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Berlyne Pašautas Finan- 
Sn Ministpris Frvhfirdpr - - - - - - w

Kabinetas aptars tą klausimų
i

Paima miestų ir nelaisvių.

I I Monarchistai gali sukelti 
: 1 • • • revoliucijąi

PRAMATOMAS MONAR 
CHISTŲ SUKILIMAS

Po užpuolimo prieš Eraberge- 
rį pašaukta kariuomenė.

Tni jau nnlru kartu pasikė
sinta prieš Erzbergvrį.

Kerniui Weimare jis vos 
aurpėjo pasprųsti nuo būrio 
kareivių, kurie jį norėjo nu- 
lineiuoti.

žinovai tvirtina, jog čia 
bus utilitaristų darbas. Nes tie

i ij*

Berl/nas. sausio 27. — Va
kar čin pasikėsinta prieš fi
nansų mintaterį F.nhergęr.; Era^rgurj paskaito savo pi it- 
kiiomet taMii buvo išėjęs iš šjninku. 
krimirudio teismo, kur vedimui „ , _ . ., ,
ti<-irr..rirf... hvi.: 0511 i“*11“

Plktadaris į žengiu utį au- Vyriuusvta* pabugusi tnonar- 
tonmbiiiun ministarį paleido cliistų sukilimo. Sako, prieš 
kelis šorius. Tečiaus tik su finansų ministerį pasikesini- 
vienn knlipkn juitnikė j petį ir mas yra geriausias jų uarima- 
nepavojingai sužeidė, vimo ženklas.

Užpuolikas tuojau* buvo nu- Ministeris -Noske. tad vakar 
tvertas ir išplėšta jam iš ran- sutraukė skaitlingų kariuome- 
kų revolveris.

Pasisukę vadinasi Oltvig; 
votį llirsclifvhl. 20 metą Tai 
studentas, svuinn buvęs oficie- 
rns kadetas. Jo* tėvas vienoji 
tiankuj yra valdininkas.

Tai antras pasikėsinimas.

ne j AVillielnistrasse. Pataisytu 
stiprios barikados.

AVilhrlmstrasne uždaryta pu
blikai, kariuomenė apsiautė 

{valdiškuosius bustus, užėmė 
(Mirinktina* Įsmicijas.

Kalbos apie monnrcliistus ir 
baimė JMikilo todėl, knd knip 

Policijos nuovadoje Hirch- šiandie yra buvusio kaizerio 
feld jiaaukč, jog jis norėjęs nu- gim>u><* diena.
žudyti ministerį todėl, kad šis: Be monarchistų čin dar lab- 
vedųs kenkiančių Vokietijai jaus nerimauja spartakai 
politikų? Pžpuolikas tų -savo (bolševikai), ftitie kursto žmo- 
Žvgj priskaito \)rie pa t rijo ti-. nes ir dužnai padaro nesma
lsų darbų. Į gumų.

AMERIKONAI PAKLOJO
KAZOKŲ GENEROLU

1 -

Vladivostokas, rausiu 25 
(suvėlinta). Sausio 10 d, 3Ki 
amerikonai, geležinkeliu ap
saugos būrio nariai, arti Ver- 
chnii-L’dinsk poėmi- vienų go-

REVOLIUCIJA MASK 
VOJE?

Copenhagen, sausio 27. — 
Taikos konferencijoje Dorpate 

    gama 'žinių, jog tailėerikų 
". ’. " . 'T —vnhfžia (risi linndies komisą-

.hniifdiMk jaunų- ri<wi PO"**1"1
lH>n>lo Semiono Ziirvu.it ų bV-lĮ M*»kvoje, turbut, pn.
i.:_: ,r__ Uz_i__,JX ,___ ...kilusi revoliucini.

3
- Prnialska stot yje amrrifeansi 

miegojo vagonuose. Ir štui 
juos be jokios priežasties iiŽ- 
jnmlė kazokai iš iinrvunto trau
kinio.

Pažadinti trukšme ameri-
L.HUU sUj.. muAin. I ž.uuAln 5, mn.ln Ofld"
Uuuuu, jų .ur,.. .r ' k(,||>u>

iu.rt-ln n.nju ,.r.u«uų augi. 
i«.mu e <.rlwnu >r 48 kk»- inji Un.lm Tar>.. 

Mtam kol-kas i ne i nu: maršalai 
U amerikonų žuvo tik du^och, Joffre ir Petain ir šta- 

* kareiviu.
ta

Londonas, sausio 26.—Iš Mn i 
aklus PvlĮUiu U pianu-i.
šiunn. kad bolševikai paėmę 
Perekopų, už 60 mylių pietry- 
tuoso n no (’lirrMino.

Kitam pranešim*. I*n|š«*vik*»iįsnunama 
rako, kad žiaunp. mūšiai sekn,^‘trV ^io,t 
už Krivtn Rog. 40 mylių šiaur- !*’ 
riduose nuo Chersano. Gi tm• • 
liaus į rytus, Konstantinovska- 
ja apskrityj, bolševikai užėmę 
kairįjį up«< Sol šonų.

Bolševikų kavalerija su n«- 
puprastuoju smarkumu *in<»- 
gmd pirmyn ir užėmusi AJek- 
sandrovsk Nikolujevski ir Or- 
lovka mi itaugeliu nelnisvių ir 
dideliu grobiu.

Iš Varšuva^ itnuicšnmu. jog 
j varosi pir-j

. r ai

dalis Prancūzijos parlamento 
atstovų nepasitenkina dabar
tinėmis gaunamomis algomis. 
Snko, jie negalį surišti galų 
r-u gulais. Kiekvienam iš jų 
mnkanin no lA.IMM) frnnkų per 
melus. Jiems nurisi gauti po 
25,000 arba 30,000 franką Tuo 
tikslu gaminamas jnu hiliu<

Fnkta.« yra. jug nuo karės 
pradžios ligšiol šalies* vuldi- 
ninknms nlgus beveik padvi
gubintos. Gi parlamento ir se
nato atstovai ligšiol apsieina 
su prieškarinėmis algomis.

Pranešta apie tai premjerui.

Parlamento atstovų delega- latvinj Utg«|ij.>j 
riju liną dienų apsilankė I”1* myn į rytus.

I premjerų .Mdlenui<| ir nnnm Į ’ ’_________
pranešė apie visų stovį.

Premjera# iiasakv, jog tą j 
klausimų pakeistus kabineto; 
susirinkime.

Biandie minigteriams per j 
metus mokamų po gn.nnn f»-nn 1 
kų, gi premjerai 70.000. O 
senato ir parlamento pinui- Washington. sausio 26. — 
ninkam po 72.000 frankų.

Normaliais laikais prancūzų 
frankas yra lygus amerikoniš
kiems 19-kai centų.

i

VISI KOMUNISTAI TURI 
BŪT DEPORTUOTI.

Taip skelbia darbo sekr.
Wfl«/rna«

D’ANNUNZIO PERMAŽAI 
TURĮS KAREIVIŲ.

Sumanyta pašaukti kareiviau
ti Fiume gyventojus.

Triest, sausio 27. — Miesto 
Fiume valdytojas, lakūnas 
d’Annunzio, kaip pranešama, 
ten su savimi turįs mažų skai
tlių kariuomenės, nes dauge
lis kareivių atsimetė nuo jo.

Kadangi Fiume likimas ris 
dAjr neaiškus, kartais gali pa
kilti jiigoalariai, tad lakūnas i 
privertė Fiume nrieato' tarybų 
jam leisti pašaukti kareiviai!' 
ti jienkių klesių miesto pilie 
čius. Taryba sutiko.

NAUJA PRANCŪZŲ AUGĄ} 
ČIA U ŠIO JI KARŽ8

TARYBA.
.. -r—

Karės metu armijų vadas bus
Petain.

bo viršininkn.*» gen. Bunt, 
Paskiau ton tarytam bns pa- 

p.pt. ‘•Iiirti dur 9 generolui. Tunbu- 
rje pirmininkaus karės niinis- 
IteriĄ

_____ ___ _ . , . t Mnrtatae Polai n hn< vi/u, 
įavm rv»»r»^"g! varnai, pnuj^j.

. ........................... . _ fzų anuijų vndns karės melu. 
Basei, ftvciranja, ramdo 27. Į ____________

.UKRAINĄ SMAUCIA 
_ -< DĖMI JOS.

—

PAKELTA KOVA PRIEŠ 
IŠDAVIMĄ VO

i 
f KIEČIŲ.

KITOS PLANETOS NORI 
SUSINEŠTI SU ŽEME?

i . ------------
Londonas, snusin 27. - luii- 

kraštis Dnilv Mail nntnršn. 
JV<> iulkUA Aliuvuuio Uų..
vielio telegrafo aparatus ko; 
kios tni pašulimV jėgos užgnn- 
•tinčjn. Su tais aparatais pn- 

ženklu (aigiMUų)f
| •'"•‘V ........
■ kiuti Tnip buvo pirm karė* 
ir dabar.

Pats Markoni nuomoninuja, 
knd tie ženklai nejMU'irui iš 
niii»ų žemės sferų, liet, tur-

;but, iš tolesnių erdvių.
Galimas dhiktns, kad tai 

Ims kokie nors ženklai nuo ki
tų planetų. Bet kaip tą jmt ir
ti ir prirodyti ?

S. VALSTIJOS PRIPAŽĮSTA 
ARMĖNUOS RESPU

BLIKA.

Lenkai stačiokauja; bet koks 
ju stovis

Ir Kerenskis eina prieš 
bolševikus?

LENKIJOJE PRAMATOMA 
REVOLIUCIJA.

Gyvuoja labai nepakenčiamas 
. stovis.

Berlynas, sausio 27. — Abel* 
nas stovis lx*nkijojc taip ne
pakenčiamas, kad tonai grei
tu laiku prnmntmnu- sukili
mas prieš dabartinę vvriausy- 
bę.

Taip pnmtkoja Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus nurys.

’ 1

KERENSKIS ORGANIZUO
JA ARMIJĄ PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.

Seka smarkus mūšiai Dvinsko 
fronte.

Berlynas, sausiu 27. — Dvin- 
sko fronte, anot <lepešų iš 
Vnršavos, seka žiaurų* mūšiai 
lenkų su bolševikais.

Sakoma, jog tonai 
latviais užėmę taip i 
tų. knd šiandie nelengva jau 
pasilaikyti dniiginanties skai
tliui bolševikų.

Tuliatis pranešama, jog Ke- j 
renskis organizuoju?, naujų ru
sų armijų su tikslu užpulti. < 

, lw»|*«-VlkUš.- As negaliu suprasti, ko- .. . ...........
• - ... i. .- < «n oficijnh-so sferose nun-kiuo budu tm butų galimu ap- . . ....... i. moinaujamn. knd jei kartinssisangoti revoliucijos . ----- ’
kojų jis. “Lenkų armija mo
raliu zriigsniu didžiai nupuo 
liisi. Udiai no|>atenkiutu nuris
tu ir drabužiais.
“Ypač lailševikų fronte len

kų kareiviai daug kenčia. Te
ko matytį kareivius tiktai a- 
valinėse ir apsiaupusina armi- 
jus užklodtduis. Uniforma vie
ni skuduriai. Ir tnip kareiviai 
stovi sargyboje kuošaįėmusio
mis naktimis. Kiti kareiviai

i miega neiųišildytuoM* 
.-iiiose, mi išdaužytnis

Viduje tik

Paryžius, sausio 27. — Tul-įltalpb iš fljimgus. Jis
k i ninku amliasadorių suririn-įčin atvažiavo iš Varšuvos. Du 
kime S. Valstijų ambasadorius mėnesiu išbuvo keliuose lenkų 

kuri- frontuose.

Blogas kareivių stovis.

Daugelis suareštuotų sveti niša- 
lių radikalą, nrigulinėių komu-1 
nistų partijai, apeliavo į Darbo 
sekretorių' Wilsonų, kad tasai 
juos apgintų nuo deportavimo, 

l Darlio spkretorius atmetė 
ajieliaeijas. I’uskelbč, jog kiek
vienas svetimšalis komvaistų 
partijos narys turės hut depor
tuojamas be jokiu pasiteisini
mo, nežiūrint to. knd jie ne ri
si yrn prisidėję prie suokalhia- 
viiuo nuversti vyrinusybę. Bet 
kad pati komunistų partija 
yra vyriausybės priešiifinkė, 
tad it jos visi nariai yra prie
šininkai.

Čia ankomn, jog tasai Dnr,»o 
sekretoriaus išaiškinimus 
definityvis. iv. galutinus.

yrn

PIRKITE KARES TAUPY
MO 2ENKLELIU8 W.S.S).

i
vokiečius karininkus.

lenkai su 
ilgų fron- 
»Vr»VTMt IflYT J

i
\Vallace pranešė, kad Suv. 
Valstijos nusprendusius pri- 

! patinti Armėnijos ivspublikų, 
■ kurnu ruta*žius nustatysianti 
galutina taika su Turkija.

(I* ųashingtono pranešama, 
į jog S. Valstijų vyriausyta* dar 

kas 
Tad
pa-

galutinai nenusprendusi, 
padaryti >u Armėnija, 
nmlmsadnriaus tVallacc 
reiškimas nėra tikras).

BUS ATSAKYTA OLANDI
JAI.

Paryžius, Rauftio 27. — Tal
kininkų ambasadorių tarvlia 
perkratinėjo Olandijos atsa
kymų apie neišdavimų kaize
rio. Nutnrta atsakyti Olandi
jai. Atsakymų pagaminti pa- ,(j|.|ai’h-
vesta prancūzų juristams.

.*• lMlM* l.ijs-vikai ko-iiilu-i užpulti - i ii! Vairi- * £
Lenkiją tuomet talkiufakai - 
prieš I 
savo spėkas. im 'bolševikna pnvurtotų

LENKAI 8KUND2IASI TAL 
KININKAMS.

Praneša apie pavojų nuo bol
ševikų.

trata*- 
Inngų 
vėjai

šaudosi.
3,000 RADIKALŲ LAUKIA Nenori kovoti prieš bolševikus. 

DEPORTAVIMO.

met Šitie pareikalaus i Adanti siknršėia vę#

teta* iškalti" perengtą rezo
Kunloma vyn»u.yb« put- I’"™'

priešinti talkininkams.
—

Berlynas, sausio 27. —Kuo
ne visoj Vokietijoj pakeltos 
«mnrkin« agitacijos ui tai, 
kud vyriausybė neišduotų tal
kininkams vokiečių, kokius 
talkininkai nusprendė teisti 

‘už atliktus nežmoniškus dar
bus kares metu. Tarpe jų y- 
rn žymiausieji vokiečiai mili- 
taristai ir k«ti pa trijulių.

Sulig padarytus taikos su
tarties, vokiečių vyriauaybė 
turi išduoti visus, reikalauja-

•*Miestuose stovintieji len- 
— kų kareiviui dėvi švaresnes u-

Paryžius, sausiu 27. — Am- 
hasailorių taryba, katra užė
mė nugščtaurios tarylms vie
tų. gavo laiškų mm lenkų už- 
nita*žinių reikalų niinisterio 
Piųtek.

Ministeris atkreipia talkinin
kų domų j galimą bolševikų 
ofenzyvų prieš tamkijų. Tad 
rekomenduoja tam tikslui ap
tarti ajisiginimo pienus.

laiške imžymima, kad 
tni tuojaiiM butų pranešta 
Jaiifl Foch’ui.

Waahington, sausio 27.
č*i« paskelbtu, jog dauginu 3.- niformas. gnutns nuo tnlkinin- 
IMKI radikalų sveti nišai i ų Inu- kų ir nuo Suv. Valstijų, liet 
kiu drjyortnvinių. Jie visi su- kuomet kareiviai siunčiami 
imti pastaraisiais laikais. . mūšių Inukan. geresnes uni

formas t tiri pamainyti seno
mis. Midriskusiomis.

“Gyvuojant tokioms sųly- 
nelabid nori 

karianti prieš' bolševikus. Calr0 hnlH;o 27 _ 
Kurtais jie dar gali Im'*r’d.i|jl|jertvj Tauta vietos gyvento* 
bolševikų sėbrais. jni Jmk-k. prieį nndų

ėmė šaukti. 
“Kerštnal” “kerštas”, naila-

EGIPTE NUŽUDYTA
t>t A TTATMrr*rv-rr

Žymiausiųjų moterų komi- mente atstovė Margnrei Boliui kareiviai
atriitepč:

“Dar ne. dar Turi*’( 
j° į kantrybė*!”

Vienas nacijontdės lilu*ndų 
nun’s knl beduinu?-• • 

vyriiiusyls*. knd toji 
:spėkomis |>»><iprh»šinhi išduoti

• tautus vyru.-,

npie
mar-

20

Pri**- j

bolševikų sėhrnis.

Nelaisviai neturi maisto. I valdžių.
, i . , j Pasaukta kariuomenė.“Teko nplnnkvti lenkuosi*... * , Irianmnmkų nnzudvta ir apie

ir rtovykl... T.m tm |W| kj
(tikrai |Mtrdmisi'tim oaikUu.i
Bolševikai nelaisviai dažninu-1 .. >
-in neturi maisto, drabužių ii Lenkams reikalingos lokomo- 

tiižklodAlų. tivos.
••Stovvkloj,, Kosrnl kasdien

dentui Ebert, klausiant 
patarimų.

Po to uimtefinių pikui, j 
m misterijos onsan buvo pa- 
kviesti feilemcijos indui. Jų ’ _
Į^rvikuiuotu. ud ™uiiu«ju.r;.';k'„|1;;;į;,;u; lBUlJ 
hut, k.ok.non, «p™«t.i.l..!luid li(. ,„.,„,1^, ,„|kinil,k

1 Nos kitaip vyriausybė stato
mu kebli an lydėjimu n

Federarijo*- vadai išpradžin! 
priešinosi. Bet paskui l’nf<<‘kv. 1 ’h 
knd tegu pati vyriausybė kiek, 
pu taiso rrzolinriją ir tuojaus! 
pasiunčia talkininkams.

Be kitko revoliucijoje atai- 
lirpiatiui į visa* pasaulio |mt- 
Gjututr^ ui guiu«<M.-tjn- siuii pa- 
gvlhon vokusiame.

Rezoliucija nebuvo skaitoma.

Kadangi su parengta rex<>- Olandijos vi-riausyta'uf. Bet jie 
liurija išėjo n«meipratimų už- buvusio kaizeriu gali parei- 
robeimių reikalu (rfire, tad jos kalanti nuu pačios vokiečių

teisman.
Bnsirinkime atliktu d i <1?'lės.

, kuomet |
ineėln. jog prie reikalavimo! ..............
jišduoti vokiečius visai neprisi-pri<,jnnmj,n 

“ Ditugiuusiu nelnisvjų mirš
ta nuo bado ir ligi).

Ir civiliai daug kenčia

I"“j mirštu ligi ’M žmonių. Miru- 
’\,i,o'mu lavonai verčiami npleistan

dedančios Kgv. Valstijos.

Veikia kaizerio šalininkai
Savo keliu eina ritini dar.

20

SB

“Vnisuiujv žydų apgyven
tose vietose sulygo., blogos. t 
Skaitlingos mirinic*š<<iitiynos W 
gyvena vienam kambaryj. \

“Bet Varšavaj, kaip ir ltar-Kų 
lyne, žmoguj su pinigais vi.**- 
kų gali gauti. A 

“ Jei lenkai turėtą užtektinai' «> 
lokoiuotivų ir kitokių maaiąę>

kintėtų. Nes Lenkijoje vra 
P|p‘(dang visokios žalios melžia-

buoja«i kaizerio šalininkai.dit. pakeltas prieš tai baisus 
trukšmae, vyriausybei tiesiog 
pončjnjnmos rankos.

Laikomi susirinkimai

Sa Uždo 25 dien^ vokiečių 
patrijotinių organizacijų fe
deracija čia turėjo mass-mitin- 
gų. norėta padaryti f«-
•eJiurijn, kad. Tyriassybė pa

•‘Visur lenkuose magesnieji
ra faktas, kad talkininkai Medžiai lygiai dang kenčia dėl rijų, ninnoina, šalis veikiau at-

- nrišgnn* buvusiu kaizerio nuo Lukus, maisto. Man teko ap- - ..................... * *
• kroino kabėmto darbo BOLŠEVIKAI INDIJOJE? 

mimstens mušė telegramų tid ■
t,n-l»l Pnrrthn. Londonu, uuio Z7. - K 

Pax«ikaiavo aplipk Ukrainai Varšuvos bevieliu telegrafu 
—blokadų, kad gauti;

Straižy, .gyrjsts.’
iri

lankyti
tuu.se nuo BreslIJtovsko pra-.g^. 
eitų lapkritį. Miertelu tuomet 
skaitė ROfi gyventojų. Vi kr : 
lių savaičių sngryŽęs atgal mi. j

jnrtam miestelyj atradau vos į Chicago.

Londonas, sausio 27. — 1*

«aap< -tm*
pranešama, jog bolševikai po*
-»-• - r- Jsįį v ty . ■■•«. ..

SAUSIO 27. 1920.
vyriausybės.turinys susirinkime vi«*ai ne

buvo •kaitomas. Tnd šiandie darbuojamasi
Bet K’minnKTms nnro daug iarp patvara™, kad ”isnfl!jn 

kalbėtojų.
tu lalkm:nknma- kun~ gnnmM

Ziirvu.it


i

•3.00

— ■1 -1

UnVTXŲ KATALIKŲ DlOrKAMS

“DRAUGAS'
■kU taMdlcn* lh>SjTU» a«4M<Uc«Uu«.

MuarvMKKAT<!'i namai
oncAGci in rtsiinrtJE:

McUum ............................ l»w
Fbm* Metu .................... sao

srv. vaurr.
Pu-H M.-Oj ............................ 1.00

Prwnrocr*t» mokiai Skalno. Lai
kai akittoai nuo ulalraJtyrDO dlanoe n« 
ano Metų. Norint permalnrtl
ndrea* vimdA r-.tkl* prlalųatl tr aenaa 
■Oca—■■ Piniir&l cerlauat* aiųsU ttper- 
kalt ktaaojr ar exprc»o **Money Or
da"’ arba (dedant plnl*ua | regta- 
trvot* lailkų.

"Drangai'' Publisbūg Co. 
1800W.46tliSLCbicaio.UL

Trfrfooa McKteler <114

sulaikydavo juo* uuo perdide- 
lių skriaudų. Lonkija yra ne 
tos tautos kaip latvaii ir estai. 
Todėl šie patirs, kas tat yra 
padaryti sujungę su Lenkija. 
Penkių šimtų metų prityrimas 
mus pamokino. Latviai ir estai 
dabar nori pradėti mokintis. 
Jei mes jiems pasakyttunv 
“Dieve padėk,“ tai Imtų skau
dus keiksmas.

Busianti Lietuvos 
Politikos Pakraipa.

Katalikų V’le- 
, liet turime

Konioracijos ofisuose atiie- 
kainc sekančius reikalus:

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Tarybos nariai ir Katali

kų Vienybės skyrių 
viršminkai.

kokioj Katali- 
užriregictravo 

K. Federacijos

SVARBU VISIEMS KATA
LIKAMS.

1? t&artmum
Labai protonų, pranešti vi*, 

kų Special Delivery laišku. 
Praneškite ar surengta viskas 

Su didžiausin jtagarba.
P. Norkus, 

Agitacijos vedėja*.

Ifao Lartanų Darbininkų 
Sujungus

15. Jonas E. Karoaaa 
Katalikų Vienybių viršininkai 

ir jų atstovai j Federacijos 
Tarybų

Katalikų Vienybė No. L
ton. .Pa. į

A. Kaalauskas, pirm. 
1‘••Iras Peėiuni*, vioe-pirm.
J. J. .SkiruionUs, prot. rūšį. 
.M. Rukkai t ė, fin.. rašt.
K. Balsis. įidin.
A. Vaflliataka* iido globėjai 
A. Tamašauskas.

(Siur. 3-čių pusi.)
NpIbIibA hvfcfl. lirdiJVn I At. 

vijų, arumiauaia uius gimine 
ir kaimyno*, suėjo j artimiau-, 
šių sutartį su jmvojingiausiu 
mus priošu. Kn mes turime da
ryti? •

Sunku įspėti, kų darys Lietu 
vos diplomatijų. Žiliui, kad ji 
turi ieškotis talkus. Tas ne
lengva gauti. Persimesti prie 
bolševikų yra maža nauda, 
daug nuostolių. Padarę sutar- 
tį su jais, na% taptume jų •la
bini toliausiai įsikišusią ; jų 
priešų tarpų. Tie priešai pir
miausiai mus nužnybtų ir dar 
nusiteisintų . pasaulio akyse, 
kad tų padarė dėl kares su M- 
ševikai*. Tokiu budu prie kitę 
nelaimių dar prisidėtume gar
bės netekinu;, nes žūt tune kaus* 
civilizacijos veidiuaųiuu.

Nėra muniM ,vilties, nei .iė 
prancūzų, nei iš anglų, nes len
kai pildo sutartų su anglais bei 
prancūzai* planų. Nėra mums 
vilties ift nekariavusių šalių, 
kaip Švedija, Danija ir kitos, 
nes jos neturi nuostolių is mus 
nelaimi*. Jus po kūrei dar at
sargesnes pasidarė negu karės 
laiku, nes jos žino, kad didžioji 
pasauliu karė dar nepasibaigė, 
nor* ant'rašto yra jos pabaiga.

Mums lieka Vokietija, liet 
mes negalime prie jos kreiptis 
dėl daugelio priežasčių. Vokie
ti ja matus nepadės, kol neatsi- 
žadėaiiue Klai;>ėd«is, Tilžės ir 
vii<a Mažosios Lietuvos. Šun 
kn pasakyti, kur didesnis nuo- 
-iclis ar netekti Vilniaus, ar 
liktis be Mažosios Lietuvos. 
Mus diplomatija šiandie nega
li nei pradėti derybų su vokie
čiais. nes jiaskiitiniai* metais 
mn* politika taip aiškiai ėjo 
j»Hi> vokiečius, kad grįžti da
bar nebėgai ima. Nors ir galė
tumo jiorsimoati prie vokiečių, 
turėtume to mniaiyti, nes vo
kiečiai tnipjiat kenktų musų 
tautybei kaip lenkai. Todėl ma
ža naudu iš sųjuųgig su Berly
nu. Tu aųjunga užkirstų mums 
kelių į \Vashington ‘n. D. C.

Tuoin tarpu ImImii gal ima s 
vi,* •Intklus. kad Aim-iika už
ims pasaulyje vado ir pirmi
ninko vietų. Kol ka* A menk*-a 
diplomatijų slepia savo planui, 
iM't mums puvojingn butų taip 
vciiti savo politikų, kuip knd tų 
planų nebūtų.

Kaip kiekvienoje ĮMiMijingie 
je valandoje, taip ir dalmr rei
kia kiintrylš’s ir ramybėj. Lie- 
t m os valdžia ncatsižadėjo Vil
nius, neateižadėjo wvn nepri- 
gilinę be*, ueatriiadėjo Mažo
sios Lietuvos ir gerai padnrė. 
Buvojai matyt iš visur, bet dar 
jie nepradėjo mus naikinti.

Bukimo tat ištvermingi. 
Liaukin>‘s ginčų. Kai-kuric 
mus valdininkai ir luū-kurios 
mus partijos norėjo, nori ir 
skubinasi panaudoti atgcinan- 
žios mus viešpatijos priemo
nes, kad jumis įgyvendintų 
žmonėse tas palitira* ir nuomo
nes, kurias rusų gimnazijos ir 
universitetai įteikė mus inloli-

Naujas Pavojus 
Lietuvai.

lš laikraščių žinome, kud K>- 
tonija bei l^tviju padare »uip- 
nę sutartį su Lenkija. Ta su
tartis mažu kuomi skiriasi nuo 
sutartie* tarp Prūsijos, Bava
rijos, Saksonijos ir kitų. Kaip 
minėtosios vokiškai kalbančios 
karalijos, nors pasilaikė savo 
neprigulmingus karalius ir at
stovybes, o bet gi sudari* vienų 

'• "Stiprių vokiečių imperijų: taip 
nuo šio laiko Latvija, Kstonija 
ir Lenkija, nors pasilaiko savo 
prezidentus ir seimus. Iiet-gi 
sudaro vienų viešpatijų.

Visi karini tįsių au vukiėriaiti < 
Europa* žemių diplomatai se
nai to norėjo. Jie dar geidė, 
SadT'ttKų jungų i nei tų Lietu
va. Mus užrubėžinių dalykų mi
nisterija neatsisakė, bet pasta
tė reikalavimų, kad lenkai išsi
kraustytų iš Vilniaus ir iš kitų 
Lietuvos žemių, kurias jie lai
ko apėmę. Lenkai to reikalavi
mo neišpildė ir Lietuva pasili
ko nuošaliai.

Kiek tik yra lietuviu žmonių, 
tiek yra a.-menų pritariančių 
uius valdžiai šitame svarbiau- 
■siamr dalyke. Kas valdo Vil
nių, tas imu syvus iš Lietuvos. Į 
ne* Lietuvos geležinkeliai su-l 
vesti j Vilnių. Jau nekalbame 
api<* tni, kad išsižadėdami Vil
niau* turėtume ifaižadėti tų 
vietų, kur Gediminas. Algirdas 
ir kiti nius praeities garbin- 
giausieji vyrai gyvejio ir dirlai.

Me# daug kalbėdavome apie 
lietuvių ir latvių broliškumų. 
Vn«tiiunn tinki n r« k .1 ŠbllOAK g. — . -ęy —- .. f
mus tautos jsilitikų kreipė prie 
j*y Tas linu prisišliejimus prie 
latvių mums išdidino pavojų 
sunkioje valandoje. Jeigu lat
viai *n estais butų pritarę 
Lietuvai, kuomet ši pareikala
vo Vilniau*, tai lenkai butų nu- 
■•ileidę. nes jie turi tam svar
bių priežasčių, latviai ir Estai 
nieko nebūtų prastoję pritarda
mi mums dol Vilniaus, bot nei 
vieni noi kiti to nepadarė.

Mes | lietuvių ir latvių bro
lybę kiūrėjome meilingomis 
akimis. Oktvuū į tų patį dalykų 
žiurėjo kitaip. Mos jiems osa- 
mo tik leiitai ir ‘laupiau moko. 
Dol mus gyviausių reikalų jie 
nei žodžio paaukoti noapaiima.

Kaip vokiečių imperijoje 
Prūsija visk.*} vedė bei vęldė ir 
viskuomi naudoj<»» delta, kad 
buvo daug didosm- už kitas im
perijos dalis: taip dabar lon- 

baltiškoje Mjjnngojo 
Lenkija yra daug didesne už 
Latvikę ir Estoniją sudėtos 
kartu. Prūsija naudodavosi sa- 

— W didumu Vokietijoj*, liet bu-
iš lauko daug daugiau 

Bet tikėkime. kad to
* >* A "r * - k 4

gentijai. Jei tai jiolilikit nesi
liaus viduje, tai nelaimes at«-

Į Amerikos Lietuvius
Nmrs Ugas. kclcnų metų, karas aeltado mums tiesiog su

sisiekti su jumis, broliai Amerikos Lietuviai, lėčiau juto Lie
tuva, visų tų vargingų laikų. ištolo jai tiesiamų jūsų dosnių 
pagalbos rankų. Kada Tėvynės vadovai, susimetė savo krašte 
būrin, paskelbė Tautos vardu Lietuvos nepriklausomybės a ‘ 
balsį ir kada sunkiausiomis aplinkybėmis jie dėjo valstybės 
pamatas, jus ne vien žodžiu, bet ir gyvu darbu ėjote jai tai 
kon. Kuomet liepsnotame karo juros sūkuryje ugnies lietuviai 
laikė apsiautę Lietuvą iš visų pusių, (*ųs sav0 aukomis aku- į 
binotės į tų didelį pavojingų gaisrų gelbėti nukentėjusių musu 
krašto gyventojų. Mums sukrutus statyti ant padėtų pamatų 
naujus demokratingus respublikos rainus, jus, kaip teko jiatir- 
ti. susibarėte i visokias draugijas ir bendrovės, kad savo sun
kiai uždirbtomis ir atsargiai taupytomis lėšomis padėtumėte 
statytis nepriklausomai Lietuvai, sutelkėte krūvon visokio pa
šaukimo ir amato tautiečių, kad jie pargrįžę Tėvynėn darbuo 
tusi įvairiose kuriamosios valstybės ir tvarkančiosios visuo
menės gyvenimo srityse. Taippat tinka girdėti, jog Ainerkos 
Lietuviai nenmstų, kodėl Lietuvos vyriausybė Ugšiol nepe
rimi tusi pas juos savo atstovo. Tos visos žinios, mu5 padėkų 
stos, džiugino Lietuvos vyriausybę ir visuomenę, kad jus taip 
didžiai esate sumrupmę gimtojo krašto likimu.

Tik. deja, buvo kliūčių, neleidusių Lietuvai tinkamu žy-1 
gi u atsiliepti į tų jūsų rūpestingų nerimos balsų. Šiandien jų, 
dėkui Dievui, nebėra, ir Lietuvos vyriausybė siunčia pas jus 
Amerikon tam tikrų misijų iš kelių asmenų priešakyje su ponu 
Jonu Vileišiu. Ji žodini nnnaaakos ium* ir nlačua išdėstau, kas ' u

CHICAGOfi LIETUVIŲ BEh 
DRAM PA8KOLOS 

KOMITETUI 
Chicags, 411.

I -------- ---
Gerbiamieji:—

Begaliniai minija ir visas 
štabą- nusidžiaugė iš Jūsų au 
darymo bendro komiteto (nors 
Ktotj* veiks paskirai) ir iš mi: 
sijų* užkvietimo Clūcugun.

Taigi šiuuuii pranešame, kad 
mi*ija pribus t.'liicagon nedė- 

.lio* ryte 15 vasario New York 
(Centrui geležteiiu. Valanda 
uvgaiiu pasakyti, nee neturime 
Tina* Tablo. Pnbu* iš Cleve- 

| lando ar Detroito.' Tiesa, kad 
i<lur »u Detroitu ir Cievelan- 
<Ju uėia galutinai susitarta, 
bet užtikriname, kad 15 vasa
rio ryto inirija bus pa- Juo.

F-k. Vileišiu ir kun. 2ibu* 
negales ilgiau užtrukti kaip 3 
diemui Chicagoje. p. Vileišis 
tiesiai iš Chicago* vyk* M*nsh- 
iilgimuu perimti visų darbų 
kaipo Lietuvos npocijalų pn- 
aiuntinyv, prie A menko? val-

Lai k Tuščiuose juu buvo pra
nešta vardai atstovų j Fede- 

■r •
katuAikų eviitruhmų urgumza-
«-ijų šiimuni pradedame skelb
ti susigunizavmdų kolonijose 
įdėtinių centrų Katalikų Vie
nybių viršininkų vardus ir jų 
atstovu* Federacijos Tarvbon 
tokioje eilejo, 
kų Vienyta* 
Anų Li«t. H.
Centre.

Dnr nedaug 
uybių susitvėrė, 
viltį, kad kolonijose veikėjai 
ir draugijos, priklausančnv 
prie E«ib*racijos i»»id8kubins 
sudaryti Katalikų Vienybė* ir 
apie jus netrukus Federacijos 
Centrui praneš. Laukiame 
pranešimų ir iš Chicagos jau 
cfomcių centrų.

Foderacijus Tarybos atsto
vų suvažiavimas įvyks vnsa 
rio mėnesyj. Federacijos Cen
tro Valdyba apie luik^ ir vie
tų paskelbia atskiru praneši- 

imu. Nno FiMieravijos Centro 
raštines tik pažymėsime, kad 
Katalikų Vienybės atstovau
jančius iki JtNMl draugijų narių 
renka j FrdsmsijGa Tarybų 
vienų, atstovų; jei narių yra 
virš dviejų tūkstančių renka 
du atstovu.

Svarbu yru Federacijoj Ta
ryba** pirmajam suvažiavimnn 
sulaukti k uodo ilgiausia atsto
vų nuo Katalikų Vienybių. 
Lietuviai privalo pasiskubinti 
ruorganizuoti kolonijose lieti
nius katalikų centrus ir išrink
ti atstovus į Federacijos Ta
rybų.

LIETUVIŲ KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE

1J Siunčiam* prekea-tavoru« 
Lietuvon Jr kitur;

2) Persiunčiame pinigus j Lie
tuvų ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname jau-purln*, lai
vus, uffidavitua ir L p.

4) Vedame žemės ir turto rei
kalus Lietuvoje ir čia;

b) euieėkome giminės Lietu
voje;

6) Suteikiame informacijas 
laiškai* ir '"paliukai beatly- 
gįnimo. _

Turint svarbių reikalų vi. 
suomei kreipkitės prie: 

f - - - _______ ' -‘i
BALT1C C0NSULTAT10N 

BUREAU,

Telefonas, Majeetie 8347
Valandos uuo 9 iki 6

Nedėliojai? nuo 10 iki 2

£411111

i ’PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM

darosi Lietuvoj*, kokia jos būtis, kas musu draugai ir kas!““** ° į™ Jį“"1.' .wr* T* 
n mira tra i VvrioiiivkA alrvro ta miai in nAktci tvAladama • nnr. - • •• iOritC. Tlt “^JUTO— Z&-!nedraugai. Vyriausybė skyrė tų misijų, neataiivMfdama į par-
Uja* todėl prašau .jų sutikti ir priimti kaipo valstybes o ne ' ‘’* J.“*1 ***
partijų pasiuntiniu*. kn' Tc^ P*™'

Mes tvirtai tikimės, kad tie musų pasiuntiniai ras jūsų tar j"M‘ ttti? valytai.* guirnrkyh, 
pe pakankamai dirvos savo kelionės tikslui Jie praneš jums a- n<nie,tV nesusipratimų. 
pie išvargintų, nukamuotų ir nualintų Lietuvę,- bet drenai ir **r*e to’ prašytumėm
garbingai rengiančia į visiškų laisvę. Didžiules ir senai pusto i'tareagti majorui Zadeikiui 
vejusios valstybes po karo grįsto i ramų poilsio gyvenimą'iuar»i uiij pu upiuun*v aaip *u-, gydyti iaisdų; musų^nedidelL kraštL. vos pradėję, su^Zj ->^to. tai praneškite. nes 

kiai gyventi, turi šarvuotis ir griebtis ginklo na tam, kad ki bnĮMnina* atgal majoras 2a- 
« • . a -š — iv - ~ I*«4 4 aasMoma to MS

Dabar Siun&am Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvų pinigų — 

pasiklauskite pas mus jųjų kurso Mes siunčiame pi- 

giau5 negu visi kiti ir nž pinigus pOoM MMktgto.

Kursas maumo kasdien. Rašykite šiandien:

Ceatralis Bendras Lšetavią Baskas 
Centras: 32-34 Cron 8tr., Boston. Mam. 

Skyrius: 366 W. Broadvny. 8. Boston, Mbm.

IIUinillllllllllllHtlIlIlHMIlII

tas užpultų, bet kad atsigintų nuo užpuolikų. Gi kuonų pusi 
Lietuvos žemes tebėra užimtu svetimos ialies ginkluotų pajie- 
gų. Musų kaimynai, kurie aiitziau laikė mus vergijoje, tobety- 
koja ižblažkyti musų nepriklausomybės pamalu*, suardyti vi
sa. ka« dideliu vargu nmsų pradėta statyti Todėl ir tenka 
mums nūnai viena ranka plėsti dirvonas, o antra ranka laikyti 
kalavijas, kad priešininkai nesunaikintų sunkaus darbo vai
sių.

Ginantis iž oro tuo pačiu žygiu reikia Lietuvai paskubomis 
tvarkytis viduje, visų pirma reikia sudaryti tvirtų damokm- 
tinga šalies atstovybe. Tuo susirupinusi laikinoji valdžia sku
bėdama ruosmsi i steigiar ųjj seimų, kūno taip nekantriai 
laukia visas kraštas ir visa musų tauta Bet ir steigiamojo 
seimo susilaukus kiek daug iškarto reiks indėli stingraus pla 
mngo darbo, kokios begalės lėtų kiek tarnai^, mokančių 
darbuotis valstybės įstaigose ir visuomenėje! I

Čia yntyun retkahngi jūsų, Amerikos Lietuviai, greitos 
pagalba. Tai patys, matyta, garai numanote. Ir lankia jūsų k v

deikit sūrio? Pittsbmge ir jo 
apielinkėje. Mum* Wmai rei
kia žinoti, kad nu*kirū tom# 
kolonijomis dienas, kuomet 
bent vienas misijos nary* at- 
»dank>> )>*« juo*. *

Kunigas Žiliu* aivažiuoe ne 
kartu. Jis 12 vasario bu* Pitt- 
ebargtiv pastoti ant vhems 
dienos austo* Akror, Ohio, • 
14 ar 15 vasario tikrai bu* 
Cbicagije. Taigi Ckioagojo vi
ri trįs mi/tjos nariai bus 15 
vasario. P. Vileišis ir Padriki* 
pribus iš t ievriaado, o kun. 
ZiliiMi t* Akron, <Jluo.

Užsirasyk Lietuvo* Laikrašti 
KAR1SUU toms

Ikim karta j Mvųk( Kaupe. Yni A poslapių Ar >ra leųRia- 
«n«t Krašto A paaugo* Mhuitcnjo*. Mca gavome arianti ingolio- 
jfrnit tų IntkrnlH tttraMnėH Amerikoje*:

' > . • K. * M č<i
•Ctltif’ftlžB JM

Utemttfreo Daliu 
GruWtfL lt. l»t> 

atol um rSKMTBOS BKNDnovm.
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Į AMERIKOS LIETUVIUS.

i

, Pradžių iiur. 2 pusi.)
tojo krašto. kuriame gavote gyvybę, kuria išauklėjo jūsų gra 
ti*. jantrią, dorų sielų kuriame paliko tiek gražių atsiminimų, 
giminių bei artimų pažįstamų.

Atminkime! Šioje gadynėje yra sprendžiamas Lietuvos ii 
kūnas: patepti jai laisva demokratinga valstybe, ar vėl in 
kristi i verguvę Hkflti Lietuvio vardui ar jam dingti užmirk 
mo juroje. Ir tas musų Tėvynės likimas šiandien pareinu nuo 
musf gneštos valios, nuo musų tvirto paairyibno tapti lais
viems. kaip kad musų protėviai senovėje yra laisvi buvę, nuo 
musų pačių meilės laisvai gyventi ir nuo mokėjimo tą liuo- 
eybės meilę darbu parodyti Sugrįžę i Lietuvą tūlas nebera
site gyvų vieno kito savo giminės arba artimo pažįstamojo. 
Vieni bus žuvę gal sielvarto ir vargo pakirsti, kiti bus din
gę kovoje ui Tėvynę. Bet užtat rasite priaugančią jaunimo 
kartą, naiviai Mojančių už savo tėvų žemę

—v-i

Keli* į avieną avenų bmuaiosioius uepnJdausouios Lietuvos 
Kartoni< Tegul jos didžiuodamorios minė* sunkias, bet gar- 

! bingas musu Tėvynės atgijimo dienas kaip kad mes minime 
garsią praeities gadynę.

Tautiečiai visa Lietuva tauri į jus ir laukia ii jūsų šioje 
sunkių-sunkiausioje valandoje ateinant pagalbos. Tikiuosi, kad 
susilauks. ir lodei jau u anksto jums aekuoju, siųsdamas is 
Lietuvos kuo-širdingiausius pasveikinimus ir daug, daug labu 
dienų.

^t't^fV^-6 'Tf.

*u<» S, d 

/f// /H,

Kaip kitose beturiu koloiti- 
josc, tuip ir pas mus Veikiamo 
luotu vos labui, čia yra nemaža 
draugijų bei orgnaiaat-ijų kuo
pų. PaatariHiju laiku susitvėrė 
komitetas pardavinėti Lietu
von I*alsvės Paskolos bonus, kn 
ris vuas pastangas deda, kad 
tik dauginu iš]iardiiati tų bonų

Sausio 16 <L. vakare, ėia y- 
vyktt prakallkis. Kalbėjo p. A. 
F. Kniežis, L. D. S. Centro raš
tininkas is So. Bostono, Mow. 
Gražiui nupiešė darbininkų 
reikalus ir raginti visos rašy 
lii S R D. Sųjįmgon. «Yo kalbu
♦ ♦ '■.'i UŲ | o itlbuifjį

kuopei) įsirašė virš 30 naujų 
italių. Paskui išrinkta vnlilylm, 
kunon inėjo: S. Korla-lis—pir- 
ihh>tnkat‘, AL Kazlauskas rnšL. 
P. Slaveinis — ižd.

Ant galu dar kalbėtojas ra I 
gino žnionos pirkti Lietuvos | 
lauavės l’askolos bonus. Ska-j 
iino kiekvienu pirkti nemaži a u I 
kaip už 100 dol.

Putinas.

kia, ajisuptis Suv. Valstijų ir 
Lietuvos vėliavomis, ir žabu 
vainiku.

Paveikslą -artistiška, Įuidarė 
viotinis fotografistas kuopos 
narys, p. J. Kudirka. Jis visų 
savo durtoj ir padarytrut kty- 
ėėa 
kojti. Gi geri' kl«>benax. kuo
ptu- dva*. vadovas, kun. B. J. 
Vaiėiunaa, padengė pašę pa
veikslo lėšų. Ai- jmveikaliu* bus 
kutųiai ainžiiui atmintis, o svo- 
tainėi. kartu ir kolonijai, pui
kus iKipuošabis

• vo darbų ir ii 
ės patalpinti j laikraštį įniro-

Pr.

miaukiu Detroitu veikėjų.
Federacijos Sekretorijatas 

381 Wcfltminster Avė. 
Detroit, Mich.

AURORA, ILL.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
HOMESTBAD PA.

----- ----- -----—----------- —K
NORWOOD, MASSt

Pastaruoju laiku draugijų Kauaiu I d. pai< mu> buvo 
i»wnrinkimnojm ritme* inm joti-'**•'’*“v*į" j>. Žadeikių
tema apie sutvėniuą Katehkų vijimai kalb«u»jai. Bonų 
Vienybėm skyriaus. Vįenoą‘Uarduotii užąiV,lMIU.OO. PrakąL 
draugijo^ pripažino reikalingu ispuilįugoa ir rimtos suži- 
(tui-Trrl K-ūutuilŲ Vt*-iiy?k-r- 
skyrių, tte išrinko atstovun. 
Buvo tokių kurios MimiriukitiM* 
kalbėjo ir oebttfkatupbė^t Me
ko ypatingo.

Sekniadiviiyje. sausio 11 d„ 
2 JO vai. po pietų susirinko at
stovai, iš kuopų ir draugijų ir 
pasikalbėję sutvėrė Katalikų 
Vienybės skyrių.

1) ftv. Petro ir Povylo para
pija- t»

2) Bv. Ka&iuiū*ro Kareivių 
draugus.

3) L. Vyčių 11 kuopa.
4) L. IL Ru 53 tampa.
5) L. K. K. M. jungos 34 

kuopa.
6) 8. L. R. K. A. 38 kuopa.
7) Kun. 8. J. Cojiunoiiih.
Gerb. kun. 8. J. CėpanonU 

dvilinkai įstojo Katalikų Vie
ny ben; kaipn-iir. l’otro ir Pa
vyto parapijos kleboną* ii kai
po pavieni* narys.

sejime dang apie «tvo tėvynę 
ii atstovo.

Sausio 11 d. Marijos Vaike
lių draugijų »tat*« soeijojt- 
•’IJnkwuo5 Dieuoa” ir “Pro
fesorius." Buvo uŽLmunėių dia
logų, eilių ir dainų. įmonės bu
vo užganėdinti iš programų; 
panuitė kaip jų vaikuviai lavi
na.--i dainotM* ir lošime. Viskas 
kopuikmui-iai pavyko.

ftirdiugu tariame ariu drau
gijai M. V, už pusitlarliavnuų. 
i m p| ui t jūsų mokytojui, p. V. 
r*ta>eviėiui. ką Laip grąžtui vai
kučius mokina du i lės srytyje.

Girdėjau kud gryno pelite Ii- 
»-•» vargonų hautbti.

Jei ne šalta* oras, žmonių 
hu;ų buvę daugiau. Pai.

regahsue uuvo rinkimas vni- 
dybas: gerb. kun. S. J.

I m«—kapelioną, A. Tumasonu 
—pirm.. A. BanUilauskan, pa 
dčjgjas, <T-«?- Giebliuun-—
J. Bunda ravimus, rašt, padėj.,
M. Tuinsaouienė—tšį, ... 

Hrinktn tihtovas A. Tumu-
, kotus ; TręleracunA tyvažtavi 
mą.

Yra Ailiu, k«d au laiku n ki
tos draugijos prisidės prie to 

EprsMbwna rikuto

(

."Mirga” bni vaidinta

ELIZABETHPORT, N J.
/ ■ , — W -ša-*.

1a llaud. Kryžmu* rėmėjų 
skyriaus °Draugo" 289 num. 
n««|iibini buvo jiadimti aukulu- 
jų vardai, nes sąrašai- nebuvo 
{.ratuotas susyk pilnai. Visos 
^tambinrior aukor tapv pri- 
bkaitjtob prie nuiulkiųjų. Vė
liaus atsirado kavgutė su šio-

L R. K. rėmėjų skyrius 
ria širdingų nei u drabužių rin- 
kr-jaute, ypač p. A. Kumzliėiui 
ir .1. Petraškai, kurie ypatin
gai pasidarbavo Lietuvos la 
tan.

Drabužių surinkta daug. Į 
Kai-kurie kone visai karei. Su- j 
pakuota ir išsiųsta 2 skrynios; 
kurios svėrė 300 svarų viena.I 

Daugelis narių jau užsinio-1 
kėjo už duokles 1020 iu.

žemiau seku surašąs narių, 
kurie kiek aukoje:

Po 2 dol.: J

J. Vaišvila. 1). ŠapulionLs J. 
Sc-mentaviėius.

Po 1 dol.:
Kaz. Sara finas, Ekb. Sara- 

fiiutmė. P. Alminas. 8/ Beniu 
šis, O. Sulieuė, S. Petrikas, F. 
Jankūnas, D. Martišius, P. ] 
Vaisurta, 1C. Guzautskis. P. 
Statikas, M. Belskit-iiė, J. Be
rnužis, J.-Jurginas, S. Rimkie
nė,' .1. Daugintis, J. Duimitskis, 
A. Aurilaa, M. Gustauėiutė, J. 
Goštautu, J. Gųstautuku.*-. S. 
Mikdionir, A. Zadeika. J. E- 
ratv X. Petraitis, A. Jaku- 
niauėiutė, ir 
A. Kumeliėiu davė |>o 1 djd. 
jiersiuntimui drabužių.

Viso suaukota $35.00. 
jM-rsiuiitiinų drabužių užmokė
ta $25.00 dol. Pas iždininką 
liko $10.00.

ta-

J. Jiifutuskis su

pavaromis:

žinantis.—
PITTSBURGH. PA.

1

Po 5 dol.: A. UuiKloiiis, A. 
Rinkeviėiur.
*' T. taikumu* $3.f»0.

I’o • uol.. J., ęllikrsicirųč, J. 
Fmaižiunas, J. Mauras. P. >la* 
Miinauvki>*nr.

l’<> t dol.: R- Lukošū-ri-. D. 
I i-lmrionik P. Storoka. S Rn 
gylis, C. Kalun-n, P. Kurta, Z- 
Itafula. B. B ratai i is, K. I’ukau- 
nikes. S. Alka. A. Pačiuuaa, J. 
.Siuvu-, ii. Milukas, U JuiMU»- 
luų-P. Ruikovičms, A. Macai' 
tie. P. Balnis. M. Košei. D. Ga

im>, » . * aiaaniv),.-, iv,-
piptiMi'-. M. Ikipk^viritiM, J. 
Urmus. A. Zukaurka*. J. l’en- 

"Mūsai.Apart to bos groja- knmu, H. Zifliu, J- Bnud-s E-

■ ■■■*»* • rmr
■v Lietuvių svetainėj ant Orr 
Jt. bus atvaidintas veikalas 
M

l-ali'U.oJllii*.
Ka* Man. kur dab*r gyivna Ado. 

bia* Kartuli* *u *mm>na i* Mičiuau. 
SkoviMtlo pnrap. flokitklo* Apri; 
*>iwa iu,n> Ina** Galo***;.

Jutui* Antanaa. KtB«ia EoUci|» *u 
| molina Kaalau-ka* pirm karo gyvme 
I PiaMĮM*ąiii Imn*.

te iMty* arlm ka* *vi* Juo* lino- 
Į i*, ni«-ldiiu |imn*4ti Muu adrc«u:

P. Maa4uU». 
P*. Margnii* 83 

Kruna Imlia.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dcsigning Mokykla.
Mu*ųa l*lo<nn tr inokytno budu Jųa 
trumpu laiku ikuiniaum vu>* *tu*. 

tu.
Mr* turtine «ltdM*u*iu* ir gerinu. 

■ru* kirpimo, uraumlag U rturlnid ’ 
■Myriu*, kur kk-kviumui suum gerve 
I>r*ktlki>* bratmoklndainn*.

Vuuu»r uunmo nkynuuN magino* 
vuromue rlektro* Jlmp,

Krinettunc Murkvino* ntoiti Pil* ku- 
kluo laiku, dica* ir ar vakarnla, pa- 
■UiuroU Ir po»,k»Il»rtl <lel -uiyiril 

-.tr-nn daromo* nullg tuleroa, »l- 
i4iKI>> m.,*u« tr dydllo UI bet kuriu 
madų hnj'gu*

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J, F. Kaonh-ka. VarOJa*
,** y u5-,v*- irpiter-r r^n

H«*l4t|HMl L*aė»M ąąl^ 4 ■ lįUj uvų

Po vaistui neutmlrSk. kad g*ria«- 
ola* r*lala* tavo tMUviui yra *ATO- 
N1C- Protelio* vum* Q**maguinu* 
■urirtainlnio. o ta* rolSkl*. kad rei
kia pamasinti «!**«. Parduodama 
pa. vtau* apun«i;-<ua

---------- 

uniiuiiimiuiiiiMuiumiiKimiiiiimtiin 

ERNEST WEINER 
ORY 00005

1800 W. 47th kamp. Wood 8u
M** duodama dvtgutiaa 

K*tT«r**i* u aulotomu
indeliam* naairmkittt* sauaaml. 

Vl*okl« mat*ri)o)aL v»ik»m* drobe 
M*L Hebte ir jakui** 
Pluksnos^

LAIBKAS IS LIETUVOS.
Magdalena Zakaitė uplnikr laHka 
R Lietuvai nno *avo meru Prnn- 
riftir<>a Zakuitė* kad in l,r,4ie nr.
Ui jam ta Kalvu, Iki Kalu g) ivul HM- 
ntuuM-. Pra*>> priuitjHti piningų ir 
ih-lliėū kirk galint.

■  l- ■ ■ « J
KkSTK V

Negtrdvtu* ĮUrirena* Numa* turi 
Į Kuli parduota* labai trumpaiti laikr, 
t nw» piai*ai reikalingi, or* aavitunka* 
į parite n*m* nu Uimmii Namu* ntoty- 
I taa 1.811 tnrialn cuit 4 pagyvcnlui v 
Į parmduo* labai platai
JOHN VUOttlNT.

4*11 K W<mmI WU
Tolo!unitą MeKInlry 4111

SVARBU VISIEMS KATA-

Federacijos reikalai.
Federacijos Tarybos atstovas. 

16 \'ard» Nopruncžta. 
Katalikų Vienybė No. 2, 

Phiiadelphia. Pa.

Kun. J. Valniiriiuuui, pinu. 
A. •Sakalam-kiu, vttv-pirui. • 
Onu Unguraitė, ražt. 
I). Buublaitė, ižd.

Federacijos Tarybon atstovas. 
17. M. M. Ąlikas, advokatai, 

žymus vijiiKuiieiiinkat*.
Katalikų Vienybe No. 3, So. 

Boston Mass.
P. Petrauską.', pirm.
P.
D. Antanavičius, prot. rušL 
Zofija Gurklmtė, fin. rast.
J. Glineckit-, mini.

Miliausku-. vice-puru,

P. (tietlraiėiulč iždo globėjai 
A. ZulcckiiL

Federacijos Tarybon atstovas.
■■ 18. F. Vi raku.-, L. D. S. pir- 

iiiiniiikitn, dnrbo žmonių 
reikalų reiškėjas.

Katalikų Vienybė No. 
Detroit. Micb.

K Vinalis pirui. 
K. Abyšals. vi«-pira-..
J. Grūstas, vitv-pirm.
K. ,J litui vaikis, prot. rašt. 
A. Saviku.s,’ fin. rašt.
,1. lininis iždin.
Kuu. F. Ki-mėšit-, kapeltomi-*. 
M. Staukit-uė iždo globėjai. 
K. Petroko.-.

Federacijos Tarybon atstoviu. 
19. K. ‘AbyšuU. vienas iš žy-

4.

r AR SKAUDA GALVA?
Galvot akaudėp* 

ina* aall l-aeitl auo 
IN«l<-il<> riiin'-jimu 
ar Hkllvlo Suirimo 
»»• Kai Xo«l» rrt-

' fe. kalauja priallurua 
&Gal turi sIoku, ar 
^)u4U* Nuatoa 
>aGarktr- kliūti, ko- 

kia kliūti* nebutv. 
Boro iki* joa ullcl-

SO. Kuatnrt s^ltrr..-. -] 
|.a* manfl nntnoluuunl 
praAaJintl. Daiuirtinl*

1 ko* xr* kaip tik tok*. 
(taUm* dėti nmluttoi Al 
aonlaualy praktlkuojandiu Kydjto- 
JU Chlraaojc- apeciaUatų nuo 
Akli*. Aukų. Naaiv* ir Gerkle* II- 
kv Ir i>mktlliu’Utt per 1! turtu orte 
Finte catvtV Rimta.: UtiiJruių. tlf. 
kinkų paclnntv Uaaokla jum* ku 
a* Matu* **ro padariau Lendate 
man t* iiri|>ari>4>G Ateikit*, ir 
(NudratykiU- au tnanun. <3.1 u nik 
adrc*o triniau).

pamuiirauu 
i Ir kltutj 

mato 1*1- 
kurio ne- 

I *»u vienu

nn. r. o. currKR 
-Ulių, Am**). X«mvt ir GtTkhA.

12A So. Hlatr aat : luboa ant 
fa* duria nuo Kuli aunkroVM. 
llaur* VMlandoa nuo 0 iki t; 
aoptinlMdlonlala nuo 10 iki 13.

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
“DRAUGE.”

Plukėm

79c 79c
’ PLUNKSNOS. 

luuiuiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiimninii

F. P. BRADCHUL1S
Lietuvis Advokatas 

Attorney at La^ 
lti& W. Ilomroc. cx>r. Oark 

lloom 1707. Tvl. l<-ntr*l 810 
OnOAGO. ILI.IMOIfi

O y t.: ana So. Hal.tnl Stzvet
Trl<-f<M** Tania 33*0

r

OR. S. NAIKELIS

I 
I 
I 
I■
I
f

Už ■
fI

V. Jakuceviėia. !
4

R08ELAND. ILL.RO8ELAND. ILL.

tinrnvs apMlanko juim įtoan. 
lando žymių kdinyną- l’ as ir 
p-nia J. J. Stonkui nusilnnkė 
dar vienos rtukteri*’* sausio 21) 
d„ 1920 m. Kūdikis i«včrč 8-į- 
svaro. Ta žeiuiyua jnu turėjo 4 
dukteris ir vieną sūnų. P-aa J. 
,1. Stonkus yra vienai* iž žy- 
miau&jy Jjo* kok uijwi katalikų 
nikėjų. Jis daug <hrbn visuo- 
tuenės ir tėvynės, Lietuvos, 
naudai. Jis taip-gi yra žymiau
si* Rnsolnndo nratnonfninkns 
lietuvis; turi vieną iž puikiau
sių krautuvių Visoje pietų da- 
lyj. Ponia J. Stonkuviv.nė yra 
imvjsduiguiUMu luolvna. Ji 
suprautp ir rupiiui> navo fod- 
myuėlę gražiai kntalikibkai ui-

.£.C25 nu^tMif* • *> •*«* *•
duok daugiau.

' Garnio Neprietelis.

!
S■

PINIGAI SIŲ8TI LIETUVON per

Lietuvių Prekybos Bendrovę
YRA IŠMOKAMI

šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lietuvos ku
ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.

n Ltotuvo* i’rvkybo* ir Pramonė* l<milui*
Kauko*. Laistė* Alėja. Gti,

••

Gniotižie 13 <1., 1919 TU.IU.
Lietuvių I'idtyboo lk-ndrotfi Amerikoje,

Bastau. Mum
Gi-rbismuji * * o • •

TAiniai ų Beudruvte vum plinta tyliam.-, }M-r!aicLui
Bunka* ifauokrjo Pilni] už jMrrUni'j atakaito Bankas 
n<liukus pristatys. 2

Su pugarha. . « .
(PnriMia) A. /‘runa*. I)nvkl«riu*. 8

Julttu Ii. Kauptu, SckrvtanUM. ®

daigu it Taniau nūn groilą imgrlbą ■uteikti aavitiūcins Lic- 
tuvoje tai t nujauti i-aayk ant lomiau paduotu adn.w> ir rmum pil- jį 
nas inforniadjai knip pigauaiai pasiutui pinigini Lirtuvoii

Lithuanian Sales Corporation ;
120 Tremom Str , Boston, Maus.

~1 ................ 1 ..........— ■ ' — ~

REIKALINGOS MERGINOS
i M'i Inten-Piiigmurio 

Darbo
Pasauli j

n**4*oa

i

CICERO, ILL.

1 Br.
Antano >M»r. kvetaitH* buvo jai- 

t* Vyėiiį 
kuep*_«; pavctatlu, Pavęj

Dr. P. P?ZALLYS

Lietuvis Dentūtas
ICeST Su- Vlcliijįaa.

VALAADO«i • Ud 8 vakar* 
mhmih im s e r aa—tA-eee

*

i
I

T«a. i*wor :o<3

Dr, C. Z. Vezelis 
LIKTI VIS DHSTIKTAK 

Vaiaauu*. >mi i <>lv iki 5 V«li.
NcdeUouUa po£Al oularinu* 

4713 SO. AHUlANl) AVKJTCZ 
aru 47-lv*

fr

X—-
Telafo:

»

x<

S. D. LACHAW1CZ
U>,i*tu> r—Puiuta/u. >*M»- 

'Ura** K* p.cinu*,*. H*UuU* *,*1411* •!- 
.>M*Xl<L * tiumn <l*rUl bu«U- ul<M>«ai*ll. 
2314 W. 23 PL Ohicago, UL

TnL Ganai 31M.

K'i
■x

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRKOL’IS

UKTIVU ,,*rtr<*m* ir «lbuaa*a* Perkala aiio arvcalm* r'«U I Bristu** Bariu MU W. 4*rd MtmU Tri. MrKlalar »»! _ <Mlm*> IU? W. 470, SU 141 to Waa*l*aL> Valaaaoa: 14 r/ta Iki t po p)-<U •>*4.M *riuu* KodOliMula I IV U malaTri. noaionuu U* „
£-----

J
«■

•-----------------------------------------~1

Dr. M. Stupaicki

foną* 44 j —
DR. W. A. MAJOR

GimOJiK 1H
CHIRCRGAK

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas

Chirurgas
XSl»l W«*4 32»ul M.

Kampa* K. Loavltt Bt
Tolcfcma* i.'unal 4311.
Vulnudo* 1
1U*ld<m*lj.->

irir

■k tr 7 Iki > vakar*.

3114 U. 4Xml M.
Telefono* MnKinley 4881

Voluudv*. iki 10 iAryto.

nn i aiiiuAi uni
un. j. oninuLNiAn 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Kjuui>. 4* Couri 
|U». H. 4» A)r*uc

T*l«fot>A* Cioaro' KM
OTl«o i:x*ro 4» 

■ALMAMI-: 1.1KT1 VIA&AJ

ANT PARDAVIMO.
r*>uduu<l* KroM-rn<. toru) lit.lui l<| 

ar<)r»'«AU<K *10l*J* blMU* IIImI gr- 
r»l alua. I*»r4ariu>o p6tU*l» mvl- 
nl*ki» J Uita įsiimta. >ri
kn* uotnu milui* n Si u Ir oxni* 
pirklį: AUMoiukit* Mmo (UUibAu:

A iH-olriMIM,,
4130 »k». U.«>d (*L Cltkvsu.

FAKMA ANT r.UUlAVIMU
11* Akrų «n pūrai* budink*)* Ir 

Bi**tMrrijonp* Kuinu I70.»o ui *kr«
Mubra oaVlninlra vnmtvtt vėre -

Bu

I

—
M’

■*

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

414 W. Marka*
FirtUi'iUo. *‘«u

vtMiml* lipomi* priima nuo
Nuo > Uu 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki I vai. po platų 
Nuo ( Ul > vaL vakaru

Dr. G. M. GLASER
riktuksaja 55 -riii 

oriaaa S14A ao. Murgou Kfe
Kertė Uro St. <TUto<C UL 

H F*1-X.TJ ALINTAS 
Moicnteų, Vyrlfcku. ebro

nxiki| ligų.
Ofiso VALANDOM; Nuo » r»U 
uu AK nuo lt Utį J po p>*i. nuo • 

Iki • voteBtel vakare.
Nteclloml* nuo > Iki 3 po p 1*4.

Talafott** Tur d* MT

JOSEPH C WOLON 
detuvis Advokatai 

W «». LUI kALLK MZMDCT 
Orvvmtno Tai. H u tu beldi 8T 

Vokami* *111 W. Ilnd BLr**4 
Tai Jl«ckw*M «»»» 

CHICAGO. l’J.
»likai Chicago J Iki 87 durno* •!« tn«- 
urato nuo Ik n iv iki c v* L vakar* 
NeCtUej per uk.uj po muu adre*

Pastovus
Užmokesti* 

Gera
Tu ]inlurnMtiji publikai, liet 13 privatišky ofisų kurie 

randa*-i vimęe dalyse inksto.
Mokamą kiiimMd mokimeri prie Mr«1 Traminu Dc- 

jąuiim. 11 d liaahington titroet.
Ą įtikink v kibi, rašykite arba telefimuokiti- Oflmial 

-3®L JgiknhHjąpt Bcehkl K arba an*nžtnoktk-; nrrian- 
ir pareikalaukite pilnų m-

t*

Zi varta*. ;
Tokiu budu Kiliuliu ūmiu sudė

ta ucW --- ----- » - 4
rit«>bntghu Ai

TU.LPHONE COMPAJIY

I3M U*. 1IS b(n.< 
ClikMA-i- III.

Po 37 dH'tm. ratjkiU- nut furuio* 
adr«*u:

J. MI D -K 
aid Ao. a

..................   i m.

J, BONUS

į.— * .............. ...
Į^-jj PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS



r. • .*

<
*

CHICAGOJE.
.................... —...............................

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Antradienis, sausis 27 d., 
šv. J. K. (Auk.), v. d. Vitalis.

Trečiadienis, sausis 28 d., 
šv. Flavionas.

—--------------------------------——s
INFLUENZA VARŽO KOM

PANIJOMS IR FIRMOMS 
REIKALUS.

Sergu daug poliemonų ir gaiš 
rininkų.

CHICAGAI TRŲKSTA 
SLAUGOTOJŲ.

Jos reikalingos siaučiant influ- 
ensai.

IS GHIGAGOS LIEIUViy 
KOLONIJĮI

CICERO, ILL.

• -JtS'A • <

ATGIJO LABDARINGOS SĄ
JUNGOS 13-OJI KUOPA

Atgijusi patdiadėjo smarkiai

0RSt,0<.L. — 
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uitų ti. D»»jul uuiil^,
kuri nuo praeito meto prad.’jo 
viešai dnrlamtie?. Airmet jinni. 
turbūt, užtoigs Rūgštesnę ke
turklasę' mokyklų (high 
school). Šiam« susirinkime 
prie kiminu* prisirašė Siena 
Brazauskaitė, Nauja mus na
rė yra žymi piiauistė Ji neker
tų mus polinksmi* žavėjančia 
muzika. I žilariu* susirinkimų 
stota ratnn ir ŽaistA sutartinai 
lietuviškas žaismes.

Korespondentas.

Krutami
Svarbu žinoti Cicerus ir jos 

apylinkės muzikantams, t. y. 
šv. Antano parapijos tono ir 
orkestro* muzikantams: repeti
cijas įvyks kas kotvergo vaka
re, 7:3O vnl. Susirinkimai pir
mą kntvergą |m» pirmos. Muzi
kantai nutarė, kad tono repeti
cijų* hutų svredornis, bet sere- 
doinis negalima, nes vyčiai tu
ri savo kuopos susirinkimus..

Tatai nenteikit seredojo re- 
Tw»t?f»l »«>M. Iw»t l-M ver*-!-

luip-gi ku* nurelų prisirusy- 
ti prie Sv. Antano parapijos 
tono ir orkestro*, pasiskubin
kite dar yrn proga kol picos 
įstojimas, knip žinoto, įstoji
mas tiktai 50 centų ir mėnesi
nei* tiktai 13 centų. •

Taip-gi turime gerų vietų 
praktikoms, šv. Antano para
pijos svetainę. jm> adresu: \V. 
15th st., ir Su. 49th t’t.. Cicero, 
III.

Net visai nemokanti bus pri
imami ir nokinami, to Krekči- 
nns yra pasišventęs mokyti už 
dykų.

Tatai gera proga tnų»ti mu
zikantu.

Kviečia Muzikantų Valdyba.

Paveikslai
iš LietuvosPraeitų šeštadienį (’liicagos 

angliškoji spnuda pranešė, kad 
influenza smarkiai palietė di
džiules firmas ir kompanijas, 

šeštadienį 1,172 gatvekariu 
konduktorių ir motornmnų ne
pasirodė darban. Visi jie buvo 
rarireo inflnenvn -

l ojiiuet lig*'* melu galvvKu- 
rių dnrbininkiims darinis yrn 
labui pavojingas. Jie durto m. 
nuolat turi susidurti su žmo
nėmis. Per atviriau gatveka- 
rių duris pagalinti juos smnr- 
ki» vėjas-

Ijibjausia influenzos juilirs- 
ta telefonų kompanija. Ser
ga tos kompiinijos apie 6.500 
ojieratorių ir kitų oftonių dar
bininkų.

Be to, praeitų šeštadienį sir
go 363 polirmonai ir 125 gais
rininkai.

Tarp sergančių mirtingumas 
mdidelis, tot kasdien didėja.

BUS RODOMI 

m^topmick ri TiH nrnxF. 
2530 Biue lsiand Avė.,

Chicagos sveikumo de]Mirta- 
ouuitHi* Klau

simu. kaip ir kur gauti kuo- 
daugiausiai ligonių tdaugotojų. 
Nes pakilus influenzni neuž
tenka Saugotojų prifinrėti 
scrgnnėins namuose.

Tuo tikslu kreiptasi j juiti 
valstijos gutonintorių. Parei
kalauta, kad žymi dalis slau- 
gotojų iš ligoninių butų pn- 
linosuotn ir jos jiavestn svei
kumu departamento žinybai.

Sveikumo departamento val
dininkai karčiais žodžiais at
siliepia apie Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus organizaciją, 
katra mnžai arba nieko neprl- 
Mttoda prie kovos prieš influ- 
enzos siautimų.

Sako, Raudonasis Kryžius 
=ligonių Saugotojas turi iŠ ko 

i ir palaikyti tokioj Aus
trijoj. I zuiki joj. SilH'tijoj ir 
kitur, (ii kuomet namie šian
die^ (inkilo nelaimė*, tai toji 
organizacija šaltai į tni atsi
neša.

Mažėja susirgimai.

Atrodo, kad inflncnzc. susir
gimai Chicagoje kaipir mažėja.

.Vnot sveikumo deĮMirtanien- 
Jto pranreimo, laikotarpiu nuo 
“fUTin ^čsfAtiįrnin ryto ligi ’idKI 

sekmadienio vakaro pranešta 
apie naujus susirgimu* influ- 
••nza 1,600 žmonių it- plaučių 
Jien 316.

Tuo |Miriu laikotarpiu mirė; 
nuu influenzo- 50 žmonių, nuo 
plaučių ligo* - 51.

Kituose miestuose.

Anot telegramų, influenza 
gaišiai plečiasi New Y’orke. 
Tenai paroje suserga arti tri
jų tūkstančių žmonių. Bet mi
rimų skaitlius n<*žymus.

Plečiasi influenza Kansa- ir 
Indiana valstijose.

Visa laimė, kad nėra drėg
no oro. Sausas ir saitas oras 
yra stambus visdkių ligi; prie
šininkus. Visai priešingui yru 
su drėgnu oru.

PLĖŠIKAI APKRAUSTE 
TEATRĄ.

siųsti 
triioi

f
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Nesučiuopė tečiaus kelių tuks 
tančių dolierių.

Anų rytmetį keli nesuimti 
plėšikni įsilaužė \Vood1awn 
Ivntnin. R55 E. 63 gut. Supini- 
šiuo geležinę šėpa ir paliego 
su 420.

Toj purioj Šėpoj vi.-nam stal- 
čiukyj buv<> $5.000. Piktada
riai tų pinigų nesuriuopė.

Keli galvažudžiai anų naktį 
įsilaužė vaistinėn |x» num. 
6737 Sheridun romi. Pasiėmė 
keliolika kvortų degtinės.

AUTOMOBILIŲ PARODOS.

šių savaitę Clijcagojc vrn 
dvi automobilių inirodos.

Viena paroda yra Coliseu- 
tne. Tenai išstatyti visokio* 
rųšies pasaŽieriniai automobi 
liai.

Kitu yrn gyvulių skerdyklų 
amfiteatre, f’iu vieni sunkieji 
automobiliai (tniek’ai).

Automobilių juigerinime kas 
metai atliekamas didelis pa
žangumas. Tad yrn ko jm-i- 
žiurėti parodose. Kum reika
lingi automobiliai, puiki pro
ga pasirinkti ir užsisakyti.

f
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IS NORTH SIDE.

Sausio 20 d., šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Draugija 
laikė mėnesinį susirinkimą. Į 
jį susiėjo taip mažai narių, kad 
reikėjo abejoti, ur bu* gulima 
pradėti j>osėdį. Bet atsilankiu- 
siosiii* pasirodė pilnos energi
jos ir pasišventimo varyti to
liau* pradėtąjį daria}.

Gavėnios laike nutarė suren
gti vakarų: tam išrinkta komi
sija: E. Nausėdienė ir B. Tu- 
malte. Taip-gi nutari1 rengtie* 
prie vasarinio išvažiavinMi 
(pikniko), tot geresniam apta
rimui tas liko ntiilėtas kitam 
susirinkimui.

------ 'z-----
1 So. Chiragej ki tuomet gy 

vavo I Jibdiiringos Sujungus 
13-oji kuoptu B'-t drl kai-ku
rių apsileidimo kuopa apsnū
do ir pagaliau* visai mirė.

i.n h< ui r ingos Sąjunga* du te
lis prieteliut ir toje Sąjungoje 
uolu* veikėjas, p. S. Jure vi
rius. dnbnr “Draugui" pra. 
n<*Mi. jog įnirusi k mum atgai
vinta.

Kuopų atgaivino pats p. 
Jucevičius sau.-i-» 30 dienų. 
Tų dienų įvykinta susirinki
mą* ir isnaujo kuopon įimtojo 
30 parinktiniau-ių So. Chica- 
gos lietuvių. Jie imsižadėjo 
uoliai darbnoties Sąjungos rei- 
khlni.-.

P-nas Knėinski* pažadėjo 
i visuomet pįhsamdyti salę 
mažomis -ųlygoinis atgijusios 
kuopos susirinkimnms.

Pranešama, jog atgijusi kuo 
pa stos- lenktynėse su kaimine 
Kom-lando lietu\ ių Im1m1.Su-į 
jungos 2 kuopa, katra senai! 
gyvuoja ir Mnarkiai veikia 
našlaičių naudai.

J*. Jurevičius išreiškia dide
lį dėkingumų visiems tiems, 
katrie prisidėjo prie atgaivi
nimo kuopos." *»

Seredoj, Sausio 28, 1920
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Pnmalvaita 1 Jotuvoa Vnldš;-^ r ’aivius.kariuomene, ir dane kitu dslvkn. rodis• •# • ♦ — b

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija
ą , L:-g - ,E=g

REIKALAUJA

Reikalingos moterys ravirš 16 
metų andiatis dd lengvuos fabri
ko darbo. Prityrimas Siame darbe 
nereikalinga*. Darba* pastovus. 
Fabriku rabalomta ubudaro aut 
pieL

Continental Can Co., Ine.

MII W. triUi Street

Paimkite šiaurinį or Pietinį va
žiuojantį kari) iki 63<iai gatvei 
(G3rt! t Ansiia) karų iki Cealra! 
avenue; paeikite du blokus j pietus.

B. Tu—tė.

IŠ BRIGHTON PARK.

Svarbus Pranešimas.

to L. Pask. Bonu jiardnvi- 
n'jitno komiteto susirinkimo 
įvyks semtoj sausio 28 d., 
bažnytinė svet. 33-tos ir Fair- 
field Avė. 7:30 vai. vak.

Visi komitetai, atstovai ir 
taip veikėjai norintieji prisi 
<iėti prie žiu gero ir gražaus 
darbo, yra kvitriami atsilnn- 
kyti, nes turime aptarti ir 
pradėti pardavinėti L.. L. Bo
nus.

REIKALINGI LEIBERIAI
Dcl foundres, darbas pasta 

jvus. Atsišaukite 
įgilsi. Sąjungos 8 kuopos, ko-' 

respondencija “Draugo" 18j 
num. buvo parašyta knd 100.001 
dolierių aukojo Kaldž. Širdies 
Viešpaties •Jėzaus draugija.

Tečiaus tų šimtinę aukojh
Gvardija Pirmos Divizijos. Šv.
Kazimiero Karalaičio draugi- has. Atsišaukite: 
ja. 23čia ir Ručine Avė.

IS BRIGHTON PARK.

Šiandie .visoj šalyj paieško- 
nuis žfĮftua Amerikos kornu- 
iu*tjg partijos vada* John

J. A. Mickeliunaa, pirm.
J. Enčeris. rait.
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LAIKRAŠTIS IS LIETUVOS 
“TALKA' I 

Skiriamas Koperacijos Reikalams.

Lietuviam.* Iiilmi pravartu susipažinti su to laikraščio S
turiniu, ypač užsiimantiems prekybų ir pramonė ir tomu ■ j 
kure interesuojasi tnls dalykais. =

Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu.

Turimo 1 ir 2 numer. |

“DRAUGAS" PUBLISHING 00..
1800 W. 46 th Street, Chicago. IIL =
mitiiiiiHiHIHHtttHiittoiimiitiiiHiiiiHtiiiitiiiiiHiMiiiiHiiKtinnmmmmMmŠ! 
________________________ _______________________________________ t
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Jiaed. Praeitų rudenį jis bu* 

J vo radikalų konvrm ijoje (’lii-
. «iMgujv- Ji-' >ia pu- prie

parašymu komunistų manifes
to.

Reni Amerikoje turi ilgų rn- 
<wqs!izp ■' rekordų. Jis paeinu 
iš Oregono valstijos. Baigęs 

► Įtarvard,, univer«itetą.
^Hfės pabaigoje jis buvo 

r Rusi joje ir M*brav<e-i su Leni
nu ir Troekiu. Rusų bolševikai 

f paskui jį paskyrė savo geneni-

I

Knikurie veteranai enumr- 
ratorini, katrie šiandie po su
rašymo gyventojų juos sugru
puoja. sako, jog dešimtim me
tų laikotarpiu atrodo gyvom 
tojų skaitlius Chicagoje bu
siąs beveik dvigulia*.

Anot jų. musų mieste šian
die turėtų but dnngian 3 mi
lijonų gyventojų.

Chicagoje gyventojus sura
šinėjo 2.200 enumeratorių.

D ANNUNZIO VALDYMAS 
NE8TIPRUS.

kon*uliu Neu Yorke.
šiandie fedoraliai agentai 

nežino. kame jis apsiverčia.

APIPLĖŠTA SALIUNAS

g-; Keturi plėšikai apiplėšė sa
limui no nnm. 3415 IValIare

Sali uuiutakm- >u trhuis
TunenauB*

F tume, sausio 25. — 1 ji k u no 
d'Annunzio priešininkas ir vie
tos liaudies partijos vadas 
Zanclla paskelbė, jog lakūno 
valdymas mieste daug vargo 
padarė žmonėms.

Pats lakūnas bijosi, kad kas 
jo nenužudytų. Kas naktis 
nakvoja vis naujose vietose, 
Apsistatę* stipria sargyba. Ma-

Lietuvos Pašto Ženklus
tlcriaumns būdau jamiuntitnu pinigų Uctuvon. tai LkIuvcm Laito 

trakiai (uiarkė*,) kurio* yra atn-ito* ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę gulėtų nusiųsti reviemricniK netik <ld laiškų- 1*3 it dideanę su
mą, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip ui 5 auk 
rinus ($1.25) gauna palindijinią, kurį nusiuntus Lietuvon karto su 
Pašto ženklais. Lietuva* Valdžia pakeis gyvais pinigais. Pašto arlm 
Iždinė* stotyse. ,

Paitaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20. 30, 40. 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro autoiną). 
Parsiduoda po 25 centu* oi auksiną. •

Lietuvos Pašto ženklai paruduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių neaiunėiame.

Reikalaukite vieliniuose Tautos Fondo skyriuose arba )«* centro sek
retorių,

Link Beit Co.
39 ta ir Stevart Avė.
■ ■ — - —— I
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LEIBERIAI
Reikalingi 25, pastovu* dar*

REDAKTORIUS 
Lią.

1 IR 
k

ŽYDE

ir žydelio.
per kaimus

tik žydelio

4403 8. Mos&rt St r*

IS T0WN OF LAKE.

Redaktoriaus 
vaikščiojančio 
skvernai pilni; 
skvernuose pilna plunksnų,
nes ji* perka vištas, o redak
toriau* skvernai pilni poperų. 
nes jis nuolat laikraščiais vrt- 
čiasi. Plunksnos ir popera y-

REIKALINGI
Vyra) ^Tully įurtoctl; tilw> luirni- 

t«-r» Ir paprasti letarlal dirbti luiubcr 
Kardo); darbai geri paalovua ir narna 
alfo*. Atatkaukitr pri* JJnrnln Uatvea 
varta ir reikalaukite jrardoa eapertn- 
tendvnt.

IZ»irrt lllar. !xnnber (Otnpaiiy 
54MI tte. I te-Mn Mrr-rl Cwc»so.

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

tiiiiiiiiiiiinitiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiijiitiiiii
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Gavę žinių ii Lietuvos, kad jau muntinhl kurie nuuų pir
miau buvo pesiųati jau yrt tfve&uojaini po Lietuva, dalmr rea- 

. gianii kita hiva kuria iiria Vasario ničnesijc. Norintieji ūųsU 
ant lo laivo turėtų kreipties prie mu«ų informacijų. Siunti
niai visi turi būti tnucį* Itootaium priatatyti nevėliau* Vasarii) 
10 d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Str.. Bos ton. Mats.

M............... —....................................................................... .■■■■■■■■■■■

M VYRU
Dcl fabriko darbo mokant nuo 

04.30 iki $6.00 į diena, Darbu pa- 
atorua. Nėra Imiinča apie atleidi
mą. AtaiSaukite tuojaus.

8hcrwin-WiUianw Co. 
lIGta Str. A Stephenson Avr.

Paimkite kara No. 4

A. f A.Sausio 14 d. Daria Sąuare 
|Mirko salėje U Vyrių 13 kuopa jj 
turėjo metinį kum rinkimų. Po- Į 
sėdi* buvo laitai įdomu*. IA 
duota visų metų veikimo ra- 
jx>rta*. Platetmia* žinias iš to 
rajtorto jm<luotdme vėliaus. Po 
išdavinio raportų, buvo nauju* 
valdytos rinkimai. Išrinktasis 
pirmininkas/ Al. Panavas, pa
linkėjo gerų darimrimosi pa 
sėkmių ir ištvermės darbe iki 

.galui.
Plačiai kalbėjo gerb. kun. N. 

Pakalnis, išdėstydamas valdy
tos pareigas ir minėdnmas mus 
kuopos praeitų darbų naudų 
tautai ir tožnvčiai. Jo žodžiai 
pridavė nariams dang energi
jos ir spėkų.

Nėra abejonės, kad musų 
kuopa šiemet dar lahjau.* pa
žangiuos, nee turime veiklių

Valu. Pekuletitiene
(Po tėvui* Stulpelis itė) , ,

Mirė Minsiu ?-r» TW0 7:30 
vol. vakarr. 32 tartų amžiniu 
Paėjo it Kauno Rėdytos Tel- 
*ių pnv. Itriinfll itoto. Pa
liko Unk-iiann- nnUuuuuc ty
ra Vincenta ir keturios kūdi
kiu* vyrimiria*,!? metų jau-

• • • ~ *S _. ■ <
nuiu»r*y^ -» iiatn^i*

Ii ir 4 aMern. 1

toidotuvė* atmini* ketver
ge mumo 29 d. ti Dievo 
Apveodm |>*rap 9 vai tyla 
j ftv. Kazimiere talpi nr*

Vhū finnnėa. Ir p&lįsunii 
yra kviečiami 
dohivėre pn

1731 8 Jefh

-

uidarytas yt, jo “sostas’’ jau įnymo- valdybų. Galime pasigirti, kadi 
Paimta $350. jt. ! trirtm* ir«htn B/il-r-tnra ta> fco? *1turime gabių sekretore ir žy-

ZėiJA

50 MERGAIČIŲ.
Dėl fabriko darbo; 416.00 į n- 

volte jiuikuiantėa, $20 iki $23 uuo 
štukio dirbant.

American Insulated Wire ž 
rnhU rt»

954 W 21st Stroet.

MERGAITES
Dėl Pundi Presų Svredgmg Ma

šinų Stalinio Darbo
Boyc Ncedlc Co.

4343 Ravrnatrood Art fl
J. P. WAITChES

ATTO£«T AT LAW
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