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Bolševikai leidžia vesti
orekvba Rusiioie

METAI-VOL V. No. 27

SAKSONIJA RADIKALŲ Į MILITARINIO LAVINIMO AMERIKOS PINIGAIS VEI-Į 
VALDŽIOJE. i PLENAI SENATE. KIAMA PRIEŠ AMERIKA.

Panaikinamas religijos moki Prireikus bus turima 2,000,000 Korimą kad talkininkai mokė 
nimns mokyklose. armija. nuoSimiius ui skolas.

I Berlvuas. vn-. 1 — Suk*.;nni. ■
* i»h ivL t-

Washington. va*. 1. — Sc- Wn z

Lietuviai Sugavo Bolševikų
•**ll -t

Agentus

Sakoma, Kolčaką nužudę 
patys jo kareiviai

Estai paliuosavo gen. 

Yudeničą

Jis .» i SS JO Uis .' lUlilfchil

jos valstija. Šiandie ją valdu 
MM'ijulitdni radikalui. Jie neuž
siimi! inėju terorizmu, 
rusų bolševikai. Bet griaunu
pamatinius protestantų gvve- k*‘r‘s metu.- -<n. . jushjo. ||ioų,-,jj l(1,r
ritmo pamatus naikina tt trn',’s mušiu Inukan pastatyt y . 
ligiją. ((2,0OQ,O00 kareivių. Ir tas. sii-

Suksonijos ms-ijulistiŠka v.-l- ko. atsiekti neutsieisią nei 60h 
tižiu jau panaikino raligij is: l!,*^j°nų I*01’ metus.
mokinimų mokyklose. Iš pri-j nr,,,ijon turėtų ineiti:

'...... ’ — ...... .

inininkas A\n<l-wortb Metiniui
šilelių senuti* sii’iiiokialui M-iiii i 

toriai pakėlė klausimu, ka

> X O ■ \J d .

LEIDŽIA VISAM PASAU
LIUI PREKIAUTI.

PRANEŠAMA, KO LČ AKA S 
NUŽUDYTAS.

Užtikrina apsaugą reikalu 
vedimo agentams.

* ------;-----  Londonas, vas. 2.—iŠ Maafc-
Paryžius, va*. 2. — Rusijos Voe bevieliu telegrafu pmueš-

Jį nužudę patys jo kareiviai.

s* - bolševikai pagaliau- ėau^ ki b, išl ranka ii onrijniio bolše- 
tokios taktikom Pirmiau jie viky orguno Prnvdu stniip- 
neatkreipė domo* j paskelbtą

blokados panaikins
mą aplink Rusiją. Rakė, jog

snio. Pasakyta:
“Vo* tik pirm keletos dienų

UUgŠeiaUrsiue \ttldovn* Kolėn-
toliu Rusija ;ka. jftkvJUw, augil}

.• g®l,Inn tik padarius ®nfii-j durtuvai*.”
Į, Uoto«, UlkininkdK , (pjm

ftiandie j.e «.vo po. j !<„, adl„į„,|„s Ko|.
Pranešė via rusų ko- miiŪBterini* yra

Ivii savo Ka-

iminvė komiteto priimta amu- . >■ • • , . ,•• ■■ !i. siiumj .,inu ,a||iininiiu,—Aiicrlijfi, Primeti-
L’nin‘Joh l»HHganiZ4«ci «»«. sllIHUnviim. . •• ,, .knip , •' • • zija ir Hali pi jmgiih'o'.ų lingu
nirii e>uug to \uiiuinvmo, i is-n- ,- - , .įunn o • ’ ’ i liaus apie savo skolas ir iiiiliti

Suv. Valstijos 11110*11110111*. Suv.

JH 1 l.tl-liisų, lUuUi.

Į ir jnos suareštavo. Po suarčk 'S
------------ pavimo paaiškėjo, knd tie žutiT-

Jie su klastingais pasport&is Į nė* iii. prisidengę kln<tnį-_ 
važinėjo. tai.* Atner. Raudonojo Kry

žiau- |ms|M>rtais ir yra boK’
' •I-o patarnautojai.

ŠEVIKŲ AGENTAI
ijitiu i o -

Kiin

siego* prašalino Dievo paini- Jn,‘datine armija |29X,immi k; 
nėjirną. ’eivių,. piliečių armija ir m

Saksonijo laikraščiai kur ‘‘'j“™*’'' gvardija.
nn- 

Itekomen-
vinis žodžiai* al*ili<*pia pri'.* plojama* prher.*lina* militr- 
tokj nerlorų socijalistų veiki-11 *ni!< bivinttua* jaunimo. ls!i,. 

* ’ ima* jaunimo* butų pnlaiko
ai Imtu pilie-

nin.

metu Suv. Val.*tijo* 
talkininkam* i**kolin<» apie 
• lešiiiili milijardų delierių. 
Aiandic už tn* *koba. ne lik 
i eguiiuanta nuošimčių, bej t»l- 
kiainkai. ypač Anglija, tai* pi
nigui* naudoju*! taip. ku<l pa
kaukti mu*ų šaliai prekylm* 
žvilgsniu.

Tik viena Anglija už. pa.*ko- 
Imlu* pinigu* turi užmokėti

Londonas va* '? — čai pn*- 
Į keikta žinia ir ofieijaliai jMit- 
Į virtiniu, kad ra*ų Imlševikų ir 
vokiečių *purtnkų agentai ve
žioja *lnptn* raštu* tarpe M«-

Laiškus turėjo kakl&r&ižčhiMę
•» «ai

Taqw imnštimtŲ agentą 
pa.*iro«|ė viena moteriškė. Oi* 

.*kvii* ir Berlyno. Agentai "ai keliaudavo iš Dvrnsko j 
Jm\<i aprūpinti Amerikos linu
donoje Kryžini!* *iikla*tuotiii* 
j«:*portui*.

Agentai *u*ektn ačiū lietu- 
\ių *tropumui. Lietuve* aute

| Berlyną ir atgal. Pasisakė, 
'kad jai laive į.*ukytn induoti 
'dokumentu* žmonėm*, katrą 
ji nežinanti, kas per vieni. 

Vyrui agentai *lnptu.s raštu*

y draugijų atato- 

prekyba
. ......... M vHdiift praneši* iįTfaoehuriją’T Ih»r viena diena

Ine sako, kad ji leidžia centrą-. Uflli jig RI
le. rusų. koopcmtyv.ų draugi-lvo prWM>ru pop(,unjevu esąs 

unijai užmegeti prekybos, ,rkucke if lik-ima> np«ino. 
ryšius ru vakarine Europa, A-; r()nsj
menka ir kitomis šalimi*.

Sovietų vuldžia g\nruntuoja
tai unijai visokią reikalingi) 
apsaugą prekų eksportui ir 
importui. Ir prekyba gali būt 
pradėta kadir kuoveikian*.

revoliueijonięfių.^ nuikooe Ir* 
kneke. Paskui pranešta, kad 
jam pavykę pabėgti iŠ Irkueko

Pagaliau* sovietų valdžia, 
sako. užtikrina pilną apsaugą

Sako, ]>er keli* praeitus šim- l,IHS '^sargioje.
tnipviu* religijos mokinimą* I<'n*1 
vokiečių mokyklose buvo n«-' J“« Miu* butų kongreso pri- $1-M.44u.<17 nimš. Bet nemo
atskiriamas nuo mokinių pri- ,,nlnB ’r l»ravesti vi*i nurodv-1 ka.
vnluma*. Religija išauklėjo ‘‘“L metui* S. Valstijų* j Kili senatoriai mėgino tei
vokiečių tautui galiūnu*, nugš- ’ok'Ių J.OOG.tMNi i.*Iuainlo.* ar- sinti talkiuiiiku*. Kuke* reikia 
tni pakėlė pačią tautą. Reli-ji“’.*“*- palaukti. Kai-kurio* šalys imi

gija davė nioksinvyrių. augš- karėj* taip pu vargu*io*. kad

riteiai im..* keliauninku.*, ke- Įrištus kaklaraišėino-
i*e. Iš tų raštų patirta, knd VO-

S. VALSTIJOS TURI TEISĘ 
PADĖTI PASTABAS 

SUTARTYJE.

tau laiponin jmkėlė šalies ei- MILLERAND0 KABINETAS;šiamIie jo, neguli mokėti mm I 
vilizaeiia SUSTIPRINTAS. 'širučių už *koln*

Ir štai dabar soeijnlistai 
griauna tą svarbiausią tautos. Paryžiiu, va*- I. — Nauju*
pamatą, kampinį viešpatijos <’io Millerando ndnisterių kabi- 
akmenj. 'notas siHlipriytas. Ne* jmrla-

Ka* |iu* iš sekančios gent- - mente* 510 balsų prieš 70 iš- 
kartės, išaukitdoajte religijos! i reiškė pauitilf^įiiuą kabinetu. 
— klausia laikraščiai. ’ ■ Daugeli* m stovų priešinosi

------------------------ tik vidujinių reikalų ministe-

Bct, siiprnntniiui. 
lim'ia tokios didelė 
jos. kaip Anglija.

SUV. VAL8TU0S REMS 
ŲNGARUĄ.

Oopenhagen. va*. 2.—IS Bu-
SABATH PRIESGINIAUJA •riui Steeg. Tečiaus premjera*-dii|>esto praneša, jog tenai

PR0HIBICUAL

Bet jo niekas nenori klausyti.

Taip tvirtina Anglijos vice- 
grafas Grey.

Ikiečių *purtukui dirba ranka 
'i hhkoli *11 I n*n IrulšrviluUB.
.Turiu*! |H> vi.*ą Įuisaulj platin
ti s.-ivo radikalizmą. Toni tik* 
*ini Maskvos Imlševiltai pu rū
pinu reikalingų rtulikalė* pro* -

Londouus, mis. 2.— \ u v-gi n- 
tu* uepn . • • u
... 'Iii* (iri1', kur* ticmini Suv. 

viešpatį- L, , .. , ...[Valstijose buvo trunųia laikų 
iaikinu Anglijo* atstovu. įnik 
ruštyj Time* paraše, jog Suv. 
Vaisi i jo* turi teieę padėti sa
vo ]>a*tnhų taiko* sutartyje. 
Rako. Suv. Yol*tijo> turi teisę 
nukalanti turėti lygią dalį bul-

!pigutelo- raštų ir tuos slapte __ 
pri*t»to i reikiama* vieta*.

BADENO PRINCAS PA
SMERKIA tat;

KŲ NORUS.
ll.H.

Sako, jų
fiiai neturi būt išduoti. • * . w

________
Berlynas, vos. 2. — Badeno

Millernnd mokėjo gabiai ap- Suv. Valstijų inilitarini* atstn- 
giuti savo ininiaterį.

h, loiiljį-.Hiingoje, k-Pprj,„.„ M„|ifil,.ilij«nw. kun
j» ,u «,vo .1.,mm,Iki,.................. voWrtiM

(in-y n,f«. t<». I.k-lv, knd ob,ljk|11„j „Slri>i,
talkininkui la> jokiu dvejojimu

vn* gen. Bundholtz pranešę* 
angarų vyri«usyl»ei, kad Suv. 
Valstijų
siunti I nga 
vu*.

vyrioj........... . ...................................................................................7
„run. ,uik«- „t,.n. k K... S,,V. V»l*U>-ln,nk„:“,n'vi.M,J,“l^nki^M i,IRADIKALUS DEPORTUOS 

mažesnėmis grup 

ĖMIS.
Waahington, va*. 1. — Aną 

dieną kongresas poskyri* mili
joną dolierių apmokėti sar
gu*. katrie saugo* valdišku* 
sandeliu*, kuriuose sukrauta 
tlegtinė ir alkoholi*.

Londonas, m. 2,-Apl.irfl. ?į!rti
priešinosi atstovas Kulumi i*

ESTAI IŠGELBĖJO 
YUDENIGĄ.

Jį buvo suareštavęs gen. 
Balakoviž.

prekjjta. ^„j,. Y^eni^ R.
Tie agentai gali Rusijon j va. .y. ®įž tontjoj Mutrrštavo gen. Bala-žiuoti ir išvažiuoti. , ,. .. , ... .. ,________ •_______ kovie. si* kultinu gva. i ude-

ničų. kad jis iš tamyl>os pa- 
liuosuoja daug kareivių, pa- 
likdamas juos be jokių pragy
venimo priemonių.

Suareštuotu* Yutlenič iš Re- 
t

LENKAI Z&2UDE SAVO 
OPIOIERUS.

Londonu, va*. 2.—Bevieliu 
telegrafu ii Mankvos praneša-

Liberijoje pakėlusi maistus, iš-!tn* Dorpatan, kur jis turėjo 

žudžiusi savo ofieierus ir per-i būt teisiama*. Teeinu* Dorpa 
ėjusi bolševikų pusėn. te. mdų karajviai sujojusį

Be to. pažymima, kad ir gen. 
tieji* kaztuomeeė*

1 bolševikų pusėn.

traukini apsupo ir Yudeničą 
pulinosavo. -

Dabar YudeniČ yra E*toni- 
•» jos vyriausybės glolmje.

Illinois. Ji* aiškino, jog naci- 
joualė prohibieija įgyvendinti 
nebus galima. Ne* tam prie
šingi patys gyventojai.

Bet jo išvedžiojimų nepa
klausyta.

Atstovą* Sabatb ypač kar
čiai atsiliepia apie tą neteisybę 
proliibicijos pravedime, kad 
turčiai šiandie namuose turi 
pilnai visokių svaigalą. Jie 
išlaiko jMudgamino. Kad tuo 
tarpu la^Lini £wonė» neturi 
nieko. Ir būtinai prireikus net 
negali gauti.

_______ ____________________________  k"il,,r andiJ.a; »’nVH,° r^,”, 'juospa*latyti prieš savo suito:
Wnahingtonl va*. L — Im-|~ į t it* saw ateitum. i rvtn tribunalą.

migracijos genemli* komiai jo-' ,in*wn,i* ,ik dnug l‘nk“l,n,,,n Podraug (i rey išraišku pisi. | ' Princas sako, kad talkinio- 
nierius Pamioetti paskelbė.'neieikaiingo trnkšmo. tikėjimą. ka<l balsų klau«iina<kų reikalavimas išduoti jielfis
kad ateityje svetimšaliai ra-, Prie progos komisijonieriu* Bintų sąjungoj^ m jm j° ių purįni;jįDlls vokiečių armijos 

ir kuri** laivyno vadu*, didžiai 
neteisingas ■lai1'ta*. Sako, tai 
kuožcimnusios njšies pagiežos 
noras.

Pr»»«’M* jmraiškia, lod'jH 
ji* butų ofirierns ir talkinin
kai jo reikalautų, jis nekuomet 
jiems nepasiduotų. Ne* toluuti 
rai kaln vi inas ir jtasidaviiaaa

di kalni iš Amerikos busią de- \ jsižymi. jog pradėj.., birželiu, n'-*ul i kimų tarja- Anglijo* ir 
portuojami neskaitlingomis!praeitų metų. Ilgšiui dcpnr-'Nm. \ al-tijų. 
grupėmis. Kadangi su skait-*1uola 1.4<Ml svetimšalių.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

SUAREŠTUOTAS BALA- 
KOTO.

i

I, va*. So—Iš Mesk 
vu* pranešama, kad Esianijoj

.suureSiuola* gvn. BolokoviV
kutą pirmiau Iruvo areštavęs 
fšO. Yudeničą.

Pabėgęs nuo bolševikų.v
Ka* per viena* gen. Balnko- 

vičf Bnlakovie kiiuoiue’ buvo 
bolševikų kariueiiicuė* vados.

Kuomet Yudenič jauniai \o- 
dė kampaniją prieš Petrogra
dą ir jam išpradžių gerai vy*

NENORĖJO APKALTINTI; 
APMUITAS.

♦

Moninoe, La., va*. 1. — Pri
siekusieji teisėjai tei*ė juodu
ką* Callioun, kurs prisipažino 
nužudęs vieną jauną farmerį.

Viena* teisėjų 8tsisnkė pri-

Ji* pažymi, jog tautų sąjun
ga būtinai reikalinga. Nes lie 
los butų veikiai priimatomu 
nauja didelė kari*.

Sako, šiandie yru gerinusia 
proga visomis išgalėmis taip 
pasidarbuoti, idant ilgiausiem* 
laikam* išvengti kruvinų kn-

, r")-

1

* aUnvi

kRCDMAPesM. Cmosot Co*. t.

TURBUT, BU8 DEPORTUO
TAS BOLŠEVIKŲ 

ATSTOVAS.

«»<»•««« «

daiktas. • «
l'ž jiHdarytu* blogu* dari ura,. 

*ako, nieką* negali'tewti^J&_ 
kiečių, kaip tik patya vokl^ 
eini. Priešininkai negali bbt 
jokie tei*ėjai.

---------------------------- 2 *
BOLŠEVIKAI RUMUNIJOS

PARUBE2IU0BE.

Washington. va*. 2.—Yro ži
nių, kad kiiomel senato komi
tetu* pabaigs išklausinėjimu* 
liotševikų atstovo Marienso, i 
pastara*!* tuojau.- turės būt 
sunreštuotns ir |«n*kirta> «le- 
jMirlAvimui.

Buvę* senatorių* Hanlvick 
i* Georgui visais reikalai* at- 
stovmija ir legaliai gina Kolf«»

Pariųlytią loflcą arba 
atakuosią

Vienna, va*. 2.—Ii 
jo- sostinės Bukareeto praneš»’ko. ran. Baląknvič su ««vo vre-. 

ęjnu kareivių pulku pamotė bol- P«t,nU keltu juoduką. Tuomet 
šėrikus ir perėjo Yudeuičo «»»ėdn tą teisėją išvilko lau- 

Ipueėn. Ir viaaa laike* ji. buvo k«b apmušė sugrąžino teis
man ir privene apkartinti tei-1

viky **,.nilM«..lori<|-’ JUrt-u- J*’* -“»*?
rinotneiH* stovinti Rutn~“ 
j m mileliais.HBK CTmnevivvivr |Yud*niėo vadovystėje.

- H»wna.Kuhn. ra*_2.-I‘n- I'em*Ma“-k*dbnU,’>^nU
| atduoto Menooal parėdymu čia i

60-čiaiJHBBU suspenduota kou- Arųęlijos oficijalėse aferose
Į aiituttįcty. paskelbta kurėd abejojama, knd Odeasą butų 

padaryta, dėl neri-įpaėmę Ukrainai, kaip tui pir-
dokwh»k* P”—*fcg Vrauna*.

-------------------------

sinmąjj.
Afrodo kai pi r pasaka. Bet

tai faktas.

Duytom, 0.. vok. I- -w- Natio
nal Caah Eupster knupnou 
paakeftti kad ateityje prie 

tantalą tvarkylei

i ..
SSSSeV^ PERMAŽA PAGYVENIMŲ. > noirenam mm gana 

________ Rumunijai jiasiųlyti

<• .«ąu.

Paryžių*, vns. 2.—Hygienos 
ir socijalėa gerovė* ministerts 
Braton kreipėsi korė* departa- 
meatan paklauzdamas, ar kar
tai* nesamu kur tuščių knzar- 
ndų ar kitokių troliėsių, raikn-

jei ji atsisakytų tai 
tuomet raudonieji uim 
rnųmno*.

VASARIO 3, 1990TAIP NIEKAD NEBŪVA.
atlaužę* abu aro šautuvo gaidriu vilko



tik dėlto, kad tolimai kodavo 
bešališki, ir kad pagieža buvo
prašalinta iŠ io šitiem dviem 
tiesomi. *

Jeigu dabar dėl kaizerio tei
simo reikės atsižadėti dvieju 
pamatinių civilizacijai reika- j 

| lingu tiesų, tai bu8 vie-gi žy- j 
mus nuostolis. Tas nuostolis 

{nekenks vokiečiams, nes jiems z 
nereikės tųdviejų tiesų alsi- j 
žadėti, kudnngi ne jie sustatė t 
minėtus du paragrafu. ne jie y 
nei teis kaizerį.

Sunku suprasti, katu yra f 
naudinga, kad vokiečių civi- r 
lizaeijn taptų uug&tosnės rų- j. 
sies už talkininkų civilizacijų. t 
Sunku taip-gi suprasti, kam t 
talkininkai įbruko du civili- j 
zaeijai kenksmingu paragra
fu i ta»k<*s cntarti J«*i ii o ta . 
pttGuic |MXur»cia\v trumpu*. pu 
karės, tai dabar jau praėjo už
tektinai laiko, kad gulima bu- ’ 
vo utvėsti. Neprotinga yra 
gadinti savo civilizacijų, suvo 
teismų pamatų, savo teisių mo- ' 

, kslų ir neturėti j tų vietų nei 
kokios kito> naudos.

Olandų vyriausybe prolin- , 
gai suko: sudarykit** pirma ( 
tuntų sųjungų. išleiskite tarp- 
tuutines teises su bausmėmis. 
Taria gulėsite liausi i tuos, ku-

• rie tos teises sulaužys. Iki kn- 
1 rėš ]Mtbnigai nebuvo Tautų

Sujungus, jos išleistų teisių 
1 nėra iki šiol, tai negalima jo-
• mis nei vienų teisti.
• Tarptautinių teisių buvo iki
• šiol, bet jos visos buvo he snn- ,
■ keijų, t. y. be bausmių. Baus-
■ mių būti negulėjo, nes nebuvo 
' tarptautinio teisino. Be tautų
■ sųjungos tnrptantinio teismo 

nėra. nes nėra iŠ ko jalu gaū- 

ti valdžių. Teismas be valdžios 
yra neteisimos.

Visi tie išvadžiojimai buvo
' neabejotini teistų moiuJo daly
• kai iki 1914 metų. Kūrės me- 
^€u sugriuvo daug gražių civi.
• lizneijos padarų. Griūva ir tei

sės mokslą*. Baisuj* eivilizam-
'• jos nuostolis buvo apgriauti 
'■ Beini.-’o bažnyčių, hu daug 
1 įtaisiau civilizacijai kenkia, 

kas teisybės pamatus grinujn.' 
Tų viską talkininkai srt- 

h pranta. Jie truputį pabarškė*
" apie kaizerio teismų, o paskui 
' patys nenorės, kud kas judintų 

tų klaiisiiiių. Prancūzų spauda 
juu ir dubar nenori kaizerio 
teismo. Ji sako, kad ir Angli
jo- vyriausybė džiaugiasi O- 

._ landijo.- pasipriešinimu. IJoyd 
k George ‘a* rinkimų prakalboje 
j buvo žadėjęs savo rinkėjams 

teisti kaizerį. Kiek pažadėta 
lH tiek išpildyta, o dauginu, tai 

juu ne IJoyd George’<» kaltė 
u kud “Olandija neklauso.”

Žadamu reikalauti, kad 0- 
j. landija išvežtų kaizerį į savo 
į. kolonijas Azijoje. Bet tas rei-
; kalnvima* vra Liliu-iri nei šis-•» • *-
j. nei lu.- tarptautinės teisė* 
*į akimi- žiūrint. Nieks negul 0- 
j. landi jai liepti, kų ji turi dnry- 

ti. Ji yra noprigulmingn ša-

Lietuvos Laisvei P,UXrWTQ KATALIKU METRAŠTIS
• • —-------- |o visos tos iiaokoloa ar kni-

JkOiuCs kiUUeUUMe y*M VIOUU UMJi Ui ilOoNlUyi iė UUpO *«4U' 
ii svarbiausiųjų mošų naujos ksų piliečių noriai toliau pilk

DRAU3AS kuki lukoUuU^ karių umųpau. 
Lietuvoje kamoja vokiškųjų 
markių ir kitos vertės pinigų 
mažiausiai ant vieno bilijono 
markių (auksinų). Kad pa
keitus visus tuos pinigus sa
vo valiuta, reikia turėti ant 
tokios maždaug sumos paden
gimo. Argi «u tais dviejais 
milijonais auksinų galima pra
dėti svarstyti apic tokį paden
gimų. Mum, valiutos paden
gimui prisieis paimti didesnė 
paskola ar tai Anglijoj ar A- 
merikoj — žingsnini jau daro
ma, — o šiais smulkučiais nie
ko nepadarysi.

Todėl patartina, kad visos 
paskolos stotį* ir ypatos ar

■ėra dnr galutinai išrištas, Taip, kaip buvo ilci tiol su griauna iš pamatų musų vai
nok tuo kUutNtmu tarės ižrOar-' žemės valdymu, toliau būti ne- stijos įdėjų, kas jos visai nv- 
ti šaukiuuuu artimiausiu lar- galL Lietuvoje penkta,.kalvu-' palaiko, vargiai ar išdrįs puš
ku Steigiamasis Lielpvos 8ei- ta ir kai kur net trečioji da-1 kiti nuo tos valdikio prašyti, 
mas, bet viri gerai nusimano,«lis visų Lietuvos valstiečių vi- kad jam duotų ar tat žemės, 
kaip ta* klausimus turėh būti »ai bežemių, jie netur nė akly- ar kitko.
išriktas. Jau iš tų darbų, ku- perto žemes, tat yra arti vie- Gulima spėti, jog Amerikoj* 
riuos yra atlikusi dabartinė, uo milijono visų valstiečių vi- gyvenantieji lietuviai, nors 
kni-kurių vis pravardžiuojama sai yra b« Žemės, arti kito tiek patys kad ir negalėtų ar ne- 
buržuazinė valdžia, yru aišku tetur vos po tris, penkias, bet norėtų grįžti Lietuvon, yra 
aiškiausiai, jog dvarininkų te- ne daugiau dešimties dešimti-Į užinteresuoti, kad žemės klau-' 
tnės Lietuvoje susilauks padu-,nų. Tuo pačiu laiku keliolikn ^mnc butų tinkamai Lietuvos 
lininio ar paskirstymo tiems tūkstančių dvarininkų, turiu-, išrištas: ten gyvena
žmonėms, kurio nor žemę dir- čių daugiau 100 dešimtinų, o į jų giminės, broliai, seserys, 
bti ir iš žemės gyvinti. mažiau tūkstančio, valdo apie | tėvai, kuriuos reikia Žeme ap-

Lietuvo- valdžia jnu yru su- trečdalį visos Lietuvos žemės, runinti. Todėl iin nrivalo

Presu merai* moku! lAk&lno LaJ- 
kaa aluutonl nuo otalraAjrmo dtenoa ne 
ano Nauju Metų. Norim permainyti 
•Artas vtoaSa reikia prtalyetl tr eenaa 
ifltĮeoer Piotru rerianala ojųeil llper- 
kaet kraaole ar expreao “Money Or
da. ’ arba (dedant pinigu* J rc<ls- 
trnot* laUk«.

“Draugas” Publisbing Co. 
1800 W. 46tb Si. Chicago, UI.

Telefonai* McKtalry S114

kurte tur daugiau kaip po tukniderijos tam tikrų žemės re
formai Komisijų, kuri šian
dien jau rauką žinias, kiek y- 
ni žemės Lietuvoje, kiek yra 
norinčių jos gauti nuosavy
bėn n r nnnnion, idant vistu, 
kurie tik trokšta tos žemės, 
butų galima ž<nn<* aprūpinti.

Reikia manyti, knd ir daug 
kus Amerikoj vargstančių lie
tuvių, Migrįžę Lietuvon, galės 
ten gnnti žemės ir savo ūkį 
susikurti, jeigu lik ta šiandien 
Lietuve^ valdžių jmjiegK už
silaikyti nuo visų jos priešų, 
ar tai nuo saro piliečių iš kai
rės, ar iš dešinės, ar tai nuo 
visų svetimųjų užpuoLikų. kaip 
rusų, lenkų, vokiečių nr kitų 
kokių priešų.

M ilsų dvarininkai apie tat 
gerai nusimano ir nesigaili 
teršti Lietuvos valdžios, kad

voje tvarkų, jų visaip palai
kyti ir, žinoma, nuo savus 
priminti, kad žemes klausimas 

i butų tinkamai išrištas. Ir rei
kia tikėtis, kad Lietuvos vol

tu, h riti valstybinį žemės: ,jĮįn> kur; šiandie nesusideda
fondų. J tų fondų turės įneš- g koWg dvarininkų, kuri nėra 
ti visos Rusijos valdžios už- todėl “buržuazinė”, o tikrai 
globti žemes, įvairus popų ir Lietuvos žmonių valdžia, ii- 
valdininkų dvarai, toliau vi- k'laus.vs to balso Amerikos 
sos tų dvarininkų žemės, ku- lietuvių.
rie jų turės daugiau, negul Lietuvos Mirijoa faf. 
kiek bus dakūsta atskiram 1 *į. .
yi linini t viiLIvH vioac L’4A«r»*^_ OMyTOMU

Lietuvos Atstovybe 
Londone,

; Sbninlo ‘Draugo” KifMftorites
Kalendorių puošia gražus Pirmojo Lietuvos Freai-

A. r-turivmr^ pnvx4k^Mu<. anteiuvtiuje v'ra pažyuiė- - 
4 tos dienos pasninkų ir švenčių.

Kr-lendnriaaa Kaina ...................................... ..25c .
« Ka* prisius “Brango” prenumeratų metams, arba 
B pusei metų, gaus Kalendorių Dovanai.

tu*. Kiekvienus įmokėjęs pi
nigus už bonus, kuomet tik 
jie būna cenlrnn prisiųsti, 
gauna paštu kvitų su Misijos 
iždininko kun. J. giliau.* pa
rašu. Ta kvitą liudija, kad 
Lietuvos Muija pinigus gavo 
ir kad bun išsiųsti bonai. Su
putokite gerai, kad misija at
sako priež Lietuvos vnldžių. 
Oi kolonijų stotį* yro tik pu- 
gelbininkės Misijai. Misija 
negali atsakyti už stočių dar
bus.

IV. Tvarkos reikale.

Misijos knygvedžiai prašyte 
prašo ir reikalauju, kad kas 
nei siųstų pinigui ar V. S. 
bondsu* Finansinei Misijai.

Pasiūlome Naujus Teatrrims
“GIMS TAUTOS GENIJUS”

Drama n dalyse. -10 asmenų lošia.
KALBA 30 CENTŲ.

“KANTRI ALENA”
G veiksmų, 9 paveikslų drama 18 lošėjų ir 

reivių, pasiuutinių. tarnų.

“DESENZANO MERGELE” «
3 veikits"’ drama. 19 isšė-j 4sssgšsų)

KAINA 20 CENTŲ.
gnriou tuos pinigus čion linn- stalįs rinkėiim.

linyje pinigų ar V. S. bond- 
vų, ant lygiai tokios pat su 
mos tori būti ir duplikatų* Ki
tai]) raštinė negali tuos dup- 
Ukatus intnmkti į knyga*, 
nes nežino kante klaida, bu

kose padėjus ir palaikius juos ingnlioju. nes jos pažįsta vie- 
kai|K> užstatų, kad galėtume tintus žuione^ ir už juos nt- 
i*nvo pinigus išleisti. Taip, bu- sako.
tų tad galinta laikyti, jeigu Mes gi nt -akame tiktai tuo- 
valdžiai pinigų nereikėtų ir ntet kaip stotįa prisiunčia pi- 
jeigu šių pačių pinigų butų nigus ir subskripctjų duplikaf-

Draugas

ris dupiikntns nėra geras

Vs griovių taririai ir polomiB. Ajauska*. rašt.
S. Kudarauskas, fin. rašt.
8. Dirsa. kas.
Z. Savickas, kasos glob. ir 
8. Žukauskas.
Atstovas į Federacijos Ta

rybų:'
19 R Ajanskas. Bricbtono 

lietuvių katalikų šulas. ’

- Katalikų Vienybė Ko. 6, ,
Htnoestead, Fa.v • I

A. Taioaaouus. jurui.
A. Baradilut uskas. viee-pirm.! 

Jonas J. Groblhmas, rašt. i 
J. Betuleravičius.rait. pagok 
Marė Tamazonienč, išd. 
Vincas KrauBys ir l’r. Svet- j 

kauskas. iždo alobėiai. 
Atstovas į Federacijos To-’ 

rybų: į
20. Jonas Urakliiaas, \cik- j 

lu* lietuvis ir organizatorius. 

Katalikų Vienybė No. 7,

S. Nirtnmiene. iid. glnb. 
Kun. X s krypt n. kopei Per laikraščius dažnai roi- 

kaiaujaųui. kad Ioetuvun Mi-V. Stanei: sija atsakytų tai ant vienų, 
tai ant kitų klausimų, tarsi
laukiamu, knd Misijos noriai 
paleistų į iioletnikų su vienu 
Ur kitu laikraščio redaktorių.'

Didžiai gerbiamieji Apien' 
kos veikėjai! Paliuokuukitr jus 
įnus nuo to 'kirbu ir žinokite, 
kad mes nieko nculsakynėriuie, 
nors gal kaip kada ir laitai I 
norėtumr.

U0«vos Mmija absoliučiai 
negali ir nenori kišti* į Ame
rikos anrvinins ar partijinias

Atstovas j Fedoracijos Ta
rybų :

?1 Kun X. (Pakalni*
* *Kataliku Vienybė No. 8, 

Newtrit. N. J.
Valdylms adresų* dar nega

vome.
Atstovus i JBadarurijos Tu-

* Lietuviams labai pravArtu eus 
turiain, ypač užsiinųmtieina prel 
kiuri iniuru»uoja«i lai# dalykais.

A L. R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIAI IR 

NAUJOS KATALIKŲ 
VIENYBES.

Amerikos Lietuvių R. K. 
ž'ederanjjos veikimu* nepap
rastai gražiai pradėjo augti ir 
bujoti. Lietuviai katalikai su
prato vienybės svarlin ir spie
čiasi kolom jose į vietinius 
centrus Katalikų Vienybe*.
lžonUn nl«In\-ii»t i Kodm-sri ins

asnuduka

kivirčus. Lietuvos Misijai riti 
Amenko* lietustxu yra lygiai 
brangų.* ir ji tvirtai tiki, kad 
tikra jų meilė prie Lietuvos 
ir tikras suputuoax Lietuvos 
raakatn amsnOns biaa nno na-

t, knomet bausmė Tarybą. Dirba viri Tautos ir 
Bažnyčia* labui.

Naujos Katalikų Vienybės
buvo paskirta įstate, ir kuomet 
tos įstatą* teisėtai buvo pas
kelbiau prasikaltėlio šalyje. 

&tiedvi timi buvo visų civi-
sat mOrivo
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APIE VAWnHMV8.
(Pabaiga.)

Jei bučiau pabėgęs ir pasa
kęs kitiems pabėgimo priežas- 
tj. tai butų išėjusius šuekos, 
kad nabužninkas vaidinosi. 
Bot ai nebėgau ir atvdžiau 
pažiurėjau į tų vietų, kur buvo 
pasirodęs ir išnykęs žmogus. 
Tenai rodau geležinę spintų, 
juodai nuteptų ir pūliavo ap
trauktų. Tamsoje tos spintos 
nemočiau, tik priėjus man ar
tyn ant blizgančių spintos £o- 
uų, kaip veidrodyje, atsimušė

neįspėtų keno skriauda juodu 
pralobo, juodu paleido paska
lų apie aitvarų ir sudarė vai
dinimus. Neteisingi kitų akriau 
dikoi dažnai apsimeta pamal
dumu, kad žmonės aetaip leu- 
gvai drįstų juos įtarti. Įtari
mams prašalinti nebrangu yra 
bulves sumesti į barščių sta
liumi ir priegalvius sukimšti į 
kopūstas. Nors tat yra ir 
nuostolis, bet ncpenlidžiau- 
rias.

Tomistą sakysi, kad tat vis
lab yra tik mono spėliojimai, 
o no faktai. Atsakau: taip! 
Bet ir Tomistą turi pripažinti, 
kad ne pate malei vaidinimus, 
n tik iš kitu tnrdėioi. Jie buvnI

ROCKFORO, ILL.

| Pinigai pasiųsti Lietuvos 
i uuuittųvi Minijai vardu kini. 

'J. Žilinu# i-'i-iųHi Lietuvos 
Kaulinau-.”
Vž “Katilui* ” kompanijų.

M. Truska.

Kaip buvo “Drauge” rašy
ta, knd Rot k fui..1 Lietuvos 
Vyčių 83-čios kuopos į\-yk> 
koncertas sausio 24 d., lai kon
certas įvyko ir gražini išėjo, 
laibiausia pasižymėjo p-lė Ona 
Krušaitė, pndninnoduuiu solo: 

.‘‘Ne dėl tavęs aš, mergei A” 
Savo balsu visų publikų užža
vėjo. Paskui p-Iėfi Krušaitės 
luulaiiiavu duetu. Visas chorą*

CICERO ILL.

Pranešimas.

PrniicšahiH yru visiem.* vi j 
cero lietuvi;.no kaip vyrams | | 
taip ir nio. ni).*, kai registru 
rijos dienu i.u» vasario

DR. S. BtEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgu
1301 M.-.I JStmI Si. 

Kiir.juu S lxw.|lt Ht 
Telefooaa i'anal »:jj.
VelftcJoi I—i. Ir I Iki V Vakaro
IlMudnnnlJli'

Hll W. Jtnil Ki
TvIrTontu. Mrkinlr, <9<l 

Volaiulua iki t C, tArylt,

ai

a<------ k

stru I 
3 ii. |

Dr. A. B U R K E 
(Lietuvis)

<18 W. Markei SLr. 
Pnli»»lllc. Ponu*.

Tui-gi butą ų.-isiuui, ku<l VISI 1 4 Su vuoruia li<omli* priima 

užsircgistriioiiiiiiėt kaip vyrai, 
taip ir motery s, kad galėtumėt 
balsuoti pi imai y dienoje. Ne-
llHlllirvl'ill. i .,ri.ir>.lrnnli -*»

Nuo R Iki 1U vai ryto 
Nuo 1 iki B vai po platu 
Nuo 8 Iki k vai. vakaro

K-

N"

J. R. WAITCriES 
ATTORNEY AT LAW

uvrvvu anvn&ATAM 
4&«a s. vood stuket 

CllICAOO.
-J! !

Dr. I. E. MAKARAS
Motu,U G>il)iojA« U *J1Lzw*aa
■l-.o-ndr. toave *,« Ylrhlna Ava

IrlrtoMu 1-alUnM IU Ir Poilrajui >1M 
CUk-actiJ: <M4 Ko. Wixxl btr.

TU. krl.rr,, , uAakr iiim *iiTa Iki 1:0- 
T-I-T-am Tora, Ui

I---

nuoI | DR. S. NAIKELIS
1JETIVIK

CVnVTOJAS UI CUIRCUGAK
nfia*0 ir G iii t tuo v »»s 
S 2 A 2 No. llnlMcd M r.

■W? ’l» V • ;

■ui
fiA57 kgriatcfl u

2
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpk 

tno ir Designing Mokykla.
Wu«y« iitair.u ir mikjinc budu 
trumpu liuku iko.okalia rlM>

tu.
M.r tunui*’ J:du..;L»iu*i Ir nenAtt- 

h.ur kirpimo. ,1, r.uoliu; Ir aluvtOM. 
irklini!, kui i. ik. Um.\. pu.inu KCTftV 

p n. k t. k..*. i’i'.iinokiadaioMa
Vinį,.’ miivi o . ..k vi lUovo m-.tingy , 

'VAtomu* ulcik'rutt ))•«.-
K»Jv'Iudm k ,i k\»rn.» ulciU brte 

kum luiku Utena ir ar t Mumilt,
• thurrlt ir j ui nikai t« u «!<><

<1 .runuit rtulic niitrotu Tt* 
■nklu ntill-iur Ii d) ibio lA t»«t kUTtSa^ 
mudu knygų*.

MASTER DESIGNING
SCHOOL. ;j*

J. I'. KAMik'Kn, VvtKJaa 

I !»0 X. STATE STKEET. CtflCAOO.'
K. .ui|<.u> turk, tol.. .*cl <-tų lubų J

i.< oo.ul ilki j/piuiu, u puiri 1

kelių dešimčių melų. Neužgi- Po 
nu nei vieno Tomisto# minėto mergii 
fakto, tik ptaroduu kur reikė- oiles. 
jo kreipti mintis protingai iuš- padui 
Lunį polyčių darytojo. j Aėi

Ilcšiuitiiio metų v«aik<i« Ui--* L. N. 
gali sugauti vikraus sukčiaus, musų 
Nestebėtina, kad ir Tomistu talika 
jo nesugavai. Tik T&misla ne- remiu 
gali tvirtinti, kad patyčių konce 
darytojas nebuvo žmogus. Pe- pijus 
lenai ant augšto buvo nerei- #ant 
kalingi, nes patyčių darytoju* buvo 
m ten slėpėsi. Jis tyčia poro- Turėj< 
je vietų prispaudė vištos kojų čių pr 
prie pelenų arba varnų įlei- Nor 
do ant jų, kad žmonių.- dar talika 
Iviriinu išsigąstu. Jis turėjo ja vyi 
landų kur ners kitur. 6įa L.

Nereikėjo badyti sienų nei puola 
aslos. Butų užtekę uždarius bu gn 
Įaugąs ir duris užkurti viduje pvj, 
kanupių judų, kad tirėti du-ifordo* 
insi butų pripildę visų triobų.; Organ 
Patyčių darytoja# činudyd*- į kiniai
lUun UuLU iKl»»LU,_.^. 1 Urur . Im . l. ,

butų juunatę. kokio Imta tik- pr 
vojo “uitvuro”. Tai buvo ne gįuu 
velnias, bet žmogus. * Kur-g

Kun. Pr. Bučys. raį. r.

TvKrtmMi Vania liti 
Ofiso*: <712 No, Ajdilaud 

«:•« iri i r vato.
IVIr r n«Mb« Ibroirr 701J

S. D. LACHAWICZpasirodė lyg kita* žmogų* at
einąs. ifnn pari traukus j šalį 
nuo apiutos ir mano paveiks
las negalėjo atsimušti ant jos. 
Beito iis išnyko. Aš atkarto- 
jau porą vykiu tą pati ir i>orą 
sykių pasirodžius išnyko ma
no paties išvaizda, ataimušan- 
ti ant jvodos spintas taineia- 
ran koridoriuje, į kurį tik mn 
žai šviesos tepateko iš šalie- 
per duris, kuviuias ušpaknl)- 
je manęs.

Tomistą, turbnt, sakysi, kad 
tarp T a mist oa aprašyto atsi
tikimo ir tarp nmiiu nj>ipasa
kojimo yra didelis skirtumas, 
nes Tomisto# aprašytieji vai
dinimai būdavo diena, kada 
akys ne tai p greitai suklysta, 
kaip tamsoje. Bet ir Tomisto 
pats rašai, kad aitvaru# pik
tosios patyčias darydavo nie
kam nonatant. Tai yra vis 
vien kaip naktyje. Jeigu tas 
patyčia# hutu daręs asmuo, 
kurio pati prigimtis yra nema
toma, tai jis butų gulėjęs at- 
sivozti skrynių, visiemh mu 
tani ir prie visų akių išmėty-

X 4 » » 3 « »
* 7~.'— PvllMl «m|
: Dr. P. P. ZALLYS t
£ Lietuvis Dcntistas S
♦ 10AS7 So. MĮotolBTUij Awa S

i.»ili.į Iii. *
J TAIJI.VIMM) «ttd I nksr*. *
«•«- ♦ ♦ €R e* «* e •

siems yra zi 
lis bal*uviin;i 
bus. Nuo jo 
slo valdi h;i 
IV- fili# iii.inl

turtuvy* uratuina* t ai (ta-
i\Vw ko p'ClauKUi 1'.Mikai* m-
įmukti o miuv' d«Hiu LuB'tr ilraųMItitl

2314 W. 23 PL Chicago. III.
Tol OauaI Cld

1 «1 i >ro v or "> u 41

Dr, C. Z Veželis
i.nm vis DKvnsTAh 

Valaodba: ouu i ryto iki t* vak.
NrUrli.unU pac&l iiuLarlini,

UIS 30. .biUMM* AlUKUS 
Arli 47-to. Gaivom V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATASPITTSBUEGH
VrtlA llllajt Vl,aoM< TolAtBIMM 

OUmu, HidmltMjji
V VV. VVASU1NGTOR KTBEEr 

Kambarį* COt 
Tok OntrAJ M7I 

Gj-»vnlnuLv. (,(3 W. Urd 8L 
Tek Yunli. MSI

Pranešimas T«il»fonaj> 1‘ullinan <9
DR. W. A. MAJOR

GYDYTOJAS IK 
CUIKIUGAS

OfliAA 11718 MIiTiIcaii Avn 
AjItoga l:>8 Iki v lArrto — 1 IMI 
! po pietų — <:lt iki 1:10 vakaro 
N ttlėli ura l< d no 10 Iki II Hry-t o

Lietuvių l’iliečių Draugija 
Vakarų Penu laikys savo mi 
tingų utnminke. vu_*urio 3 U., 
M:15 valami.i vakare.

Vi.*i nariai prašomi koskait 
liiigiuusia *u*iiinkti.

Sekretorius.

. -i:.vii,uu> torai pritaikinti akiniai

!' boa Į.Rlonin'inlniu dėl Jum aktų < 
Kuoinvt tų kunti nuo nlrna «knu- * 
d.Jlnio, kuomet raide* llc.uai '. kru , 

( <i. kuotjvt cknltAi ar eiuv> w tr.- ( 
t fui. tat tuomet yt» lenkiu,, kad i 
' rclkut Jum» akinių. Mano 11 metų ' 
, rntyrtiniK prldiib* Jum* ųorutunlų

! !■.luinu, tiuų ui pi įeinu m.) kuiną i, 
aet taip tomai tirt Ibi U 00.

i JOHN SMETANA 
Akių Spocijalistas 

jį 1801 6. Ashland Av. Chicago
I Keraminio Mtteiklnma* <l,knl. 

hoet’-or
. lobna 'Iri. Platl'o apllekm. ,

Kanilieri* M. 13, 10. 17 Ir IM 
Tėtn, UI U’ | mano para&ą-

< V^lundoa: nuo 7 vai lArylo iki > 
.ai. vakare, l’unodtliaU. Kcredv- J 

) m)B ir l'ettiji'-lortila

Kraiti. OM Ko. AahlAntl 111 v. Cbk-ogo 
Tek-loiuu, lla, murk e, 11,11 Dr. G. M. GLASER

ANT P.ARDA VIMO. PrakUkuoJa XI metai 
Ollnea 3101 Ko. Morput H. 

Krrlė 32 ro bt, IkkAJU, IIL 
*PBCl J AUSTAS 

Motenllių. V’/rlkkų. tatf>jn ebro 
nmaų įurų.

OFISO VALANDOM: Nuo > ryte 
iki ie. nuo is iki I po plet. nuo 8 

Iki > valandai vakar*.
N odelio tūla nuo * iki X po plak

Telefoną# Varde <Xt

IUua* (r»Uvn>laa Ir i'iilmrga.
Spr-, Ijuli l.i Mnirii.kų \;riU,ų
Vaikų Ir visų climnllkų ligų 

Ofkaaa: 3338 Ko. IIuI.UhI SL. (’liivntfo 
7 lomu Drotr-r 8083 

V A L. v.-, DAS: 10—11 r, u, S—3 po 
pirty 7—S rak. NodčUamle 10—13 X

arrldii.^la itiv/n.l.ia lt.d liitinil* 
pernuilbi perk-imc lum krautuve. Al 
rUMukit.

<330 K. II- Itnc'' Ali*.

Ant punta. In u I *r> Duoda Krautu 
v, l.lrtrrvtų oj.fĮnrrnn.J virtoj Atal 
Saukite |

“Draneu'' AilminiAirAriJa 
J 800 R’. «i)i f»tr. Cbtcago. IU

ti dnigtUa iŠ jūt>. Tranus jis 
savo pntyeins darydavo tik 
taip, kad jo darbo nebūdavo 
matyti, o\ būdavo matoma tik 
lae kas likosi po darbui.

Iš to lengva spėti, kad ta# 
putyčias dnmlavo asmuo, ku
rio prigimtis yra matoma, ki
taip sakant, žmoguti. Ji* nesu- 
daužė skrynios. Tai ženklas, 
kad jis turėjo raktų nuo jos. 
Jis patyčias darydavo tada, 
kada visi namiškiai ir kaimy
nai būdavo svirne, ar kitoje 
trioboje netoli grinčios. Iš to 
matyt, kad jis nebuvo nuola
tini* tų namų gyventoja*. Bet 
namiškiui ir kaimynai grįždar 
mi į grinčių neožtikdevo jo 
prie darbo. Tai ženklas, kud 
tarp jų būdavo noru ♦ienas «n- 
sltaręs «u juo. Tas užšnekin
davo kitus taip ilgai, kaip tat 
būdavo .reikalingu. Jiems be
norint eit j .griūčių jis duodavo

ANT PARDAVIMO
Ki’fn 4h akru fantui 100 olniuliiiiit 

limdžilj 1 akra> Uutni Ct r.t bume 

40x50 puti) G kaulinti ui liaunu*, 
neliki-Li * 1,,’tfa užpakali j furutoN,

tiktai 2 i u} Ik* į Gnui'.l Iluveti.
Ppiatalu'ib labui pigau ir unt i#- 

iui4m*i;k> ji-igų n-tkaln*. Atsišau
kite :

WM. MILLEK.
4230 So. llub«t#<l Str.

Baaaro atbalsiai MELR08E P ARK, ILL
Brooklynicčių bazaro paei- 

Mtkimas sukėlė daugumu 
liet. kolonijų žingeidumų, 
kokiu budu Brooklynieeiui 
tokios skuitlinės (suvirs 2,- 
500 dol.,) dasivarė. Daugu
ma liet. kolonijų net pavydi 
Brooklyniečiaius jų pasise
kime. Šio gi tuomi nuaidi- 
džiuoju, nes gerui žino, jog 
Lietuvos varguoliai labai 
skursta ir reikalauja kuogrei- 
čiausios pugvlbos. Brooklynie- 
Aiai savo ]tasisekiinu ikiotbt 
viltims kud ir kitam# koloni 
jonu tuip pasisektų, jeigu 
tiktai jos noriai tokius bazara* 
ir tani pačiom tikslui rengtų.

500,000 mariau Lietuvai.

Sausio 25 <1. “Kaunas” kru- 
tamųpj paveikslų kompanija 
rado čia paveikslus iš Lietu 
vos.

Pabaigoje publika buvo la
bui iižuitcrcsuola Lietuvos ku 
riuouieue. Primintu, kad Lietu
voje yru orgouiziu'ijtt, pusivu- 
dinusi “Huuliai,” kuri uoliai 
už Lietuvos laisvę kovoju šalę 
tiiUftŲ uAistos kariuomenėn.

Atsirado norinčių budėti au
ką musų narsiems kovotojams. 
J r išcitiuiui aukojo:

Po 2 dol.: kl. Janušauskienė, 
A. Butkus.

Po 1 dol.: J. MiHiieckas. .f. 
KoMie, S. Pabijunskas.

Smulkiu liuku *H.75.

Am p.iitl iiiiio fcr*uliivc ijiu>ku 
■»,,r-i<La lu. 5 tp tai uiatlkinlu Bkr>- 
b«illų Lupui*u (r U. iU*K> t untą vU«I* 
yra Kr ra. l.nrtM lietuvių ir lunkų 

■ LumU p) a i 3<5<8P i ui«tM,«J. tlu pa- 
syvriUinų km-ibarlu [»or»iUu«*<)ii laimi 
plRLtl. nnrimnka* tMalliiuJn I Litu 
mle»l.,

AUiLauk,il< 17X7 t\ <7 SI

? »rTYTv 
UiJ LdiriiUtDr. M.Stupnidd

3109 So. Morgan Streetznr»n4MMM w ««rwx*r«a
Kaip jun buvo minėta pc- 

yritnose laikraščių numeriuo
se, jog Liet Raud. Kryi. Išm
inėjai yra pariuntęsLiet. Rnud. 
Kryžiui 500j(MX> markių pa- 
šeipai Huvurgunų irnuų bro- 

' lių. Čia reikia pastebėti, k«d 
1 Ui dar no viekas. Reikė?

dar įr daugiau. Nutru- 
' ku# bus renkamos Lietuvos 

kareiviam* dovnno*. kurio# 
bu* taipgi per Liet. Baud. 

“ Kryfcjaua Rėmėjų Centrą pn- 
1 siųstos Lietuvon. Taigi šiuo- 

rai ir kreipiamai prie viaų 
1 Lietuvių, kad nei viens neat-

AR ZINAITca-fanLA Vaida a*u
Val»*U<Jur — * !■* 11 1* tylu 
4 ,x> pk-ių IMI 8 rak N*4'llo-
«ula nuo i IMI M tai. »aLai»

ncpaatehėdavo
Trioboje buvo bcųbojonės 

vieta, j ktirių niokos nedr'sdn- 
vo pažiūrėti. T tą vietų j»*u- 

£<<lipdavo patyčių dajyfegae, kol 
ibnguūiyi namiikžai ir kai- 

< mynei jo ieškodavo. Akylos 
tyrinėtojas butų yrifėjęs pas- 
tobėti, kad katnyvams easM- 
nant poliuiėti vaidimmų. nie
kada tarp tų žiūrėtojų nebū
davo vieno aamene. Tų pašte. 
Uyęs tyrinėtojo* butų gatėjęs 
pastebėti dar ir antra aplin
kybę, knd niekuomet nebūva 
5-sMroiin.i) tada, kada mimo

Kad tu> yru vjsiškui gulima: kad per Lietuvių l^ekybo* Bendru.<- Tnni«ta greitai 
gali ĮiuiiŲSti pinigų **uviškiuim! laotuvoj*-.’ '^a.

K.mįtmgi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovė ir keliai peraiųnti.* 
mui uut tiek palengvėjo, kad dabar nu * už kiekvieną dolierį per mų* pasiunta U- 
uioliuim* Lietuvoje.

sietus Liet K. Krvz. llemc- 
jų skyrium# 7 mėnesių ats
kaitos. Prie jų pridėtame laiš
ke pažymėtu, kiek kit-kviena 
lietuviu kolonijų- turi Imtinai 
*jme» unrių "anti. *ini"t n>e« 
kreipsimės prie visų liet. kolo
nijų, nes daugumoj* i&rikalbi- 
nėju jiu nieko neiinunti. Męs 
duoKimc visiem* progų paau
koti savo vienų dolicrj tėvynei, 
prisirašant prie L. K Kryfe. 
Rėmėjų. turini adresu* .- 

liet. kolonijų šioje šalyje 
ir vį*u* uuii savu pranešimai* 
b- prašymui# atlankykime, kad 
atė-ins laikui iioi viena netra-

Cydyloju ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W- 1S St

Kainju 4* Coort 
tl<au I13» W. «• Atcauo 

TaIcIusjU CIc«fo >818
Dfiao Cicero <8 

uju-kajuii nuacvuaai

25 AUKSINUS
daugiau* tai tiem# Lietmoj, išmokomi

30 AUKSINŲ
už kiekvienų dolierį

Persiuntimas GvarantuotasJOSEFH C W0L0N 
Jetuvfc AdvokatasMinsHis jų žiūrėti au Into 

nors kalba, arba kitaip yra
dol. duoklės Liet. Raudon. 
Kryž. Rėmėjų, kad noriai ne-

Moe jau gaunamo žinių iš Lietuva*, kad pinigai per mų# siųsti nueina Lietuvon 
ir yra išmokami į vienų mėnesį laiko. / ‘ .

Del plutcsnių informacijų rašyk tuojaut- ant žeminu jmduoto tulre&o. Jei nori tai 
guli. pinigu# mum# prisiųsti, priduodunt aiškiai tauašytu savo adresą įr kazn pini
gu* siunčiate ir nie# juos tuojau#- pasių.*im<-.

lj*uu J'MUK UCl >> 8U8U» IHM*
Bintų prie taip svarinto ir 
naudingos musų tėvynei Lie-< 
tuviu orgunisurijos- Kiokvie-

lėtų atsakyti, jog ji nežino
jusi.

Kiek vėlinu |Mi#ių#imc vi-

Jeign diodas tyrinėtojos bu 
tų areštavęs 14 vienatini vi 
soje 'npietinkėj? žmogų, nei
nantj iiarėti vaidinimų, ir jei 
botų vmb kart au juo aožta-
vęi patį namų savininką, ta
da bota reikėję joodn paso-

siems akyriam* L. R. Kt. B. 
atskaitas, kiek kuri* bėgyje 
8 mt’ųL nurinko pinigų ir pri-
siuota Centram Katras i» jų

na tiek kokmija turi šįmet 
linttasi savo narių “quotų” 
gaaU ir oari&kUs aso jų ao- 

muksriu pasiunti Con-

pRAmnuB-
Dr. M. T. STRJKOL'IS

ivun Ar>ąu«<» »><. 1

1ZU 1 remont 3L



KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. IS TOWN OF LAKE.

fwwrwontrc tx»vr nvnnnmtKAi baitui ripeeisl ataelune tu. 
rrikalanjs valkų ir mergaičių 

dėl lengvam fabriko darbo.

draugė# ir drattgn't. visi prie

Altunnė.

I

Pirmadienis, vasaris 2 d. 
Sv. P. M. Apv. įGrnbnvčios).

Antradienis, vasaris 3 (i, 
Sv. Blažicjus. vysk.

NESIMATO LIETUVIŲ 
KANDIDATŲ.

IS BRIDOEPORTO.

BAISIOS INFLUENZOS 
PASEKMĖS

Štai vienas is daugelio atsiti
kimu.

A|uirtnnieiilini im-v 
M*, klir li\ Veliu keleli!'

na hiuu 
šcilll V

I *.I ' l< i ■ 11'1II 

'. n U. I n Iu! u i ’ 

lll.'lll'l'. J-.il i i**

kelius 
Iu.
UI

.i L l
.lešillll \> 

.. nlilcr- 
• klerkui I.

RneaAįn mėti. t Centra 
pasiųs t n per Pr. .1. 
Paliulj..........................

Spalio ntvii.—nieko. 
Lapkričio mėn. į Centrą 

pasiunta per Pr. J.
Poliui į ...........................

Išknščių expre»ui dėl 
siuntimo drabužių... 

Del vilnų ]uinėinkotu«, 
pataisymui ėeverykų 
hei drabužių ir smul
kių išknščių...............

0*1 Crt; Am»>wiM«wtal. polmarrtai*. taegaa. 
. rrrl«l. Ir MMul-amltrelal raikslmei 
prta n«>U» tnUtamaio fabriko. K»- 

ipariraata proga ar rimai įmonAm*.
Į Ai*U«uklto mnjhua.

Cltlrtųm Mrtat tini Cnasyaar 
StIS Fnrtl Airnnr.

(linkti* JJ St. karo ir Ullpkllr aU 
Funl Are. kur, m puse blnkn nuo 

II gį I UatvaM

450.00
Oc»fh Merhanies. prityrę 
prie pirinvimo mažų dide
lių, ta t be ir miOlng maiti
nu operatoriai, lriberini 

ir taip <birbininkni.
Kanklių Choras prie para

pijos šv. Jurgio surengė Ir.bni 
gražu vakarėlį nuimtoj, 24 <1. 
siui'io šv. Jurgio parapijos 
svetainėj pagerbimui sugrįžu
sių savo nnrin-kaieivių. Vakn- 
ndis buvo su tdįknnd/.iftis. A- 
pint užkandžių buvo dar ir 
gražu* progrnmėlis, kuris su
sidėjo iš dainų ir prakalbų. 
Vedėju šio vakaro buvo p. B. 
Jnnušnnskn.*. kuris nupiešė ti-
l-.ln Jin voVarn Q 3 n

Lietuvos Laisvėn Paskolos 
komitetas, suorirniiinmtns iš 
Kataliku \’ienvln‘s pardavinėti 

|iU'ko|os luinus, pa n Iri vii lo
pą.invė p. ii.-ii-,'. Paduotu šiose viotuso:

k.indidnin .'.pa-n n.-i- j, ••|»rnnun-,’ |xim W. -Uitli 
lindo įb-i vieno lietuvio. Ki- s;,
.............. '' li'-l'i'im iii.uili.liKo -j, šv Kryžmus klebonija,

i -t ’.ii So. \\ ood St.
, 3) \ iena kurtą savaitėje Nv.
Kryžiau* parapijos salėje, nuo 
7 iki vai . i. y. ,n'.|nyėi(»s vn- 

I kare.
4 t .Imin- Hml.ro,„« 4'»l,l So 

;m ., / b i.

( kandi.Įimti i aldei niauus. ftinii 
die ib 'iiauda uoiinėiij painė 
-inti un-iti mi.-lo Įsilitikon.

SUDEGĖ TRYS VAIKAI.

1.- L I. i i v 

ibi b'luii

_; \ \ i'Iii

Jlllllollo '11 III.it t 1 III11 II pili

kinis vnikiii'. Y\i inii'iii' i- 
vaiku Ton v. 17 melu. .įminiau- i iiu»~«
SIUS 3 mėnesių. |I’ct\ii 'II

Praeitus savaitė' pnnlžieje vaikui-. ’! 
tėva> su molinu 'ti-iigo ii. linai km

Hm., pi iiib .'iimu, j t le i mi ingi- 

sudegė nunnii, ku ;49,.
iii liininkn.' A.! • ») Pas vahlvbn

12.30

Viso išknščių per lap
kričio mėnesį.............. $774.11

Gruodžio mėn.—nieko.
Viso ineigų buvo per

1019 m........................... $627.34

de ..U

umlemiii ir trimis 
\ n- '.m darbe. Mo
tai išėjus, Uliniuose 

pa,..... Jsud- ... 1 b,llibi
ii -u vaikai'.

\ aikm Iiiimi: \lar\ 5 melu. 
M i ke niet u 11 \ m Ii i-v 1 nie-

pasiuntė ligoniu slaninentns 
gutoją.

Slnilgotojil aplankė 
IU) praeitą ant indi. nį, 
užėjii- ii ant lytbj.-ui' 
ny palakė, kad a, 
ketvirtadieni. Bet

-rllliv

I lll\ " | | || 
'. Ji ’l’.. ! 
siunti i/ 
l.udnuin

llalkalinaaa kriauMua tiri patalas- j 
mo Ir |.rwdmn ilrnlmilų. Nnolallnl* 
darbai, gera ulmnkrflll*.

F. Samia,
41*0 Anhrr Avr. arti Keilrle Are.

Gera užmokestis ir posto 
yus dorinis.

KEIMERIAI

Pastovus Darbas

Atsiiankita į

EMPL0YMENT DĖBT.

311 West Auatjn Are.
iJ

dnug užimta lankymu kitu 
šeimynų, viena diena pralei
do. .Ir nuėjo tik penkladieie.

Atrado baisius daiktu- na 
muose.

Mnt< •ris. Jony motina, jau 
buvo mirusi ir su-timru-i. Ji 
nni mirė trečiadieniu vakare. 
Sergantis vyra-, pamatęs tni 
rusių savo moterį, pasiėmė 
ak u siuvą ir pasidarė galą.

Klaugntoįii patį 'Pony nt ra
do lyginai .-u nepilnu juntu. 
Per daugel linktų jis nemiego
jęs, pavargęs, baimės apim
tas. Minis motinai, jis visus

NAUJAS MIESTO “FAI 
TAS.” •

Mie-tas " taituoja-i ” be jo
kių pasekmių -u gatvekarių 
kompanija. Tam tikslui* išlei- 
d/.iuiiiit daug pinigu. Ir neži
nia. ar kuomet nors Ims iš 
tu kokia minda

Dabar miesto advokatas Kl 
tel-mi reikalauja $100.000 ko
vai prieš telefonų kompaniją 
už. pa,liginimų telefoninio pa
tarnavimo žmonėms.

imi m* ;
Pirmininkų — A. Panavų, 

HM,2 M . 47th St.. tek MeKinley 
41M .2,

'■i I'os lašliiiinką—\. Siau
bikų ir ižd. Jom, Baltutį, l-">43 
\\. -It'.tli St., tel. Boulevard 
O27S.

\bn ju tas pats adresas.
7) Pas vie<>-pirmininkų—K. 

Bnltikauskų ir mšt. J. Jurašką. 
IS|.’» \\ . -totli St. Abiejų tas 
pats adresa-.

Si Pas iž«lo globėjus: A. Būt 
kevičių. 47>37 So. Ilermitage 
a ve.: M. Kniukšta, 4430 So. 
Ilermitage avė.

S ėlinus Ims paskelbia ir rin
kėjų vardai.

Town of Lake Stoties 
Komitetas.

UniM j p. Kainamiuska.- ir p-ie Ai.
L. (iiirinskaitė. solistai tapo 
atšaukti tris kartus dainuoti. 
Ponas \ Jnsinskas trumpai 
nupiešė <nvn kareivišką gyve
nimą Siberijoj kaip jam sekė
si sil b.ilseVlk^Ua gi Umlls, p.
M. K Ii k imas papasakojo apie 
Kraneijų ir vokieč i u s. Dar knl- 
bėjo i j- svečias A. F. finruc- 
kas. trumpai apibrėždamas n- 
pie Lietuvos Amerikos ir 
Anglijos pndėjimą ir už ko
kius principui, lietuviai ka
reiviai kariavo (kalbėjo ang
liškai). Užbaigiant programą 
duetą .-ttduinavo p-lės M. L.
(iuiin.-kaitė ir O. Mikniutė,

M------

apleistns, suguldė lovon vie
nam kambaryj, pntsgi šslosl 
prip mirusio* lovos motinos 
ir savo rankose laikė sustin- 

i gūnią motino- ranką.
Nėjo jis laukan, nesišaukė

\’iena- •• laitas” nepabaig
tas, tuojau* imamasi kito. Ir 
vis naiiji iš-ilešavimai.

IŠTRAUKTAS IS UPĖS AU
TOMOBILIUS.

Šansui 2G d., ftv. Kryžiaus 
parapijoje Imvo viešas susirin
kimas* ir praknllios su tikslu 
(mrnginti prie Lietuvoj Pasko
los pirkimo. Knllmtojui savo 
uždavinį gražiui išpildė, kaip 
tat jau buvo rašyta.

Pasibaigus prakalboms, sve
tainėje pasirodė žmonių, nore-

tas susirinkusiu* labai paten
kino. ne< atšaukė antru kariu 
dainuoti, šeimininkės šio va
karo buvo K. Onmekaitė. .M. 
Gurinsknitė, M. J urevičlutė O.J 
Kazlauskaitė J. Bcrnotavičiu- 
tė.

Po programų sekė žaislai 
ir šokiui, ir v^i Kiužiui pu.-i-
linksmine skirReši namo.

A. B.

metais..........................$611.91
\ iso ii«-ka PJPJ m........... $16.48
| Centrą pasiųsta \ isu S5S7.80

Musų kolonijai buvo skirta 
$300.00 Įnikę Kun d. Kryžiaus 
savaitės. Mes ru kaups pri 
siuntom $450.00.

įvairus skyriaus ifknščini 
$24.11.

Narių skyriuje yra 130. 
šios draugijos priairašė prie 

L. R. K. R. 43 skyriaus: 
šv. Mykolo draugija... .$25.00 
ftv. Cecilijos L. G. D.

draugija...........................
ftv. Juozapo draugija . . 
ftv. Kazimiero B. ir S.

draugija........................
Motinos Dievo Aušros

Vartų ........................ ,.
Raiancavos Panų ir Mo

terų draugija .............
Vyčių 5-ta kuopa, -Moterų 

Sąjunga 4 kp. ir Liet. Darbi
ninkų Sų-feos 20 kp. prisidėjo «• • v • • •• • Ueirio-ir* IT I'iZlip •"7C71ZC...!.-
nukomis.

Prie to musų skyrius išsiun
tė virš 900 s v. drabužių suda
rant 3 ctfcyaies

Surengė dvi prakalbi L. R. 
K. R. reikalais.

Musų'skyrius nuo kitų sky
rių neatsiliko. Dirbo sulig išga
li’ jimo.

Visa tai nčiii Nortluudės 
duosiiiems pnrapijonams.

Pranas* J. Paliulis,
L. R. K. R. 43 skyr.

raštininkas.

AtsiSaskile

9541 Raltimore Avcnuc, 
South (/hieago, 111.

BIZNIERIAI GARSINKITES 
* ^‘DRAUGĘ.” 3

15 N0RT2 SIDE.

Ties 22 gat. iš ujm-s ištrauk- □««« Mitrnkdinti gražų darbą.
tu uutomojiiliiis. Susekta, kad 
tuo automobiliu važiavo gnl-

kaiinynų pngelbos. nematė riet važudžiai, l’.iitrie nužudė Ame-
kaip tėvus nusižudė. Ji- laukė 
ateinant slaugotojos. Bet 
šita jmi skirtą diena muitėjo. h 
todėl vaikinus turėjo daug iš-

Į kentėti.
Atradusi lmisius daiktus, 

Vlgūgotoja tuojnus pasišaukė

ricun E\pr< 
\ niidori.

o. coli k t oriu

BUS IS JŲ GERI PAUKŠ
ČIAI.

iuimynų. pranešta policijai.
Pnlieijn suareštavo Krank 

PoIndioM-ki. 947 \Villow gnt..
’ Tėvo ir motino- lavonu tuo dr Krimst Itndle. 17-'»G Slieffeld 
jaus paimta lavoninėm \ i«--jav<>. Abudu 17) metų ir pn< a-

mergaitė jiuuutu pavieto>l.mlu atrasta |»o revolverį
goninėn. Kitiems trims vai j polacliou.*ski grūmojęs v ie.Tg<

Tiipp kitų ponns K. Iiekulbėdu- 
mas įžeidė Aimanų kuopą už 
ką ji priklauso prie Katalikų 
Vienybės abejodamiis nr jie 
ten silpninta ką knlbą, liežiu- 
vnudnnuis buk pas alumnus e*ų 
|M*št vnių, buk alumnni pareida
mi namo tuoj su tavais barusi, 

Į po kntm puse pardavinėti bo
nus.

Pono K. vaikas, tiesa, yra 
prisirašęs prie aimanų, bet nė- 
ru dar akių parodę* susirinki
muose.

Mes. iilmnnni. Katalikų Vie
nius davė prieglaudą kiliui) no- kompanijos formalini”. ”vb,,‘ ^‘ibirytųjų komitetą ro

Ton,

25.00
25.00

15.00

15.00

15.00

Oeaeralė atskaita L. R. K. R. 
43 skyr. ui 1S0L9 metus.

* • 9 •tun. i nt 
tas kaimynus.

Pagy veninius uždarytas ir 
lesinfikuotas. Šiandie jis tuš 
|iis Dar nesenai ten buvo 
ražus, linksmus gy neoninis, 
irdėpsst vaikų ė|ii|tu'-.i~ šom 
ie tai vi-n pražuvo. Epide 
iija»*u)iaikino vi-ą šeimyr.ą.

•.-m, ku Iro priežiūroje jis «iir«»o jr
buvo paliiiosuotas nuo durim.

NAUJAS IŠRADIMAS.

minute ir turime teisę tn dary
ti. Mes esame Amerikos pilie
čiai.

Alumnni yra visi čia gimę ir 
augę. Lietuvai—tėvynei pnduo-

I0KYT0JŲ FEDERACIJA
REIKALAUJA SUŠAUK

TI LBGT8LATirRA.

Cliieago* viešųjų mokyklų 
■ iriokytnjų feilerneiju pan-ikn- 
lavo gul •enialorimi- I sandeli 
ntšaukti legi-lnlurn -|»eeijnlėn 
fnijoj) bu tikslu apgalvoti vei 

: >mef(, iš kurių mokytojai ir 
! mokytojo,, galėtų gauti dides- 

nlgus.
Tos versmės, tai didesnės 

’i. mokectvs piliečiam- palaikytiIfe '
TAS UŽSIDIRBO.

FuorIde

MELBA
,77»e Cigar Suprcmc)*

At the prke ruoa oe, MEt-BA" is
telKrl biooer and nore pteaaind 

in any tatild Havana ckgar
CtMKMMOa 
Sctacruaisr

1AC OrMMlraci ĮVF Dimton nueri
yaur d«»hr <*r yaur (■vanlc > 

•J your įtuter cwl au^Hr >•«- ^rtl* ■ .
# 1 U(WIS CICAA MFC CO Nrw»rk.N J. a 

' Of»u IMirtrtnt C^ar Fsclory ln ihe VtorM.

Oro biuro <’biea.gos disf rik
te viršininką-, meteoroiogi-tn- 
Cox, pa-ke|l»ė. jog ka p furme- 
riiii, taip miestų darbininkai 
esą priešingi taupyti dienos 
šviesą vasaros metu. Nes, gir
di, kaip vieniems, taip kitiems 
norisi viena mlIojiiUi ilgiau pa
miegoti i y t ims' mis.

I ž dienos šviestis taupymą 
tečiaus smarkiai stovi visokios 
rųsies Jnbtikautai ir ofisų dar
bininkai. -ako t’o\. Ne- tiem* 
m urbiu kas |>opiet is turėti dnu 
ginu laiko mušti golfą.

APSKŲSTI CUKRAUS PRO 
FITERININKAL

Po ilgi; tardymų pagalinus 
fetb rnlė grnnd jury fMitraukė 
teisman 17 cukraus profiteri- 
ninkų Cbiragoje.

GALŲGALE.

Vienos mėsininkas Evansto- 
į.aavo krautuvėj turėjo ]ia- 

_tanuuiti vaiką. 6is aną dieną 
aurio pabėrė bulvių.

*•4 BnmuiU — • rw* » • - •» w
tvbtaan Iri* pc4kmonu*,|U-trokštame jai laisvi.". Mums

_ ėmime papirkimų. J*k«odn pHri’ų. bet
| * 

* u - /Vi 5T *

i..... • ••••• • • •• S • •
visomis jiegotuis. nors mus už 
tiltui bars tie, kurie (mUva ne
gerbia senesnių, o iš jaunųjų 
reikalauja net laisvės atsižadė
ti. Aluninų draugijoje nėra jo
kių peštynių, liet ta draugija 
gyvena netoli žmonių mokan
čiu visokį melą prnmnnyti ant 
katalikų. Kus matė atumnų 
veikimą, vienyttę, tas gėrėjosi 
gražiu imvynlžiu. Daug vn« 
n, ir žiemų praeis, kot mes tu- 
icidiue tiek metų. kiek iuųs iš- 
niekintojai. Tada mes neisime 
į svetimas organisacijas truk
danti Lietuvai naudingą darbą 
Dabar mums jauniems širdį 
skauda žiūrėti į tokį trukdy
mą.

Šv. Kryžiaus aluinnų kuopo
je mes esame suvirs 60 narių, 
ir stojome visi senesniems ų 
pagelbų agituoti, kad Katali
kų Vienybės komitetas parduo 
tų kuodaagiausiai bonų. Taip

L. Raud Kryžiaus rėmėjų 
43 skyrius susitvėrė rugpjūčio
22 d., 1919 m. Buvo abejonių nr 
žmonės tems jį. Ilgainiui pnsi- 
rodė, kad žinom’* pilnai prita
rė, miniotai rėmė ir remia. 
Nors inusų kolonijoj yra ir tau
tininkų sriovės |ianašusRau<lo- 
nojo Kryžiaus skyrins (L. G. 
D. 47 sk.), Ix*t mums nei kiek 
nejiakeiikė jie. Pasekmės pasi
rodė gnu gražios. Reikia padė
koti p, A. Bučiui ir Pr. A Ki- 
šoniai už jų dnrhavimųsi.

Rugpjūčiu menesyje prisira
šė net 36 nariai, kurie užsimo
kėjo iiėTnažiau $1.00—por kitas 
mėnesius taip-gi skaitlingai 
prisirašė. I’-os J, Gerdžiunas 
moka kas mėnuo po $1.00. Jis 
gerai supranta, kam tie pinigai 
eina. r-as B. Trnmaiuu užrašė
23 nąrius iš dirbtnvės. Tie visi 
airiui, vokiečiui, švedai, net ir 
lenkai priešingi “Pudcrcw8kio 
politikei.”

Incigof:
Rugpjūčio mėnesio mū

rių duoklė* . .........$ 44.00
Rugsėjo liūnų duokles. 31-00 
Aukos laike Dr. Rut

kausko prakalbų .... 62.80

Viso tą menesį ...... $9390
Spalio mėnesyj susirinkimo

nebuvo. ; -
Lapkričio mėnefįfj.

Draugijų aukos ir narių 
duoklės .............$221.25

Per prakalbos kuiū Pet
raičio .............¥30^^*

Per parapijos vakarie
nę .................................. 56.84

Viso per lopkr. mėn... .$480.59

' Gruodžio mrnesyj, • 
Narių duoklės . .f,?,.. -«MW 
Rsspjažfcfinėn

15 WEST SIDE.

Vardai uukojusių L. R. Kry
žiui iki 18 d. sausio, 1920 m. 
Po 2 dolierįu: M. Slankei i s, J. 
M įkalė uos, J. Saunoms, J. 
K rot kus, kun. F. Kudirka. Po
I. 00 dol.: V. 'Butkienė, J. Kodu 
lieuė, M. Kulesinskienė, O. Da- 
čiulienė, K. Kieia, P. Mažeikn,
J. K rot kus, P. Cibulskis, Ar 
Dūdos, A. Vnlonis, J. Mikuliu- 
nns,' S. Baravykas, J. Petrai
tis, A. Cibulskis. N. Sereikai
tė, A. Gėlėtai ta, t ). Dartoliute, 
J. Vaitkevičius. A. Zalatorius, 
A. Kairaitė, P. Mužeika, A. 
Cibulskis, 0. Tumšaitė, A. Ma- 
rozaitė, B. Alenuiuknitė, l’. Pa 
Inkai tė.

P. 0.

PIRKITE KARES TĄUPT 
M0 ŽENKLELIUS (WBJ3).
aa aa a»sa aaaaa— o

IJUtOFJIAl.

lmnn*» MTkUutstmnl lauka a, n< ku- 
rU dėl kitu prtetaaCtu parėta mum* 
VaitlAilinut kulną puikiu luunuiu nu.
nik aaty* SOm ma4rw bodavoU. n»- 
karle madiniai, turi būti ereliai I»*r- 
4wetl vi pis** va** kaina.

Karia manot* UukruJu pirkti na-
K, UM VlUtMU » »«*«•« *» «
RaSrktte *nl lomiau* paduoto ad

resą. n rrprr*«-niania» airntuaa | na
rna* Ir v*r.»«lv» kur lo* prr.pert** ran 
dam Adresuokite;

' PaM. Oa. 
40 Mm*.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street ' Ant Bridgeporto
Tcncnplonkia jos nei vienon. Tarime įvairių neavaiginonSų 

parimu Turim/, niaivntinti tr TPE PREAM’O. Turime krMfln 
skyrių išsiunčininr laiškus ir kitan reikalas atliekam. Tarime 
įvairių laikraščių. ,

Turime Prezidento A Smetonoa jiaveikalų Ir npalviuoty 
žvirgvnikių. Tegul kiekvienai vieną iš jų įfija-

Čla yra -*lWAVO0r agentunu-ūattma ėaa ęauu Dran
gą ” nuiūpirkd, paduoti į jį pagairiuiroą ir darbą. Turima 

riu. Pratometaippal knygą ir maldaknygių- aidlankj*ti«

Užsirašyk Lietuvos Laikraštj 
• “KARIŠKIŲ ŽODIS”

Išeina kortn į savaitę lvaanc. Yra 8 poslapių ir yra leidžia
mus Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sekanti ingnlio- 
jinia tą laikrašti užrašinėti Amerikoje:

KAM
GeneraUa Atabaa K 
Mtrnituroa Vaitai
UraodUo 1>, 1»H m. LIET. PKEKrBOH nEKOBOVEl. 

No. 4»7
Kauno* Boatan. Maaa.

Šluotu I {gallojome "LUCuMs Prokybon llendro- 
«*** Amerikoje rinku prenumeratą "Korttkv godilo“ lolkrok- 
c'lul. Kaina Amerikoje metame 4B auksinai, puaei metų 24 

nukainal.....
(Pnrataa Kapitonas ftuaorfcae 

Urneratlo Šlapo Literulutoe Zkallea vlrklainkaa. 
CParalna) Vyrėtai leilenantaa Steponnit

"KnriSklv ftodtlo" Itrtlaklorlua. 
Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite iį laikraštį ir paremkit 

Lietuvos narsiąją karroomeos kari kovoja ai musų tėvų lai). 
Prisiųskite mums $£.00 Ir savo adreną ir gausite “Karifldų 
žodį" per visus metus. Prisiųalcite $1.00 gausite per šešis 
mėnesius. .<

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE . .
ton

HiiuiiuiiiiniuiiiMNiiiiHniiiutiiuiniiiiiminit amrmm
PageMite Lietuvai Pirkdami

Lietuvos Pašto Ženklus 1
<3

Gerinusias badas pasiuntimo pinigų Lietttvoa, tai Lietuvon Paltą 
ženkiai (markės,) kuria* yra atvežtos ii lĄetavaa, kad asuerikiefiai bb-
sijiirlįV galėtų nusilpt) uaviirnsirin* netik Jei laiškų, bet ir didesnę su
mą. pinigą vietoje.

Kiekvienos perkantis Lietuvos Palto lenkių BOSUtBaB kaip oi 5 auk- 
rinus ftl.25) gauna paliudijimą, kurį nttduBtua Lietuvon kortu ra 
Pašto ženklais, Lietuvoa Valdžia pakeia gyvule pinigaus, Palto arta

Puštaženkllal yra šitokią kainų: po 10,15. 20, 30, 40, S0 Ir 80 AatL 
kų, taipgi po 5 ir po 9 ■mamai viena. <iuū amatų enasro ; -jr
Panuduoda p<rSS centue oi auksiną.

Lietuvoa Pešto ženklai paraidaos tik Bd 31 d. Kovo, 1880 m. Važiau 
kaip už vieną dolicij markių nosšunoaaa.

H

■
Reikalankita vietfaunoae Tautaa Ftado atariaoa* arta pat oentra odų-

retorių.
mes šelpiame Lietuvos nepri 

&an<.wi cmtml inrv Mn<lriin.lcrm1mvhA \fm mvliftrv, l.'.nTio


