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Ukraina paduoda taikos saly 
gas bolševikams

Austrija jungiasi su Čeko
Slovakija

Admirolas Sims išrodo karės 
laivyno klaidas.

AUGŠČIAUSIOJI TARYBA 
TURI VARGO SU 

LENKAIS.

ANGLIJA SIUNČIA KARĖS 
LAIVUS I JUODĄSIAS 

JŪRES.

u m

Sako, nori apsaugota savo 
žmones.

Prohibicijos Kiaušio įas
Augščiausiam Teisme

SUV. VAL. KARIUOMENĖ UKRAINA SIŲLO TAIKĄ 
ATŠAUKIAMA Ifi BOLŠEVIKAMS

SIBERIJ0S. ------------
Paskelbta taikos sąlygos.

Negražioj šviesoj nušviečia
mas Kolčakas. Variava. sausio 20.—Lvovo 

j laikraščiai praneša, jog l’krai- 
Vladivostokas, sausio 11 (lšlnos vyriausyta paskelbė tai- 

nngl. Įnik r aš. korespondento 
pranešimo).—Suv. Valstijų ka
riuomenė atšaukiama iš Sibe- 
rijor. ?.vmi jn? dali, ii -tan jan 
iškeliavo į Filipinų sala*. Už 
inėm*>io, kito Siherijoje neliks 
nei vieno kareivio.

«*»»» tnlkin-nką, tnip A.mc- 
rikn« tikslas n*«aui»*km* Kita- 
rijoje. Kolčako valdžia griuvo.

, kos sąlyga*- bolševikam* su 
tikslu baigti pragaištingą ka-
I\‘-

1 Ukrainai rav.» mmIvuimu* <1*.
da: Imlševikni turi pri|Mižintt karės metu buvo palaikoma 
Ukrainai nepriklausomybę ii betvarkė ir npgeistina politl 
atšaukti aavo armiją iš ITcrai- ka, jei admirolui veikimu* bu

. nos teritorijų. vo trukdoma.’*.

nnto komitetui kari-.* laivyno paskelbta, jog iiugščiailsioji 
reikalais tomis dienomis adini- talkininkų |aryta .turinti daug 
rolas Sims iš|amakojo, kaip nesmagumu dcl lenkų vyriau- 
kan^s pradžioje karės laivyno jsyd>.s nepaklusnumo. 
dejMirtauieiitn.- Inikdę- visokį 
veikimą x t atstijų Imvynui 
Europos vandenyse, kokia hu
nu lietvarkė ir didelis neprlsi- 
ruošimas karta, kuomet laivy
nui prisiėjo veikti prieš prieši
ninką.

Admirolui Sims, kur# karės 
metu vadovavo S. Valstijų lai
vynui tCuropoa vandenyse, vi
sas laikas iš \Vashingtono bu
vo trukdomas bendras veiki
mas Anglija. Buvo sakoma.; 
jok nereik perdaug snaurt:hti i 
mi Angliju, su kuriąjn gili pri
sieisią karianti lygia*; kuip su 
Vokietija.

Admirolo nupasakojimai pa
kėlė nepaprastą sensaciją. Se
nato komitetas nn*pr»indi‘ nuo
dugniai ištirti, kml yra «u kn- 
nis depsriajuentn. ė*? 1

1
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... I km npslkismtn rAmzTrfbnti Miltn* flvonhiki . TAvn^ nnskvre Kv

Ukrainai leidžia bolševikų
partijai gyvauti Ukrainoje.

I
tati rusmns, varė tik mtrigas. 
Tos intrigos daugiausia buvo 
atkreipto^ jirii?š amerikoniškos 
karinomenta vadą gen. Grnve*.

Kodai atšaukiama kariuomenė.

Amerikoniška kariuomenė 
atšaukiama iš Sitarijo*, ne? 
nrjmvyko ekapedirijo* Gf eks
pedicija nepavyko todėl, kad 
talkininkai čia nebuvo nustatę 
definityvta politikos.

Talkininkų kariuomenės va
dai norėjo Kolčako valdžiai 
pagelbėti vientik su durtuvai*. 
Tan žygiu traukė ir ameriko
nu*. Mėgino amerikoniškų ka
riuomenę pavartoti savo tik
rinius, nors gerai matė, ked 
Kolčako valdžia neverta parė
mimo. ♦

Amerikonai atsisakė būt 
*~ ■» ta»wli »■! lr»IwCT»>* V** Vn.L.1 —---- ---- - . _ .----- .

knmpnnija neturėjo pasekmių.

Japonų yra dešimtys 
tnkstanftiu

i

i kai nerikesintų pagrobti šalies 
! valdžios.

AUSTRIJA KIŠASI SU ČE
KAIS SLOVAKAIS.

Berlynas, sausio 20. — Laik
raščio Frnnkfurter Zritung 
korespondentas iš Vienom pra
neša, jog Austrija padnrinri 

Į sąjungą *t| Čeko-Slovakijo.
Austrijos premjeras Dr. 

Kari Renner pranežę* naci jo
nulio suririnkimo užsienių rei
kalų komitetui, kad Pragoję 
Austrija ku Čeko-Slovnkijn jmi- 

I f virt taurios tandro užpuolimo 
ir apriginimo santarvę.

Stockholmaa. sausio 20.—No 
pertolinusia nuo Nidingvu švi- 
turio užplnukė nnt uolos, pra-

PROHIBICUAI REIKAL«r. 1 
GAS ŽMONIŲ PRIE 

LANKUMAS.

Prieštalinninė sąjunga turi ~- 
veikti

PAKELIA KOVĄ PRIEŠ J 
PROHIBICIJOS AMEND 

MENTĄ.

Londonas, .sausio 20.—Angli
jos vyriausybės įsakymu keli 

■ Anglijos karias laivai iš Mal
tos jmsiųslii į Juodąsias jūres.

Sakonin. tas daroma su tik
slu apsaugoti pietinėj Rusijoj 
Anglijo* pavaldinius ir reika
lus.

AugšėiaušĮiiji taryba paskyrė; 
Lenkijai laikinus rubežius ir 
įsakė nep€-r»»iti tų rūbelių. 
Teeinu* lenkui neklauso. Jie 
užiminėju svetimns teritori-1 
jns, ie»kodini ii savo istorinių 
rutažių.

Galima* daiktas, kad už tai 
lenkams bus atsakyta ]«igelba. 
jei juos užpuls bolševikai.

PASKELBTA PANAIKINTI 
TERORĄ.

Londonas, sausio 20. — Iš 
M n.-k v o* pranešama, jog aną 
diehą bolševikų valdžia pas
kelbė proklenuifiją j visu* |<>. 
kalius sovietus, įsakydama vi
sur perinau) ti aštriausią Imun
inę — gtnonių šaudymą (rau
donąjį ramrn t.

Prolc leninei joj? sakoma, jog
bolšerikų priešininkai nugalėti 

A a>a ® '|--------------------- ---------------- a-------- n

r

Rymas, saurio 2U. — Suv.,
al<tiūi niimtmlui Hansai*,

Aventasis Tėvas paskyrė Av.
Grignliaus Didžiojo kryžių mi- 
litarinės klesė*.
-----------------------------------------------

TIK TAIKA GALI SUNAI-
KINTI BOLŠEVIKUS.

Anglija, matyt, linksta jau 
taikon.

Paryžius, gausio 20. — Kol
čako valdžia sugriuvo. Deni- 
kinus nugalėtas. Yudcnir at
gal atmuštas. Po neužginčija
mų laimėjimų visuose fron
tuose. bolševikinė Rusija šian
die turi vilties sulaukti tai
kos nuo talkininkų. Ir talki
ninkai, atrodo, ium nrtintieK t<u 
bolševikais.

Andai augščiausioji talki-
,. . , . ninku larvba čia nutarė pa-
kiuro ir nuskendo am«>i ikoms-__JU-L* li.«— j. r. -

~ garlaiviu Marona. Rn lai-

Rhode Island valstija atsisako 
jį pripažinti.

BUVĘS KAIZERIS TEGU 
PATS PASIDUODA.

Taip nori olandai.

Brusselis, -aiisio 20.—Olnn-
<lijo* vyriausyliė gavo tnlki- 
ninkų reikalavimą išduoti bu- 

: ra*j kaizerį.
Atadnai yra iniuiuiiia. jog 

'Olandija neišduos b. kaizerio. į 
Bet. rasi. suko, olandam* pn- 
vyk* b. kaizerį jierknltati, 
idant jis |mts |Hi*iduotų talki- 
ninkamu

DEPORTUOTI RADIKALAI
JAU RUSIJOJE.

New York, sausio -d.—J vai
rių tikėjimų dvasiškių <in me
tiniam subrinkime kalbėjo fe- - 
dundės prohibirijo* įiykinimo 
komisijonierins K ramer.

Jis pažymėjo, jog probibiei- ■ 
jo* įvedimas priklauso nuo pa-1 
ėios visuomenės. Vyriausybė 
ta> visuomenės paramos negali 
įvesti jokio įstatymo.

Priešsaliuninės sąjunga* 
Nrw Yorku valstijoj pirminio- ? 

•ka* Anderson pasakė, jog są- į 
jungu nuolat turi veikti politi- I 

ikojr ir prižiūrėti, kad į aug- ’ 
Slėsniuosius šalies or vgktijo* 
valdininkus nepatektų "šlapie- į 
ji” žmonė.*. Ne* tie kartais ga- . 
Ii jiroliibicijos ninendmcntą ąt. J 
Saukti arta prnnateyti.

Dvariškių -uririnkimą su- j 
Įšaukė PriritaaliuniDė sąjunga. į 
'Suririnkiman buvo kviečinmaa j 
‘ir vietos Arkivvskupas Įdavęs. į 
t <* * ** • JPastarasis jmkvietimo nepyi- 
.•’tnė. Atsiprašydama* požymė.

Washmgton. sausio 2U. —Į 
Aukščiausia* šalies teisnias 
Rhode Islund valstijai leido 
užvesti bylų- prieš aštuoniolik
tąjį’ prohibicijąs nmvndmentų 
-u tikslu jiatirti to aincnthnen- 
to pdatymiškumą ir n r ji* tu-l 
ri būt Imtinai įvestu* paminė-’ 
toj valstijoj.

Bylą užvesti leido nugšrinu- 
siojo teismo teisėjas pirminin
ko* \Vhite ta jokių komenta- 

irių. Nepaskirta nei diena iš- 
klausyti valstijos argumentų. 
Reiškia, kad valstija tur«> pro
gų* gerai prisirengti prie ar
gumentų.

Bylu* prieš amviuhnentą jut . 
reikalavo Rluair Iriand vatai- 
jog gimeralis prokuroras, kuo
met to* valstijos legislat ura 
utrisakė ratifikuoti amendmt*n- 
tą ir ii|M*akė jį pripažinti sa
vo valstijoje. \

daugeli* j vairių pdaU 
ntp i>ravrdaniM šalyje, {staty
mai žmonių pildomi ir i juo* 
neatkreipiama nepaprastos da
mos. Tai kodėl čin dabar į pro- 
liihicijos įstatymą turėtų hut 
atkreiptu tokia tnikšininga ir 
nepaprasta doma. Jei kurią 
įstatymas jiaskelbtas. jis turi 
būt pildytinas be jokią spėri- 
jalių tom tikslui susirinkimą 
ir paminėjimų.

i

visuose frontuose, todėl nesa
ma reikalo tolesniai pa varini i 
sušaudymą bausmę, išėmus ne. 
|Mp rast uosio' atsitikimus.

Ra udon'astairrvras ię v»4 -tu
rėtų hut ntnaujintas, jei tal
kininkai atnaujintų ginkluotą 
įsimaišymą Kurijoje.

savo armija ėjo ant Petrogra
do, Anglijos karės laivynas 
žadėjo pageltą Muo jūrių šo- 
no. Te«’iaus tas nejiavyko.

Bolševikui ligšiol nusilnuu'* 
dantis tik prieš Pabaltijo* res
publikas E>lociją. Latviją ir 
Lietuvą. Šitos šalys, negaudn- 
inos nuo talkininkų pageltas, 
jNičio* vienos pnliuosavn savo 
teritori jaH n no bolševikų.

Pasekmėje, kuomet Pabalti-* 
jai ligšiol nesulauktas nuo 
talkininkų jiripažiuiina*, Ea- 
tonija pirniutinė stojo tary- 
tasnu su bolševikai*. Aiandie 
ratų fronte muštai pertraukti. 
IJetiivn ir gi jnu nesiknujn su 
taiševikni*. Tik viena Ijfitvija 
tliir su lenkų pagelta knujari, 
norėdama lx»lševikus išmušti iš j 
LrtgnJijo*.

Kas bua lobaus.

Dolšeritai savo prieainin- 
ku* mitruškinv visai* frontai* 
ir Šiandie yra hidmčs, kad }><•

Tenjoki sausio 20.—Dejior- 
tiivta iŠ Suv. Valstijų 249 ra
dikalai garlaiviu Bufurd pri
statyti Suomijai ir j»or čia 
pataisti talfterttrinėn RficTTūm

Anareliistė Goklinan sakėri, 
jogei jinai neužilgo mananti 
grįžti Amerikon.

tas neįvyktų, prisiei* talkinin
kam^ patiem* pirmutiniam* 
tas jaunas respublika* pripa
žinti savistoviomis.

Kitaip ir Imt negalys.

Viskas iš Londono.

Amerika patyrė, jog talki-

kongreso pravestas prolii biri- 
jirita ainendmenta* yra uturpa- 
torinis, nekunstitncijinis ir ta 
jokioj reikšmės. Norima priro
dyti. jog prohibicijos klausi
ma,. priguli kiekvienai valsti
jai atskyrium sulig jų noro.

Ohio valstija darbuojasi pro- 
liibicijos amendmento klausi
mą paduoti savo piliečių refe
rendumui.

PATEISINA LENKUS UŽ 
SKERDYNES ŽYDŲ.

4'

ANGLAI KAUJASI SU INDI
JOS SUKILĖLIAIS.

, niūkų pnremSnmi rusų gene-, 
i rotai yra monarvhistai, Rh<I 
(jie kariauja *u tikslu utgai- 
Jrinti Rusijoje griunurią mo- 
I nMreliiją ir išnaujo pavergti j 

nuo Rusijos atskilusia^ tautas.
Amerika ;*ti priešinga tai 

šėrikam*. Bet priešinga ne 
įtaip, kad Rusijoje vietoje 
talševikų turėtų būt itannjo 
iitsiatydintas sugriautas rok-' 
ta*. Amerika nori leisti |>a- 

■ tiems rusam* n|>*pręsti *uvo 
likimą. Kuomet Rusijai negru- 
moe. nionarchtaų pavąjns, su- 

(aiHprėjf rurai imtys ta sveti- 
' mus pagelta* padarys galą 
' talševikiznmi.

. poAnromis dicnoiniis lMU, \ ijniuj. Surinko faktu*,
savo skmtimgaa armijas at- matyt, tuo jsitikinimu persiė- Ain,>rik<m |f 1MlA(,|k-.

......J M-L-u.... v — u_. jr jxm(|otws jej premje- n r(

Sulig nųinrlo. lenkai nužn- 
ilę 252 žydu. Itaugiauria ii dai 

ų kuom«’t 
lenkai užėmę tąxmie*tą. I.«n- 
kni •žydus yM>r*>*kinja ir 1*nvk«- 
tuoja.

Po visų tų fuktų komisija 
nažvmi. įnv už tas skerdynes 
negalimn lenkų kaltinti, kaipo 
tautos. 1x*nkija jauna respubli
ka. Sako, reikia jai atleisti.* 
Aleityje ji žydams husinnti < 
teisinga.

Sako, kaipo tautos negalima 
kaltinti.

Paneiami dideli nuostoliai.

Londonas, sausio 20. — čia 
apturėta žinių, kad praeitą sa-New York, sausio 20.- Ki- 

tuomet prieš lenkiu juikilo 
InikAnuu, knd jie žudą uydus. 
Kad pasiteisinti prieš pasaulį.

vaitą šiaurvakariniai* Indijos 
parutažiaifi anglų kariuom-eė 
turėjusi kiaurų susi rėminis.4 n 
sukilėliais indėnais.

Sukilėliui indėnai briovėai 4 
________ __Siauri uote nuo 

< ioj Lenkijoj ištirti ekęnlynrs' Ąhnai Dnngiiai juos sulaikė 
žydų. mngini. Prasidėjo žiauru* mtt.

Suv. Valstijos pnekyrė komi
siją. Kouiirija npkeiiard visą 
Išakiją. Buvo ir lenkų užiir-

Surinko faktu*. :

ui-u*- A- r» <•'OMMCMMM UIUIMMIf JMinijan. 
nutarimo rašte taryha pažymė
jo. jog tas daroma dėl žmo
niškumo. nt* milijonai Kurijos 
žmonių badauja. Sako, reikta 
tumH žmonėms pagelbėti, pa
naikinti blokadą.

Kas per jMirfaruojn du mė
nrašti studijavo rinvi Rurijo- 
jc. ta* fino, jog panaikinimas 
blokados nieko liendn neturi 
»u žmoniškumo principai*. Y- 
rn fnktns. jog talkininkai dėjo 
visa* pastanga* sutraškinti

'tuometini* lenkų premjera* 
Pndereąski fiasiųlė S. Valsti
jom* paskirti komisiją ir i»«- Mali«nd šalį.

vu žuvo 49 žmonės įgulos,

rijonieriškn. Ta valdžin, vieto-
Taiko* konferenrijoje buvo je demokratėti, nuolat aršijo ir 

skleiilė baisų terorą tarpe gy
ventojų.

Kolčako valdžia ištroškusiu* 
taigos gyventojus su žiauria 
prievarta imdavo knrelvimiti. 
Paimtuosius aprūdydavo angių 
unifurmonii* ir varydavo fron-

Visokie renkcijonieriai gene- bolševikas. Kuomet gi ta.* ne
mini ir ntamanai visoj Sibcri- pnvvko. reikia imties kitokių 
Įnį ėmė terortamll gyvcntolti*. 
Pastarieji pakėlė trukšmą.

Vietomis įvyko tuikiliunti. 
Vietoje kokių nor<, reformų.

sutarta talkininkams paaiąidi 
Siberijtm tik jm kelis tukstan 
ėiu* kareivių.

To sutarimo įniktai Anglija. 
Pranciucija ir Suv. Valstijos. 
Bet Jnjsmija Sitarijon prisiun
tė dešimtiM tūkstančiu karei
vių. riisiuntė augšl«!Mt| įauga 
gvm rolą. Ai* parinkta* vyriau- 
riuoju vadu.

Th generolo mdodžvdmiil 
nenorėjo pasiduoti nmerikonų 
vada*. Tad prieš šitą imtai

;-*k!etati intrigos <n tikrin pra-Į 

šalinti. ė. ’ *
Amerikoniška kariuomenė 

iivn pariąMk čia saugoti ka
res medžiagą ir Sitarijo.* gele
žinkeli. Bet japonų vada* rvi-i ta —------------ ▼ ---------

' lalavo, kad am*riktm«l eitų'vnač >ponatns. ta?i nepatiko 
«aulic« •» bolševikais.

Kolčako teroras.

I

žmonėm*

Bolševikai kontroliuoja Rasi-
Ją

Niekas negali pasakyti, kad 
šiandie bolševikai Indų nuu

suk* prieš Pabalti ją. Yru Imi-į 
rnės, kad t”"n>et visos Palml- 
iijos re*publiko* stos 1 n rytas-1 
nu *u tata-vikiua.* J

Pirmiau talkininkai tomsį 
taryboms Imto priešingi. Ti-į 
h*tnri, knd l>uyuri(ji euro lai
kų generolai įveiks bolševikus. 
Bej mmet datai tn* lukeria- 

Ueirviftą Pąkąlftj'“; 
I respiihlikoa negali nieko ilgiau

Koi

vė tik terorir.r.ią. ,M.w<nr .nur- Hnui
Tokią valdžią nebuvo galima Huni snaioi gnnizavę. 

remti. Ir amerikonai atsi.Mikė .1 
tą daryti. Talkininkų vadam*.,

vaJcffi* matavo

Amerikoniško ^.kariuomene 
atšaukiama. Talkininkams
tnųgslįš --- visi
tprrnai čia kaitri*. Bet jie tu-

Be! n® 
k ta pripažinti, kad jie šinnd^ 
valdo jau kuone viaą Rurijtį 

BoUerikai per tris pasta- 
ruošiu* mėnesius nugalėjo vi
ens savo vidujinius priešiniu- 
frrjr p;? "ir,ir,
gausta pnevlba davė talkinin- 

ir sn

i '!’’'rtr
i

šis.
Indėnai, suprantama, buvo 

įveikti po ilgo kruvino «u«It*j 
mimo. Pasekmės pnsihoiridi- 
nos.

Angiai panešė dilelius nuo
stolius. Užmuštų ir sužeistu 
skaitliu* siekia 383. šiitam 
skaitliuje 8 ofirierni žuvę ir 12 

j kilų sužruda;
į Iš sukilėlių pueėa 1>M) žmo- 
į nių užmušta ir daugiau 200 mi- 
j Žeista.

me 
ras IJoyd George pats suma
nė' pnnaikinti blokadą Kuri- 
jo*. Ir nors huię* premjeras . ... .... . .
( leinenrcHu nstnai priešinosi, J
Anglijos premjeras gavo vir-; 
šų. ..

Pirm to nuotikio Izmdono 
spauda buvo pnkėhlri didį 

nmju Anglijo* reikalams Aai- 
įlta*irtaė, kad Anglijo* 
Janis ten n< •nriin didelio 

u*. Tik tuo trukšmu 
tn imsimoainias inti

TURKAI “PADARĘ” KLAI 
DĄ.

vfžKtaJ MiufVnnimus 
o prjfštaiąfcafc. IX A 
‘ta

Paryžius. sausio 20. — Čia 
gauta turinys sultano kalta* 
atidarant andai turkų purta- 
menlą Konriantinopolyj.

Kaltata^Žtrp kitako paž£-

tmoiAtiitajuh.š.. - kad kinti ai
0j frtanhj: į ta
oi mhii Mip. liLiip jiiUmirr&ri

- r—. «r42r tarai TmuvuKŲ rpsuta nepatm-•
i-lmas nedaryti! ‘AriMrfo? ps-'k^tn, kad ’eidžhsia ntidary !, 
jtiem< talkininkam* Gi kodlt^ Kurijos rūbelius.

. i.
t

kai. Artai, kuom#

blokuoti Rusiją. Atsiek- 
Tas.

tui, kad Leidžiasi^ zHdnry 
Kurijos mtažiu*.
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Lietuvos Laisves 
Bonų Reikale.

Pėtnyėioje 16 sausio 7:3<) va
karo Šv. Jurgio mokyklos sve
tainėje buvo posėdis to komi
teto. kurį Katalikų 
paskyrė Lietuvos 
tonams pardavinėti, 
atidarė kun. M. Krušos,

Vienybė 
Laisvės 
Posėdį 

nes
p. Dargiu nrpribuvo. Nepri* 

n titfsi ti lAullttfiu

lian te« pmdtotae pH*elanin<mni ’ 
pardavimui bus reikalinga, 
b) vesti visų pajamų ir fakti
niai daromų išlaidų atskaitų 
ir jų pristatyti drauge su pa
teisinamaisiais dokumentais 
Finansų l*rekybos ir Pramo
nės Ministerijai.

4. Leidžiamųjų Lietuvos 
Valdžios tonų terminas turi 
buti nti lruni|M>snis knip de
šimtis metų.

5. Lietuvos Vaistytos tonai 
parduodami gyvais pinigais, 
tot leidžiama mokėti ir Jung
tinių Valstijų tondsais, kurie 
reikia realizuoti, kad vaikiau 
įgijus gj vus pinigus.

6. Jei Amerikos Lietuviai
’ i įmanytų ir Tahhsknf prmlčtiy 
organizuoti praktiškų ir rea
linę pagolbų Lietuvai. Misija 
iš surinktų nž parduotuosius 
bonus pinigų gali tam daly
kui kredituoti.

7. Misijai pavedama sueiti 
su Lietuvos Prekvbog Ben
drove Bostone į nauj^ sutar- 
tį, pavedant jai Lietuvos bo
nų dalį, kaip jos buvo *>utarta 
su l‘r<>kyhos ir Pramonės 
nisteriu Šimkum, arba ir 
sai likviduoti tų sutartį, 
gn ras reikalingu.

Paskui kun. Vaičiūnas išda
vė nijsutų iš |Misiknlbėjiu)o su 
tautininkų partijų atstovais. 
Raportu iMisnkė tų visa, kas pn 
rašytu ‘•Drauge" «ubatos nu- 
maryie 17 sausiu 1920 motu 
*trai}>siiyje "Bonų Parduvinė- 
jimas" (N. 14). čia nėra rei
kalo dabar Iitknrtoti tuos jmi- 
čins daigius.

Po to ėjo ru)»urtai iš iitski. 
nj kolonijų. Pnrirodė. kad šv. 
Jurgio parapijoje dar nesnsi- 
tvėrė stotis, šv. Kryžiaus pa
lupi joj*- (Tovvn of I^ake) susi-

Mi- 
vi- 

jei-

ANGELAI.

buvo taip-gi nei p. Baltutis, 
Ik! jis atsiuntė pereito (tose- 
džio protokolų.

Pirmiausiai ta|s» apsvursty-
• ta pirmininko n sekretui imis 
{ ligų. Sutarta, kari vice-pirmi- 

ninkas kun. M. Krušas pildys 
pinniainko priedermes tirt, kol 

f los išgijęs praneš, kmi ji.- pul.- 
r jau gali jas pildyti. Taip pšri 
Į sekretoriaus priedermę* pildys 
i knn. Alimvyčiua iki kol p. Bal- 

tntL pisisakys ęsųs -veikus.
i į Bendrąjį abiejų srovių ko. 

r mitetų dėl Lietuvos luiisvės 
Paskolos pardavimo įgaliotas 
yrn vaikščioti kun. Bučy.-. kol 
p. Baltutis išgis.

Tu|>o perakaitytuB piir-iųstn 
sis pereito posėdžio protokolini 
ir tapo pažymėta, knd jame 
tautinitikai-litorului yra pava
dinti “tautininkuis-radika-

. litis", nors nei jie patys >nvc 
: taip nevadina, nei (jervitanic 
IpOMsiyje niekus to vardo neiš

tarė. Protokole tai|>-gi nebu
vo paminėta, kmi tapo išrink- 

F-^i susižinoti su kitu partija 
pp. Dargi.-, P. Baltutis ir 
1. Yluki.-. Klausiniai, kuriuos 
pm*itii-is |H»Milis buvo sutn- 
ręs siųsti j Finansinę Misijų, 
prulukolt' skamba kitaip, negu 
posėdžiu sutarta. Kadanui 
protokolo autoriaus nebuvo 
(10.54*1 yje 16 .-aii*in. todėl tą 

J (KOtokolą sutarta atidėti ap 
tvarstyti iki busiančiam 
rinknnui.

Tolimi.- tapo sutarta į Ko- 
mitalo protokolus įtraukti ącp- iaU#i0) 1K^.džio.'

Ml-

tvėrė stotis, nurašė Į New 
Yorkų guvu jgnjiojimus ir kn- 
tų knygutes. Astuoni veikėjai 
jau pardavinėju tonus. Dievo 
Apveizdos parapijoje (18-tos 
gatvės) jau yrn komitetas tot 
jin j N»*w Turkų dar nerašė. 
Prie to komiteto prisideda vi
sos vielinės draugijos.

Iš šito raporto kilu klausi 
iiuis nr priimti tnutiuinkų <>r- 
gani%u<*ijų atstovus, kaipo to
kius, jai jis norės įeiti i Ka
talikų Vienybė* sudarytąsias 
-tolis. Dukueijoiu* tajai pasa
kytu. kud lenui kur katalikų 
ir tautininkų bendru stotis *it- 
.-idnrė prieš 15 -ausiu, ji turi 
ir liktis. Bet naujų bendrų sto
rių nedaryti, na tnt hutų 
priešingu sutarčiai įvykusiai 
13 sausio. Smulkesnius iš to iš
einančiu.- kĮuiiaiinus išriša po
li slotig nnt vietos saro ko 
milcta |»oitčdyje.

Aušros Vartų parapijoje 
MI? .4 u* im Minint w 
jj dnr nepradėjo nieko veikti.

šv. Mykolo putnpijojv JI* 
stotis ir veikia, tot tonų (>ar- 
tlavinėjimo pradžią utidėjo i- 
ki suimtai, nes norėjo gauti 
paaiškinimų iš jėtnyėios (16

(Tų»a). galima gauti ir ii Senojo į du-
Angelą, ir TlkėjUmu /“*>’"»•••’ J<>rw'“

. jus rašo: * Nes intbo angelas 
Didžiausias ir tikriausius yra risuomvt su jnmi.s" (liur. 

angehj patarnavimas žmo- 6, 6). Tie žodžiai rodo, jog 
nėjus yra tikėjimo reikaluose, i pranašas tikėjo, kad prie kiek- 

PrirengdanuLs Izajų pranašo vieno žmogaus viųuone t yru 
darbams vienos Serapinas at- angelas, 
lėkė turėdamos degančių žari
jų rankose, kurių buvo ruplė- čfog Tėvai uoliai 
mis paėmęs nuo altoriaus, ir 
tųjų unglimj apvalė Ixajo lie- 
žiuvį, kad skelbtų Dievo np- 
reikštųsias tiesas. (Ix. 6, 6. 7)

Angelu* Gabriclnu prana
šui Danieliui į atsake kiek lai
ko perei« nuo žydų sugrįžimo 
is UubUuUu vriį,4jMs »UI iwis-j 
tni atvykstant (Dnn. 9. 20-27) 
Tas jiatg Gabrielius Etebietai 
apreiškė, kmi ji sena būdama 
IiagimdvR Jonų Krikštytųjų 
(Lur 1. 13), ir Marijai, kad 
ji ta|>s V. Jėzaus motina 
(Luc. 1, 30). Angelų pulkai 
giedojo V. Jėzui užgimus ir 
pranešė tų linksmų žinių pie
menims (Luc. 2, 10-14). An
gelas stiprinu V. Jėzų nuliu- 
ilusį alyvų dariu* (Luc. 22. 
43). Angi*lai jmtarnavo V. Jė
zui atsikėlus iš numiruaių 
(Lur. 24. 4, Mat. 28, 2). An
gelai pribuvo ir užžengiu Iš
ganytojui j dangų (Act. 1, 10).

Būdami grynomis dvasio- 
mis jie <1 vašius tikslams lu- 
hiatisini ir veikia. Dvasia yra 
nugšteanė už kūnų, biutis. An
gelai yra persiėmę tobulybės 
troSkimu. todėl jie ir nori, kud 
žmonės kuolabinuaiu stiprintų 
savo dvasios jityjus. Tam tik
slui jie pavartoja n»,apsnknmni 
didžias savo išminties toi jie- 
gos sp<-kas.

Angolai Sargai.

Xu,i senų senovės kriksr.iu- 
nijoje yra gilus, stiprus ir 
visatinis įsitikinimas, kad kiek 
vienus žmogus nuo pat užgi
mimo lig mirties turi savo an
gelų sargų. Tas įsitikinimas 
yni kilęs iš V. .lesaus žodžių: 
•• Saugokite,, paniekinti nors 
vienų tų mažulėlių, nes sakau 
jum*, jog jų angelai dunguė* 
visados regi niuut, dangiškųjų 
Tėvo vei.lų" (Mat. 18. 10).

Išganytojos kaltojo apie vai
kelius. kad jie turi angelų 
sargų, šv. Povylas tnip pilt 
sako apie visus pelnančiu* iš- 
ganymų: “Ar-gi ne viso* yru 
patarnautojos dvasios, pasiųs
to* putnrnauti tiems, kurie 
jiclnosi išgelbėjimo tėvynę." 
(Hebr. 1. 14). Tų jmrįų mintį

I iraus laisvės. Mi su tikslą a p. | 
saugoti 23uogų uuu uuouaiuv.-. 
Tiktai tada, kada žmogus 
pala liuosa valia paeiduoda 
savo angelo globai, kada Žmo
gus savu noru nelenda į dva
sios pavojos, tada'augute Klo
to jį boabejmu**- išgelbl iš dva
sinės prapulties.

Netaip hingvai eina dalykus, 
kuomet dtuogus yra liaosa va
lia jau padu rys nuodeiuy. Tada 
ant to žmogaus volios turi tei
sę piktoji dvasia. Ji žmogų ve- 
da kur nori. Nninlingn yrn žmu 
gili ir tudu šauktis savo un- 
gvlo saigo. Im'I bala to siurgo 
uždavinys yni sunkesnis, nes' 
turi ir piktųjų dvasių įveikti 
ir žmugaus silpnybę sustiprini i

Angelai nėra visagalingi, to
dėl negulima stebėtis, jei 
jiems ta* uždo vinys ncjuisisek- 
tų. Pritiltu siu. kad daugelis 
/.niurnų. įsipainioję į nuodė
mes, mųiasituisii. nors ir pa
rodo šiokį tokį norų pasitaisy
ti. NenlicjiiUnn priemonė, ap
ginanti nuo tor nelaimės, yra 
neišdrįsti juidaryti pirmųjų 
stambių nuodėmę.

Tobijo knygoje angelus Ra
polas saku, kad jisai to žmo
gaus mukias Įteikdavęs Die
vui (Toh. 12, 12). Iš to Kpė. 
jonui, kati visi angelai sargui 
savo glolnijamų žmonių mal
das pakeliu iki VisagalinčiAiu 
Dangaus Tėvuk Nors Dievo* 
ir to angelų žino kas, kada, 
kaip ir ko ‘Mdžis, točiaus 
žmogaus mui<ia tamj» geres
nės -ųšies buitiim. kada prie

=
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1yn»n> taisyklos, karins turi ži
noti viri Kataliku Vienybės 
veikėjai dirbantieji prie Bonų 
pardavimo. Tos taisykle* vrn

..Šitokios:

1. l'a-kula ieaiziuma tuum 
taq>u p-nki’j milijonų dolic- 
rių. Reikalui csnu*.. ir išgavus 
tam tikslui specijalinį leidi 
mų Lūunvos Valdžios, ši pas
kola gali buti padidinta ligi 

f*<MBnri«4>« miliinnn dnliorin
• 2. Ši paskola, sulig noro ir
> st&prcndin:'.’ pačių Ajuvriko? 

liitynų. guli vudintta "Uc-
• tuvus lĄiųvėu Paskola/’

3. I i traukimu i juiskolo- 
.Mj-ijft tari iįįųę Lietuvos Vai
stytos vardu: u) daryti sutar- 
Ife ypansdinhno ’r jdati-

Rrigbtnn Parke (Yeknltn 
Prasidėjimo parapijoje) stoties 
komiti-ta^ sttsideda iš aštuonių 
veikliausių asmenų. tot ir jie 
pirmu norėjo žinoti kokiomis 
sąlygomis eina ]>oskuta negu 
pradėti juirdnvinėti jos tomis.

t‘i«*ero, III. yru stotis ir jau 
pilimi veikiu. Tik dar j galioji
mų iš Nex Yorko neturi.

Wot Pullman, IU. dar nėra 
slnlioc ne 5ntnno«n vm dane

_ is
Yjuitingui šventieji Bužny- 

ir aiškiai 
skelbia, kud viri žmones, nors 
butų iš .-vetiinoterysk-s gimę, 
turi savu, angelų (S. Meto- 
ilius. Conviv or 2, c. b: Migne 
18, 58). Treiaua ta tiesa dnr 
iki šiol netapo kai(>o apreikš
toji Dievo tiesa apgarsinta nei 
v .nauji ii.^iUiąju l*o~aj<.4u, j 
Taryboje.

Daugelis katalikų, gerai iš
tyrusių Dievo apreiškimų, ti
ki. kad ne vien atskiri a-mv- 
nys. tot ir draugija-, urguni- 
zanijoįį nr i-taign* turi savo 
angelų sargų- Kai kurie rem- 
dnuiivsi šv. Jono Apreiškimais 
sako, kad kiekvięua vyskupi
ja ir kiekviena pa rupi ja turi 
savo atskirų angelų sargų, ne
to A(>uštalu Apreiškimų pra
džioje yra minėti septynių 
bažnyčių angelai. (Apoc. 1. 
20). Bet tenai angelais pava
dinti turim! tų bažnyčių vys
kupai.
Tiktai kitoje 8V. Raštu vieto

jo angelas, kalbėdamas pra
našui Danieliui, užsimena a- 
pie- kitų angelų, kurį jmvudi- 
nn Persų karalijos kunigaikš- 
fin (Dan. 10, 13^- Kadangi 
tais laikais K-in«n tov » -i.m- jon prisideda juriobtilhuintiij 
mcldžiai, kadangi jų karalystę

1 hunai stebimi'?, matydami, 
kaip kitataučiams selmri ir 
datbuoM*. ir pirklytoje, jr poli
tikoje. Jiems turtas, tarsi, 
plaukte plunkia. Jų vardai 
skamba visaiue (msaulyji*. Jų 
tarpe daug mokytų vyrų, tatai 
ir laiko politikinį laivo vairų, 
ir kreipia sulig savo noru pa
saulio valdyniusi jiogns. 
rėdatni į jųjų |mtowkiuiiis uŽ- 
vyilžiauie jiems. K laimiame: ko 
<k*l tumus taip nesiseka! Tanu* 
tai ir gludi visa h varliu. Kith- 
fančintna so|nb»i dėlto, kad jie

«

knip Rusija nenprtipina Lie
tuvos reikalų.

Buvo tolsų pasirūpinti s t o-

ntojunių, kur dingą pinigai, 
jeigu Lietuva i 
klausomybčs. Kalbant apie tai 
paaiškėjo, knd ta šalis, kuri 
užimtų IJctuvę, turėtų taip gi 
užmokėti jo,, uisitrauklus sko
las. Viena Rusija turėtų teisės 

_ tą paskolų nepripažinti, bet ir 
nimo bonų (bondsų), parira- įj Amerika priveistų ntmo- 

’hst dffeęs S!tt pnčtųllėi; pp^ĮrolM \malkos pifir- 
daryti visa, čiunu1. m* jun penkti 
i •» A'. * j J1 11 I
UT LK*

klnuein iv lietuvių: "K numirt 
pradėsite ištiktųjų rupintiea 
a pi u lietuviškus mokyklas * 
Kuomet suprasite svarbų tik
ro noiikraipyto apsišvietimo.* 
ir kuomet savo vaikelius pari- 
»lengsitv vispusiškai apšviesti.

Tėmijantū. ’
B'gJgJ
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TELEGRAMA ‘DRAUGUI".

vta-gi turėjo nnpdn. kurt* rii-i 
pinosi tos karrijfidė* reiku 
laifc. kaip tat matyt iš angelu 
Gabrieliaus kulbes, tai gali
ma spėti, jog kiekviena žmo
nių organiisaeija turi savo an
gelų sargų.

Tie angelai Mirgai, esantie
ji prie atskirų žmonių ir or- 
ganizaHjų turi uždariu) kart
karčiais apsaugoti nuo nelai
mių. Jie tų uždavinį ir pildo, 
liet žmonėg jų globų retai jm»- 

įjunta, nes angelai vengia stoto, 
ukių. o imniiiidoja gamtinius 
iitaitikiiiins asmens apgynimo 
tikslams. Teeinu s angelų gin
to žemės reikaluose ym apri
bota. Jie nickuoinM tos glo
bos nesuteikia, jei mulo, kad 
ta globa padaugintų žmogau* 
tingėjimų arba neatsargumų.

Angelų sargų globa labinu 
apahtdikia dvasios erytyje.Tik 
ir joji* angelai nėra visagalin
ti. Jiems nevalia laužti žmo-

ri išsiųsti raštus į New Yor- 
kų.knd gautų (galiojimų, kvitų 
ir ženklelių.

—-™ ««•> pr.K
i knygelei, kūrins .dnntinėjn Fi
nansinė Misija. Kai-knrie as
meniniai halsai išreiškė norų.

t «tf» •• s •••«a« 9 •••<» »»wra* •aauaoat •• 
Snuth (’hiengn. tot taus reika
lu* pnliktn pačių tų kolonijų 
žmonėiiiH.

Pankui kilo aSBStnyma* pu- kad tos knygelės butų tm kar- 
dnryti informacijų sulrikuno.bonu, idant vieną kartų rašant 
virtų. Sutarta, kad ta vietų 
butų "Draugo" redakcijoje. 
Jeigu kns norita siidnryti stotį 
arba kalbėtojų pakviesti, tai 
tegu knūpiasi į “Drangų". 
To dienrnšrio reduktorius pa
žymėjo. knd redukcijoje yra 
tik apri totas neapmokamų
kalbėtojų .-kntčitis. Jei tų ne
ištekt, tai prisėta eamth~»i kai tos. 
totojos kupė reikolatija už 
mokesčio, rhieaginės koloni
jos pariop. |msirupina .-att kal- 
totain. Vhl. kurie tmlėtu 
prakalbomis prisidėt i prie

angelo veiksmas.
tbir yra tikinm. kart nuro

siu žmonių dūšias jų ungv- 
lai sargai nulydi į tinngų, ur 
l»n j skaistyklų (ryivių). Tik 
j pragarų gerieji angelui nery- 
di nei vienų. Nelniiuiugoji au
sin ten patenka savaime.

Mes papratę esame mintyti, 
l:ad dušin atsiskyrusi nuo ku
ino nebeturi jrnvojų, jei ji nėr 
ra pražuvusi. Teeinu* reiki t 
atsiminti, "kad ji |ialenku į 
visai nežrnamų jai buities s ry
tį, kur yra daug ir įvairių bui
ties jiogų- Ypač Ryty Bažny
čios senieji raštininkai ši‘ų 
tiesų paiyuu. Išganytoji dū
šių tampa nuo tų pavojų ap
ginta. bot ui tatai turime bū
ti dėkingi Dievui, kuris kiek
vienai dūšiai dumiu angelų 
sargų.. Tus dvasios sargas n*i- 
kalingas gyvam žmogui, b<‘l 
ji# yrn taip-gi labai, kiiržin ar 
ne labiau reikalingas po mir
ties. Jo globa užtikrina joj no- 
j»alie<’iamyto-

Kaip motinu yrn railnftiagc 
kūdikiui iki kol jis ožgomu, 
taip angelas sargių, yra reika
lingus • tusiai iki kol ii usnie- 
kiu galutinai nnržinųjų tėviš
kę įigs Dievų. (D. h.)

GERA ATEITIB BITININ
KAMS.

išeitų originala, ir dvi kopi
jos. Tnt palcncviftų apyskni- 
fn- ir pati rnšvtnų. Bet priori- 

Jžinta, knd atamMOMKv knygu
tės yrt geros. nrj» kiekvieno 
i kvitą yra numeruota ir nepa- 
laida. Tik kiekviena stotis tu
ri tureli surašą asmenų. ku
rioms kvitų knygutės išduo-

Puvo sumanymu?, knd kirk- 
, v ienas bonų pardavinėtojos 
kas dien, arba nors du kari j 
savaite atneštu iždininkui jui-

ueraiigųs, bulmgę. Jie reniui v»- 
somis jieiromis savu viešųsins 
Įstaigas, m<u> į viešųjį durto 
žiūrime išlalu, esame šykštus, 
atšalę, nė nesirupmume apie 
savo ateities jmgėrmimų, lyg 
kas kitas atęjęa atliktų idiuih 
musų visiioiiit'iiiškils darbus.

Mokyklos, tai tautos ji«*gn. 
KitatiUHuai jų svarbų Mipran- 
ta. jus gamina, nsnniis jiego- 
mia jus reiuio, jaunimų iš jm 
skutiniosios 
kad ateinanti gentkartė hutų 
kala, sumani, tikrus dvasius 
inilžinaa. Mes-gi apie mokyklas 
visaixinažni tesirūpiname. Jei 
kame ir randasi sava mokykla 
jos netik kmi nerruumm*. tot 
dnr ir savo vaikučių į jų nelvt- 
džiaiiH-. X< to si engiame, save 
pnraina, pastatyti savo mokyk
las airi augščiatuik) mokslu 
laipsnio, užtai į kitatauėių mo- 
k)klns jaunimų toleizdami iš.

i jnui j»«»n t,r'At»Maw-JSS-
eious, pJoojrtjame imvopngų 
|iučių sau neįsitikėjimų toi vi
so kns saro neapkentimų, gi 
uaelatMų kilų, nei hatriaurių 
klaidu, paumtrdžmjiiną.

Tūlas musų bendradarbis' 
, prisiuntv, mums iškarpų tš A- 
j 5Jėrikuniško laikraščio, aprašy

tų a(»io švenėiansio Sakramen
to Naujų Vaknrinrje.Neu Yor- 

i to inio’to dūlyje mokyklų. To
nai nupiešta’ buk tto esųs pui
kiausias liet visom- Suvienyto
se Valstijotce mokyklos hutas, 

i Garbė amerikiečiams katali
kams, kad turi kumni naudingu, 
svarbiu bei prakilniu jmsig'r-

Woreestcr. M&ss.

Sausio 19, 1920

Prašome pagarsinti *’Drau
ge", kad Lietuvių Tautos Ta- 
rvbm «m<*rtnWvna« tos 10 tr 
ju. ą, vmmumi, X'iM*ųmgu, jr

Kun. J. J. Jakaitis.
Pirm.

!!!milHIHHI»miUI!imil!HHHUUttMiH1

VISIEMS ŽINOMA.
K«d imutatiniu pilvo nedatek 

liu pnuūdcdn sugadinus virškini
mų. Kuomet viduniu užkietėję, 
tuomet ir kraujus nevarus, ir iš 

Mėta prasideda dsugybė Uogų vo- 
Huklėju-švicčta. wkmiu.

Pažymėtinu, jog prutiugi žiuuut* 
lokiuocc aUūtikūnuuMv noupialci- 
džta, bet tiesiog udvulgo 3 saldai
nių* I'artuloti, pinu gultaant, o aut 
rytojau*, jie auikelta uaujata ir pa 
lengvintai*. Vimu tau ulputunas. 
skuasi.uu gaivus, visiškua nuailpuė- 
jinuin—kaip ranka atimamu.

Todel-gi vtauiHuct reikta turėti 
po ranto nnmuo* savo naminėj 
vaistinėj, skrynutę saldainių Par- 
tolo*, kari žiuoma vtaame pasauly 
jr »r buto a|na>nwū«uio marūm, »*S- 
gaublio* PoradiMv Euiujmjc. sikry- 
uutė uaidaiidų l'artdus kainuoju 
Uk vienų dolkrį, u ū skrynutes—- 
už to.00.

Portalą galima guULi tik pa* jo* 
išradėju, žiuomų ehemikų N ikolajo 
PartuR. tadel-gi paiartam viataon 
iitaraiyti jų su pasididžiavimu ir 
laikyti |k» ranka tavo luituuooc. 
Kuoiuet turėsite galvos akuuuiuų, 
užkietėjimų Vidurių, ukatuouą po 
Iiehurėiiu žagsėjimų, arba guzų 
pilve, ar taukų nusilpnėjimą, urgu- 
nutmo—tuomet savo skrynia ji' arba 
savo naminėje vaistinėje Jum atra- 
tato teisingiausią draugų—Parito#, 
kurto J nu tuojaus *uvalgykite 
pirm pulaiunt 3 iuldainiux, <> aut 
rytojau* ir visi kit giriu.

Bet, luni turėti ją reikta *» ank
sto priaigalavuti. Prtaigntavokilc Ir 
Jus. Užšsakykitc dabur-gi. .Vira
tuokite:

APTEKA PART0SA
160 Sccond Avenue,

New York N. Y. Dept. L. L 
(IU*

'

kuliugumo saugaus tyrinėjimo 
bitininkybėH problemų, yru be
veik negalimu dalyku užsiim
ti bitininkyste užlaikant rito 
tui kelia avilius. Tiktai dn* 
žmogus, kuria fuuluru bitiniu- 
kystę savo svarbiausiu darbu 
b'gnli iikėtien tikrų parakinių.

-

- =
:■ PasinliHiie Nanins TęaĮralias Veikalus

>y

•„

“G1MS TAUTOS GENIJUS” 
Uranui II dalyM*. 10 asmenų lošm. 

KAINA 30 CENTtf.

.Suvienytų Valstijų Agri- 
kultoms Departamento Ento- 
molorfto* Biuras praneša, 
kad laike kari* medaus išve
žimu* Į kitas šalta dešimta sy
kių padidėjo ir naminis varto
jimas pitgšėiau pakilo. Didelis 
išvežimų n*ikaiaviuia« lęriaai 
nuo pa L karės užbaigimo ir 
biuro* tunto nriržmdĮ. kad me
dau® pirkHnvimn*’ ir Mintu 
užims svarbių vietų Amerikon 
bitininkytojc.

Vietiniai medaus išpnrdavi-

"KANTR1 ALENA”
(i veibunų. 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka

reivių, pasiuntinių, tarnų.
KAINA 3C C2NTAI.

------------r -------- --- -------------------
"DESENZANO MERGELE”

3 veiksmų drama, lt) lošėjų (merginųL 
KAINA 20 CENTŲ

’*T

■nįi

Draugas Publishing Co.,
!?00 Wrst 48įh Street Chtcnjo. ffltnon- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

nQu<‘lika *■

iuai nrti ganrimniu vielų 
padidėjo daug greičiau

n»

nurautų juos ru vėlinti kaiptaisyklčs raikės ^pildyti. tos yni naudingus iraivys^ 
nedėliojo IS Mirtsio. Ne vėliau 
kaip.®

negaus nepri- praplatinimo Lietuvos Lnta sulatinio apie tai jvfiirvku.
.. . -. . - Bonų, kvitoiumi pranešti ” '

•‘Draugai” savo adresus.
Tapo paduotas ir priimtas ėių komitetų pirmininkus, 

sumanymas, kad visus stotys. Kada Finansinė Misija ntary 
kurios’ dar nėra etiorgunaa- žndetasio- taisyklos npie tų

negu didesnėse pirklybos 
vietosi*, tol tas galimu patai 
syti, toliau platinant 
tŪįije gitmlnitnų. ” \ 

Komerrįjiniu bitininkų pa- 
vusios savo komitetų, roorga-(kaucijų išdavimų, tada* linknnu^rinkti šme šalies hr»

Muktuosius pinigtia. Galutinu

Bet su tart n. kad Adi ninku 
kaucijos kol kas butų {tas rto- 

komitetų pirmininku-

turtai.
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1' UfiTliVIAi AMtKlKO.it.
■r-t n . . r r .. i . X taiuytiiiėj svotai m* j. Susiriii-

pažadėjo atvožti įhi keletu veži
mų Žririo; kurir turi mišku, tie 
žadėjo pristapti talkių ir len- 
hj. .Iri viskas taip gražiai eisis, 
tai kaip mntai ir pasistatysim 
svetainę.

PHTLADELPHIA. PA.

Sausio 4 d. buvo motinis sū
ri rinki u uts L. Rnud. K ryžirnis 
rėmėjų riryr I’<*t«dį atidarė 
gerb, klebonas, kun. J. J. Kati 
Inkus su maldų. Faskui |a*r- 
fikaitytns praeito susirinkimo 
prnlokolns ir priimta* nu pa- 

i taigymu.
Prakalbų kunusiju išdavė 

I raportų. Pranešė, kml iš kvio- 
' alų knllK'tojų jokio atsakymo
, negavo. Dalykua -at įdėliu- ant pi nu.—A, 
' tolimus. Po tn sekė raportą* 
K. rir,»a’t te- f ta »*
purto jHUMUHiv, Kad kuygun \ ru 
tvarkini v tni n mos. Nuo smutvė- 
rimo L. Rnud. Kryžium? rėiin*- 
jų akyrio per dušimti mėiiriMų 
pinigais surinktu $1,400.00. 
Punkut sekė kolektorių rapur 
tas. P. p. K. britu ir J. Bir
žietis pranešt*, kad pinigų su
rinku $01.00, taip-gi daug dra
bužių ir viilgomųjų daiktu.

P. VurkuleviėiejH* tu A. K Ii- 
Saito surinko $50.U0.

E. Kn t dailė su P. ALsiunui- 
tc surinku $21.6(1

P. Klusas su P. Raėkient* su
rinku $11.00.

P. Puulauskianė au P. bau- 
tiargimit* $50.20. ;

M. Alitaitė au O. Juguuh* 
uunnko $4.23.

Tu i p bus ir au IsUnycia. Lki- 
ninkiii tmuginuria guli pnuu- 
koti. nes diiugiauiua turi ir 
gaii pristatyti statymui ma- 
džingUK

Puskni liko išrinktu draugi
jų* valdyt ml kurion | m t v ko: 

Rakauskas, viev*
pirm.—F. Gondrnlis. prot. rn5t. 

ixi) lu>, uuu-—4*. Ūmius, murNil- 
kn—F. fkuncaitis. iždo globė
jais—1’. Tumašauricns ir I*. 
Bagdonas.

■>

Gerb. kunigai: J. J. Kntdn- 
kie. P. čfama aukavo gorų dra
bužiu. K. VaiunčiumiK aukavo 
valgomųjų daiktų už $25.00. Be 

geraširdžių yra ir daugiau,
k .i trio !».«!L-n'i1<’ju sfhnilnos ati 
ko*. Visicnut Iculekturimmi ir 
aukotojams L, JI. K. rėm. sky
rius išturiu širdingų učių. 
Nutartu ir toliau* darbuotu* 
L. Hami. Krj žiui. kiek tik jie- 
go» leis.

Pu tu imvo reuktutia valdyba 
šiems metama. Valdyta liko tu 
puti, išskiriunt iždiniukų. Atxi- 
aakius p-lei Valaitci. liko iš
rinktas kun. P^Ošmul PoaėdiR 
uždary ta* vėl su muldn.

Vardan nuvargintos ljclu- 
voe. vnrdan tų musų brolių ir 
Kęselių, kurie šdukinsi musų 
pagelta*, piriiiiuusiu tariu šir
dingiausių muų gerb. kldioiiui, 
kun. J. J. Kanlnkiui. kun. I*. 
Vamiui. kuu. J. Vnlauėiuuui, K. 
Brizai, kurie dauginusiu pasi- 
daitavo Tm Ruud. Kryžiaus 
naiviai. Tni]Lgi ’aėiu viticuin 
k ibkiorituns už jų piudšventi- 
uių taip prakilniam darbui ir 
visiem j aukotojam-.

L. Raud. Kryžiaus rem. 
skyrio pirmininkė.

Tųi|»-gi išrinktu iš dviejų na
melių komisija, Imteiit t Kai.j* 
uiieru Daunorus ir Juiio Vnsi- 
liansko liotuviame pardavinėti 
ukes.

Tat atrimuitį pavasarį lietu
viui. nurintiuji jurkti ukes. ta 
jokios baimės, galite kreipties j 
virš miftėtų komisijų, kuri su
teiks teisingų žinių ir patar
imus ta jokio eilygininm. Oia 
nė skriaudos, nė suktyliės ne
bus, nes komisija yra draugi
jos priežiūroje, o draugijos 
tikslas yra aimaugoti lietuvius, 
norinčius pirkti ūke* nuo pri
gavimo ir išnaudojimu j»vr įvai
riu* agentus, siūlančius ūktus 
kurte moka gražiai kalbėti ir 
įlikuiti pirkėjų uusipirkti neti
kusių ūkę.

Nnriaiirj: phlcznių žinių. | 
kreipkime wnnau paduotu ad
resu:

ko daug narių. Iš svarbesnių 
kuopos nutarimų galimu išimi
nėti seknntifdi. Kadangi Det
roite nugalimu gauti svetainės 
rengiamiems vakarams, tai ty
riai sutarė, kad turintieji pini
gų nelaikytų jų batikose. Ix-t 
skolintų parapijai, o ĮMirapiju 
greitu laiku statys mokyklų ir 
svutainv- **6'0 sutarimų mus 
kletaiias, kun. F. Kemėšio, už- 
gyri*. Dar paaiškino, kad pai'H- 
pija yrn laimi gerame atovyj 
ir ]HiiigUN laikyti čia yra d^Ug 
santriAn nagu kokioj tankoj. 
V.rtrri -V, 4?—-v?-, vi-ie-irit? * liT’" 
didelis ĮMdeiigviiiiuuis, nes ne
reikės skolinti iš tankų ir mo
kėti didrlius nuošimčius. Tni-gi 
vyčiai. įklodami |mvyadj ki
tiems lietuviiUHK pažadėjo tuoj t 
jMskuottli o,00ū iiwi.

uru...»,,« vy^i^Į ''.'REIKALAUJA 
’hutnrn* pvk runkivuii!- 
ti bonus upriėmė net 12 narių. 
Jie vaikščios p> nnnius ir pnr- 
daviuės. ■

K b* ošimų komisija, A. Alek
siu, pranešt', kad daug jau dė- 
žuK’j yra kla išimų )»olitjkos 
reikalu. J klausimus atsakys J. 
E. Karosas ir kun. E. Kemėšis j 
.•mredoj, sausio 14 d. ir 28 d.

P. Tvnrlnmn. < iminlj iš H am Į 
trnuirk nnt geležinkeliu iri 
\Veatminster užpuolė du juo j 
tinku ir atėmė 130 dol.

Geros pastovios vidus
9 vai. j diena

ALišuukitv Roscoc Str. 
Cnliforniu Avė.

22ra ir Pisk Gatvių

> SIOUX piTY IOWA.

25th ir Ųuarry Gatvių 
Conunonwealth Edison

ir

Co

CU3TER, MICH.

3

Ku. Daunoras. 
Box 7.

Custer, Mich.

ROSELAND. ILL.

Jfcr.i : —- - .*7,
Rrnni jnn loikrsšAiu<wi neai- 

mato žinučių iš Michigauu lie
tuvių ūkininkų kolonijos. Tat 
noprošuij bus šj-ių pabrėžti.

Sausiu 4 d., š. m., 6v. Antanu 
draugija laikė metinį suniunki 
uių, kuriame pirmininkuvo p, 
Fl. Guitdl uolu. Išdubtu im li- Jusiuh-.-. 
nia raportu* i> draugįjo Mo 
vw. Pasirodė, kad dradgijoa Jz- 
de susidėjo in>innžit pinigo, n<** 
pHirilais m*1ai« ri?w» drauęd- 
|on narius Dievas buvo apdo- 
ranoj»-s gera sveikata; nei vie
ta* narys naairgn. tat ir išm«>- 
vonių nebūvu. Je|gu u lobu u 
■tai a> duos Šveikai* artojams, 
gi draugija ftv. Antano Ims

• -

Sausio 4 <1, 1920 m., Visų 
ftvciiių iMirapijos svetainėje 
įvyko inetinis susirinkimas dr- 
jus ftv. Vincentu u Pnuln. Val
dyta judiko is'veik tn fiatL t. 
j'.: pirm.—V. Klivickis, vice- 
piriiL—*1. Smiiingis, rast.—či- 
biuskas, ižd.—K. Klimavičių.

bitą draugija yra seniauria 
ir Ivirčinusin. Ižde turi virš 3 
lukslutirių dol. I’žluiko našlai
čių šelpimu skyrių ir gerai 
aprūpina savo narius, patar
tinu visiems rašyties ton drau
gijai!.

Apm-t to visu draugijų nepa
miršta nė tėvynės reikalų. Pra
eitam KUsirinkuiM* nutarta iš iž
du pnnukuuti $25.00 1*. Kuu<L 
Kryiitd. Nariai dar sumetė 
$31.00. Aulai pasiųsta L. Raud. 
K/yžiaux rėm. rentran.

Zcuuau telpa Burokas narių- 
nukautųjų:

Dr-ja iiv. VincenUi u Paulo 
$25.00.

L. Konaruta* $š.uO.
Po 1 d<4.: AL Povilnnūy A 

Susui*, B. Skutama* J. Mali- 
rumskia, V. Htolgbiaki*, P.

, ., L. Vuuuuh*, 1L
Skurdiu, M. Zurba. .k
Montrimas, P. Rinikmų • «Į<
Janiliouir, F. Rimkų-. J4
bemeta.- B." Rndariėliu A. Ku- 
saiti^, A. Miliūno, P. Ausi ėjus, 
G. Vi*a>. P. Barįsius. F. Gri
vina, B. Montrimas. K. Dagi*. 
A. Leonus, K. Vitiuim, J. Krū
minis, A. Stasiūnas, j*. Pirvi- 
tmekis. P. Krūminis, A, Jm»L

u r. ntrauom

»«ūtaukh parapijini ouririn- ifie. K. n4ijmririn, J. X«X’-L-
Apart kitų nutarimu, uitar- skis. F. Stankeviėiu, V. Ktevic-

ių. kad pusi tarti iijiir Hp-
ių ruiujtnf bažnyėii.,- šv An Kraskuuriou. J. Nemukus. R. 

draugija frtisižadu. kiek

REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Builienai
Boilierių Ptovejiui
Anglių Nešcjiai

1

F. P. BRADCHULIS
Lietuvii Advokatas 

Attorney at Law
IM \V. Moiumc, Cor. Ctark 
Knim 1307. trl. tVntral 390

O4UCAGO. I1A.INO1K

Gyv.i 3113 No. H*l«t<x1 Ntrvct
Tolcfon** YmiI* 2S3O

imiiiiimiiiiiHimmiiiiiiimiimiuiiiiiiiii

Uždirbk 
*35 iki $50 

į savaitę
■ *

Klrp«Jkal Ir Krlau-Yai yr* roikaJau- 
įpiiat vUuomeL g* turi trinapaa m 
landų* tr lonrm daita.

M c* gulimo Ju* Itaiokj-tl llo darbo 
l trumpa taikli dlenomla ar rakanUa, 
ul mula kaina. Specialia akyritu 
mokinimo ant aiuvamu Poorer mali
nu.

1».-------------------------------------------- ------ Į

I
ToL Drovar f*4>, . Itankaltno mergina ar moterį*, uu-

Drnngi* N mint, sausiu 1<» n turą ir n,u* kūdiki erloit»ino
? 1? Vj: re* *r ♦*»*»»*« a*rN« e*e* mntnf

Įptaui ^ruiiuaų uuiukif*

U.MS S. HnlM,tl Klr. Cliivni;*'.
Vienui* Laiptai*

<•

iva. kurvepandenrijuj, surašė i Kreiptina
nrtiatų. liko praleista p-lė N. 
Klng. .Ii yra svetimtautė, bot, 
gražini išmukm?i lietuvių kai
lių. lošia teatru- ir yra pmužy- 
mčiuK lietuvių tarjje.

i J. B

L. R. KATALIKŲ VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS.
(Tusu.)

Bot ne viriui* taip jiesiiiiititiškfii atrodo, Daug ku gero ši 
urgautxacijn yrn jau nuveikus. tlnr jaunutė budnmn. Aie keli 
yra jot- paminėtini darbui: ,

Jos sutvėrimas jiarodė, kad jau neužtenka žmonėms vien j 
draugijas, draugijėles susispiesti. 1x4 jau reikia tas draugijas, 
kurių daugybė privirti, arčiana surišti ir turėti centrų, kuris 
galėtų vienodinti jų visų veikimų.

Taippat katalikai parodė, kud jie patys gali. Ik* kitų puriu- 
rų žmonių prisidėjimo, pasekmingai ’ir nekieriomtrukdomi, <lnr 
paeekiniiiginu ui kiliui savo tautai, koriu ir Bažnyčiai, ištikimai 
tarnauti. Dabar jie nejaučiu jokių trukdymų, guli liimsai dir
bti pikiui sekdami novu eųžuita diktavimų ir išminties nurody
mų.

Su kitų pnėiuHj žmonėmis sugyvenimų ir L-ndrų veikimų, 
tautu? iiikuluuBL* pidiku—ukiu kad ir ateityje punk*—mu*ų 
partijos augšemustai įstaigai, Turylmi, kurioje yru rari«|iiotu- 
sioK parinktos išmintys.
z..f-Jpd nuveikti a]iėiuopMuni darbai: ____ :._\-

L1L.H. lia
Valandoa: auo t ryto Iki • 'tk 

NodillotnH lianai luurlma 
1719 SO. ASHLAND AVKNUg 

arti 47-lo~ Gaivia
E

I
Ivcikuliiigua iuulciys nu v iri h> 

tuvių uiuriaiM dd kiiifvniui fabri
kų darta. PrityriaiM šutine dariai 
nereikalingos. Durhas pAStuvu*. 
Fubrikus subatumis užridaiu nnt 
piet. . ‘

Continental Can Co,

5411 W. 65th Street

Ine.

Paimkite šiaurinį ar Pietinį va
žiuojantį karą iki 63-čtai gatvei 
<63rd & A ūmi u) karą iki Centrai 
avenue; paeikite <lu bloku* į pietus.

♦ *■♦*
S!

X'

•x

PRANEBIMA8.
Dr. M. T. STRKOL’IS urrvn*

• irojnja* ir Cbtroma
l-m-kul* aav« cy.nuiaa «Ma I

MncitUn ■■ark.

MASTER SCHOOL,
J. E. KaMtli ka. P.nk*uul«

190 N. SUte Str.
hamp. lake Gat. 4 IuIkm 

imiiuiiiinnuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiuii

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Kamp. <• Court 
Rr*. 19M W. 4» Atcnue 

Taialonaa C.lčwo 3464
Oftoo Cicero 49 

IVM.ILVME LIETI V LAKAI

1 UmIvAm* l*l41*ta*

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvii Dentistas ♦ 

IOM7 Mo. MKfalreu. Avnnco 4

VAL*>VU*i • ttU » vakar*.

S. D. LACHAWi(2
l.tMvry* UraLnrltt, tetartu.ujo. lal^o- 

„ea, k* linkai* ■lu.kMIu *i-
rlaaktl. o lu.no .laibu IniMi, ulini'd iU 

2314 W. 23 PL Chicago, III.
TrL (anai 31M.

K

REIKALINGOS MERGINOS. I 
.Mokiuties u>ž Nurašo. Kairi 

dirbti keliu kukniurH.* už $15.00, 
j savuitę, kudnngi gal i nui užsi
dirbti nuo $30 iki $40 j savaitę* 
Imt laimi Nurac, jhj kelių savai- 
ėių mokinimoci. .M<<^ prislatoui 
j darbų išmokusius.

DOUGLAS PARK H0SPITAL 
1900 S. Kedzie Avė.

x—-------------- ----------------------------- 1

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoji 1« matai

OI1MM S14k Imk Murdau SU 
Kertė 35 rx> SL. CtUoico, UL 

8P19CIJA1ASTA8
Moterį Aku. VyrUku. taJpci chro 

nltk«i !><i;
DFJBO VALANDOS: Nuo » ryte

Dr. M. Stupni 
3109 So. Moroan Street 

chicago, h.i.imoih 
Tvh-fo*.** Y*rtU Mtal

Vstaado*; — » iki 11 l» mo; 
A po P>otq Un k t*X. Nedalo
mi* nuo l Iki l vai vakar*

--------------------------------------------- ——5 I

Dr. I. E. MAKARAS 
Metu* ta Gjdjteja* lr CLlrtirs** 
U***laa4«i l«>O« b* MlcHcMl Ar*.

f.trtrssnt: —“ Ss- W«ss S&.
TU. !*•«..*«* •»***• Ml— Iii* ■*■ •>■•»Iki 14, nuo 19 Iki 9 po |>i«L uito •

Iki k valuadu.1 \uLru
N*461 lomia nuo 9 iki : po ptet

Tolufona* YanJ. 447
»------------------------------------------------------

Rudenyje. 1918 nu, pavarė smarkesnę agjtn-ijų dėl Kata
likų Spaudus Suveik**.

{steigė visuomeniškus k u mins ktiritu*H* g*-rb. kun. F. Ko- 
mėAia |>er žiemų 1*918—1919 m. lavino buri veikėjų iš įvairių ko
lonijų socijalio mukslo ir iioliLiškoH-ekonomijitM nrytyje. Tie 
kursai iėaukh*jo būrelį darbinuikų vadų katalikų laipf.

1918 m. rekoinciidavo Tautus Fondui Vokia fuimišų j Ame 
riko* 1-niKViT |Msk<*l'>s žonkilis, au žirgvaikiu viduryje raudom* 
dugno, kurį Tautos Fondas priėiin* ir <lavė savo aukotojams už 
stambcMues aukas.

Per šios urgauiaaoijua agitacijų vienoji* Chicagoje ir apy
linkėje surinkta aukų Tautos Fondu Kalėdiniu Fondą n praeitų 
žiemų virš daugiau.* negu vimuiiim Siiv. VaJatijoms bu
vo paskirta.

Praeitų jaivasarį per šios orgaitiicacijuM piirtkatiuimii prie 
iiuiauk durta, surinkta tuksluotimis purusi/ jhi pafauja <i<*|(*i 
Jsietavoe neprigoluiybė*.

Sulaiko daugybę draugijų nuo dalyvavimu ne laiku rungia
mame liberalų arime birželio mėneeyj, 1919 m.

Nelik kų paskatinu kolonijose sutverti UeL Ramlonojo 
Kryžiaus rėmėjų skyrius, bet rUtfpįučio 22 <1.. 1919 m,. Dievo 
AĮivciidos parap. svetainėje sutvėrė L. Kaiidunojo Kryžiaus 
rėmėjų skyrių CTticngos n]Mtkritį.

Surengė nmršrutų šioje apylinkėje udv. I>. Mu*tauskm ir 
K. Česnulini prakalbome.

Katalikų Vienyta pasiuntė laiškų ChicaguN {mėlo virši
ninkui. p. Carlilc, kad atidarytų kelius laiškams i Lichivų. Chi- 
eagoa pašto viriininka* atsakė, kad Katalikų Vienytas laiškas 
tajai luieiųiUtts \VaMbiugtumin ir iš tvn paskui -uuta žinių, knd 
laiškui::* kėlia* Igetiivan ntdara*. Tai uidis šius orguinzii<*ijos 
aariMin. . .

Hį ruduii) KaC Vienybė surengė prnkulbų muršritių kun. *1. 
Uiukaiėjiii. .

Katalikų Vienytu posėdyje gruodžio g d. 1319 iu. išrinku 
KoMHMjfj dvylikos nulių nnuiuui atolu*us i* u»ų riu* npyimkes 
kolonijų dol |Nu*ekuiingesnm veikimo Lietuvo- Vulstyls'«e Pa- 
skolas Amerikoje re i kala.

Dnugriį jffOlrrlŲ yra įšueausa prieš ndemtua kui-kurių as
menų darbu- j>er»erg*faiit katalikų visuomenę. Tat turėjo mo 
rališksi iHimenkų vertę. .

Jnu turime Kataliko VimiyliėM skyrius šoštoso kolonijose:
Linus skyrius. Dirvų Apvrisdos parapijoje, suriivėrė s?m- 

im 21 dM UHb m. Valdyta: kuu. Ig. Albnviėm-—dvasišku* vn- 
dtauK A. Stulgiosiom—pirmininkus. M. Zinos, nutarimų rašti
ninkas, J- Rusteikų- -iždininkas-

irraugijm* prie jo priKmuaom tos; įmokgjo centrui
1. L lt K. Pilu. Blaivininkų 41 k]>.. lūrž. 1! d., 1918 m....$1.00
2. A. L. R. K. Mui. Sujungus Altp^ biri, i I d., 19IB m,.,.. ♦ Ja?
3. Alloriur draugija, biiielio 1 d., 1918 m... s-  1.UU
4. Marijus Dukterų dr-ja. birželiu *1 d.. 1918 in.................. 1.00
5. L. i v.-iit 4 !.,: ■;birudio 11 d.. 191* m. . ŪMA
ii. L- D- 8. *5 kuupu, uiratdio iš tt, 1918m. . .9*«..... 14X1 v»mae

\.pa»taly>tė* Mnidof dr-ja. lupiu i« ir> 11 d., iMlV m. .X»

REIKALINGI LEIBERIAI

Dėl foundres, darbas pasto
vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39-ta ir Stewart Avė.

PAIEŠKO

M’

—-
—5

X-——..... .....................
Į Talafona* PuJlcnazi <1

DR. W. A. MAJOR
GrCYTO-IJU IR 

cuuuniu&a 
Uita** 1171* kIlehUtau Aro. 

i Adjno* |.3» uu » Urrto — l ik> 
9 po plotai — UU vakar* 
N*d*llotui» nuo 10 iki 11 taryto 

IĮ------- -------------------- --------------------Hi
-■i . .............

Sf

•V

X

I

N

III.
M

X—-

Uu

X»------- -■■■■ ...........
incrmi r wm anaa •» varvas 

Jetuvis Advokatas
»» HO. LA SAL1.E HriLELr 
UyvMilmc T«l. Humboldt 97 

T*h*.-*u 9111 W. 39-nd etraM 
Tel. RoekvrMl 49»9

CHTCAOO. IU-

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

Vivta luioa Vlvucis Tetarant
OU*a» DUiniKatyji

U. M.ASlilNGTON KTILEL.T
K*mb*rii

TrL (talUal M7II 
Gj«cnau*«. SIS W. 33rd NL 

TH. Y* M. 4ANI

K

IJETVV1N
GYDYTOJAS m CHIItVliGAS

- AMmmba U *š«v«MkaM* ktaa

|**lt>AKuu nare draugė* L'rAtifce 
Ktuliait<* Kaunu irdria* RaaniniŲ Ai> 
kkrl^iu. » tnetu* utcal jerveno EMM 
Culubrvdy*. Mai» Ka* Un«> apie ja 
u r bu Ji pati Ui atalšeuklu ant Mo 
antriAu:

Pi-lriuicb- AjnbnnuUčiatr.
1*43 VVuh«n«u> Avr. CtiN*x<>. 1U.

1‘ulrMcau Jonu Vadoiko vurlnnuSn, 
H Kauno Olihrrn. tlnMctuią pav. 
Krakių Parai*. Kut*tuj aodua. A|>lo 
6 kaip ST’tfU ant Toan of Lako. 
Turiu lutml marioj raikai*. Jia pala 
■ubu
<1 uu

U37

kaa iiplo JI Mauto pramMkllu 
a4rt>aq;

J*rawUi.u* lUt'Ukla,
X. U’ood Str. Chiiairo. 111.

rulMkiiu Jono Vrhekun t* Kauno 
fJubcr VleUuunu* tnleafo pirmiau <y- 
r<n<> I>n<uln ir 1*itt|>aunko ir
IA VlOlltK.į.S* 
bu»c Boa 
V*-nn

u-.uotoUu, )t> udreao*
• 1 1'tanUtlon. Tarlffvine.

429 IUar-1

tam lu*Mt«*
(Javvnlūtmė)
Avts. Hocktonl.

I\I1*KOJ1MAS IA ŪKTI VOS.
1**(rMtmn, Antano Ir Jiinrto BaI- 

Kkų aytvniUUiu Amrrlk*. beauo 
Agota broli* Juouu Ir motina Ba- 
htAioar raatur vroikt Ir iwH<M«ae 
Irai pnr^hu lalMtoU kaip Jum* m- 
kaal ItaSykltc UI Uo ndre*- 

•ItMMJUA įkaiti kkuUarUi M trata. mSSft* Malina. 
Miialb) IloJjlm

JJTUIAM.I.
■ ---------------- •■* —

PARSIDUODA
l’AKMpt oda XI r-KHar. u; 

grockkm.
•r inruaart, *uaa WHun*uw
pu Luku turi Uvmlumi I Lietu*) 
Intnlk yra mali Ir gertų vietok ap

. NcnuHcT. 
Crtue pnucoa aiaitaaluiy
l<M N. Hi*>nr avr, ciibagti III 
Arta T-H<ew>lū« Uun.tM.ldt 33 i i

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

4ia W. Markei SCr.
ftUMIDe, 1‘nma.

vuomls liffomia pnlma aw» Oi 
Nuo R Iki 14 vaJ. ryto 
Nuo 1 IIU 3 vai. po platu 
Nuo 4 iki 3 vai. vakar*.

DR. CARTER
Akly, Au*y ir ’luiially Kf*v4*lial**. 

Al’HV 1JGON
Inriuaiua ••**■»- 

rhliiuala lak*ta pu- 
Mtkln MtiM*. |Ui- 
kenki* irt r*tc i lt 
daluu I upkurtin* 
Ar jyu atifisditeV 
Ar >uiua t* k* 
nliay ” 
Ar J ūmų uua|a 
<UJvvti*lo« Ir

Ar juma nieku u «Ju*u>u u«Ml 
Ar juma akandu u*|i*Xab j uuan? 
Ar Jutu* mrdlai nllanli* liatau* T 
Ar jom* apriuriu *uay*uT 
Ar jua alriUtr paMcančuia linkui- 

Juma mirtai* aknudu auayarT 
Ar kartai* An>|»kCiu awyar>?
Ar Jum tolydtio girtina tialaua 

i,u»)*e?
Ar Jum* skaudu alinta puftant 

per no4t
Ar Jos kartule cirdltc rertaua, 

u kartais ne?
Ar ulini** šeivoje nodnodu Juma 

mlecu?
Ar jum* puCiani per nuaj bruiku 

kus> ar?
Illnana inUfdallnė* nlrvt fUinailalI 

pabenki* *u*.u>* ir apkūniu*. J*j 
Šilu* Klh« buvo akaudamua *r 
akAiiitamo*. paaltelraak p*a 1>r. 
Carter ap*: tat.

DR. F. o. C.U1TKR 
Akly, A*ay, Nnaic* |r Gerklėm 

15a H. fHatr M., CliS-ar.. 
Devitaluimy Avicay >kk*l>» per 

71 turtą* prw stato patvta 
Valandų* » Iki 6. NoduldMuliu* Iė 
iki |3. Atdara MuhaUiml* p* piety.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgus 
9X01 U’cvt Stati NL 

Kampaa P Lvavltt Ft 
Telefoną* Caaul 49SS. 
Valandų* 1—b Ir * Iki 9 vakar*. 
lU-«.i<knaUa

3114 W. ISticl SL 
Telefonu a MrKmJv* 4»l* 

VaUtidu*. Iki I* iel>U>.

PIRKITE
L1ETUVOS PAHKBfcM

*«'. MohI

l’urv\Ui*da utvrero*- <m«J llettirią
.. ____  1.___ re-

nu «uw. pardavimo erUSeiiu *•»■■ 
■įtaka* IMaDioŪ* |*Mte r* Kart*. Ml

. Tgętiaiąks^ ja, hpfcnrm 1H. *r ~

.Juuv EvimgUUu dKja, eįtaliu > «L pj|9 m*........ .. ^0 •***• •* •*«*“
I • * v-*.-

Aarkiumu*. F. Kkrrhntcnas. P.
ien»u taaayvjue mi- .,4,*. F. CtinitBra-. J. Fnuir- 

ŽUK

k*»s A. dueius, 4- Benuviėni. F.

AMtKlKO.it


4

T

DRAUGAS

j CHICAGOJE. h
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -

I Vito pas iždininkų F™ 100.90 f jau* .'ta&ttku susirinkimų ir
lviiium ulftua lsluui’LA l eikli .tlL La** via ii ii-.

X*-------------------
KATALIKisKOS ŠVENTĖS.

Antradienis, sausis 20 d., 
šv. Fab. ir Sebastionas. kank.

Trečiadienis, sausis 21 d., 
šv. Agnietė, kank.

TEISĖJAS PRIEŠ DEPOR 
TAVIMĄ RAUDONŲJŲ.

IS NORTH SIDE.

Aną dieną vienoj prutestPiitų 
bažnyčioj Evnnstune llliiioi.* 
augščinusiojo teismo teisėjas 
(’ftrter knll»ėdninii* |«irviškė. 
jog Suv. Valstijų vyriausybė 
negerai daranti <le|Mirtnodamn 
mutlnnuoriu*.

Sakė, tno* radikalus reikia 
--------------------------— -------- į... .: . ... juo apšviesti, pa 

daryli šalk** piliečiais ir viskas 
d., 13 L u m., / vai. vaKare, įuL*ikiigtų lie ncn-ikalingo tru- 
šv. Kryžiaus parap. svetainė-!

*r'’ ‘ ę 5” ’ ’
vių, Chicago, iii.

“Draugo” Valdyba.

PRANEŠIMAS.
‘Draugo” Bendrovės šėri- 

ninkų susirinkimas bus šian-

Av. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sausio 20 d., 7:30 vai. va
kare, Av. Mykolo Ark. pnlapi
jos svet. Į šį susirinkimų kvie
čiu visas naras atsilankyti, 
taip-gi ir norinčias prisirašyti 
Tegul nelinkta mušti kolonijo
je nė vienos lietuvaitės, katra 
neprigulėtų prie šios taip pra
kilnios draugijini

Raštininkė.

. Ku>£ų perzaui vjunu 
komiai ja: 

A Abromaitė, M. Zizas, 
J. šm tikšto m! in inkus, 
A Bislis..fin. rašt.

Tikrųjų narių per 1919 m. 
įsirašė 22. Seni 66 narini užsi
mokėjo duokle*. Tat tikrųjų na 
rių ku<>|Ni turi R*1

Garbės narių 4 kp..turi liti. 
Pilnai ližei mokėjusių yra 29. 
Dnugrhs kitų jau įtaigia mokė
ti. Su garimi narių nmkestimi* 
vra pasilikę tik kokie 4 narini. 
Manoma, kad tie narini susyk 
užsimokės.

A. Bislis, Tiii. rašt.

plflŪvU \vŪ>U.(U, kiM> JIU MU;. 
tarta. .

Knip kitoje lirtnvių koloni
joje nlmnnai gnli porižymtMi 
•*av<» veikimai*, laipgnli ir šioj 
kolonijoj.

Korespondentas

LIET. PILIEČIŲ DR J08 
VAK. PA.

PitUburgh, Pa.

LIGONIŲ SLAUGOTOJOS 
STOJA KOVON PRIEŠ 

INFLUENZA.

Susirgimai, anot pranešimų, 
. mažėja.

Ir
■■
I■ 
I ■
I 
I

PINIGAI SIŲSTI LiETirVON
Lietuvių Prekybos Bendrovę

YRA IŠMOKAMI
■
I

l T»4«ėbi? VnlK, nerirnukė v?e 
mis w klausytojų. Jis ]HU*ak<i, 
kad kas. kaltina vyriausylię 
už deportavimų raudonųjų, 
tasai jiat yra “raudonoj;.’’

SUIMTA DAUGIAU 200 
TARIAMŲ.

IN

re TJ^rnc v*r>nr”r*n

Extra susirinkimas. Mokykla.

I

Valdybos Antrasai:
P. Petraiti*—pirm mintai*.

,1. JnnatuJio* vicepirmininkas.
J. \V. Patrina irii. nutnritiių raš

tininku.
J. UnnM.rs—fircnwų rnšiiuiiikjA.
B. W. Vusbver* 'liniuką*.
Dirt I.toriai ?—S. ^imuui virins.

J.

I
B

■
■
I
■
■
■

šiomis dienomis gavome sekantį laiškų ii Lietuvos ku
ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.

‘'Lietuva* Pn-kybu* ir Prainoufa Bunka**’ 
Kauna*. l*o«rėa Alėja. 66.

Gruodžio 13 d.. 1019 m.
Lietuvių Piekybra Bcnilmvci tmcrikr.j;. 

BckUui. Mu»l .
(urbiamieji j— .......

T»n>olų Bm>dravi« rėtis priatatviątons periaidaa 
Banku* išmokėjo. Pilną ui perlaidų ntakailų Bunka* 
net raku* pristatys.

Su pagarba. 1 \ ’

I
■
■ 
f

■
I
■ 
I■
I
B 
B
II
V
M* 
I

(Parašo*) Direkturiim,
JI. JituĮunt. tšvkrctortus. 1

oou.'jua Aae- i* 
jr gnns: pil- g

Litnuanian Sales Corporation ■
120 Tremont Str., * Boston, Mass.

J dogu 31 llMU»Ul Muiljpvų* AUpuKU rU*AMU.-3u* Lav
g tuvnjr tni tuojau* rašyk ant ictniou paduoto srfrnin jr _ 
| nas informacija.* kaip pignusini pasiųsti pinigu* Lietuvon. 
I

VcieJova*. .1. Uarrinkcvioh. P. 
Rc’^dlaucLtM.

Lirsnių JinkteriziJ. Kybar
to*, 1’ Liarauikas.Aušros Vartą ]*arapijiuę 

mokyklų Innko 385 vaikai. Jie 
visi turi kogerraosių progų iuo- 
kylies. Kešioa sv. Ksrimtoro 
seserys juo* mokina. Apart 
abelno programinio mokslo, la
imi daug vaikų ls*i mergaičių 
mokinasi n m tikos ir Gramati
kos. Vaikams yra puiki proga 
mokytica muzikos šitoje mo
kykloje. no* aport seserų, ku
rios mokina, prof. A. Porinę 
šitam tikslui daug laiko pa- 

Visirms yrn žinomi

Aitmmų Av. Jurgio mokyklos 
j vyk* susirinkimas sausio 20 
<1., 1920 m., m<>kvkloM kambary- 
je, 7:3O vai. vakare.

Nariui malonėkite priimti. 
Nepnsirodykite, kad esate ne- 
prigulmingi, bet paimkite pn 
vyzdį iš kitų parapijų altnnnų. 
Visi darbuojasi, liet mnsų 
aimanai snnudžin. Tat atbus- 
kite. pradėkite veikti ir savo 
darbštumu parirodykite ką ga
lite nuveikti.

Kuopos gyvavimas prigulės 
n no to, kiek ntsilnnkysite j šį 
susirinkimą.

Mažėja mieste piktadarybės.
Policijos viršininkas Garri- 

ty išreiškia pasitenkinimą. knd 
mieste piktai Inryliės mažėja.

Praeitų šeštadienį vaka
re. per naktį ir imgaliaus ant 
rytojaus medžioklė pavyko |»- 
licijai. Suimta dauginu knip 
200 intarinmų jaunuolių.

•Iš suimtų daugelis pasirodė 
turį jsilicijiniiis rekordus. Tie 
tuojau* pasiųsti indcntifikavi
nio biuru n.

Kai-kurie pavesti krimina
liam teismui.

MARTINAS PAUKŠTIS 
mirė sausio 17,1920.11:30 
vai. vakare, 37 metų am-1 
žiaus, paėjo iš Kauno Gub. 
Ežerenų Aps. Rimšės Vals 
Biniuuu Sodos. Amerike 
išgyveno 10 metų. Paliko 
nubudime brolius Ante
na. Silvestrą ir broliene 
Barbora.

Laidotuvės atsibus se- 
sedoj sausio 21 d. iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios 8:30 
vai. išryto į fiv. Kazimie
ro kapine*.

Gimines ir pažįstami 
meldžiame dalyvauti lai
dotuvėse po num.

4506 S. Honore Str.

Kovon prieš influemui pa- 
kvie*fa keli šimtai ligonių 
Saugotojų iš "Chicago Trai* 
ning ScIiGol“. Slaugotojo* pn- 
ftkiratytos po visit* miesto da
li*. Jos lankys sergančias ir 
n<*š jiems reikalingų pagelhą. 

.Sveikimui komiui jonierinu;* 
ofisu n pranešama apie nauju* 
Misirgimu*. l’iudrodo, jog -su
sirgimų skaitliu- kiek mažėja. 
Su-'irgusivji taippat lengvni 
perserga. Mažai žmonių įnirš
ta.

Bet ta« nereiškia, kad epi
demija nuižintusi.

fmamnsi įvairinusių prie
monių su tikslu sustabdyti 
pinučių ligą, katra <lrnugauja 

s- influimzr.i.
Slnugotojų snsirilikime Wood 

teatro Įiarviknlauta. kad gut
* -vakariai hutų daugiau* npšil- 

- domi. Apie tni tuojau* pra
nešta gntveknrių kompanija*. 

Kam butiniu reikalingos 
siuugotojos, reikia kreipties j 
šėmiu u nurml.vtae vieta*, kur 
jo,, turi >avn laikinu* ofisu*. 
Tos vietos yrn:

Šiaurvakariniam dist rikte — 
l'kši Aahland avė.

Slockynrdų — 47 
ted gat.

Ashland — 10 So.
nve.

Raein,. Bucine ir 12 eid. 
\Vuba*h — 4746 Wubn*h a v. 
Sedgwirk — Sedgu’ick ir 

Schiller gat.
Pietinė dali* — 2956 dalu- 

inet nve.
Grand Crosring — 1002 E. 

75 gat.
Sveikumo koniisijonieriua 

pa*kelis*, jog slnugotojų reikia 
«—•*Ę-4t-_ iį*.

i

■I

i

SUSIRGO VISA ŠEIMYNA.

Pu uuin. 4733 Su. i^ooniir 
gat. susirgo influenza Mielinei 
Kruzu, jo moteris ir visi pen 
ki vnikni. Vyriausin* vaiką* 
yra 6 metų, gi jauninusias 6 
mėnesių.

Tėvai ir vaikai paimti pa
vieto ligoninėn.

PASKELBTA KVARANTA- 
NA.

Iš

N. N.

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Labd. Sųj. 4 kp. finansų raiti 
ninko atskaita.

ir Bals- 

Aslilnnd

lllinois valstijos sveikumo 
definrtnmentns pnskellH*. 
siaučiant epidemijai visos 
stijos viešosios įstaigos 
daromos lankytojam*.

Karės stovykloje G raut
taippat ap.-in*iškusi influenza.

VAISTININKAS NERADO 
DEGTINĖS.

vai-
u

l’o peržiūrėjimo knygų pasi
rodė sekančios ineigos: 
Per 1919 metus Garbės 

narini sumokėjo........
Rnžancavo* moterų ir 

panų dr-ja .j............
šv. I'rnnriškaus ir Av.

Petro ir Povylodrau
gijos ...........................

Knpiiiių dienos aukos.. 
Aukos |>o namus..........
Mėnesinė* mokesty*... 
Aukos dėl našlaičių.... 
Nuo surengtų vakarų 

pelnas ........................
Aukos surinktos gatvė

se “Tag I>ay”......... 560«52

18.00

184.15

Lietuvos Pašto Ženklus
Todėl nestebėtino.

švenčia.
prof. A. Pūčiau* mtiziknliški 
gailumai.
kad A. V. M. augštni stovi mu
zikos srytyje. Drauiatikos mo
kina galu liei talentinga St*suu. 
tad-gi ėninai taippat vaikams 
puikini sekasi.

Nedėlioj, sausio 11 d.. Auš
ros Vartų mokitu.ii Cirerąje su 
iuše puikų veikalą “ Įvaiky ix>s.” 
Žmonės, žinodami, kad tai Auš
ros Vnrtų mokiniai, skaitlingni 
susirinku immmyii gabius ir 
išlavintus lošėjus.

J. R. M.

WAUKEGAN ILL.

Alumnri.

4ZV. d*.------A •.nsMinno un nuumn

htilinui rriknlingn. Nes dau
geli* slaugutojų tomis dieno- 
mis buvo pnšauktn į tokias 
vietas, kur jų patarnavimai 
nebūtinai r**ikalingi, kur Im* 
jų galima apsieiti.

Vaistininkas John A. Pirtz. 
701 So. Kedzie avė., nnų die
nų inėjo savo vaistinės rusiu 
jiasiimti degtinės ir jialyrė, 
kad degtinės jau nėra. Vagi
liai išnešę 45 kvortas degtinės 
ir bačkutę alkoholio.

e
ČEKAI PASMERKIA RADI- 

KALUS.

PERDAUG NELAIMIU 
VALSTIJOSE.

S.

Viso per metu* inėjo $1.656.06 

Viršminėta suma dalinasi į 
dvi dali: Garbė* narių, Kapi
nių dieno*. Draugijų mokesty*, 
aukos surinktos |mj namus ir 
Tag Dr.v aukos eina l'eutran, o 
nuo surengtų voakrų. mėnesi
nė* ir kiton aukos, eina kuopos 
ižrinn.

Birželio mėnesyje. 1918 m., I 
Av. Baltrninivjšu* parapijoj 
sueitvėra alinmių 'irau gija. 
Tuojau po to buvo Kurangtn* 
gmžns vakaralis, kuriame gar
sių kalbėtojų raginami eutari*. 
veikti. Po vakarėliui vi*an *u- 
tariiNa* liko užmiršta*.

Birželio mėnesyje praeitai* 
metais buvo kiek atbudę. Tarė
si surengti antrų vįikiirų ir vėl j 
tartie* kaip pirmai* metai*.

Apart kitų dnlykų, buvo *u- I 
tarę pastatyti draugijų ant 
tvirtų imiiiHtų. Visu* mokyklos 
įmigusius mokiniu* raginti j»i- 
rašyti ir surengti vakarų.

IM iki šiol n$ viena*, nė ki- 
ly» tmvvi 1*1 triasas

Gcrinnaiau būda* pamtmtitno pinigų Lietuvon, tai Lictaroa Pašto 
tenkini {tn*rlcr*,) kurio* yra atvežto* i* Lictuvo*, kad amerikiečiai nu* 
ripirkę gulėtų uumųrti imvtonutirni.* netik <lrl latakų, bet ir didranę sū
nuj. pinigą vietoje.

Kiekvienas perkantis 1. irtu vos rašto ženklų nemažinu knip ui 5 auk* 
' siutu ($1.25) gauna paliudijimu, kurį nusiuntus T/rctuVmi kortu ku 
, Pašto ženklai*. Urturoa Valdžia įiakabi gyvais pinigai*, Pūto arba 
Iždinės įtotyac.

PaMtažėiikliai yra šitokių kainų: po 10, 15. 20, 30, 40. 58 ir G0 įkali- 
kų. taipgi po 3 ir po 5 nuktiiuus vieua. (100 skatikų sudaro nnksiDų). 
Panadueda po 25 rantus n* n»ik*iną

Lietuva* PriHn ženklai parridno* tik ikt 31 d Knvn. 13?0 fn MnSiatt 
kaip už vienų dolierį markią ueaiuneiamc.

Reikalaukite victiniuoar Tauto* Fondo drrriaoae nrba .pn* centro sek>- 
rvlorių.

I

I

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS AOTOKATM 
in: a wooo mECT 

CHICAGO.
M

ERN^TWEINER
DRY OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood Ste 
Mm duodam* d»trob*« otaopM 

Katrarsal* tr aub*tvn>>*
ridenamo paainukicno gaudami. 

Vlookl, tuolorlj./lol. Tolkonu drobe 
Kai. UoMa Ir jatrotOo

PLUNKSNOS.

. K. J. KRUSINSKAS,
456 Grand Str., J. 7/ T 3 Brooklyn, N. Y.
liiimnmimmmmmuiimHimtuuimuii lumimimHuimiummmiuumiiuuuu
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PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM

• ' **■
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pina negu siųsite savo gentims j IJetuvų pinigų — 

peri k įsunki te ]mis mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi

gi au6 negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kurtas mainos kasdien. Rašykite šiandien:

79c
Centralis Bendras Lietuviu Bankas

Centru*. 32 34 Čross Str., Boston, Masa.
Skyrius: 366 W. Broadvay, 8. Boston. Mass.

Plitaos

< ’entrmi pasiųsta... . $1.335.26 
Kuopos iždnn.............
Kuopa išmokėjo kni|s> 

garbės narė C-eu- 
Iran .........................

Tns'ilalį Centrnn iš
mokėjo .....................

I'ž našlaitį išmokėjo..
Už kuo|mi Įuvlnrytų 

unts|iaudų...............
Viso pasiųstu Ontran 1,496.86 
Viso per metus išmo

kėta .....................
Pas iždininkų liko..
Balansas iš 1918 m.

320.80
Almnnni, kurie tiek daug dar
buojasi vyčių kuoĮmje, atletų 
kliube, merginų draugijoje ir 
pašclpinėse. vimakni užminto 
aavo draugiją. Jeigu alnmtiai 
gali kitose <lmugijose gerus 
darbu* reikti, tai kodėl negali 
savo draugi joj. »

Vaklybos pri«*deraw yra tuo-

82.00

KrutamiČekų katalikų susi vieniji- 
imi* Amerikoje savu suvažia
vime Chicagoje |>asmerkė ra
dikalus ir jų veikimų prieš 
šalies vyriausybę.

Padarė rezoliucijų, kurioje 
-nkoiua. jog blogai pasielgia
ma lų, katrie deda jm.-tnngns 
j (anai kinti šioj šalyj svetimša-

79.60
120.00

National Snfety taryba 
kar Chicagoje turėjo susiiin- 
kimų.

Paaiškėjo, jog pernifti visoj lių spaudų, katra daug dar- 
šalyj uuo viliokių nelnimingų 
atsitikimų žuvo MO.OtZi vyrų.Į 
uioterų ir vnikų. Ir npie 250.-* 
000 žmonių pavojingai sužeis
ta.

iftoiom - < iM zųvn miestų gat- 
vč*<> nuo automobilių ir gat- 
■mkarių. žųva ant griežiniu lių 
ir dirbtuvėm*. ,

Nailonai Safety organiza^i-l 
4* danei*! miestuose stelei* 
mokyklos šufcrinin* ir gatve
lių* judėjimo policmonams.

1.50
va-

davusi karės metu.
Prieš ištikimų svetimšalių 

s|Miu<lų veikimu yrn ne tik 
priešinga* šalies konstitucijai, 
lx?t ir didžiai neteisingas, sa-

1,618.36
37.70
63.20

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebovgaa, Wls.

Paveikslai

.ko rakai rezoliucijoje.

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS WM).

SUIMTA PENKI 3VAIGA 
LŲ VAGILIAI.

——
Policija pagaliau* p*S ilgo

veikimo nuėmė penki; vagi- 
iiius. katrie Ijikc Forest prie- 
mieztyj iš turčių namų pa
vogė svaigalų ir kitokių daik-
tų vertė* |100,<

—--4

NUVERSTA RADIKALĖ 
DARBO TARYBA.

Pastarąja™ Chicago* Darbo 
l^edcrarijoK susirinkimu nu
versta radikalė darlio taryba 
gyvulių skerdyklose. Toje ta
ryboje veikė Murphy. Johnrio- 
ne ir Kikulski. Jie viri try* 
stovėjo ui gyvulių skerdyklų 
darbininkų streikų, kuomet 
darbininkai negavo mokėti 
tiek, kad jie buvo padiktavę.

Pinmninkn- -J. Biriukus. 12(12 
Miridgan are.

Vice-pirminiuka*—J. Daugirda*. 
1117 a. 12th St. f

I raštininką* -V. Ragtiisis. 1612 
Indiana Are.

II raštininką*—J. Dvilaitit, 1120
A luini m* Avė. - .WiĮgl'šJ~A*U*-..>

Iždiniuka*—A. Juknril*. 1626 
Jerary Aw.

T«ū*. gktėjal -r-J. Bilo, A Vir- 
iiriizi. ,

MtfaJIra N. Daunoru.
Orjaa? rafthfl

1*. 3717 Erie Av^7
Suairinkiituii Inin* kirimcn* n>»

iš Lietuvos
BUS RODOMI

E1ZDOS PARAPIJOS SVET., 
18tos ir Union Avė.

Sausio 21 ir 22 1920
- Pradžia ?:30 vaL vakare.

Lietuve** Valeiką ? niviu>.kariuocnane. ir daug kitu

Kbhbm Krutamu Paveikslų Kompanija
nesj po pirmai tų nrddią.

. j.-ZLA? s
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