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Estai Susitaiko
Su Rnlševikais

ATMAINOS WILS0N0 KA-| 

BINETE.—
| Paskirtas naujas pinigyno se

kretorius.

ANGLEKASIAI AUGŠTAI 
APMOKAMI.

Taip tvirtina anglekasyklų o- 
peratoriai.

2,000 8U0MIŲ KONCFN 
TRUO-TASI ARTI 

PEOENGA.

■ L- ■ — , -----

Žiaurus mūšiai seka Letgalijoj
ESTAI APTURI FINANSINEI 

PAGELBĄ.

(suvė- 
Trlc-

R.Wn»*

keliauja Imlšcvikinėn Rusi
jon.

Niekas nežino, kokiais liks- 
laiK jis ten vyriausybės siun
čiamas.

Pasportns jam buvo išduotas 
keliauti Skandinavijon. Šian
die kitkas jiasirodo.

Waahlngton sausio 29.

komisijų is trijų žmonių 
anglekesyklų operatorių parei
kalavo pristatyti visas savo 
reikalų vedimu knygas (su
kaitus). Oįieratoriai sutiko. 
Jie suko, tegu publika patiria.

Manoma, jie užsiims plėšimais.

nuo

Ungarijos gyventojai nori 
karaliaus

Gauna 300 lokomotivų nuo 
bolševiku.

Londonas, sausio 28 
linta). — Ezcbange 

,graph kompanijai iš
pranešta, jog Estonija su bol
ševikais padariusi taiką. Po 
taikos sutartimi bus |iasim- 
iyto rytoj.

Kolonija nuo tmlševikų gaus 
finansine ir kitokią pngvlbąi 
sulig sutartie*.

16,000,000 auksu.

Anot žinių, taikos sutarty
je pasakyta, jog bolševikų ml- 
•DJh Estonijai išmoka 16 mi- 
iijonų rublių auksu.

Toliau* duoda koncesijų pa
dirbdinti geležinkelį iš Beve- 
*»-- _ -k—rru.—. —i __JIO J Ittlll
litu pristato medžiagos ir 300 
lokomotivų.

LATVIAI EINA PIRMYN 
LETGALIJOJ.

Paima nelaisvių ir daug gro
bio.

U-

Copenhagen, sausio 2ū. — 
latvių ofieijaliam pranešime 

. ii Rygos sakoma, jog latvių 

. kariuomenė paėmusi nuo bol
ševikų paskutinį miestų ryti- 

!«rj Latvijoj (1/etgahjoj).
luitvių kariuomene virtomis 

jau pasiekusi Ijitvijos-Rusi- 
.jos rubežių.

Paimu 2.000 Belaisvių.

Lansbury keliauja Rusijon.

Vietos oficijalėtie sferose 
pakeltu nemažas siurprizu?, 
kuomet |Mitirtn. kad Storkhol- 
mnn nukeliavo buvęs Angli
jos jMirlamento narys socija- 
listns George Lansbury. Jis

W’ashington,'~'xfni*to 29

įvyko utinAiiias. Piuigynu se
kretorių- Glftss pasitraukė j* 
užimamo* vietos. Jis išrink
tas senatnn atstovu (senato 
riu) iš Virginin valstijos.

Tnd prezidentas IVilsonas 
jo vieton pinigyno sekretorių
paskyrė U ou s toną, žemdirbys-; ne tiek daug polnija, kaip :i- 
tė* sekretorių. Gi žemdirbys- hobiai manoma, ir knd dau- 
t<* sekretorių paskirtas Mere-1gelis angieknsių kasyklose u/, 

darbų paimu 
tuo labjau*. 
pripažinta 14 

Operatoriai 
kai kurion kompanijos vos *u-

•"’n 

iš Mauniies dali»M via pmm-.s- 
ta:

“Būrys 2.000 suomių su kul- 
kasvaulžiai*? ir iigonti* eilėmis 
rogių, traukiamų arkliais ir 
(diliai* (briedžiais) siisikon- 

kud augiriuLsyiiių kompanijos ycalruvu arti i’vėciign. 
riausiuji tų Opokų dali* 
perėjo rubežių ir arliua.-i 
Ibs’engn.

Ajtlinkiniai gyventojui 
gauti |Ki.*inubos. Apleidžiu jie 
sodžius ir MVO namus ir l»ė- 
gą visais šonui*. Danginusia 
bėgn ant Norvegijos.

Pabėgėliai yra nuomonės, 
jog suomiai turi tikslą užpul
ti ir apiplėšti turtingą P<*ve- 
ngos pravoslavų \ ienunlyną.

ITALAI KAREIVIAI ŠAUDO 
Į STREIKININKUS.

net atsisauo pildyti taikos
sąlygas

1

Vy. 
jnu 
nnt

gerus pinigus, 
kuomet jiems 

nnoš. daugiau, 
skundžiasi. kad

dith iš lies Mbines, Ia.
Laukiama dnr viena svarbi 

atmaina. Išreiškė norą atsi
statydinti vidujinių reikalų 
sekretorius Lane. Aito vieton 
kal-kas dnr neparinktas tinka-1 veda galus su galais. Kitos tu
mus žmogus. Tečiaus tas bus 
atliktn artimiausiomis dieno
mis.

Daug atmainų buvo kabinete.

Prezidentaujant Wilsonui jo 
kabinete mainėsi žmonės. Val- 
xtylx«s sekretorių išpradžios 
buvo Bryan. gi dabar vra 
luinsing. Kurt** sekretorių ki- 

. tuomet buvo Gurrison. dabar 
I Baker.

latviams teko daug karės 
uwdžiag<M> Ir 2JXM) bolševiku 
nelaisvi ų. žiaurų* mūšiai seka 
visam fronte.

Svarbiausios bolševikų spė
kos iš l^etgalijos atsimeta į 
rytus. Bet užpakalinės sargv- 
bo.« pašėlusiai kaujari su lai
vinis.

Dabartinis generalis proku
roras Palmer yra jau trecias; 
pirm jo buvo McReynolds ir 
Gr»*gory; pinuasi.* šiandie y- 
ra augščiauslojo teismo tei
sėju.

Komercijos sekretorių buvo 
Redfield, gi dabar AJezander.

Pagalinus pinigvno sekreto
riai* buvo pirmiausiu McAdoo, 
paskui Glass. gi šiandie Hous- 
ton.

rė* banknrtyti, jei nebus pa
naikinta 14 nuo*, didesnė u?, 
mokestis darbininkams.

Sulig operatorių tvirtinimo, 
daugelis angickosių šianuk; 
dienoje uždirba po 10 ii 12 dol. 
Gi tnrtingeanėse angliinii ka
syklose — po 15 dol. dienoje, 
dirbant 275 dienas per metus

Tni hu.= prirodyta ope
ratorių priHatytomi.- komisi
jai suskaitomi'.

KALBA PRIEŠ VISA T INA 
MILITARINĮ LAVINI

MA.

pu-

Florence, Italija, sausio 27. 
čia vienam susirinkimo kal-

i bėjo purianH'iitan išrink tas a-

“Taika* sutartyje yra še- 1 
*in.*<lešimtis absurdų. Vienai* J 
iš jiį nuo musų paimami tiži 
medžiai ir geležinė ruda, gi 

■kitais reikalaujama, knd me? 
me<lžių ir rudo* duoiutnėin 
Aii'trijni.” sako grafos.

Grafn.* ApjMHiyi tvirtina, kad 
laikos, sąlygos neišpihhlinos. 
Neišpildytiims todėl, ki“l 'jo* 
negalimos išpildyti.

Sutarties pasekmės.

Budapešte taikoj sutarties 
pasekmės aiškini n m lomu*.

, . N iešbučiuosi. į *talu> ueimduo
nuoš. gvvent«»m > t- i-i : ’ n - vynas. \ eimv<» ntiieta-

tos ligi pusės stiebų. Karališ
kuose rūmuose Hv. .Stepono J 
karima užleista juoda dnqw*- 3 
riju.

95 NUOŠ. ŽMONIŲ STOVI 
UŽ KARALIŲ.

Nežinia, kam teka sostas.

rinko atstovus atei- 
šnlios susirinkinum. 
progoj jie ImiIhivo 
nr jie nori respub- 
munn rchijos.

JUGOSLAVIAI NESUTINKA NEW YORKO LEGISLATU 
RA NEAMERIK0NI6 

KA
SU TALKININKU 

PABIŲLYMAIS.

RUSŲ BOLŠEVIKAI ITALI
JON ATSTOVU SIUNČIA 

MOTERĮ.

Matyt, bus tolinus aptariamas 
Fiume klausimas.

Taip sakoma padarytoj 
Uncijoj.

reao
*

Paryžius, sausio 29. — Ad- 
riatiko pakraščių klausime > 
Jugoslavijos vyriausyta’1 ne«n-l 
tiko su paduotais talkininkų 
paaiųlymais.

Jugoslavija nuolankiu tonu 
ntsakė talkininkams, jog tame 
»-•—.-1— ___uu.

New York, sausio 29. — Va
kar via Madionn Sųunrv Gar- 
deu vieton Mocijalūtai turėjo 
innss-miliūgų. sušauktą reika
le prašalintų iš legislaturosIL ...... v ~

įpenkh) aocijalistų atstovų.

Rymas, sausio 28.— Vienas 
socijnlistas parlamento atsto
vas painformavo socijalistų 
partijų, jog rusų bolševikų val
džia Italijon .savo pasiuntiniu 
pasiunčiu moterį, Angeliką 
Balbanovų. . ’

Washington, -omu*i o 29. — 
žeme-sniųjįun kongreso bute 
republikonti atstovų lyderis 
Mondel! kalbėdamas paaipiie- 
šino visut inam militarininm 
lavinimui.

Mondell posake. jog tas dai
ktus labai brangni utaiairiąs 
kuliai. Pirmaisirv metui* -aiu 
tikslui reiktų išleisti inažinu- 
sia vienu,, milijardus dolierių. 
Paskui sekančiais pietai* kas 
metai reiktų no 7<*» milijonų 
dol. išlaidu.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.SS.)

nareiii*t«i* Malat<->ta. Ji.* kur-į 
stė gyventoju* pakilti revo
liucijom

Po susirinkimo pakilo riau-, 
Riaušininkų minia užpuo-1 

1^ būrį "kareivių p»\*tininkų. 
Šitie gindamitAsi ėmė šaudyti 
į minią. Daug žmonių užmušta.

MOTERŲ LYGIATEISĖS 
KLAUSIME.

Cbeyennc. Wyo., sausio 29. 
— IVyoming. valstijos l'‘gi>- 
inlura sperijulėj serijoj ratifi
kavo moterų lygiateisė* amend

Reno, Nev., sausio 29. -Gu
bernatorius Bovle sušaukė ape- 
eijalėn sosijon legiriiituni su 
tikslu ratifikuoti moterų ly
giateisės ninclblinenlą.

I>gislntuni susirinku vasa
rio 7.

Buvo tikrai skaitlingas su
sirinkimas. Tarpe kalbėtojų 

aiBuvuro turėjo bul ir rruvrau* "cuniv-i
Iria pasiūlymų, kaip tik nre-' fv-n-e a Varytai Ral i 
ridento Wil*ono pasiųlvmus,, rle| jįg(W jjB negalėjo atvn 
gi ypač Fiume kluusinie. !žiuoti.

Matyt, taikininkni dahnr pn-i Vuifp senatorius prisiuntė 
rtiėgin* pavartot" kompromi-'laišką. Ijniška* Imvo skaitytas, 
su*. 1

MAŽĖJA INFLUENZĄ 
PLAUČIŲ LIGA.

TE

Pažymėta, knd Nevr Yorko le- 
pislaturn yra nutokratmė. Mė- 

' gitui varžyti viešąją opinija 
Kaipo tokia yra priešinga ša
lies konstitucijai.

Iš sveikumo departamento Padaryta rezoliucija I>*giw- 
I pnmetamn. jog Cliicatroje m«-! latura pavadinta nenmeriko- 
I žėja ensirgimni influenzą iriniška ir nedemokratiška, 

pinučių liga. Sakoma, mažėja* 
ik' mirimai.

UŽGINTA SVETIMŠA
•aiiANIS ri 
KAMS

• *■

1
•w w«

KO ČIA BIJOTI JAPONI 
JOS,

Japonijos laivynas mažas.
Japonijos karės laivynas y- 

ra kuone lygus Amerikos Ra-

Budapcstas, sausio 29. — 
Praeitų sekmadienį ir sekau 
tį |urmadienj Vngarijos gy
vent o ja i 
ginmąjin 
Prie to 
klausime, 
likn>, nr

Sulig apturėtų balsavimo pa
sekmių iŠ daugelio vietų pa
tirta, jog 95 i 
balsavo už monarchijų. Reiš
kia, nugarai savo kaliui nori 
karaliaus.

Kud taip, tad dabar siikon- 
eentruotn? kalbos ir Fpekulm- 
viinni. ka.« lokp turi* hpt pa
kviestas į karalius. Daugeliui 
norėtųsi sostini |mkviesti ko
kį pors narį ii ll>*l»kl»urgų «li- 
nastijos. Kitiems i 
ralius gauti bent kokį aineri- 
koniikų mifijonierių.

Gaminamas atsakymas
ninkums.

Grafa* Alliertas Apjumvi riausvbė 
užimta* gaminimu atsakymo 
talkiuinkanis į laiduotų l'nga-' 
rijai taikos sutartį. Jis sako, 
sutartyje <-amn tokių sąlygų, 
kokių nugarai: nekuomet i»e 
gulį išpildyti.

Ntudžudė čia viena* tm*w 
rn« kareivis. Joseph ilor..i,t. 
.lis paliko raštelį. Sako, d<; •* 
kios taikos sutarties jis neiu..........................

• • ' , panešti geno*, koku p^
norisi i ku- .. . * - . ..* haMllhl KJI11

~ q~
lietusi visų šalį.

Platinasi influenTa.

Čia smarkiai plečiasi iuflu- 
enzti. Daug žmonių krinta tie
siog gatvėm- ir taip mirsią. Vy- 

rekvizuuja vaistus.
I įignrijo- •rnlsiž.iai vtipriffi 

«nugojnmi, kad kas nejn^tu 
štiliu užkrečiančių ligų, tr kad 
iš šalies neimtų isgub< namas į 
nuilstus ir brangus daiktui. J

PRIELANKIAUJAMA PRlZ"^

BOLŠEVIKAI PALIUOSAVO °™
AMERIKONUS.

talki

Berne, sausio 29. — čia 
Lmula pn1 virt įnnnėių iinin. 
Kad balsavimuose I ngurijoje 
ebsoliuėini laimėjo monarchini 
tni. - '

lhinge*!* prielnnkinuja jau
nam princui Otto. Sako, hutų . 
tinkamiausius l'ngarijri ka
ralius. PrinraM Otto yra Mino* 
buvusio Austrijos 
risus Karolio, ki 
gyvena Šveicarijoj.

Vladivostokas. *au.*io 29.
I* Irkucko pranešta. jog rusų 
bolševikui jmliuoNivę |mimtu« 
nelaisvėn Amerikos Raudono
jo Kryžmu* narius ir Ameri
kos armijos inžinierių* i»u pul
kininku Blunt iš ('himim».

Turi priverstiną kareiviavimą
Japonija pnlniko skaitlingą, 

nuolatinę armiją ir turi dide
liem iHavmtn* atsargas, čia gy-

• • • • I • • •l ■ ■ — o oa »•i • e/a e v*•*-*♦ ••••*••-
mus. ,,

Teeinu* ta skaitlinga armija 
hutų užkurk Uola salose, jei pri

miojo vandenyno laivynui, (ii 
.'pestara^ir yra tik rimąyra pJc
įviso Amerikon karės laivyno.
i Vadinasi. Amerikof- kare* 
laivynas yra dukart I dėsnis 
oš Japonijos karei laivyną.

i Aineriko* Atlanliko lai vys 
’uą* kur-kns veikiau butų per- 
keltaa Rumiąjln vanJciiynan

(Rašo a- Tananio* j>erka.*ii, ne kaip Ja nnvinio terminus sumažinta*, 
korespon Jonijos laivyno

dentas). — Japonija mylau- j pūškuoti į
jusi ovejodnmn npi* «avn at- ’krnVhta.

DIRSTELKITE Į DABARTĮ 
NĮ JAPONUOS 

STOVĮ.27 ..

Japonija yra neiynri sulygi
nus jų su S. v

NEW YORKO POLICIJA TU 
RĖŠ KULKASVAI 

DŽIUS.

Tokyo, sauric 29 
merikoniškų įnik. a gidėtų 

Califomijos

Veikiančioje jnismų urmiju- 
je yra 21 divizija. Pastarai- 

’.rifti* taikai* kareivium* tur-

LfiSI GELBĖJO
NEFF.

New York. sausio 29?
New Yorko policijų* drparta- 
metitn* nutarė- suorganizuoti 

šaulių, kurio !»■ šautuvų 
turėsią dar keturi* kulkas-į 
vnidžiu*. Tie atsargos polic-: 
inonni derėsią plieno šalinua ir 
bite kad* gnlėoią Imt pošnu-, 
kianti tarnybon.

Šakuma, tai pasiruošima* 
prieš netikėtas riuušes ir kilo-i 
kią galimą mieste betvarkę.

(Ziitrėk vietinėse žinioac).

laivas Neff (Sidnay U. /
Neff). apie kurį buvo rašoma. 1 
kad pražuvę*, vakar staiga 
atplaukė (’liiragn* uostan. iš- 
rigellieję*- iš ledų ežere. Vi*i 
jame žmonė* yra sveikt

Kaip šinndie Inivarf'
.«ią.* vėl ežeran. Plauksiąs 
Milvankee, iš kur p-rminu bu
vo plaukęs.

Pncilionsunti iš ledu jam B

Ht.i Nuolatinėje veikiančioje ar
pą. mijojr skaitouui 370,000 vyrų, 

pirmoje ntvarpoje W.00f». an
troje — f>60.000. Tnigi išviso 
Japonija turi 1.470.000 išla
vintų kareivių žemiau 40 nus- 

|tų uuuiaus.
* J

Studijuoja naujus armijos 
pienus.

eit j “aštuoni ir ažtuoni” — 
rštuoni mūšių inh-ai ir aštuoni 
skraiduoliai hm, padėta tar
nybon A92? ruviau-. šiandie 
Japonija turi mu^ų laivų 4 
ir skraiduolių 4.

Tuo tarpu Amerika (Suv. 
Valstijos) t»H 18 mūšių lai
vų ir dar kitų 12 pienuojama 
dirbdinti ir 8 dideliu? skrai
duoliu*

Mot! (amsrik^pai) turime •- •iraido abieju vandenynų i], nupirkti užeilikurios nuo kn- 
pie 300 nanjųi '’drtrtroyarięy 
rioą eilę nardant laivių ir 
ižmėginamą jūrių lakūnų kor-

Japonija
Japonijos 

pnCHlkalisi 
Visa japonų armija tiri apie Į 
100 lėktuvą ir upie 25 pmla
vintus lakūno*.

netari lakūnų.
laivynus

n**fir* Inknnv.

Tax ;iat išrireikSta ir apie 
priešumištinj bilių. koks šian
die kcngrv.-v ap.ivnr.'domn-.

ERZBERGERIO GYVASTIS
T> * VATTTTP
. .......................

Berlyną*, sausio 2D. — .Skel
biama. jog pašauto finansų 
nrmirierio Erzhergwie ‘tevis 
blogėja.

Gydytojai »u X-$pmdu!tai« 
kad kolipką ųHilai- 

P*tyj ir įa išimti yra pa» 
penketu j vėjinga. , x/

^^^JPackian pranešta kad mi- 
Indijon. Įniaterta sveikata cin*

INDIJON.
Drihi, Mūrio 29. _ Indijos 

vyrhrearbė .<peri}*liu parėdy-i

'V

i nlpnyn-Įridrandinras.

Šiandie lakūnų korpusas y-1 Šiandie Japonijo* militnrinė 
ra svarbus daiktas. Atsitik i mokomi sija Eu rojuje studijuoja 
Japonija pasiliktu tikrai beje-.armijos klausimu? *n tikslu 
gė pri** mu«ų lakūnus įT Į pamainyti armija* Matomą

ftbndir Amerikon lėktinai Ta pati komisija dnrbnojari

gaiF pa k . valais. Kad tuo tar-;rė« visokios medžiagos — tur- 1 
pu Japonijai stinga lakūnų ! būt, nuo Prancūzijos. Bc to, te
saugoti savo t>*varbiaiu?uA a«»- ko patirti, kud japonų arrni-

I nuo prieStaraku nerikeri- ?on kaJhimuni Įstoti šimtai 
, voki-7).; himnų.

DU AmZ&IKvnloKu LA
KUNU SULAIKYTU

MEKSIKOJE

pagelbėjo pasiųstas garlaivis 
A lalmma.

12£g!XĮg^a?g»; X
M'Allen, Tex., sausio 29. —j 

Du nmertkoniJku lakūnu. Iri-J 
tenantu Dari? ir G rime s, >kria- į 
danė i u iš Fort Brown į Nogu- 
lea. Aria., buvo priversta ntv 
rileisti Meksikoj. Abudu sn. 
laikė mitkrikoiuii.

SAUSIO 29, 1920. ik ‘S

Chicago. — Tsdalics > 
niauką šiandie ir rvtoj: šum 
dio kiek silčtan. j“



IS TOWN OF LAKE.

Kviečia J. Steponkaitė.
nu-

IŠ NORTH SIDE.

Pasiuvu* Dariais
I

Atsišaukite

S
T

Lietuvos Pašto Ženklus
didelės

Atsišaukite j

D P.

BRIDGEPORTAS

A

REIKALAUJA

IA BRIGHTON PARK

WIVO 
Imt ų

t

ft’Ut Baltimorc Avenue, 
Solidi t'kiram*. III.

lil»- 
rwqo

I**’ 
:«>

Šv. Kazimiero Akadar; 
Rėmėjų metini* snsirink 
bus krt vergo vakar? 7:00

savo 
išvnik-

BUS TAUPIAMA VASAROS 
ŠVIESA GYVULIŲ 

SKERDYKLOSE.

REIKIA DAUGIAU ATSAR 
GUMO.

Chicagą aplankė Anglijos

PRAILGINTAS LAIKAS JU- 
GO8LAVLAMS.

Union 8|xx-i*| Mnrhinc (’o. 
rvikalnnja vaikų ir mergaičių 

drl lengvatų fabriko darbo.

Gera užmokestis ir pašto* 
vus darbas.

MERGAITES.
Dėl Puneh Presų Stvedging Ma

žinu Stalinio Darbo
Boyc Ncedle Co.

4343 Itavtnmrood Avė.

CHICAGOJE LANKĖSI ANG 
LIJOS FINANSINIS 

EKSPERTAS.

Anglų ai reikalingos 
pinigu sumos.

SUAREŠTUOTA INTARIA 
MAS 2M0G2ŪDIS.

iš tiek 
už ke- 

komitetas 
už kelintų

I* - - -

(tora Užmokesti*.

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
liiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiui iifiiiimiiiiiiiiiiitmiiiiiminiiiiitiinimii
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Pagelhekite Lietuvai Pirkdami
Ilcnrb Mcrhunie*, prityrę 
prie pielnvimo maži) dale
lių. lathe ir niitting maši
nų iipcrnmrim. leibcriai 

ir tuip darbininkai. *

.-------------------
Po influeiuos reikin atsilsėti j 

kelias dienas.

Turbut. smarkus vėjai jj 
vilko kur toliaus.

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 2 kuopos susi
rinkimas bus sausio 30 d. 1920 
metuos 8 valanda vakare Die
vo Apveizdos parapijos aye-

— Ju- tainėje prie 18 ir Union Avė.

Tam tikslui nereikalingas 
joks įstatymas.

IŠ NORTH SIDE.

Ketvirtadienis, sausis 29 d., 
šv. Pranciškus Salezietis

Penkiadienis, sausis 30 d., 
Šv. Martiną ir Sabina.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.8.8.)
■. .'---------------------jrers=g=r:

EMPLOYMENT DEPT.

311 Austln A v*.

KOLONIJŲ

—

Sehg’k

DRAUGAS

j CHICAGOJE* j'l§CHICAC0StltTllvip

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, pražuvo ledų sulaiky.
------------ TAS LAIVAS.

Anot <>ri<*ijalių pranešimų, 
susirgimai influcnzu mužėja. 
Ib«t nėfnitri tomi« dienomis 
ilnit-ju sUMigiiiuii plaučių liga.

Nitas upsirviškiiinis lengvai 
išaiškinti Inas.

Kits serga iiiflucnza. to plau
čiai yni labai silpni. Mažinu
sias nęatsnrguinns |mkenkin 
plnttriamy ir žmogų paguldo 
nni ligos patalo.
.Kas |M*rsergu inlluenza. lw 

gydytojo užtikrinimo m*priva- 
lo tuojau* keiti iš lov<>< ir už
siimti kokiais nors kasdie
niniais reikiilitis arba eiti 
dnrl.an.

Po persirgimo influenza. su
lig gydytojų tvirtinimo, žino-1 
gus turi atsilsėti mažinusia i 
dvi-tris dienas, kad sustiprė- i 
tų jo plaučiai.

Kas elgiasi priešingai, ta-ai 
pngnuna plaučių ligų ir Ims 
nm! jmgvdyinafl nėra jnu len
gvas daiktas.

Tad sergantiems influenza 
lųitartinns kuodidžinnsias at-

. gargumaa.
Sveikumo departamentas pa

gamino statistiką apie influ- 
enzą. Iš tor patiriama, 
kokio amžiau* žmones dau
giausia paliečia influenza.

_ Iš šimto sergančių žmonių:,,
25 nnoš. vaikų, neturinčių 10 

metų.
Tolinus seka:
Tarp 10 ir 2H metų amžiaus 

o’/į nuoš.
20 — 30 melų 18 nuoš. 
:<0 — 40 metų IR nuoš.
g* - 5f> metų 12 nuoš. 
50 <k) melų 13’4 nuoš.
Ailgšėiuu OO melų 13* į nuoš. 
Pasirodo, kad didžiausias 

jpžiftinitis tenka vaikams, no- 
f gintiems 10 motų.
’ Afiša ligokite vaikelius. Ne
leiskite jiems persišaldyti arba 
kojų sušlapti. Namie tegu jie 
visuomet kvėpuoja šviežiu 
oru.

Pirm savaitės įniko ežeru j 
(’liieagų plaukė laivus Neff. 
I’ž kokių šešių mylių mm ('Iii- 
vago* pu k rašė i ų jį pagavo le
dų lytys ir tie-iog apkaustė. 
Laitus neturėjo jėgų pasiju-

Minti iš vietos.
Jame buvo keliolika žmo

nių įgulos. Per kelia* dienas 
buvo apgidvnjtiiim |Mtgclba. 

■' t uil ledų iivluiio Julium 
tas jmdaryti. T<»čiaiis vargui.*-į 
negalais įgulai imvo pristn-l 
lyta maisto ir drabužių.

Bet visa* vargas Imvo su 
anglimis, kokių laive neper- 
daugiaiisia Imvo.

Dalis įgulos ]s> didelių var
gti hslii sukaustytų laivą ap
leido ir ledu pasiekė pakraš
čius. Kita Įgulus dalis pasili
ko.

Dabar pranešta, kad tas 
laivaa jau m-žinin kur pražu- 

ivęs. Pnsilitiosavo lodai ir vėjai 
laivą su likusiais Žmonėmis 
nežinių katron pusėn nunešė.

Sausio 26 d.* Av. Kryžiaus
IMtrnpijos salėje vietos lietu
vių Ijtisvės Paskolos Komite
tas suorganizuotas iš Katali
kų V enybėa, buvo sušaukęs 
viršų susirinkimų išaiškinti 
žmonėms Imnų nnutlą ir nukalą 
Lietuvai. Žmonių buvo prisi
rinkę pilna salė. Stoties pir
mininkus AL Panavas paskir
tu laiku atidarė prakalbas. 
|uisakydamns keletą žodžių, 
kokiam tikslui ši- -u-irinki- 
iiius įvyko. Paskui pirminin- 

mis paplosi' kidbrlj kuu. 1*1. 
{Bučį. Tas visiems suprantamai 
lišaiškino.kokią begalinę naudą 
n'*ša Lietuvai mus amerikie
čių pirkti bonai, kalbėtojas 
išdėstė liską nuodugniai. Jam 
užbaigus kalbėjo musn grr- 
binuins klebonas knn. A. 
Skrypko jis dar pridėjo naujų 
<lnlykų, ir ragino pirkti bonų, 
pagal išgalės, ties pinigai Lie
tuvai šiandien laimi reikalin
gi. Po jo kalbos, pirmininką* 
Al. Panavas vėl mandagiai 
prabilo pninršdamnK, kml 
šiuo-.ni prakalbos užsibaigia ir 
kvietė sii-irinkususiu* ateiti 
prie stalo ir užsinišjli Lietu
vos lamų. Viskas hutų buvę 
gerai. Ia»t kitos jmrtijos Kom. 
nariai ėmė ieškoti priekabių 
vienas kitam. Jie ėmė da
vinėti Iterei kalingus klausi
mus ir nuslopino susirinkusių 
ūpą. Pirmininkas atsakė ži
noma jų visiems klausimams

T-

I sausio 29 d., IfLM m.. 4358 Su. 
'Fatrfii'M gaivi Tr 4$ te«'l'ant- 

pas P. švmkans namo. Viso* 
narės esatė kviečiamos atsi
lankyti šiame svarbiame supi- 
rinkime ir atriverii nauju na
rių.

North Nide susitveręs Lietu
ve, lalisiės Paskolos tanių 
pur< lavine ji mo komitetą* ren 
gia prakalbas šioje jsdnvčioje 
30 d, parapijos svetainėje.

Pakviesti kalbėtojai gerb. 
Kun. Vaičiūnas ir (Kinas Sal
dokas. Bus ir kitokių j m mar
ginimo. tndH geidžiame, visi 
V <’ • v - • < •’ . ' » -I

skaitlingai j mas prakalbas.

DIDELIS KONCERTAS 
rengiamas 

: Vargonininku Choro 
S NEDELIOJ, VASARIO 1 D„ 1920 M.

McCormick Club Houae, 2530 Blue Island Avenue
Pradžia 8 valandą vakare

šis koucertns bus viena* iš gražiausių, nes a|wirt choro dainuos dar visiems žino
mi solistui, kaip tai: p-nin* A. Pocienė,M. lauušnuskieAė, p-nai V. Dntikša, A. Mika
lauskas ir J. Balsis. Visi kurie mylite muzikų ir dailias, uraploiskih- šio? ir .
atsilankykite, o tikrai Imsite užgnaėdinti. A

LEIBERIAI

s __—_____ 1______________ ra*. J — *■■ . o—

..

finansini* eksperto* Sir Geor
gą Paish iš Izindotip. Jig A- 
inerikoje vieši jnu kelinta ■«- 
vaite.

Tuojau* jam atvažiavus ne- 
privlnnki* čia Anglijai spaudu 
jiaskells'-, kad Paislt atkeliavo 

i su tikslu gauti čia Anglijai 
I milžiniški) paskolą.

Bet Anglijos vyriausyltė 
pllKiflrijaliai užgynė tos vizi
tas tikslą.

Šiandie pasirodo, jog Ang
lija tikrai nori gimti pinigų 
Amerikoje. Sir l’aish tarėsi 
-u ('liirago, bankininkais. Ši- 

prir 
pas- 
gan-

Policija suareštavo Rav 
Manu, kurs buvo paliiiosuotns 
t»o itnntnka trž vugilinvimu-. 
Jis intariamaF nužudyme Ame 

’ ricnn Ezpress ('onųtany ko
lektoriam Affiidon.

J. Hanley. kuris matė už
puolimą ir nušovimų Aiuido- 
no, nuėjo detektivu biunin ir 
tenai Matui pažino iš dnugelio 
pik failu rių fotografijų.

Po nužudymo Aumiono 
lirijn suareštavo daugiau 
intarinmų žmonių.

Ameriean Expr<-> kompani
ją už gah*nžu«lžių susekimų 
{NUikyrė 1.000 <|ol. dovanų.

PLĖŠIKO DARBAS

1»ot neiškentė nepažymėjo*: 
vyrai čia ne diskusijoms su
šaukta.* surinkimas, o luinains 
pirkti.

Kun. Pr. Bučio jnu tuo lai
ku nebebuvo svetainėje.

Tautininkai nesiliovė tmk- 
dinti lianų pardavimą 
klausimais, iki žmonės 
ščiojo. /

Kur buvo gnlimn 
žmonių parduoti bonų 
liatą tūkstančių, 
vargiai pordavė 
šimtų dolierių.

Katalikui veikėjai, jus nie- 
katia nedarykite tautininkams 
taip, knip tautininkai padarė 
i .•uiti* To\vn of take. Jie pa
kenkė tautos reikalui 
partijos tikslai*. Nedora 
sekti jų pėdas.

Sausio IR <1., 1920 m. įvyko 
Raud. Krytaan* rėmėjų -UI 

skyriaus Misirinkmin*.
Pirmiausiai {Sduola* rapor

tas i* 1919 m. veikimo. Rapor
tas priimtas. Dctališka atskai
ta tiljn* vėliau “Drauge.*’ Iš 
raporto |>asiro<lė, kml muši) 
skyrius nesnaudė jicr praeitus 
motus.

Tnipgi jmt ši misi rinkimų 
prisirašė ir užsimokėjo nž 1920 
nt.

Po 2 dol.: P. S. Murbikn.
Po 1 dolierj aukavo šie; M. 

TamočnišienĄ IL Stojioiiaitė, 
M. Planėiunienė. A. Preskiutė, 
O. Kaščiukytė, M. Antanavičie
nė. M. Sutkienė. V. .Merockis. 
U. Bapka, J. Vedeckis, J. Bn- 
jarskas, K. Kišenaitė, A. Ki- 
šonaitė, P. Valaitė.-M. Bnčiutė. 
Pr. Valaitis, J. K i šonas, .L 
Borkelis E*. Andruskevicienė, 
.J. Genlžiunaa (jis kas mėnuo 
moka po$1.0U)t I'. (rortižiunas, 
M. Alaksviūruė. A. Mureika ir 
J. lsds'džinskftA

Viso $26.00.
Išsiųsta j (’mitni jmr šj *u- 

sirinkimą $42.48.
Valdvlm liko lieveik ta pati, 

išskyrus finansų raštininkų.
Pirm.—A. iGfcmas, vice- 

pinn.—A. Bąčvs, rašt.—Pr. .J. 
Paliulis, fin. rašt.—J. Kištmas. 
iid.—J. A. Be r kelis.

Vnldylta tinug triųso padėjo 
iki sutvėrė ir galutinai sutvar
kė šj skyrių. Garliė jiems.

Jaunutis.

50 MERGAIČIŲ.
Drl fabriko darbo; $16 00 j na- 

vaite mokinantis; $20 iki $23 nuo 
xtukio dirbant.

Ameriean Insulntcd Wirc & 
Cnble Co., 

954 W. 21«t Street.

Svarbios Prakalbos
-: llmfia >

TOWX <»F I-tKi: I.1KT. MSX1ltNIKV KMi nAfi
PĖTNičiOJ, SAUSIO (JANUARY 30 D., 1920 M.

Blinstrupo Svetainėje, 4501 South Hermitage Avenue
Prausta 7 wel. l»kl»r liansa Veltui.

DMjbmlnkui T,'-rn,kit Juut* rupi ■»*«• *> Ir Malti pn*e-
rintl lai ntBilnnkyklte nnt Alų prakalbų o lActmle apie tai vtak) Ir 
dali* ko naujo dualtinoaite.

SirdlnKal kvleCta vt»iM U M. H. KoMrTrTAR.

Geriausia* būdau paaiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvon Pašto 
ženklai (merkta,) kurion yra atvežto* ii Lirtuvos, kad amerikiečiai nu- 
aiplrkę gnlčtų nn*i»prti Miviomncm* netik drl laiški), bet ir didesne su
mą. piuicu virtoje. -. - - . ----- — —~

Kakvioia* perkantis Lietuvos Pašte ženklų nemariau kaip ui 5 auk^ 
ūnu» ($1.25) gauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kartu au 
Pašto ženklai*, Lietuvos Valdžia pakeiti gyvai* pinigais, Pašto n rita 
Udinė* Motyve. . .

Paštužcnklūii yra šitokių kainų: po 10, 15, 20. 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi )>o 3 ir po 5 auludatM virai*. <100 skatikų atidaro auksini}). 
Pantiduuda po 25 reniu* už auksiną.

Lictuvo* Pašto ženklai panarino* tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip u? t icuų dulkrj markių ncaiunčiame.

Reikalaukite viri imuosi' Tauto* Fondo skyrinosc arba pu* ccnim sek
retorių,

Ateinantį pavasarį gyvulių 
skerdyklų darbininkai, jei jų 
didžiuma gorės, gnlės eiti vie
na valanda auk*čiau į darbų ir 
vienu vnlnndn anksčiau iš 
darbo.

Tokią sugestijų paskeltu- 
Swifl A Co. prezidentas, ta»- 
uiH F. Swift.

Jis sako, knd tai atmainai 
iifreikiilingii* joks įstatynuui 
Ne* tu* priguli nuo pačių <lnr- 
bininkų noro. Jei didžiuma dar 
Liniukų pmorės to* atmainos 
skerdyklų kompanijos mielai 
sutiks. Nes tas bus naudinga 
imtiems darbininkams.

Jgalujiuuu ir vizos kitos 
Lietuvos taisvės Paskolai 
reikalingo* po|M*roH su nuro
dymais jau parėjo iš New 
Yorko šv. Jurgio parapijos 
stočiai. Kad galėtų kuovrikiau 
šiai prasidėti darbas visi iš
rinktosios valdylios nariai, 
veikėjai npKčmusieji pardavi 
nėti Imnus ir šiaip norintieji 
prie to darbo prisidėti krikš
čiony s-demok ratai kviečiami 
susirinkti pėtnyčioje 30 sau
sio 1920 m. 7:30 vakare j šv. 
Jurgio mokyklą.

Kviečia Pirmininkas.

NORTH SIDE
—

Labdaringosios Sąjungos 
balius 18 d. sausio šių metų 
nepaaisekė dėlto, kml mažai 
žmonių atsilankė, Išloimėjhmii 
neįvyko ir taj>o atidėti į ne
dalią 25 sausio. Bet ir antru 
kartu Žmonių -tiairinko mažai. 
y««Įa.jn noi i&rinlc.
tieji atstovai. »

Dalmr sutari* šaukti visus 
ant 1 vasario dienos. Kas ne 
įvyko 18 ir 25 sausio, tas turi 
įvykti dabar, nes yrn galutina* 
šaukimas. Mvl<IŽiame suseiti 
Šv. Mykolo* parapijoj svetai
nėn 4 valanda pn pietų nedė
liojo 1 vasario. Tą diena taps 
užbaigta* bnzjirns. Kurie turi
te kokius diegtus atsineškite.

A. Nausėda.

REIKALINGI.
Vyrai •rslly •ortuuti; fller* traun*- I 

ter* ir pairuti teberia] 41rbU luiubar j 
y ardoj: darbai sari jHudorj* lr.*rr«M i 
ul*oe. AtalAaukitr prie Lincoln Gatve* 
vartų Ir reikalaukite >ar<loe aupertn- 
lendent.

Krltrnrd Hlare Iauubcr Comnan, 
3131 So. Llnvuln Mrrvi. <T*ic*go. ,

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
“DRAUGE.”

-tnt kampo Benryn ir Ber- 
n«nl gnl. nežinomus piktadaris 

rniVar* n*vwinV> \(in.
nie Wliittlv*ay, 29 metu 
lt, gyvenančių po num.

;L- Foricr avė.
Užpuoliko- moteriškę par

bloškė, atėmė laikrodėlį ir $6 
ir pražuvo.

Pirmiau toje apylinkėje to
pai budu buvo užpulta ir 

15 metų mergaitė Gertrude

Paryžius, sausio 25.
•*••• Į**" *>«««*tm tt A —fa**^aoo • S^M*» • t M*U*>^ •« aAKASMA*

tiko* pakraščių klausimo tu
rėjo talkininkams atsakyti 
praeitą savaitę. Bet pareika
lauta prailginimo laiko.

Anglijos ir Prancūzijos vy
riausybė* jugoslaviams tad 
pridėjo dar tris dienos.

KARRS TAUPY-
ŽENKLELIUS (W.S5.).

f«*»4v*v(t w*sa I Av*/w>• • »$• • ***■ * O*»y** tai ■ * » >

atsilankyti turėrinų. daug svar 
Irių reikalų.

Nuoširdžiai kviečia
Valdyba.

Mum* rniiuiiinroa prityrę tr nepri
tyrę merrtn<« dirbti rarav visatoj

IVttyr* mrmnie gali uMirbti nuo 
Muko piiitnaa. Pr»<W»m wu>»
mokame «<-ra alga raokellm W
kaip Uk tkmokat#. Lmrbn rabs*** la
bai r«ro« Gera t ra—Įinrearlja I* vi
sa tf-vlių nurata. Gura* nvlamtoa tr 
pure dieno* Fu baloj. AtaUauklt*

rta-»o * or**® -"Tr*? r”
81— X.

KitasLaivaSrengiamasLietUVOfl
Gavę žinių iš Lietuvos, knd jau siuntiniai kurie mu*ų pir

miau buvo :>«siųHii jau yra tavežiuojami po Lietuva, dabar r»n- 
gūuni kita liti v* kuri* išris Vasario mėneaije. Norintieji siųsti 
ant to laivo turėtų kreipties prie musų informacijų. Siunti
niai vuu turi būti m ų uis RiMtsnon pristatyti nevėliau* Vasurio 
iii d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Str., Boston. Mass.

s..——........... ..

Skaitykit ir Platinkit “Draugą
I

piDŽUUSII Į lETUVlSK* KRAUTUVĘ nHICA6OJE

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAEO
Musų krautuvė—viena Iš didžiausių Cbicagole
Parduodame už žemiaurių kainų, kur kitur taip negausi. 

Msfinėlią laiškam* drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
noa mario*. Užlaikėm visokius laikrodžius, kodus, žitubi- 
tuu* if deimantiniu*; gramafuuu* lietu vilkai* rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prumžkų iJdir- 
braėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių ūk reikia. Dir
bame visokius ženklu* draugystėm*, taisome laikrodžius ir 
muriksliara* instrumentu* atsakančiai

Steponas P. Kazlavvski
So. ASHLAND A VĖL UHIGAGO, ILL
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