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Dalyvavę*.

ESTAI NEGALI TAIKIN 
TIES SU BOLŠEVIKAIS

PREZIDENTA8 TARS ŽODĮ 
MEKSIKOS KLAUSIME.

ITALAI SUKILĖLIAI SU 
DEGINO KALĖJIMĄ.

ois anglekasių 
rezidentą Krank 
išniekinimą t<*i-

D0RPATA8. gr. 8.—Estę so 
bolševikais čia buvo prasidėjo 
si taikos konferencija.

Tečiaus oficijaliu keliu iš 
Estonijos sostinės Revelio pra
nešta. jog estai atstovai negali 
tarties su bolševikais taikos 
klausime sulig nuosavu pažiu 
ru. •

Sakoma, jei Estonija nori 
taikos su bolševikiška Rusija, 
turi taikinties sulig talkininku 
diktuojamu sąlygų.

Augščiausioji taryba nori 
vartoti prievartą.

Visas Mantua miestas 
apgriautas.

nijas ir jau nuo pradžios at
einančių metų norima pradėti 
triukšmingą kampaniją. Ji tę
sis, rodos, tris mėnesius. Galu
tinus padavadijimu* netrukus 
pagarsins Lietuvos Bonų Par
davinėjimo komiteto valdyba.

Prekybos Bendrovė pridavė 
komiteto valdybai arti dešimt 
tūkstančių dolierių gautų ui 
savo išparduotus bonus.

Laike posec'iio atėjo iš Pa
ryžiaus džiuginančio turinio 
kablegrama, kad ties Kėdai
niais Lietuvos kariuomenė ap
supo vokiečių rusų kariuome
nę ir nuginklavo ją, atimda
ma 2000 kanuolių. keliolika 
tūkstančių kulkosvaidžių, dau 
gybę įvairių kitokių ginklų ir

TALKININKAI UEIMSIĄ 
DAUGIAU VOKIEdIŲ 

MIESTŲ.

PRA MATOMA DIDELE EU 
ROPOS VIEŠPATIJŲ 

SĄJUNGA.

kulka*-vai- 
io vakare 
ir įvedė

jog susirinkime 
bus balsuojama streiko pabai
gom klausime.

nni busią ind no t i i 
lament ui. Bet ir ligškd nn 
neatlikta tame klausime.

Pasakojama, 
sesijoje 
klausius 
mnnnnti

KAINA 9 CENTAI

Vashington, gr. 8.—Gencrn-
i lis prokuroras Palmer vakar Gruodžio <1. (m kabineto 

anksti ryta paskelbė, jog tar- sodrinkime generalis prokuro- 
l»e vyriausybės ir nngiekasių ras Palmer turėjo konferenri* 
organizacijos veikiančiojo pro- j, sU prezidentu IVilsonu. Ap- 
zidento«Ix*wis ir sekretoriaus- kJbėta anglekasių streiko sto- 
iždininko Green padaryta su- vis ir iš streiko galimos pa
tarimas. Tarpe abiejų pusių mėtinės.
padaryta kompromisas. To xą- ( po šito veikiai prezidento 
lygos bus paduotos rytoj an- sekndorins Tumulty musė te- 
giekasių viršaičių susirinkimui 
mieste Indianapolis. Levi* su 

jGtvea pasižadėjo pasidarbuoti 
r.igti anglekasių streiką.

Anglekasių viršaičiams, 
kompromisą pasiųlė prozidon 
tas U’ilsonas.

Vaahington, gr. 8.- -|*o kon
ferencijos su anglekasių vir
šaičiais čia aitrinai manome, 
jog streikas anglrkasyklo.se dn 
lwtr tikrai turės |iasibaigti. 1'1 
streiko pabaigimą tomis die
nomis daugiausia |tasidarhavo 
generalis prokuroras Palmei, 

j Su kabineto sutikimu angleka- 
!sių organizacijos viršaičiai 
lx*wis ir Green buvo pakviesti 
tVashingtonan. Jųdviejų |ia- 
kvietimo reilcalavo prezidentas 
ir generalis prokuroras.

j Gruodžio

Tas įvyksta suareštavus angle 
kasių viršaičius.

Copenhagun. gr. 7. — Rusų keliu prieš vokii 
laikraštis Pravda praneša, vartoti prievartų 
jog Perme nugalabintas .lurli- |; pM*rlyn<» la»t 
ontov. kurio įsakymu kituo- (ll pmurdtma. 
met buvo nužudytas rusų ca.;guuf„ joki4, lldki 
ras Nikolajus su šeimyna. Ja-i tomo. „pj,. k., , 
diontovą teisė bolševikų re-.legmm^bnyo 
voliurijinis tribunolas. pltn.iškirma. .

Tik nežinia, ar jis buvo tei- valdžia atnaujini 
siamas už nužudymą caro. nr (llik<M konf<.n.n< 
už kitokius prasižengimus. Talonui urane)

Vienas. gr. 7. Austrijos vy- 
riausvbf- paskelbė. jog pasitai
kius- aplinkybėms ji išduos 
l'ngarijni Belu Kun. žinomų 
bolševikų vada ir Budnpo*to 
diktatorių.

legramą anglekasių viršai
čiams atvažiuoti Washingto- 
nan.

nių vienas nemoka rašyti arbfi 
skaityti. Gi provincijose iš 
kiekvienų penkių žmonių yra 
vienas analfabetas.
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nui pradžių davė 
3t*i darbininkų. Pix- 
streikininkui ^«XCė|ę 

PtlHniT prasidėję* 
ukilimas.

jei knarimtinka. tegu nn- 
dama ir duoda dau-1 
(ii vyriausybės prirdrr- j 
ns žiūrėti. ka«i žmonėm* | 
odanmm anglys nebūtų* 
ngintoa. Kainos anglims 
msiliktl kaip buvus, iš- 
ncpaprdet uosi us atsitiki-

A be jojama apie Prancūzijos 
i Anglijos S. V. santarvę.

tuomet vyriausybės pastangų- Iš generalio prokuroro pa- 
mis darbininkams bus busiaa- skelbimo matosi, jog praeitą 
ti padidinta užmokestis. šeštadienį teisdarystės depar-

Kodrigi anglekasių viriai* tamento rūmuose įvyko suei
čiai antikę su tokiuo pasiuly- rinkimas. Susirinkime buvo 
muf * - * / Igeneralii prokuroras, preziden-Į

I tai štai kas atsakoma: w-jto l»«vatinis sekretorius Tu-| 
riausybė pažadėjusi panatktn-*»‘K>'‘kasių organizaeiJ 
ti bylas prieš yidiaiėius už ** ūkiantysis prezidentas 
“injunetioa** peržengimą. jLmri* ir sekretorius-iždininkas

Kiek tame yra tetoybėa, ry- °««««- Kalbėtasi anglekasių 
toj gal jau bus žinoma. streiko reikale.
________________ Nusirinkime buvo paskaity- 

mm tas galutinas, konkretinis pre-
ATKAUKTAI ridento VVilsono pasiųlymas su

TUDO STREIKAI. tikslu kuoveikiaus .pabaigt!

NaJjiajJL knuitata* ’r **,-v£*nt* nesutik’-

tarto auririukteą. Anglekasių organizacijos
; —-------- viršaičiai sutiko su prezidento

TuuufMmva, O., gr. 8. — pasiųlymu ir nusprendė Si‘a 
Plieno industrijoje streiko na autnulienį sušaukti generalį 
djonalio komiteto susirinkimas angkkasių viršaičių susirinki- 
jvjrka Waihingtone gruodžio IIU} ir atara paduoti preziden- 
U dieną. Sakoma, tame susi- Įo \vilsono sugestijas baigti ! 
riukirne bus balsuojama už su- streiką.

*G*ukti streiką. Susirinkimas įvyks* Indiana-
Apie tai čia aną dieną pra- |K)Ivj 2^o po pietų. 1

*** T**“*. p,ieDO darW"Bk’l ‘ Tų dieną Indianapolyj bus ir 
organizatorių.- generalis prokuroras Palmer.

ftiandie 24 unijų piuidentai . . . ___ .
tankioji Žinias apie streiko balsavimu. i
stovį. Tie faktai bus induoti Kuomet vakar apie tai visa 
suirinkimtii. paskelbta, nepranešta, kokios i

—_—_____ tos yra prezidento Wilsono su- 1
. Mnr. tautuos utniA 'gestijos ir koks kompromisas. ]

ASTBMT4J4 VISTĄ. Manoma, jog šiandie tai vi- ' 
______ u bus paskelbta. O gal tas 

gr. 8.—Darbo bus padaryta tik prasidėjus 1 
departamento vaikų reikalų anglekasių viršaičių susirinki- ’ 
biuras paskelbė, jog švietimo mul 
žvilgsniu Bar. Valstijos tarpe) Manoma, 

civilizuotų pasaulio šalių už 
ima net aštuntąją vietą.

Pranešime sakoma, jog Suv 
Valstijų miestuose iš kiekvie
nų dešimties suaugusių žmo-

Londonas, gr. i. — Is tikrų 3 gruodžio New Yorke 
yersnuų patinama, jog Angie w*ldrof Atstoviu viešbutyje 
jos vyrmusylN- <lar nejm- buvo rasirinkinias Pildomojo 
sin ngiisi (Mduoti park- Taryb, Komiteto, kuriame da- 
iiM iitin save Miinniiymų. su- lyvavo Lietuvos valdžios aV 
rištų >u Airij«»s likimu. J(mM

Kiek žinoma. Anglija npgnl- pgt atstovai nuo bendrovių, 
voja Airijai savivaldų. Buvo nuo fondų ir nuo susivieniji- 
pranešta, jog tuojaus visi ple- mų. Tartąsi apie Lietojo* Bo- 

•ptorti par- Bų pardavinėjimo reikalus.
ko cwutinai nustatyta Komiteto 

'Sąstatą, išrinkta valdyba iš 
jog sekančioje lt žmonių ir sudaryti pienai 

jiats |iarlamrntas pa- artimiausio veikimo. Prieitai 
vyriatisvU-s. kų ji kant prie minties Lietuvos vai 

daryti su Airija. džios nutarta parduoti bonų už 
85.000.000 su 5r; — penkioli
kai metų. Amerikos Bondsur 
nutarta imti už ju pilna kai
ną (face value). Per gruodi 
mėnesį gal jau bus atlikti vi
si reikalingi prisirengimai, amunicijos 
kaip komitete taip ir po koto

(apartsmentinių namų aavinbilcai
, kitaip saku, jie praaižciirin.

Valstijoj.
I llliiMtia valKtijus aiiffl<*kaKUii vi
saip kaliui apie prezidento Wilao- 
no kompromilių. Nuomonės |m<d- 
tikirw-iiuū<M. Vieni iš anųHmsių 
autiniu kadir tuojau* grylli dar
ban. jei taip norėa pildom**'* <>rjoi- 
nizarijoa komitetas. Kiti aako* ne- 
klausymų nei komiteto, jei nebūčių 
daužiau dumianuu kaip tik 14 

į imtai.

, illinoia amdekimj-klų operatoriai 
laiko, kad jei pildomaai* aiitfhtta- 
1 aių komitetą* įsakys darbininkam* 
gryžti darban j 1Ž valandų viaiaa- 
luayldoae Ima pilnai dirbama. Ku- 
prantaiua. jei to norėt darbininkai.

Gi jei Iru* dirbama, veikiai ir 
anglių ištekliu* padidės.

WaNhing1<H>e nounioniutijunin. 
jor anglekasių *tiviknx lomia die
nomis bu* paluiigta*.

Genemli* pnnkiirorna k< linnjn j 
Indiana polisų.

Wa<thingtonų vakar apleido an- 
zlekaaių viršaičiai Lc«i* ir SVilaon

PafisBt Indianapolyj neabejoja 
ma. kad angldusių viršaičių susi
rinkime bus nubalsuota darbinin
kam* priimti prezidento Wi|*o«o 
luimųl.vmų ir grvžti darban.

1- Anglekasių vtršaičini |ut- 
kviestn Washingtonan greitai 

_lpo to. kuomet leiaėjim Ander- 
stm Indianapolyj įsakė suareš
tuoti 84 anglekasių viršaičius 
už jieržengirnų •‘injunrtion.** 

(ien<*rali<> prokuroro noras 
buvo suareštuoti kokiu* tris ar 
keturis viršaičius. Bet federn- 
lis teisėjas Anderson nesutiko. 
Jis liepi'* suareštuoti visus.

Po šito prokuroras nuspren
dė Imtinai pasimatyti su angle
kasių ccntro komiteto viršinin-< 
kais.

Tikslas atsiekta. Ir streiko 
pabaigai padaryta pradžia.

Ką Mko Garfidd?

Kuro administratorius Gar- 
field nesipriešina jokiam kotu

Paliuosuota* Jenkins vėl nori 
eiti kalėjimzn.

Chicago. — Riandie gražu*1 
oras; vakare ar rytoj daugiau 
sniego. Maža atmaina tempo- 
raluroje. I

anglrkasyklo.se
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“DRAUGAS”
UmUAglAJI DAn.T FR1EMD 

raMbbM DaUy Kcc«t>t Sun<laya by 
BRArCAM PBBUSH1NG <O, lac..
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“DRAUGAS”
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Metam* ....................
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Prenumerata tnokaal
kaa -k' iti-M rvio uZslr.i'ytno 4l<n<<*> ne 
nuo Nauji* Aleli*. Norint permainyti 

. adreaa visada reikia nrlsiųnt! Ir senui 
■ adresus. Pinigai rerianaiu kh*«U ttper- 
; kant kraaoje ar esprese "Money Or- 
- dar” arba įdedant piniguti | n K la

tru ola lalAk#.

“Draugas” PubiUhinf Co. 
1800 W. 46th St Clucaio, IU.

Tck-roMM McKJtoUcr 1114
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gražiojo darbo garbę jiedvi ė- 
mė ne sau, o nabaininkei* se
seriai.

Visų, kurių vardus žinome 
garbės narių aukos Pirmoje 
kuopoje išnešu lygiai keturis 
tūkstančius dolierių. Onoa Da- 
naitės 300, kitų 3700.

Mažiau galime pasidžiaugti 
Antrąja Kuojai esančia Visų 
šventų jtarapijoje Roseland, 
III. Iš tenai mums šviečiu tik 
vienas .1. .Janušauskas davęs 
pilnai KM* dolierių js*n*itą va
sarų. Nors Av. Kryžiaus jmra- 
pija yni didesnė už Visų šven
tų, ln-t vis-gi m- keturiasde- 
šimts kartų.

lloselundo lietuvių kolonijų 
yru lygi Cicero’s lietuvių ko-l

7 tafcgattf

Garbes verti Žmonės

............... !UV««
....................

U-knlnn. l.al- j |,,||į įyri, kur Vr.'t KV. AlltailO IMI-
* itf yi»» * *

Jajiija. (’iu vi mums džiaugs- 
tinas, ’l’os pampi jo- priešakyje 
stovi kunigą' Jeronimas Vai- 
rimais. Ji' yra dvilinkui gar- 
Ih'S narys. Klintinę jis įmokėjo 
kitados j j<enktąjų kuojtą, kol 
.1"' apygardoje gyveno. Antrą 
Šimtinę įtaigia mokėti įlaluir į 
t reėiosio' kuojais iždą, nes jai 

i vadovauja.
Kitų Trečiosios Kuo|ais gar- 

Is's narių surašąs til|H> •• Drau
ge“ N. 7-*» šių 1919 metų. Da- 

{l»ar jų vardu nratkatiojiunr. 
Jų via vienuolika. Pati Tre
čioji kuopa tuip gi yra (iarlu's 
Narys.

Apie kitas kuo|Nis |Mikall>r- 
'iuie kitir kartu.

Api rųžį. Dėlto spėjame, 
[tora nemari.

temiikasig mokslas senai jau spėjo, kad 
Lanofaus dužia nemilžta. Platonas ketvirtame 
IU m te metų priei Kristų jau rašė, kad dužia 
nemiršta. Pilną tikrybę apie dūšios neini rimą 
turime iš Dievo apreiškimu. Tą tiesą jau .žino
jo patrijarkai senai prieš Mozę (Maižiešių), nes 
tą žinią jie perdavė savo vaikams ir vaikų vai
kams. Nors Egiptiečiai, G rėk a i ir kiti buvo į- 
kbnipę j stabineldiją, tečiaus neužmiršo, kų 
Dievas buvo apreiškę,, pradžioje, jog žmogau* 
dušia nemiršta.

Tą tiesą labai aiškiai atkartojo V. Jėzus 
palyginime apie didžturtį ir Izizorių. Jucslu 
abu numirė, bet jųdviejų dužios liko gyvos 
pirmojo pragare, antrojo danguje (Luc. 16, 
20 25). Krikščionių tikėjimo sąraše sakomu, 
kud .lesaus kunui numirus Jo dūšia nužengi 
į pragarus, kur buvo visos Seno (statymo gerų
jų žmonių dūšios. Itol dūšios nemirumo V. Jo
gus liepia rūpinti^ jos reikalai* daugiau negu 
vi-o pasaulio turinis (Mnt. 16. 26). daugiau

ia

> (Tąsa)

Nemirybė.
I*ripaiinus augalų ir gy vuolių dūšių mate

rijų I iškilnią ir mirtį drauge su kunu, gali kilti 
taipgi abejonė, ar, žmogaus dūšia nėra mate* 
rijalė ir ur ji nenyksta su kunu? Jug kanai, 
sakysim, smegenims sugedus, genda ir dūšios 
keiksmai, yjmtingai mintis. Tiesa, smegenims 
sugedus, genda žmogaus protavimas. Bet iš to 
negalima išvesti, kad dūšia yra medžiaginė, 
kaip smegenys. Jug sugedus geležiniam kati
lui, kuriame suspaudžiamas loĮcomotyvos ga
ni.*, traukinys nejaieina. Iš to išeina, jog ge
ležinis indas yra garui reikalingas, kad vežtų 
traukinį, bet ne geležinis imlus traukinį veža, 

įtik garas. Taiji jwt ir smegenys yra reikalingi 
|žmogui, kad mintytų, ls*t ne jie mintį sudaro, 
lik dvasinė jiega,' jMisinuudojanti .'inegeniinis,n<'gu kimo sąnariai* (Mat. ū, 29) ir ją Matyti 
kaiji*gHrus geležiniu indu. |a *' *

Žmogaus dūšios n<*muteri jai iškurną jirirodo 
mintie.* prigimtis. Minties nematome gyvoo- 
liuos,. nei augaluose, todėl jų gyvyliės jiegas 
|iri*kait<>iiu* prie medžiaginių jiegų. Žmoguje 
matome mintį, dėlto jo dūšią priskaitome prie 
dvasių sryties. K lininių daigių ir jiegų yra ta 
yiMitylu'. kad susideda iš <11114*1111. Tos y|»atybės 
negalinu* priskaityti žmogaus dūšiai. Mirtis 
yra ilnlelių išsiskirtyinas, arbu jiegos jierėji- 
miis į kitą jos ryšį. Kadangi žmogaus dūšia 
ne'iisidishi iš ilulelių, todėl ji negali išsiskirs
tyti. Nėra matyta, kad ta jiega |**reitų į kitą1

ugšriau iri kūno gyvylię (Mat. 10, 39; 16, 25).
Jeigu tat gamtiniai dūšios buvimo ir nemir

tingumo prirodymai kam nors išrodyt ų neuž- 
tektinai stiprus, tai antogamtis Kristaus aje 
reiškimas nvliepaliktų vietos aliejonei.

tmogus Dievo paveikslas.
sv. Raštas. kalls'*damiis apie žmogaus sutvė

rimų. prideda t ui p-gi, kad žmogus yni Dievu 
paveikslas ir |>anašumas. Kadangi Dievas ne
turi k u iki. tai aišku, jog ir žmoguje l)iev„ pa
našumą.' negali liuli kūne, o 1 
Kaip Dievas yra dvasia, taip ir žmogus 
dvasia. (I’almiga bus.).

Ateina iš Uetuvos žinios, I 
kad ilidžiausius ten dabar fi
nansų trukumus ir ant greitų
jų nėra iš kur jų {miluti. Pas
kolos negali n ui gauti kol Lie- į 
tmii nėra prijiažinta savistovė 
valstybė, tatai ir šiaukiasi1 
Lietuva j mus, amcrjkiečins. 
kad darytumėm viską, ką ga-1 

Jimii, kad kaip nors šiame lai- > 
ke galima butų iitesėti, kol 
viskas susitvarkys.

Todėl ir kreipiuosi į L L. j 
Sargus, ragindamas jmnaudoti

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
RĖMĖJAMS.

seninu darbi 
darbininkei 

meilingų gi 
ajiriipiiumėiam rei

Kas negeidžiu svetimo jull 
ėio n<*i asilo. n«*i tarno nei tar
naitės ir nei vielai daigi,, pri
klausančio kitam, ta, yra lei 
singas. Kus iš savo sunkiai 
uždirbto skatiko suleikia di 
<iclę |Nigelbą vargstančiam 
žmogui, tas yra vertas garliės.

Peržiuri-dami Lietuvių luiii- 
daringusius Nųjungus' • raš
tus randame du šimtu su vir
šum tokių garbės vertų lie
tuvių. Tikimės, kad prieš Ka
lėdas jų skaičius juididės. Jug 
teikiu žmonės žmonėms dova
nų Kalėdoms, (ierns daigias 
yra dgoti tb,valią lygiui |ia>i- 
turini’ni 'Mk-ųugiu ar draugei, 
ls*t duoti dovaną vaikui liku
siam Ių. tėvų, 
ninkui ar 
neturi ličiam 
minių,
kalus, vra neapsakomai geres
nis, protingesnis, augėlesni* 
ir gražesnis daigias.

Jau užstojo juiskutinis mė- 
nuo metuose. Laikas dirstelė
ti u t gal ir jiažiitrėli ką pada
rėme šįmet, 'fojė |M*ržlalgoje 
pirmiausiai turime jmstebėti 
Oną Duuaitę. Ji. neturtinga 
mergaitė, davė našlaičiam*
tris šimtus dolierių. Tat rciš- • 
kia, kad ji arba vi*k» atidųvė. 
apturėjo, arba duo«iiingai da
lintai savo turtu »u vargšais.' 
Ta t^jiMtai garbinga ludsln-i 
ringosios Sąjungos mirė j,ri- 
klauso prie Pirmosios kuo|-oš.' 

esančios Av. Kryžiaus jutra- 
pijoje Tomu of luike.

Tu pati kiiujui jHTeitos va
saros jiradžioje turėjo dar ki
tus 36 narius įmokėjusiu* pil
nai jmi šimtų dolierių Jų var-l 
dus vikiui ii]igtir*Įsiiii<***l)rau-1 
ge.” Tikimės, kad jų iru diui- 
ginu negu minėtu mum* j*ri- 
siųstame sąraše, ne* daugeli* 
įmokėjo savo auką knopos iž- 
dinink'ii |h* to. kaip jiilnų gar- 
1h-s narių sąrašas laja* |iasią<- 
tas ’> ('••litrą.• •

Taip j.m jh< I 
po įmokėtas na 
luin-les Kilaites 
nas siuitas 
lė jos dvi s 
jmbnt 
vardu 
’j ui gi 
gariu

ar tu 
linb.<

iii .**

t

Raudonojo K n žilius veikimas 
nėra tai pri<*vartos dariais, 
vien lik dorinė j»ri<*<li*rniė. ,lo- 

Įkia vahl/.ta m vi-rėia. m igi guli 
'priversti aukoti. B«*t dorinis 
' ls*i draugingumo uždavinys 
i y ru lygiai svariais j<*i dar m*- 
jsTviršija prievartos dėsnius, 

i itamlonojo Kryžiaus r<*ikalavi- 
I Inai \ru. veik Ivgiai svarbus, 
i • ! • * •
I kaip ir pačios valdžios roikala- 
, v linai.

Tatai kiekviena*, kuris tik 
1 yra ar privalo būti lietui iu ls*i 
I lietuvaite, stokime i Lietuvos 
l(:ui<loiioju Kryžiaus ri*im'*jų 
eiles ir Iieuulei.-kilil noikų kol 
Iiesudėsiiiir r<*ikaliinią pnšel|Ni 
musų įniršiai kuri m •na-nei, gul- 

' dančiui galvų ls*i gyvyla; karo 
lauke, aj'gynimc tėvynės, Li<*- 

i luvos ii<*|irigulmylx'*s.
Lietuvą Įvairių priešų nuvar 

' girna, nupiešta dabar, inteitipu- 
m jiegns. kariauja su daug 
skaitliiige*niai* la*i tvirtesniais 
už save kaimynais, kurie tyk<» 
tnusų brangią tėvynę sunaikinę 
vergijon praryti.

Kol ka* mimų j.-uin*. Is-t nar
sus, kareiviai |iaM*kiiiingni su
laiko baisių priešų veržimąsi, 
bet sti laiku jie ęali nusilpt! Ia*i 
vilties nustoti, nrguudanii iš 
musų paramos.

Musų šventu uždaviniu yra 
juosius remti prisiihiiant prie 
Rnmloiiojo Knžirnis rėmėjų.

L;, iš kai iš nuvargintos tėvy
nės iškalbingai mums praneša, 
kud likusieji li nai musų netiž- 
miršo. kad mumis myli. Jie rū
pinasi apie musų gerbūvį, apie 
musų sveikatų, jaimiršdanii net 

į patys save. Tatai ir na*s nebū
kime bejaii'iniais. gi išreiškiu! 

j jiems savo meilę* remdami (L. 
K. K. II.) Lietuvos Raudonojo 
Kryžiau* Rėmėju.'. Lietuvos 
Raudonasai Kr^įiu*. musų 

'innle. paklaus, musų suvargu 
.'iu brolių įs i seselių, ui jus dar 
z'- vi. ar įeiki, kaip Is pajie^iu- 
te sunkų iaig»*l’ nešti. Netik 

1 ’i;ti imi-, Ih-i dar išties pagells's 
ls*i suraminimo rauką, jei lik Į 
pa du n sinu* iih*> tą galiniu savo ’ • . ,1 
miiisioinis aukotai' rvmdiiiui

T* ... L .. « U I * rt T aia
lt

LIETUVOS ŠAULIAI PRA- r'*"'”” Jiv. K''‘■ am į ||a <nganizuoja>i ir veikia p*i- 
.lys iš -uvęs ir iš aukų.

Kiuomi •*6auliiii*’ kreipiasi 
į Amerikos Uetuvių visuonn*- 

į ih;, prašytlami piniginės pašei- 
! IDOS.

I ž vieną Amerikos dol i e r j 
jie nusi|M*rka nuo demorali
zuotų Kolčakininkų kareivių 
šautuvą.

I’ž du ir |>UHę- dolierių perka 
{šautuvų su aiunnicija ir karei
viškuoju nincu.

I Penki iki dešimts dulieriti I •
|M*rka kulkoevnidj.

Aš neabejoja, kad Ameriko
je rasis organizacijų, draugi
jų ir jiavicnių asmenų, kurie 
stos į “Lietuvos Aaulių“ eiles.

Lietuvoje “Kauliai” lai kr.u- 
•ja jiriešą atviroje kovoje, o 
meą gaminkime jiems ginklu- 
ir amuniciją. Siųakime pinigų, 
ginklų jie, sako, nusipirksiu 
patys, ant vietos. Prie tam dar 
stulemoralizuos priešą. Parda
vęs savo ginklus priešų ka
reivis. ar tai Vok ietys-Kol ėa- 
kįninkąs, ur Bolševikas, pame
tęs kareiviją la-ga namo.

Kai|> kiekvieną darbą, tai)) 
ir šį, reikia atlikti organizuo
tai, kad butų tvarka ir kun- 
t rolė.

Geriausia, viso-ko nemai
šyti į vieną, tik darlią jiasi- 
dalinti.

Kas užsiims Amerikoje ne
šimu “IJctuvos^ Kauliam*” 
|uigvll>os! Pagelba yra staigu 
ir tuoj reikalinga.

Naujai organizuoti “Kau
lių” draugijos, po teisyliei, 
mums ir nereiktų. Tas sutruk
dytų darlią. Yra jau Ameri
koje susiorganizavusių drau
gijų, kurioj tuomi gulėtų už
siimti.

Kas Amerikoje užsiims 
“Aaulių” reikalais! Kas iš 
Anu*rikos Lietuvių priaidės 
prie “Lietuvos Saulių "f

Knn. J. tiliua, 
nurys ir įgaliotinis Uetuvos 

hiaiiiių organizacijos.

taSO PAGELTOS.
Karžygiškoji Lietuvių 

i-eiviju kaujasi už gyvastį,
ka- 
ar- 

l*a už mirtį mi savo priešais 
visais pantbežiais.

Rytuose su 
vikais.

I’iet- rytuose 
Vakaruosi* su

Priešai yra įsiskverbę į ĮMitį 
Lietuvos vidurį. Vokiečiai - 
Kolėakininkai sėdi Aiaulių 
a py ganioji', o L*nkų valdžia 
>uorganixavo Lietuvoje gyve
nančius įlenkus, ir tie ]>o var
liu “Strzelcy Nadnieinenscy”, 
stengiasi demoralizuoti ir kau
ti Lietuvius jMČioje IJetuvo-

Padėjimas musų kareivijos 
>unkus. Tik neišjnisakytani h<- 
roiškumui ir jiasišvcntimui 
musų karžygių (Msidėkojant. 
Lietuva nuo tiekos priešų ap
sigina. Pusiau alkani, pusiau 
Imsi ir menkąi apsirėdę, be al
gų, jie mąsto tik apie vieną: 
apie savo priderystf, apie per
galę ir Lietuvos laisvę.

Matydami, kad musų karei- 
vija taip karžygiškai gina tė
vynę*. matydami, kaip priešai 
visur mums stato sjiąstu*. Lie
tuvos civilini žmonės negalėjo 
pii.ililrii aliejui iškaiš.

Civiliai gyventojai, ypač 
jaunimas, kuris jiasiliko na- 
mieje. kaip vyrai, taip mo- 
leis ir merginos, pradėjo or
ganizuotis ir sutvėri* Lietuvo
je pmiizanų kareiviją. **Aau- 
liūs“, kuri šiandie turi jau ke. 
lioliką tūkstančių narių.

Tikslas ••Kaulių” orguniza- 
eijos yra gidhėti musų karei
vi jai ir naikinti priešą vidu
ryje ir Lietuvos pakraščiais. 
••Kauliui” užpuola ir kauja 
imižv.-niiis priešų burius, įmi
ki nu ir atima trans|x>rtus, ar
do kelius, getžkelius. demora
lizuoja priešą įtikinimais ir 
agitacijomis danesn Lietuvių 
kareivijai npie priešu žings
ni lis.-

ši organizacija yra laidžius 
užgiriu, bet Lietuvių vuldžiii. 
pali bodama sunkiame finai, 
-ininme padėjime. pinigai-

Rusais -

su Lankais 
Vokiečiais

gyd> (ojllllli. lie gralio 
no Lietuva nori sustip 

f i\ uoli, o ne mi

LIETUVOS LIU08YBĖ8 
SARGŲ RAMTDftS 

PRANEŠIMAS.

turi Imti dūšioje. '*«*<*«» budUą palaikymui ii 
ni j išsiuntimui brigados nes nuu 

•to prikInn>o Lietuvos liki- 
——puns.

I . Vra žmonių, kurie nei j jo- 
’kį fondų n<*<lavė aukos, 
kareivių jmlaikymui 
siryžę duoti .

Taigi L L. Sargų 
laitai dnilg gali gera 
ti punatidodaiui 
progas, aiškindami 
tą reikalą. Surinkę kiek mi
nėtam tikslui, siųskit Lietu- 
vos Liuosybės Sargų ntštinėn. 
Čia visa atskaita yra ve-

B rungus tėvynainiai. I 
Sargų draugijos nariai! Kiek- 
vienas atsiminkim, kad tas 
vantas jmts ja-r save nieko 
musų tėvynei, Uetuvai, ne
reiškia. Mes tuomi gražu ir 
prakilnu vardu vadindami*-' 
niekam gero nvpadarysim, jei 
jaitys, ištiktus širdies, nesi- 
imsim už darias. Mes Lietu
vos Liuosyla-s Sargai, priva
lome dėti visas jatstangas. 
kad panaudojus visokius l „ 
dus ir jiadariiis nors kiek ska
tiko L. L Sargams arba Bri
gadai, kaip mes nepavadin- 
siin. •

Brangus broliai! Visiems ai
šku, kad musų tauta nėra mi 
lijonierių tauta. Tuijigi netu
rim tokių šaltinių, iš kurių 
galėtumėm tiek gauti pinigu, 
kiek mums jo šiandie reikia.

ą

Im*1
yra jm-

būreliai 
jHidary- 

* visokias 
žmonėms

įlanin ir (bus teisingiausia iš
duota.

L L. Sargų Raštinės 
jas

J. K. Milini,
458 Grand 8tr.. 

Brooldyn, M. T.

V«iė!

R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mm Jaa IMąnttai Inl- 
Skfl, kariams pranešam. 
kn«l jau pinljniH galima 
alinti IJetuvrai Ir narv
eli >mc kaip reikia imsią*- 
ti. JNsni Tumata dar ne
gavai ta laUkn, mehllla- 
me auiau» pranešti Ir tnra 
l>rl,4Q«laH-.

Uetuvią Pmkybnn
120 TREMONT STREET

NMtiiy
BOSTON. :: MAM.

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!

ą.

f

” $10.00 
” $100.00

Sėsk tuojau# ir išpildęs aplikaciją pri&iųsk tuojau* su reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi būti rainus žinodamas kad savo priedermę išpildeu

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met.

Organizuokite Paskolos . 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikon Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją šiame reikale luipk. 5 dM Pittaburghe.

“Amarikos Uatnvią Tbryba pripažinto Ir u pūtima ramti antartį 
tarp Lietuvos valdiiM ir Amerikas Ltotavią Prakybos Beadivvės mMH- 
me $L000,000.0$ paskalos dvejiems metams ant bm*.“

KO MUMS OM LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO P1IE0EIMES 
■||ĮĮ PIBKIME UETUVOS TONUS!

Visus jūnigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
$30.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 w *’ 

$500.00 ” ’* ” $50.0001000.00 ” ”

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TREMONT ST. B08T0M, MAM.

X

. ir su šiuo laišku prisiunčiušiuoiiii užsirašau 1 art u vos už $... 

piruin mokestį $.......................
laii gyvuoja Lietuva’

)iuib <aiua» .................................

(latvi-...........................................
Mivatan........................................

SiiiiKiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiHimiiii
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Lietimai Amerikoje.
*

šiaurio tobulumo ir pagarbas

m moterėlės ir j)

Laike vakarienės monologą
t ______“Ju b*uk* uėra jo
Ida bunka, dk ng<-ntura. Ji* dirba

<4lMridorius»» ir “Ponaitis* 41 pMkiųiyddį | Centrą me* neg*-

vjriRtei pasirėdžius atliko V.
■hledūutė. Mažai kas galėjo
vilkų girdėti dėl didelio vaikų

lim jį įsileisti. Dvlko ji* čia užva
kar atvažiavo! Pendstatė bankie-
rius Kavaliaa*kas. |ui1k išėję*: 'A*.

Netikėtai šįmet ir vėl ten* 
aplankė mirijuuorius is Tėvų 
Parionistų kongregacijos, ku
lis nuo lapkričio 16 iki 23 dd. 
laikė miniję* Ju pamokslai bu
vo paremti kančia V. Jėsaus; 
nors ne Ugi, bet aiškus ir grau
dingi. Neapsiriksiu sakyda
mas, kad kožnų atsilankiusį su
judino dvasioj h* nuvedė ant 
lesino Kaivarijt s, rodydamas, 
Karėk, brolau, nr tavo gerovę 
ir išganymų tukins Imisias kan
čias kentėjo ir numirė ant kr\> 
baus.

Rytais kiek mažiau, būt va
karais lravo pilna hažuyčta 
Žmonių. Nežinau ar <laug pali
ko žmonių I* išpažintie^, per 
faas misijų dienas, bet galiu 
spręsti, kad visai mažai; jei 
bent tas, kurs neatsilankė ar.t 
misijų. Kožnų vakarų |m kelius 
įimtus žmonių išpažintį atliki
nėjo.

Jei daugiau tokių darbi inkų 
į Jėzaus \ynynų, o vairiai. Imtų 
gausus. Bot iki kol darbuokis, 
taneli, Kristuje. Buk sveikas ir 
nepailsit O jus, broliai, pakh- 
dę, ar matot, kad Dieviška ga
lybė, tai ue Markso teorija, m* 
teik du tūkstančiu metų piaėjo 
nuo Jėzaus imvinio ant ž<*nits 
o vienok žmonių širdyse Jė- 
aaus meilė nepražuvo, llodvs. 
turėjo virst viri bedieviais. 
Tik pamųriykit, kiek jus šau
kėt savotiškas misijas, klaidi
no! žmones, susirinkdami, o 
vienok veltui buvo jūsų dar
bas. Nors kartų paineskitc juo
kingų darbų—kovų prieš Die
vo galybę. Apmųst vkite!

• ViMinis.

laipsnio. Šiandie jau ir mes, 
lietuviai, gavome progų iškelti 
savo tautos vardų, tai-gi kartu 
turime kelti ir jos mušikų* 
Taute be nranUtae, palieka pr 
naši necivilisuoteia knmn. J - 
gu mes rapinamto suargtmi- 
suoti ir prirengti nore dalį rei
kalingų Lietuvai anmtninkų, 
tei kartu turime pasirūpinti 
išauklėti dėl jos ir proferijona- 
lų mušikų, kurie ten nei kiek 
nemai.ian reikalingi.

Muzikai! puoškite musų ten
tų, o fante, aupratn* prakilnius 
jūsų darbus, rems ju*.

trnkŽBaviiaa. Motino* neturė
kaipo bankierius. ukoju Sandarai

Amžiaus 18 metų.
Tavorų ir Ofiso Skyriuose >

MBBGAITB8.

Gera progM mei-saitėm*. kuriu*

tų vaikų vestieų į tokius vaka
rus, kur būva prakalbos bei 
programas.

Po vakarionra ir pr -n*amo 
iki vėtomai ktekvieaas bandė 
savo giliukį ant vištų ir kaladcu- 
tib

Gražu, kad mus moterys dar
buojasi parapijos naudai. Bet 
ar negalėtų daugiau nuveikti, 
jeigu visos susispiestų į Mote
rų Sujungus vietinę (rodos, 
l<čių) kuopų* Sujungtomis spė
tomis ir parapijos ir tautos 
laimi daugiuu naudo* atneštų. 
Dabar nė Mot. Sųj. kuo|>a, nė 
moterų draugijos nėra stip- 
rio*. Vienybėje galyliė.

Pr.

Ketvergo vakare, lapkričio 
27 <L, Av. Antenų jiarap. sve
tainėje įvyko koncerte*, kurį 
surengė geriausioji Chicagos 
lietuvių uiuzikalė spėka. Apie 
puikiai išpildytų programų už- 
duotį—kritikai vietos uėra. Ge 
riauaia apie tai liudija koncer
te dalyvavusi publika. Tik rei
kia pažymėti, kad nors iš mu- 
sikų ir kaipo vargonininkų bu
vo daug ko reikalauta, vienok 
atpenč jie *avo gabumais pub 
Ekų tiesiog uuatelrino. Did<*lį 
jų galratnų ir pasišventimų liu
dija išpildytieji gana sunkų*, 
įvairų* klasiški veikalai. Tai 
mosteliu, kari mūsiškiai (Be
taria!) jau ant tiek musikali-- 
id, kad painiausius garsiųjų 
nntsikų (kompozitorių) veika
las taip lengvai, artistiškai iš
pildo. Iš ko galima tikėtis, Lnd 
naujai atgimusiai musų tėvy« 
nei, Lietuvai, bu* jau prireng
ta ir jos muzikos da llė.

Pabaigoje kalbėjo kun. Se
rafinas. Pupasakojo apie mnzi- 
boa svarbų, jos dailę ir apie jo* 
tvugėjus. Čia palietė <laugiku 
vargonininkų luomų. Jeigu ti- 
kėti kalb(*tojau* žodžiams, tei 
Basų muzikai, ypač vargoni 
adaksi, yra skriaudžiami kaip 
seterijališkai, taip ir morališ
kai. Matyt, jų prakilatevns 
žingsniams reikėjo ir dar rei
kia praskinti girna tirštus var
go taku*. Bet jie žengiu ...

Muziku* svarbu.

Jau ganu esame jaiiyrę. kad 
muziku kaip liuk-r.tely. 
lindnut're 
ne svarbiausių rolę lūšiu. Taip I 
pat žinomi^ ku*i kitos tautos, 
jau anksčinu suprato muzikos, 
vert*-, km ji jau pakibr iki m-.* t

lMapkričiu 23 <L Iruvti gamin
ta, kad Krank ir Jame* svetai
nėje turė* įvjkti kokio* tai vi
sų tautų prakalboj tečiau ne
įvyko. imi* (Milicija neleido. Be 
to <lar suareštavo du lietuviu, 
kurio turėjo prisipirkę kokio* 
ten literatūros, sakoma, net ui 
25 <W.

Tų pačių dienų, vakare, italų 
|M>lmžnytiiiėje svetainėje vie
tos Liet Rauti K ryži r u* rė
mėjų įkyriu* buvo surengę* 
prakalbas. Kalliėjti Dr. A. Rut
kauskas iš (’bieagos, inųs kk- 
tronus. kuris ka* nrdėlių čia at
važiuoja ir dar vienas kunigas. 
Visi trys gražiai pa|iasakojo 
apie inųs tėvjTM* vargus ir ko
kių (Kigclhų jai teikia L R. 
Kryžių*.

Aukų surinkta, kaip tek-» 
gi n lėti, 150 dol. Pirmiau jau 

.mus rėmėjų skyrius Centrai) 
j ra lUMiuntęs 85 d«»l. Tai-gi 
iiiel-oseparkiečiai pirmutiniai 
atliko savo užduotį, nes jiems 
Kalėdų dovanom* Lietuvai 
( ontra* buvo^raskyrę* surink
ti tik 150 doL, o čia kur kas 
tiaupiau surinkta. Tečiau šio* 
koknrijo* veikėjai nenuleidžia 
rankų. Jie darbuojasi ir dar
buoti*, kad tik ‘tėvynei butų 
didesnė parama.

N<*dėliuj, lapkričio 23 <L L 
m., U Vyčių 38 kuopa, statė 
scenoje 3-jų veiksmų dramų 
“Katriutę.” Ločime ypač pa
ribinė jo V. Ntrasevičia, Joku- 
ho, seno ūkininko, rolėj, 8-Vai- 
čiunaitė, Katriutės, jo duktė* 
ir O. Aveluiutė, Daratos, Jo
kūbo šeimininkės. A. Iattne&i* 
žydu rolėj išrodė kaip tikras 
žydas.

Po lošimui Kekė raidė* ir ko
kiai.

Jinsmrtj buvo nemažai, tui-gi 
ir pelno lik*.

Padėka visiem*. kurie lanko
si j jaunimo parengtu* vaka
ras, no* ta* jaunimas darbuo
jasi Bažnyčios ir tėvynės, Lie
tuvos, labui.

Tų pati ▼skarų musų laisva
maniai, kurio vadina save rim
tais, kad užkaukti vyčiams, ki
toj svetainėj surengė “kon
certų.” Buvo bandę įkalbėti 
mų* mergaitėms, kad jos eitų 
jų vakaran ir padėtų išpildyti 
programų. Bet nepavyko.

Garbė jums, doro* mergai
tės, kad neriduodat laisvama
niams prikallx'*ti.

Vyčių vakaro buvo svečių iš 
IVaukcguno.

CIOF.RO, ILL.

MVLupkriėjo 26 d., vaknre.
Antano pa rup. svetainėje mer
ginų ir moterų k! i ubas buvo su 
rengęs vakarienę parapijos 
naudai. Žmonių hm n ne>];mg;

(Pabaiga)

$50.00.’ Vyrai, ar ta* apgar*iniiuaa 
nėra verta* $fs>(iO.* Ji* Karuliam, 
kad niunėia pinigus į Lietuvą. Tie 

pinigai atne* jam šhatariapą nau
dą.” (“Draugo ' Redakcija neini* 
atsakomybė* Už žodžiu* įžeidžiau 
ėiu* p. Kavaliauską arba žydų tau
tą. Tie žodžiai I nivo ištarti viešame 
muki rinkime. Bei. pricr.).

Kcrdėjua: “Ji* yra baiikicrius. 
Jurgt'lioni* jį užlvirtiuo ir liepė' 
priimti. žiandi< daugiausia prii-š jį 
drankuKi."

Raniauauakii nė: “Dr. Šliupas 
vienų sykį ju^mklauM- juokais apk 
jo žy<!um.j. jb .iiMikė: ’M^dil 
bijau pasakyt, kas aš. mano tėva> 
buxo lietuvis Kavaliauaka* šcimta* 
ra ž>dc. Aš, Kavaliauska*. ženutaa 
su žydi- ir man<> vaikai ž,vdai.' ’’

Račkauttka*: "Kad alK'kri-Nii 
Kavaliauską, turim ką nor* daryti. 
Duodu įnešimą: m-guii Imti Centru 
valdyboje netšimvę* orgMiiizaeijoj

nori išmoki i biznį. Geru* algos 
pradžiai. Pastovu* dalims.

— ė

SEARS ROEBUCK AND 00.
Vai. H KM iki 4.-45 Sub. iki piet.

Homan & Arthington Street

MEROIN08 ir MOTERYS.

Prie* švente* Itoriuti
Iltine
Tavont ir Stuek'o
PV8DIEMMA1 DARBAI 

PRIEŠ PI ET 
i b iki 12

PILNAS 
iki 

iu r,i* iilguv 
norint reni* dirbti.

j

POPIET 
12:45 iki 4:43 

LAIKAS 
4:45 

itoi'ims j .įsiuvu*

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington Street

Uždirbk 
*35 9d *50 

į savaitę

Dr. S. Naikelis
gydytojas nt cuiri

4Tl> ba. .VAlaad A

Omro omu
4141 W. 14-tk St
Pboa* Cicero ai

RrKSmtdJa 83a* W. •*- 
Pbooo Pmapoct aaaa

r
PRANE2IMA8.

Dr. M. T. STRJKOL’IS
I IETĮ A C-

u t'larurtr..
I'.tk.., Hm a,v,mnH, Tirta | 

lir rhlm l-ar.
IM4 tf. 43M MrM.
Trl. M Klnlr» i«> 

<NtaM> tur w. in. nu 
<44 ir n«.i

MASTER SCHOOL,

ValaMlM: IS m. i.i • p. pt<ta. 1:1* 1*1 
S:M v.K.-T NM. lx.niU * iki 11 rytai* 

Tvl Bo.lr.MrJ lh«

....--.M..,M
T,-l. Ho.lr.ar4 lt*

REIKALAUJA

(Pabaiga)

Antra aesija, lapkričio 22 d.
Taryta* komirijos raportą*, per

mato Strimaiti*.
Strimaiti*: “Turime dukuimu 

tus be pirm, pasirašymo, turime 
bilų, kurio* mu* nepatenkina, ne
žinom ar išmokėta, ar ne; nėra jo
kio parašo, bet priduota aurokuot.

“Nuo liepos iki spalių: Mariui 
$246.70 nežinia nei už kų, nei nie
ko. tik išmokėta.

“1919 in. komiteto bendri reilui- 
lai $563.85; už poaėdžiua $164.50: 
pietus ir vakariene* $71.00; kelio
nės geležinkeliu $314.15; telefonai, 
pnčtaa ir tt. $115.00; darby (kokį 
darbą?—Strim.) $165.50; žemla- 
piai $l,102.0G; amulkmcno* $6.76: 
spaudos $175.50.“

Kyla nesmagumai, knd bilų 
mi* nėra jokio O. K. fumtšytn.

“Viešbučiai $80.00; priėmimas 
svečių $106.05; lu-lioiiis ir |»o 
$10.00 už Nugaišta* dieua* >646.12; 
poperai $261.40; aųitatyvi* komi
tetą* $300.00; spaudos reikalai 
$150.00; nežinom drl ko $100.00. 
Sekretoriui riti alfo* po $5.00 už 
•uražymų protokolų. Vis* $20.00. 
Kų jiems prisiuntė aukų, kiek ga
vo iš Liuosybė* Fondo, jokių do
kumentų neturiu.

“Vilmantu* bilų pridavė dd mv- 
eių viri kelių šimtų. Mariu* važia
vo j Bostonų orgnninioti komerri- 
jo* šaka*—paėmė $50.00. Mariui 
$35.00 visai neparašyta už kų.”

Kcrdėjua: “žmonės ne drl tokių 
daiktų aukoja, žmonės tikisi, kad 
mea jų kožnų centų prižiūrim.”

Račkauskas: ”P*s kataliku* i*- 
leidžia po $1.600.00 ir viri j mėne
sį. Turim pripažinti, jo# pax ižd. 
Abraarvičių nebuvo tvarkos.”

Dokumentai neaiškų*, atidėjo 
ant toliau peržiūrėti.

Tautinei Tarybai <Iu<m|b alio*- 
enaų $200.0$. Jeigu reikalaut <lau- 
giau, 1ur'<* duot užtikrinimų, kad 
ju<* naudingai iil«-id<>.

l/rofiinkas: “Darykit Iu; nor*. 
n<* •avau čekį tokį, kurio niek** ne 
maino. Jeigu nepataisyait. tai niili- 
tari misija išvažuoja br ju«ų žnio- 
guua. PririingMMa srovės Lniogus 
amai gavo $5.000.00. o aš ncKaliu 
od Mų $2.00000 gauti.” čeki ap
siima pataisyti.

Komisija, kuri bu* renkama j 
Tarybų, turi turėti pino-, kuri* tū
rio raportuoti kožnų mėneų f San
darų.

Koraaija j Tarybą sekanti: p. 
Karuža, J. Strimaitis, A. B. Biri- 
maitis, Punys ir Viuikaa. šešto 
nesupratau.

Neprifulmybės Fondo komisija: 
pirm. A B. Strimaiti* vice-pirra. 
p. Norkus; sekr. Jurgdiutė; ižd. 
J. Paukštys N. F iš R. L. A. kuo
pų gavo apie $25.000.00 !>apil«i>ti 
komitetų išrinkta |». Žnaiksuriui.s 
ir Makan-vičia.

Kontrolės komirijn . Glcmž.i t ė. 
š.nyd** ir Purvya.

Viso Finuhi valdyba yra įgalin
ta dulyvnut. Tanlum fMNtNlžiuiMr.

Centro valdytai: pirm. Žuliu, 
vid'-pirru. tvegy*. išei -iuipimiui. 
glolHjai: liaukieriu* hav idiotišku- 
ir F. Žiuri.

Norkų*: “ Ir vėl ta* v» rai

1

iišis mėnesiu* ' 'l'uiiiila liko jo
vietoje. Sekr.
Damijonaičiui
vaitę.

Redaktoriui.

ir iidniirisi rulonui
mokė* j n«-

!•- Norkui mokės
$15.00 j aa vaitę.

Apšvietei* koniimja: p. 
Norkų* ir J. Strimaiti*. 
hm komisija ta pati, lik 
adv. Bradchulį

Triumo komisija Neitoji.
Kontrolės tom boja: p. Kcrdėjua. 

Marint* '<r Bartkevičių*.
Sekanti* arimus bu* Nru Ym-ke. 
Auki Įplauki |*-r seiliui $459.74. 

Aukos iH-padtiri<*> eis atpirkimui 
Kaud iru* morgcčiii.

T-iegrama iiiumj pro/.. Smetona.. 
Neimąs utoi<l:i’».

Ten Buvęs.

Purvys, 
I’rugra- 
<Urink<>

WšJl
REIKALAUJA.

VYRAI.
LE1BER1AI
REIKALINGI.

IRI < KERI Al 
WAREII<»l*KE

Darbui vėluj.
Virte* |>Mtovi<M 
Gera* ulgu* pradžių i.

(•era p-ogu ilsiiaviuuuui.
SEARS ROEBUCK AND 00

Vai. RjUO iki 4:45 Nub. iki |h-1
Homan & Arthington Street

JAUNOS MERGINOS 
Tavorų skyriuose.

l*KIE:
R įmuki |<uk<4ių
Peržiūrėjimo tavorų
Dėjimą Tavom
Kvėrimu purtei |H*t užoakyiuų. 
č'rkiavituo tavom
Pakavimu orderių 
Pripildymu orderi y.

Ir kiti įlarluii reikalingi nitmij ta- 
vorų skyriuje.

Pastovu* įlarlia*. Gera užmokė- 
sth. Gera proga išsilavinimui ge
riem* uarbiniukam*.

Faaiunlinių Dariui
Pripildyti urdenuH.
Kurtšli ;»nl.<4ius
4k-vn* pii*ti*vin* virtu* kuriu, a- 

p*un<>ka ger.ii. Pradžiai g< n** al
ui*

SEARS ROEBUCK AND CO
Vai. NHMi iki 4 ;4.'i Sub. iki pnl.

Homan & Arthington Street

III.Ik II 44 JI i.
<r.r« |«rtr .. (tartr*
tlU|H|x*fi aljBti'1«aau ••j,*kca1ia> |!1 j IM* 
VAttr. iMiriiu* tr rtiim * kuriu Miiiii, 
Mkluiiioa. AUriKUtikift aUti«4

V* \IM J*UM>..
3*J.- W. 43 Mr

1r4> l«Mla. 34< Kiti* , JS*3

Tos. kurios turi prityrimą m<»k«-
nui gerai.. Gero*
Pastovius VH-tuK.

pradžiai. MERGINOS DIRBU
PCNt'll l’REXS;

I’KIE
prifj riliui* ik-

n-iiMlingM; dariais yra h-ninas ir

SEARS ROEBUCK AND CO. švaru* ir grlin-.n išmokti į trumpą

VmI. b.-tM) iki 4:45 Sub. iki piet.
.SulmhHiiik iki piet.

Homan & Arthington Street

SEAR8 ROEBUCK AND 00.

rislMKMlKEK VILTAM

MHKOAITEK

IK
J.llNON MSSTLHYK.

PRIE:
Rišimo pakelių
Snėckiaviiuu Orderių 
Pcržiitrėjinm Tavmii 
Prieš piel arini |h> piet. 
b iki 12 12:45 iki 4:15

SEARS ROEBUCK AND 00 
Homan & Arthington Street

REIKALINGI LEIBER1A1

laiką;
ties; prityrus*** MM-rgiis* uždirba 
nuo $15 iki $3U į raviūtę dirbant 
nuo it ūkiu; cxtra Imuium už pastoi ij 
daritą: nušlama ka* ramutė. I‘l<-nlu 
yni kinoėli;nisi<i siil.-iu* statyta, 
svirs* visur. ATSlš.U KRE GA
TAVI PRIE DARBO.

VICTOR MFG. AND 
OASKET 00.

5750 Rooseveit, Rd.

lli-ru užm*4i««liM niukiium-

Dr. P. P. ZALLTS 
D—thtM

JSSTTl
* aaae < 4<4 a eų ųaaeteoeeaeto

IMSI

i
w-

REIKALINGI LEIBER1AI

dirbti lauke. l>arlMis|ms(ovus.

Continental Cmi Oo.
5411 W 65-Str.

Ine.,

• JAUNI VYRAI.
17 iki 25 Metu amžiaus.

Pal.rrai
Rišėjai

Svėrėjai
Orderių lspil*l,i tojai 
Pri*- Storini

SKARS ROEBUCK AND C.

Homan 4 Arthington Street

PAIEŠKO

<Su

i
i

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

418 W. Mjm*<* mr.
Yutt-Hlle. I*,-*—

viMinii* Ii romi* priima mm 
Nuo 1 Iki 1* vai. ryt*
Nu* 1 Iki 3 vai. p* pMų
Mo l Iki > vai. vakar*.

. .............................. -■■■■d

Mr* tarime vidų, kurios m*rai
apsimoka ir yra k<tok ir |>a*to-
vi«* virtu*. Gerus uIru* pradžiai.

Vnl. N.-00 iki 4:45 Štili, iki piet.

I‘lineli 
IcnflUUK 

N.

K41KA1JKGI.
1‘rcjHi operatoriui 

darbo. <Jer* utiuokoUb.
<L KAA1, CUMr.lKY

441* Kartamood. A«r.

prie

KMKUJK4i<»4i.
McrKiile. 14 mH*; Ir tl.iucuu dirb

ti ur nuo dl< ik-m ;>r nuo Mukiu lenit- 
vam fnlirikv 4 4 t.iljn<1>m MVaMčJ; 
Nuo Mukiu <iirlu>n<iu* u ui iriu nuo 
110 iki 83* MiVaitėJ.

M. 4J. MAAL CUMTAHY
441* ltaicu>«<M>d. Are.

lUaMAJJNUI
VuUml 14 lučių Ir *uiir. <1«-1 

UitlHl' darbu. lenrvatu fabrike, 
ra uonufceatiK

M. Ii. bA.ll, COMrAJVT 
441* Ka*rM»««MMl. Ase.

A»-
Ue-

HFJMAJJMCMMi tuc-Uria Ir M*fai- 
ana dirbti; lengvu* darbas: prie lHaklr* 
Mymo atidų: geru, uždurbl.

laumard HcvS CoM
33* W. KtaaM- S4.. CMuago. III.

TEPYLO FABRIKE
DEtlTir FABRIKE 
VALVZŲ PAKRIKI U E 
KIENIN1V POPIERV FA11. 
NPAl’STUVEJE
Genui algos pradžiai. Nepapra*- 

lai Rvnrn Durimi pauto-
mis. Prityrimas nrn ikalmga>.

SEARS ROEBUCK AND 00.
Vai. KiflO iki 4:45 Sub. iki plot.

Houun & Arthington Street

REIKALINGI VYRAI.
1 prįr l»iml<«.ri,»

I
AlMMIllkltr Hilu • išlyto. U/lllO 

.kentIn kusi|i<-|tą. ~

LORD & BUSHNELL CO. 
2124 S. Laflin Street I

l'Mie.kau Mitu tikro brolio Mntli. 
litui KicIvm. pa< mulu’m 13 Kauno 
CtilM rniim ItuMinin |>av Milų purj|> 
liūs utį.- V.ImiuU. įriti* kure rm- 
Tt> «‘ltl<IC. !•>■ I.l.-tu :itw‘..<llktl 
katti li| i--tt«--n:

Ona JiirM-ticai'.
s:ui s. o.ki<) v»<-. < iik'.gti.

FARSE???’' \

PARSIDUODA >800
l'ackard touuiurtoc. Ubai seram 

Mot ii. au S ral.il*, narai k iu «r| t entu 
lindoti, t.jlitnn varosi *1M t«.«ttrt-tij, 
krlkMynu Ir l.iidutuvtu. U* kn salimu 
uiurinktl pitiiKii. | i iiictiesiu, lai- 
kn. At.lAaukttc-.

I* W. IM Mns-4.
Vairai IMI

ratMiduuda ii.enns imt 3 Jiagyru- 
•iiiuų. groccrnv ir liu< r r ne. «rl>a g.U. 
uit UmmMijII ant kitu bi.niu. Atit
raukite

MII 34. limvaM Avė.

I'uIrAkau Jobo Poriaua nacinsaCIo 
iŠ K.seimų Ap.krii'io K vedame* 
pūrai*. Sautlauklu kaliuo apie 4a me
ti! tK-numo. Tunu labai rvarbii rei
kalą. Ji. pat. arba ka* apie Ji tinote 
prano'klta ankančių adresu:

SS*7<ZibM1A«c.

P.VKMlM'OtsA kukami, peniu. U. 
Imi picini. v Imi mauti i.tiol.a, k.itn 
katę relkolIBliii. li.cldtiu .HMNiukil.

T. VukatMM.
4iiS M. I*mU*> Mr.

OMaw*. IM.

MOKĖK RANDA PATS SAU. 
SPEOJAL1S RARGENAS
Nauja* murini* dviejų pug)ve

ninių naaiu< ant W< *1<tii Am ihu. 
i*1|m- 43-ėi*c ir 45-1>m gatvių f’m- 
nai. yra gera pn»ea nusipirkti gra 
žų nanjų nanrn mi pinitmi*. kurmi. 
ns»ki tiunėl run<l-j. I’ar*idu<at Inlmi 
pigiai ir ant lengvų mėnesinių iš- 
mnkrsėių. ši* natini, inndaoi im to
li fabriku, kur tiikotani ui žmonių 
*iiiiM iino'i iri« i<>uu<>k ui t** at

! I. Mi ■ . I Hm. X 
IniSullc St. Tt-lcfunao Mani 2M3

Dr. M. Stnpnidd
3109 So. Morai «frMt

CMICAOO, nZ&OM

c

:

I 
»
♦ 
«
I

DR. J. SHINGLMAU 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 9t 

Karai* 4* < <rart
Kr<. I2S* V. I* A'Cnur

Telcfi.aa* t'J.ero 3*4* 
«rt»<> <’.<»ro 43 

k.UUAMI III K ' tMLAI

CIOF.RO


b chicagos unuviy Ii TOt

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

• •

KOUNU|I
PRANEI IMA8.CHICAG0N ATVASIU08 

GEN. PFR8HING.

CHICAGOJE.
. . .. S • ’ t '

Pirmadienis, gruod. 8 d.,
$v. N. tv. P. M. Prasidėjimas.

Antradienis, gruod. 9 d., 
tv. i^okadija.

MATOMOS BOMBOS Į 
PARTAMENTINIUS 

NAMUS.

A

Aną naktį (’liicugojc |i.*im<*.'- 
(os n<l keturios Išimi*).' įvai
rinsi* vietose pri<- :i|Nii*t:iini-ii- 
tinių namų.

Pamesi* s IhiIiiImu \i-iir ply
šo. Kaikm pa-larė nim bd'ii. 
B**t žm«»n<'- m-palie-ta.

Liudininkui tviitiiui, kad 
piktadariai važinėj* aiilomo 
biliu su l'aliforaia valstijos 
li<*t*ncija. Jų luivę trys.

Policija yra uiiomoliės, jai* 
tai l»u> džiaiiiturių durims. 
Jie su launliomi' mėgina |ui- 
Imuginti a|tartamenfiiiių mi
mų savininkus. Tilo bildu no 
riiiut priversti jmu mokėti di 
denare algas džianiforiams.

Jei tas Imlų tiesa, tai <lžia- 
niloriai netoli nukeliautų -u 
tokiais įlarbais.

200.000 BEDARBIŲ CHICA 
GOJĘ!

Tiek etų skaitant pavirinti- 
niai.

sieks

užsi 
|m*i

Suvaržius anglių vartojimą 
šiandie (Tiieagoje atsirado a- 
pie 200.000 bedarbių. Tiek yra 
tik paviršutiniai apsknilant. 
Bet žinovai tvirtina, jog ls>- 
darbių žmonių skaitlius 
kokių 400,000.

Tiek žmonių netenka 
ėmimų ir uždarbio. Tai
Inusėtinas daiktas! Gi kuomet 
jie išuaujo gnus dnrbus ne
lengva išsakyti.

Anglių kri/.is yjuiė labai pa
lieti* gyvulių skerdyklos!* dar- 
’bininkus. T<*n stistiilidytn vi

sokie ^ri«*di|riai <larlmi ir |ui- 
li uos uotą apie 2<t.0flb tlarbinin- 
kų.

Tų žmonių, turinčių šeimy
nas. ateitis tikrai jinsla. Ne* 
jų likimu šiandie nesirūpina 
nei šalies, nei valstijos, nei 
miesto autoritetai.

Sakysiiih*. tegu tomis <|i<*no- 
mis įvyksta taika ir tegu pra
sideda įlarliai nnglekasyklos!*. 
Bet ir tuoin<*t ji<*|atgerės tų

F

Bus parodavimų ir kitokių 
ižkiltnybių.

.*11 <|. t li:< .i'*«iii ai 
Pt'i.-liin*.'. Iiiivt— 

•• nruii jo- Eiint 
>IL ėin viešė, dvi

luti*lariilgosios Sąjungos iž- 
diiiinkų sii. iriiikimns bus rytoj, 
I. \. utaridiiko vakare, 7 
Vai. \akfiix. 2<>’!4 \\. (>iih St. 
railia '>la!*|U< >'<* R«>.id| pa;
rutiti. I'lrabau apie lai rašyta 
p įeitame “!>r.;ugo** niiiia*ry 1

Kun. P. Būtys.

Iš RRIGHT0N PARK.

NESURANDAMAS PASIUN-| 
TINYS.

Policija palyiė. kas |H*r 
Ivienas tii' pa'iiintiuys. kuris 
buvo misi'.’iimlęs llarry A. 
Ma>M*y A. ('<». firmoj!* ir |hi 
siųstas bankini sii pinignis ir 
čekiais įiežinia kur žuvo.

Tai Krank Ihtiesziilski. 2B 
melų, tarnavęs jureivijojo ir 
gyvi*nęs imi num. 3969 llarry 
n ve.

Policija ja iie-iiranda.

Piulėkunė- hi< n<»je. Inpkriėio 
27 <1.. litrinis I,. lt. K. rėmėjų 
skyrių buvo surv*itrę.< |irakal- 

i. Kalls'jo ret ai /iitonins 
< ltie,i"«. Veikėja., gerk kun. 
Pr. Bučį s.

Geriu kalliėtojaK keils'-jo apie 
rėiiiinui Lietuvos valdžios, per
kant jos išleistus InhiUs ir a|H<* 
K lt. Kryžių.

I*o prakalbų buvo renkamos 
aukos L. 11. Kryžiui. Surinkta 
$7^.75.

Sekanti<*ji aukojo:
.1. ix*vi<-kas $25.<M) (jis taip

gi aukojo $5.(10 kun. Ijiukniėiu 
prakalltnse).

B. X«*nart<»nis $5.<NI.
Po 2 dol.: J. ICnreris,* V.

\Valter .Mikos, 1121 W. Erie' Paukštis. V. Bergelis. J. Dau
gai.. dirlslamas Adams We-t '^s* A. Vaitkus. A. Sodliaras, 
lake <«». dirbtuvėje neteko J- Sneiilerikė. V. Zanmiskaitė, 
piršto. Gavo kraujo sugedi-! Statkiene, 
nią ir mirė Passavnnt ligoninė
je.

Gruodžio 2 <L, ftv. Kryžiaus 
parapijos ntvC, Katalikų Vie-1 
uyliės 5 skyrius laikė prit'šim*- 
tiuj siisiriiikimę. Daug kalbėta, 
gvildenta draugijų reikalai, 
kurias vioiian ryšiu riša Kata
liku VmiivIm’*. Skvrin - nuga ii 
didėja.

Aimi,!' ; ii. iritikii! c įstojo dvi 
nauji draugiji. f.utent: Av. 

j Elžbii-ios moti-rių ;r mergaičių 
iir Av. I’ram'išk*' l»yniicti*s 
I taipgi i.ioti-rių ir uiergaiėjų. 
I'o svarstymų išrinkta atei- 
nmiti<*ms metama nauja vahly- 
l*n. kurion inėjo: dvas. vari, 
kun. A. Skrypk". pirm.—A. 
Panavas. vi«*<*-|»ir.*:.—M. I’et- 
rttšieiH*. probkkoią r:*št.—Z; 
Jurgaiėiiitė. fin. r;.št.—V. Gal 
iiiiili*. ižd. M. h'ilieiiv,• iždo 
gjols'jll— S. Nlltail iellė.

Pa.M*kiui:igai <hirbuoli<s 
naujai valdvltai pr*r 192d m.

D. P. U.

It N0RTH SIDE.

kraujo sugedi-( *1- Stotkiem*.

Moterių Sujaugi »s 4 kuopa 
laikys priešmetinį s mūri nirimų 
gruodžio 9 <1., 191!* nu. Av. My
kolo Ark. |wirapij«>s svetainėje, 
7 :-’VI vai. vakare. ]

Aiame aauirinkiiiM* bus ren
kama valdyba ateinantiems I 
metams. Tai|egi Ims reukainws| 
darbininkės rengia mani vaka
rui. Todėl visos narės kviv.ua- 
Iikm atsilankyti.

Kp. Raitininkė.

AR CHICAGO ATLAIKYS 
ANGLIŲ KRIZI?

Po 1 dol.: Z. Jonaitienė; J. 
Dukaviėia. P. Dnkavičia. A. 
.lucikieiH*. A. Nnreikienė, B. 
Pranckeviėieiiė, O. Deiringie- 
ih*. A. Earerienė. O. Paukšt io- 
T. Atroškienė. B. Jovaišas, I. 
Sakalauskas. A. Binkauskas, 
A. Žylivnė, II. Andreiiunas. J. 
Pašknuskas. K. Kilkius, !>. 
Zaubra. P. Kvietkus, 1* Pet
rauskas. .M. Kazlauskas. P. 
Zaulira. J. Venckus. A. Aal-

It BRIDGEP0RT0.

Tokį klausinių šiandie sta
to kiekvienas protaujantis 
žmogus. Kaip Chicago galės 
ilgai gyvuoti turint savo ri- 
Im»s4* šimtus tukstanrių Inslar- 
bių žmouių, jei greitai nrpasi- 

Ibaigs streikas aiiglekusyklos!*’^ eitis, A. Barščius. J. Podžiuve-
Sulig oficijalių apskaitymų. . _________________

Chicago turi atsargųjį* 45(1.-
(MMl tmių miglių.

Kasdien iš rytų pristatoma
j.Kl,(MM) tonų miglių.
i Kasdien Cliicagojc siivario- 
įmiui 49.(NN) tonų (normalia*' 

paikai* 74.(Nm tonų).
1 Turint 1a> 'kaitlitics |w» akių 
jtad ir ; akyla klausimas, kaip/ ukjtojai. Paskuti)** 
.ilgai Chicago atlaiky, miglių L*’ ““ 
kritj.‘

lis. Z. Barauskas. J. Barščius.

Smulkių aukų $2;75. Viso 
47K.75.

Kaip laivo gaminta apie su
sirinkimų Katalikų Spaudos 
Savaitės lapkričio 15 d„ 1919 
ul, tai susirinkimns įv>ko ir 
liko nutarta, pinigus $50.15, 
kurie Imvo užsilikę nuo praei
tų metų, padalinti šitaip: Ka
talikų S|Mindoa Grot Ali $12J>0, 
o $37.65 išsilaikyti knoyms 
reikalams.

Naudiugų dailių atliko Ka
talikų Spaudo.- Savaitė 1918 

I tn. Tat ir toliau ji bus vykina 
oia.

K. B.

IR TAS GALIMAS DAIKTA8

Keli suareštuoti pl<*šikai- 
i vagiliai, kurių o|M*raeijos šie-

žinomų stovis. Per visa žie- .. ... ..... , .. r .. . k:u šimtus t ilk-t ainių Uolienų,
ma nebus galimu sugrąžint i ...... . ,- .. ; . valstijinio prokuroro sekreto-
industnjois* normaliu stovioj .... ...
Nes jei bus prikasta anglių, 
ant g<*ležinkelių jiakils lietvar 1 
kė. Geležinkeliais nebus sus- ■ 
j>ėtii pristatrii reikiamų ki<*- 
kvls^iglių j išskirtas vietas,

Ar Jautiesi Pavargęs 
Skaudamas, Visai Negalis?
AR ta jautiesi labai pavargęs ir skęsdamas — ar kankina tave skaedėjimas strė

nų? Ar trūksta ten energijos dirbti? Ar vakare tu jautiesi “visai acfaljs"? 
Nesirūpink avie tai! Tu negali tikėtis jausti gerai jeigu tavo inkstai nedirba regu

liariai. Inkstai reikalauja pagultos laikas nuo laiko. Neperstojantis skausmas strė
nose, ir duriantis skausmas yra symptomai negerų inkstų. Jog gal tarMtu galvos 
skaudėjimų ir svaigulį ir kitus inkstų irregulariikumus. Nelaukite kol daugiau 
nesmagumų susirinks. Atgauk savo sveikatų ir jų laikyk! Vartok DOANt KID- 
NEY PILLS. Jos yra pagelbėję tukstanMus žmonių; pageltos ir tau. PaeOdansk savo 
kaimyno!

Skaityk ką šitie žmones sako:
Wm. Roc-aky. oarinlnluui f-rrr- 

rykų krautuvė*. 3? Ilrldgr St.. 
Tnnkahannnck. Feniui. **ko: 
“AA kentėjau imt nckvrj laikų 
nuo Mrėnų nkaudėjim*. A* tik
ru! Jaučiau*! kuly mtraklntnn. 
tegalėjau dirbti; Mausi* mano 
buvo suatyruMo* ir lakotai te
dirbdavo gemi. I*ani'ginv« 
Itean** Kidnry l'tll* jaučiu**! 
•velka*."

l'uM. Ite**« t* i*.*A
l*l«krlA|a 3* 4.. t*** ta.. e varartm 3a 
d.. 1*1* m JI* **ka: "Al u.-<*rėl«<< 
roo» l« laik- yra*«* tnr-tet t'aan'd 
Kidtey l'ilG a*t<il ka.l i** .kati UJI. 
•<«*« d*u*>..u n«-«M*f|loi‘

Mr*. A. O. Ilogteheakl. llroad- 

wajr. Kauk Itaplda Minti.. aako: 

"Ai kentėjau mt I n katu liga per 

Ilgo laikų. Per keleto mėaMių 

vlanl negalėjau dirbti. Kaly kurj 

rytų tai nei I* loųyų negalėdavau ' 

atsikelti. Buvau telaiul nervM* 

ir nerami;' negalėdavau miegoti. 

1‘ouivginu* Itoan** Kldney 1*111* 

Juo* tuojau* man palengvino ir 

dabar jaučiuosi sveika.“

<;

Vietinė L I). S kuo|M jau 
ibtrigė vakarinius kuisuk. Pra- 

,< italu |Mtie<iė|yj laikytame su
trinkime susirašt- J5 kursų 

•s susirin
kt.' :as užsiregistravimui Imis 
I ?i*K*<lėlio vakare, gruodžio 8 
<!.. X'ek. I*ras. kv. Paims Mari
jos Įuirap. svetainėje, prie 44 
ir Eairfieltl gatvių. Tanu* susi
rinkime bus ir mokytojas, p. 
M. Žaltiškas, kurs visus užsire
gistravusius suskirstys j kle- 
sas. Painokos bus |>anedėlio ir 
sertsltis vakarais, parapijinė
je svetainėje. Panotlėlių vaka
rais bus išgulilmiia lietuvių 
kaliai, gi seredų vakarais 
skaitliavimas, pienų braižy
mas bei anglų kaliui.

Brigiitmi|Mirkit*«’iai. parinan- 
<l«»kit proga.

i vidstijinio prokuroro sekreto- 
piui Kennvy jamakė. jog jiems 

• į t uos.* kriminaliuose darlmosc 
gidla-ję llll Žinutlltl IMM-stO |M»- 

litikieriu. Jiedu pirkim*jusiu 
I ui vogt us automobiliu^ ir kitus 
■ Įniktus., I

Į 
I

Pirmomis suvaržymo diitio- lllelu _ nuo <iXk> ryto ligi 
mis pasirodo. kii> veikiusi <‘hi- 4:(ki jM, j4,411
.... 1 uždu romas.

Suprantama, minių savinin-' n*ikalus, ant galo, liko išrinkta

DAUG E fe" DARBININKŲ 

ŠEIMYNŲ NETURI 
ANGLIŲ.

TO IR TIKĖTASI.

Paskelbta, jog visuose 
{|MrtniiH*ntiniuose nainuošė die-

eagoje. Ciu yra tūkstančiai šei
mynų. katros netari anglių nei •

<le-
Komisija.

Ketverge. gnmdžio 4 d L
Vyrių :i6 kp. laikė priešmetinj 

šiltas vanduo1 susirinkimų bažnytinėje avė- 
painėje. A|!svari*ėiuM , ku<>js<*
I
I

vienai dienai. Moterys ir vai- bnms tas naudinga. Bet tas nauja valdvlm ateinant ienų 
kui nuo ry to ir vakaro-u mai- „i.*ku neprisideila prie anglių „L____  __
sais stori prii* miglių pirklių taupumo. Gazo kompanija tu- dvasišku vadovu kuli. Briška,

1920 metams. Valdytam i nėjo:

kiemų, norėdami kiek nors 
gauti anglių. Daugeli* gauna 
nusipirkti ir parsinešti. Bet' 
daugelis eina namo šalti Ih* 
nieko.

Nes daugelis anglių pirklių 
juu išpardavė i 
ginu nesulaukia. Tokie uždnro 
savo ofisus ir pabaigia ve«ti 
reikalus.

Taip yra (’lii<'aguj«*. Taip ir 
kituose iim-'tiKKe Vargšas 
darbininke. - ėi.n niekur nieku

pdra ii>ta>.

rėš daugiau produkuoti gazo. J. A. Mirkeliunas, vi- 
Sakalauskienė. 
Aušraitė (s<*- 

(ua L finansų rašt.—J. Stankus, 
| ižd.—lz. I’aškauskas (senas).

pirm, 
ee-pinn.—Z.

TĖVAI MOKINO VAIKĄ I prot. rast.—A.
VOGTI.

VidumirMyj >u savo tėvai-*'iždo globėjai: I*. Kvietkus (ne-
anglis ir dau- suareštuotas trijų metų vai- nas) ir K. Zaronmkas, maršal

ka palikta T. Volkns (senas), 
režisierium—J. Vilimas.

Valdvlsui inėjo visi veiklus 
nariai, tat tikimės, kad atei
nančiais metais kuojais bus 
gražus ir vaisingas gyvavimas. 

Koresp.

ka- Stasiak. kurs tėvų buvo 
niukinama.' vogti dvpartamen- 
tinėsc krautuvėse.

PIRKITE LIETUVOS VAL- 
STYBtS BONŲ.

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

Metinis susirinkinuis Lilter- 
tv I-and 4 Investment 
Kor|M>rat*ijos buvo lap
kričio 21 <L 1919.. 9 vai. vaka
ri*. Mildos sv<*t. Užailmigė 
II vai. Buvo susirinkę geras 
skaitlius Jurininkų ne tik iš 
Chicagos, bet buvo iš kitų mie-. 
stų. Direktoriai išdavė dtskai-' 
tų metinio veikimo. Buvo iš-l 
rinkta valdyba-d i rektoriai at-l 
einantiems metama. Visi di
rektoriai tapo išrinkti tie pa
tys: J. Kkinderis, J. J. U py
ki s. J. sinkus. Z. R Mičkie- 
tri«, M. Rozenski, A. Visba- 
ras ir J. Zackeria. Taipgi ta-* 
po nutaria padidinti bendro
vės turtų nuo $100/100.00 iki 
$200,(MXl,(X).

Su pagarba,
Litorty Land A laratato Co 

per J. Sinkus.

Mr*. F. Uoli. Ilk Oak SU Maginau. Mirk., aako: "AA 
visuomet ture Jaa skaudėjimų alrėause. visuomet jau
čiau ai nurilpua I'radėju* įkaityti apie Ikian'* Kldney 
1*111* nutariau pamėginti Jo* ir Aiaudle dUaugitiosl. kad 
gailu tvirtai sakyti, knd Jo* mnn pa gelte-J o.

Virtinu paduota* atatemcnla* buvo priaiųataa *|iallo 
11 d.. 1»I4 m., o Įlipo* lt d.. !•!> lu. Mm Moli aaku: 
"Nuo to laiko kuomet pradėjau vartoti Ltaan'a Kldney 
1*111* r*u avelka ir patariu kiekvienam Jn* pamėginti.

NEI vienu* pakelis nėra tikras Bonus
Kidnry Pilis jeigu jis neturi kliav- 

lapio vaizhafenldj su psraiu—“Jsmm 
Dmu."

DO AN’S
Kidney Pilis

GatnuunMkažasj aptiekaj. SOc«ž dėžę. FeatarlBbani Cs^ Mfab, IL Mh.

GRAŽI DOVANĄ.
Kas dabar, prieš Naujus 

Metus. užsirašo per mane 
“Amerikos Ūkininko" ant 
metų, tai gauna dovanu — la
bai gražų Lietuvos Laisvės 
paveikslų.

I^iikrašrio kaina metams: 
Amerikoje — $1.00, Lietuvon 
— $2.00.
UžraSykite “Am. Ūkininkę“ 

aaviesiams Lietuvoje. Ailre- 
suokit:

IG. T. SMETONA. 
2520 Washmgton Avė.

Siour Citv. Iowa

ESSYni ireoe** T»4S * i

Dr.cz JUST1N MACKIEWICZ
• ryte «ki » ••* .

DIDELIS BARGENAS.
l'arMduodu labai yraiua .{Jų lubu 

uugftCIo murini* narna* 3 imiiot. po 
4 kambariu* *u teminant u T padu 
prie 1;»! Mo. Kallaca Rt. narna* 
turi būti greitai parduotu pigai nr* 
Mvtnlnkua perkln dlileanl namo, 
rieke tik $X.tno. (mokėt (**9 o II- 
kluat«« kaipo rendn.

Pint National Realty A 
Construction Co.

840 W. 33rd St. Chicago. IU 
Tel. Boulevard 2437

Wm. Kazlauskas
I
i

Siunčia Pinigus | Liatuvų
Siųskite dabar kol Lietuvos Markes pigios. Dėl pla

tesnių žinių kreipkitės pas

JUSTINA MACKKIKZ 
Inai Sitale * TMgn Kufaanga. 

2342 S. Uavitt Str ChiotfO, DL

s

«

. ..............................................  
Dr. A. K. RUTKAUSKAS

Talafonu MrKInlar SfM 
gydo rzMž&jas uca* 

>4»T Koutb WrSrn> BonJemrd 
Kampa* W. >k-toa gatve*
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