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Blogėja Stovis Anglių 
Klausime

žaliai mOtalin^os didelės 
sumos.

vokiečiai unuaNGAi 
PASITIKO VON MAO 

KENSENĄ

Jis parvažiavo iš nelaisvė;.

Anglekasių viršaičiai so 
areštuoti

ANGLEKASIAM8 8IŲL0MAįklausytų, tuomet jiems nedno- 
DAUGIAU USM0KESTIE8. !ti nei anglių nei maisto.

------------ ' Tai tau. kati nori!
Wa«hingtoa, gr. Ii.—Didžiu- • 

lių anglekasvklų kom|>anijų 
atsakomieji atstovai čia |m* 
konferencijos paskelbė, jog ji< 
siūlo anglokasimns daugiai: 
11c. už iškasamą anglių toną.

Taigi, kiek daugiau išeitų už 
14 nuoš., koki(is ambii pasiųlė 
kuro administratorius Gnr- 
ficld.

Ile to. tie patys kom|»nijų 
atstovai tariasi įkelti kova 
prieš nnglekasių organizaciją. 
Norima visas kasykla*; )>a-la- 
ryti prieinamomis darbinin
kam* nnistrms ir nenusiimi*. '

SUSIAURINAMI TRAUKI- 
NIŲ VAŽINĖJIMAI.

Suvaržymai paliečia Chicaąą.

' ... - . , ' . .. . karau ir pietvakarus.Kiek tenka sužinoti, angle-1 1___________
kasiai nenori nei Ha tįsy t i apie-------------------- -------------
11 rentų ptisiųiyinų.

Waahin<tan. gr. 5.—Senato 
užrubežinių reikalų komitetas 
vakar svarstė Meksikos klau
sinių. Pirm aptarsiant senato
riaus Fnll rezoliucijų, buvo 
Įiakviestns valstybės sekreto
rius luinsing jiaaiškint i apb* 
INičios vyri»uaylM*s ntsinešimų 
į Meksikos reikalus.

Sekretorius I ji n si n g prane
šė. jog nuo to laiko, kuomet 
susirgęs prezidentas, jis su 
pniidentu dar nesimatęs ir ne- 
sitarf* Meksikos reikalais.

Vyriausybė, anot tansingo. 
šiandie nenorinti turati ne
smagumų si^ Meksika. Ir butų 

Uubai nejmrnnku pertraukti
_ Jsantikius su Carranza. Nes S.

Wa«hiafton. gr. ••-y^i*®<y®-’vn|stijos dar stovi karėje su 
lis geležinkelių direktorius Vokietija. Kaliui užtenka vie- 
llines vakar paskelbė įsakymų nos 
dvi anglių trukumo sumažinti i po -i|o M.nato komitetag 
pasažiennių traukinių važinė-'nn(orianx .Fall n<6o|iurijQ 
jimų vienu trečdaliu. Įdėjo ant šalies ir paskyra suT>-

Taą įsakymas paliečia visus komitetų. Aitas eis į Raliuosiu* 
geležinkelius, einančius iš Clii- Rumus ir pasitars su sergnn- 
ragos į šiaurvnkants. centrva- ėin prezidentu Mrksikns raiką 

le.
Į -------------------------— | Sekantis nžrubežinių reikalų
iCHICAGOJE SUSIAURINA komitetas tulta susirinkimą 

MI GATVEKARIU VA- ateinantį pirmadienį.

Vaahingtab. gr. —Pinigy- 
no sekretorius (liana savo me
tiniam raporte kongresui pn- 
žymi, jog ateinančiais fiskali
niais metais negali Imt suma- 
‘žinios jokiou frderalės mokes
ty*. Nes vyriausyliei laitai rei
kalingi pinigai.

Anot jo raporto, šiais fiska
liniais metais, katrie |»asiliaigs 
birželio .'XI, lftJll iiu vvrirusy- 
Iė turas išlaidų Ą'Mi29A»U». 
Tš to Imsią ĄX9tir>.(MMI.(MMI <l««- 
Britu.

Gi fiskaliniais metais |MU*i- 
liaigsianriaiu birželio 30, 1921.: 
ryfiausyhė turėsianti išlaidų 
♦4.47.'UBMvIM ir deficito $2,- 
OtrMMMUJM.

Sekretorių Glass tad jtata 
ria kongresui neskirti ninigų 
jokiems naujiems rnmany- , 
mams.

Dalmrtinią mokesčių jstaty- ' 
mai turas bnt peržiurai i ir |mt- I 
taisvti. Jie buvo tinkami karėsi 

• • tmetui. Kitokie įstatymai rei
kalingi taikos metu.

Ateinančiais metais vyriau
sybė imi vartosiant i dnttg pini-:

Berlynas, gr. .*>. - Užvakar 
iš Salonikų via parvažiavo 
vokiraių fieldmaršala* von 
Mackenscn. Ji.< tenai išbuvę* 
kelis mėnesiu- talkininkų nv- 
Inisvėjt*.

Čia jis pasiliktas lygiai iš
kilmingai kaip ir ficldmarša- 
las llindenbingio. 4 *

Jį |Migvrhti ties geleži ūkelio 
j stotimi buvo sustatyta būriai 
raitarijos ir (ičstininkų. Skai- 

į tingiausios žmonių 
buvo susirinku.-io*.

Taip vokiečiai gerbia 
didvyrius.
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BUAREtTUOTI ANGLEKA- 
8IŲ VIRAAICIAI. .

Dėl »toko* anglių ('Iii ra goję SU JAPONIJA.
Indiaaapolis, gr. .’i.-ČSa fc- >u*iaurinami gatvekariu ir vir- -------------

deraliam teisme fmleraliai vai- šutinių geležinkelių vnžinėji- Kinija stato saro reikalavi
mus.Ožiai pasidavė (i nnglekasių ,Ma*’ 

organizacijos viršaičiai. Jų tar- Be to, kuone visai panaiki- 
pe yra ir veikiantysis prazi- namas gatvekariu apšildymas. 
<lentas Išariu. Kndangi vi<liunirsčio krau-

Jie kaltinami peržengime tuvėse ir ofisuose susiaurina- 
teisino •‘iujunetion.*’ Trisėja> mos darbo valandos, tad ir 
Anderson paskyrė jiems |m> gatvekariu važinėjimui alinai- 
tl(UMM) parankos.

Kiti 78 viršaičiai Ims suar
eštuoti kitose valstijose, savo 
••ietose.

Iš visur npturatą žinių, jog

nomo* valandos.*

Cliicagoje dėl anglių truku- 
»no tikra suirutė. Ne visi vie
naip supranta suvaržymu*. K i- 

nnglekasini nefialinnsi^ strai- ti nenori prisitaikinti, 
kavę. nežiūrint suareštnviimt 
viršaičių.

Tndlanapoiii, Ind., gr. 5. — 
Teirajo Anderson jmrėdymu 
ateinantį pirmadienį čia su
šaukiama specijalė federalės 
“grand jury” sesija.

Prasidės tardvmai, į kuriuo* 
pašaukiami Im* anglekasių vir
vaičių dar ir kasyklų operato
riai.

Pasirodė intarimų, kad. re 
gh," anglekasvklų operatoriąi 
suokalbiauja su anglekas.vklų 
viršaičiais ir streikas pakeltas 
su operatorių noru, tv. jiems 
pritariant.

liet, alielnai imant, visuose 
ofisuose ir didžiulėse krautu- 
vėse sutrumpintos darbo va
landos. n

Turinčiose anglių ištekliaus 
dirlituvėse dar dirbama. Kitos Į 
uždaromos.

Chicago* Arkivyskupas pa- šalių.

Pekinaa. gr. 3. — Kinijos 
mieste Fu Clioa* kinai ėmė 
iKiykotuoti jajtonų prekes ir. 
aMnai imant, pradėjo nenuo- 

I lankiai atsinešti j visa tą. kas 
i yra japoniško.

Japonijos vyriausylė tad j 
■to miesto |>ukraštj pasiuntė 
'savo karė* laivus. Atplaukus 

laivams kinai dar labjau* pa
kilo prieš japonus, gyvenan
čius atskiriai mieste.

Pakelta riaušės. Japonų ju
rininkai iMisiųrta malšinti. Tie 
■ĮMnnlšino kinu*.

Stato roiknlavtmns.

To pasekmėje dar labjau* 
fiaaršėjo santikiai tarp abiejų

I

I

.skelia* ImŽnyčiom* vartoti j Kinijos vyriausybė paga- 
jgli*: taip, kaip kares meto bu- |įaUK fa japonų pasiuntinybei > 
|vo daroma. Kai-kurios parapi- jodjvė tokiug reikalavimu*: 
jų didžiulė* susirinkimų sair* t J»rašalinti japonų konsu-' 
uždaromo*. i: ;s v..uždaromos.

Gubernatorius lx>«<len 
Iporteriams atsako, jog jis 
turį* nieko nauja pasakyti 
glių klausime.

Chicagoje vakar vienam su- 
mrinkime kalbėjo Wiraon«in.*» 
valstijos gubernatorius Pld- 
lipp.

KaHM**daman apie nnglekasių 
streiką štai kn iis nnsinlė vv- 
riaiisylėi;

Sako, tegu
stato nnglekasinins 
ir su kuriuomene 
juos eiti į kasykla 
Bet, girdi, jei ai

WUhin<ton, gr. 5. — (Jauta 
žinių, jog atsirtatydino visas 
Peruvijos respublikos mini*, 
torių kabinetas.

Ij iš Fu C1to».
2. Atlyginti 

tame mieste 
malšinimo metu.

3. Atlyginti sužeistiesiems 
kinams gydymosi lėšas.

4. Nubausti visus tuos japo
nus. katrie pirmutiniai užpuo
lė kinus.

5. Japonų konaulis Fu Cbou 
turi viešai atsiprašyti to mie
sto valdžios.

Nežinia, kokį atsakymų su
silauks Kinija.

už hužndytus 
kinti* riaušių

I

Wa*hingtoĮjt gr< y. Grn< ra
li- prokuroras Palmer paakel- 

vyriau-yls’* nu- Iė. jog ’yriausyliė pagaliau* 
užmokestį atsuakauti kontroliuoti cuk- 
priit'rėia rų. V,v»iau*y1a* toli -niai nepri- 

s darban, žiu risiant i nei cukraus išdali- 
leknsmi nc'mmn. nei jo kamtt.

ŠVEICARUOS PREZIDEN
TAS LANKĖSI BEL 

GUOJ.

i

BrusseBs, gr. 5. - čia vie
šėjo Šveicarijos prezidentą* 
Gustave Ador, Jam iškeliau
jant karalius Alberta* palydė
jo ji geležinkelio -totin.

{Abejojama, kad Lietuva 
tartųsi su Bolševikais

-

I

TAIKOS KLAUSIMAS PA 
KĖLU NESUSIPRATI 

MUS PABALTIJOJE

Lietuva taippat neprielankiau 
ja taikai su bolševikais.

TURKŲ SOSTO ĮPĖDINIS 
APELIUOJA Į AMERI 

KĄ.

Konstantinopolis, gr.
Turkijos so<t<» įpėdinis. Al»- 
dul Medjid Efcmli per laik
raštininkus |msk«4bin atsilie
pimų į Ameriką, kad ta rati
fikuotų laikos sutartį. Nes in- 
Amerikos trukdymas, sako, 
kenkia Turkijos taikai.

agentui ėia paskleidė raštų, 
kuriuose aiškina apie stipni 
rusų bolševikų valdžios pasi- 
laikymų.

Pažymi, jog Isilševikų ka- 
riiioiueiiė pilnai nugalėjusi ge
nerolo Deiiikitio. admirolo Kol- 
čak,, ir **<*:i**i<»I<i Yiid«*niėo spė- 
k n*.

I’o tų vi»ų pti negeri ligų iš- 
veilžiojimų l.itvmov prieina 
prie to. jog šiandie jm> tų 
laimėjimų stipri rtlsų Imlševi- 
kija |Nigvidnuja taikos. Ir j tni. 
-ako. talkininkai turėtų at
kreipti dotuos.

Ryą*. gr. a. I*a-taromis 
dienoinis dideli- latviu ir lie- I c

. . tuvių armijų laimėjimu- nuga 
lllllllfl* 1*1 I »• i ’l • •* •Imi miM'h' <*i;ii •

abejonė- apie galimą taika -u
bolševikais. Tik vieni estai i la 

'taiką žiuri. kai|»o į tikrą savo 
šaliai išganymą, 

j Ka- kita yra Latvijoje. |.;:t- 
(vijo- vyriau->Iė atsisako -toli 
taiko- tarylMi-na -u liolšeiikai* ‘VOKIEČIAI DARABVOSI SU 
Dorpate I** aiškini- talkininkų 
sutikimo. Igitvija nori taikos, 

ibet |iarcmlo.- abclnąja talki
ninkų taika su savo priešinin
kais.

Su ląj.i latvių ihhiiihiih* su
tinka ir l.ietuvo- vxriau-ylė. 
Tad yra galima.- < lai k ta s. knd 
kaip Ijilvija. taip Lietuva kon 
fvreiirijoje ^(orpate neturė- 
•iivo oficijnlių at-1ovų.

Jei taip Ims. tuomet turi- 
Isiiskilti Pnlndtijos vi«*š|Kilijų 
padaryta sąjunga. Nes Esto- 
nijn viena. regi>. sutars pndn- 
rvti taiką su Isdševiknis. E— 

.toiiiją taikon stumiu sori.iidi*- 
tiniai los šalie- gaivalai, 
turi -a\o iip-i'kaitymii-.

5.

...........g..... - -----
g t) prohiliii-ijos įvedimui. mi- ĮtUVO 6 ANGLEKASIAI IN 
ko Ginas. . DIANOJ.

SO DAKOffcTRrPAŽINO 

8UFRA01ZMĄ.

i 4 ,,o. ,

Clinton. IntL, gr.
i anglių kasykloje Nu.
| Iškilusias ekspliozijo- 
l<» darbininkai. Kiti .1 
ikai sužeista.
I Visi nukentėju-ivji yra to- 
■ kompanijos ofiso darbininkai 
nekuoiuH nedirla* kasyklose

Boglr 
3 nuo

ŽUVO 

darbiniu-Pierve, So. Dak.. gr. 5. —
South Dakotii* va1>ti.ios r<*gis- 
latura ratifikavo moterių ImiI- 
savimo amendmentą šalies 
konstitucijoje. ncKiiom«*t nemroę Kasyklose.į

Ugšiol tą amen<liiH*ntą ra- Jie inėjo į kasyklas pa-ikasti' 
(ifikavo 21 valstija. (anglių ofisų jieriams.

Illinois valstijoj apie darini- 
’kasyklo-r kul-ka- dar nieko 
nedaroma. Tik skelbiami viso
kie suvaržymai naudoti ang
lis. Itaginanii žinoiiė- taupy
ti anglis.

Kanuos valstijoji* kn-ykln- 
už<'*mė valstijos valdžia. Gu
bernatorius organizuoja lai*- 
vanorius. <J<*|cžinkelini atsisa
ko laisvanorius vežti į kasyk
lų lauku*. Gal paskui atsisa
kys ir išvežioti iškastas ang
lis.

j Mieste Peoria. IIL. visokie 
darhai sustahdvti. Dirbtuvės

• uždaromos.
Itoekfonle. III.. lIžiiMiytii 

mokyklos. Dirbtuvėse ir krau
tuvėse kol-kas dirliama |m> pu
sę dienos.

Itock Islande. III., imskelli- 
tn aštrus suvaržymui anglių 
vartojime.

f (>kInholuos valstijos ka
bykla* pasiųsta federalė kn- 
J riuomenė.

Mokvklo- užilnryto-: Virgi- 
'nin. III.; Cedar llapid-. Imva; 
Burlington. lova, ir kitur.

Kantas kasykloana dirbti 
keliauja 5(ll» studentų iš Ne- 
brn-ka valstijos iinivcr-ifcto.

Mi—oiiri valstijoje val-tiji 
ih* valdžia užima kai kuria- 
kasykla-.

Kai-kuriuose niaže-niuo-e 
iinc-ti-liuoM? vietoje .•'ngliii 
kurui imama vartoti malkoe.

Vietomis farmeriai dėl nng-i 
lių trukumo kūrena tvora-- ir

U

Į
i
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RUSAIS MONARCHISTAIS.

Apie tai latviams teko gauti 
dokumentų.

.Ii-

BOLŠEVIKAI VEDA PRO 
PAGANDĄ UŽ TAIKĄ.

Nori, kad su Jais ta’kinturt 
Ūkininkai.

Ryga. gr. .*i. I uitvių armi
ja -ui i iiškitm-i voki«*<*iiprusų 
l.ariimm.-ih- Mintaujoje sura
do -lapių voki<*ėių-rusų doku
mentų. Iš tų <lol;um<*ntų |»ati- 
liamn. jog diilmilinė vokiečių 
\yriausiIm* stipriai laivo susi
rišusi s» rusų n*ak<*ijonierių-- 
Hiuiian-lii-tų atstovais gen. 
Yialemrii. Kolėaku ir kitais.

Aiškini |uisin»d«*. jog pulk. 
AViilov-ltcnnoiidl >u vokiečių- 

(r’isiĮ kariuomene užatakavo 
Jtygą sutinkam vokiečių >\- 
I rii'it-yl.ei gYtcJcniriii.
j Buvo tik-la užimti vi-n l’a- 
'haltiją ir išmiujo priskirti 
; prie llu- ij’i-. klioniel 1e|| laitų 
laive imvei>1i Isdšcvikai.

Reiškia, vokiečiai mėgino 
-ii-igitainiiif ii -u rusai* raak-

Copcnhagen, gr. u. Bo|š«*vi i« ijoiiicrini- Pabaltijo- liešpa- 
kų atstovu- l.itvimiv apleidžia j tijų -iigriovimu. liet suokal- 
Uaiii.n. Jis iškeliauja Dorpa- (kini im;- w*dnvė pageidaujn- 
tiin. Vieto- valdžia iicpriehin-' mų pas>*kmių.
kini :d.-iin šė į 1<> bolšei iko čia Bolševikai sutraškino gen. 
vi<*šėjimą. Tad bu- <lžiaug-mo, Yudeniėo >|s*kii*. Tą patį pa- 
km*UH*l ji< apleis Daniją. darė latviai ir lietuviai su vo-

Tomis ilienomi- Litvinovo į ki<*ėiai> >avo šalyse.

i

*-

Waahin<ton. gr. 4. — 
džiulių minkštųjų anglių 
sykių kompanijų atstovai 
susirinkime sutarė angleka- 
siaiuH (Misiųlyti daugiau už- 
mokesties, ne kaip liuvo pasių- 
Ivta pačios vyriausybė*. Kom- 
panijų atstovai tų savo pa- 
siųlnnų padavė patvirtinti ša
lies kuro administracijai.

Sakoma, kompanijos suma
niusios darbininkam* duoti 
kiek daugiau, kaip 14 nuoš.

Iš 1ndiana|s»liao pranešta, 
jog f eik* ralio teisėjo Amjer- 
son parėdymu ar tik nebus 
tuojau* suareštuoti visi strei
kuojančių nnglekasių vadai- 
viršaičiai. Jų 84 (atšaukiami 
teisman išklausinėti. Kaltina
mi peržengime “injunetion” 
prieš streikų. Kalbama, jog 
jie po to bus suareštuoti ir 
ligi.bvlou pnliuomioti |>o pa
ranka.

.Indinuapolisc yra tik orga
nizacijos centro viršaičiai. 
Tnd kitų valstijų viršaičiai, 
turbūt, bus palaukti į savo 
ioknlius federalius teismus.

Di- 
kn. 
ė»a

' ............... —

Trakimai Italijos Parlamente
ITALUOS S0CUALI8TAI 

TRUKSMAUJA PAR 
LAMENTE.

Anglių storis visoj šalyj 
blogėja.

Turbūt, nieko nebus su tais 
‘1 parlamentaristais. * ’

Rymas, gr. .’». šįmet Itali
jos iNirlninentiin rinkinuio-e 
laimėjo -ocijuli'tni. Išrinkta jų 
net 15(1 atstovai. Italijoje ta- 
negirdėta- daiktas. Į tuo.- so 
cijnlistų^>arlamen1ari>tiis tarp 
gerų žmonių |iatcko daugeli- 
radikalų ir trukšiuadarių. knt 
rų ligšiol visa* užriėmiiiui* bu
vo tik kur-tĮimis darbininkų. ,

Dalmr tie sovijali-tai al-to 
vnl parlament-* tik keliu truk 
-mą. Vargiai kn- naudinga Im- 
nnveikta -u jai-. -Ių tik-la- >u 
griauti daliai tinę <*m valdžios 
formą ir įvesti šalin ladševi 
kizmą. ty. betvarkę ir terorą.

Gruodžio 3 dieną ntidutin- 
parlamonto susirinkimą soeija- 
tirtai atstovai tuojau* puolėsi i 
nrieš kataliku partijos atsto ; 
x*us. Šitiems atstovams serija-

li-lai primetė norų atgaivinti 
jH>|M /.iiii karalystę. Katalikus 
išbjauriojo.

Bet katalikų atstovai visu 
•<s*ijalislų trakšimi vi iih> metu 
užsilaikė ramiai. Atsakinėjo 
jiems rimtai. N<*> kntalikų juir- 
tijos atstovai taippat skaitlin
gi. Jų yra -uvirš šimtas narių. 
Socijalistni ji«*m» m*|wivojingi.

Surijai i-t it i 1 vilkšuniu ja
prieš monarchijų, prieš milita- 
ristus. prieš kataliku*- ir prieš 
vi-ą šalyje tiurkų. Su jais ne
ims galima atlikti šaliai jokio 
kon>trukthio durim.

Ir kogi daugiau norėti mm 
lokių alsi ,vų. katrie pirmiau 
visas laikas tik darbininkus 
kurstė gatvėse ir tempė juos

«*;ma n.

GRUODŽIO 5. 1919 M

Chicago ir apylinkės.—šian
die gražus oras; rytoj apsi-

t
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šė Jo*. P. Conrov. Kaina $1.25.
Fatlier Finu jau senai yra 

žinomas kaipo puiku* rašti
ninkas. Jis nesenai išleido vei
kalą Bis Luckiest Year (Jo 
laimingiausieji metai). Ta a- 
pysaka yra lyg tolymesnėji 
tąsa apysakos The Lucky 
Boli (Ikilmingasis Roliertas).

Kun. Finu seniau yra prira
šęs daug) bes apysakų. Čia su
rašomi* kaikurių vardus: Per- 
<y \Vynn, Tom Pluyfair, Bar- 
ry Dee, (įaudė l.iglitfoot, Et- 
lielnil Preston, Tlie Kairy of 
the Niioas, Tlint Offive Boy, 
Cupid of (ampion, The Best 
Foot Forvani. .Mostlv Boys, 
Tlinl Foolliali Game, Uis Kirst 
and lui.-t A p| naru mi •. Visi 
tie veikalai |mrdįlodami j>o

Žmogus ir Beždžionė
sulyginanti du daigtų. Vknas dalykas 

yra trioba, kita* dalykas yra lengvumas. Žmo
gus suima protu abudu, sulygina ir sudaro iš
tarmę: “trioba nėra lengva.” Vienas dalykas 
yra arklys, kitas dalykas yra greitumas. Protą* 
Kaimu krūvon abudu, sulygina ir išranda tie- 
*ų: arkly* yra greitu*. Imk kokių nori tiesą, 
vis rasi, kad ji susideda iš ištarmės sulyginan
čio.^ du dalyku. Kartai* tu ištarmė randa, kad 
tutsiu dalyku sulygsta, kaip antrame jmvyz- 
dyjv. Tada taria: urkiy* yra greitas; kartais.

• (Tąsa) 

Mintis.

Protavimas tat yra išminties tikroji žymė. 
Protavimu vadiname tą veiksmą, kada iš dviejų 
tiesų gali išvesti trečią. Kitaip sakant išmintis 
matom, ym ii išradimų. Vieni išradimai kyla ^jJn^įi^dTįri^kid nšodnplm

i

I 
I

K a* mėgsta tikrąją istoriją 
uri>u i<i<-<iant i-imiru« j r<gis-i labiau už apysakų*, tain patar

iau.<• |*a<i-kiiityti apie merge
lę karžygę .baimių d Ark. Jos 
gyvenimą aprašė Deni* Lyncli 
ir pavadino “St. Joan of 
Air.“ Ta knyga yra garui di
delė ir drlio alsrinn $2.5(1. 
Yjial ingai moteriškom* yra 
kuolui |Hi*i*ižiaiigti tą vrika- 

.-kaitunt.

Taip pat moteriško idealu 
ivykinimų, m* apysakoje, o 
liktame gyvenime aprašo Ed- 
waid F. Gare. c|h* vrikah*“Tlie 
Uo-t llelovrd \Voman” (Dau- 
ginu-iai mylima moteriškė). 
• ame veikale aprašytas Rven- 
ėiausius Marijos gyvenimas.

Jauniems vaikinam* juitar
iame |*a*iskaityti veikalą The 
American Prirst (Amerikos 
Kunigas). Jį parašė kun. J. 
George ’l’. Nrlnnidt. Veikalu 
dvasiu yra meilė katalikų 
Bažnyčios ir Amerikos meilė. 
Ta veikalų |mtnribine skuityti 

l jauni* uis moksleiviams, kad 
,i*«* suprastų kunigystės tikslą 
;ir (ūdys p.uiorėtų Imti kata
likų kunigai* Amerikoje.

Magiems skaitymų daug 
j yra parašiusi Mary T. Wagg- 
miuin. Paskutinis jo* veikalas 
yra Tlu* Finding of Tony 
(Jonuk,, atradimas). Seniau 
j* yra parašiusi daug kitų 
.-kaitymėlių.

\ i-a* < ia minėtąsias kny
ga* gaiima gauti bile kokioje 
knygų parduotuvėje. ypač 
katalikiškuose knygiio***. Iš 
jų tarpo galina* paminėti lk*u- 
/.iger Brotlicrs 214-216 W. 
'ionroe st. Cliieaguje. urbu 
Mi-.’is Ihireloy str.. New Yorke.

Anglišku Knygų

Tlie Elsto- 
Naniv I Lcgion, 
Evc, Tlie Kęst 
tlie Bfiie Kiver, 
l'risoners Year*,

I

I

Nors ir lietuviškų g«*rų 
knygų išeinu gana daug, liet 
kai-kurie, ypač jaunesnieji, 
neapMŪna Im* angliško skaity
mo. Perkant knygų tik jiažiu- 
ri*juK į jos varilų ir apdarus 
dažnai atseimi gailėtis išmestų 
(linigų. Tarp naujai išėjusių 
mes (ia t ari mile savo skaityto 
jam* šituos veikalus suskirs
tyta* sulig turinio.

Ka* nori apysakų, tam |*a- 
tartume veikalų Tlie Deep 

, Iteari (Gili širdis). Tą (Mira- 
š<*^» l.ė 1-;iIh*I t*. Clark. Ten 
apsakyta lur- «lavrsi širdyje 
jauno* ir |ui<iorio* mergaitės, 
kada ji užaugusi turėjo iš.-i 
rinkti kelio tap- amžina drau
gė; ar Justino ar Petro.Tu pa 
ti raštininkė semuu* \ra išlei
dusi ają sakaičių: 
IK'.', \\ IlOM*
Cbiidreu of 
ilouse, By 
Only Aline,
Tlm Secret Citadel, Fine Clny 
ir kitų. Tų apysakų kainu yru 
$1.75 už kiekvienų tomą.

Taip (uit labai akyva ajiy- 
saka yra lieki in tlie Eiergia- 
dr*. Ji ajisaku, kai j* vaikina* 

^Juitis, atsitraukę* nuo sa
vo visko prityrė šia
me gyvenime, kaip jis tapęs 
kareiviu tarnavo Suvienytum.- 
\’uist ij<»nis šio* kure* laiku. 
Apysakų* gerumas yru taip gi 
tame, kad sukelia širdyje šio* 
šalie* meilę ir norų juisišvęsti 
jai. Tų ajivsakų jairašė kun. 
ji. S. Spaldilig, jėzuitas.

Ji* yra jiarašęs ir daugiau 
apysakų: At the Fuol oi" tlu* 
Bund - Uit!.-, "I h<* Cave by ih<* 
B*** rll J ui k. I hv >ln*illl oi the 
B« i «-h l'ork, Tlie Mark* of tlie 
B< ar ( iau-. ’l hv Camp by 
(upper liivvr, The Ravi* lor 
Cupper Idund. Th<* Štigar 
( amp uit*! Atl'T. I ii'- (i|d Mill 
un theit|ir»»s<*.

\ ■ > - ' ■.»i. Sji.i'■ ii:r.- '<» I.iii

go- parduodamu* pu $1.2«* 
t* * t

•'p: 
lellgl 
\\ i n.

, U.- Hs 
*ęim i I 
%-a-

. ■ .

4

KRIAUČIŲ (SIUVĖJŲ) UNI
JOS SUSIRINKIMAS.

2ti!» ky-
priešinei ini* Midrinki- 

l*li* |M'tny«**ioje. grilo-
1919 m.. I'nijo- salėje. 

N. Iloliei str., 7 vnku-

l
už

mu* 
tint 
vaiki 

p tapt 
\ i rais

Ii*

b’iil>Miivių I uijiM
■ i iail* 
I iiiii-
džio.
l.'sil
re.

Ale- paturtumu visiem* lini
jų- nariams skaitlingai siiseiti 
į tą surinkimų ir jiareikalau- 
ti >š unijos, kodėl ji vir«ta 
parK\ e įstaiga. Jos narini 
rub-iuvini di*da pinigu* rnh 
-iuvin reikalam* apginti, o 

1 noiatarpn \aldybn laidžia bal-
• uoli ir priimti sumanymu* 
panaudoti linijų* pinigų dalį 
p-uo Morkau-- reikaliAn*. Tas 
poa..- I»elaikydiiiims prakal
ba- įžiidė krikščionių jaus
mu- ir už-itraukė teismų. Vi
• ii nr|M-r*<*niai llubsiuvių l’ni- 
i.i pa-kirė $2.i.lN) tam tikslui, 
I i<| p. M«»rkiii pageliųjų* ap* 
i <•! ti jo leisim* b-a*. Mine-

•i* i*. Morkus iia Mmiai pa-1

u

iu

f

ir lieka pačiame prote. Tuok mums sunku ap
svarstyti. Bot daugelis išradimų, kilę prote, 
virsta ajičiuopiamais gyvenimui naudingai* 
daiktais.

Beždžionė daug sykių matė, kati nuo kibirk- 
štės užsidega giria, liet lieždžionei niekuomet ne 
parėjo j galvų pasilikti žarijų, kad paskui už*i- j,, ahu *t* y. 
kuru* ugnies šaltoje dienoje. Žmogus tų veikiai 
padarė. Žmogus išrado, kn<l daugelis nt*valgo- 
mų daiktų, perėję per ūgių, Uuiųiu valgomai*, 
pvzd. Iiastuėiai, bulvės ir kiti. Žmogaus išradi
mų daugybę ugnies sunaudojime sunku apsę- n<-qdčtu 
kyli. Imkime gaso mašinas, laivus, plieno tirpi
nimų ir tt.

Čia ne vieta apsakyti visus žmogaus išminties 
išradimus: elektrų, telefonus, lakstytuvus, trą
šų ėmimų laukams iš oro. audeklų darymų iš 
medžio, kilnojimų milžiniški; sunkenybių be 
raumenų įtempimo, apskaitliavimų saulės ir 
žvaigždžių tolumo bei didumo.

Kas gali apimti žiikįgaus mokslų dideliu* ir 
stebėtinai gražius plotus, tas mato skirtumų 
tarp l*eždžionės ir žmogaus. Tas taip-gi su
pranta tuos Kv. Rašto žodžius. jog Dievas, J>a- 
ėmęs žuaįgaus kūnų iš žemės, “įkvėpė jam gy- 
vylu'** kvapą.“ (Gen. 2. 7). Visa mokslo grožy- 
In> ir didybė, visus išradimų naudinguiiuis paro
du to “gyvyla** kva|»o“ braugumą ir didumą, 
lx*t dar nepilnai.

Skirtiniu; tarp žmogaus ir gyvulio sudaro dar 
ir kaliui. Daugelis gyvuolių turi kulkai tinkantį 
liežuvį ir balsų. Š) tokai ir (Hipugos lengvai iš
mokstu ištarti žudžius, liet jų prasmės nesu
pranta. Zoologai moksli įlinkai kaskart labiau 
jiasiliuosuoja nuo antro|Miinorfifmo klaidus ir 
pripažį.-ta. jog geruoliai nekalbu delto.kad netu 
ri minėtų, kurias galėtų išreikšti (\Vagner). 
Curteris ilgai ir iu|M**t ingai tyrinėjo lieždžio- 
nių “kailių.“ Teėjau* kalbu* jus neturi.

Minti* ir dvasia.

ir tuda taria: trioba nėra lengva. Nei trioha. 
nei arklys net kiti toki daigiai su savo ypaty
bėmis nesutelpa žmogui į galvų. Į jų įeina tik 
tų daigtų mintys. Tai-gi inų* protas lygina 
daigtų |»aveikslu* vadinamu* mintimis.

.lų suderinimas gali įvykti tik tada, kada juu- 
,. ir nrklio ir greitumo mintis su

eina į vienu, nesilieka sale viena* kito. Jeigu 
žitiogau* minti* apie bokštų butų materijalė 
kaip |ait* bokštą* ir minti* apie kelių Imtų taip 
put materijalė kaip kelias tai tos dvi mintys 

j siii’iti į vienų vietų, o galėtų 
būti tiktai viena šule kitos, arba vienu ant ki
to*. arini viena kitoje. Kur yra viena* materi- 
jalis dnigtas. ten negali Imti kita*. Jeigu juo
du Imtų tik susisiekę, o m* tume (Niriame daig- 
te. tui negulima butų iš jųdviejų jiadaryti iš
tarmės. Kelias yra ne tas jiat* kų Imkšta*. Ku-1 
<langi ir tos rųšies ištarmes žmogaus protas 
daro, tni liudyt, jog jnme dnigtif minty* su I 
einu į tų |Hičių vietų. Iš to numanu, kad to* 
minty*, arba grekiškni sakant idėjos, yrn ne- 
inaterijalės.

Plutoną* daugiau negu trimis šimtais metų 
prie* Kristų rasdavo dar ir kitų minčių ne- 
nuiterijališkuiiio ženkliy, būtent, kml jo* tinku 
vi-iems. Mintis: 
rių daigtų: ir žuvims ir |**lėnis. ir (mukšriaui* 
ir arkliam* ir t. t. Žmogaus galvoje būva ne 
vien protinių minčių. 1h-i būvu taip-gi ir ma- 
tvrijalių išvaisdų. Kuomet protinės mintys ar
ba idėjos tinka daugyltei daigtų. tuomet iii; 
terijalė išvaimia tinka tik vienam. Fotografija > 
yni materijai!* |iavvik.*las. Nufotogriifavima- 
vieno arklio netinka kitam. Nors inaterijaliai [ 
daigtų |iaveikslai žmogau* galvoji* yra nrtoki: 
)uiip fotografijos, liet turi *u jomis bendrą y-1 
patylu*, kad išlaukinę daigių išvaizdų
ir tinku tik vienam daigtui.

Sąmonė.
Pamačius, jog žmoguje yra jiega. skirianti jį i \ nnsIžiagiiM** <laly* žmoguje imiinosi. 

nuo gyvuolių. ir sudurnnti araprakomai dide-Jį,. |<w.|iu plaukų viršūne.*., iš apičio* jie vėl 
le ir gražių (Miliulio pirmyneipi. reikia <larn(!gB; v,.| jUys kerpa. Taip jame mniuo*i 
(išžiūrėti j to* jiegii* prigimtį. (daukai. Paausiui maino-i nagai. Bet nelik jie

Ka* netingi giliai ištirti, kaip žmogus minti- mainosi žmoguje. Vieni daugiau turi plei*k 
ja. ta* galėjo (mmatyti stebėtiną to mintijimu,nų. kiti nmžinu. bet nuo visų jos byra. Nuo 
vaisingumą. Iš dviejų tiesų išeina trečia. Mitai vienų j lauko puse, nuo kitų į vidų. To* pl.-is- 
(lavyzdis. Pirma tiesa: visi žmonės karia nors kecu* tai kurni <lal< h*s išmestu* iš jo. kiiom«*1 
miršta: antra tiesa: aš esmi žmogų*, iš tųdviu-'ję vietų užima kilo* jannesnės. Gamtininkai 
jų išeina tr<*«*ioji: aš kada nors numirsiu. Ta prityrė, kad per keletą savaičių žmoguje nelie- 
trerioji tiesa dar tebėra neįvykus: dar aš te- ka „,.į vieno* tos pačio* dalelės: viso* jau bu- 
l»e>«>džiu ir teberuMiu. liet ji įvyk* brabejonęs. vn naujos. Jeigu žmoguje tebūtų tiktai medžią- 
Gyyuuliai turi liuime* instinktą, liet kol jie .,a. (aį jjh visoms dalėlėm* jiersiniainius liktų 
sveiki i|- prunię, jie neturi minties apie busimi- nelieta* pats. Tcčiau* me* gana gerai jauėia- 
ėių mirtį. Nieku* niekuomet dar nerad<( m*iįine, kud teliėsaine tie patys, kaip buvome pirm 
vivn«i atsitikimo, parodančio, kad kokis nor* gi metų. Viską* mumyse persimainė, liet yra 
gyvuok* kuomet nors butų iš dviejų tiesų is 'viena* dalykus, kuri* mumyse nefiersimuinv. (ai 
viilę* trečių. musų asmuo, musų n<*niaterijalė <lalis.

Yra Įiriroihta. kad gyyuuliai niato ir gir-| Vidujini* prityrimą* *
<h, ir kitų jausmų gauna iš |ia*aulio. kuriame * r j
gyvenu. Bet dar niekus n«*|>riro<lė, kad kokis Žmogus |iri|Mižjstu kų mato; kituip sakant ji* 
nor* gyvuoly* butų supratęs tiesą. Sakosi Stt-Įtilci savo akimis. Jis pripjižįsta kų girdi, t. y. 
pratę* tiesą, o ne pamatęs daiftę, arba iifir-jtiki savo ausimi*. Taip pat ji* tiki uosle, *ko- 
dęs balsą. Tiesu* supratima* tiiotni skiriasi nim ir (udytčjimu.
mm daigtų patyrimo, kad Mipralime yrn iš

h; i
(Hižiureti j to* jiego* prigimtį.

GELBĖKIME LIETUVĄ. Tat brolau ir sesyte!.Jei my-1
Ii Lietuvą, jei trokšti jai gero- 

“ Pradžia 1 vės, aukauk į Kalėdų “Eiisv's 
Į Savaitė*“ fondų, prisidėk 
prie sumažinimo tėvynė* var
gų. gelbėk IJetuvųl

K. J. Knišimkas, 
Tauto* Fondo m'kr..

4.‘si tiraial St.. • 
J’.rooklyn, X. Y.

Priežodi* sako: 
trukdo dnrlią.“ Tas |iat* ir mi 
isikitrinui Lietuvos n**pul»li- 
ko*. Neminint jau daugyln'** 
priešų, kurie apnykę, tarsi, die- 
Iė* siurbia Li<-tuv<»s kraujų, 
plėšiu-drasko. ardo ir taip jnit 
nukankintų Lietuvą, liet prie 
tų visų kančių slėgiu Lietuvą 
jo* finansini* stovi*. Nesanti 
pripažinta kai|M» neprignlmin- 
ga valstija, neguli gauti užni- 
lwž.yj<* juiskolo*. gi pinigai, ku
rie šiandie raudasi IJetuvuje. 
yra laimi nupuolę, turi mažų 
vertę ir tų paėių sunku gauti, 
nes kuone pusi* lūetuvu* dar 
priešų rankoje vuitoja. Visu 
sunkenyliė užlaikymo valdžios 
ir kariuomenės gula ant tos 
dalies, kurį yru liuesą nuo 
priešų. Na. o ta dalis, būdama 
suvarginta ]Mmkių metų hai- 
sau* knro. nedaug kų 
ii. \ i-a iii \ iltis y ra 
lietuviuose.

štai pnrgiįžę* »š
.kun. Pilimi pasakoja, 
buvai lahjuusia rviluil 

Įgui. kad 'li<lži.'iii*ia* ’ 
I alsni. im*

gali dii«» 
\iiivrik<’»

<•-

I

Grudų Korporacija prane
ša. kad 3 siuntiniai konden- 
suoto pieno, -kiriami kūdi
kiam* nštnonių šalių Vidtiri- 
nėji* Euro|M,je. bu* išvežti šį 
mėnesį iš New Yorko į Rotter- 
damą ir Hamburgą. Siuntiniai1 
siekiu 1JM0 tonų ir yrn siun
čiami Korjaii neijo* Amerikos 
I*iim>||m»* Adiuiiiistmeijai Eu
ropos Vaiku* šelpti, kuri yra 
nesenai llerlvito llooverio mi 
oi gnniznota. kad tęsti aut Ju
liau* Eiiiop.n kūdikių inaili- 
niinų. kuri* buvo A;nerikę 
\ iil«lzi<is prad- ia* šiais melai*. 
k<d jiem* Ii:;* sugrąžinta nor
malė sveikata.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ.

___________________ . MtUdMmls, .grucd. 5 1010 
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Užeikite ir į Mano Kampelį.
• «

Viena bėda—ne bėda—o ka
lio* sueina, tai jau bėda. Tkip 
ir man—tik iš kito* pušy* ir 
truputį kitaip.

Kad ir vienas džiaugsmas— 
džiaugsmas—het kad koletą jų 
sueina, tai jau ištikrųjų džiaug
smas.

Siiibto mane mano prieteliai, 
ypač Kalėdoms atėjus, į visas 
puses Amerikoje. “Eik, sako, 
“Drauge“ sykiu su mus linkė
jimais pas tuos ir tuos musų 
imžįstaiuus, ir lankyk juos per 
ištisu; metus.“ Ir einu ir lan
kau. < t dalmr štai kokios žinios 
ateinu: noruMc t»vc (
ptisiiįsti į Liet m ą Kalčd\ ^.orn- 
H’Į Mtl’" It Ti liuiUS, bi oliltM-t. sc-1 
sr/ėms, fiiitiinčuts ii' JMŽ/sta- 

ima. Kiek tau reiktų kelio
nei .* O aš jiems sakau: nors ke
lionė tolima, liet keliauju už šr- 
ši.s •lulit t itts, i r keliauju jau ir 
keliausiu. Ar tai ne džiaug
smas, ar no linksinyliė! Nuneš- 

j einu į tų senąją motutę Lietuvą 
žinias, kaip jos vaikeliai čia 
gyvena, kuip jie rūpinasi jos li
kimu, kaip jio krauja jai aukas 
ir nemano jos apleisti.

I

Karšti uolų* Lietuvos katali
kai: tie pražilę seneliai ir se
nelės, tie jauni berneliai ir mer
gelės, kurie snlaukę šventos 
dienos traukia keliais ir kele
liais, vingiuotais takais ir take
liais, per pievas, laukus ir ža
lius mišku* bažnyčion link, iš
skaitytų iš mano lapų, kad ir 
čionai katalikai smarkiai gy
vuoja, pasekmingai vėikia.

Senas tėvelis ir močiutė, už
miršę savo vargus, džiaugtųsi 
tuo, kad jų vaikeliai neprarado 
brangiausio t turto—tikėjimo. 
Tn sena močiutė, kuri išleisda
ma savo sūnų, ar dukterį sakė: 
“Vaikeliai, neužmirškite Die
vo, gimėte katalikais ir mirkite 
katalikai*,** išskaitytų iš ma
nęs, kad jų*|iageidaiiniai pildo
si, nors ir uevisų

O skrisiu, skrisiu per jūres, 
marele* į tėvų šalelę ir nunešęs 
žineles, raminsiu tėvelių širde
lę

Pradžia padaryta—kas bu* 
sekanti. Manau atsiras nema
žai, kurie pasiųs mane Lietu
von.

I

iI
I

Į
I
' P ui Kasokui (Kenosha, 
Wis.) Tame dalyke jau buvo į 

‘“Drauge“ rašyta, (odei tams
io* piilėmijimui netilps.

i
Šeimininkės p^^albtmnkri 

(Cicero, III.) Pranešime įmai
šėte, knd “valgių virimo jia- 
nw>k«»* bus šiandie“, bet ne-j

RED. ATSAKYMAI. pa ra m1 t kokių dieną, todėl ne
žinojome kada talpinti.

U Amsterdamo, M. T.

Lietuvos Prezidento udresas 
yra tok*:
Ui* Kzerllency Ant. Smetona 

l*mndent of tlie Kepublic 
Kauna* (Komo) 

Lithuania.

KALĖDOMS DOVANOS!
Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsieas dovanų — noni- 

mirškite savųjų *— Lietuvoje — jau kelias, ypač laikraščiams 
seniai i ten atdaras*—
1. Užrcšikite jiem* dienraštį “DBAUGĄ.“

Metam* už ......................................................................... 164)0
Pusei metų 86^50

2. Lrnži ir labai Kalėdom* tinkama dovana — maldaknyge —
“Ramybė Jum*.**
Minkšta*!* mororvo a|*l. auk*uoto 83J0
Skurde* ajxl..............
Audeklo ii)*!..............
(■nt/.ių pav<ik*lėiių 
su persiunliniu ....
10 mi ]N*r*iuntimu ..
100 mj persiuntimu .
Kita ryši* paveikslėlių didesnių ir gražesnių —
1 *u prisiuiitimų 7c.
10 mi prisiimt imu ............................................................ 30c.
100 *u prismntimų.............................................................. 63.00

Mažesniems užsakymam* galima siųsti krasos ženklelius.

“DRAUGAS" PUBUSH1NG C0. 
1800 W. 464h SL,

•• su linkėjimais, kiti su
>•••••••••••••••••••••••••

>•••••••••••••••••••••••••

• • • •••••••••«••••••••••••

(Dauginu bus.)

TEIKTAI gerai išsirpusios uogos 
* vartojamos prie dėjimo Wil- 

son's Certified Preserve*.

Jūsų krautuvnmka* partrauk* jums, 
jeigu jus būtinai reikalausite Wii- 
son’s Preserve*.

>-*27 lUalUisMsn* Vintu |2*7 (Mkitak Auw
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girdis vienuolė suvirpėjo 
Giliai krūtinėj pamažėlį.

J*er mano skruostus nuriedėjo 
Dvi pilni jausmo ašarėlių.

Dvi pilni jausmo ašarai i 
Paskendo varge okeano...

Dvi gryni šviesi balandėli
Paliko ženklą dvasioj mano... 

Paliko ženklą dvasioj mano 
. Audra slaptų Žmogaus kelionių. 

Ir nėr ka* žino ar išmano
Kanu* bus galas tu karinonių...

Vaitauti*/

(

J

Pagaminimas cukraus vi.-a- 
mo sviete išrodo buM tlidesnis 
šiais metais, neg praėjusiais. 
Nora pervirši* ir nedideli*, 
tečiau gal sustaMys gamini
mo puolimą, kuris prasidėjo 
nuo pradžios karės.

Manoma, kad cukraus gami
nimo kampanijai, kuri dalia r 
tik prasideda, 1919-20 in. pa

siseks pagaminti 16,600,000 
tonų cukraus, vietoj praėju
siai* metai* pagamintų 16,- 
320,654 tonų; t. y. šiai* me
tais bu* daugiau ant 279.346 
tonų.

Nočs cukraus pagaminimas 
išrodo bus šiais metai.* didės- 

L Ar bu* imami i kiečiam*, įteikusiems pasko-lni*. teėiau dar toli gražu iki 
rankas, nes bus pasiekta 1913-14 m. dan- 

Šiuomi žygio Bendrovė veikia, guma, kuomet pagaminta 1S,- 
kaip Liętuvos Valdžios įga- 677,39!) tonai.
Rotasis asmuo. Vistiek ar 
duodi pinigą Bendrovei, ar daugiau cukraus suvartojama 
Lietuvos Finansų Ministrui.I»r bus nenuostabu, jei netoli- 
Tik reikia pasilaikyti to <la-|moje ateityje raikės (langiau 
vimo raštą, t. y. kvitą gau- kai 20,000,000 tonų pagaminti 
nant boną, o paskui boną rei- J cukraus kad be jokių varžimų 
kia laikyti iki kol 
apmokėtas pinigais. 
1921 metų.

Klausimas A Ka*
[paskola, jeigu Lietuva 
gautų neprigulmvbės? Ar ne
žūtų visi paskolintieji pini
gai J. N. M

Atsakymas. Jeigu Lietuva lyra vienas ir greičiausių ir 
netektų neprigulmybės, tai prieinamiausią pramonių iš
galėtų pnlti arba atgal po dirbti ezportni prekes, kuria* 
Rusija, arba po kokia nors galima išsiųsti į užrabežį ir

MAI.
surinktų nuo žmonių pinigus 
Amerikoje, o nepristatytų Lie
tuvos Valdžiai, tai pražuvu
sias pinigus Lietuvos Valdžia 
vistiek turėtų grąžinti Anieri-

Bonai ir ių j Bendrovės 
Lietuvos 
I tona i J.

l>ef ]>er-

ATEINANČIŲ metų CUK- 1,700,uis i iki 1>mi,<iuo (<huį, o 
vyriausybė* pranešime skai
tome. kad bus ne daugiau, 
kaip tik 900,00" tonų paga
minta. l’žtikro tvLyliė Ims |«*r 
vidurį tųdviejų skaitmenų, 
taigi ir spėjama, kad Vokieti
joj bus pagaminta 1.300.001) 
tonų.

Buvusioji Austro Vengrija 
C*eko-Slnvakijoj manomu pa
gaminti 700,000 imtų. Vengri
joj pramonė tapo taisiai sunai
kinta ir bus pagaminta 
dauginu kai 50,000 tonų.

Prancūzija, Holandija 
Belgija. Xiek0 
galima pasakyti apie šias 
lis. Prancūzijoj derlius 
blogas, tik 150.000 tonų, o 
Holandijoj ir Bcltiioj derliu-- 
šiais metais šiek-liek geresnis, 
wg praėjusiais metais.

Rusija. Nenusi 
sąlygos Rusijoj neleis paga
minti cukrau* tiek, kad butų 
svarbu inimli į šitą npskaitlia- 
ęinui. Ininiant visas buvusios 
Rusijos tautas, Im- iš visu a- 
pic 350,000 tonų.

Amerika. Yra skaitoma, kad 
cukriniais burokais šiais me
tais yni upsodinta 700,000 ak
tu žemės, o pernai lmvo 593.- 
<>40 akrų. Michigane, Colora- 
Gojc ir l'taje šiais metais pri
sodinta daugiausia. Nebra*- 
koj. polygi napia i. taip-juit 
daug pasodinta; Šiek-tick ma- į 
žiau Ohios valstijoj, \Visconsi- ; 
ne ir Malio valstijose tiek pat, 
kiek ir praėjusiai* metais. Gi 
Califomijoj šiais metai* bus 
mažina.

Imant domon prielankias 
iiplinkylx-s ir delio geresnį cu
kraus našumą tikimasi, 
kml šiai* metai* Ims pagamin
ta 850.000 tonų cukraus būro- 
kų. vietoj 074.892 tonu praė
jusiais metais.

Pi’olii biri jai besiplatinant,

* 1 —— ■> į
JAU IŠĖJO It SPAUDOS DIDELIS 8IE KINIS

'Draugo Kalendorius
KALENDORIŲ puošia gražu* Pirmojo Lietuvos Prorideuio A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėle* dieno* pasninkų ir švenčių.

KALENDORIAUS KAINA - - 25c
Kas pruūųs Draugo'’ prenumeratą metam*, arba pusei motų, gaus KALENDORIŲ DOVA*

Apie Lietuvos Bonus.

Suvienytų Valstijų 
už juos duodama 
Valatvlms paskolos
K. M.'

Atsakymas. Tnijk,Tį kant Lietuvos Valstybės l>o-
* ną (lenkių dešimčių dolierių 

vertės prie Lilmrty Bon'o rei
kia pridėti $2.50 pinigais; 
prie Įimto dolierių reikia pri
dėti $5.00 ir taip toliau. Pri
dėjimo priežastis yra ta. kad 
Amerikos Bonų pirma reikia! 
perkeisti į pinigus. o Į 
paskui už juos pirkti Lietu- 

t vos Boną. Ta bankinė opera
cija noatseina dykai. Antra 
prid<*č-ko priežastis yra ta. 
kad Uetnvos lionai veda di
desnius nuošimčius negu a- j 
merikiniai.

' * Klapsimas 2. Kokiais pini-[kita viešpatija. Jeigu Uetuvn gantais už jas pinigais apmo- 
gais bus išmokama Liet n vos patektų atgal p0 Rusija, tai keti užrubežinos skolas, ku- 
paskola: dolieriais ar auksi- arba gautų autonomiją joje, rios tapo padarytos laiko ka
nai*? Gal dabar mes įmok***- arba ne. Lietuva niekuomet rėš. Trutnjiai sakant, pradeda 
sirne 50 dolierių. u parvažiavę ” ” ’* ' *
į IJetuvą gausime tik 50 
auksinų? Taip pat ir nuosim-____ _____________
čiai. kaip jie bus mokami: ar vai pažadėjo Lietuvos 
nepriseis už 100 dolierių gau- tonomiją. Lietuvos 
ti 5 ir i»usę auksinų? kola tapo išleista

J. N. M. t« pažadėjimo. Tat , reiškia. 
AtMkymu. Pmiota bu, ». I1“* >™l»ii»«

mokama tais (Mčiais pinigais,! • , ■ i -
kokiais jį bus įmokėta. Kas P***01* ne* autonominės vai-[ūaū metais. Argentinoje 120,- 
pirks Lietuvos paskolą už lOo|*ty^ tOrį Indijoj 500.000 tonų,

dolierių, tas ir nuošimčių gaus
$ 5 ir pusę dolierių. ir paskolos

Urnų doii^?ų". «”"» itauLT“'.'1'?*"!- tikė.

kad Lietuvos valdžia dar ne- 
. apgarsino, kaip bus parašyta 

ant bonų parduodamų Ameri
koje ar Lietuvos pinigų var
das ar Amerikos dolierių. Grei
čiausiai Imnai bus duodami 
lietuviškais pinigais, t. y. ka« 
įmokės 50 dolierių, ta* gaus 
lieta viską boną 1110 auksinų.

9 Ka* pirks už 100 dolierių, tas:
„u, bon, 2230 "Ukrinų Nuo. «" I*t»™ n"« •«»»« P"~ 
Umėui ri.: ui nui^i, bon, k,rt* ***.>•». *«»•
■K . • . . ... . . imti tokią, kokui ji yra, bu-55 auksinai su skatikais, o už . . ~ , 7 n T _

*■... , tent, su jos skolomis. Bet mes
W<Me.n|j| 110 .Ukrinų » ,k>. k^l „prinlmy-

tiku, MpuKikį.. Jug
KlMaMna* 3. Ka* atsako nž Į paskola tam tikslui ir daro- 

paakolą: ar Lietuvos valdžia, ma, kad sustiprino* Lietuvos 
ar Amerikos Lietuvių Preky- kariuomenę, kad apgynus mus 
bos Bendrovė? Kaip perkame šalį nuo svetimų užpuolimo, 
bonus per tą Bendrovę, gal iš Ypač svarbu greitai sudary- 

apoa turėsime ieškoti, kad grą- ti paskolą, kad galima butų 
fintų? J. M. M. išvaryti lenku* ii Vilniau* ir

AžMkyam*. Amerikos Lie- P* S*'"’* 
tuvių Prekybos Bendrovė y- Kun. F. Batya.

jis taps Į butų galima jį

t- r- iki
vartoti visur, 
prieš karės

butų sn
ne

taip kaip buvo 
laikus.

Iš kitos putės 
Kaboje bus pagaminta nema
žiau 4,000,090 tonų cukraus. 
Be to, auginimas burokų Vi- 
dorinėso Eurojm* valstijom 
nžtikro padidės, mt cukrus

manoma. kad

[kitas vėjas pusti ir ateiti.* 
daug žada.

Cukrinių lendrių derlius, a- 
belnai imant, šiais metais yra 
geras ir iš kelių vietų prane- 
šama, kad gerokai didesnis, 
neg praėjusiais metais. Kn- 
bojr užauginsią viršum 300,- 

dabartinę Lietuvos Valstybė* 1000 tonų daugiau, neg praėjo-

negrįž po Rusija lie autono
mijos. nes Kolėakas Rusijos 
vardu talkininkams ir Lietu-

au-
|»S- 

l»o

paskolas. Jeigu Lietuvą už-Į Filipinų salose tonų.
_ _____ imtų bolševikai rusai, tai jie Australijoj 50,00(1 tonų. Kan 

jaiku?”išsilmigū7 gaus atgal Iturėtų *5**1* susidaryti Lietu i Domingo 20,009 tonų. Kitose 

šimtą dolierių. o ne «mtą F 
auUiny Bet turim- pridėti. l”; k,d Griuvoi. »viet.« 1»-

naikintų paskolų ir sknaustų 
lietuvius davusius pagelbą tė
vynei sunkiame reikale. Bot 

’ [neikia pripažinti, kad didžiau- 
Įsias pavojus paskolai butų 
tik tada, kada Lietuva patek
tų po bolševikai*. Jeigu Lie
tuvą apimtų Lenkai, Vokie
čiai, Anglai, Amerikiečiai ar 
koki nors kiti, po karių Val-

Į vakarų Indijos salos,- prane
šama. kad lendrės taip-Įiat ge
rai užderėjo. Javos derlius 
bu* apie 1,3000,000 tonų. For- 
inozoje bu* mažiau, neg kitais 
įlietai* dėlto, kad orus buvo 
blog** ir audros daug augalų 
išnaikino.

Dėl neįprastai gero augi-1 
niniui oro visoje Kubo* salo j 
je pranešama, jog, abelnai 
imant, derliu* vi*ur lai* gera*! 
ir visų tikimos, kad ant to* 
salos užtek* landrių įgatni-l 
nimui 4JKKIJMI0 tonų cukraus, 
teėiau gal būti, kad visų lend- j 
rių negalima bu* surinkti, nesi 
ta* priguli nuo to, koks bu* | 
oras laike pjūtie*.

Porto Rico ir Hauraii salose 
derliu* truputį didesnis kaip 
kitai* metai*.

Visą krūvon malėjų*, lemi 
rių derliu* šiai* metai* hu« 
12,261,000 tonų, o praėjusiai* I 

metai* būro 11J65,030 tonų. 1 
Sprendžiant Europos cukri- I 

nių burokų derlių, negulima I
n tiktai agento* Lietuvoj ------- gerai to padaryti nejudėjus į
Baąpiibliknr Ui bonus ataa- [PINIGŲ SIUNTIMAS f LIK- krūvą visas priežastis, kurios
ko pirmiausiai agentas, t y. 
Bendrovė, bet tik tiek, kad tu
ri pinigus įteikti Lietuvos 
Valdžiai. Kuomet 1 
Lietuvos valdžiai pinigus j- 
teiks, tuomet Bendrovės at
sakomybė pasibaigs. Už pas
kolą atsakys Lietuvos Vai-9 džiu ir iš Lietuvos 

teisę

*

Valdžiom
tarime teisę rrikalsuti jai 
duoto- jia-kofos. Tajio ištirta, 
jog Amerikon Lietuvių Pre
kybos Bendrovė Rost' ne gavo 

.tikrą įgaliojimą iš Lietuvoj

TUV4- jų gaminimų trukdo. 
Svarbiausias dalykas — taiC - v • - w ■ J w w w

Iš Lietuvių Prekybom Ben- trukumas anglių, kurių tik 
Bendrovė'drovė* gavome pranešimą, kad apie pusę tiek bus galima gan 

ji turi tikrų kelių pinigams ti, kiek būdavo suvartojaiiia 
persiųsti j Lietuvą. Todėl šiuo- cukraus dirbtuvėse. Kitos prie
ini atšaukiame ankstybesnj žastys, kurios trukdys cuk- 
pranešimą, kad pinigai Lietu- (raus išdirbimą. yri politiško* 
vos ne|>usiekia.

“Draugo” Rčd.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Į sąlygos: trukumą* vagonų i- 

kitokiu* Iiimi-jmiiIhci.ki*. dar 
bininkų ir t. t.

Vokietija. F. O. I.iclit sako, 
kad užtektinai burokų yra! 

[nuginama, kad jiagmuinli mm j

vra

Geriausia Sekasi

s»<1|«ihI-•«, juriiian. io« nuo |rf*r*i4irl’.iin>. pulsimo, «>n»riu ir rantnMiu 
ingbnn. -.k.-uiKRiu rtr.n *•«•. \r» greitai pn^afinata**, vartojant

PAIN~EXPELLERI
*• hraatra Ueikalo ”

S..in,yii<i*, kuru, i rudi )>> v. k-rui.ii ti-p jo ne>p«io<na.
Yra tik vn no l*.ila-i:xp<'llr'rir. ir l< I justi n|<«nu>z<>jiiiin, ji« yr» |m><*tikliitiu 
:•>«»« va<*b.u. <-nkhii

ANCHOR, Įk.a.ras)
.I--I/11 ant |"i.‘ li« : -i ■ vaiaba i tJ.1i«> ikaro, ta: ji« n, ra tikra, ir juo tokio 
’ ' Vi~»«- nj.t •• k-* •• j-i ir C4< Ta po galinta gauti ]*a iMlirbrjua:

F. AD. RiCtiniR CO.. 32o-J5t> Brozdway. New Yortc

Liet. Amer. Pramones Bendrovei
Dėlto kad

MOKžK RANDA PATS SAU. 
SPECUALIS SARGENAS
Nauja* iiiiiriftis dviejų pagyve

nimų namas ant W<*t<-ni Aveliui, 
tarpe 43-ei«r; ir 45-tos gatvių. i*i<»- 
iuūm yra gera pr<>_.i nusipirk’! gra
žų naują namą au pinigai* , kuriais 
niokėluiuėt rauda. Pursid’.em Juliai 
pigiai ir ant lengvų niėm-riimj iš- 
mokesrių. šis lininiui randasi nrt<»- 
Ii fabriko, kur tul.slanriui žmonių 
dirbu. Košvk. h b fonuok iiiIm nt-i 
silankyk pm> F. E. Mcrrill. I<>'i N. [ 

LaNalk* Si., Telefoną* Mnin 2043.

A. f A.

IZIDORIUS KURILUS
Mirė gruodžio R. 1919, 

8 vai. ryte, 42 metų am
žiau.

Velionis paė^o iš Kau
no Ouber. Raseinių pa v. 
Batakių parap. Amerike 
išgyveno 13 metų, paliko 
nuliūdime moterį Ona ir 
du rantu Izidorių 13 me
tų, Petrą 8 mėty.

Laidotuvės btu pėtny- 
čioj gruodžio 5 d. 1919 ii 
Nek. Praa. P. tr. Mar. P. 
bažnyčios 9 vaL išryto į 
tv. Kazimiero lxt>ŪM.s.

Visi gimines ir pažįsta
mi yra kviečiami dalivau 
ti laidotuvėse.

PARSIDUODA 1800
l'arkiird Limuuaina. Ial»<l ceratn 

Movi j. «u I> n-ralkto nri reniu
pri4M. Galimu ««rt«U <1,1 vratuvlų, 
krikMynv Ir laidotuvių, it ko Kalima 
•(■trinkti pinicua t I nu-nr.it>. tai- 
ko AtriMllkltr

;<>■ M <« Mn-,1.
On«l MIS

l’AI?**ll»l OI* A I įkniht* jm u 
| Imu 
’ būt M

vijuit lunkai varti'tu 
Vr.FaP nr ’dtly ati 

I*. VuktllU*.
«.*X* K. IhuiHua Mr. 

Cltfa-ago III.

i ir utį 
>1Un

TEISINGU SUMANI AI IR GABI,U YRA VEDAM \

* 9 •

Skaityk šiuos faktus ir persi tikrinsi:
1) šioje Bendrovė dauginusia suorganizavo kapitalo ir tik į keli* 

mėnesius laiko.

2) Šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau m-t keliom* šakose 
ir turi įsteigus keh-ią skyrių, kai|io:

a) Konstrukcijos (statymo),
h) Export<> ir Inųuirto (in vežimo ir išvežimo prekių Lietu

vą ir iš).
e) Industrijos (išdirbystės). taipgi
d) biurą siuntimo pinigų, laivakorčių agentūras ete.

3) šios Bendrovės investytn* turtu* jau siekė keletą šimtų lak
stančių dolierių.

4) Šios Bendrovės šėiai gerinusią tini vertę, nes pinigui 
ginusiai yrr. įvertinti j turtą, kurio vertė yra pakilus jau ant 
pimentu. r< iškin. apveriits dabar Bendrovės turtą į pinigus, gau
nanti tiek ]M‘lno. I’žt.-ii ant tiek pat ir šėrai jau yra

5) šioji Bendrovė didžiausią daro ;n*Iiiiį. nes 
susioigiinizaviiimi jau išgali mokėti šėrininkanis, 
pyvnrtos, m t ) r.šhmtą procentų dividendo.

G) šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa- 
tarnauja Amerikos jiot*ivinms įm-t--i mitino- drabužių ir maisto s.i-

• vienišiems į Lietuvą. ii<*gvidž:nnt iš to jokio ]M-lno. tik *ii primokėjimn 
persiuntimo lėšų.

7) Šios Bendrovės darbą užgiriu Lietuvos Prezidentas, nes 
jo prisiųstas laiškus šios 1»« inlrovė- ek-portu skyriaus v<*dėjui, kuris 
čia tilpstn, «luoda stm»- -ti. kad Lietuvoje pagelhn yra reikalinga, 
lies išgirdęs, jog yra pri nnėhimii laivas su nmi-tii ir drabužiais, dė- 
kuojtt Amerikos Liet m imas už užuojautų, štai 1<» laiško turinys:

f
“Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Rugp. 13 
d, 1919 m., kad Lietuva susilauks iš Amerikos Lietu
vių lapkričio mėli, laivo su valgiais ir drabužiais, pra
šau širdingai padčkuoti Amerikos Lietuviams už jų 
užuojautą ir pagalbą gimtajam kraštui.

Didžiai Tamstą gerbiąs

vertesni.

j pusę metų .po 
nuo jx-ln<» iš ii-

(Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybės Prezidentas.

Norr šios Bcndrovi’■* šėmi, >ulyg turto, yra verti jau ]h> $15.00 
ir buvo manoma nuo 1 ii. lapkričiu, 1919 m., tokia kaina |>urdavinėti, 
l>et kadangi suplaukė anugyliė prašymų nuo norinčių prigulėti, tik 
negulinčių dnlmr užsi linkėti, todėl (inskiausiamo Direktorių simirin- 
kini’- l.u n ui:irt lia* trumpų laikų jmrduvinėti sena kaina. Tokiu 
bud u duoti progą vi*iem.4 norintiems tapti ščrininkai* už pigių kainų. 
Vienok patariamu jm>iskuhinti, nes užsirašymai plaukia šimtais kas 
dienų ir neilgai trukus netiktai kad reikės brangiau mokėti už šėru*. 
bet gali prisieiti, kad ir už jokius pinigus Šerų negalėsi gauti, m- 
bus visi jau išjiarduoti.

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po $10.00 
šėrų. Žinok, kad tai yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, da 
ranti didžiau*; ir pasekmingizusi biznį. Neužmiršk pasakyti apie tul 
savo draugams ir, siųsdamas pinigus. įsitėmvk gerai jos adresą:

itnuanian American Frading Co.
N. Greene Street Baltimore, Md

•ii

: niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinii:ii::



r
i

MM
t

fI-.-
MM

K

SI .3 » Tj

CĮH
*

J * lt
t

į LIETUVOS
s

r Ą
•

•r
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Pirmiausia ir Didžiausia Korp. Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu
INKORPORUOTA ANT $1,000,000.00Skyrius Kaune
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Exporto Ir Importo Skyriai
e
3 Lietuvos Atstatymo Bendrovė išrūpino /ms- 

|Mir1tis lietuviams, keliaujančių iš Amerikos 
Lietuvon. Kas tik y ra /uisi rengę* keliauti te- 
sikrei/ia į Lietuvos Atstatymo Bendrovę*.

Jau tuojau seru ntpardavinėsiine.

Lietuvos \t-tatymo Bendrovė šėnii bu> par
duodami lik lig Naujų Metu, o jh« to niekas ne
gali' pirkti. Todėl pusi-kniaukite.

Jau IJetuvos Atstatymo Bendrovė silkelė 
siivir* !f4<*UHMi. o išviso reikia sukelt tik 
> iHi.iHMi. Liko |Nirduoti S.INIP šėrų. Dabar kn* 
•lien parduodama apie .'hni šėrų. Jeigu ka* 
moi dalyvauti |s-lningame biznyje, turi pris- 
kabyti nusipirkt šėrų.

\ iena ypata negali mažiau pirkti kaip 5 
šėlus, vienas šėlas $l«i. Bet geistina ka<l nauji

nariai siutą į L. A. Bendrovę su kuo didžiausiai 
/našiais. Negalima vienai ypatai pirkti dau
giau. kaip l.dtM) Aėni. už ąiO.<IOU. Geistina, 
kad daufiau atmeną užsirašyti po $10,000.

Pirklybiniai ryžiai plėtojasi

Lietuvos Atstatymo Bendrovė latviams ir 
Estonams tai|sgi tarnaus. Tame reikale jau 

daromi ryšiai ir už kelių savaičių )>rasi<|ės 
pirklybiniai mainai su Latvija.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės skyrius Kau
lu- daru pirklinius ryšiu* su L k m imi ir tenai 
pradėsime savo darbų Lietuvoj reikia anglies 
fabrikams ir gelžkelinms varyti ir kokių dulk
tų. kuriuos prienatniausiai galima bus gauti, 
L k rainoji* ir Europoje.

Musų Tikslai.
Dirbtuvių steigimas Lietuvoje pirmiausia už

duotis Lietuvos Atstatymo Bendrovės. Expor- 
tos iž Lietuvos ant m ii užduotis; pagelba Lie
tuvai finansuose yra visuomet svarbiausiąja 
užduočia.

Amerikos lietuviai minėtus tikslus vykin
dami gali geriausiu /mgvlliėti Lietuvos žmo
nėm* ir Lietuvos valstybei kurtis.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė yra įstaigai 
per kurią galimą Lietuvos žmonėms ir valsty
bei pagelbą teikti.

4ėrų Pardavimas.

sėtų |>ardavimas eina gana sparčiai. Beliko 
imrduoti tik apie 8,d(J0 šėrų. Stokite greitai j 
U A. B-vę, nes pavėlinę negaus pirkti.

Lithuanian Development Corporation New yoa° Fim Av"ue

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Iš Klongių kaimo, Veliuonos 

parap., P. Kirmilevieiu' rašo 
broliui, A. Kiriiiėk-viėiui. laiš
kų, kur] čia |M*rs|iausdimiiue.

Gerbia nutsis brolau, Andriau!

Nuo tamstos paėmėm laišką 
rugsėjo 19 d., kuris buvo rašy
tas 1919 m.. liejies 26 d.

Nepaprastą, malonu įspūdį 
apturėjom sulaukę |h» kelių me
tų baisau- karo iš Amerikos• • • •
laiškų, todėl su didžiu godumu 
skaitėme.

Iškilus didžiųjam karui, liko 
pertrauktas susižinojimas mi 
tamsta. Sustojus karui, nors 
tclM'lieps noja pasaulis Karės 
ugnyje ir liejasi žmonių krau
jus. jau galima Amerikon leisti 
laiškai. Tad sveikiname visi 
vienu žonkili ir linkime laimės 
ir ramylh-s. Nežinau m-i k.i pa
sakyti, ii<-s galvoj mintys, kuip 
puode barščiai. maišosi. Per 
tuos keli.' baisiojo kuro metus 
esame /rergyvrm,* įvairių įspū
džių, apsipratę mi kuro Imise- 
nybėmi*, tad. rmlos, nuims vis- 
l;ns paprasta.

PJi.T metuose. ii>ki<*ėianis at-| 
ėjus iki Dubisai. mes arba, sa
kysim. dauguma žmonių gyve
no toliau už Dubi**#*. Kada vo- 
kiečiai paėmė Kauna, važiavo
me įinmo. kiti mna/.iavo i Ku. 
sijos gilumą. Sunku buvo gy. 
venti su vokiečiais, mat mums 
jie buvo ne|iapnisti ‘•raguotie
ji paukščiai.*’ Mokėjom mokės, 
čitts už žemę, gyvuliu', ukes 
padargus ir i|ž miV«* galvą. () 
šuni' tai liktu neini”! * i-tiko - 
vi-1 r< vai *.■ dai'le-' Lmimis 
<lvuk”. X* kartą eidama.' |>er 
krutnus iš-igųxdnvai pumatęs 
mit paskutinių kojų a’-i'i< . um 
šunį. 'I.c yii.H.u. t, id aut 'mo- 
gaus imt ”kf. Ih t tuoj pmiiri- 
tai. kad virti aut kaklo užrišta 
• r po palt tik’ii bei..p ei ar laz 
dymi pnrif • I i' hm n už 
lietas dui» 'iii - 
juos ir i'korč , 
kesčių i s ma i I 
rekvizd ijo- i(l 
puta * lio.-i «.ri

*1I<*ke: lis, t 
i)»«ne>. St; 
-•los. bet jm 
<aii. I'ihio*.

I

4

N. Y.

I ' kytojn laipsnį. Kitą vasarą vėl paleisti laiškų 
reiks eiti į kursus. Visų rugsėjo 
mėnesi ilsiuos nainieje. Nuo 
s/ialio pirmos eisiu į Gystėnus 

'kvotimus, Gavau antros kate- mokytojauti. Tai tiek iš mano 
gorijos su visomis teisėmis mo- gyvenimo. Sveikas malonėk vėl

je. kame vadindavus skynimas, kytojams, kuriuos vokiečiai iš- 
prieina prie Naudvario ži«nn*s 
ir prie Pakalniškių. Tvarių pa-

* statėm 16 nietuoM*. o klojimą 
I Įtaigiam statyti. Turime dvi ku- 
'meli ir |iavasarį dar vieną mi-
tuliko kumelaitę pardavėm už 
15(NI rub. Vokiečiai iš musų ne
atėmė nei vienos kuiin-lės. Par
ėję* išmins |hisčs Dubisos, tuo
jau vieną ktnnelę* ĮMirdavėm 
sĮs-kulianiui, o likusią, vokie- 
čianis reikalaujant, neviilėm į 
mobilizaciją ir išliko. Iš jos už
siauginom daugiau kumelių. 
Karvė viena ir mitulė telyčia, 
avių nėm: kiaulės trys. Vištų 
nežinau kiek. Šiuo tarpu esami 
visi sveiki ir pragyvenant vidu
tiniškai.

.Jeigu Amerikoj sunkus pra
gyvenimas. prašom /larvažiuoti 
į Lietuvą, dalmr duonos užten
ka. Drauge Itus ramiau gyventi.

Iš Klongių kaimo nesugrįžo 
iš karės Kaaunieras Vev<*rskis 
ir Pranciškus Geduti*, (t'vir- 
kvtės žentas). Lietuvos kariuo
menėje iš Klongių tėra viena* 
Kazimiera.- Kamoims.

Išlikas lėga, viskas mainos. 
Trupučiuką pasakysiu apie sa
ve. latiiniiigai ištrukęs iš rusų 
kareivij<»s žiemą, lutipo siuvė
jas. siūdavau, o vasarą /ladėiia- 
vau nainieje.dirlrti. 1918 m. vo- 
kicėiai įsteigė Jurliarke moky
tojų kursus. Proga /msitaikė 
ir aš gavau tuos kursus lanky
ti. Rugsėjo miMicsyjc laikėme 
kvotimus. Tuose kursuosi* maž 
kiek susi/ta žinome su vokiečių 
kailiu, o labiau su metislika. 
Mus jmlcido čielnm mėnesiui 
/atsilsėti, u paskui Imtų skirę 
į mokyklas bot tuo tarpu vokie
čiai pralošė karą ir visus reika
lus ftav<*dš IJetuvos vuldžiai. 
Tuo nionentu viskas sumišo, 
tai aš /itivutiškut Gystėnų kai
me, mi žn:>*iiėmis susitaręs. m<» 
kytojavnu. Nm* naujų 1919 me
tų num<> mokykla liko pri«kai- 
tytn prie . aldišką moky klų ir 
guldavau iš valdžius | menes/ 
sik’o. |.*si niblių. Birželi** mė- 
i*' -y j*- Lietuvos valdžia atidarė 
•I nrburk” .‘I in mėnesiu nedaro-• • ** • * ° 
gijos mokytojų kur-its. kuriuos 
r«*ik j** Im kyli, ypač tiems

slogus, Imldni nunešti į apka
sus.

Dabartinės Lietuvoje kainos, 
nurodysiu viilutinių daiktų vi
dutines kainas: arklys—2IMMI 
rub., karvė 1<MM> ridų rugių pū
ras -4d rub., kiaušinių—25 k. 
sviesto svnr.—(i rub., sūrio 
svar.— I rub., jautienos iih*sos 
svar.—2 rub., lašinių svar.—6 
rulk, degtukų dėžutė—10 kap., 
žilialo svar. -3 rub., vienas ]k>- 
perosas—25 kap., geležies sva
ras—50 kam Imtai—150 rubM 
suknios arš.—80 rub.

šiandie Lietuvoje didelis 
džiaugsmas, ne* Lietuva žen
gia prie savarankiško gyveni
mo. Keliolikų metų atgal tokie 
atsitikimai buvo vien tik sap
nai, o šiandie jau Iratybė. Li<*- 
tuva daugiau kaip šimtų metų 
miegojusi letargo miege, šian
die keliasi iš to mi«*go. kad 
drauge su kitomis valstyls-inis 
laisvai gyventi. Kas galėjo jui. 
sakyti pirm kelių metų, kad 
Lietuva atgims; vieni lik |me- 
tai rašytojai pranašavo ajiie 
jos atgijimą, šiindie tas įvyk
sta.

Gaila tik. kad nelemta jai 
skaisčiai stoti į laisvų gyveni- 
iiui. reikia savu krauju apsi
prausti. Musų broliai-kareiviai 
lieja kraujų, guldo galvas už 
Lietuvos nepriklausomybę 
prieš iumj Išdavikus. Narai 
musų kariuomenė kati ja si su 
daug skaitlingesne priešų ka
riuomene. Garbe musų karino. 
tn<*nei. nes jos pasiivvntituu 
Isdševikai yra išvaryti iš Lie- 
uvos žemės iki Dauguvos upės, 
įriatidic Lietuvai pavojus gre
sia iš visų pusių. Nevisi vokie
čiai išėjo iš Lietuvi*'. I'usiliku- ( 
šieji ni'iiutžii nuostolį gyvento- 
, ams daro. Lenkai nori Lietuvą 
irisijungti. duluir jir turi suvo 
rankose Lietuvos sostinę, mie
stų Vilnių, it veik pusę Šuva Ikų | 
gubernijos. Lietuva iki šiol
.enkijui kares n<-paskells-. liet , 

dažnai *u jai' lenku susikauti. , 
ne.* jie m gsta perž* ngli de. , 
maikaeij"' linijų.

Nor' keliais žodžiais (tasaky. 
siu apie musų gyvenimų. Musų 
kolonija ganykloje, toji* viei<»

mu Amerikos 
naujienomis.

Sudiev. Didžiai gerinus 
brolis mokytojas 
i'i ttucišL ttti Kirmilcvičia.

Rugsėjo 27 uM 1919 m.

leido. Kai mokinomės, j mėnesį 
mokėjo kiekvienam 2IMI ruk- 
Kugpjuėio /labaigoj laikėmlos. Negana jiems Imdavo. kud 

atiduodi kiek įsakyta mm sėjos 
liet palys aij<Hiavo į klėtį ir ra
dę javų lie|Mlnvo vežti ten, kur 
liepiu, nežiūri ur liks žmogui hi 
lie.

Išgudrėjo žmonės ir ėmė vis
ką mm vokiečių slėpti. I žemę 
kasė, j šiaudus dėjo. Žinoma. 
Vwkie< įai i- -kodavo. Kad nepa- 
i'" biis-in. rodo*. pi metų pras
tas buvo derlius, tai dar labiau 
reikalavo javų. Žmonės kaip iš
manė slėpė. Nukasu* bulves 
kasdavo gmls-s bulvienėje, ar
ini rusiu.-, ir supylus bulves vi
sa dirvą išardavo ar ištikėda
vo. kad nebūtų žymės. Ir tai kai 
kada rasdavo. Būdavo. pajo- 
iitiėja raiti, kur arklys klunp- 

•1n. t«*»i liepia ūkininkui ka
sti.*
-iu. I 
dnv< i.
vo. 
nėz 
<iia vikių, 
visi žmonės turėjo vikių durniai 
išsikepti. Nedaug žmonių valgė 
vienų rugių duonų, o kurie tu
rėjo vikių, avižų, sėmimų. tai 
jau lindo nebijojo, nes ir tų ja
vų sunku buvo gauti nusipirk
ti. Buvo ir tokių, kurie virė žo
les ir valgė. Elgeta |a-r kaimų 
|a*r--jęs gaudavo 2 ar 3 šmo
teliu.' avižinės ar vikinės duo
nos. šiurpas pakrato atsiminus 
tuos metus. \'oki<*ėiai atėmė iš 
žmonių arklius, nežiūrėjo, kad 
ir paskutinis, bile gerus. Daug 
ūkininkų pasiliko Im-arklių. Pa
skutinės katvės mėmė. Atim
dami ne už rinką mokėdavo.

Lietuviams paėmus j suvo 
rankas valdžią, visas gyveni
mas gr/zta , semisius vėžes. 
Znmnes prisiauginu gyvuliu, 

td< gu i.» . arlta 'ii.-iiuu. 
tas. 11 tolia.

K • 1-1* 1*1 .11:
VISIIS triniu),-.,

” tvartu.-. Au- 
t.«ipp,i1 kl<>un;as 

t'ai . Kitų kad ir tiesinio.
• ' • ■' ' . •* \ a-ii--' sielius, iii-'

" -b b|t--. langai.

I
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Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

t

\ icnu žodžiu |uisaky- 
K.id žmonės viską slė|>- 

> <• vokiečiai ieškoiia-
Pricš didįjį kuri/ žino- 

sakydavo. kad kiaulės ne- 
Gi tais metais ne-

Masina Pakuoti
t

r^FIEMA jau užėjo, ir gerai iškeptos 
ir gardžios zupes geriau atrodo 

negu vasarą.*
Gera rūšis Crispo Oyster Crackers 
gražumo jūsų stalui. Ti

mėsos 
dabar

dadės > 
rapus ir skanus ir iš

rodo kad tik dabar išimti iš karšto pečiaus.

• •

Crispos yra padaryti iš švariau
sių dalykų virtuvėj teip švarioj 
kaip ju&ų pačių. Jie yra supa
kuoti su mašina, nepalytimi 
rankomis.

Užsisakykite dėžutę kitame savo orderyj—tu
rėkite juo* po ranka, kuomet jums reikia. Jūsų 
grocemininkas jums parvež jeigu tiktai reikalau
site.

spos yra padaryti iš švariau- 
dalykų virtuvei teip švarioj 

Jie yra supa-

Sawyer Biscuit Company 
Pbone Haymarfcct BĮ
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L. R. K. Oontinental Oan Co., Ine., 
5411 W. 45 Str.

į savaitę
M*i yra rabato*, 

auo. no ton tratate* **-

Men rnllt..o Ju* Umokrtl **o darbo 
I trumpa laika dtoootnta ar rakaraia 
ut oiai* kaoa akvvt*
■»V»iu> aai •»’»*• r*»»e» mato
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Lietuvos vienybė

L. It Kr. rčtnė- 
rcguliariai laiko
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Vietinis Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų skyrius pui
kiai gyvuoja ir pasekmingai 
varo pradėtųjį darbų. Visi Ba
riai susitelkė darbuoties vi- 
aomis spėkomis ir sudarė tvir
tų vietos orgaaisadjų taip, 
jog galima tarti, kad "meilė 
Lietuvos dega musų iirdyue. 
Vardan to« 
tolydi!"

Vietinis 
jų skyrius
savo susirinkimus kas neredų. 
Tuose busi rinkimuos^ tariasi, 
kaip pasekmingiau butų gali
ma pasidarbuoti dėl L. R. 
Kryžiaus. Taip-gi, kas seredų 
gerb. Dr. Jonas J. Weber*is 
(lieturis) duoda prelekcija* iš 
sveikatingumo srities, suteik
damas daug naudo* klausyto

Kad geriaus supratus, kaip 
vietinis L. R. Kr. rėmėjų sky
rius veikia, privalome išgirsti 
to skyriaus raštininkės, p-lės 
A. M. flutkairiutės, l»cnt viemi 
protokolų, ]>avyK<lžiui, kurs 
buvo perskaitytas lapkr. 19 d.

Htai jia (sutrumpintas): 
liet u vos R. Kr. rėmėjų sky
riaus susirinkimas įvyko lap
kr. 12 <L, 1919, 7 J0 vai. va 
kare. dr. Kazimiero ] tara pi jos 
mokykloje. Gerb. kun. A. Ta- 
moliunas atidarė susirinkimų 
Gevb. Dr. Jonas J. W*<4mtSs 

šutei kr susinnkusirins paskai
tų, kaip a | »*i saugui i nuo ligų 
ir kaip ptisekmingiausiai pri-

- žiūrėt i ligonį namuose. Pabai
gus paskaitų, susirinkusieji 
skyriaus nariai išreiškė gerb. 
Dr. W*4»rr’iui širdingų padė
kų ir pageidavimų, kad neat
sisakytų priburinėti kas srrr- 
dų *u naudingais pamokini
mais. Dr. Wrber'is pasižadė
jo. Vakaro vedėjas, gerb. kun.
A. TaUMdiuna*. trumpai a]>*a-
kė U IL Kryžiaus siekinius ir
raginu tuo* visus, kurie dar

tt 4 nepristrašė. kad prisirašytų tų
vakarų. Paduota si iymax.
kad nupirkus vilnonių siūlų.
virbalų ir pradėti mezgimo
darbų, kaip tai sveterių, |>an-
čiakų ir Lt. l'-nia Blažaitirnė

t

t

• •

g

*

praneša, kad Centras parū
pina visų materijų. Nutarta, 
kad |»4ė A. M. Sutkaičiutė 
pareikalautų iš Centro reika
laujamų mezgimui dalykų. 
Kaipo mezgėjos, yi>iregisira- 
vo arkane km |waio*: A. Avie- 
žikienė, M. Blažaitienė. J ieva 
Gurevičienė. A. Drogilienė, P. 
Blažaitimė, J ieva. Jankirnė. 
M. Stankevičienė, 8. Pranrku- 
luenė, O. Linkinė, O. Dikevi- 
čienė, P. 2inki<*n<*, K. Norim- 
tiem . A. Gibn.*, ir Ilodttaki- 
pinė. Paskui *eki* rinkikų ir 
rinkėjų raportai ir Lt Pag. 
Uos susirinkimas tapo užda
rytas au malda. Jų atkalbėjo 
gerti, kun. A. Tamoliunas. ”

Tai tik vieno vakaro ats
pindi*. O jų butą daugiau. 
Lapkr. 19 <1. ir-gi buvo suai- 
riakimas, kuriame Dr. J. J. 
Weber*is kalbėjo apie rudens 
ligas: "Tonsuliti* ir Difteri- 
ja." Tame vakare išaiškėjo, 
kad pinigų j virtos L. B. Kr. 
lėmėjų skyrių suplaukė: 
$805.92. IM H«r ne visi rin
kikui ir riukėjus rrportavo. 
Taipgi reikia jiužymėli. kad 
Av. Kazimiero Įtampi jo- rito 
ra- turėjo vakarų, kur- 1 
Kryžiau- skyriui atn'*^ į 
♦M .,T0, <i Av. Kazimiero para-j

bus kokios .9 didiiulėa skry
lio*. Jeigu ii Centro nepri- 
niųstų vilnonių siūlų ir vir
balų, tai nutarta nupirkti 100 
svarų vilnų. O apie vizų vieti
nio L. R. Kr. rėmėjų II sky
riaus veikimų pranešti j laik
raščius vienbalsiai nuskirtas 
gerb. kun. A. Tarnoliūnas, 
kaipo korespondentas.

Tai tokios tokelės ii PitU- 
bnrgh’o (South Side) pndan- 

Kometa

Srredoje, lapkr. 26 »L, 1919 
nu Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus rėmėjų 67 skyrius su
rengė prakalbas Mačiukevi
čiaus. svetainėje. Susirinko ne
maža* lietuvių būreliu, bet 
visgi mažai, nes skaičius 
t n* kolonijom lietuvių yra di- 
<lipnia. Tas parodo, kad burn
ai J iečiai nelabai atjaučia Lie
tuvos vargus.

Kalbėjo Dr. Rutkauskas. Jo 
kolba buvo turininga ir ne vie
no sujudino jaustuos, kada 
faktais pri rodė sunkų da
bartinį lAetuvos padėjimų. 
Koalos kiekvienas turėjo tai 
suprasti. Bet gaila tų lietuvių, 
kurie nors yra lietuviais, bet 
dvarėuje ne.

IN*r prakalba* , prirašė kr- 
liolikų ypatų, kurie (tasižadėjo 
darbuotiem Liet. Raud. Kry
žiui: renkti aukas, drabužius 
ir t.t. žemiau M*ka surašąs 
M Mitų, kurios pri*irašč ir užsi
mokėjo kaipo duoklę pu vimų 

A. 
J. 
P. 
T.

dolierį: J. Ktulginskas, 
ilazgis, M. Statkevičiem'-, 
Macejauskas, K. Kanusas, 
Paluiuais, K. Vasiliauskas.
Bartulis, P. Zurbas, J. Karu
tis E. Krrutis P. Simanolis. 
K. Morkus. B. Balniseius, P. 
Puulinskas.

Visu $15.00.
Surinktuosius pinigu* pri-

i-rnė L. IL K. R.
|>iruiininkaA, Alf.
kuriuos netrūku*
Iru iždininkui.

67, skyriaus

Pakerai
Ritėjai

Svėrėjai
Orderių Išpilti'tojai 
Prie Storini
Mca turime virty, kurk* gi-mi 

apsimoka ir yra inn* ir pasto
viai virtau. Gen- algoa pradžiai.

Tarybų ir vau Saadaneftai Miuų 8EAR8 R0KBUCK AND C. 
miesto klebonu yra Sandarit*tM| yj 8 .-00 iki 4:43 Sub. iki pš:. 
(via juokiasi). Atminkit, num* jų Homan & Arthington Street 
pinigai yra reikalingi! Jie sako---------------- —■
umb vielai su jumis negalim veikti. A T
rwta mu« ių>auan pemgau*. o jų* tviuruiti 
■panda am nraitaria."

Augimas: “Mų* pri*ių*ii H 
Brooklyu, N. Y. 43.500.00. Tuos pi
nigu* sudėjo žmonės, i* kurių yra 
tik keturi Sandarii'rūi. Jei
gu uždarysim jiem* duris, mm nc- 
gnasau jų pinigų. "

Raėkaudm: "Jeigu mes jsilei- 
Bffl ne Sandarierius. iakium «3a 
mus!"

Nežinom**, apgailestauja reikė
jų užsikareriavimų.

Raškau*luM: "Nariai gali bet ne 
S* oda pirčiai, hrt atstovai j Tary
bų turi būti Sandaricriai."

Tikina*: "Eikit paa kataliku*, 
komunistu*'ar jus įdlris! Ne! Ta
rybos nariai turi būti Sandaru- 
«ež"

Vinikas: “Jeigu m<* prirenaai 
viso* boti SandarKėtais. mra pa- 
dervsim skilimų. Ar dabar yra lai
ko* skirti* nuo minisuf M<« galim, 
bet turi-sūu būti tik su l.ųtNi narių. 
N<*ubijokim tų iniutiių Sandarai . 
M-ištikimuMM>

Jurgrliunaa: "Tautinė Tanis BEARS ROEBUCK 4 C0 
yra ta įstaiga, kuri užlaiko vmu> 1 

' arkrrtus, liet ateina nr Kandu tirtis.
klauautci ir nriia kitur |ib Imlus. |

"Kam jua inuuta prikišat Mar
ių. pOMi mkit jį *an. mrs ia-ttr« j; I 
praktikėm Mariu* pala |<u* ju»: 
nuvažiavo, (at* |s-n>ulair. navapi*- 
jj nieko nrhoojomc.*’ (Vinilu* ir 
Norkus via kaliojo apie Marių ir 
■akv. kad jie jį prisiuuM ). J

Itamijisiaitia: "Mes jokiu boJu pamoka gerui. T.~ 'Jiai gerk* ai- 
negalime pak-isti ta* draugija*, ku -! 

riša Sandarų pagavu < ^icagujr- 
Butų apgailrlinas darisui jutus du- SEARS ROEBUCK AND C0. 
ria uždaryti ir ja* palriati. M<* '' :<r,Jki 4 :4f\Stih. ikijucl.
Evaldui išuiakiiiom apie niu*ų <r- 
gsuų ir psm-kuiča gali būti. Iu«l 
Sandaru* <3uragu« kuaų>uj< t irioji

MASTER SCHOOL
4 r. MM4»te

190 N 8tate Str.
l*Lr O*l. 4

i iii < KEBLU
WARKH(»C8E

Darbai viduj.
Vietas

Gena algos pra<lziai.
Gera prusa ihilai ruimui

BEARS ROEBUCK AND 00.
Vai. h .-00 iki 4 4*« Suh. iki prt 

Homan A Arthington Street

JAUNOS MERGINOS. 
Tavorų skyriuose.

PRIE:
Kišimo pakeliu
Peržiūrėjimo lavorų 
Dėjimu Tavom
K vėrinio iki ret i |"»t užaakiuių. 
čvkia vinto tarot •
Pakavimo orderi u
Pripildymo orderio

Ir kiti dariai reikalinri num; ta- 
Kirų skyriuje..

I'ualovu* tlarbu*. Gera užmokė- 
*n* Gera proga mmIuainiaiui gi-- 
ritmą <iu r ui niūkėme

VaL iki 4*J5 Sul». iki pirt.
Homan & Arthington St

l'atuiiiiliitių E. lai 
Pripildyti ordn. . 
Ktiru.il pnkidtas 
Grr>« parteriui .*tu, kuri<« a.

*a

Homan & Arthington Street

F. Stankus.
pasiųs Crn-
Tikiu. kad

burnsidieėiai pradėję <larbų
nepaliaus ir toliau veikti

Beiki* ištarti širdingų ačiū
Juozui Mlulginskui. Jis
žai |iri*i<lėjo prie to darlio ir
toliau žadėjo veikti.

Geriausių pasekmių. 
pnuMas musų darbas nepa
lieka be vaisių.

LMdyaėlia.

Ui

R. tuvių tautiniu himnu. Žinoti*- 
prlrt i vakaru Inivn užganėdinti.

Į Toko girdėti kalimui, kud 
piju* uiukykkm mokiniai iš jų vyčiai dažninu nurengtų tokių 
vakaru, kur* buvo lapkr. 16 d. inkarų. 
jMUk^rr u h. Kr % litu.

26 narių gali tiršti j 2.CH0. ir al-
rndu. kad taip lat*. J< igu mr* už
darysim ji« ma duris, mca jų rn-hti-
kam. • • Gi lu prastu luergaitetna, kurio*

K. Nliupaa: "Jeigu Lietuva laitų
pripažinta, butų ka* kita. j£cu at
galini
nų.

u valakai ktait; •šmuli ai-

vynę taip, kad
i. kad katalikai myli lė

to nt-galim už
ginčyti, bei jie neturi vadų, užtat
jir ir apirriuai prie mų* Sanitaru*.
Reikia priiudinti. jog liaudi* yra 
veirany*. Matome, jng katalikai 
mum* užatiki. nrs jir neturi iadn 

"Kalbėjau *u kun. lauksima. 
Ji* paauke. kati birt m o* valdžia 
turi loti tukium- raitkua-, kaip San
dara. Virirnybę negali paimti ke
turių kirai; kunigai. K<«l Latuva 
nrpri|>axiuts. ia**ia1yk:m gnrRo 
reikalavimo ” 'Nežinia kur bai
giasi kun. laukaičio žodžiai ir kur 
prs«ii><.!a p. šliupo teorija. Ibd.).

Nepužjutaina* apgailėsiaitju už- 
■ilurtfiarimu

Kankanais* . *’ I'ariami-utnaš
autam aa kreurmk Mra. *uli ginus 
*a kitais, tai grrai psaiririam

"Kitokio išėjimo negalim daryti 
tik Tap-lwa nariai, iš kur nore lm> 
rinkti, turi būt Kandarieėiai."

Italuuuja Naltohsvo. kad iM 
Taryta* narun turi būti Sandari*

(Pabaiga Ims). .

Ijapkričia 16 <L vietint* L. V. 
1! kuopa Imvo surengus vaka
rų Carnegie Ubrary .HalL 
Programas susidėjo iš lošimo 
dviejų veikaiukų ir dainų. Ne
žiūrint pliepo dirbtuvių strei
ku. |Mihiiko> prisirinko puaėti-

Visųpirma I*. Vyrių kuopos 
choras, vedamas p-lės O. Piku- 
rintės, padainavo **Sėdžiu po 
langeliu," Važiavau dienų** 
ir ioietuva. tėvynė mwm.

Paskui prasidėjo lošimas 
"Maryt*, vargonininku duk
tė.”

P<> to neblogai monologų at
liko J. Bulevičius. Po monolo
gui sulošta "Jannikif.” Alai 
lošėjai tdrvo uiduotis atliko gi 
rai.

Ant galo kvark-tas imdama- Stuart Prodons (fcrporation 
vo “lala valuže. "Spragilu 
daina" ir "Tykiai Nemumdi-Į 4U* ,*M*
teka." I’n<nuiw ii’Icul-. 430 So Green Street.

h

«tU* r 
• dar! 
DI I i 
'*• Mo

įHiri i*iii'4,ii Itiznj.
pra<lžiiii. 1*41*1 >4'

G«-r>» ;ilu<<*
<luri*u».

MERGINOS ir MOTERYS.

I'rir* Arenu* Darbai
Ofise
Teroro ir Alode«
PIKDIEMMAI DARBAI 

PRIEŠ PI ET POPIET
b iki 12 12:45 iki 4:45

PILNAM LAIKAS
iki 4:45

G<*n* ala***. Darbu* |*a*4<nu* 
imrinUrma dirlui.

SKARA ROEBUCK AND 00.
Homan & Arthington Street

Tos, tam* turi prityrimų moka
ma gerai. Gerret alte* pradžiai. 
Paat<n i<* vieton.

BEARS ROEBUCK AND 00.

mlm«.mte*
IM

JU »i* JMHI MV*.

PRIE:
Šatam.■> |x
S:ivrk:al i
Prtburrji 
PrM P»ei
* ib 12 .<

1
Tivkh
M4
12 ė> iki I 4 I

A
SEARS ROEBUCK AND 00 
ITomnn & Arthirrton Strvctm

.»

•x

I

M-

s*—
-"•ta

A* 
Or-

KUMU1UI
Vatkoi 1 * IIH-H ir totiri dol 

•cuibljr darbo. Icamatn fabrike, 
rn i.n

H. U. U.U CUMFAMY
Ull Kavri^o.d Ah.

■X

ii
! i

1 D. LACHAfflCZ
!*«»■«•>* <4r»«rto> *><«r«MO« Ia<4».

letoa, ke ei«M<Mx ItatKaM- n>-l**iw •! 
elaakii e . •*• .tarto, lr«at. ■4,a»S4»" 

2314 W. » PL Chicago. UI.

•s
I

Dr. A. L RUTKAUSKAS
MrKmley *744Tte

ūmo n*n<Uk i ioas
iv

I

m

SIS* b*. Mato
Trl

Dr. P. P. ZALLYS 
Deotistas

S*k a tai » •
«* e<eeext»stsestt»

TKPVt/i FABRIKE 
DE2ITIV FABRIKE
VALVZl* FABRtKiUE
KIEN1MV IUPIERV FAH.
NPAl HTl VIJĘ
G« r>« a Ir m pradžiai. X<-|m|>rai»-

tai p’HM pn>p*. Dariai j ant o-
\ųs. PrityriniMs iM-niknliiiiraK.

SEARS ROEBUCK AND 00
Vai. s.*00 iki 4:43 Suh. iki ptei.

Homan 4 Arthiagtoa

REIKALINGI VYRAI
Prie liiinlteno.

Alaiaaukilr mm 7 išryto: užmo
kei i* kaeils-ti*

L0RD 4 BUSmfKLL 00. 
2424 8. Laflin Street

man sūnaus.
kl.Tgmiro 14 mrl|| ir dau*iau dirb

ti ar nuo dieno* ar nuo Mukto lenc- 
vatn fabrike 44 valandoa aavaltdj; 
Nuo Mukto dirbančio* uMlrba nuo 
• Iki S3« ■arartej

M. G. KAAL COMPAMY
44 IS IUnr**«»4 Are.

Dr. S. Naikelb
•mrmJte m varau *>»»

Cieur* (ifft<U
4»4T W. 14 tb Ot

Ck-oro tt

NERG1N4IH DIRBTI PRIE 
Pf'MII PREMS; prityrimsa ar 
mkalinca*: įlarima yra Inifiaa ir 
■varo* ir jr?»l«uia Htnnkti j 1rurajM| 
luikii; užmokei*ia ntokiiiaii-
tira: pritynoM* toinriiH* uždirbu 
lino ♦!-'» iki t W i *a'art^ dirimirt 
:i«m» afokio: eit ra biuina ui [irmti 
<asrb>: ninkama kaa taraitė. Pirma 
yra kumėltatMiu Milaua statyta, 
šri««a vbur. ATKlšAI KITE GA- 
TAVI PRIE DARBO

. VICTOR MFG AND 
GASKET 00.

5750 Rooievelt, Rd.

PAIEŠKO

l*»«teau J<o« l'ortata paeiM»«'ia 
t* Raaauuy AfobnCia K«tear*«a 
Soras, rauti* ūkto Mime **to 44 n»- 

(lų w«umo Tunu labai evarbų rai« 
kol). Jto pala alka koa apl* Ji Aisei* 
pruneikile atkanda »dr»,ų.

J»w« Ma->O.. 
SSBS Aitam Ate.

|---------------------------------------------------------------------

RjtatiUutaa “I irt— oftaa

»

AOVOKATAS
teta* *
* *fMaa tndin.eatrJ

V AMUMUTi »■ *T>
Kauti-ari. <«a

Tai. CmUal SSTS 

<l>i■ alma* KIS W. terS
TarJ. «•»

I

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJK0L1S

i šarme 
G,ea.;,. a t e.rveM 

ew»* m.. c.rtOM* w*
Mr-.ta^i 

•eie «. UH tom*. 
Ta at- >-iu«ta» ra: a. •«.

«44 Ir «__ t
VelMla I* ryt. iki t |w IKafa < .to >kl 
4 Ik vakar. K,«W l- mt, 4 iki 11 rytai* 

Tai llioil. >.>■! 14*

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

lia W MarKw Mr.
(*<<•»* Ulr. 4*0 — 

r»i*m|o !■<«>><•>. |>rniM 
Kuo k iki l* rel ryta 
Kuo t iki i vai |m> j '.eiti 
Kuo 4 Iki 4 Vai lakai u.

I XWEPHCWOLON 3 j 
_ etuvis Advokate Į i!

> aa na. i~a »mi i

J. P. WAI i C.'iES
ATT04MEY AT LAW

Ml.TI t I* Al* Vilto ST Ui
4412 b. WUOl» MKKtT

CIUC.IUO.

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

Dr. M. Stupnicki'
31OT$o. Morgan Street 

ifnrvui. u livrus 
TrtotomM Vatee SteS 

fkleMa - 1 Al II U ryte. 
4 •« MMc • reta NeUMto- 
CU ant L UU I «*1 aakara

Maa dvotenio l«tg«Me Mte**> 
Katvorcata «r »>»bo;«m •

Itidohama |>a» nnkiisa raunant' 
Vtaob’O matari.’olal. ».b.nto Irake 
fi*4 0M*w« t* iabi.<~.

ERNEST WEINER
M? Y OOOD5

1900 W <Tth kamp Wood Bta

Pluksi™*’/

79c
PtlėBO!

PLUNKSNOS

79.

4 
t

i
r

R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKA?

M<-» -.nmtva L
sk" Knr.nu*- iirdiK-Mon. 
Ūmi t.'H |i‘nic*i» 
Šlyti IJrt'n«N 
.tau.- tilt* r-kli

sr». Niuii 
i u te 

i jai* — 
t <t»R

Lietuvių Prekybos B>vt
I

Ktiru.il


TIKTAI ANTRŲ KARTŲ CHICAGOJ

Penkių Veiksmių Drama

I
STATO

K

3X00kų

iH^Dinna

I “.IBODOJI SUEMYTF
n*

Prie 32ro Place ir Auburn Avė.

T

..Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija

Nedelioj, Gruodžio (Dec.) 7 d., 1919
IIIIIIIIIIK&IIIIIIIKIKIIKIIKIU

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, pasitaiko daug gaisrų 
i

d..• Penktadienis. gruod. 5 
tv. Sabbas, vien. Pelines, 

žežtadienis, gruod. 6 
kr. Mikalojus vysk.

d

K CHICAGOS LEMIJI
KOLONIJŲ

L

PLEKUOJAMA MIEŽINI S 
Fui ŽAISMAVIETŽ

Turėsianti 100,000 sėdynių

Clii. ,v.'.»* |M« li;iių
|«urkų komi-ijoi)i< rių 
pripažino reikalingumų <1ticn-; 
gai turėti milžinišką žaisrna- 
vietr.

Tai *tipb*iuivo n«4id>itd 
R.icbv filmo* nrcliitcktai. I1e 
mi* i virl ino |mmin«-ta ko- 
misijoni" riti tarylrn.

Žiii*nmvi<*lė Imlų |ia«iirl»-1 
dinta ežero |Mikraštyj. taq»e 
R<s»>M«velf nm(l (buvu*ioji U 
gal.) ir IG cnt. Atgimtų apie 
2 milijonu «h»l Turėtų ttii.tiai 
setlvnių.

Tai Imtų di<lžiau.*ia ii*.-im 
pasaulyj.

mie-to 
lui v »•*•

KRATYS MILŽINIŠKA VIEŠ
e BJ7TĮ.

7 ir 9 gatvių 
avė. viena* kapi-

Tarpe
M'riiignn 
talista* pienuoja |ia*tnt>diuti 
milžinišką viešbutį 13 milijo 
nų dol. t erti-*.

Tik
lutėm
Hjom.

to-*

viena žemė po t iki vivš- 
atsiritu pii'|K-iikt«i mi
lini.

NAUJAS SUMANYMAS

Kad sutaupyti anglių. *ti 
inuiH-ma vi*uoM* dr|iarlaits*n 
tiniuosr namuo*r p« r tris dir 
na* savaitėje gyventojam* ne
duoti šilto

Jeigu t Kinai ei šio veikalo pirmų karių tai Gulinai pamatyk jj dabar nes lai gal pas* 
kutinę proga. Jo gražumas yra neaprašomas, nes tiktai tie žino kurie ji mate. Protarpiais 
bus dar kiti pamarginimai k. L solo, duetai ir L L

NEUŽMDtiKlTE DIENA, VIETA K LAKĄ!!
Nuošircfciai kviečia visus

• mr <lr.uc svarbių n-ikalų aptar
ti. Taipgi Ima rinkimas naujam 
vaklvlon ateinantiiin* metam*.

M. Eisi

Kaip i i*iioiiH-l. taip ir šįmet 
iižėjii* šnb-iain* mie*tr faisi- 
laiko Inlmi daug did«**nių ir 
.m t.ių gai*rų. Vi*o*«* mies
tu dali m* *.'ai*rininkai užimti.

Pa» tumiu** yra labai mažai 
at*nrgmis>.

Tm, tarpo
šalčiu toriu nėra h-uirva* «lnik- pi iritnrlini* *u*irinkima*. Vi

sų tampų atstotas kviečiame 
Imtinai laiku ^įvažiuoti.

Valdyba.

VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO SUSIRINKI

MAS.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS

llytuj. I. y. 
džio G <L 7:31

■ Ihrvo Apvriado* 
'Svriaiaėje (Iti-tli 
iTnion Avė) įvyks

gai*ras gr*inti Vyrių Cliicagu*

suimtoj. gnm 
vnl. vakare, 

į m ra pi jo* 
Str. ir 
I Jetuvu* 

Apskričio

ta-.
Daugiau ai*amntio?

t

PROTESTUOJA ŽMONAS
UŽ PABRANGINIMA

VAŽINĖJIMO
Kebda* tiM-tų atgal didžiuma 

lietuvių mažų supratimą turėjo 
n|»ir sremt* tiailp, u neretai ir 
arrinųano suprasti. I*žtrk<ta- 
vtt valuiri-lio. I«lio. šokių.

i Šiandie jau tai* kita. Žmonės 
ž-tntaėms nuvažiuoti ir b,’j«u

mikia *šnti vaidinimna, žimnua. kurie 
j savyje turi (ikrų įlailės *k«mį. 
I Šiai Ia. Vva’ių 13 klt«<p* StM- 

BUVUSIEMS KAREIVIAMS t« *vem»je istorinį veikalą: 
STUL0MA UŽSIĖMIMAS. .••I*gri«»vimas Kautm |Mlirs." 

Jį vnuliti* gnuelžio 7 d-. 7 vai. 
vakare, Sritool Hali avėta<uėje. 
šį vc-Lib turi-tų kiekviena* 
imiuatyti. ne* yra viena* iš «li- 
«lžinu*ių veikalų. Jis atvauiina. 
kaip anais laikai* lietuviai kil
iojo nž savo tėvyne.

Todėl sti-ngkitės j šį |M*r*ta-

I'ublir Itilitir* komisijai 
pu<hi<>!n pr<>l<**1n*- nuo ŽJMNi 
šeimynų, gyvenančių išilgai 
gntvrkniių linijos (liiragu* 
A Jolirt, tarpe I*’ ir 72 avė.

Iš t« n i____ __  _
gatvvkariu mirriaa 
nmkėti 17 <-»*nfų.

< *lii<aigoj<. daugeli* buvusių 
kareivių neturi-jo užsiėmimu. 
Ibi bar jiem>

Su
Suv.
?ia» 
Tiėd
imti < 
toju I vieta*.

Tokių vietų Chicagoje Imi* 
njiie lakstančiai.

• I ji | ik riejo 27 <L š. nu Imvo 
sušauktas susirinkimas jauni - 
kairių ir mergaičių, lankančių 
nugšti-snes mok) klas. tani su
tverti Moksleiviu kuopą Dievo 
Apvriad«»s jmrnpijuj. Kuopa 
tapo sutverta ir po to nusi
traukė |ni veikalą.

Valdytam inėjo: |*niuninkn 
—A. A u mis tina-. raštininkė- 
A. Alalninlaitė. ihl.—J. Ma
ras ir maršalka--S. Prasukai, 
tė.

Ih-asiška* vadovas, kun. Jg. 
AUmvirius, aukodamas pra
džiai 5 <ld. į kp. ižilą. visus 
kvietė darhootie-.

Daug ko galima tikdies iš •<» 
jamiiiiN). Nors kol-ka* kuopa 
iH*}«erskaitlingiaiisia. trriav 
viriivle je gaivi*-. Geriau tu
rėti žvirljj rnnkoje. negu sa
kalą ere.

Galinai s]*> ti. ka*i ši tnderiri 
vių kuopa lm* viena i* veik
liausių Moksleivių kuopų C*hi- 
raguj. nes daug ia<ia veikti.

Gyvuok jnuninn* ir bujukj
RaMisiiikė.

(ant rin*cking
omu t) ........................$555210

Ant nuošimčių.............4.IMII.OC
Ant vyskupo notos... .4.(MKW0 
I jii>vės jiaskula 
Čekiai* ....
Pinigais ant 
Priaugusių

nuošimčių

3) Komiteto raportą* iš lm- 
virio baliaus spalio 12 <L ku 
ri* įvyko Šv. Jurgio , m ra |»i jo* 
*v (dainėje. B. Srklerkin išdavė 
•-jportn M*kanėini: įplaukų Imi 
i. *S4.!K išlaidu KU35. Lietai 
M1.G3*

Serijų t i kielę parduota tam
pone už *25.611. Ta i-gi išviso 
Imliu* davė pelno $57.23.

Centro susirinkimą.* ištari 
širdingų (tadė-ką už svetainę 
šv. Jurgio (mrapijo* klebonui, 
kun. Kraštai. Ta i p-gi p-b*t Gal- 
naitei. i* 1-mo* kuopos, ištaria 
ariu už auką, nž apinokėjinią 
laikraščiuos apgarsinimo.

4) Nutarta paimti svetainę 
dd helio ateinant irtu* indams.' 
Svetainę paimti apsiėmė A. 
Stulgi nskaa, 715 W. 19th H.

5) Garbė* narių agitatorium 
išrinktas Julijonas Šliogerį*.

Viso* kuopos kviečiamos, 
kad savo kitoj**** esančiu* gar 
bėa narius |m«iųMų Centro 
agitatoriui, t ai]egi ir naujai 
įstojančiuf ka* mėnesį purių- 1 * ’ **“
etų lant pačiam agi Uit ori ui ne- Paskolinta murgeriais 
kančių adresu: Julijonas šli«»- ir aut mitų The 
geri*. 1314 Su. 4!Rli Ciw Cirr-' Calbdic Bisliop *»( 
rn. Iii. l'hirngo .

G) Raportas, iš Centro iždo IJbcrty Bondsai* yra !.25<».0(i| 
stovio, kuris išklotas sekau- l'niversal Stati* Kan
čiai.
C ui Vernai Stale Banke

>••••••••• 
rankų.... 
m*j>aiiiitų

Tumu 
1G2.9G
SR27

2'tfiSi

Viso labo............... $10,237.99
Nei skolų nei nea|Nuokėtų 

pirkinių nėra.
Kaa. Pr. Badys,

('antro iždininkas.
A

PARSIDUODA
Viso turto Jjthr. Są.

jungos ......................*9.5441.11
7) 1-nut kuopa pridavė dar 

$7.<>1 už serijas iš buvusio pik
niko, š. iil Taigi išviso piratą 
kuopa ]>ardavė serijos tikintų 

{piknikui lir-pn* 20 d^ š. nu už 
$37.1 ± 

I Susirinkimą uždarė pintu A. 
Nausėda. Mablą atkalbėjo kun. 
Ig. Albavičius.

Joną* Partekai,
L. S. Centro rast., 

4437 S. „. | DR.F.0.CART
(litragn, III. /

i

*iųlmiia įlarlat*. 
ttb innnrių im-tų pntd:ia 
VaMijt*** įvyk* ti*a.’- 
gyventojų surašymo-, 
knrclviitm* *iidonui už- 

■įmerniitrių (^urminė skaitlingai atsilankyti.
i.. »ima ko |mžiur»*ti.

V.

t
V’RAININKAS GINA DE 

TEKTTVŲ BIURĄ.

— 
RUBSIUVIŲ UNUOS I 

SKYRIAUS NARIAMS.

L LAB SĄJUNGOS CEN
TRO PROTOKOLAS.

kr rt-kiam* ........... 1.<IO4JW
Pas iždininką ant ra»-

M $10.00
M $100.00 

reikalingu mokė*-

-$X<Mta.(ta‘i FRANKUS 0.CARTER, MD.

ValMMlM’ • Iki *. mimu Uu 11. 
■> <-narsi M?.

9

Viso* pinigus nereikia dabar inešti. Dnhar perkant bonų 
$50.00 reikia išmokėti nemažiau $5.00 $100.Ų0 *' *'

$500.00 M M $50X1011000.00 »’ °
S<*ak tuojau* ir išpildęs aplikacijų prisiųsk tuojau* tu 

čiu. Tada galėsi būti ramu* žinodamas kad saro priedermę išpildeL

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
e

Iart. R. K. Ant. Lak Są-g<»* 
Centro hertaiuiais nusirinki- 
iua« buvo Inikyta:- ncdėlioj. 
spalio 26 d„ 1919 nu 2 vai. |m 

Dievo AĮiveizdos ;»srapi- 
joM svetainėje. prie ld-t<»s g:it- 
v<n ir l-uion a ve„ Chicagoje.

Susirinkimą atidarė pienu A. 
Nausėda. Mal<lą atkalbėjo kun. 
Ig. AIImvh •iu*.

1) Protokolą* U praeito susi
rinkimo buvo perskaitytas ir 
liriimtas.

2) ViatRiiruu buvo ra|»orta* 
iš direktorių susi rink ir m.

Direktoriai pranešė. kad |« 1

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie 
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie 
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. j met.

l'riršmrtinis susirinkimas 
į. lm* |M*tiiirHijr. gruodžio 5 «L, 

nizavim<> sunmnymr tarp kit- w- * nijo* salėje. 1.>G4
ko |m<b*ta *ugr«tija |mnaikinli H'diey f„ 
d«*l<*ktiių biurą.

Pdirijo* viršininką* prirši- 
l«iur«» |Mimiikininm su- pra*da* luotui.

Cbi<-ngo* (Milicijos |N«n»rg»

Si.. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Ai* »u*i rink ima* lm* nepa
iri*! tu biuro ĮMimiikinimo *u- I****** įmani, knd (.’liicap* 
niiinyiiiui. Sako, jog tmaimt J‘*int ibmrd delegatai išduos

vamlrn*. Gal ta- 
ir lm* įvykintas, 
sumanytoja*, taip 

įvykiiNnįue turi žiliui i. jog 
žinom'-# jmgyveniihiw»m- nega
li apsiriti lo* šilto vamlrn*. 
•Iri jir negaus šilto vnud«*n* i* 
kimių, vandenį ture* iildvti. 
šildymui vnrlojaiim* guzas. Gi 
ši* ne|«gaminamn* anglių.

Matyt, |n1* Mimanytoja* y- 
ra rfmrininrrtinių namu savi 
ninku*.

i kaip

BUVE8 KAREIVIS PRABA 
DO KOJA8

I Įtaria m policijos korpu-e |ta- raportu* apie dabartine Rub- Kazimiero Vienuo-i
šiurių t’nijo, padėtį ir apie jpmk ŠIMKUMI, tapo suteikta 
kitu* svarbiu* įlalyku*. kurie nrapribootam laikui. m> kada 

žingeidus. Lg|2 Nųjongni bos n i kalingi * 
Taipgi Itu* rinkimas skyriau* pinigai, bite kada pa*kcla lm*

kiltu l*4»aA«-

SIŲL0MA LIGI 15 DOL
DIENOJE

(Itirngvjr darl*» agentūros 
ihiieško dnugrlio darbininkų į 
a»r.-’rk: *ykla*. Siųlt.ma «lar- 
hininkntn* nito ligi $1-5 dir- 
tmj«*.

Virmtm ugent tirus ofiso
l.*mg<« imkubinta* pnim*šitna*: 

•• Penmylvanijo* anglekasy-
.I<diu C. .M*»rvkr|, 24 m. itin 

žiliu*, tarnavo |K-«|ė* Šamo 
armijoje. Buvo net Pran<*iir.i- M<»** mokama iškastų anglių 
joje. Po kari** parvažiavo svei
kutėli*.

Čia gav«i ji* «!arl»ų prie vie
no geležinkelio, knijm Itėgių 
stikiotoja*.

Andai gnrvrži* jj darlto tur
tą pagavo j*» *avo nitai* it 
nupjovė koja*.

Buvę- kur* ivi* daljir >kuti
Aia grirx:nkriių L *ni|iunijų.
teikaiauja tuk*taie-ių <i<»l. jai jiempriaini būt nuolat bu- 

gifuni<*. dnrin*.

tonai SI.IX Vidutinis darbi
ninką* per dieną prikn*a nno 
12 ligi 17 tonų anglių.”

l-’rdrnilini agentai tvirtina, 
jor Cbiragnje ir j«» apylinkė*)* 

• ikia ma/jau-ia apie 25 tuks- 
tattcMli isiIšrVikų.

Sakot. (Iiieago *uin<li«* *tovi 
i.aip nnt ugtickaliiio. Gyvmto-

k iek Menam luti*

valdybos ateinantiems 19211 
metam*.

šiame svarbiame momente 
2rtl skvriui vrn svarbu t u ridi• •
vi*ų narių antrašu.*: toilri. 
kurie *avo antrašu* <t*r ne- 
|»ri<lnvėt nnt prie*metinio su
sirinkimo. |M*irapinkit lai
duoti.

Kviečia virai
Valdyba

!
U DIEVO APVEIZDOS 

PARAFUOS.

L D. Sąjungos 25 kp. prieš-1 
U < tini* *ti*irii)kimas įvyks n*- 
• i -lioj. irru'Mlžio 7 <L I vai. jm 
piidų. Dievo Apvaizdos jmra- 
p.jo* iu>>k)klos kamlmryjc.

Kviečiu visus narius atsi
lanki ti j šį su* i rinkimą. Turi- prieglaudai.

sugrąžinta.
Direktorių sunirinkime nu

tarta rengti*-* prie statvmo 
našlaičiam* pri<-glaudo* ir dari 
has tuojau* bu* pradėta*, kaip) 
greitai lai* surinkta |*-nkias 
dešimts tuk.*tni>ėią (A'KMNMD | 

<k»l. našlaičių prieglaudos lun- 
dan.

Direktorių <uairmkitne ta
po įgaliota kun. Kruša* ir B. 
Sekinėki*. ka<l užsakytų arrlti- 
įtektai padaryti planu* našiai 
čių prieglaudos namo, kad bu | 
tų galima iškalno matyti taJdaĮ 
pavy<lalo Ims t nnu v.

Iš direktorių susirinkimo 
imaiškšjo, kad pradžioje atei
nančių metų (msižadėjo iš ku
nigų Marijonų rinkti aukas po‘ 
Clucagą ir ajNeliukn* našlaičių

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją šiame reikale Lupk. 5 <L Pittsburgbe.

“Amerikai Liuteriu Taryba pripenite ir 
tarp Lietevoe valditM Ir Amerika* Liuteriu
me $U00 AOO 00 Bačkele* dvebeam amtama aat SU

• •

KO MIIUS OAIJAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PAIEOEIMES 
PISKIME UETUVflS BONUS!

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TREM0NT ST. B08T0N, iCASS.

Šiuomi užsirašau UetnVM u/ $............................. ir su šiuo laišku pridnnciu
o 

pinr.-j mokestį $ .....................
Lai gyvuoja i-iri u va;

Mnno randa* ..................t...............................................................................................................

Gatvė.........................................................................................................................
Miestn* ..............................................................................-......................................

š
■

M
^3111 ■a.

t
*
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