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A dm. Kolčakas paoėgęs?

Pranešama, kad pabėgęs adm. 
Kolčakas.

valstiečiai rytinėj

UKRAINŲ ARMIJA PAĖ
MUSI ODESSĄ.

METAI-VOL V. No. 26

Tu* 
Kol-

yra

lingu aukso, kurs turi but ve
žama* tuo geležinkeliu, 
auksas priklauso adm. 
ėako valdžiai.

Tuo taqiu bolševikai
nusprendę to nnkso nepraleis
ti j rytus nuo ežero Baikalo, 
kur auksas nežinomoj vietoj 
lnikomns.

Tolinus dejiešoje pažymima, 
jog gen. Semionovo *pėko* su
mažėjusią“. Nes apie 2.000 ka
reivių dezertavo. Ir sakoma, 
jog adm. Kolčako puolimą Si- 
lierijos gyventojai sutikę kai
po faktų ir jau palinkę pripa-

Vienna. Austrija, sausio 29 
(suvėlinta). — ‘Vietos ukrai
nų spaudos biuras gnvo žinių, 
kad ukrainų armija, vadovau
jama generolo Pavlenko, paė
musi Odessą.

Palaikyti mierte reikalingą 
tvaikų suorganizuota* komi
tetas, kurin ineirui ukminai, 
turai ir žydai.

Tas komitetą* tvarko admi- tinti holšeri kurną, 
nirtracijinius reikalu“ ir pn . ... _ ,

. • Apleido Derbentrūpina gyventojam“ reikalingo y
mairtu.

Monoiuiu. Hawaii salos, 
aaii“io 31. — Vietos japonų 
laikraštis gavo žinių iš Tok y o, 
kad admirolui Kolėakui pa
vykę pals-gti nuo revoliucijo- 
nicrių Irkucke. Ir šiandie jis 
slapstosi Mancburijojo.

Kitoje depešoje sakoma, jog 
Mjcijnlirtai rovoliueijonieriai 
Irkucke to miesto valdžią jmi- 
vedę bolševikam*.

>**#«

PriašlioUtevikinėti spėkos bu
vo priverstos apleisti miestą 
Derbent, vakariniuose Kuspi- 

*jos jūrės pakrašči uu;-:-. a 
]>ran«*iu>o iš Maskvos.

(Derbent yra apie už 70 
įmyliu pietrytuosč nuo Prlrova- 
ko, katrą lomi.“ dienomis užė
mė bolševikai).

Bolševikai rako, jog rytinėj 
Siberijoj sukilę valstiečiai Ir 
užėmę aukso kasyklų laukus 
Nikolajevsko apylinkėse. Val
stiečiai pasidirbdinę apkasų 
visam Amūro distrikte.

Išilgai geležinkelio vakaruo- 
se nuo Irkucko, anot praneši
mų. bolševikui susilaikę nuo 
briovimosi. Nes pasirodė dide
lių sunkenybių pristatyti jų 
kariuomenei reikalingų daiktų 
ir provizijos.

Gen. Yudenič paliuosuot&s.

Gauta pusoficijnlių žinių, 
j«ųc suareštuotas Evtonijoj 
gen. Yudenič jau paliuosuotas.

Iš privatinių versmių suži
noma. kad gen. Yudenič pa- 
linosnota“ pnaidariiavus pran- 
ruzų ir angių imtontotams 
Estanijojr.

VOKIETIJA BUSIANTI PRI 
IMTA TAUTŲ 8ĄJUN- 

GON.

DARBUOJAMASI SUGRĄ
ŽINTI SOOIJAI.IS.

TUS.

DAKŠLUOTA ŠILTINE GRU- 
MOJA EUROPAI.

Nerimauja S, V. Farmeriai
Buvęs kaizeris nebus

v mos.
teisia-

Nieko

i Londonas «au*kn 31. — T«n- 
M1 p.iluU, KUU U4 liljų SUV1U- 
čių lamdone bus atnaujinta* 
taikos konferencijos susirinki
mas. Ir pirmiausia bus tarin- 
maąL tautų sąjungon priimti 
Vokietiją.

Tasai rumanynuu dar pir
miau buvo pakeltas. Ir tik at
einančiame suvirinkime 
biif; aptartas.

Negalima be vokiečiu.

Kaip prancūzai, taip anglai 
jaučiasi, kad tautos sąjunga 
be Vokietijos bus, taip sa
kant, nepilna ir neturinti už
tektinai spėką.

Priimti Vokietijų sąjungon 
reikia dar ir todėl, kad susti
printi jos demokratinę vyriau
sybę ir pakirkti vi«nkią vil
tį vokiečiam* monarch irtam*, 
katrie nerimauja su tikslu su
grąžinti Vokietijai sostą.

Pagaliau* tuo žygiu nori
ma Vokietijų atšalint i nuo

bloga prieš juos neat-> 
randama.

Alb&ny, N. Y., sausio 30. — 
Po didelių tiukšmų ir tardy
mų galų-gah- pusirodė, jog 
prieš prašalintus iš legislatu 
ros penki* socijalislus atsto
vus nieko neteisėto, kaipo 
prieš asmenis, ne*u~.;ndnmu ir 

j lodei patu veikti ju«. visit“
Jb> ‘sugrąžint i Jegislaturun. Tame 

įveikime svarbiausių rolę lošia 
įlegislaluros atstovas T. lloo- 

. . scvelt, mirusio pulkininko sū
nūs. Jis vadovauja tiems, kpt- 
rie srovi už sugrąžinimų sn- 
eijalirtų atstovą.

giminiavhnosi su ru«nj holševi ’ 
kais.

Pasitenkina Olandijos atsaky
mu.

VOKIETIJA NEATSISAKO 
NUO AUSTRIJOS.
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Bolževikai pagrobė 8 S. V. 
oficierus.

-Londonas, sausio 31. — Išl 
Barbino Daily Muil kore“|»n- 
denta.“ praneša, jog yra mnno- 
nm, kad bolševikų ninkosnn pa 
puolė 8 Suv. Valstijų ir 2 An-j 
gi i jo* ofietarai.

Jokių smulkmenų upie tai, 
itrjmduudnnia. Tik pažymima, 
kad ta* įvykę vakaruose nuo

(Gal čia kalbama apie pnė- 
ndmą Amerikoniškų inžinierų. 
Bei lie, kaip pranerta, jau 
pelinoeuoii).

Aps&ugojamas auksas.

DepeLfjr i Baily Muil pra-; 
nešta, knd Ki.GOO čekų-elovakų 
kareivių pank! 'ista išilgai 400 

įmyliu geležinkelio vnknnioM* 
mtn Irknrko. Jiem“ Įsakyta  ̂
“augoti 20,000,000 svarų rter-i Clricaguė* išnaujo pasidau

gino žmonių mirimai nuo in- 
fluenzo*. Tnd sveikumo komi- 
rijonierius Dr. Role it^,r. pn< 
kclbe pari-dymą, kad uždrau 
džiami viešieji laidojimai in- 
flumzn mimsių Žmonių.

LaidujimuoM' gali daly vau-1 
ti ne dangisn. kaip dešimt“ 
asmenų, artimiausių nnhašnin- 

1 • • « • au gitlHUių.
Mirusių nuo ipfluenzoe lavo

nai neturi but lankomi žmo- 
eią; kerštai “« taranais neturi 
but nešami bažnyčimna. įsa
kyta net grobininkam* valant 
tavu&ą j kapina* neuuti Jau- 
gina kaip aestint) iyactopj. m,ui 

Tu&I jUtfėd.VAaa tai bui Jį?

UŽDRAUDŽIAMI VIEŠIEJI 
LAIDOJIMAI MIRUSIU 

NUO INFLUENZOS.

PABRANGSTA DUONA.
Su tiko pirmadieniu, vasa

rio 2, (Tiicagnje pabrangina 
mu durnu* vienu centu dau
giau pusei svaro ir svarui. 
Puri* svaro kepu! i ukui bus 

11‘U (O-
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Stockholmas, sausio 31. — 
šveplų niediknlė taryba prane
ša, ioir Pnbaltiinrf vteS’-sdsnee 

.IT ta-UKiJuj mui UjX-HClKsll dll- 
kšluoto* šiltinė* epidemija.

Narvoje ta epidemija serga 
4.6o(l rusų kareivių: IVeaenber- 
go 3,301) ir Ziegvlkuppel 2,000 
kareivių.

šiltinės epidemija grūmoja 
visai EurojMd.

iiiiimiiiiiiiniiiiimiiiiiimmmiimiiiiin 
IŠVISO UNGARIJ0J NUGA 

LABINTA 27 KOMU 
NISTAI.

FARMERIAI GRŪMOJA SU 
MAŽINTI PRODUKCI

TA

Dvi tų ir kitų priežasčių far- 
inorini dnug nukenrih. Ir •Iau-

450 komunistų laukia bylos.

Budapeštas, rausiu 31. — 
Sausio 28 ryte čia sulig teis
mo ištarmė- nugalabinta trys 
komunistai (liolšovikai tero- 

— Vo- ristai). Tud iki šiolei bus iš-Berlyną*, sausio 31.
kietija tikbi greitu laiku į-

įstoti tentų aųjungon lygiomis Nužudė du ukrainų oficieru. 
teisėmis su talkininkui*. Kuo , 
met tau bus atlikta, tuomet 
Vokietija per tą sąjungą ims 
darbuotiem prie rara šalies 
prijungti Austriją.

Nes Austrijoj gyvena vokie
čiai. Vienaip jie kalba ir min
tija sn Vokietijos vokiečiais

viso nugalabinta 27 teroristai.

Sako, jie perdaug ižnandojamL
Ne* neapsimoka l'armų užlai
kymas ir sunkų* darbai, suriš
ti sii maisto produkcija.

Kaitinamos darbininkų unijoc.

Tad 30 nuoš. fermerių ntra- 
kymiiora paštų <le|Mirtamontui 
pažymi, jog ateityje jie neds- 
t engsią didinti produkcijos 
fenuose. Produkuosiu lik *a’L

Gi žymi dali* fermerių ./ 
ko. jog jie pamertą farnia-*”• 
eisią j miestus, kur yra h’ . 4
vrsnis pragyvenimas. kur dilia*

■

I
Kiek žinoma, buvę* kaizeris 

nebus ieiriamas. Prancūzija 
pagalinu“ tam galutinai paai-. 
priešino.

< Kandijo.“ atsakymas pra
džiugino Anglijos vyriauobę-ilnflurmtor siautimas, praneša- 
Ncg protu jeras Lloyd George j ma* # 23 valstijų ir iš Coiutn- 
išpildė pažadėjimus savo rin- ' 
kikams. Pirtn rinkimų jis sa
kė, jog pareikalausiąs išduoti 
kaizerį, (r buvo pareikalauta. 
Bet kiti! Olandija atsisakė iš
duoti buvusį kaizeri, jin tame 
nekaltas. Tai 
reikalas.

Kas tolia us

Parakojanui, 
talkininkų žygi; jau nebus O- 
landijos reikalauti išduoti bu
vusį kaizerį. Bet bus dedamos 
]mstangos, kad Olandija kai
zerį taip atvienėtų. idant jį« 
neturėtų jokių betarpinių su
sisiekimų ra Vokietija.

Ytmč bu* naioikutnntm ksd

VISOJ ŠALYJ SIAUČIA Df
FLUEJTEA

jnu Olandijos

bus daroma.

jog sekantis

|buvusinni kaizeriui jokiuo bu--r ‘ -■ . —

Iš pastarųjų trijų buvo 
raudonos gvardijos nariu — 

ir Teretai. Liepiant 
diktatoriui lleln 
nužudė dtų ukrui- 
Nužudytu. Im ta, 
anųdviejų lavonu

Washington, rausiu 31. — 
Paštų depiirtamentas šalie* 
fermeriams (ūkininkams) 
pinu kirk laiko buvo išsiunti
nėjęs |uikhiiisimn“, kokiuo 
laidu atpiginti šalyje pragyve
nimą. Klnusimtmse visa svar
ba buvo atkreipiama j vieną 
svarbiausią daiktą, kokiuo bil
du atpiginti nuristą.

Šiandie paštų depnrtainen- 
ta“ jnu gavęs apie ntra- ginu uždirbimą,
kymii iš 20G.B0O išsiųstų j įvai- 
riu* žemdirbystė* centrus.

Ką sako farmeriai.

Didžiuma farmerių ravo
Mtkyum<»-<* tik nusiskundžia «ini migšta“ kaina* visokiems 
prieš savo blogą stovį. tarpininkams.

štai svarbiausieji nusiakun- Daugeliu farmerių nž maisto 
'b’tmi. brangumą kaltina daugiuusi*

1. I'erdnug dideliu pelnu*,ferhininki) unija*. Daugelio 
naudojasi tarpininkai, tv. tie. darbininkai imr< užmokėk 
katrie su|a*rkn nuo farumrių ti^ tokia*, kokių tikrai jie ne- 
maistą ir šitą jNii'diiodti pirk
liams.

2. Karmose (ukė.*e) truksiu

Furmeriai tvirtina, jog jiem« 
-kiiiidu darosi, kuomet jie sa
vo produktus turi jairduoti 
kuopigiansiai, gi produktų sn- j 

«t- vartotojai miestuose moka bai

uždirba.

14 vai. darbo ui SI.

Washington, rarnou 31. —

hia diat rikto.
Vi**»j šalyj sausio 24 d. buvo 

27.241 sergančių.

įI‘vi jįv'Vtr

| žinomam
Kun. jiedu
nų oficieru.

j apiplėšė ir
•įmetė Dunojun.

(tfieieru I
kad jiedu esą prieštariševiku., ir diingina-i

Daugelis laukia savo eilės.

Trečia*!* nugalabinta* buvo
luidislas Szatnuelv. Tai broli“
kitų dviejų turtingų Szarnue lJM,r knr}a> lt|lhj fur.

« ■ k**ra *a • ■ *w 1 / Imt «*•••**■*■ 1 *

■ Imbininkij ir nelengvu ju \ i« im- fnrmery* iš W!ri!ė 
giluti. Paaugusieji fermerių auter, Mu^ rašo, jog jis kav-

buvo inturinmu.|vaikai atsisako dirbti fanno*<- de-Tt vorams metu dirba po 
Nes valandų ir ąžtlirhn^yu^f 

noje. Kad tilo tarpu iniertOn- 
-<• darbininkai gauna tokius 
pinigu*, kad nežino net km*

........... .. ......-i į miestus.
imiestiiuM* jie dauginu uždirim 
ir turi daug lengvesnį pragy- 

j vi-nimą.
3. Nėra tinklinių ngeiiturų. juos padėti.

Puštų departamentas fnriiru-
jly S-Jo broliu taip-|Mt kmun, menam* tiesiog (betarpiai) mi- luujn tuos fermerių atsakymą* 
nistu, paaidare gulų, kuome. I uiairto suvartoto- ir indtioda senato žemdirbys-
• • • • • •••»««« *liolševi

PASIŲS SPBCUALĮ PBO 
- KUROBO ASISTENTĄ

Washington, sausio 31. — 
Chicagos delegacijai čia pa
žadėta kuoveikiaus Chioagon 
paniurti specijalį prokuroro, 
asirtentą au tikslu putraukti, 
teisman profiterininku*

Cngarijoje pasibaigė 
k u viešpatavimas.

430 kitų teroristų laikomi 
į kalėjime. įraukia jie teismo už 
i savo darbus.
I

| J”1*- !ė« komitetui.

—

GAL PASIBAIGS G ELE 
2INKEI.IEČIŲ STREI 

KAS.

SAU8I0 31. 1920 M. Ko nori &ele*takeliečiai.

Chicago. — šiandie ir. tur
būt. rytoj gražu“ orus; rytoj 
kiek šilčiau.

iTHINGS’THAT NEVER BAPPEN
By GEKt BYfiNES

Vyriausybė su astuoniomis 
valandomis darbo sutinka.Tur- 
but, sutiks ir au tns'iuoju 
darbininkų reikalavimu. Bet 
atsisako didinti darbi ninkamu, 
užmokestį.■

Veltui važinėja.
Vyriausybė tvirtina, tūid 

i laba r ji -u geležinkeliai* tu
ri dauginu 5(M),(KMI,000 lirą | 
(normalini $100,000.000) nuo
stolių. Padidinus gi nžmokes- 
tj, (mdidėtų nepriteklius.

Darbininkai aiškina kitaip. 
Sako, reikia geresnės valdybos 
geležiu keliams. Paskui reikia 
parėdyti, kad geležinkeliai* į 
veltui (dykai) nevažinėtų 
“JMIM’ Italijos”. Tuomet ge
ležinkeliui duotų dur ir pelnei.

Aiundie veltui geležinkeliai* .* 
važinėja |iarlaniento atstovsn 
jų šeimynom ir kiti vaidinti 
kai >ii savo šeimynomis. Vi. 
pntijo* dnrbininkRms v
nėjima.“ sumažinama* G4» nuoš., 
knroiviams ir laikraštininkams 
73 nuoš., ir tt.

Rymas, sausio 30. — 
Žinkeliečių streikas dar 
sibirigė. ta-1, turbūt, jut 
sis rytoj, ar gal artimiansio- 
niis dienomis.

Ministerių kabinetas tarini 
su streikininkų vadais. Pada
ryta. sakoma, santarvė. Ir pra- 
nešta, knd straikąs kn* va- 
landa gnli pasibaigti. 
Streiką* duos gerų pasekmių.

GeležinkelifM'ių streikas, ku
riam vndovauja duugiausin 

I noviju lietai riidiknlni, duos ge- 
I ’ ’

I

Gelv 
nejMi- 
baig-

du nebutų leista sugryžti Vo
kietijon.

Galiniu* daiktas, kad talki-t 
ninkai Olandijai pasiųlys bu
vusį kaizerį laikyti kuotoliau- 
sia nuo Vokietijoj, rubežių ar
ba jį perkelti į Olandijos ry-, 
tinę* Indijos.

Bet ir tas prigulė* nuo O-Į 
londijos norų.

Duodama vėjo Amerikai. I

Anglų žurnalas “Jolin, 
Bull” duug vietos pašvenčiai 
užsipuldinėjimams priol Suv 
VaiMijaa.

Sako. Suv. Valstijos karėn 
stojo dol pelno ir dnng pel
ne. Dairai, kares meru per tre- 
jis metus Ruv. Valstijoj luke- 
riavo katra pu«ė pasirodys 
’tiprvnė. Pagalinus pakilo 
ir stojo pergalėtojų pusėn su 
tikslu paripetoyti.

Paminėtas čia žurnalas yra 
labui nešvaru*, dsmagogimt.' 
_ . potaikaujo —■< I 
Sitų yra daug '

>• MVMMĮ

►varo — 16 Ir 17 centų.
To negana. Ir pati duona bus 

menkesnė., rūšies. Nebu* taip* 
balta, nes bus vartojama 50. 
nuoš. miltų menkesnės rųšies.

Apie tų taktų jau paokelbc 
duonos gaminimo 

vh’sns pabmrgo- 
ponija* negalinčk* turėti .pildoma* ligi paskelbimo at-

rų pusekmii) šalini. 
Svarbiausias daiktas tai tas. i 

kud šita- -trvikas jau žymiai 
iit.“ilic|s* į įsigalinčią socija
listų partiją. Pabaigoje |M»rti- 
ja ture* .*u*kilti'į dalis. 

Dešinioji socijalistų |mrtijo* 
srovė prieštarinvo geležinke
liečių strrįkui. Visit- laika“ 

ipriritinosi ir porinmentn at
stovai socijaltstai. 

Tad jau aiškus socijalistų 
pasidalinimas. Pasekmėje bus 
uoudus visuomenei, jie* soči- 
jabstams puolunt dar labjaus 
sustiprės kataliką partija.

Ko darbininkai nori.

Geležinkeliečiai reikalauju: 
S valandų darbo dienoje; di- 
desniG užmokesčio; pagaliau^, 
kad geleKnkelių valdymo tar- 
yboie butų įleisti ir daŽbUin- 

118 rrarę bėgžtąs ^r.-. s&vaigū aistovm iygiu MuuUiumi.
. au vyriausybės atstovais.

šitą lietuvių kolioniją Chi 
čagoje vasario 16, 1320. apiau-

taip NIEKAD NEBŪVA.
Tad žurnalo ir| Jurgis Mhoar _tlZ_____  šrarj’’"- j '

. z - -ą— J banaaua 1:16 p« pietą, o pažirai 340 jwH0 miAf

kys Lietuvos finansinė misija -
— gerbiamieji Vileišis, žadei- J
ku ir Edius. Įvyks iškUmingaa 
misijos priėmimas ų* prakal- 

, bos Scbool HiU salėja.
Lietuvos Bonų Pardavinėji-

eirkuhAMjį yra dideM.
me stotie* pirnunmka^S



2
[

-----------r
X

treTrviv KATAi.rav pumiuimN 

“DRAUGAS”
KUŪ kaadlnn* lUkjru» ncV-bUctiiu*. 

! mmi MKlLATNIS KAINA:
CHIC.MMU IK vrslKNYJE:

a P*flc4 Mvty 
avy. vAiur.

• McOw ......... ..................

Hr.nutn.mtA mok»»> UUudno. 1*1- 
kag akaltoai nuo uialraSymo dl*oo* n* 
■uo Naujų kietų. Norint poraalnjrtl 
ndlVa* vtand* roikl.1 priatųatl Ir aona* 
*4ry»a* rungai rt.rlau.la aiųatl liper- 
kaa* kranoJ« ar eapren* "Money Or
iu • arba Įdedant plnigua ) reria- 
trutt* lllllą

‘^Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, IU.

- Tclrlon*. MrKmlry <114

•«.oo 
»*o

Bolševizmo Apgy
nimas.

•» -- -
4pmerikos Dariu* Federacijos 

pirihininkas Samuel Gompera 
paniurkė bdševiku*. Juos np. 
Kirai p. Artitur Brishanc. 
Notjnt žinoti kuodaugiausini 
apie lailševikus reikia skaityti 
ir jų apgynėjus. Bet iš p. Bris- 

■ hue maža! ką gauname patir

Jis minėja keturiu* jiuvyz- 
jis. kad žmonės peikdami ki

ti* klydo. Tie pavyzdžiai ne- 
i sn bolševis- *•

mir Jir nenpknltinn jo nei nu 
ti-jjina. Tie pavyzdžiai yra: 
1)aKnonės jaismerkė Galite? 

L Gtblei už ku jis sakė, kad že

Į ti.F

i ‘222 
ttur kl.^. T.< ,h.

-nieko bendra

uimo klausima.*. Masino* pa
darė daug naudos pasaulio 
pimiyneigai, liet jos padarė ir 
daug nelaimių. Vieni žmo
nės matė jų gerumu* ir per
dėjo girdami. Kiti žmonės ma
tė jų blogumu* ir perdėjo peik
dami. žmonių įpročiu perdėti 
kallmje negaliina Imi šėrikų tei
sinti nei peikti, negut tiek kiek 
yra perdėta jiačiose bolševikų 
pažiūrose.

P. Brisbane nuteisina bolše
vikas už ką jie žudo savo prie
šus. Jis sako, kad priešus žudė 
ir Prancūzijos didėji revoliuci
ja ir dabnrtiuės anglų valdžios 
įkūrėjai, šitame dulyke gabu
sis laikraštininkas teisingai 
muilija, kad peru skirtumu 
tarp Cromwell’io liepusio nu
žudyti Karolių Pirmąjį ir tarp 
Lenino liepusio nugalabinti Mi
kalojų Antrąjį. Nėra skirtu
mo tarp prancūzų revoliucijos 
nužudžiu.-io- keletą tūkstan
čių žmonių ir tarp rusų l>ol- 
ševikų nužudžiusių kolioliką 
tūkstančių žmonių. Jei I’rnn- 
cuzijii pabaigoje 18-to Šimtme
čio butų bnvuM taip didelė, 
kaip Rusija 
šimtųjų, tai 
ėję lygą*-

Skirtumas
ir taql mų* yra tas, kml nes 
kaltiname bolševikus lygini su 
(’ronnvell ’iu ir prancūzų revo- 
liucijomeriais-žudytojais. o 
p. Brisbane juos lygiui išteisi
na.

Skaitytojui tegul išsirenka, 
kuri pažiūra yra geresnė.

t
t

pradžioje dvido- 
-kaitiiai butų iš-

turp p. Brisbane

Lietuvos Misijos 
Belaukiant.

Mnkori apie saule, o paskui 
Ijfirodė. kad ji >uka*i ištikrų 

”l*yLL^n‘on> s pasmerkė mu<u- 
noryjo -gimdyt i k’u- 

dilįiis Im* skausmo, o paskui 
palengvinimas įsigĄvcno 

vitor. 3) Žinonė* pasmerkė li
gonių migdymu prieš njicraei- 

dabnr visi džiaugiasi tuo 
mėk.-lo Išradimu ir 4) 2mo- 
nčUpasnu-rkė siuvamąsias ma- 
šiųą-s ka>l jo* nt imsiančios 
dlgną iš ^siuvėjų; dabnr visi 
nuUdo.iasi tomis mašinomis.

I Txw, j«nt buvo ir spaustuvę i* 
* raBUs.

driuam-' atvejije Imlši-viziuo 
*jiįvn«-jn* žymini klystu. Guli- 
lorfglaiih*i tapo pasmerktas už 
pnjjiokimą ftv. Rašto, o ne už 
nuttnmnę npie žemės sukimąsi. 
Agronomijos .moksle ji-, buvo 

t didis aiitnritctn*. liet šv. 
t R*Mo aiškinimas nebuvo jo 

sp^ijnliškuma*. Jum reikėjo 
nesekti iš astronomijos į šv.

Wa»«* «r*«*^»a»* A ? •• 1 •
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Elsinklų Konferencija
Elainkiais lietuviškai vadina-j 

si Suomijos arba Finlandijo* 
sostinė. Tarptautiniai žemla- 
piai to miesto vardą rašo taip, 
kaip švedai jj iškreipi*, būtent 
llebūngfors. Patys suomiai jj 
vadina Helsinki.

Apie Elsinkijj konferenciją I 
jau buvo praneinsioa telegra
mų agentūros, liet jų paduoto
sios žinios buvo nepilnus ir su 
pramanytais pridurkais. Tik a- 
sias žinias dabar spauzdiname 
taip knip mums prisiuntė Lie
tuvos Misija iš \\ ashingtono, ^džiusi daug kurtų labai pidau- 
D. C., gavusi iš Suomių

Kas teiaėja?

Vilniau* tekinu.- mimu 
ha lenkams prikiau-y- nuo to, 
kas peržiūrėję* komiteto pri
rengtų medžiagų išduos ištar
mę apie Vilniaus priklausymų 
Lietuvai ar Ijcnkijni. Mums 
reikėtų rūpintis, kad tų ištar
mę išduotų teismas susidedąs 
iš neinteresuotų viešpatijų at
stovų, sakysim Amerikos. Ispa
nijos. Švedijos. Amžinų dieną 
negalinu* pristoti, ka<l ištarmę 
išdavinėtų Prancūzija, pa s iro-

nr-

ienis, MIUS1- 31

00V/> rtUŠi OOVANUSIriau; ui likti* kc Lietuva* vi
sai. ar įtikinti lenkus, kad jie 
liktųsi be Vilniaus Seinų ir 
kitų tokių. Jei Lietuvai tenka 
tie miestai *u žemėmis, tai jie 
liekasi Pabaltijo* Sąjungoje. 
Jei lenkiu juos pasilaiko, tai 
Lietuva metasi prie vokiečių ir 
•u jų ]uigelba atsiima tuos mie
stu*, liet nei ji nei tie miestai 
su žemėmis tolinus neliepri- 
klnuso prie Pabaltijo* Sąjun
gos.

Jeigu Lietuva atsimeta iš 
Pabaltijos Sąjungos ir priside
da prie vokiečių, tai Vokietija 
susieina šonais su * Latvija, 
latviams tu kaimynija labai 
nemaloni? Niekas negalėtų pri- 
» >• T • * j •

kiuoH* už parodymą šiokio-to- 
kio mandagume* vokiečiams 
konferencijos pertraukos lai
ku. sakysim, už riešą pa 
siuntimą užuojautos telegra
mos Erzla-rgeriui. Tn* gryno 
mandagumo darban savaime 
maža ką butų reiškęs, bet lat- 
riams butų davę* mintyti, jog 
geriau, yra padėti lietuviams 
atgauti jų sostinę, negu pastū
mėti juos artyn prie vokiečių.

Mes nežinome ar tuomi ar 
kitu budu, liet vib-gi tapo ]m*1- 
nvta tiek, kud Vilniaus klausi
mą lenkai pavislė apdirbti ne
lenkiškam komitetui. Jie turi 
būti nuolaidesni dalau* negu 
prieš Naujus Metus, ne* ir 
Prancūzijoje jų stiprybė suma
žėjo Dechnnelle’iui tapus pre
zidentu. Clemenceau’jtii atsi
traukus iš politikos.

Mus kova su lenkais.

i UMiUą X

Kun. J. Petraitis,
L. R Kr. R pirm.

J. Tumaaonia, ralt.
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I
iiziusi milig Kurių iuiiui piium- 
ki lenkam*, <> kieta mum*. Ne
gulėtume piilųįaU uvi JluMjua. 
Knip ji pasisavina slavų že
mes. taip ji pritartų lenkams. 
Dorintiems užgriebti mus plo
tus.

SU-

žydų balsas.

Šitame svarbiame dalyke 
daug kns prigulė* nuo žydų. 
Ik- plebiscito Vilniuje neapsi
eis. I’atys gyventojai turės bal
suoti prie ko ji© nori prigulėti. 
Jei žydai išreikA, kad jie nori 
Imti prie Lenkijon, tai mums 
sunku bus atgriebti istmitintą 
Vilnių. Jei žydai Imlsuos už

Pabalti jos sąjunga.

Pirmiausiai puola į akis 
darymas iiendros sutarties 
dviem labai svarbiems tik
slams, būtent: apginti visų ne- 
prigulmybę vistiek kas pasi
kėsintų prieš ją; untra. gintis 
nuo pavojau* iš rytų, t. y. nuo 
Rusijos. Prie tų dviejų yra 
priilėtas dnr trečia* dalykas, t. 
y. ekonominė sutarti*.

Kuomet kelios valstija.* su
daro karinę ir ekonominę su
tartį. tuomet jos tampu vienu
konfedeniotu viešpatijų, kuip prigulėjimą prie Lietuvos, tai 
tat buvo Šveicarijos respubli- ilnius mums teks noabejoti- 
ką sąjunga, kuip Suvienytosios 
Valstijų*, kaip Austrija ir Ven- muius suprasti, kn-l jiems yru 
grija. kaip paguliau* Vokieti- gerinu 
ja. Tas susidt’jimas-p'nkių tau- lenkais, liet galutina ofirijalė 
tų į vieną bendrą politiiką or- žydų mintis tuin^ dalyke tebe- 
ganizmą ypač aiškiai matyti jš >’• neištarta, iš to ką jie yra 
to, kad tapo sudaryta* viena.* *apg»r*inę galima numanyti, 
(teminis komitetas, .lis. be abu-!jog jie butų veikiau** už susi-

nai. žydai daug kartų davė

su lietuviai- m*gu sn

IJetuvoa Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų Draugija, pri
tariant gvrh. majorui žudei- 
kiui, IJetuvos Militnrė* Ko
misijos nariui, prašo lietu
vių Amerikoje gyvenančių, 
o yjmtingni lietuvaičių, pa
rinkti Lietuvos kareiviam* 
karžygiam* dovunų.

Dovanus sasidė* iš sekan
čiu dalykėlių: 1 pora vilnon. 
pirštinių, • 2 pori viln. pan- 
čiakų. 2 nosinės, 2 špuliaki 
juodo ir balto siūlų, adatų 
pakelis, 12 poperių laiškams 
ir 1? knprrfrų. 5 pakelini ri- 

I « I ■ I • * * •

davėjas dovanos gulės cavo[ 
adresą į hokriuką indėli. Cen
tras kiekvienam skyriui pa-[ 
rūpins sampdras.

Baksiukus sudėti tiems ■ 
daiktams parūpins Centras, Į 
kadn kiekviena liet, kolom-j 
jn jų puskirto skaitliaus pa-j 
rcikulaiis. Kiekvienu lietuviui 
kolonijų turėtų tuojau* su
šaukti visuomenės susirinki- 
mą ir surašyti, kiek bus no
rinčių duoti dovanas. Gerinu, 
surinkus nuo visų pinigus už( 
tuos daiktus nupirkt juos 
kartu, tuomi bus geresnis jų 
tarpe vienodiuuss ir liet, ko
lonijai tas atsiris piginus, 
kaip kad po vieną pirktų.

Dovanų rinkimas tęsis iki 
vasario 18 dienos. Iki tiun 
laikui, kiekviena liet, koloni
ja turėtų tuos taksiukus su
dėti į skrynias didumo 2x2 
x3 ir prisiusi juos Centran.

Susirinkimiu ataibnva kns antrą 
nedėldienj mėnesio.

LIETUVIŲ KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalo*:

1) Siunčiam0 preke*-tavorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvą ir kitas sali*;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
jiarųpiaame paspartu*. Jai- 
vu*, affidavitu5 jr L p.

4) Vedame žmės ir torto rei
kalus Lietuvoje ir čia;

5) suieėkome giminės Lietu
voje;

6) Suteikiame informacija* 
laiškai* ir ypatižkai beutty- 
ginimo.
Turint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie:

ITaigi broliai lietuviai į' 
darbą. Lai mut>ų Lietuvos 
gynėjai j Minint o, kari įneš jų 
neužmirštame ir juos užjau-

Aioa karės pradžioj,, politiš
kame mukų prognuue Movėjo 
tikslas įtikinti Įiasaulį, kad 
Lietuvu yrn tiktai etnografinė 
šukė, o ne tauta. Tą tikaią len
kai luikė iki 1917 metų pabai
gos. Piniiutinį mirtiną amugį 
Lalu politiškam jų iik^ui už
davė Benediktas XV apgarsin
damas rinkliavų Lietuvos tau
tai visose katalikiško jaisaulio 
bažnyčiose. Antras smūgis bu
vo susidarymas Lietuvių Val
stybė* Tarybos Vilniuje, tre
čias buvo Vokietijos parlamen
to pripažinimas neprigul m in
gos Lietuvon.

. Ni-siginnnic, kud inea maži 
esamo, kad didelės įjolitikoz 
vesti nemokame, liet mus ]><>li- 
tiškujį programą ■ laimėjome. 
Pasaulis Žino, kml Lietuva yra 
tuntu. Lenkai pūty* jau nemi
nėjų Auro-praloštojo programų.

Bet jič 1919 m. susiaurinę 
savo tikslus užsimojo ir už
griebi*- Vilnių, imskui Beinu*. 
Dabar mus tautos programa* 
yni, knd atgautame tą brangią 
Lietuvos nnoMvybę. Tai-gi 
Vilnius ir Seinai yra dabar

jo, greitai virs bendra centru- dėjimą Lietuvi* su Rusija, 
le valdžių.

Apsigynimas.
Paskalų iiaižkinimas.

Kirmėtuos tdagramu* apie
Per tiek amžių pavergti, pr: 

slėgti, jokių teisių neturėdami, 
o įiiatydumi didžių galybę euro 
ir Jo Biurokratų, nekurtą mes, 
lietuviui, jr viltį prarasdavome 
sulaukti Ruda nor* platesnės 
linosybė*. bei neprigulmybės. 
Tai-gi nėra ko stebėtis, jeigu 
ne vienas išgirdę* apie Lietu
vos neprigulinybę, sužinojęs, 
kud jau žiauri rusų valdžia 
kaip durnai pranyko, kml jau 
gyvuoju Lietuvos valdžių, Lie
tuvos kariuomenė rubežius gi
rnų grumiasi su priešais, pat
sai savęs klausė: “ar ėin mui
tui.'. ur svajonė?“ šiandie jau 
visiems aišku, kud jau nebe 
silpnas, ne svajonė, liet tikra 
tikrenybė. Musų Lietuvos vai- 
džioš atstovai jau \Vnsliingto- 
ne ir greitu laiku ketina ntsi- 
lenkui (Tikagtrje. Tai-gi turė
sime progą pamatyti brangins 
svečius. išgirsti svarbių žinių, 
juos pačiu*. o per juos ir Lie
tuvos valdžią pa««*rhti.

Ypatingai avarini mums ži
noti. ncx Lirim*o« Misija pa
skelbė. knd jau veikia Lietu
vos Valdžios Bankas. tad nebe
reikės mum* sunkiai uždirbtų 
ir sntnnpintų centų laikyti 
kur Jm> svetimas bankas, n r lui 
pavesti nėnnmnininkatn*. ku
rie. tiesa, pa ta d n didelius bet 
neužtikrintu* nuošimčius*

Kadangi Lietuvos valdžia 
pažadėjo mnins geni* nuoftim- 
«’»«.• h tikra npramrn. tai-gi ri
si pasiryžę asatne. belaukiant 
Lielnvo* .Misijas, atsiimti iš 
visų bankų savo pinigus, drau
ge tr Amerikoniškus bonus, 
kurie tarime juos ir pavesti 
*aric.«i«u*.

Taip-gi girdėjome, k«d Lie
tuvos Misija galutinai išris 
klausimą pasiuntimo ko nuo
mones Lietuvon.

Po viw kolonijas jau susi
organizavo būriai jaunuotni-

. ,, 'sa
vo % aidžios. O visi kaip vienas

Šita sąjunga susiduri1 tik 
dėlto, knd Versaifles’o taika 
ne j vykino \Vilsono pažudėji-

Kb-mkių konferenciją pranešė, 
buk Lietuva niurnėtus iš «ą- 
jiiugos ir buk ntą* valdžia SU

mų. nepanaikino karių pa**u-'įdedant *u Vokietija. OGeija-
liame Suomių pranešime nėra 
tųdviejų dalykų. Juodu nesu
tinka su to pranešimo turiniu. 
Būt pranešimus jgiduodn. tiktai 
rezoliucijas. <• neišdeda, kaip 
ėjo dvtybos.

Labai gulimas daiktas kad 
konferencijai pradėjus kalbėli 
B|>ie penkių tautų sąjungų

mato luponii* ištardama* pa
peikimų už Vilnium lenkinimą. 
Popežlau.. teisino nepri palįs 
taip-gi ir lietuviai tautinin
kai. Kai kurie jie mėgsta sa
kytis katalikui*, b<*t tiktai sa
kyti.-.

Lietuva* diplomatijai nelen
gvas bu* uždavinys išsirinkti 
teisingų In-šališką teisėją. knd 
ir lenkai jo autoritetų ;>ripa- 
žinių ir jia mums Vilnių pri
skirtų. Bet tų uždarini mes 
paliekame Lietuvos diplomati
jai. Ji puikiai lųmiėjo Ekin- 
ltuose. Iš jo* galime tikėtis, 
kati gerai užbaigs šį klauaimų.

lyje, nesudarė teisė* viešpata
vimo ant jiegos. Sąjunga tu
rės Imti taip ilgui, knip ilgui 
ginkluotoji jiugn bus nugščinu- 
sia ir galutinn tarptautinių 
klausimų tvarkintoju. Jeigu 
įvyktų kitokis pasaulio sutvar
kymas. jeigu niiliturizmuH tap
tų ištiosų ]Minaikintas. tni ir 
tos minėtų |N*nkių tautų sąjan- Lietuvos atstovui puklnusė, 
gos nereikėtų.

Lietuva ir Vilnius

Visoje ElsiiAių konferencijoj 
svariiiuasin lininis dalis yru ta, 
kur pasakytu: “ls-nkija njvi- 
ėmė pavesti speeijaliAin komi
tetui apilirbli ginčą npie nrtie- 
žiu tarp Ix*nkijo* ir Lietuvos.”

Apdirbti ginčą reiškiu su
rinkti ir sutvarkyti visus iš 
abiejų pusių žinias api,. tą da- 
lvkn.del kurio vrn nesutikimas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Tn« 
komitetu.* neturės galybė* iš
duoti ištarmę. Nepasakyta |į. 
ko. ka.- tą istūtmę išduos. Nv

BALTIC CONSULTATION 
BUREAU

105 W. Mouroc 8t . 
Chicago, DI.

Telefonus, Mojariu-. 8347

Valandoj nuo 9 iki 6 
Nedaliomis nno 10 iki 2

kas buH su Vilnium. Lenkams 
pusiravinn* tų miestą Lietuvos 

;ut stovai pasisuki nugulėsią 
dalyvauti konferencijoje ir iš
ėjo iš jos. Pertraukos konfe
rencijoje butu, no oficijalės 
telegramos Suomijos atstovui, 
matomai, buvo siunčiamo* tuoj 
po posėdžio, o joj viena ntėjo 
21. kita 24 samdo. Tai reiškia 
butą pertraukos.

Mos buvom supykę ant lat
viu ir estu už. kn ii* nenžtarė 
ui mus. Bet iš ofirijalio Suo
mių pranešimo galima išvesti, 
kiui jie užtai e. To užtarimo 

|]n**”kniė, Gera, hepiitia^ Vil- 
parakyta taip-gi ar Lietuvu ap-: mn* mum* neatiduota*, liet jis 
siėiiH- ar ne. Numanu, knd Lie- taiji-gi nvpi ipazintim t>ri h*h- 
tuvos atstovai neprotestavo .kanu*. Lietuvo* atstovams tu 
_ • « . t • * •» • I . . a ■ « m ••

PILKITE LIETUVOS VAL
STYBES BOBŲ.

■--J?

Kitas Lai VaSrengiamasLietll von Į
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dlųoln- Belarminaa buvo |ui.*n 
kęt jug šv. Raštas nemoki- 
na^kaip dnngu* eina, liet 
ka(p nueiti į dangų. (Nūn do- 
ceClScriptura <{imm*Mio cueltim 

W-*l <|uomodo ud uoeltim 
eafefr. t

B* •tieaos ištempimo p Bris- 
( baų<- nebūtų galėję-* S. Gom- 

pcOCą pastatyti lygioms sn 
tai*, kurie šv. Rašto nesupra*- 
Bnini ;*'ikė gimdančia* moteris 
n r ha šiaip ligoniu.- uz mažini- 

fi mą- irau, arba kitiems, skaus
tu lokių Šv. Rišto ekai 
kurio juuų. laudu, buk 
duoti* nuodingai gy

vatai. įkąsti ir nemirti. Tai ne- 
t -»*!(**« UnbAtic lind kiti jam* 

atranda kitokių nebūtų daigtų.

Daug žmonių, ir dn-gi moks
liu mkų, užmušė žaibai arba o- 
lektrinė* mašinų*. Kas užtatai 

*br|tahinn cloktrologijor mokslą,
ta.* jtat įtinti ir Bv. Raitą Dw> ir iaukia j^upimo 
iii k* įklimpo į ktiiida* wmo- P~wpiuiu

-i—U—u.

prie* tokį ginčo nprupininią. 
ne* proieata* Imtų lupęs pinui- 
Dėta*.

Toki* Lietuvo* utslovų apsi
ėjimą* yra pagirtina*. Ifet |m- 
yajiis mm |Aym^ m-prušalin. I Suiidejuntu! su vokiečiais.

Lietuvių utstoriMi* bukinu! 
(išėjo* iš konfen-nrija* vi*i ma

tė. knd mų* tauta pcmiuia: 
viena stovėti lu-gaU. Nepriri- 
diMttina prie I*-aką, Inlvių ir 
suomių, ji gnirjo jr turejo prie 
ko uor6 krypti. Kore*jxmKen
tas greičių greičinupini puklmi- 
<r mų? atstovų, ur jie nukūliau 
tartis .*u bolševikai*. Atstovui 
atsakė: ne. Tada teliko tik 
viviui išvutbi. kad Lietui u turi 
g bukli* pri* nikiocią. Bat ta

užtuko. .Iir i Konferenciją <u- 
grjžo. bet telegrafų agentūros 
jau buvo palvi'lu <Įx* pnMaiilini 
žinią. buk Lietuvųl atsimeta iš 
Pabaltijo Sn jungo*.

jų. »(4ium1mmuuujij 
įąąšmą amerkimu* 

- darbininkų gyvr-

une ginti mylimą tėvynę. 
*» U1UJ, UvUuliUo. U m-t au 
bjuurcjuuu žiūrimo ) tuos, 
ir rarfin mur Ynriauti nž 

<L.

griebę Vilnių ir kita* U c lavos 
dali*. Tni-gi važiuosime ne ka
riauti. bet tiktai gint* nito nt- 
ra* r, II V,, ^nvn V mitri tn inmr-*• 
nptnistvią krauju mu**ų prnbo- 
čių, pennirkilsią |nukaitn m ti
sų tėvų, npftlukšlytą ašaromis 
motinų. Tui mu*ų šąli* ir nie
kam ncleiuime ją niekint nors 
ir mirti mum* prisieitų.

Tai gi laukdami laukiame 
sąįnįrtn' aisiuvą— 

laukiam jų paliepimų, kuriuos 
me* avaniai išpiid.vsuiie,

išnaša imvo kinuMB.

i »tipim.v>um . p, kelini
Kairi. Vien Narys, i’tuvam-

mus tautos gyvieji tikslai.
Kai-karie muiūškiai buvo už

sibrėžę iipgiemžti prie Liet 
lirnstą. Kniniiatn-iy ir Minską. 
Bet tie liksim nebuvo . viso* 
IJetuvo*, o tik vienos partijo*. 
Visai kas kita vra Vilniun, 
Trakai. Varėna. Somai ir kiti 
toki etnografinės Lietuvos 
miestai. Čia turime suriviony- 
ti ir laimėti kuip laimėjome 
savo tautybė* pnj*ažiniiuą pu- 
uiuliu akyse.

Ką tarime daryti?

Pirmtatrifii įtikėti, kad gali
me 'Iminėti. Paskui susivienyti 
ir n* < i gailėti pastangų nei au
kų. Tnunjiai rakant, mobili-
znou ūtciuvo* jirgas. *m vica 
yra visuomctiri uitlnriay*.

Lirtuvps diplomatų uždavi
ny* yra i upiuti*. kad Vilmaui 
ir kitų nių* |»* k mėčių klausi- 
ttuis juitcktų gmun Iri-tejui. 
Vi n puikai* ir IrMi liuku* iefeė- 
jae Benedikta* XV. Bet lenkai

UVJIU,
Mn>ų dijdoioafei iMriūjudUo- nių ’juU piipKUiu Lietuvai

l'ahąi 
ipdvt

ri livin ui. putairtauuio lietusi 
Vilniau1 vyskupu, tavo dųii*/c

Gavę šlubi u Lootuvaa, 'uti jau aramnaai karte m*ų pir
miau buvo pasiųsti jau yra Srefesajasai pn Lietuva. dabar ren
čiami lota laivą kuria išeis Vakario mėnesi*?. Norintieji siųsti 
ant to laivo t'urėių kreipties prie musų tafcJOMiją. Stauki* 
litai '-lai turi būti muny Boatanan pristatyti nevėliau* Vasario 
10 A .

LITHUANLAN SALES CORPORATIOlf'.

120 Tramont 8tr Bocton. Mus.
i------------------------------------------------------------------- ;---------------s-»-

I

(

PINIGUS LIETUVON

JAU VĖL SIUNČIAM
Dabar Siunčiam Tiktai Viena* Markes.

. Pirm negu siųsite sero gentims į Lietuvą pinigą — I 

pasiklamAile po* uiųs jųjų kurso. Mes siunčiamo pi

ginu* negu visi kiti ir už pmigiu pilnai auskome

Kursas moku* kuMiitn. Rašykite imndiea: ,

Ceatralis Bendras Lietuviu Bankas £

M



*

ro, lenkai dvarponiai lietuvį {parbloškė 
baudžiauinnką mainė ant šu-hli viziją.

prieš len-

m • XXX STOTOJ į«WUO'U tTtUP 41 z, ijftt p. AiiiOėui
te, buk ir šiandien jąja. Sko-įgauta yra žinia, kuri apibu-

I

išvijo ru* 
Įdėtu vos. 
ji kalnus

delei rubežių tarp 
B*, iš-

I

Lietuviu Amerikiečiu
x ,w ** - M -■.UlLJ-> */* »T*

Pareigos.

Arštadlanis, sausi s 31 1920

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDR0V2

. LIETUVOS ATST0VYBĖ8 
FRANtSIMAS DELEI 

ELSINKŲ K0N. 
FERENCIJOS.

3 z

I
*Y, ” ’***’
jaunu, taip Lietuva kįla iš po-

—■ i -<■

pio Bultorios Juro* neutrali-j>

DRAUGAS

I

M

(Keturių miliutu praknlls-lė.)

Dgus nmžius Liolit/a tnnčjo iprigulinylN s. Kaip tas fenik- 
svetimtaučių padais. Nuo tokeliasi iš pelenų gyvu ir 

laiko, knip Lietuva susidėjo į jaunu, taip Lietuva kįla iš (te
tų nelemta Liublino Unijų, ji!k-nų, parodo naujų gyvybę. Ir 
pastoju lankiju* verge, lankai 
atėjo j Lietuvą ir įveiiė ,l»an. 
d&iavą. Bnudžinva ir vergija 
tai lenkiškos kultūros vaisiui, 
kuriai* dar ir šiandie hiaurisi 
visa Lietuva. (Baudžiava bu
vo taip-gi Rusijoje ir kai-ku- 
ritate kitose šalyse nebuvusio
se po lenkais. Red.).

Nuo to laiko Lietuva likosi

baudžiauninkais. lankai atimi- 
iišjo iš ?.hn>hią gėlrsne* žemes, 
ir steigė sau dvarus, užgrobė 
miškus. Lietuviai turėjo jiems 
dykai dirbti. Ir netik dirbti, ImH 

^tnruaut šunies vietojo. T r ištik*

tui ne stebuklai, nes juk nega
lėjo žilti seniausia pasaulyje 
nrų ir sanskritų kultūra, ne
gulėjo žūti pirmieji nmžinybės 
* u pratini o principai, kuriuos 
lietuviai ingimę pirmiau* negu 
jie išmoko garbinti Perkūnų. 
Nežuvo iy nežus! Tai buvo puo
limo vilnis dubar prasidėjo 
kibnm vltni*. Ta vilnis viską

r H’ O Ji vi 11 • ,■■■■■■■■■ 
braška (>o tos vilnies spaudi
mu ir itvlaimiitgas t&a, kuris 
{•aklius tai vilniai ant kelio.

Ta Lietuvos kilimo vilnis 
dar neįrisiubavusi. bet jnu 
parbloškė vokiečių sianhunij, 

• geležinę vokiečių 
'divizijų. sumušė 'koltokinin- 
kti*. Bet tai neviskas, ta Lie
tuvos kilimo vilnis 
*tis-bolševiku« iš 
Galinga ta vilnis,

nie*.
•Taip elgdamiesi, visiškai nu- 

aioję d«»ros, lenkai galutinai 
pradėjo puti, pradėjo buli dvo
kiančiu šašu ant žemė* kainuo-, vario, 
lio ir pasauli* pasistengė tuo* 
puvėsius prašalinti. Ir prašali
no— Lenkija nustojo savistovy
bės, ji likogi padalinta tnrp Ru
sijos. Vokietijon ir Aust riju*.

- Lietuva buvusi sujungta su 
lor.kija ir-gi nvišvcr.gč to pat 
likimo, ir ji kaipo Iankijos da- liet, krutinėję. Ir einn lietuviui 
Ii* likosi (taditiinta tnrp Vokie
tijos ir Rusijos. Tai nntras len
kų nuojielnas. Ir nu<> pakliūvi- 
n?o Lietuvos j Rusijos nagus, 
MŠhirnjr prasidėjo unnjn var
gų era.

Lietuva būdama (*j rusais 
kuitė ta pat uriesiiaudą imu 
lenki) ir dar prisidėjo .rusų 
spaudimas. Rusai persekiojo, 
kaipmokėjo, užgyno lū-Uiviains 
►pandą, išmetė lietuvių kalbų iš 
mokyklų. Lietuvą apsodino ne-: 
praustais arklevagiais burlio
kai*. įsteigė banką žemės su 
pirkiniui iš prasigėrusių lenku 
dvari.-.iukų ir dalinimui ru- 
fesms. Net ir bažnyčias pradė
jo atiminėti. Kas nežino garsių 
aiern KlingeObergo, Kauno ri- 
cy bos gubernatoriaur, kuri* sū
ri ilgė Kražių skerdynę, kur lie 
tuvių motery* ir vaikai buvo 
kazoką nrklių mindžiojami, o 
vyrai iki mirties plakami. Ne! 
Tokių baisenybių, tokių skriau
dą Lietuvn niekados neužmirši

Tt* *UNitarę su rusais giedojo 
Lietuvai amžinų atilaį. Skelbė, 
kn«t IjietūVvn Th-fū., Lietuvos 
vardų nutrynė nnn žeuiLajiio 
pavadindami jų “Sievero-Za- 
juidny Krai.’’

Bet Lietuva nežuvo. Serme-
■ mira? m- - f 4 . - - mKinur u»iiiaiino .u-iriir-v
vilks* Moj»» ‘isriHin. P»» visų 
Lietuvą pasigirdo naujas ai
das, nauja* olmlsis. Lietuvn 
jtriuiėjo kilti iš gralio. Rusai 
pinmiB darbininku* ant lietu
viško* dirvos kišo knlėjimuo*- 
nn. siuntė Sibiran, bet lietuvė* 

v!* gimdė r.nujn* kar-' 
žygiu*, naujus kariautoju*. Ne
gelbėjo nei Muravjovo koriko 
kartuvės, nei katorga. Vieton 
vieno tbvodo kilo keli nauji. 
Ir per skausmus ir ašara* Ii- ta* doleri* 
kori a t gnu ta «pnuda. Ir vėl 
prasidėjo naujn era, trėrybo* 
ji r atgimimo ura. 
į Kilo imirioji pasaulinė karė. 
Lietuvą plėši* ir trempė tai

■ —. J? ir K *■>•»• *

Ta vilnis telkiasi 
kių. ir artinasi diena, kurioje 
trenk* perkūną* ir ištrenk* vi
sus lenku* iš inųs Vilniaus ir 
iš visos. Lietuvos.

Bot kas ta vilnis?
Tai lietuviško kraujo vilui*

--------------------------

arimų ir piUK-ciaje ių pnuci- 
pu* hii.«innčio nprigynimo pro
grama.

Konferencija tarp Suomijos, 
jlankijos. Estonijns, latrijo* 
ir Lietuvos priėmė nutoliuciją 

Inpie bendra j»rincipą pelniky- 
ti jų nvpriguliiiylą ir padarė 
sutartį., sulig kurio* viri gin
čai apie žciii-- tarp iminėtųjų 
;tautu bei tarp jų ir Rusijos 
lturi Imti užlwiigiami sulig 
'tautų apsisprendimo taisykli-*. 
I Konferencija išreiškė viltį, 
kud netolimoje ateityje turi 
Imti pripažinta de jure Bal
tijos Viešpatijų neprignlmylu* 
ir jų valdžios. Konferencija 
sutari* bendras priemone* irin- 

iU> amu j»u ••jaiu u rjlų ii 
taipgi, kad jų snntikiai su 
Rusija turi nusistovėti taip, 
kaip to geidžia Talkininkai 
tEntnnta. t. y. Amerika, Ang
lija. Italija Prane, ir k.) tiek, 
kiek tat yra gulima sutaikin
ti *u svarbi tusiai* interesuo
tųjų salių reikalais. Konferen
cija priėmė rezoliuciją apie su
taikymą ekonominių reikalų ir 
susižinojimo tarp tų štilių, 
taip gi sutarė išrinkti cent ra
lį ir vietinius komitetus ant 
naudo* bendriem* ekonomi- 
niems reikalams. Lenkija ap 
sėmė pavesti specialiam komi 
tetui apdirbti ginčą apie rūbe- 
žiu tarp Lenkijos ir Lietuvos. 

• Konferencija galutinai sulaiė 
jišiarli ar gnlinia neutralizuo
ti Suomijos įtaką ir kita* tos 

Į pačio* jurng dalis siekiančias 
Sausio 24, 1920. Įminėtų šalių kraštus. To išty- 

Konfcrcncijn tarp Suomijos. :rjnio vaisiu* turi aptarti vė- 
Lc-nkijo*. Estonijo*. l>atviios konferen'ūjn. Konferen
ir Lietuvos ravo paskutinėje !rija fihilakirstč (s-tnyčio* irią, 
sesijoje priėmė rezoliuciją a-j (t. y. 23 Sausio 1920).

— 1 Be to nuo gerb. Lietuvos
jBMtšnĮĮ&iao. Tu tevni Biro -atstovo Ptaamzijai ». Mileto 
j ........................................— i .....................
link lietuvai, inkvėpk kiek vie- idina i n tisų dabarties san tikiu* 
nam lietuviai,“ kad «ko|intų! Įsu Lenkija. Ji* rašo: “Jau ke- 
Ir tu. seneli žilagnlvi, skolink, 

kad Lietuvn butų laisva ir ne- 
prigulminga. Bus ramiau ir 
linksmiau ilsėtis laisvoje že
melėje. Ragink vaikus, kad 
skolintų, kad dirbtų dėl pas
kolos, knd butų laisvi.

Skolinkime visi. Lai ta vii- atramų prieš bolševikus. To
ni* apinui visus! Lai nelieka einu 
nei vieno, kuri* nestotų j kar
žygiu skolintojų eile*. Viai su- 
remkime savo pajėgas ir nu
galėsime (mskutiniu* Lietuvos 
prieina. Viri lietuviai, kas 
tik gulim! Lietuvos žmonės 
prieš priešus atstato savo 
kratines, o me* intoisykime 
jiem* ginklu*, aprengkime ir 
(mvalgydykiine juos, sušelpki
me jų šeimynas.

Viri uz Lietuvųj Ka* kardu, 
ku* šautuvu, o mes doleriu ir 
paskola.

•i L&i gyvuoja Laisva ir Ne 
i priklauioma Lietuva!

Paskolos reikaluose kreip
kite j

LIETUVOS ATSIJĄ,
257 W. 7i Bt„

New York, N. Y.

Nor* apio įvykusį Etrink u o- 
M» Liduvos, Ijitvijos, Ėst uni
ja*. Suomijos ir lanki jos *t- 
.-1<»vų pasiturimą nuo Lietuva* 
Vnklžios nėra gauta tiesiogi
nių pranešimų, lėčiau jmduo- 
<imuos žeminu keturios tele
gramos, gautos Suomių At
stovybės, tinkamai nušviečia 
dalykus.

EC-inkini (Suomijos arba Fin- 
landijo* sostinė) 21 Sausio 
1920 m.

Konferencija tarp Suomijos 
(Finlnndiio*!. Lie.

AUiyd, Lslumju.i u Latvijos 
šiandien tvarstė, kaip elgtis 
prieš Sovietų—Rusiją. įvyko 
vienbalsė sutartis ir tapo už
tvirtintas bendras programas 
dirbti išvien ekonomijoj švy
lyje ir žinių pasidalinimo 
klausimais.

Suomijos atstovai (indavė 
apsvarstyti klausinių apie Suo
mių įtakos ir kitų vandenų 
neutralizavimų. Tas klausimas 
pavestas apdirbti komitetui.

Elrinkių konferencijoje tarp 
Suomijos, lankijo.s Estonijos, 
Lietuvos ir Iatvijo$ atstovų 
šiandien prieita prie pozityvių 
rezultatų daugelyje svarbių 
klausimų, paliečiančių ginčus 
apie riba* ir apfe apsigynimo 
priemones nuo pavojų gresi nn- j 
cių iš rytų.

AA, AKlMAh A. KAHALAIhAAh, HULAJICIAI UAAAV.
AJ l»b*t atnaa p*r 1 m«tua. nuatabaMf* ptt**U» bara. l>'»p*F- 

■U*. n«virinimą* plIvoUa. nuaUbs*JttM*. Kraujo, lakatų. Narva tr 
*beln»* »p< kų Buatojima* viao kūno, tr buvau nnatnjH vilnai k*4 
bacrrooatu. Visur laAkoJau mo pacaiboa. aa*i«aU*ja* visoje Ameri
koj ir ui rubeilų, bot niekur našavau savo avelkataJ pasvlboa.

Be* kada pareikalavau Balutaraa vaistų, Hitlerio. Kraujo valyto
jo. Nerrat< uu Inkstu tr Roumatimno ardu oi**. tai po ruvarlojlmvi 
minėtos n-dualC* pradAJo mano pilvas atsigaut, stipriu, gerai dirbt. 
Kraujas ISaivalA. Nervai Am* stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. niu
rna pranyko, diegliai uebebadA po krutins. Viduriu r<V41Baaa
Itnyko po uimudimul visu ilgu- BAgtu * mAneaių Užardavau kas sa
vaite po buteli Halutara*. mtterla, tr po S m* n. aavo paveiksiu po- 
mai'tau tok) skirtumą kaip tarp dienos Ir naktim. Dabar Jaukuos 
smagiai ir esu linksmas Ir 1449 sykiu dAkoju Halu taras myliotu ga- 
radAjul Ir linkiu visolme savo draugams kreipus* pne Halirtaras:

BAL VT AKA*,
CIIEinCAL INSTlTinON *. Baltrau

1707 Ko. Halsted Su, Tclepbo*u> Ganai MII

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iž didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ncgauaL 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedo* iliubi- 
nitu ir deimantinius; gramafomu lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, ta-some laikrodžius ir 
murikališkua instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlanski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309

*

Lietuvos-Amerikos Pramones 
Bendrove

jaunikaičiai atstatę krutinės, 
puolasi ant priešo, ir jei kas 
ginklų neturi, tai dantimis 
kandžioja priešų. Eina šauliai 
sn šakėmis ir dalgiais, emn 
paskui juos lietuvaitės mergi
nos. Eina’net mokyklų moki
niai palike mokykla*. Kas ne
žino Marijampolės gimnazijos 
mokinių, kurie pėsti nuėjo 
Kaunan, kad stoti kovotojų ei- 
lėsnn. Einn kiekvienas, kuria
me teka lietuviška* k ra u ji u, 
eina visi, kurią krūtinėse yra 
dar karščio. Ot tai ka* yrn ta 
vilnis!

Ta vilnis pasiekė ir Ameri
kos lietuviu*. Ir čia ta vilnis 
kn* knrtas kįla augštyn, la
byn. Tiesa, amerikietis lietu
vis negali pasiekti mušti 
priešų, negali nuvykti tėvynėn, 
bet jis turi savo rankose dar 
galingesnį ginklų, negu šautu
vai ar kardas. Tuomi šios ga
dynė** galingiausiu ginklu y- 
ru pinigas, doleris. Doleris tve
ria naujas valstybes, ddieris 
M*nji* išardo. Doleris gimdo 
naujas idėjas, naujas kares, 
bet doleris jas ir užmuša. Ga
linga dabar viešpatystė dole- 
rio.

Ir tų dolerių Amerikos lie
tu* ini turi mnž.iuusiai pusę mi
lijardo. Amerikos lietuviai 
skolindami dolerius Lietuvai, 
jai* g»H užmušti visus Lietu
vos priešus. Doleri* tai kar
dus, tni šautuvas, tai kulka į 
priešą, kurie vėl nori pavergti 
Lb’tnvų. Jei Lietuva turės 
daugiau dolerių, ji npgn!č« pn 
«kutiniuB priešu*.

Tad skolink, lietnvy. Mėta- 
tuvnil Skolink kiek guli, bei 
skolink? Kiekviena* paskolin

tai peši m t i* šū
vių į priešų.
Skolink, lietuvaite, kiek gali! 
lu išaugimu didvyriu*, iu p- 
auklėjai meilę tėvynės, tu in- 
kvčpei meilę prie savo kraš
to. Augi tu iriai, knd priešai 
teriotų Lietuvos širdį — -Vil
nių. Gink tėvynę ir skolink!

Ir tu, jauuu mergaite, neaUl- 
lik. Tavo gražybė, tavo pra- 
kilnuinn* gludi Lietuvos prnei- *' 
tlv* amžiuose. Tu esi dalelė tos 
praeitie*. Tu amžini* bovaijn-

• * ii r«yii«. 
Lietuva pavirto j degantį lau
žų, jo- padangė nušvito de 
gnnčią lietuvių bakužių ltrp» 
nomi*. Sudejavo risi lietuviai 

timoH* toly** gyvenanti, 
mikaroju. _

i pašėlęs vokiečių ir ru->

a

Daro Didžiausi Progresą

lio* savaitė* knip prancūzai 
didžiai nei i limsta uja delei 
bolševikų pasi*i»kimo. Jie spė
ja, knd pavasary Rusų Tary
bas pradės karo akcijų prieš i 
lankus, jie norėtų iš visų kai
mynių tautų sudaryti tSirtą

Lietuvos prisidėjimas 
prie šios atramos gnli Imti 
galimas tiktai tuomet, kuomet 
Iankija j m pažins Lietuvos 
nepriklausomybę, sugrąžins ■ 
Lietuvos sostinę Vilnių ir su
sitaikins
Lietuvos ir lx*nkijo*.

! pildymo šių sąlygų negulima 
j kalbėti *u Lenkija apie ben- 

drų darbų prie* bolševikus”.

Reikia sjH-ti, jog pilnasis* 
reikalavimu* buvo lietuvių at
stovo pakartotas ir Elsinkų 
Konferencijoj • Dalei tos tat
priežasties kai-kuriuose ang
lų dienraščiuose (mtiljsi žinios 
ir nova apie išsiskyrimų Lie
tuvos nuo kitų •u.-.irinkusių 
valstijų ir žinoma apie neva. 
Lietuvos simpatijų prie Vo
kietijos.

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIU ŽODIS”.

lM-ina karts į navaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidim
ams k rasiu A|maugos MinuU-njoa Mes gsroue sekanti ingai io- 
jinia tų laikrašti užrašinėti Amerikoje .-

K- A M
GmrnlU kibai 
literatūra* Dali* 
GruoMlo IS. 1*19 m. 1JKT. PnKKYlin* 1‘KNDBOVKI.

No. 417 . ,
Kaunsa Dosloti. Musl

Jbnnml OaJIuJstn* ~lJ»ttrTlŲ Fca-kytooa Bendro-
Amerafitotoi w«*tr<4 w**ra*n***»*nm*eM —tr«*»4*v r*
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Todėl visi Amerikiečiai užairašykite šį laikraštį ir paremkit 
Liriuvn* narsiąją kariuomenė kuri kovoja u? musų tėvų Šalį, 
rriciųakitt jbuhmi $2.00 tr mvo adtvną ir gausite ''Karimių 
2odj” per visus metus. Prisiąskite $1.00 gausitą per šeši

1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE duo
du didžiausių pagelta Lietuvai. Užsirašė už $25,000 Lietuvos lais
vė* Bonų ir jiasiryžo išparduoti minėtų Bonų bent už kelis simtustuks- 
taurių dolerių. Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lietuvos Amerikos 
Pramonės Beini rovę.

2) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE ge- 
riuiisia ir husingiausin |>atarnaujn savo žmonėms persiuntime daigtų 
Lietuvon, už ką Lietuvos Prezidentas atkartot i nai dėkoja ir aavo ant
rame laiške rašo:

4‘Laivas Jūsų rupesniu išsiųstas į Liepoją ateis 
tuo metu, kada nei rusų, nei vokiečių kariuomenės 
Lietuvoje nebebus ir tokiu budu paliks liuosas kelias 
į Liepoją. Tas drabužių prikrautas laivas bus nema
ža paspirtis Lietuvai ir didelis moralinis pastiprini
mas jos kovoje dėl nepriklausomybės. Mat musų vi
suomenė pajus, kad Amerikos Lietuviai gelbėja Lie
tuvą, kuo ir kiek galėdami.'*

(Pasirašo) A. SMETONA,
Lietuvos Valstybės Prezidentas.

3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE daro 
didžiausią apyvartą ir Bendrovės turtą* užaugo ant tiek, kad šorai 
tuoj palik* dvigubo* vertės.

41 LIETI VOS AMERIKOS PRAMONES HEKDROVR mn.
kn didžiausius dividendu*, net 8'J nuošimtį, ir jau pirmutinį dividen- 
dųišmokėjo 15 <1. sausio, 192d. Antras dividendas mokėsis 15 d. imlnn- 
džio ir gaus viai pilnai užsimokėję žėri įlinkai.

5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE jau 
nudarė pinigų siuntimų į Lietuvą. Kuomet iki šiol nekurie įvairiai* 
garsinimais žmones viliojo, mes (atarėme palaukti iki bus persiunti
mas užtikrintas, ir išmintingesni žmonės paklausė. Dabar mes pinigus 
persiutičiame tikrai, greitai ir saugiai. Siųskite dabar visi pinigus į 
Lietuvą per šių Bendrovę.

6) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE jau 
priruošė ir laukia patogaus laiko pradėti fabrikų Lietuvoje, linų ir 
vilnų išdirbystvs, u ypač tai konstrukcijos skyriau* užvedimo; staty
mui fabrikų, namų, taipgi išdirbinio cemento, plytų, rakandų etc.

Dideli*Hai yra dariias, naudingas ir (tolningas ir kiekvienas gali 
būti sandai bininkų ir dalininkų ju, kas tik prisidės prie šios Bendro
vės. Kas nori stoti į aktyvj ir naudingų darbų Lietuvai ir sau, dar ga
li prisidėti kol yra proga, kuri neilgai tęsis, tik tol, kol išsihaigs išpar- 

Saztti ir VrtonTtrw rl **¥»*» r y Areižmo $19.00.

Siunčiant pinigus į Lietuvą, perkant Lietuvos laisvės Bonų ir 
užsirašant *ėrų. visada* adresuokite ir siųskite pinigus šiuo ndresu:
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Meilės Giesme.
(Poėma prozoje)

Fragmentas

Meilė rrnfioji ištikimai man dmnram ir i<w Vihis tar
navo pavojuose.

Ir aš nežūva u....
Aš |tasiekiau savu dali** šulj.

k4t&dieni», 91 1920

The who love are būt oue 
stop from llenvvn 1)

Laiveli
lx>ve is the grnatest thing 

that God vau give us 2)
Jeremijas Taylor 

Nunc autom manent, fidee. 
spės, Caritas, tris haoe: nuijor 
autom įtarum ėst Caritas 3) 

,$«.». Povilas

t
Sunku atsispirti insiaiubavusiotns galingo Okeano l«n- 

gOlll*.
Aš, tu, jis. — kiekvienas yrn nešamas Okeano bangų ten, 

kur kinu Buitie* yru lciuta.

DEDIKACIJA

Tau, numylėtasis mano Inkvepunc ir brangiau
sia mano Svajonė, šį raštų skiriu. O jus. kurie vaikš
čiojat“ Gyvenimo keliais ar plaukiate audringų ,įdė- 

• jų Okeane, atspėkite mano mintis, kilusias širdie* gi 
lybėse. Paimkit platumu Žmogaus sielos. supraskit 
ko trokšta Jo krūtinė....

Bet tojo jui vėjingoje Kelionėje visiems draugauja gyvinu
sioji ir jautriausioji musų Esybe* ir gyvenimo Okeano Airdis-- 
Meilė. via tat ištvermės Šaltinis, čia tat audrų apgalėjimo 
Paninius!

Pagalios pats Absoliutas, pati augšėiaiuioji Buitis yra 
Mede. Dm* mulu* (,*11 ~ Divvua jru medy..*, ___

E

i

Uti/utf JH.h

LNVOKACUA

J brangi mano numylėta
Mintu praėjusių laikų!
Paduokit! lyrų užžavėtų —
Prikelsiu mūzų iš kapų....

PKAEITE1S 8ESEI.lt OSE

Praeitis atsiminimas sukelia mmnvM> malonius jam-mus;
Brangioji kūdikystė ir jaunos dienos — nūdien pasiliko tik 

sapnas....
Plačiuoju Gyvenimo vieškeliu žemės keliauninkui atbū

na savo kelionę.
Einame visi tuo instabiu vieškeliu, pildydami savo pasiun- 

tinylrę.
Einame— lai kartais |>arklu|slanii, tni vėl atsikeldami.
Mes matome prieš save Žvaigždę. Graži tai Žvaigždė — 

mes norime jų jiasiekti, Jų turėti. Bet Ji vis tolyn ir tolyn bė
gu nuo musų....

&
■

Tegul luilsai jo* coimini 
Paliečia širdį ir jausmus,
Kad manu plunksnai šiai plieninei 
Seklų* pabrėžt keli* posmu*. I

PROLOGAS

Naktis. Tamsos aitvaras savo juodai* s|»arnais pridengė

G rūbinė tyla.
Eami vienas—vienintelis savo kambaryje. Tik laikrodžio 

monotonis, reguliaria tvaksėjimas girdėtis.
Aš užsisvajojau....
Taip. \ .

Nekaltoji kūdikystė mums primena laiku*, kur nrriauniai 
buvome nuo tos instnbios Žvaigždės.

.Mums rodėsi, kad Jinai jnu musų rankoje.
Jautėme savyje vidujinį Meilės karštį.
Milius taip buvo gera ir maloniu..
Airdies Indsai liejosi j vienų didį ir prakilnų dievjškosivs 

giesnH's akordų....
(Bus dauginu)

p— -----------=

FLU 0IONAIS, BET NENU- ? 
SIGĄSKITEĮ

i

-—-v-

•į t Su drebančiomis rankomis imu didelę gyvenimo dėjy kny- 
CT-

Verčiu joje lajių puskui Iiijmj, išskaitydamas vis naujų ir 
naujų dalykų.

I Verčiu toliau, begalo—krašto....
Verčiu ir skaitau....

i Skaitau, skaitau....

• t

» —Daug šimtų, daug tūkstančių lapų |airverčiuu — jaTskai- 
m....

GyveuiuuiK vienas ir tas pab- visur ir visuomet.-
Platus jis savo krantais ir galingas savo jiegu. ta« visatos 

įžinas — gyvenimo Okeanas!
Kas. galės Jį apimti? Kas supras Jo vilnių julsIujdingų 

itnų ? Kas atspės J o svajones *
Ar giedri, saulėta diena, nr tamsi, audringa naktis — Ji- 

enas didis ir instabus!
Ant J<» paviršiaus plaukioja daugyIm‘ Luivų ir Laivelių, 

iekviemi jųjų turi savo kelionėje Žvaigždę ir savo Fatiuu....

Bukite rainus! Atsiminkit 
kų ]msakė Cominodore T’ęrrv 
|»o muši ui unt Ežero Erie ĮSI 3 
metuose: “Mes sutikome prie
šus ir jių musų yra.” Tui leng
vinusias 1 iu<la> sutikti flu ir 
sumušti jų. -jeigu pavartosite 
savo protų, prasimankštinkite 
užtektinai, laikykite savo vi
durius Hoo*uk su pugellm Tri- 
ner’s Arnerican Elfrirof Bitter 
Wine. Triner’s vaistai ne vien 
kud išvulo viiliirius, liet ir su
stiprinu kimų. Kiti geri vaistai 
kuriuos galimu vartoti tai: Tri- 
nrr’s Aagelirn Bitter Tonikų.*, 
kuris priduoda siipnnnų. Tri- 
nėr’* Cough S^lntive kuris su-Į 
laiko kosulį ir Triner’s Auti-i 
putrin kuris geriausias dėl iš
plovimo gerklėj (įdėjus bisku- 
tį į karštų vandenį). Kiekvie
nus vaistininkas biri pilnų 
stoc’kų Triner’s knistų arlm jei 
neturi lai jums piirrikuluvu* 
[lartmuks! Joseph Triner Coni- 

p a t. 4__ i

LIET. PILIEČIŲ DE JOS
V AK. PAl

Pittsburgit, Pa.

Valdybos Antrašai:
J. P. Petraiti*—flirtu m inkus.
J. daliausius—viee-pirmininluui.
J. W. Patckevicb, nutarimų raa- 

liniukuM.
J. Daukžys—finuuaų raštininkas.
B. W. W<Mhnen—iždininkas 
Direktoriui:—S. Siuuuiavirjua, 

J. I*aktx»nus, S. LivtimikuM, F. 
Vemdovas .1 Murrmkevich. P. 
Bardzilauduu.

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Mormokn*.

3

pUUJ, 1U.SI—SI OM. zinuioiui 
Avė., Chicago. UI. (Apg.)

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

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providcnce St, 
Worcester, Mass.

Kun. Pr. Bučys, rice-prezi- 
denta«, 2634 W. 67th St, 
Chicago, UI.

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ctj Cicero, UI.

Kun. F. Kemėšis, sekreto- • aai tir • « •nui, ooa neHmm*ier avc., 
Detroit, Mich.

Kad Saulė užteka, matui tolumoje i* Okeano gelmių betrik- 
auėiun ugnies spinduline. Inkais t u Dangun ir visas sutvėri- 
a*> Rtgija gamta ir linksmybė* hiumų gyvyIh- uždainuoja. 
hguojantiK — Ii u] uo ja iltis Okeano veidas i ugi ja n-iškumo....

Ir Tikslas matytis aiškiau.
H 4
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
J Lietuvos Pašto Ženklus

Ta Saulė — tai Meilė, tui Buities Dvasia.
Ji skrajoja ant Okeano paviršiau*. Ji rnmlasi Jo vidutyje 

paties (lugu<>.

a

- • ’
lnsisiubuvuaior bango* uunešė lirvairį mano Laivelį į toli

mų, nežinomų šalį....
M j ėmį,
t kur jialmos, cipriaur visuomet žaliuoja,

kur paukščiai, žvėreliai ėiullia — dainuoja....

Siela kelionėje turėjo |s-reiti keutėjimų konvulsijos. Lui- 
Velia buvo blaškomus įniršusių baugų, kaip mu žylis šapalėlis....

__________
Tie, kurie myli. yra tik vienu žingsniu ntslui nuo Dangaus. 
KT***3*i amu *!**•«»* — **» i—w L ••• • !!••• I •• ». atliuli.

s

Geriausias budos ]*aniuutiino |>irugų Lictovcni, loi Lietuvon Luito 
Ženklai (markė*,j kuriu* yra alvežnn ii Lietuvos, kad amerikiečiui nu- 
aipirkę gulėtų nuniųati savicnuuems netik dri laiškų, liet ir didesnę au- 
iu*. pinigų vietoje.

Kiekvienas perkanti* Lietuvos Pušie lenkių iii iiinžiau knip UŽ 5 auk
sinus (ČU5) gauna paliudijiniiį. kurį nariuutua L ctgytm kartu su 
I’ašto ženklais, Lietuvos Vuldžiu |iukcia gyvais pimfekk Frido urba 
Jždiuės stoty m-.

Paatnženklmi yra šitokių karnų: po 10, 15. 30, 30, lu, 50 ir W‘ akstį- 
kų. taipgi qo 3 ir po 5 utį kuinus viena. (100 skuti l.ų sudaro uukrinų). 
Parsiduoda po 25 centus už nuksitgĮ.

Lietum* Pušta ženklui parsidui* lik iki 31 <L Kmo. 1M0 iu Mažiau 
kaip ui vinių driu-rį markių ncsiunČuitiM-.

Rcikalaukile vk-liaiuo*: Tautos l'oudo nkjriuu* arlm pa* euulru sek
retorių, T ■■ ••"H

3) Dabar -g i tveria likėjunns. vilti*, meili-j^i trejetas: did 
L- Irčiau jųjų yrą išrik. |

K. J. KRUŠINSKAS, <■
r™k!j=. JL Y.

► •M ui-y1

456 Grand Str., 
iniHiimiHiiuiiuiiniHiiiiiiiiiiiinn muiui

NEPAPRASTA PROGA
Amerikos Lietuviams I

■

Lietuvos Atstatymo Bendrovė Pasiūlo 
. Ant Pardavimo

5000 ŠERU
MLIUIUU riiMilIUllLO Hl HILAI OMO MKltAU

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintėti* 
Lietuvių Banka5 sutvertas pramonės ir prekybos tikslam*.

LIETUVOS VALSTYBĖ VALDO 2,500 ŠĖRŲ IR TURI ATSTOVĄ 
DIREKT0R1ATE, KURIS PRIŽIŪRI BANKO VEIKIMĄ.

L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasek 
mingai auga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose 
sekančias įstaigas:

1) Kopenhagene — Privat Bank;
2) Stockholme — Enskilda Bank;
3) Berlyne — Bank Fur Handel und Industrie;
4) Lansanne — (fiveicarijojė) — Banque Pederale; ir
5) New Yorko — Lietuvos Atatatymo Bendrovė.

Per L. Pramones ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pini 
gai iš visų šalių Lietuvon.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramonės ir Prekybos Banke
valdo 2,500 šėrę ir turi du atstovu direktorate.

Stokite į eiles su Lietuvos Valstybė ir sn Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir pirkite tiek Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banko iėrų, 
kiek tik išgalite. Skubinkitės, nes tik 5.000 šėrę teturime.

Lithuanian Developmen! Curporatian
294 Eight Avė. and 25ih
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Neslėpk!
Pinigu namie

Nelaikyk!

Juk tam yra Taupymo Bankos, kad jose 
pinigus laikytumei, nes tai yra

saugu 
tikrai-
pelninga-

* e

Peoples Stock Yards Siate Bank
•

hUnojaus Valomos priezurojc^ turto tun daugiau 14 uuujouų do 
lienų; yra saugiausia vieta, kur gali sudėti savo sutaupytus pinigus. 
Suvienytų Valstijų Valdžia Chicagos miestas ir 38 tūkstančiai darbi 
tii tiku deda pinigus j musę Bunkę. Jeigu turi pinigų knr paalepįa, tai 

atnešk juos j
9

5

/
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M. '•

atdaras kusdienų nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų.
KMverern vakarai, nnn 7 Hri 0 vai ftnbat^tri. non Ą va! 
rrto iki 0 vnl. vnluro. < 2 J

8ESEI.lt


LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.

į
iatlienis, sausis 31 192 DRAUGAS

i TAKSOS NUO UŽDARBIO

{tiktai 3 tūkstančiai.
Tolinus nezalėžninkų kores- 

jx)ndentas rašo, buk nezalėž- 
Tautus Fondo ir U Raud. ninku parapijoj esanti puiki 

Krykiau* rėmėjų sk. svarbus tvarku. Jei tat butų tiesa, tai 
subuinldiuab įvyks panedėlyj, 'hereikėlų ueaalėiniDkų priva 
vaaariu 2 d., 7:30 vai. vatam, tinius namus užstatyti dėl ju. 
ftv. Antane parapijos svetaine-'kirk ūžės skolų. Tuom tarpu 
je. lyra ir neviena nezalėžninko

Visi nariai ir draugijų atsto- trioha užstatyta dėl jų tarka
vai esate kviečiami laiku pri- ž& skolų. Kada jie jų statė, tai 
buti į šį susirinkimų, nes turi- buvo karštuolių aukojusių j» 
me apsvarstyti daug svarbių 2 tuksiančiu ir ]xi tūkstantį 
dahrkn. 'dolierių. šimtinių buvo daug.

■*!••»» rm«l IrnH |*R. Hm Iv, knro
\uuxe is lauiUo Lietuvos pasu* Kits, uu aei skolų uebulų, nei 
ženklu visokių kainų. Norėda- triobu nereikėtu užstatyti už 
tni nusipirkti ir pasiųsti savo jgg. 
gllRinėnm Lietuvon, galite jn 
gauti Darbininkų 
1447 So. 50tb tva, ir pas p. J. mų. 
JUekų, 1331 Su. 50111 .Ct.

Kokia yra neaal&niiikų
Užeigoje, tvarka, matytis iš šitų atsitita- 

A t važiavus čia Mika
ila uckui, nebalėžniiikvc bobelės 

T. F. ir L. K. R. Valdyba, Imrzdaskutį vadino tikru 
--------------------------- [Kristaus įpėdiniu. Kiek laikui 

PRANEŠIMAS R0SELAND0 praėjus tos pačios bobelės 1919 
metų vasarų vienų dienų šio
kios dienos rytų apstojo kirku- 
tos duris su pagaliais ir šluo
tomis ir neleido “Kristaus įpė- 

‘ pastarkų*’ laikyti už- 
rakindamos kirkužės duris. 

(0733 Atėjo nedėldienis. Mikalaurko

8. Dociutė. Turėdamos tokių 
gabių pirmininkę, tikimės Ir 
šiuoumet daug gero nuveikti.

Nutarta surengti du nepu 
prastu vakaru, kurių progra
mas susidės iš vaidinimo, dai
nų ,monologų ir tt. Surengi
mui tų vakarų išrinktu komi
sija iŠ: 8. Doriutės ir L. Zup- 
kiutės.

ftitune sUbirinkiinv prisirašė 
keturiom nuujos narės: C. Ru- 
kauskiutė, V. Zupkiutė, J. Ze- 
vetskiutė ir O. Bukančiutė. Ti
kime*, km i naujos nares nema
žai darbuosis draugijos gero
vei.

Sausiu 4 d. Altoriam. PuoŠi- 

uinme susirinkime išrinko val
dybų 1920 m.: pirm.—O. Rum- 
šienė, vice-pirm.—J. Vnsiliutė,

kuro, tA’5 —
sihinkyli. įžangos ženkleliai 
rrn parduodami ims narius 
ir yra pigus.

Alumnietė.

rtAnl QUEEN 
KONCERTINOS

Ir ftiurfdt. 
perdaug. |

UNOVVM

IR APYLINKES LIE- 
TUVIAMS.

Lietuvos Paskolos stotis su
sitvėrė mass-mitinge, sausio 8 diuio*’ “
d., š. m. į valdybų išrinkti:

Pirm.—P. Samoška, 
l^rairie avė., 1 pag.—M. Ku- tolininkai pasiėmė policmanus 
kuraiti.s 10613 Edbrooke nve., į įrankiais atplėšė duris. 
H pag.—J. MRO *««la nezalėžninkai persidali
W<mtworth avė., IH pag.—K. i <!»!>• Tuom sykiu Mi-
Pauštis, 10501 Edbrooke avė., kalauckas užbaigė Rockforde 
roŠt.—J. Ramonauskas, 10722 į laimingąsias dienas. 
Prairie ii\t., pag.—P. Traibes 
10444 Indiana avė.. i__. _

kalauckas užbaigė Rockforde 
I įlaimingąsias dienas.
J Puiki tvarka, nėra kų be su-

Kuizinas. 153 E. 107th St*, j
ižd. glob.—A. Laika, 1U9Ū2 bu. Žvaliom.-,. Jib yra
SUte st, J. Janušausko*, 10625 .k»!vi« H Kenosha, Wis. Pirma 
La Fayette avė. ji
j Direktoriai: V. Miknevičiu,ii?c’ro’i, aiicii.
10530 Indiana avė., K. Grims,! I^aeit^ nodėlių 
10755 Edbrooke avė., J. ftat- kaip kalris nezalėžnin-
W«kasfM«2>So.4yterte^-..-A.'^6 anltetvbaaias pamaldas 
Laučis, 10929 So. Statė zt, D.'^ko? Žiūriu: paklotas eolu- 
2alina>, 20 W. UOth «U J. Tiš- .na(i- prasidėjo egzekvi-
kevičius, 314 Kensington ave.,'jot*- J“ atgiedojęs ponas M. 
A. Nakrušis. 311 Kensington Žvalioms ifejo mišių laikyti su 
are., M. Šilkas, 10631 So. Wa- arnotu. Kiek klaidų pri
berti are.

Pas juos visus galima gauti Suli norėti, kad mokėtų gerai 
pirkti Lietuvos Laimės Pasko- »»*»« laikyti Nei jis, nei jo 
los bonų taip-gi nedėlios dieno- nezuležninkai nežino, kad nc- 
mi„ ir seredos vakarais Visų dėliomis egzekvijų nebūva. Bet

Dalia: nezalėžnlnku “klebo-

prie kalvių jis, turbut, dirbo ir 
•* « •• ♦

nuėjau pa-

darė tai pridarė. Ii kalvio ne-

nut. raiL—S. Dociutė. fin. 
rabi.—L. Zupkiutė, ižd.—A. 
Bakčienė, maršalka—Z. Bak- 
šionč. Visa valdyba susideda i« 
veikliaunių ir gabiausių nakių, 
lodei tikimės šiaih luotas daug 
nuveikti.

NodėJioj, vasario 8 d., 7 vai. 
vakare Lietuvių salėje įvyks 
ntųiaprastas vakaras. J j rengia 
1.. Vyčių 47 kuofia. Gerbiamie
ji \Vaukrgano lietuviai! Atsi
lankykite į šį vakarų, o tikrai 
busite užganėdinti, ypatingai 
kviečiame visų draugijų narius 
pa ramti savo aUilankyuiu tų 
vakarų, nes kitoms draugijoms 
rengiamuos^ vakaruose vyčiai 
niekad neatsakė pagelbos. 
Todėl tikimės, kad ir musų 
vakarų pnremsite.

8. L. R. K. A. 177 kuopa 
nesykį buvo parengusi gražiu* 
vakarus, kuriuose sn«irinkusie
ji pasilinksmindavo. Bet aitas 
vakarus, kuris bus vasario 15 
d., tai bus už vig šauniausius, 
nėr žymiaii.doti jmjiegns vai
dins gražų, iriuuokinauti, dvn- 

nimo verpete, penkių veiksmų 
dramų. Kadangi vaidinime da
lyvauja gabiuiLsieji vaidinto
jai, todėl užtikriuahie, kud at
silankę nesigailės žygio.

Liudvika Zupkaitė.

CICERO. ILL.

ftventų parapijos knygyne. PusSandara” tokių “tvarkų” gi-
•ii* • t    —41 -.t — u.. • rin 4:VAiimn neturi, tna* ten

Sutuoktuvės.

iždininkų galima gauti visada 
dienomis ir vakarais. Kviečia
me visus, kad nepaliktmnėt nei 
vienas nepirkę bonų.

3. R&monuuskas. rait.

bockford, ill.

ria. Ku* Akėjimo neturi, tas gn 
Ii girti tokius daiktus.

Nezalėžninkui gyrėsi, kad 
pilna kirkužė prieinant žmo
nių nedėldieniais; bet kuda aš 
buvau, tai tiktai viena bobelė 
nezalėžnmkė atsilankė.

F. W. Vyūs.

CICERO LIETUVIŲ DOMĄ D
Kas tiktai iš Cicero nonte 

gauti “Draugų” arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar 
bą (jobą) kreipkitės prie p 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-lh Avė.
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių Knygų.
PasinaudokiM.

PIRKITE
PIRKITE LIETUVOS VAL 

_ STYBtS BONŲ.

Jm reikia tuojau* mokėti apie Jo* • 
tuejaua reikta lUuldytl tam tikra* 
b'aukK*.

Apalaauirok. kad nepakliūtum po j 
bauatuc.

ApalnauKok aavo kikentų 
kad noutmokHunt tuklų 
kiek tau gal nereikia.
KIIKII'KIN TlDJAl S PAS

1 diliau loti A a. .vi.-n n luformatlun 
lliin-au

Ved.Jaa p. VLAlIAH NOKKl'8 yra 
gal-but vtrniiutinla t*hiengo)c. kuria 
kino nuodugniai xi*u* telaes Ir krtu- 
kinkų* kaalink taktų nno uždarbio 
(ineotne ta*), kaip tik laiku dabar 
ateina i>a**ibon viaiema lietuviam* 
tų taKaų reikale’.

UUnlerlal Ir via). Kam tik rolkla 
mokėti tuknua. tuujaua kr*l|>klti-a j p. 
Vladu Norkų, frderallt) takaų kinov*. 
kur* yra ved.'ju •
Lithuanian American

Information Bureau 
3114 S. Ualr.tcd St. Cl.icago.

Vyry ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Dezigning Mokykla.
M ui ui lateina ir mokymo budu jq* 
trumpu laiku llmokail* viao *ma»

Dabar pattirt'moa ir tarto
lamoa (taurumo. Uatuviu. kurta gr* 
IU* koncertiną ir ntigMai rakoroati 
d u o lama kaipo rrrlauaia konrart'i. 
padaryta Sunonftoaa Valattjoa* A 
niarika M»* ralio.* 1*» paruptai' 
nueito arba tomo tono.

Reikalaukit* katalocu. kurt l*a<uu 
darna dyka)

6E0R8I & VITU MUSIG CO.
1M0 W. 47tb sv, CtUcagU, IU

Mr» turtui* diiMlaualua Ir roriaii- 
>hni kirpimo. deeiinm>4 U Mūvimo 
■kjrlira. kur kiekviena* Kauna teroa 
praktiku* IrtMinoklnilama*.

Vienove »luvuno «kyrtuo*e inaBinoa 
varomo* etoktroa liesa

Krto^iemc kiekvieni) ateiti tiri* ko- 
kluo laiku, dlcn* Ir ar va karele, pa- 
•Uiurėti Ir paeikalbėti dėl M,lypu-

’■ tl-rn* daromo* aullt mleeoe. 'I- 
•okiu aulieu* ir dydilo U bet kūriau 
madų knjyoa.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL

J. F. Kn*«ikka. Vedėja*
104 N. HTATE STREET. CHICAOO.

K*iiiimui L*kc Xt. ant 4-t* lobu

— —

PAIEŠKOJIMAI.
Paieikau Jurgio l^rvinskio ir 

Marvelės Lcvinskinlės jiedu paei
na iii Kauno Gult lluseiniij Pav. 
J u rita r ko miesteliu, gyvenu Chica
go. IH- Malfiuckitc ntsisaukite, aut 
šio adreso:

JONAS ŠIDLACSKAS, 
P. U. Bos 265 

Nik*,

REIKALAUJA
MIKINGIMV IX>VV DAItHlMMKAI

AinetnbtoriMi. pohrhrriMi*. Iacque- 
rvrial. ir ut«*a>nu.k.ri«i raljuillori 
pnr nauju niiainginio 
papruata presu jterirtn*

At«tia ūkite tuoju m
CIlKagt. Metai lieti

2tlS Fmnl Aimue.
(Imkit* t: m. karu ir iMipklt* ant 

l-'i.rd A*«m kurj pu»c bloko nuo
Halated <latv*«

i -....—------------ -- -------

fabriko. No- 
uuontiui.

Cumpany

SERGĖKITE SAVO AKIS.
S

»
š

Dmotoncui reral pritaikinti akintai 
bu* paJcnrvimmu dol Ju*u aklu. 
Kuotnet tų SAMU nuo palvo* *kau- 
dėjltno. kuomet raldcv liejo! I kru 
rv, kuoi.iet aknltal ar »iuv< ar in
kai. tat tuomet yra tenkina, kad į 
reikta Juma akinių. Mano 14 motų : 
patynmoa priduoa Juma rortaualg < 
patarnavimu ui prieinama kaina į 
uet

X

taip lomai net Iki >3.00. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas

'■ 1801 S. Ashland Av. Chicago

į

J
I
I

Mum* rtitkaltnpos ji: tyrę tr nepri
tyrę merginu* dirbti muau plantoj.

I'rlljra merginu^ uall uždirbti nuo 
1 Muko a.ra plalu*o. l*radodanClu:u* 

mokam* gvrn alga au tnokellmų 
| kaip Uk Ikmokatų Daria. **lygoa la

bai gero*. Gera tiannportaclja UI 
•M daliu mieeto Geroa vutandoa 
puae dlenoa K u bato j. AtalAiiuklto.

manu < Orgau Mipi>h <\>. 
:iuu N. lUutac A»f.

vi- 
tr

HcikuJItiKU* kriuiiAtue dcl imUlay. 
nm Ir prtialnii. i reti ulių. .VuululinU 
'Urban, gera ulmukeMl*

F. sami*.
4840 Anfwr Aw. arti Holu. Atr.

' . o

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

IJETIVIS ADVOKATAS 
4513 K. tVfRID STUS^rT 

CHICAGO.

T«t—■■■• rolln*
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuva Dentistas
♦ 10047 80. Mlcblgaa, Armuo

n—tina. Ui.
tAULSIMM.1 e Iki » <>aarr. i

j
I

S. D. LACHAWICZ
Lirt*vy» ''rtbnrtM r*'*m**Jn l»14»- uv«w ko *i(t*u** hvikei* maiettu et- rtt* u k u o iu*jw >i*rt>u uuMi* ukeeaMlett 

2314 W. 23 PI. Chicago, UI
TrL Genai J1BB.

>Ucuin>ln** Mitrikiama*
Kaiui** IR-to* gatvė*. |

3-člo* lutao* viri Plau’o aptiek**. ' 
Kambarį* 14. 1&, 1«. 17 D 18 

TčmjkKe | mano parai*.
Valandų*: nuo 7 vai. ISryto iki 4 ; 
ral. vakare, l’anodūliala. berado- i 
ml« tr P*tn,-čiomla

FATONIC

&
F. P. BRADCHULIS

Lietuvi* Advokatas 
Attorney at Law 

IM W. Mooroc. Oor. marti
Roaui 1307. Ti-1. Centrai 390

czncaco. ’luhois

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETCVIS AKU S1*ECTALJSTAS 

l'aUtirvIn. vlaų aklų k ■ ■ r r, t>rlclMl<inl akaMt*. J>n<» aaivoa Ils. aium.iuna N-r- trtuna. okaudan lu.ir uM*«o<a*iu» KarkM* ..Lty kol.u a**a uatrrakiu. nni»v*i«; oKikraa aki. leOaaaiu. tta-vu.a vcaamiuu. |.k.r« aarnrtai.il. m*. • 1«UMS« klaida*, kilniai rrit.lkoru m t. toli Ir Mil nutiani >rnu xw*.l*ai. fe-n ana aav* r***j>nu> ir tailiua riaaaema mo kyklon Valanda.- na. 11 iki • vokam Na- datlamta nuv 1* Uu I vak po *!«<*.
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

T«4cfuiM DrctVor SCG.

Telefoną* Ganai 7364 
l.kluvy* Grabortu*

W. ADOMAVIČIUS

X i

4!

PRANEšIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

luttvvuOyay.tsje* ir ci:H-erea»FrrkrH «ere STrrsirrrs Tirt* 1 nrieMeo ferK(•14 W. 4M MtmL.T*L M-KtuMr tU tMtaeei 11*1 W. ėtlb RK.<«1 U "X ceLIV*l*a<9**: 14 ryte > l<« «:»• Udl;M voke*. N^iaUoaiu t Iki 11 r/uU*TeL BraMverd IM
f-- —.......... .. ■ i .e ėj| ,į-

!’*«•< buliuku.
J. Kl I KAl iU»ls

Mv* atllcluuuc darbu gcnuuala 
Ir pigleiudn. 1‘aturnenatmn vl*uo»e 
rcikelluc** k.C Lutidotuvrac. voetu- 

Ir L.- L.
3318 K. Iii Mr., <1tk*«.> III.

K------------------------------------------- »
I “
X-

I
■«

Dr. L E MAKARAS 
IdctuvG Gydytoja* tr Otlrurga* 
Kawlaa*a; l*uo* a*. MIoMcaa Ava.

Trlrfaoaa Pnltiuan >U ir ralln.au S1M 
Cblcagoj: 4&18 bo. Uood Str.

TU. Krt.ru. laKaKr nuo IKI 7.00
TaMaav Tar** Tt*.

DR. S. NAIKELIS

I
s

Sekmadienyje, arusiu 23 d.. 
&v. Antanu bažnyčioje buvo 
raituoktuvė* (vestuvės)V. Vait 
kuus su Onu Stanišaubkiene. 
Pastaroji yra 4>wižymėjii»i uu 
koiimc tairtos ir kitokiems 
prakiluienis reikalams.

Luimingus jiems kloties.

ANT PARDAVIMO.

Nezalėžninkni niekus rato 
savo laikraštyje ^Sandaroje." 
2-rnm numery  j, šių metų, pri- 
nUunrts netiesos be saiko. Ne- 
zalėžnfataiK korespondentas iŠ 
Rockfordo rašo, buk katalikų 
bažnyčia peš mns nuskurusi ir 
skoloje paskendus,buk knnign.’ 
Taškunas kas metai užtrauk
davęs ant parapijoj po keletu 
tuksiančių skolos. Gerb. kun. 
Taškunas klebonavo devyne
rius metus. Jei botų užtraukęs 
ka? metai nors po du tūkstan
čių skola, tai ninzų parapija 
šiandie turėtų skolos tl8,000, 
d jei po 5,000 tai turėtų ketu
ris dešimtis penkis tuksian
čius skolos. Tuom tarpu iške 
liaudama* ii Rockfordo kun. 
Tųškunas praeitų vasarų per
davė parapijos skaičius nau
jam klebonui, gerb. tam. Slu-

PITTSBURGH, PA.

Susirinkimas Pittiburgho S. 
8. Komiteto dėl išdavinėjimo 
Lietuvos L«m»vw p&rkvios bū
nu įvyks ketverge, vasariu 5 
d., 1920 hl, ftv. Kazimiero ino- 
kykios svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Komiteto nariai, taip- 
paL ir draugijų ąistovai, kurie 
neužsirogistravot. malonėkit 
pribūti.

‘.AM Sutkaitė, rašt.

W A ŪKE GAN, ILL.

Samdo 25 d.. 1 vai. po pietų, 
ipokyklos kambaryje pyko 
Nekalto Pins. Panelės ftv. mer
gaičių draugijos susirinkimas.

vynui sotoktamo parapijos’ Ji atidarė pirm, dievą Vast- 
nritinge. Pasirodė, kad skutos liūtė. Snsiriukimaz buvo gunu 
^v. Petro ir Povylo parapijoj svarbus, nes iškelta ir nutarta 
yt» tik 7 tuksiančiai. TA tp ma- daug naudingų dalykų- 
lyti, kaip nezalėžninkų kores- 
pondentni moka rašyti netiesų.

šiandie šv. Petro ir Pavyto

Apevurseiut nepabaigtus rei
kalus, musų pirmininkė atsi
sakė nuo piraūauikysicf ra-

Pr.

CICERO. ILL.

GERA PROGA JAUNAVE
DŽIAMS.

I'Iriai įHinddt.od* natninlui ra Ku n - 
dal arti llrtuviAlua baftnyviu* Mrigil- 
fun Parku, pulkua ktuuUuui dcl 
pagyvenimo ant antro augino flo
rų. vitU daiktpl nuajl tr guri prie- 
taana pardaiim.', taraliuoja j 
kiiomu

Kro'pkilc pa>
F. •'lauiU, 

408 80. I alrttrkl Avi'. 
Tfkfouu. M. Kiulr, 8848.

kita

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama. ancJUkoa ir lIctuv.Akoa 

kalbų, aritmetlkoa. knyrvedyatėa. ata- 
nosraHJua, typevrriun*. plrklyboa t«l- 
eių. Suv. Valet. UrtorUor. abelnoe f»to- 
njcja, georrafljoa. poltllkinda ekono- 
luljcia, pilietybė*, dolliaruiyatėa.

Mokinimo valandoa: nuo S ryto tkl 
4 vaiando* po pietų; vakaralo nuo I 
IU 14 vaL
3106 So. Halsted St., Chicago.

Mirė.

Kilusio 24 <L naktyje, mirė 
Ona Valaitienė, žmona tinomo 
vietinio veikėjo, Juozo Vidai 
eio. Paliko našlaičiui* mergai
tę kų tik pabaigusių parapijos 
mokyklų ir du mažu sergančiu 
kūdikiu, kuriuos beslaugodu 
ma, rapindamos, nemiegoda
ma pati gavo ligų ir mirė. Ji

F.VRM D l’ODA 
maHMMHiaatti* rr«!«rw tr »cr vra»«u 
Soda Ir Arklį* au > t tunų. labai pato- 
liojpri. imi Al. Klyžia.a, 
1'araMuod* |A pr >< Marta* kad munu 
permata porkuim kita krautuve. At- 
alaaul.il

Dr. C. Z. Vezelis
UETI VIS DKKTfrtAU 

VeUndoK *<h ’ ’ >• ♦ *«k
Nodėllom* pra*u uu*

4713 SO. A8HUAKD AVEMVK 
arU 4T-IO* Galiu*

4WO H. ll rmlUfr Al,.
Ant pardavimo i»rg Uuvd> Krautu

vė Lietuvių apri rentoj vieloj. Atal- 
h-Ukilo |

••Draugu" tdmiut.trai-tja
1800 W. 4011. Str. atkaru. IU.

ma pati gnvo ligų ir mirė, 
liko auka pasišventimo.

CHICAGOJE.
Pr.

_________________  .• •
IŠ T0WN OF LAKE.

ANT PARDAVIMO 
grru 10 akrų furirui, 100 obuolinių 
medžių i akruK uogų gera bnrne 
4Aht.»0 pnb.i ft Mimbtirių muitas. 
gvLkilu lic^u užpakali j faiiuue. 
tiktai 2 mylitis j Grand Havru.
. l’aruiiluo* lulmi pigiai ir unl iš- 

iunk«i*iti jt-itrti ''Hudas Atkišau- 
kilę: į

VVM MILLEit
4239 So. Ilnlstcd Str.

FarMduoda En*rmė- guro; h*tu*iu 
•l>S>v«tttujv viltoj* btanlt Jaltai ge
rai eina. l'anUvimo pritinau* aavl- 
nlnkrt* KvntuuuJ* | luta uilouta. Jti

taurias. V»«nų notų \tarnuo!i«*!W>fcniri. ievyne? u 
“ ž praeita* Kn-Jdraugjjot iabui, kad visi gen'-

fr

A v. Cecilijos G ietį, draugija 
r«.siu> pm. L>rtuv.ikt. V»- 
deviliau.«, kuris buz vasario AtotfaiiMi* Moę *au*au:
15 d. Columbia svet. 4ftth So. gsgg n,,. w«»d m.** 
Pauiina 81. Vakaras MiMtiė.* ii

U • vnitado “ScM-rs *««r »•' <
■■SSSHHSKsSiS *” ‘*v ’* ■‘į

diM*. lui*i 
šuk* tue jiumi. travatin*** u

lova o! Lakv da: niekuo-„u b

Uikaio.

parsiduoda •'» augšėių medinis 
minia, 3 pu gyvenimų po 4 ir 
5 kanilmrių su mūrinių fun
damentų modos |72U j me
tus. Namas nimbui nnt Bri
dgeporto, preke $3,000 j mokei 
$500 o likusius kaipo randa.

i

M--,-.,-.-... —| 
Telefoną* Pnllmaa <4

DE W. A. MAJOR 
GTDYTOJAS III 

CHUilKGAS 
Oflaae UTlt UJcGlgaa A ra.

Adyno* S:M Ibi 4 Uryto — 1 Iki 
1 PO platu — tkl rakare 

N MINI orai* Bue 14 Iki 11 'ėryte
H——----------------- -----...

«

a

Firzt Nat. Rcalty &, Const. Co. 
840 W. 33 Str.

Wm. Kazlauskas.

BARGENAS VYRŲ ’

DRABUŽIŲ.
Vyru U Jmmu Vaikiau padirbu 

aat vrderto elutai tr ovarkotal. bet 
naaUMaakU: r< liauju modeliu nu*

I

K-

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgai 
Ofisu 4930 W. 13 St.

Kamp. 44 Court
Hm. 1MB W. 44 Ateaw 

Telefone* Clo«ro 4444 
Otlao Cicero 4* 

KALBAME I.I’TTI VIKKAI

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
lXbl Uca* X2ud 8*. 

Kampa* 8. Leavttt 8L 
Tel*(oaa» Canai CK: 
Vaiuma .r .... . *<

ir

Dr. M. Stupnidd
j 3109 So. Msrsan 

CHICAGO, LLIJRolS
Telrfuoa* Varde MU

Vtliradoe: - I Ib Ii U mm 
4 po pietų Iki t rak NmJkIIo- 

I teta nuo S tkt B ra!.
i t--- - ■ i - ■ i. -- ■ ■ -

tr

i1
8u

h

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

418 W. Markei mr. 
roUaviUa. Hctuta.

rlMimla ligotai* priima
Nuo 1 UU 14 »aL ryto 
Nuo 1 Iki > vai. po pinu 
Nuo t UU • vaL vakare:

Dr. G. M. GLASER Į
I rak tik uola Si metaiFrakUkuoJa 33 matai 

(Mina* 8148 bo. Murgati 61. 
Kert* U ru HC, Cldcago, UL 

M-ECIJALlfiTAS
M o tonikų. VyriSku. taipgi chro 

nlkku UgU-
OFISO VALANDOM: Nuo » ryte 
iki 14, nuo 13 iki 3 p* ptat. nuo • 

Uu 4 valandai vakare.
N*diliou>ia nuo * Iki 3 po pMi, 

Telefoną* Yarde *37

c

X-
JOSEPH C WOLON

Jetuvis Advokatas
M 80. LA SALI.*: STREET
Orraalra* TeL Hutnboldt 37 

Valerai* 3411 W. X3-*4 Btr**t 
T*l. RnckvaU »>»» 

CHICAOO.
------ I

*4

DR. A. A. ROTH, Hoaa* KjUjtouaa U rtirniK**, J
bpevtja'jata* MoU-nKKu. lyrU8u 
vaiky u Yfaa rftftmfflj afaiT. r:

•*

aarnrtai.il
ralln.au
Krt.ru
alaaul.il


B DRAUGAS Šeštadienis, 31 1920

■nuamMitttnmiiniiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiininiiiininnnHinnMUHinKiKHruimiHHuiinf 
1 ' " ' ' ' & Nedelioj, Vasario 1 d., 1920 i

f J. J. ELIAS SVET., I 
Prie 46-tos ir Wood Gatvių

žlugte? Pradžia 7 valandą vakare
"A *u»M«S H turtiiMC” I‘nasraina, *a*4(l<xta«<'S> U Pelnų tr MutikaUGui KoluUėlIų I’u prayramo Jo-

EuSByr“*® kini. Iširi I.Muitai ir I Mluinll^* nu-lditamr alMIankytl kaip cnlima kM*>Aai«li»Kia»*.lal ksitantrt -« -Uuoml Iii- ■ 
ii •liaakimu i»ar»-m-Mc iai|H>Mtl Ir tatai IJrturo*. Lii

Tik-ta- vntnntMM-i>» rm. kiek tik salima aut raukti it*u* IminUn* ksrrivla* tr nekarriitaa lirtnita* nūn
St i ’* ,M U n>,'(q * '**■"•’ ‘Ikleta arcauiaaiija. kuri Kaktų rūpinti* jmMHUitai* reikalai- d<4 larnaimo ncprtantottln- m
UBr c«s l-i<<tuio**>

Xorinti dailinau ka mir* Įitaa lau apk* inH-rtit- Io- nmnini-i)ua nuUUlamc attotankttl aut tirS mluėto Kuanv- ™ 
to, Unn„ !rampa prakalta-!*- tai* įtaikinta. KVltZIA VtSfS .tTMl^MKYTl MJUtKtVlM

Pirmas Lietuvių Kareivių • .
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1 CHICAGOJE.!

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
rninNiiu

PRANEŠIMAS MOT. 3Ą- 
JUNGOS 20 KU0P08 

NARĖMS.

KOVA SVAIGALŲ KLAUSI
ME.

šeštadienis, sausis 31 
Šv. Petras Noliasko.

Sekmadienis, vasaris 1 
šv. Ignacijus, v Brigyta.

Pirmadienis, vasaris 2
šv. P. M. Apv. jGrabnyčios).

KATALIKU VIENYBĖS 
CENTRO’REIKALE.

d..

Norima svaigalus pavartoti 
nuo influenzos.

Kaip ('liirugoj, taip ir kitur 
prasidėjo smarki kova už tai, 
ar svaigalai (degtinė) yra 
tinknmns vaistas ių>sisaugoti 
influenzos. ar priešingai.

(iydytojų nuomonės nevie
nodos. Vieni tvirtina vienaip, 
kiti kitaip. Viešoji opinija 
stovi už svaigalus.

Chicagos sveikumo depnrtn- 
mento gydytojui stiprini sto- 

»';\i Iiž tni, kad svaigalai m- 
lžrašinėjimą penlaug receptų ni vnj^(Mį įr negali hut tokio, 
žmonėms pirkti degtinės. yro ,|nUg kartų pana

rnu dienų Dr. Schultz bu-jk^s ir sveikumo komisijonie- 
vo pristatyta federalin bua-Jrius Dr. Robertson. 
tun. kur turėjo padėti paran
kos 2 tūkstančiu dol.
“Aš kovoju prieš influen- 

itą.”, pasakė gydytoja į komi- 
sijonierių Mason. “Ir šitam 
reikale aš kovosiu ligi pat 
paskutiniųjų. Mokesčių kolek
toriaus ofise man buvo įmuki- ' 
\ytok jog gydytojas gali iš
duoti tiek receptų, kiek tik rei 
kalingu, jei iŠ4>kznininavimus 
pucijento panaIo tų reikalin
gumų. Aš naudojuos savo pro
fesijos akylumu.’*

“Trys šimtai m-eptų imt 
dienų gana puikus “profesiji- 
nu* akylumas*’, atsiliepė komi- 
sijonierius Mason. Vienas fc- 
dernlib agentas su gautu re
ceptu užvakar nusipirko kvor
tų degtinės. Aiandie jis vėl 
riuėjo jms Dr. Schultz ir pasi
sakė pavardę.

“O, tamsta čia buvai užva
kar*, tarė jinai. ‘Aiandie tam
sta negali vadinties tn pavar
de. Tamstos pavardė dabar 
ant recepto bus Brown”.

Tolinus jMiaiškvjo, kad Dr. 
Schultz nuo juodų žmonių už 
receptų imdavo ŠI: nuo pa
prastų baltų — $2; nuo aiva- 
žiovusių automobiliu — Ą*».

PERDAUG RECEPTŲ GAU
TI DEGTINĖS.

’toja patraukiama 
man.

teis-

L. |{. Katalikų Vienybės 
Centro vnldylKi- taip-gi ir 
seimo išnaktos Projektų Komi- 
sijos, susi rinkimas Ims antra
dienyje. vasario 3 <1., vilkam. 
Dievo Apvitiados parapijos sve
tainėje, Cbicago, 111. Sis .susi
rinkimas bus pirmas |x> seimui 
ir užtat turės ypatingą svarbų. 
Visi nisiiiinkykite.

• K. V. Centro Valdyba.

Nedėlioj, 1 d. vasario š. m., 
vai. po pietų parapijos mo

kyklos kambaryj įvyks Mote
rų Sujungus 20 kuo|K»s susi
rinkimas, Bus išduotiK rapor
tas iš bimtsio vakaro ir ap
kalbami kiti reikalai. Visas 
nares kviečiu atsilankyti ir 
atsivesti jk) naują narę,

Z. Sakalienė. rašt.

3

IŠ NORTH SIDE.

Dr. Anna B. Schultz, 
Caluuiet avė., pirmu Chica
goje gydytojo suareštuota už.

3430 L. D. S. CHICAGOS APSKRI
ČIO KUOPOMS.

i

Nedėlioj. vasario 1 <!.. tuoj 
|w mišjMirų, įvyks bažnytinėje 
svetainėje L. S. 6-ios kuopos 
luizaras. Tas buza rus bu* j»a- 
skutinis. Meldžiu visų būtinai 
sunešti MTijn*, kairio dnr tu
rit. Nutarta buvo išleidimas 
padaryti nedėlioj. Iu*t n*.*dnry- 
la dėlto, kati nevisus serijos 
buvo suneštos. Tai meldžiu ne-

SUMAŽĖJO SUSIRGIMAI 
INFLUENZA.

11> L. I & 41U lt VE. n I
Vargonininku Choro i1920 M.l

rengiamas

S NEDELIOJ, VASARIO 1 D.,
McCormick Club Houee, 2530 Blue Island Avenue

Pradžia 8 valandą vakare

Suimtoj, sausio 31 <1., 7:30 
vai. vuk., Dievu Apveizdos pa
rapijos mokyklos kambaryje 
įvyks L. D. S. kp. pirmininkų, 
arlm jų įgaliotinių, susirinki- pamiršti sunešti visas serijas
mas. V ra svarbių reikalų ap- minėtoje dienoj, t. y. ateinan- 
kalhėfi reikalo rengiamo vaka- rhj nedėlių.
ro “Kantri Alena,” km> bus| Taip-gi meldžiu northriilie- 
kovo 14 d. Todėl būtinai atsi- ’ 
lankykite.

L. I>. S. Ck:. .4ji. Vahlf/ba.

IŠ BRIGHTON PARKO.
Į

<*ių kosknitlingiausia atsihm- 
kyTt į tų hamrt ir jmremti 
lalnlarybės reikalus.

Valdyba.

Keileralis distrikto prokuro
ras Clyne sako, kad jei Dr 
Kobertson nepripažįstąs degti-1 
nė* vaistu prieš infiuenzų, tad i 
jis nieko nesuprantąs ir apie1 
pačių influenzų.

.Mukvsi’ių rinkimo ofisą- 
šiandie turi daug sukonfis- 
kilotos įlegtinės. Norima tad

<tų degtinę jmdiilinti ligoni
nėms ir vaistinėms ir jn pri
einamai pavartoti kuijm vais- 

’tus.
Tam sumanymui priešinasi 

sveikumo departamentas. •: Ir 
iš to pakilę nesutikimai. F<j-' 
dorelio prokuroro pusę |Mihr-| 
ko ligoninės. Nes toms svai- kuojats reikalus, p. J. Mirk' bei

Vyčiai pirmutiniai pirko Liet. 
Laisvės Pask. bonų.

PRANESIMA8 MOKSLEI
VIAMS.

Ateinančioje riibutojr, sau
sio 31 tl.. š. m.. Dievo Apveiz-Sausio 2B d. parapijos mo

kyklos kambaryj įvyko L Vv- don parapijinėj svetainėj bus 
<’ių 36 kp. savaitinių susirin- L. R. K. Mok.-h-ivių Apskričio 
kinius. Apsvarsčius Itėganėiuii nusiriiikiiiuis.

galai reikalingi. Jie jmvnrto- 
jami įvairiose ligose. Jo nuo-1 
inonę paremia ir kai-kurie gy-i 
dytojai. Tių daroma todėl,! 

.kad Suv. Valstijų armijos vy-! 
riaukiąs gydytojas BIhv yra, 
pripužinęs, knd svaigalai bu-! 

jvę viirtojimfi ir armijoje prieš 
influenzą.

SUMAŽINTA MOKESTIS 
UŽ VAŽINĖJIMĄ VIR. 

ŠUTINIAIS GE
LEŽINKELIAIS,• I

Viri moksleiviui 
moksleivės malonėkit** at- 

iunas, pinnininkas, užsiminė silnnkyti į susirinkimų, nes 
i. ūe Lietuvos luiisvės Pasko- daug bus nnu<lingu ir svarbių 
Ių ir praneM, kad Brighton dalykų. Nauja valdytm užtins 
Pnr!:e yra jau siundarfs ko-.vietas. Bus išduotas inĮx>rtns 
mitetas pardavinėti tos pas- iš buvusio vakarti ir tt. 
kolas bonus ir turi įgaliojimų.1 Nepamirškite, suimtos vnka- 
Susirinkimns sutarė, kml, n- re, 7:45, ant 18-toa gutvi'-s, Die- 
part pavienių narių, ir kuopojvo Apveiktos bažnytinėje sve- 
pirktų bonų. Šiuo sykiu kuo
jai pirko vienų bonų už 50 dol., 
gi jei ižde rasis daugiau lie
kamų pinigų, tai pirks dau
giau. Nariai tame susirinkime 
nupirko L L. Pask.Flmnų už

tainėj] Viri koskaitihigiauria! 
, Vaidyba.

EZTRA SUSIRINKIMA8, 
EXTRA.

6is koncertas bus vienas iš gražiausių, nes nj>arl choro dainuos dnr visiems žino- ■ 
•ui solistai, kaip tai: p-nios A. Pocienė, ŠI. Janušauskienė, p-nai V. Daukša, A. Miką- 

K lauskas ir J. Balsis. Viri kurie mylite muzikų ir dailins, neapleiskite šios progos ir 
■ Atsilankykite, o tikrai busite užganėdinti. S

■■■■■■■■■RMIMnailMM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
aKfi.... ——------  ' ———^|

F1
LEIBERIAI

Pmrtovus Dariam

Gera Chuokcsti*.

Atriša ūkite

9541 Bultiiuore Avenue, 
Šaut h Chicago, III.

-e

- 
E

■■S=

l'nion Spėria! Markine Co. 
reikalauja vaikų ir mergaičių 

dėl Icnm'utta fabriko darlio.

Bcnch M re lianai, prityrę 
prie piduvinm muių dale
lių. Intbe ir inilliųg muši- 
uit operatoriai, leibcrini 

ir taip darbininkai.

Gera užmokėsi i* ir pasto
vu* darbas.

Atsišaukite j

EMPLOYMENT DEPT 
» 

311 XVcnt AuMiiij Avc.

c

K

K

PUIKUS BALIUS |
su litatau-jiaui Aukttalų Piutaų

$10.00; antras--$5.00
PARENGTAS

DRAUGYSTĖS ŠV. PETRONĖLĖS

Nedelioj, Vasario 1,1920
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVĘT.

32ras PI. ir Auburn Avenue
1‘ruaUl.* C tatatuta lakao-

KvioCiatar kuoataiimncinualal ataltankytl | virAralnėta vakarų, nna 
lai bu, vien** 4 llnkaiuluualų ir gr-uitaualų vabalų. Oriei pirmo, Kle- 
aoa muaika, kaip Id.SuviSkur, taip ir AnatlAkua Sokiua Mc* H aavo 
pttara irtrnrTumra atvllankuiiu, ,vr?lu, kuogrrlaunlul uMraar-dlntl. 

viliu, kviečia Mcnllllnral atallankrtl KOMITETAS.

•»

|

'X

•M Hiato Serijoj 
TralraltAka Draugo* 

“AIDAS”“Žmogžudžiai
Nedelioj, Vasario 15, 1920
KVMTA1SKJ AKT 41 <iAKEK UATVEK VATEMBl KV, COMM. 

Pnulita 7:30 vai. tnkarv Hillta»* Mr. V palai

Uertilnira itatuvHUm rinutrtnette Ini ne|>ral*Jdtta Mim |>ro<oa nepa- 
maClitoj Mo Kratau, ir pamokinančio reikalo. t

-x
—

— -
Anot sveikumo dejiartiiinon- 

to pranešimų, susirgimai in 
fluenza sumažėjo beveik per- 
pn« kaip pirm kelių dienų.

Bet didėjn susirgimai pinu
čių liga.

Alielimi spėjama, jog šitam 
ntsitikime yra kulti jintys gy
dytojai Kndangi stisirgurieji 
influeiuui dažninusiu suserga 
Ir plaučių liga, tad gydytojai 
be niekur-nieko npie susirgu- 
jdų* tuojau* ir praneša, buk 
susirgę1 plaučių liga.

Tokiuo budu influrnza su- 
«v«;h tn« maltnomuk• ----- *•**»». į

gi plančių lign didinamas.

Daug vargo turėta, kol 
Statė Public Utilities komisi
ja sumažino vienu centu mo- 
keetj už važinėjimų gutveka 
rialu Cllivagoje. Vieloje 7 cen
tų nusprendė 6 cantua.

Taip dabar užėmė daug lai
ku, kol sumažino mokestį už 

'važin7‘jiinn viršutiniais geležiu- 
i keliais. Be! šis numažinimas 
iyra tik “sumažinimas*’. Ne<

I

l

STREIKUOJA LANGŲ PL0 > 
K?/ VĖJAI

Chicagoje tdreikuojn didžiu 
ituose bustuose langų plovėjai 
lųustai. Jiems buvo mokama 
po $36 Jie mkalau-
- ja Ąič Kamilėje.

I

keliais, 
yra tik 
Kandie už važinėjimų moka- 

j ma H ‘centai, gi rytoj jau bus 
' mokama 7 ir pusė cento. Zmo 
jnėnis prisiris pirkti antkart 
i du tikėtu, jri norės pasinau
doti tuo “sumažinimu”. Ki
taip gi reikės mokėti kaip 
4_V*_ O v- *imirai o ivuiuo. pūsis,
cento nėra pinigo.

Sumažinta mokestis viršuti
niu geležinkeliu iš Chicagos j 
Evnnstonų ir Wilmette. Šian
die mokama 14c. Rytoj bus 
mokama tik 12.

• »•

doi. Tm dar neviskas. Su
sirinkime nebuvo tlaug narių. 
Aitrinai manoma, kad Brigli- 
ton Parko vyčiai L. L. l*ask. 
Imnų išpliks už apie 2,000 
dol. Jeigu ir visus kitos tos 
kolonijos draugijos taip pasi
rodys, tai nedidelė Bnghton 
Parko lietuvių kolonija gra 
žiu sumų paakulins Lietuvai.

Koresp.

I 2JE
Druugijo> ftv. Antano iš Pa

ikus iirjrapra-taj'suririnkinins 
įvyks nwl., 1 vaL po pietų, va
sario 1 <l„ 1920 m.. Dievo Ap
yrude* parapijos svet.. Su. 
L'nion avė. ir ItLtos gutvės, 
Chicago, III. >

Visi nariui būtinai airi-, 

iunkykit, y ra svarinta rei
kalas.

i Valdyba.

KO ŽENKLELIUS (W.S S ).

A 4* AI ~

.... >■<■»■•.*« m ■ 

i Taupykite Piningus: 
! 8>ą——m.

K

Pranešimas L. D. 8 57 kp. 
vakarinių kursų lankyto 1 

, jums.

Krutnriii (gyvi) paveikslai 
iš Lietuvos bus. rodomi Vii»y 

į Arenti/ par. sv 
S. Wabash Ji___r________

iiU nedalioje, vasario t <t. 
Prasidės 6:30 vai. vakare.

Pagedėlyje, vasario 2 d.,

i 

n-taini-je. Keoėį 
Aw„ RosoIhtiK. I

i

I

Prarito ptuieiirho ir sensius 
vakarais U D. S. 57 lcp. vaka
riniuos,. kursuose nebuvo pa
inokų. < iri t o, knd kaip daugu
ma žmonių, taip ir karšų vedė
jas buvo susirgęs influenza.

Dabar, Įiagijus vedėjui, vėl 
prasidės kursai.

Pirma pamoka bns panedė 
lio vakare, vasario 2 (L, 7:30.

Visut kursų lankytojus kvie»12 ligi 15 metu Bdvraid Sdienk 
ėiame susirinkti.

Komisija.

prasidės 7:3H vai. vakare.

DU VAGILIU AT8TDURĖ 
KaueJIMAN.
“7J * *

automobily vogimų teir? __
amo nubaustu kalėjimai) nuo

j ir Paul Marlių, abudu 17 ro**

dotuvėse po num.

9

vpkare 23 metų

Gine Chicago,

Paliko

uuue ieva Auuuia Klon 
broliui Kun. Joną Klori 
ir Stanislova Klori.

Mirė sausio 28 d. 1920 

7:40 vai.

amžiaus.

DI. '

Gimines ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti lai-

Laidotuvės atsibus su
batoj sausio 31 d. iš šv. 
Jurgio oaznycios iu vai. 
iš ryto į šv Kasimiero 
kapines.

dideliame uoliu-

Perkant viaua savo RAKAN
DUS, rečiui KAitt'KTUB, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir LL pas i

P, KVORKA & SONSEugenija Kloriule
1551 — 53 W. Chicago Avė. 

arti Ashland Avė.
Ca#h ar ant Išmokesšdiu.

TUeftaMo Monroe MM
Mrautctn atdara Serrdoail, Ir 

Pelo/domia tkl • vai, vakare Kltųle 
rukuruta Iki 10 vakare

P. GONRADg f 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 8 Halstad A GMmjn TT1 i

Kurto rauMta pavaikau, U LtetuTM 
n«.udatl»dainl JMuudan kita dm-ctau, *rh* 
dideliu*. Mh> perimam, ,eau, p*4*rtaa« 
4Mnliita fludadnm u»: rteao U kaliu aklr- 
UMV-

Traukiune pareOulu, naniaoM. prto 
Batnrftn*. auogaur. ramlijaa*. ar^pau. 
pariediIr tt. Darba atltakana kuoo-
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