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i j Denikinas Pabėgęs 
/ lurkijon ĮTurkijon

ODESSA VEIKIAI TEKS 
BOLŠEVIKAMS.

KANSAS ANOEKASIAI PA
KELIA STREIKĄ.

Ten bolševikai turi stiprią ka
riuomenę.

GREY, BŪDAMAS AMERI
KOJE, NEUŽSIIMDI- 

NEJĘS POLITIKA.
Protestuoja prieš naują įsta

tymą.

Rusų bolševikai turtingi
Taip pranešama iš Londono.

Geneva, sausio 28. — Ru- 
tnuuų spaudos biuras Berne

ir stiprus

V

A
■ Vokiečiai maldauja talkininkų

susimylėjimo• •

I

OEN. DENIKINAS PASPRŪ
DO ANGLIJOS LAIVU.

VOKIEČIAI DAR MĖGINA 
PALENKTI TALKININKUS.

Sakoma, iškeliavęs į Kon 
stantinopolį.
—

Paryžius, sausio 28.—Iš Zu- 
richo laikraščiui Echo de Pa
ris pranešta, kad gen. Deniki- 

vndns pietinėj Rusijoj, su savo 
štabu noriu kuras laivu tui- -. .: reikalauja
Bpratię* į Konstantinopolį.

Vyriausybė paskelbė 
proklemaciją.

Londonas, sausio 28.—\'aknr 
Paryžiuje npturėta naujas vo
kiečių vyriausybės meldimą*. 
Meldžia ji dar kartų tnlkinin-

nutartie* sąlygų, sulig kurios
:uut išduoti buvusį 

kaizerį ir kitus vokiečius ka- 
<rė* metu prasižengėlius.

Kaizeris negTyi Vokietijon.

I Iš Mavonee^ Vokietijos, pra- 
.uviurnu, kad vokiečių laikraš
čiai paskelbę buvusio kaizerio 
laiškų, rašytų vienam savo 
p radnuliam draugui.

Laiške bpvęs kaizeris piraia- 
|kia. jog ji* atairakų.“ gryžti Vo- 

,, kietijon. Rako, jis manų- jo 
*Tkugryžnnas galį- auidcaTdytl į 

PRANCŪZIJOJE ĮSTEIGTA politlkine- p*r-

NAUJA MINISTERIJA.

GAL OLANDIJA GLOBOS 
ARMĖNIJĄ.

cę Im. • ūu< d
leidę visi svetimų šalių kon- 
stiliai. Iškeiiavę į Trabiz<indn. 
M. Azijoj. Mieste paliko tik 
Amerikos ir Argentinos repre
zentantai glol>oti svetimų šu
lių piliečius, kol tie suspės iš
sikraustyti.
Pranešime sakoma, kad prieš 

(klessą bolševikai turi pasta
tę 20.000 kariuomenės, gerai 
npžinkluutos, su lėktuvais ir 
kulkosvaidžiais. Bolševikai tu
ri ir angliškų tankų, atimtų 
nuo Donikino nnnijus.

Kasdiena laukiama, knd 
bolševikai užtels nnt Odessos 
ir užims miestą.

Pačiam mieste Odessoj pa
kilusi paliauba. Maisto ištek 
liu- «nverčiama* j juras, bi 
tik netektų bolševikams.

Iš Izrndono apturima žinių, 
kad bolševike! ]»aėinę Elisa-i 
vietgradų. Cheraonn gub.

■ ■ ■ ■ -
SOCIJALISTAI PA8MER- *

KIA B0LŠEVIKIZ
MĄ.

New York, sausio 28. — Sir 
nesenai lmvo laikinas

Topeka. Kas., sausio 2-. —
Pittsburgo anelekasvkln «t*t- Grey

.-uaUviA.,Mu <UU uoįįH.*- umliUsuUulHI.-. JįHlV.
kasių. Tai protestas prieš pra- Valstijose. Po Naujų Metų jis 
vestų valstijoje naujų jstaty- iškeliavo Anglijau, 
mų. kuriuomi įsteigiamas in- Jam iš 
dnstnjalis teismas ir nždrau- bos. kud Grey ................
tižius darbininkams streikus, uisiinidinėjęs politika. Buvo 

vikontą, jog jis kandidatu j 
šalies prezidentus rėmęs liu- 
over’j.

Tos kalbos atsidūrė Angli
jon. Pakilo nesmagumai.

Dabar iš Anglijos ėin gene- 
ntlinm anglų konsulini pra
nešta paskelbti o.'ici jaliai. knd 
Sir Grey būdamas Amerikoje 
nepalietęs politikos ir nerėmęs 
jokio kandidato j Šalies pre
zidentu*. Tad to- visos kalinis 
esą pramanytos.

Wk..h„ k,d- B0“®VIKV

td G n* y via būdamas

Dahar mis streikas jmiis sa
vai inj jau |>eržengia valstijos 
įstatymų. (Juliematoriaus įsa
kymu valstijos prokuroras, sa
koma, visus streikininkus pa
trauks tieaon

Apskričio anglekasių unijų 
prezidentas ilowat nieko ne- 

(sako apie pakilu*] streikų. 
Tik jaižymi. jog tarpi* unistų 

. ir valstijos valdžios pakilusi 
karė. Sako, turbut. anglekasiai 

! virai puuic.‘ darbus ir apleis 
vaisiną. ftak..mn, nohe.^mn ki- EUROPA PALIES
tokio išėjimo. ^A EPIDEMIJŲ

1 • « • n o -------“
j W AVasaa icaao

I “AMBASADO- 
PRIEŠ SENATO 

KOMITETĄ.

Sako, bolšenkija yra stipri, 
gali su visais kariauti.

Esą. jam Maskvos vuldBos 
aštriai uždrausta mnišytie* -j 
vidujiniu* Amerikos reikalus. 
Ir todėl jis nieko Is-ndrn netu
rį* su radikalų veikimu. __

Bolševikai turi pinigu. _

Jis |Misak<ijo, jog bolševikų 
valdžia turi paskyrusi apie 

------.1 praleisti 
su :ižrulM«ži*i*. Nes 

.aidžia savo rankose turi ktL-v 
ne visų rusi) auksą. Sako, ar- 
...1 nieko, arba laimi mažai 
aukso randasi privatinėse mn-

Paryčius, sausiu 2K—Iš Ha-; 
gue j laikraštį Matin praneša
ma. kad jej kartais Suv. Val- 
vrijns ateityj nesutiksiančios 
globoti Armėniją, tad ta šalis: 
busianti pavesta Olandijos gh>-j' 
Imi.

Paryžius, sausio 28. —
Praeuzija susilaukė naujos mi
nisterijos. Tai busianti neva 
tnndin, kurios uždaviniai bu
čių surasti priemonių už skai- 
tlingvsnį žmonių gimimų. Nes 
šiandie prancūzų tentai grū
moja išnykimas.

MADRIDE VEIKIA VIE
NOSIOS VIRTUVES.

Washington, sausio 28.—Už
vakar prieš .-enato komitetą 
buvo jmšauktas ir upie bolševi- <hmi.<ni(U*ni auksu 
kizmii liudijo rusų bolševikų »?rvkvlmi 
valdžius "nmlm-mlurius” iš 
Neiv Yorko, S. A. K.. Marten.-.

l-klutisinėjant jis komitetui |m 
pranešė, jog išpradžių Rusijos , 
holševikizmas turėjo savo pra- 

nuginti >«v.> pri.4i- ' apie 8.

nu-rikauiškų kumpanijų ir 
įstaigų yra pnsirangu-ios pra
lieti prekybą su l»olševikiųn 
Rusija.

Martelis Amerikoje tnrri 
apie 35 npmukamus duriu;- • 
ku- ir tam tikslui kas snvr4/ 
išleidžiu- apie $2..’8N). Dau
ginusia tų darbininkų dirlta 
jo ofise. Pasakė iu pavardes ir 
adresu*. Tarpe anų yra ir nnu.*- 
rikonų klerkų Tr stenografių.

Pinigų jis apturis
Cia, sako, nerimavimus pakėlėIkniminmią šalių tiauknotais- 
šalyje viešpataujančios *ųly-| R'^oj senato komitetas dar 
gos. tole-niui išklausinės Martensų.

Ignui toje 
įninku štily r* pakelti revoliuci-
jas. Bd šinruhe tn programom 
tiulis jnu visai ntmesta.

Suko, šiandie latlševikų 
tižia tiek sustiprėjus, kud 
visai neatkreipia durno* į
kokia kur gyvuoja valdžia ir 
lu- jin negalvoji*. .'Miko. Itoiše- 
vikni liandiej jau tiek gulingi. 

Į kad gali kariauti su Hile priv-

vai 
jau 
'.ai.

NEŽINIA KAS BUS PINI 
GYNO 8EKRET0RIUS.

- ...
Washington, sausio’28.,—- 

Dalinrtinis pinigyno sekreto
rius tllnss pusitraukia iš už
imamos vialos. J»« išrinkto* 
senatam atstovu. Nežinia tad. 
kas užims jo vietų.

Vienna, sausio 28. Rytinėj 
Europoj baisiai platinasi j- 
vairių ligų 
prisihijotim, knd tos epidemi
jos nepersimestų ir Austrijnn.

Tnftaenza jau ima smarkau
ti ėiu ir BuduĮtr.-lv.

epMemįjos. Cin ■

Paryžius, sausiu 27. — Laik- 
raščiui Echo de Parų* iš Co- 
penhageno pranešta, jog Skan
dinavijos darbo kongrese {at
daryta rezoliucija, pasmer
kianti bolševikizmų.

Rezoliucijų, kongresui bu
vo indavęs socijalistų vadas t 
Hjalmar Brauting.

sininKU.

I
Mąrteu* užgynė, kad ji- tu
rčių bent kokius rašius su Jiosi 
, šalie- ruttikrtlu nerimnvinas).- •

■ • ♦ • • • • t

Tcsehene žmonės miršta gat
vėse. Uždaryta valdiškieji o- 
fiaąi. . ■ <

Dakšluotu šiltinė. Itaisi e-’ 
pidvmija. platinasi Ukrainoj. 
Besarabijoj ir l^enkijoj.

Pasakojaitbųjeg prez. WIL 
Minas laikinu pinigyno sekre
torių jNtškira iš žemdirbystės 
departamento sekretorių Hou*- 
ton.

i tijus.

Paskelbt* proklemzcija.

Po pasikėsinimo prieš finan
sų ministerį Erzberp’r ne tik 

Į kariuomenė sutraukta nplinlj 
vabliškuosiua bustus Berlyne, 
bet vyriausybė dar paskelbė ir 
pntklcmariją.

Proklemacijoje juisikesini- 
maa išvadinamas kriminaliu 
fsilitikiniu prasižengimu. Sako 
toksai kovos būdas yra pa- 
smerktinas ir kaltininkai kuo- 
nštriansia bus Imudžiami.

Išreikšta simpatija.

Sužeistam finnnsų ministe- 
riui Erzbergeriui pasiuntė sim
patijos išreiškimą respublikos 
prezūlontas Ebert.

Ro ♦« ii aplitnkA Itnliins ir 
[Anglijos imsinntinybių palydo
vai.

Beri i n Tageldatt korespon
dentas iš Essų praneša, kad 
talkininkai pranešę vokiečių 
vyriausybei, idant ji savo sa-

SUSIRGO TRYS KABINETO 
NARIAI.

SUV. VALSTIJOSE YRA 17 
MILIJONŲ KATALIKŲ.

ANGLIJOS PREMJERO SŪ
NUS AMERIKOJE.

New York. sausio 28.—Gar
laiviu Mauretunia Amerikon

PREZIDENTAS STOVI UŽ 
MAISTO FONDĄ

MEKSIKOS SOSTINĖJE 
SIAUČIA ŠALTIS.

Washington. sausio 28. — 
Čia nuo persišaldymo susirgo 
trys kabineto nnrini, sekreto
riai: Ijansing, Baker ir Pal- 
mur.

New York, šalinio 28. —Iš- atkeliavo Anglijos premjero 
leistoje knygoje vard t “The minus, majoras Riclmrd IJoyd 
Year Book of the Chnrehea” 
pažymimu, jog Suv. Valstijo
se yra 17,548,324 katalikai. ne.-so

Paragins kongresą paskirti 
150 milijonų.

Sušalo 40 žmonių.

I

M?xico City, sausio 28. — 
šitą miestų palietė nejiaprft— 
tui dideli šalčiai. Sušalo 40 
žmonių. Tai- vis vieni vnrgdir. 
nini. Šalčiui sunaikino javus 
šiaurinėse Meksikos valstijose.

< teorgo.
Sukosi atkeliavęs “Imsi- 

” reikalais.

Washington. sausio 28.—Pi 
nigyno Rekrelorius Glase pra
nešė, knd put s prezidentas 
\Vilsomia paragins kongresą 

Yudenič Archangelsko fron- pavargęs ir rtip'sčių kankina- neatsnkyti paskirti maisto fon- 
iuas. durį 150 milijonų dolierių.

Paklaustus, kuomet jis su- Tuo liksiu prezidentą- kon- 
truškinsiąs hojševiktts, tai tuo- grasui parašysiąs laiškų. N*-- 
•net Rusija turės jm-ilikti bal
tosios armijas nr revoliucijų- 
nierių ra n kosi*!

Generolus atsakė, jog bal
toji armija ir tikri rrvoliticiju-

KOLČAKAS PAPUOLĖ 
BOLŠEVIKŲ RAN- 

KOSNA.
tan.

Gen. Yudrnič «u joivo armi
jos liekanomis persikelia Ar 
rhungelsko frontan. Dalis ka. 
nuomonės iškeliaus taip wi- 
kiai, kuip tik bus gauta truu- 
snort-n lColinn* ntilinl-ni \'.»r.• — -— - 
vegiją-

Visus rusų annijos sande
lius Estonijoje yra užėmę es
tai. Tečiau.- žada- tų visa su
grąžint1 gen. Yudcničui, kaip nnu,i“M" ’««

«. ... . . .. . . -»------- ••-------- — Beveja, sausio 27. — In Ma- nrrujju apleisinntj E*to-
paskelbtH. kml atsistatyilino lyj 6iWtub<lytų darbininkų skvos oficijaliai pranešta, kad 

a a a * l a . *—* ■ .v . < • > _ v * t e ® s a žv

Madridas, sausio 
j Mini jos karaliene 
atidarė čia vienų 
viešųjų virtuvių.

28. — !*- 
Viktorija 

iš penkių
I

ATSISTATYDINO S. V.
AMBASADORIUS 

MEKSIKOJE.
Washington, srunio 28.—Čia

Suv. VaLtijų uniUMulorius:^^ xes kitaip talkininkui 
Meksikoje Henry P. Hvicher. įsustabdysių niauto siuntimų į 

Atsistatydinimo svarbiausia Vokietijų.
priežastis yra ta, kad nmbasa-_________________
dorins per praėjusius keturis ANGLUOS DARBININKAI 

s nu ’.Uf nqcūoigė'suartinti Mek 
į. sikoa su Suv. Valstijomis. To 

negalėjo padaryti dėl Meksi-i 
.< kos prrzidmto Cnrrnnzos at- 

koktumo.

, -

PAREIKALAUS DL 
DĖSNIO UŽMOKES

ČIO.

Londonaa, sausio 2b. — Ang- 
Buvęs amhasadoritis HetchcTilijo* niiglekn.-ių organizacijos 

yra nuomonės, kaj kaip ilgai i delegatai šiandie turės konfe- 
r- Jieknkojc carranza t n ras tit- ;rt»ncijų sn premjeru Lioyu ue- 

ėmę* vmlovaujančių rolę, taip orge.
ilgai Meksikoje siau, betvarkė Darbininkai, sakoma, parri- 

anarchija. Ne» tam žmogui Į kalaus papiginti kainas majju 
nrrapi Meksikos likimas, tik tui. drabužiams ir kitiem* rri- 

N| tmoMvieji a*meniniai reikalai, kalingiems daiktams Ne» ki

tai reikia aisakamojoitaip im ptudU ui wumiy už
kaitės patrijoto. Tuo- j mokesty.

ųį Sako, turi b»t, vienaip, ar»ą. -

OFICIJALIAI PRANEŠAMA, 
JOG JIS LAIKOMAS 

1IEKUOKE.

Yudenič eina Archangelsko 
. frontam

Irkuckų užėmė bolševikai. Te
nai šiandie bolševikų ranko-

Kuomet »*stų larinomen'* už

nieriHi eina rnnkn rankon.t

Tie ir kiti kovoja prieš bol
ševikus. Kaip tie, taip anie

m vi» žinomi, admirolu Kol- "■» ‘“į’*’ P,’X‘C'J"
foku «n keliai, uvo minirte P™*“"- >H^«Įku. rual Ii,. 
rįaįg raiviai pradėjo bnnnis peraidi-

K-lmtijo. ryria-.myfc raudi į* !-*»■ I •"'‘-'i-

24 dio>« įdelbė gelutinn j. į“’ k"^* 1 r“"<
sakymų nuginkluoti paskuti- *“ P®**11*' 
nius gen. Yudrničo armijos I • Ką sako Yudenič. 

kareivius.
Tad šiandie Estonijoju jau 

daugiau nebegyvuoja, taip va-
dinama, aiaurraKannc runų 
armija. t

čia kalbama, jog įsakymas 
nuginkluoti rusų kareivius y- 
ra surištu au taikos konfe
rencija. vedama carų su bol-

raiviai pradėjo burini* pereidi-

Čia gen. Yndeniro stovyklo- 
X (ofisuose) pakilusi tikra 

Ofirtemi tnot.-rv^
Ftenografe.*, visokios rųflo* 
buvusieji paini kiti kitų lik' 
hlnnrinėja: "Knr m*- daMj- 
dėsimės!”

Ofisuose tū parinktini žino-
Teariu, kad «ą. ar* nelabai non kalbėti rū

tai jau ima pildyti bolševikų siekai. D*Žt»i*u-.in L," „ 
atatomas sąlygą ir tmf* Į- F™™*™-

Dubiausia kalbasi

vykti taika. PaU g*n. Yudeni*’ didžiai

bendras darbas.
Generolus pareiškė, kad ji- 

nekuomet nedarymus jokios 
taiko* su isilševikais.

Bolševikai triumfuoja.

Iš už fronto iMirvimi Žinių, 
jng hnjšerikni krikštnnjn. 
Knlčakas nugalėtas. Veilciai 
bus įveiktas ir gen. Denikinas.

Sakoms, visoj bolševikinėj 
Rusijoj rengiamos didelė* iš- 
„ilmybės. Kareiviams siunčia
mos dovano*. Kareiviai fron
tuose tik mitinguoja, koiiiisa- 
'rai ir vadai jiems praneša 
linksmų žinių.

Veikiai bus padaryta taika.

Estonijon fronte armistirija 
estų su bolševikais prailginta. 
Pasakojama, jog už kelių di<- 

nų Tikrai bus padaryta taika.
Estonijo? taikos atstovybė

In* fondu** būtinai reikalingns 
sušelpti mnirtn Austriją, la*n- 
k i jų. Armėniją ir kitas šalia, 
kur siaučia hadus.

B ALTIJ O 8 JŪRES BUSIAN
ČIOS SUNEUTRALI- 

ZUOTO8.

MARŠALAS FOCH NEIS JO
KION KAREN

Londonas, sausio 28. — Ii 
Maskvos tclegrafuojajiui, knd 

(Pabaltijo* viešpatijų kosrep 
ranrijoje Cehsingforsc Imvr 
tariamasi -uneutralizuoti Bal
tijos jure*.

To klausimo gal u< mas . išri
si ma- tečiaus palik t apsekan
čioms konferencijom*. \ ■

Imi k

Paryžius, sausio 28, — To
mis dienomis lenkai su savo. 
(Mieteliais buvo paleidę |m- 
saulin išpusta.- žinias,
maršalas Furli kėliausius Var
šuvon ir iš tenai pradėsiu* 
kampanijų prieš Imlševikus su 
tikslu ginti Ismkiją.

Pasirodė, kati lae netie-a. 
Maršalas m-uumųs keliauti 
Lenkijon.

DAUG ŽMONIŲ MIRŠTA 
NUO INFLUENZOS 
IR PLAUČIŲ LIGOS.'

APIPLESt KOLEKTORIŲ.

Mallof vnl msntn— .... - -v m . —-— — ir 
krautuvės. Fore s t Parke, ko
lektorių Hartman užpuolė ke
turi automobiliniai plėšikai ir 
atėmė $250.

Nuo influonzos tr - plaurm 
ligos daug žmonių miršta CL* 
ragoje. Per 24 valandas, pa- 
sibnigusias vakar 5:M vaka
re įnirs. 187

Susirgimai influenza mažė
ja. Bet didėja susirgimai 
pinučių liga. t

SAUSIO 88. 1M0.
Milų dienų parkeliavo čia u 
Dorpato. Atstovai atliko kon
ferencijų au ministeriais ir 
ant rytojaus vėl iškeliavo.

Chicago. — šiandie įėdnlt-?* 
apsiniaukę; rytoj, turbut, gie
dra; rytoj kiek šilčiau.



ANGELAI
“DRAUGAS”

■taM katalco* Hakynu nmlAldhtilu*.
MENI MERATOS KAIS A: 

ohicagoj m uftsrr.MTjKt
Mkmm ..........   se.oo

>• •••••••••• 
RJV, TAL6T.

įtart Mrtq 7.aOO
Praaumerata molui IMialna Lai

kas skaito*! auo uistrsSymo dHno» ns 
nuo Naujų Metų. Norint permainyt! 
»draa« visad* reikia prlalųatl tr senas 
i trosą» Pinlrel geriausia austi lips r- 
Kent kraseje ar aapreee "Money Or
da.“ arba jdodant pinigus | rrjis- 
truotų latakų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 4 6th St. Chicago, Ui. 

Ttieraoas McKfnley «114

ras. Tai-gi visai dovanai Vil
niaus vistiek neatimsime. Rei
kės turėt jie jų Tygly UtauUJn 
«ių jiegoms.

Jeigu mes greitu laiku su
teiksime Lietuvai paskolą, tai 
finansinių jiegų ji galės gauti 
dauginu negu jų turi vietiniai 
Vilniaus lenkai. Prie to dar 
reikia ir kariškų jiegų. Jeigu 
Kareivių Susivienjimas susi
lietų su Uotu vos Laisvės Sar
gais, tai galėtų pasidaryti žy
mi jiega. Mus sudarytoji pa
skola ištektų užmokėti Ameri
kos vyriausybei už ginklus ir 
amuniciją fai jiegai. Dar liktų 
lėšų apmokėti laivam* ir eks
pedicijos iškaščiams.

Taigi lenkų revoliucija, A- 
inerikos lietuvių karinės orga- 
VifancHne L W’*dc*W-
mas yni trys spinduliai musų 
vilties, knd atgausime Vilnių. 
Vilniaus žydai taip-gi stos už 
mus. Tik mefj turime būti pro
tingi.

(Žiūrėk ■‘Dr-go” num 10). 

Angelų p&taulii.

Butų klaidinga mintyti, kad 
visi angelai yra žmonių sar
gai, ne* angelų skaičiuj gali 
būti, ir veikiausiai yra, dides
nis negu skaičius žmonių gy
venančių ant žemės. Mes eoi- 
ine per maži daigiai, kad mu
ši/ reikalai galėtų sudaryti vi-

jiega yra medžiagom priidėfU. 
Kiekviena modiiAfF. yra gin
tinai. arba etrictun&kripty- 
viai, apribota. To npribojhno 
pasekmes turi atkelti ir maitų 
mintis įrakinta j medžiagą. 
Todcl mošų mintis tik didelę 
dalgio gmina /mžinti ir tą dar 
nepilnai; todėl mes ir darome 
daug klaidų.

Angelų mintis nėra (rakinta

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYtlAttf BANTi- 
AUi SU JIaIKA’Im.

s? angelų užsiėmimą. Kniku- į medžiagą, dėlto jų pažinimo
ne ftv. Tėvai spėja, kad tik
tai trys žemutiniai angelų ko- 
rai būva sargais, o kitų yra 
kitokis uždavinys.

šventasis Rastas apsako, 
kad apie Dievą yra nngelų

Lietuvos Viltis At
gauti Vilnių.

Labdarybė ar 
Mokykla.

R 

= ; 

Gyvenantieji 
ūuiį provincijoje

UrtnOM ir kaimndsą toli noa 
miestą. paphtžUi turi tavą 
vadinamą “ Naminę Aptiaką”, 
kurioje buko ratą, karbolį, 
horakmi rūgštį ir kitus raiką- 
iingiauiii|i» dalykus, tarp ku
rių ir dėžutę cukrainių PAR- 
TOLA.

Jie žino, kad užsikimšę* 
skilviu užteršia ir kraują, ir 
kad tokiuose h td tikimuose 
Imtinai reiki* suralgyt prieš j
miegą 3 cukraine* PARTOLA, ,
kurios išvalo kraują ir skilvį. I 

Skilvio užsikišinią parodo 
šie apsireiškimai: galvos skau- i 
.smai. žekciujimas. minoras vai- r 

kūmas po širdiia, tingumas 
visame kūne ir nenoras dirbti.

Jeigu jus jaučiat kurį iš tų 
apriraiškimų. tai tuoj suvalgy
kite prieš miegą 3 cukraines 
PARTOLA. Ant rytojau* atai- 
kelsite jau be jokių nesmagu
mų, ne* per naktį PARTOLA 
tikrai ir švelniai išvalys jūsų 
skilvį ir prašalį* jūsų sunku
mus.

Todcl tai ir reikia turėti 
PARTOLA kiekvienuose na
muose, knd kiekviename lai
ke jos butų po ranka jūsų 
miminėje aptiekoje. Nusipir
kite išanksto, tuoj dabar. Dė- 
žš PARTOLA kaštuoja 
ti dč£ču tik $5.

Adresuokite tiesiog į

APTEKA PARTOSA 
Second Are. Dept. L. 4. 

New York, N. Y.
(139)

*ausis 2Š iv20H h?ėtndienis, 
__  ■ i i — 

ghklevų. Kitų tikybų balny, j
ote irgi padalyta rinklatoe.

i.įKyPl į 
frankų, ineigų.

Ta rinkim kanccntruojąsi 
Šveicarijoj po Tarptlntinio 
Raudonojo Kryžiaus globa. 
Daugelis komitetų įsteigta tam 
darbui.

Aš kaipo Lietuvos Iluudo- 
noju Kryžiau* įgaliotinis ap
lankiau svarbesnes įstaigas, 
įduodamos km tikrus raštus, 
kuriuose išdėjau šalies var
gingą judėjimą ir nnro<Uiaii 
būdą aukų persiuntimui lici 
suvartojimui. Visur atradau 
užuojautą ir prielankumą, ža
da pagclbą pinigais, vaistais 
ir maistu.

Sunkus ir brangus dubar 

i■' ‘‘'T'-k ’i
drahuaių. valgių) Lietuvon. 
Kadangi Francijoj dar yra mu
sų valdžios užpirktų garve
žių, bei vagonų, vertėtų nuda
ryti transportas p*r ftveicarl- 
ją ir tokio budu paimti SUau-l 
kotus daiktus. Šveicarams ta 
miniis patinka. Tikiuosi, kad 
IJetuvos Valdžia ncatsisaky* 
pasinaudoti proga. Jau pada
ryta tam tikri žygiai.

A. Steponaitis. 
Liet. Raud. K. įgaliotinis. 

Friburgas, 
5 sausio 1920 m.

1. Laike karo neoU tarp
tautiniai .ctiriflfiklftmi bbvo 
FMtabdyti. 1*anašiai atsitiko 
ir su Raudonoju Kryžium. 
Nūn., kuomet jau karo vėeulos 
praslinko, Baudonasi* Kryžius 
šaukia Dešimtąją, iš eilios, 
tarptautinę konferenciją. Ji 
turk, begalo di<Wę .*vart>ą.

Tarptautinis Komitetą^ Rau
donojo Kryžiau* (Gminoj), 
Šveicarijoj) nplikraščiu N. 
190 šaukia konferenciją Gc- 
nevoj, kuri prasidės 1-ją Rug
sėjo 1920 metų ir tęsi* mažiau 
sini 10 dienų. Komitetas kvie
čia dalyvauti visų tautu Ran- 
UvUUudiUi- AM J *.« U* U ULaiąoU 
savo atstovu* (ne daugiau 
kai)> 5 ypata* kiekvienas). Iš
rinkta tam tikra komisija 
programo iftdirblmni ir konfe
rencijos suruošimui. Kol kas 
paduoda šitokią programą: -

u) Patyrimai per paskutinįjį 
karą.

b) Raudonojo Kryžmus drau 
gijų santikiai tarp savęs,

c) Tolinmssnis plėtojimas 
Raudonojo K rytinas vei
kimo karo ir taikos metu.

Nors Lietuvos Raudonasis 
Kryžius dar nepriimta* j 
Tnrptuutinio Raudonojo Kry
žiau* Draugiją (de) priežas
čių, kuriąs kitados nurodžiau), 
tečiau jis yra pakviestas dn 
lyvuoti aplinkraščio ir speci- 
jalio laiško prisitmlimti. Visi 
reikalingi raštai pasiųsta Lie
tuvon. ‘

Čia noriu pažymėti tai, ką 
Tarptautini* Raudonasis K ry
žius pahtiežia: kiekvienos ša
lies Raudonasis Kryžius turi 
sudaryti vienatą, o nebūti iš- 
siskirtdęs į keletą neprigul- 
mingų nuo viena* kito skyrių. 
Taigi jis norau, kud ir Konfe
rencijoj dalyvautų atstovai 
nuo vieno tautinio Raudonojo 
Kryžiaus arba kitaip kalbant, 
kiekvienos Tautos atstovai 
turi sudaryti vienatą.

2. Visiems yra žinoma rink- 
leva, suruošta visame jmsku- 
Ivjc 28 gruodžio 1H19 m., karo 
aukų, ypač vaikų, eušelpimui. 
Arentasis Tėvą* Benediktas 
AV. paaukavo nuo savęs 190.- 
000.-fr. ir įsakė vi*o pasaulio 
Katalikų bažnyčioms padaryti

jiega nėra įbrukta į vietos rK 
bas į imtinai, arba cirkums- 
kriptvviai, dėlto taip-gi ange
lai ką patiria, tą fino be klai
dos. Jie no visas tiesas žino, 

-,-P - . ____ » - kn»P Dievas, nes jų išmintis
Hn-’rvhAc (TUn T. Kl) l*-rn ^ribota. ♦«•♦ V* H* Obta*

jores ir no (vauiOK hlcbcunos 
išvaizdos gyvieji daigtai, kū
rinos regėjo pranašas Ezec!.ie- 
Ub (Ez. 1. 4-28) buvo angelai. 
Augščiau jų buvo Viešpaties 
sostas. Tnip jutl ir ftv. Jono 
Apreiškimų knygoje angelai 
aprašyti, kaipo asmenys stovio 
tiojt apie Dievą. (Ap. 5, 14 ir 
kitur).

Bet neapsiriksime spėdami, 
kad tie du uždaviniai- globo
ti žmone? ir stovėti pas Die
vo sostą neišpildo visą ange
lų gyvenimą. Tos gražio? uug- 
Štos, galingos ir išmintingos 
dvasios turi savystevios vie
tos sutvertojų daigtų visatoje. 
Galėtume net sakyti, kad jos 
sudaro savo pasaulį. Nėra 
priežastie? sakyti, kad dvasi
nių sutvėrimų pasaulis yra 
mažesnis už medžiaginį imsaa- 
li.

Angelų skaičius.

»

tą zuto turai. .
Tas angelų naklaidinganui* 

iškelia juos augščiau už di
džiausius žmonių mokslininkus 
ir už talentingiausius genijus. 
Blogieji angelai, arba velniui, 
taip put neklysta, nor* ne vis
ką žino. Velniai tik kitus klai
dina tyčia, o gerieji angelai 
to nedaro. Menkiausias asmuo 
angelų prigimtyje protu perei
na visus nugščiaųtius žmogiš- 
koH išminties milžinus. Kiek 
žmogaus protas yra didesnis 
už gvvuolių paatebėjimo ga
bumų. tiek angelo išmintis y- 
ra uugštesnė už visus inųs 
mokslo laipsnius.

Angelai nieko neutmirtta, 
daug išmoksta.

Š!
 NognliiiH* pasidžiaugti savo 
šalies turtingumu. Nesidžinu- 
glume nei kaimynų nelaime. 
Tiktai Sūrėdami į nuotikius 
turime

mum*
skriaudų. Baisi mum.“ skriauda 
įvyko, kada Vilnių paouiė vie- 

| ni priešai, o paskui jį perdavė 
kitiem.*. Lankai laiko Vilnių 

| iki šiol.

Bet Lenkijos finan.*ai greitai 
smunku žemyn. Pirm (Miros 
mėnerių jų markė buvo verta 

f netoli trijų centų; dabar už 85 
r renius jau galimu gauti šimtą 
lenkiškų markių. Ji nevirta 
Itei cento. Lenkų kareiviai, sto
vintieji miestuose, yni apsiren 
gų-geromis maadicromis, gnu 
žonii.* iš talkininkų, bet tų 
m&ndicn.i - pradeda neužtekti. 
Varšuvos vyriansylk- paskelbė 
penkių metų mobilizaciją, kad 
apsisaugotų nuo liolševikų. < 
Tuos mobilizuotuosius nėra 
kuomi aprengti.

Kareiviai gavusieji paliepi
mą iš miestų keliauti į frontą, 
turi pirmiausiai (mlikti savo 
gėrusiu.* mandieras ir apsivilk
ti aunas. Amerikietis Ralf Ro- 
BMra, Raud. Kryžiaus valdi- 

jflinkHs sakosi matę* lenkų kn 
rcivius fronte ir aprašo jų var
gingumą. Jis sako buvę lenkų 
■kareivių stovinčių sargybą ir 

turinčių tiktai čebatu*. Virio 
jp J<i»o rūbo kareivis Imvo ap- 
siidautę“ ra lovos antklode, 

į Naktis buvo baisiai Šalta. 
1 Tuoiu taniu to kareivio drau

gai miegojo nekurtoje kuzar- 
Ihėje apsidrngę skystomis aut 

klodėmi*. Per išmuštu* langus 
ėjo Šaltis ir vėjai.

Sukilimai tarp kareivių tnn- 
Jų priežastis stdfcš vaigio: 
ir rūbų. t Kalėjimų kazarmės 
yra*pilno.-. Sveikata jose nyk- 
r4“.- Virname tiktai Kuual’io 
Iratrivių kalėjimo miršta npic 
20 ar 30 žmonių kasdien. Jų 

lavonu# kraują į tuščią namą.
Kaiinuo.'-e vntga* neapsako

mas. Ta* pats Amerikos Rau
donojo Kryžiaus valdininkas 

"yra rudenyje buvę* viename 
kaime netoli Brastn. Tada ten 
buvo 800,gy>entojų. Dabar jis 

■ ^"leraiio tik 300. A'nršavoje 
tarp Šydu taip gi neajisnknmas 

i ynrgn?.
S(x>janui. knd Lenkijoje ne

užilgo turės įvykti revoliuci
ja. Tada lenkams prisieis žiū
rėti tikros savo Lenkijos, o ne- 
*i*avinti Mvetimų žemių.

Bei inuiub v t* tiek atdengiu 
bus Vilnių atgriebti. Jame bus 

' dang vietinių gyventojų, kurie 
•r dang kalti Mntavai.

Tie nenorės grįžti po Lietovo*

jai* naudotis, kad 
tektų kuomažiausin

iš pradžių 
ant Arkivyskiųio. Iš 

nebūvu priežastie.* 
Neturėdamas po savo 
nei llifslešuut ieg lielti- i

t 
f

t
t'"

-t

Kai-kurie jiatyrę, knd Arki
vyskupas leidu kun. Mikšiui 
rinkti aukas ftv. Kazimiero vie
nuolynui, o neleido kun. .Sera
finui rinkti aukas lietuvių I*ab 
dorybė* tikidnm*. 
supyko 
tiesų-gi 
pykti, 
valdžia
vių kunigų, neištekdama* ptt- 
*tovnus klebono lietuvio nei lo
kiui stambiai kolonijai kaip 
Melrose J’nrk, III., Arkivysku
pas negali iMtliuesuoti du ku
nigu uuo tiesioginių bažnytinių 
priedermių. Juk du iš trisde
šimties reiškia daugiau negu 
šeštą nuošmtį. Nei viena* pro
tinga* vyskupijos valdytojus 
negali perdHelio nuošimčio 
kunigų atitruurti nuo tiesiogi
nių priedermių.

Tą supratę Labdarybės šali
ninkui puolėsi knltinti ftv. Ka
zimiero Seseris, kam jos užbė
go Uiluiarybei už akių. Bet 
prieš mesiant akmenį į tas se
seris reikia pažiūrėti į jas.

Jos guunn algos tiktai po 30 
dolierių mėnesini. I’ž tuos pi
nigus šiai* laikais gali apreng
ti ir išmaitvti katę, liet no žmo 
gų. Scrorya tą trsdešimt dolie
rių gauna ne už visu* mėne
sius, o tik už dešimtį. Du mė
nesiu metuose soserya mokin
tojos algų negauna. Gerai bu
tų. jei |>or tuos dn mėnesiu jo* 
galėtų nevalgyti ir rūbų nene
šioti. Bet jos to negali Tegu 
kiekviena* pirma imbnndo 
imi t* išbūti nevalgę* lM‘r ištisą 
vasarą, tai jmskui galės kaltin
ti seseris.

Per tuo* <lu vuknrijų mėne- 
J*iu. knnn aėatrrya te-gniiim al
gų. jos nedykauja, tik mokina
si. Vienos vaikščioja į De Paul 
Universitv Chicagoje. kitos j 
Notre Danio Univcrsity India
noj vulstijoje. kito* nnmiojo 
mokinasi. Mokinasi jos n* sa
vo asmenų tikslams, o tam, 
kad galėtų daugiau mokslo 
įteikti lietuvių vaikams.

Tą uienkų 300 dolierių me
tams nlgą M*ory< gauna no ri- 
so*. o tik tos. kario* klešnę ve
da. Prie Liesos vedėjų dar bū
va pagalbininkių seserų, be ku
rių negalima apsieiti didokose 
mokyklose. Tos pagelbininkės 
seserys nei skatiko a1go< ne- 
gnuun, aure jų įniko* ti dal
bas eina mokyklai ir yuirapijai.

Lietuvių tautoje ko! kas nė
ra didžturčių; todėl jų dukte
rys nestoja į mua vienuolyną 
ir nenuneša į jį dideliu dalių, iš 
kurių galėtų gyventi dirbda
mos be nžraokoačio. Mų* \ie-

Pcr 70 ar 80 savo gyvenimo 
metų žmogus daug tiesų gautin 
patirti. Jų liūlia siekia tik 
hmegenis ir išdyla. Tai vadi
na*! užmiršima*. Kuri tiesu 
įeinu j dvasinę žmogaus at
mintį. ta neišdyk, žmogus 
niekuomet jos nąužinirštn. Ne
turėdami kūno angelai neturi 
nei smegenų, todėl jų atmintis 
yra vien dvasinė ir ji nieko ne- 
užmiršta. Angelai tapo sut
verti pirma negu Smonės ėmė 
mirti. Angelui nemiršta nie
kuomet. Per tas tūkstančių me
tų daugybes, kurių me* nei 
suskaityti negalime, angelai 
patyri’ ir neužmiršo not-nskai- 
tomns tiesų daugyba 

tuščias, ne* pranašu* Durnelius Į Tai-gi žeminusiojo angelo 
ftv. Rašte *ako: “Žiurėjau kol mintis yra turtingesnė prity- 
so*tai tapo pustatyti ir Die- rimu nž rnokinfiėtaio žmo
nų Senasis (t. y. Dievas) at- gatri mokslą dauginu negu 
sLri’do. Jo rūbai balti kaip anie-i tiek, kiek vi*o« žmonių gi
gas. jo galvos plaukui kaip j minės amžia yra ilgesni* už 
gryni linai, jo sostas ugnies 
liepsnos; jo ratai degančioji 
Ugnis. Pgninė sriauni upė ėjo 
nuo jo veido. Tūkstančių tūk
stančiai tarnavo jum ir de
šimtimis tūkstančių kurtų 
šimtai •tūkstančių stovėjo ap
link jį” (Dnn. 7, 9. 10). Prana
šus vartoja pačias didžiausias 
skaitline“, kokia“ lik galėjo iš
tarti jo taikų žmonės. Nei mi-

«1a«* lijuiiaif ••aa»» «««••

nebuvo žinomi. Dešimt tuka- 
tančių kartų įimtas tūkstan
čių sudaro milijardą arbn bi-

žinome. kad yra škotai mi
lijonų stovinčių žvaigždžių, 
arba .saulių, apie kiniu* suki
nėjasi dnr daug didesnis skai
čius planetų su mėnulini.*, ko
metų. meteorų ir kitokių. Me
džiaginio pasaulio diduma ir 
grožylię mums parodė astro
nomijos mokslą*. Juo pasily
pėję ir pasidrąsinę protu gali
me spėti, kad angelų skaičius 
yra didesnis negu astronomi
nių kūnų.

Ta* mų* spėjim-n re ra visai

vieno žmogaus andį. Ta ange
lo mintis dar perviršija mus 
genijų protu? tuomi, kad nie
ko neužmiršta ir niekuomet 
neklysta. Iš to guime numa
nyti kaip atigšta yra žemian- 
siojo angelo išmiėtia.

Angelų skirtumai.

Ne vimj jų mintys vieno- 
t/* .e.. »- 1----- naiįt f.uituuAi utu^tai 

štame pasaulyje dslinas* • ru
ki* ir viena rųšis'skiriasi nuo 
kitos auglttimu ir tobulumu, 

t taip ir angeluose. Vienų tik 
Ii joną. Taigi pranašas išreiš- gyvūnų Krytyje, arba karti
kė tą milžinišką skaitlinę, ne- lijoje, ant 
žinodamas jo* vardo.

Angelų mokslas dc khudob

Emogus įpuola j klaidu dėl
to. knd dvasinė jo mintijimo

»ivr.

žrinėa zoologijos 
mok8lns priskaito apie 300 
tuksiančių jvnirit) veislių. Tr 
mažas vabalėlis kuisąs ir mil
žiniškoji liangžutė yra iš to 
skaitliaus. Iš te galime su

rini mokėti is tlj mažų-mažytė
lių algų, kurias minėjome.

Kitą syk ftv. Tore** savo vie
nuolyne pritruko ninifto sese
rims. Jos budėjo taip ilgai, 
kaip žmogaus gyvybė gali ba
dei i. Paskui avcmuji viraūūa- 
kė peržegnojo tnščią indą ir iš

GIMINIŲ PAIEŠKOJIMAI.
K.------- -------

Aš Kazys Levunns iž Ma 
riampolės ajiskričio 1 Palovi • 

valsčiaus. Putniškių kai- 
daug sykių rašiau p. Lau- 
Kazlanskui. bet ateaky- 

negavau. Gal jis jau nolie 
gyvena kur seninti, 1

nė* 
mo 
rui 
mo 
t«*n
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DOIM? 
tai-gi

pet laikrašti prašau nMNen- '

prasti, kaip daug jvaifyhėš 
gali būti vienoje sutvėrimų 
^rytyje.

Ant žemės kiekvienoje veis
lėje yni daug tos pačios pri
gimtie! atskirų gvvuolių, kad 
vienam išgaištis, kitas tos pa
čios veislini gjvuna* liktų. 
Angelai nemiršta dėlto nėra 
reikalo, kad jų butų dnug as
menų tos pačios rųšies. Todėl 
sv. Tomas Akvynieris spėja, 
kad vienos angelas skiriasi 
prigimtimi nuo .lito angelo 
taip labui, kaip unt temėą vie
na daigtų veislė skiriasi nuo 
kito*, kitaip sakant, kad tar
pai tarp angelų prigimtie* yra 
taip dideli, kaip didelis yra 
žmogaus ir angelo skirtumas.

Jeigu tat žemiausias ange
lus savo išmmtijc neturi kiai- 
oos nei trupučio ir npima vi
so* žinias, kokia* galima bu
vo patirti ilgais i ūksiančiais 
metu, tai uugštesniojo arty- 
nuausio angelo i»uunU* vrn 
taip didi ir šviesi, kad žmo-

žmonių vaiku-, nereikėtų pa
ragauti bado. 9į '' •

Kn.« nori gali peikti seseris 
ui nemokėjimą daryti stebuk
lų. Bet tarp lietuvių yra užtek- 
lindi protingų žmonių, kurie gaus protas negali turėti nei

nuovujevs apie ją. Einant to* 
kiaij pačiais žingsniais augi- 

jo pripylė seserim# lėkšte*.'jos dirbdamos Lietuvos Visuo- tvn tiek laipsnių, kiek yra an- 
menei i* to* viaaauiimės tikisi gulų, lai yra Judijardus kartų, 

to dvasinio pabalio viršūnėje 
ruMtne tiek tobulj-bos, jog be
veik abejOMAe ai Ui galimai

Mu.-iške vieuuuiynu viršininkė

tokių niekų noKURByų rr ©ero
tų Kusinjiorieėių bepeiks, kad

dar nebandė toj priemonės. Ji i V pn Varnos 
tik paprašė kunigo Mikšio per-1 
eiti i*r gerus niokslo reikalą 
suprantančius lietuvius žmo-

pa rainos.
Protinga* ' ūkėjas rūpinasi 

rieanolvav trikdą ii našlaičių
namo statymą * aiva r kyli taip, daigius. kad jo* butų tiek 
kovl gulintu ėttių U daili į mirvėrime.
i iru grioviu • iviiBųlyne

ti jį. arba jo piząstamus. PIRKITE KARES TAUPY.
. Kazys Lavonas. MO ŽENKLELIUS (W.S.R).

PIRKITE SAVO------

Plaunamą Mašiną
nuo pasitikimos kompanijos 
čia pat, nereikia nei j miestą 
važiuot.

Pristatome j visas miesto 
dalys.

KALUZNY & CO.
5041 Bo Ashland Avė.

TSl. Boulev«r< 7«»>

2804 Milwaukae Ava.
Trt. IrvhM
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LAIKRA1TIB 18 LIETUVOS■ ■■■..■& 'TALKA'

Skiriamas Koperacijos Reikalams.

Lietuviams lnl«ai pravartu susi pažint i au to laikraščio^ 
turinio, ypač užsiimantiems prekybą ir pramonė lt t r m* 
kuro interesuojasi taiM dalykais.

Kaina numerio — 25c. su priitnirtfaftu.

Turime 1 ir 2 numer.

DRAUGAS * PUBLISHING CO ,
g 1800 W 40-tb Stroct, Chicago, SL
imilUHIliUlllllllllllilMnilHlllilIlIlimiHHMItNMIHiHIlHUIIIHI
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UūirMjrk LkIutm Lukruti j, 

"KARIŠKIŲ ŽODIS”.
IMUa karti į savaitę Kame. Yra S pnalapių ir yra leidžia- 

nur« Kraftto Aptauitm MmistrrijoA N«a gavome ■'kauti ingaHo- 
jima tą laikrašti užimmocL Amcrikąjr; ,.,,i

K- A. M 
cmhnttt* ąijąa? r-
UHamara* t>ėlb> -
Ora&«U» •». l>l» «. LIKT prekybos vkndrovm.

Kabinu ' BtMlon. Maa»
tlnomi įgaliajam* •tartą*!’! kr&flra.

H“ Afrikai* ttakti MM*" tatara*
etai Kaina Amarikon melam* «* *nk*inai. FUMi m-fi ;<

(l'aratas Kepi!ana* Kuseeku* 
<;<n*ruiio Stabe l4Urstuita Daile* ««rshMakaa

<Parašo) v>r«na. MUmmiItttptavNt
Kartikių Z'-Atao" RMaktena*

Todėl vnd AmcrikK-ėiai užprašykite iį Uikmatj ir p*owkit 
Ūmavus nansąją kariuomenė kuri kovoja už musų tėvų šalį. 
Priniąskito intnm riJ.OO ir tavo adresą ir rausite ' Kariflrnj Į 
Seda” per visa* metra. Pnmųakrte |IQQ gaasHc per šefit 
moMMua

siRTUvin PREKVima nr.MTranv?
120 Tremont St.(Daugiau bu-J
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DARBININKŲ SEIMAS
——----------------- ,— - «

greičiau Lab. Sųj. draugija pn- 
! statytų iuųk našlaittyune priug 

! Lietuvių Darbininkų Sųjun- landos namų. Buvo v i koki y su- 
<ut> Coiuieeticut Apskričio'nmuviuų. Aut galu gerb. musų
.kuopų susirinkimas būvu aau- 
’ftlo lt d., 1920 m., Av. Kaximie- 

f to parapijos svetainėje, 295 St. 
, John SL. New Haven, Conn.
) Delegatų atsilankė į sudrin- 

t kimn npie trisdešimta, imiega- 
( tuose ūpas buvo nepaprastai 
Į getas. Susirinkimų atidarė ri<>- 

/ tink klelsmits. knu. V. Kar- 
kauskas. Jis pasveikus deiega- 
I us ir linkėjo ripitų Imu naudin
gi nutarimų.

M^4*w.Vitali.. J
Jiieji. Mandatų komisija pranė- 
f <•, kad mandatai yra tvarkoje.

— lik 43-<'io8 kuoj»os mandatas h® 
dvasiško vadovo parašu

Kuopų raportai.

36 kp. New Britam veikimus 
-- yra j indi dėjęs dešimčia

nuošimčių. Narių ji turi 31 pil
tai užsimokėjusių. Sutarta ren
gti prakallut.-.

6-ta kuopa. llartfonU (Jotui, 
turi .pilnų narių 45. Ir ji sutarė 
1 engti prakalbas bei vakarienę.

43-ėia kuopa narių turi 34. 
Jos veikimas i*lengx <> eina pir
myn*

28-ta kuopa, N<?w Haven, lu
ti naujų pilnai uLšmokėjūrių 
M. Veikimą* didelis.

68-ta kuopa stovi ant vietos, 
nes neturi progos veikti.

Kuopų įnešimai.

28-1 a kuopa sumanu paduo> 
jfi pagelta) Itarbihinln) Snjiin- 

gni Lietuvoje. Tas pritinta be 
jokių svarstymų. Kilo du įne
šima; vienas: skirti tam tikslui 
25 doltertus. kitas 5u dol. Di 
džmoiA halsų nntarta skirti 25 
doL iš kasus ir padaryti atai- 
šaūkimų į kudpaš. kad jos pri
sidėtų prie to prakilnaus dar 
bo. Sutarta pirkti Lietuvon 1k>- 

/ DU-
5-ta kuopa jmturiu daryti di

džiausių agitaciją bonų pirki
niui, ir kad Centras ntkrmjitn 
dauginus (luinos į Apskričių 
darbus, dis aytrasia stimnuy- 
umm atidėtas į šalį, nes jokiu 
liudu nėra galima priversti 
žmones dirbti svetimų, darbų. 
Agitacijos kuteliu sumanymas 
priimtas. Broliškų pauveiktni- 
mų Lietuvos Darbininkų Są
jungai sutarta parieti.

Valdybos rinkimai. s
A,, •
^Vedėjas—P A!*kna, jota pn. 

b.—Mikalnui kas, rašt.—jvlė 
. Matulevičiūtė, ižu.—F. Uo- 

►žiutė. organ.—M. Dzūkas.
Sekantis suvažinvimas bus

>A

V-*T

• *

R. M. Banaitis, rašt.

KEN08HA, WIS

Labd. Sąjungos reikalai. •

■ ai ■■

kh’houiut įuuakė, knd reikia 
dnrbiiotioii ir iki Velykų su- 
rinkti mirs 5UO.OO dol. Sako, 
jeigu jus surinksite 5OO.W, tni 
ir u-! pridėsiu 100.00 ir tadie 
pimintdni (’entran 600. Pinu.. 
papniAiii?, kad pagelbėtų 
tame Kumanynie dirbti klrbo 
nas llųsižgdt jo.

kt ikrų jų tai gražu* užsi brė
žimas. Duok Dieve, kad taa ir 
įvyktų. Nesunku butų t-uiuany-

K r-našliu* lietuvis katalikas 
duotų hors ;m» virny dolieJį. 
Minėta suma butų surinkta rei
kalu naalairiattin prit-glaudos 1 
nė aiškinti nereikin. Visi su
pranta. knd tokia įstaiga Iietu- 
rinius būtinai reikalinga.

L L. Sargai, vakaras.

Snusio 11 <1., s. m., IJetUvos 
Liuotiybės Sargų laivo gražu* 
vakaras. Programų išpildė pa* 
tys L L. S. Susirinkus žmo
nėms svetainėm instruktorius, 
p. A. l*anraitis, sušvilpi'* tani 
tikru švilpuku, kad visi sargai 
sustotų oilen. Ir bematant visi 
jaunuoliai buvo prieš instruk
torių. įspūdinga* buvo reginva. 
ypuė kadn du parinktu ir ge
rai išlavintu jausnuolin išėjo 
xnc.nas sn Suv. Vai. vėliava, o 
kitas ėti Lietuve* ir, sustojus 
jiemdviem prie eilės, viai už
traukė .Suv. Vai. tautini liim- 
inų, o pankui Lietuva, tėvynė 
musų. Po to prasidėjo karei
viškas jnankštinimasis, Įiaskui 
inaršavimas, daiuuujant lietu
viškas kariškas tininns. Nor* 
tjktai <iu mėneNu, kaip susida
rė ėia L. I* Sargų būrelis, bet 
taip gerai MBivil*, kaip seni 
kareiviai.

Kusi rinkusiems žmonėms 
viskas laimi patiko. Delnų plo- 
ji matus galu nebuvo.

Ant pulo kvartetas, suside
dantis iš pačių kareivių, imi va
dovyste p. A. Pūro padainuvo 
•luinų ir taip gražiai, knd pub
lika privertė atkartoti.

Po to p. S. G adė iki* plačiai 
aiškino apie L, I*. S. tikslu, kad 
jie jiasireugę yra važiuoti Lie
tuvon ir ginti laukan jus prie- 
muh. Aiškino ir upie “feinu- 
lituC ’ kirk jie gero padarė Lic- 
tnvai, kaip susiorgaiiitavo ir 
užsilaiko. Pųskui rinkta u ūku s 
“ Minulių ” Sų-gai. Surinkt* 
$26J)O. Aukojo:

Po 2 doL: JI. durkuiUD, J. 6i- 
jOįplių**,

Po 1 dol.: V. Cepauskas. A. 
_ —• ♦ «.*..**■_ -*tJA'iiMaa, u. *rtMR*a*Miy «r, <«*•;*, 

-*-■**4* -f»n4>»>»ia* p A*tumliriu

hftė tikrai turi Mlios gabu
mų. Taippat paritymėjo ir L. 
PuMuMUia. jaunojo ttidulenm 
rolėj.

Po vaidinimo p-lė Urbai čiu
kė laikydama rankoj Lietuvos 
vėliavą, padeklemavu eilei; 
“Lietuvos Vėliava.” Mažytė 
mergaitė didelį įspūdį padare 
publikai P-lė Jnsukaičiuti.* la 
imi grožiai pmivkit ;.invu eiles 
“Naktie.”

Vyrų choras padainavo ke
letu tautiškų dainelių.

Publikos buvo pilnutė svet. 
Visi skirstėsi namo su gerais 
įspūdžiais.

Praeitą savaitę (turbut sau
sio 11 d. — Red.) Dr-ja šv. 
Antano laikė metinį eusirinki-

V-4.4..7 įf|

mejusieji vvikuiK* 
ganą “Draugą” nutarė turėti 
ir šiemet.

Laimingu gyvavimu šv. An
tano Dr-jai.

Dr-jos Narys.

PAIEŠKOJIMAI.
Ka» tinn. kur rlnbar tyrina Ad: 

ms* Kiltims a* •eimyiui H MIMunų. 
SkepUklo pnrap Rok Aklo At— 
pirm karo buvo ''hie.n<i»J.

Janas Antano*. Hiatv* FalirU* *u 
miMikn Kastau*k*» pirm karo. <yv*ao 

ThlUlk>1f<llt» l'*»r
Jia iintra arba k»* apie JOos liau

to. meldtlų Prane.ii adresų:
F. M*,'bliu.

I**. Mantai 1.1 38
linais, llalta.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda arota-rnė gerof lietuvių 

“l'ryvealoje vIvtoR bitai* labai jv- 
ral eina. Pardavimo prieiaaUa savi
ninką* Kratiuoja | kita, miestą, jei 
ka* norėtu imlihia riklu ir narna 
plikti: AtalėaukHo Muo antraAu:

A <-įvirtame,
4330 So. Xtrx*l &. Cllk**o.

I IRMA ANT Pxiii>AXIM<>
114 Akru ott tremta luidinkat* lr

vterJK,. I maėlnerltomta kaina tta 00 u* s k ra. 

iiunnc Ur- įtakai i'Jucsųtoj iki it uionoe ai<> »ų,- 
nesto nuo 10 rytu iki i vai. vakaro
Jvedėiioj pvr vi** 4irnq i™ šiuo ■<},*-- 
mt:

13.'-a W. 413 Mita i 
mtragn. ttl.

po I* dienai TitaykHe ant fantu-* 
adresu:

J. M1-DV-,
ura Jtu. s

I jIkvvmhmI pi.
CICERO. ILL.

Tie musų socijAlistėliai taip 
i-argšai iiiisnijiko. kad uet pa- 
sigailėjimu verti. Dar seniau* 
ant iiiuilo 4,lia.k*ų” imuoIijm' 
••b|iyėius” rėždavo, tai kokį 
liainbi.yj krikštynosiui urlm pa
mokslų paMikyti parai kviesda
vo; lai vakarienę surengdavo 
kur už įžangų nuo vipnu žino- 
gaus imdavo $2.00; kaip k<»- 
kimn vyriui jiagruuiodMVo, knil 
jam gyvastį vtoųpinniauaiai 
ntiiiibių; bažnyčiai langą iškili- 
davo; imgrųsimlavr, kad p«» 
bažnyčia Bombų padedą; ir 
dar kitokių “jmžangių” daiktų 
«!lfkdnvr<’’

Duliar jau visai kitaip. Ra
mu. ioJon, t ii gaivalų nei no 
butų. Mat, jų Jiur|>iUK-|Munt>k- 
niiniiikas “išnintju.*’ V imt sa
ko į Meksiką, kiti, knd ku*tin 
kur inat«>. Kur jia yriu tai jin 
jmta ir dievai težino. Jų guraus 
lig]liaukis, teatuda k<>rei*|N»ti- 
dentas, ir gi jniskui kurpiu & 
dunnį. Į Suv. Valstijų kariuo
menę buvo šaukiamai-. Bet kur 
Luu eis savo loenino druugų, 
despotų Kaižrrį unverati. Kiti
tikusieji, be vadų, toli nei no- ■ 
žengė: tHfrkilfi, išsklvdo. Buvo 
tokie, kurie apsišauki'* tautinin
kais, tikriau? .sakant, liiiernluis 
IniKvauianiuis, liet be pasekėjų. 
Likusieji, pasivadinu viena 
grupele liolsevikai. kita—meii- 
Jknikni pajuto nieko negalį. 
Plaka.' prie imperijalirtų rusų 
ir lenkų. Ka? lietuviui patrijo
tui inhjausini nea|»kt*iH-inmA. 
lai i-oeijoliėtai mčgia, {tilt; Idr- 
tuvai butų diiiesnė skriauda.

Dubar požiarėsiute, kaip il
gai tęsis tasai jų usiinilini ijos 
procesą*.

Ant puriiuvliuo l»r> <i<»oda Krautu- 
»•• Uetuvlų apgyventi.) vietoj. Atsi
sukite |

“Drangų" Ailmhil-tmHjn 
tKOO XV. ICtli SU. Chlramo Ilk

A

Justinas Leščiattskas

Kratinės Kliūtis T
h ariau

tuo r- 
god lįstų 
giliu

■ K. kuri. (....lindo 
sekus ir knaiilj 
kis kliūti* nebūt Ju* 
tarne Meili ras uui- 
nr. kad «* Ju* su al

mu ItaraaintnuoCtau kaipo Mr.„- 
van ir !>*<•**> Člh u j u ina kaip (tai- 
ctdVU. Jai kaa imaldmu su krutins.

i>*«in* nuo 
DHrtlku. 

gal nuo »u- 
rnMMaiinlų 

— tanallv, 
tiro- 
Ko-

tni niKullma to dCti niekalą, ka- 
rlaligl uplildu* 8*n kilu kiliu kliū
ti* Mano patarimu yra dykai Ai 
rydnB Atimp V«o(ep tr llerklės bcas 
pvr ti metu prie Htutr gatvės ir ga
ilu nurodyti •Imtus IA<yd>tu pantm- 
ty Mekaroitsi Jua galite patįs tipe
li. perskaitę jg suiaA*. Ateikit* Ir 
PMliaatyklt*, su manim, jei gydyto. 
JO patarimu * yra reikalinga*.

Dr. F. 0. Carter
Akių, Ausų, Nosies 

ir Gerklės.
lSO So. mate cat 8 lubos. Antros 

duris i Daunp Itun Kai r aunkrvve*. 
Valanda*: nuo > iki • srpttntadle- 
ntal* nūn l« Iki lt.

Mirė sausio 26. 1920. 35 me 
tų amžiaus Cook County Li
goninėj paėjo iš Kauno Gub. 
Baseinų pav. Nykščių mieste xun» >r* v...t.ju

Ir tiurrk. 
peršaus,

Dr. L E MAKARAS
UtUnto loilyuu** U duriu**.-
K~-ta*4<: IM* Oo. WMds*a **•. 

THė4«*m r»w*ui itt * reta ii nt* 
iSitaaaoj: 4A1* Hia. W<rad IMr.

ro. Raini. ,**>*» mw> »:3» IM 7.4*1 
T iii*— i Tarė* ta*

M-

M'

J. P. WAITCHES 
ATT0RNEY AT LAW 

LLETV1T3 ADV'IKJTAH 
4*411 8. XNXXM> KTHEFT 

. CHICAGO.
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Musus islamu Ir mnkvrnn budu Jų* 
trumpu laiku tAmokmta viso ama

tu.
M ra turimo itldMauMUa lr gori*«- 

•lu* kirpimo, .treianina tr siuvimo 
skvriua. knr kirkvlsnas gaunu rnma 
t>iuktlk«w beatmukindama*.

Visuose siuvimo skyriuose malino* 
varssiac elektros liccn-

Kvie^iain* kiokviono ati-itl bite ko
kiui. talku, ilirnn tr ar vakarais, pa- 
stlittrttl H ,-*tab*ii-*U <tel «<ylyrv

r> įtarumus milte mietu*. W
.valu Ir dydUo t* bet kult te
mudu knygos

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. Na-nk-ka. VodCJas
150 N STATĖ STREET. CHICAGO.

Kumpa* I-a ko Si.. ant 4-ti| lubų

‘ *»

- 1

#.IXOV< K

taksos nuo uždarbio
Ju* rillMu tuojaua mokėti aptr Ja* 

tuojau* rellrla lllpllilytl latu tikro* 
blanko*

Apotanucok. kud nvpukliutuin |»o 
tmuamr.

Afiolanuimk «av<> kiaunių 
kad ni-utmokėluui taktų 
klek tau Kol nvrrikta-
kHi:il*Kls Tl'OJAI 8 FAS

l.ilhaiiian Anu-riian Itifurniallou 
Hurrau

Vedėja* JI. VLADAS NORKUM Va 
put-tint ticniiotinin ' tiinunvn auna 
kin-> nuodugniai m®* u>t*o* tr krtu- 
klukua kaulink takaų nuo uldatblo 
< l«c«mn taxy. kaip tik talku dabar 
ulalna pucnlbon vloliiii* llrtuvlom* 
tų takaų rrlItale

UUnlcrlal Ir viai. kum Ilk Trl t ta 
mokėti taliuoa. tuojau* kroliiklleu j p. 
Vladų Norkų, fcilerallų takaų llnuvų.

’lio Amerikon atkeliavo 1913. -Lithuknian American
Laidotuvės rtsibus ketver .. _ bfonnation Bureau 

ge sausio 29, 192.. ’š Sv. Kry l 
žiaua bažnyčiom j 6v. Kasuuic 
ro kapinės

Velionio kūnas randasi pas 
Igną ir Agota Arlauskus po 
num. 4602 S Marshfield Avė.

Draugai ir pažįstami s kvie- Į 

čiami dalyvauti laidotuvėse.
ffė »<*

vytis.

K
BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ.
Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbu 

ant ordnrlo aiiital ir orarkotal turt 
Matatannktl; *• liaMų tuodolių nuo 
•30.00 Iki *46.00.

Vyrų D Jaunų Vaikiau tratatl 
siutai ir over k olai 815 Iki 838ZO.

Vyrų Kelinis po 83.00 tr auciMau. 
Valkų Siutai po 8A*0 D ausMlaa.
Pirk savo prorkot* Sabar prial 

lieta*, kuomet kaiooa pakjla
Mo* tai p pa! turima pila* alio t 

akuU netlolų «'.utų tr avotkotų nu. 
ir iu<» ’ «■

Full Draaa Tmedo. Frock Siu
tai Ir tt 810 00 tr aęgMuiu

Atdara kiekvienų vakar* iki • 
vai. NaJ^ilomi* iki • vataad*i. Ko- 
batamlt visų dienų iki >• valanda' 

8. GORItON. .
1418 B. Habitai S8b _ CUlua<v, 111}

»■

Kaurio ll d., šių m. Izihdn- 
Knffte Rniuttiros kp. nu
trinkimas. Perrinkta valdy- 

kietns motam*. Auiaakiii* 
jam pirmininkui, p. <1. Ru- 

ai, knrii daug darbavosi LA-' 
bęjungos labui nuo prnd- 

iom kuo po m gnanmo, išrink
tas p. V. Varanavičių, taipgi 
fienufl«tar.tis darbimnkn* InM 
dirvoje. Virė pirmininkas pa- 

sena* p. lxmške(f) proti- 
n4> f. ftaviduritė.

k

kuri dorbuojaM imu pradžia* 
MttvėriiDo ku<*)K>ii, ir yra L. 8- 
garbėi narė. Kinamtų mžtįnin
ka* C. Marčiutaiti.-v, iždinink. 
J. Trinkšrliė, iždo glob. Kn* 
Mikėnui*. “Pinigų kuopa Ucdc 
tiri U3CJ6

■Aimareriur
ĮMkdUu

-*»-~ty
K. Gltuautdins, H. Nemcik&a 
Kitos enmlkiorrV.

lt. t<» vinį prasidėjo abclna» 
juiėilinksraininiaF.

8ofc«ai.

Pi-mn* A l.n’imitis fmn i Ma
no, kud bus duodamos dovanob 
tiems šoknjumti, kurie gražinti 
pašok* lietuvi jkus kikiu*. Užai- 
i.<*»*‘tr«vo 16 porų. Smagu bu
vo žiųreti | grazuu šokaui*iut>. 
(iražinusia ptiftokuvieji gavo 
d’jvanae.

.Įmonių liu'u mnapraUni
d mg. Vili Kiniui oMlukė. IAUKAS U LIETUVOS, 
į einu Bur.

Literavor b&rras.

CHICAGO, ILL.

IS WE8T 8IDE.

V*.'

■m-t

WAUKEGAN, ILL

ii““

■

:■1
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vmMonos gerai pritaikinti akintai——-"-g
;|

S. D. LACHAWICZ 
tUrluiys Urakarlo* ratanuiaja. lalgs- 

«vO> kn iHStaasl*. Rvikal* tiraldtlu si- 
■įlanati. ■ mase darini buMI. nt«*nMlatL 
2314 W. 23 PI. Chicago, DL

Tel. Omui 8188.

Rtmetonaa gerai prttalktatt akintai 
I , ‘ ‘ “
Kuomet tų kunti ku* gslvu* *lu*u- 
dėjimo, kuomet raidė* liejasi i kru 
♦V. kuoi.tei akallai ar aluv< nr »c« 
•ai. tai tuntnol yra trakia*, kad 
reikt* Jums akintų. Mnno 1& metų 
patyrimą* prldnaa Jums geriausių 
patarnavimų ui t*neinamo kaltu 
net tnip lemai nrt Iki |100.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago 
F««mlna* suteiktam** dykai. 

Kampa- Ik-tos gatvė*.
Im'Im tnbo* viri Platt’o aptiek o*, 

kambarta H, 10, 18. IT ir 1M
, Tėtuykltr j mano |iarani). 

Valandos: nuo 7 vai. taryto Iki * 
vai. vakare. l'anstlHiaia. Seredo- 
inia lr Itatnyėiomta.

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

teea: sc. Mtchigss. Artstm
VMAKDMl • 8U » vakar*.

f

v-

Bu

>—

——1:

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: arui tako* ir 1 Jut uv takos 

kalbų, aritmetiko* knyriodystka, ste- 
norrafUiM. t>i>«uriUn«, p irk lybi* tot
alų. Ouv. Valei. Istoriko*, nbelnoa Irto- 
rijo*. įtrofrarijoa, noiitlkiaėe ekono- 
mljoe. pUiety-atėe, dalltarakystė*

Mokinimo valandos: nuo * ryto Iki 
! I valandos l»o (neiv. vaiuuei* „av i 
’ iki 10 vai.
3106 So. Halsted St.. Chicago.

o. 
*?*'■—*' a.

‘(Po tėvais Stulpinaitė).

1
11 -M

Min- sulinio 25, 1920, 7-JJO 
vai. vakare. 32 airių milžimui 
Paėjo iš Kaunu Radybos Tel
šių pav. Itaituų Sodus. I’a- 

• liko diddmme tiuiiudune vy
ru Vincenta ir kvturius kūdi
kiu# vyriaiiuiaM 12 tintų jau- 
uiauMua 4 autų. tėvui. 1 bro
li ir 4 nesėris.

Laidotuvė s atsibus ketver
gi' M imu <> 21* d. ii Dievu
AjncisduN parap !• vai. ry te 
j Ar. Kazimiero kapine*.

Vist gimini'* ir pažįstami 
yru kviečiami ilnlyvnuti lai- 
dotuvrac po num.

. 172! S. Jcffrrsuni Str.

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
METI VIM AKI V HFtVCtAMMl'AH 

l-aMur-m* "-v •*»« 
loneima kas > i • 
r«>v4aMII»l »*»nrt..

Į ;uu» cal».* .
n im. anirrr.sr. r«v 

>el>»4 aksu,u>a <u« 
lr ul*i<l»ruMna karam, aki* kr, iro* Uti 
kaurams. ■moiusI*: saKkrVM aku m.lsOan. 
tknetsa •.mmisM lekir* pandaaue H.a 
liaunas klaida* Akiniai nrnsltauiu trwl». 
nai. taU Ir rM> niMuueiM* panaltata. Hup- 
Siu r*s*jittin u »•>**• -įsanrio* nu
krauni Vstaad.u HMM 1* ik> * -akais Ne , 
CeilMiits iru. is iki l vai pa imau 

1553 W. 47th 8t. ir Ashland Av.
Telrfama* Ibrveev MM*

3109 So. Moroan Street 
cHicA<.o. uumiu 
TvMouaa Tardė MM 

VaMndoa: - I iki 11 8 ryta;
4 po pinto Iki • vak 
mis nuo 4 iki • »-l.

•f

»■

DR. S. NAIKELIS

Dr.ABURKE
(Lietuvis)

41* U. Slarkta 80.
PvitAiiUc. ftauia 

vtaomi* Ilgomis prtlm* u 
Nuo • Iki lt v*L ryto 
Nuo 1 Iki I vnl. po plMų 
Nuo 4 iki • vai. vakar*

Tol. Drover >0<S
Dr. C. Z, Veze/ia 

UETi ru nrvi’vr»-s
Valandos; s^, • . .... i «~k-

KodMIotnM pagal • u tari m*
4718 80. AaHUAND AVENl H

aru 47-to* Ulba

I

ADVOKATAS
luta* X ikuo»e Tel 
<>rt**s DUlmicalyJ:
vrasuraaroM utiuiet 

K«mbor4* «O»
IO. U-utnU M7« 

Gyvenimą* *l» W. u*d M.
T, L lai Ja 4M1

- ------------------------------------ -  
r* r* a* r*i Aom ■ 1/r. U. in. ULBOLA—J

"!-----1 -------~

Iį įI
V

:R

*

PraAtikuoj* tl mauti 
un*a» 3148 So. MurgMi 84.

Birt* 3Fro KL IU.PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per

Lietuvių Prekybos Bendrovę
YRA IŠMOKAMI

HeacuAiiDnUVj
Motemhv. VrHaits. taipgi chro 

nJAkų |igŲ. x
. Nuo »U7t» 

Iki 10. nuo lt iki > :>o vtaL nita.4

I
I■
1
■■

Nedelioj, sausio 18 (L. Auš
ros Vartų svetainėj įvyko Kn- 
talikų Vienybes Jauldamus rt- 
strinkhnae Ineluvos laisves 
paskolos reikale. Sutverta ko
mitetą* Bonam* |>urdnvinėti. 
Valdybėm pateko: •pirm.—P. 
(ihulbkiK, rašt.—J. Sirnan n ri
cina. ižd.—J. Kmlku-s.

=■ ! L

MagdnlrtiB Žukaitė upluikė Intška 
CMMMMM mm vi. ez-. rv Trim-

Sausio 18 d. Dr ja 6v, Auta 
nu statė scenoje gražų Ir juo 
kiugų veikalų “Aukxu Vprfis?* 

vn»d) lustas pavyk<< Vj*j vai
dintojai roles gerai atl<&, y iki-

tiškus Zakrit.* kad jų brolis ne 
p-jšu iš kam, uer kam gj vant nu- 
ntuonr. Prutu primušti piningų ir 
(tdbėti kirk naJiut.

I

O1DMJ VALANDOM;

N*4-4>omis
iki S **!**<*! vokam

nuo S Iki S po plak

• • a

TW»fo4m* YaHte 447

JO.

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

"Lietmua Ptekibi*- ir ProaumAi Bunka*'' 
Kauno* l^itmš* Mt

. Graodta 13 d., 1J»PJ 
Lsimiy PrriijLza lkiuln>*c< Amerikoje, 

i kiūtoti, Mu«*.
Liiiuumfeji.-;-

Tninhtų Bcndrutra uim prMtatytą»i*3 |>erlaidM 
Banką* ifanukčjn. Pilną ui perlaidą utduiita Bankas 
Metruletui urislatya.

Su {Nupilta ,
- U’tuiiki*! .4. Praaf*. Direktorius

Julita U. Kiti pat, Sckrt-tuntu.

Jeigu ir tamsta nori i*«»n-’ta aulvikti aovukumu* Lie
tuvoje lai tuojaus fniyk ant trunku paduoto adresu tr gausi pii- 
nua inronuucijas kaip pleatmini pasiųsti pinigu* Lieliivwi.

Lithuanian Sales Corporation
ISTmU Slr . Botus,

ESsasssssssasssBsssssssss1

X'

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgu 
2381 Wr»4 X3nd M.

Kampu* 8 t-uavltl Kl.
Tetafonsa Kanai <ri: 
Valandos I—1> lr I iki 4 vakaro 
K<*ul<.n«IJu:

8144 H Uurt 
Trlaionaa MeKLalei <»»» 

Valandos: iki 14 ikryto.

x< *

K”

’ JOSEPH C. W0L0N 
Jeluvi* Advokatas 

tt 80. LA KALLK tfnMETT 
oyr«ft*t*a Tai. Mumboldt OT 

Takamla 4411 W. U-nd *Owt 
TM. Rnek—M «ttt 

CHICAGO. UU

>«
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, mažiau suserga inflū-

j CHICAGOJE. j15

IŠ MBRIDGEPORTO.,

Trečiadienis, sausis 28 d., 
šv. Flnvionas.

Ketvirtadienis, sausis 29 d., 
šv. Pranciškus Salezietis.

PLĖŠIKAI PAKIRTO JAU
NĄ GYVASTĮ.

Nelaimingas pažeistas dar 
mėgino ginties.

Anę dienų galvažudžiai plė- 
nužudė utis B. Antidotu 
\’el»rn.-k:i nvi\ 30 metu 

\HH»riean 1?uilwav Kx- 
l u, Auivalunų. i.iku av-

krepšiu vos tik 
vaistinės, 43 ii 
Staiga sustojo

ENZA

Bet nemažėja mirtingumai.
Z

Svarbu Tautos Fondo 32-ro 
skyriaus rėmėjams.

Aini-

jokiu 
pašo-

šikai 
1847 
v v ra, 
įu ve.-
Inimingojo moteris >u dvum 
vaikučiais.

Amidon su
Imvo išėjęs iš
\Vnllnee gnt.
tiiiliioiolnlius, iš ano išoko du 
plraiku ir puolėsi prieš 
donų.

Vienas galvažudis l»e 
jterffpėjimo kolektorių
vė, kitas nutvėrė krepšį ir nu
važiavo automobiliu.

Krepšyj buvo $5,500 vertes 
ėdrių ir tik $17 pinigų.

Amidon sudribęs dar pajėgė 
išsitraukti wiv<j ravolverj ir 
kartą šovė j piktadarius. Pas
kui neteko žado.

Tuojau* • nmhčgo žmonių. 
Įnešta jis vaistinėm Pašaukta 
gydytojas. Bet kol šitas atvy
ko, kolektoring mirė.

Ir tuojaus po to leidosi dar
ban policija.

Ameriran Expre«s kompani
jos valdininkai sako, jog Ami
don buvo labai geras darbi
ninkas. -lo lankė paaugštini- 
mas, KomjMinijoje jis buvo iš
dirbęs dvyliką metų.
- -r - —-------------------

TELEFONU KOMPANIJOS 
ATSILIEPIMAS.

Serga daug telefonų opera
torių merginų. Ta<| telefonų 
kompanija atsiliepia į publikų 
kaip nors numažinti kalbėji
mai jier telefonus, nes nesus- 
js'jiinia patarnauti. Prafioina 
telefonuoti tik svarbiaisiais 

- Reikalais.
P--------------------------

< ŠIANDIE PASKUTINĖ DIE-

Vakar mažiau žmonių su
sirgo influenza ir pinučių li
ga. Tačiau* mirtingumai ne
mažėja,

Sveikumo komisijonierius 
l)r. IJoliertson tvirtina, jis nu- 
jaučitpt, kad šių savaitę vienu 
ir kita liga iut> mnžinties. Ne> 
jos jnu ridiko savo, kas joms 
buvo skirta, ir nošinasi to
linus.

1’rieŠ influcnzų kovoti paga- 
<• , -t ». p į'burnoji' 
Kryžiaus orgnnizacijn.

KOMUNISTAI PAŠAUKTI 
TEISMAN.

e -Y

Byla prasidės ateinanti pirma
dienį.

wwww^wwy^, 

peSsko KONCERTAS; 
įvyks Seredoj, Sausio-Jan. 28,1920 I

CENTRĄ L MUSIC HALL, 64-66 E. Van Buren 
Prie Įl’obciir .4w. Traūdtf 8:l!> Vafoado l'aLird

Ajnfri jv<iif» KotnpntBarinu*. Rito Prfraiuho, pro granu dulytviu* JumiuMuo* (’kieagoa Liet, ij-k<»».

I rėt i, ka<l buvo bengiama* Išta
ras vienuolynui. Aukavo:

TruUiHukų-jįirMUgiju ąri4-5*J; 
Moterų Sujungus 21 kuopa 
$25.00; Av. Agotos dr-ja $25.00: 
Av. Elzbietos draugija $25.00; 
ftv. Vervnikoa draugija $10.00; 
Av. Pranciškos Rymietė* drau
gija $10.00.

Viso atikų nuo draugijų 
$137.50.

Visom* draugijoms nuošir
džiai aviu, luti Dievas išmterio- 
pni užmoka.

Gerb. Tautos Fondo rėmėjai. 
Kurie dar esate neatsiėmę pa
liudijimus malonėkite ateiti į 
susirinkimų ir atsiimti.

Aš maliau, kad tamstos bran
ginate savo uždirbtus centus, 
ir privnlote turėti kaipo paliu
dijimą kur esate aukavę ir knd 
reikalui turėtumėte ką parody
ti. Taip-gi kurie dar nesate au
kavę ir neturite paliudijimų, 
esate kvin iami j susirinkimą iri 
jnuiukuUU kriviu Uu Helių, u 
gnnsito gražų |*nliulijimą. Jei
gu negalite sykiu pnnuknuti ko
letų dolierių, tai galima užsi
dėti mažais mokesčiais nuo 25 
centų iki dolicrio į mėnesį ir 
gausite nuo kiekvieno mėnesio 
nukovimo ženklelį (štampą) 
panašų į Wnr Savings Stnmps, 
tada sutanpinę dešimts dolie
rių vertės galėsite gauti tikrą
jį paliudijimų. O tą įsigiję mes 
Amerikos lietuviai privalėtu
mo turėti už šventų priedermę 
kadangi mes turime pasirodyti 
ką mes darėme dėl Lietuvos. 
Susirinkimai yra laikomi kas 
mėnesį pirmą nedėldienį, 4 vai. 
po pietų, ftv. J urgio parap. ave- 
Ufinėj.

Kitas KUsirinkimAs bus |ąi- j 
kytas vasario 1 d., 4 vai. po 
pietų, ftv. Jurgiu parap. sve
tainėj.

T. F. 32 skyr. ražt.

""

Rėmėja.

REIKALAUJA

Muiu* teituuumun priurt U nrpri- 
tyr< mr-rclnoa <Urt>ri numu nlantnj.

•’rttyr* merstMg rsli uždirbti nu.-. 
Muko trrn |>inlar-.i rradodaneioms 
mokAinr crrs sljrn »u mokellmu 
kaip tik itinokat*. Iiarbo 
T ‘
«u dailu mlcttto. zierua v.>londo»> 
puse oirnu* SuiMit.ii AUuMiukitn.

ristu. A Otftau Su|.|Uy Ui. 
Situi X. ftni-inc Am.

T bal C^nt (nm*i><>rUtrt)a UI VI-
lr

lbngya BJRVTKA
Tikutei f9ua«Mi Lūluvet afitr Saujimn nfit^ Faircrial Sinti Banke ir pa* Birutis FaW»d>a.^

Fp

UKiy aimuaua tiri hmgvaua fabri
ko darbo, Prityrimu šiame darbe 
nereikalingus. Darium pastovus. 
Fabrikas nubūtomis užsidaro nnt 
pirL

. -

CantincnUl Caz Co., Ine.

Užvakar prieš kriminalio tei- 
-nio teisėjų Croue pašaukta 
grand jury apskųsti svarbiau
sieji Chicagos komunistai. 

[Tarp anų buvo ir turtingas 
komunistų partijos narys Wil- 
linm Bross Lloyd.

Viri ]>asi>akė <«sų nekalti.
Teisėjas, atlikęs visus prieš 

bylų foriiuiliškunius. pranešė, 
jog jų byla prasidėsianti at
einantį pirnūdieni. Bylos me
tu pinnininknus teisėjas He
bei.

Lloyd sakosi, jir tą bylą 
prieš komunistus nukreipsiąs 
net augžėiausian šalies teis
man. Jei žemesnieji teismai 
juos apkaltins. Jis tame mnto' 
laisvės varžymą.

SUSIRGO NUO MEDINIO 
ALKOHOLIO.

Nnn vartojimo medinio al
koholio susirgo ir ligoninėn pa
imta: Thotnas Brady, \Valter 
Berger, \Villintn Dorothy, 
Pierėe Mayer, Jolin Boarlos, 
C. L. Blake, Charie* I^and, 
Win. Currnn. Augusi Lewis ir 
Cha ries Baker.

GALI PAKILTI GENERA 
LIS STREIKAS.

New Yorko legislatura nepri
ima socijalistų.

LEIBERIAI

1*0*101*11)1 Darbu  k

Gera l’fan<>ki*tin.

Atsišaukite

9541 Bsituiioir Avenue 
Soufh (iiicngo, III.

—

IŠ T0WN OF LAKE

Union Spėriai Markine Co. 
nikriauja vaiku ir ui«-rgHieiy 
«H Imgranu fabriko įlarlio.

5411 W. 65th Street
- k

Paimkite šiaurinį ar Pietinį va
žiuojantį karą ikį 63-ėini gatvei 
(63rd 4 Austin) karą iki Centrai 
avenne; paeikite du blokus j pietus.

LEIBERIAI
Reikalingi 25, pastovu dar- 

Ims. Atsišaukite:
23čia jr Racine Avė.

■ ■ ■ -y ■■ ■ ■ —■■ ■■■

i

REIKALINGOS MERGINOS ė
tv« ral

LhU'lM) , 4
Pasauli] * 

Darbas
Pastovo*

Užmokestis 
Gera.

Tu patarnauji publikai, bet i5 privatišfcn ofisų kuri* 
randasi visose dalyse miesto.

Mokamų kuomet mokini esi prie Ideal Trnining De- 
imrtmente, 311 W. Waohington Street.

Atsilankykite, rašykite nrha telefonuokite Official 
300, reikalaujant Booklet K ariat nuvažiuokite j arčiau- 
šia prie namų telefono stoti ir pareikalnukite pilnų in
formacijų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiimiiiniitftiiiiitiiiiuiiiiiiMittiiiiititiiiiiiiniuHHninHiMM!

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus ^4'

Inelf* jmriuftlimv pitdgy Lietuvos, tai Lictuvoa Fašto| 

aženkliu Uuarkč*)) kuriu* ra ai'titcs ta lagūnas, kad aaicnkiccisj nu
sipirkę galėtų nuaiųMti savicnericruM netik dcl laiškų, bet ir dubeny su
mą. pi ui ir) vietoje.

Kit-kvieaaa parlcantia I.i*tųcni» PbĮ»«? rettklų aemažiaa kaip ui 5 
rimui ($1.25; gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kortu su 
Pašto ženklais. Lietuvai Valdžią pakris gyvais pinigais, Pašto «rt« 
IMinra stotyse. -- ■ •

Paitažrnkliai yra šit ūkių kainų: po 10, 15. 20. 30. 40, 50 ir CO akati* 
kų, taipgi pu 3 ir po 5 anksimui viena. (100 skatikų sudaro auksiną}. 
Parsiduoda po 25 rantus už auksiną.

Lietuvos Pašto ženklai panūdau* tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių neriunčiame.

Reikalaukite vu-tiniuoae Tntrtba Fondo skyriuose arba pM rentro ork- 
retorių, ’ , ,

K. J: KRUŠINSKAS,
456 Grand Str,, Brooklyn, N. Y.
iiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiimiiiiuimi iiiiiuiiiuiniiiimiiiiiiiiiimtinmimiinii

• ■
ftv. Kazimiero Akademijos 

RėmFjų Draugija, I ntas xky- 
'rins, laikė savo susirinkimų 
sausio 13 d-, 1920 m., Av. kry
žiaus bažnytinėje svetainėje, 
ftis susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Dėl pirmininkės 
neatsilankymo, susirinkimų ati
darė p. ftietlienė. Paskui per
skaitytas ir priimtas praeito 
susirinkimo protokolas. Toles- 
niai sekė raportai.

1. Vakarėlio komisija prane
šė, knd gryno pelno buvo 
$128.00.

2. Ra|x>rtas iš bendro vaka
ro parodė, jog pelnyta gerokai.

Tarp naujų sumanymų su
tarta surengti p r akai Ims ir pa
kviesti pasižymėjusius kalbėto
jus. Tnip-gt nutarta surengti 
vakarų |>o Velykų, f komisijų 
prakalboms rengti apsiėmė 
ponia E. Skinderienė, M. Bajo- 
ritinaitė. Dėl vakaro vedimų 
apsiėmė ponios M. Aedienė, E. 
•Skinderienė ir .M. Petroftevičie- 
l>ė.

Vantą* ąąoavaaa •>•»♦«•»• T 
t**

Metrikienė ir S. Beinoraitė.

■■■ i—
lleneh Meehnnira. prityrę 
prie pielavhno možy dale- 
iiy, tathe fet^nilling luoši- 
uy <»)oratoriui, teiltcrini 

i ir taip darbininkai.
♦ —-----

Gera užinukcfltbi ir pasto
vu* darluiK

Atsišaukite į

EMPLOYMENT DEPT.

311 Wcxt Austi n Avė.

Pranciškus Grigaiaitis
mirė Kiurio 27 <1., 1920 m.." 
2;4-*» išryto: 29 n»etq amžiaus.

Paėjo iš Kauno gub.. Ra
sei nių par., Rkinmemunės 
mieKtelio. Amerike išgyveno 
9 metus. 31 *•

Paliko dideliame ąmliudi- 
nie brolį Juozą ir rararį Elz
bietą Amerike; 2 misti* ir 
mutiną Lietuvoj. Velionio 
braižą, Konatantfnaa, tapo už- 
muštas PraucuzijuJ bekariau
damas; tėvas mirė Lietuvoj.

■

50 MERGAIČIŲ.
Dėl fabriko darbo; $16.00 j sa

vaite niukinanti; $20 iki $23 nuu 
it ūkio dirbant.

American 1 nsidatad Wire 
Cnble Co..

954 W. 2lot Street

&

f

i

CICERO, ILL.

Svarbus susirinkimas.

-tt 7.400 tižiam! orių nparla-

&

Giminė* ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotnvėąr po num. 444! So. 
Wood St.

Laidui u via atailniM ketver
ge. aauflO 29 d., 1920 m. ii ftv. 
Kryžiau* balnyčių*. 9 vai. ry
te j St. Kazimiero kapine*.

i
— •« L. _ _ __  __ —jHątiUMMII ląącilRVMo^ W^-—i
ji* t nos svaigalus slepiu.

mantini uuw namuose susirgo 
influenza 400.

Apie tai praneša džumitorių 
i jos viršaičiai.
Auartamentinių nnmų pub

lika prašoma knip nors ir kiek 
gulint apsieiti be džianitorin 
jmlnrnavimo. Nes nėra kito-

išėfnno.

t

MERGAITES.
Dėl Puncli l’rcaų 9we<lging Ma

šinų Stalinio Darbo
Boye S'eedie Vo.

4343 Ravcianrood Are.

tų būti rėmėja. Gražu boro žin-
PIRKITE KARĖS TAU PY- gijos, kad kiekviena narė galė- 
M0 2ENKLELIU8 (WSS.).

NA 8VAIGALAMS.

CHE3OCA1. IMRTTrmOV J.
im

ftintulje pasibaigė laikas 
svaigalams rnsties lient kokioj 
viešoj vietoj neužregistruo
tiems.

Su Šiandie federaliai agen
tai kur tik viešose vietose mi
nui svaigalus, tuojaus konfis
kuos, ‘Gi s vu i gilių savininkai 

...t.*.: f.*__u....,vĮ„-...

ŠAUDAMAS Į SAVE PAŠO 
i VĖ KITĄ.

Peter Pelepranie. 22 me|ų. 
150K 51 court. vienam Milti
ne Cicero je norėjo pasidaryti 
galą. fiovė j save iš revolve
rio. Nepataikę* sužeidė kitę 
žmogų.

Tečiaus jis suspėjo antru- 
kurt į rase šauti ir (uivojingai 
susižeidė.
w •*-£-—. . _ _____
SERGA DAUG DŽTANTTO

RIŲ.

Albany, N. Y., sausio 23. — 
New Yorko legislaturos komi
tetas vis dar veda tardymus 
reikale prašalintų iš legislatu- 
ros penkių socijalistų atstovų.

Užvakar socTjalistų atatovų 
advokatai mėgino intikinti ko
mitetų, kad šitaH sutiktų pri
imti socijalhtn- nt<tovua.

Bot komitetas nesutiko.
Tarpe socijnlisty jiakilęs ne

paprastas bruzdėjimas. Kal- 
bnmn. kad jei imsekmėj^ onei- 
jalistai nebus priimti, socija- 
listų partija* pasidarbuosianti 
pakelti genernlį darbininkų 
streikų.

Ket vergo sausio 29 <1., 7:30 
vai. vak. Av. Antano parapi
jos svet. įvyks Lietuvos lais
vės jm.-kola* reikale susirinki
mas. Tame susirinkime bus 
plačiai išaiškintų apie paskolų 
ir bus pradėtų pardavinėti ir 
pirkti paskolų. Todėl visi ne
pamirškite ateiti į susirinkimų 
ir priridėti prie reikalingiau
siu Lietuvai darbo.

M. M.

ftv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija įsisteigė voa 
pinn keleto mėnėfiĘ* bet savo 
nariui jau skaito šimtais. Visos 
Chicagos ir apylinkės parapi
jos tnri savo skyrių. Nora visi 
skyriai veiklus, liet ypatingo 
pasižymėjimo užsitarnauja ftv. 
Kryžiaus parapija. Jo* skyrius 
jau turi 185 nares. Čia darbuo
jasi veikliausios moterys ir 
mergaitės, nežiuretiamos įvai
rių kliūčių, kokios joms tenka 
penkentėti.

Igihai malonu ir pagirtina, 
kad Town of Lake moterys taip 
supranta svarbą musų vienati
nės Įstaigos, ftv. Kairimiem Ii*, 
t u valčių Seserų vienuolijos. 
Kiekviena motens ir mergaitė 
katalikė privalėtų tapti nare- 
rėmėja ftv. Kazimiero Akade
mijos. Taip-gi malonu butų ma
tyti moterų ir mergaičių drau
gijas prisidedant prie tos drau-

Kitas Laivas rengiamasLietUvon
Gavę Žiną ii Lietuvai, kad jau siuntiniai kurie rnuay pir

miau buvo paraipcti jau yra iivržiuojami po Lietuva, dabar ren
giami kita lai va kuria im-i* Vasario mėneoije. Norintieji oiyoti 
aut to laivo turėtų kreipties prie mtwy infonunciju Siunti
niai visi turi būti niurna Bostanan pristatyti nevėliau* Vaserte 
10 <L

LITHUANIAN SALES CORPORATION

50 VYRŲ
Dvi fabriko iarbo mokant nuo 

$4.50 iki ltfi.no j taną, Darbas pa
stovus. Nėra Imimės apie atleidi
mą Afmtankite tuojaus

&M.rvn»-Adlaanm Co.
IlOta Rtr. 4 Stephenson Avė.

Paimkite kara No. 4
i ■— ■ 4

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl fonndres, darbas pasto

vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39-ta ir Stewart Avė.
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