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UŽPULTA SINN FEINERIU PADARYTĄ KRATA RUSŲ 
OFISAI DUBLINE.

-----------
■Suareštuota tik vienas žmogus.

LAIKRA ISLEIS-
SOCIJALISTAI ATSTOVAI 

PRAŠALINAMI Iš LE- 
GISLATUROS.

X

Bolševikai Apvaldo Pietinę
Dublinas. maiši o 8.—Vnknr 

j čia stiprios policijos ir kūrei- 
)viU s
I V

■—ra!fiaaeixag ---------------
LENKAI PASLAPČIA UŽ- lioturini palinkę prie vokiečių, I 

buk su vokiečiais turį bendrų) 
ryšių. Lenkai įpratę taip šuo-Į, 

Įčfoiti visus, kas tik eina prieš 
juos. Lenkai užgrultė Lietuvos 
teritorijas. Lietuviai prieš tai 
pakelia protestus. Į tuos prd- 
testus lenkai neturi rimtesnio 
atsakymo, kaip lik lietuvius 
šmeižti.

Galimas dniktns, kad tų 
šmeižtų paklausė latviai. Ir to
dėl rišosi su lenkai* aplenkda
mi lietuvius.

Latrini neturi pamiršti, su 
kokiai* riliugiais jie ima ben
drauti.

Šiandie lietuviai jnu nosimi- 
siekia su bolševikų frontu. Bet 
l.ukni ima snvintios dauginu 
Lietuvos teritorijos.

ŽJO UŽ AKIŲ LIE 
TUVIAMS.
—

RYGA* jauniu 8.—laftgnljjoM’ 
fronto latrini kianti i“ laimi ui-’

Suimta j 15 žmonių.
r

New York, sausio 8. -į- 
departamento

Prie* tai pakebamcs smarkus
protestas.

p/kos netikėtai užpuolė Te'n<darystv&J

1‘olivija su kareiviais inėjo j bolševikų laikraščiu ”Novii 
ųvėj jr ofisuose.' 
i 14 vyrų ir vie
ni katrie buvo *u-

airių pnrljunonto ofisus, taijs y^r” išleist 
P«t N nujos Airijos npdrnmj»»s Suaruštimti 
kmdrovcs (draugijos) ofisam na moteriška

Albany. N. Y., s:in*> >8. — 
.Aului,} ululuiyLu ciu^SvM jpi-, 
ko legislntnros sesija. Legisln- 
tunui atstovais yra išrinkti ir 
5 socijalistai. Aitients tuojau* 
pat pradžioje uL-mky*.*’ vMo.- 
b* ridu taroje.

Padaryta razoiiurija ••ocija- 
'.btus atstovus iškhm.-iuėt i. ar 
jie vra ištikimi valstijai ir ša
liai. Rezoliucija priimta 140 
balsais prieš 6.

Tam tikslui jm-kirta komite
tas nrlrn tribiinnĮns. hidras iš- 
klausinės sorijiilistu, atstovus 
ir pnluiigojv paskelbs snvo 
nusprendimą.

Socijalistai atstovui prieš tai 
pnkėlė smarkų protestų. Jie sa
ko. jug laužomos luilsavinių 
teisės. Tai esanti negirdėta pa
saulyj plutokratinė diktatory-

Krinta miestai paskui miestus,
Kaukazas atkirstas

—
LENINAS IR VĖL SIŲLO □ 
TAIKA TALKININKAMS.

TIKRA PRAGAIŠTIS DENI- 
KINO ARMIJOMS.Kareiviai su durtuvais. 'siriųkę komuhistų darini pnr- 

Aplrnudos ofisan i«ibri«»vė l*i°s siisirinlainnii.
astuonios dešimtys kartuvių su i *0’ atrado buteliu

; pritaisvtai* šautuvais ir durtu ,M1 >'^'bineiti komunistų pn- 
VHjb įvardžių, gyvėnančių įvairiose

Kareivini turėjo npkasų šal- »btijų dalyse.
1 mus. Atvažiavo jie aiitomohi-
liala.

Suareštuota viena* žmogus.

Krata padaryta ofisuose.
Ninti-feinerių ofisuose atlik

ta krata. Tenai (lenkiasdešim-
eiai kareivių draugavo poliai- .jŲ tarpe laivo Alevander

Nežinia, kokia* pasekmes at
siekė.

Jos iš niekur negauna 
pagelbos.

Sąlygas Londonan nuvežė 
pulk. Tallents

Londonas, sausio S.—I*c|u*- 
šnse iš Rusijos sakoma, jog 
Isilševikai apvnido visą pietinę 
Rusiją, ir jog Denikino armi
jas laukiu pragaištis.

Bolševikai tomis diemmiis 
atliko lokius svarbius žygius,i 
kati Kaukazą visai atkirto nuo 
Rusijos kaimeno ir imieugva 
užima Juodųjų* jūrių pnkraš- 
čius.

Gen. lb*uikiu« iirnij““ visur 
Irnški narnos.

Nėra pntvirlinnnėiij žinių, 
nr gen. Denikinns dnr puls va
dovauja linui joms, nr galdcok* 
gen. Romanou skii, kaip ima- 
dien buvo prnm*štn.

Brt ga;:a to. ksd rdamiir taa 
uriiiijn* laukin pruguištis.

»
Priimta Taganrogas.

♦ •
Anot pranešimų is Mask

vos. gen. Ikuiikino armijos vi
sais frontais ls'*gt«*-lK*ga atgal. 
Kaikurio kariuomenė* skyriai, 
Miko liolšrvikni. kraustosi į- 
gnrliiiviiu ir dumia ‘•keršai jū
rių Turkijon.

Bolševikui praneša, jog jie 
paėmę Taganrogą, kur;buvus 
vyriausioji gen. Denikino sto
vykla.

BidM‘vilni rnitnriju inčjnsi 
iibestnn praeitų antradienį. 
Terf ptiimln milžiniškas grubia.

Anglijos karės medžiaga.

Taganrogns yrn tie* Azovo, 
jurėmi*. Aitos jūrės *usijungin 

I *n Juodoaionii* jūrėmis. Iš 
ten Isdšcvikų urmijo* |MistUin- 
ta nnt Ntavrojudio.

* fttni Isilševikams tekęs gris 
bis pietinėj Rusijoj: 4,<MX) no- 
Inisvių. 229 anuotų, 4 tankus,
• -jLir-.;..*? f-r-į-.-K-*-*--* S-

Stockholmas, sausio S.—Ru
sijos Isilševikų Mihlžios prem
jeras Nikolui Lcnin pasiųlė ir 
vėl taikn taiki ninkama, anot 
estų laikraščių. Anglijos ntst<v 
vns Pnlufltijos viošjtatijose, *
pulkininkas Tallents. tas sąly
gas nuvožt* Lomlonan.

Tarp daugelio Sąlygų 
mis pažada patini kinti Rusijoj • 
visokį terorizmą ir revoliucijas 

į nierių tribinalų veikimą.

imti veikimu prieš bolševikus. 
. l.ntvini su lenkų pagelbn pu

rinė •nuo bolševikų Dvinaką. 
Tas žygis latvių ir lenkų atlik
tas paslapčia, lietuviams neži
nant.

Į-įį. JldMir lenkui tie* Dvinsku 
nkenoi Dnugnvos trfiso tiltą. 
Ir tikisi greitu laiku padnfyti 
Varšuvos *u Ryga susisiekimą 
geležinkeliu.

Lenkai tą nori ntlikti per) 
Lietuvos sostinę Vilnių. Nes! 
1»e Vilnians jie negalėtų prieiti 

‘ prie Dvinskn. . )

Buvo rengiamas bendras 
užpuolimą*

Ijitvini, lietuviai ir lenkai su, 
graodži“ pradžia buvo pradėję j 

‘rengti bendrą iiž{ni"limy prieš; 
liolševikus IRi nske.

IJetiivių knriuorni m i užpul
ti Dvilinką buvo tus pn ranku- 
mas, knd tu nejicrioliausia sto
vėjo nito Drinsko. kitam Dan- 
gtivos šone. z

Bet štai sausio 2 <L lietu 
viaiits nieko iM-žiiiHnt, latrini, 
katrie tolėliau nuo lietuvių tu- 
rėjo savi* pozicijos, staiga pra-

T
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REZIGNAVO BULGARŲ 
KABINETAS.

Copenhagen, sausio 8.- ALi-

Atvežta komunistų.

Tilo metu. rknomvt laikraš
čio iŠleiatuvėj buvo atliekama *1 
knita, salon Kilis nugabenta 
daugiau 57 Komunistai šuo- i 
kalbininkai.

Dominti. NewUoraey ir rytinės 
J’rnnsylvanijoii komunistų va
das.

■ ■ ■ *' imš
BUS SUARE8TU0TAS BOL *taiydino Bulgarijos uunusie- 
8EVIKŲ AMBASADORIUS. |riq kabinetas, kuriam pirmi

ninkavo Ntflinbūliusky. Nocija- 
listai statu premjeru Dr. Da- 

i nevų jr pataria, kad jis a’uor- 
j gnii!ZTi<UŲ liaują khbbiėTą.........

Sakoma, jis bus su kitais 
deportuotas.

Wailnngton, sausio 8.—Teis- ( 
•larystės ile|»artamcntas ifrlnvė 
a arnotą suanštuoti bolševikų 
“ambtučadorių” Martens. Ktd- 
hatirn. jog tas bu* padaryta su 
tikslu jį de)M»rtnoti.

Martene su kelinis snvo asis- žiuvime l,(ši9 balsais prieš 221 
leninis, snkomn, atkeliavęs jsitrirtintns streiko atšauki- 

. Wa»liing1onnn. Brt kol-ka* ji* nms minkštų anglių angloka- 
,eia nesusekamus. įsvklose.

PATVIRTINO STREIKO 
ATŠAUKIMĄ.

— — ...»■■

Columbus. O., sau-iu 8.—An- 
glekasių organizacijos suvn-

rivju atakos prieš bolševiku*. I — 
Parvko jiems persimesti per D’

Nu *tipriH sargyba jie nu-'^tė. 
lydėti i 
šimtai 
ninku.

Nerimauja ir saloje.

Pranešama,; jog suimti ko
munistai dažnai pakeiin imk- 
šmus Ellis saloje. Jie mėgina 
išsiveržti laisvėn

Tenai jie telkiasi salos 
vidun 
tė Gidilnuin su anarchistu .AIRIAI NUSAKO ANGLŲ 
Berkman prieš iškeliausiant I 
Rusijon laivu Buford.

• \' » •
Priversti fotografuotieji.

Fedemliai agentui nutrau
kė fotografijas bolševikų” 
“ambasadoriui” Mnrtcns ir
jo “diplomatinio štabo” 
šininkui W/*iustein.

* j ' ~ 
salon, kur jnu yra keli

ąuganHBtų snoknlbi- 
t

UŽ KARĖS MEDŽIAGĄ 
IR PREKES GAUTA 

$760.000.000.

Antverp, sausio 8. — Liku
sioji nuo karės Prancūzijoje 
nmerikoniškn kūrė* misižiaga 
.ir preki-s vertės šLIDUUmmhmi 

“so- panlneta už jjffGO.OOO.Ot©.
kukį įsteigė utuircliis-'

* *

Airija

ŽIAURUMUS.

šaukiasi pagalbos 
šaulio.

pa-

BOLŠEVIKAI PAIMA DAU
GIAU MIESTELIŲ.

Varosi pirmyn Caridno 
apskrityj.
---------- -

Londonas, sausio S
tradienio (sausiu 6) ĮM»IŠ4jrikŲ^ 
oftcijaliam pranešime iš Mas
kvos sakoma:

••Vinnica apskrityj (Podoli- 
jos gnb.) mes paėmėm nriesto- 
4ius l.itten, \ iniiiea ir Lijta
rei*. •

••Chersono linkuti paėmėm 
stotį Pintie).ntki. MeJitepuI lin- 
kon ('Fnurido* gub. i pgėmrin 
miestą Alcksa'idruvską.

••Nuvori-rkaskn linkon (Do
nu kazokų provincijoje) mez 
sulanžėm priešininko pa*i|»rie- 
štiiii^ ir pns<‘kmiligai varomės 

i pirmyn į Cariritiu apskritį.’* |

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ AMBASADORIAMS.

Paryžius, sausio 8. Airi 
jo* atstovai čia paskelbė ayi<* 
atliktus Airijoje anglų žiliu 
•rus darbus 1919 metai*. Tai 
kurti tiesa dn*binimt tiems, 
katrie sukosi kovoju už pašau-) 
Iio demokratiją.

1919 metai* anglų valdžia 
Airijoje atlikusi užpuolimų 
12,589 privatiniuose namuose. 
Suareštavusi 1)75 airius repub- 
likonu*. 259 žmonės lmvo tei
siami. 389 išvežto iš šalies. 
Sulaikyta 26 laikmačiai. Pa-( 
naikinta politikinini mitingai. Į

Airiui ntstovni pažymi, lendi 
Lusk tvirtina, jog kumunisini ,,|’ i a%»rzj<*n *•••**£•«••/• • n**,

savo propn gamini panaudoję 1 Franciui ja ir visas pnsaulis 
ne . tik «nvo leidžiamu* laik- tad šiai* metais tn kalis dvi-j 
raičius, h*t dnr nekmadienių'gotai arStai nukentė* nuo 
mokyklas, kokŪM^ie vtair bu- 'anglų valdžios, 
vo steigę. I ------------------------

iJr;it\:""±^!z;,::i6EVERYKAi bus lygusi 
j sirinkimai, platinami lx*nino 
laiškai ir kiti bolševikiniai 
raštai.

vir-

D’ANNUNZIO NIEKAM NE 
PAVEŠIĄS FIUME.

‘•Talkininkai nokuomet ne
paims Fiume. Pirm pamišiau! 
nš ftuplaišinrian uostą. Tam 
tikslui viskas jau pagaminta. 
Tostas paiuinuotns. ”

Pasirengė mirti.
♦

likimas tolinus pasakoją:
“Kuomet aš galutinai nu

sprendžiau čia n teiti, pasiren
giau mirti. Kas vnlanda aš ti
kėjausi, .kad koks britas pūk
štant i mane iš kulkasvaidžio 
ir pasibaigs gyvenimas. Aš |m- 
sirengiau pasišvęsti ir atkreip- 
t' \>)m> jrnsaubb^lonu) j lą n-i- 
kalų. Nes Fiume, tai mylimasis 
Italijos miestą*.”

Nenori kompromisų.

Toliaus lakūną* tvirtino, jog 
jis nesutinkąs su jokiai* kum-. 
nromisaiM. Nesutinkąs nei su 
premjero Tittoni projektu.

Sakė, kas iš to. jei Italija tu
re* lik vienų Fiume mandatų, 
gi jrntį mirštą valdys tautų są
junga. Su tokiuo projektu nie
kas negali sutikti.

Tad Fiume lr laiko savo rau
kus? lakūnas.

■«■«» ąwm«t U im.• <>(,■■">»•••— a>--i —-• •< —% 
tų herę J? tm išrukiny. Tik 
vnrga*. kati jugoslavui* mm to 
lygio nutaiko talkininkai. Ar gi 
tai mažai nesmagumų Imtų* jei 
•luiroslavjo imtų ir susikautų 

-agLlifllĮja. .

Abudu bolševiku išpriidžių 
atsisakė fotografuotios. Agen
tai juodu varu privertė 
mantą ramiai stabtelti, 
nutraukti fotografija*.

20,000 suokalbininkų.

Senatorių* Lusk tvirtinu, 
jog tik vienam ' Ne* Yorke 
bosią dauginu 20,000 svetim
šalių komunistų suokalbinin
kų, katrie su.-iorganiz.nvę nu
versti šalie* vyriausybę.

upę ir spnusties ant Dvinsko.
Tuo juu'iu laiku ir lenkai, 

nieko lietuviam* nepranešę, 
ūžtelėjo prieš Dvinską iš kito

2 šono.
Dvinskc iMilševikai neatlaikė 

ugnicB iš dviejų šonų. Dviuskas 
krito. Lietuvių kariuomenė 
kaip buvusi pasiliko snvo pozi
cijose. Nea lenkni paslajičia 
užėjo liothviams už akių.

ŽUlmiiia. Unlmi tn tuidarę to
dėl. kad lietuviai ur|M<r«lnug 
buvę painokų* veikti išvien *u

I

i*.

Utvt, p.bem.u.ri,,

Ninųdio Gvinską turi llžėiuę 
l< likai ir latviai. Bet miertn ko- 
įnemUmtu ir.guiiermtlariii j«i- 
akirtn? latvis Muisriii,ek.

Ką tas reiškia! Reiškia*knd, 
luibut, li ukams , bi>ĮM«rijnliK- 
tunm fiavyko (Mitraukti savo 

I latviu* iU ūksiu dar lab-
jaua |»ūkenkti ldetuvo? frika- 
lnxnn. Gal lenkam* pavyko lat
vius Ištikimi, kad tie bendrai 

lenkais ignornutų iietnvius.
Lietuviai su Latrinis viaas 

įnikus grariai sugyvenę. Juk 
' kaip tų. taip kitų likimas yrn 

bendras. Tuo tarpu latviai

F-'

Sako. Fiume turi pnklausyti 
Italijai.

I"' ----------- -
Fiume, sausio 8.— ‘‘Pakiloi 

krizi* mimo mylimam Fiume. 
V’isi kalba, jog padarytu kom
promisas. Išnnujo nš atsiliepiu 
j gyventoj n *. i r vyriaut*ylw*s pa- 
riųlyinus išduodu nucijvnalei 
tnrvbni. Tegu ji žinosi.

“Gi kas link manės- Fiume 
urbn mrtie. Tai ne kokiu tuš
čiu itiūjiu prisieki. V«.-»t ik da
bar Fiume tnrylm ir vėl parei
kalavo atnaujinti mano prisius 
ką. A* pasireibffts kąntic* ir 
mirtai tvirtumoje.”

Taip kalbėjo aną dieną, ii- 
lioinii* Italijos lakūnas Uabrio. 
Ic d’Annunzio, ktaris pavirto j. 
tikrą uvnnturistą. Virsminč- 
tu* žodžiu* jis sakė įairėmę* 
minkštoje sofoje Ungnrijo* ku- 
uigaikžcjų rūmuose.

Eina priei vizą pazaulį.

“Taip, tas reiškia s]x-ką, ' 
i kalis*jo jis tolinus. “Spėka ligi 
: inrskutiniųjų. Fiume gy vento- 
i jai mane pi rems. Narsi, išriki- 
i ma armija taippat kausi* iš vi- 

kairiosios širdie* uŽTcikala ir. jei pri 
dnrbuojaai knip už Lieturas, tsieis. nebijos mirti.

ir IAtvijo* pragaištį. “** ’

pririuuitzi.
□T-j—*~i

mo
kai I

Washington, sausio 8.—Vnl- 
stylW*a sekretorius I-atising 
kongreso užruliežinių reikalų, i 
komitetui indavė reikalavimų 
padidinti alga* Suv. Valstijų 4 
nmliasadoriums mažiausia

SIDABRUI.

DAR DU AMERIKONU NU- 
ŽUDYTA MEKSIKOJ.

». . ..r.f f-t ______ __tintmttiHii m ivaatit- 
vų stovykla.

Na rėpta apskrity j paimta: 
l.tKM) vagonų, 20 garvežių ir 3 
šarvuoti traukiniai.

Virti tn Itolševiknms • tekusi 
kari** niedžinga buvo Anglijus 
pristatyta gen. Denikiuui.

; LENKIJA SU UK» 'ii’JA PA- 
DARĖ SAJCfaRV?.

Lenkija ^^.iko pripažinti 
Ukrainą.

p-i nn-tuė ii )«ns<UMS«r M 
niaius $15,OHO.

Hiundie nnilmsndurinriiN mo- \ J 
kimia $17,500, gi piisiiiiiliniruus 
»$12^MMI.

EITRA SUSIRINKIMAS.
18 NORTH SIDE.

Cindnnati, 0., sausio H. — 
Nutional Sime Trnveling As- 
soriatioji turi via metinį nu
važiavimą. *

Suvažiavimo paaiškėjo, jog 
atcinnnėtą vasarą čeverykai 
dvigubai busiu brangesni, ■ 
kaip dabar. Jų vertė bus lygi ; 
iii svarumui ra sidabru. Bet . 
tni Imsią ]Nirinktinns kokvlns* 
«T”erykai.

I •naiėhčyo, jog dirbtuvės;

North Sides lietuvių katali
kišku draugiju delegatai, ka
trie paskirti rengti |insihnkr- 1 
minimo vakarą (Imlių), kurs 
įvyks sausio 18 d, A tins snlėjv 
luibdniylA** nuudui. piušuup 
visi susirinkti Sv. Myk<4o 
Ark. pnrapijris salėn šiandie, 
—o ^.«Ht —

S. Bitautas.
-r-^------.. —l_.—.-=«aaųm‘

Paryžius, ramdo S. — Pran-. gamina daug ir jMgosnių ėeve-

me

“Prie* ką kr>v<»J Prieš Ita
lijai Prie? talkininkų laivyną k

SAUSIO 8, 1930 M.

ORAS

Washington, sausio 8. — 
Dar ‘iu luucrikonu du ugi nu 
nužudyta Meksikoje. Tai Bone 
ir Bouh-s, Intęrnątionnl Pe- 
š iri-
istnvutu v. w« »e« ••••«*•*••

Valstybes departamentas 
ims veikli.

— -*r -9 - — — -- ------ • «' •’ • *’ •
elizijos premjeras Clemenrvau rykų iš imukesnės rąžius akp-Į 

IrTĮįrifagPt j Dalijos uIrulwdti-.ro*. B«t nieką* nenori anų 

j jog j** sutiksiąs but preziden-1 jauti augštosins rųšics įkūrus
•u,-jei tik busią* ji* renkamas.Į «• ve rykų. Ar,

IjūI# parodys; ar takmdur|mų mKntų mini«teq Auti,’jiiikli. pabok* h-’A-hL*:;-
gi imgaliaus cit tu Igjj 
kaip jut sakosi.

Varšava. sausiu 8. — Tomis 
dienomis čia atlikto* tarybos 
tnrp l’kraiiuis ir Lenkijos. Pa- 
siliaigi* padarymu santarvės 
.tan> abieiu šalių.

Lenkijos vyriausyliė sutiko 
pripažinti Ik rainą 'kaijs» ne. 
prtBfttMumą ii savi-Otviu s it-C- 
pat i ją. Bet už tą malonę Ukrai
nai privalo atsižadėti visokių 
savo teisių rytinėj Galicijoj.

UkraūiO* autuvai _ šitam 
klausime notarė ■‘ayu-.paskuti- 
nio žodžii

Chicago. —. Aiamlic, gali 
sniego; ryloj gražus
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Pr«nuracrat.i mokas! Ukalno. 1-al- 
r kas akaltoal nuo utairaiymo dienoa n» 
L nuo Nauju Metu. Norint permainyti 

adresą vtanda reiktu prlatuatl Ir nena* 
*4rc;as. Pinigai rrriau-l* šlynu itper- 
kn-it kraaeje ar exx>re*o “Money Or
da ■* arba IdoOant plnlrui ] reria- 
truot# laikki).

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

Telefonas MeKinlcy ei 14

Kopėta ei j os Lietu 
voje.

Žmonių. įgudusių dirbti įvai- 
rioso pramom'ta :nko«o. saky
sim muilui, krakmolui dirbti, 
vaisiams džiovinti, odom* ir 
kailiams dirbti, taip vesti linu
kus taip, kad tat palengvintų 
ženidirlnstę ir kitas tautinės 
ukė-a šzkn *. Gaila, bot turime 
prisipažinti, kad tokių žmonių 
neturime nei nes užtektinai. A 
me.ikos pramonė luitai pada- 
liula. Vienas rulisiuvys temokti 
tik guzikus sinti, kitas tik aky
les*. atsidėti. Taippat ir mui
lu pramonėje lietuviai darbi-' 
nimcai moku tik įvairias muilo, 
arba krakmolo, išdirbinio da
lis. Vijų muilą urim krakmolų 
padniyti, ir da-gi tų duigtų 
dirbtinai- v«sti. galėti; tikini 
H’^hilnrin* ••b» mtltji“ Mm to
kiu turime i k du ur Irta, u jm 
vra išsilavino tose šakose, ka 
rios yra mažai reikalingos 
L’etuvoje.

Iki šio) rūpinomės surinkti 
Amerikoje piniginės paŠel}*os 
1 ieitivni. Tolinu imsime rupill- 
tta patiekti tėvynei darlm ve
dėjų, arlui knip čia vadina fo- 
rememp ir inžinierių. Gnl už
truks metai-kiti. tau kndn nors 
vis apgalėsime savo nukalus.

=
Labdarybės Turtas
(Pabaiga).

Pinigai ir piniginiai ženklai.

Didžiatuiias dabartinis Lab
darybės turtą*, žemės neskait
ant. yra jos pinigai* Jie šitaip 
išdalinti:
1. Išduota paskoloms 8000.00
2. laberty ir Vieton-

BondM •
3. Snving Stamps .
4. Banke čekiams ...
5. Pas iždininkų ....

Atėjo antras “Talkos” nu- 
maris. Jis tnip put pilnas tu
rinio ir rūpestingai prireng
iau kaip pirmasis. Tarp kitų 
naudingi) dalykų jame yru 
“Instrukcija visuotiniam su
rinkimai.” Tai yra surašąs, ką 
reiklu tokiame surinkimą dary
ti ir kokių tuisvklių prisilaikv- 
tY

Tarp straipsnių žymėtinas 
yra “Amerikiečiai ir mos." 
Tame straipsny ji* pirmiausiai 
jiažymimi!. kad Amerikos lie
tuviai ne vien žodžiam, ta*t ir 
darbais, parodo tėvvnei mei- 
1*, rinktinai i pinigu< ir reng
damiesi grįžti j gimtąją žnnią.

TpluuLpasukv ta. kad Atiieri- 
iu- 

gihti Lietuvos turtą, o Im* turto 
it ir ncpriguhi*inga Lietuva bu

tų nelaiminga. Turtų sudaro 
rangus, dnrbšiys žmonės*, nesi- 
diiodanticji svetimiems išnau
doti,

Amerika, rašo p. šalčius, y- 
. ru vienintėlė pusatilyje šalis 
* turinti pakankamai prekių: 

muisto, mašinų, trąšų ir kilų. 
Gailu, ka<l Ameriko* prekės j 
Lietuvą eina ne tiesiog, o per 

..♦Stockholliią (Švedijoje), Km 
jH-idmgcną litanijoje), arba 

iolterdanią (Nyderlanduose). 
įh*Kj) šulių perpirkiiai nori iiniu 

’* laiku pralotai, dėlto nuo Lie
tuvių ima dnsvk tiek, negu už
moka amerikiečiams. Taigi ky
lu didelis raikalas Lietuvai su- 

. umiekti su Amerika l><- tarpi- 
ninkip kau nereikėtų jiems do
vanai mokėti dvilinkus, kurtais 
trilinkus. pinigus.

Amerikiečiui lietuviai, ypač 
g pirkliai turėtu parūpinti Lie- 

tuvor. ko]x*rucijų bendrovėms 
vioo ttu reikia. Ti:* butų begulu 
didelė pašripu Lietuvai. Šiuo 
laiku kiekviename miestelyje 
Lietuvoje yru kopcrucijos ben
drovė.

- l*rmš kurą buvo Amerikos
pirklių nelietuvių, turėjusių 
M)ryšio su Lietuvos pirklį Imi. 
Tie gerinu žino visus pirklyta» 

j. takus negu lietuviui. S..
žiuaiičuitsiais sunku butų eiti 

| lenktyn pradedantiems pirk- 
linuti lit*tnviuma.

Čiu p. 1*. šalčius |ut]Miikm 
Amerikos lietuvius buvusius 
tėvynėje pirklybos tikslais, už

r
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? kiečių grįžimus galėtu pada

Ketvirtadienis, saitais

Kalendoriai

tam ■

;giau negu $11,(00,000,000, sa-

i c 
f--r

vieno gero ir naudingo darbo 
rėmėjau, žvnnw vrikt'jna

Tai viri atstovui nuo centrą- 
lhiių orgsniaacijų. Moksleivių 
K-nio atstovo surašė dar netu
rime. Dabar reikia kolonijoms 
imsirupinli paskirti ntatovus 
nuo virtinių centrų. Katalikų 
Vienybių. Ir tas reikin greit 
padaryti, nes b edmirijus Ta
rybos pirmas suvažiavimas j 
įvyks sausio mėnesio jiabaigoj. i 
Kur Katalikų Vienybes jau nu-1 
siiinrė—tuojau į Federacijas i 
Tarybų atstovą lai išrenka ir 
išrinktųjų vardus ir adresa
tai tuojau praneša Federacijos 
Hekretorijalui, kurs netrukus 
viltų vardus pugarsiim.

Informacijų ir nųmdy'mų

Iveinn- M.!W».000900 1914 
ru. NMianut ant taip didriu> 
pelnu,, kuria yra iš priežasties 
kainų kilimo. Britanija nžinm 
pirmų virtų pirklyboje, ir upė- f 
jnrna, kad jos pelnas 1919 m.

1 perviršis Suvienytų Valstijų 
{įeiną.

—
mėti tas lotas Lalniaryliei da
vė apie 700 dolierių, gal ir 
dauginu. Kun. l*r. Meškauskus 
dovanojo 500 dolierių. p-lė 
Banaiti 300.

Paprastų garbės narių, da
vusių tarp 100 ir 200 dolierių 
yra gana žymus skaičius. Vi
sų garbės narių virose knoj»o- 
se, saliu pristatytų į centrų 
dokumentų išneša 213. Iš už
rašų neaiškumo galiu m spėti, 

Vienn maža 
kuopa nepristatė savo sąrašo. 

11-801.04 joję gali pasirodyti koki 2 
į centrui nežinomi garinu 
I riai. Tai išris skaičius 
Iftanetaii k-dn ?17 ”*rin

UZ&UlMlkvjU į

1450.00 
. 10.00
1921.501
410.54. |<ni| yni 215.

Pradžioje metų vis pmnrodn 
kalendorių duugyliė. Ypač A- 
niunkoje jie gausus, nes čia y- 
ra paprotys dalinti kalendo
rius dovanų • savo ėmėjams. 
Čia ypatingai praplitusi nutdu 
davinėti sieninius kas mėnesį 
nuplėšiamus kalendorius.

Tokių kalendorių šiemet pa- 
sklTdo ir mrp lietuvių nemaža 
jvuiž-yliė. “Naujienų” kalendo
rius papuoštas paveikslu taip 
pat neuaturališku, kaip ir visa 
vucijaliiuiiu teorija.

Gražiausių sienini kalendų- 
rių | lagaminu Amerikos lactu- 
wų U. Katalikų Susivieniji
mas. T<> kiileiiduridiis jatpuo- 
r’dns yrn Lietuvon Prezidentu 
Antano Smetonos paveikslas. 
Vienoje pusėje yra Lietuvos 
v< liava. kitoje pusėje Ameri
kos vėliava.

žemiau portreto ir vėliavų 
til|M> du |iaveikslėliu: Lietuvos 
šienpjuvini ir Laisvės Stovy 11 
JTfeu Yorke. Hitas antrasis 
vaizdelis nuimtas iš juros pu
sės.

Keikia pasidžiaugti tokiu |m- 
puošaių |Mirinkimu, nes jis iš- 
reiškia ir lietuviškų Susi vieni
jimo patrijotir.HUj ir pagerbi* 
mų Amerikos ls-i prisirišimų 
prie jos.

Dar labiau reikia pasigėrėti 
puikiu tų paveikslų a t s. liaudi
niu. Jie yra tikrai artistiškai 
IMiuunu ir atspausti. Spulvhs 
parinktos ir sutaikintos nepa
prastai gražiai. Geresnio lito

Viso labo ....
Prieš užbaigiant 1919 metų 

knygas į centrų dar sueis 1919 
molai* iimtneio* hiopii inmifo*.

i lodei tu suma siek Uck jusi-laidumu 
darya didesnė. Išlaidų 1919 
metais buvo 1234.13. Išlaidų 
1919 metais jau nepasidarys. 
Jeigu jos ir buvo, tai taps |*a- 

dvnptos pačiose kuopose iš Į- 
rigy dar nepristatytų į centrų.

Žiūrint tik to, kas jau iki 
šiol tebėra ižele ir kus išleista 
Sijjungos iri kalant* npirpkuri, 
matyti, jog visos 1919 m. jei- 
gos išneša 13.035 dolierius ir 
17 centų. Jeigu nei skatiko 
m prisidėtų iš kuopu, tu*. £ių 
inetų įeigos pasirodyt’} dviem 
šimtai* p •ukiasdešinirin dolie- 
nu mažesnės negu 1918 nie- 

i tais. Bei mes žinome, kad vie
noje Septintoje kuopoje yra 
dutigiuu negu pustrečio šimto 
dolierių įeigus dar neįneštos 
į c<»utrų, u gautos 1919 metais. 
Tokiu budu nėra am-jonės. 
knd šiontHtinėe į eigos Imis ly
gius pernykštėma

Viso *urto suvedimas.

Suvedant piniginį ir nepiui- 
ginį Labdaringosios Sąjungos 
turtų, pasirodo šitaip:
1. Ižde yra  ........ 12.330.92
2. Už žemę ir joq rei

kalus išmokėta ... 24296.78
3. Knygos ir ant»įiau- 

’lm
4. Skaitliuviinų mr£‘

nvlė.................................... 20.00

24.75

i

t
 ką tie aiuuilimbini lietimui pa

darė pirkliškus sutartis su pri- 
vatėmir (irmoruis, o ue su ko-

B . pernrijo- tauiUnivėniis. Mes no 
galūne žinoti, kiek yra Liesur 
tarne n]iknltinitne. Bot butų gr- 
nū, kad palys buvusieji Lu- 

■T vilkijai imuiskiulų da-
■ k*ku

v }*. ritairius pumumu' 

P> . Žabai H ikalii^a

na- 
ne 
Jn I 
iuu 

dolierių pilnai. Bet yra beveik 
pusė dar neišbaigm-ių i___
įmokeačius.

Kas buvo sakyta priešnieti- 
nianie Labdarybės susirinki
me, buk garbės narių esą n- 
pie keturis šimtus, tas buvo 
didelė klaida. Tai buvo ištar
ta nesuukaitliavus užrašų ir 
atskirų vardų. Poperų pun
das didelis, liet vardų jor-e yrn 
perpus mažiau, negu 
spėjama.

Musų išeivijoj begalo svar
bių rolęaulošė Ane-rikus Lietu
vių Taniai, kuri ikišiol taikė 
savo rankose išeivijos politi
nio veikimo vairų. Suiuimiai ir 
su didele visai Lietuva) nauda 
Amerikos lietuvių katalikiškų 
orgnnizarijų rinktiniai nsuie- 
nys veikė rtmsų visHvhn-ttrs 
reikalai*, hrt Amerika* Lietu
vių Taryta dnr negulėjo turėti 
risnotino Amerikon lietuvių 
pasitikėjimu, kadangi jos są
statas nebuvo fmtonkinnntis ir 
pilnas. A

l Dalyvavo Tarvlioju eentrali- 
• *tų Ul ‘UM ♦ll.UoVuĮj o«
liaudis kolonijose beveik lietu- 

savo r’’j” halso svarbiais-n>usų tau-

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA.

Pirnuninkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Wcstininster ava., 

: Detroit, Mich.
Vice Pirmininkė M. L. Gu- 

rinskaitė, 3347 Auburn avc., 
I Chicago, 111.
Sekretorius Kun. V. Kūlikam-

j cago, III.

gral'ijo* dariu* ui ritu kabinto- 
riutis paveikslus negalimu nei 
norėti, nei rusti.

17. puikų lo kalendorine* <••- 
rengimą gurbo priklauso A. L 
K. Kajui. Susivienijimu sek
retoriui p. P. Moliui.

! Meldo šiemet ir“Draugas” 
savo kalendorių so prezidento 
Smetonos puveikriu. šito ka
lendoriau* dienos pažymėtos 
didėlėmis glu&iumiK skaitlinė- 
mii*. !*'» yra •ojrnrii* Ka
talikų, Amerikos ir Lietuvos 
švenčių, Tat**" kalendorius at
spaustas raudona ir mėlyna 
spalva. i’irmutinu ju laidu jau 
išsibaigė. Veikiai hua antroji.

Apie “ Darbininko” kalen
dorių puraĖjriuM- ***j i •»»» 
jta yra kujgv* pavidalu.

36,672.45
Trisdešimts šeši tūkstančiai 

į->i šimtui N*ptyniiisdešimU< 
<l« du!ienai ir 45 centai yra 
gražus pinigas. B<*t tikrai Lab- 
doryta-s nuosavyta'* yru duug 
vertesnė.

Jos žemė yra 600 pėdų ilgio 
ir pločio. Ji guli.700 pėdų’ į 
pietus nuo Marųuette bulvaro 
labai puikini įtaisyto. Jei p. 
Pmleva butų žinojęs, kad grei
tu laika tas bulvaras tapfi į- 
rengtas įr išpuoštas, tai vei- 
kinusiai nebūtų pardavęs sa
vo žemę už tiek už kiek par
davė. Tu žemė dar labinus pa
brangs, kadi Marųaeetc Par
kas taps visiškai istaisvins, 
nes Labdarybės žemė rišo .Z 
vy lino |M>dy ilgiu prie ,w pro
to parko.

Dubur Britigiūuu KuinpaJii 
ju, kariui priklauso keli blo
kai arti laibdiirybės žemė*, 
INirdiivinėja lotus po do- 
lierių vidurinius, ir no 1200 
kinnpinius. l-abduryln., žemė
je yra B kumpiniai lotai ir 82 
viduriniai, skaitant totų 30 
j/ilų pločin ir 125 pėdų ilgio. 
Imant vidutiniškai lotų tik |mi 
5(fO duliėrių, lai išeis, knd jie 
riandivn yra verti 45 tuk^ 
ta&čiiĮt

Tokiu budu lj»lxiaryliės tur
tas išnešu visai netoli 37 Ltik-

SVETI XiY THE
ITED STATĖS

WARSAV1WGSSTAMPS

w

Am. L. R.-K. Fed. Sekre-
tarytas, Kun r Kudirka,

3ai Tvcstnnnsrer Avc..i
Detroit, Mich.

tos reikalais.
A. L. Ii.-K. Etnieraciju. pa- 

rirciiKlamn denmkrntybės prin
cipu ii pi lū-tavių
darbo žmonėms pilnas teises 
dnlyvauti lygini su kitų lumnų 
žmonėmis Lietuvos politiniu, 
kuiturini” ir s'kotiuminio klau
sinių svarstyme, nutarė Ameri
kos Lietuvių Tarybų perorga
nizuoti. pritraukiant prie jus 
veikimo plačias lietuvių kata
likų minias.

Amerikos Lietuvių Tarylių 
dniuir smtarys eentrnlinių or
ganizacijų ir kolonijų vietinių 
centrų Katalikų Vieuyhių nt- 
stovai.

Katalikų Vienybės organi- 
zuosis iŠ draugijų, kiuųrų ir 
kliubų priklausančių prie Am. 
L. R.-K. Federacijos. Tokiu 
hudn ture* progą kiekvimiu 
Amerikos lietuvių įstaigų. Fe
deracijos Tarybų, ir bendrai 
tarties musų išeivijos ir visos 
tautus re i kniaj s.

Ceniralių urgauizactji/ atsto
vais Folvraeijos Taryls^je 
yra: ,

Nuo Laikraščių Sąjungos.

1. Kun. Pr. Bučys, ‘•Drau
go’’ nslakturius.

Nuo Susiv. L. R. K. Auicr.

2. Povylas Molis, Sus. L. IL- 
K. Am. sekretorius. “Garso” 
ndministruloriiiF, gubas veikė
jas ir organizatorius. 

1 3. Kun. F. Kemėšis.

Nuo Lietuvos Vyčių.

4. A. Aleksis. gabus muzikas 
ir vyčių tarpe paaiyruėjęs veį- 
kėjas.

5. M. Zuju?. “Vyčio” 
dnktoriiiH ir publicistas.

Nuo Liet. Darb. Sąjungos.

6. Kazys česnulis. mlvuka- 
tas.

Nu o ZnOtarę Sąjuugvs.

Labdarybe prikluuau pri’J, Nausėdienė. “Matarų
iv mus kiiitu*--yr įstaigų, ku
riose nei rentas nepranoko 
dovanai. Tima, Uibdųrybė* 
puskoMnu Bv. Kazimiero .Se
serims 4000 dolierių Vietiienis 
metams br nuošimčio, bet už 
tatai seaeiy*- apsiėmė duoti 
reikalingų skaičių auklėtojų į 
prieglaudų už 3B dolierių alpų 
kiekvienai ^ -vriai j mėnesi. 
Tokta kontraktini yra nau ii o- 
gesnis loitaluringui Sąjungai 
negu seserinis; ‘

Jri kada iiu1iųtfnrot; n<*’ 
pasisekimų |W»litikoje. (ul šir
dis ntsigriebia utsiniinu'-i 
|jii»riuringt>'‘ioN Stairnign-t nlė- 
tojimųiu ir veikimų. Kmin ji 
ims statyti 11 iobų, tada jų «;>- 
spį.- rifą? ‘■pieė’bf *»♦»»•»mnyu! 
išnaudotojų, bet prutinge ir 
atsargi valdyba, gerai parink
ta“ veiklių dtn*kV«rių Tmry

PIRKLYBA. Sulvg upskait- 
liavimų, padarytų National 
City Banko. New Yorko. Su
vienytų Valstijų pirklyba su 
užhirtiiu 1919 m. riek dau-

2327 W. 23-rd pi., Chicago, 
m.

Iždo globėjas L Nausėdas, 917 
W. 23-rd str., Chicsgt, UL 

Literatiškas Patarėjas Kuu. P. 
. Bučys. 2634 W. Marąuette 

Rd., Chicago. TU.

buvo

Išlaidos.

I-abdurybės išlaidos 
pirkimas žemės. Tos išlaidos 
buvo sumaningos. Jos pasiro
dė da-gi laimingus. Valdyba 
gnli ir tori tuomi pasidžiaug
ti, liet tat įvyko be. jos nuo
pelno. Vien tik laimingos ap
linkybės padarė, knd žemė 
tapo dusyk brangesnė, negu už 
jų užmokėta.

Neužteku užmokėti už ioiuę: 
reikėjo užmokėti už vandens 
atvedimą išilgai Westvn. uve. 
ir už atvedimų iš IVestera uve. 
j iAbdnryhėa Žemę. Tat visa 
.-uJurė apie pustrečio tukstanr 
eiu Dar reikės mokėti greilo
jo ateityje už šalygatvins apie 
‘J14M1 ir už guzų noi> kiek. Vi
si tie iškasė i ai netik nemažina 
La taki ryta*.- turtų, bet jį di
dina, nes kyla žemės vertė

Tiktai nuo mok ri-:n, arlm 
taksų, žemė nei kiek negerėja. 
Jų reikia kasinei u iidi.h n- 
pra pusketvirto iiu to Kada 
sius prieglauda, iite mo
ki ri-io neivikes noki-ti, nes 
prieglaudos yra liuesus nuo 
miestinių mokesnių.

Kitos išlaidos būdavo agi
tacijos reikuimns. Joti visadH 
būdavo utsnrgiai daromos ' 
Tn’p 1919 m* tais suivngimus 
rinkliavos kapinėse 30 gegužio 
atrijo lf» dolierių* o pelno da, 
vė daugiau 1<KJO. Sun*ngimtu 
Tag-Duv 16 birželio 1919 at
rijo npie 200 dolierių. o jadno 
darė 31100 suvirtum. Maždaug

buvo

rc-

buvo ir su kitom"’- išlaidomis.

Dirvos” riitalįtnrė. žymi ;ųfh!l 
riste ir veikėja.

8. Br. Žitkienč. lietuvių mm 
terų tarpe uoli'dnrliininkė.

Nuo Piln. BĮ. Sus-mo.

9. Kun. Aug. Pelraius, Dlai- 
vrninkų ir Moksleivių judėjimu 
uolus rėmėjas.

Nuo Tautos Fondo.

10. L. Simutis. “Ųnrsu” re
daktorius, poetas ir galais kal- 
bėtojas.

U. K. J. Knumaiuo, iautu» 
Fondu sekretorius, entais <»r- 
ganixutoriu> ir veikėjas.

jĮimtiiniiiumiinmmiNnmiiiimnunniiiiniiitiiiuiiinitiiittmiiiiiitiiiiinuinm  ̂
B _ |

Centrai Manufacturing 
District Bank, Chicago

Turtas Virsina Šešis 
Milijonus Doleriu

Ar Jau Esate Nusprendę Kurioje 
Bankoje Dėsite Savo 
Pinigus per 1920 m.?

1

=

2 s =

e

a

=—=

šiaurių aournų.

Kas tų turtų sudėjo?

iJidriaustus dovanotoja* bu
vo 3v. Kazimiero kapinių Ka- 
initelus. Jis davė 2000 dol. 

f Prieš tiųjungm įsikuriant kuu.
X btamukymą, sunoko 
duliciius. Kun M. L. Krušas 
dovanojo 10C pinigais ir 
vienų krig-ž^mra. Itu' i'iua

B

Goriansin padurytuimd pasirinkdami dėl sa 
s- DIDĮJĮ CENTRALINI BANKA ant 
Bridgeporto.

šis bankas- yra visiems žino mus, kaipo viena* 
iš didžmiistn tatnkų visoje aptriuikejc, ir tviy- 
ėinusias ne* tai yru VALSTIJINIS BANKAS.

Tįsiui norint perkelti pinigus iš kitur iirha 
pradedant taupyti tai dahar vni geriausis !ai- 
k .K \z PINKU S PADMTl’S IKI 15-to. 
SAUSIO hunkas duos procentus nuo PillMOS 
NAlšlo.

šis Bankus atadtiui adiekti vtaolciun kinkinius 
reikalus ir užtikrina rupautingu patanmvima. 
iteiknie kreipkite į

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT

A
ANK
8TATE BANK 4

Chicago, III.1112 West 35th St.
3 litukai j vakaru.-' nnu Halsted St. tint 35-tos Got v, 

Si ryt kariu Linijų/.
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Ilahlui* Tuo • rj<«' iki S |M> pMu
lOMHiMl*. VAKARUS Tuo 0 Iki « »«Uu>rUi.

SI'IlAToMl* atdara* i>rr * Ha illrua nt»> * ryto iki * *al. Vakaru.

infmnmmnnnmttnmimm:mmnmmmnmmmm>himmnmnmii»

I1GUS LIETUVON!

Nuo Kunigų Sąjungos.

12. Kun. V. Dargus, vienas ta 
stiprinusių prrių oiu*ų išeivi-

Nuo VargūBtataku Sąjungos

,.r----- w< A. Poetus, gatw »mw.th«-.
priežiūra, gali Apsaugoti iri j J7T

Nuo Vakarų Labdarių 3xgt».

Dabai Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu siųsite savo gimtinis į Lietuvų pinigų 
imMatausMiv pa* mus jųjų kurnu. 

giauh negu viri kiti ir uz pinigus pilnai atsakome.
KuiMMt muiuv.- kasdivu. ItaŠvkita šiuadkuu

? *T2kį
Centelis Bendras Lietuviu Bankas

; Ortm irir., bosum, Mass.
nn»: 36’4 W. Hruadway, 8, Bartos, Mmb.

L-rKtr. f3

JAU VĖL SIUNČIAM

'Į <i
==
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CICERO, ILL.NEWARK N. J.

Gruodžio 28 d. ueuarkivčini 
turėjo progų pamatyti ir iš- 
girati Lietuvos finnnsihės Mi
nijoj. kalbų. Priėmimus Misi
ja* bei kaliais įvyko Lietuvių 
svetainėj. Žmonių prisirinko

PraneSimas.

į svetainėj. Žmonių prisirinko 
PS ĮU»k. kml vua galėjo sutilptL
• 1 nėjus svečiams svetainėn, vi

sa publika sustojo ir vienu įtai
su užtraukė: “Valiu!,” “Te
gyvuoju Liet mos atstovai!” 
ir tt •

L. Vyčių 29-tot. kuopos skmt- 
linens tieniuc susidedantis iš

-*•!*• V ■maut*»uii.u »j
čiai Imvo pasikvietę keletu Piv

* .tertono vyčių muzikantų), už
traukė maršų.

Po to vyčių ir šv. Cocūlijos

Svarbus Tautos Fondo MM<» 
>kyr. ir U Kauti. Kryžiaus rė
mėjų susirinkimui įvyks j Gry
čioj, sausio y d., 1929 in„ ftv. 
Antano parap. svet. ant 2-rų 
lubų. 7 :JM» vai. vakare. Kvie
čiami viri narini ir norintieji 
tapti nariais, žodini, kviečia
mi vis norintieji laisvės tėvy
nei. Lietuvai ir pnsidurlnmti 
jai prisiirti' prie neprigukny- 
bės. Bus ir naujų va Miduj rin-

I. •

Aoi Valdybų

MELUOSE PARK, ILL.

chorai atgiedojo Amerikos ir 
Loviai * t>c- Lininiu.’ Po himnų 
prasidėjo prakallMis. Kalinėjo 
p. Vileišis, kun. *1. Žilius ir 
majoras Žadeikis.

tBeje, prieš prakalbas, sve
čiams susėdus, K. Vaškiukas. i 

. jauims vaikutis, gabus dėklė- t 
matulius, svečių pasveikinimui ’ 
pasakė eiles iš “ Darbininko.”

Lietuvos paskolos bonų par
duota už apie $40.000.00.

Pinigais ir Amerikos pasko
los Įminus tų vakarų sumokėto 
virš $12,000.00. Kiek teko pa
tirti, tai tik mažoji dnlis susi
rinkusios publikos čia pat bv- 
nn pirko. . Kiti žadėjo pirkti 
vėlinus.

Posėdis vietinio Lietuvos 
laisvės paskolos komiteto bus 
|M«tn.vėioj. sausio 9 <L, š. m., 7 
vai. vakare, lg. Vaičiulio uuiž. 
svet., prie 21-inos ir l^ake gat.

Pribuvimas visų atstovų nuo 
vietinių dr-jų yra būtinai rei
kalingas. nes bus svarinu rei
kalų. Tat reikalinga visiems 
komiteto nariams būtinai būti 
šiame posėdyje..

F. K. Stnyneckis,
V. K. L. U P. rašt.

jungusio* spėkas, ims dnrbuo- 
tie* L. R. K. naudai.

(p nfrli. Ir čfcfrt df jo? 
žada prisidėti, kurios dar nėra 
jirimdėjūmos.

PetTaa Petronis ypotiškai 
man nuMskundė, buk kai-kurie 
lietuviai per jį aukavę nežino 
ar jų auka parietė Rami. K ryk. 
iždų, nr ne. Čia turiu pažymėti, 
knd P. Petrc.ni* praeito’! nusi
rinkime pridavė $40.09, dau
giausia surinktų nuo žydų, o 
mažai nuo lietuvių. E. Petronio 
priduotieji pinigai visi pasie
kė I*. K K. rėmėjų iždų.

Antra pastaba. Jei kam kas 
ueaiškn, lai y pn tiška i kreipia>i 
j protokolų arlia į finansų raš
tininkų, priduinlniuns savo kvi- 

munčri. savo vardų ir pra- 
X*įųH.' * •••o*!*vvnfų

tvirtinanti, kail jo auka pasieki* 
L. R. K. rėin. iž<ių.

Aukaujant it-hk- drabužiams 
vieta yra pas J. Gribauskų. 
1331 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Prot. rašt. yra J. Šliogeris, 
1314 Su. 49th Ct., Cicero. III. 
Fin. rašt. yra S. Tamošaitis, 
1430 So. 48th Ct, Cicero, UI.

Julius Šliogeris

ROSELAND, ILL.

__ uRlOBJtS
—

MASTER SCHOOL,
J. F. RjimiMui. rcnJėUnb 

190 N. Stata Str.
Knmji. I«ke Gal. 4 lul<n«

HiiniiiiiniiKiiiiimiiiiiiiiiiiinimuiuun

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 4V <'«wr«
Ura. I23« W. 4» br»*r

Telefonai C-irero 8444 
oflan i'lrrto O 

j KAI.RA M K l.lfc.11 OmKAT

tiimm.-imiiiiitimiiimiiimumiiuniiau
Uždirbk J 

”35 iki *50 
į savaitę

K irieji*1 tr ItrtBuMBl fru ralkata*- 
jami rtmiomot. Jl« turi trumpiui »•- 
latulA* ir leniVA 4*rS<.

Mo* Kūlimo jn* lOnr'kytl Mo tartai < 
| trumpa laika ■U<-4>oim» ar rakami*. 
Ui mota kaina. Spucipll* akyriuo 
mokinimo unt Munuuu l'otror tnaM- 
*i».

. ■ » ■ M T----- T- - T - r - T - n ~ *J?

V. W. RUTKAUSKAS I
ADyOKATAS

Vita lUlaa VlrnoKc Triuutuwr 
<*n«u

a* w. UAsMistrrok 0FKEKS
Kambarta »O«

TrL (mirai *47* 
i.yiHirnuu, ai* W. aaan a*.

Trt. Tania 4*M1

i 
J

ROSELAND IR APYLINKES

kviečiami į šį mass- 
kuris bus ketvergi*, 
d.. 1920 m., lirulių 
svetainėje. 107-tn

ftv. Kai. Akademijos rėmė
jų 4 skyrius buvo nurengęs va
karų, gruodžiu 21 d., 1919 in.. 
Visų ftrontų parapijos sveL, 
kuria pavyko. Programų išpil-Jei .'iv visi, kurie žadėjo, sa

vo paradus išpildys, tai gali-;dė moterys. Suvaidino “Katra 
nm tikėtu**, kad neuarfaeemi ineišimme. Dvyiieiaro rolę vui- 
Lietuvos bonų išpirks už apiejdino B. Saltonionė, Jestronia- 
♦100,000.90.

t - Ljetuvo* Kauliams aukų su
mesta virš $70.00.

V-ta

CLEVELAND. OHIO.

fieiinminis vakaras.

Naujų Melų vakare L. Vyrių 
25 kp. surengė gražų šei milti
nį vakarėlį. Jo surengimo *pa- 
sidarlmvo p. M. Ardais ir p. 
Urbfiaitis. fteiuiiniukėims buvot 
p-nios 0. fturkuvivnė ir |<cmė- 
ktenė. Joms prigolhėju jų dūk* 
rdėn-vylės ir kitus mergaitė?.

Laike vakarienės pasakyta 
daug kalMių, išreiškimų. M. 
Šimonis atidarė ir vedė prog
ramų. Kun. V. Vilkutaitis kal- 

• In'ju apie Lietuvos vargus ir 
choro reikalu. Prie u> pasakė, 
kad pu lankiausia Imtų jei jm- 
Mdar\tų vienas didelis cImtas, 

e* o ne trys. Sakė gal ir naujų 
vari b; jam reikėtų duoti.

kiemas—P. Niunajuiiiviiv. J«s- 
trumskait<f»—V. Drauždaus- 
kaitė. .

Visos savo rotas attiko gerai.. 
Tolinus eiles padoklemavo 

p-lė Durgiutė. pnskui 1’. Sime- 
nicių'- su .Vb'nM’niiitė utliku 
‘•Kelio draugas.” Buvo ir ki
tokių luunurginimų.

* Paailmigus programui sekė 
išleidimas fiuauknutų dovanų. 
Langnudieuė puuukavo hran- 
rolietų, Tiškevičienė $5.09 iiuk- 
au, Chutrienė šliures ir Sus- 
nienė kepura.

Šios moterys ]oisidarl>avo 
pardijiMhimos knygutes: Gal- 
vaiiauskienė jmrdavė dVi kny
gini. Po vienų: Povilionienė, 
Pidiakailienė, Nanuijunicnė. 
Kitos moterys ir-gi darbavosi. 
Pelno liko f9(l.53.

Pasirudis kad roscl&udietės 
mumaudžia

Valio tolinus darbuotiem.
Narė.

Lietuvių visuomeniškas mass 
mitingas ir prakalbos!

Lietuviai ir lietuvaitės būti
nai esate 
mitingų, 
suusto 8 
Strumilų
gatvė ir Indiana avė. Bus ren
kama valdyba, kad pradėjus 
tvirtų ir atsakantį derlių dėl 
Lietuvos Laisvės paskolos.

t'nni rupi jos laisvė, privalo
te tlalyvanli šiame mass-mitin
ge.

Nepraleiskit šito susirinki
mo, nes. yra labai -v«» Ims 

Kalbės.p. .L Bagdžiunas.
Kviečia Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.

‘•Brango’* 303 nuuu kores
pondencijoj iš PiliIndeipliįjos, 
aprašančioje Moterų Sujungus 
19 kp. susirinkimų, įvyko klai
da. Parašyta, kad pelno tam 
vakaro. kurs būvu gruodžio 10 
<L, 1919 m-. Ūko 190 dol. Turė- 
jo-gi būti; pelno liko 140 dol.

Vystanti šakelė.

PRANEŠIMAS!
Šiuoini duodu žinoti gerbiamai Publikai, kad mano Krautu

vės kurios randasc po nuni.
4605 Bo. Ashland Avė. ir 917-919 W. 33rd St.
Bus uždarytos Nedėlioms pradedant su Ima Diena Sausio 
1920. Kitom visom dienom yra atdaros nuo 9 valandos ryto 
iki 9 valandai vakare.

Su Pagarba i. NAUSIEDA Savininkas.

X
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VYRAI.
REIKALAUJA PAIEŠKO

«•

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVI* ADVOKATAM 
4*41 K. WOOI> STIUZET 

CHICAGO.

mjivo kailio i 
išreiškė didelį prielankumų 

J .OevclHiido jaunimui ir su juo 
' Radėjo darbuotiem. Cagyrė 

.. taip-gi kun. V. Vilkutmšio min.

Pasisavinkite sau geresni gy
venimą padarydami savo 

liuosa laika brangių!
Mes turime suorganizavo 

lietuvių skyrių ir reikalaujame 
keletu intelegentiškų ištikimų 

1*? tft******’

I^>lkalln<t ietaoria) dol tomiroa. 
dirba* paalovti*.

l.luk I4r|l Cutn|uu>»
.•iki* ir Mcunrt A»c.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boi ii erini
Boilierių PI u ve ji ai
Anglių Nešt-jini

KUO. Mikui** Rūkalų*, kilo* U Ha- 
anavo*. l<iOu> Amrrikujo aavo rimi
nių ir patirtumų. Busiu drkin*aa. 
Jrlių praoc* man saro adraatia.

Mano adreso*:
Kun. M. ItaislU.,

liūnui. I.uuku T«-*«-n-, I nruortaui 40
Italy.

»

Pranešimas.

------ 1

■i

i DR. J. SHINGLMAN
1I
t

I!
K

n
JOSEPH C W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
>• M>. LA RAI.I.H NTUKKT 
Oyvkilimo T«L Hnmbeld! ST 

V*kar*l* 7S11 W. »-bd 8tr»*t 
T*l. Rockw*ll 4»t» 

CHICAGO. IU.
—---------------------- --------------------------------

M

S5M
A. Slankus, iš KohhmihI, III., 

savo kolboje rūgino šelpti U e- 
tava drabužinis ir tverti Lie
tuva* 1 /Sisves Sargų draugijų. 
Jo kailio viriams patiko.

Vakmas Imvo put jr'pudin 
gan. Prie to visu dar buvo n-n- 

i , karnos aukos į Tautus Fondų. 
Keikia paaidžinugti iš brolių 
Stankų: Alpuno ir Nikodemo, 
kurie žtvta <*lev»4nn«!e rtttriry- 
venti- m* čia reikalingi verkė- 
jki. P-a* A. Simdins vra iy ur.w

L. llaud. Kryžiaus r<in. savu 
laiku susjrinkimns neįvyko iš 
priežasties, kad negavom ženk
lelių 1920 metams. Susirinki
mas įvyks, kada gausime iš 
Ceutro ženklelius.

Pn^Labii. Nora Cicero L. R. 
K. rėm. 59 skyrius jau daug 
yra nuveikus sušelpiami Lictu- 
vuf varguolių, vienok nežada 
nuleisti rankų iki to), kol bus 
reikalinga Lietuvai ararrikie- 
čin paseRn. Pnip nutarta pra
eitam susirinkime. Nebus su
sinta rinkti drabužiui, apautii- 
vtxs ir prirašinėti ndujus na-

• jri tį Tr, j-_ • a* 
valandų kasdiena arlia koletų 
dūmų kas savaite per vist a mo
tos. Ju* gniitv atlikti šį dar
bu labui lengvai be atsitrau
kimo nuo dabartinio jūsų už
siėmimo. Gerus pelnas pui
ku* pakilimai gyvenime. At
sišaukite nuo 10 vai ryte iki 
I I>o piet arba nuo G iki 
vai. vakare, klauskite

ADAM MARKŪNAS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

Rooru 84” Pint Nailonai
Bank Bldg.

" W. Meny* g»r

. Chicago, DI.

9

Geru- i*ostovio4 vietos
9 vai. į diena

Atsišaukite Roscoe Str. 
Cnlifurniu Av®.

22ra ir Fi»k Gatvių

25lh ir Ųuarry Galvių
Coinmonvvealtb Edison

ir

I'Kirtauu Mirų |i<»broliŲ Alektan- 
dru ir Jlinoaiu, Jaaii. |>;>rtnunSl«l i* 
K*h*m *u«>. Tvltių a|>*kr . Junnpoita 

V-i—... ta u,«4u ato*- 
| IMm* fyrano Ku. Ihotim. Mana Jin |>«- 
| ir*. »r b* ka* apio Juo* tinote, prašo*- 
I kitu Muo adroau.

••nKana 4*mW|u 
<l*o tyru Zekloai-i

1*11—*1 Ii M.. Uautavan. UI.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS 

UBMSM
Trin-t~r u cairam* >-artwl« **•« ....... .......... .. 1
r»n w. «m 

T«l MrKJni*? S«ĮOTUm: jUO W. ittt> M.K? Ir W'*«4 |*U)
Vaiaad**: 14 rrt» te > 4iM IK>t:M vakar* X»dil.*mir I iki >1 rrtala 

T«L t į*

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
ISOI TcM tanu Si. 

Kauipu* M lxu«iU JU. 
Telefonu* f’»nnl «tt» > 
Valandų* 1—4 ir * IMI S V-.Uiirt. 
Ilol.lroaljo;

'SIU »• 42wl S4.
Ttlrf.mna. lS«-Kltllrrr 4944

Valandų*: iki 10 Buto-

Co.

REIKALINGOS
MERGAITE IR 'PiTERVH 

DĖL LENGVAIS EAltRJKINIO 
DARBO. TRCMPOB VALAN
DOS ; I7.M' >Kėlh*TlS GERA VRA 
DŽLtl. DARBAS YRA ŠVAROS 
IR l.KStlVAS, TAIPPAT TVRL 
ME VIETOS DKL .MKROAirą 
TARPU H i^rV'ANŽJArs

l’alrtauu broliu HtuniMuvo Hul»y- 
<P>. |>urinaočlo M K*un<> *ub. T«Mly 
pu».. Kartinta* e«r»|., Rarartlkl* kai. 
u)« l-lrnalatt rrtvr^.. BntrfdiM-k. 4’a. 
JI* Ifl*. arba Kaa alau- JI Aisaita, lUu- 
IntK klto pranešt wkMnftu adrusu. 

kl<l*Urm- >Uili>ibt«.
X3H Uilanra, A*r_ <Sth-a«aa. III.

'X

..................................— . ... .■■*«
T»lftf<?t>*» PiiUraaa 4»

S. D. LACHAWICZ
• OtaLor.a. laide.

lu*** M* *>«.aaMa. nrlcu* tnaMMlu *t- 
edaekii •>.<ane«*r*e >.uan. tilĮiaMUaiL
2314 W. 23 PL Chicago, HL

TH C*n*l UBB.

l ..................—

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ICCLMOlb 
Tete/oaM Varaa MS3

Valjodo*: — ( IkJ 11 II m»; 
» po p>*tu iki • *ak- N*d*n»- 
mu nuo 8 iki » raL rakar*

* «

DR. W. A. MAJOR
OFDVTOJA* IR 

UHIKLTU1A*
Oflaaa 1141* MK4o*»n A**

Aitynoa *:•* Iki • Hlrylo — I Ita 
X po plotų — 4.x* Uu 4 X9 *»tar»
N*4*Uomi* nuo 19 Iki 11 i*rytor- į

I
Tel Drorer It41'

Dr, C. Z. Vezelis
ij»rrt vis m:wnsTAs 

Valandų*, ano • ryla Iki » enk.
N<<KUoiiiU t**«nl autorini*

4143 MJ. .VU4EAMJ AVUAIB 
oitl 47-Um Gat««t

--JB8ggJ5g.su-.J. ■ ąg»

t........................ ........................................... ,į

GARDNER& COMPANY 
2024 S. Wabasb Avė.

nūs, taip gi rinkti atikas.
Kadangi riceriieč-ių moterų ir 

.......................................  i ■ menami tarno nerinuida dar
sve<hmų nirzgr-jų, todėl, gal, 
jau (Yicera skyrius tame darbe 
ir pasitik* užįmY.olyje kitu ko

[’UVĮ, ko. '
Malimu butų, kad >m»idarytų

rmkėtŲ. kml vanta* butų n* 
rietus žinunuis knip Amerikoje, 
taip ir Lietuvoje, fui yra
- •M.

Kic:

II

PIRKITE
LiEiuV06 PAra-:-
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CHICAGOJE. ,
L—------------ ------------------- ------------------------------------------------- K

KATAUKEKOS ŠVENTĖS, busiąs areštuotas so-
---------- CIJALISTAS LL0YD.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

. Ketvirtadienis, sausis 8 d„ _______
ftv. Severinas. i Turis atsakyti už kalbas apie

Penktadienis, sausis 9 d..j revoliuciją.
ftv. Julionas, kank. _______

PROTOKOLAS 
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SĄJUNGOS SUSIRINKIMO,

Buvusio gruodžio 28 d„ 1919 m.

PRISIPAŽINO PAŠOVĘS 
POLICMONĄ.

Tai atliko paroliuotas 
Pontiac įstaigos.

iš

Suareštuotas llarry Okon. 
I Jis yra vieno protestantų 

pryčerin Minus.
p,, nrtthvp;

Prisipažinę.
T tarini T»nKr» 

immų Jolui J. .McNauiev ir iš
metęs gatvėn iš automobiliaus. 

Okon jau dukart pnralitio 
reformai orijos* 

pusi tai sv-

ta refor- 
piktadu-

tn> iš Pontiac 
kur laikomi galimi 
Ii jauni piktadiirmi.

Jis tvirtina, jog 
materija jauniems
ritins yra palaimintoji vieta. 
Nes daug jų iš ten jmi pūliuo
jama. Didžiuliui jų ten ne tik 
nepasitaiso, bet dar labjaus 
i<» oksta pikiadariauti. Paro- 
Ji'ioti tiro jaus imasi savo se
no amato — ima piktadari.au- 
ti.

Vidštijinio prokuroro ofiso 
I paskelbta, jog veikiai bus sil- 
anešluotus turtingas Chicagos 

| .4oci jnlistas Williatn Tlross 
j Lloyd.

fjiikrašcių r»‘jx>rtorinms ji
sai prasitarę*, jog Suv. Vals
tijas joigaiiiuanti revoliucijos 
h;mgn. Ir ta n*voliiieijn bu
sianti baisesnė iiž revoliucijas

• Pr-inrmrijrdo ir llncllnio

Llovil tiiip|Mit buvo |Mižy-| 
•nėjęs, jog šalį nuo revoliuci-Į 
jos galį apsaugoti ne dojair- 
tavinuii radikalų, bet sovieti
nė valdžios forma.

Nes, sakė Lloyd. vietoje de
portuoto vieno radikalo tuo
jau* atsiranda šimtas kitų.

Pagaliau* 
jog jis esąs 
jos narys.
’ Chicagoje

Lloyd .pasisakė 
komunistu pnrti

I

Lirhivių Darbininkų Sąjun
gos Chicagos Apskričio susi
rinkimas buvo nedelioj, gruo
džio 28 d., 1919 m., ftv. Jurgio 
parap. salėj, 32-ro pi. ir Au- 
burn avė. Kadangi huvęs pir
mininkas, p. M. Mažeika, buvo 
pereitame susirinkime atsisa
kęs, tai-gi tam susirinkimui iš
rinktas p. B. Andreliunas.

Susirinkimas atidnrvtns su
mahiii. Friilokuiu* iii pmcilo j Ciceru, Iii
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Kų jis pasakoja.

Piktadari< llarry Olson štai 
ka pasakoja njrie savo jinie:-

‘‘Nieko kita aš negaliu jvcl- 
Ž ti. tnn atsitikimnn. Aš jmišo- 

• vinii MeNamee, kuomet ji<- 
l inar? norėjo pristatyti ligo- 

npsirožns automobiliui, 
f koki no važiavau. Savo kiše- 

ninose turėjau du revolveriu. 
Tas įvyko tuojaus ajnplėšus 

I lliigvinniino jnbilicrinę kran- 
hufhivę. -bljujuu. kad policinę, 

utis neatliktų kratos mano 1:1- 
£ šruiiiose.

Lengva apsilenkti

vis dnr snimdi- 
Inėjnmi nidikidai.

——
SUMAŽĖJO GIMIMAI 

CAGOJE.
CHI-

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertam paskelbė, jog 
1919 Mietais Chicagoje gimimui 
sumažėjo 15 nuoš. kaip 1918 
tn.

Suprantama, pirmoje vieto
je kaltinama karė. Paskui, ša
kuma. daug gimusių kūdikių 
neregistruojama, nors už tni 
yra paskirtos bausmės.—
MALLEN PALIUOSUOTAS.

su įstaty- 
Emais.

4‘ Piirolinvimo įstatymai 
lengva apeiti. Užtenka vieno 
karto* per mėnesį pasirodyti 

_ policijai ir viskas gerail
“Antru kartu buvau paro- 

I i uotas praeito sjialių m<-m>- 
S f šio. Nukeliavau j M'ihnettc pas 

savo svainį llolden, jms kurį 
turėjau apsigy*venti. ėmiausi 

V. piktmhiriniiti tuojau* pirmo- 
pkričio savaitėje.

“Nuolat dirbau su savo 13 
draugų. Stovyklą įsisteigėme 
luit Ktrnin viešbutyj. Su tais 

s? ribrais aš susijoižinau būda 
I mos Pontiac’e ir ten išmokau 
'ta visa, ką šiandie turiu. Nes 

jMMrodo, jog čia plėšimai yra 
r. lengvas darbas. Ir galinm imi- 

— X.— ....ciuai^ll luiimr.
“Tai ižjmžįstu todėl, Kad 

t tasai pašovimn*- griaužia mm 
£ sąžinę. Negaliu akių sudėti, 

u* viltie“. k«d mano pa- 
tautag poliemonas pasveiks.”

Bijosi kartuvių.

Tn«at nclnh’is pikladaris 
į be gedo* dar tvirtina, jog jo 
Vi-ųžinė esanti nerami ir norįs, 
S kud pašautos poliemonas jm- 
ferytn.

;-v iaOornminmda jo sąžinė lm- 
Svo visu* įnikus jam piktada- 

riaujant. Tik suminkštėjo 
cUigu tuomet, kuomet pnte- 

o jiolicijos rnnkosnn.
Nori jis, kud jo aukn pos- 

Iv*
Inrti dar jk» kartuvėmis. 
Lsii-odo, jog bausminė įs- 
t piktadarių ne tik nepa- 
, bet juos dai labjaus pn- 

S Jslairs palaikoma 
jiilos’ję irissuu,.

Šnaresį uotus Chicagoje Ra- 
fiiel Mallen. buvęs federalės 
Prekybos komisijos statisti
kas, paliuosuotns parėjus įsa
kymui iš Vnshingtono.

Sakoma, areštavimas 
kęs dėl nesusipratimų.

1'7-

APVOGTA IR SUDEGINTA 
REZIDENCIJA.

I
Cliiccgos priemiestyj I-ake 

Forest vagiliai iškraustė $17,- 
<MM» vertės degtinės iš bran
gintinos McGann’o rezidenci
jos ir pastarųjų sudegino. Nuo
stoliai siekia poros šimtų 
tūkstančių dol. Nes tni buvo 
tikri rūmai.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ.

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St

NORIMA PANAiKINi! PRI
VATINES BANKAS.

Chicagos miesto tarybos 
teisminis komitetas praacžč 
miestu advokatui jiagaminti 
jjrojvktų parėdymui, sulig ku
rio turės but juimiikintos pri
vatinės banko* (niicagoje.

Ateinančiais metais privati
ne.- bankas ims prižiūrėti val
stija .sulig pravesto nesenai 
įstatymo.

Tečiaur. tns nejmtenkina ta- 
rybininky. Perdaug žmonės 
nukent A jo nuo privatinių hnn- 
kų. Jas visai reikia panaikin
tu sako aldcrmnmis Cermnk.

susirinkimo buvo jicrsknitytns 
ir priimtas.

Delegatai pribuvo iš soknn- 
knnrių kuopų:

20 kp.: M. Mažeika, A. Mu- 
rr ika, I’. Mureika, A. Globi*.

25 kp. M. Zizaa, A. Bislis.
29 kp. J. Pahijonas, B.'J. Ja

kaitis, M. L (iurinskaitė.
49 kp. A. Kreneins. I’. Zdnit- 

kus. J. Brazauskns.
57 kp. A. Bnnis. 11. Audreliu- 

ims.
60 kp.: J. Mockus. '
Paskaitų komisijos raportas, 

kurion inėjo p. Pabijonns ir p. 
Jucevičius. P-as Pabijonns pa 
aiškina, kad p. Jucevičius pas 
jį neatsilankė, taip kad jin ne 
žino, ar yrn kas padaryta kau
link paskaitų, ar ne. P-ui Ju 
vėriniui neatsilankius. p. B;s 
lis išdumbi už jj nunirtu, kad 
gerb. kun. prof. Pr. Bučys ap
siima paskaitas laikyti, liet 
kniji tik komisija sužinos apie 
gavimų svetainės, kad jam pra
neštų telefonu, Uii tuomet jis 
galės pasakyti ar bus užimtas 
ant dienos ar ne.

Prie buvusios komisijos dar 
įlarinklas p. A. Mureika. Jie 
rūpinsis gavimu svetainės pa
skaitoms.

Komisijos raportų apie bu
siantį jiiknikų išdavė p. M. 
Mažeika, pranešdamas, kad ne
rijos jau paduotos spaudon ir 
kad jos Ims gatavos apie sau- 
sįo 15 d. Išsiuntinėjimas seri
jų pavesta raštininkui. Toles- 
ria išgarsinimas paties pikni
ko pavesta komisijai ir valdy
bai.

Bnjsirtai iš kuopų dėl pakėli
mo mokesčių, kaip Centro raš
tininkas, ji. A. Kneižis, buvo 
rašęs ir apie prisidėjimų prie 
Inisiančio pikniko,

20-ta kuopa pilnai sutinka su 
mokesčių pakėlimu, serijų ne
galės jmimti pardavinėti, nes 
kuopa taipjiat rengia piknikų 
sn serijomis.

o-: ♦- I-

f rnšiiniiikvs pentalyta In pn 
t i M. L. (i'uriiuduutė. Imi jni 
ntrinlrfh 18 (rifo Vnn- 
didnių, į kuriuos ]‘ntoko: M. 
Ziza*, A. Globia ir J. Fabijo
nas. Didžiuma įtaisų išrinktas 
M. Zizas.

Iždininkas J. A. Globiu pa
likta taJ |wt.«.

IžaIu glnln'-jai: J. Fabijonas 
ir A. Bnnis. Dvamšku vadovu 
grnrh. kun. F.# Kudirka. Knroi#- 
jHindcutu Pr. Zdaiikiir-. Orga- 
nizaturiuin išrinkta- p. M. Ma
žeika ir pavesta jam susižinoti 
su j». Sutkum ir Jucevičium, ar 
jie ajisiims būti organizato
riais. Knygų peržiūrėjimo ko- 
misijon pntoko l‘r. Zdnnkua, A. 
Brencius ir M. Mažeika.

Kitas susirinkimns nutarta 
Inikvti ftv pnrf!Tnxri '

L, MllUilO u., Lb-U 
m.. 2 vai. j>o pietų. Susirinki
mas uždarytas su malda jmr 
susirinkimo |>inniuirikų, B. An- 
drvHunų.

R. Andreiiunas, 
Susirinkimo pirmi- 

įlinkas.
M. L. Gurinskaite, -

Liet. Dnrb. Sąjungos
Apskričio rr.šL

IŠ BRIDGEPORTO.

T D S ‘JA trv» Vnrtpn«Wft<v- 
rinkimas įvyks Mansio S <1., 1920 
iii., t.-y. ketverge, 7:30 vai. va
karo., ftv. Jurgio parap, svet.

Visi nariai yrn kviečiami at- 
silnnkyti, nes metinis mudria* 
kimus. Yrn <lnug dalyku do! 
svuratymo. Atsiveskite ir nau
jų narių.

J. A.

x u
EXTRA

i PRANEŠIMAS. .
I Gerui UnoiM- < iiicnr«»« IH-tn-
1 vtam- lietuvi*

I Dr. G. J. CHERNAUCKAS 
I aklu -veei«ll-»a-. bnlrr* Wr»rilM m

!
»V- M. ImhiI-. M<k. all.laru «11M 
IK> S. HaMml Mrrvl. F<w»-

a tnlnuuia akt. Ir pritaiko akinio^ 
---------------------------------------------------------Ū

PEARL ŪUEEN 
KONCERTINOS

Iplnukos korporacijai tiek ženklina kiek krau
jas knnui, neregulnri? dirbimas kraujo luo- 
jaus parodo reikalinga fižiška pataum, tns 
pats ir su korporacija.

Korporacija užsiimanti sų Telefono biznių, nnt 
kurio publika taip daug vrn pasitikėjus, turi 
turėti užtektinai į pinu k u kad vėliausias pa
taisos butų galimus padaryti. kml visos lini
jos butų gerinusiam stovi j; kad darbininkų 
padėjimas butų vienas iš geriausių, kad ap
sauga Imtų jiems užtikrinta, ir knd visos ki
tos reikalingos pataisos ir įvedimai hutų at 
liekami tuojaus.

gilutis n» kurio mui* jpmuKu* gulimu puuult uu 
pumkiuoti publikai* už duota patarnavimu.

Snlyg dabartinio stovio tik vieniu išvjimns yra 
tai luigšiesnes kainos nž geresni patarnavimo.
Telefono Kompanijn vrn tni Trnstisas publi
kos ant visų įplaukų ir išplaukti padarytų pn- •’ 
tamaujnnt publikai.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

ra

•h X

l'o įvairias kolonijas girdi
si įvairus veikimai, bet iš musų 
kolonijos apie veikimus mažai 
kn- j Inikiaštį parašo, turbut. 
lmresjjondeutų stoka. Pasiro
do, kml brightonparkiečini ne
mažai veikia. Jeigu rastųsi ko- 
rojjondentų, tai pilni laikraš
čiai butų pri rašyti žinių iš mū
sų kolonijos veikimo.

Saldžiausios širdies draugija.

18 BRIGHTON PARK.

Dabar yra parrirt'ntoa Ir rarto- 
lani<>* dauffumos lietuvių, kuria «ra- 
JUa knncarUn* ir angiral rakoman- < 
duojama kaipo r ari auna kon«wtin*' 
padaryta fiunanytoaa Valau Joa* A- 
marike. Maa kalima Ja* parūpinti 
augtto arba tarno toM.

Reikalaukit* katalogu, kurj itatea- 
dlama dykai.

6E0RSI & VITAK MUSIC CO IMO W. 47th NC. UUOMSS 1U.

NEPAPRASTA PROGA
Pcrkontiotna Mioua namu* ir atatautiem* t’nujua. mn »koilnan>« 

pinigu* ant Inlml leno'V IStrrU- Be Jokltj lAka*.'h>.
Pilna* tatarmacljo* j^ilimn. rauti kn* Ptrrandln:) nen ?:M raL 

rak. Iki * vai. ,ak.. Ih-. uJricio parapijinėj* aveLuln-J*. prie >5ro pine* 
Ir Aubum av«nu*. arba pa* Bendrovė* valdyb*.

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan A&sociation

Jurai* ZakA*. Pinu.. P. n*llulU Ita-U R. S.-kl.xiK IWin. 
3*37 t'ulon Avtnor 82*1 So. Halalcd St. *438 Anbum A,cwuc.

- — - ■ 1 ■ ■ ■ • - ■ - A

fti draugija sutveria ant gry
nai katalikiškų "pamatų, bot 
tarpe avių randasi ir vilkų. 
Viename susirinkime pasigir
do vieno IuiIshs, kml dr-ja pa
aukautų dvi laisvamanių var
po.

Iš L. D. S. kp. veikimo.

Pagirtina, knd L. D. S. 57-ta 
kuojia pradėjo traukti darbi
ninkus prie suri|iratimo. Kuo- 
jmi įsteigė vakarinius kursus, 
kur mokytojauja p. Ig. Saka
lauskas. Kiek patyrinu, žmo
nės jo mokinimu yra laimi už
ganėdinti.

Iš vyčių dirvos.

Iš laikraščių jmtėniijau, kad 
L. V. 36 kp. yra jiasižymėjusi 
veikime. Pastaruoju tarpu iš 
kai-kurių šaltinių teko sužinoti, 
knd nesenai j»ri«*Š vyčius susi
tvėrė koks ten “Bimhoa rate
liu,” kurio neva konstitucija 
parodo, kad du kartu j savaitę 
eis ižpažintieiL. (Čia yra kokia 
nors klaida. Ilrd.). “Bimbos 
ratelio’’ nariai bijosi per jia- 
kyičjimų priiuaujju am abiejų 
kelių. Jiems maloniau gumą 
kramtyti. Niekados nemariau, 
kad klausytų Evangelijos,' o 
jau aj’i“ pamokslo klausimą 
nėra ką ir kalyti. Eidami dar
gi vienas kitam ]jaaakoja. kad 
už kleb. dauginu žiną, o čia ne. 
moka paskaityti nė ant nuddn 
knygos. Žinomu, ne visi taip 
doro.

Didesnė dali;, giedorių yra 
perų tėvų vaikai, ypač linksma, 
kad nn» turime gerą vargoni
ninką, kuris chorą gerai veda. 
Bet randasi chore asmenų, ku
rie, nepriklausydami prie kuo- 
pos, įvairiomis jirieinotiėmis 
bando kenkti vyčiams. Jau ne- 
■viri ittfiTMmH T Vv.

'O* ♦ <—

čių kuopą, liet vis nahagams 
nejm^kdavu.

itabar, kaip girdisi, musų 
pmdaisvamanėliai nori išvilio
ti giesmininkes, o paskui suar
dyti vyčių kuoj*ą, ih-s lai.-tuiua- 
niai nejmkončia tų, 
dol tautos ir Bnž

V.V.V.%B.%V.%W.W.%V.\%VAV^V.V.W.Vi
I •

s Pinigus Lietuvon
ss■r
i
S

l

GALIMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už $5.00'
t. y. 20 auksinių už kiekvieną doiierj.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Palis Kontrclhionte.
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėt persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antraŠa to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
C ai paduok savo aišku antraŠa. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 

iekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsim* Lietuvon 20 aukcinų
H

iį■■■i

<................... >

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 5C5B

%
10/1 T*___________ a. Ci BA
ix-w įiemuni »jl., • juosiami, įviasE.

C
KtiOjMt nuUitim nu imt- 

kescius ir prisidės prie pikni
ko.

29-ta kuopa sutiuka au mo
kesčiui# ir prisidės prie pikni
ko.

Kuopos 49-ta ir 57-ta taippat 
sutinka sn mokesčiais ir prisi
dės prif* pikniko.

GO-ta kuojai nori žinoti, ku
kiam tikslui šis piknikas yra 
rengiamas. Kaslink pakėlimo 
mokesčių skaito, kad tai ne su
lig konstitucijos daroma.

Iš visų raportų pasirodė, 
kad didžiuma kuopų pritaria 
jiakėliiuui mokesčių. P as M. 
Mažeika laimi plačiai kslla-jo 
apie K rikščionių Demokratų 
tnnotin*. Kiti vi« »vwr«tvin*i 
palikta metiniam susirinkimui, 
o eita prie rinkimo valdybos. 
Perstatyta j kandidatus ant 
pinuininko: A. Krentu*, R. 
Andreiiunas ir A. Mureika. 
Pirmininku dauguma balsų iš
rinktas A. Krenciu.*. Jo pagvl- 
bimokas—A, Mureika, antru 
jiagelbininkū—-R. Aiidrcliuuas.

4

MIESTO DARBININKAI 
NEGAUS DIDESNIŲ 

ALGŲ.

pIDŽIAUSU ĮIETUYlSKŠ KRAUTUVE ĮĮHICAfiOJE

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame oi taniausią kainą, kur kitur taip neganu. 

Mašinėlių laiSkama drukuoti ir ofiso darbams yra naujan-

Miesto tarybos finansinis 
komitetas, nusprendė nejudi 
dinti šįmet algų miestiniams 

KARĖS TAUPY- darbininkams. Miestas, sako.
AKHHLKLTU8 W.3.8.). ir taip perdaug turi išlaidų.

no* mausM. ui/r--—- ^-vauua evaruuaiua, uouua, ui mili
niu# ir deimantiniu*; grtnaionu* lietuviškais rekordais ir 
koncertinių gerianaių, a nr atakų rua'iškų ir prūsišką išdir- 
byr?ėj. Balslsihų, chorų jr knHę tft r-ild- Die-
bame riaukiu* ženkliu draU|Q*»tėnu, laušimo laikrodžiu* ir- 
Buuakališku* instrumentu* atsakančiai

' Steponas P. Kadavski
‘<632 So- ASHLAND A VĖL, CHICAGO. ILL.
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