio liejusi j Apylinkę, kur yra gaišus. Nusiritu* atsivėrusion 
prapultim

Iš Vera Cruz pranešama, jog

_______
Merico City, sausio 10.—že

mė* drebėjimas Cnrdolui apy
linkėse, Meksikoj**, kaip galu
tinai pilt irta, j vyko pradėjus 
veržties nedideliam prigiju
siam ugneknlniūi Cerro de San pradėjo veržlius nuodingo* 
Miguel. dujos. Ir nuo to turėjo žūt žmo-

l’gnekalnyj atsidarė nauja* n,V* 
kratoms, iš kurio ir šiandie 
veržiasi kamuoliais dūmai, pe- ji’* matę kaip viena žemės

DEPORTUOTI RADIKALAI 
BUS IŠSODINTI ŠUO 

MIJOJE.

Stockbolmas. Švedija, oauzio 
10.—čia pranešta, jog depor
tuoti iš Suv. Valstijų radika
lai iš laivo Buford busiu išso

dinti Suomijoje. Ti ten geležin
keliu busiu pristatyti Petro- 
gmdan.

. ......... _ i
Sakonin. jiem* nesunku bus 

savo pusėn patraukti afganis- 
tanu. ir kitu* Arijo* musnlma- 
nn.-. pakuračiu* juo* pakelti lių šiaurrytuose mm Rostovo, 
kov^ už savo i*hnnizmų.

Tuo tikslu bolševikai jau jm- 
siuntę tuksiančiu* aavo agentų 
►u propaganda IVrsijon ir

San ('arbis žmonės jMsakojn 
"elnė* <bi- | 

katrie kovoju prieš lėtini ir liepsnos. Jjiva iš kra- !•* drebėjimo metu visai pra- į 
■ ,M 1 • • • .  * l* - * * I   __ ’ ■—.a.*,... V* • ■ ♦ •> — ui.-, Irm —Ir

reiviams naikinti visokia me-1 pavadintas ‘’piuiištų biliinni**. žuvę apie 2G0 žmonių.
džiazą arba pasiimti anų su. ...... i/.- vt-rJ
savimi Vokietijon.

Tad sutarimas buvo pilnai paštų sekretorius (gencmli* d’1’ 
sulaužvtas. Į* I f'*” •••••’**•• • •• Į Jl<- •••» |

(ien. Niessel pareikalavo nu-hlrausti juišta siuntinėti, la«t ir 
įmušti ir tuos vokiečius oficie-: visai juos uždaryti, 
riun ir kareivius, katrie Imvo Daugelis senntorių sutinka 
užpuolę jo misijos narius (tur- nu tokia rengiama spaudai j 
Imt. Aiauliuose). diktatūra. Bet kiti priešinasi.

Anų dienų ypač aštriui pasi
priešino senatorius Norria iš| 
Nebraska. Jin sako, kad tuo- 

Iniet postmnsteris sjiaūdai ir

| Projekte Mikomn, jog visoj is wra t rur. pranešama, jog i m- iš-iliejusi ir vanduo >f 
kius priešvaldiškus InikraVins|kordoba apskritvj įvykęs že- ėnię< bėgti naujif vaga. Pake- 3 
paštų sekretorius (genernlh n,,‘* dreliėjinui* sunaikino liui sunaikinti namai ir *u 

Į|mstm:isteris) m* tik guli M£.!daug namų ir bažnyčių. Pasta-.žmonėmis.

Projekte sakomu, jog viso-

T

miestų Novm’erkaskų po sinar- BADAS AUSTRIJOS SOS-
Urus mūšio su gen. Denikino 
kariuomene.

Novočerka-Mc*. yra už 20 my- Nėra mauto, kuro ir reikaUn-, Ualhni skaitvtusi aiTokratas.
_ »•------- .--- —. r. . m uįlaflrVĮĮJĄ

TINĖJE.

Leninas prieš sukilimą 
Italijoje.

Iš Rymo prnnešanui jog Ia*-
KnukiMUi. Agentai aprūpinti.™*" p**M»mk* laiškų Ttaiijw

aa • a • a Ja I.* I --- -1*1--- 1 -. - -Anglijos pinigais, žinoma,.^‘jalistų vadams radikalmiiM. 
klastingais. j Leninas patarę* jiem* ne<bi-

- ■-

tik dnrbininkų*, 1x4 ir vaistui 
čiu*. -Juj

r “

Revoliucija Pakilusi Bulgarijoj
PLEČIASI REVOLIUCIJA 

BULGARIJOJE.

8tipri kariuomenė saugoja 
karaliaus rumus.

;Tai imtų nepakenčiama <*n-< Geneva. sausio 1-.—Iš Kerbi- 
ziira spaudai ir žodžiui, ftinn- jos sostinė- Belgrado praneša- 

, V™"*, sausio 10. —- Čia .|jt. Ull.s turime karė* imi, jog Bulgarijoje plečiaai
aiančia baisus vargas ir l>O'[metu. Paskiau turėtnmėm dar!revoliucija knip didžiuti.riae 
|<!«.«. Šeimynoms muistąs dali- raikoi; meta, gaisras. Revoliucija apima ne
'ndtHM^ ru.eai t/iinL zlzzrv.l««

••.v Xorri* bako. jngt
ipavojingas daiktns pravesti to-
*kj įstatymą.

Sunaikinta tiltas.

Pranešama, jog streikininkai 
bulgarai sunaikinę dnr vieną 
KMirini geiezinkeiio liiią.

Karalius Borisas mi savo se
serimis užridan> r u m u o** So
fijoje. Runiu- ofiugojn stipri 
knriumiiem*.

Nėra patvirtinančių žinių.

IS Paryžiau* pranešama, jog 
tumi negauta ]>atvii timuičių

I
mimas porcijomis. Bet duoda- 
mo maisto kiekyla* tokia nia-i___
ža; jog jo neužtenka nei vai- 1 
kam*. Tėvui turi hadiiiirinuti. ~ ~

Turtingesnieji žmones pus
dykiai siųlo pirkti brangin- kio* nud*t« |x*rcij<»- skinamos:« 
tinus savo daiktu*. Retai ka* ' ienas rialas ir viena kel-

S V. LAIVAI IŠPLAUKS 
VLADIVOSTOKAN

~. ižinin apie revoiicdM Buignri- 
Paims iš ten slavių kareivius, k • ‘

vrr . ,, i Ir todėl nelengva pasakyti,Wa.siungton, sausio 9. — , ... .. -i • -• .. i...,. . . . .... kas tikrai ten v»*ik.n*i.duonug j>er savaitę. ( bbipping Imard vakar pa-
Vienos svaras maišytų javų skelbė, jog Vludivos)okan bus 

miltų per savaitę. jmriųsta S. Valstijų tramųiorti-
Pusantro svaro nevnlyto eu- nini laivui, kuriais i« Sibelijau 

kraus per mėnesį. Bet cukraus Ims paimta čekų-slovakų, lcn- 
retni kas gauna. :kų ir rumunų kariuomenės.

\ ienas svaras bulvių per ga-* Tomis dienomis ninninnma_ - - ■» • . 11

Vienur ir kitur priešlmlševi- nti jokių sukilimų Italijoje, j
j Jo nuomone, tie sukilimai oe-i

" * ' ' ikimų. (butų pasekmingi ir fmkenktų
____ L. .1 2 . L.__pūčiai bolševikinei Rusijai,1 .. ...............  

juos perka. Nes retai kas turi v,ria dali* kepalėlio juodo*

I

f

I kinu* valdžių* imasi priemonių nuomone, tie sukilinuii ne- 
«ustal>dyti tą agentų vei

Sukiiaui laikosi Irkuck, 5ij(nilit. ,|nr|,u<)>.i
Čia gnutn žinių, jog jirieškol- vonti ir užmegrii komerriji- 

rnkiniai sukilėliai nepaleidžia niu* ryšius su pasauliu, su bur- 
iš savo rankų Irkucko, rytinėj žujų viešpatijomis.
Siberijoj. Į Italijos jiarlamento ntstovni

bukilėlių šiandie esanui apie socijalutai, sako, pasiuntę Ru- 
9,(MKi. Jų skaitlius kasdien «ii- sijen delegariją studijuoti ten 
dinas. Jie turi kulkosvaidžių ir 
t*tLs..^a• • V* Z M * Z/-

Gen. Semionov su eavo sj»ė-
I komi* laikosi netolies Čita. Ir
t

Vienos čielos ir viena ket-

KORĖJOJ PAKILUSI Druni mm ii 
IILVULIUUUAi 

f ;
Londonas, sando 10. — •"*•«" •• į

Masgvos boiseviiuu praiMtaųi r *
kad Korojojc pakilusi ravoliu- Į 
t’ » * Irija prieš Japonija.

I etovj.

Yudenič einą* pagelbon 
Denikinni.

Stnnkhoimo pranešama,
veikti. Sakoma, ji*_ lukerinoja jog «en. Y«d«iič«i aavo anai, 
pngelbos nuo japonų.

rauni. HOTOtokutau. į ’į£?* *""
t n<jt pageltam gen. Draikiam.

, užtektinai pinigų. Nupirkti 
daiktai žmogaus neprisotins. 
Maistas brangus. Dažnai ir už 
pinigus nec*aunnmn«.

Iš kelių žmonių (viepai Šei
mynai namuose galima suvar
toti kasdien viena vardą ra
žo. Jei kas drįsta suvartoti 
dauginu, tuojaus guzą* už
daromas. Gi anglių ir malkų 
nėra. Nuskirta vienam pagy
venimui gauti 14 svarų ang- 
Irų per savaitę. Bet anglių re
tai kam tenka.

7 
Bado porciios.

SLOVAKIJA TIKISI MAGI- 
JARŲ UŽPUOLIMO.

i

KABĖS TAUPI* į
ŪELiu» įboiJU filrti knriunfm.mVjM»šmu'i1»1jon vsndsniniad keliai*. J čia rimam žmogui štai ko-

> * *±1-----J g -s'aMM-r . • -

iė Maskvon pranešama, jog kareiviuspraleist i pictimn Ru.i

'*n,h> išplauks laivu President G ra n t
30 dėka gramų mėsos per jr America.

.. .___ . i Ka* įnėmm įi >5;;^...;^
V ieutt zvHKe per menes].
Vienas gabaliukas muilo per ji1™""™1 P° l0*» kareivių, 

mėnesj- r | Kareiviai bus pervežami tų
Todėl mieste dedasi baise- šnlių (črkn-Slovakijon, I^-nki- 

nybės. Nėra mainto, nėra ku-.jos ir Rumunijos) lėšomis, 
re, T*’"a Jtitfej- žsūiu-.-. alui ioš-iaiys * tn gam
dn uju ir šąla.

Copcnhagen, sausio 10. — 
Iš Pragos pranešama, jog 
(Vicijos-MiuvaKijo* žara* mi- • 
nisteri* pareiškęs turį* žinių, 
jog magijarai (ungarai) ren- 
gtMsi užpulti Slovakiją.

---------- —š J— —y
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t ’h icftgo. —ftiandir 
kę ir Miriau: rytoj 
ir šalčiau.
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Pr«aum»r«u tnokaal Ukalnc* Lai

ka* •kaltoal nuo utalraiytuo diono* na 
nuo Naujų Melu. Norint permainyti 

į *draa< vtmda ralkla prlatųrtl tr tvanui 
»dr»Li Pipirai cerUiula elųatl i»per- 

t kant kratoje ar «xprcae "Money Or
to. ’ arba įdedant pinlfua | rcrla- 
truot# lalBk*.

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

Telefoną.*! McKinley •!!<

*•00 
aso

Pastaba išmanantiems.

as” ir Schni* 
tzer’is.

..'.--T-.
kininkų operacijomie. Kada 
1919 m. vieua liberalų ekonomi
ne {staiga išdavė savo delegato 
kelionei pinigų, bet apyskaitų 
negavo, kada tos įstaigos di
rektoriai iMisinaudodami rim
tesnių direktorių nepribuvimu 
ėmė skirti kaž-kokiai s]muilai 
pinigus žnioniv .įtikėtus kitiems 
tikslams, tada “Lietuva“ ne
kėlė triukšmo. Todėl jai pakė
lus triukšmų kitais atvejais, 
mes nlM’jojome, nr čia vrn gry
nas teisybės žiūrėjimas, ir ne
žinojome ar ėin nėra kokių 
nors varžytinių tarp bankų ar
ini šiaip finansinių įstaigų. į 
tas varžytines mes nenorėjome 
ir nenorime kištis, dėlto p. Mi- 
kolninio laiško nedėjome ir ne
dėsime.

Sclmiuer i*, Mikniumi* ir 
“Lietuva” nuims yra lygiai 
svetimi. Apie p. Mikolainį mes 
žinome tik tiek, knd jis pjaujn- 
si su Schnitzer'iu. “Lietuva“ 
padeda p. Mikolsiniui, o jos 
praeitis vrn tokia, kad mes nm- 
lonėtume visai neminėti.

Tai Tau, Magde

Nepersenai “Lietuva” mus 
dienraščio vardų judėjo greta 

J p. Schnitzer’iu, o jiastarųjam 
• priimdinėjo lmnkinių suktybių, 
įlies pro vokiu-1 jomis neužsiiiua- 
ę.ino, savo šnipų neturime ir ne- 
£ galime sužinoti kokis bankas 
7 yra teisingas, kokis yru suktai.

Garsinti kokio nor* banko 
Į suktybe*, neturint prirodymų 
| jonu*,gali tik tas laikraštis, ku- 
, rio skolos yra didesnės už jo 

turtų. Patekęs į teismų, ir pra
lotus jame, tokia laikraštis vis- 
tiek nieko neprastojo, nes nei 

s teisinas negali nieko atimti iš 
r neturinčio. ~ Ajišnieižiicji ne- 
r skundžia į teismų nieko įietiri 
- rinčių šm»*ižikų.

P. Mikolainis sakė, kud 
bchnilzer’is esąs sukčius. Tų 
sakymų atspausdino “Lietu
va.” Mes turime truputį dau
giau torto negu skolų, o kaip 
stovi p. Mikolainio ir “Lietu
vos” dalykai, to mes nežinome

Mo* tik žinomo, knd “Lietu
va” redakcijos straipsniuose 

to išgiria kai-kutins finansine* 
■F įstaiga.- veikiančia* netoli 
t fichnitzi-r’io į.Hiaigų. T<»d«*| mes 

nežinojome, ar “Lietuva” už- 
Į sipuohi aut Sclimtz4*r’io turė- 
X dalint jo suktyljės prirodymų. 
* ar tų daro tiktai su tiksiu j>a- 
R kenkti konkurentui tų finansi- 
: nių įstaigų, kurios yra nejia- 
f prastai meilinguose tuinlikiiiu 
t ae »u morganstreet’o “Lietu- 
į VB-”

M u* atsargumą padaugino ir J 
r laiškas, kurį gavunic iš vienu 
|k didelio miesto galinėm ant At- 

lantiko krantų. Tanu* laiške 
I žmogus rašo, kad vienos ekono. 
į minė* bendrovė* direktoriui, 
t nesant posėdyje kai-knnų di

rektorių, sutarę paskirti dvide 
rimt penki* tūkstančiu* dolio- 
rių epaudai. Sumanymo įnešė-

ir orgaiuzatonu* buvę* lie
tuvis laikraštininkas priklau- 
sų* pric vieno* partijos su 
Chieaginv “Lietuva.’’ Mes ne- 

3 Iiuoim kuomi užsitoiigė ta* 
-Ž dvidekuntpenkių tūkstančių 
’ paskyrimas, bet im*’ matėme 

dienraštyje, parivudinusinnie 
“Lictuvu”, didclj to* bendro- 

Į vės ligyrinu} ir tvirtinimų, kad 
f tik ji viena su kitai* tuo pačiu

Kų turi daryti vyra#, kada 
jo boba pasiunta, tų turi dabar 
“Drangas“ žiūrėdamas j 
“Lietuvų.” Visoki daktarui 
lw*sisukin<*dami apie tų t dingę, 
nežiūrėjo jo* liužiuvio, dantų 
neišrovė, Inu smegenis sugadi
no.

Vargšė morgenstryčio “Lie
tuva" jau nuo Kalėdų apsirgo. 
1 sprūdžių rudėtu, kud jai tik 
pilve negerai, dulmr matyt, 
kad ir galvoje Aulai sugriuvo. 
Kur Sduutzer’is. kur “Drau
gas,’’ o jui abudu rodosi per 
vien. .Ii nesiliauju klvjojus apie 
kunigus ir lenkus. Jnu daugiau 

i” 
vis mato nesančių daiktų ir ne
mato esančių. Užmiršus žmo
giškų kailių ji loti loja. Kaa žiu 
ar ilgai dar taip tesės

Žinovui sako, kad iš tokių li
gi) negalima e*ą išgyti. Balutė 
išdžiuvo, velniai liko. Tai no
rėk dabar gero. Ar tik nepri- 
raeis vargšei piidžinut pam-ia- 
kas! Juk no prieš gera taip 
Niauja.

devintu dienu “Lietuva u i . «. i *•. -•

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DRAUGIJOMS.

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Federacija yra vir- 

Išiaušia lietuvių kataliku or
ganizacija Amerikoje. Jinai 

(vadovauja kultūriniame i|- po
litiniame daria*, kuris vtro- 
nuis mimų visuomenės ir tau- 
tu* naudai. Federacija kvie
čiu talkon visas lietuvių ka- 
tulitriūlrHH nr<rimi«ari ins ir..

sumii jo jieguniūi. Velnias gu
li tapti žihogRU* parazitu visai 
Ims žmogaus noro >r be jo kal
tės. Tada sAkori, kad žmo
gų* yra velnio apsėsta*.

Neatsargus žmonės, nema
niusieji kaip išrodo retos bc- 

! protiškurnu rųšys arini ditlioji 
isterijos (ligos) laipsniai, 
velnio apsėstais vadinu tuo*, 
kurie vrn tik protu apsirgy 
nrlra smarkią isteriją gavę. 
Tikrų velnio ajjsėdimą žmo
guje gnlinui atskirti n»o be- 

. iprotybėa ir isterijos tada, ka
da atsargini ištyrus pasirodo, 

[jog žmoguje veikia protas at
skiras nuo jo proto ir dn-gi ne- 

nušvinta žmogana atmintis. 
Ta alininties nušvitimą nega
lima skaityti pric ženklų ro
dančių velnio valdžių nnt 
žmogaus smegenų Velnio ap- 

įsėiliiną gulima tvirtinti tik 
Itiida, kada žmoguje galima 

J if di
desnį protų, negu n varis to 

. Dažninusiai 
tat jmrimio šnekoje. Bet tat 
yra taip jmintu ir pavojingas 

idaigta*. kad tą gali susekti 
‘ <wį"karių 'žirnio ir

žmonių palinkimas prie nedo-| 10,1 *Pec,Ju*,st*1-
i rybėa. Ka* žin, nr iš to nega- Kartais piktoji dvasia nepa- 

lima spėlioti, kad daugelis ne- ajivnldyti žmogaus
i tikėtai žuvusių žmonių dūšių «»*««»«. he« nptenka jį iš Inu- 

patenka yra velnių valdžia, o;ko m»'’o įtekme■ lyg.kokiu mai- 
tie paskui ja* sunaudoja snv<L^u- vadinasi piktosios
blogiems tikslams nnt žemės, dvasios pristojimu. Ji* taip 

Dnžnai žmonės, patyb- bu ;Pat nelengvai atskiriama.^ nuo 
darni kalti, tuščiai velnią ka!»’•'’»«rių galutinių retenybių. Ji 
tina, kad juos jugundy*. Bet to»PK> guli pažinti tik tam| 
nėra abejonės, kad piktosios tikras specijalistiis. 
dvasios Iš tiesų daro įtekmės 
vesdamos juos blogu n. Apie 
tą tiesą negali abejoti ku* 
jiripažjsU. Sv. Rašto neklai
dingumą. J ievą be nuižiau- 
sios aliejonė* prigundė vel
nio* (Gen. 3, 1-3). Veisias 
įėjo ir Judošių prieš jmt Jėzų 
parduoriant (Jon. 13, 27). 
Velnią* bandė gundyti ir pa
tį Išganytoją, tik jinsekmė* 
neturėjo (Mat. 4, 3-10)

Kartais jiasitaiko, kad pik
toji dvasia apvaldo žmogaus 
kūną. Kaip muzikantas spaus
dindama* pijano kaulelius iš
daro kokią nori ir moko mu
zikų, taip piktoji dvasia įgi
jus galybės ant žmogaus sme
genų. išdaro su žmogum ką i 
nori. Kaip erkė prilipu,, pric 
avie* siurbia jo* kraują, kaip 
vandenini* vora* čiulpia sy
vus ir juros vėžio, tai|i ir veJ- , 

Įniu* guli kartai* apnikti žmo
gaus smegenis ir naudotis vi-

(Tą**.)

Pirmutinė nnfcvlų nuodėmė 
tapo Jnknini visokio* rųšies 
nedorybių. šv. Raštas velnių 
vadina melagi u m ir žmogžu
džiu (Jon 8, 44) dėlto, kad 
kova su ti?sa ir žmonių gy
vybe tapo dideliu velnių gei
duliu. Jobo knygos pradžia1 
aprašo, su kokiu džiaugsmu 
velniai kenkia žmonėms, jei 
tik gali.

Iš Šv. Jono Apreiškimų gu
lime apėti, kad puohndų j nuo
dėmę angelų skaičius buvo di
delis. (Apok. 12, 3). Iš tos pa
čios vietos reikia spėti, jpul 
Dievui ištikimu angelų Miai-i , 
ėius ouvu dusyk uidvaui*.

Prieš tūpsiant velniais an
gelai vieni t u rijo dauginu iš
minties ir jiegos, kiti mažiau. 
Tie skirtumai turėjo liktis ir 
jra nuodėmės. Kas prieš nuo
dėmę buvo galingesnis gera j 
me, tas imi nuodėmės tapo ga- *"u“... _ ... aiškiai niatvti atskiralingesnm blogame. Tai-gi spe- . 
juma, kad nėra Ivgybė* tarp|?e!>M, P’1'1’?- ncl 
velnių. (Sun>. T..... I. 1 g. 109) fj"'"nu'b P""“-

Velniai ir žmonės.

Pastebėta yra, Kad po di-

dai ar kenkimui ir joki vardai 
niekad nebus paskelbti.

Yru ypatingai sjarbu, Kml 
lieluvini, arba ypatų* ltoturiš- 
ko pnėjinio, ufelrašytų *ave lie
tuviais. Jeigu užtektina, dide 
Ii* dtnitliiui |mduu* iaetuvų 
kaipo šalį jų paėjimo, jų tėvų 
gimimo arlm |*ndu<** lietavių 
knlltų, kaipo jų prigimtų liežu
vį, tai Kurašc Ims jiadaryta at
skira lietuvių klasifikacija. 
Bet jeigu tiktai maža* skait
lius liet, užsirašys lietuviai*, 
tąsyk atskiro lietuvių skyriau* 
nebus. Ix*t lietuviai Iras sugra- 
puoti su kokiu nors kita tauta.

Tudol visi lietuviui, Ameri
kos piliečiai ir n<*piliw’iai, vrn 
raginami pagelbėt cenzo suru- 
šinėtnjnms. duodant pilnu* ir 

klausimus ir jokiu budu neuž
miršti užrašyti save ir savo gi
mini** bei pažįstamus lietu
viai*. Tų darant jės jingvlbėri- 

|te padaryti šį surašą pasiseki- 
Į inu dol Amerikos ir naudą dėl 
Lietuvos.

ši* pranešima* tajio priren
gta* jingal jtrašynią gerb. 
Sam’l Rodgers. Director of the 

k.’eiiKun.

Lietuvių Ekzekutyvis 
Komitetas 

(Lietuvos AUtovybč 
Amerikoje)

J! KLAUSIMAI IR ATSA J »VHIIKTMAI.

apvaldyti žmogaus
(Pasirašo)

M. J. Vinikas, pirm.

LIETUVOS PREZIDENTO, 
A. SMETONOS LAIŠKAS.

Lietuvos Vahdyl»ės 
PREZIDENTAS 

Kauna*, 1919 
i Lapkričio mėn.

Kartai, pralrtil.0. ;AmerikM TluUj Tv
rvbos Piimininkui, B.

F. Mastauskui.

iu.

28 d.

kartu išgirtai* bankais ar 
agentu romi * galinti siųsti pi 
nigus į tikrąją Lietuvą.

Kada p. Oiszewski \ savo 
haako jjinigni* rėmė “Lietu- 
vį,” kada ta* rėmimą* kenkė 
““ tllszrv .ki’o banko finun

>lų gale užkeuki- j«>
■rnonauv. taaa * Larra 
iMvitukfžiM, ĮJoroiaL 1>an-• ♦ • r

• 9 •
Idraugija* Amerikoje.

Jau puri* Amerikos lietu
vių katalikiško* visuomenė* 

I prig Federacijos priklauso. 
Kad svarbus kultūros ir poli
tikos darbas geriau nusisektų 
ir gausius vairiu* išduotų, 
reikia kad visi Amerikoj lie
tuviai katalikai tuojaus prie 
Federacijos prisidėtų.

Draugijos įstojaneios j Fe
deracijų moka po 6c. į metus 
į Federacijų* iždų. Tie pini
gai išleidžiami Fe<k* racijoj 
Sekreturijato Raštinės užlai
kymui ir vnrymni platesnės 
agitacijos už Federacijos rei
kalus.

Draugijos prigulinčio* pri* 
Federacijos sudaro savo ko
lonijose iš draugijų at«to\ ų 
vietiniu* *«*ntni«>, vadmamn* 
“Katalikų Vienybėmis”, ku
rios renka atstovus į Federa
cijos Tarybų, augžčiauKių A- 
merikos lietuvių katalikų po 
litinę jelaigų. Federacijos Ta- 
ryna au sy* ] metu* raišy* 
-jiro MiNMAiMNiinu*. kuriuose

svarsty* mu*ų tautu* ir vj- 
stiuuienė* kultūrinių* ir jrali- 
tiniu* reikalus. Federacijos 
Tnrylm turi susidaryti iš amo 
nių atstovų, renkamų pačių 
žmonių. Musų įstaigos Ame
rikoje privalo būti pačių žmo
nių per jų atstovus vedamus 
ir kontroliuojamo*. Federacija 
ir jos Taryba yra perdėm de
mokratinė* krikščionių lietu
vių organizacijos.

Visos* draugijos yra kvie
čiamo* tuojaus prie Federaci
jos prisidėti ifi bendrai vary- 
ti gražų ir svarbų Lietuvos 
naudai darbą.

Įmukti toliau* nebegnliinn, 
todėl lietuviai katalikui riški- 
mės į vienybę.

Am. L. R. K- Fed. Sekr
331 VVastminsLer Ave.

Detroit. Mich.

so jiMsirodo piktas protas ne I 
nbejotiniai atskirus nuo protų 1 
spiritizmo veik sumosi' dalv-l 
vaujančiy m-rnviių. Kartai* L»thmimun National Coimcil. 
se praktikose poiirodo nefi- b ifteenth St, N. M., 

didelė jiega.! Washington. D. C.
Tomisto* laišką, mnn rašytą 

spiritizme sii tais pP“1’’) -*» ’L *»-. guvuu 
j lupk ričių mėn. 23 d. I.aivas, 
J usų rii]M‘*niu išsiųstas j Lie- 
pojų, ateis tuo metu, kada nei 
rusą, nei vokiečių kariuomenės 
Lietuvoje nebebus ir tokia 
budu palikt* liuosn* kelias į 
Liepojų. Tikime* jų už kokią 
dešimties dienų atsikratyti per 
*avo ginklų ir per alijantų ko
misijų. kuri čia apaudžia vo- 
kiečių vyriausybę, kad jį kuo- 
greičinusini išvirtų iš Lietu
vos tuos neprašytu* *v<«eiu*. 
Tn* drabužių prikrauta* lui- 
va* bu* labai nemaža paspir
tis Lietuvai ir didelis morali
ni* juistijirininuis jos kovoje 
dcl nepriklamraiuylMi*. Mat 
mn*ų visuumenė yiajus, kad 
Amerikon Lietuviai gelbėja 
Lietuvą kuo ir kiek galėdami. 
Netrukus susilauksite Ameri
koje Lietuvių misijos, kurių 
siunčia musų vyriausyla-. Pra
šau .palengvinti kelią jo* dar-, 
bui. Tą misija praneš Juins 
plačiai upn* du h art ui) Lietu
vos judėjimą ir išjiasakos ko 
jai daugiauria truks ta.

Lukai malūnu girdėti kad 
.Vmerikos Lietuviui, nežiūrėda
mi partijų, remia Militarinę 
Komisiją, kurio* tikslas su
daryti Lietuvai juivyzdingą 
b lig ūdą Lictuvu* kariuumuKiL 
Kuriuuuienė Lietuvai reikia 
stiprinti, ne* tik sustiprėję 
ĮęnlitfH’ reiknluiiti Mm priva- 
lomų teisių.

Ariu Tumiidai ir nž Tnini*- 
tos pranešimą, laikytą Ameri
kos Lietuviam*, kuriu vienų 
i-kzmiŲiliorj g.uuu vienu žy
du su Tanus to* laišku.

zikinė. o betgi
Kuomet tie jiegos pasirodymai Į 
susijungia i _ 
proto veiksmais atskirais nuo 
dalyvaujančių protų, tuomet 
spiritizme dalyvauja piktoji 
dvasia.

Kitados buvo mintyta, kad 
ir įpnotizinas esąs piktosios 
dvasios veiksmas. Bet reikia 
atskirti grynų įpnotizmą nuo 
maišyto su spiritizmu. Gryna
sis protingai vedamai ir ap- 
saugojaiuas nuo išklvdimo yra 
tiktai {tavoji ngas žmogaus 
dvasius jiegų įtempimas. Ji* 
guli užkenkti nervam*, 
jis neturi nieko darbo su 
niu.

(Dnr Inu.).

Davatkos.

Klausimas 3. Iš pavydo »r i- 
ko kito žmonės gerų kataliką 
vadina duvatkn. Kų reiškia tas 
žodis, ką gnlinrc jnomi vadinti 
ir ko uo.

P. Varanauskas.

Lotinų kallnije jmiiuildus, 
pasišventimo pilnas, augs t am 
tikslui atsidavę* tarnauti žmo
gus vadinasi vienu devotus, o 
moteriškė devota. Tų antrų jį 
žodį lenkai taria pridedami 
raidę k ir išeina detvotka. Bet 
lenkų kalboje tas žodis jau ne
išturi tos gražio* reikšmė*, 
i-uip luŲ uu kuiUiųv. x*!iuuu 
vardu devotka vadina moteriš
kų asmenį, uoliai pildantį vir- 
sojinius pamaldumo ženklus, o 
nesirūpinantį pildyti nei pa- 
pražčiasrias urtynm meilu; 
priedermes.

Kai-kurie lenkai skiria 
“pra«*dxiwa devrotka,” t. y. 
tikra davatka, nuo “falsrytva 
devvotkn,” t. y. melaginga da
vatka. Teisingomis vadinasi 
moteriškos ištiesų ir rimtai pil
dančiu* Kristaus mokslų gyve- 
luini tarp pasaulio žmonių, o 
melagi ilgomis ton, kurias tik tų 
ima iš Kristaus Bažnyčios 
pamokinimų, ka* joms patinka.

Vyskupas Motiejau Valau 
rum-kis tnip-gi darė skirtumų 
tarp tikru ir melagingų davat
kų. Tikrosioms jis parašė visų 
didelį veikalų vadinamų “Da
vatkų knyga.“

Pi|in septynių šimtų metų 
šv. Pranciškus Asyžieti* orga
nizavo j brolija* tuos žmones,1 
kurie gyvendami jKuiauh'jo no
rėjo įsakmiai pildyti Kristaus 
mokslų. Tas šventasis pirmiau 
liuvo suorganizavęs vyrų vie
nuolijų. paskui htrvo sutv.-i i Irę- 
merginų vienuolijų. Pasaulyje 
gyvenančių dievotų žmonių or
ganizacija jnu Imvo trečias jo 
durims. Todėl ta organizacija
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
APIE SUVIENYTŲ VAL 
STUŲ SUKASĄ (CENZĄ).

K c t uriolikt a* i lesirmmot i uis 
'gyventojų surašau (cenzas) 
Suvienytų Valstiją prasidėjo 
sausio 2 d., 1920 m.

Pagal Suvienytų Valstijų 
Konstitucijos, surašąs (cenzu*) 
yra daroma* ka.* dešimti me
tai tikslu gauti informacija* 
apie skaitlių, tautystę, užaiėtui- 
mą, išauklėjimą (mokslą) ir 
stM'ijalį Irai ekonominį jmdeji- 
Iną visų šio* šalie* gyveutojų.

; ši informacija yra renkama 
į cenzo surašinėtojų (Census 
• Enumcrators), kurtė eina iš 
namų į narnu* klaupdami kiek- 

Į > ienos yjuitu* aj>ie jų umiį, gi- 
i mimo vietą, užsiėmuitų. piliety* 
ulę, nuo*avyb<;, pOiM^bte j»o- 

įpera» ir tt. Teisės reikalauja 
nuo L'i-nzu nurašinėtąją klausti 
apie vim* šiuo* dalytu* ir yra
reikalaujamu nuo kiekvimio*

1 yjmtoH duoti a’Liį^ytiįik* t*irin 
gai ir pikiai. N iiVui* ueprivalu , • I a , >bijoti niauki ii. Informacija,

■ tarp sunrncia. nt 
' naudoutma

------—■■ —■
ir vadhiaai Trečiuoju Jstatymu. 
Senoviškai lat vadindavosi Lie
tui ty ’.' jLiMuuju.Zmiuųiį.'' Lu 
Irar dalnianriai juo* vadinama 
Treti itin kai*. Vyritupas Valam 

j čion, rasydamii* “Davatkų 
knygą” į ją sudėjo vjratingai 
tą. ką reikalinga ir naudinga 
yra Trcčiosio* *šv. Pranciš
kaus Brolijos nariam*.

Dabar daugelyje vietų treti
ninkus vadina davatkomis. 
Tarji jų buvo labai žymių as
menų. Leonas XIII buvo t re
tini n k/m. arlia davatka. Tet’iaus 
jis buvo vienas iš grnijallš- 
kiausių žmonių dovyni.diktame 
šimtmetyje. Fabrikantas 11 ar
inei, prancūzą*, kuris taip or
ganizavo dirbtuvių darlnnin- 
knk, knd jie visuomet butų pa-
...... . ». .j , ..-2 j 
yra tretininkas arlia davatka. 
Oirdšjoinė, kad prie tos orga
nizacijos priguli vienas iš ga
biausių Vokietijos generolų 
M Sckon^O!!, •!' kad <l*v«tkn vrn 
prancūzų ctnierolns F. F'och’as. 
visų talkininkų kariuomenės 
vadas, kuris šioje karėje per
galėjo vokiečius. Tretininkas 
yra ir dalisrtini* šveicarų res
publikos prezidentas Juozajias 
Motta. .

Kun. P. BuCys

I

Daug žmonių kreipėsi j “brau- 
g<>" knygyną. norėdami gauti į- 
vairių "Gaapadiniy-Virėjų’’ arba 
aiškiau* sakant knygų, kaip ga 
minti valgiu* Taigi pranešama, 
kad jau tokių knygų turiu*. JI 
vadina*:

“VALGIŲ GAMINIMAS”
Jc* kaina be apdarų ....$1.25 

ra apdarais ..........  ft.SO

Tuippot turime kitų labai pra 
žią didžiai naudingą knygų:

“MEILES GALYBE”
Kairu ra apdarais ............. 75c.
Kaina Im apdarą .......... 15c. 

t'nuikymuN ciąsknč šiuo adr.va 

“ Draugai’’ PubL Co.
1800 W. 46 8tr, Chicago. III. 
iiiiiiiniiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiim
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2==PRANEŠIMAS!

Pranešame Gerbiamai Visuomenėj, 
jog mos atidarėme knopnikiuuria pa
veikslu studija Musu galerijų yra vie
nu iš didžiauriu ir puikiausiu nes yra 
irengla jwgal naujausi moda, su ge
riausiai* įtetsyiriut ir švieson pritaisi- 
niai*. Musu galerijoje galima traukti 
kodidžiausiits gn peš kaip tai draugi
jų, veriuvių fanu|»jn pavieniu ir t. t.

į K vilktame visus j mu*ti Nauja Studija o mes pntnr- 
3 nuurime kuogėriiiitsin.
2 Tvijragi prntiešMiue jog studija yra numerių

2313 So. Morgan Street perkelta naujojon.

J. P. RASHINSK1
ž no UJ.1U (u _______ ___
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Vienatinis Amer kuiturinis juokų ir pašaipos laikraštis

“PERKŪNAS”
Išnmi kirki ieną tn*h<wĮ. Leidžia tani 'Perkūno’ Bendrovė. 
l’Mmkyk ‘ Perimai) ’ tuojau. Periamu! dirvaiMui nenusidMt.

Prenumeratos kaina
Melams: 11.50. pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų 'PcTkuno' Bendrovės šėrus 310.00.
■PERKŪNAS' 206 Cardoni An. Detroit. Mich.
Jlrmu Trr h uno‘ nutarti, jau K*aiMUdua

'l'arkunui' RcruuM AmaHkua li«tuvl« raitoja t.
►'«<*( dallnl&kal. pu Imanto ir crraaniu lalkraMiv a»raai vtaom* 
pcauuhi

I

— =

Didžim Tomistų gvrluųs 
(4 *a*i rašo)

A Smetona, 
Liet. Valstybės Pres. 

Origimdtil nti
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Draugo” Kalendorius jau išsibaigė

PRANEŠIMAS :
Centralinis Lietuvos Laisvės 

Paskolos Komitetas.

ijėins ištiko kova ir miestelį su- 
pergalė-

pacii.e u»»- 
, Inimčii. Kiek buvo užmuštu ne

žinau. Kovojo mūsiškių lietu
vių krito 8 užmušti. Jų tarpe 
mano brolis Juozapas Mikaliu- 
nas iš Pompianų. Tni atsitiko 
lapkričio 12 d. Naluišuinką pa
laidojome. PotnpianuiMM* lap
kričio 17 d.

Vokiečiai iš Saločių išvaryti. 
Daugel jų yra. Apie mus gir
dėt armotų šaudymas. Gaila, 
knd mums niekas nepadeda, 
ypač jus amerikiečiai. • 

Nora ir jus davėte drabužių. 
Ačiū jums už tai, bet mums rei
kia daugiau spėkos.

Dabar gaunam daug laiškų 
i! tmoribne 1-ArJ trro li.Orn-Jrri 
nesutinka tarp savęs, uu mums 
labai skaudu daros. Nors aša
ras apšluostė kovosim už savo 
laisvę ir lauksim amerikiečių 
pasitikėdami jiagellios. Ar tu
rės kokius mus jmsiųstns bo
nus nusipirkę, ur turės kukius 
paliudijimu* nuo Amerikon 
lietuvių valdžios!

Mes girdimo, kml iš Ameri
kos visi biznieriai rengias j 
Lietuvą grįžti. Tai-gi mes kuo- 
linksmiausiai laukiant

Feliksas Mikaliunas. 
Lapkričio 21 d., 1919 m.

Lietuvio kareivio vargai.

Antanas Dalmšinskas iš Ra
seinių apskririo. Girkalnio pa
rapijos, Graužų sodžians rašo 
laišką savo broliui .luitui ; Kv- 
noslią.

Mane rusai paėmė 1915 m. 
Išvažiavom į pietinę Rusiją į 
Poltavos miestų (tai yra Uk
raina. Red.). Tonsi imto niuki
no, paskui važiavom į Uliarko- 
vų iš ten važiavom į Čigujus 
miestą. Iš ten važiavom j kary 
į Austriją ties Kaliszu (Kali 
szas yra ties Vokietija.,Red.) 
ir tenai kariavome. Buvo musų 
skerdimai, šaukimai ir ašarų 
liejimai. Ten nėra pasigailėji
mo. Ant galvos plaukui atsisto
ja kaip reikia eiti ant peilių. 
Be jokius ntlidos kulkos lėkė, 
armotų griovimas knip di
džiausias perkūnas. Musų ran
kose kruvini kardui, o musų 
brolių galvos svyra ir byra 
kaip lapHi. Kaip pasiuntė ata
kon tai ir negyvieji nebevirsta, 
o stati lieka. Nebuvo vietos Ite 
kraujo ant žemės. Rankinės 
granatos kareivių vidurius 
draskė. Kai-ktiriuos gyvus že
mės užgriuvo. Kitus raiteliai 
sumynė. Ugnis, durnai, kraujas 
ir šauksmai. Niekas mus negel
bėjo. įniršę vieni ant kitų knip 
baisiausi žvėrys pjaujasi žino- 
nės. Taip tęsėsi nuo saulės te
kėjimo iki pietų. Austrai, ven
grai ir vokiečiai l>ėgo, kasė 
duoitės Im jokios mierna. uertė 
kunus neskirdami.

Musų pulkus tuojaus vėliai 
pripildė, negyvus surinko, o 
gyvuosius vėlei pastatė į ugnį 
ten, kur sužudytų kraujas dar 
nebuvo nudžiūvęs. Einame aus 
trų ieškoti. Musų neprieteliai 
nubėgo devynis m o ratu s. Ten 
ir juos pasivijom ir vėl prasi
dėjo tie patys kentėjimai ir 
halaeybė*.

Paėmėm Kaliszą ir ilgai gy- 
venom. Susipažino musų vadai 
su austrais ir pradėjo musų 
vadai labai žulikauti ir mus 
austrams parduoda. Kaip 
mums reikia patronų į šautu
vų. tai jie mums atveža granu- Itninskienė, Kavaliauskienė, 
tų. Kai mums reikia j anuotas | Vasikonienė, Mataužinluis, Ta-

misijų. Ta apreiiėjo mane .'r' 
išvežė j Rusiją. Lietuva jaul 
buvo vokiceių HKimta, negalė-; 
jnu važiuot namo.

Pristojau prie ligonbučio 
vyresniuoju snigti ir išlmvnu 
mėnesį. Tft ton vnžiavnn namo. 
Parvnžinvnn j Airiogalų. Vie
nas ruskių vndms man sako: 
“Nepereisi |M»r jKHueijm*.” Aš 
jo neklausiau, norėjau pereit. 
Per raskiu* perėjau, por vokie
čius negalėjau. Atėjau j Man- 
kunų lauką. Tenai paėmė ma
ne vokiečiai. Ti? pačių naktį iš- 
IW*gnu.

Bebėgant pamatė vokiečiai 
ir ėmė šaudyt. Nežiūriu, kad 
kulkos mano vejas, liėgu ntgal 
I>as rnskins. Ir ruskini pradčjb 
’ ’ • -•••*:- - ’ ’’ • 
iš priešakio. Nėra kur dėtis, 
krjtan į vandenį. Vokiečiai 
mintijo, kad nš negyvas. Išbu
vau vandenyje iki juodos nak
ties.

Mano bilietų vokiečiai lmvo 
atėmę. Jie Imtų man* volę į 
Germaųijų. Naktį sugrįžau pas 
rusus. Jie manęs klausia bilie
to; aš jiems sakau: “Germa
nai atėmė.” Kuškiai netiki, sa
ko: “Tu nori*jai nuo karės iš
bėgti.” Nuvarė mane į Airio- 
gnlų pas komendantų. Tasai 
sako: “Varykit pas pulkinin
kų. knd sušaudytų.” Nuvarė 

iš Airiogalos į Tytuvėnus pas 
pulki niūkų.

Tas klausia manęs: “ 
bilietas, kad važiuoju namo!”

—...............  x
(kuri buvo nurodyta išsiunčiant 
suhskripcijos knygutes. Tvar
ka ir aiškumas turi būti pirm 
visko. Apart to atkreipiamo 
ypatingų atydų durį štai kų:

I) Nepriimkite tnos Suv. 
Valstijos bonsus, kurių pro- 
ocntiuei kuponai jau nukirpti 
ui 1920 metus ar ir ateinan
čio* metus* Tokj bonsai turi 
maža vertę, ir jų negalima 
išmainyti nnt pinigų.
2) Kiekvienų kartų knip žmo

gus užsimoka dalį pinigų už 
imnų, jis iš rinkėjo turi gauti 
vis naujų Inikinųjų kvitų. Taip- 

• • • * 3 . I • 3 | *

išpildytas vis naujas duplika- 
tas ir kartu su pinigais pa
siunčiamas centran.

(Duplikato l>e pinigų ne- 
siu>kn<- centran. tas tik su
teiks duug licreikalingo darbo. 
Kiek yra anl visų prisiunčia
mų dnplikatų sužymėta pini
gų, tiek tame pačiame laiške 
turi būti ir pinigų).

3) Čekius ir “Money Orde
rius” nerašykite įvairiais var
dais. nes negalima paskui iš
keisti. Visuomet čekius ir 
••Money uiderius” rašykite 
vardu: “Lithuanian Mission”, 
ir pasiųskite centro raštinėn: 
Lithuanian Mission, 257 West 
71 Street,
(Pirma kol ofisą* buvo nenu- 
biimtlytas, 
“boxo”, 
oiųsti raštinėn).

Kas veda visą darbą.
Visas darbas l»omj nardavi-

Cent ratinė Lietuvos Laisvės 
paskolos j staiga, arba rastinė, 
jau galutinai likosi snorgaui- 
auota ir darbininkai pastatyti. 
įCeutraiiniam ofisui nusamdy
tas visas namas iš astuonių 
kambarių. l)n kambarini pa- 

- skirti ofisui, po vienų kambarį 
gyvenimui užima pp. Vileišis, 
Majoras žadeikis ir kun. Ži
lius. Tris kambarius užima 
perkelta iš Washingtono Kari- 

’uė Mirijn, kuri juose ir tryvo-

Visas parankumas yra tame, 
.'kad visa misija, visi misijos 
narini ir gyvena ir dirba ant 
vietos, knrtn. kas laitai gerai 
nUilienin ant pačio darbo ir
tvarkos.

Pirmosios kregždės.

Dar nespėju* įsteigti centrn- 
linį ofisų, jau pradėjo plaukti 
pinigai už Lietuvos Imisvės bo- 
nus. Jau suplaukė j 50 tūkstan
čių dolierių. Tas liudija,* kml 
Amerikon iieiuiini atjaučia 
Lietuvos reikalams ir tikrai 
grilisti musų gimtinei.

Bet visiems gerai žinoma, 
kad dąlvir Lietuvai laimi reika
lingi pinigai. Todėl tuos su
rinktus pinigus Finansinė Mi- 
sija nelaiko sudėjus čia į įlan
kas, bet įau pasiuntė Lietuvon. 
Jau likO3i pasiųsta kablegramu 
Lietuvos valdžiai du milijonai 
auksinų. Tik pamųstykite du 

1 tiatiijvtiSž aulū-iiiu. “ti tokie >it- 
mn Lietuvos valdžia gali nors 
jiačias reikalingiausias išlai
das išmokėti.

Jei jau ; dvi, tri- dienas Liek 
surinkta, tai ar galima abejo 
ti, kad amerikiečiai sudės rei
kalingų sumų pinigų. Negali
mai Tik reikia, kad viri pirktų 
po bonų mažiausiai už 100 do
lierių. Tik elgetos ir priaugan
ti vaikai ims bonus įm> 50 do- 
lierių, gi lietuviui nepaskolinti 
100 dolierių savo kraštui!... 
Tik visi imkime ncunažiau kaip 
už 100 dolierių ir Lietuva bus 
sustiprinta.

Belkaliiųpausios informacijos.

Jau nakuriose kolonijose su
sitvėrė kolonijų stotys arba ko- 
mitetai pardavinėjimui Lietu
vos bonų. bet tik kelione, o kur 
šimtai kolonijų. Pasiskubinki 
te?

Kur tiktai iš visų vietinių or- 
gnuimeijų komitetas susitvėrė, 
tuojaus sekretoriai privalo Į 
pranešti centran npie tokių sto
tį. Turi būti pranešta susiūtas 
tftotimi veikėm ir kiek reikia
pnriųsti snliskriprijos knygu
čių. Kartu su knygutėmis bus 
pasiunčiami ženkleliai (guri k u 
ėjai) ir kitokius informacijos.

Kur jau stotys susitvėrė, 
sobskripeijų rinkėjų ir stočių 
iždininkų prašomo, labai pra
šome, prisilaikyti tos tvarkus, 

TV-•
! LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

• ——
l_ j redukciją, aktu tytujai at
minčių daug laiškų gautų iš 
Lietuvos nuo giniiuių. Tie laiš- 
mi pffrii svarbių akyvių ži 1 
uų gavusiems juos, liet toly-

New York City.

antrašu* buvo nnt 
bet dalrnr parankiau

į nė j imu yra po artimiausia 
'priežiūra Finansinės Misijos, 
ant jos vardo dedami bankon 
pinigai, ji samdo reikalingus 
birbininkus. ji viską prižiūri, 
ii viską kontroliuoja. Ameri
kos lietuvių veikėjai jai pa
gelbsti tame darlie. Jrietuva 
juos įgaliojo, jie ir veikia be 
jokių kitų tarpininkų.

Darbo pasekmingumas.
' Darbo ;jase.kmingumas dik- 
čiai priklauso nuo agitacijos. 
Todėl visi veikėjai kolonijo
se stengkitėg varyti kodidžiau- 
sių agitacijų. Kur reikės kal
bėtojų, kreipkitės į centro ra
štinę. kas bus neaišku, klaus
kite centro paaiškinimo. Į di- 
dosneaia* kolonija^ žada atsi
lankyti patįs misijos nariai, 
ir jei kolonijos kur mano jiems 
surengti priėmimų, privalo 
kreipti* j centro raštinę, kad 
tą viską sutvarkius, suruošus 
paeiliui, kad nesignišintų nei 
laiko, nešim kvotų nei lėšų.

Apie paskolos bėgi mes ka* 
savaitę laikraščiuose praneši- 
me, vpaė stočių viršininkų pra
šome į tai atkreipti atydų.

Visokiuose paskolos reika
luose ir visuomet kreipkitės 

antrašu:

Lithuanian Mission, 
257 West 718t, 

New Vork, City.

t

i

hiiuns ir nepažįstamiems akv-
U bovii patirti tiktai visų Ue-

daugelis žmonių. Jie keli rašo 
j Ameriką ir kiekvienas aprašo 
tą patį. Todėl prisieina j dien
raštį talpinti ne visus laiškus 
su svarbiais uuotikiais, o tik 
tuos, kurie aprašo dar neminė
tus dalykus.

Asmeniniuose laiškuose as
meniniai reikalai užima dau-

hvų ^paliečiančios žinios. To- 
Hy žinių asmeuiuiuoM.* laiškuo 

is iKisitoiko. kurtai? ne.
tat o mes j dienraštį na visus 
. talpiname, o Uk tuos

tikrai mažai. Tai-gi kartais iš 
ilgo laiško paduodame tik 
tnunpų ižtraukų, ues tik ji ric 
na visiems yra žinotina.

Tuojaus darysime antra laida. Nesitikėjome, kad taip daug išeis.
Prašome “Draugo” pudelių ir rėmėju turėti kantrybės, o greitu laiku Jus už

sakymus išpildvsime.

S s £ □E i ’ 3S

TAI ATSKUS DALYKAS. 
— AR NE?

Tni aiškus dalykas kad kiek
viena mašina turi būti švarini 
užlaikomu, jeigu ne tai jį ne
dirbs. ir sustos kuria nors die- 

mobilių gerai, tai reikia tau at- j 
siminti tavo pilvas yra taip
pat mašina. Triners Anierican 
Elivir «»f Bitter Wine yra ge
riausias būdas valymo. Ne-

•uiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiinmiitiiiimiiiiiHiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiii’.
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grumuliavimus, guzas, galvos* 
gnimuliavimus, insoumia ir 
kitos ligos vis paeina nuo pil
vo kuris reikalauja valymo. 
Tūkstančiai klijentų yra užsi
ganėdino sų Triners vaistais- 
Ponas Martin Netry, B. O. 
B. 71 Onkloy, Mich rašo mums 
gruodžio 6: “Aš vartojau jū
sų vaistus American Elisir of 
Bitter AVino per keletu metų 
ir esu labai užsiganėdinęs ir su 
Triners Linhnentų kuri pata-

Kur rių kiekvienam vartoti kurio 
muskulai sustirę. ’ Tavo vais- 

Aš sakau, kad germanai atėmė, tininkas turi pilnn stock’ų 
Jis sako: “Tu numetei gink- Triner* vaistų, nueikite pas ji 
lu.« ir nori namo bėgti. Užtri-Įo gausite. — 
jų valandų Imsi sušaudytas.”

Tuojaus susėjo teismas. Trys 
| pasirašė mano imšaudyti, n du 
sakė vary ti mane j Kauną šhi- 
bau. Nuvarė mane Kaunan į 
štalsp Tas mąš«- telegnuiuy j 
Rusiją, kur aš buvau tarnavę*. 
Iš ten parsiuntė jioperns. Aš 
tapau paleista*.

Namo negalima buvo pareiti, j mėnesj, parriduodn ui $2400.00 
Nei jmeit negalėjau, nes išbu- y; “ 
vau šešias paras nevalgęs ir man, 
nemiegoję*. Anl rankų turėjau j 
goiežinhis iiančius. Per šešias 
pnras 25 mylia* gavau nueiti.

Germanai keturis karius hu
tų paėmę mano į nelaisvę, liet 
vis ištrukau.

Mielas broli! Manau, kad 
Dievas dunda, tai neprieteliai 
nieko nepadarys. Joneli, bro
leli. Mano širdis verkia. Tar- gio pnrap. 
navau ruski ui. dabai^einu tar
nauti Lietuvai.

Sudiev.
TnvoJjrolis Antanas.

Joscph Triner Companv
1333-43 S. Ashland Avė.’

Ctiieneo, T11. (Apgrj

AR NORI PADARYT 
PINIGU.

Pirk Nrkaneiua nsmun
1) 2 Bugščių mūri uis nnnuu, n- 

pofioje Storas, rendos ntža $33.00

2) 6 pagyvenimu mūrinis nn-1 
i, rcnduK atneša $62.00 į tnr-'

tiesį, už $3600.00, reikia įmokėti! 
tik $500.

3) 4 pagyvenimų mūriniu ir inc Į 
dini* narnos, rendos neša $36 j Į 
mėnesį, už $2500.00.

4) 3 pagyvenimų naujas mūri-į 
nii namas 4 metų senumo, parsi
duoda lobai pigiai. Jeigu kas turi ■ 
lotus galima mainyti ont tų nu-: 
n>ų. Tie nnnui randasi švento Jur-1

apielinkėje. kur ge
riausiai lietuvių apgyventa virt. I

C. P. SUROMSKI
8346 So. Halsted St. Chieago, 10. į

Alytaus apskr., Simno 
Skovagalių kaimo Jonas.

Iš 
vai, 
Iv nuaus kas Sludioygtuie, Wis. 
gavo laišką nuo tėvų, brolių ir 
seserų, knriame tarp kitko ra
šo:

. ...“Karas Inlmi pragaiši
no, atėmė mums gyvulius, ja
vus. Muš ketvertų arklių at
ėmė, visas kiaules, avis ir viš
tas, o triobas šoviniais sugadi
no. Dėdes Mykolo Ivanausko 
triulms sudegino, bei žmonės 
išliko sveiki, Dievas saugojo. 
Tėtis, t <• ta Tamošaitienė ir 
Juozas Tamošaitis sėdėjo ka
lėjime keturius mėnesius. Tė
vas vos gyvas parėjo, o Ado- 
inukas mirė* Vilniaus judėjime.

“Kabesnykų dvaras sude
ginta*. liko tik magarynaa.

4‘Mirė Abromaičio patų Kel-

Central Manulacturing 
District Bank, Chicago

Turtas Viršina Šešis 
Milijonus Doleriu

Rankoje Dėsite Savo 
Pinigus per 1920 m.?

Gerinusiu padarytumėt pasirinkdami dėl sa
ve* didįjį centraliki BANKA 
Bridgeporto.

šis bankas yra visiems žinomas, kaipo vienus 
iš didžiiiu.du bnnkų visoje apielinkėje, ir tvir
čiausias nes tni yra VALSTIJINIS BANKAS.

Todėl norint jierkelti pinigus iš kitur arba 
pradedant taupyti tai dabar vra geriausia lai
kas nes UŽ PINIGUS PADĖTUS IKI 15-to. 
SAUSIO bankas duos procentus nuo PIRMOS 
KAl’KIO.

Bis Bankus abelnni atlieka visokius bankinius 
reikalus ir užtikrina ru]M>stingn patarnavimo. 
Reikalo kreipkite į
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CENTUI MlNUFlCTIiniKG DISIHICT
ANKi

A STATĖ BANK

1112 West 35th St.
“ įlinkai i vakarus titro llttlr-tvd St. fint

Strvtkuriu Linijos.

Chicago, III.
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8 IPINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite savo gentims i IJetuvų pinigų — 

pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi* 

giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursus mainos kasdien. Rašykite šiandien:

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

Skyrius: 366 W. Bro&dvay, S. Boston, Mass.

pirmo numerio, tai jie atveža 
65 numerio. Mes neturim kų 
daryt. Austrai mus paima; kas 
nepasiduoda tam mirtis. Aš ne- 

^|parvnžinVnti į ligunlm-i tenai

(kuone badu miriau. ] dienų 
tedavė pusę* svaro pyrago ir du

mošai t i s, Vclepolckienė, LfcJcu 
rienė ir Ramanauskienė. Laikė 
karo iš męs kaimo nė vieno 
žmogaus nrnrinnse, tik sužeidė 
Jonų Stekvelevičiųkp.

•’J-bb** AdoOirtVlčIfi buvo 
paimtas karan, dalmr sugrįžo. 
Juozas- per karų inkai perai-

Pasisavinkite sau geresni gy
venimą padarydami savo 

lhiosa laika brangių!

Mes turime suorganizavę 
lietuvių skyrių ir reikalaujame 
keletą intelegentiėkų ištikimų: 
vyrų dirbti su mumis, keletą 
valandų kasdiena arba keletą’ 
dienų km- savaite per visus me-1 
tu*. Jus galite atlikti šį dai
lia labai lengvai be atsitrau
kimo nuo dabartinio jūsų už- 
Memiuio. Gerus pelnas pui
kus pakilimas gyvenime. At
sišaukite nuo 10 vai. ryte iki 
1 po piet arba nuo 6 iki 9 
vai. vakare, klauskite

snau uinviižiao 
AUAiTi mArmuiiAO

Lietuvių Skyriaus Vedėja*.

Room 847 First National 
Bank Bldg.

68 W. Monroe Str,

3130 S. Halsted St., Chicago. UI.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

Kuru gsuiMta paveikslu* 11 Lietuve* 
ucutldellodanil ttaaldaryklte daugiau* arba 
dideliu* Hm tHirimuinc mrui padarome 
dideliu*. Sudadam ant vieno U kaily ak Ir
ti n r v.

Traukiame paveikalua namuoca. prie 
Bala), auelgue*. v eaelljoe*. grupe*, 
pavieniu* ir tt barba atllcfcjuna kuoge- 
riaukiu. f’hone Prover CM*



LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Kun. J. Migiui, ElUvrorthe, 

Pa iš Šiaulių kun. Augulis ra- 
F kantj laiškų:

Pagrįžęs pusmetį buvau be 
vietos. 2 metus išbuvau Viek
šniuose, 2 Šiauliuose, o nuo ge
gužio, šių metų, Kairiuose. Vi
sokių kariuomenių teko matyti, 
visokių valdžių prisiėjo klau
syti. Husai, vokiečiai, lietuvių 
savyvaldos. bolševikai, lietuvių 
kariuomenė ir vėl vokiečiai, pa
sivadinę Tusais-lierniontinin- 
kais ar kolčakais.

Nuo paskutiniųjų teko net iš
bėgti. Nuo 7 d., šio mėnesio, sė
džiu Šiauliuose ir laukiu kndn 
tie mkietini-rlėSikni ilsilrmns- 
lyn urlui lietuvių kariuomene 
juos išguis. Kaip musės rinle- 
nyj prieš padvėsimų skau
džiausiai kamia. taip ir vokie
čiai prieš galų, turtint, skau
džiausiai plėšia. įsivaizdinkite 
sau. kad per vienų tik naktį 
Šiaulių apielinkėj atėmė 50 
arklių, nekulliant apie kiaules, 
avis ir tL Skaudus likimas lau
kia musų kraštų, jeigu ontentės 
šnekučiuosis su vokiečiais ir jų 
neauginkluos visai. Liūdnas 
musų padėjimas. Reikia gin
ties nuo priešų ir nuo tų pačių 
priešų ir didžiausių net prisi
eina pirkties ginklų. Anglija 
su Amerika savo žadėjimų ne
pildo. Duonos patys sau užtek- 
tumėm ir dar liktų, jeigu vokie
čiai nesunaikintų. Pinigų žmo
nės turi ir duugiau negu rei
kia. Jeigu stinga pinigų, lai 
valdžiai.

Per karų daug kunigų išmi
rė. Išaišventino labai maža; se- 
uunarijn lieveik tušti, taip kad 
Bežiūrint, jog iš Petrapilio die
cezijos yra atvykusių kunigų, 
stuhmja daugel vietų ik vysku- 

—1—ptHMuudu noru priims atvvku- 
eiys »š Amerikos.

Atsiųskite iš Amerikos ap
ginkluotų kareivių, kad vokie
čių valkatas galima butų grei
čiau iš tėvynės išvaryti. Lietu
voj bus galinut gyventi, kad tik 
nusiraminti/.

Aš jau buvau užvedęs ūkę 
Kairiuose, tik nežiną u kas be- 
liks, nes vokiečiai šeria mano 
nekultas avižas, pleškina mal
kas be saiku, reikalauja kas
dien bulvių, pieno ir tt.

Kunigų padėjimus kud ir pa- ( 
blogėjo, liet pakenčiamas. 2in- 
gridu hutų žinoti, kodėl Petra
vičius metė E. St/ Louis ir ur 

\ yra kas Harrisburge ant mano 
X vietos ar viski/ vokiečiams pa- 

Miko Jeigu greitu laiku lietu
viai išvarys vokiečius ir galė
siu sugrįžti į Kairius, iš ten pn 
rašysiu vėl kai kn.

Per 5 metus Lietuvoj sirgau. 
191fi m. 11 dienu veiaraunlė- 
mis, 1918 m. 2 savaiti “ispun- 
ka” ir šįmet 4 savu i tęs tylu. 
Dabar sveikai- ir neramus išvy. 
tas iŠ “hvu violų*. Tikiuos greį. 
tu laiku sugrįžšiu ir lauksiu 
Kairiuose Tamstos atvažiuo
jant iŠ užmario; Vasaros melu 
Kairiuose lnbai malonu.

Viso laito linkėdamas, ypač 
kad galima butu suriluukti Ta- 
mintos lactuvoje.

Su pagurki.
Kun. M. Augulis. 

Šiauliai. 13X1-19.

*•• Prierašas Kun. M. Augulis 
yra įšventintas j kunigus Ame
rikoj 1910 m. Klebonavo porų 
metų Bentou. III. ir Harris- 
burę, m., Bellcvdlr, 1||. vj sRu- 
Rijoj. Prieš pat karę išvažiavo 
L»<.h»vnn fftlHiikyti *cuvn triuii- 
oių ir negalėjo besugrįžti. Da
bar yra Kairių klebonu, apie 

N Mi viorstai i.uti Šiaulių- Kni- 
\ karir dalykai jsjt* hu-k- gal 

bue įdutaųs »'isuumraei.

Iš Kauno (Totorių gatvė. 
No. 14), .Matininkų kursui, 
Vincas Klimus Chicagoje ga- 

I vo seka utį laiški/ nuo brolio 
.Mykolo:
Mielas broli Vincentai.'

Sveikas gyvas 1 Ilgai nesi- 
nmtėva, nežinia kada dar ir jmi- 
s mint y si va, liet džiaugsmas 
ima, kad nors jie r laiškų guli
ma pasikalliėti.

Pereitus 4 metus, vokit'čiams 
Lietuvą valdant, gyvenome 
kaip kalėjime—nieko nežino
jom kns pasaulyje dedasi; da- 
Imr-gi. kitokioms aplinkybėms 
susidėjus, tai yra atidarius 
vartus į Ameriką, skubu nors 
pvr laiškų mi tavimi pakali*'ii.j 
Dnug, brolau, visokių permai
nų virto ]A*r tą ilgų laiką, kaip 
Lietuvoje, taip šeimynoje mu
sų ir giminėje.

Ziiuii, brolau, daug ntsimai- 
nė. daug vargų ir nelaimių por- 
gyvenom jicr tuos penkerius 
karo melus. Teko gyventi pus
badžiai, didžiausiame skurde. 
Būvu laikai, kad iš tėvo gasjin- 
dorystės ūkio liko tik viena 
katė, o visa kita paimta vokie
čiais daug nukentėjom—nusto
jom ir dar kenčiam, ir nežinom 
kndn tieji vargai pasibaigs, 
kada užlėkė^ ]>oilsio saulutė. 
Gyvenome po visokiomis val
džiomis: po rusais-carininkaiK, 
po vokiečiais, jhi rusais-bolši*- 
vikais, o dnlmr gyvename )>u 
lenkais—“po Varšuvos valdo-

* 9 *nais.
Aš visą karo laiką gyvenau 

Lietuvoje, Rusijoje nebuvau. 
Vokiečiams ir bolševikams 
esant, mokytojavau kaipo liau
dies mokytojas Palūšėje ir 
Dūkšte, o dabar, susitvėrus 
Lietuvos valstybei, atvykau į 
Kaunu ką nors pasimokyti— 
jMibtojau dabar į malininkų 
(kuinam inkų ) kursus, bet, no- 
turislanms pinigų mokslui, tė
vas ir-gi nieko neturi, priver
stas esu tarnauti. Per dien dir
bu tarnyboj, o vakaro lankau 
kursus. Taa yra labai sunku, 
bet ką žmogus padarysi, reik 
vargi i, nes taip įpratom per šį 
pritžudingą karų.

Rašyk, broluu, kaip tu gy
veni tame “laime* pasaulyje,’' 
Amerikoje, ur sveikas-, ar gy
vas, o gal žinai ką nors apie 
anuos du broliu. Laukimu žinių 
apie tave ir anuos brolius. Su
diev! Linkiu viso gero tavo 
gyvenime.

Biulis Mykolas.

f

DRAUGAS

I

Aš buvau pramokus truputį 
įsiūti ir bučia galėjus nžūdirlš 
I ii ant šmotu duonos, liet užėjus 
blogiems laikams, viskas pa
iro. Iš sykio buvau pas seserį 
Balsienę. Mirus Balsiui, jos 
vyrui, ir aš išėjau. Balsienė 
gal Imtų ir n<*ntsakius buto, liet 
viskas brangu. Brangios mal
ko*, u duona dnr ii.'angenhe, 
nes rugių pūras 120 rulų mie
žių—HM) rub., bulvių—49 rub.: 
Iršinin svaras 8 tub., sviesto— 
9 rub., pieno g-irčius 2 ru’.k, 
žirnių—7 rub., Rupų—7 rub. 
Druskos svaras ” kap., kerosi- 
uo—4 rub., cukraus—10 rub., 
degtukų dėžutė 12 kap. Muilo 
svaras (i ruln 
kad nori. Aš 
dirbti. Išėjau 
gei'ii. m-reikiti 
algų maža—G0 rub. Mediniai 
klumpiai 5 rnb.. su drobiniais 
korkdiais—12 rub.

Daug žmonių mirė, šįmet 
dauguma serga karštlige. Leo
kadija šįmet mirė. Vyra*-, su
grįžęs iš karės, rado šešių im
tų vaikų. Ona Skersgaitaitė sc 
imi mirė. Jokultauskis šįmet 
mirė. Vienus suims nuskendę, 
kitas išlsigo su bolševiknis. Au-| 
gustinns ir dvi (lukteri juirė 
Jonas Bergaudas ir Kostantus 
uiirė nuo rauplių. Iš karės ne
sugrįžo Rotinėnų D. ftilinskis, 
A. Abelskis, J. Darkintas.

Prašau dnltar aprašyti apie 
save, kaip pasiveda. Kaip gy
venasi Dom. Žatleikiui. nr jis 
gyvas. Jo motina prašė pnsi- 
teiniuti. Kazimieras Butą buvu| 
paimtas kariuomenėn, paskui 
paliego ir dabar slapstomi.

Iš Kalvarijos bažnyčios vo
kiečiai Išėmė didįjį varp/. Pa
liko tik mažųjį. Vokiečiai mus 
visokiais budais spaudė. Neliū
do vežti grudų malunnn ln* tam 
tikro raščiuku. Vž raš<**iukų rei
kėjo mokėti po 15 kap. ka*- mė
nesį. Nustatydavo žmonėm.-. 
8o arba 59 svarų duonos. Pa
gavę daugiau vežant kaip pa
žymėta raščiuke, tuos grudus 
atimdavo ir nuliauzdavo. Mel- 
ninki/ lmuzdiito už priėuiimę. 
Im* raščiuko. Tat žmonės, kurie 
turėjo grudų, maišė rielus su 
miltais ir kepi* duonų, kad tos 
duonos butų daugiau. Be to, 
dar žmonės vokiečiams turėjo 
duoti kas savaitę jx> svan# 
sviesto nuo kožnos karvės. Kas 
nedavė, tai tam karvę atėmė. 
Sunku ir aprašyti viski/.

Lietuvos valdžiai jiaėmus ša- 
fies valdymų į savo rankas, 
viskas pagilėju.

O dabar 
ras dienas 
ris.

Daugiau 
Nepyk ant manęs, kad taip ne
aiškiai | ui rašiau iuiškų, gal nei

*; l»... I...I
j M'A V« <••• * -----------

Tai ir gyvenk 
tiek negaliu už
tarnauti; vieta 
laukan uiti, bul

w
■MC Jis MATim: NVN TOMIS 
tiANGKVVS K.Ur MES, C1A TIKIM 

5 ruimu nnmM murr> nanJaB iHun- 
K&l»«' I Gu/u* Klubini. Vanoa |r kili 
nniuiiiiiiloB niBdOB iuiiyiiial. • pulku* 
rraalaa. T pndu b«lMianla« r<iu>*ntuo- 
ima vMua ir tL Vrek< ilk fl.SOOtO 

t> rūmų mula* maru namus (liuli- 
Kikiliu i am J-Ju Jklų. mino bamr t» 
n. Truks p.ido oo

S-klU riliu*, Hitulaa uirdlni. na- 
. niAB bu 4 loutak r-rt.klii*. rtkilnlnkAB 
I Ir km budintai, prrk< U.aoO ou rali 
I -laiĮ jruokrtl. o kitu* kaipo rami, Al- 
alAauklte tuulaua, n>. virkininėu na
mai turi boti parduoti tui>)uut

Dar 4 |-nrj‘r»nlinu po 4 ruimu, mu
ro naniBA tatai etram BtoryJ Ir icrroj 
vintui navininkui r*ikxlin*i plnlKBU 
talki ii»rduoda viaal pinai. n«a tik ui 
*1.(00.00

4 Mmlua rrikl* |nu>krtl o kitu* kaip 
rand*.

Kreipkitės tuntu u. paa:

S. 8LONKSNIS,
3357 So. Halsted St. Chicago.

hAKMUi
Linkite j pelninga Salį.
JUi<k<Ur>>>*l4» Mnii llllnol. IaUujoJ 

kur yra cvriiiuala dol visokiu Jv- 
** w. i .«£įį~i> Nmi.juuiii m**—G

Iš Žemaičių Kalvarijos, paš
tas Sėda, Telšių apskričio Kaz. 
(lalvannuekaitė rašydama luiš- 
kų Hivo broliui j Chicogę, tarp 
kitko rašos

Tl.. 3«•«*««« •»«*»•/« L M
**M«*WS >«i iį **V

nuitėuu! ir |Mityrėiiič jkt tuos 
penkerius karės metus. Karei 
užėjus Kulva rijoj buvo išsykio 
rusų kariaomeaė. Rusai ncii' 
k rikė bėgo, vokietiai vijos. 
Paskui vokiečiai visų miestų 
apstatė nriuotoniis ir patys su
ėjo miestan. Vokiečių kuriuo 
menė kožnų dienų lakstė po 
sudžius ir viskų nuo žmonių at
iminėjo. Žmonės nei duoiios, 
nei įnėsos šmotelio negalėjo 
paeilikii. Balsienė mėsos šmo
tų buvo lojišin imlėjua, bet ir 
ten vokiečiui rudo ir pilėnu-. 
Visas bulves iš rusių iženiė ir 
išsivežė. Pupunei atėmė du 
paršu, grūdus susipilė niu, do- 
bihte nnnjnvė. mė*n ntėn.ė. Vi
ekų atėmė ir nieko nemokėjo. 
Pcrnteniuso atčuiė arklius; už 
vienų truputį uamakeju.

Bėgdiuni rusui įsukė žmo
nėms juos vežti. Keli tukslun- 
eiui vežimų išvužiuvu su rusais 
ir ]>o į-un dienai nesugrįžo. Nu- 
žiiua kur rtiuru netik MrKliai ir 
ratai, liet ir žmenė*. kurie ru-

LAKMU6

terų garma, kur tikrai vnlrtum tur*- 
’• T—lni) ta! rlrfc ten leme, kur 
Fartaurir4 -etlia, jii> tino. M-, turi
mo tuklu tariau u* kulnmn priamu 
kaina Ir viunklo didumo kukio, knu 
noreli SO-1*. 4fl. ae-CO TO akru ir 
dldvanly. "» aurai, budinknlr bu k>- 
vulUla arb* tie, tarnio* ramlaBl tirta 
Keru kiliu prie fralciinkellu, turearte- 
člų kur auenetan aioa kainos inoku- 
mus ui Ju*U produktun. au puikiais 
M-dnnia ra nykiu, .u tnudiiaia prie 
puikiu upilIU. OalUmai risto nrtko 
vandan* ir t.L HUn tu visų i>arinkti
nių talpai Ir Metusiu Cm P tise t imis 
buri. MnnKial sntlklnir ryvrnn |*ls- 
tosnlų tinlu ataMauklts ypaliaksl ur-

, Im rūkykit- ;uui

S. SLONKSNIS, 
3357 So. Halsted St. Chicago.

I ■ ■■ —— ■ ■ ■ - ■ ■ —

duisla tamsini ^e- 
Barbora ir švoge-

netariu ko rašyti.

n va •- 
verius metus n«>biivuu luiėmus 
plunksiu/ į rankas. t<»d«-l užmir
šau ir rašyti.

Sudiev, sudiev, mielas bruk-
Ii.

Sesuo K. Galvinauskaitė.

WAUKEOAN ILL

Draugija Nekalto Prasidėji
mo Panelės ftventiauaioa įniko 
met iuj mtririnknuų ftv. Baltra- 
nucjuiM mairjhlor. kiunbaryje, 
kuriame, apar* kitų svarstymų, 
išrinkta nauja vaidylm. Sekan
tuos luirės tapo išrinktos: S. 
Dociutė—pirm., A. Slirvi liūtė 
—viro pinu., L. Zupkmiė— 
nmt rust . O. Rulrvitintė— 
fili. rašt., S. Ašini u tė—ižd., A. 
Kcnmikiutė ir (L Bukanėiute— 
iždo globėju*, O. Buroiulė ir K. 
Vitkutė—HiarJmlko.-.

— Rengia

L. D. S. CHICAGOS APSKRITIS 
Vaidins Liet. Vyčių 5 Kp. Artistai Mėgėjai 

VASARIO 8, 1820 
VnpBMIESTIJ

Aryan Grotto Temple, 8th ir Wabash Avė.
Skflynės ri-servuotuos — juos galima gauti |>as kolonijos veikėjus ir Dar- 1

Liniuku kimituvėae.

iniitimiiiiiiiHinmiiiminimiiinmnuintitnuiintimuiuiiiiHiiiimumuiuuumiiiiiiiimiummiimiiiimiuiiHitiiiMumiuin

Po r*lxlul otufjnlrik, tad K»nac 
M»i mletna t*»o skilviu! jttb EA TO
NI C ' PraJU liną vtaua naamarumn*

Nedėlioję Sausio 11 <L, 1920 m.
ftv. Antano Parapijos Svetainėj Cicero, DI. 

>*r«tUia ličiui i:on tajam!?

Nuof.iulSlui vra*<l|l><> utailunk>ti ant vtr*iu.n<-to vakaro. n«-» apart 
vriknlo, bu* Ir daiiKtuu* visokiu painarsInlHiu. kur) l*|Uld>« Sv. Ka* 
aiuileri. VivnnlvBo auklirllnr* I

Mailank*- nrtik linkain.il vnkara |.mlri.U< l.rt dar |.nr*tuaHe. taip 
prakilnu durta. nna vlaaa |X-tn»« nklrlatnaa A*. Kaaimlrru Ataifc-nii/o* 
nuodai.

Šv. Kazimiero Akad. Remčiu 7-to Skyriaus
Iki* -ulu—la veikai-*»

“LAIŽYBOS”

Dabar f» parrtrt'otOB ir varta- 
Jamo* dAUKUmoo llotuvli;. kor!« rr»- 
JŲa koncertini, Ir augAtal rakomaa- 
dualumą kalno ncriauau kutuaruna 
padaryta Boricnytona ValMijoM A- 
mertko. Mes callmo Įsa parūpinu 
augkto arta temo tono.

Ralkalauktta ktralogn, knr] ikaiuo- 
člam* dykai.

6E0R6I & VIT1K MUSIG CO
I&4A 4IQ» OtlrMo m

■Ui iii ~ ii ■ m i-i i  i

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

ĮDOMUS VAKARAS Į
— ■ ■ ■ lU-UAbuna- — ■■■-. M

I

I
I
i

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsbnrgh, Pa.
Valdybos Antrašai:

Pirui.—V. Safcison. 1924 t.’arsun 
Strvrt.

Viee-pinn.—J. P. Petraiti*, 1313 
CanKMi Stn«<!L

l’rut. rašt—d, W. Patekcvieli, I 
21u4 AH-rnnHUĮtjStrcct.

Fiu. ntiL—-St. BlaciuaiuiK. 2102 
Mcrriman SirieL.

Iždininką#—J. Jonelis, 157
Meultrie Avenue.
Direktoriai: -

J. Junauska-S 75 So. 19th St
P. Kildušu, 2007 Junc St
S. Liutiiukaa, Box 524, Castlc 

Stumnon, Pa.
A. NormanUu, Hvx 441, Vanile 

Shannon. Pa.
J. Mnri'inkcvicz.

Street, S. 8.
S. SimanaviSitt, 

Street, S. 8.
Ligonių Komitetai;

P. Burdzilauckai.
Alky, S. S.

P. Martnokas,* Box 342, Castle 
Shannon. Pa. '

Susirinkimui ataibuna pirmutinj 
utaminką kiekvieno mėnesio, 8 
vai. vakare.
Jonai IV. 1‘aitluvick, Prot, rašt. 

L. I’. D.. Vak. Pa.

i

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
Nokinama: «ttcliakr>» Ir lisluvlikoa 

kalbų uniaiol.kna. lenygvvdvati*. st». 
nogratijoa. typosrrltinc. piršlybas tot
alų. Suv. Valai, Istorijos. nbalnoa IMo- 
rijo*, *»o*rafijoa. palinkta** skoau- 
tnUoa. pilIetj-Btėa. <lillliiraAy«t*a.

Mokinimo ralondoa: nuo > ryto Iki 
* valandos po platų; vakarai* nuo ( 
Ud 1* vai.
3106 So. Halsted St. Chicago.

160 So 19lh

222S Sorah

2223 Urkiu*

■ ■«

■

IJrtmy* Clratiortii.

W. ADOMAVIČIUS
I ’* Kalbini h 

J. K(TXAL’!SKlh

SIDABRINiS BALIUS!!
DRAUGYSTĖS R. .S. P. M. PANŲ iR MOTERŲ

Nedėlioj, Sausio 11 d., 1920 .5
DIEVO APVEIZDOS PARAP. I8tos ir Union Avė.

Pradžia G vai. vakare ... . Įžanga 25c. Y pala L

Viena* iš puikiausių Imlių, kvietiniu* visos koskait tingiau- 
šia atsilankyti nnt musų baliaus o tikrai husite užgaųėdinti. 
Kurie siihibro neturės bis negales šokji ant šio sidabrinio ha- 
liiins^Muzikit Br. Kurpalių ’viatia KOMITETAS.

“ *■

Į: Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI. į

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje į
100 Auksinų už $5.00 s

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierj. ■■

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. &J

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite.
Mes išduosime Tamstai čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvę. Su “I___ _

■C pinigų negalės sulaikyti. ' ;
^m Siunčiant pinigus det persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa- į 
g* duodami aiški anlraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, tai,—- - 
s" pat paduok savo aišku anlraša,

kiekvienų dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

*

loritc kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi f 
u Už perriuDlinHi nieko nereikia cxtra mokėti. Lž a_

Rb 
■■

Muw ullit-li.uno daria. avi iauala 
ir i-tiriauun 1 'startuiuclmc visuose 
rntaliuusc k t. laiMotuvėnr. vaatn- 
včao ir L U
221N S. Ij-ailtCMr.. (litauro III.

1—------------

Įj
■.

■

Ak labai wir*au per 1 metu*. nunlatm<M« pll»«H* ««t»o O.apef 
n»rlr*nim»* pilvelio, cusl-.la-j-mu gtvUt. mkaiu Nervu tr

A*. ADOMAM A. KAHALALSKAS. MEKAMCUU RAAAU. <X

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St.

<f

t* mūriju

Kor.

PTP.EITP, KABUS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS WS8).

Lietuvis Advokates
Attoniey at Lavr

105 W. 'Iunw, Ooc. C tark 
Koma 13«7 Tel. CvuLral 220 

chicago, niršo!*?

WAWbWZAWAW.V.W

Dr. 0. VAITUSH, 0. D
UKTLV1* AKIU 6PBCLA1JSTAS

-T»<
• " h t*•,
t»l lub y L 

na— IW-

linkain.il


SIOUX CITY, IOWA.

; Pa* tarno j u laiku iš musų k<>- 
•kinijus visai mažai tenka patė- 
niyti laikraščiuose žinučių. To- 
įdel tikiuosi, knd plati visuome- 
}t& jnu mano, kad ši kolonija vi
sai nustojo gyvuoti. Bet ne. 
Veikia ir Ši kolonija sulig savo 
išgalės. Tnt šiuoini stengsiuosi 
pnuiršli plačiai visuomenei 
šios kolonijos svarbesnius nuo- 
voikalus tėvynės Lietuvos la
bui ir atgavimui jai laisvės.

Kaip visi getai žino, knd 
VntčrnMA f Ali t vairam* yren

Kitų Kuiuiujų. -yegaiįmanu ua- 
Ivvaufi bile kokiuose suvažia
vimuose. mos stengiamės dar
bu bei aukomis gelbėti Lietuvą. 
Tik innlonėtumėm visų veikė* 
'jų. kad dauginus domės kreip- 
♦n 4r cti

tiktai trokšta, kad daugiau pi
nigų butų surinkta organizavi
mui L. brigados, it kad kaip 
jmlirna greičiaus paliuokuoti 
Lietuvos gyventojus iš vergi
jos (kančių. O, kaip buvo link
sma klausyti tokios jų kalbos. 
Tikiuosi, kad ir kitose lietuvių 
kolonijose Lietuvos Laisvės 
Sargų skyriai ku dideliu 
diiaugtaiiu pasidarbuotų dol 
išsiuntimo Lietuvon brigados, 
nl<* maloiiėtumėm Brigados 
Misijų, kad aiškiau išdėstytų 
mums dalykus, nes kuo ai3ciau 
visi supras, tuo labiau darbno-

Šiais laikais darbininkai, ku
rie daugiausia 
prie ’ šalių 

paniekinami.

. ..'.-i
■.ILSIU--

_ DRAUGAS

tų ir teisybės išreikštų su at 
skaitomi* ir paaiškinimais 
apie nuveiktus dėl atgavimo 
Lietuvai laisvės darbus. O tuo
met visi darbo žmonės pusi ro
dys su dar gausesnėmis auko
mis. Tadu nereiks abejoti, kur 
reikale gauti pinigų. Plauks 
aukos taip, kaip plaukia jiava 
«arj j upėmis vanduo, nes, štai, 
kadi r musų kolonijoj nesiranda 
lietuvio turtingo, nė mokyto, 
knd gaiėtų mums dalykus ge
rai išdės! y t i, liet kas gali jin* 
papeikti! Oia randasi ves upie 
500 lietuvių su mažais kūdi
kiais. o aukų suAukauta neina-

prisidedu 
apgynimo, 

yni pamokinami. Masu 
žmones mena, kad gali taip im
ti ir su Lietuva. Vicndk niės 
tikime, kad taip nebus, liet bus 
geriaus.

Gruodžio 21 d. mus kolonija 
buvo sušaukus visuomeninį su
sirinkimą dėl pirkimo Lietuvos 
|ias4tol<m tanių. Buvo išrinktas 
iš 9 ypatų komitetai, kuris dar
buosis. Y ra viltis, kad musų ko
lonija nepasiliks užpakalyj ki
tų kolonijų, dar-gi gali ir pir
miau atsistoti.

J. R.

SHEBOYGAN, WIS

mis. Sis choras yra skairtinjasl] 
ir gerai ifiarintas. Malonu na- H 
KikiuuKyti tokio dainavimo.

Po to merginų kvartetas iš 
L Vyčių 11 kp., pritariant pL 
janu jslei Pikučiutei, 
padainavo.

P-in Sabohienė išpildė ant 
smuikus porą gražių veikalų. 
Jai pijau u pritarė jos Vyras, p. 
SabdnTš. Hitą smuikininkė jau 
ne pirmą sykį pasirodo ant sce
nos. Jos gabumai tikrai artis
tiški. Paskui p. Sabonis daina
vo solo. Jis turi gražų, išlavin
tų balsų ir yra gerai žinomas 
visai Pittsburgho apylinkei 
kaipo gabus dainininkas.

Po kbneertinės programo 
dnlies, vyčiai atvaidino viršui 
nnmtaėta vnilralnlra Vbidi#- 
u>jai suvo uzuuous gerai a Ui
to.

Po a t vaidinimu i vienas lm- 
ir^steifietis (pavardė* nesuži
nojau) gražiai padeidemavo 
eiles ir attiko monologų.

Ant gdo d&i sudaiiAiota ke
lios daineles.

Publikos buvo daug ir liko 
užganėdinta. Chorui, solis
tams ir lošėjams nesigailėjo 
aplodismentų.

Pelnas to vakaro yra skiria
mas pusiau: pusė L Raud. 
Kryžiui, pusė šv. Vincento pa
rapijai.

Garbė Pittsburgho ir Home- 
stcad’o vyčiams už surengimą 
tokio gražaus vakaro-koncerto.

Dirbkime tėvynri ir bažny
čiai !

I
1

i, gražiai ||

■
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GvaM. P. D. Sy._Kazimiero_Kar. Draugijos 1
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-R«*mri dinas

“GERIAUS VĖLIAUS NEGU NIEKAD“
Kta’.i Si imoje Komedija vic name akte.

Nedalioj, Sausio-Jan. 11 d. 1920
MELDAŽIO SVET., 2242-44 W. 23rd Phce 

Pradžia 7:00 vai. vakare.

Šis veikalas yra vienas iš puikiausių, nes gana juokingas kur galėsite linksuuii ir gra
žiai sau laikų praleisti. Po perstatymui balius ir šokiai prie gražiausios muzikos, kuri ža
vėto visas žavės. Taigi visi kurie norite gražini ir linksmai praleisti laikų, atsilankykite 
ant šio vakarėlio, o tikrai busite užganėdinti.

Nuoširdžiai kviečia visus KtlMITKTAS.

5
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Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę
Klrp«Jlal ir kr«aučiai yra reikalau

jami vlauomrt ji* turi trumpa* va
landa* Ir lengva darba.

Ura ftnlinib Jua limo kyli ilo darbo 
I trumpa laika dlrnnrul* ar Vakarata, 
ui mala kaina Hpcrtjalta *kyr!B* 
rnuktnuuo ant siuvamu l’oaar mali
nu

MASTER SCHOOL,
J. F. Ka-nlcka. PerdrUnb

190 N. Statė Str.
Katup. lake Gat. 4 labo* 

mmimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiii

MELROSE PARK, ILL.

Suriiinkiuitis Lietuvų? Liuo- 
nvlmė Sttigę 2i buriu bus ne- 
tjėlioj. sausio 11 d.. 1:30 vai. 
po pietų, italų baž. svet.

Visi nariai privalo būtinai 
susirinkti paskirtame laike, 
ne.- reikės aptarti svarbius 
reikalus.

Sykiu kviečiami yra viri ex 
kareivini bei nebuvusieji ka
riuomenėje vyrai įsirašyti L 
I*. Sargų būrin.

Po susirinkimu toj jmrioj 
svetainėj bus mankštinimosi 
pamokos iki 3 vai. po pietų.

Alf. Ivanauskas, rast

PRANEŠIMAS! I 
aiuūmi duodu žinoti gerbiamai Publikai, kad mano Krautu-. 

vėa kurios randare ]ro num
4605 So. Ashland Avė. ir 917—919 W. 33rd St. I
Bus uždarytos Nedėliotus pra dedant su Ima Diena Sausio 
1920. Kitom visom dienom yra atdaros nuo 9 valandos ryto 
iki 9 valandai vakare.

Su Pagarba I. NAUSIEDA Savininkas.

■-
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Iii HUiKAUu.UvU 
ADVOKATAS

v<xl* Bilą* VImiow TrlMnumc 
0(1*** nhlnikMjJ:

CT W. IVASniNGTON KTUFET 
Knmliari* *O*

Trl. Ccnlml M?» 
Gjvcnlmo*. KI2 W. SSnl SL

Tcl. Yonl* iMI
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Siunčiame Pinigus 
į LIETUVĄ!

:.................................... ..................

Dr. G. M. GLASER
1‘raJitUrnoj* t S matai

Ofisą* 314b bo. kiūrami K4.
Krrtr 32 ro SU, Chkaco, IU. 

KI’ECIJ AUSTAS 
Moteriškų, Vyrllku. taipgi chro 

nliky 1I*d
OFISO VALANIKiS: Nuo » ryto 
iki 10. nuo 12 Ui 2 po picl. nuo •

Iki 1 *al<mdrt vukure.
Ne^momi* nuo 4 Ikt 3 po plcl 

Telefonu Yarda 44?

žiau kaip du sykiu didesnėse 
kolonijose.

- - - J«ų eSHtė ’lUlt“ fa»br«i&7-iiĮn«M>i 
kiek jHisidai ši kolonija 
dėl L. Rami Krj ziaus. Taip 
yra ir sti Tautu* Fondu.•

L2 . Paslat uo j n laiku gavom i* 
•Ta n tos Foiido Centro atsišau- 
kmuĮ. kad įnąs koloiiija Kalė
diniu Fnndan auaukautų $250.- 
00. Tuojau gruodžio 16 d.. 1919 
m., bnvo sušauktus susirinki
mas. Išrinkta kolektoriai, kurie 
eis per lietuvių namus rinkda
mi aukas. O dauguma, nebesu
laukdami koleklurių ateinaut, 
patys, sužinojo kas yra kolek
toriais stengiasi sueiti ir ati
duoti auką po dešimtinę ir ]>en- 
khię.

Tolinu gavę atsišaukimą nuo 
kapitono J. .1. Bielskio, kad su
organizuoti L L Sargų būrelį, 
tuoj ir suorgauizavoni. Ska
tins jsu dabar turi 1^ narių, 
kurių širdys trokšte trokšta 
kogreičimiMA pusiekti Lietuvų 
ir perti TaJį lenkams.

l:4gir<lę apie organizavimą 
lietuvių brigndos atjautėm, 
kad tam organizavimui reika
linga piniginė parama. Tixlcl

vakari-lj. Sumanyta—padary
ta. Vakarėlis pavyko. Atvai
dinta kumodijėlė “Man tas 

gįgi neaišku.” A bnvo Vla
do rolėje ir K. Mikėnus—Mato. 

Antrų veikaluką “J laisvą 
Aehgiant’’ vaidino Adamonie- 

Motino* rotą, J. Rtrazdaitė 
į—Marės. J. Miriiinas—Linke
vičiaus, J. Pilkauskus—Vinco, 
A. janfis—Pildnkovskio, liotu- 
vifci katei viii: A. Mikėnas, K. 
Duraaunas; lenkų kareiviai: 
K- UikėiiBs. P. Naščius, J. 
Misiūną-. Lietuvaitės: K. 
Kiug, A. SLnūulMtė.

t’1 Tj ĮodW
Publikom vakare buvo «laug, 

>! pelnėme kurie
- Uit® 1:

•.j. Sargų raštinėn.
; Po programai buvo žaidęs ir

-*■- ««_ - t - . . .. ‘ r- <

3t4Miįįn
Baigiant vakarą praėjus 

iriv niūri kaulų. Jurgio Kiuu- 
įo if Autam* \ i*iu<u, km ir taip 
įęįMdai vi^ vakarų griežė, 
iii Įausta, kiek jie nūkalaii -

■

■

L. Raud. Kryžiaus rėm.
L. Vytis.

reikalu. ROSELAND, ILL.

Nesenai Sheboygane susitvė- 
rttriaine L. R. Kryžiaus rėtivėjų 
skyriuje sušyli pasirodė nepa
prastas veiklumas. Nora mus 
parapijoj yra tik šimtas suvir- 
šum šeimynų, bet pinfgų surin
kta jau apie puaketvirto šimto 
tiviierių. Pasisekimo priežastis 
yni ta: visųpirma mus koloni
jos lietuviai katalikai yra veik
lus ir duosnųs. O antra, tai di
delis pasitikėjimas įžymiu vy
ru ir tėvynainiu, Dr, Rutkaus
ku, kurs buvo L. R. K. rėmėjų 
Chicagos Apskričio pirminiu 
ku ir kuris dabar, kaip girdėjo
me. jau išvažiavo į Lietuvą L. 
Raud. Kryžiaus reikalais.

1 ’asiuntimas Dr, Rutkausko į 
Lietuvą aiškiai parodo, kad L. 
Raud. Kryžiaus rėmėjų Cen
tras numano, kaip reikia nau
dingai veikti Lietuvai. Juk no
rint, kad pasekmingas butų L 
Rimti. Kryžiaus '.fikimaa, rei
kia, ka<i jo vadovai ir čia ren
kamieji pinigo* ir Uetuvoje 
tuos pinigiiK Įiriiniantieji butų 
teisingi žmonės ir turėtų pilną 
visuomenės pasitikėjimą.

Dr. Rutkauskas ^palyginu- 
mai turi dideimį niųs viabome- 
nės pasitikėjimą, negu daugelis 
kitų. .

Dėlto me«, velydami L. Rau
donojo Kryžiaus organizacijai 
pilno pasisekimo, prašome, kad 
Amerikos L Ratid. Kryžiaus 
rėmėjų Centras siųstų pinigus 
iš Aiųarikm- mus atstovui, 
gerb. Dr. Rntkauskui. o ne ki
tiems.

A. etų vakar,.* .nm; su
rengtos prakapKiN Visų tšveiitų 
parapijos svetainėj. Prakalbas 
rengė L. R. K. rėmėjų 67 sky
rius. Kadangi (visitaikė šaltas 
oras, tai kai-kirrie kviestieji 
kriI*-įnirti rvah’yke. Bet vie
nas. būtent J. J. Stonkus, pa 
žadėjimą išpildė ir gražią pra 
kaliui pasakė L. R. Kr. reika
lais.

L. R. Kr. rėmėjų skyrius šir
dingai dėkoja p. Stonkui

Aukų tame vakare surinkta 
<27.00.

Gražu ir naudingu tėvynei 
darbu rosolandieėiai pradėjo 
1920 metus.

Nedėlioj, saušin 4 d., š. nu, 
buvo Visų fcvenfų parapijos 
susirinkimas. Viskas labui gra
žiai ėjo. Kai-kuricms tik truko 
mandagumo. , Ačhi pemykš- 
tiems komitetams už darliavi- 
įnąsi parapijos naudai. Atskai
ta išduotu geroj tvarkoj ir vi- 
sus parapijomis užganėdino. 
Atsisakius praeitų motų komi
tetui. šiems metams išrinkta 
devyni nauji ir trys |iasiliko 

40 X—- - v*jft
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti “Drangą" arba paduoti 
j H anganrinima. ar kokį dar. 
bą (jobą) kreipkitės prie p 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas ii galima gauti malda

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudokite.

fliimiiiiimiiniiimiiijiimiiiiiiimiiniiii

REIKALAUJA.

itelkkllngi leibrtiai dėl tondrea. 
dur>Mi« i>aatovur

l.bik Ih-lt l\MM|Muiy
3Pth ir st<-wari Ate.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boilieriai
Boilivrių Plovejiai
Anglių Nešejiui

Geros pastovios vietas
9 vai. j dienu

Atsišaukite Roscoe Str. 
California Avė.

22ra ir Pisk Gatvių

25th ir Quarry Gatvių 
Commonwealth Edison

ir

Co,

Ę K. Narys.

PITTSBURGH. PA.

Koncertas ir teatras.

NMėHoj, gruodžio 3® d. Av. 
Vincento parapijoj svetainėj* 
T.; VvRa g? kwin* hmm k’nren.

••*••••«••• w*> a—. ./** tfaMŠVUiy.
Naują komitetą susirinkimas 

vienbalsiai užgyrė.
Gražus roselandieėii) auta ri

mą?'. pavyzdžiu guli būti ki 
tiems. Geistina tik, kad ateityj 
neįvyktų galimų išvengti klai
dų, kokios įvyko. Taip-gi visi
kam* būti manda^trfk

Sausio 11 d. yta rengiamas 
gražus vakaras su programų 
•Jį rengia draugija Ap. MA. 
Saldžiausios Girdim Jėzau* 
jiarapijos naudai. Programą Iš
pildys L. Vyčių 8 kuopti.

Minėta draugija pirmą sykį 
rengtasi meiliai visu* sutikti. 
Mužiką bus viena iš gražiausių 
Pirtys atekbryiAvJk’b pfog.

REIKALINGI

Moku ii i k ui prie Viso

E

p* HM**. L. V>-«, tl M-p. ė“?’’

iš llomoMead. Pa. viidino 
“Marytė, vuigoiiuMuke duk-

Pirnuauzia prbgramo vedė- 
ja*, gerh kun. Vąifcvy*. pąsa- 
kė {Linginę prakalheię. Pas
kui L. V\ čiu 62 kp. dioras. vi- 

uuziko TC Sa-1

Vgka^šž įV’-kf brolių Stru
milų aiaUiiaja, 
gatvės ir ludiatin are.

J. 8. M.

■” -i-

Kursas yra $4.50 už šimtą lietuviškų markių. Noriu 
tiems išvažiuoti į Lietuvą parūpiname pasportus,

EDROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO. Mgrs.

3249 So. Halsted Street, Chicago, I1L =
A. Petrulio S. L. Fabijonas ž

amiiniiiiiiiiiiimimtiiiitiiiitiiiimtititiitiiniiiiiiiniimiimiiiiiiHiiiiinmniniiintr

=

PAIEŠKO ■ *

I DR. J. SHINGLMAN
I d»«»*»*^w*—/ —r— — ——»— n—

Ofisas 4930 W. 13 SL
t li*ni|i. 48 Cuurt

IU*. 1230 W. 4» Atmue
Teivfatm* Cico-- 1444 

On*o Ci««ro 4* 
J tV.RBfE LIETCVUKAI 
i-----------------------------------------------------

ItUedkau tavo (inaluullų Aleknų n- 
«>rw ir Jiunuipo Juhij. t<u«ln*n<li; l* 
Kaunu guli.. T.ltltj u|>*Sr. Junn|«il<'U 
luni'., Siurbtų kaimo. 10 inrtų i>įga
lia* o venų So. ltortub. Maru. Jin liū
ty*. arbu ku nplc Juo* klnrtn. pranok
ime Uuo adresu:

Siustui JllMUtl'.
( !•<> vyru Žeklcni 1

UI—4illi M., Waitk<xau. IU.

l*iilenluiu brolio NluaidoVu Butvy. Į 
do. |>ueitian>*io iii Knunn sut.. Ti-14iq f 
lH«v.. Kurtino* tvrap.. ItannvUkli; kai- 
mo. I’irniuu Krienu Bnnldoek. I‘a. 
Ji* pala, ortui ima upie J) tinote, ma- 
loctklte pranešti nekenčiu adresu: 

hmiiiiirni'. tiuli yda*.
334? A u luini Avr-, <1ib*u<. III.

PARSIDUODA

l’uninvlhiul tuuia* pu num. C4U& 
Su. Paulina Si., j pM«)rvonitnų 4 
kAiuburUl: lutu* 21*131 pėdin *Iu<>- 
to noriai ir trimingai; pavleai* gn- 
rudflu*. Kainu 41SOOCO AUUUukHe 
pa* auvinlnk*:

IK1J.VN
S» 19 Vnn Hurm St.,

TrL Garfb-kl 40*3.
Claicagti.

Dr. L E MAKARAS 
Uctlivt* Gydytoja* ir Chirurgą* 
K»wla»dr: lauM S*. MirLla** Ava 

Trlrtana* e*llaiaa JU Ir raiba** >1M 
lUlcaroJ: 4311 tx». Woo«l IStr.

TU. krlvrnt* iiAnlr aua &:» Iki t ;O« 
TrJW*na* Tarti.

>11
»

.. --------------------------------------------------

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILUNoTS 
THcfoaA* Y*rd« MM

Vai^ndo*: — • liti 11 U ryto; 
4 po pirty Iki » rak. N *4 Al lo
mi* nuo I iki 4 Tol. r*k*r*.

♦

«

K

J. P. WA!TCHES
ATTORNEY AT LAW

LIETO VU ADVOKATAS 
4542 6. WOOD STREET 

CHICAGO.

v

>»»»»» »»»*»**•*****»•»«** 
Trln'uo*. |-»Umm> *i*J 

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dantistas * 

iu«5? Bo. Mh-iiiciui, Anvoo 4- 
VALANDOM! • Ud V mhar*.

i
♦
i
i

♦
X

v ' — —

X
I

i 
-M

X

x

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Ucat Z&td M. 

Kampa* K. Lcavitt KL 
Telefonu* Fanai 4Z7L 
Vulundo* 1—S. ir • iki 3 t ūkana 
lUmldcnalJa:

3114 W. 4tad NU
Telefutiak McKlnlcy 4*4* 

Valandų*. Iki 10 U«ytu

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

413 W. Markei Str.
HoiUtIUc. I’.uiu.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS. . I II.J’ Pamiduotla bu»'ernė ir xr>»ci>r- 

fOo pricžiiatia. ton ynvininKM išva
žiuoti nnt fanui*. pariiiKmių pigini 
uriiu niaiiiikių unt namo ur loto į 
30 dienų turi būt purduotu tfrru 
progų pnibiryti pinigų. Norint

m

iliirhn

Oyrfyl*>M Ir Ctiinoc** 
r*rb*la o*** nrraam.* *i«a t 

n..*titan Para 
aau t*. JM ĮUria* .T*1 McltlaKy Sil 

IMUaai trn W. 4Mh HL.<«1 Ir Wwl *W.> V.1MK1O*: l* nrt* Iki 1 pa *>rtu 1*1
l:W vakar. MadAUaaua t iki 11 >n*l* 

T*' 1W

Su viaoml* Usoml* priima nuo 
Nuo I Iki 1* vai. ryto 
Nuo 1 Iki 1 vai. po platų 
Nuo 4 iki t vai. vakar*.

turi būti geri fillerini. durims krri’’ldu*
viduj.

Atsišaukite

M-

Union Special Machinc
311 W. Austin Avė.

čių ndtvM):
C. P. 8VROMRK1

<3346 So. Ilalitrd Si. Chicag". III.
Co.i

PARSIDUODA.

S. D. LACHAWICZ
|3*1«I,< ■*r*b*>l** >.l«m*«J* uid*. 

tin*** K* p ri.u* * ,**>411* *|.
*.<***11. • o.m<* dklV* t.aail* *M*a*<liBU. 
2314 W- 23 PI. Chicago, Dl.

Tek Cta*l «1M.

_____ __ liUrvnie ir grocerne liet.
,*- ■■ ---------------------------------- įgyvimioj vietoj. Priežastį

nrtkalincs morrtM t«r rnrterl* a*-J*:’;*.. vi«.lr*. Ataišaulcite-
n tutM’t tr y|«n* kūdiki prionlrtlao XlnU1* 0U1 ' l l°" -'‘-MnaUiaU. 
nionii darbo seru mok**!!*, muloj 
4rlmyn«J pl*ul drabuilų norrtklu I 
Kr«ipklu*» 
»*<• b. n*S.ir,; Str. ciik-nco.

Vi«au4* Lmplrt*

J. Naudžiūnas. 
4064 S. Artesiun Avė.

aj>- 
]N4- •t

TAKAS AVI VARDAI (MO- 
Murini* akmrcitnli* fraota* ba*O-

REiKALinGvo
MERGAITĖ III MOTERIS 

DĖL LENGVAI? PABRIK1N1O 
DARBO. TRUMPOS VALAN
DOS; 1 2McV KESTIH (»EKA PRA 
OŽIAI. DARBAS YRA AVA RUS

T.UPTAT T(’m.! —j-----------

Alk V|£n*8.B£L MEWIAt«V!
TARPE 14 IR 16 M AMŽIAUS *•» h*"**•«**•>.... ------  -— — —

■latn Midrjlmu ka* a irta orrxi*l<wlle« 
nc» kieki >*n*ni t*ilk*, o piftvne* 
CtilcaiMj »<raa. ImakH tnaAal rvilCbi 
v ptta? xt«S3 tndtc
kijimaa U bert j bonau n><e»<«'uii 
li.laa malaa nameli* arba Halai* ak- 
rių fu r m*, pri* aavlnlnk...

IfiO N •*- įtina Mr. 
J lub«a auu i.liHikii:..

*■

JOSEPH C. W0L0N
Jetirvis Advokatas

W HO. LA KA1.I.F. STHK4CT 
Gj»*i>Uik> T<L HuaUldl I* 

V*k*r*l. 1411 W. 31-nd Str*« 
T*l. J«xk««U 4»»1 

CHICAGO. LL4.

DR. A. A. ROTH*.
IIuhb* dj tojo tr eduranta-

Sprt'IJ*Hrt«. RiHrfKt- tjttfkv 
talku ir »1MJ • 4iwh.|»*>| Htv

OflKMt a»l Ni. Raklrd M.. Vhkacu 
THmIoom tMvivr MOS

taiid* ii AtaLvkitr VAi-AMias: in—U n to 3—« r*
S. tfd&jh Avc. g

--------------------------------------- --------------- ( 
Talafoo** PuUiaas 44

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS III 

cnmmaAs 
Ofl*** 1111* Utohl«M> Am. 

Adynoa Iki » tlryto — 1 Iki
1 po pirty — 4.14 Iki 1:10 *atar«.
Nodėllotala nuo 14 iki 11 llryto

—
K

>—.............................— .......................
T et bnrur 2441

Dr. C. Z. Vezelis
IJITILViS D ĖMUSIAS

Vulttazloa.: mra • ryto Iki » vok. 
N«dH)otul« .ulartm.

4713 NO. ASMLAXX> AVKMIK 
aro 47-u» GaKA*

DR. S. MIKELIS
I.ILTt'VB ' 

i.YnVTCMAs III (tmU KUAS 
ems* 3- 
SK2 Kv. H*b«nd trtr.

MM* 4 ilw 11 «»»( MUM S | ‘ •* •*-.•>'Jtf’ -HiB

4712 M* J ul*i.d A«oKu**.
V*U ■ HM Iki » W
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Stato LIET. TEAT2. KLIUBAS “LIETUVA”
' ‘ Toįvn of Lake į

I

Šešių veiksmų devynių paveikslų drama

Ned. Sausio-Jan. 11, 1920 >
C.S.P.S. fSchool Iiall> Svet, 4758 Honore gatv. ■
Durys atsidarys 6 vai. vak. Pradžia’7 vai. vak.

<iF.RiUAMIE.ll: — Ka« norite pamatyti gražų veiknlų tai meldžiam alsi- K 
lankyti ant •'Kantri Alena” taigi ne vienas nepraleiskite nepamato šio pui- gg 
kana veikalo. Po perstatymu šokiai prie puikios mimikos. ■

Kviečia Teatrališkas Kliubas “LIETUVA.’*

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillf

CHICAGOJE. PRANEŠIMAS.
II___

KATMIKIŠKOS ŠVENTAS

--------------------------------- -------- -a 
SUSIRGO 5 FEDERAT.TAT 

VALDINI**. A A.
Šeštadienis, sausis

Sv. Agatonas.
Sekmadienis, sausis 

6v. Hyginas.
Pirmadienis, sausis 

£v, Taliona. kank.

10

11

12

d.,

d

d..

MOTERYS POLICMONĖS 
REIKALAUJA DIDĖS 

NIŲ ALGŲ.

Nori jos gauti tokias, 
vyrai.

kaip

Chicagoje ym 29 moterys 
poliemonės. Jos nutarė miesto 
tarytoje pareikalauti, knd 
jom* nlgų butų mokama tiek, 
kirk mokamu vyrams polic- 
maaama. Nes ir jos turi vie
nodas priedermes ir jas lygiai 
paliečia pabrangimas pr« gy
venimo.

I’olicnionės pasirinko M r*. 
Imlu Bnrt pagaminti peticijų 
tarytai.

Tame intariami suimami radi
kalai.

Frdvrniinm buste anų dienų 
įtaiga Mt-irgo T<>ixdnry*tė* 
departamentu biuro viršinin
kas Bronium. ju suims Jolm 17 
metų. Broniui no asistentas 
Rooncy, agentas \Villi* ir gu- 
neralio šalies prokuroro asis
tentas Creigbton.

Visi jie susirgo savo ofi
suose. I’nkvieti gydytojai, ši
tie ant greitųjų nvsusvkė prie
žasties.

Kalbumą. jog jutų,
kokio- nors ligos perais 
krėsti siinr«*štindi ir biure 
klaustncjnitii radikalai.

galėjo 
už- 
iS-

PAŽADA DIDESNES ALGAS 
MOKYTOJAMS.

Chicagos viešosioms 
kvklnms itnn tmkti mokytojų.

mo-

šiandie paprastiems polic-Įkaip vyrų, t^ip moterų. Pau
monani* mokama per metus‘gelis moterų pameta mokyto- 
81.81ML gi pulirniončms $1.- 
44t).

Motery* turi pilnų tilisų 
reikalauti algų vienodumo. 
N<* tie visi, katrie šiandie 
myli perdaug šaukti apie mo
terių lygiateisę, tegu savo dar
bais parodo tų užuojautų mo
terims. Tegu paliudija, jog 
jų kalbos nėra tuičiof.

Čia taigi ir vėl jiasidaugins 
miVstui išlaidos.

jiįvnsio*. »<•« ]M>n»iHxni jom* 
nioknnm. Ieško pelningesnių 
nxsiėn>inin.

Dvi to mokyklų superinten
dentas Mortanson paskelbė, 
jog trumpoj ateityj mokyto
jams algos busiančios jiadi- 
dintos, nežiūrint to. kad mo
kyklų fonde turėtu įvykti de
ficitas.

DIDELĖ LĖKTUVŲ PAKO
DA.

ORINĖ PA6TA TARPE CH" 
CAGOS IR OMAHOS.

Galima pamatyti visokios rų 
šies mašinas.

Anų dienų pradėta oru ve
žioti |mšta tar|w Chicagos ir 
Onialia, Neb.

Cžvakar lakūnas Sinitli iš 
Chicago* lėktuvu išvežė kelis 

pašto*. Kelionė 
keturias valnn-

Colisruine atidaryta lėktuvų .
šimtu., 
užėmė 
das.

Tuo
buvo išskridęs lakūnas Nutter. 
Bet šitam nepavyko atskristi 
Chicagon. Sugedo lėktuvo mn- 

l»(, šinvriju ir turėjo jis nusileidi 
tie* Mrinroe. lou*n

svarų 
apie

paroda. Sugatamta įvairiausios 
rųšies mašinų, didelių ir ma
žų. Eksportui ir lakūnai ve- 
teranai aiškina publikai apie 
lak ui iv.it ę, npie lėktuvus.

Parodn atidaryta oficijn- 
liai paties gutarnatoriaus 
lx>wdrn sausio s dienų. I 
4 ■ ■'8- '■ . .- — — - -- - -latMMJMSV, ^UI»VI Uitis*! IUU.- 
Imis kalbėjo keli oro veteranai

Curtiss I
pristatė net penkių rųšių lėk
tuvus. Kaikurinis gulimu *kri- 
«li su keliai.*- ptumžierinis.

Kito* tanpmujos pristatė pn>kir'|oniip kajS
laipput p. kebas rųšis mašinų.

Publika Inbm «ngeidanjn- aU(lvli^ doVunuk 
lėktuvai*. Skaitlingai lankosi.1 
Kompanijos dirlslinn lėktų 
vu* punluoti žmonėms taip, 
kaip automobilius.

šiandie lėktuvui yra dar 
perbrangųs, kad juos galėtų 
įsigyti bile kiekvienas “spor
tas.”

Bet juk pirm keliolikos me
ti ne Kiekvienam buvo piiei- 
rninii ir antomohilisi.

Gi šiandie... ..I
Taip truuijHjj ateityj bus *r.l 

su lėktuvais. Kompanijos pa- 
įlarys didelius pinigu*.

Pemiai lėktuvų kom pa n’ joj': 
pardavė apie 1,000 lėktuvų' 
pri'■a tini eta* žmonėms, ftjmet'

pačiu laiku iš Oinalin

•.4 U«l

kompanija parodon NŪSIMAUDYMĄ PENK 
TUKAS.

Miestus neturi pinigų užlai-

tukstan&ai.

t

“Draugo” Bendrovės šeri- 
ninku susirinkimas bus utar- 
luukc, Gausio Z vi d., lilZU m. 
šv. Kryžaus par. sveta’nėje. 
W. 46th ir So. Wood St., 
7:00 vakare. Chicago, III.

“Draugo” Valdyba.

v
Rengiamas-

IŠ CHICAGOS LIETUViy 
KOLONIJŲ

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO SUSIRIN

KIMAS.

L. R. Katalikų Vienybės 
Centro susirinkimas bus antra- 
dienyje, sausio 13 d., vakaro. 
Dievo Apveizdos parap.. hvo- 
tuinėje, Chicago, 111. ši* susi
rinkimas bns pirma* |>o seimui 
ir užjat svarbu*. Tikilhasi 
skaitlingo atsilankymo atstovų 
tai atstovių iš visų skyrių ir 
draugijų, priklausančių prie 
šios orgniii7.ncijos. Taip-gi 
kviečiami katalikai veikėjai bei 
veikėjos.

Centro Valdyba.

lė BRIGHTON PARKO.

Pradžia 7 vai. vakare.

Lietuvos Vyžių Chicagos Apskričio Choro 
Nedėlioj, Sausio-J an. 11 d., 1920 

ŠVENTO JURGIO PARAPUOS SVETAINĖJE,
32ro Place ir Auburn Avenue

ĮŽANGA 35c. ypatai.

šis vakaras Ims vienas iš gražiausių, nes jame grieš. puikiausia orkestrą prie kurios nenorėdama* turėsi šok
ti. Apskrifio Choras visuomet surengia geriausiu* vakarus nes j juos atsilanko Chicago* jaunimas. Tajigi nepraleis
kite šios progos ir atsilankykite, o tikrai busite užganėdinti.

Nuoširdžiai kviečiu tisus
88E 3 E

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras.

" 8 -B------------------------ 4“

I

m

a
kylame -usirinkinu1. *ausii> 
d.. npknllM-ta daug dalykų. Iš 
Silkino rengimo komisijos ra
portų, kuris bus sausio 18 d.. 
|msir<xiė, knd viskas yru daro
ma. kad tik kogeriauria pavyk
tų. Veikalų ‘‘Rylų l’ylis” kuo
pos rezisorė tikisi gerai pa- 

j stntvti. Neliekit fili, kad ir kitų 
Chicagns kolonijų sųjįmgiotės 
prijnustų savo atsilankymu į šj 
20 k p. rengiamą j» v»»k«rą \'««« 

Į veikalas “Rytų l’ylis” yra ta- 
jgalo grąžos, ta to Chicagoje 
dar. nėra loštas. Vaknra* yra 

■ renginuins ant Toun of luike
C. S. I*. S. (Si'hool llnll) sve
tainėj,

I Ant galo susirinkinu* kalbė
ta apie L. R. Kryžių. Beveik 

; visos sųjungictės susirašė ir 
[lasižadėjo pašvęsti vienų va- 

’ karų savaitėje ir suėjus j kro
vų megzti sviilerius.

irnniiri, e
toje imt| V“ho 

p v ūži tui n vilui i! f-‘‘------
>. I . r*, i . *. . . .

IS NORTH SIDE.

Samdo 18 d., š. m^ North Ri
dės draugijos bendromis jiego- 
uiis rengia didelį tiulių ljilula- 
ringoMoa Sujungus naudai, ku
ri nipiunsi nnt nuosavos žemės 
pasiūlyti prieglaudų ir surink 
ti jon visus tėvų netekusius 
vaikučius lx*i ta glolsm palik
tus senelius.

.Vietui tautos n«mia labdary
bę. Lietuviai ir-gi suprato rei-1 
kalų rėmimo jo* prakilnios,, 
Kultūrinė* įetaigo*. |

Atai North Sidėg visos lietu- > 
vių katalikiškos draugijos, kad ' 
padaryti daugiau naudos l^als 
daringai Sujungsi, susidėju
sius rengia balių. Tod*l kvie
čiamo North Kidės lietuvius at- į 
silankyti ir j>aremti tų gražų Į 
darHj. rasirodykim, kad maža 
North Sidės lietuvių kolonija I 
labdarybės reikalais pralenkia

Centrai! drabužių 6 skrynių*) į 
I ir už nuvežimų jų nnt stoties 
$20.00.

l’ž spaudos darbi) “Drau
gui’* $5.25.

l’ž krasos ženklelius ir tt. 
50c.

Viso lota $25.75.
L. R. K. rėm. 32 sk. 

Valdyba.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

J

Smetonoi reni pritaikinti altiniai 
bus paJrnrvinitnii dėl Juwt> aklu. 
Kukui e L lu kenti buo aulroa iluu 

Įdėjimo, kuomet rtUd.a llcjėd 1 kru 
•ta ki'oi.»«t akultal ar iittvi ar ta
tai. tai tiionu-t >rn lenkia*, kad 
rr«k|a luma tikini" Mano 1* metę 
pat] runai pndu«* J ūma zerlnuala 

ij palnrnnvirua ui prieinama kaina 
net taip tamsi nt l IM *1 a*.

JOHN SMETANA 
Akių SpedjalisUs

1801 S. Ashland Av. Chicago 
, ' >«aaaahuu Mrtilktamaa dfkal. 

KaMipa* tS-U» ratvė*.
I 'l-«ioa luboa aira 1'lalt‘o aptlrkm. 
k KamtiarO 14, U, 11, 11 lt 11

T*noMt»- j mano parino.
Valandoa: nuo T vai. Ikryta ihl » 

J vai ratam. PancdėlLata. Scrado- 
> mf» Ir Pctny-'loinla.

PRANEŠIMAS STOCK YAR 
DŲ DARBININKAMS.

Ir vėl gražus veikalas scenoje.

Nesenai brightonpafkiečiai 
ir townoflakiečini tai kitų kolo-' 
ui jų lietuviai turėjo progos 
pumatyti scenoje gražų, patri- 
iotinj veikalų—“Sibiro Žvaig
ždę.’’ Jų vaidino K Vyčių 3G 
kp. artistai-mėgijni. režisuo
jant p-niai Z. Sakalauskienei. ,

\ I.-. .1., i. l..j, |MI| ' nh.. ..uungietė.! <ir»žy. ....
etnini je t v C S P '’^'”nnymiii! Stiprinkime jir-*J»r dideles kolonijas.

(SiIhmiI Hali)'ant’ Tuun «f|^ irjlarli.u.k.iuės tėvynė* taj 

Lake, vėl rhicagieriai turės į 
progos pamatyti gražų veiknlų. 
tano pirmų sykį dnr Chicago 
h*, irelodraiiuj dviejose dnlyse 
— -Tarp Dilgelių Rožės. Pirmų 
dalia to veikalo atvaidina lie
tuvių sis i iečių Lietuvoje gyve
nimų, gi antra dalis amerikie- 'tt'kys metinį *nsirinkimų baž- 
čių lietuvių gyvenimų dar tais rytinėj svetainėj sausio ll <1 
laikais, kada lietuvių tautinis ,Um Kųojau P" mišparų.

Kviečiame nnrius ir nariu.•uisiurat imn* nebuvo nncštai

• r* v —w ••• * IIIKJ 
kvti viešąsias maudykles, ku-^į,., 
•••m i. viu/ktoA.' «»tn L

Idienomis galėdavo

1
9

Dabar miesto tarytas li
cencijų komitetas rekoiucn- 

’’ duoja nuo norinčių mandyties 
'imti nor« po penktukų Tai bu
siu už muilų ir rankšluošcius.

CHICAGOS DEMOKRATAI 
TURI NESMAGUMŲ.

organizacijos labui.
Ateikite visi!

Rengimo Komitetas.

16

Z. Sak.
U BRIDGEPORTO.

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. Atskaita L Raud. Kryžiaus 

rėmėjų 32 skyrio.

Viri vyTai ir moterys, dir
bantieji 8tock Yanluoae kvie
čiami susirinkti sausio (Janu- 
ary) 11 d., 1920 m. J Sv. Jur
gio parapijos svet. (32rn pi. 
ir S. Auburn A v.) 2 vai. po 
pietų. Bns kalbama, kų dar
bininkui turi daryti, kad kam
panijos negalėtų sumažinti 
ateityj<* užmokosties, bet prie
šingai. kad hut galima suras
ti budus, kaip padidint alga*, 
ir pagerint garta sųlygas. 
Bns geri kalliėtojai, kurie da
lykų išaiškins. l*riguiintieji ir 

i neprigulinti prie unijos pri- 
I valote atsilnnkvti. nes tni yrn 
jūsų

Labdaringos Sujungus 4 kp.
Nuo rugpjūčio 1 d., 1919 m., 

t. y. nnh susiorganiutviuio aky-' 
rio iki sausio 1 d., 1920 m. in- i 
ėjo $240.98.

užduoti*.
Kviečio
A. M. O. & B. W. of N. A.

A. F. of C. Local 257 1

BONU8
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

1'aiuųsin n F221^3..
Skyriaus ižde nieko r'-Iiko. j 
Išlaidos: už p-rsiuutjinų I

I
pakilęs, kada dauguma atko-Įtaipgi nepriklausančiu* dar] 
liuvu ių iš Lietuvos visų kmv<> 
liuoalaikį ir uždirbtus pinigus gari** nariui inefiti pažadėtum 
prnieir.dnvo saliumuoM*. Ka* iš mokestis ir dalyvanti susi
mų^ nenori*!ų pamutvti praei- rinkimuose.

Amer. lietuvių gyveniniu. 
Gi ši melodrama ir atvaidins.

Kuopos 
taušku* nė, 
«lu. kad ir šį veikalų atvaidinti 
taip, knip 
Ir tikisi nenuvilti publikos, 

i Veikalas nėra ilgus, tui utąi- 
lunkiusivji turės gražaus laiko 
pašokti, pažaisti ir pasiimk-1 
nninti, ypač, knd tas aodėldie-! 
uis bus .paskutinis prieš gnv> -1 
nių.

lh- to dar !M) meti) amžiaus { 
lietuvis senukas papasakos: 
kaip lai senovėje Lietuvoje 
’.»uU.

atsilankyti. Kviečiami taip gi

|

Chicago* de mok ratus pu lie
tė nosmntmmas. Jie tikčimi.
kad šįmet nncijonnlė demo
kratų jmrtijos konvencija į-j 
vyks Chicagoji*.

Bet naci jonu lis partijos ko
mitetas konvencijai pasirinko 
San FrancL*eo.

Nacijonalė republikonų jiar- 
.LJo* kwMV«iu'ija užiad įvyk* 
Chicagoje.

rezisorė. Z. Saka- 
visa* pnMnngas do-

“Sibiru žvaigždę."

Kviečiami taipgi idėjinių 
arba pašelpinltj draugijų at
stovai. Katro* - draugijos dnr 

į nėra priridėjnaicįk prie rėminio 
Imbdarytas, kviečiamo* prisi- 

idėti ir atsiųsti atstovus. 1J- 
įkima* našlaičių svetimos! prie- 
giaudo.se visiem* nnu>u pri- 
vulo rūpėti.

E. M.,
Nntnrimų Raštrntnkn*?.

16 TOWN OP LAKE.

Korespondentas.

Iš Mot. Są gos 20 kp. veikimo, 
išins kolonijos sųjungietės ne 

juokai* pradėjo AikStia rodyti 
J savo veikimų. Pastarame lai- 

_ _____s'" :

Dr-jos ftv. Elzbietos imiv* 
prašomos sunešti visus išpar
duotu* nerijų ii kivius mmmLc 
ne vėliau 5 vaL vakare.

Vakaras hua nedėlioj, sau-^ 
rio 11 <Ū 1220 m. J. Skis 
rio svetainėj, 4523 S. W 
Si. — - ’

1

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame uf žeruisuaų kainų kur kitur taip negaliai 

Mašinėlių laiškama drukuoti ir ofiso durtam* yra naujau- 
■ras mauua. uuoikum vnoiuua iBikruuuun, iicūuM, Ūltlbi- 
aire ir deimantiniai; gramafonu* lietu v3kaia rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir pnuiikų išdir- 

starų ir kokių kk rdkia. Dir-
iu geriau

bume visokias ženklus draegyvlčma. taisorue laikrodžius ir 
ališkus instnunentns aisakanŠai

Steponas P. Kazlanski
So. ASHLAND AVĖ, CHIOAGO. ILL.

Icidc

giaudo.se
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