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Latviai Sulaužė
Bolševikų Frontų

NUOSAVUS RADIKALUS.

Tani tikslui reikalingi
įstatymai

ADMIROLAS KOLČAKAS
PAVOJUJE.

Weahington. sausio fi. -

’<ral trišaliai*

radikalai*

t.

META1-VOL. V.

|»T».

Gali būt sugriauta jo
valdžia.
Pekinas. K

Augščiausias Teismas
Prohibicija

SIU SUVAŽIAVI

Operatoriai nepildo vyri ausy
bės parėdvmo.

•
STOVI PRIEŠ SVAIGALUS

Bolševikai artinasi prie

' ”Besibrinujant
mum.* ant
Berdjausk<i (ties Azovo juriLondonas, *an*io 0.—Angli inis) fiaėiiiem Mnkarenko sto
jos
politikoje
pranintomor tį.’ gi ant Mnrjupolio —,
svarbios atmainos. Nepuprus- Tlenovkn stotį.

S'JSEKTA BOLŠEVIKAI
P IR B DIN A NETIKRUS
PINIGUS.

7 1 ’a* t n rojoj n py I i nė ėj į «i ė* ■
didėja darbo partija. Manomu, mėm 1.100 neloisvių, 21 ar-f
jog ?eknnėinis juirlnmenton nt- motą. 52 kulka* vnidriu iri

Imamasi priemonių prieš
platinimą, klastingu
pinigų.

KASTI 210C-; AMERI

Gal greitai ji valdys šalį.

savo „knitliumi

T
*tovų rinkimai.* darbo partija daug visokios medžiagos.“
jiervlršys visas kitas pnrttjoją. I
Jei tc!^ 'vyks,, tuomet dariai
partija pninis k on t role n šalie*
‘valdžią. Suprantama, tuomet
Augti jo* politikoje turėtų įvy- Bt
atnaujintas reikalavimas
kti laitai svariuos almai,ms.

k
*

pažymėliau

du *?.

np^irriskiaiu—eypilji* jj.

n»Q<i savo Antie* žmonių long
v©*niuąj,i pr*Kywnimn ir su-

Tečiaus opinija x
pasidalinusi
Washinglon *au
r«-* melo *vaignlą
į*tat \ me \ m paž\ u
ąl liūdžiu imt gniliin
įviie-ti aiii, v\Tm.

nuo*. aikniioiui yra svaiginan
tieji ii juiti karė* metu įstaty
mą pi i]»ižino knustiturijiniu.
•“•e;"

augi-s

o-i*ijio

Iei*«-jn iitioiiioues pasirodė žy
miai pu*i*kir-Moido-. 1"/ j-t-,’
1 vilią balsavo ."i teisėjui.
(ii J
kili prieš. Pastarieji ~t«»vėjo ui
--<•» įmoš. alkoholio gėreiiiosv.
Ii ii,, dm t virtinu, jog vyišitu*'l‘1 !|eliu-e|o teis,.* tlždratl»ti
vamiiiti ij pardavinėti *mign*

Itahur ta* pat a,ur.*ė'inu.*ias
'ei*ma- tinė- tarti *nvo pasietitini žodį |Mitiew ]*i>diiliieijinto
amemluii-ntn kluusiiiie. Tai hns
atlikta tomis dienomis. Nes
probibo-i jo*
konstitueijiniu
moeiniiiifTitii* ims veikli pradė
jo* *ansin Ifi diemt. t v. ui dr-

Vokiečiai pasirašysią po" j
taikos sutartimi
TALKININKAI SUSIAURI
NA SAVO REIKALAVIMUS
Ir vėl skiriama ratifikr. rimui
diena.

re:knln>o
tonų vi
sokio* korė* lnivyno medžiąg«L*. Dvi dabar „atiko *n 275,IMH' tonu.

Pirmiau

nuo

tnrylin

\<ikieėią

44m|.iNni

Sau tiktų klausimas

Paryžius^ *nąsi«i fi.
Au,*
srmii'ioji taiko* konferencijos
tarylij, išnoujo atidėjo taikos
*utarTiv* ratifikavimą.
Nes««n,ii buvo pa*kellda. knd
sutarties ratifikaviuia* Imtinai
turėsią,, jvykti sau*io fi. Vakar
gi tary ba ratifikavimą jlerkė|ė<
j *Ull*io Id dieną,

Ta'ppat vakar tarybn vokioėią atstovybei induvė vi»u* do
kumentu*. p,, kurinis voki«*<'ini
Washington, sausiu <>
l ž
ture* pasirašyti. Vokiečių ntviršpaininėtą *n,ną parduota
stovai sutiko jihsirnSyti, kuo
kari** ži'iiklelii, ,»er ursiirr, met taryba *umnžin<» reikulav,i„,i.* ož uuskumiiniuią vokiš NEKĄ RAMYBĖS AIRIJOJE
ku Inivij Si-apn Fina.

jį išduoti.

••
•
OU
Reną*ias partija* apima ne_ __ rimavimas. Nba enrbo jiartiio*

eVarbiu

KONr LAV0N7

S9.124.292 KARĖS TAU
PYM0 ŽENKLELIŲ

šiandie dnrl>o partija nepapraetai švinini anga savo na
rių sknitliuiui. Darini partijon K
fc^.prr*innda vidutinioji himnai. vj
iymi dalie liberalų?
pdojn klerkai ir visokioj’ ru*
šio* Jauni profeeijonalai.

platformoje

No. 4

NEPAPRASTAS ANOLEKA

MAS.

_________

į

MUKU

if guitiiia- dulkta*, knd
nionią. Jno« Mianidnojn ir guli admirolo Kolėnkn valdžia ga
tvojau* deportuoti.
li but nnver*ta.
Į Bet su piliečiai* rndikebde
K n* aršiau* tu. kad bolševi
yra
\ ynaiisyne .pi ne ką veikimas ap<irei8kin hJjmguli iiiitraukti atsakomybėn už kulin<»*<* Kolėakn armijų. štai
«.uok»lbinvH|»u*. neigi už "riki , p.e* ii-iii K i n*n<>juiskp boisevi
iną bendrai mi svetiinsaini- kiniai gaivalo i nerimauju.
LATVIAI SUTRUSKINO
BOLŠEVIKAI TAIKOSI
rodi kalnia.
Irkuck“
)»akiin ravoli’teiBOLŠEVIKŲ FRONTĄ.
PRIE KAUKAZO.
i G morali*
prokurorą* r»n- 'jonierini. Nor* tie neturi nie
skellMlunms tą faktą rciknlau ko bendru su bolševikai*, bet
Muilai seka; latviai eina
Paima jie grobio nuo Dcniki ia kongreso kuoveikinus pra didžiai trukdo Kolėnko val
pirmyn.
vesti nauji) įstatymą.
džiai visokį
veikimų.
Nėra
Prokuroras suko, jog i*!nly- sjM-kii numalšinti
sukilėlius,
Copenhagen. sausio fi. — Iš
Londonas, sausio fi. — Iš ir.Ps reikalinga* prieš ė’ngi- nes jų pusėn perėjo dalis IrRygos pranešama, jog latvių
Įmiii< piliečius radikalus ir lt neko garnizono.
Maskvos dopcšoje sakoma:
knriuomenė pradėjo ofen*yvų
‘•Raudonąją raitarija at*i-| prieš netuniliznohis piliečiu*
Knd Kolėnko valdžia ima
prieš bolševiku* ir sulaužė ją
'šlubuoti,
tą paliudiju kadir
radikalus.
Pirmieji
už
radikali
durė ties Tugnnrogu ir Mart £ frontą išilgai Dangavo*
jupnliu. Kas valanda laukiu veikimą turėtu imt baudžianti faktą*. knd Kol rakąs nt*isnPažymima. jog Įntvinm* teki;
nta* Novnėerknsko puolimas. piqigi*kni nrba kalėjimu, gi' */• pats Viiilovnidi armijoms. nnnja* nngleka
*!ie;k*
daug neinisvią ir grobio.
vadu paskyrė*
'*Paimtu geležinkeliu nnz- nuo antrąją turėtą Imt ntii.in i Vyriausiuoju
Suliir padaryt > v\rinu*;
Dvi Intvią divizija* su pngelgns i.ieliiijn, kur papuolė ne mes pilietybė** teisės ir po*kuij ^•nerolą Semionam.
»
.
’
MT.
’.to* ,n n milekn*ią
ba Pnlmltijos • ■ buvbrero’’ gį
Pirmiau Kolėnko
valdžia
laisvėn 4.500 Denikino karei- ’1 turėt u imt deportuojami.
tolimo, ĮKtstai ie„i t m, >.
atakavo bolševikus visu frontu.
pa n ’bą
nuo
Nėra nliejonės, jog atsiras tikėjosi gauti
vių.
<iuiInu,
šelmiui- Milygoini
Seko žiaurų* mūšiai. Pirmą-j
”tien. _ Denikino karinome- j.kongreso atstovų, katrie luo- »’e k 11 -slo vlai ri u omenė *. 1
nim*. tinusi-, i užmok.ją dieną .Mltniškinta Imlševikų
nė .*u Aidžiausia pasiau’.i'i pa-' jnus ’Mirupius reikalingu* j«tn- Del Silotf komendnntus n1*'ę.-.-» Iįritini", oi
j»i 1 ■
-u1 <
jkojticijo*
k*- eiti prieš 1. kuoku -u1: »Lėgo iš Carieiim ir nudutuė ai.t tvmui projektu-.
(ijiemtor ni ne utinka.
labui, tiuuūu eina pirmyn.
lius. f
Tiehoreekaju (K ubaninus proSavo keliu, didžiuma r,
Bolševiką pozicijos krintu ki-i
Vienatinis Kok'ukui ISSIffl
vinrijoj). Ji atkirsta nn.» Ko*-! BERGER SAKO. JIS GAL
kasyklą
k<mi|>aiiii
parkui kPss. latviai per-!
liejimas nuo pilnos pragaišties
BUS SENATORIUS.
levo i/ Mui.rkioi spnudž i.imi
j.. |wl eiti koirtv
ėjo Dauguvą.
palikęs Lik ja|Minu
ve i'imi.
abiem šonai*-.
—
Vietomis Itolševikni kreku
Ne* talkininkai atsisako duo- N«s, sako. netnr:i i* k«, pio“
Kelius
Kimknzan
jnu
airi
,
l.» , angiekasiai
poliilinln
” gulėdami U ūmia atgal.
’i ic'knlingą
n It-t L • ru* i-* šin,ir»ytų šono.”
kils kažkodėl ir juponui nesiPirmrsn'., bolševiką Prane-1
PAžANGIUOJA ANGLIJOS
skubina veikli prieš lmlecvišio** pažymi:
PRANCŪZE A LEIDO AT
DARBO PARTIJA.

tni .smarkiai

EDITION

MINKŠTOSIOS ANGLYS
BRANGESNĖS.

SUARESTU0TAS BOLftEVI
KŲ ‘AMBASADORIAUS“
Kuomet angkrkaeinm* jmdi-l
6TAB0 VIRŠININKAS.

JAPONAI PAGELBON
K0L6AKUI.

dieta užniokeetis, šinndie imonės anglie* -tonui turi mokėti Turbut, jis bus deportuotas
jnu dangum rtOe Api* tą pra
m*šii
auglių
jiardi, vi liejimo,
kompanijos. Jo* gnviisios ži
nią nuo kasyklą
ofieraforių trt

®

siauriniaiu ginklavimosi.

J-aikrioMiu, ruso, jog to* al*|
mainos jvyk« prieš dabartim* 11*’
sjTiausvbėg noru*.
J_________________

lir

[mbrnnginti anglis.

TALKININKŲ MISIJA PA
- BAIGĖ DARBĄ UNGA

nA

Ir prie* tai nieko neturi m»į vi
vyrianuyhė, .nei pnty* angle-(Ti
kasiai.
ti.

UTU0

,,n

Užpuldinėjimai policijos, arei*
tavlmai.
borą, Airija, sausio fi. •—
Airiai revoliueijoiiieriui neno
ri jMisiduoti Anglijo* vably*
nuli. Duž.mn \ a-mir-kiinr už*
piiblimjaiim policija. PaT’vrlojaiua liet diimiuiliis ir gink*
lai. Vienur revoliiirijouieriai
atriekia *n\<<
tik*lų.
Kttr?
gauna pliekti. )b*t kova n*pn-

linuja.

Po atliktų
užpuolimų, ru
a
ui
amu,
tuojau.*
seka ai**-,
Anot leilenilių valdininką.'
UNGA&AI UKEL1AV0 GAU
— Malaga. Ispanija, sau-io tVeimdein šiai šaliai yru di-; tavimai. Baidai nukenčia ne
Berne, ftveiegrija, samdo 6.
kalti žmonė-.
TI TAIKOS ^UTARTĮ
— Kinijos paiduntiny* gavo 6.—Mirė* admirolo* Cnmirn. džiai pavojingu.*, m** ji* turi,
•_
» •
• • »•
•
.Ii« d»»l WAX’/» :wiwn»« »*»»<»
«•» miiiiiHT* /tinjojtu ir
radikalų
gTUJiej
'••••••V
uiumi/
Lw»r< *>ną k ,,v>
pi

Virimą,

<uu£iu m— i iUąUILU;

kų niifūjn veikiai apleD L’ngnrijų. ne* jau paltaigė1 savo uxrAšv*nb»«
*r:*rĮJg"
totemini nereikalingumas, k lin
inei talkininkai priĮiašino un
gnry vyrianaj-bf (mta)fOertų
.kabinetą), ir kuomet romu nu
karroomenė apleido tolį.

nebiL*. kol
šalk**
gyvenk
nndapectaa,
aausio C, —
komisarą* Trockis
nerekniVngarijos atstovybė*, krrioje
n*in«t**in yru “sovietų aiu tnjni nepariin* yra lni*-vt.
lnojn kinų rytinėj Kinijoj.
yra crnlaa-Apnonyi.
-- Salouihai, sausio to.—L>ku- bosado*“ diplomatinio depar
Paryžiun gauti nn<> laikinu
pacijinė
graikų kariuomenė* tamento viršininkas. "AmbnAMGLIJ08 ADMIROLAS
kų sutari).
•
susirėmė su turkais M. Azijoj. sndoje“ ji* ir *uimln*.
WASHIN0T0NB.
Sakomo, turkai laitai nukentėl'inn kxb« m*>ių Antri ikon
jh buvo atkuliavę-* st Troškiu.
SAUSIO o. Itt
s&rdiel<u
Cb
ieagu.
—Aiandie
Knniati AVeinstein buvo re
nuindf*
kur* jmiduktorium rm-ų sočija liktų or- mo.* sitieMa*. žilriaa;
karėb-.
j vakaru v*š

ORJtl
UITVIŲ

Ituri būti parašytas no vien
OATAIJKV CimiUTIS lietuviškai, kad pasiektų lietu

Musų Kunigft

viu?, bot taipgi angliškai,
“DRAUGAS*’
!V
(lai nei vienoj* kitoje tau
kad paniektų Amerikos Stote
I kaadlm* l**k,ma ncdrkllculu*. Dcpurtr. 'į.i’ų, .:r prancūziškai, toje nėra gaivinama tokia (anUtVVMKRATOfi KAINA:
kad pnsiektų j?a*uul»o uiplo- Uatiikn neapykanta pricfi kuCmCAGOJ m IZSIKVYJE'.i *#.«x> midijų, kuri savo su/i«cj»tntfs nigijų. kaip tai musų tautoje.
M'-lam* ........................
; Neapykantos skleidimu užsi
8MI ražo prancūziškai.
PtLM-i Mrlų ................
■
ht’V. VALST.
Lietuvos ministi rijos užda- ima socijalistui ir luiavamaMetam- ............................ O.YOO
i*ux( Metų ......................... S-O0jvinvs yra susekti, k aki lietu- niai tanKaftiaj: šie pastarieji

v,1(j dntyvavc toje koP.feTVI,ci dabar net ycslcnkia jau ir soeijalistus tame amate. NeapyziUitu prieš kunigus stengia
mi įsi sukelti įvairiais, kad ir
nedariausiais
prasimanymais
nės
užsitikėjimas
Lietuvos ir šmeižtais. Šmeižto ant vy<<l
'Draugas” Publishing Co.
Kabinetu bus mažas, tol bus skupo Karevičiaus, kad jisai
1800 W. 46lh St. Chicago, IU.
Vokietijai
abejotina, ar rengiamoji A- Lietuvą norėjęs
Telefoną* McKlnlry Al 14
parduoti,
užteko
porai
metų
merikoje paskola pasiseks.
gramui uoti
musų
kunige

Prenumerata moko.4 Ukalno.

klui oknllo*! auo ubJntSytno dieno* no
nuo Nao.'u Mttq. Norint permainyti j joje, apie klirių. minėjo Al.lte
*drea< Tloada reikti prlaluV.i Ir sena*
State Departementas.
«dr<-«>*. Pintrol Koriatutla. «<4*tl ifipor- rikes
kanl kmiK.jr »r exprc*« "Money Or- Kol tie nedorėliai nebus su
der” arba Įdedant pinigu* 1 rcjl*sekti ir nubausti, tol visuome
truoti) Įlinku.

M I**

jos žaly režtl į akta, kad nei
viena* ifi jų nėr! tiek -nuo len
kų nukentėjęs, tiek padirbė
ję* Lietuvos fytnoao griovi
mui lenkų tautybės tvirtovių
— kiek tai' teko man mano
gyvenime padirbėti ir neken
tėti. Džiaugsiuos, kad irusų
istorijai bus dokumentų, prirodunčių šio mano tvirtinimo
teisingumų.
2:nan gerai, .kud visų kata
likų didžiai gerbiamas kun.
Pr. Bučys yra 'daug daugiuu<
už mane nuo lenkų nukent ėję*
ir pasidarbavęs/lenkam* priešiilgiems tikslam*. o bet-gi

•paskou
f, •

——

Dabar, visur kalnuijose tve
riasi L. Paskolos Bonų pardnvinėjimui komitetaii. Kur tik
susitveria tokia komitetu*, kur
tik tokio komiteto arba stoties
iždininkas pastatytas po kau
cija, tuojau* prašome pranešti
L. Paskolos raštinėn tokios
stoties sąstatų ir kiek reikia
prisiųsti kvitų knygučių.
Kartu su knygutėmis bus iš
siuntinėjami ir ženkleliai, žen
klelių bus siunčiama nedau
giau, kiek siunčiama kvitų.
Ženkleliai neguli būti duodanti

IKfflfi

pirbtasi* punktas sako
Ir K. Spaudos Drai
slas yra platiuti tarp
kos lietuvių <f išvirtimą tautiškai-kutalikiškoj© dvasioje.“
•V
Kokiu budu tikisi Draugija
tų savo tikslų atsiekti f Ji ant
to atsako tolimesniuose savu
konstitucijos punktuose. Butout: “Leis knygas tikybiniu,
tautiško, riauomruiiko ir mok
sliško turinio. krikščioniškaikatalikiškoje
pasaulėžvolgo-

Spaguos Draugijos
ji yra. bat ir kiekvieno* ku<
ir kiekvieno tos draugijc
rio. Negana laukti ir oulc
pažadėtų knygų, bet
«*ngu» jų
t!nti tarp savo žmonių
artimesnė** kolonijose,
so SjHiudos Draugijos "
bėra.
Knygų ir laikraščių
mo darbų atliki sėti ne vien;
Blandos Nosaitę, bet pr
Tjemrva littvo te* Įraukia %nkios progos.
Sr*«ly*e-,*t | r I-*-, *V ė • l W r t
**»

!»l m-kugv.u.pu^U. i^|ttjw vjenM
pamainyta nauju: imta skleis mon vieton iškišu, kuomet rei no.
kratija.
Viuokinose reiknlum** viniai
ti gyni žodžiu ir raktu bjau kia in kalbinėti savo skaityto
riausi paskalą, kad Amerikoj jams kunigą ■neištikimybę- lie met kiaaskrtr vmtrn Rastinės
*išleisti žymių veikalų, tai suninformacijų.
kolai iki skus laikraščius. Tas
Prie
Munthesniąjų
uuto- lietuviai kunigai dirbą dėl tuvių tautai.
MJU. Tte d^5*ĮU reiLietuvon Paskolos Ratth.e
Įkratijo* ir demokratijų* *kir- unijos su lenkais. Ir ne tik čia
Iš to visa aiškiui matome,
ęl,rl»n,n^k«n,kn,^
p.. bMmi4s įr
|oWo
įlunuj priklauso 1us. kad ab.-o- tas šmeižtas buvo skleistas, prie knkiou laisVudarybė.- priį liūtiškai tnoiitircliiškose vieš bet ir vakarų Europoje ir jmi- vo<lė musų bedievė Ii u* jų lais'„„„„JpteJUidartmotM.
•<« •‘""I*" " l-vioi »riai
patijose |uiskolų užtraukia en- Čioje Lietuvoje. Buvo suklai vainanybė. “Galėtume pasvei
f
<Wk«
dinti
tenai
net
kai-kurie
ir
ka

- .
•
iz" !•-' i
in,s’ nr
’-otnręs su sakinti juos su dideliu “laimė
jus,
galimn suprasti,
«. mHm.
.«pr«u. kaip
Iraip
Ir ląiku
LietllVa IP Jvolcakas VO ministrais. Demokratinėse talikų veikėjai. Tas pats bjau
jiuiu”. kad jie |Mimiršo aš
Spaudo* Draugija gali knyga*
i,ll» »(., ctlkvM'iip Vi1'1! Iros vp»i rusis šmeižtus tebcvnrtojnnins tuntąjį
rūsčiai išdirbtų vieko dėsniais
Dievo prisukyuią —
leisti.
Klausimas
Ar
gera
yra
iš vieno ; yniesiiiųjų umiic- publikoje, a'Imi Belgijos mo dar ir dabar, kada tik tr.iavu- nekalliėk neteisiai prieš tavo
žmonėse pažiūras, tada grei
pradžioje laiško padėti žo
tiŲ, kurie dirlm l.;«-!:ivių De narchijoje.
puskolii
negali maniui pamato kokį sutartinų artimą, kad užmiršo ir tai,
Tai-gi kam tiktai rupi toki* čiau jei ne risi, tai didžiuma
legacijoje '’aryžiuje. gavome kitaip įvykti, kaip žmonių ui- katalikų ilsiLf Lietuvos nau jog jų artimas yru ne vien džius “Tegul bus pagarbintas pat tikslas, kaip Sjuiudos sueitų j vienybę ir daug dau
Jėzus Kristus ”t Kaikuriė sa Draugijos, tas pinnutiuis turi giau kaip dubaT nuveiktų dide
privatinį laišką apie l,, l»n- stovato.- žinant ir pritariant
dai.
luisvumania,
vien tas dar
e.
ko, kad tnt esą negera, nes
sijos dal u atstovu kunfereii
įstoti į Spaudos Draugijų’ t° lių ir laimi naudingų darbų.
suomis dienomis (.'hieugos nepraregėjęs brolis darbinin
Kiekvienu
skola turi
du
rijų, kuri admirolų kolėukų galu: užtraukimą ir išmokėji luišvatnanių dienraštis ‘•Lie kus, is kurio jie savo binv žmogus, gavęs lnišką, gal su darbas ko< ta u giausi a žmonių
Katalikiškų laikraščių Reišrinko lJtisijos vyriausyla-* mą. Antrasis galas vrn nen- tuva” leidžiu vėl naują bjau daro ir saro partiją stipriha — juonii nešvariai n|t*eiti ir to sutraukti į draugiją, nes tokiu (lakeijos ir knygynai neatsisa
kiu budu Dievą vardą panie
pirmin.nlui.
luidu-atigti draugijos kapitalas, kys. kuo tiktai galima tokių
tidulinnraus nuo pirmojo, nors rią pu.-kalų, kad kunigai no bet ir lietuviu kunigas.
kinti.
; Ugu jns pajiegos—ji gali iš veikėjų darbą paremti. Žino
Minėtasis laiškas praneša ii vėliau už jį įvyksta. Kas rj surinktus pinigus už lionus
Kodėl laisvamaniai taip su
J. depanonis.
leisti geresnių it žymesnių vai- ma, užimant tą darbą, reikia
šituos dalykus: 1 -mo kad toji ima skolą, ta- ima priedermę laikyti pas save patol, pakol skato šmeižti ir meluoti ant
konferencija laivo ne Paryiiu- ją atiduoti. Priederme išmokė Lietuvoje neįsikurs kai ko lietuvių kunigų:
kh-k~
Atsakymas. Paprastai žmo kalų. Be to sunku norėti oua^peLvarslyti,
drattgij«w
kokių
noro
šytnių
j«5, lik Nicoje. 2-ro kad nie- ti Viešpatijų< skolų gula ne kia nauja, jiems jmtinkanti
nės
pagerbia
gautuosius
laiš

yra
pajiegų.
kiek
galima
sutiki;
Reikia žinoti, kud mu.*ų
ku* tebuvo gavęs įgaliojimo ant tos viešpatijos pirminin valdžia (N. 305).•Sekančiame laisvamaniai ėui tik pildo kus, ne$ juos* buvo reikalingu darbų. Gal ne vienas laukiu ko Ii kliūčių. Nereikia^ norėti iš
• . daly vauti toji konferencijoje. ko, sakysim karaliaus «r pre- numeryje (3061 vėl kartoja paaaulinėii bodievijo* progra žinių. Jei bijotume Dievo var tai iie]mprasto nuojos draugi korto kalnu* uuversti, liet
ljlišLn autorius įremi žino. zidento: nei ne ant jo minis mas šmeižtas, knd kunigai ma. Musų Arentojo Tėvo, vy dą parašyti laiške, tai turėtu jos. kVitiknnja gal. kad mažai užtekti kupstus milygiati/Te It*
k*d Lietuvių Delegacija l’n-Įtrų. tiktai ant pačios viešjui- tempiu Lietuvą j Lenkijon skupų ir kunigų šmeižimas tni me bijotis paminėti jį ir laik nuveikia, o neatsiiiuri ir nepo* nubos atlikta milžiniškų darbą,
ryži'je nei kokio įgaliojimo jįj(,n arba jos gyventojų. To globų. Tnlas Bultinojis, re Mvnrbimuiia tč prognunn pun raštyje. su kuriuo žmonės <lar sistengiu sužinoti, ar ji gali. ar liet bus parengtu dirva ir ke-’
meli am nedavė. Tas juits tuno- dtd butų aiški neteisybė, jei dakcijos jiastabų lietoje į ktu*. Dvarifikiju — tai juk ltuosiau apseinn negu su laiš turi iš ko kokius svarbesnius iiaa juos kada nors attikti.
gus yra visiškai
į'itikripę*. skolą užtrauktų
prezidentu* žemiau pukirušiusiujo lupas šiaip ar taip^avarbinuaioji du kais. Liuesas žmonių upstji du!vkus atlikti
' "'kad m-i Kauno valdžių pui»M-iHU ministrai*, o turėtų užmo- deniu žodžius, mano neiitnrtue, lia Buinvčio*;' Ji inokvtaja i.4®** *» rašt«i*i tik tada butų
=
šaus įgnliojinio dmfli negalėj... kt-,tį viešpatijos gyventojai. tolimiausius mano minčiai. Ji vadovė tikinčios
““S -jos punibkinimos Dievai,
tė iki gyvos gaivos. Mąterya3-ėio kad skelbimas buk ji. Neleįsybė yni kuomet vienas sai svetiinženkliuose rituoja dvaainiaiiie gyveni me. Vargas žmonės, išskaitė
Sutvėrėjo
tės prisiek a yra iki mirėini. daro, tuo skaudesnė gali j
Tanias Naiuševyčius .lalym
užtraukia skolą, o kitan turi neva mano žodžius, jMisakytiH toms tautoms, kurios neturi,' \;ardy ant poperos, paniekin Kol nėra mirties, tol pruaekapi skriomla. ‘Kas nenori
<•>>• 1šoilfcrencijoje yra ją išmokėti.
Ei’deracijos Kongn’Se: “Mes nrbu uiuža Htftipusuutiafeh tų tą poperą tirilo vardo, o tte
yrn abiem. Jeigu pati prisie- ulių kylančių iš
-didžiausia skriauda tam l.io-.
inteligentijos. Tų dėlto, kad tu j yru popern. ką laužo, tai tos laužymas Ne ta* guli nestoti Į moterystę.
Yiešjiutijog gyventojus at turime vienybėje gyventi su tikinčios
tuvos viūkejui. Laiško auto stovauju jų išrinktasis parla 1a tauta, kuri yra tikrai 'Ka tauta kunigai patriotui yra Tuomet kaltė butų ne tum. ku
duodu vyrui teisės laužyti
Įstojus Į moterystę ir norint
rius buvo Pan’žiuje drauge su mentus. Amerikos parlaiuen- talikišku tauta”. — ir, žino priversti /iti jRauomenėts ir ri* rusė. o tani kurL panieki
tuįp-pat. Jog vienom vagiant išvengti panašių minėtąjoi ne
s1. . •
Naruševyėium ir žino. kad si tn< vadinusi Kongresu. Jis su mu, jau iš 1j savo sugalvotų politikom- vr-Jdmą; bet tai ir no. Nevrujiestingiuosiaa kata
kitos negauna teisės vogti; laimių, reikia saugotis, kad
tasai niekuomet nieko pami sideda iš 96 aonutorių, po du žodžių toliau išveda, kad nš duoda progų bedievių paleist- liko apeėjima* negali apsaugo
rienam keikiant kito keiks- nepftdarilUi Mvo
4rbfi
šau* nemint i jo. 4-tn Nors tuo uitu kiekvienos valstijos, ir iš tempiąs į vienybę su lenkais. liežuviania š-ukauti ir neapy ti, kad Dievo vardo napanieinut. netampu gerus.
vyrui, mažų bet
laiku p. Yčo nebuvo Paryžiu Atstovų Buto, kuris kas de Kongrese as neturėjau progos kanta* nuodus skleisti.
kintų tie, kurie nori tą pada
Kaip
moteries
nedorybė
ne

skriaudų. Nekartą
je/* kadangi V.'ns dažniausiai šimtį metų nnstųlo savo na jokių kalbų daryti, ypač len
Musų lais\aSbauija nešit ve ryti. Nenoroms-gi niekas Die
panaikina
vyro
prisiekos, laimė: pačios, ar
e»4i kelionėse, tečiau* laiško rių skaičių. Suvienytų Valsti kų kluusimu. Buvau visy lai ria iš apmaudo kailyje, niaty- vo vardo nopaniekinu.
laip
vyro
nedorybė
nepanaiki
 girnas, būva
autorius nealH'.įo.ia nei upe* jų konstitucija vien tik Kon ką užimtus neidiii ir Federaci duma, kaip kunigai sukruto
Įproti* pradėti laiškus Die
,/ gų eilę smulkių ir
L*
Yčo ištikimybę.
konstitucijos
reikalui*. organizuoti tikinčius lietuvius vo vardu yru labui gražus ir na moteries priaiekojs.
grcsiii pripažįstu teisę- sukelti ja*
Kol
juodu
gyvi,
tol
jųdviejų
skaudinimų,
Mes labai džiaugimaės. jei katę ir užtraukti skolas. 'Vns Man vDuomet buvo tolimu į stiprią visuomeninę ir poli- geras. Jį reikėtų pataikyti ir
I’ “J
moterystė tebėra. Juodu gali
Kas skubinasi pirma į
gu visi šitie keturi, skaitlinė dvi teises stato lygiomis ir mintis, kad inog su lenkui* tu tikinę pajėgą. Tame organi sutvirtinti.
persiskirti
tiek,
kad
negyventą
teryslę stoti, negu pažinti
mis imžymėti. t virt iltiniai pasi- kitos demokratinės šalys. Kui rime eiti vienybėn vien dėlto, zavimo darbe musų dar nes
Klausimas 4. Vieno žmogutis vienoje vietoje, bet neguli par- dą to asmeba,- ra kūrino Žada
kiul
ji/
katalikai,
vimiomrt
nalytų teisingi. įtarinėti Nu kur teisė užtraukti *k<>lą ant
kaitlinga tikinčioji apšviestu- pati, gražiai jam meilę ir iš
sukirti tiek, kad galėtą liau savo gyvenimą
ruševyrių i| V,'ą. kad neišti viešpatijos
pustatyta beveik merkiau ir šmerkriu lenkų „iju — nžiina labdi Žymią ir
tikimybę prisiekus bažnyčio tis buvę vienas kito moterim dažniausiai gauna
kimi Lietuvai, tni reiškia ne- augščiau už teiaę sukelti karę. "polaką viarę”, su kurio* pn- garbingų rolę.-Katalikų besije, paskui jo atsižadėjo ir ki arba vyru. iloodu negali Įsto laimių moterystėje. Tas
tekti tėvynei dviejų juu pn*i-'nes karės sukėlimus jinliktas geibu jie neajamkomų skriau t veriančioj i vienybė — tai
tą vyrą prilygo. Ji gavo t«is- ti į kitą moteryntą. V. Jėzus saugoja dažniausiai
žymėjusių veikėjų. Mes lietu- viiisputijoš viršininkui, o sko- dų utusų tautai priduri*; aš bedievybei neperlipamoji sie
me
persiskyrimą ir paskui su
pasakė: “Jri kas vyro terystės
riiiK1 jų tiek daug. kad galė- Į|ų užtraukimas visuomet pri- galėčiau Kti/itam* Bnliiiiojų, na, ncpuiuiiiiiMji tvirtovė. Besavo paviliotojum įstojo į mo- mdeiMa moteri tmtn. MU maUnate
u:___ «_____ _uu*?
........ „i'-.u
, |.| ...u,.'.
... ..
ir. i vairiu IniMvmnunio
tol III I I • • I « • L I. I 1,,. Ilia.a—,4 4....K.44..4
4«v»ss»*
vvaaavaą
terystę. Nuskriaustasis ir ne trmoteriauja
valdyti ir pasirenka
tarp katalikų
vicnvln** neoonebu- .
mu.
I.ietnvii- gyventojus utntt»uirp
KauitiKi, vienuma
imnk,kiu|ttKjs
Vteua taisė yra abiem: vyrui kunčią viešpatauti ant
Bet visgi ijeno pi i'al mm viiujp \’iil*iylnL Turylui. IIn lybė* rJu,ryt»os, Minislecių Ka
1
Imiulė kitą vuali, bat kleba-.
otų.
ne jųilvtejų pačių rašytu pra tui i m- laika* ginčytis ar ji bineto-ir Uetuvaa Prez,i<lento apšauks kunigų klapčiukui*, jie* atsisakė pripažinti antrą h* možariai.
Tnrp žmonių gyvenant at
Daug yra moterystės
žiltų rietu tykojanHab; gi moterystę, kol pirmoji pati
nešimo neužtenka, kad vi.-uo gera ar negera. Lmk 'i. p. ĮMitiirtinta.”
menė* sąžinė niiiimtų. .lug pn tiabrys ir p. ftležcvyčiuns mi
Idant tie žodžiui turėtų pil kunigus purvais apdrtfbstys jr gyva. Ar negali Us žmogus Meiną kentėti skriaudų. Kas uc- mių dėlto,
patirti, ta* nehi- kančių čia minėtu*
-i «.♦
.
‘ui ’nori
«o,t skriaudos |mt<rti,4s«
skala* kilo m- iš mažmožiu, <■ nisterijų suturiu Lietuvos Val nų vertę, tai reikėtų pridėti, tuo juos atbaidys nuo viešo pasitęnkinti
pasitęnkmti vten
vien tiioįrn,
4 tarp žmogių. Km dide*- mus.
taouuf ko.l ri,.boti
Z16 Kun. P.
ii dviejų ot'icijalii.i šaltiniu. stybės Tarybų jw»ikti. P-nn kada Lietuvos Valstybės 'Ta* veikimo: o liaudis, “be rodą teisme ims moterystę su ant-'
į ■ ė
State Department. \Vasliing- sleyevvčian* ministerija gnlė- rybr šitą dnlyką svarstė, ko Ttkuri — pnkrtk* ir daugelis Į tąjįil Jug ne ji* ui Lai kaitų*,
time, D. C.. I. y ntigsėiuiisiu jo bet nenorėjo tn Tarybą pa kią sumą ji nutarė skolinti*, laisvamanių gardelį nugarmėk tik jo pirmoji pati, kifti nuo
diplomatinė Amerikos vabl gerinti. Daiinr yra tiesa aiški kokias sąlygas ji aptarė tai Juk tik dėlto, kad to* Kutoli- jo pabėgo.
Oepanonis.
vinlė. pasakė Amerikos Lie kaip saule, kud mes neturime paskolai. Jeigu mus Finansi kų Vienybėm atbuvo — Ir pa
Katalikų Bužtuviams spali" mėm-si je 1919 geresnė- už Tarybą Lietuvos nė Misija apgarsintų origina-' sisekė (Sicagaa laiAvmnunintiK
atstovybe*,
Tui-gi lę Lietuvos Valstybės Tary )iaaigriebti mivu štotilrolėU a- ayčioje nėra moterystės tū
lu., kad lietuviai
dalyt avo /.luomų
Kolčakn tinkime. Muž/laiig tuo aišku kaip saulė, kud Lietuva* bos .'lumliuciją,- apimančią at pie puskapį kuUtldcų poželpi- lam laikui, o yra tik inotarysčia
pažymėtienib nių draugijų, f *
juičiu laiku Kolčakitiė* Kusi- pii.-koln m-guli būti užtraukta sakymus
Katalikų suilpratiinas Ir žąrijų ant
jos ofięijftlij utstovn- Ameri b" to* Tarybos prituritno.
trinu- ldau.*inuuu?, tai tu rezo
gul\ų.' Ai
;
ybė auga, Einamo prie
koja ambasadorių.* "BuclimetDabar Amerikoje .yrn vyki liucija geriau už visas agitaci
jų redfcojom
Dabar Siunėiatt Tiktai Vienas
jevun p. F. B. Mastuu*kui pa- nama Lietuvos Valstybės Pa jas patrauktų irnones prie pa
žmonės, kttąįink jię veda?
UŽAV-'4M>1'H «ii, kWm IniilA*
sakė. kad nu. Yčn« ir Varote- skola To* nat kolos mm tė <kotos ■niritltun
•
" ’* wr7T - - - i
Al -ut*
•••
teieino
ui tą nežmonišką ne-|
vyčius suprantu Lietuvos rei. vynei reikia ištikrųjų.
Amerikos lietuvių reikabri- it siunta it
pariklonaldte po* mų* jųjų kucta-^Mes
mai
yra
maži.
Po
tais
reikalą-'moatanbu.
ka
kalą _bu‘į jx, Rusija.
Ifip-gi yni ir raus priederme
ipaėhduojin.,;
g»a«s negu viri kilt ir iri
/įtrtvnrerinjr šito vim», tiui-įtų paskolų tėvynei duoti. Ly iTtacto gludo dar ir gtleenė įvmtt~ kuodidilausių
į visą jų-Artimą tr Kinutraii) j
žiauria ku uter. galime reika giai aiški yra Lietuvos vy- mintis, kad Lietuva, su jos prie kitaip
mra tik vieną atsakymą
. Kursas maino* kaadien. Rąžykite
pp. Yčas ir Norušcvy- riausybės priedermė tą pas turiu ir skolomis, bntų lJetu- — kad
tad nosim*;
luSitipĮ su savo pu- kolą sutvarkinti demokrate-’ voa imenėms, o ne vien tik purduv'inėji
tuo uionicn
Ko* tuja — teloja, o
vfetj -pataupę inikm? kaiministrams
ir
ją
tikshanu.
. ...
Ii, kad jnodn
nepakenčiami yrp
Firunisinė Lietuvos
iw ori kokioje eueico-'ĮrdSo:
Lietom
rasuota ir Denio-

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.
8.

į

kad nikis

7.

Aiški

f¥?*

1 '<
*• i

.'•c'M

ras-,™ 3- j „Moks didelis ' mirčių
. Ta* skaičius taip kūdikiu gali
tu, Laukenė, hojorat būti laikomas kaipo barbariš
Lernatas, Pilsudskis, laikų kas Ir nereikalingas žudyrnm
kariuomepės vadas—A. Kren- brangios gyvybės.
žinomi duodu žinoti gerbiamai Publikai, kad mano Krautu
eius, lietuvių kareivių, lenkų
vės
kurios randase po buto.
Vėleanėt- skaitlinės apie to
įsai
kareivių, lietuvaičių, paimtų kių baisių kūdikių žiidvnę ta
4605 So. Ashland Avė. ir
917—919 W. 33rd St. Kirpėjui ir krlaudal yn
r
lenkų nelaisvėn, neteko vardų po surinkto> \’ew Yorko pieJauti vlauoinet, Jla turi tnnimf 1
Bus uždarytos Nedėlioms pradedant su Ima Diena Sausio lattilai ir lenirra dari**.
Al
sakinoti. ,
Ito komiteto. Jom* paduodama
1920.
Kitom
visom
dienom
yra
atdaros
nuo
9
valandos
ryto
Mes aulimr )ut UknokyU Ko
Antrų veikalukų-koniedijėlv dalykų et.n i- 1918 melai*..
iki
9
valandai
vakare.
I truiupA laika dionuinla ar vah«r*bs '
‘ ‘ Prieš vėjų nepairo.’ lošė: (Suvienytų Vnlt-tijų 1G7 inies
ui nuxi.t kaina
SparŲalia akyrtta
Su Pagarba
Daunoras, ūkininkus—,1. Ku tuose. Try*- miestui, pranešu
aut almamu l*«
I. NčUSIEDA Savininkas. mokinimu
mj.
bas, Barbora, jo pati—K. Ma mu, turėjo mirčių skaičių'imt
tulienė, Julija, jo duktė—A. žcsiiį kaip 50 aut 1000 gyven-i
p.L -STER SCHOOL,
Norkaitė, Veronika, jo jtoduk- tojų. Mažiausias mirčių skai
J. P. KMnlcka, PcfOhlnls
REIKALAUJA.
ra—A. Petrošailė, Ragaišienė, čius tik 35 imt 1000 buvo
ERNEST WEINER
190 N. Stato Str.
kurnate—M. Posankienė. Ar- B roo k lyne, Muss. šešiuose mie
Kanp. Lake (tat. 4 tabot
DRV
OOODS
Itvikaliiiel
lclbcnul
d t-l
JonOrvn.
luuiiiiiiiiiiiiimimiu
vidna, bajorėlis našlys—B. stuose raire 130 iŠ 1010 ur net tlarliAi,
(NmIotu*.
1800 W. 47th kamp. Wood Sta.
Išmatas, Antanas, jo sūnūs— ir dauginu. I’nsė miestų tame
Muk llrli Ouitpnii;
Me* duoairo* 4Mrub*«
Štili Ir SlrrM*rt Avc.
• K«tT«rK*la Ir tiulMlomia.
A. Zakaras, Katrytė, AVvidų skaičiuje turėjo mirčių daarH(ieU*m»
puilrtoklme
VUokt* roaL^rlJclal, valkama draba
ditn vr»!». b*, *n» imto
ta rnaitė—E. M elnSnuskaitė.
tr ur nmrvifflFtt'
k» ui iivinrtuwiinw
1 IC-i IU.-1 JUI •-«* » ' IK. -III...
va 1 UkiiO U Įšilki.
Nėra jokias jinslaptics kaip
gerai, ypatingai pasižymėjo J.
. ADVOKATAS
Vaidų Boilieriai
Pluksnos
Rūbas, A. Kreneius ir A. X or apsaugoti taip didcl) kudikin Boilierių Plovejioi
Pluksnos Vuda BO«» Vt-o,-*'
kaitė. Pastaroji pirmų syk} pa- mirtingumą, ir jei viri mes Anglių Neši-jim
ori«aj, MilnikMyJ:
rūpinsimės la-rove tų uolaiD» \V. HAHHIKGTOK
rodė savo gabumus
Uiiligų kūdikėlių imp, kud pa
l*uhlika tur būt atjautė lošiGeros pastovios vidus
TcJ. Omini HTS
gerinti jų gyvenimo sųlyga*
niu t-variių, nes ramiai užrikti
Ujn-tiimiv au w. aini
PLUNKSNOS.
9 vai. j dieua
ir tuomi sumažinti jų mirtin
kc*.
Trl. Vardu 4M1
gumų tAino pavojingame jų
Našlaitis.
amžiaus periodo pinnuisiais Atsišaukite Koscoe Str. ir
Cplifornia A v v.
metais, sumažės nuo vieno iš

PRANEŠIMAS!

ja. Duok Dievo, kad daugiau
jau tas ueatsikartoių, nes no
taro yra katalikyste, katį j? nau
<lo > hlnrimUs tikslams L (Uos
'Senai teko matyti inikraš- čia nelabai Moprantunie gerb.
iucme žinių & Detroito lietuvių korespondento žodžius. Sulig
i-gtdabar, ypač katalikų bažnyčios teisių, vika
V5T7
is metime, nebus pro ro, arba kitokio pagnlhininko,
žodį, kitų pa brėži i.
paskyrimas j parapijų, yra vy
Pribuvo* Detroitan naujam skupo ir Idebcmo dalykas. Ne5&
idėbonui, kun. F. Keuti&ui,/jaugi kaikurio dctroitiečiai noi
__ _
.j
»»»_, .. . • -ik._____ :__ _________
pagerėjo. Visi persi lėtų permainyti knialikų Baž
kai naujas kkbonae, nyčios į status T—Red-).
r'pe balo fiaip žmogus, bet viPo to ėjo svarstymas pttitė"^obtoavoikėjas, liindsubkoaėių.
ir prakiiVietoi hnvnmn H dnl.. nithal>
*•
v
k* ’ * * *v *
dUuUl puKviU d uui. / lue.lUo,
bono vietų, susyk pradėjo dar- ftiame klausime ir-gi daug bnbuotios, mažinti parapijos sko- vo ginčų. Labiausia dėlto, kad
tos, vtsiėiius geros širdies para- pakėlimas mokesčių daugumų
* pijonams pritarirnt. tfknlos, nubaidys, ypač silpnesniu* kaį matai, ėmė mažėti. Sn
tuliku* ir, antro, sulaikyt* tik'-kuriomis’ parapijas skola, ruoriua katalikus uuu pašalinių
utis, kurių jin reikalauta grų- dunldių lx»i kolektų. Bet vie-gi
Bnti, taip apsidirbta, kad j pa numanu, kad dėlto nebu* jokių
baigų praeitų motų jos buvo blogumų, nes didesnė dalis pa
atmokėto*- sumoje apie 5,000 rapijom} buvo, kurie karštai BARBARIŠKAS ŽUDYMAS
dvidešimt penkių,-ar net ir iš
' lm^WL5S>^s5SKr
doL Be to, tvėrėsi nauja para pritarė tam sumanymui.
DSDBS ŠAMO VAI
22ro ir Fisk Gatvių
daugiau,
kaip
yra
dabar
kuiPo raj,.U oaatmirtk. kad rananpija—tai 500 dol., lygautiems
Toliau svarstyta klausimo*
l
aras
valaisi tavo akllrlul yra EA.TOKELIŲ.
kuriosė šios šalies apylinkėse.
parapjios reikalams ir-gi ne kasliuk ekstra mokesčių po 3d
KIC.
I’raJLiJlna rlaua neamaKUinua
25tli ir Qn«rry Gatvių
•uv.rfUurinio.
o los rtihktn, kad rei
maža išleisto. Dar jau ir sese dol. ant dviejų motų. Šitų klau
Kitame straipsnyje mes aje
Šitoje “DRAUGO” vie
Parduodama
Comroontvealth Edison Co. kia pamifintl rten*.
rims Įteigiamas perdirbti na simų gerb. klebonas gana smul
rašysime,
kaij>
kūdikis
turi
pa.
rlvur
aotlekoMoa.
toje spansdimuui pranemas iš senos bėžnyčioM, ui ku kiai išdėstė, tečiau liko lie pa
ftimai Suvienytų Valstijų būti užlaikomas, knip duoti
KEIK.MJ5G.M, \Vlt\s.
ri vendus nereiks mokėti. Tai
Sveikatos Binm Vedėjo, jum progos išaugti j tvirtų ir
s=3\
sėkimų. Didžiuma .buvo tam
Kuria uuti d.,ue avslpaitiK- »u <'1Udidelis parapijos bus atliktas priešingų. Ir taip tas klausi
rnjroe
mirsiu
Hurliu,
luitai
li'mevtta.
sveikų
žniogii.
Tienis-gi,
kurie
Surgcon General Rupcrt
I'-I ,l^,kanAit. ,r Ikllklm,*
I
darbas. Visa airieis viri 4,000 mas paliko. Ekstra mokestis
įdomauja ir kuriems tai rei- l»rrn» |>alnaa Ir |'utLui uidartill I 1' F, P, BRADCHULIS
Blue.
doL, bet tas bu4 jau ne vienai buvo sumanyta, kad sumažinti
Dėdė Santos, Sveikalm knliūgą, |iatariaiue rašyti šiuo drJ s»-ru vyro.
Lietuvis Advokatas
AlaUbtuklIe |
dienai, dieni tikslui pinigai ir- parapijos skolas. Bet gaila,
Patarėjas, atsakys šioje adresu: U. S. Public Health
Attornev at Law
Ftan KalfemM liauk Hfcfc.
’ l-l- ‘
vinnje, arba lnretcu, , Idou- Service, Wa*bington, D.
-g^-jaiirypfetovi. -Dm-rakin pnI0&
AV. Mntiror, Oor. Clark
I
lot
tu
MII
Klauak
Aliam
Marktuui^
ir
kud ne viei suprato svarbų Šito
lloum I2ė1.I imtrnto -kiniui. rrdi-Jt,*l'ei. Ormtnl S30
n
mos,
tarineicot
vixuomcurinri, kad buvo suorganizuota sumanymo. Kai-knrie užaikaršgauti knygutę vardu “Care
CHICAGO, U.IJNO18 ’
nižkų avarijų ir palicfion- <>f t lie Babv ".
. skolinimo bendrovė, Io4 o^okėt člavę pradėjo ”a#kėęv»ti po sveGyT.: SUS Ko. BaImmJ Street
fiius hygieoų. sanitarijų it
REIKALINGOS
Mf-rtuu, Vonia 2290
parapijos išku^as .ant 3jpuoš. tamę.dni' susirinkimui nepasikaip apsisaugoti nuo ligų.
MKIfUAITĖS
n:
MOTEtn
s
NShMai jau pesrėlMjn. •Toliau
REKONSTRUKCIJOS DAR
boigus. Kai kur tuo laiku buvo
Jis negale* uisskyii am
l»KL LEN<;\ At S I-’.MIIO Iv ISH •( —
Statymo ir Taupymo bendrovė. komitetai, kml nelaikė tvarkos.
ii
BO SUTRAUKA.
tikrai ypntifikų klausinių
UAHBii TRUMPUS VAI.AN
- Kai kas gali jmsakyti, kad tie f
I
ir
duoti
H-oj-pUf.
Adre

IMIS-.
UŽMdKKHTIS HKK.t PRA
S. D. UCHAW1CZ
•dvi bendruti dar mažai tmvei- Kttos bendroves tr draugijos.
suok : Ucaltii Advbor, CUKRUS-'Nev Vm Time*’ hŽIAt. DAUBAS YRA ŠVARI S
iMin-j, linl-tfn, nataraaMl* laanal
bet viuuu .sykiu viekų ui
ka niKliuau. lUuia* » .dilu aiMrišiuiotų ir traktorių ben i
• oo Idtiiuanian Bun^u, jiminii, km! uuuuuiuėj»« keliu IR laEMlVAK, TAUTAI TI RI. Ik,i-a
aa-toki i. • ajuo Usrua imatte nTruaaCIrri
tai ir negalima daug u«- drovei, tikslu podėli Jjietnvai
124 Kast 28ih Street, Neu
yyutų. kurio* turi -ųrysins su ME VIETOS ŪKI. MEKUAlf lŲ 2314 W. 23 PL Chicago, HL
Verk tSty.
TeL Gama! 3IS8.
atsistatyti, kaip girdėjau,
TARPE 14 IK ir. M AMŽIAUS.
tnrptaaliuiu euknm* jnidėjiRašant
pažymėk
koki
vai sekasi, o ateityj dar geriau
Parapijos susirinkimai.
GARDNER & COMPANY
laikraštį skaitai, taip kad mu, Suvienytai Valstijos atei
seksis ir '•zn’iM* prie užsibrėž
3024 S. Wabaah Avc.
Gruodžio 28 d.. jKibnžiniinėj
mes finui uuir, į korį laik nantį rudenį sutiks didelį
to tikslo. Šito bendrovė bus
ijos svel aibėj Iravo ku
raštį sjųtrti atsakymų su ciikrans t bukumą, kuri- bus
J.P.VVAITCHES
Lietuvai nepaprasto duvuiin,
užtrosnis nčgn kad kok- yni L2IBER1AI REIKALINGI
paaiškinimu.
metinis parapijos su- nes tokie dalykai, tai ne koks
ATTORNEV AT LAW
PASTOMS DAUBAS
būvąs, ir kad reiks mokėti nuo
atrinkimas. Posėdį su malda paprastas daiktas. KogerinuI JCTt VIS ADVOKATAS
Sužinoti gimusių kūdikių
GEBA UŽMOKESTIS
. atidarė klebonas, kun. F. Ke shj jai pasekmių, (lemi Imtų, skaičių per metus Suvieny 16 iki 17 centų svarui. .Sako
4543 S. taOOD STUKKT
CHICAGO.
ATSIŠAUKITE
mėšis. Smagu buvo. kad poeį- kad kodaugiansia lietuvių rašy tose Valstijos**, yra nemaža* mu. kad stangmmusi >urusti
din susirinko nemažus skait- tum į jų, nes vienybėje—galy Dėdei Šautui darbas. Tikrai nuujų šaltinį, iAkur cukrus WESTERN FELT W0RKS
4115 Ogden Avenue,
Indų itaiima giudi Suvienytos*
i/parėpijonų, galėjo bttti
K——
bė, šitai bendrovei reikia mo rakant, daug jų palieka neanJOSEPH C W0L0N
s pusantro ar du Rimtu Žino kytų žmonių, patyrusių mašini skuilytų dėlto, kad daktaras Valstijose. Sužinota, kad jkigo|bu gali ateiti iš Vokietijos.
Jetuvis Advokatas
PAIEŠKO
stų ir mechanikų. O tokio žmo arba bobutė, kurie įsidedu jaut
» SO. LA BALI,E 8TKEET
KOMERCIJOS DEPARTA
tum perskaitytas pro nės Lietuvai kaip tik ir reika ant sviota ateiti, nepraneša aOjrvanlmo Tai. Htunboldl 41
Vakarnia 3*11 W. l£-od Bu-oat
Kun Mikul.m ItatulUa. ki|«« !► M.itas, kuris buvo parašytas lingiausi.
pic jo gimimų ten kur reikėtų MENTAS. Iž Giimby, Anglį
TaL KockvraU 4444
BUavu*. lHiku Ainnt-tkojt' Hitu gimi
tr visiems suprantamai,
chicaoo. naKitos organizacijos ir-gi vei pranešti. Taigi Dėdė Somas ir jos, pranešama, kad iš prie- niu ir pu-t|iil.n,nj II Halu d .'-kl tūriui,
Jclpu pralir- uuiii n»vi, udrnaua
tas tiko be* jokių imtaižusties
kainų
kilimo,
žvejai
įsteigė
taip
vadinamoj
“
Su

kia neprastai, pav. k R, K. rėklano atlri-aa,
To to sekė atskaitos iš iui*jų skyrius, kurs aukomis ir vienytų Valstijų gimimo re ten uždirbu $50,000 j metus.
Kun. M. llaJaiU*.
K-M
IliUna, l.untio Tnrn. FamcUiui (O
tų 4]-kės mėnesių-’lialo- drabužiais šelpia Lietuvę, šis gistracijos vietas“. Tai ūkimą
PRANEftIMAB.
Italy.
buvo išgirsti tokios įkyrius grašiai gyvuoja dėlto, tas valstijas, kuriose yra rti- ***«»*Y
Dr. M. T. STRIKOLTS
I ,r-rr-« ržinios, reiškiančios kad jame daug dirlm p. Ant*. kalanjama užregistruoti kiek
Palrkauu diiunkrplo dilti runku
Gr<tri>u~.
pri«< |M<S'litiii- Turi n'vki-il r-ml kr|
rerkiM a,w Krv.nuu- vmta |
nkodų. tftttMbo- naš Šarikns.
vienų gimusį kūdikį. Toji vie
linnfalun l*a,1u
II duona, dnrt.aa ant vi*ad»a Alat»l« «T.
ana*.
tuuklla
ta pirmiausiai įsteigtu 1015
TaL MclOn&r »«»
OO
mmi ĮSI W7 4Mb AU
Moterų Sujungus kuopa graIU7«4 P.rr> ,tw. <Išviro.
Irt u Waa4 «■*-)
m. spėriai užaugo ir 1917 ul, NORTH SIDE LIETUVIAMS
Vkkauti*,
lt rno Iki 1 l* plala. 1.51 iki
2-Zi .ibi *
tiais darliuis ir-gi nesykį pasi •ta
_—
4 - -1 • . .. ,t t 9,,
t.I,
vakar*
MMUItmnla • Iki II r»l»l»
U® fLtUftlf Mio* tmainm wfUiUf«iaTai SraMranl IW
PnP4t.au
K.irlinivi,ILakaii-ko.
|«lftiuoiui prančšu eisimu “Drau
nius parapijoj tiur
idiu> hto- '^rJs.T, r.**mė
fttaunrln Ii Kauno Gula-m Itu— ihlt,
Vargo Žiedelis. šešias'Kaujosioų Anglijos vai ge’’ aluiiB lojant kurių prvnuiiu-- A|-akrh',u Or.i4uki) l»ar<. 1‘rtikt iii ne vienais metais pabuvo. 0 su
rota jtsu {-sribaigė, ui maltairktic tai uLMaJlAia VvVcOo l'nUdU-lpblJ.O
. tai «ir£ žĘūift dol.
ftlijari, Indiana, Kausao, Eun- a'aaiijiuti. Kurie <tul*nr oluaiijuo AA ru«au tuliką 1A l.letutiM I, artu
Dr. L E. MAKARAS
CICERO, ILL.
ma >■ n»„|ln« lira*. luaM'-* k«>l J|
ei
v-' »• 11
lucky, Marylond. Miehig&n, preuuiucr«Gj arba muiji pu-uuioc- nuraučiau. Jlu pati nrbu kuu -)du JĮ lAciiivla GH/loju Ir CSišnusaa
Minnesota,,New York, North rotoriai uxmrofc« “Draugų’' unl dlnulr |>ranrttkiln aekntc’,v mirimu
Ka*daa4n la** Aa. MlehMaa ava
■Gruodi,® 21 d, 1W»
drWM«aaa rnUana Ml Ir rallM.n 3144
ioriunatna Crbrll*.
Ctoolina, Oliio, Ponnsylraaia, 1920 m. tai taob-kult udorių dykai. IWU ta. M Street
UOrtttu. m.
OitaMto|> 4»14 fc>. taooS «or.
jo» 8uldt. 6. V.'dtauu
Tln KrtiMl* vakak* na* A<J4 Iki VlM
•ę*.**
•
• - UtaJt',* Virginia, Wnshington “Draugo"’’ uiėtarni $S.on. Taip-gi
TMM—i Tarta «4L
ris, p. M. Karkanakos, surin Wi»con«in' ir'Colttmtaj* Dif- kurie rmr-tumčl im»»i taikrurij
»w -p,kfU*
Visu DILTPAitlO “BRAU- *
kus keletu šios kolonijos, gobių
ir kitiems
triktų. Tos vetatijoa tarėjo u- “Draugij'' ant nrdrlina arba im'-ie
, kuriCk
į?* pie &,000,000 gyventojų arba ido. rosloa*ki»« praaefci IsUlui ur G0” SKAITYTOJŲ DOMAI
kad
53^ vjMJ Amerikos irvvetilo- bu ntrihrakytį rm mane.
SVARBUS PRANEŠIMAS.
53% visų Amerikos gyvento
roles
Ir
perstatyti
vnupadedb kito* Iro-Į
Tėmylsile oAtuoaihltkiefiai. kad
jų tols metais.
a
A. NAUSĖDA.
<lų LitttUva L».r- ”? «.cpri1920
mctaaiA kalt uuur hu- ««u J im
ir-gi aUygūuutuL
Tose valstijose 1917 m. gimė
3109 So. Morton Street
1641 N. Paulina St. Chicago. tuvu" prtuidrtila paralMlų į r nu
ssai^ts! sOKIOAGO. nUKOUI
Šventinuin.
jau
kuuivon
.
Taipgi
—
ss
4»*u
si>»as»*asss»s»>»a
«Hkiiib “Prie? vėjų nepapūsi ” ln»tn- 34.6 ant kiekvieno tūkstančio
VateadM; - I
rytoj
ko# lifidroŠL •briirušll “hraiijni'’
4 po Blato tat I tuk. NadALIogyventoju. Nedaug žiovuly te
ano 4 Iki t vaJ vakaro.
EXTRA PRANEŠIMAS!
aiil IWU iftrlų per inonc (am gau*
4too, kad viena* iš vicunoiikų
ta puiktattti knlcadbriu. laippat
(tarai Maninu Ghlcagu Uaįtampų) kudikių injrė negalimu į*ici*ti Trankia knyga ir
1004b).
«ud «4tain >k*w4*i t
’tMavbi Dr O J Jtar.
juany i>e

79c

79c

FATONIC

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 14 matai
(Hitu siu So. Moctam M,
Kertė Uro Su.
Ctitn—o, Ilk
8PBCUJUJSTA1
Mutcrttkų^ V’5.;?įu tnU»*1 chro
tukkij tiru.
OFISO VAUMTOOM:
Noo 4
iki io. nuu lt ik< S po ptat,

iki > valandai vakar*.
Ncdt-llosUs šuo 3 113 I 9b
Totofoaaa Tarda 447

DR. J.SHINGLMA
Gydytojau ir Chirurgu

Ofisas 4930 W- 13 SU
•
Itamp. 4* Court
IU-k 132» ta. 48 Altuaa
•Mafooaa Gtn<o MM
OfUo OcorA 44
KALBAME UgST V*MUU>

|

Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistu

S

KWM

IMSI

g

BĮtctagnnu
valasdmi • na • "Mum*

♦

DR. S, BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir u
Chirurgas
2301 tarai 24ad 8L
V
~4
Katulta* K l-naviU 8t
TrlrloiUki Cnnal 4341.
VaJaJidos 1—4 ir 7 IAI 4 vaM^rts.
ISeatdrnkOa:
31(1 ta. 48041 tt
Tilrfonaa MrKInley 44*4
VaUindi-a. Iki I* lArjrlo

PRANEŠIMAS.

Dr.A.BURKE

(Lietuvis)
4(4 ta. Ma

PnilavlHa

|Ku

vlaoala IlSoaln ptOata
Nuo i iki IV vai. ryta
Nuo 1 IIU 4 vaL po atolo
Nuo
tol rolaro

v Iki B

Tnle/onaa PuUaua 84

DR. W. A, MAJOR

oronMoaiB
cMttoMiaa

OUaaa 11114
Arta
Adynoa 4;44 Iki 4 taryta — 1 Iki]
4 po plotu —
<kl 4.'M
Nadeilomta nuo 14 Iki 11

Dr.M.Stupnidd

Varo* MM
lU y U

Mvįliaryti

ryto 1

U
TaLUmar

Dr.C.ZVi
UErtVlS HESTUtAS
Viilandua: ano I ryta 1M *'
NodeiioaUv ea«ai
47 <2 80. AULAMD
arti 4i-ta» 43al

fi

BRKUGA
———
....................... ................
Idiiy $v. Myk. parap. kirk, kan. 1
| McSkauskas. Barterin primin-J

CHICAGOJE
?

KATALIKIŠKOS ŠVENTES,

----------Antradiems, sausis 6 d
9v. Trjs Karabal
Trečiadienis, sausis 7 d
Sv. Lucionas, kan. Devota.

chicagos darbo fede
RACIJA UŽ RADIKA-

norima sunaikinti
binuiku unijas.

kad pin'A ir pu užkamšau.
buvo kalbama malda, kurią a t-]
knlln-j.. poh. kun. Meškauskas. j
h,

IS WE8T SIDE.

Aukoji K Kami. Kryžiaus rė
mėjų, nurinktos Aušras Y'nrtų
luižinėinje. Aukavo;
.1. Bružus $2.tM).

I’o 1 »lol.: K. Mažeika, K. Buknuriut“. .1. Gružas M. 1‘ncevičins, I’, Skinkis, M. Alenėikaitv, O. Kniraito, O. Tamšnitė, J.
kolūkis.

ANGLIŲ PIRKLIAI LAUKIA

t'liirnųn:- liurbu Federacija
Miii'iii 4 <1. turėjo paprastų >u“PALENGVINIMO."
įsirnikimų. Sumiįtikusieji tiniJiems norisi daugiau imti
įjn atstovui išreiškė pasitenki
anglis.
nimų. kuomet tapytojų unijos
Smulkių $7.25.
tkiinpn 275) nisloviii prcineViso $IS.2Ū.
Chicagos anglių pirklių asoįšė. jog ju kuopa pienuoja pra
P. Cibulskis, rašt
cijncijn anų dienų mušė tele
šalinti iš savo licpo visti.“ tm»s
gramų pačiam
prezidentui
(katrie priguli prie \iiierikns
Iš NORTH SIDE
AVilsomii. kini lasai iieiii“ puįji'ilslų
pautui i
i.un>>.
Ijoiio nariai yra paprasti *'ka |
GdiihIžio 31 d. Akademijos
Dalykas tame; Šalies vy
pitulistų sistemos įrankiai
Rėmėjų Draugija, sulaukimui
riausybė vis dar kontroliuoja
| Susiriiikimns padarė rezo Naujųjų Metų. surengė vakarų
anglims Unitui-.
Peniiai vy
lituijų prieš mešfavimus ra su užkandžiais.
riausybe t kuro muilinis! raeiidikalų. Sako. tuo keliu vv
\ os spėjau |M»ržengti šv. My
jn) buvo paskyrisi
kainas’,
,riiu)s\l>ė norinti pragaišinti kolo pat. svetainės slenkstį,
kokias turi mokėti Mivnrtntnjdarhimnku unija, Amerikoje. prieš akis pnsirodi' stalai, už
jai. Ir tos kainos pasilieka li
tiesti ludtoiuis staltiesėmis, o
gi šio.“ dienos. Ar jos yra pilAPKRAUSTYTA TRYS AU aut jų padėti reikalingieji in
dvtinos, nr ne, tai jau kitus
TOMOBILIŲ STOTYS.
dai. Susirinkusieji svečiai link
klausimas.
smai šnekučiuojasi; vieni susto
Gana to. kad |>cniiui ang
Moteriškė apmušta ir atimta ję j Imrelins. kiti susėdę. Kaž
lių pirkliai anglių ’švežioto10 dol.
kokia
pnslhptinga.
prakilni
jnms turėjo padidinti užmo
meilė
viešpatavo
jų
širdyse,
o
kestį. Tnd pirkliai tvirtina,
veiduose matėsi šypsą, kuri,
knd šinndie jiems yra sknn.itarsi, lydėjo karstau senuosius
dn. Nes jie darbininkams jhiįlietus laukdama Naujųjų.
didum užmokesti. gi anglims

kaina nejiakilnsi.
jrTodel mušė telegramą p -eTitui pareikalaudami “pa
rlėsikni užpuoli- praeinan
V rvinimo.“ Pirkliai .sako.
čią M r*. Ni-ltif Brown, i937
k. arha anglinis kninn turi
No. llovne avė. Piktadariai
buV padidinta, arba jie <nnioleriškę apmušė
įsilemi**
mažinsią išvcžintojnms darbi-,
gntvnitėn ir atėmė $10.
ninkams užmokestį.
Ti<* to. a|ii|ilėšta daugelis
Kol ko« iš Wn’hingtnnn dn*kilų
žmonių. Apiplėšta ir
negania ajtsakvfno.

O užbaigimui programo iš visų.
“Draugo” Kalendorius jau išsibaigė
svečių ir viešiijųkrntinių -išsi
»
veržė
galingai
skamlmiili ’
•'«’
t
’*
*'•'<*' 4
“Lietuva. tėvynė milsų”... j
Tuojnus darysime antra laich. Nesitikėjome, kad taip daug iicis.
Negerai tikini,kud linko rautus* n
Prašome “Draugo*’ prieteliu ir rėmėjų turėti kantrybės, o greitu laiku jus už
himno šeimininkė* nuo stalų
sakymus
ispildysime.
.
, •
rinko indus. įteikiu žinoti. kad,
!
giedant tautos himnų, reikia
_
gražini, visiems sustojus n ikšti tėvynei pagarbų.
Pa progroipui tęsėsi žaidi.
1
mat.
»«• ’

aduMir*. ir

r.»„ki«rw

Taip lai Nortb Sidėa lietu- x .
vinį palydėjo tenm>snm metu* .
karstau, o imsitiko Naujuosius. 0
Sulaukę Naujųji) 1920 -Metu. J**/*

pasisekimo—išsiskirstė.
Taippat buvo renkamos šv.
Kazimiero Akademijai mik<»s.
Surinki a .Iii uolienai šit cen
tais.
Vienas iž jų.
IS T0WN OF LAKE

Katalikų VienylH-ą a sk.
metinis susiriitkiiuas įvyks
iitnminkc, sausio 6 d.. S vai.
vakare., šv. Kryžiaus jiaraji.
salėje. Apart skyriaus reikalų,
Ims išduotas rnjMirtas iš Kat.
Vienyliės seimo. Tat visi drau
gijų atstovai susirinkiie.

Pasigirstu š-uiuuiitkiii S«dKvieaa Katalikų Vie
sai, kviečianti sėstios uz stalų.
nybės Valdyba.
Svečiams susėdus ir kiek už
kandus, vakaro vedėju, puin
Iš NORTH SIDE
Nausėdienė, paaiškina, jog
prasidės programas. Dar gi
Sausio 7 i I., 1920 ui. įvyks I*.
linti atsidustu svečių krutinės, Vyčių .Vtos kuopos metinis su
veidni linksmesni.
sirinkimas.
i-

lytojai išsirašytų y Ateiti t"...
Prašom tamstą pasirūpinti ir
parašyt.
Dabar siuiv'inni 5.šių metų
“Ak“ sąsiuvinius po UI egzem
pliorių—rasit tamsta parduosi
t brangesne ka itin negu Ameri
kos knygos) ir mums atsiųsi
pinigų. Ir toliau taip gntčdum
verstieji, jei (amatu, dar kų pa
sikvietęs liendradarbinut, su-y
tiktum ir galėtum...
Bent į m rašyk tamsta vienam
kitam laikraštyj, (ypač "Vy
ty j”) “Ateities” visų sąsi n vi
nių recenzijų J Visuomenė susi
domėtų, ir vienas, kitas išsira
šytu

fc yifctfĄ HfUMl «CI «trn •rtuMaral

a an ■■■■■
* k
Ttėkan

musų lėšn

naudai...

ir

idėjos

a

*MC* ”*11
■aidimu atėmimu*W UL

auna. ISaaiM. aiaMataa MUlMHii
(ta aiauMeJ- .

V. NIGSUS Maricai Instruments.
1030& Michigan, Avė.,

Chicago.

“Sunkus dabai
idu» gy įiuvidgY*
Rusiškų fšmgų
venimas. Per jienkis karo me niekas nenori-imti. 13L niblj
tu^ daug visko turėjom per duoda uė 50 kop.
kentėti. Baisiausios buvo rek
Dabar {mis mus pinigai yra
vizicijos.
Paskutinius batus | lietuviški, vokiški, rusioki, ir
nuo kojų raudonieji nuavė. Kereuskiniai, dar vra ir sovie
Atėmė gnidus, taip kad netu tinių.“ . ’
rėjom kuo laukų apsėti, tat ne
turėjom ko ir valgyti. O brangenybė neišjmsakytn.
haike
raudonųjų viešpatavimo rugių
purus mokėjo 300 nik Gerus
arklys kainavo 8000 ruk ir tt.
’VMIMVINOSSTAMPS
Gyvulius ėmė js-r prievartų,
IMUEDBY THE
UNITED STATES
taip gi ir maistų, nežiūrėdami
GOVERNMENT
ar tn gali ar ne, daak nors. pats

Mes čia leidžiam šių 1910 me
tų lietuvių literatams biblio
grafijų, het trūksta amerikie
čių spaudos... neturim net nė
šįmet išėjusių jokių Amerikos
lietuvių knygų, raštų... Kaip
Vaidinta “Nelikęs dantis.“
Kvii-čiami visi.'Yra svarbių čia jų gavus t Tr nr tamsta pats
vieno veiksmo komedija. I’o to reikalų, prie tų išgirsite rtrpor neprisidėtuin plunksna—Imnt
krautuvių.
.
•
katalikų leidinius ir laikraščius
jhlė Knrpuvičintė. šv. Kazi tų iš buvusio vąka ra.
Galite gauti
INGAS KITAS VIR
miero Akademijos auklėtinė,
Ataiveskit taip-gi naujų na- laiški t Uė Vit*iiO fti kito dalyko
6 Velkamu, 9 Fayrikrių Dramų.
KOLEKTA PETRASKATI
rimtesniu* ir svarbesnius
JLs ar geresnė
pasakė monologų “Apibudini
KANTRI ALENA’
KIV DAVĖ $96,239.
straipsnius) surašytum. J<4 jū
mo* Mirties Orleano Merge
P0U0UA.
1‘radžia 8 vai. vakare
sų laikraščiuose yra šįmet mu
lės. ’’Cia turiu pažymėti jos ne
Pr. J. Paliulis, rakt.
Pri M. Juras.
•
.
sų išleistų raštų recenzijų, at
įprastų gabumą. o ypatingai
Tokios nuomonės yra majoras
*• Knisa 35o.
grynumų ir aiškumų lietuvių BRIDOEPORITEOIŲ DOMEI siųsk tamsta tas recenzijas iš<
r
-I
Thompson.
Jų galima gauti taipjuit ir pas Lietuvos Vyčių odos kuokir|M.*s. ItasLt ir vienų kitų raštų
kalis is. O vis tai ačiū pasi
nlsiųsit... Tamsta galėsi pinigų jx>.“ ingaliotinį p. S. Mureikų, 1700 AVnbauria Avė., Phooe .
Susivienijimo Amerikos Lie
Aną dieną majorą.“ Thomp- *
yėii*K Aiiriiiktr. $90.239. b šventimui musų vienuolių, se
serų ir šv. Kazimiero vienuoli tuvių Kareivių 3 kp. laviiiimoa imt “Ateities,“ kai parduosi. Monroe 5191. Ciningo, III.
son turėjo konferenciją mi ai- tą vienam mie-te Chicago su
jos. Ten išauklėtos mergaitės formacijos bus utarninke. Niū Klišėm laišką (ir "AL“ siun 2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ — su paveikslėliais, gėlėmis ir gra
derinanti Gueni.sey, snniunyto-1 r‘,nktn $Stl,(MNi.
žiais linkėjimuis a) j tėvus; b) į pačią ir vaikučius; e) j tikrai aut visados htu> Metu vos rio (• d., 1929 m., 7:30 vai. va- tini) “Vyčiui,’’ bet nieko neat
ju reformų policijai.
j
________________________
brolnis; d) į seseria; e) j gimines, Rašantiems lattkua
sako. Norėtum gaut jūsų visur
dukterimis. Mes-gi vien priva kare. 6v. Jurgio pnrap. svet.
j Lietuvą pn<iiibnnme jų įsigyti. Kaina vieno ...
I
Iš konferencijos paaiškėjo. NEBUS DYKAI MAUDYK
lig šiol išleistus “Vyties“ nu
lome remti šių vienintelę musų
Kviečiame visus kareivius,
jog policijos reorganizacijos
LIŲ.
merius. Patarpininkauk tam 3. PAVEIKSLŲ katalikiškų įstaigų.
taip-gi įieknreivias stsilunkyti.
_ plemuns majoras pritaria. Ma-----------.a) Atminimui Ptrrtos Komunijos ....................... . po Į&V
sta! Mes jiem pakaitais sių*im
Toliaus
atvaidinta
monolo

Norintieji
gauti
platesnių
ži

b) Atminimui Pirmavones............. .>.................... 7 po 180.5^ j
juro norus turėti geri) polici
Kni-I iriose Cliiengoj darbi
“Ateities.“
gas
“
Socijalintu
kaliui
“
’
Vėl
nių a rita įstoti į organizaciją,
e) Atminimui -ftliubo
po«*
f
L,ją. kadir prisieitų pamainyti ninku
apgyventose vietos*
Dabukių. Stasys.
,i
antru
kartu
js|ė
Karpavičiūtė
yra
prašanti
al-ilankytl.
patį policijoj; viršininką.
i miesto |ėwnnis buvo palaiko
Jie yra m 1nm tikrais atspaustais žodžiais, kurių.tia^*
Į
Valdyba.
Nereikia pamiršti, jog se- ,„os viešosiom maudyklės, kui pasirodė su deklemacija.
galimu durinišvii, kas reikia, atsižvelgiant j žmogų ir violų.
fi
Ii Panevėžio apstaų Pumpė
Po to sek e moksleivio A. KuUtau mieste neišdariuėjo tokių nor,„tįėji 'veltui gulėdavo nu
"DRAUGAS” PUBLISHING CO.
nų pašto. Domblinndių kaimo
knusko kalba (eilėmis) “Sva
19 T0WN OF LAKE
prajovų piktadariai, kaip knd '^„„nudyli.
1800 W. 46-tli Street, '
Clucafe, DL
I
J.
Zubavičius
rašytame
laiške
Kandie.
I Ateityje, sakoma, veltui jni jonių vaizdai.“ Ulbai gudu,
broliui Juozui Zulmvičiui Chir
Pranešimas.
Praeitais metui“ galvažudžiai nebusią galimo gauti nusi sulaukimui Naujųjų Metų pri
ra girti tarp kitimo rašo:
nužudė defiimls policmonų.
maudyti. Prisieisią norintienu taikinta. Po tu sekė klieriko P.
Alumnų 1-mofl kuojios susi
Policijos viršininkas nusieužmokėti. Nes tų mnu Juro kailio. Uerb. kalbėtojau
rinkimas
įvyks utarninke, sau
‘ Inmdžia, kad yra permažos dyklių užlaikymui miestas ne nurodė reikalingumą didinti
A v. Kazimiero Akademijų; jos sio 6 d., 1920 tn., 7 vai. vnkare,
į skaitlius policijos. Sako. pilie- 1u,i pinigų.
svarbų lietuvių tautai ir naudą Davis Kųuare parko aveL
, čiai yra priešingi didcsninnt
------------------------vrr - . t--•
a
gjluMlfei.
i PARDAVINĖS AIRIJOS
iš jos nuk’iėiiuių. Dar Raibėju
> 1OI CMUimini
nusirinkti,.nes
po
susirinkimo
bus
A. Baeevičin ir Čepulis.
Žinovai tečinns tvirtina, jog
BONDSUS
Aat galo prabilo keletu žo- išpildytas programas. Paskui
; policijos gunn. Tegu ji tik pil
CAUMASIVSU.
galėsime žaisti
.do savo pareigas. I»el nejsili
Sitų trečiadienį Morrison
Valdyba,
Ukerinuja. Gi tuomet vi-l:n viešbutyj įvyks airių organi
DAUGIAU ALKOHOLIO
S
LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje
, bw» Kerai.
zacijų atstovų susirinkimas.
AUKŲ.
į
100 Auksinų už $5.00
Sakoma, busią atstovų iš kokių
GINA CIEPYTIES PRIEŠ P K) įvairių organizacijų, gyTomis dienomis policija at
RAUPLES.
\ nujaučiu t iiieagoje ir Illinois rado vlur dvi mediuiu alkoho
•J
L y. 20 aukainių už kiekvieną doberį.
\ aisti jom-.
Stasys Dalmšią iš Kauno ra
lio aukos. Tai Stanley Tolefe■J
Mes esarne po valdžios kontrole ir kaucija-. Fereiuntimas gvaranluojamas.
Suvažiavime bus tariamasi ki, 41 metų, 2507 Greenview šo p. V. Stancikui j (’hieagą.
i .pariarąjnni Chicago.“ sveikutnfr,, departamento boletine apie pardavinėjimą Airijos avc., ir Bcnnie Jarosky, 24 nu,
Katilinį
Luanėi paraginami eiepyti b<in<l.-ų. Illinois valstijoje no 5639 Tjtvrrencc avc.
Mes išduosime Tamstai čeių kuri Tamsta pasiusi pats laišku ) Lietuvą. Su
Kurs* jo 2K d.. J919 m. ■■
aavo vaikiu, kad apsaugoti rima tų Imndsų parduoti už
Sakoma, abudu eitą labai
,e t.
į tuo čekiu I Jetuvoje ^aus pinigus. Su būdas yra greičiausžs ir teisingiausu. Niek*
Gerbiamasai TaiAsta!
$1,500,000.
blogam stovyj.
nno rauplių epidemijos.
S pinigų negalės sulaikyb.
o
‘
Atsiųsk mums kelias deSm5
Siunčiaul pinigus dėl persiuntimo, siyskijc, čpkiu arba Moncy O.denu pati* dolierių. ir mama tuo tarpa
duodami aiški anbraša lo kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, tamm
užteka. Netrukus paskcHaim
į pat paduok savo aišku antrafa. Už persiuntimą nieko nereikia etfui mokėti, ijį
visiems amerikicčiiuns savo

DRAUGO” KNYGYNE

<jį
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laikraščio kainą; dabar po krak

eina už.
METAMS
UŽFRETOMERUOKITE SAVO GIMIN6MS R PAŽĮSTAMIEMS.

kas galėdama?: po kelis ddierins atsiųstų apttratrtw?*
laiškuose (arlia galėtai sttaidėję

įduot kun.

Juani Laukui*

čini. jis parvežk “Ateičiai.“

