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Estonija Susitaikė Su 
Bolševikais

'olčakas gyvas; bus teisiamas
- f bolševikų
ESTONIJA SU BOLŠEVI 
KAIS PATVIRTINO TAI

KOS SUTARTI.
.---------- ~

Apie tai pranešama iš 
Maskvos.

-----------f
LENKAMS NUOŽIURON NE 

PAVESTAS REVELIO 
UOSTAS.

Tad jie atsisakė atakuoti 
8Mi>»

UKRAINAI REIKALAUJA 
TALKININKŲ PA- 

GELBOS.

Talkininkai, remdami Deni 
kiną, tik likvoja pini-

Vienna. vaa. X — Ukrainą 
misija čiu apeliavo į talkinin
ku,;. kad šitie jmgvlliėhi dntar 
ukrainų armijos generolui l’a-

LIETUVI REIKALAUJA
IPĖDOS.

ANGLAI SUĖMĖ AIRIUS 
TARYBININKUS. Talkininkai Taikinsis Su

Londonas, vas. 3.—Bevieliu 
telegrafu iš Maskvos pranešta, 
jog vilku r ryte talševikai pa
galiau* padarę taikų au Esto
nija. Estonijos ir sovietą Rusi
jos atstovai pu-iruW po taikos | 
sutartimi.

Londonas, vas. 3.—Bolševi
kų atstovai Dorpate pranešė, 
jog tanki ja pertraukusi savo 
mHit&rinį prisiruošimų prieš 
Kurija. Lenkai, sako, norėję 
vienu žygiu užpulti Maskvą ir 
Petrogradą.

tankai tuos savo pienus, sa- 
KOLČAKAS BUS TEISIA ’ko bolševikų atstovai, atmai

nę. nes Livonija, “pasiremiant 
‘taikos sntarthni . ______
kais,” atšaukė savo pažadėji
mą lenkų n nežiurau pavesti 
savo armijų ir Ilevelio uostų.

(Aną dieną depešąjr iš 
Varšuvos praneštu, kad len- 
k ų vyriausybė iNiskelhuri 
kelių metų atsarginių karei
vių mobilizacijų. Tas tujėjo 
raikšti, knd lenkni taisosi 
ginties nuo bolševikų. To
liaus. raikia žinoti ir tas, 
kad Livonija priguli Latvi
jai ir talšrvikni su Iditvija 
nepndnrę taikos. Matyt, čia 
telegramoje virtoje Livoni
jos norėta pasakyti !>>tnni- 

' ja).

MAS BOLŠEVIKŲ

O gal jis busiąs paimtas 
Maskvon.

vvlcnko, kuris jiaėmė thlessą. 
t Lų. Puvlvitko kovoja jirit-š 
talševikų* ir jam pagelta tuo
jau* reikalinga.

Misija sako, jog Anglija su 
gen. Denikinu kovai priei bol- 
ri-vikus išeikvojo pusę mili
jardo dolierių. Tuo tarpu Uk
rainai įveikti bolševikus butų 
užtekę mažų sumų, l’ž tas su
ma* butų buvę pristatyta uk- 
rainamA vaistų prieis šiltinę. 
Lutų buvę jNtgelbėta vulstie-, 
čiam* žemdirbystėje ir tuomet; 
bota-vikizinas nebūtų buvęs; 
toks baisus, knip jis yra šian 
<lie.

Nori atgauti nelaisvius.

Misija pranešė, jog 8d,Otri, 
nkrninn karė* nelaisvių yra; 

*U Imlfievl-lr« ittLuJvji- ii -u,(nAi nitui.

—
Berlynas, va*. 3. — Iš Tilžė* 

latkrnščim Lika! Anze^vr.

riausybė pasiuntus nngflčian- 
riųjai talkininkų tarytai įimtų.

Notoje pnŽĮinima taktas, 
jog Klaipėdos apskritys pagu
liau* patekę* lietuvių rankos- 
na ir Lietuva šiandie turi mm- 
dotiea pačiu Klaipėdos uostu.

Be to. Livluvos vvrinnsvla*• • 
jukinusia talkininkų leidimo 
jiratiesti geležinkelį iš Klaipė
dos Didžiojuu Lietuvon.

PRAMATOMA NAUJA
I

Londonas, vas. 3. — Adria- 
fikos jure* pakraščiais renka
si nauji kan - debesys. Tuo*

Nesiliauja persekiojimai 
Airijoje.

nubUi*** v* •’
.ludituiliu*.- vuldžio* įsakymu 
iria netikėtai užkluptu ir -i»nr- 
eštuota dauirvli* žymesnių 
Siun-frinerių. Suuraštnotų tar
pe yru septyni sinn- 
•feinerini. pastaraisiais lai- 

i kui* išrinkti mie*lo Dublino
• tarybon.

TarvlH»n ineinu kuone viri 
sinn-f<‘ineriiii. Anglijos vvn»«- 
nylw< Airijbje rinkimų metu ti
kėjosi kokiu nors atmainų. 
Ik-t jmsirodė. kad žmonės tik
rai ]Niramia sinn-feinerius. ko
votojus už šalie* neprikluuso- 
niybę-

Aną dienų įvyko atidaryma* 
miesto turylNi- susirinkimo. 
Ant busto išskleistu airių vė-

■■■■ii

l aikai kelią pravesią lenkai
' -L •

LENKUS TAIKON PASTŲ I 
MIA ANGLIJA.

Londonas, vn*. X—Laikraž-į 
tis Daily Mnjt gavo dc-peSą 
vieno Manchurijos miesto, at- 
riraiidtuiėio pirutažiais tarpe; 
Si berijo* ir Šiaurinės Kinijos.

D*pešoje <akoma. knd bolše-' 
vikni Irkucke sudarę tribunolų 
teisti nelaisvėje laikomų admi
rolų Kolčrtką, buvusį Liberijos 
ir visų rusų vcTdžins uugščiau- 
*ią valdininką.

Pasakojama, jog rytinėj Si- 
tarijoj jMikilę* įsitikinimas, 
knd, matyt, admirolas Kolča- 
kns buriąs išgutantas Maskvuh 
ir tenai teisiama* augštosmiam 
talševikų teisme.

PAKILŲ BOLŠEVIKAI 
TRANSKAUKAZIJOJ

LENKAI BUOSI BOLŠEVI
KŲ UŽPUOLIMO.

Tiflisas ir Kutaisas jų 
rankose.

Varta va, va*. X—Lenką ka- 
rė> oBsati paskelbė, kad bolše- ] 
vikni koncentruoją sknitlingą ] 
kariuomenę šiauriuose nuo I 
Dauguvos.

Tin iau* tankai, anot karė* 
ofiso, tailševikam* neduodą 
kvnrcnlruoUr*. Izmkni taip 
smarkiai užjmldinėją talševi- 
ku*, kml tiriu* nesama taiko 
pravesti savu ptanu*.

č’ia tvirtinama, knd tailševi- 
kai kareivius kohivntrnoją su i 
tikšta Užpulti lenku*, pilirio-įkąrą Brauk i yno vienam *uri- 
vu*ju* .Rusijtuu . - ^inkuiM* kulta-dama* kaita tai- 
gj___ _ . —_______ _____ .nu ii vynu sekretoriau* asistentas

Frankiin D. Roo«evrll. prisi
pažino pasielgę* j»rita įstaty
mas knbmėt^karčs pradžioje 
jis ta kongreso žinios ir leidi- 

|tno laivyno reikalams išleidęs
Vaknr ryte, vasario 2, Cbira-j40 milijonų dol. 

gu* uuiversUele semmograiae į 
užregistravo mnnrkų jĮemės 
drebėjimą. DrtdM»jiinas su per- asistentas.

“IZ1__ .-t’" - *•uuuMvuii- «ę*«-*r nm> 
85X) ryto. .

Jr NVashingtone tuo pačiu gr«*n leidimo ir nieko neri- 
taiku -murkus iemta- dn-bėji-įklausę* tšleidCau 4V milijonų 
»w* užregistruota. Drvličjimas, • dolierių supirkti annotas.” 
sakomą, įvykę* nž kokių 3,000! Reiškia, sekretoriau* nris- 

mylių auu IVaskuHg-, tentas hvr* im-teigė m-ivgnliiu. 
tfnu. . ; bet gerai padarė. Kiek vėliau

SMARKUS ŽEMĖS
DREBĖJIMAS.

Pateko misija.

Lenkų užsienių reikalų 
ni.-trris Patek aplankė tali’- 
ninkų autoritetus ir pmnej» 

Gaida jiem., kaip tai- didis tankiju 
grūmoja juivojus nuo talšėvi- 
kų sii ateinančiu pavasariu.

Iš pirmesnių pranešimų jau 
buvo žiiionut. kad talševikai 
rengtųsi atsisukti prieš lenkus 
ir šituos sutruškinti.

Patek tai visa praneš*’1 
kininkam.- ir pareikalavo 
gelis*.

Tečiaus anot Ntarning l*o*t, 
Anglija alsi-akė duoti Len
kam* kokių nors jjagrfhą. !*n 
šito imtasi tartie* taikus klan- 

jsime. Nes negaunant talkinin
kų pageltas, nėra ko laukti.

Prancūzų nuomonė.

Anglija pageidauju taikos.

Londonas, vas. 3. — <’ 
jHitvirtinaiičių žinių, jog lenkų 
vyrinusyl*'. talkininkų pure- 
minimi, uptarfa bolševikų pa-: 
siųlytų laiką.

Bolševikai lenkam* taiką 
pnsiųlė bevieliu .telegrafu pra
eitų savaitę. Po tuo pnsiųlv-' 
mu jHisirašę Leninu*, kaipo 
premjeram Tchitclierin. kaipo 
užsienių reikalų komisaras, ir 
Trockis, karės komisarus.

Tame jin.riųiyinc lwi|ševikni 
pareiškė, jog butų laikas len
kams draugiškai susitaikinti 
su sovietų Kurija. Nes pastaro
ji jau keli* kartu*, sako, pri- 
jMižinusi Lenkijtii ncjii'iklauso- 
tuvi*;.

tamkų užsienių reikalų mi-i 
nisloris Patek (ne Piųtek) 
anądien viešėjo lx»ndone. Tu
rėjo konferenciją su premjeru; ___
Lloyd tieorgv. Paskui išvažia--kelių talkininkams. , ‘

• vonamo. B»«t buvusio prancūzų.jmjjps.
Talkininkai linksta talkon. j<‘r<» Briando laikraštyj Ertaft 
.. ... rašoma, jog Anglija tikrai no
ria atamm vrn manoma. . , ..., . . , . ’ . . n taiko* su talševikai*. Angti-

knd lenkai yra priversti tai- . .... ...... . „ , . J« tiesioginiu keliu nedrūta
kuities *u talsevikm*. ir tai 
taikai, talkininkai visai ne- 
prieštnriauja. f

Bet šiandie daryti išvada* 
apir galimą taikų luitų lyg 
Įjcrark*toka. Tjiip tx-nt tvirti

em- <’ui Lenkijos pasiuntiny*

•juivojų. Sako. ka,. nutarta, ta* . ...
Siipielm sako, iiiinisteris Pa

tek iškeliavo Varšuvon. Jis to
limi apie *-avo konferencijų *u 
, Anglijo* premjeru praneš sei. 

< L.- r ... t__t_

tai- 
l»n-

Jinva. Anglų valdžia nei neįuė- 
Įgiuo prnšuiinii vėliavą. Sakėj 
vėliava išskleista Ik- jos auto
riteto. Ir todėl toksai durta* 
ignoruojamas.

debesius mėgino prašalinti tal
kininkai. Bet nepavyko tas 
jiailnryti. 
. Apturima žinių, knd vffcoj 

Jugoslavijoj daromos pr:;-- 
Italiją demon-tnu-ijos. Euro- 

Ipos diplomatai tvirtina, kud
Jei talkininkai tuos visus įtos denionstrncijo* jtasibaigs 

nelaisvins veikiai pristaritų (nauja kare, fiiuo kartu Jugo*. 
Odesson. juos ajiginkluotų, i tavi jo* su Italija, 
parūpintų jit-m.- aiiiunit-ijo* ir j Talkininkai galutinu savo 
vioakioM karas imilžtagos. su nusprendimu iUamM miestą 
jmvn^nu—talševikai bntų į- Piuni(1 arba

sugrąžinti .Ligosbivijai. Fiume
TU-t jei talkininkai mėgintų;pasiliks trintų sąjungos žinv-

- ’ *
Bet užuot Finui,, talkinin

kai Italijai paskprė svarbius 
Adriatiko* pakraščiu* pietuo
se nuo Fiume. Tie jmkraščiai 
priguli Jugoslavijai.

Taigi, talkininkai svetimas 
teritorija* paskiršto kam jai- 
tinknma. Ir tas drumsčia pasan . .. . ..
lio ramybę. Nes pradėta knrė Į turi bnt atliktu. Bet visai ki- 
negnlėtų nepmrihaigti siauram! 
rate.

AUSTRIJA PA8ISKOLINO 
PINIGŲ.

veikti.

Vienna, va.*, 3. — Austrijos 
i vyriausybė Olandijoje paris- 
kolino JO milijonų florinų, pa
skola apdrausta tatakos mo- 
nnpoliu. *

Kirk žinoma, prancūzai to
li gražu nesutinka, kad Lenki
ja taikiniusi rn bolševikai* ir 
tukino bndu pravertų tnikon

siųsti savo karinomenėa Rusi-'boję, 
jenų nekuomet nebūtų jokio 
pavykinto. Kadangi Bosijo* ir 
Ukrainos vataiiočini neremtų 
svetimšalių kareivių.

Nori, kad butų panaikinta 
blokada.

Pagaliau* ukrainų misija 
reikalu uju. kad talkininkai pa
naikintų blokadą npiink Uk
rainą. Ypač butų geistina, 
liud Anglija ir Prancūzija Uk
rainai pristatytų vaistų nuo 
Riitinės- ir mfluenzos.

Misija sako, kad iei lenkai 
užimtų rytų frontų, gi tikrai-

Rymas, vas. 3. — Šventasis 
Tėvas rkskoinuniknvo visus 
tuos Čekijos kunigus, katrie 
ten. pasivadinę kokiais tais 
rrfoniuitoriais, įsteigė tautinę 
bažnyčių.

Pusi r m ta, jog Anglija mažiJ 
'atkreipia dotuos j grūmojau! i j 
i » c, . . . •

tnip tas klansuiuu atrodo Jn- 
gnslavijai. ,

Londonas, vaši 3.—Pranešta, 
knd talševikui sukilę Tifltae ir 
Kutuise, Transknukazi joj. Su- nai pietų, tuomet nuo bolše vi - 
koma, abudu miestu esą bolše- 
viki; rankose.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
€«*>•<, b. 1

PASISAKO. KĄ GERA 
ATLIKUS.

Gerai padaręs elgdamasis 
priei įstatymus.

kų butų išgelbėtos lx>nkija, 
Čeko-Slovnkija, Ungarijn ir 
Rnnmniia.

| _ ________________
BELGIJA SAVO RANKOS

NA NORI GAUTI HOLL
• WEGĄ.

New York. vas. 3.—Anę va-

“Per du m v nesi u nno paskel
bimo kares,” sakė sekretoriaus 

“ partebėjnu, knd

i
KYseue 5o i cam <;o 
OUT vJtTH -rtAC tSOHi 

ANP HAVS A, 
6000 -TIMt'

inui. Ir tik nuo jiutie* lenkų • 
H-imo prigulės, ar Lenkija ta
ri palinkti tnikon., .

Manomu, kad’jmlinkš.
Nes laikraštis Morning Post 

praneša, jog h-nknrn* nėra ki
tokio išėjimo.

•to daryti. Tad pinn save* tal
kon stumia lenkus, Kuomet 
lenkai praves kelių, npie taiką 
tuomet drąsiau jiagalvos An
glija ir kitn> joj* talkininkes.

Ta* pat įnik rašt i* pareiškiu, 
kml taikos tikslais talkininkai 
sutikę ir blokadų panaikinti. 
Nr* ta blokada dauginu kenkė 
j mt imis talkininkam*, knip 
Rusijos talšvvikmua.

Prancūzų ir italų sferose 
Paryžiuje nuomuniaujama, kad 
sekančioj talkininku pranijerr 
konferencijoj lx>ndunr Angli 
jo* premjeras Lloyd Gcorg* 
pasiųlvs daryli taiką *n rust, 
bolševikais.

VJH'' 1 HAVC 
i O OO^CCTlOM 
O.TtVST AT AU 

tOORt EBJtnUEO
To (T 1 4——-

AUSTRIJA NENORI ISDUO '

1

pilną teisę.

TI BELĄ KUN.
dur smarkauja. Nedaug žmn. 
niy suserga. Bet priribijolnn 
kad ji neimtų aršiau «wu-t< 
Ne* žmonės pavargę taip, 
neturima vieko atrilniE* 
prieš tokia* liga*.

Parėdyta dozrnL-ktuoil virtis
• • • a • a *

Sakoma, jis bus pasiųstas lėk- 
• tuvu Rusijon.

ė
Anglija — admirolą Tirpitaą.
‘•< : u 1,

Paryžius. vn« 8; — l^itkTR*-' 
ji* Matin jiraneša, kad be rišo*1 
eilės paskelbtų vokiečių, knt- 
rnb* talkininkai nusprendė; 
trinti už prasižengimus knrė*' 

Įmetu, Belgija nuo savcg dar 
pareikalausianti V’okietijo* jai 
iššluoti luivusį kanclirrį vnn

**♦******••« * •* * 0•
Anglija-gi pareik ai nusiauti 

išduoti buvusį Vokieti jo* ka
rė* laivmo mlnirteri admim-t 

buvusio kaizerio Minų Oskarų.
■ '■ ------------ — -------- ----------------------------------------

ORAS
-——

uuvymt. ,Q von Tirpitx |r kihlh> inė,nn<j
knip reikiant ir todėl ta kon- 

l_ » ■>.- • , *

ha pasRyra reikalingus

VASARIŲ 3. 1920 M.

tiimro.—BJarhiip aj

Vienna, vns. 3. — žinomas
T’ngnrijos IvrorElų taiševikų __ r
vu<ta BeU Kūjį »u kitai* tri- -kiirius, vaistinr* tunii 

savo draugais susirgo. Jie ®tvirns ligi 9dX> vakare. Visos 
visi k'dūri paimti iš Knrlstein šokiams uždaromo* nnk- 
ir perkelti 1-aked ligoninėn. Įsčinu. j kratančių juivc^udų 

• teatru* ileidžiania nprihnnfne
Buriąs pasiųstas Rus jo n. .,kHj(|illh imoniŲ, 

l'ngarijos vyriau*yV<* j"’* 
septynis kartus reikalavo Aus
trija. išduoti k.rarįla bolševi
ką Holu Kun.

Pirmini! Austrija buvo jau 
nnlnikn*5 išitonfi 55 P«>1 V«««* ----- - - — 
met šiandie Vngarija pakelda
ma monarchija, nutartu jo nr- 
išduoti. tat pasiųsti Rusijon.

Sakomu, kuomet Reln Kun 
jiasveikriąs. tuomet ji* lėktuvu 
busią* pasiųstas Rusijon, jri 
kitokiomis priemonėmis nebus

ŠIANDIE REGISTRĄ
VIMįSIS.

Visi Chicagos piliečiai, vyrai 
• ir moterys, katrie nuo praeita 
registru vinimi permainė savo 

j gyvenimo virtas, šiandie tori 
regisiniotie< jrtrriri dalyvau

ju balsavimuose rmkant alder-

Viemiojc influenza nelabai
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Lietuvių Katalikų v iauumeuei
‘‘DRAUGAS 
raaorrMDvsros s am 

anc.toru ik vsmi >v/a- 

avv. v ai xr.

■=

PM Mrt*
' f*r**uK>«r*ta ar-iuuK l*A*. x.g Lai- 
ku IM uKr*»r=r e-re^* *•
M* N*«)« M»t*. Norint porauiarU 
Iflrit rtaada rothia *e«M*U ir ***** 
**r»— i Puuasi r«n*u»i* *u«tl .lp,r 
luti kroac.r ar aaprraa "MuitJ Or
ia * arbo |d*4aat pi*l<iM | r**l»- 
truot* lal*k*

“Draugai PabE&hioi Co. 
18H W. 46th St Chscago, DL

net gali perumeali pnt vo- 
kiriių. ne* ir taip vokiškai ka! 
hanrių prieš karę t«n buvo 90 
nuošuniių gyventųjų.

Miderand’as jau dabar no- 
begubernaturiųs atkariautų 
provincijų, o Prancūzijos mi- 
ni.Mrų pirmininką*. Zinoru* 
spėja, kad jam Alzacijoa ir Lo- 
toringijo* prijungimas prie 
Prancūzijos labiau rupi negu 
antiklerikalizmas. Dėlto sako- 
ma. kad Millerand’as utiuiuji- 
muh Prancūzijos antikių* *e 
popeiium ir atstatysiųs katali
kišku* teologijos fakultetu* 

’pne valdiškų Pran> uxijo» uni
versitetų, kad vi«oo*e hutų

Vargu bu- taip kaip epeja i 
tn*. n-.- antiklerikalizmas jau! 
zana aiškiai ir gaaa tankiai 
jmrod* viaoor tautose. tik len-. 
ku» i Skiriant, kad tauto** m ! 
kalu.* maliau hnuųcma ui ea-1 
vo partijos aklų kunigų ne*py
kau tų

ik ab. jo ir aus* v barusieji 
atstovai Europoje kun. Jonas 
žibu* ir kua. Dr Vincas Bar 
teška šiam s—tarnai rrus tara* 
kų parrikMų driei įgaliojimų, 

buvome davę 
ir tikri ų. <lel«i karių juodu eta- 
ojc siuntę. . J

Dažnai u.uaų jar;«- pa»t et H - 
me j atvnujitn—, kad dabaru 
iu* kntalikų sutaorgnniiavnna* 
yra silpnas, ir ku<l niūrų žmo 
ne*. net ir <ta*ngi .!<>-. lengvai

Svarbu* lietuvių katalikų 
centrai ų •rraimaeijų ir kolo
nijų atstovų savai 19 mina** 
Pittsburgfe. Pa., vasario 10—11 
dd., jau visai arti ir todėl tų
kolonijų lietuviai, kurte savo kuriuo* jimdvMMi 
mieste dar n.ouorganiMvo Ka i 
tulikų Centro, sujungto sa vi 
»a Amcr. Lietuvių Katalikų 
Federacija, tun sukrusti, kad 
tų vielini Centrų greitu laiku 
įkartų ir atstovų Tarybos su> ‘ 
važiaviman pasiųstų.

Jei negali viaos, bent to*, ku-. pasiduoda Isigran imu apgau- 
n«s gali. Katalikų draunjt* Unjneiu* priva^ii _

:«*ikianėi

dn išeit n spaites arui unm įmunki j

Sienini! ‘OftiitilKilutaiMS *
Kalendami poušaa grąžo* Pinooju 1—tavo* Prdu- • 

<hmtu A. Smetonas, pavvdula*. Kaktdonuje yra požymė- • 
to* dūmu* i«a»nrukų ir šventaų. 8

Kehutdoriau* Kama .................................................. 25c 8

Kas pririųs " Draugo” prenumeratų metams, arba B 
ju»e« mėty. <ana Kalendorių Dovanai. e

Didėja Katalikiškų 
Universitetų 

Skaičius.

Montrealio Univer
sitetas.

*

uni-Pmdživj*- visi Europo* 
vmūtetai buvo katalikiški. II-Į 
garniu vieni liko jme prote* 
tautų, kiti tapo |ni*iamaniški. 
Uuti maišyti. Prieš didžioeio- 
kare* pradžių l’rar»cwuj<>j- 
tmvu'penki kaiaiikiški uniser 
sitet*. Ryme try*. Austrijoje 
viena*. Š veicari jujr vienas.
Belgijoje virusui. Airijoje vie
nas. Amerikoje try* dideli Ir Į

ŽAahar po Kam Aiaarija to- • 
po atskirta nuo Vokietijų? iri 
pnkrrgts prie Pranruiijos. Al į 
sacijus sastme yra imrrta- 
Slra*įhurE Jame senui būvu 

^universitetą.*. Kilu tat klnusi- 
\. mn* koki* ji* bu* |io pisDOti- 

aais. t*rancuxij<>- vyriausybė' 
buvo paskyrusi p. MiHerand'i) 
gubernaionauti A)xacijuji« 
Jani tat aUrjo *u*idurti *u vi« 1 
tiaiai* klausiniai* ir y |Mdmga> 
*u bSruM-burgu universitetu 
Tame jau buvo katalikiškus 
teohigijis* fakulieta* Kliokiau 
aiuia*. ar tų fakultetų |«liktu 
ar panaikinti taip, kaip yru 
puuukiuti teologija* fakulta 
-tai prie vi*ų Praucozij<»- valj 
Hybinių umvrr»itefų.

Mtlh-rand’a* nėra katalikas. 
Prieš pirmų kart Injuiant tui- 

/nistm jis išstojo iš sorijnltstų 
partijo*. Tai gulima suprasti, 
kokia* vra jo pažiuro* Tapę* j 
Eixanj<»* ir lx>taringij«>« gu- 

• berastom!m ji* atsilankė taip
gi į Stras-sburgo universitetų. 

’ Čia j, pasitiko kataliklMroido* 
i Rentomuh fakulteto liekana* 

kuu. Mu-dlrr. Ta* savo |»ra 
kali* >je išdvji* pnrža*!:-. drl 
knnu trU<*'*i*aiųg muvrrsitrt.- 
tari likti* kaia'idūšhos io* tam 

. iogiju.* takuiteta*. MlBrrand*** 
JiripaLoo tų pnefatočių 
bų Fakultetas hk<»*i. 
muiertiteim yra «iabar 
cw; vaidxu» <• *ouu« 
■M* nori kituo*r penkiolikoje 
>BiWT.*lt« tų teologijos f ak u! 
tatai yra panaikinti Pranrn-

Dalai r yra -kirminu* tarp 
Strassliurgn untrer*ltetn ir 
tnrp kif»| vnlddkn Prnnnirijo- 
untvvrMtrtų. Prancūzijoje bu
vo iki šiol p«nki katalikiški 
nDivenitrlai mic*l tiose: Pary 

/ bu>. Lille. Augvrs Lyon ir j 
TouJoum- Bet tiem* universi 
trtaui* vabižia Dūduodavo ori 

įįy ahatiko. Tai-gi dabai iškyla 
suakur klauuima*. kodėl ta D* 
lygybė tarp nnivrr*it*<ų*

Liberalų vbMžm Fraacugyo- 
pamikiMų

nų.
, !s«g*w ***kaiUiuoK kad Amr a 
rtka aat kare* išdėjo 15 nuo ■ 
šimtį viro savo turto. Kupra* ■ 
kde ir įidtemvkite gerai, kad ■ 
Amerika ant karo* ihlėjo !.k • 
dolierių nuo kiekvieno šimto * 
muenų. kcAi tiži -ifcHkGMr o o B B o ■ ■ ■ ■ ■ ■ •■••• •
Jei muvnkonai gali išdėti 15 

nuošimtį savo turto karšė rei
kalam*. tai husite mum, |*a 
klausti, kiek tue* lietuviai tu
rime iš«iėti norėdami įsigyti 

‘sau laisvę ir tėvynei neprtgui 
rnvhę* Sakykite, kirk!

Zinuiiuu kati at»aky>ite kirk-

KARIŠKIU ŽODIS 
karta > **i*ilųjojimam*. Gir -! 

(mažiausia try*) trilrsnka a!- dėti balsų neitoar..’:ir <tabar
• *"***• WT TKeg, • H—r* ww «ra«**tų»ta Klm-<

borgtio suvariavuiMUi. ua* jmm •-> ,
Nėra rrikaki aifednU kaip k»H»-g» nasiiata—.- u noūnanttlt'* daugiau lieCaviam* turtu 

svarbu, kad al*b>iai* Imtų pa- ‘Ur r 'W! rim-jpadm. kad įsigyti laiat ii Dė
ty* šviesiau*: ir darbščiausi :u -larbimakn tų. kun* uehan pogulmybę. Kad Amerika* U 
lietuvių katalikų vedo-jai. A»-. parodyti arba pravedu j Urnai padėto tiktu tiek turte, 
ta* *ii*innlrim^» ture* t b f**1 gereei.) kt-lių^ be. kuris uesi ki« k anwriko*ai padėjo ant 
«varian> dalyku* ;>aM^tiuDgai rimčių . daly !*«>* karo*, tai butu didžiausia*
nuveikti, būtent: a) Reikes no- W»ti u beud®UR nauju* jslaty-įpa*iiv-numa*. _________

spręsti Udintrsni* likimą* tuu- 1 
*ų Informacijos Biuro W—h- niu* kelius —.-ti.
ingtone. b) Suorganizuoti nau
jų Ameriko* Lietuvių Katalikų 
Tarylių demokratiniai* imudm 
tais, nustatytai* | 
kongrese Woree*terrj. c) l)uo- 

Iti r* m tų paspiri: Iar<uv*o» Im 
uų kanųanijai. d) Padaryti 
reikalingas reforma* musų vt- 
dunrtaim* gyvenime, pasek- <‘|°* peikti, ar 
iumge*uiam tiijialdinėtojų at 
rėmimui nei nasomam darbut 
Lietuvai, e) Cžmegzu ir palai-

Jei amvrikuuai tumiaiai 200 
nulijardų turto padėjo 30 mi

tai. šriex**ai protai yra ftogej. dijardų, tai lietuviai teršiami 
_ —. I • ■ • • • * •«»#. ••••

»u> ap*var»tjta ir tuos gere*-i 
Daleliai..

daujaiui Pilta |pu-y inili>nia arim nOu milijo-
hurgbn mvAiiavnur, nors jie joti tun Padėti 75 milijonus.

. ir] 
dar lietinio —v<> mieste luta-| kiek viena* mokanti* praveniu* 
uk. rvntru u—atvėrė. Ne vy- skaitliuoti le»gv»- tai liskait-.

jastaraiui- ptaitų ii tų k«domjų. kūno*,Tai juk rkaitlinri panaio, 
J_  ‘_._3 —V" mieste kata-į kiekviena* mokanti* praeini
iiky n-r.iro ut—tvėrė. N — Lt«;“*—-----: —1 *1-1’-
riška bus. įmosr ii' i, vi*u»»-jbm*. Skaitliur* juk niekas ■ 
nw*n< • darbo stovint veikiau įšali užginčyti, jokiai* argu- 

r ka* hk*gtau. »>entai*, jokiai* išvedžuijiiiMU*.
pajuu*ka ui jų tnų*ų bei ]ta*t-1 T*t-gi jei m«s lietuviai dtto 
šventinių tume tiktai tiek, kiek m—nko

Tai. 1‘ntabnrgi- savažiavi um davė, tai turėtamr Mtdrti 
_______________ __________J f u mr. pnr taip rrarbaa- .iart> pa-aolai 73 milijonas iubvrįų. 

aukom* rinkti Su viena *avai j|jHuv<M darbo žnamrmi* dir Iveriaut naujų Taryi^ la*i Ib t Tūrtuva to m-roikalauja.
’a” bangiais nenuilstantį tvėrimo tvarkant Fe<tara< ikoostitu- Uriuvo* žmones Ir Itatavo* 
,Ur ;*iai:^ KriėUis t. Lurs. U. ta**—tune k-i*ta lik. ivahiito žino, kad amerikiečių

T*dri tmi AmenkMfaai i; kiknMj v
lurtovm Rzruųjų kamran ėja ui mo*ų rėvų Utį.
PnarjduR aiuais $24M ir | ir ųsuaiie “Kartikių
žodį” per t»MM tnetbs PrimųskiU $1.00 giuiite per irsis 
mėnesius. ,

LIETUVIŲ PREKYBOS BEMDBOVt
130 Trinant St.. leda Mass.

--------11

Ųuebec’o pronncijo* ir visos 
Katiado* »<M*tiiiė jau irana se
niai turėjo žymų universitetų, 
šia žiema jame įvyko gaisra* 
ir |*a<iar>- gana <iaug Ubniie*. 
lU-t tat tšrjo įstaigai ant nau 
d*>*. I*raie-uxiAkai, kalbantieji
Kai * gyventojai atkiėija : 
dama* į tų **' o pUaigų. su- 
orgaa.tav*. tam tikrų įu ti^i.<1n|_«^ša^

te suplaukė aukų 273 tukstan 
Am». dubaršų. ,
Kartų. a»> l»rMi»<nai via laba 
dooam tauta.

X<»r> Praminti ja įlaug turi 
vargt* p*» karei, nūn respubli
kos iždas blogiau negu tūlėm*, 
teėiaus prani-uių leapultlika 
ataiuntr gaustų dovanų kl<>i(t- 
realiu universitetui, ne* jame’ 
visi mokslai išguMutm praneš- j 
tų knllML Ųuehrr'o provincijo* 
iždą*, žinoma, taųi-gi |>arem* 
tų įstaigų. Yra viltie*, kad ir 
viso* Kanad<>* valdžia |«*kirs 

' žymis suraą tam paėtatn tikslui 
Tai gi pini gi m* Muntreabu 
universiteto rrįkala* jau kaip 
tr aprūpinta*. Aukos |w 23 tok 

Į stanėms dolierių dar n* |daa 
km. ne* Kanadoje yra turtingų 
pranemtų

Mr*nprali«> naivrrattrta* *u 
•įdeda ii devvmų skyrių. Ttu>- 
nn jis skinasi nuo Europos 
universitetų, kūne turi tik pen

ėki* arlui keturis skynu*. Ji* 
[ visai netun filuwfiji»a, litera 
tun, ir istorijos. Europos uni- 
v^rsitetuoM- tie dalykai stularo 
vieiuj skyrių.

Vienaip *ti Euru|iok univer
sitetai* ji* tnn teologijos, tei
sių ir tuedšt'tDOu skyrių* Vk-to-’ 
je gamtos ir inab-nmtiko* aky- 
nan« Montrealio universitetą* 
tun šešias skyriam* lygta* m*’ 
tykia*. Imteiit: Ii vaistų mok
slo. ar ha tarmacijo*. 2) <lantų 

. gydyu>s3į gyvulių gydymo ar 
.ba vrit-nuarij-»*. 1) įvairių in 
amertjus šakų arba pnhterhai- 
ka. 5) pirkly lx» mokslo ir 6) 
žemdirbystės įstaiga.

! ta skyrių *>,?*•*• matyti*., 
kad Muntrealm uuiveraitrlo 
pakraipa y ra žymiai linkusi 
prie mokslo šakų duoiianrių 
njš'iimpiaiiu) naudų. Tuoiutiš- 
kus dalykų ištyrimas jame ne- 
taip stiprus kaip praktiška*!*, 

f h noaotiJ« nei uteca*mw 
istorija Dera visai Nėra nei 
tecreUško gamtamoksliu, nei 
pr įklausant, ių jaui šakų, kaip 
astrooocaija. palroutalogija.

Matyt visa Ameriko* žemė 
Iiahiau rupumas 
fu muksį> daskUia T 
yra .Xiv.*iA>itt"'alsiau ui^»

-a. _ e * a* *

Tartu garbe* pranešu, kad |i>••• **• r .***’
H suvažtovunų {ia»ižadėjo at- iyvaaa ’itutaO akaithm pažaro nenori duoU, nenorės pa*k<*no- 

P ‘./vr ~g ti- Tokiem* batų gerai, kml 
Tartai* butų laisva ir nepri 
gutminga, tM«t jis nenori «k«- 
linti įgriuvai. Tai-gi Liutuvo* 
valdžia ir *ak*i:

— Jus, amerikiečiai lietu
viai, duokite, tai yra pa* kol in
kile bent septintų daij, Dur- 
Mptynis kartos mažiau sulig 
•aro turto, kiek amerikonai iš 

ne- leido ant karo. Skoknkit nor* 
tų mažų dntrif

Itahar pažian-kimc, kirk to* 
septinto* dalies bos. Jei mr* 
tiek norėtum** paskolinti, kirk 
auarikanai propomjsMliai 
lumkulino savu valdžiai, tai 
jau ntotemr. kad mums rrikMų 
I Lietuvos Laisvė* buaus eadv 
ti 75 millji«u*. Septinta dalis- 
gi liūs 10 milijonų ir pusė. Ital 
viso ko, de| lygumo skaitlinė*, 
tų pu«v s tu irsime.

Draiku ir =stė.‘

vykti ir luetuvoa valdžios al pų- ifrų norų katalikų veik*-, 
•im nė jjrvb. J«ar Vtieižii, tat- jų. kunigų ir«B*aulinių, 
ris Lietuvon valdžios lupomis į* Kun. J J. Jakaitis,
tnus prakalbės. | Fed Pirm.

ss

Lietuvių Turtai ir Paskola.

•var
m»r> 

i'ian 
Uu<>

(Ketūnų nunutų prakalbėlė.)
Lietuva—v ima iš turtingiau

sių šalių Tiem, luetuvujr Wrra 
anglie* ir r»l« be*, pačių reika
lingiausių daiktų, bet oi tai 
luetuvo* šerne begalo naši. Lie
tuva. anot aoserikuaų >pau 
dus. yra aruodu Bytiaėje Euro, 
pojr Tai gerai hnodanš ku
kai. lokiertai ar rusai kašraki- 
niaį visk# daro, kad tik jų pa 
grobti. Bet lietuviai, kentėję 
per tie k <iaug metų, daugiau 
nr|M*iduo*.

Sakome NEI’ASIIM OS drl- 
to. kad šiandie jau luetuva tu
ri *avo. valdžių, savo kariuo
mene, mivo tvarkų Lietuva jan 
yru Lama tr neprigulminga. 
Tik reikia (ų nrpriguhnybę pu 
laikyti, reikto atsiginti nuo 
presų. Na. © kad atpiginti, rei
kia kanuosome*.' o karinosn* 
h-» urlaikvma* lršurja «biug 
pinigų. Bet kam tai aiškinti, 
juk kiekviena* geriausiai tai 
.'upraato.

Lietuve* valdžia juk neturi 
pinigų. i*t» ji uk psmai sq*L 
orgaunavo. Lsetuvos žroote s 
moku gana dideliu* mokesčiu*, 
bet iškarto tiek sumokėti ne- 
rab. kiek reikia, tndr! reiks 
Hnga pa-daknlinli.

J-J M-l -J-. 'I-L -J ■■ ■ , „ »i

mokslo. Teėiaus Montrealio 
uiuversatvli yiui<-*uiiai u i«k- 
tmius yrn pildantieji aavo ti
kėjimų katalikai. Bukterin* y ra 
!___1___ _

I Sakom* |x»iak©linū, bet nuo 
ko! Lenkai vi««r agituoja, kad 
tik Siekas inuflM paskubi* 
Uootų. pran -OOi jiems pri 
grlb-ll. aiurrikosoi mų* Depą 
jj*L* ir nenori duoti, o angiai 

i tun šimtu* kiti reikalų. Kiek
vienam juk savi reikalai, sava 
politika daugi— rupi- Taigi

1 _j _ •__ - a* • w g__ ų *_rionintrii* -altina, kur Lirta- 
va gali Įia-.-kdmti. tai Am> - 
riko* lietuviai.

Rst ar turi pinigų Amerikou 
lietuviai. X 'td ntaaky*. kad 
tun. kiti—kad Hetuviai čia n- 
vargf. Tie**, kad Ameiiku* 
lietuviai ne nrilijonhr.ni. bet 
ji© pinigų turi gana įlaug. A- 
menkos vald/.ig vary dauu ugi- 
žarijų laike -avo pmkių Li- 
•___• __ • • n »1_ t.„ i ;<

riaų tunte. • Eets^-iai
tr tų faktų uiti ai uzrstške. 
Tuomi m*-* I tuviai galime pa- 
mlhlailivB I r kpakntsi S233L 
Ameriko* lietuviai tarime ma
žiausiai pa*f milijardo doUo- 
riij. arbs W» Sakome
tsažiatlrial * kad jnk 
ku apriuuty i^ luek lietuviai 
tun turtu. N labai daug sukly- 
rtuuie. je- įsakytuoi'*. kad A- 
mrriko* 1 • "ivib tanias riekta 
milijardų d :eri% Bei ka-1 bo
ti tikrai*, men tiktai kalbėsi- 
ibį , kad jie t ari pusę milijardo 
dubenų.

Apskritai nmtrikonni vra 
tris karta t ir0ngv*i>> Ajnari 
t--. *^72*. . wn mit;
dų. Tai ;■ upeivijn—b'ai ro 
skaitliarn* ir išeis, kad gryni 
at a»* r ik tnai iri* karto* tartin- 
grsni.

Amerika > *i> karų mrjų tik- 
Itai i* • tiktai drl

• Ud

!

•f.

! risi
norim laisvo* Lk-toro*. bet jri 
jos norim, tai ir turi—* taip 
daryti, kaip daro laisvų šalių 
žiuone*. Kų ainrrikuoai padare 
-i—i —t-r** 't ■«»« Kyri*!** 
padaryti dri Lsrfavo*. Jri mes 
tu nepadazyMiae. l*i aišku, 
kad mm laūtvės negalime tu
rėti- i .

Todėl visų lietuvių amerikiro 
tau tartų >5 unošiiuti* turi bū
ti įvesta* | Ltateva* Laisve* 
pmketa Ko* t© neitarr* k>« 
to nraoK * daryti, tai aiškn.1 
kad ta* nenori Lain-o* Uotu-Į 

vos. •
Kaip nutolę, taa mes nau| 

best liaujame. —< Ūktai *«Uu. 
protu, skaitldromu parodu—, i 
ka* turi būti psdari-ta. Jeigu j 
gi to bifiadnryrirTp’’ tn! rini 
kus pnriilury*:

0 (virtuvą neturės tš ko ui- 
laikvti karimi išriša, ataie Ua-

isstfis «r«us įmesto 

-biu laisvų kraštu. Alai ji« A- 
mrrifcoje valdydami |mnę mili
jardu turtu, o negalėjo savo 
kraštui padudiati nei dešimti**

Ir prieš tos meto arba* gau
nu pasakyti. Kg-g> atsakysi le 
ua:, kur kalia *kartiin« s ir sta 
tietika. Skaitlinių kalbų jalu

-r
Uetavi! Nmka* uobeka dau 

giau daryli, kmp tik pirkti Lie 
tusu* Laur*-* Paskola* būna* 
Pirkti ir kitus kalliinh, kad 
pirktų, lai nebūva lietuvio, 
kun* nebūtų |UM-mp* Lietums*, 
Eono lieut už lOOdnhortų.

Viri ilurbųn už Lirluro* Pa į 
rkulų! Visi į ©lira bonų pirkė-

Ny ATSIVERTIMAS.

A KABA T MVRRKtnrDMA i
i u* Jb *'-*b i**— • ■ **•
terūkė, kuri k—dienų atnato 
nmiua daržovių.' Nunešiau ra 

Užančių į įveČHj kamkan. kur 
1 Knvr* dw tm*sų rijais* *R«i ff 

jookėukg iš RyriM-Katahtal 
prietarų.’ Ijej* rytoj ateiti tai 

1 -onai bnbaų o pasijuoksime iš 
au, ato<> UMU iiuiuu m šuo Kla
ra. Mano vyras tani pritarti 
Atėjo ant ant—* dieno* segriė

SV. TĖVUI

t OP

Kai*

Me—

MtenuMie; taip ir Kasiadoje. 
iam > 
grne.jo

wtaa



klebono.I
pnonlUf prie paveikslų baž- I 

nvAinio r..;i-in i r..:,,!;. I

(Pabaiga uuq 2 ptud.) i
nele, pamotei savo stabdį, kurį 
jus. popežiniai. garbinate. Štai 
jis. Tų tardama padaviau jai 
rainučių. ‘ Tai mano rąžančių, 
tamsta, radai; tegul Dievą* 
tan»lai atlygina’ ir norėjo ei. 
t i, het aš nulaikiau jų. Palauk 
trnpuh. ar nexuuu. kad tai nuo.

Amerikoje
ATSIAAUKIMA8 J SO. 
OMAHOB LIETUVIUS

t

dėmė yra gnrhinti slubuaf ‘Beij 
na nogarbinn stabų,’ sušuko se
nutė supykusi Nnri juokiau, 
gailėdhinos joa, tardama: Turi 
skaityti Šie. Raštų, mario seur-1 
lę, u netluotis savo kunigams 
išnaudoti ir burU. Tuoniut se. 
na airė rinrijnokė ir tdrč": ‘KA-

imi 4uiąu apie eavu rrtigijų 
tiek, kiek reikia.’ Ir traukdama 
pirštai* rainučių taip tolinus 
kalinėjo: 'Štai pasakysiu, po- . 
nia, ko mokina rąžančius. Ma
tai, ponia, kryželį, kuomet j jį 
žiuri u, niųatau. Kad Jeaua nu 
imr’t* už mane ant kryžiaus, įnų 
atau apie J o visas žaizdas, ken
tėjimu* ir sakau: Saldus Jė
zau, saugok mane nuo nuodė
mių. kad neruatinčiau Tavęa. 
Ar ĮMinia turėdama paveikslų 
kokiu mylimu ašinėm? neuiylė- 
tumei jį taippat, kaip aš myliu 
tų kryželį! Daliar paveizėk, po
nia, į tų didesnį poterėlį ir tris 
niažesnms. Jie man sako, kad 
yra vienas tiktai Dievas, o Dir

P nui "Draugo’’ Skaitytojui 
Baltimorc. Md.

Mes aftkinann* dienraštyje 
jiktai apakrituH, ypač mokslo 
arba tautos klnurimus. Asme
nų ir pramonės bendrovių rei
kalu* paliekami* aprūpinti 
joms pačiom.-. Todėl ir Tamis- 
jiai su klausimais opi,. Liet, 
žemės Bankų patariame krvi-

i

voje trys Asmenys/
KiaUbėme jvn giliai tylėda

mi, o ji stipriu balsu kalbi'j o
toliaus: ‘Tikrai sakant, ra
šančius turi jM'iikioiikų paslaji-
čių &venč. Marijos garlw*i:
penkine linksmas, penkias so
pulingas ir penkias.garbingas.
Kuomet vaikščioju po itasnulj.

DRAUGAS

KRUTAMIPAVĖIKŠLO
LIETUVOS.

Brangus tėvynainiai:—
šiandie Lietuva reikalauju 

labili tini" pAfivibfo—i’iiFl daU- 
gybų priedų—apsupta ir spau
džiama ii visų pusių—ginasi iš ptis šiuo wlre.su J. Žilius 257 
paskntinių spėkų ir šaukia vi- jW. 71 rtr. Nev York. Su klau
sus savo vaikus jiasibkulimli Hpį0 prekybos ar Pra-

BUS RODOMI

80. Chicago.
Vasario 3-čia d., Tamaiauakio

Svet. 8801 Commeruial Avė.

Bndgeport.
Vasa.no 5 d., Mildos Svet. ąnt

3 a lubu 3142 S. Halsted St I

■

ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS JUlVORATAti 
4MB K. WOOH KT71KKT 

cncAoo.

Town of Lake.
Vasario 6 d., Ellias Svet. 8. 

Wood ir W. 46th St.

Brighton Park.
piigeibon. Mes nebusime men lnOTWi! bendroves reikia kroip- Vasario 7 ir 8 d.. Nekalto pra-
komi tėvynainiai už kitas ko- jųdviejų valdybas. Ad- 
ionijRH ir stosim kaip sienas Tamsta turi unt kvitos, 

Intria ivnvni imnkwlninns 25
UulUUAlta. .

darban, tėvynės gelbėti. Tų pa* 

darni stotį Lietuvos laisvės pa
skolos bonanis pardarinėti. 
Ainiu tikslui Šv. Antano para
pijos komitetas šaukia viešų 
susirinkimų vasario 15 d., 1920 
m. 5 vai. vakari* New SettĮers 
svetainėje iškviečia visus lie
tuvius bei lietuvaites, draugi
jas ir kliubus atsilankyti ųežin- 
rint skirtumo jiažiunj ir stoti1 
beudran dariam.

Parapijos komitetas: 
Kun. J. Olochnavyčius, 
Adomas Leonavičius. 
Kaz. Aliukonis.

LIETUVIŲ KORPORACIJA 
VALDŽIOS GLOBOJE.

*
Korporacijos ofisuose atlie

kame sekančius reikalus:

1) Siunčiam^ prakes-tavorus 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiamo pinigus į Lie
tuvą ir kita* žalis;

3) Vslinotan1i*m« Lietuvon
JtelUpUteU.U BU
VUS, afTidavitus ir t. p.

Dr. L E MAKARAS 
Ucturio G,djUita* tr CTUniru* 
K**teuta*i W*M te Mlrhlca* Av*. 

Tvlif***, 444 Ir l*«lteM HM
CtUeamJ: 4416 Bo. Wood BCr.

it^.yĮ. rate*- — • lai i* 
Tiltai*** tafta m.

w-------------------- -- ------------------ ■R<

CICERO, ILL.

Pranešimas.

REIKALAUJA
RclkAlItųriu* krUuCiua dėl imtalny- 

mo Ir proelmo drabniu; Nuotatttu* 
f*rw u*n>ok«Mta

P. tetai*.
4340 An-hcr Ate. arti Kcitair

O

MERGAITES

Didelis, viešas susirinkimas i
bu* st-redąj, vasario, 4, 1920
m.. 7:30 vai. vak. šv. Antano!
pnnųi. svet., unt 15-tos gatves
ir 49th Ct. ] ši susirinkimų e i
bate kvieėinnij viri Civ/rioriai
kaip vyrai, taip ir moterjti,1

A«c.

16 melų ir imviri iMtatovio# 
Virte* Šviesiam 
Svariam Fabrike

Prityrimu Nereikalingas 
Gcivtiuo kad Lietuvaitės 
Valandų* 7:30 iki 4 JO
Pum.- Dionu* SuhaUij

$14 Savaitėj niukina plės
Nuu iltukiu $16 iki *2.t

Atriiuokilc

Superintcudeiita Office
Sawycr Bucui t t unųmny

1041 1019 W. iiarnaou

sidėjimo P. M. mokykloje 
Fairfield avė. ir 44th St.

yrirl—-sr.-

b-ta v&Uma. Nedėlioję prasi
dės 6:30 V-ikire.

Rodis Kaunas Kompanija. 4> Vedame žemės ir turto vei-

DR, S. NAIKELIS
urmrs

GYDYTOJU IR Ulini IU..IS 
Oluu ir ayrMim* r*l 
SlaB So. Kalstai] Str. 

v*i**4m- »no * iki h ryt*-, te* t Iki t re pters’ ru. Y:H !W »:W »«k»ra TatrfsM* Yards 4*44
< ‘LcA'ni

«,M UU- t vte TilUi* tavmr T*Ull£
«■

“1

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mu«u* Ut.tiui ir mukytno budu Įu* 
trutrm ta'Ku UUnokjlt* rus am*.

i lo-
Me* turtino didliaiMtua Ir aortas, j 

1 kirpimo, dratcnlnc ir Murinta J 
I »kyrlu*. kur kiekviena* gnun* avr*a 1 
praktiko* boMniuklndaaiaa.

Vituoar niūrimo akyriuon* imtina* • 
varoma* ataktra* Jlo<*.

| Kriritauu* kl*kvt*M ataiU UU <*•- , 
kltic laiku. tJl-as t? tt Trrirtsta. 7%^ 4

1 Mliv-ril Ir pMlkalbrii <J«1 teirm-
• ■...: rr.idaromu* nu)t< mtaro*. vi- '

■ūkto Btlitau* tr dvdlio 14 bri kurijj * 
madų kurso*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL

j. i*. K*MiKk*. v*4*jm
15>6 x. stati: street. chicago, į 

Kampa* Lake SV, ant 4-t^ lnbq

ANT PARDAVIMO.
rAHMlR o»A.

luibal pulkim inrocen* Ir leo Craoni 
Soda Ir Arklu mi vrllmų. labai pat*. 
Kk>] prie itat ftv Koltam Uatnyflor. 
l'nriiduiKta 44 prl«<iiatn* kad mum* 
ptrtuai.i pcrk.uue kuo krautuvo. At- 
a*W Uklt.

43M b. Hi-rniltajcr Ale.

kalus Lietuvoje ir čia;
5) suitmkome giminė* Lietu

voje:
G) Suteikiame informacijas 

laiškais ir yputiškaį beatly- 
ginimo.
Ihirint svarbių reikalų vi

suomet kreipkitės prie:

—
»■

Tat. J’rovar 7*41

Dr. C. Z. V eželis
ijki l vis nwnsrr.iM

VUteJ-a. M4 3 ryto nu 9 rak. 
N*d6lioml* pagal nutarimą 

4711 SO- ASHLAXD AVESVB 
arU 47-10* ttatvta

g MJ44M ***********

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

« įima: so. Mtchtcaa. Ansa
VALAXVO«| » tai • l*b*r*.

5=
*

K ■*

ANT PARDAVIMO • I 
gera 40 akru forma. 100 obuolinių 1 
tnedlių 1 akms uogų gera bame 
40x50 pėdų G kauibnrių narna*, 
gclikeli* begu užpakalij farmo*. 
tiktai 2 myliu* j Grand Havcn.

Panšduui: labai pigiai ir'ant iž-
mokcsčia jeigu rviknlaa. Ateiiau-
lute:

WM. M1LLEK. 
4239 So. 1 luistai Str.

WM. M1LLER,
4239 So. llulsted Str.

A a t Fsnisnu.ū i. .utvnr >**■ ■ ■
uprvUnJu, Kjuc lai. markklnlu ukn

BALT1C CONSULTATION 
BUREAU

105 W. Monroe St., 
Chicago, UI.

Telefonas, Majestic 8347

»-------------- —- ------------ -----
jTteofr---•• f*t>l>m»r »•

DR. W. A. MAJOR
GVnVTOJAB IR 

CIURITIGAA 
I OVtate tilt* Mbtilcan Vm 
I A Omo* li>* tkl • UUTto — 1

1 po pietų — «:>6 Iki S: 16 vakar*

Noaaicict* ano ie iki n umt> ;
!!!.■■■■■■■■■■> .«■*« ■ ■ Į ■ ■ ■»

1

iki

| V. W. RUTKAUSKAS
I

I

I
I
JC—

ADVOKATAS
Bita* VtaMMT Teima* 
Ona* UktanUatrl:

WASH«GTO5 KTR£Xnr 
Kambarį* eot

1 TeL CVulrol 44 7 •
Gyvenimo.*. *13 W. Vhrd

Tri. Vanta 4MI

Veda

W.

Valanda nuo 9 iki 6
Nedėliomis nuo 10 iki 2

J F0S ’H C WOLON

kad padoriai užsidirbt m n duo- 
__ nalės. kalbu lmksmiu nariai’lo. 
. Jei diena yra bloga ir neturiu 
j,. M 1*-

klaptis ir klausių pati .*<avya, ko 
turiu dejuoti. Nes ateis pasku 
tiuė man diena ir viskas čia 
užsibaigs, o Dievas apdovanos 
mane amžinu gyvenimu. Kuo
met pergaliu savo vargus, tuo
met kalbu garbingas išlupt j s 
ant garbės Tai, Kuri yra uiusij 
visų Motina. Ir taip man slen
ka metai.’ Senelė nutilo. To
kių žodžių mos buvome ne
sitikėję visai. Mnrto svečiai 
klausėm su pagarliu, o aA ir 
mano sesuo susigraudiitova. 
Mano vyras tarė: ‘Gana, ati
duok jai tų ražanė ų, tegul ei
na.* y

Nekalbėjome jau dauginus 
apie tų. bet aš nenorėdama mų 
ariau, nr katalikystė yra tokio, 
kaip tas tikėjimas, kurio neap
kęsti mokiau mane iš mažens. 
Taukiai matydavau tų senelę 
airę. Ji galutinai dovanojo man 
tų rąžančių. Atėjo laimingu 
diena, kada perėjau Į katalikų 
tikėjimų. Po to paribakiau ir 
vyrui. Jis labai supyko, bet

kuriame bus ^varstoma kau
balių kepurių ir tt. npmonta vieta

Jetuvis Advokatas

link pn.-<itikirno TArtpvofc Misi-
bOUIEKlUU.

Mum* retkallturt vynu priiyr. prt. 
virimo KAltomuuolu* nrirOu* dariM*

yna Boro, tarpu n tuvių Ir li-nkų. n wt. L» KAIl.E sTULC-r

K riečia Visus
Liet. Laisvės Paak. Kom.

Valdyba. 
f ' *

MELR08E, PARK, ILL.

Posėdis vietinio Komiteto 
IJetuvot, Laisvės Paskolai bus 
seredoj, vasario 3 d^ š. m.. 
7*-k) v. vak. Ig. Vaičiulio svet., 
prie 2!-inos ir !*ake gat.

Visi Komiteto nariai priva
lo būtinai atsilankyti, yra 
Fvarbių reikalų apsvarstymui.

F. K Strzy neckis. ražt.

CHICAGOJE.
IĖ TOWN OF LAKE.

Katalikų Vienybės 5 ak>. 
riarn* nuirinkinia* jvyžcs* utar- 
n ii ik e. Kausiu 3 <L. 8 vnl. vaka
re, šv. Kryžiau* parainjos mvc-

j’ •
Valdyba.

pamovM urmoK*otn gyr*.
<nuriti Auvttlmc Co. 
ssm

Aahtaad Avė.
paeiti S bloku* | rytu*.

Ilac-e.
kur* iki 17

LEIBERIAILBIBEK1A1

Pastoviui Darbus

Gatvėj

Pastovu* Darbus

Gera Vžmokrott*.

Audgaukitc

9. >41 Baltimorc Avenue, 
South (‘hieaco. l!l.

L’nion Sprcial Maciūne Co. 
n-i kala n ja vaiku ir mergaičių 

dėl lengvąją fabriko darbo.

Bcnrh Merhsnira. prityrę 
prie pięlovituo matų dali. 
iiu. laike ir miltina mati
ni; operatoriai. Iclbcrini 

ir taip darbuunkai.

Itandu py<i. Sti.,00 j '.;<new, du pn- 
gyventa-.ų kau>>..riu i»_ Įduoda labai 
matai, teviaiak i. iw***t^oj« i tut*
milžto ~

AUUauktte JUT W 47 ML

Oyvettitno Tol Huiubbldt »T 
Vakarai* S«ll W 13-n d Strwt 

Tai Unckwei) 4»k» 
CHICAC1O. I’JL.

1

l

iiMUJUu
t

kluonu* lAvaKuodaiiil laukan, neku
riu dėl kitu l>rle4ta*eiu ikvc4« mum*
pantavunul koletą puikių mūrinių na.
mų *ufyR ko*. m»Oo* budavoti. nn-
kurfr mediniui, turi bąli yreital par
duoti ut piciaual* kalnu.

Korio tuunuto IMikrųjų pirkti na
mo. tat Čionai viena >r ymaimtij pro
su

Raiykitr unt lomiau* paduoto
re*o. o rep r rantant** ulvoluo* |
mo* ir p*t<xh* kur to* properte* 
duot. Adrr.uokMę:

-Hiausn*’* Publ. Co.
1HOO W. 4* tevet.

nd-

r«n

■'■*1

*

UABTUA
NcgirdrlM llartcnu S.-umu* turi 

bull pardueta* labai trumpam talke. 
»<*• Plclcal telUlHųr. ne* otvltunka* 
parka nani-i *u blcnlu. Kurnu Maty
ta* lt 11 turtai* ant * pagyVenimti 
paradu o, lutai plftat

Tristaną* MrKtnlry 4111

JOUA VISMOMT,
UI* h. U<«xl te

Dr. G. M. GLASER
Prakukuota 21 m*tal

OtMa* 814B ta>. Morkau M. 
Kertė 32 ro te. CTili'afiO. III. 

6PECIJALUBTA8 
MotorUkv. Vyričku. taipgi ctto 

n t gir v] B CM
Or«O VALANDOS: Nuo » ryt* 
iki lt. nuo 1S iki 2 po ptet nuo S 

IkJ 8 mliD(UJ rikut
Nodėllomta nuo » tk: 3 po piet. 

Telafami* Yardi 4S7
. ............................... ..

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir

i
I
t

(i

•14

- =
ERNEST WEINER

DRV OOODS
iBOO W 47tb kamp Wood Bta.

Mn* duodam* dvirotia* <*mp*i 
KiKvorral* tr ftubatstnta

I r»<l«H*tne poalriDklm*
; Vltekta m*t»rtjot»i,
1 ~r* e«bA

S. D. LACHAW1CZ

*1*>X1I • mu- .Urbu Vua-.» MttKlltelBU 
2314 W 23 PI Chica<o, III.

Tel Canol StM.

Piuksnos

PLUNKSNOS, 
luumimiuninimniiiimmminiiiiimn

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
■■ = 1

iiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiHuiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiuuiimnuii 
m ta i ■ ■ ■ c s ■ _ ■

Lietuvos Pašto Ženklus
Geriatuia* būda* paaiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos 1 

ženklai (markė*,) kurios )ta atvežtos ifi Licturoc. kad amerikiečiai, 
sipirkę galėtų nuaiųidi navictnairm* netik dęl bėakų, bet fr didesnę 
1114, pinigų vietoje.

Kiekricnnt perkant tn Lioluto* Pašto ženklų nemažiau kaip už 6 K 
rinu* (*L25) gauna paliudijimų, kurį nuritintus Lietuvon kartu 
Pairto Ženklai*, Lietuvo* Valdžia pakeis gyvais pinigais, Palto ai 
Iždinės stotyse.

Paitažctįkilai vra SHakiii trinu n» 10 15 rtn W ’n V :r 60 ak 
kų. taipgi po w t.u u *u-uu. ,aou teuukų nudaro auksu
Parsiduoda po 25 centus už sukrinų.

Lietuvos Pusto ženklui parsiduos tik iki 31 1 Kovu, 1920 m. Maž 
kam už viena dolicri markiu nroninėinme.

Reikalaukite ritiiniuose inutos Fondo riŲTinfieę arba pas centre» 
rotorių, •

Gcra užmokc»t» fr pnnto-
vu* Utitan.

________

Atūžaukite į

'iK. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N.
iituuimuuiuumimiummuiumuuuiujHuuiiiHiuuiuiuiuiiiuiiiuiuiuuuiii.

Chirurgas
2301 We*» •-•Snd M. 

Kampo* & Laoritl Fv 
Toinrona* eutai »b«j.
Valanda* 1—o ir 7 •» » vanaro. 
R**l4on*IJa:

3114 nr. 42ad te 
TriotoM* McKinlcs <»»4

VataSnoi: ‘k! tfcrte.

mo ir meldžiausi prie V. Jo- 
ziia* širdie* nigldnudama to. 
Nepraėjo metai ir mano vyras 
ix vaikai sugLjlu prjMtyjry li- 
kėjimo. nne tikros Dievo įstri- 

‘ y gtos katalikų hainyčios. N'bo to 
laiko tunkjai daaugiuosi žiūrė
dama j tų ritfenjfy: kbrsnf tim” 

atnešė taip didelę laimę.” M.

NUSKENDO KUBILINIS

4

PLANEhl.’ŪAS

»

EMPLOYMENT DEPT.

311 Nori Auatiu Avt.

I

■=======

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųriU* sava gentims i Lietuvą pinigą —

JAU VĖL SIUNČIAM

iiuuumuuiuiiiuuimimiiiimmHuuumiiiimiiiuuiiuiiiimiuiuuMUinuuu.

PINIGUS LIETUVON

^arrtnvinčfl iVi jyaRktr-
tnm laikui

J. J. Zamkus, ražt

briko darbo, paatiniu* darna* Ule | 
vaJaBOA I vslaaža* darflc

iMriln* A t o.
42«i R .Ulitand Ate.

su moU.u pim,W. Ū AWnn»’ REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

(Knbn) į PhilitdrlpJiią. .lurv-l

su laivas pmiau plyio ir nus
kendo.

Laivo j gula t«*ėiau.- suspėjo 
troUpU i d«i yalti. \iaoa v**l-

P nui J Mickeliunui Chicagoje
Tiunuto* kjaitaimų notalpį-

niuie dienraštyj". Meldžiame
j&cirtk ' ti«u>g 1 Livtnvpfe

u1:; >«• -«•
.. r:____ • - sportu .V. i.

IŠ Brighton Park.

Lietuvių Ihulėb Kutelio ru
ririnkiniHi’ bu* *»redoj. 4 d.

New York. vas. Lv— Ame
4 • • IJk

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

4IB W. Btarkct 8W. 
PoCtoriUe. Venų*.

vtaotal* ! t ko rota prilm* nuo 
Nuo t tkl 1B v*l. ryto 
Nuo 1 Ik! > ▼*! po pl*m 
Nuo • iki » **L mkoro.
—

Vtsuotinns kareivių susirin
kimas ivvks utarninke. 3 d.i * *
trinario. 1^20 m.. “Mėtirvon*’ 
Bendroj svetainėje, 3249 So. 
Morgan St., Chicago. Yra daug 
svarbių rrikitlų. Taipgi balian< 
komisija reikalauja, kad iš- 
puiyluoU Ukietai bulų s u gra
žinti.

Kuriu- dur m-iip.rd.vėl m.- *HZ*""V..U;

au. Šitoj vaftjj huvM ;r laivo

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CMtCAOO, I1A.1/4OIK 
Tte.'-:.** Vanta MMU

VaUodo- — S Iki 11 U ryto. 
« po platu Iki < tek. Nrd*!lo 
ana auo i UU I »te vakaro.

pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiamų pi* Š 

giau-j negu visi kiti ir už .pinigus pilnai atsakome.

Kursus mainui kasdien. Rąžykite šiandien:

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

wlre.su
Vasa.no
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