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i Vienu kartu visuose 
miestuose įvyko

areštavimai
Jų didžiuma kuoveikiaus 

bus deportuota

galvojęs šitų prieš radikalus 
ofeiL'yvų. Visuose miestuose 

įfoderaliams agentams laiku 
buvo išsiuntinėtus instrukcijos.

***•»• .»:xug*.
riamųoj tvarkoj. Federalinio* 
agentams buvo įsakyta laukti 
altelno tiems žyginius įsakymu 

j iš Teisitary'tė.* departamento.
Vnknr pagaliau* išleista jsa- 

ikynms. Ir visoj šalyj vienu 
kartu atlikta nepaprastas “va 
lynui*."

Darbuotasi nurodymais ii
Maskvos.

iįUUjJV K

35 MIESTUOSE SUIMTA
ARTI 4.000 RADIKALŲ.

Vienam New Yorice suimta 
apie 800 žmonių.

| lies vyriausyls* ir valdžios for- j 
mų. Jie įlarlmvosi varu čia su
griauti vyriausybę ir anos vie
ton įsteigti sovietų valdžių nr- 
hn proletarijnto diktatūrų, ko
kia šiandie gyvuoja Rusijoje.

Sulig Trisdnryriės d'jmrta- 
m<*nto pranešimo, visi svetim- 
šnlini radikalai, katriems bus 
prirodytas prigulėjimas prie 
Išminėtų komunistų partijų, 
L* jokiu pasiteisinimo Lu> de-

Washington, sausio 3. Tvi«- 
daryriė* departamento pi rė
dymu vakar vakare ir praeitų 
nnktj jvniriuoM* S. Valstijų di- 
darniuose miestuose ir indu- į 
riripmumm centruose f«*|eni-' .......... ........ ........
Imi agentai ra lokule policija pirtuoti. Bu* įmsiųsti ten, iŠ 
pakėlė <>f*>pbyv~ prieš visokiu.- 
ruiiikniiiis gaivalus, suokid- 
IjiaMisiu* ]>ri«'ė šalie.* vyriau- 
syhę. ~ ’

Svnrbinusia* tikslas buvo 
raguu«Ivti vi*tu "komunistų 
jertijos” ir “komunistų dar
bo partijos" viršininkus ir na
rius, katrie turėjo savo kuopa* 
daugiau knip 50 miestuose.

Ligi šiandie rytmečio, mint 
npturi'tų žinių, suntvštuota Į 
apie 4 <MMl radikalų-komnnistų • 
(bolševikų), iš kalių yra dau 
giousia svetimšaliai, Trockio, 
ir lamino agentai ir karštieji 
šalininkni.

Sp'jnnm. jog šiandie padi
dės muiri'štuutų skaitlius.

Kaltinami suokalbiavime.
Snlmti radikalai yrn kalti 

iuimi suokalbiavime prieš ša-

1919 METAIS S. V. NULIN- |

ČIUOTA 82 ŽMOGŲ.
i-----------

Iš tu 75 buvo modi žmonės.

CARRANZA VES RINKI 
MUS MEKSIKOJE.

Atnaujinami anka Itin ima i 
prus jviuuubų..

Teisdnryriės depurtamentas 
turi rankose kuoaiškisusius 
prirodymu* prieš radikalų vei
kimu. Turi kopijų manifesto, 
koki nesenai buvo paskelbusi 
Ameriko* komunistų partija.

Tame manifeste aiškini pn 
sakyta:

••Komunistų partija Ameri
koje yra darbininkų klrsos 
įtarti ja. Partijos uždaviniai iš
daryti pily kapitalizmui ir or- 

igunizuoti indnstrijalę darbi
ninkų respublika."

Departamentas, be to, turi 
prirodyipų. jog Amerikos radi
kalų veikimas buvo inspiruo
jamus tiesiog iš Maskvos. Ko-J 
njunistų partiją 'jųlai 
žodžiais kovojo norą prieš ka
pitalistus. Bet paslapčia orga
nizavosi prieš šalies vvriuusy- 
bę.

Turkegee, Ala., sausio 2. — 
'Praeitais 1919 melais Suv. Val- 
-lijosf nultitėiiiota 82 žmogų, 
ty. 18 nuomų dauginu kaip įVyk> rinkimai prezidento. S» 
191N metais.’

Apie tai praneša Tiiskegei- 
universitetų' rekordų if tyrinė
jimų dejtn r|ainentn>.

Iš tų visų aukų buvo 75 juo
di. Pnstnrujli t«r|s-buvo viena jnill j,,,, užteko jadaikyli 
moteriška.

Raiši kronika.
Septyni žmonės 

sudeginti ir devyni pirmiau 
buvo nužmfyti ir tik paskui 
sudeginti.

i Devyniolika žmonių nulin- 
čiuota apkaitintų arba inlarin- 
mų užpuolimuose.

Trylika apkaltinta žmogžu
dystėse. Šitam skaitliu j buvo 
ir visi balti.

Kiti nulinčiiioti už kitokiu* 
prasižengimus.

Kiek kokioj valstijoj.
Sulig valstijų linčinviinų at

likta: Georgin 21: Alabama ir 
t .ouisiana pė 7 ; Floridu Te
sąs ♦; N. (Karolina 3; tVest

ESTONIJA DAUG LAIMĖJO Kolčako ofirierų arba karei-S 
ARMTSTrrr.Tn.TE su

BOLŠEVIKAIS.

Merico Citv -.nuriti 2. 
Ateinanti balandi Meksikoje 

p- 
ninu buvo ėin knllmmn, jog 
dabartini- prezidentas (’ar- 
raezc diiugian m*kan<iiduosių* 
į i'i-ezidcntus. . |

Išdalie* gnl tas ir tiesa. Ne
ša- 

ir terorizmų, 
statyti savos

Didžiuma rusu ir vokiečių.
_ • . * • - — 
žymi didžiuma sunreštuotų ,

yni nišai ir išdalins vokiečiai. 
SuHH-štuoti Šio* šalies piliečiai 
radikalai p> išklaurinėjnrų 
Idažniauria paliuosuojaini. Nes 
negyvuoju tok* įstatymus su- 

Į lig katro butų gulima bausti 
įumie prasižengusius pilie,'ius. '

Su depirtnvimn urbus už-! 
t ninkama. New Yorke ir apv- 1 
linkės** suareštuoti radikniui 
tuojaus paimti saloti Kilis. | 
ten bus suvežti ir iš kitų įuiv- jiartijos organizatorius, kurs 
etų suareštuotieji. Kuoveikiaus 
prasidės išklausinėjimni ir po 
tu sek.* dq»oi*tuvimas.

Iškalno apgalvoti a r citavimai. 
Tcisdarystės departamentus 

iškalno buvo nuodugniai up

Bolševikams Tekusi Visa

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
JUODŲJŲ JŪRIŲ 

PAKRAŠČIUS

l

Bolševikai tiesia ranką prie 
Italijos

Londonas raudo 3..—Bolše-i 
vikų valdžios Maskvoje užru- 
Lažinių reikalų komisaras* 
’l vhiU'benn, anot gautų čia ži
nių, padalė Italijai atnaujinti 
geruosius santikius ra holševi- 
kų Nurija.

Tchitrherin pažymi, jog ta* 
duos naudo* ne tik Kurijai,

8UIMTAS A. KARALIUS.

Boston. Maus., sausio 3. — 
Naujojoj Anglijoj suimta apie 
390 radikalų. Tarp suimtų sve
timšalių yrn ir Alminu Knrn- 
lius iš Ch i ingos, komunistų

vnknr vakare turėjo kalbėti 
mieste Nnshua. N. II.. sorijaH- 
>tų sodrinkime.

I

RADIKALAI SUVAŽIUOSIĄ 
WASHINGTONAN.

giuojauli -pietinėj Kurijoj (Uk
rainoj).

Paimta svarbios geležinkelių 
*tdty* Yiisovo ir Dūlią. Bolše
vikai, sako, maršuojų ant Mar- 
jupolio, kur* yra 
jūrėmis.

Pažymima, jog 
nelaisvėn paeita 
Markovo ‘ divizijų
urmui omie ir viiw kares me
džiaga. >

Tn divizija, sako bolševikai, 
buvo pnrinMInianrin gen. T><- 
nikino vieno korpuso dalia.

Paimta tūkstančiai nelaisvių.

1 veiki, i u> 
įtarių Juodųjų jūrių pakrnš- 
čius, gi tuomet busiąs galima* 

-turi neši imu. abieju šalta.

Paimta viza divizija.

k.

lyjv ludvarkę 
• Nenori tolesniai 

gyvi buvo P’n'ojmi.
Teeinu* Carranza darbuojn- 

ai, knd prezidento rinkimai 
išeitų sulig jo noro, knd prezi
dentu Imtų išrinktas jo šali
ninkas.

Carranzistai užima pozicijas. 
I*nsirodo. jog enrranziriai 

■ busimiems rinkimams 
Į užima doruimiojanėiiis 
jas.

' Andai žemesniųjam 
Ims kongreso bute I 
rinkta komisijų kontroliuoti 
rinkinius ir įmskni p* rinki
mų, nigsč'jo t d.. 1920. įstaty
ti sesijou naujų kongresų.

Kmuirijon ptrtrk.y didJ.luntu 
u t stovų Camtnzug šalininkų.

Tiis reiškia, knd busimieji 
prezi'lmto rinkimui Ims kon
troliuojami t'arranzo?-.

Taijųmt anų dienų Carran- 
za konferavo mi 20 savo gene
rolų. Supranlniiui. tie gavo 
inrirukrijų, kaip pasekmin- 
ginu rinkimus pa kreipti da
bartinė* vyriausybės naudoti.

Ir jei tik Meksiko* prezi
dentu išnnujo paliks ('urran- 

įza nrlm Ims išrinktas jo šąli- 
įlinka*, šalis jr vėl ilgus metus 

PIRKITE KARĖS TAUPY I vilks balnių betvarke ir tero- 
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) riz.iny.

4M6
sij/pi po 2: S<». Cnrolina, Teune-Į’*'*,w' 
-vv, Nebraska, W’ashington ir 
Kaunas po 1.

PREMJERAS NITTI KE
LIAUJA LONDONAN.

Rymas, sausio 3. — Italijos 
premjeras Nitti šiandie iške
liauja Mmlomui. Tenai turė
siu* konferencijų nu Lloyd 
George ir Cleilienreau Fiume 
k liaudine.

Washmgton, sausio 3. — 
Lineolito dienoje, vasario 12. 
sakoma, čia suvažiuosiu tuk* 
tančiai radikalų. Jie susirink- 
rių prieš Ra lt noriu* Riihius iri 
imrrikuinurių prezidento Wtl- 
sono palitioMUoti i* kalėjimų 
visu* “politikinius kaliniu*."

. • 1 I * t -

armij'in priimti tokius karo*J 
viii, ir nltcicrius. jei tie yra. 
tų tautos.

Pastaroji išimtis estams yra j 
labai svariai* daiktas.

Draudžiama naudoti uostus, fli

Kaip eslniii*. tnip iM'ilše'i- 
kiuiis uždrausta |s*r saro li< 
tu* tnni*]NH*tiii>ti tokių me
džiagų. katra lurėtų Imt jaivar 
lota kitų prieš kitus.

Knip l<*t'Hiijoj. taip liolševi- 
kiitėj llusijoj uždrausta leisti 

'steigti kokias nors organizaci- 
įjiis. katros galėtų savinties te
ritorija.* arbn anų atskiria* da
li* kaip Fotonijoj, taip'Kurijoj.

Jei Suomija* užlaja luitų su- ’ 
neutralizuota, estai ir Isdšcvi- , 
kai sutiko prisidėti prie kun- 
vurijos lame klntuime. 1

Bolševikai nenori taikos su 4 
Dcnikinu.

Bolševikų nts*tnvvtw>s sekro- * 
loriitj* Kli*bke pranešė, jog so
vietu Rusija juiųi*i«biĮįjH tejĮjRfcj 

'įiadnryti .-u imlžiulėmis viešpri- į 
tij<>mi>. Bet tu (uiti Ru*ijg,Be^|. 

kėlė* Dcnikinui.
Seniau m«*s buvom mahę I 

taikinties su llmikinu. Bet y 
šiandie knriiiUsime ligi gaiiiti- f 
nu laimėjimo. -M

Klislike tvirtina, jog šiandie į 
Imlši'vikn valdžia turi 3 niili- « 

knriiii*m«*n»*s. Anot t 
Klislike. toji kariuomenė hutų 
di'iimbitizuota, knip tik įvyktų 
generole taika. \

Sulig utilitarinių sųlygų, ku-. Kl’riike girdeji*.. jog Pran- B 
yra įžanga taikon.’uždrau-Į;"*’-* ‘'“‘“"nti poriurii sknit- ■

Armisticijos sąlygos veda 
taikon.

šalies naudai, 
nnnistieijo* su
yra prielankus

I

Dorpatas. sausio 3—Shidi- 
juojant nrinisticijos sutarti, 
padarytą estų sn l»<dšvviknis. 
jmsirodu. jog estai yra daug 
laimėję savo 
Svarbiausieji 
lygų pamini 
Estonijni.

Iš visų svarbiausia.* estų lai- 
mojimas tai išgavimu* nuo 
hidševikų pripažinti E*tonij:ii 
nepriklausuinyls;. Bolševikai 
pripažino nepriklausomybę 
Rusijos* vardu.

Armisticijos sųlvgosc yru 
dar ir kitas svarbiu, posmas. 
Tai tas. kml estai neapsiimu 
generolo Yudeniėo kareiviu*, 
katrie veikė prieš Petrogradą. 1 
prašalinti iš Estonijos aruii-; 
sti'ijn- įimtu. Teeinu turė> tuii 
padaryti tik padarius ir ratili- į 
kovu* sutartį. 
Bolševikai padarė nusileidimų. Į__? ...........
-Ti>iS?ikir .n-inv-i’ 
žj inius nusileidimu* estaut*. 
Atstiivn* Joffe rakė, jog kūn
inei jis engryšiųi*. Muskvon. 
padaryti uiisileidiniai estams 
busiu smiilkuieningni p rkiiity 
(ti. Bet jis tų vi*ų koncesijų n** 
.sigailj.*. jei unitų* geru^ <*rių( 
norus pulnrtli tnikn. jjonus

!•••• •
Ypač dideli bolševikų nnsi-j 

d"idinini atlikta mlicžių kinu-Į 
Jsiiue ir militarinėj gvnrantijoj.

I
Irios ________ _ ___ .
*ta abiem pusėm, ty. erinius irJ’W kariuomenę prieš hotšv- 

Jdilševikams. *avu t 
j laikyti suorganizuotų hile ko
kių svetimų kariuomenę. I... 
galima tiem.- ir kitiems laikyti 

■kariuomenę tos šalie*. *11 ku* 
riųja |imbiryta inilitarinė san
tarvė. Visgi tokia kariuomenė • 
neturi Imt tokios šalies, katra Į 
karingai atsineša Į tuos nrbn ji 
kitu*, ty. j estlt1 arba j liofšė-!
% ikus.

Kitos jokios vie.»|Mitijo» ne-' 
nenžilgio galim gali rekrutuoti ir organizuoti 

laimi prielankių 
naujienų

iškalno
|>ozici-

Meksi-I 
laivu iš t

Praneuzija pripažino Lietuvos
Pasiuntinystę i

LIETUVIŲ EGZEKUTYVIO klausimas paliko gvvas reikti- 
KOMITETO PRANF.4T

MAS

T.1 radikalų dmon-
n H K Hnl.ir'io it l’nrv

tie* Azovo

Iiolšcvikni 
visų gen. 

su viraniis

KALTINAMI 35 ŽMONĖS.

New Haven, Cmn.. raurio
3. — Bitoj valstijoj ,iuo medi*! 
nio alkoholio mirė 17 žmonių. 
8u/rrštnota išviso 35 žntpnvs, • 
katrie kaltinami medinio al
koholio pardavinėjime ir pla
tinime.

Bolševikai sakosi paimdami 
Novoč«'rka*kų paėmę ir kelis 
tuksiančius nelaisvių.

Be kitko, bolševikai ramr 
kini ^stangiuoju Doncco nn- 
girų laukuose.

.»> noišt-vikni cHrijuiini ko bolš^viktu užėmę ’/isus gu- 
. jog jų armija imtan- ležinkrbų .usibigimn*.> j 11 1 SS* e

trritorijoec. v*kn*.
“Tegu juiiiiėginu." rako 1a»|.

Bet šėrikus.

VISA EILE SUKILIMŲ 
SIBERU0JE.

Kolčakui grūmoja pavojus. i
e •••'I-- u*.•• • • ••• •• • ••• v •»••• % I III*!

Iš pusofirijalių šaltinių mum* 
praneša. buk " 
tikėti* labai prielankių ir armijų Erionijuj su tik-lu uŽ- 
tlžiuginančių naujienų npie 
Lietuvo* klniisiinų

Vaisi, valdžios.”

« •

i Aiomis dienomis guvoin kn- j 
į nuo į 

,p. B. K. Balučio iš Paryžiaus.' 
kuriame sako, knd " Praneli-' nuo Suv.
zijo* vnblžia oHrijaliai pripc- Yrn taipgi rengiama, jhi žinin 
žino Lietuvių la*gnrijn |*nry-ivalriyltė« dejutrtmentn, pr* 

zentnrija Lietuvos reikalavi
mu prieš Siiv. Val>1. selintų.

Visi šit. apsireiškiiitni n tiro- j°K svetimos valdžios, privšin- 
tros luilšerikii Itusijni. karei
vini. esantieji E>t<>nijoji*. turi 

Tai karino-1

žiuje , su diplomaiinėmia ir. 
konsulinrėmi* teisėniin.Delega- 
rijos dnrlms Paiyžiujt* yru už- 
Imigtas. Paskutinis Iniva* su d0 svarbų reikalingumų, knd 
lokuiiiotyvuis, ginklais, amu-' 
nicija ir visais lielnisviais iš
siųstas. *
“Vakirčini išsikraustė iš Lic

itavo* palikdami karės ir gele
žinkelių imslžiugų. Bet padarė 

Buenos Aires, sausio 3 ^<lidriiiw nnostolius rvvenin- 
Tana- Buenos Aires prorinri-1 jomis. Lenkai užėmė Poni? ir

UGNIS SUNAIKINO 
KVIEČIUS.

jo* ir Frinpa 500 akrų plote ‘dgiasi agtvsyviaL Viskas bua 
išdegi' prinokstantivji kvitą]gerai, jeigu tik prisiųrit pini- 
ėiai.

pulti bolševiku*. Ta* |*at už
drausta daryti Kurijoj su tik
slu užpulti Erionijų.

Rusai kareiviai bus nu
ginkluoti

Tolinu* nųlygone sakoma,

Londonas, *nn*i<> 2. —Kuo
met IjoRrvifai; įvril;/- nduiiiyr 
lo Kolčako armijas, įvniriosc j 
Nilierijos vietose įiikilo nrpa- 
-itenkinini ir sukilimai prieš 
K olėn kų. ®

Tie *ukiliniai Inlmi pnvojin- I 
gi. Nes jie njirireiškin užpaka- 
linėse Kolčako linijoje ir pin
tiną Imlš.-vikiznių, Vm ?inhl, 
jog dvi t<> talkininkai sutikę, 

ikml Jujionija |m*ių*tų Silmri- / 
• i<»n daugina kariuomenės, 
i Iš Vlndivostoko pranešama. • 
jog geli. Sviniouov. vyriausia* ■ 
Sils-rijo* armijų vadas, Irkuc- ’1 
kati |in.*iuntęs *įH«cijnlj trauki- -7 
n j iš ten jminiti aukso it .*ida|>* 
ro ntsnrgų.

4

musų visos kolionijos ir or
ganizacijos ir vėl pasistengtų birt nuginkluoti, 
daryti spaudimų nnt savųjų *««»« prigulimieji sandeliai 

.Senatorių ir Reprezentantų 
lįmdnmnt. kur lik galima, or- 
gunizarijų susirinkittiuasc,

inninv/i usroLf lĮv^.****

ir !. t. tišhuns>- rezoliudjsė, 
rrikahiujnnėias Suv. Vairi. 
pri)Mzinti L. tu vai nepriklau- 
Miųiyhę.

1 Dabar storis yra ypatingai!

-u iuiiuiii<iju, išautus maišių ir 
drabužius, turi būt suneutrali- 
zuojnmi ir ligi rausia 1 «].. 1922 
»« . ‘iL
tajami.

Tn.* n*iškin. kad Yudeniėo 
viri kareiviai Ėst unijoje turi 
būt nuginkluoti ir ru*ų mir?Iv- 
Ii u i ligi 1922 m. parinkti nepn- 
liečuuui. . .

ŪKAS ša

tpj-
Anksčiau estun sužinoję, knd 

ijprrihnkus mu.-ų reikalams ir, 
l<M4 ęra pirm - karfttiPžiVŽitifr* fadufįįįpjįįtit- rrrnrrunj(W 1UTH Miš-' Kaip Ihilševikai. taip ariat

• • x - 
ko* badaujančiai Austrijai, j Pastaruoju laiku Lietuvos |

Paryžius, šiurio 3. — Nuo Lietuva* viešpatijos atstovu 
Į, a I •*, _ O • f • T_ V

šių savaitę buvo renkamos nu- hif-Miloš, •kiai neabejotinus pasekme*. 
Liet Egzekutyvis Kom.

sulig sutarimo negali priimtšį 
sr.vo armijas Yud«*mėu arę*

SAUSIO 3, 1920 M.

Cliirngo.—-šiandie apriniau f 
kr. neporinei:* ora«, !<«nr,**ra•* 
turo kil«£ ereJu »r
einu. ]

Vakar temperatūra žemiau- 
rin 5 laukit, žeminu U.

* ,*-' .



DRAUGAS duštadienis, Miusis 3, 1920

•«.oo
3.50

»:..oo
3.00

UKTVVię KATALIKU DIEKRAftTS 
fe.-g ^DRAUGAS”

KUu kavalru* Itakjnii ardMdlcnlu*.

rftKRCMKllATOS KAINA: 
' Vhicagoj m utsnjrrjK: 

; Metam, •• .*■••••••••••
“ Piteri Metę .......................

L*kt1V. VAI-efT.
Mriante ••••■• 
Pa-ri Mriy ...........................

Prenumerata molouil tekelno. Lai- 
K >** akAitoal nuo u tai raly m o dieno* na 

1 nuo Nauju Metu- Norint permainyti 
' *drv«) alaada reikia prialųatl tr sena* 
■ odreana. Flnliml Kori.-malu alŲvt! teprr- 
r kanl krovoje ar ejrprrao “Money Or- 
1- <;*r~ arba įdedant pinlcus | repui- 

truct4 laiika.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UL 

Tr'H-ronan McKinlry 61 lt

Dėl Tautos Fondo 
i - Apyskaity.

Nei vienas genu* darbas ne
gali apsieiti Im* kliūčių, kylan
čių iš pavydu. Tų tiesų priro- 
dantis aiškinusias faktas įvyko 
pirm 19 šimtų metų, kada žmo- 
nės V. Kristų prikalė prie kry
žiau*. -ličius nepatiko Jo skel
biamoji tiesa. Jo augšta dora. 
Jic*uemati* apyskaitos su sųra- 

F su Jo išgydytų ligonių. Jo pri- 
F keltų numirėlių. Jo atitaisytų 

nusikaltėlių. Pavydas nužudė 
t Kristų, pavydu.- kaltina Tau- 

toaToudų, paiydas loja ant vi- 
ko kas gera. Tuomi stebėtis ga- 

v h ūk tie, kurie niekad nėra 
iiandę daryti gerai ir nematę 

7 kitus darant.
< J&' tUnE. Fondo sek retur ius/ pt 

c K- •». Kfušiiiskas. kų tik apgar- 
sinu ištarmę bešališkų neiietu- 

fr viij'S]MM*ijalistų ]>onų Crowllivr 
ir Shcppanl, viešų patikrintų 
ffpocijalistų. užsiimančių kuyn- 

*• vcdylms peržiurėjiiuu. Tautos 
Fondo «iokrotorius pasitenkino 

J tuomi. kad pp. Crovtlier ir 
Steppard išdavė gražų liudiji
mų. Tautos Fondo knygvedy- 
ateij Im-i jis, t. y. p. K rušinskas, 

t nesuvedė i vienų krūvų, kiek
Tuųtos Fondus įteikė Tautos 
raiiCklaiiis. o kiek sunvnrtojoA- 
menkos lietuvių politiškiem* 

.reikalams. Čia mes Imndysins* 
tų padaryti pitys.

lji<*ms Lietuvių Tauto* rei
kalams išėjo;
a) ,pvr Hveicarijos

1 įfoniiaeijos lliii- 
r$ ........................... 119gJ32.ll

b) per New Yorko
laurų ji. Voldema- 

_rui, Lietuvos už- 
r Kinių dalykų

^ininistriri ir Pary- 
lte»us delegacijos 
Mfcmininkui lir-

...
n c) per Lietuvių De 
f legacijų Paryžiuje 

d) per p. Voldrma- 
Lietuvos mini

P . strų pirmininkų..
c) jjer a rietuves Di*-

Jr.gS.--ju Švedijoje.
9 f) per Liet. Atsto- 
■L^ vylu; šveiearijoje.
| g) Sušelpimu.*- nts 

£ turtingų studentų 
Svuauijoju .........

h) Lietuviams Ka- 
k rėš nelaisviam*...
Kįt _ . lt.

<►4,182.11

i’iAHMI.O)
r

10^00.1 M

2U,(MXMW

1U,3UO.UU

9,OXLOO

Paryžių, Sveieu-
rijn ir Lietuvon.. .*>,365.00 

n) per Centrai j Lie
tuvių Dienos Ko
mitetų .................. 1/AI0.U0

u) jie.r Amerikos
Brigadų Lietuvai
ir Liet. L. Sargus. 11,000.00 
Trys dalys su viršum tapo 

.sunaudota Europos Lietuvos 
reikalams, o viena dalis nepil
nai ta|M) pavartota Amerikos 
politiškam veikimui ir susior- 
ganisavimni.

Vienas yra nepeiktinas, bet 
nelaimingas dalykas, kud ne
galima buvo visos tos trijų šim
tų tūkstančių pngeIbos įteikti 
patiems Lietuvos varguoliams, 
u reikėjo naudotis tarpininka
vimu žmonių esančių ncutralė- 

..*•<’ šalyse; Hvvilijoje, Šveicari
joje. arba talkininkėse Prancū
zijoje Ih>i Italijoje.

Didžiausios sumos ėjo per 
Lietusių Dtdėgarljų Pmyžiilje. 
kur pirmininkavo nžruliežinių 
tlnly’kų ministras prof. Augus
tinas Voldemaras. Jo įsaky
mais išleista 129.182.11. Jis 
priėmė atsakomyls;. kad ta su
ma išeitų Lietuvai ant naudos.

Musų nuomonė yra, kad atei
tyje Tautos Fondas turėtų iš
rasti budus apsieiti lie tarpi
ninkų, nors tais tarpininkais 
butų ir Lietuvos ministrai. Jau 
yra sudaryta i.ukų rinkimo or
ganizacija- Amerikoje, t. y. 
Tautos Fondas. Dar reikia su
daryti aukų sunaudojimo orga
nizacijų pačioje Lietuvoje. Sių
sti savo atsiuvus, eal butų be
reikalinga. Bet galima butų su
eiti su ten gyvenančiais žmonė
mis, kad jie gavę mus aukas, 
pristatytų smulkesnę ir iškal
bingesnę jų suvartojimo apy
skaitų negu tų padarė p. Vol
demaras ir jo vedamoji Lietu
vos Delegacijų Paryžiuje.

H

Persergėjimas

A. L R. K. Federacijos Programas 
ir Konstitucija.

(Zinrėk “Dr-go” N. 300,1919) Iatmesti konstitucijos.’’ 

Didžiausios atmainos buvo , 
padarytos pastarųjnme Wor- 
cesterio kongrese praeitais j 
metais. Buvo nutarta politiškų 
Katalikų Taryljų sulieti su Fe-' 
derarija padarant Tarylių Fe
deracijos viršūne, išrinkta vi
sų kolonijų ir cvntrannių or- 
ganisacijų veikti vardan visų 
Amerikos lietuvių katalikų. Ta-1 
me kongrese Tautos Iždas. 
(kultūros) buvo sujungtas su 
Tautos Fondu. Tos visus refor
mos nebuvo kongresui primes-,

Butų indėnių išgirsti, kokių 
! augėlesnę, labiau kompetriitin 
gų musų visuomenėje nurodytų 
kun. P. Lapeliai arba kokie de
mokratijos ar pažangumo dės 
nini nebuvo pildomi, varant vi
sų Federacijos tobulinimo dar
bų?

Dųlmr keli žodžiui apie pačių 
programų kritikų.

Kun. P. Hipelis Federacijos 
progrume ir konstitucijoje at
randa šiuos trukumus:

1. Programa posaky ta: ” Ka- 
tos kokio vieno žmognns. bet talikvide žiuri į pasaulį ir jo 
^n^^iu^Cnpgilvntr^ 1r’*ntr"T*rn’" hltain. noVam 
apdirbto* dviejų komisijų? vie-; stabmeldy ate. imui'zmus

1 v • F 
jai, Fmlcracija rems tų parti- 
•ų doriškai ir medžiagiškai. ” 
Be to dar ant 1(1 pmJ. ricaitn- 
mo: “ Iškilus kokiam nors svar- K 
liiam dalykui, paliečiančiam 
lietuvių krikščionių demokratų 
reikalus, vyrinusine komitetas 
(Federacijos vahlvbai sustato 
projektų, kaip tų dalykų aprū
pinti.”

Gyvename AiMrikoja. Kai|st 
lietuviai, mes čia negalinu’ įtei
gti Lietuvos ]K>iitiškų partijų. 
Kaipo šios šalies pilii-rini mos 
dulyvaujame Suv. Valstijų po
litikoje jų imrtijų veikime. Nu- 
sidėtume prieš šių salį, jeigu 
josios reikalus ir valdžių igno
ruodami. tvertume kitų šalių 
(sditikoa partijas. Bet ramti 
vienų ar kitų poliliškų (tartijų

labai mažai. Ar uevcrh'tų tų ja proga. Vienos kalbmt vir- 
klausimų atnaujinti gerb. kun?’"“ —------
Raiungnfe.- Juk. rndou. laitų: 
pamatas tikėties. kad iy s kūpa i 
nesipriešintų šiam reikalai. 
Nes kam-gi geriuu suprantama 
Katalikų Fmleracijos svarba; 
knip vyskupams ? Jeign galinta 
hutų Federacijai mokėti nuo 
kiekvieni* parapijono lient po 2 
eeiitu j motus ir jeigu geri). Į 
kun. klebonai nepamirštų kas
met tų mokesnių įmokėti—iš to 
susidarytų laimi žymi Federa
cijai ĮKiramn.

Kitos kritikos iMistalms kun.,j 
P. La|>elio man atrodė mažos 
vertės ir todėl palieku jas ra- • 
.utyliėje. F. K.

ir tloliut, VIMUUl MlUlUM*. I.uduuun
uos susidariusios provizoriškai i'®’r*°* rūšies filozofiškos mu reikalais uics čia sutlarutuv tik 
Detroite, Midi. (kult. Kemėšis, t',"“,(?* Katalikų lik-zolija ne- politikos sroves. Tų sroviųipa * W1 4 11.14 A « a • • . • . - . . .

Daugelis žmonių pirko Imi*- 
vės Paskolos ir Pergalės Pas
kolos Ženklus (Liberty ir Vic- 
torv Liberty Bonds) gerai ne
suprasdami. kų tas pirkimas 
reiškia, ir nelabai norėdami. 
Tie žmonės taip-gi nebrangiau 
šitaip įgytų Paskolos Ženklų 
urbu laindsų.

Žmonių nesusipratimu pasi
naudoja nesąžiningi tuščių šo
rų pirkliai. Jie siūlo pirkti 
Šerus neturinčius vertės ir, 
tarsi mulom; darydutni, žada 
priimti Laisvės Paskolos 
Ženklus. Žmonės duodasi ap
gauti. Po laiku jie susipranta 
ir skundžiasi vyriausybei į 
Federal Trade Comission (Fe- 
derate Pirklybos Komisija). 
Tų -kuodų pasidarė taip 
daug, kml Federalė Pirklylio.- 

—.t:—*.

Bielskis. Aleksiai, kitos, nu- iv;,in tobulybės ant žemės.” 
skirtos paties kongreso (kun. (Suprask- visiškai tobulo*- 
Bučvs, kun. Jakaitis, Kaupas, tvarkos. /-.A.) 
Bielskis, kun. Kemėšis ir k.). 
Komisijų sudarytųjį projektų 
dar popunkėinis pcrr.vnrstė 
juitsni kongresas (arti 150 de
legatų), padarydamas nemažų 
įvairių jmtaisymų ir pagerini
mų, pritaikindamas jį prie tik- 
n)iM gyvenimo reikalų ir sąly
gų. Labui gailu, kad ne visi ku
talikų inteligentai tame kon
grese dalyvavo. Ypač gailu, 
kad no visi kun. klebonai prisi
dėjo prie to prograino svarsty
mo. Vis dėlto huvo kongrese ir 
gerb. kunigų gražus būrelis, tų, 
kinių jmrapijtfr prir Federaci
jos priguli. Federacijos valdy
ba kongresų garsino iš anksto 
laikraščiuose: reformų projek
tai ir-gi buvo iš anksto skelbia
mi s|Miudoje. Be to kun. klelto- 
nui dnr prieš tai ne sykį buvo 
lankomi luiškais, prašomi pri
rašyti savo parapijų# prie Fe- 
dorurijoM, buvo siiptlu jielus 
konstitucijn (1915 ir 1919 m.); 
kiekvienas gulėjų susižinoti su 
(uirnpijiečiais. atsilankyti j 
kongresus, įrašyti j Federacijų 
savo (larapijas, dalyvauti kon
greso darbuose, daryti įneši
mu.- dėl konstitucijos taisymo 
ir tt.

Akyvaiaiioje to visa, kun. P. 
La|»elis, rodos, neturėjo pama
to rašyti ” Draugo” 272 nume
ryje, kad \Vorcesterio “kon
gresas nebuvo teisėtas.” kud 
jisai ‘‘negalėjo nei užguli nei

pelio nuomone 'ia <->ųs abtoįr- 
tlfis, atžagareivumus ir |«igs- tijos. 
liaus tai dura gėdų katalikam^ 
kad jie savo katalikystę statų 
žeminu už stabmeldystę ar ju 
daiznui. Skaitant du pirmuoju 
progranio puslapiu, visiškai 
Idtiiiškėjii. knd jo autorius kai 
ba npie tobulų dvasių Dirt uji 
ir npie nrtoliulumų žmonių vi
suomenės tvarkos nnt šios že
mės. Tų jų tvarkų vienok reikia 
nuolat tobulinti,.nors ir nesiti
kint ant žemės rujų sudaryt. 
Tuomi mrs skiriamės nuo i*oci- 
jalistų ir visų įmitęrijalistų, 
kurie tiki j liuaimųjį rojų ant 
želiąs. Nejaugi tasai skirtumas 
pasidarė nebeaiškus kun. I*. 
Ln|M>liui nuo tu Įniko, kada ji
sai sumanė rašyti kritikų Fede
racijos konstitucijos ?

2. “Federacija*in* yra puli-

ivūiiiiniju tiiit-si jėii gnI,7uU 
priemonių. Keturiasdešinits to
kių pirklių patys paliovė savo 
mainikavimu šėrų ant bonefsų. 

•liet šimtai kitų dar nepaliovė.
~ Mieste Erie, Pa. Federalė 
Pirklybus Komisija (taršė tam- 
likr^j ištyrimų valdyhą. kuri, 
išgirdusi, jog kas nor< siūlo 
privatinius šėrmt už Ameri
kos Laisvės Ženklus, tuo jau* 
ištiria, or įstaiga vru prigu
linčiai vedama. Kuomet pasi
rodo, knd įstaiga yra tinkli
niui \edama, tni nėru jin rojaus 
dėti j jų paskolų* ženklus, 
kaip nėra (mvojau* dėti ir 
šiaip pinigų. Jei pasirodo. kad 
įstaigų yni tik pučiama, o ne 

’ ****<• ••••*•* V*11_ J* ***»M e «•*
n-Lietuvujc... 5,(>.'>5.91 

•r Ueluvos at
stovybę Rviue Jta

rjurtaų;. siuden

ytrurts - lietuviams
1 tūli joje............... 2lW.UU

dylai mieste Erie apgarsinu
tų viešai.

Primename savo skaityto
jams, kud neužmirštų, jog A- 
merikos Valstybės Laisvės pu
ikoki yra pinigua. Tas pinigas

v mink ui. u atėjus laikui, parų- ja bei runka. Distilerijos indą-

VAKARINĖS MOKYKLOS

.šaus mokėjimas neapsunkino 
:žriw»«in« Amtfo ki»!ho« mnk* 
Ijimaa yra naudingas kiekvie 
naui žmogui net Arijoje ir 
Europoje ar Afrikoje. Ameri
koje be anglų kalbos žmogus 
yra beveik taip kaip purinu ne
bylys.

šitie vukariniai kursai yrn 
visai dovanai, nes juos ren
gia miesto mokyklų valdyba.

Daugelyje virtų Vyčių kuo
pos turi įkurusios vakarines 
mokyklas norintiems išmokti 
lietuviškai ir angliškai rašyti 
ir skaityti. Tos Vyčių moky
klos geros tuomi, kad jų pra-J 
džia lengvu. Kiekvienas atė j 
jęs lengvai gali susišnekėti} 
Jos geros dnr ir tuomi, ka«| 
r» nunoktas lietaviSImi: Rnha
UtUAlUUU 4w4U t V uUU. -tUHLUI VCU V-----

f (
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geidavinuuns įvykinti mes ga
lime net tverti savo įvairias 

Kun. P. Iji- Tarybas. Bet tai vis dnr urbus, 
nvi-gi galės būti politikos |«tr-

tiška partijH.” Tą# pasakymu* 
kuti. ljųtvliui neištinka. Jisai 

'•*ako. kn*l: “turėjo būti trum
pas ir aiškus nurodymus, kokių 
(Kizicijų jinai užima politikos 
srityje. Bot tų pozicijų aiškini 
nurodo loliiucsnifcji žodžiai 
(pusi. 6). Cituojame tų punktų 
ištisai: “Federacija ne yra ]x»- 
litiška purtijn: yra ji liuosss 
Fusiorganizavima* vienaip ma 
nančių lietuvių katalikų ben
dram tikslui pasiekti. Tečiau 
budimui ir savo tikslais ir pro
gramų artimiausia Lietnvtv 
Krikščionių Demokratų ųa r ti

ui tų ženklų bus užmokėtu 
grynas pinigus.

Prigavimų tankumas turėtų 
paraginti mus vyriausybę, kud 
visose Suvienytose Valstijose 
įkurtų Ištyrimų Valdybas pa
našias kaiji Erie, Pa., idant 
nieks niekuomet negalėtų 
masinti žmonių melagingais 
tfčrai<0

-

1 ri daug gerų prietaisų. Siap- 
čia tų prietaisų negalima turė
ti. deltų slapčia negulima pasi
daryti grynos <lygtinės. Kas 
lininio jų daryti, tas gali pasi
daryti sau kenksmingų gėrimų, 
ntsiduodnntį alkoholiu. Kada 
suritgimis grudų akystimas yra 
distiliuojamas, tada tame ricya- 

i 'inw <mti atairnftt] tvnirill nl. 
koholių. Vieni alkoholiai gali 
luti vartojami gėrimuose. T««- 

j vadinasi clhyl nlcdhbl. Kiti ai-
• • t• • a • • - • * * • •

Naminė Brogelė.
Ibilmrtinėae svaigalų draus-1 koholiai gali bulUumuišyti ir 

įnės laikuose daugelis žmonių < 
čaro sau naminės degtinės. Ti<» Į 
gėrimai atsiduoda alkoholiu, 
h t jie nėra degtinė ir rJmtgtau 
tlž jų kenkia sveikalui.

Naujų gėrimų vurtojinins su 
liksiu pa'enkinti prie alkoholiu 
pripnitnsj skoni, yrn labai pa
vojingas; kai kurie žmones su
silaukė net mirties. Vienas 
žmogelis, negalėdamas gauti 
degtinės u girdėjęs, kud kiti jų 
<laro iš gazolino bei slyvų, jnita 
sau tokios pasidarė. Išsigč’ri* 
į.*9"s, ,r i.ž, j«. A::t r;.
tojaus jis athiub> ligpnbutyje 
fu nulaužta mnkn ir koja. 
Dakturai spėjo, kad tokiu budu 
išvaryta “degtinė” padarai 
žmogų bepročiu tnmipam lai-* 
kui. Netekęs sumom* vargšu* 
nttairtta laiptais r iittkiio ko- ■

rtduro (ubcl oil. Tretieji vadi
nasi mediniu alkoholiu. Fusol 
oii ir medinis alkolmlis yra la
bai žmogui kenksmingi. Zmo- 
gus išgėręs kvortų vandens, 
kuriame yra arbatinis šaukšto 
kas mediniu alkoholio, guli su
trumpinti savo regėjimų arba, 
jei turi silpnus akis, gali vuei 
aklu tapti.

Kcntucky'o valstijoje kas
met apianka daugelis “tnoon 
siiiiierių,” t. y. slapčių degti
nės dirbėjų. T<»s uklyliės prie, 
vtirlii. '"•••J »»<•»,,• JeAttatrt* išsekta.

Į Ii lenkai ui r gus alkoholius iš 
gėrimo; Jeigu žmogus įfort il
giau gyventi geroje sveikato
je, tegul liaujasi gėręs narui- 

1 nės dagtim*.
Kenkia ir gryna i kurtinė—-

riausia negerk jokio*.
d» Cliouuka...u-nl 1— t t»»teĄ-), J“ 5T*<m kad ta <

3. Pagal naujos konstituci
jos—j Fetl. kongresus gulės 
siųsti parapijos po 10 atstovų, 
gi draugijos—nuo 10 narių j>j> 
vienų. Kun. K. La]M>lis nuuo 
čia <lu iiogeruinu: 1) uuo |«nru- 
pijų. (atlyginus su draugijomis 
atstovų csų imt maža skiriama, 
2) išviso-gi skiriama (terduiig. 
kongresai turėsiu Imti perdaug 
skaitlingi.

Fagnl Wori*e*terio kongreso 
minties—visas Federacijos vei
kimas ateityje turės koucen- 
truoties Federacijos Tarylsije, 
kuri darys savo suvažiavimus 
bent 2 syk metuose; pntys-gi 
kongresai turės laimi dem'kra- 
tyvinį pobūdį. Jų uždaviniai 
bus pirmiausia tie: 1) nnstaty- I 
t i mintį ir sukelti tipą tos kolo
nijos (ir jos apielinkių) lietu
vių katalikų, kurit-iirš turės Im
ti dutMluuui proga kimskaitlin- 
giuusiai dalyvauti kongresu 
M*sijow. 2) užimponuoti Ame
rikos spaudai ir visuomenei, 3) 
surinkti iš įvairių kolonijų jia- 
goidavimus. sumanymus ir 
obalsius ir juos (atduoti kaipo 
medžiagų Federacijos Tureliai 
Ir Vyriausiam Komitetui vn- 
duoties ir veikti. Kad kongre
sai gulės būti skaitlingi, iš to 
tik bus nauda lietuvių katalikų 
visuomenei.

Parapijos, kaipo nrgunizuci* 
jos, daugeliu žvilgsnių žymiai 
skiriasi nuo šiap jau draugijų 
—ir savo uždariniais, ir viduje 
tvarka, ir mokesniais. Dėlto 
nelengva nustatyti’ atstovavi
mo proporcijų. Juk (>o teisy-lie; 
ir vienas kun. kkJenfag galėtų 
savo (tara pi jų užtektinai atsto
vauti. Iš nnt rus pusės, imt Įe
inat iškai luikanties proporci* 
jur, butų ir Šimtu* at
stovų nuo vienos (mantijos nu 
stųs.i. Bet kudangi ir uuo drau 
gijų atstovai be aliejų bus pa
rapijomis, todėl huvo manyta, 
knd užteks parapijos atstovų 
skaičių nprulM*žiuoti skaičiumi 
10. Paaiškėjus reikalui, galima 
Imtų šiame dai v ko. kaip ir Id- 
tiiuse-—pmluryti atmainų.

4) Vienų kunslititcijos punk
tą kun. P. I .upelis gal ir teisin
gai nupeikiu. Kuludiludjdjd 
posaky ta: “ parapijos muku
metinio mokesniu tiek, kiek pa
sigali.”

Ifavp itobni porėta ir parapi
joms įvesti nuobtinį, tikrų mo- 
koenj. i'hit-agus kongrese gerk 
tini klcteimii n urral i nėjo, kad

. liUM-umyje.. u auūmu "'lxu_jj
metų nrieagoje mieste atsida- ] nors dešimtį tokių mokyklų 

Chicagoje. Mes upsūutume 
dovanai garsinti jų surašę.

Žmonės išmokę skaityti ir 
rašyti lietuviškai Vyčių mo 
kyklosc, gavę augių kalbas 
pradžių lengviau galėtų nau
dotis tomis mokyklomis, ku
rias miesto apšvietus vnldyiia 
rengia vakarais suaugusiems.

ry> trisdešimts mokyklų su
augusiems žmonėms. Kud jo
mis galėtų naudoti^ žmonės ei
nantieji į darbų, tai mokslas 
jose būva vakarais.

Tų mokyklų tiksiąs yra duo
ti progos alkeliavurienis į šių 
šalį išmokti angliškai. Ir lie
tuviai turėtų pasinaudoti tų

-V. 1

PRANEŠIMAS

I

IMIrba

bua ant puyrult Bru<xhU«> I, 1010 ir kurie bua 
kaip tekia munenlna. (uua 400Į- a.nt aavallinea

l»cr AeAM tnėnenlUM. ir nudnugmu kaip 
iD^į mvaiUnlM inciirv

auvlri nieluv bet ne pilnai du metin.

Th«. Aiauicon Woolcn KauipanUc Muarui prr.neBa buvo dar 
b<nink*4i>* apie pllitnu pninlpua ItfoJ ir nelaimėj, kuri* pjo 
) m>l» cruodflo 1. l»l» ant i>le<. h» pilam* inltn* klakviaaa 
itarblnlnka Am.rhian U'oulon Com. Ir h* kompanijų
Kale uakalpa bu* mukama.

Šiai vtenaa uarutainkna neto u > inmirintaa p« A«u«> piinuu ku
rte neilirta MoJ kmnpanljuj Uruodtlo 1. IS10 dirbant pilnu 
laika ir Kaunant pilnu utmokoau. UarbmtnkM* kurta atartu 
tu dtirnu arhu <lrl atrarbk* prhrlaatlna HUdlankpll.
biAi Intui Inta* tuoju u» kaip tik murrit j <lurl»o ant pilnu laiko 
Ir au pilnu mi'kttu'ių. Pu sniodtbi t. 1*1* nauji darblntakul 
bua skaitomi pUnata po SeklŲ luvatalų.

1 Tie kurte 
lidlrbc maliau 
Inoiiroa.

X. Tie kurtu
vtenua inotua. aptalkya

X. Tie kūne tedirba 
aplaikr* auvaltinlų incl*l|.

4. Tie kurio IMtrba *uv)ri du metu*, bet no pilnai Iri* tun
tus. utUaiki* T0<S savaitinių Lnolros-

(. Tie kurte tedirba Mivlr* tria metua. bet ne pilnai keturi* 
uplatkya aavattinių Indrų.

t. Tie kurtu tedirba suvirk keturt* motus splulkya •»- I
vaitinlu lueiry. Į

Nu vkinaa darbinlnluu, neraua maliau kaip ** SuraltėJ. ir ne f 
daugiau kaip 130.00 | savaKu. nclturint kirk įti savaitine* Į 
lucdroa butų.

š) |xte>ilpu bua duodamu ar tui darbininkas auatrKlų ut kt>. 
kia nelulinv Jam aUrttlktu. ar tai darbe ar kitur Ir ataltllrt- 
munav lutrodunioM Cotupenaallnn Art Inimant visas valstijas 
kar tik muso fabrikai ra n tisai, dėl neisime ntatttnkunSlŲ dar
bo laike, prisilaikant visti lankymu duotu t>er fbiutpvnaalion 
Art, kitom islatljutoc. apart ru.ujų darbininku priimt* darban 
pu rruodtlu i, t*tP. tie tiktai raus kaip nurodomo |>rr <*OUi- 
petuMUon Art iki Jie VrUdlrb* ntirvdjlus *«>4l» niSncaiua

- >*sAa1|ui bua mokama tik |u> T dtsnų llgcta tr bua tuoksma 
nedaugiau kuip ptrr 3C Mvalt/s, v pakkul taip kaip nurodoma 
Compunastlcm laor Valstija kokioj Vrilatljoj randus! fabrikui 
kuriuuiv darbininkai dirba.

l'M*aJ|M* darblnltUU-ats neKiutua bu» taippat mokama par | 
keturios Mtianoa liras. ststtvcKlBnt kaip lirai dirbu tr prurt- t 
laikant viri paduoto plIaAo '

Aj t>tteal|ta yra prldc^kaa prie Group Ule ln»uru.iux- kuria I 
dab.,1 IttėJts į tiair. !

b'mulknieuinla ruportaa Mo viso pliatta bus paskelbta* vėliau, i
I

AfflerkaR^oolenCompaoy
VmJfTood. Pvsidrnt

!’Q»1

i

X

1)1 Tfc. PFMFS. KARPETFS.

lokios išlaidos, kaip mokesnis 
hiv<i r Federacijai—nepriima 
Imtų įrašyti į metine* (terapi
jos u pyška i tas. Vy skapai, gir
di, tokio# išlaidos nepripažin
to. Visiems au tai* nurodymais 

parapija rai; •• 
ko su aukomis. Bet tų aukų br 

i ištiki nm

t«.
Piningus:

Perkant visus savo RAKA N-

PIANCS, VK*L'0BOl<A8, RU
VAMASJdAMNAfi ir U pas

1551 — 53 W. Chicago Avė. 
arti Ashland Avė.

Caih ar ant limokesttiu.
1 t-HJana.’.

//
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Firmą Sykį Ciceroje!

SIBIRO
ŽVAIGŽDE

♦

Drama 3 Aktų, 4 Atidengimų
Vk • M <* « TT

v ■

Rengia Mot. Są-gos 2-ra Kp.

Veikalą Stato Scenoje
I IPT U.+n k'IIGDA
■. it b ■ " u x > v j >

■  ... . ----------------------

iŠ BRIGHTON PARKO.

1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBB1
rAKMERKTIEJt smiKAN.

ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb^

Ned., Sausio 4 d., 1920b

Sv, Antano Par. Svet.
Cicero, Illinois

Pradžia lygiai 6 vai. vakare

Veikalas perstalo gyvenimą lietuviu, caro ištremtų Si 

biran už sukilimus Lietuvoje 1831 m.

nuivjai puuiaiyu gyvcuuuų nciuvių, uuu uncnuų ui 
biran, atsilankyk—ši drama perstatys.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

TAUTOS FONDO ATSKAITŲ REIKALE. TAUTOS PAVASARIS.

Pomitnm T. F. Šeiniui (Wt»rrc*ter. Mnm.) nutarn* kad patikrinti 
aukojnm’ią vi«aom«*nę, jog T. F. reikalai yra vedami knip reikia, kad 
tą veikimą paliudytų trcėiaa amnuo, paMalielia, Neimaa j«akė paaamdyti 
“public niTiKintant". kas liko* ir padaryta. Nepairi rodžiui tuojau* 
po geimo tai atskaitai, nckurie mus prictrliai buvo pradedą nerimauti. ‘ 
ml manydami, kad Valdyba m imo nutarimo nepildya Taip čia pramo
ku. kad Sekrvhiriuto norus buvo apkaitą padam ui visą motą, mg 191S ;

rengia vakarėlį au gražiu pro
gramų ir pasilinksminimu sek- 

Dabnr lietuvių tautos pavn- nm.iienyj, sausio 4 <!., 1920 m 
aaris. No toks pavasaris, kokio brolių 
būdavo praeityje.
šhukia darbininkus j darbų. Į 
Jis reikalauja darbininkų. 

I mokslu šarvuotų.
____________________________ _________________  __ __ _ Į Senovėje žmonės galė<lav<» 

m. buvo nidiiotn nfdiniin (knygutėje “Už Laisvę“) iki 31 d. gpalio.!apsieiti su mažiaus mokslo: 
1918 m. Kuvgai “publie aceountaul’’ buvo atiduotas 4 d. lapkričio. > valatvliė galėdavo apsieiti SU 
ir atgal gautos tik IG d 'GruodŽio, ir pnvęs raportą, tuojaus garsinu, mažiaus mokytų žmonių. Da- 
L«l gcrliiainioji Tautai bauda ],rirtr!,ai nemanytų, kad Sekretoriatas |^|- žmogui Im* mokslo yra var- 
nntv^ų ką nom paslėpti, nes nieko tokio nebuvęs ir nėra, xu kuo reiklų gingas gyvenimas; valstybė lm

*4
Strumilų sviditinėje, 

Pavasaris ILisclanle. III.
Kam rupi tautos reikalai, 

kas prijaučia moksleiviams, j 
kas supranta mokslo svarbų, 
turėtų atsilankyti į minėtęj. 
moksleivių vakaro.

Alkus.

PRANEŠIMAS.

slėpt V«n »’mta daroma sa tarimu Tostai Fondo valdybos. Di :niokm Stonių neffXlli 
imimoa patalu .mnčtamon nk ulgyrus Amerika. Lietuvių To- j Kllrioj(l 

mokytų žmonių, ta šalia yni 
šviesesnė ir galingesnė. Musų 

.tauta turi mokytų žmonių, lx-t 
1 dsr yrn didelė jų stoka. Tą sto
ką užpildys ilnlnir einanti mok-

PAVOGTA DAUG SVAI
GALŲ.

to turiu išreikšti .liiaugsmą, knd pinigų skaitlinės pas gerbia- 
iuinką pando. kad $7.43 buvo dauginu paskaityta, negu turėjo 

teiškia, per u metus vedant T. F. knygas, tik nnt 97.43 klaidą te- 
y ta. Ka (Mirtas ištinai, kaip jis yra, idps lam iikrusc uiokaiiuse. 
t bus tuojaus |m> švenčių atspauzdintos ir išaiuntinėton skyriams, 
paduodu tik tas dalia, kurios nušviečia patį svarbiatuną Tau-: jtmnumnetm. Iš daboriinės

4 . t eit'‘ondu finansinį stovį, taip kaip jis yra paduotas raporte, 
krdumiis. kad gerti. T. F. rėmėjai renis T. F kaip ikišiol kml 

, Ir atmins npie savo brolius kovojanriun už laimę Lietuvai, prisi- 
i-tlnmi su savo nnkn j Kalėdini Laisvoj Savaitės fondą.
į A'. J. Kvuiiiukat, T. F. sek r.

Per pastaruosius kelis mė
nesius iš turtingųjų chicagie- 
ėių namų North Šliure vagi-. 
lini pavogė visokios rųšies 
frvnignlų wtės ^151.(MN).

NORTH SIDE LIETUVIAMS
šiuomi pranršu visiem “Drau

go’’ skaitytojom kurių prenume
rata jau pmūbaigė- tai mnlouėkilc

Į atnaujinti. Kurie dabar utnaujins 
prenumeratą nrta nauji prenume
ratoriai tihcinaiys “Draugą“ ant 
1920 m. tai gaut kalendorių dykai. 
“Draugas“ metamu $6.00. Taip-gi 
kurie norėtumėt gauti laikraštį 
“Draugą“ ant nedėlios arba mėne
sio, malonėkite pranešti laišku ar
ba atlankyti pas mane,

A. NAUSĖDA, į
1641 N. Paulina St., Chicago. Į

Tbc Lithuaninn National Fand, Suptetnh. 23, 1914 lo Oetobcr 31. 1919. 
Decrmlier 4, 1919.

iiniiuHmiuniiiiiiiimuiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHii

Didelis Balius!!
— Rengiamas —

:-Dr-stės Šventos Petronėlės
Toj the Officers and Dirvctom.

The Lithuanian National Fund.
i Fittabnrgh. Pa.

Z.-ilemcn.'—
Am jKT^vour roqiwirt. wc hr.vr ,nade an audit of the books, record*

* * ti^n f * —

Ganlamen;—
Av pcr^your roųnest. wc hr.ve

auti taroiinta of voiir Associati jn for tbc period froin September 23, 
1914, jo Oetobcr 31. 1919.

Aj> ii rvsult of our cxnmination we are aubmittitig hcrowith a re- 
pert therron, fogrthrr with the following named cxhibitx and nrhrdu- 
ta.

Exhibit •*A” — Rtatcment of f’aah 
Balnnccs and 
lavestinenta, Oetobcr 31. 1919.

Kxhil.il "B”— Htatcjnrnt of Reeeipta and Diaburaemcnta. 
i September 23. 1914 to Oetobcr 31. 1919.
\ Wo horrby rrrtify that. in our opinion, thc atatement «hown in 
Vkliilnt * A" rcprvsrnta thc finauciaJ eondition of your Araociation 
iu ai October 31, 1919, and that Hic rtatemenui of reeeipta and dirbu r- 
tvųictita ihm in Exhibit “B" ahowx the eorrect tranaactioM, ax far 
m aaectainahlc. of thc Lithtmnian National Fttnd far the period ntated.

Rrepcrtfully mibndtted
t.Sigiieu/ Cnzivtšrr a

t Certified PuUir Aeeooetanta.
EXHIBIT “A”.

^2 V

\\ ------------ — - .
\ /f/dtammf nf Ca*li IManctt and Itivrttuttvtf. 
\ Oetobcr 31, 1919.

Totai C.^h B.lancra, Oetobcr 31, 1919 ............................
Totai Lilvrty Hondn. no couponn nttarhed ........................
Totai
Totai

Libėrty Honda, roupon* «ttarh«I
Tnrrsfrnrnta ....•

Totai < ’aah RaImimh* nm! InrcMmenta ..........................
ENFIBiT "B".

.^tafemrr) of Hrtfiph n»rf Duhwnrmcnf«
Scptember 23. 1914, to Oetobcr 31, 1919,

$19.498.45 
. 1,400.00 
. 5.25000 

2M2O7

♦28.690.52

į moksh-ivijus išaugs (aulus «tar- 
hininkai ir liaudies vadai. Pri
augančioji moksleivių kurta 
yrn musų tautos turtas.

Rupi nanties kitais tautos 
svarbiais reikalais, reikėtų ne
užmiršti ir lietuvių moksleivi- 

: jos. nes taip-gi svarbus tautos 
reikalas. Jei norime, kad iš dn- 
iutrlibės moksleivijos išaugtų 
geri tautos darbininkai ir tin
kami liaudies vadai, tai vistio ;

' menė turi paremti bei pagelbė- kaip senus taip ir jaunus atsilankyti, u tikrai husite užganėdin
ti einantiems mokslą, |>adrą- ti. • Kviečia nuoširdžiai visus KOMITETAS.

I kinti juos mokslo kelionėje.1 
! Kaip kas auklėjama, taip iš to 
i ir naudojamasi. Jeigu musų vi-1 
Į suoineiiė dabar nesirūpins nr- j 
Į ha* neparems lietuvių mokslei- 
! vių. einančių mokslus svetimo
je šalyje, tai jie išėjf mokslus I

• darbuosis svetimiems.
Patys moksb'ivini, innlv la- j 

mi ištautėjimo pavojų ir reika
lą susi pažinti su lietuvių tau- 

> tos n* i kaina, sturiorgnnixavo 
j po vardu U R. K. M. S. A. Kad 
Į palaikius tą organizacijų, rei
kia skatikų. Didžitimn nwd(Mlri- 

ivių yra tnščumiin kišenėmis, . 
[dėlto, knd užsi|M*lnius koletų 
dolierių palaikymui nrgnnizari- f 
jos, jie rengia karts nuo kario ji 
Vakarėlius su progrniunis ' = 
Žmonės atėję į moksleivių sii-’s 
rengtus vakarus punnaudoja * 
programų įspūdžiais, paremia s 
moksleiviją ir pnlaikn mokslui- g 
vių orgauiuiciją. F

Augami paminėtam tiksbti'g 
Chicagos ajiskričio moksb-inai =

NEDALIOJ, SAUSIO (JAN.) 4, 1920 M. 
Libcrty Svetainėje, 30tos ir Union Gatvių 

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 35c. Ypatai.
Sis bulius Lūs vienus iš gnižiausių, taip-gi kviečiame visus,

KAPITALAS
$200,000

PERVIRŠIS 
$25,000

Dabar Laikas Perkelti
SAVO PINIGUS I SAUGŲ IR STIPRŲ BANKA

DNIVERSAL STATĖ BAN1'
Stipriausia Lietuvių Finansinę įstaigą Visoj 

Amerikoj Po Valdžios Užžiura.

TURTAS SIEKIA VIRS $1,900,000.0C
------------------ žiūrėk Depozitu Augimą -----------------

Kovo 3, 1917, Atidarymo Dienoj ... .$16,754.95 
Sausio 1, 1918
Sausio 1, 1919
Sausio 1, 1920

. 427,188.81 

. 941,689.40 
1,625,997.43

Kiekvienas lietuvis privalo užinegsti ryšius sa 
šiuotu lianku nes randasi jiarankioj vietoj, yra atda
ras vakarais du syk savaitėje; galima susikalbėti 
prigimtoj kalboj; žmonių sudėti pinigai yra kopil- 
niausiai apsaugoti nes bankas turi didelį K a pi lala ir 
Pervirai. n bankas yra vedamas pasekmingu ir iš
tikimu valdininkų turinčiu i I gniutulius patyrimus 
bankiniuose reikaluose. Savas pas savuosius!

iiiiiimiiiitmiiimiiiiiiuiHiiiimiiniiiiiiii jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim

PRANEŠIMAS!
šiuomi duodu žinoti gerbiamai Publikai, kad mano Krautu

vės kurios randaae po num.
4605 8o. Ashland Avė. ir 917—919 W. 33rd St.

Bus uždarytos Nedėlioms pradedant su Ima Oiena Sausio 
1920. Kitom visom dienom yra atdaros nuo 9 valandos ryto 
iki 9 valandai vakare.

Su Pagarba

--------------------- BANKO SKYRIAI. ---------------------

Taupinimo, Komercijos, Apsaugos Skrynelių, Pini
gų 8iuntūno, Laivakorčių, Apdraugos nuo Ugnės ir 
Apsaugos nuo Savybių.

------------------------------------------  VALDYBA --------------------------
JOHKI’H J. KLIAR. f’REZ 

WM M ANTON1SKN. VK3B-FKKZ.
JOHN l. HAGDŽU’NAH.

VnCE-l’RRZ IP. KABIER1U8.

I. NAUSIEDA Savininkas.

IBI

P. CONRAD 

UETUV1S FOTOGRAFAS
3130 8. Halstod St., Chicago. III.

Kuria gaunate parelkalua 11 Lietuvo* 
Malulvliodaiul paaldAT)kitę dauglaua arba 
JlOrJlua. Ura perimarne arnua padarom* 
BiOellua. Sudedam ant rieto 11 keliu *ktr- 
tlnru

Traukiamo pavolltaitia namuoao. prie 
Iiatnytiua. audru**. rraeUJra*. yrup**. 
pavieniu* ir tt. Parb* atliekam* kuore- 
riaiiala. I'hoo Uroeer <lt>

I
HNĮVFRRfll RTATF RANK
3252 South Halstod Street

tt ■ ■ *■ vrtiitB

Chicago, Illinob
VAl-ANDCta.—Kaadtan nno * ryto Iki J po piety l’Urnlnko 

tr SutMlu* vakarai* nuo * ryto iti »:»• vakare.

> ■ B ■ I
*

...................................................................................................................................................................................

PINIGUS LIETUVON >
JAU VĖL SIUNČIAM j

Dabar Blundam Tiktai Vienas Markes. *
IPirm negu siųsite savo gentims j Lietuvų pinigų — , 

pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi- |

♦391,329.70
1.'3.957 34
.. 2,713.08
.... 942,52
.Z.. 470.00

24402.65

HL257.52

Fund# and

. 2,543.57
5JI74.4O

♦402,265.29Totai Rcceipta 
onJ LoNtt-t —

.......

Mtriptt —
From Broneheg for National Fund ...............
Šimkus •«..••••••,••• .•••••••••«••••■
jkntt^jn — — . — . — .****.* —....
Rook Ftind .........*.-..* 
klO.OlMl.OO Fund • • • *•

traj lr Bi robotu, tat atakur Moraa «vo **• eik*ki i>»teit>os
ro* a*** ta»ra*rg* *««•’}. Fm**»*. *»i*ro-

Jo. N«rr»u,n». InMtv ir Reumstomo ffyduoMa, tai pc •uv*rto,tmul 
mlnHa* ryduolra pradėta mu>» pilvą* atMcaut. «tlpr<tl. <*ral d.rbt, 
Ur»uj>» l**ivalė Nervai AmA rtlprial dirbti lakatai atsigavo. Rau- 
maltamaa pnutyko. dte<liaJ netatadA po krutina. Viduriu rWm*a 
tAnyko pa uSrauttmnt vte» lt<u > n»Anv-’u ‘.Srrrdavati kaa ta
rsiu po l.uUIJ Sale Larai- Bitieria tr po f m A n. aavo paveikslą pa- 

uirirtnm* kaip ♦»*y *i*«»~. t* nakttra Oatar taaMana 
am a |rta< tr *au llakarusa tr arklu dėkoju Balutaraa asrlIMą ra-
.-X4r;ai ir naktų Tiaciss *ro dragoma knipuaa pru Stiuant:

«

i
I

giau« negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:

Centralis Bendras Lietuvių Bankas
Cttiiras: 32-34 Crau Str., Boalua. Kas*.

Skyrius: 366 W. Broaduay, 8. Borton, Maas.

€

ut;i.u>uuHiH«aAiiiiwiiniuuuuniuunK:tu«nnsHttiHH

Kxhil.il
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Nuoširdžiai kviečia vi^u* KOMITETAS.

3ES 3E 7 3E

TAUTOS FONDO ATSKAITŲ REIKALE.

I

200.00

I v

Atmink, Lietuvių Ateitis Lietuvoje

PCARl niIPFN

SERGĖKITE SAVO AKIS.

♦34G.K36.3C 
tf73.5Ki.20 
tfK6tf.O9

kokį nuilstu 
I viduriui ne-

Bot kų da- 
kų rašo že 
Minu., grtip-

. 643.43 

. 575.00 
n,120.7 »
. 105.65
2.640 " <

LENGVAS BUDAS APSAU
GOTI SVEIKATA.

Nuoširdžiai kviečiame visus, kaip jaunus, tnip ir .-mus atsilankyti. Čionai nurito gražią n naikų 

prie kurios Kalėsite įnagini pašokti, taippat yra labai gražių dalykų bazare. Tie, kurie atjiitiėia- 
te našlaičius atsilankykite visi, o atnešite diigubą naudą. nes imtys gražini |wudliiiksiiiinsitv ir tuo 

pačiu laiku jmrenisite našlaičius.

1,950.00 
1 000.00

nitu ikai, ale tegul
■

,* - " V J A

UTARNINKE, KETVERGE ir SU B A TO J E. Pradžia Nekėliomis 5 vai. v.Kitomis dienomis 7 v. v.

0IB*BB*B*fl*l*BB*IBIBBfl*B*****B**BBB*BHBB******IB*IBHBBBBBBB*l

--- k . ... • ■ ■■ —M

(Tq-n nuo 3 pusi.). 
MisryHaneoiis Officc ....
1*—niltiTnc nti OffisrrK* 
.'HiTviarj s Soiuiy unti Ezpeiuics 
Trrnsurvr'H Ex|h-iihi-s ............»....
l.oss on sale, Liberty Boiels ............................

Boston, Mass.

iš ko ėeverykų porinti, 
’lędtitc T <«nljuąu ir

p. J. J. EL1AS SVET., 4600 ir Wood Gatvių
— Prasidės —

Nedelioj, Sausio 4,1920
-4. y---------- 4—=^. 4.----------

Juozas Zubavičius, 
534 So. Lavvltdale Avė., 
Chicago, 111.

ir karvė.
Adelija Švabas.

DIDELIS R A£ A

*T .

-----RENGIAMAI

n LABDARINGOS SĄJUNGOS 1 SKYRIAUS

I

Totai Expen*M nnd Izmcs............. ♦26.745.JM1
Fvnd bistributiiiH fvr ibt Ktlitf <>f unr S»fftrtrt 7't. l'urth-■ 

raucc of Ihr Lithfianitm CnuJ>f.
Lhstnhuusl ihruugli liifonnation Burcau. SsitrcrUiul ,. II

(Prie tos numos priskaityta ir jn-r Sveienrlją Lietuvon siųstieji 
pinigai. K. J. K )
l>»inl>ui*xl through laformatinu Batonu. Nw York, N. Y. to.tMMi.oo 

(šitie pinigui panaudota publikacijai Lietuvų* atslovion* taikos 
.-auferrocijoii liepmnt. K. J. K.,|

DiatribuOsl throagh Infonnalioti Burcau. VYnsItinglvii. D. C. 3l.KI7.O2
Pcace Dclcgation. Paris Lithuanian tau* ....................  64,182.11

(Pridėjus tf5,000 siųsiu* prot Vuldcinanii js-r Stuckhobiię. pasi
daro tf0.182.ll. K. J. K.)
Ligai ton. Stockholiu, Sivcdeu ........................-.....................  $35,500.00
_ (Prie tos sumos priskaityta ir lie $25,0<N), kurie pruf. Valdemarai 
siųsta taikos dežegaciju* rt-ikuiams. Tuus pinigus pi’of. Valdemaras at- 
riėmr jau būdamas Paryžiuje. K. J. K.)
For tbc care oi Studente, Switz«-rland ..............-............ 30,300.00

(čia priskaityta $20.000. kurie siųsta kun. J. Doliužiui užlaikymui
’rfomscjj-js Biuro ir Lietuvos MKorybės. K. -J K )

Prisoutm, Swiixcrlund ...................................'............. 9,000.00
ie Delegate, Washitigi«n. I). C................................... 5,655.91
Jo Exeelencijq ižriųata Lietuvon. K. .1. K.)

.on, Ro;ii<' Italy ................................................ .
-nent for m-count of Dtsehnrgi-'l Soldiera...........
icl. Liuoa.vbės Surgailis. K. J. K.) 
Studente. Italy .................................................... ',
nljM»kui, kuro tremtiniui, kelionei grįžti Lietuvon. K. .1. K > 
(■tęs to l’ari#, tį»ilxcrl*ml and Lhlniimin....................  5 365.00

egates Bcpemra to South Atncric* ................................ 1.214.1.'i
i .nstion Lilhuauiiui Centrai <*omniitt«s> .......... 1.000.00
Aniencun and Lithuanian Relicf Fuud. Ijoan* rvtnrncd .... 500.00 
fotai pisburM-tni-nts for the Rrlief of \\’ar Suffęrera and

Fulherann- of the Lithunniiin Caune .
Totai DisbnnM-mcitiN to Octobcr 31. 1919
Balaiice on hand. October 31, 1919 ....

 v

mano sesutei atleistum ėevery 
kus: Mano sesutė 8 metų, u aš 
12 metų.

Prašom mums duoti žinoti, 
• kaip m-vena dėdė Jnliukns. 
j Atolus UcUuicl Imi jMiiva- 
į/.iuoiutii Ltėtuvuiu Mvš InbaU 
tamstos pasiilgom ir norėtu
mėm pnknllM-ti apie visus var
gus. Daug matėm vargo ir 
daug esam visko iškentėję—ne
galim nei aprašyti.

Brnngenyljė ]»as mus didelė. 
Arklys, kuzis vos {meilui, trys, 
keturi tūkstančiai rublių, taip
pat

Paieškojimas.

l’ttivškau Antano Jonnškos iš 
Subačiau- iniestelia. Jis buvo 
pa butas rusų kariuomenėn 
1916 m.; Jono šakeno ir l’ovy- 
lo Vaičiumi, Pumpėnų ]mrap. 
Jie palys tegu at-išaukin arlm 
kas apie juos žino, tegu- prane
ša sekančiu adresu:

S 
E

Bk"’* f r L

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
(AnL Binlis, Ciceroj. gavo 

laišką nuo auvu kaimyno, kuris 
dahar gyvena Kaune. Rašo:

Sveikas drūtas!
Sveikinu aš. Izidorius. A- 

egaliu pasiųsti jums greit 
usko todeL kad Anumns Ba- 
makas gyvena Kaune, tai. su-, 
g numo prašymo, jisai rašo 
lįšką jums.
Dabar ir aš. Antanas Darau 

dcus, sveikinu jus, pilieti Auta 
aai. žinomas dalykus, kad tam 
sta labui tildoma u ji savo krašto 
padėjimu.

Galimu nuo ti. kliu gyt<-ni- 
oias dar musų upybnkėj neblo
gą* ir bado nekuoim-t nekentė- 

i, nor< frontas perėjo du sy- 
Triolsis visų yra, nešildė- 

t<m, nei uesudaužytos. Tu- 
•i galvijų ir duonos, o kai kas 

J ir maišų pinigų, tik. žinoma, 
tiuri£kų. opte kuriuo- ir tamsta 
fui girdi, kad turi visai mažų 
vertę, nes vienas rusiškus nib 
r» lygus 25 vokiečių fenigam-.

Itabar praneš.; tain-tai, knd 
M'S visi pilus iai iŠMŽioj* <lnr- 
lurijamcM, kad iškovoti Lietu
vai nepriklausnmvln-. nors i ms 
r , pęr*MiKioju visokie prn sm. | 
titulą, pilieti, kaip paliuoaavu I 
Dus ir susiorgiiniKavii lietuviu 

Awu.nl~. Ir V».<««»•..t
i>ią syk giedant Lietuvos 

oiattą -orint kibta iietaviėktt.- 
inriškas daina.-, iš džiaug

Jo ašaros borėju tausų žmmie- 
ima- Kok- džuiugsmas buvo, 
npildktt ir ap*ak» ti.

pasakius, su jų visa laisve ir 
liuosybc.

Jau knd ir nuuus, ūkinin
kams, reikėjo slafi-tyties po 
kruntus, tai jau m- laisvė. Visi 
gavom buržujų vardus.

Kuomet vieni iš santarvinin
kų pripažino Lietuvos nopri- 
gtdmybę, tai rugsėjo 26 ir 27 d. 
Kaune buvo didelės demon
stracijos. Žmonės ėjo su plėve- 
suojančiomis vėliavomis giedo
dami tautos himnų. Net šiur
puliai j*er visą kūnų ėjo iš ne
apsakomo džiaugsmo.

Viską laiške negalima sura
šyti. Pabrėžiau tik avsrhiau- 
siua atritikimu.". Per tiek metų 
sunku vislu/ ir utminti.

Su pagarba
Antanas Barauskas.

Jeigu tavo vidurini nedirba 
gerai, nekaltink jų; Buk atvi
ra- ir prisi]Mižink prie kalta*, 
atsižvelgdamas 
vartoji, taip kad 
gali suvirškinti! 
ryt ? Paskaityk, 
minu “St. Paul, 
džio 7, 1919. Kuomet mano vi
duriai pradeda mane varginti, 
aš tuojaus nueinu pus n pt i t* ko
rių iy nusiperku buteli Tri- 
ners Ameriean Elizir of Bit- 
ter Wine, ir j 2 ur 3 diena- 
esu sveika.-. Ju.-ų Henry Ccr- 
vciiy Ilo.-s St.” Pamėginkite 
šita vaisia, o jus inunntysite 
kad lai lengvinusias budus hjo 
-nugoti savo sveikata. Jus ga
lite turėti pilna pasitikėjimu 
visuose TrinerK vai-tuo-e. Jo
seph Triner Company 1333— 
43 So. Ashland Avė. Cuicago. 
III., yra at-akunti ir žinoma 
firma. Suvienytų Valstijų 
valdžia yra davus mums ui- 
-akyniii- 1917 ir 1918 nnt vi- 
. oI/hi ir u*u« iivuilrvmni. .. .......... e
tapo išpildyti su didelių rūpes
čių. (Apgr.)

Tenai musų Proga, musu Ateitis, musu Viltis, Pasisekimas ir Laime!
\ isos žinios iš Lietuvos oranesa, kad tai viskas eina kas diena geryn. Tenai žmonių oLalsis yra 

‘‘Lietuva bus antra Amerika! ”
Mes galinu ir turime prisidėli prie Lietuvos žmonių, kad jiems palengvinti padarymą iA ka lik 

kapitalo ir prityrimo.
Kapitalo ir pntynmo mes turime. Bet los spėkos nėra organizuotos.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ organizuoja tas spėkas ir šaukiasi prie Tamstos, Amerikos 

Lietuvi ir Lietuvaite. Prisidėk su savo kapitalu. Mums Tamistų prityrime ’rgi reikia. Bet kapitalas 
šiuo momentu svarbiausias.

. Jūsų kapitalas dirbs dėl Jūsų. Neš jis dividendus kaip jis dabar neša ir taip-jįi jis dirbs dėl Li<> 
tuvos. Tada Lietuvai nereikės pirkti veik viską iš už. rubežių. Nereikės Tamistai nei kitiems vergautit u vos. tada Lietuvai nereikės pirkti veik viską iš už.rubežių. Nereikės lamistai nei kitiems vergauti 
svetimiems kapitalistams svetimuose pasviečiuose. Lietuvoje duonos, pinigų ir darbo bus visiems už
tektinai.

Pirkite, kol dar yra proga, kol dar yra laikas Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrus. Šerai parsi
duoda po $5.00.

Pirk dabar. Pirk šiandiena. Pirk už visą savo kapitalą. Jei kas dar neaišku arba dėl platesnių 
informacijų, tai rašyk. Gauk visas informacijas apie šią progą. Tada tą progą išnaudok.

Lietuviu Prekybos Bendrove
120 Tremont Street

i i>n u v y w *• *• •• 
KONCERTINOS

JOSEPH C W0L0N
Jetuvis Advokatas

t •ra t.A IlFgT
J. P. WAITCHES

1JETCVIS AUVOSATAN 
IMJ S. WOOD hTREET 

CH1CAOO.

J. P. WA1TCHES 
I ATTOBNEY AT LAW

Iš Bidlavos parapijos Adelė 
BvalMMHUtč rašo dėdei, J. Bal
trušaičiui, j Cicero. III., Nckan- 
tj laišką:
Brangu- Diilutė!

Dėkavoju už laišką, kurį bu
vai leidęs ant bcibutėn vaido. 
Bobutės jau tu« Iniškii'- iu-Ik* 
rudo, tai hh*h juiiiučtu. Dėka- 
vajam už cukrų ir Kilkus, kurių 
nebuvom įmitę jg-r jienkeriun 
nu lūš. Ib kuvojum ir už viską. 

11> Ain«*rikw< jau gaminiu ir mė- 
-ot ir taukų ir mn'-taims. Ariu 
»- l. i

»mui 4iut‘ • • •»*>«

Nv’uriin dar tiktai kuo apmau
ti. | Imžayėių cinam basos, o 
nami«! pasisiuvaui šliures, nu.-i- 
•lirhuin iš siūlų, nusikuliur. me-• 
dim* kJumjH»s. ir u. Visi taip 
pas jau.- daru. Gyvuliai

si, Ar.Uo.-u, ądfcpū gyrr ęųa ir ųedaųg.jų yra. lodei nėr _ V(

!
<tairiouMi *wr»i pritaikiau tUdninl 
bu- plllniicvitiltnu dl' Juxų «kt*. j 
K iouirt to kenti nuo *u1vim ek«i>- ! 
dėjimo, kumnri midi* llr.^N 1 kro ' 

f <v. kuomi ekAltal *r »iu*'> ar >»■ ) 
< *mi. tat tuoni«>t yra I«'*WI«m, kad z 
( reiki* Juru* ūkiniu. Msno 16 toriu ( 
I (Mil»ramut i>ridut« Janu* g«HutM|* j 
i iwtara**h>i« ak pt-irBMm* kam* ' 
; unt taip fataai aH Urt JI*#.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

1801 8. Ashland Av. Chicago 
!( Miitiklam*- d t kai.

hnniiMt- IK-tu*
■ Smitai lubn» viri FtaU*n aptiek***- i 
• Knmtet*' U >*, »S. t’ ir t*
> TėoiykHr j mam» para-a ! 

■ «I«bo<»? nuo v -vuk-varyto — 
vakura. I’anc-doh-lv St rvdv- ’ 

mh tt l’attiycertnin.

I I

MOKYKLA
MdtUMUi: «a«liUoa U UMuvMfcoa 

arttnivOMo*. MlTgradydU*. ■*«- 
nosrafUoa. l)ix»ntint. pirklyi-» Mrt- 

*u». V»Ut. luto rijo*. »b*iuua laU>- 
ni«>«. s«o*r*muK poltttabM* *b4a».iuU«». >di*tyct«c tmgffeAnU*.

Mokinimu valaat**: •*• * ryto Jkl 
’ 1 l~ l»*Mu. »*•«*» ***** *4
Iki 1* VBi.

3106 So. Hriskd SL.Ohtcago

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musę krautuvė—viena U dicttuuuų Obicagoje 
Parduodame už Itsniatnią kainą. kur kitur taip hcfanst 

MmidvIuj landunę* drukuoU ir ufmo darbaus yra naujau- m • . v* __ t_ :t__ _UM9UV*. V MMWUUM V 
mus ir dcunauiiiuu*; <r

bysčių. Balalaiką, gitarą ir 
bau.r viaokio* žanldiM draugytuuu*, taiseauo laikrodžiu* i 
m režiij n| fi i r nuUruuieoiįtUĄ auokanoMU .

Steponas P. Kadavskt
M ASHLAJTO AVB
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|Ar esi • kada nors pagalvojęs in kurią Banką padėti savo pinigus

i
■

M

■MilM

užsitikėjimo prie to banko ĮĮ|B £3ĮBBHHIV^MMBB'"i-.
Geriausia padarysite jeigu pernešite juos į visiems žinomą ir dideli

Peoples Stock Yards Statė Banką
Ashland Avenue, kerte 47tos gatves

Atneškit; su savim jūsų bankinę knygelę, o mes jūsų pinigus kartu su procentu iškolektuosime, nieko neimdami 
darbą, ir duosime jums knygelę musų taupinamosios kasos.

d Sausio. Musų Kapitalas ir perviršis $9OO.OOO.oo. M’^sų turtas perviršija $12.OOO.OOO.oo.

Jeigu ne esate užsiganėdinę iš banko kuriame dar laikote iki šiol savo sutaupytus pinigus, arba jeigu ne-

už musų

I 
I 
k 
r
B

*AuU ^lxUb4 duuupyių. Ui4USų pnugus sudėtus miisii < supinamoje kasoje prieš 15 u. Sausio, gausite nuošimtį nuo ■

CICERO. ILL.

Iš moterų veikimo.
X

vie-
REIKALAUJA REIKALAUJA.NEWARK. N. J.

i

ir

PAIEŠKO
22ru ir Fisk Gatvių

«•
Co.

4U

N

h

PARSIDUODA

A. Valančiaus.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO iEMKLELIVS (WM).

Draugy-tes Liet. Kar. Mindaugio.

Geros pastovios vieta* 
U vai. j diena

i

----------------------------------
DETROIT. MICH. KOLONI 

JOS LIETUVI A. IS.

Atūžaukite Roncuc Str. 
Californin Avo.

25tli ir Ųuurry Gatvių 
Conimonvealth Edison

bų (Jobų) kreipkitės prie p. j

—M

LIETUVIAI AMERIKOJE.

1‘iurMi*? duonkepiu antra ranka 
l<n* lupiai** Turi motoru gmi kap
lį duo«ui. darbą* «nl vlaadaa -Mal
ta tikt te

luini IVrri llv. ("litauro.

Taipgi nepaprasta* 
randasi kiekvieno 

irioj* skaitant žinutes

daa va**’1 
NIC <*■ 
•tmrikiaii 
kia pararų 
pa. vuui

K-
I

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Vardų Boilieriai 
Boilierių Plovejiai
Anglių Nešejiai

t. V.
Lietu-

“Draugu”

MASTER SCHOOt,
J. F. Kaauiflka. FrrdMmla 

190 N. SUte Rtr.
Kamp. Lake (lai. 

mimiimiitiiiiimmiumtKi

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisai

Helknlinrl leibfrlnl dvi fondrak 
dariai* |>a*t«VU*. .

Muk Ik-lt tuuipau, 
snib Ir Mc-**rt A,e.

FlKHIKė. tttJK.’. INGI
V>mi i<ne darbų kurie api. Oka nu» 

»* Iki I* ) dirnų, darlMu* |> urtovim , 
AtMAaukltci

Kmphrimrul rifTh’*-
MmtmIii — U’IIlUim* Conųuui, 
IKIh Mr. < M*-pk>-n.«ni A*r.

Imkim No. I kurą.

F. P. BRAOCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
1D& W. Monroc. Cor. Clark 

Kootn 1207. Tvl. CrntrM 220 
csMtaco. "

TMMnu— rMkuaa »M*

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas *

* 10057 No. Mk-tUfan. Aiunue *,

VALANtMMi » Iki » iMmr*.

K

CICERO LIETUVIŲ DOMAI' 
Kas tiktai it Cicero norite 

j jj apgarrinimų, ar kokj dar-

Kedakeijut priritiitif. (ivriiiu 
yra kalbinti prie Lietuvos Pu 
skolos sudarymo negųzdinuut.

-LJ-------

EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai žinomas Chicagos lie

tuviams lietuvio Dr. G. J. 8er-
aer, akių specialistas, baigę-
Northern Illinois Oollege ir
ilgai praktikavęs St. Lonis,
Mo., atidaro ofisų po 3255 S.
Halsted Street. Egs&iuinuoja
akis ir pritaiko akinius.

l*Bl««*lin»i taimmniv*
ilAlllkobU.. Ji* i*4UUl*i «*io Smllh.
( įtina G Vilniau* <l«Wrtiu<n Ir Ap-
*l.*-ir«i <lol«»nų Juttanlų!•. r..i
talrso JI* pala arto* ta* uplo JI M-
nuli pratūpkite Arno ndrmu-

V. Markn MV
11* < ardonl tie. IbtniU, MkU.

*<iroi>ini,<* vrtK-ii.
II9U n. 40 M<r>< 4Sitowcu, III.

rioa organizacijos labui.

Šv. Antano parapijos rėmėjų
draugija.

šių draugijų taippat sudaro
vien moterys ir merginos. Nom
nesriitti dr-ja suorganizuota,
tat veikia ir neša gražius vai
rius. Jau spėju ttttfipbgli purų
vakarų pa r b pi jos naudai (ki

Jrirto-
lūs ir J. Šliogeris.

Su visais reikalui* 
kn-i/tių šituo antrašu: J.

Mito, A441 6o. .AHh ttVBn
UI

MILZINISKAS RALIUS

nu

•luiii., gruo-l Xoriut aprašyti visų vietinių 
tlžio 23 d., p. Detroitietis savojin,llpr,j veikimų, reiktų užimti 

i-i. i -'-ii. !(jatig laiko ir vietoa Tni-gi, 
įimLIaiig. tik svarbesnius daly
kėliu* tiabrėAiu.

Svarbiausių veikime vietų 
užima Moterų Sn-gnu 2 kp.. nes 
viso.* žymesnės moterys ir mer
ginu* ėia susispietusius, ir vi
sos sutikime darbuojasi, nes 
ir priežodi* suko: “Kur 
ijvIn-, ten ir galybė.” 

šių žiemų kuopa rengiasi 
prie dviejų vakarų. Pirma* va 
karas bus šauniu 4 cL 1920 m.. 

įKv. Antano parapijos sviHai- 
| nėję. Brighton Parko L. Vyrių 
j 36 kp. artistai-nu*gėjui. |h» va- 
tiovystp p-nio« Z. Saknlnuskie- 
nės, darlisėios Sų-tės. vaidins 
veikulų: “Sibiro Žvaigždė.’’ 
Pelnas skiriamus pu rupijos 
naudai.

Apie veikalų nieku nemirė* 
siu. nes esu tikra, kad kas jj 

k [ inau* vienų kartų, tas eis pama
tyti ir antrų kurtų, kadangi 
vnidiniinu negulima atsigerėti.

Antras vakaras bus vasario 
15 d.. 1920 m., toje pačioje uve- 
lainėje. Kas tanu* vakare bus, 
kol ku> nesakysiu, kud įienu- 
burių laukti.

PriešmcliniiinM* susirinkime. 
Iri i ky tiltu** gruodžio 14 d., bu
vo išrinkta nauju valdyta 
šiem* l'.rjii ineinnis, kurion 
pu teko: pirm.—8. Ijiurinaitie- 
nė, pag.—-P. B. Balčiūnienė, 
rnžt.—A. .J akai t ė, fin. rast.— 
II. ViirtoilionA ĮM. gleb. Ji. 
Radnvičiutč ir B. Juigilaitė, 
nmfšiilka—J. Balėienė.

K ui kx daug tikisi is naujim 
valdy os, nes visos atsidnvu-

kurespundi'iicijii.'i* i 
džiaug^niĄ ir akaUMitų (riebis). 
Detruitietiit džiaugiasi sknitlin- 
gumu lietuvių, jų idėjiniu kuo
pų ir draugiją. X’< papmsla* 
džiaugsamtM *iu;dari ririvjv 
skaitant tokias ir panašias Ži
liūtės, 
fcknusm 
teikėju
•pie daigelio lietuvių nerangu- 
litą, ne 
jt? kin 
ėin ta

r to lindusi kiekvienų- 
ijujv. knip ir detroit ic-

s

prigi'ii tikriems lietu- 
tMkėjmils, Dievui ir tė- 
lisišveut ilsiems. Halo-J 

ityti žinutes apie dt-t- 
ų veiklumų neatsižvcl- 

iant^f nerangiuosius ir kitos 
Itoiutir. Bet detroitiet’ių koinni- 

trūksta dar vienos idėji-1 
i»*w»;..* kuone Zx»k- 

dbėltaįjrif.K fa <»r-|
gunitacija, nu centru Chi<*agu-■ 
je. jrii <Uug pasiilartavo per i 
AMtiientu įlietus su vietinėmis 
riiieugU ir apylinkių kuopo- 
mis.' y

g lšn><»kl*jouį lt) akrų žemės ir 
" mvo ižd<* hiri suvirs $1

IL L našlaičių namo pradžiai 
dar daug pinigų t raketa. Tai
gi atėjo Inikiu pasigalėti w»vn 
naalmčiŲ ir |>ra< kairia ringos 
Sujungus prisidrti visoms lie
tuvių kolunijjua, pradiriant 
mm Detroito j vakuruN. Penu- 
FylVaniju j D^.irikurs m.Vo 
juiugiaudas.

Kuorghnizuoti ta^HuiM kiek 
VH'huji* kolonijoje.. nežiiiriiit 
!jfcsttt!:::g::mG, ir k^ aplinky
bių, Centras eina j nageliu 
kaip tik kolonija pnhjMianjn- 

Tum tikslui CentrusUj j jgn. 
Imjea 5 ngitatorind, W vrn: 
kun. prof. Pr. IIik'vu. K jUM.
įėjus. A. Dargts, A. >

kiau. khjcvienni 
reikalui Us C*nU 

Čia viciui ii vi riminė 
agitatorių. Bet renguinties > 

ir livtrZijje* ».«

rių Onl rą- muuua

Gerb. klrh.. kuu. 11. Vainiū
nas, yrn to* draugijų* jkūrėjas 
ir vienas rimčiausių patarėjų.

šv. Kazimiero Akademijos 
remčiu draugija.

Hitą draugija taip-gi nese
niai gyvuoja, vienok veikimu 
nno kitų nė kiek nėra atsilikus.

Sausio 11 d.. 1920 m., rengiu 
vakarų- Programų išpildys 
Aušros Vartų parapijom moki
niai. Vaidins gražų veikalų. 
Prograine dalyvaus ir Av. Ka
limiem Vienuolyno auklėtine.-.

Dar ėia randasi viena mote
rų draugija, bet jos veikimas 
man nėra žinomas.

Cicerietė.

Neuarke lxniaiu* (mrtbivi- 
nėti komitetas juu senai t rn 
Nunrgnnir.ntitn*. •

Praeitų nnlėldivnj. 
gruodžiu 28 <1. buvo ėia 
vos finansinė misija.

Ia Vvėiai. a.iart aukų, ku-, 
ria* dedu ant Lietuvos aukuio, 
už apie $KMKM).OO pasižadėjo 
išpirkti 1 sietuvos bonų.

Lietuvos bonų reikia pirkti., 
Reikalingumų jntrodo kud ir 
sis žvilgsnis.
Kelios dienos atgal, Ncwnrkei 

49 uplikiuitai norėjo išsiimti 
pilictiskiLh poperas. Vienų die
nų. iėklausinėjiinr tų 49 a^ili- 
kantų, 18 buvo atmesti. 2 apli- 
kantu buvo atnandu vien dėlto, 
kad nepirko Amerikos laisvos 
(Miskclos bonų.

Patirta, kad tie žmonės gulė
jo pirkti, liet nepirko.

Panašus atsitikimai gali Im
li ir “U nepirkinin laetuvoa l»- 
nų. kadn pririeto kokie reikalai 
turėti nu uiotiivos valdžių.

ir

tiems tikslams draugijai ret- 
tr»t nevalia). Pelno, knip girdė 
jnu, lmvo nrnmžii. Laikytam' 
u.-irinkiinc.grucrižio 21 d., pri 

trinta. jog musų micsh'Kie 
ug randasi neturtingų sri-

Kud parodyti
trikti taiit kiek linksmumo 

šciniyimnu itanriėse.
jn riviigėsi nndi builų, Ava
teikti pageliu jo> j*iku 

Sta įtartas vrn

Nedėlioj, 4 d. Sausio-Jan, 1920 
Dievo Apv. Par. Svet.

| 18tos ir Union Avė. Pradžia 6 vai. v&k. Į
S . * . cE Gerbiami svočiai yra k vilkiniui istipjmt ir Draugijos 3 
E nnri.ti viri lw skirttitiio imt mu.*ų puikaun balinus. Im- = 
s kilt* tikri kad hnrite tižgnn<*dinti. S

Kviečia KOMITETAS.
j?iHnnunnniiiinnimiimiHiHinininmiiimiHninniiiiH»niniiinHiintunH!Hnmij

•<I.IKU4>GAK VYKIS.
Kuria taad dau* a|aH|>atlne« an CM- 

eax>M uileetu. Būrime labai h-navua 
1*1 aUmkam'lo ir Milinio lm<<ai*a. 
Geraa :>clnaa. Ir puiku* utdarbla 
dei a«ro vyru

Atpjaukite l
l'ir-4 Natiuunl liauk IU<U. 

Ituim MI' KI* u -k .Vlani Markūne*.
I K-kriki -kirtau* acdrta*

Kuli. Mikola* Kadaiti*, kilt* UI ta- 
anavoa. IcSkii Aioirfku)o aavo <tni|. 
I>l, Ir paljalunit) Baniu dflctafu*. 
><*‘CU Prane* mun navo udrcaua

Mano adrma.l
Kuo M. Havullis. 

Iloaui la>utt<> Ti’trrr. lanr-um 
ltal>

I
4-MMM*ai> HUUIltliro JUitausAu, !>•- 
oitoanlta l* Kauno Gobcm lUaolnių 
ApdkriTK, <JriUuku UVarn. r« nkl lnt>- 
I lai atolHi* |t**inv l*iilUdrt|.lilJuJ 

AA guvaii H-Ueturu^ tartu
me Jr* moti tui p ratai iiuuu** įtart J| 
■urasCiau. Ji* Pela artai laa aplr jj 
tltuA prnnrMilla antah<lų artrraų

BAEGENAS
Par»i<lu'xia Un«vrue geroj vir

toj prieš Bizni* &
dilbiu* per ilgiu Mielu* L’ncka* 
H* jvfavtao si turiu 2 Rkūiu* 
Fiktun-j yni verti 41000.00 Dabar 

įŠūOO.00. AtMMiukite <rwi*j po 
j numerių

į 4900 St Laurcncc Av«. 
‘ * Ttimc XcawoQd 3734 
(2Bloicu į vakariu^ nuo Cottage

FrUH «

4930 W. 13 SL

1
 Kamp. 49 Court

Km. I3S# W. 40 Avmue 
Talafnnn. !t5C

OO*o Cicero 49
K.AI.I1A1IE I.I1CTI VliKAI

M- ■ - - - —

BARMENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyru Ir Jauna Vaikiau padirbti 
•nt orderio eiutc. ir overkolai, bet 
noatalkaukU; vAlIauMy modeliu nuo 
•20.00 iki S4&.OO.

Vyrų Ir Jauny Vaikinų r a U r t 
■lutai ir ovnrkotai SI& Iki S9SJMI.

Vyrų Keliai po Sta* tr aasMua. 
Valkų Siutai po ko.DO traucMlau. 
Firk euro overkotų dabar prie* 

Hemų, kviruct kaino, peklta
Noe talppa* turima pilna eile * 

akutj, neklotų elulų Ir overkotų nuo 
Sk.Ml Ir aufMlau.

Kult Dreaa, Tunodo. Frock Siu
tai tr tt • to.oo ir auctetnu.

Atdara kiekviena vakar* Iki » 
vai Neduliomia Iki « valandai. Su- 
La tumia via* dienų Iki 16 valanda1 

tt. GORDOM. .
141* K. Habted Kt.. Ctrlcatfn. Bl. Į 

1902.
■X

Dr. L E MAKARAS
i.ioiuvia Gjdjioja* Ir (lilrurpo 
h»hmmi.i iaaaa a*. m»iu*** Am 

ISSmm Pallma MI U F1l»«a >!»• 
laimioj: «6U No. Wood Mr.

tu kriiot. nu. *>j* u.i irt
THataaa. IvO m.

--------------------------------------- -«

*•
I 
f
4

i;--------------------- --

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morųan Street 

t lUCAliO. IU1SOI, 
THeTouaa Vardu ŠOU 

▼klMtdaa; — • Iki U t* rrto; 
4 po pietų Iki » vat. Nedalo
mi* nuo i 111 I vok vakar* i 

i

IIIIIIHHlllHlllllUIIIIIIIIUimilllUiMMUIIii

5x Uždirbk 
$35 iki 550 

į savaitę 
Klrpvjial ir krtaučlal yra roltalau-

I jaml .Uuorunt, turi trumpa* va
landų* ir Impra d *ba.

Mr* elitine ju* Ikmokytl *le įlarbo
I trumpa laika dlenouila ar vakarai*.

I ui mula kaina. Npeeijalia akvriu*
mokinime ant Muvamu Poarer uiaM- 
nų.

l 
i V. W. BUTKAU:

ADVOKATAS
V<*to UUi» \wtoMr 

orima
U . U \SH1M4TUN V 

Kamhart* <M'9
Trl. Centrai M7M

<», įminu**, ai: W. 33nl r
Tel. Varta 4WII

«>

K

Dr. .t iUl S K F 
(Lietuvis)

4 Ik W. Markei Htr. 
Poll.rlllr, Ps-nna.

i
'*SS TiSSSUa llasMMie *tiia*n 

Nuo k Iki lt vaL ryto 
Nuo 1 iki 2 vaL po platų 
Nuo • Iki • vai vatai*.

K----------—........   .

Talafonaa Pullman l*
DR- W. A- MAJOR 

GYDYTOJAS Ui 
CUIKIKUM 

OfHo* 11719 Mkdticna Ava.
A d r no* • ;*• Iki » Ikrrtn — 1 iki 
1 pu pint, — «:•• iki 1:29 vatam 
MadUlomla avo !♦ lai Ai i*rrto

T<4 Drovcr t»U

Dr. C. Z. Vezelit 
UL.TLVIS liEKTlNTAN 

Valandų*, auo > plu UU * ita-
NvdMlutnla l>*g*l sutartiu* 

1742 MA. a v f.m f
aru 4?-u»- 'laito*

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
UETVVUs A1UV NFEC1ALI8T,*H

i0iaĮ»«fa l* a ė v f ii I

ha uosiui... *•>■ I 
•• ... 1.1>. iai"' «»rwCTU «XS* k*M*w aki* I 
tatomMa. eesas.a4*> e.«i*ra. ekt* us4aslM* tasraeua remuna*** Nkis* , ■r.ę.sai. m- 
s.uaA. kiaMU. AkiiHM *nMI**n>l IMMa 
*■1 (au sr «Nl nauaaMvru* MMHU. m*0*> i 
kM» **•• HtMuae >e teška* «aaMHa* ate- > kvitas V,luįii* tr MU » v*tara N» I<ue*r.w au* t* iki i *M- ee pm* 
1553 W. 47th SL ir Ashland Av.'

Dr. S. Naikeiis
LIETUVIS 17

Gturnuta ik chik<.ik.a9 
<312 No. JUlslaud Am.

l AL. Kuo » iki 12 M(>tu. 2 
l><> |4Mn, I Uit • katare.

IImMhUi MM W. M-ih
l’il
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Didelis ir Puikus TEATRAS
3E
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■ x-- STATO

LIETUVOS VYČIU 16ta KUOPA
Br'dgeport’o

Nedelioj,-Jan. 4 d., 1920 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32nd Ptace ir Auburn Avė. 

Pradžia 7 vai. vakare.

*4

T

Drama Trijų Veiksmių

^GF.L’BIAMIFJI:—
Kak norite linksmai praleisti laiką, tai meldžiam į ftv. Jurgio Svet. 4 «l„ Sausio, nes 

bus ]M>ratntomn puikus veikalas “KATRIUTE”, taigi nei vienas imprnlviskite nepasi
naudoję proga pamatyti tokį gražų A-iknią.

Po vaidinimui bus šokis prie puikinusios muzikos Chicagoje.
Kviečia L VYČIŲ IGta KUOPA.

3E 5 •• 'M
A—
■•* •

s

CHICAGOJE.
*.................. ...... ..................... —
KATALlKlsKOS ŠVENTĖS,

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

PAREMKIME JUOS.

šeštadienis, sausis 
šv. Genovaitė, pan.

Sekmadienis, sausis 
ftv. Eugenija.

Pirmadienis, sausis

3

4

i ir i n i m 
v mm

SU PROGRAMŲ
---------Bengiamas----------

-
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“Raudonieji šioj šalyj, ypu<- 
Chicagoje. yra tikras pnvo-

d.. jus gyventojų gerovei.
“Yrn -usekta. kad radika

liai gaivalai padarę plutą suo
kalbį su tikslu sugriauti ša
lies \ ji i.iiisyln-. 1> ją daugelis 
turi savo stovyklas Chicagoje.

“Tarpi' suokalbininkų yra 
didžiuma svetimšaliu, katrie 
Iriu gyvena jnu heleri mėnesini 
ir kai katrie po heleris 100111*.

“Suokalbininkai šioj šalyj 
nori įsteigti sovietą valdžią, 
t. y. imnrchiją ir terorizmą, 
koks gyvuoja Rusijoje. Savo 
propagandai jie nori steigti 
net Ji įkvklas Chicagoje.

“S hiausieji suokalbinin
ką uitikalą vadai Chicagoje 
yni: Alevander Stokiitsky, 
Benai? H. Balt, C. E. Ruthen- 
l>erg. Joseph K<>walski. 1. H. 
Ferguson ir l‘. T. Fraenckle’’.

d..

5
Sv. Telesfoas, pop. Simeonas.

d..

VIETOS POLICIJA IMA 
NAGAN RADIKALUS.

Prokuroro Hoyne paaiškini
mai.

Kaip žinoma. Chicagoje su
areštuota npie _*00 visokią ra
dikalią gaivalą, katrie mėgi 
na šioj šalyj pravesti lnilši vi 
kimių. Vienas vieto. laikraštis 
suareštuotus radikalus vadina 
** pažanginis" Im. jokių «v-tim 
’eklių. To laikraščio 

užaugus tik 
a kovą prieš 
įtras koryto

nuonio- ; 
tas, sn- i 
vvrirn- Į 
Žmones

.riausyhę. katras prie 
alios įstatymams, 
.•ienas sveiko pr< tn 

žino, kokie yrn d’de- 
iininkai šaliex laisvės• I

ATGAVO OFISĄ PO 11 
METŲ.

Gaus ir alga už tą laikotarpi

Peler C. MeAnlIę ilgite me 
», katrie kursto žmoni* ttis buvo (’liirngojv remonto 
ryrinnsvbę ir mėgina j-Jn.-jM-ktoriu. Bet prieš 11 metu, 

kuomet mieste imijoravo Bus- 
m*. jo ofisas buvo panaikintas 
ir jis buvo priverstas atsista- 
tydint*. Vietoje to panaikin
to ofiso įsteigta ofisas kito-

Atėjo moksleiviu tnimpis 
' Kalėdinės vakncijos. liet musą 
ikniaiikiskoji moksteivija nuo 
darlm nvatsilii ka. Nežiūrint di- 

!«leli<» nuovargio, kuris ją vaiši
na mokyklos suole, virtoj pasil 
sėli vieną kitą dieną, jie vėl 
tveriasi darbo, kuris pas juos 
yru prigimtu dalyku Prie to 
viso nemažai reikalaujama iš
tvermės ir pnsišventiii.o. Gi ją 
musų moksleivija vien rnud:i 
savo kiltame obnlsyji*-—i)i<»vn* 
ir tėvvnė. lis. tart m t. koks ži-I
bintuvas nušviečia lwi paleng
vina kelią, knriuomi jaunuolių 
širdys drąsini žengia pro savo 
užbrėžto tikslo, pri< aieiiic* 
gyvenimo. ‘

Daug hkiniėr iš musų mok- 
sleivijo.-. mes, amerikiečiai, bet 
už vis daugiausia iš jos tiki
si tėvynė. Lietuva. Ji gerai ži
no. kad laimė-gvrlnn is priklau-1 
sys nuo Jos sūnų ir dukterų, 
jaunimo, žiūrint kaip jis bus 
išauklėtas, o ypatingai nuo 
iii"ks|eivijos, kuri likus vndnis 
ves Ją imsisekiino keliu.

Jei išdygęs kvh'ėio žolinomis

g
A. L R. K, Moksleivių Susivienijimo Chicagos Apskričio

Nedelioj, Sausio-J an. 4, 1920
BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE. 

107tos ir Indiana Avė. Roselande 
PRADŽIA 7 V AL. VAKARE.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —_ _ a

■ Visi kurie prijaučiate moksleiviams innlem’-kite :d*ilankyti. Programe dalyvaus gnbinu*ios nmksleivr, ir
M moksleiviai. Taigi nei vienas nepraleiskite šios progos nentsilankę. =

Nuoširdžiai kviečia visus MOKSLEIVIAI.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ----------------------------- ’
prnleiskime: Moksleiviai Įlin
kiu ntijh. Paremkime juo.i!

A. R.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

IS TOWN OF LAKE.

Šeiminiais vakarėlis.

šeimininis 
šokinis. įvyks

dinti bolševizmą. Be*, 
ne visi yni apdovnnoti1 

u protu.
y -.dragoje. kaip ir reikėję, 
visokios ryšio radikalams pri- 
sinrtino teismo dienu. Seilinu kino vardu ir tam ofise užėmė 
prieš tuoH nenaudėlius veikt' vietą Burna*‘s šalininkus, 
kuone vieni fedendini agr-n- McArdle 
tai. Gi šiandie prieš juos pu- pm įtenkino, 
kilu pati lokalė policija, 
ftiandie prieš juos veikiu valo 
tijinis prokuroras lloyne ben
drai sn policijos viršininku Ir štai tik )«» 11 metą pn- 
Garrity.

Pasveikinti su Naujais Metais.

Federnliai agentai »’••« • !«’-1 
šiol gaudė 
b i uosius radikalus. Bet Cliica- kurios bus dauginu $30,(XM). 
gojo daug yra ir smulkiąją 
radikalų, veikiančių prieš vy- teisotai buvo panaikintas, gi 

1 sugaudyti ji« pats taippat neteisotai lm
vo priverstas atsistatydinti

t
I

, • ••• --- --- 4 -
l turės atsakančią dirvą, nebus (atsilikus už. jutas kolonijas.
Istelbiamas kitų žolių,—jj ūki-‘Nors nedaug -turime 
įninkąs stropiai prižiūrės, tuo-|l«*t darbas nesustoja.
Iiiet iis išnavH i irrnžii kvieti ir’

Heikia priminti. kad mn.-ų 
kolonija veikime nėra triiauhia

ko m laimėjo. Bet jis varėsi 
tolinus.

SVARBIAU TEATRAS.
KAIP VAIKAI.

----------- x 
Turės pasiaiškinti teisme.

L. Vyčių 13 kp. 
voknrėlin, mi 
šiandie, sausio 3 <L, 7:30 vai. 
vakare, Jtavis Sųunrv parko 
salėje, tarpe 44-tos Ifr 43-toa, 
ant So. Paulina gatvės.

Visi, kurie turite kv.ietimo 
ženklelius, ir visi kitą kuopą 
vyčiai, kviečiami tau vakarė- 
Ii n.

David Fink |tų wiv<> m<>t»ri , 
mi (817 \Vilson avė.) aną die
ną jMiliko namie savo 7 metų 
liefmiitį ir 20 mėm-sių kūdikį

- a - O _ a • ■

(P<> tč-VMlU Džtugiutr)
32 metą amžiaus pfrsriky- 

rė m štamai pnimnliui 
no Sausio 1920 m II 
Kiemo Rcdilio 
apskričio iš Knujaniršl 
likdama didžiam nulį 
vyrą. 2 metų sūnų Ed 
C, melą dukterį llclci 
broli Kazimiera. seserė 
ruimu ir Ona. iiiryvctM
menkoj 14 in. Laidotum a 
ribini (Mncdėli 5 dk>i<. u ia 
1920 m., iš po N 20® J 
Coulter si r. (tiicaKu / 
rou
West Side S vai r? to. 
geni in ir pažirtum*/ laitai 
meldžiamo ntriLnkrd 
patnnklu ir imti ddyvuma į 
Av. Kazimiero lupines.
Nuliūdę* Antanai Pociūnas.

•ir išėjo tentrnn. Bet kad su 
kūdikiu neįvyktą kas bloga,! 
jiedu aną su diržu pririšo prie; 
lovos.

Kūdikiui gulų-gale nusibo
do but pririštam ir j»> prade-' 
jo verkti. Paskui ėmė nesavu 
halsu šaukti ir vyresnysis ku-! 
ilikio broliukas.

SusilM'gu kaimynai. Durys, 
buvo užrakvtos. Pamaiįvta į-; 
vykus kokia nors nvlaiim- vi
duj. Pašaukta poiicmonaa ir j 

• išlaužta durys. Atrasta prie 
lovos pribraklintas kūdikis.

Tėvas s motina nž tai su
areštuotu. Turės pasiaiškinti 
teismo, kas jiedviem svarbiau, 

į ar vaikai; ar teatras.

Mveikėjų.
Aštuo- 

inet jis išaugs į gražų kvietį ir j niolikieriai remia tab. Kąjun- 
jim> jį ištiks audra, liet, huda- skaitlingai lankosi į tam 
nias tvirtai išaugęs, atlaikys I 
ją. <> laikui atėjus išduos gra-J. 

iž.ų, našų vaisią. Bet jei neturės I*- Kauti. Kryžiaus.
• ’• tinkamos dirvos, nebus prižiu- tiesa, gali paliudyti 
P • rimas, jį nustelbs kitos žolės, j laktas. Kada buvo

Ižią nie tuomet nors ir išaugs. Imu Ims vakaras L. Itaud.
naudai, jeiiia Mockuvienė pa
aukavo 3 dol. vertės reikliu ttą. 
Aėių jai už tokią auką.

Negaliu pr.deisti nepaminė-1

Jos pirmą žingsnį padarė, ka-1

| 
30• I

I tikslui rengiamus vakarus. Nc- 
.' pamiršta nė tėvynės reikalu ir 

Kad .tai 
kndir šis 
surengtas 
K ryžiam*

Korespondentas.
. ir 
K»,

Fondo 39 sk. huri 
įvyk* nedėlioję. sau 
4 vai. po pietį], ftv 
jmrapijoi* halėje. Vartą P. S.

Viri
ilpnns, o ištiktas audros pa

liks nulaužtas ir jokio vai
siaus neišduos.

Tas pata ir su musų jauni
mu, moksleivija. Jei duosime ję* uė Moterių Sąjungos 3 kp. 

Į jai tinkamą išauklėjimą, nelri- 
jsime iščiulpti jor moralei ir fi da išgirdo Tautos Fondo liol- 
ziškai visokiems nedoriems gai sų. Praeitam Tanios Fondo ak.

_ . -r [valams, tuomet susilauksime. susirinkime jos prisiuntė
nsirm o. jog jo o įsas no*'naudingų visuomenei darbmin-Įdol. kaipo Kalėdinę Lietuvai 

ką.Gyvenimo audros nenuhlokš dovaną.
jų nuo tiesos kelio. Kiekvienas
• lu •*!»*> e. w«»&« »•« >•«*<• » « M «»«•

galinus a|M*liacijini.« teisina- 
paskelbė įsakymą McArdle’i 

‘.užimti vietą savo buvusiam 
ėia lig- ofise. I'ž tą laikotarpį miestas 

tik paėius stam- turės sugrąžinti jam ir algą.

Tautos 
rinkimas 
šio 4 d.. 
K ryžiaus

Visi nariai t<-iksitės laiku 
susirinkti, nes šiame susirin
kime bus išdalyta visiems nu- 
kavusienyi Tautos Fondnn di
plomai.

Kviečia Valdyba.

aut

• riausyhę. Aituos t 
pavesta valstijininm proknro 

’^rni ir policijai.
Policija per kelis mėnesius- 

nuli- ’ 
apie

radi

iš iižirnnnioh vietoe.

PLĖŠIKŲ PELNAS $15.000,-
000.

• T'
--------j

Apie 
l>erniai 

, vagoje

15 milijoną dolierių 
plėšikai pelnijo Chi-1 
npiplėšdumi 

kitokias

rhiko infoinmrijas apie 
kilius, apie ju veikimą, 
jų susirinkimų vietas.

Naujų Metų dienoje
kalnias buvo progos padu ry
ti nusirinki m *i Tnd ir mis-

j pięsta jui<s pasveikinti su |'vu u t u v<rs ir
Nnnjais Metais. Užklupta su- -n>.
Mirinkimą vietos, jų ofisai.) Seną imtą
Su suareš t uotais paimta «Ihuu kai su-kaldė

■ š _
geriausi liudiuiukai prieš ją So. Union avė. Paėmė pinigą 
blogus darbus.

Ka aako prokuroras.
•• *

Nora MahkroR bolševikai 
giriasi, kad jie savo sovietus

liankan. 
jriai-

|ta baigoje 
geležinę

plėši- 
. šėpą 

radikalią raštą. Tie raštai Ima Gold Furniture Co. ofise. 2250

ir bondsų apie $15,000. 
Tni hnvo paskutinis plėšiką 

žygis baigiant wnus metus.

--- -r -• 
aišku. kad jie to nepadarys 

Mmrrikcji-. Ncr čia nėra vic- 
• teroristams anarrliistani* 

mokiems tiukšmadarinne..
Prokuroras Hoyne sako:

^^^“Kamkmų gaivalų areštavi- 
į. uuu, atlikti iš mano ofiso, tai 

tik pradžia veikimo prieš bol- 
k Cook „riH,.

!

2M0GŽUDIS PASIDARĖ
*•» • • •UAŪA.

Gcorgv Hc'.vitt, kurio polici 
jn ieškojo už nužudymą savo 
moteries po num. 640 W. 59 
pat., atrastas užsinuodijęs Ix«- 
nox viešbučio vienam kamba
ryj. kokj buvo nusisamdęs. 
Ijenmcsaj*^ 
6314 Doreli

1 - ir

ti* yra ]» num. 
f ‘ - ava.
\

■■■■■■
Moterų Sąjmigos kuopa iš Į 

vi»»1 ii 1 it «r«» S4rlr» i»rwnZttfl..............n"* —••• - .
O 

kur-gi musą vyrų draugijua, 
kurion giriasi MWr turtingaisI 
iždais) Lui užgirsta tėvjjiės (5į 
balsą visos musų draugijos ir - 
lai nepasilieka įiepaaukojttsias ! 
nors tiek, kiek paaukavo Mote
rų Sąjungos k p.

Airdingiausiąa nčiu priguli i 
musų kolonijoj geraširdžiam* i 
žmonėms, kurio paaukavo i 
daug drabužių: nanją ir dėvė- 1 
tų. Aviu taip gi ir musų margi-1 
noms ir moterims, kurio# tuos , 
drabužius ir aukas rinko pcJ, 
namns, o ypač p-niai Ponkana-ą 
kicnci. kuri didelius ryšulius [i 
atnešė gerų drabnžių. Negaliu lt 
praleisti nepaminėjęs nė n. Jo I1 
dol i o. kuris nto pradžios yra! 
Įtasišveiitci. <larliu<>li«s tėvv.! 
nė* labui T orime ir dnnginu 
ypatų, kurios ir-gi reikia, k. a.

kimu bus atliekamas, <> ją vai-* reikalams paaukavo 50 do! 
džiaugsis laisva Lietuva.

Priešingai, išauklėjus juos ne
mobiliai. ne naudingo, l«»t kenk
smingo, jų darlm vaisiaus su
lauksime. Užtai vi.sąpirmn tuo
mi pasirupinkime.ttilinkimės į 

i moksleivi jos jryvenima. •Visi- 
l žiiirėkimo ją datairtimnm vcj. 
kiniui, jų gyvenimo sąlygoms, 
kurios nevieną mokslo trok- 

'štantj moksleivį ar moksleivę 
nuvarė j šaltus kapus.

Taip, bet kur juos rasti! K • 
nie vieta prisižiūrėti ir susipa
žinti su ją gyvenimu?

fttat kame ir kuomet!
Sausio 4 d., 1920 m.. A. L. B. 

K. M. S. (Iiirtums Anskritis 
rengia pasilinksminimo vnka- 
rą. kuri* įvykę brolių S«n«mi|y 
svetainėje, kampas lO7-t<i.« gat
vės Fr Indiana avė., Roselnmi, 
BL Vakaro programas įvairus 

Į?r gražus: vaidinimas, tlaim*- 
lės, mušiką ir U. Viekų i'pitaya 
moksleiviai. Ot ria ir m- a-Jie PIRKITE LIETUVOS VAL- 
progų husijiažiiiti su jais N

T a t ii von 11 !

i
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už $5.00
L y. 20 aukrin’n ur kiekvieną doHeri. • ’ «**»* •

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaranluojamas. 

Perjiuntin'a Jas Paris Kontroliuosite.
Mes išduosime Tamstai čeicj kuri Tamsta pasiusi pats 'nikų j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausia ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti. Į L *

Siunčiant pinigus dėt persiuntimo, siųskite čekiu arLa Money Orderiu pa
duodami aiški anlrasa to kam nonte kad pinigai butu 
pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimą nieko

%

4
v

Uciuvoje umokeli, taipgi • 1(
, ,--------------------------------------- — ę........... ........  ^reikia extra mokėti. Už L

kiekvieną dolicrj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Liet uvon 20 auksinų. ■«

........................................s a
n. F. Kupt ionia ir kiti. Į J*

■ ■3 Jueevi?r.i

STYBĖS BONŲ.

M

I J

Room 505B

v 120 Tremont St, -

■ -

ęJ* rSi'j • • • įj - •»-? -J ’ ■ ■*
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