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Būt Vedama Prekyba

VOKIEČIAI TURI ATSTA 
TYRINTI SUNAIKINTAS 

DALIS PRANCŪZIJOS 
IR BELGIJOS.

Bet vargiai tam tikslui 
reikalintrn im

turės'

Įj^rtMĮĮ. 4L '•* - g ■ Berlynas, sausio 26 — K tat-

Taip atsako Rusijos bolševikai
ARMISTICIJA ARBA NE 

BUS PREKYBOS

Taip sako Rusijoj bolševikai.

ANTROJI LAIDA

SECOND EDITION

No. 21 ]METAI-VOL. V.

indastrijose įtariais ir reikalui 
vedimas nekuomet neturi būtį 

, -ii'iruiiiM'-inmiis.

Streikų klausimas.

Sulig pravesto įstatymu 
darbininkų unijom.- ar orga- 

kelti streiko, nes unijų artai 
'orgaiiizaeijų viršaičiams ni-

Bolševikai Suėmė Burj j 
Amerikonų Liberijoj į

TEISME VEIKS TRYS
iataJAl.
i vi miiiiz.iiriju viimiiciiiiii* u/.-

Jstotymu uthrausli darbininku | S

TET

Cernegorija kovoja už savo ' 
likimą I

AMERIXONAI BOLŠEVIKŲ ČERNOGORAI ATSILIEPIA !

1-TALKININKUS.

Protestuoja, kad jų teisės 
nepripažįstamos. ]

iGLinoma, už kelių savaičių tai- 
Įlkininkai pašauk** Vokietijų, 

kad ta imtiisi darbo atstaty
dinti sunaikintu- kure* metu 
Prenettiijor ir Briguos mirs Ra tisus vuu-tijos icgisiaturn hM pagidtaus abidvi luui.-ini. 
tu* ir miob l u-. Tai viena iš ...........................................
sąlygų taiko* eutnrtyji*.

Ti*čiaus teko čia patirti, kn<l 
vargini Vokietija pajėgu grei
tu laiku initie- tokių milžiniš
kų darbų. Tam tikslui su dar
bininkai* nebus vargu. Bet Vo- 

Jkiutiju neturi nei žalios me- 
j ližiago.- 
žnliai lUrtlžinzai įsigyti kol-kii.- 
negali gauti užnibežiuosi*.

*•

Ką sako ministeriš.

vukiduos rekunrtnikcij^;,;,^:’7„7r
ministeri* Dr. Otto Gessler anų I 
dienų tuo reikalu iškeliavo l’n-į 
ryiiun. Tenai ji- ture.- k<nifr*i Industrijaii<> teisino reikšmė 
įvnrijų su prancūzų n-kon- įr autoritetas bus jdatųs. taip 
Atrukeii^ ministerių. ;kaJ Bfet tnklijw. "publk !

. Ulilitlee '* koinisijn to teisino j 
bus prižiurinin ir patvarkoma.

Teisumą įsieigianias su tik- 
;-h! Vhl-iijnje pataikyti taikų.jr,»jnn<Įsj 
.iijalniiiMti Vi*u<in>enės sveiku-į 
'mų. užbėgti iiaiustrijiniųni.- 
. ginčams, hotxarkri ir patvat-j' 
ikjdi darbo ir reikalų vedimų 
Itaip, knd tai visa sutiktų su 
(valstijos gyventojų pragyveni
mo sąlygomis, ir pakelti vals
tijoje ala-lnų gerbūvį.

Kokias ndostrijas palies.

{steigta- teimiuis palies -r 
kančias industrijas: muisto 
produktų gnmtaiiiių visais jo į^. 
jiroresnis ir laipsniais; audek
lų ir visokiausių rūbų ir nvn- 

visokio- rų- 
viršminėtų pro-

streikai. *;stn*iko |kUskel)»ium pažymėta 
Imusniės jienkėri metai kalėji
mo arba $t.<MM) pabaudos, nr-Topeka, Kas., -ausiu 25; Vadinusi, tas draugija- bol

ševikai kontroliuoja ir be pa
starųjų žinios draugijos neguli 
užsiimti įvežimų nrba išvežimu

; prekių.

Bolševikų pranešimas.

1 Bolševikų pranešimus pre
kybos klausime šiaip sknm’.n:j 

“Sovietų valdžia painfor- j 
i nuloja ententę (įnik įninki:*), J 
Jog tu vuldžia viaunmvt pa-i* | 
įrengusi pradėti komercijii.iu- 
-anlikius. Bet pirm visnko n*i- 
knlinga, kad ententi* pndaiydų 
nriMistiėijų /«u sovietų valdžia..

••Jei ertlentėa \Triuu-yh<’-?- 
nesutinka su onuictiinja, bus 
skundinuun visi jų laivai, ut- 
rnsti Rusijos noktuose.”

Ka? bus tolinus*

Pasirodo, knd pannikinti j 
blokadų yrn priešingi patys!

• Paryžius, aausio 26. —Talki
ninkų nutarimas panaikinti . 
blokadų aplink Kurijų su sąly
ga netnrėti nieko l»en<lra mi 
bąįševikais. pasirodo negali- 
tiins ir neįvykinaiaas dniktns/ 
Bitam reikalu paaiškėjo 
įteiktu.

Pinniatisia. bolševikai hevir 
liu telagrafu iš Ma*kvo- pnp 
nešė, jog ju* yni pasirengę *u 
užruliežiius utnaujinti prekybi
nius -antikių®. Tų patį gali 
padaryti ir su talkininką;-. 
Jtat tik tuomet, kaomet biu 

«T ivyktatn -miHtarinė nrrnhtbd 
ja. Kitaip gi atplnukiurieji Ru- 
rijos uoriuosnn talkininkų Im- 
vai be atodairos bus ricnndtaa- .bolševikai. Jie priešingi imtai, 
mi.

RANKOSE.
z

du'

kad prekylaije su Rusija talki- 
Kooperativės H rangi jo*-, bolže i-in’.u: nori pnuulvnkti h'-'-

i riko. aSSb-*-^\
Vndinmn, aplink Rtu-jjn b!o-

gs vikų kontrolėje.

Paskui «'ia paaiškėjo, jog -■‘njfcad'i nebus panaikinta. Ir tal- 
koopera tyrėmis draugijomis{kiniškai ture* dar gerai pngal- 
Rum joje negalima nusinešt i be voti kas turi būt tolinus vei 
bolševikų tabpininknvimo. kiminu

Anot apturėtų žinių, šiandie* žinovai tvirtina, jog s?!;nn 
kiekvienoj rusų .k r»o|M*ra t y vėj t is žingsnio—tai liu-iunti -a 
draugijoj veikia bolševikų ko-, Iril&tviltais iinuisticija, pugn- 

• linu# ir tuikn.misa ras.

Visoj Airijoj busiąs paskelbtas 
kares stovis

ANGLIJA MĖGINS 8USTAB,<lnr jutžudu Imtumės dovanoji- 
DYTI ŽMOGŽUDYSTES. ’«ų. j’dp> ji<* kokino nors bn- 

įdu butų buvę prisidėję prie tų 
žmogžudy i ų. Pažadu pilną 
apuiugų.

Toėinu* tomis dovanomis ir 
tiutlonėniis pegali pnrinnudoti jjį^jju 
imta žmogžudė nrbn žinutržii-

Paskelbtos dovanos už nurody
mu žmogžudžių.

biliumi jau jmrirašė guberna
torių* Allėn ir šiandie bilių* 
jnu ym įstatymas, pnlieėian- 
ti> y

Štai kai-k'urio*
iš to bi liaus (ji* buvo išva
dinta* indiist rijnlio teisino bi

ri*ų vaišijų.
svarbesnės

Taippid bile žmogui, firmai 
nr kor|xin<cijai uždrausta i> 
dnrlvi prašalinti dnrhimnkn-. 
pinninu upi). tai nepninvšns 

.indiistrijalinm tei-mui ir ne
to teismo nuospnmdžio. 

jmkėlimų streiko -u 
priešinti^- j-tntymni 

ka-

Kol kas'apie tai nėra patvirti 
nančių žinių.

Paryžius, -;<n-m 26.—černo- '■

linukus 

l’ž 
nei pinigų.’ Gi kr^IiU *i..s) ištrauko*: tikslu

J.-teigiiima- ind u.-1 rijai ir tei-7,a’I’)nd |m-kirtn bausmės 
|8mns iš trijų teisėjų, skiria- h’jhim urba paimudn. 
:mų gubernatoriaus trejų me- Kilus lient kokiems ne.-uti 

. tų terminui. Algos kiekvicnam.kinuun.- darbo -u knpitalu, 
■ piniiiuusiu- dniktns nesiitiki- 

Teismo reikšme ir autoritetas. mus P«vo>-ti h i-mui ir iokiuo 
bildu nepnntližiuoti ilnrbo.

Leistas kolektivis derėjimasis.

Chita. Kylu Siberija. Miusio
19 (-uvėlintu).—Mie-ic Klu- Igoriju- vyriausybė talkininkų 
ėJnskajn bolševikai fiaėiuė ne- laikos
laisvėn pulk. Blunl su .-eptj- indavė aštrių notų. Notoje šu
nini-; kitai- amerikonais inži
nierinis, piv-kui.Mis- l’ord. kn- 
pitonų Chųrętte ir kėlu kitu- 
Amerikos Kandonojo Kryji.-iv.;. 
HMrhis ir visų lenku armijų.

Apie tai ėin tehgninm ip‘u 
retu nuo buvusio amerikoniško I 
konsnlio Irkurke. Juneph H. 
Hny.

l.’nr telegreion buvo išsjųs’.a 
-Su-i” it rt. i* Aįžnu-t dm—k 
apylinkių, ir \i-n- Įnikus kur 
tni klaidžiojus.

KhieiiL-kajii yrn ties 
x;iu.r;j.~ grh-žijikėUii. 
mylių j vakarus nuo 
Vdinsk.

f >kų k<iroi«ooeni*s tirpą kali _ — ____
■ • . _ I oi rranriir.) >oš <uininHWm<tufu. u*ai*r»«* lui* ei r? 1 - •

čerrogorija pati talkininkė.

I’ruh-lr alkreip’mmn ’donao 
jog ("•••riHigorijii vrn knndy-'lė. 
!r kaipo tokia ji rra |*»sm**i* • 
jos ir Anglijos udkinink-. U’fj 
nu kokiu pa lumdėlė. f’ert , 
rijo ui r valo naudotio viso-i-. 
didžinlių viešpatiją teiM*loi», 

Tuo t.upu talkininkai be ęcr- 
nugvrų sutikimo tn šalį pave
da svetimon vnblžion.

konfcrvDcijiNi tarybai

konin, jog talkininkai v^lti ta
ryba* Adriatiko Įsiknišrių 7 
klausime. Bet jie nejiariklan- 
šin ė-rnogųrų nuumcim's ir 
turimo.

T ei sės suiuindžiotoa.

Vįuiv smarkiai prote>tnajn- <į 
in.i. Kud talkininkai -umindSiO' £ 
jn č< rii«igoiijo^ vi«;.ipntijo< tei- 
■»<••;. «"tmr.tv.ritn>» »*WI 
riuUM'bę, riri>)iuUju ueprikl 
rcatita. Bet talkininkai neatkr. 
pra j t«i dūmo*.

n-ncija i'’vmop>rijų priskyrė 
prie .1 u gūnia vi jo#. Gi JugOeta* 
sija Vuldn S»-rtaw»u vyri*UKylu. J

’ Pinu i’vnžiuosian! ji- jm.-a ’
i kė:
I “Mes nlisoliuėini nieko ne- 
! galinu* ptulnryti. Be žalios me 
ilžiagos me« negalime atstaty
dinti Reiniso. Louvain nr kitų 
iiiii-tų. Gi K. kredito negnli- 

<»m- įsigyti medžiagos. Knr nr- 
Įpnsivėrsi, vokieėinms visur 
i vienon tik vargas ir bevilti*.

**Mės labni norime ntitai-v-•
‘ti visus tuos negerumus, ko- 
'kiu- atliko buvusioji ruii.-ų vy 
jriuusybė. Bet viskas is*rn imli- 
jinns daiktas.*’

Abejoja apie siuntimą vokiečiu 
darbininkų.

1 Mtaisteris sakėsi, jog Vokiu 
jlija- tun dnrlmn mielai sutinki. Ainių iš<lirl>iiuų* 
pasiusti voki^’ius darbininkus. Jie*, kasykla: ; •

Bet ji* funiiųs. kad. rasi. Ihh įdubtų ir prekių trnnsjiortavi- 
nj>si<*itu ir lu* vokiečių. Suko, 
kaip Prunctizijoje, tnip B'-lgi- 
_ __ vm nūkalingiausįoN. * *2 j 4 • * ♦ • • •
liinujnnėių. Tų šalių darbinin-1žmonių pragyvenimui ir ata-1- tijojo 
kai galėtų būt pristatyti prie luti žmonių gerovei. Tnd tose paskyrė Mavrr Knufbervn. 
darbų. Gi visas su darbu *u- ..... .......... —--------------------
rištas išlaidas apmokėtų Vo- PREMJERAI TURĖS KON

. z! FERENCIJĄ KAIZERIO
Bei tai tik nnomoniuviinri. j 

Ne- nežinia, kaip ; tu«r kiauri-! 
mus at.-ineš prancūzų umrste- Bus aptartai Olandija* atsaky- 
n” m&s ir tolesuia veikimas.

Be Kitake Dr. Ue-sjer, kaip; _______
■r .|MR.-Ii« Įiil, JW- Parytlu, Mlį,io 2K^|>r.n.
rciAkv, ji.g ,nrg<Hl nžml'-?4niŲ n-iknlų ofi-
PV'-p. iSpiMyh <rf«. IMA..II,., j.,, Anglita.

<g”? ■' K*1'*- ("'•“'J-
rai turės kunferenrijų, kuriu- 
je aptars, kas tolreniai prndė- 
Įti reikale iširavimo kaizerio iš 

_ w Olandijos.
PRAMATGMOS PIGESNES —

VAINOS. }J4ų žygių imsi.- talkininkai, kaizeris nekuomet nebusiu- iš
Ibi.-i. <l«r l otų pušim' reikalą-jdiudu- lulISuiu' n

i’at'-nkinti ir įvairių |iartijų

joję šiandie vm daug lautar- trijoe 
I

Londonas, aaurio 26.- Kai- 
kuriose Airijos diiivsa ploėiasi 
Amogžuilystė*. / 
riausyta* tuose posnlinguoM* 
žmonių žudimuo**v iiitnrin sinn- 
kineriųj- Nes daugiiiu-ut 
puidinrjiimi-,ir žatloini pųlici- 
j<»s nariai, katrie varža airiam* 
tatevųjį gyvenimų.

Tokiai ne)Mikeiiėianins >tovis 
Angliju* vyrtntisybę verčiu vi
soj Airijoj f msk<-Ih t i niililnrinf 
valdymų, !y. kartu stovį.

lteiškin. Angltjn? rvriansyta*

!
hu>4s kutNistrmmim priemonių 
prM riM-Mnert,,. tol toj ta-l™"""' 
!vj „p.ln.u.ti v„l.lini„k., “« "lr‘ T«

/ fr mrtntų'gyvnrtj.

Pastoto dlMės donmo.. „Idė tok|ai ap-i
Tomi* dienomi- anglu vv- tarti knn* ri*vri.* ~~ 

rrtnv W- visoj Airijoj ptaėimį ----- ■ ■ —
jmsklridr pranešhnų, jog fl- Rymas, bausiu 26.--Italijos

Anglijo* vy- džiai

* Tvarka turi būt įvesta.

I baisų rtm’i Airijoje vy- 
riuurybė prudėjo kitaip žiūrėti, 
kuomet andai Dubline uužudy- 

j tas policijos kumisijonierinus 
J asistentu- ir piktndutys uąau*

Airijos valdytojos, lordą*
Freneh. nutinka su* įvedimu 
karės stovio. .liti 'sako, jog 
(Turku turi būt pi avė, ta ii ji 
bu# pravesta. Burini Smogiu*

Ivj „pJrau.ti ttvo vnMinink.j '""I
- —’ Mznm. tnn Imt

dnnm*-

TrruH- I 
nž 1m»r 
Nlžnii

Sulig į-tatyihn. įlėrbin’T’ 
kum* leistu organizuot ii**, kaip 
patinkama. Taipimt darbi
ninkam* duota kolektivio do-

i

Bet nt-itikiuie. jei kartai* 
abi piiM-s, ty. ilnrluo. ir kapi
talą*. atMMikytų pildyti leisnio 
nuosjirendžiu*. tuomet tokių 
industrijų savo ranko-nn tut
inta ir 'ėda vairi i jn.

• I Kansn* valstijos gvventno- 
rjQux‘ -kandžiui buvo atsiliepę* 
d>uvęx unglckasių streikas. Kad 

lP*j ateityj nebūtų |Min>išių jiimlų 
valandų, gubernutoritu mjšjiu- 
.. • legistaturų -|xi-ijnlr.’t *e*i- 
jon ir |Kirekmėj»* prnve-tn* 
*indii*lrijtt!i* įsliityinn*.

Reiškia, Kujimi* valstija pn-; 
lilloMtota nuo streikų.

u»* sargy tais arti Kraisnojiu 
ako itmša-i -u bolševikai*. J’a- 
č-inin ('tilta (Čita) 1»o)š**vikiz- 
nms plečiasi.

Anglijos. Japonijos ir Pran-’ 
rutijoi* nuaiji}, trdpjiat Am ti- į 
ko* Ihnnlonnjo Kryžiau* dau
gelis narių nuvyko llurbiiun, 
Mum buri joji*.

TAI BENT LAISVE 
RUSIJOJE.

mų.
Angšėuiu išvardinta- indu- 

yra reikulingiutisjo

Darbininkai priverčiami dirbti
12 vai. dienoje.

Paryžius, sausio 25. Jud- 
kimioji) -jivo nt-tovu Praneli-j 

vokiečių vyrinu*ybė

Iti.— IA (tai* 
New« pra- 

rusų tadševikų 
priversti

klausimi:.

LENKIJOJ PASKELBTA 
MOBILIZACIJA.

tižim# Vokietijai pora dėžini- t 
vių įimtų, kol imjėg- ėinip-taip į 
pakilti ant stipresnių kojų.

Londonas, kiurio : 
•singfbrso į Centrai 
1 n<*šumn. jog 
• valdžia KUtnaniavi 
Rusijos g.vventoj):* dirbti vi- 

Visųpinim tolesni reiknlavj. (wss ^-ptyniu- diena* savaitėje 
linus butu tužėia* daiktas. Ne- ir no dvyHĮm diirsaj..
joiamUja tų patį atsakytų ir Sakomu, jog Li-ui dariais 
ivoku*rin vyriansylmi, knip yni turi-- būt priversimas visiem® 
atsakiusi talkininktim-. be jokio išėmimo darbiniu

Antras svarba.- d«ikt«t- tni 
tas, kad sugrųžintm- Vokieti-i 
jon kaizeris dnr Intymi- ten -u 
stiprintų jau ir be to stiprėjau-' 
Ai,, nionnrrhistų partijų.

Didžiūnai patenkinti.

Tnlkininkų didžiūnai, katrie 
turi artimų ryšių su eostuiė. j 
labui jiMlvukinti Olandijos po-

Copenhagen. -uurio 26. — U 
Varšuvos pranešama, kml len- .1 
kų vyriniisylH* visoj lanki jo j 
paskelbusi visatinų inohiliznri- j 
jų. Tų priemonių, sakoma, im* 
tąsi apsi-augoti bolševikų nž- 1 
tinolinm.

SUSIDAUŽĖ TRAUKINTAI: 
ŽUVO 15 ŽMONIŲ.

*1

be jokio išėmimo
: Ln" 5 North Bay Ont„ sau-io 26. •

Pngnlmiu. |Mire«škinnut. jog Nns-rtoliuu-m nuo ėia -u>i- : 
tn« naujas imrėdynnu Im- įgy. . lrullkiniIli> 15 *,*soi»»4 J 
vendiniu- visomis galimomis j„Vo Mibd-tn.

| bulr«< vi kum- prieinntiėtpis, fy. 
įdurtttvais ir Miuluvnis. AšTUONIOLIKIEčiAMS

SVARBUS PRANE- į
i ŠIMAS- J

Šiandien^ vakare. 7;30 vaL.
Dievo Apvcisdos parap. 
neie šaukiamas didelis sustrm-* 

liėgėHiiir. kurių bus arti 40.0(1) ^fnr^me
I HRF0“ apie LlleluvOs rusvas v 

Paskolą.
Kuo’knitlingiausiai šnarink- T 

ti. kviečia
Lietuvos Paskolos Komitetas. J

RUSŲ PABĖGĖLIAI PA- 
LIESTI LIGŲ.

1 Niekas nigali jm-akyti. ko- oinijn. Jr jie mano, jog buvęs! Berne, eaUsip 26.— Rumunų 
• t. •_ , . • ..«„•_ .... . .... j.pmytes biurą* ėin gavo žinių

Ų Ilrt-nnMo, jog Rnhntnijo*; 
vyriausybė tariasi *u taikinta- 
knis, kas veikti su rusais jm-

Nuw i ork, IO —Ž (J|nn<į, ,a> o gal pareikš- |
- - l®0* Pa*,o> 'Okleiių valdžia*, vokiečiai .katrie j>o.*enovei gvr-

M illmtaa |.axy!m, jog p<r «-•- Įkad šita pridatytų kaitrį.
Vadinasi. Airija vietoj* io- rali* maisto adnuniMratariu><

RT9
bin snvo btfVu-4 kai»*ri. kurs' 
Vokietijų bnvo pakėl<*s nug-Į 
At*n btipsnia.

t Putenkintus imguliuns ir 
!jode kaizeris. Pn-tnnt-i* «nko- MHUI. KR >111 MHUIIhl, rvno Ul- 

n-i kutas nebus uit ranki n iiiu-. ^"d !°’P j’Aksių.
JĮtad jam neluuianti al-nkytu

; mreikalanti. ' <Midijoj.-,
*.,•* . ■ * * ---

subėgusių j Kuuiunijos parų-, 
liežius.

*h»rpe tų jialtėgėlių ym lynu1 
I didis Dvuikino kareivių.;
Tarpe jų siaučia nžkro<’innH>- 
rin- tigro.

K*4b tūkstančiu.* pobšęrfln.,

Konferencija bus Londone.

Premjerų konferem*ija įvyks 
Londone. Bet Uėk.u nežino
mus. Tik yra žinoma, kad tu*
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visad* reikia prlsItjsU ir senas 
adroaa* I'iniaai perta uola alyirtl lUper- 
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<•»■* arba įdedant ptnlrui } reeia- 
truoų UUk«.

‘‘Drangas” Publishing Co. 
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Tricfaaas McKinlry <114

Lietuvos Paskola ir 
Draugas”.Ii

Mų- uždaviny^ šitame svar- 
L bianie dalyke yra dvilinkas. 

Pinuiau-ini norime, kad žmo
nės pirktų Lietuvos Laisvės 
Paskolos ženklus urba bonus. 
Tokiu budu mus tėvynės ižde 

£ guli atsirasti pinigų. Be pini
gu negalima išlaikyti nei vie- 
no* tautos noprigulmybę.

Hitas pinnni.u mus uždavi
nys yra labu; lengvas išpildy
ti. Maža tėra uŽaušėlių ir šyk- 
il nulių noupninlaučiiĮ urlut 

□orinčių pagelbėti Lietuvai 
ūžiamo reik'ih*. Visi Aineri-

Ikeip galime kalbinti žmones 
I -kelinti vaMMai pinigus-, kuo
met iš tos valdžios negulime 
išreikalauti demokratijai rei
kalingų formališkumų ir aiš
kumo suvartojime tos pasko
los!
Jeigu Lietuvu butų sena vieš

patija, tai matant atokų for
mališkumų užtraukime pas
kolos ir atokų tikrybės, kad 
ji bus suvartota po žmonių 
atstovų priežiūra reikėtų pa
skolos neremti. Bet Lietuva 
yra nauja viešpatija. Betas 
valdininkas žino savo prieder
mes, nei vienas nėra senas 
valdvietės darbininkas. Jeigu 
mes prieš duosiant tėvynei 
paskolų reikalautume prašą- 

valdininkus, tai mes užmuš tu
me savo tnutos neprigulmy- 
bę. Kol nemokantieji vuldinin- 
kai neprašalinti, tol visokių 
trukumų visokiuose viešpati
jos darbuose* turi būti. Be jų 
negali opsuiti nei paskolos už
traukimas.

Jeigu mes tų trukumų nerū
dytume, tai botume dvilinkai 
kalti. Pirtniuusiui nusidėtame 
tėvynei, nes matydami valdi
ninku klaidas nereikalautume 
jas taisyti. Tada tos kluidos Ii* 
ktų amžinai Lietuvoje. Tiesa 
jos nebūtų amžinos, nes jos 
greit pražudytų Lietuvų ir 
pariog žūtų.

Nerūdydami vulduiinkų klai
dų nusikalstame ir prieš žmo
nos duodančiu# paskolai pi
nigus. Iš mus jie turi tikėtis 
aiškių žinių, kaip dalykai sto
vi.

imliai norėtume, kad valdi
ninkai. kurių prnilerniė yra I 
šitų paskolų įvykinti aiškini 
(Migarsintų Lietuvos Valstybės 
nutarimus paliečiančiu# šių 
paskolų. Tada atkristų nuo mus 
untrasi* uždavinys ir galėtume

KOS lietuviai yrn pasirengę 
skolinti tavyii"! niekas nvinit- 

F ž nu penkių d<š»mrių dolierių.
kiti daug daag-uu.

f .Antras mus j uždaviny# krt*i-
e*■* puFT^j Lietuvai valdininku**-užriimti vien pirmuoju t.v. vien 
į ir j tuos veik. Jis. kurie pasko-
I L* užtraukia. Būtinai reikia 
r lutd ta pasko'.'i hutu [ui-koln, <, 

n- virstų auk>. Todėl reikia, 
ka*4 Įmokanti-ms pinigas butų 
įteikti juiskoia- ženklai pirma 
n»gu įvyks kokie nors netiki- 
t» permainų, kurių gali veikiai 
j-aritaikyti šia*s neramiair lui- 
la»s.

Keikiu taijegi, kad iisi ja.- 
skolos užtraukimu f-.rniplišku- 

''t»ui liūtų išp’t-lyti. idant nei 
kokios ]M*rmainos valdžioje ne
galėtų paskolos panaikinti dėl 
stokos formališkumų būtinai 
reikalingi) demokratinėj š«. 
lyse. Tai-gi mi‘s daug kurtu!ridės 
rašėme, kml Lietuvos Vals1y-I 
bė* Tarybos priturima- šiai 
paskolai butų tankiui ir aiš
kini skelbiamus. Kol kas mūris 
nepnaiM-kč įtikriųti kitaip n?in

-■

kalbinimu žmonių, kad pirktų 
kuodaugiiiuriai paskolos ženk
lų.

NAUJOSIOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

TARYBOS ŠUVA- 
ŽIAVIMAS.

s*

u-

Į

DRAUGAS Ii
' Apsisaugojimas nuo Ligos.

Uudenije 1918 metų ypatin
ga Šiltinės rų&is, vadinama in- 
fluetua, arba flu, daug žmo
nių suvargino. Vieniem.* ji at
ėmė tiktai kelias dienas laiko, 
kitiems suardė sveikatų, tre
čius nuvarė į kapus, šįmet ta 
pati liga grįžta žiemoje. Nors 
šį meti nė i n fl urmą .nėra taip 
pavojinga kaip anuomet, bet 
saugotis jos vis-gi reikiu. Ap
sisaugojimas yra dvejojMu: 
pirmas knd ncapeirgus; antras 
kad greit išgijus, jėi liga ne
tyčia pagautų.

Viduriai tvarkoje.

Ptrronfini* 
urbu lukis apsejunus. kuu ilgu 
nriižpnltu yrn šitokio. Reikin 
saugotis budėjimo ir persival 
gynio. Juodu primingi vienas 
kitam, bet abudu sveikatai 
kenksmingi, nes gadinu vidu
rius ir kraujų.

Šiluma.

Tolinus reikia saugoti? stai
gių sulčių ir šilumos pcrnmi 
nų. nes tos ]»erniuinos ypa
tingai nesveiku plaučiams. Jei 
tik plaučiai susilpnėja liga 
veikiai žmogų pergali To<iel 
niekai yru paprotys sėdėti ar
ti prie kaklio (pečiaus) ir šil
dytis. Atsitraukus nuo jo kū
ne įvyksta staigi permaina ir 
gali atsirasti plaučių uždegi
mas.

Ne visiejus žmonėms reikia 
vienaip augštus šilumos, bet 
visiems reikia, kad ji Imtų pa
stovi ir užtektina. Geriau yra 
truputi šalčio pakentėti negu

Gulėjimas po langais.

Prie minkštesniu Lietuvos 
toro papratę mus žmonės, ne- 
užtektinai .-aukojasi ir Ame
rikoje. Neturėdami dvejų lan
gų ir neužk imžę plyšių uių»| 
žmonos jai*įstato snvo lovas 
prie lango ir guli jose taip, 
kad tarp galvos Lei langu be
lieka tik kokius trys-keturios 
pūdus. Nuktije galva {Miršųla. 
į smegenis jrimetn kas norai 
negera. IA to ligos.

Vasara iiaudtagu yru gulė
ti gulva prie lango, nes mė- 
gunt giinus oran veikiau pn- 
-iekia Veidų ir Vd«»ičin< Wa- 
luu-gi geimu «.uju- huuyU ui-i 
cinu prie 
nes kūjus 
galvų ne.

Miegant

lango n**gii galvų, 
galimu užkloti, o

negaliina laikyti

= ► J. =

CK.. ** - * -

. • . - Pirmadienis, sausus - 26 1920
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'ki» gydytis knip iŠ rimtas li-|džia per ravo Misijų jj krei-’dienų jis vis dauginus ir dau-

Galimu apeiti be vaistų, het'Milik<M1"xua kMtl nebūdami Bet kaip! išvažiavimas sno-
reikin gulti į lovų, užsiklotik*r° turte kur; gi jam twn karte ir visai
šiltai, va^ti tiktai lengvus 5P®Kelb<* vargstan negulimas.
skystus valgius ir tai nedaug. P"’ }r “f*”“**^ i?.yli ’«‘»vėe ’
Sveikieji tegu pntiu nuuju taip 
sergnntK»ms, togu tankiai ir 
gerai išvėdina kambarį. Gulei 
s veikom žmogui lovoje tris die
nas dėl vienos slogos išrišto 
didelis nuostolis. Bet didesnis 
nuostoli* paridaru. kada pas
kui prie slogos prikimba in- 
fluenza.

Alkoholis.

Pilniesiems blaivininkams 
vigai ir gerai pildantiems savo 
įstatu.-, t. v. žmonėms, kurių. - ■ - r -

holio. .-unkesnėje slogoje nau
dinga yra vienų arlai du kariu 
visoje ligoj,, išgerti sriubinj 
šaukštų vyninės degtinės arba 
v)nu. GerJavnrieuts žinunčuis,

tvvynci, jau jei n<' kuorai, tai 
nors sttskolintauni jai kiek 
tiek pinigų, kad šioje sunkioje 
valandoj nors kiek nuo sun
kiausiu Innlų atsigyniu*. Lietu
vai tuoj reikia pageltais. užtai 
misijų ir kreipiasi j geros vn 
liūs Amerikos Lietuvius. kad. 
jei lutum skolinti, tuoj skolin
tų. tuoj paskolų prisiųstų o 
musij priedermė tuos pinigus 
pariesti valdžiai arba ten. kur 
vuldžta nurodys. Tai jau val
džios dalykas.

Biuras.
>411

SUSIPRATO.

Amerikos IJetuvių Katalikų 
Federacijų kviečiu Lietuvių 
Katalikų Centralių organiza
cijų ir Federacijos. skyrių 
(“Katalikų Vienybių“) atsto
vu# j susi važiavimų vas. lll ir 
11. 1920 Pitslmrgh. I’a.. Kurt 
Pilt viešbutyje. Posėdžiui pru- 

9:30 A. M.**
Pageidaujama, kad ar tų ko

lonijų. kurios dnr nesuspėjo 
Federacijos Skyrių suvienyti, 
kad ir iš jų utsilankytų kunigui 
ir pusauliiiini katalikai veikė- • • M—

4?* '' ‘a • * * • »» »Mtr.irnftF, praneš) m uore apu*
paskolų nuolat minėjamu vnl-1 
džin. L y. ministrai, ir pn zi- LIET. R. KR. R. KAMPELIS, 
dentur. o niekur Taryba.

Miih uždavinio atkreiptojo 
į valdininkus antroji pu-ė v- 
ra pavartojimus priemonių, 
knd pnikolo’ sudėtieji pinigai

Kun. J J Jakaitis,

v
I...
| Ktyb(*i»

■ Jf^strus, ypač jo> prezidentų. 
^L-t j>*ulajui atarė drjnukruti- 

ji»s tvarka niuim< yra branges
nė už visus garbingiausius

Liet. Raud. Kr. dovana.

Lietuvos ltaud. Kryžiaus 
llėmėjai šiomis dienomis pu 
riuntė Lietuvo.- Raudonajam

n* butų teleisti abejotiniems Kryžiui .'MitIJMJO markių dovu-

Jum dabar Norėdavusi pagel
bėt) savo broleliams ir #ew 
lėms Lietuvoje. Bet kaip! Pri- 
riuujiė jam kalintojo žodžiai 
ir jo raginimas, kad visi au
kotų. kiek ka# galėdamos. An- 
kotj! Jug jis pinigų turi. Ko- 
dėl jis seninus to nedarė? Pra- 
dėjo kaltinti save.

Buri prato Joniu ir savo 
klaida pamatė. Galvojo, kaip 
jų atitaisyti. Laikraščių nes
kaitydavo, tudgi nežinodavo 
Ica* aplinkui dedari. Viešame 
veikime ne<iulvyvaudamns ne- 

tėjusioms nuo karės šelpti, 
lotikraščiai kainuodavo keletu 
dolierių. Jum gaila būdavo 
“mėtytį ant tokii) niekų'L.

Ant galo jau ta>p tamsu pa- 
sidnrė. kad jam net baugu. 
Jono# sunkiai atsiduso, pasi
ėmė kepurę ir išėjo. Ilgai 
klaidžioju po nelygias gatves. 
Galop nuvargę* atėjo namon 
ir greitai užjuigu. Ryte kėlėsi 
gan anksti, apsirengė ir links
mai šviljuiudamas išėjo. Sėl
iui ninki- nusistebėjo Jonu tokį 
linluanų puiuačūisi. !Vr metus 
jis nebūdavo toks linksmas. 
Kada sugrįžo, šeimininkė už
klausė. kns puridMTė, kad taip 
staiga pralinksmėjo. Jonas 
pažiūrėję# į šeimininkę sul- 
džiai nusijuokė. Kaip maA ne 
būt linksmam — sako — kad 
aš vū| tapau lietuviu. Dabar 
galėsiu drųsiai užmerkti savo 
akis, kad ir svetimoje žemėje. 
Mano sųžinė dabar trra ir 
man linksma padarius gerų 
darbų. Zinai kų aš padariau! 
Nugi poMiunčiau į Tautos Fon
dų 2 tuksiančiu dolierių, 
riųriį pagelbėjo klebonas: iš» 
rašė čekį ir užadresavo. Tas 
daug pagelbės nukentėjimienai 
nuo kare.-, ir uc vienam mano 
broliui bus up»igiatauu> nuo 
šalčiu ir alkio — lindo#i už
baigė Jonus.

Kų? Ar tu davei #avo cen
tus nukentėjusieuu Lietuva- 
v<yef — Bušuku š»*uutainkė. 
Ji to niekados nesitikėjo. Va- 
je, vaje tu manu sviete, ste
buklai ant žemės!

— Ir koki čia da stebuklai? 
— pratarė Jono# — aš pinigų 
turiu, esu nevedęs, artimų ne
turiu, kam palikčiau o mano 
dienelė* jau nebeilgos — link
sniui užK&igė Jonas.

— J nieli, Joneli tegul 'tau 
Dievas duodu ramybę šių var
gingų kelionę užbaigti — 
džiuugsmu verkdama kalbėjo 
šeimininkė.

—- Ašių Tamstai už gerus 
nįiįnįi^ 4mvr* 

kimo# dabar yni kad dar aąu J 
grižu# j Lietuvę ir ten pagul
džius nuvargusius kaulinu. O

Nors jnu ir gana tniitsu 
vo Jono kanibnrėiije, la>t 
lem|>us nemanė degti. Buvo 
tik kų sugrįžęs iš prakalbų. 
Kallritojo žodžiai jį varė į gi
lins svajones, arba, tiesiai Iš
sakius. privertė jj perkrutytį 
savo praeitį. Tų jis ir dari. 
Galima buvo matyti, kaip ju 
veidas mainėsi, luj>os judėjo, 
kratinė tai linksmai, tai vėl 
sunkiui atsidusdavo,' o nkįs 
žiurėjo kur tai toli. toli.

Jau dešimts metų, u jam tik 
rudus vakar, kada jis apleido 
.-.i\<> Tėvynę Livtuvų, ir atke
liavo į Aui«*rikų. Prisinumn 
jam. kuip jis »u nekantrumu 
laukė tos dienos, kada galės 
išvvstj Amerikų. Ir išvydo! 
Liudriis jam suspaudė širdį, 
kada išlipo ant Amerikos

ko
jisgulvos arti prie kūkalio (]><*-, net ir tėti e^antienus nuo girtv- 

eiaus;, nes Mnęgunu.i- jkaitusju-s, tas alkoholis netik negėl- 
micgas arba negalima# arba b^i, M itar užkenkia, 
nesveikas. Tai-gi svarbu, kad

i kambariui butų! Gydytojas.
ganu dideli, idant lovos ištek-Į Kuomet žmogui dėl neapsi- 
tų taip, kud galvoms uorei- žiūrėjimo nrlia nelaimės nepa- 
kė1ų Imti n<*i p<> langu nei siseka apsiginti nuo inl'luen- 
prie kakalio. tuomet jum neguli užtek

ti liukruėčio patarmių. Tūtai 
būtinai reikia šauktis gydyto
ju. 1918 metais Amerikos gy- 
• lytojai nelaimi mokėjo upsei- 
ti su šita liga. Dabur jie jau 
moku. Dėlto anųinet daug 
žmonių mirdavo, o šįmet tat 
retai pasitaiko. Kas Besišau
kia gydytojo šįmet, taiu išgy
ti nėra lengviau, negu buvo 
užpernai.

Lironiu atakyrimas V

J’rieš gydytojui uteiriant 
reikia ligoniui atsiskirti nuų 
sveikųjų. Čia Amerikoje yra 
mjuL <k&Ą ii ’ovai plačias lu- 
vus. Tmlel apsirgu- vienaui 
žmogui yni daug progos užsi
krėsti kitiems, nes nėra vie
tos namuose daugeliui plačių 
lo\ų. o siaurų lieveik negauni 
pirkti. Ta plačių lovų mada 
daugeliui užkenkė.

Trumpu laiku muilų neper- 
l»et vis gi reikia

piivgmniejiFT“

staigias atmainas. Bet ir pas
tovu# šaltis yra kenksmingu.**. 
Retam žmogui yra nnudinga 
gyventi kumbarije neturinčia
me nei 65 iaijn-nių FaiircnheL 
to. Nb-kain nėra nnudinga aa
vo kambarije t arėti viršau? 
70 laipsnių. Nedideli* daigias 
yra nusipirkti termometrų, ar
ba šilumos matuotojų. Jis at- 
mina upiv 30 ur 5(> centų, Ji 
geriausia yrn laikyti ant šie. 
uos toli uu<> pečiaus.

Išeinant iš kujiiluirio reikia 
šiitui apsivilkti, kad po rulmis 
kutini liktųsi tu pati šiluma, 
kukių jis turėjo kambarije. 
Kuo ilgiuu žmogus ketinu bu-' 
ti lauke, tuo šilčiun jia turi 
upsin*ngli, idant vidujinė kū
no šiluma neišgiiruotų ir krau
jus nesūri I piritų.

Kojų priežiūra. / ’

Žmoni- Lipiausiai nu.rišal- 
do kojus, guudnuii j jas drėg
numo. Todėl reikia prižiūrėti 
savo uvniynę, kml ji Imtų no 
k i u ii ra. Keikia nebniiilžioti jkj

Vėdinimas.

Svarbių ?varbiau-ia> žmte 
gaus gyvenime yra orus. Jis 
nuolntos atnaujinu kraujų. To
dėl reikia turėti užtektinai ge
ro oro, ta8 genda daugiausiai 
nuo kvėpavimo. Bcikin dažnai 
(\i*dmti kambariu-, kuriuose 
gyvena žmonėtf. Nor# šiaip vi
sas taisykles išpildytame, jei 
neturi-sihie plaučiams ūžte' -i- 
liui sveiku uro, lai Ogu iuų» 
įveiks. Vėdinami kambariai 
atvėsta: ihironi šilumos ir
šalčio perituiinajj kurios kenk- 
shėhgUHMts MUgeėlU’l iuiilė1w. 
Išfodo lyg priešingos tos dvi 
taikykime saugotis šilumos 
|H*nnuinų ir vėdinti gyvena
mu* namus.

Ištikrųjų-gi h«ng%*a yru vė
dinti kaminui u s išvengiant ši
lumos ]M*riJutinų. Reikia nes
toti į šalto oro verionę einan
čių iŠ lauko į vidų. Jei kas gu- >»ainysime, 

daryti kų nors, kad atskyrus 
sergančius nuo svi-ikų. Jei ki
taip negulimu, tni reikia pasi
duoti j ligaabųLj- Geriau yrn 
jaivargti tolinu nuo savųjų, 
negu palikti juo našlaičiai*.

•-----------------------
KADA SIŲSTI AMERIKOS 

PASKOLĄ Į LIETUVĄ.

Ii lovoje, kuomet vėdimuuc 
namus, tui tų gulintį turime 
gerui užkloti. Kiti gali apri- 
rengti rūbais taip kaip išei
nant į šaltį. Kuo tankiau visli- 
mane kambarį, tuo tnuupinu 
galima luikyti atitarus langus, 
tuo mažesnis pavoju# užkenkti 
suu šilumos p< t imtinomis.

Slogos gydymas.

Pati fafluenzH, arini flu, 
tui užpnolit sveik* žmogų. Ji hti-ko, 
tunkiausLii kimba į tuo#, kurk «Mij«ms dota*riy pu*kolw*.

I
re

dvi kokių? num pnužastics y

laidu vos valdžia uUinnfė 
AiiM-riko* Misijų, kuri, tarp 

sukeltų bent jx-nki#

sniegus. ur balu*, kud avaJvnė-rii guvų sJouh ubą plauti. Pa- 1,uu 'aidžios
nejx'rš|u)>ta- Jei netyčia jiasi- 
Inikė kojas >ušlupti. Ini rei ' 
kia veikiai jtennainyli stišlu- 
pusių avalynę ir apsiauti sau
sai. Yjiutmgui reikta prižiu 
rėti vaikus, nes jie tankiausiai 
sušlampa kojas bežaizdanii 
*‘niegu<”*e-

ti slogu yra i Mažmožis 
jus žmonės n --gyviu, v laukia 
kol puti perriš. jMdiauduini sa
vo darbų. Taip galima a]»sei- 
U {lapraaUitp Ir įkais, iki esant 
iipielinkėjc inl'luerizai, ar gri
pui. ar |»annš:;ii- .ntkivėniniai 
ligai, ir U akigoė t]ihtu« iu) rei-

Lietuvos Minija yra gavusi

*ir j§ <lu ir kcno vardu su skolintus
• • •

kranto. Kažin kas tarytum sa
kyte sakė: upri vilei, jauni
kaiti: čia laimės nerasi, čia 
žmonė» tau svetūnį. jie tavęs 
nesupras, m*atjau». Guiiėeies 
apleidę# Tėvynę. Jo širdis nu 
manė tiesų. Daug vargo turė
jo kol guvu darbų kasyklose. 
Dešimts metų kaip jis tų sun
kų darbo dirba. Daug sveika
tos .padėjo, bet ir nemažai pi
nigų susitaujM-. Lietuvon pi-, 
nigų jis nesiuntė, ne# neturėjo 
kum. Korei užėjus taipgi nie
kam neaukodavo, nieko ne#u- 
šelpdavo, nes jam būdavo gai
lu pinigų. Malonu ir gera jam 
Mat širdies būdavo tik tada, 
kada pačiupinėdavo bankus 
knygutę. Kas kart mat skait
linės diniginduvosi ir daugin
davusi. Niekur pate neidavo, 
draugų neturėdavo: gyveno 
sun vienas knip koks ateknlu- 
nns. Taip prabėgo 10 metų. 
Nei vienų kartų jis nėra ]>a- 
miutiję* grįžti į Lietuva. Ko
dėl! Jia ir pate nežino. Kro
vė pinigus pat* inainudamati 
knm. Pačius vesti nemanė: bi
jodavo. kad moteris pinigų ne
išeikvotų Tnip ir slinko vie
nu gyvenimas. Sunkiai tedirb
damas gavo ligų, ir kada toji ^rjšli »r nebetoks.

pinigps siųsti, tai gi čjg pa
tarimai pavienių asmenų val
džios nusistatymų DCįperkaiš, 
u mi»ija jokiu laidu n**gnll 
kreipti K atidos unt patarimų 
pavienių asmenų, tik turi pri
silaikyti valdžius iu»trukciJb- 

iuLi manyta, kad Ameiikuje 
surinktų paskolų reikėtų Mi
deli valdžių- vandu kur uors 
užsienyje nuksn arba auksu 
j*asiųstl. Lritavogj (žiiMPU l*L' 
tada. ku«1a bus galima auksų 
j Lictilvų nuvežti). Bet Lietu
vos Valdžia Misijai taip nėhi 
paauiM. Misijai Įsakyta, kad 
uuktu.> valiutos vertę. tuoj, 
kaip galima greičiaua, jinaiųs- 
u iaeiuvnn. ne« ten tuntu 
vianis ir valdi ninkams ajgus 
jau keli imbierini neatlygintos 
iriiM iš ku Mūvimų drapanų ir 
valgio pi ridi, nėra kuomi rei- 

147.0(11 Kryžiaus Ib-iirijų krripkik* kalingtaurių dalykų apmokėti

liga MJM»ri*i«i al*ili*pdavo, 
i tai tik tada jie savę* klaus

davo. kodėl ar taip gyvenu! 
Kų aš darysiu kada visai ne
galėsiu dirbti.' Kaj munr se- 
nntvėje prižiūri*, kas tara 
malonų žodelį man! Sąžinė 
iš gilumos ta n tavo: “GrjHc j 
Tėvynę*0. Grištį! Na, kų ai 
teu veiksiu f Man nuvažiavus 
dar kas irauu* gali užmušt] ir 
visus mnno pinigus ntinitį? Nr. 
nrgrjriu.

Sunkiai Jonas ulsiduso. Du- . ...
har jnu kelinta savoitv kaip v“lcJ4<bul- 
neguli ilirbti. nw darbe nulū
žo rankų. Jį vi> tankięu ir 
tankinu mintis kankindavo, ir 
jnm baugu pasidarydavo, pri- 
stminu^ vieno kalbėtoju žo- 
dfius ‘•Tas ne liotavis knria 
užmiršta icivo levynę5 Tai

im nor. ramiu nųainė guiėriu 
užmerkti akis.

Eugenija Molienė

------------------------------------ -------  ---------r,------- —----- - 
Gauti pinigai.------------jBaltimore. M<l

liauti turi?.! ir pribirti Į1?1**’ J,L
prie Kalėdinio Fondo iš «e ' Bazara*; Brooklynlėčių nusi 
kančių kolonijų: 
(’bieagu. lll. (Br.) 
Detroit. Mieli...........
Bayunnc. N. .1. ..... 
Ncu lltivrti, Conn. 
SlielM»ygan, Wia.........
s*» • • e •vfcuiu iwiptur, įlieti. 
Collinsvilk*, 111..........
Muiiehcstcr, fonu. 
Wurc«sk*r, litis' . . 
Ex|M>rt, Pu................
Lnu reno*. Maus. .. 
Wal« rvlicL N. Y. ... 
Su. Bottųi, Mas- (J,i 

knip tpr< gryna sųžtac galime savu giminėms Lietuvoje, ne« Su. Gumbu. Nrbr..........

rcikųįaro.-. o knd eitų tik 
tiems tikslams, kuriuos yru 
užgynui ta pu. i Lietuvos Vnl- 

i Toryba.
Me* jr*rbiunH* Lietuvos mi-

. JE3ESrAiškių ir ptuuu palenk i nūn 
čių pranešimų apie tikslingų 
Įsu piikiuM* vui Ujimų m- 

■ gavome iš ofirijalių vintų.
Kaikurie. tiesa, nelabai 

Q»« prijaučiantieji a=me-

nų. (šių Uovuyų dalys yrn ir 
Bruoklvniočių Imznru suvirs 
4 _’♦*<».) Ain> dovanos‘-yni tni 
Lik pradžia durbo, kurj L. 
Italui. Kryžiau* Rėmėjai ant 
savo |M*rių, šiais 1920 motais, 
užsidėjo.

Linksma žinia.
r» . -a ’i •’ivivitur ro'tnilvg

jr gauta telegrama i« Kauno 
kud luivas au pus lustais dru- 
uužiute juu netoli Liepoja uis 
Ten jo laukiama bile dienų ut- 
plauksiant.

& žinia turčių pradžiuginti

MI.0U 
3fM».OO

tanui-
IMno liko su-

sekė.
.. 44(U)0 Brouklyim lietuvių 

177.7atrus niisisenš.
... 94.iMi.vir> dol., kurie bu# su*
., JOO.(M) naudoti Lictmu# , jNivurgclių 
... 265.00 Šelpimui. 1‘nturtina >r klienus

. . AlAfU 01*111* ių
LtMrtakius pramogas ir ]w r i ūkti 

....' ŽjOCliaukų Lietums žmonių sušcl- 

.. 45UAMI piiuui.
i(KHS)! Visais h*ikalain Liet. K. 

.. ri —

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.
Kuo. J. J. JaLuIu, pfaū- 

dentas, 41 Providence St, 
Worce»ter, Man.

Kon. Pr. Bjūjs. vicp-poMi- 
deniu, 2634 W. 671h St.,

kuivniMiM suraugi j

ąya. užduotai mums klausimų, visas, kuru, aukavo drabužiu*

<; j.;.

- Vi* I • Yjf U, •

- riuntnuas jnu išverk t nirngu.
autlokt; GL4«.

U. -

j.
l<SM,Si _L R. Kr. B. Bfkr.

i, IR. t M. ti.4 iriJui’toh tirsnd Šit..
Mniuuan Cit v, i’a. Brauki'u,

-X i. a- 2u» .‘* jlMI

. r.

K*ns ir auksu ulei tėję, jei da-
- - - - -bar J‘taigų ląsta- jiup 4^

už»girše-*tM»p 
^tcrč-datiHi ■lų čuiikų fM»dčji- Ųpiajįr «iah;k

. ... j
Eitšffidms .*4... ».»,tL Laoi at

vu# tais vės pt/istjdy? ‘

.-tS ėu.



DRAUGAS

KENOSHA, WIB grtūėiausin jtasisU'ngė suorga
nizuoti komitetų pardavinėti 
bonus. Iždininkas j Hiatai y tas 
po 2,0M doL kaucija. Paderi 
inas paperų ataėju tl .UO. Da
bar Vienybės ižde dar yra 
*12.30.

lapkričio lb d-. 1919 'U-, lai
kytame susirinkime nutarta, 
kad prasidėjus Suv. Vai. cen
zui, raginti visus lietinius už
sirašyti lietuviais.

Gruodžio 27 <L» 1919 m.,-su
rengtas maskinis balius. Iuei- 
1B?ų buvo *74.GG. o išlaidų t"0.W. 
r» t tto e” -r •. > -
darė ijdu.ui.

t Pertaisyta, kaip datar yra, 
Lietuvos vėliava. Pžmokėta 
$5.0(1. Lietuvos itaskokm rasti 
įlinko knygos ir suni£invjima3 
su Lietuvos Misija $2.75. Tai-, 
gi ižde lieka $7 Jiu.

Draugijų Vmnyta laotpvos 
paskolos reikale dartaojasi 
kiek galėdauiu. kad tik geriau
sia jiavyktų. 1‘eiuiju Centro 
pranešimus. Be to liko padi
dintas stoties komilelas: atsi
šauk Ui į visas Kei losi) i n u s or- 
ganizacijas. kad iūvieno dirb
tume taip svarbiame darta.

Tai tokia yra Katalikiškų 
Draugijų Vienybes kelių mėne- 
sių darta istorija.

Sausio 8 <L 1-92(1 u»., buvo 
Lietuvos Vyėių 36 kuopos me- 
tinirt susirinkimas. Išduota 

žymiausieji mii’sto praeitų metų atskaita. Pasiro
dė viskas geroje tvarkoje. Iš 
priešmetinio susirinkimo jmt- 
rhiktn valdyba. Paliko vėd so

I Iš Vienybės Dr-jų veikimo.
- Kad o tai randa Dr-jų Vieay- 
Sėj vianos dr-jos atstovas, ku- 

■s, išduodamas raportų savo 
nugi j ui. sako, kad toj Vieny, 

nieku nematys gero, apart 
ikimo komisijos pardaviuė- 
>tuvos paskolos tanus, tai- 

ymproAulį bu? pranešti vL 
nnienei Aį»tų is Dr-jų vmuy- 

veikimo. Tegul visuomenė 
spręs apie taip gerai matantį 
L>s dr-joa m “tavų.

r* -

P
 11*0 sutverta Dr-jų Vienybė.
on vienybėn išrinkta po tris 

atstovus iš kežuos kataljkiškos 
draugijos, būtent: iš šv. Petro, 
Sv. Benedikto. Šv. Onus. 8. L. 
|R. K. A. 22 kuopos, “Birutės”
Rr-jos, Li*t. Vyčių 38 kuopos, 
DarUiuuikų Sujungus 80 kuo
pos ir Labdaringos Sęjuugon 
kuopos.

Pirmame susirinkime išrink
ta valdyta ir hžsibrėžta dar.- 
buoli#*, daugiausia b raugiu s 
musų tėvynės, Lietuvos, labui 
ir mindai tų draugijų, hunas 
prikiaušys prie tos Vienybės.

Birželio 15 d., 1919 m., bu
vo pirmas dartas. t. y. iškii-
minga* priėmimas kareivių, 
sugrįžusių iš Dėdės Šamo tar
nystės. Būvu surengta v^kflriė- 
uė «u visokiais pamarginiauta.

valdininkai, k. L: nuėsta mn- 
įurus, kars pasakė ilgų ir gra
lių prakalta, išangštindnnm-
tatuvius ir ' paskui il
gi straipsnį parašė į nupliekus 
aikrašeius. Ineigų buvo 22.65. 
ėtaidų $66.63. Skolos nuo mi
ndo vakaro pasidarė $43.98-
tad padengus lų skolų, birie- 
io 28 dM 1919 tn. buvo ^ureng- 
as piknikas, kuriame inėjo 
181.25. Išlaidų butą $149.99. 
’at pelno liko $31.86. Atmo- 
aėjus tuoK $31.86, dar skolos 
iko $4.16. ;

Liepos 4 d.. 1949 ui., mn-slas 
alkvietė lietuviu* dalyvauti, 
ipvaikšėlojuuc. I 'ž pm>;ž;.m« ji- 
uų lietuviai guvo dovanų, hi- 
•igų buvo $13.75, o išlaidų 
•129.60. Skolas jiasidarė 
415.85. Kad atmokėti taip di
lelę skolų, buvo surengtas an- 
ra* piknikas, kuriam** inpigų 
«vo $215.44, o išlaidų $132-35. 
'elne liko $83.09. Skolos dur li- 
įo $35.92. Kad atmokėjus pa- 
kutinę skolų, i«gpjuuo 3* d., 
919 nu. surengta vėl piknikas, 
tariame inėjo $118.65. Išlaidų 
iuvu $91.25. Pelno liko $27.40. 
ikoios dar liko tfc8A2.

heve pakviestas p.
tau Aukų surinkta ir pasiųsta 
Aotuvor Raud Kr. rėui- Cen- 
ran $94.25

• •

iii, tik vienas iždininkas. atxi- 
sakius Petro Dešrio vietoj, iš
rinktas .Jankeviria.

Pirmininkas. S. Gadeikir. už
imdamas vietų ant antrų metų,
pasižadėjo dviguba* daugiau 
dartaoLies, nor* ir praeitai* 
metais dnug darbavosi. Vei
kiant valdybai, linksmiau veik
ti ir visam jaunimui, o dur
ta daugybė. Dviguhai links- 
minu butų veiktif kad vi
sus Kenoubiaus jauni
mu" susispiestų po l.ietuvus 

i Vyčių vėliava ir išvien dirbtų 
tėvj uės, Lietuvos, ir brangius 
Bažnyčios laitui.

B"W."^|ŽHUUr' aut katalikiškų di jų. Jiū 

jais, tų šmeižtų nubara lytų, tai 
| uiduiM jų ir nurinktų. x

Kašydanius npie litarahško 
vju jK1 iškilime baku, kad P. 
Jusns pmuašė, j*»g A. K ve* la- 
ras tauriai ufiėmoižė kataliku*. 
P as A. Kvmianut neiaip ka
talikus išuiukiuo varpo iškilmė 
M.’, Jųup P” iškilu j, Susiėję* 
kur lietuvį žmogų kitas kailio# 
ueturoju. kaip lik: “katalikai, 
kiierikaiai subėgo ant var]*o iš- 
kilmių, buiu*šf* tukins dideles 
aukas... 0 tie vyčiai nusknrė- 
liai lenda, siūlosi aukų rinkti ir 
t, t.”

Katalikų \'ivnylM<s susirinki- 
hm* buvo (lakeltrtb kiausi/iuu- 
’tktk ItfUrt-AllM *41Uc- •’iųUU ta LLą 
riųrii ‘•Birutės” draugijai 
protestų, kad jos narys katidi- 
kiškos draugijos rnštininkas. 
taip elgius su katalikais. Tr tni 
daro kuris aukų rinkime vado
vavo.

Ant galo rašo: “visa maši
nerija yra atsukta prieš žino- 
ne#, kurie dirba Lietuvos la
bui.”

Tegul prirudu Vietinis, kada 
Katalikų Vienyta’* dirbo darini 
tėvynės nenaudai. Priešingai 
su didžiausiu pasišventimu dir- 
tai tėvynės labui. O Vietinis 
kuo gali pasigirti? Nebent tuo. 
kad Nurengė lilierališko yarjMi 
iškilmes.

Neikia pažymėti dar ir tas, 
kad luiigiantės Varpo iškil
mėms p. A. Kvedaras išėjo ir 
paskelbė kokį ten tautininkų 
koncertų, kurio jieinas skiria
mas kokiam ten “tautiškam 
namui.” Bot vėliau pasirodė.•* 
im** konuTUis buvo ne lųuu-1 
ninku, tik .-ueijulistų. kurie no
ri jiaslatyLi .sau narnų ir jiava. 
diiiti lietuviu tautus namu. Bet 
pi jie ir jiastatytų namų, tai 
tas liautas nebūtų vertas va- 
din ties “Lietuvių tautus iia- 
nm.” Jam geriau tiktų “Jautu
vus neprigulmybės priori; na
mas,
džiausi Lietuvos neprigiilnn*- 
bės priešai.

»» nes tie visi vadm yra di-

K. Vienybės Narys.

V ALPAU A180. IND

u
J. T raktelis.

KENOSHA, WIS

“Lietuvos” dienraščio 13 
num. iš Kennshn. Wta tiljx> 
kurespondenrjjn, po kurta jm- 
drušė Vivtinta. J ta savo kotes- 
pondeuiūjoj pirmiausia užri- 
puola ant katalikiškų draugijų 
Vienybės, Įtari':

“Keletas mėnesių atgal susi

Npalio 12 <U 1919 m., sureng
ti balius, inėjo $108.59; i ŠI lū

pų buvo $70.00. TMijo liko 
}20.59. Ta4u atmušta uh-UL 
p»i skola—
I Praeito balandžio mėnesį, 
tada liuvu renkami parašai po 
tarieijrt. lėšų ItartidaTe f5.30 
jitsikreipia j draugija*, bet 
teaugijon nutylėjo. Tad Dra« 
|i ju Vienybė ir tuos gfiJM) at- 
kukėjo y dar isde Ūku glti^la. 
jltapkriėio 3 d., 1919 m., pu- 

■ėiiadėjrs tavo atvažiuoti gerk
'<■ V

VALPANAI80. IND

Iš moksleivių veikimo.

tvėre kaiaiikisKų draugijų Vit- 
«ybė (prie- Centro K. V. m-pri- 
klauso), kurios tikėtas yra dar- 
uuotie* kai. tėvynės, j m* t u vos, 
tutintai. Gružių fikslm*. tik ręi-
kiu sumaniai vesti, tat pažiu- 
ičkim ka* tan daroma: susirin
ki nnn< laiko 2 kariu mėnesyje. 
Balų sbliuųi <lmJ£ $ oro pada
ryti tėvynei, tat < laba r, užuot 
gero, daro blėdį.”

Tėčiu u Vietinis nepaaiškina, 
*4»kjų daro blėd] Blėdi tai jam 
gul atrodo ta a, kad Katalikų 
Vienybė sudarė komitetų J«*r- 
efavinėjimui Lietuvon Laisvės 
parimtas tanų, kuru* jau pla
čiu i varo dnrlių.”

Toliau rašo; “ Diplomu t mus

A. L. H. K. M. K. 11 kno|>a, 
niuo matosi, yru viena iš veik- 
liausiu kuopų munų Susivieni
jime. Be tu jt gali <lid&UOtios 
ir įtarių akaičiumi.

Šicutet katalikų uiok.leivių 
šioji- mokykloje yra daug ir vi
si priklauso prie minėtos kuo- 
poe. Kadangi kuopa siiKideda 
iš veiklių norių, tm ir veikime 
jiaKižynii. Apari laikomų Mutu
rui kinių, kuriuose tava išpildo-l 
mos gtažios prugttHOuM, i'-irgin 
vakarus apylinkių lietuvių ko- 
iouijuai*.

Vicuas iš pauašnj vakarų 
įvyko pereitą ataeila, Kau
siu 25 d., 1920 m„ Jadtaiu liar- 
tar, Imi., lvuiio svetainėje. 
Pradžia 7 vai. vakare. Viela 
tartantauMiiK genu -taiomu.

Apie Kaiėdtm ir Nauju.** Mo
tus buvo ntvnžiavąM p. Šivi<> 
kis, kuris Antrai kuopai daug 
buiejkė prakilniu uupčiy. Tuijt- 
gi lietuvių kU-juij<- posake gra
žią prakalta •!** lietuvių lite
ratūra. •

Kuopos Koresp.

net, aut nv- trukina gerų aurų. Merus no- 
laimės, poln iestus j Tarybų su- 
sivažiavimų, pu.< nm* nratva- 
atavd. Padarj lu apgarMuinau; tarai prinšiugi yra Lietuvon 
Dr-jų Vienyta ir už tuo*- už
mokėjo $2.15.
-.. piMtaU j»uetiMttMjHr- tad, “tvota ’iutni upir šiuciž-
sto. -Hkiktų devanų. Uium- 
kėlu $140, ė < . • u gnl«s* jį

nu- V ietims* turkui, prakaito 
prie susidėjimu su bolševikais,

laisvės l'askolm ir veikia Li<s 
tavos pruuni.M'ini Po to rnm.
. .... . • •— > - « -

ra“

RAGINE. WIS.

N-įSį^l dol.: 'Daugiui, -iš ^Vilwauk<*e, Wis.■
O. A. Nuv4*Uuh‘, P,dūsta. P. (kuris numito riuus valdy-,

Kurnliunus, J. Lazdauskas, V.droš kviečiamas atsilankė su' 
Rntanns. * prakali): mis ir savo turtingo-’

Po I dol.: je kalbu e plačiai išdėstė du-
P. Audtvjuusluu'. .LTomu-Įtartini-Aiietuvos padėjimų, ii ! 

Icvtėiim, A. Liutkaviėia, A. Qo- [rodė Tautos Foudo tiuveiktus, 
bis, K. Sapalas. A. Zvinis. J. j ir veikiamus darbus ir nurodė! 
Česnauskas, A. Cėga* T. Ibi- reikalų, dėti į tųjį T. Fondu, 
manauskas, P. Kfnitvainta, J.l 
Kieta. P. Veiick- viėia. K. Tau- 
jenas, P. Buda. A. Vainutifi, N. 
Urbonas, A. Karaliūnais T.
Petkiene, M.' Lukicnė. L. pa-1 
viekas, M. IMrgis. P. Kovėra,. 
K. Bagliniieuė. J. Ilagnusmis, 
B. M Urbaitė.

Smulkių aukų — 90c. viso (iii Vienytas II. skyrius. Sausio -1 
dol. 90c. . j d., suriiinkime buvo -išrinkta

liaein’u Ikiiivi^ kuimu ja i nauja valdyba, kurion iisėj<»:
11,11 »i l B ■ 1 , lA V
gils i T. F. 79t<i sky. surinktas -iškas 
uukas praeityje, pasirodo vi
sai smulkios. Nors Tėvynės 
reikalai neikivk nesumažėjo, 
tat aukų rinkantis nuolat ma- 
tinas. Ir šita ruL.ii suma tnp<» 
surinktu ūk prakalbų laike, o 
[to naums riukiki.i kul kas nebe
turime ir iš pu- žadėjusių na
riu įnėnerinės nėra kam-išriiik- 
ti. u į Mutirinkuiiurt 
žai tvsnreuku.

Prie progos turiu 
nuoširdų ačiū gerb.

f.

r.

lutai ma

išreikšti, 
kun. A.

J. P. WAlTOiES 
ATTORNEY AT LAW 

UETIVJS ADVOKATAS 
uu k woon stkukt 

CHICAGO.
M

.1 ■.

reikalų. dėti j tųjj T. Fondo,
Prie T. F. skyriaus prisira

šė p-lė O. Novaiiutė iš Miltinu- 
kee. Wi>.

J Kesminas, ^kyr. rašt;

DR. S. MIKELIS

CICERO, ILL.

Šioje kolonijų ji* gyvenu Kut.

4 ; vmL. .luuz. Mockus 
— pirm., A. Valančiu#— pirm, 
jtagrlb., T. Strėlėiimns — nut. 

*rašt., P. Petrauskaitė. — fin 
Įtašt., V. Kavaliauskas — ižd. 
JA. Knvfllinimkiis. ir Nlokioitė 
iždo glob.. J. Tu|H*ikis — mnr- 
šalka.

•lul. ŠliogiHirirt ir P. Pet
rauskai t ė. kuresiM nidentai.

iiusirinkiiuui buva puskuti 
nį M-kmalieuj kiekvieno mėne
siu pu mišparų.

I
Vytis.

1.11 TUVIS
GY inTOJ.YS IK CUtKUKGAK 

(Mtai K V>*« M
2747 fįo. Ilnluini Str.

V«Uu4<a huh • 141 H ifist *t>* I 1V.I 
I s& lino >IM lito IKI *:kt

Trirtaom 1ar*> IMI
Oftr.'.a >713 S«i. AOilaivl Avė. 
V*L A-.M U,' S v. vab.

Trlrlaan. Ilona MM

-- ---------------------------------------------------- 
Tol. Orovar 7043 

Dr, C. Z. Vezelis 
i.trrt vis nrjrrthT.v;

VaUauu»: D tylu UU • »<**-
NeilrUorul* eatul suloriuiA .' .

471* SU. .tSUKANlI AVIUSl K 
arU 47-t«t» <.ntiu»

X *

{ToloToo** f*t.-!ltxuui 44

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS IU 

CHUtrKGAM
> OCUao 1171* Mi< hlinui A«e. ■ 
|Adxuoo •:** Iki » Uryto — 1 lktį 
IX po platu — tkl 4:10 vakar*. 1 

Nod*ll«rut» nuo 10 iki 11 lAryto J 
X----— - ----------- -----------------------------»

::

REIKALINGOS MERGINOS
Dėl Intereriuginurio

Įtarta
Pasauly

Darbas
Pasiuvus

Užmokestis 
Gera..

Tu itatarnuiiji publikai, In-t iš privntiškų ofisų kurie 
ruiųinsi lyjapae dalyse miežio.

Mokumų kuomet įuokiniesi prij i deni Truiniug Dc- 
purtniuiiir, I W. tVnsliington Streut.

Atsilunkj' ite, rašykite arlm b*l‘‘fonnokite Ofl'icial 
3U0. reikulaupai. Booklel K urba nuvužiuokik* į ar<'iau- 
ain prie numij telefono stoti ir pareikalaukite pilnų iu- 
fomuiąiju.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį
^KARIŠKIŲ ŽODIS”.

13

būuurt kurtu į suvriti Kouih- Yra 6 puulapių ir t ra leidžia- 
niu* Krašte Apsuujfim Miuutarijou. .Mes ųuvomv sckaųti iiųmlio-
jinai tų taikrušli užraumėti Amerikoje:

K A. b!
Geimialta Atu*>^-
IMt i.Ui.rua LrtJe> 
UruudAto |B, 171V ui. 

k’e. <27 
S. >unau * - --------------

anotoui jKotlajuine “LuAuviu l'n-kylio* IJindru- 
vė*‘ Aiu-rHcuH rinkti t>rmuuicmtą “KuiiRku fcodtiu" lulkra*- 
lūlu KwUfc AWM>rtk**r* lurUli'i I* .lukrlto.*., tirti -*

. *Mu4iuik'.,i<R* 7
fl*Mra*<i* KupOuUu* I Klarku*

G*-u* raliu rUibci tJUtialurua tinliea »utiliitikur. 
(l'arafa*) Vyrvar leilrnuatur ftlepuuuit

"Km ruki U AmUrn" Redaktorių*
Todėl viri Antartkiiėiri unurušĮkite šį laikraštį ir parrmkit 

Licluvua jianunjf karium.iviiė kur. kovoja už mu*ų lutų žalį. 
Priaiųakiti minus $2.00 ir kuki adn-vų ir gnunite “Kariškių 
Jitriį** per vinu* Jhciu*. l’rmiųAitc $1.00 gnuaito per Muk 
iiieitcriun

L-IE-TUVIV PPgKvunu B15NDF.0V*
ij 120 Tremont St., Boston. Mass

K 
R
S

Tautos Fondu 79b» skyriaus 
Kalėdiniai! fondan u akas su
rinkta* įnikę prakalbų 28 d. 
gruodžio, 19J9 uu, auknv> 
kančiai: *

- Puodui.:
pu A. Twtatu«ų D. dėkota K 8
• a* * m-* *»•. Wiukiiu.?5JTai-Ki Ka

MET. I U».K\U«>b UKNDKUVK1.

BoMiifl. Mano,

1 ■ r -

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per

Lietuvių Prekybos Bendrovę
YRA! IŠMOKAMI

Šiomis dienomis gavome sekantį laiškų iš Lietuvos ku
ri* parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.

'l.ti’-inrti Pnr-trytrtK ir l’miii'inė* Butikn*** 
Kaunas, tauta* Alėja. 66.

. • ■ ' gruodžiu 13 <L 1919 iu.
Liiiuvjų P roki bot. lkuulnuri Amerikoje,

Girliiumiujis- ..........
« TuiiiiiUi,) Bi'n’lnniK \ixuti pristatylųaiM perlaidu*

. ' AamIuih ĮHMlido. Pilim už r»crlaita statanti Banku#

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
S4AI Mrtit 2tud Si.

Kampa* & beavltt St.
Tvlufonu* Canal 4772. 
Valuadur 1 —k ir 7 iki » vuluue. 
Rc»id«a«Uu:

*114 W. tUud St.
Telefono* MrKtnlay 4»14 

Vnlamloa: tkl 10 lAryto. 0

n • ai

ir

r

I

nn -į nniMpiTiiit 
; un> j, dninuLmRH 

; Gydytojas ir Chirurgas 
j Ofisas 4930 W. 13 SL 

Konip. 40 (kiurt
llci. 1230 W. 40 Avenue 

Telefnnna Clooro >C(4 
Oftoo Cicero 40

| KAI41AHK 1.1ETUVUKAI
K--------------------------------------------------------------------

i
■M

K- ■*- A

Dr. L E MAKARAS .
Lietuvi* G, d j loja* Ir Chlrurita*
llrtrt—Kr: H

Trlrtaaa* 1‘uUi
Irt. MtohUraa Ala.
Ut Ir i-alliMa 21M

4315 So. Wood Str.
TU. Katone* intake na» 4:24 HU Irta

T«M< «*-<W IBI.
K

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Mu*u* ou-ma tr mokymo budu Ju* 
trumpu laiku Miuuk*it* vtao uuiu- 

to.
Mn* toriulo didMaiuHU* ir *vrtau- 

alun birpium, dmtmluK ir aluvlmo 
•karina, kur Mokvion** sauna ttaioa 
praktOun Uc*lMiokln«la«nn*.

Vlrt><H>< Mūvimo akyriuoMt tnaHnu* 
vaiauui* olaktru* JM*H.

KvnCltuao kukvirnu ateiti liti* k*» 
kiuo laiku <l)nn* ir ur vakarai*, pa- 
uUiurtti ir naatkalMtt dcl "utyiu.

'•Urmu daruuin* nuli* tiilvnMt, t!- 
rt'kl,. UlMVa ir dyiUlo I* bot kuriu 
maitų knyc<-»

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. 1'. Kasnli-ka. Vo«l«Jaa
n»0 N. KTATK KTHEET. CHICAGO. 

Katnp** La k t KL. -nt i-tl| lubu

to t* HHKttU

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

A 70*67 Ro. Mietorgan, Ave«t»e 
KmUbC Ui.

VALASDOSi > III I TBkan.

S. D. LACHAWICZ
1.IMVTT* OrolHM-luo U..i*:n-uju. 1*10 

>.'*«> u« p<<l<w**- Koikalo nu4<mu M- 
-UookU. • iuuc UmHhi 1,uoU* uOuttoUaU 

2314 W. 23 PI- Chicago, HL
TcL <Mm1 X1M.

■x
PRANEŠIMAS.

; Dr. M. T. STRIKOL’IS iMiermn
Oydr-.oj** tr Chirurvaa 

HrUH aara MjrvMUtne VlM« I 
ttrfjrhton l**rk.

tsu W. «M StraU 
Tot MrlOater n» 

Oflaact 1T»1 W. Cl» M-.
07 lr Wmd nL) 

Valandos: 14 ryto tkl t po NMA 9° 
• «

V................      —I
Z *

T

K-

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, njJkOiS 
Telefonu Turd» MM»

V*lwxdo»: — » tkl U M rnv: 
i po pietų Iki S »*k- N*d4lto- 
tai* auo k iki • vaL vAkara

»...................................................-y

u -

■M

r

J Stu<.lu»»o xm>l fnSt-.lkl’-f’ njt’n’il • 
i) buM (NdCik. -j- -

' Kuuiuet ty k«ntl mik> muIVim ok*l»- ( 
i dr-Jlmo. luomo' r«ld>'« lRrt*l t kru 1 

r^, Kiintirl oliattal.br GuiS ar t»- J
( 1*1 t*i tuoiunt rm įMHMtSMBĮM 

'Tunu IS metu ( 
.{ Mbrlnuui t<rUlaoa Junta miaual:} < 
|> iMLurtuit imu ui prie mautu kauta i 

u«t uų> l'iuai net iki |» 00.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

X

!
 reikta Juuia nkinlq. N
ualytinuu. Jui

g i 1801 S. Ashlūrd Av. Chicago ? 
»" l l<mmln». suirt* tas**} dykai, i 

hmniu, l*»in> s <!•*». l

B
B
B
R
B
II

Kuidimii liui«»> f .-S.
J 3-ėio* Inlran tlrS l'lntl o apUcko*. , 

Kandmri* 14, 14, 14. 17 Ir 1« '
linujIiMv | loauu patai*.

l.dumiua: uuu 7 vai. i*r>1o Iki-*/ 
| Vrtl. *ttkatc. l'aactlClUil*. Berodo- į 
| tn» tr I’clnyClOKl*. )

BI
R

i !

ANT PARDAVIMO.
l*MrMUut>d> *roa*.ra« garo) Hetarlu 

oi*Vrv«JUaj<. virtoje bumui Litai Mū
rui eina. PurUMVttiin prleta.tl. »ivl- 
nit»iu». OvuUDuja J kltn lulenU. Jei 
kns nurita rnlinu* vrkin Ir muna 
plrku: AlauUuKitc Aliu onlralut

A. (MUnua*, 
AltMI K- u, -----

Į ’ picUuku* pnsUiti*.
frfefcMs. 'f Su pagurini

(l'torušas) 4. ihrrkturiu*.
7tani lį. Jitiaptv. Suknuuriua. B

Jeigu u* 1'aiMSt* nūn gnoti) MjU-ikti Miviškiao* Lif.--: ■
j Itirajc Inl Uf.jntiA ruy.vk nfit šrnuuu jmJuutu adrua>.> ir eumš p*l- • 

B litis iu turtu arija* taip įiitaiusijii [taiprti piniguti I.kIumuu

a

I g.

SAHMA AAT FUUJAVIMO
114 Akru Mt crrai* l.udtakai* Ir 

murini rtjc.m K Kilnu $7*. M už akru-
Manv. •uvialnki, c~*Jiro iual>tl nui- 

uAkai ATilcagvĮ Iki S7 dKn<n kk> iSi- 
WM« ano 14 ryto tat « Vai. **k*>v 
Nediitaj t>®r tirti dirnn pu linu adic 
įiMttiA* •* • • Itf* »

‘"f ** *’* *<e«* 
Ctitvoau. m,

Fo 77 dietai ratyitite nut fanui*-

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

V«la BiU. VhauM> 1ci»u»uum,
OUaM mauUcMTj: 
H.VsiUaGLVN bTlU-ET 

kambarį* <h>»
J*L Ccnlral t*7»

Gnealtna*. *1* W. *»nl M. 
<«1. lorU* AMU

-K

Dr. G M. GLASER
Praktikuoja >1 metai 

on.Mi» »14A Ko. Mt*rsa»» »<-
M<-rU- n«n. M.. ‘Ttltntfti. IH- 

Sl‘ECJJXLli5TAi;
Moterlkky. VyrtAk u. taipgi ebro 

ttikk'j 11*1).
OFISO VAMLNDO8: Nuo > ryla 
iki 10. nuo H llu 1 p« p lai, nuo • 

!kl f vnlet>da» vakare 
Keavliutau auo » Iki a po pieb 

TeloTonaa Y ar 4a <17

C—------------------------------------------------- Į

X-
------------------------------ -------------------- ?— 

“jžeph d voloiT 

lietuvis Advokatas 
a* SO. LA RAL.LK STIUOCT 
OrTAaimo Tai. H uos beldi ?7 

Vmjuoi* imi W. Jl-nd MtfMt 
Tai. Rockwail •»»» 

CBICAOO. IZM.

1

Boston. Mas*.
Lithuanian Sales Corporation

120 Treruont Sir..

oliattal.br


1

DRAUGAS

Į CHICAGOJE. ]'B“HT Iš DIEVO APVEIZD0S 
PARAPIJOS.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
Pirmadienis, sausis 26 d., 

Šv. Polikarpas, vysk. kank.
Antradienis, sausis 27 d., 

šv. J. K. (Auk.), v. d. Vitalis.

CHICAGIECIAI PR0TE8 
TUOJA PRIEŠ ARĖS 

TAVIMUŠ.

BRIDO EPORTĖCIŲ DOMAI!

PLEČIASI INFLUENZOS 
EPIDEMIJA.

Daugiau vis suserga, daugiau 
miršta.

Influvnr.il ir plaučių liga 
miesto baisiai pažangiuoju ir 
nesulaikoma. Ka.*divn vi* dau
giau žmonių

rf’.; r: :
rajonierius
skril«> raminančius 
uiti*. Dabar jau jis nieko no- 
suko. Tik imasi aštriausių 
priemonių, kad sulaikyti epi
demijų.

Labjausia paliestos trys war- 
dos.

Influvnza ir pinučių liga la- 
bjausin yrn palicciusi tris mie- 
eto vardas: 6, 25 ir 7.

laikotarpiu tnr|x»'sausio 14 
ir 24 d. (> vurdoje susirgo 
595 žmon«'*s; 25 — 551 ir 7 var
čioje 495 žmonės.

Be kitų virtų atkreipta do
mu į restornniL“. Kai-kurie 
nvjM’^varini palaikomi. Tas 
prisidedu prie ligi) platininio.

Pranešta miesto majorui 
kai-kurieiiL* restoranams sus
penduoti leidinius ir apvalyti 
butus.

Tas pat yrn ir su knikurio- 
inis saldumynų dirbtuvėmis.

Gal bus pašaukta 1,000 slau- 
gotojų,

Hvdkumo komiai jon birius
darbuojasi, kad iš ligoninių 

^ntleista nors lign-
- 4vjų mokinių. Jos 

n*iknling7>* patarnauti 
gantiein- privatini įlosi
muose. Tas turi but atlikta* 
kuoveikiausia.

Influenza siaučia ir kitur.

Influcnzos epidemija išium- 
jo visif Miiarkuiiiii pnkilo ne j 
tik Chicagoje, bet ir kituose i 
inicst uom>.

Antai iš Madison. Wis., pra
nešama, kad tonai yni dvi Ii- 

į goninė* ir abidvi jau kupinos 
Mugančių.

Iš Xew Yorko pareina žinių, 
kad tenai taippat baisiai ple
čiasi influenza ir plaučiu liga.

suserga ir mirš- 
-VŲlKĮUno konu- 
Dr. Robertson 

prnm-ši-

ser-
nn-

APSKŲSTI 85 RADIKALAI.
----------*

Tarpe jų yra ir su lietuviško 
mis pavardėmis.

Cook pavieto grand jury 
apkaltino ir kriminaliam teis
mui apskundė 85 komunistų 

L. partijos Amerikoje narius 'už
snoknlbiarimų šioj šalyj pa
kelti revoliucijų ir nuversti 
šal ies vyriausybę.

Tarjw apkaltintųjų figų- 
ruojn ir kelios lietuviškos pn- 
vanJės, kaip tni: Andruli*. 
B.ll t tiekiu, Balrtirui*. Knvn- 
liitufkas. Mucliulaitis ir kt.

Rei.-ikin, jie prigulėjo prie 
komuni.-tųniinr<hi*tų jmrtijos 
ir hettdrai su kitais suokalbiu 
vo prieš šalie- vyriausybę.

PA8ITRIGUBIN0 BULVIU 
KAINA PER METUS.

---- -------
Y. M. C. A. nuditorium,. anų 

vakarų įvyko susirinkimą6 
iCliicngos įvairių juižvalgti 
|žym<**nių žmonių. Pirinininkn-i 
Ivo Mis* Jano Adams. Tnqx» 
kalbėtojų buvo ir buvęs llli- 
nujaus gulH*mntorius E. F. 
Dunne.

Susirinkimo buvo aptaria
mas n*nginmn8 iiuuri-niitingns 
Coliseumo, kurs turįs įvykti 
vasario S. Miiss-niiting:is ren
giamas su tikslu užprotestuoti

deportavimus ir pili<4’*ių areš
tavimus.

Buvę* giils*nintoriiis Dunne 
kuIlMslnuuts išreiškė pasipik
tinimų piliečių areštavimais, 
kokie nesenai įvyko Chicago-1 
je imrėilžiuH vaisi ijiniam pro
kurorui.

Pranešimas.

šiiiomi pranešame 
Iriems dirlmntėni* stock yar- 
<Iom- kad Amnlgaiiinteil Mest 
4’uttor^ & Butclu-r \Vorkmrn 
of North Amcricn A. F. of L. 
Lietuvių Lokalu* 257 atidarė 
brandi ofisų pono A. Petrai
čio reni ostate |h> numerių 
3249 S. Ilalsted st. Gyvenan
tieji ant Bridge]x»rto galite 
užmokėti mėnesini* duoklės 
no 4:00 po pietų lig 7:00 va
kare. Pini.as Mis-irinkimns j- 
vvks srmdnin canrin 4^7•Wi 
y. lab. U uuuuuui .-vi-u unii 
3.3-ėio* ir Eime gat. Visi pri
gulinti ir nr prigulinti prie 
Unijos r*atc kviečiami at šl
iaukyti.

Kviečia Loralus 257
Jonas P. Parkauskas rašt 

ofisas 45351 S. Miirsfidd 
Avenue.

lJcfn-

L. Raud. Kiužiai!* 31 skyrius 
šdriingui arjupja visiems, ku
rie aukojo drabužių U RumL 
K rjriiUL

Sausio 1!> d., ?. nu Crntron 
jm*iiintėiib-<l,i dideli skryni.

Dalmr Uis s organizuojama 
moterys '.r Hn«'iginos, kurios 
npsiims mėgsti Lietuvos karei- 
vianu šilui.a <|įvd< is ir jmn- 
ėiakns.

Skaitome l*:U r.išėiuusr. gnil- 
nninc laiškų /■ Lietuvos ir pa
tys gerai supr* •tarne, knd mu
sų broliai, kaM: mies xu Lietu
vos priešais, kenčiu šaltj. Tai. 
gi musų prieĮlcruiė prisidėti 
prie los kox^fts nors šukomis 

įlalo ii lųmuiuvo. l’ad visu* 
mergaitės ir moii-ry*, j darlm!

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
31 *kyr. valdyta:

V. Judelis, pirm.. 
P. Kuprionis. rašt.

WEST SIDE LIETUVIŲ 
DOMAI .

. K. >

WltP!u muUUiU,:,U.dUnUUiUUiUUdUiUiUUlbUI U uuuauų,.,... >HHU4M4lMUM*OUUUUUUB

Krutanti | 
Paveikslai^ 
iš Lietuvos// 
miimiuumitiiuimuHiuiiittmniimmiiiiiiiuiA

Policijos pnrvign sugaudyti 
intnriainii* pnutižengėlius. Tad 
vietoje sugaudyti juos jiario- 
niui, policija atlieka “rridns” 
ir suareštuoja buriu* žmonių. 
Paskui iš anų fuisirenkn kalti
ninkus, gi nekaltuosius ]tū
li uos ii o jn.

Tokie nekultų žmonių už
puldinėjimai ir areštnvimni 
Besutinka nei su valstijos. nei 
šalies konstitucija. Toks poli
cijos pasielgimas reiškia jos 
nupuolimų žvminiisinn laips- 
nin.

Buvęs gubernatorius kalius 
dama* pažymėjo, jog jam te
kę patirti sumanymų, kud ne- 
apŠviesti piliečiai ir svetimša
liai au musų šalie* patvarky
mu turėtų but supažindinami 
kaitančiais paveikslais.

Dunne Nikė, sutirpus su tu
kino sumanymu. Bet si? sųly- 
gn, kad tokias rengiamo* pn- 
rodits priverstinai turėtų lan
kyti ir kai-kurie Chicagos ir 
valstijos viešieji valdininkai.

MIRĖ TURTINGAS 
DASKŪTIS.

Suse .o ir nuolatos dirbo.

lmrzdas-Vitliimiestyj mirė 
kiltis Eilgar D. Wood» eidamas 
(iii mrtiM. Sirgo vos kelias die
nas. Ir ligi JmiI susirgimo dir
bo. •

Bnrzdaskutyklų jis užlaikė 
35 metus. Jam vyko tas pel
ningas užsiėmimas. Nes. mir
damas paliko nuosavybės ver
tės $250,900.

Tiek turto turint galėjo 
sveikas gyventi kur nuoša
liai, šviežiame ore. Bet, ma
tyt. jam įgytų turtų buvo dar 
permoža. Norėjosi surinkti 
vi* daugiau.

SPJAUDYTOJAI BAUDŽIA
MI.

Madison. Wis.. sausio 24.— I
'A'ieeonsino valstijos pnkiu 
luinų divizija paskelbi1. jog 
per vienerius metus bulvių kai
na trigubai padidėjo. Bulvių 
augintojai fnrmorini šiandie

K bulves paimta dukart tiek.
kirk imdavę sausio trynėsią

->c*. .

Reikia saugo tie* spjaudyti 
ant šaligatvių nrlta vietose 
vietose. Šiandie Chicagoje vi- 
si spjaudytojai aitriai perse
kiojami. Areštuojami, prista
tomi į teismus ir baudžiami.

Kelio* dešimtys žmonių nu- 
bausta po $1 paliaudos pra
eitų penktadienį. Tai mažiau
sia bausmė už tų prasižengi
mų. Augšriansia yra $!i.rš

ihiugeliui luiusmė yrn Ih* 
jokios nūkšnu-*. Bet nesmagu
mai, tai kas kita kiekvienam.

Paryžius, sausio 25. — Tal
kininkams pareikalavus atris- 
t a lydino Turkijos karės mi
niotais gen. Djcnmal Parka. 

.M* t" ** tr

L. VY6IŲ DRAMOS RATE 
LIO PAMOKOS.

REIKALAUJA

4 •
' I

Reikalingus molcrya suvirs 16 
metų amiiuu« d<-l k-mriaua fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darlic 
iicnikalirigak. Darbius pUAtov*. 
Fabrikas subetomis lusiilaru ant 
piet

3E

II

Hyk.'juU Um4«x BBrra ic». 
Žttba uvtiurr* PŪKU tojo 
k«m kurt ranka utaukO. 
Tokia palui pollcy oall 
l'honorntph pirkAJUi pri
imti '

BUS RODOMI
ŠV. ANTANO PARAP. SVET.

Cicero, lllinois

sausio. 26 ir 27,. 1920
Pradžia 7:30 vaL vakare.

Pamatysite Lietuvoj Valdi^. .„lAivius.knrinomciK1. ir daug kitų dalyku, rudi*

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanijav

Lietuvių Kareivių Susivie
nijimo Amerikoj 7 Inuųia turės 
susirinkimų samdo 27 d.. P. 
Jaukščin -alėja. 2158 W. 23~* 
gnt. PrusMli** 7:30 vai. vaka
re.

Visi nariai ir nepriklausan
tieji prie <>rgai>i/-nvijo* lietu 
vini tiuiiėirdfiįę I:vie/intni ntei- 

.ti šin Misirinkhu.ni. Bus svar
stoma daug iSTti btų.itrpaimiK' 
tų ir naujų reiknlų, yjiač ren-l 
giaiuiijo ludiaus klausime.

Balius jvyks vasario 14 d.; 
7th Regimont Arinnrv.

J. Faskacimas, rašt. j
—-----------
PRANEŠIMAS.

Rytoj, t. y. sausio 27 d., 1920 
m.. McKinley Park svetainėj 
įvyks Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio dramos ratelio pn- 
mokos.

Juo prasidės lygiai 7:45 vai. 
vakaro.

Raštininkas.

Iš BRIGHTON PARK.
Uonttncntal Ine.

Katalikų Vienybės ti-tas sky
rius turėjo extra susirinkinu# 
nbdėlioj, . IR d., yni 
jos svetainėj.

Apsvarsčius bėgančiu? rei
kalus buvo užsiminta ir apie 
pardaviro jinia Lietavo.- 
vės Paskolos Urnų. Vientalsiai 
nutarta “inlnnti komitetu. Ko- 
mitetan inėjo sekantieji: B. 
Jovaišas, J. Poška. J. Piklžiu- 
velis. P. Kvietkns, R. Audre
li mins, J. Enėiu-is, J. 1’etrnitis,' 
B. Neįiartimia ir J. Mickeliu-

| IIAS.
Valdylmn pateko «ekaiitioji: 

pirm.—J. .Mickeliunns, 4410 S. 
Ririmgind st., rašt.—J. Eu&s 
ri>. 4403 So. .\loxart st.. iŠd.— 
ik Jovaišas. 4-*49 So. Colifor* 

'ui?, avr.
Tuojau Įutsiuntėiue laiškų 

Lietuvos Misijai Ncw Yorkan, 
prušydaini instrukcijų ir įga
liojimo.

Labdarybės..-C?ntro ]KW‘di«> 
Iniš m- tredėniįįjv, kaip prnnrš 
ta sulmtini.'iin^ numeryje, o se- 
redoje, sausirr 3S d., 1920 
Dievo Apviizdos mokykloje,

IH.,

I
Paimkite šiaurioj ar Pietini va- 

finnjsrtfj fairų Hri SS “š! gstrri 
(63rd & Amtin) kari} iki Centrai 
nreuur; paeikite du blokus j pietus.

J. Enčeris, rašt.

Iš T0WN OF LAKE.

Alumnai.

Alinimų 1 kti<»pa vis veikia ir

7 -.30 vai. vakare, Direktoriai.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl foundres, darbas pašto 

vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39-ta ir Stevart Avė.

4
t ♦ •

Fedcra! Electric Fnnograf«»
Motor Varoma — Nereikia ranka sukti.

Aita muAina yra irraM U iMiJuraa. Jo. tnruui >ra <rn£it« 

ttlalonu* Ir unrelkU Jo. ruaku aukU, ku. .uKmilna vioa rru 

kuut* tunu. -_įė.___ • r _ _____

Tiktai $5 Iškalno.
rrlrt-J- - on:tTw.ue.r=!Jh Ukwx». «■!*.

Mokyti Mcunlnta* Moke-nMaU.

SU eikli itienmlnlMl iuok«:>etul prtutatn jum. Aitu mo. 

OorniMn* vhojfocraph kurto kutų* prklnnui* klokvlnnam. 
AtvuOlnokUc | bent vt«aa g mu«u Ktlciric Knurtorlu « 

iAclratlc Jf« tįsiu*.

w-» COMMOMVEALT1I ED1SON fV

Electric shop5
LEIBERIAI

Reikalingi 25, pastoms dar* i 
las. Atsišaukite:

23čia ir Bucine Avė.

išvien viri darnuojas'.
Atai praeitame snririakime 

buvo uvarMtmiii kuopos reika
lui rimtai. Tėmykit. neužilgo 
nlnmnai surengs vakarų; tas 
Ims pagarsintas vėliau.

Iraikraštis “Bv. Kryžiaus 
mokyklos limbą“ laitai puikiai 
gj vtuija. \'tdiw aluiunai!

Po susirinkimo buvo išpūdy
tas gražus programas. Progra
mai! inėjo: Z. Navirkiutė, gra
žiai angliškai jtakalltėjo 
rution). Sereikaitė ir Balto*- 
konaitė duetų puikiai paoainn- 
vo. Z. Jurguėiutė solo padai, 
navo.

Girdėjau, kad iš kitų koloni
jų aliunnai nežino, ar Centras 
sutvertas ar ne; tai-gi žemiau 
yra ndresaa Centro raštinin
kes. h jeigu reikalaujate kon
stitucijų. praneškite. Iri* su 
mielu noru prisiųsta.

Raštininkės antrašas: Z. 
Jui gaiėiutė. 4G37 So. F'anlina 
•Sf- w

NAUJAS GYDYMO BUDAS 
PERGALI REUMATIZMĄ

Tlr. iH-liH.1' Pikai Kaltuuu KiMlrluJuI
■rracaa. W V r.tw Ikraat.- a.yla. l*«U> 

Krdrma iram.tnui^ lt tai-’-na kurt, au- 
«rin> auo mmmImv r ra vuua-
MM. Irti- MMBr 'rw* t* .11-
IIH ir nntarriimni nnt '««U4 imi-
Jaaa Mulu.; pu.,w«rtalMl.. Ju Balkiui,
u?V aitri v kalKutr 'lrw*a !*»■*• 1 krMUJa 
iiiuliuu >*» u«i. ihaMuau. a»-»ui U 
•••• aariu«i ra.Au,iaXib»«. ><uun<v *«pa. 
iimmb »ia»i -m ura. u. -į

U| „«•>• i>i»ri-'" -u-a f—t-
HB ir AU aStlkrlaa. x«a rutMn- . 11> m < >.. j ■

. REIKALINGI.
. Vyrai Tnlty aortuoU*. flferu 
l>ra Ir papraM^ I•bariui dirbu liuubcr 
>urjnj; darbai **ri >M«im Ir r*ru« 
nlcua AtaUtaukita prla Unctda uatvoa 
-rtrt-j ir- reikalaukite Tardai «up. rtn- 
tendent.

lalnanl Uitin, l-amber <*otii|MU>y 
Šiai Ho. I.l»<->1>| MrrrC

REIKALINGI 5 LEIBERIAI , I 
dėl Geležine* ftrap ■Ynrtlin. 
Darbas nnt lunko r—mokėsime 
52c už valnndn, geriems pas
toviems durbinfakNinA.

E. POPPF.R IRON CO. 
3622 8. Western Avenue.

PARSIDUODA

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

hMiinnniitiiimmtti'iHiimiinmniimtuimtmitittmBHnmnmiiHiiinnihiiuMH  ̂
LAIKRAŠTIS Iš LIETUVOS 

'‘TALKA'

Skiriamas Kopcracijos Reikalams.
* ? . 7--'’ • " A

Uetuviams labai pravartu Hisipažinti su to laikraščio 
turiniu, ypač už.*iimnntieiu> prekybų ir pramonė ir tema 
kuro irfteresuojnsi tai. dalykais.

Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu.

Turime 1 ir 2 numer.

“DRAUGAS" PUBLI8HING 00.,
1SOQ W. 46 th Su-eel, Chiauro. 1U.

=— 
E 
E

i7
1

I

sn VOŲ
D<4 fabriko darbo mokant nuo 

M-50 iki ŠA <K) j dirna, Dnriras pa- 
Klmfla. Nrra It.iinH* ajtie ntliidi- 

. Atmftaukitc tuojau*.

Shcrw4n-WiUiania Co. .
ItGUi Str. A StrpbciMao Aw>

Palaikiu- Rara Nu. 4

HiiiiifiiiiiiiimiiiHiiiiiifiiiiimiHiiifiHiiHtiiiitnfmtMHiiiiitiiiiniiuuuiiiuHti
_ • — _ _gPageibekite Lietuvai Pirkdam

Lietuvos Pašto Ženklus
50 MERGAIČIŲ.

IM fabriko darbo t $16.00 į m- 
.. .. .. ■ .*1vaite mokinanti1*; #2o iki $23 nuo 

ši ūkio dirbant,
Amrritan ftivilntid! Wtrr t 

Cahle Co.,
954 W. 2trt Stw«t.

Namaa mi kr.iuti>r< u-irmduoda mi fl- ( 
Kiūra* arba br. Mbfil vtada lt— ‘
tuvio apx>rrau ..rti but^Jiua ir mo-I 
kykloa Parautu,.**, plrtal AaMOaiikl. Į. 
ta-
1«IS—k Avr-

Chlcaco Hi iottUk IIL
Boyc Ncedk Co. 

4343 lbrentwmid A ve
AMT I’A«n\VVMo 

a: Ka Hn*rb~
Jmun 1100*0.
Am p^x4«v:i.u
Drr <lood« K

l —*rBBBBB .
IMI W. rth Sf

HHHKHMHSHHN
IV-1 Punrh Persų SH'dgiag Ma- 

Knu Statinio Darbo

BIZNIERIAI GARSINKITE^ 
“DRAUGE.”

Grnna<uax liūdna piuriuuiimo pinigų Liet avim, tai Lietu vai P 
ženklai {markė*.) knrioa )'ra atraitai iŠ Lirtnva. kad amcrikfafiri 
ipirky giduų jiuaiųaU aMVM>iwcii» nelik dri laukų, bet ir dekanę 

mų. pinigų vietoje.
Kirkvicnait perkauti* IūHuvoa Pašto lenkių nciuožiau kaip ui 5 au 

rinn* moinn nallndijiinų. kur} nnrinntn* Lietuvon kartu
Pešto žc.iklaio. Lictnvue Valdžia pakeia gyvais pinigai*, Pašto ar 
IMūiča MųtyM,

JMtafcnldiri yra šitoėfų kainų; po 10, 16, 20. 30. 40, 50 Ir 00*.k 
kife pu o trpvo BOKamup VHJUU. <ia» .katttU mšaro aaM«j^
Parrjdnnlty pn 25 crntua uf nnkrinų. -

UetnnM PaStu ženklai panndooa tik iki 31 d. Knrn, J920 m. Maliau 
kaip ui. *H-uq įMOjt-ri iimykių MonončUilM.

Reiknlaukiti* vietininooe Tauto* Pundo nkyrioiuc arba pa* centru ark 
Totorių, H

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str. B_-.lt M

AS-V~-SbXJTM» -^1

Influvnr.il

	1920-01-26-DRAUGAS-0001
	1920-01-26-DRAUGAS-0002
	1920-01-26-DRAUGAS-0003
	1920-01-26-DRAUGAS-0004

