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Estai Konferuoja su
BOLŠEVIKAI PAKLOJĘ

1,000 KAZOKŲ
$250,000,000 REIKALAUJA 

MA EUROPAI.

Su kazokais žuvęs ir jų vadas.

Bolševikais
Pinigai reikalingi gelbėti žmo 

nes nuo bado.

Visa šalis stūkso kaip ant ug 
nekalnio.

Iš Nelaimingosios Rusijos

Rygoje susekta bolševikų 
suokalbiavimas

Londonas, gr. 26.—Iš Mask- 
vos pranešta, jog St.nonien*k 
apylinkėse bolešiikai nugalėję 
gen. Mamontovo ir gen. Čelno 
kovo armiją. Paimta l*< anuo
tų. 1.0IJO arklių ir apie ."<••• vy
rų.

Pranešime be kitko pažymi- lu pn*kiiti 
tna:
“l’žmušln daugiau tuksimi 

ėio kazokų, inėmus gen. Pelno, 
kov.”ESTAI SU BOLŠEVIKAIS 

IŠRIŠO RUBEŽIŲ 
KLAUSIMĄ.

RYGOJE SUAREŠTUOTA 
LENINO AGENTAS.

Washington, gr. 2*< 
mokintų .malonų lyderi.*, 
nuturiu* Hitclicock, pa*kelbė 
faktą, jog llcrltcrt C. Iloover 
tuojau* |m» švenčių paduodu* 
kongresui rezoliuciją su tik*- 

$2.*iU.tMMHMMI Ell-

De-
Kaip 

\ir?p»i ■ 
K a* ten 

nie-

Yudeničui nėra vietos 
Estonijoje.

Susekta suokalbiavimas prieš 

Ameriką.
KUR PASIDĖS GEN. DENI 

KINO KARIUOMENE

•runai.
Tilo* pinigu* bu* galima pa 

imti S. V. Grnin Cmporation 
(javų lundrovė) fondo, 
kalingi maitinti eentralė* 
ro|H»* gyventoju*, inėmus 
striją. Čekiją. Lenkiją ir 
gnslnviją.

Iloover apie tai privatiniu 
keliu buvo pranešę* keliem* 
*< natoi imu* viename *n*iiin- 
kime.

Rei-
Eu- 
Att- 
Jti-

Ryga. gr. 24 (Suvėlinta).—
Dorpatas, gr. 24 (Suvėlinta).^* suareštuota viena* rusų ju- 

-ftiandie ynk/ire čia oficija* rininkas. Pas jį atrasta laiškų 
liai atstovai ]>ugaliau* palenki- niM, j^.nino jr kitu Imlševiku• • • •• •« •f «

—Šiandie vnluire

Sakoma, ar tik nepereis 

Rumunijon.

nanėiai išrišo Estonijo* rūbe- V1I4|Ų Atrastu di.idės sumos 
žiu ir militarines gvarantijo* pinigą įr brangių akmenėlių, 
klausimu*. luiiškai buvo adresuoti žino-

Sakoma. jog šiamlie vakare, miem* bolševikų agentam* A- 
matyt. a bi pusės patvirtins iiicrikoje.
preliminnrės ariu ištiri jos su- , į; laiškų patiriama, jog rusų 
tarimą. Ilailševikai dnro siioknlbiavi-

ra aišku, kad kaip vieni. ||..|S prieš Ameriką. Tenai ji<- 
taip kiti turėjo žirnini nusilei- Il(irį prmlėti latlševikim,* kam
šti. Estams buvo svarbu nepu- paTiiją. Nori sugriauti šalie* 
vesti Istlševikam* Narvo* valdžią ir viską ]»vesti ,,pro- 
fronto, kuri*, kaip buvo sako- h-tarijatui.”

Netinkama socijalistų partija.

Laiškuose į amerikonišku* 
agentu^ rusų bolševikų vadai 
rašo, jog agentai turi |m*idar- 
buoti taip, kad vietoje dabar
tinė.* Amerikoje socijalistų 

įsteigli komunistų

Geneva, gr. 26. -Gen. Deni
kino kariuomenei l'krainoje 
taip pablogėjo, jog atsimetant 
nuo lailševikų turi panešti di
deliu# nuostolius.

Taip čia pranešama iš Buka
rešto. Ir dar pažymima, kad 
jei Itolševikai ir tolesnini neiil- 
laidžiai pažangiuos, tuomet 
Denikino kareiviam* prisieis 
prieglaudos ieškoti Rumunijo- 
je.

FORDAS PLENUOJA APIE 
DIDESNĘ UŽMOKESTĮ.

Mažiausia darbininkui užmo 
kestis dienoje bus $8.

ma, Itolševikams yra reikulin-l 
gns strateginiais žvilgsniais.

Vis-gi tie nusileidimai nėra 
žinomi.

Tik vienas daiktas aišku.*.
Jei lailševikiii sutinku daryti 
armistiriją. reiškia E*tonij<»j 
negali būt vietos tokiam Yude- Įmrtijo* 
ničui ir kitiems. Tolesniai ru-1 partiją, katra turėtų *ti*ijnng 
sai negalė* atlikinėti jokio vei Ii *u tarplautiiie komunistų 
kinio prieš bolševiku* iš Esto-1 partija.
itijos. Sako, šiamlie Amerikos soči-

. ---------------------- įalistų partija žymiai -iitriųs

PASAULIS TOLINASI NUO žangieji. Taigi iš tų nuotrupų

ITALAI GRYŽTA ATGAL 
AMERIKON

DIEVO.
TAIP SAKO ŠVENTASIS 

TĖVAS.

Ragina gelbėti nukentėjusius 
nuo karės.

Rymas, gr. 24. — šiandie

ir galiam sutverti komunistų 
.purtijii.

Pagaliau*, į komunistu* pri
gimti industrijalistu*. kaires
niuosius sm’ijidistų darbo par

tijos nariu* ir kitus.
Bet pirm vi*ako reikia, sako, 

[įsteigti Micijalistų propagan
dos sąjungą. Ne* be to nelm- 

jlų taip pasekmingu* dariai

Neut York, gr. 26. - Po |mdn 
rymo arinis! iri jo* su Vokieti
ja ki li šimtai italų apleido S 
Valstijas. Iškeliavo jie savo tč- 
v ynėn.

Dabar iš jų daugelis garlai
viu Patrie ir vėl sugryžo Anie 
rikon.

Jie sako, jog Ameriką buvo 
apleidę dėl pragyvenimo pa 
brangimo. Bet Italijoje atradę 
aršesnes sąlygas. Tad varvinu 
grįžti atgal, kol dar yru gali
ma.

Detroit, Mich.. gr. 26. 
imt pasakojimų, paimtų, 
pasitikimų versmių, vieta* au
tomobilių dirbtuvių savininku* 
Henry Ford pienuoja ii vėl 
*avo darbininkam* juididinti 
užmokesti.

Jo dirbtuvėse dirba apie 
.Vi.ihhi darbininkų. Vi*i dirlu* 
•*' valanda* dienoje. Mažiausiu 
užmokestis darbininkui *inn 
die yra $6.

Dabar sakoma, jog Poni tą 
mažiausią užmokestį nori pa 
didinti dviem dolicrini*. Tai
gi busianti $** dienoje.

Milijotiieriu* Ford tokiu-i 
*i v« pasielgimu padaro dnug 
iie*magumų visiem* kitiem* 
pramonininkams. Ne* didelė 
mis iižmok<*.tiiiiis jis *ukiršina 
kitų tlnrlio į*tnigų darbinin
kus.

A 
i;

Paryžius, gr. 26. 
Dubline, taip vi*oje 
Movi* labai blogu*, 
dedasi, aitui pranešimų,
ka* negali į*ivpizdinti. Saku, 
šąli* at*idtuiijj''4>ai*:tu* išsi
veržimo *tovyj. Ka* valanda 
gali pakilti i**iveržimn*. Nie
ką* ten nežino, ką atneš rvlu 
ju*.

šičia Airiju* at-lovai Ga 
i vau Dtifl t ir .lobu O’Kellv už 
pii'iki-'iniiną prieš lordą Fren 
eit kaltina pilti lordą. Suko: 

•“lamins Frem-lt pat*, liet ii" 
išrinktoji Airijo. resptibliko* į 
vyriau*)I*’*, yni kaltu*, kmi. 
prie* jį atlikta |tn.*ikv.*inim:i*”.

Jiedu tvirtina, jog Airijo* 
respubliko* vyriaus) Im’- visliu 
met tiedu pastanga* šalyje P!l 
likyti tvarką. Bet to padaryti) 
neleidži t lie visi uzurpatoriai, 
katruos ltmlns Frencli rrpre 
Zeilt lieja A it i joje.

Airiai nenori nei girdėt i apie 
jokiu* Anglijo* *av) valtln* p:i 
*iųly nių*.

DU MILIJONU DOVANŲ 
MIESTUI.

f'rontnn vo* tik vieną |»*nktąją 
didį xav„ kareivių.

Tn* 1nigi ir nefeidžin įmini 
vi*uosv frontuose vienu žygiu 
pii’ivaryti pirmyn arba atsilai
kyti prieš ataka*.

Kita priežastis—tai didi sun- 
kenyliė sudaryti reikalinga* 
stiprias atsarga*.

Pagalimi* dar viena priežas 
Ii* tai Imlšerikam* gyvuo
janti* imninkunias kilnoti *avo 
kareiviu* iš vienų frontų į ki
tus.

Pietinėj llu*ijoj kate* ic<li- 
iiiu* neturi reikšmė* į armijų 
nt*iinetimu* ar pirmyn pusi- 
var.vmiis. Tni yra tik paprasti 
matiebrai. neturintieji nieko 
Itendra *u tikruoju veikimu.

Užtaria žydus. *

Gen. Denikino nrmijo* kadf^ 
ir plačiuoju 

[frantu. Pa vartoju mn skaitlin
ga niitarija.

Ik- kovos frontuose rusų va
dui prisieinu žiūrėti, kas vei- 

T.s’-imi* šitai žiniai truk kiasi tižpakahno*,. frontų. Rei
kia gyventoju* patenkinti, už
tikrinti jiem* lilisVę.

Ii kaip ilgui gen. Denikino

BOLŠEVIKAI SUDEGINĘ 
PRAVOSLAVŲ ARKI 

VYSKUPĄ

Denikmas uždraudė persekioti 
žydus.

Detroit, Mtch.. gr. 25. 
t<> miesto majoras Jame* 
želi* yra milijonierius, 
dieną paskelbta, jog inajora*- 
iiiilijoiiieriii* įvairiom* vie- 
šom* mie*to įstaigom* *kiti.i 
• >

įvairioms 
miesto įstaigom* 

milijonu dolierių.

KALĖDOMIS geresne
DUONA AUSTRAMS

VOKIEČIŲ OFICIERAI 
RI MONARCHIJOS.

NO

St-
< 'fili-
Aną

ANGLIJOS KARALIUS 
SKELBIA PROKLE 

NACIJA

Indijai duodama daugiau 
svės.

*uitų taip 
Kristau* I žgimimo švente |ui-.v<H|įn)a)1. 
sveikinti Šventąjį Tėvą Bene
diktą XV susirinko visi Ryme LieP‘a Prieiti Prie k»«»vių. 
esantieji kardinolai, pitrijar-, Tolinu* laiškuose agentam* 
kai, arkivyskupai ir kiti.

Šventos Kardinolų Kolegijos koniskų kar«-ivįę jr jurininkų 
dekanas, kardinolag Vanutelli, ir pasistengti jų tarpe orguni- 
visų susirinkusių vardu j atsakė 
trunifių kalbą. Palinkėjo šven- 
tąja m Tėvui kuoilgiausių metų 
laimingai valdyti Bažnyčią.

Šventasis Tėvas atsakyda
mas |atžyinėjo. jog pasaulyj 
toflel nėra reikalingos taiko*, 
nes dangei i f. žmonių utšąln ti
kėjime, tolinasi nuo Dievo. Ir 
jei taip ir tolinus sek*, nieko 
gera nebus galimn sulaukti pn- 
snnlyj. Nes Dievas yra visų pa
iniom šnllinis. Bet pažinojimo 
Dievo negali būt tvarkoj Že 
mėje.

šventasis Tėvas paragino 
krikščiuiuškąjt jst.suul) Urėti, 
reikalingą pagelbą nukentėju-

paturiumii ineiti turpan nineri-

zuoti nors kuoniažiausin* ko
munistų kuopeles. Nes toksai 
žygis, sako, yra didžiai svar- 
b||«

Bet daugiau svarbu* daiktas 
tai ta*, sakomu laiške, kud 

Išiandie jau gyvuojnnr as Ame- 
rikoje komunistų kuopa* kuo- 
stiprinu.sini palaikyti, neduoti 
skaldytieji proletarijatui.

Generole platforma

Komunistų pnnijc« 
k

Vienna. gr. 26. Sulig A u 
(rijo* vyriausybės leidimo. Ka
lėdomis visoj Austrijoj leista 
kiekvienam žmogui gauti po 
kepalėlį kiek gėralo-nė* duo
nos. lų. žymaus nuošimčio vi
sokių priemaišų.

šiaip kasdien dalinmmi pa
prastu duona Iteveik netinka
ma valgyti. Teeinu* išbadėję 
žmonės džiaugiasi bile kokio* 
gavę.

Nuo valgymo duonos daug 
žmonių serga. Pakyla visokio*, 
epidemijos.

Berlynas, gr. 24. Aną die
ną ria turėjo skaitlingą *u*i 
rinkimą vokiečių armijų* ir 
knrės laivyno ofirierai. Pa
darė rezoliuciją, kurioje iš
reiškimui troškiniai * ugrų Tinti 
Vokietijai iii < >nn rcl t i ją.

Tarp kitko rezoliucijoje pa 
sakyta:

“Gal w mr*. 1x4 mu*ų anū
kai jausiu laimingi ifinuujo pa 
matę plūstantį - padangėmis 
Prasijos erelį”.

A rneri ■ 
oje platforma turi Imt ta:

1. šalin senatu* ii kongreso 
uita*.

2. buJin kapitaliniai dirbtu
vėm. Tegu gyvuoja darbiniu-

šiems žmonėm*, ypač badau- kų patvarkynuu visose dirb. 
jantiein* vaikam* kniknrin«o
H _ » 3. šalin apekuliatoriai. V 1I 

į maisto ir prekių organizacijos 
PIRKITE KARĖS TAUPY tepariljeka darbininkų ranko- 
MO ĖEMKLELIUS W88).

Paryžius, gr. 26. Generolo I 
Denikino nrmijo* šiandie pa- 
žangiiiojtt abiem *|tarnnis. kuo 
met atsimetė iš Kijevo ir t’ltar 1 
kovo, anot de|M-šų, kokias čia 

i gnvo Kolėako valdžios at»to- 
| va* Maklakov.

Sulig žinią, gen. Ih>nikin<> 
'armijos turi apie IVMIJNNI karei- 
.vii). Butų galima turėti dau
ginu UtHi.tlIKl, kareivių, jei ne 
įniktų reikalingo išrengimo.

Tu* jM»t atstovą* (jis via 
-kaitnsi nmlaisadoiiii*) Mukia [ 
ko\ gavo žinių apie neapsako
mas baisenylH-s. kokia* atlikoI 
bulšf-viktti paėmę Kijevą ir jn*i begalo ilgu 
< ‘luirkovą.

Ptiiiiešaimi. bolševikui nuga 
; labinę Kijevo pravoslavų arki 
vy*ktipą. Tą žmogų gJ Vą siūle- 

1 ginę.
*tn ofivijalii) |»atvirtinimo.

Gen. Denikin 
Charkovą palte*,- 
'stalius. Tvvinus 
įnpMingnti kare* medžiaga, tarp 
kitko ir Amcriko* Raudonojo 
Krv žiati* 'itndeli*.

itplcizdanui- 
dideliu* nuo Į 
vi*gi *u*pėta 'nnnijo. bu* jum ištikimo*, taip 

ilgai ji* kovo* prie* l>o)*rvėHre'~’ 
i Im- jokios atodaira*, kol šitie ne 
bu* utniekinti.

\ irtu* atstovas Maklakov 
l'kelbia. jog gen. Denikina* jia- 
'•kidlh-* naują įsakymų karei* 
Iviam* ir gyventojam* *11 per* 
|*|M*jimu. kad vienį ir kiti ne- 
j |H*rsrkiolų ir nmžpuldiiiėtų 
[žydą.

Visokie >krimidėjtii žydų, 
anot gen. Denikino parėdymo, 
kiioa*ti iau*:a Im* baudžiami.

Iš kitų veršinių tariau viii 
| sužinoma. kad kuomet jo ka- 

iiž.ėmę Kijevą,

Atsimetimo priežastys

Generolo Denikino atstovai 
ria |iei*|iėja pa*aulį. idant vi 
*okio* žinios apie armijų at*i 
metimą Imlų sutinkamo* *ii at 
sargu. Saku, tuose žygim**,- n • 
•amu jokio niio|Hdio.

i Svarbiausia atsimetimo prie- 
7?i*ti*. >aku, lai stokn amuniri- 
jo* ir trukumą* reikalingo iš- 

(’ž rengimo kareiviam*. Geli.Ib-ni
kinas vienu kartu galį* pilnai išeiviai turėjo 
išrengti ir pa«tatyli mušiu : pie li.iHHi žydų pragaišinta.

lai

Londonas, g r. 2.V
[vakar Anglijo* pailniaenta* 
peilratikė savo *e*iją. Ixirdų 
ir žemesniojo Imto atstovų la-n

, Iraiti *tisiiinkime kalbėjo ka 
| ralius. Tuo laiku pn-kelbta
Į karaliaus prokla^micija 
jus reikalu*.

Karalius kallaslaiiias 
tė |h, truputį visų stovį 
poje. Sakė, jog pilnoji

į*u \<»kietija veikiai įvyk*iun- 
ti. Paskui busią padarylo- it 
kitus taiko*.

PnžynM*j«i. jog į Rusiją Ang 
lliju^ ntsiiicšiiiia* pritaikintas 
I prie kitu viešpatijų norų

l'rok leninei joje karalių* fui- 
žatia Indijai didesnį htit>*m 

I savyvuldoje.

I ruii

—

|M»li«- 
Euro- 
taika

VYRIAUSYBĖ SUGRĄŽINS 
GELEŽINKELIUS 
KOMPANIJOMS

Pagalimų visur ir visuomet' 
reikia skleisti idėją, kad dar-, 
bininkai pagrobtų visas ekono
minė* administracijos nuišine-1 
rijas ir kt.

Pasistengti j skutu* sumalti į 
Amerikos Darbo Federaciją.

Svarbu.; dokumentas

Didžiai svarbų* bolševikiški 
dokumentai tie laiškiu. Itašyti 
rusiškai. Nuoraša* |ai.*ių*ti A-(geležinkeliai kompanijoms at 

! mrrikon.
a _ „ .,<■ f t n t, * t. V O V nmvMiri O. % . Avi

!riau.*yla* jrasistengs tune lami
no agentu* išgaudyti ir juos,

*ti Busijon. Tegu jie čia 
prolctarijatui dnrbiojs-.. ,

Tuo tikslu prezidentas paskel 
be proklemaciją.

Washington gr. 36. Prezi- 
drnta> Wil*onas paskelta pro- 
kbmnciją geležinkelių reikale. 
Pruk lemai i joje |Mižymiitui. jog 
lyriansyls* ge!<*£inkrliii* kom- 
pnmjom* p*lmti sugrązm- k*?- 
vo 1 <1.

Sulig prezidento įsakymo.

[gal pa ve«lami tuo jaus sau
sio i dieno*, iiet užtruks pora 
mėnesių, kol kompanija 
nauja susitvarkyk. Ir tu 
kotarpiu 'yriuuybė vis 
ture* dalinę kontrolę.

PIRMO KARTU "SAUSOS" 
ŠVENTĖS.

Pirmu kartu Amerikoje 
ledo* buvo praleista ”«iiu* 
Nėra svaigalų. Nebuvo girdi 
mn bliovimų “lietuviškuose” 
sidiunuoso Xe«imntė niekur 
girtų, kaip tai Imdavo praei
tai* laikai*. Kalėdų švente pra
leista ramiai, gražiai, tai gi ir 
laimingai. Nebuvo nei mušti 
nių, nei Įteštymų. Tad ir | 
rijai buvo milžinu užsiėmimo. į 
siundė militicipaliuose teis- 
jiiUo* • iiėrn nei pu**-- tiek dar
iai.

i Daugeli* šaukia, jog čia nė 1 
, rti lai*vė«, jei neleidžiama žmo- 
[gili vartoti svaigalu*.

Bet daugeli* saku, jog tai I

Kr
ui.’

kinu np'ireiškimti. Kalėjimo 
valdininkui tegu kitokiai* ke
lini. |m*|iio *au duoną.

šiandie paminėtam kalėji
me yni vo* keli kaliniai, katrie 
atlieka bausmę už m-palniky- 
mą -nvo šeimynų. Pernini ši
tuo laiku ir visais kitai* metais 
tokiu lmv„ šimtai. Ne* jų už
darbiu* prarydavo saliumil, gi 
namiškiams nebuvo už. ką pir
kti duonos.

šįmet ktir-kn* žmonės skait- 
linginu lunke ir bažnyčia*. 
Praeityj daugeliui net pasiute) 
*ti nebuvo laiko.

Visi t m iltie pasidžiaugt i 1 
“sniisąjn” gadyne ir palink* 
ti. kad taip pasiliktų vi*uome

ANGLAI UŽĖMĖ BAKU IR 
BATUM

Praeitą pnva*arį prezidentą* 
Wil*<inn* Imvo pa*iųlęs kori 
gresui geležinkeliu* *ttgrąžin 
ti ligi sausio I d.

Ir kongresu* vos tik pustam-
mis dienomis juisitarė apie tąl 
klntiMiiią. Tįs iau* nieko galu-'pnbd’U'Hta gadjiie, |»n- 

. * > Im* , 4 a, ta ta K , 1 • •* . 1 e a .1 . t E. _
tina nemitartn. Ne* u.......
sprendžia vienaip, gi žerneany- 
sis butą* kitaip. Statomi viso
kie keblumai.

Tad prezidentui 
tarti savo žo«1į. N<

scimtit* i' Neleidžia
i žmonėm- nuodintie*. prarasti I 
protas, niekais praleisti *avo| 
uždari’ •«.

Faktai geriausia ptdiųtlijn 
apie laimingą gad.vnę, jei (’lii- 

..vagoje žinoma* kalėjimą* I 
>.įBridewell kaskarta* vi* |ah-1 

įau> tužtėja. Skun<lžia*i kalėji-Į 
mo viršininkai, knd jų didžiu-Į 
mn neteksią užsiėmimų, jei 

iukrlieriai. Ne* jie nore- 'svaigalų prohibicijn galutinai 
Im* įvesta

Reiki* tik jmsidžiaagti to

ir prisiėjo 
ta* reika-i 

h liga visuomenes ger«>v«>i. V y I 

nausybi- kontroliumb.iiui gete-. 
žinkrliu* |>anršė dideliu.-*- nuo • 
stotine.

Tuo bus labai nepntcnkintL 
t O 
kud vyril

ii Mivn rankų

Londonas gr. 25. - Anglų 
kariimnu-nė išnaujo užetnė Ba
ku ir Butam *u tikslu apsau
goti Kaukazo apskritį nuo 
turkų termjimų. /

pB« 
pi- ,

Paryžiui gr. 25. — Čia 
skelbta, jog mirė žinonum 
janista.* ir konųiozitoriui 
Ix>ui« Josepb Diemer.

%

GRUODŽIO 26. 19*

Chicago. — fti 
gražu* ore 
temper'
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POPEZIL'S.
P do Geteho ražu*

-41?: 
i 422- 
ruu Di 
HV s»ll

492* A

Hv Bonifara* I 411*—422: Av <Vte*tiua, 
; i*v. Šiksiu* iii 432*■ 440; šv. Leo- 
• 440 461; šv. Ililariju* 461—468 
riu* 468—483; Av. Feliksas ll 483 ■

I 492 - 496: Av. Anastazui)’

ATSIŠAUKIMAS

(»<

M «* Į e
> i n

•’kJO; šv Buuitaca* 11 33U--'

AUGtTAI OIRBIAMĄJAI
TAUT08 FONDO“
VALDYBAI AME

RIKOJE.
s rali

cv. v Ai*r.
R® rtA u** ••••** »»»••»•

Pnaumerals ttiokssl Ūki 
k*a Ukaltoa nae OHrUnio 
•«o Mauni M«*y Norai psetaalM’ 
•dr«a* «M*4a reiki* prot^aU ir —■» 
Mm** Plaual rseisuia Mt^U llprr- 
ksc: Irse;, ar ««*.-«• "Mi»r Or- 
•♦r" arba MoAant plaišu* | nt»- 
iruoca Uiiką

“Dramai" Publishing Co.

Turėtų būt atlygin 
ta Lietuvai.

Telegramos mums sako, jog 
vokierių-rusų kariuomene pa
galiau.- apleido Lietuvą. Ta*

18M w. 4M k. Cbicu., Ui. | “T*

Jauny Senumas.

1‘irrn tri»l«-šimties nr ketu-i 
riasdeėimti*- metų lietuviai1 
dalinosi į dvi nelygi dali. Ma 
zas. dažnio u *i:n jaunųjų, skal
sins sakė, kad Kiuriai turi 

ri>^.^njh-ti ir vartoti lie 
”ų kailių; o didi*, y(nir ue- 

.niųją. žmonių skan iu* 
brangino lenką kalbą, luiikn* 
>r gyvenimas (atrodė, <nd jau
nąją buro gąrai 
kalbėta Šiandien Lietuva jna 
nepriguliAingu rv«Į»ublika

Bet senąją ir jausliųjų I 
skirtbmn* neišnyko (atsaulyj** 
nei Liet u roję, tik dabar ta* 

skirtumą* 
tą dalykų, ne* dabar jau vid 

■erti ir

tuvių kalbą ir gerbia ir 
ja.

Dabar yra reikalu* padirbė
ti Liutuvo* reikalam* !»,. vilties 
gauti algą užtatai. Dirbant 

jTeikia veikti iš vien su kitai* i 
t.stuiaiimis, kurių būda* inuin- 
ipatinkn arba ir uejmtinku. 
Jnmii žmonės aagštą ir gražų 
Lietino* reikalą moka pasta-

priežiūroje. Paskutine* tos ka 
rinomenes gaujos išsikraustė 
iš Lietuvos gruodžio 14.

Iš Rygos pranerta, kad vo- 
kieėiai-ntMii pinn aplėksiant 
Ličiui ų ją kuisiai upipleae. 
Pagrot* viską, ka* tik jiakliu- 

'vo kareiviam* po ranka. Vis 
' ką sunaikino, kas tik buvo nai- 
teiktina. Patys gyventojai la- 

i Imii daug nukentėjo nu., tą 
Į gaujų žiauriau* aprigjimo.

Talkininką misija, sakoma, 
j žinojusi ir mačiusi tuos vokie
ti ą-Tusy prajovus Lietuvoje. 

*7'Bet neturėjusi jėgų jmtvarky* 

ti tuus nedorėlius.

Aktualės karės imtu vokie
čių in-nisy armijos baisiai bu
vo nuteriojtisios vi*ą Lietuvą. 
Gi šiandie atlikta dnug didės 

Ina* baisenybės.

Pakyla klausima*, argi Vo
kietija neturėtų atlyginti Lic- 

mintvta ir «»“<•*«»>•**
Jei \ <>klelija yni pnverstn 

įduoti atlyginimus kitom* ša
linis, tai kodėl to |iatie* ne 
galėtų padaryti su Lietuva?

Aiandie tą

1*4 -.L. H a. . -_______
gyveno *u Jw»m ir tuouii laiku jau buvo se-.ū.<2; Av. Jonae 11 .VU—Bv. Agafieta.* MR-** 
nas. Kiek gi laiko J*» gyveno |k> Kristaus mi- 536: Av. Kilverius 536—538; Av. Vigilijų* 538 
rimo? Popeliu* tapo išrinkta* 539 metai*. 555.
Tiek tuetų Petrą* negyvenu jm» Kristaus m ir Sunku suprasti, ka* Tnmistai nazvuguvu, 
ties. Buk pirma* popriiu* tapo išrinkta tik 539 nie-

2. l*o|>ežius remiasi V. Jėzau* žodžiai*, kur tai* Dar »nnkiau yra su|>rasti. kaip Tahiista 
buvo aiškinta Mat. 16, 16 kaip Putra* pn|>aži galejei tikėti tokia nesąmone. Nejaugi Taiumta 
nu Jėzų Gyvojo Ihevo Sunum. Ka* pripažino nebūtai girdėję* apie tokiu* didžiu* šventnu 
(>o|*ežią Kristau* įjwdimu? Kristų* ir Petras *iu* ir popelius kaip Klemensas Pirmasis bu- 
jau buvo nukryžiuoti, kada pirma* |mpežiu* vę* Av. Petro mokintini*, kaip mokslinga* Da 
tapo išrinktas. maža*, kurio eilėmis iki šiol žinovai gerini.

X Turtinga* jaunikaiti*, priėję* prie Kris- kaip U-oruis Didysis, kuri* Ryuią apgynė nuo 
taus tarė: “Aš noriu 1av« sekti.” Kristų* at-gunų vado Atilrii? Galima duoti* apdumti 
sakė: "Parduok *av, 
liam*. ” Jaunikaitis 
tarė n»nlrinti"is»n “i .Trr”” v  ................ r i <•
reiU per ailalo* aus), negu didzturriui (eiti (il'auiista galėtum |inklausti ar nieko nežino apie 

nei vieną iš jų ta*, kuri* Tnmistai įkalbėjo. 
I-ap<-s turi savo urvų, paukš- buk pirmas (toja-žiu* yru rinkta* .V»9 metais.

2 Popelius Knstaus vietininkas
Taiai*ta .-kaitri Av. Mnleušo 16 perskyrimą 

ir Dėtą eilutę, bet neperskaitei iki galui. Valei 
: “Nesivadmkilr tėvu ilva- tadm tenai, kad Av. Petras pripažino V. Jėzų 
Dievą*, kuri* yra danguje.Gyvojo Dievo Sunum, o neradai, ką V. Jezu* 

Tuomtarpu popežius vndinn- atsake Av. Petrui. Jug to a|aištalu vardu* iš nu 
lai- buvo Simana*. V. Jezu* jam tarė:

Atilės? Galima duoti* apdumti 
o turtą, iš<lalink pavargė-Įir klaitią segantiems. tik reikia žiūrėti, 
nulindo. Jėzus (Mižiurėję* kad ta klaida \*butų perdaug uežmoniška. Tv-

vokiečių-rusų U»UJV, |IM 'MUMS! B«*'*
• susidaro jau ant ki- '•4.U' •vn‘ l^’-'n.’. S-b-

Gerinamieji! 
priespaudai beriflšp*- 
prie* karą Lietuvoje

neprietelių, kita statyti. Mum* 
reikia pradžiai pagelboe.

Vieni savo pajiegoim palikti, 
žinoma, dirbsimo. Bet dabar 
sulaukta pagelba y patingiu 
butą manų brangi ir minėti
na. Toliau*, mes tikimės, pa
tys suorganizavę savo visuo
menę gauti tiek auką, kad vi
siems. darbams išteksime. Ne*

Dievo karalystę.” (Morkus 10, 25).
Kristus sakė: ”1 

ėiai turi lizdą. o žmogau* Sunu* neturi kur 
galvos priglausti.” Tuomtarpu popeliu* tari 
keliohką siuitą kambarių ir gyvena geriau ne 
gu koki* monarka*.

4. V. Jezu* ■■k* 
-išku. nes viena* 1 
yra dvasiška*.” 
si net šventu tėvu, ir da neklaidinga* hm- buvo Simana*. V Jėzus jam tarė: “Ijii-

Jug Evangelija senai jau skelbia: Ka* čia ninga* ėsi Simonai. Jono *unau? Ne kana* ir 
bu* (Ntaugštia'as. ta* bus (*h*mintas. o kas kraujas taa tą apreiškė, bet mano dangiškasis 
bus (Hižemintas. ta. bu* paaugsi intas.” 
budu man keistai išrodo, jog ka* metai Evan- iiol 
gelija skelbia vienaip. o damai

Meldžiu paaiškinti apie tuo* 
dienraštį “Draugą”.

kitaip. 
«iaigtu* |M*r

Jos Geuhas

Augš tai
Rusų 

taujant 
kaip politini*, taip ir kultu- Į 

rini» lietuvių gyvenimą* buvo 
ru*ų iridžio* slegiama*. Su>-| 
ku buvo politinei partijai pa- ■ 
sirodyti viešumoje, o musą 
kultūrinė* įstaigos — įvairiu* musų sumanymu tik tie darbai 
draugijos, tegulėjo veikti ka*' te-yra pastovus, kurie pačios 
*au. ne* rusų valdžia kuolą j visuomenės pajiegomi* yra sa

kiausiai bijojo lietuvių didės- į 
ni » *u* *pi« t i., v ienas bsdM

raganaus ru*ų |>uii<iai, il
gu* metu* Lietuvą surakinę 
laikę, nukrito ir jau 1917 me-. 
tai* per pirmąją Lietuvos kon 
ferrnciją. jos katalikiškoji vi 
- uotnrnė. bu i uri ikišiol pakn • 
ku.% *u*iburia j vieną (mlitinę 
organizaciją Lietuiių Krik- 
ščionių — Demokratų partiją. 
Partijos tikslą* itb. suglaudus 

Į katalikų visuomenę į vieną 

politini kūną, iškovoti Uetu- 
įio* nepaklausomą valstybę ir 
I sutvarkyti ją krikščionybė* 
bei denioknitybt** (amatai* 
darbo žmonių gerovei, 

j Ilgainiui Lietuvos 

mani <l*rl»ui varyti.
"Lietuvių Katalikų veikimo 

, Centrą*.” i kur] inema n*ų or
ganizacijų atstovai, kaip an
tai: “Haulė*”, “Ryto”, “Ži
buriu”. "Blaivybės”. ‘•Pava
sarininką.” “Ateitininkų”. 

(“Katalikių Moterą.” “Av. Ka- 
jzimiero Dlraugijo*“, "Vkinin- 

Sąjunp»”, “žagrė*”. 
Darbininką”,

I.” ”«y- 
” “Tretinin- 

“žaibo Bendrovė*”, 
vės“ ir t. t.

Katalikai veikia kaip per 
politines, taiji ir kultūrine* sa
vo organizacija*: gaivindami, 
stiprindami ja* ir 
jomą įsigyventi.

iuetuvo* katalikų 
rijo*. *ugebėju*ios 
Rusijos jungą, nen u puolusio* 
dvasia esant negirdėtai vokie- 

Irių priespaudni. išėjusios per

galėtojomis iš kamavimą ir 
persekiojimų bolševikų, stoju 
stipria koja į Uetuvo* staty
me darbą ir ridamo* tvirtu 
žingsniu prie Lietuvos nepri
klausomybės. rūpinasi sudary
ti tvirtą pamatų Lietuvai su- 
sipraturio*. gerai organizuo
to, katalikų ii*uomene« a*- 
menyjr.

Visa eilė (tartijos ir kultūri
nių (staigų: katalikų veikėjų, 
moterų, darbininkų. Av. Zito* 
Tarnaičių, pavasarininkų, su
važiavimų. knnferenrijų. k<>o- 
gre*ų parode neįprastą ka
talikų vienybę ir pasitikėjimų 
vieni kitais, fiolitiką varyti 
užleisdami jiolifieei ergssiza- 
cijai. kultūrinei gi įstaigai pa
likdami gyvu* doriniu*, kul
tūrinių* ir ekonominio* šalies 
reikalus.

Dirbama ir dirbti norima iš
širdies. Tik 
naikintiems. 
Mušk y tiem*, 
imtiem* lenkt, 
kcdėakininkų. 
aavoini* mati 
^otnite nu<lirbti 
kurio akivsisd*

•VU/; 
\afHvisuomenės pajiegomis yra tū

li išryti ir jo* gyvumu remiasi.

Dabar viatik išdrįstame Ju- 
*y, Biubui, piiLBjli puuuuua, 
nes mes dar nesuskubome tiek 

Į susiorganizuoti, kiek iš musų 

gyvenimas reikalauja aukų.
Musų darbas — tai platu* 

(Militinia, vuruonum&i*. kultū
rinis ir ekonomini* darbas. 
lė*šų mums reikia labai daug. 
■Me* tikimės, kad Jus. Broliai, 
taip gyvai iiuantieji į širdį vi
sos Lietuvo* reikalu*, neat- 
•kmkymt* duoti tiek, kiek ga
lėsite. Kelio* dešimtys arba 
net kelioliką tūkstančių dolie- 
rių. jau butų didelė mum* (in
gei ha. Nle* gal įstengtume vi
sa* Centram* priklausančia* 
organizacijas tiek sušelpti, kad 
jo* galėtų atgyti po karo, stip
riai atsistoti ir toliau jau savo 
pajėgomis veikti.

Ypatingo* ir nepaprasto* 
reikšmės Lietuvoje šiandie j gi
ja Lietuvių Krikščionių Demo 
kratų partija: rinkimai į Stei
giamąjį Seimą jau už dritjų- 

jtrijų menesių. Kiekviena par- 
Įtija stengiasi suvartoti visą, 

i kad tik didesnį savo atstovų 
i skaitlių jį pravedu*. Visiem* 
įtik aišku, kokio* atvaizdo* bu* 
Steigiamasis Seimą*, tokio* iš
raišku* liksi* kaip užsienio ly
giai ir viiiaus Uet u vos poli- 
tika. K r.-Demokratai irgi ruo
šiasi į darbą ir pasitikėdami 
Jūsų. Broliai Amerikiečiai, 
(«*pirtim. savo organizuota 
(■ajiega tikisi laius-mą.

Pasitikėdami Jūsų nuolati
niu ypač gi šiam momentai 
gilinu prielankumu, siunčiame 
vioų musų organizaciją vardu 
kuoširdingiausiu* pasveikini 
mm ir Dievu malonią linkėji 
m u*.
Ijat. Kr.-D.-kratų Pirm.

A. Stulginskis, 
Kat. \ Centro Pirm.

Kun. J. Vailokaitis, 
Reikalą Vedėja*.

Kun. J. Vyšniauskas, 
Lietuva. Kauna*

Alėja 31. 
Spalio 31 d.. 1919 m.

Tokiu T--va*. Ir aš sakau taa: tu vi uola, o ant to* 
Įo* aš pastatysiu mano Bažnyčią.” (Mat. 

16. 16—18.). Toliau jau tinome ka- (atsakyta, 
lola gn-kiškai vadinasi petra, <i«*lto ir u|mš 

falas nu<> to laiko jau nebuvo vadinama* Si- 
■narni. tik Petrą. Jeigu Tamista tą a|ML*talą va
lini Petru, ne Si manu, ir žinai ką darai, tai tu 
ri žinoti taip-gi ką V. Jėzus jam atsakė už 
If.ei ybr* pripažinimą.

Tomistą klausi: “Kas pripažino popelių 
lKn*tau* įpėdinio?” Atsakymas: niekas nieką 
<la nevadino popržių Kristaus j 1 m vi, liet 
yra tiesa, knd (>opežiu* yra Kristaus virtum 
ka- Kas kita yra įpėdinis, kas kita yra virti 
ninkas.

j|»ėdiniu vadinasi tas. kas karaliui uiiru*

kulturi- 
suMiiari-

Atsakymas

Per*(Hiu*ditidiiiiias Tamistus raštą | “Drau-j 
gą” (iriik-jaii numariu*. kad lengviau hutų su i 
sekti prie kokio* užmetimo dalies pritinka ut , 
sakymo <lali*. ne* ir atsakymus taip-gi pažy < 
miu numariai*.

1. Nuo kada pirmasis popeSaui

Hv. Petras |mt* buvo pirmutini* |*o|M*žiu*.
I V. Jėzus jam žailejo valdžią ant visu* Balny Lani|m karalium. įstodainn* j jo pėdas ant sos 
įėto*. kuomet tafv "Tu esi Uola, o ant tos nolo-'tn Tnip princas Alberta* Edvardu* yru Jur 
Aš pu*taiyaiu mano Bažnyčią ir pragaro var-‘gio Penktojo įpėdinis, ne* Jurgiui mirų* Al- 
tai ne|M*rgalė* jo*. Ir tau <luo*iu «iangaus kara hertas-Edvarda* t*p* Anglijos karalinm. Kris- 
lyste* raktu*. Ką suriši ant žeme, bu* surišta* tu* atsikėlė iš numirusią ir nemirs nieknda 
danguje; ką («iiuu*i aut žemes bus paliuusuo Todėl nieku* neguli liuli Kristau* nusiimu, 
ta* danguje.” (Mat. 16. 16-18).

Neklaidingumą V. Jezu* jiažailėjo Av. 
rui, kuomet tarė: "Stniunni. Šimėnai, štai vel
niu* griebiu ju* niekoti kaip kviečius, o aš mel 

Gižiau Tėvą, kad nesusilpnėtą tavo tikėjimas 
Ir tu <t atvifręžęs stiprink savo brolius“ 

i (Lue. 22, 31).
Ir žadėtąją valdžią ir ža<iėląj| neklaidingu pranokėjai yra gyvi. Pranokėjam* įnirus įsto- 

mą V. Jezu* Av. Petrui įteikė jam atsikėlę* iš jurieji jų vieto*na įpėdiniai turi lygiai tą pa 
' numirusių, kuomet ant ežero kranto tris kartu*1 «ą valdžią ir gnlybę kaip ir pranokėjai. Kol 
’ užklausę* Petro “Ar myli manę”, 
|pat virtinanėiu* atsakymu* ir tari*: 
mano avinėliu*.”, “Ganyk mano
(Jun. 21, 13-17). ... __

Av. Petrą* ta|»o prikalta* prie kryžiaus Ry- gyvo* galvos ir turi to* valdžios tiek, kiek 
me 67 metai* |a> V. .' xau* užgimimo. Tai* (>a įgaliotoju* suteikia. Taip V ornnruv-Daškov tū
riai* metais tapo /rinkta* Av. IJnus. kuris jm> tėjo valdžią ant Kaukazo j»rir Nikalojau* II 
pežiavu apie dvyliką Hadų. |h> ju buvo Av. A gyvo* galvos, bet tą valdžią grafa* turėjo tik- 
uaklela* apie vienuuliką metų. !•' metai* tapetui Kaukazo žetnrse, o nrturijo visai vahižiu* 

' išrinkta- Av. Klemwi*as Pirmasis. Tu* tajo nu- nri Siberijoje nei Lietuve/*, nor* ir Biberija *u 
Į -knmiinta* 99 metai*. Nuo 99 iki 1<C metų buvo IJetuva buvo tuomet |io Nikalojau* valdžia.
Av. Evaririu
prie 
ta»:
116

i Lk»-
154- 
ju*

I pyrina*
I Av. I r lamu* 1 
|2*‘5: Ai. Anirra
25i»;

1251 —

II 257
likta*
Av Kajų* 283 
Av.

ikų . v
|“Krikščionių
"Av. Zitos Tarnaičių, 
voju Našaučiau*, 
k*."
"kaltinio B

Iriaujasi jie ten *u augščiau 
v aldminka]* 
vokiečių vy

Jsiai* viriieriai* 
'Tu- n-flkia. kad 

|riau*yh* yra tikra Ldctuvo* 
| npiplėšimo <lalininkė. Tių, la 
Įhjau. kad ir to* gnujo* Lie

tuvoj,. buvo palaikomo* ir ap
mokamo* tos na-’i u* vokiečių 
vyriausybė*.

Atlyginimu klausima* yra la 
hai svarbus. Tą klausimą vh*- 

išiimon turėtų pakelti kaip |mi- 
iti Lietum* vyriavsybė, taip 

Maukiau už «vu a*me„, Uoto>

niu« patogumu*, kaip ]>a*taty- 
davo (linu 40 metų ~ ~“
;juiH><»* apgynimą pinmrje Darbininkų Vadas, 
•av*’ uždavinių eilėje. Senieji - —-

abm savo rimpalija* ir anti-i Aimtaa tūkstančių darbinio- 
aitja-. *avo *urumbėju*iu* kų. »tatunčių trioba* per visą 
>ročin* dabar *tato augm-iau ra*arą 1911? m. (‘hiragoje m*- 
ž geiknln dirbti tėvyne* «lnr- j dirlsi ir uhookeaėio argam. 

>ą išvirt. \r*rmii ir Nror Yorke liudu
Fizijolugijo- ir patuiugijo* '<* taip pat. gal dar ir blo

giau. Ten btolav,, kartai* l<ž>
I5i> 

tOJF 
Imti

(lt TttH*.
Dabar 
šilui < 
.u

juani, lįenokio
kitokiu budo xtnoiM>* lie*

varta

r mujutu*:>ju* ir (tab’loi: ij<” 
mokslai žino orpupra-tų airi 
tikimų, kad kelių ar keiiuliko* į kartai* 
•etą voikati* turi aiuii iaukš Į laiku. 
\inSj h’* **no žmogau* veidu s*
* M*D 1111lai TtKltvlM'V 1

.Aidina*i *enutno ligų. Diorio* 
Vytyje j> kurira* tankiau pa«i-|«h 
taiko negu kunuo*e. Ir tau-Į*u«iaro

*io Lietuvos nlgiiiiiiiiu iai-|ce|. t.
• buvo <laug jaunų _
L —X, *- - • • 1 :: r i« o***‘**wu>4M iruaų kalioj i•' 
kultūrą, ir uiųs dienose y.Į'iell. Nn- 

laug jaunų savo a*mmi 
suiulkne-na* *tataDčių * 

4i už reikalu |«diri*4i
•ė* reikalam* 
Ai-*teis-tina, kad 

,«» virsta egoistu, o tą
QUn V!•

l*Ag»to purvinai- *kudt 
išvilktai* iš veikėjo *ą 
'**khito«. Surumlu'juMem

n»

n

l

Vietininku vadinasi augštn* raldininka*. I 
Pet turinti* karaliau* valdžių* įgaliojimus kokioje! 

n»rs jo (irovincijoje. Taip lordas Frencb yra i 
Angliju* karaliau* vietininką* Irlandijoje. Taip' 
l«t prieš karę grafa* Vorvncov-Daškov buvo; 
Rusijos caru Nikalujau* II vietininku Kaukaze.* 

įpėdiniai neturi nei kokio* raidžios, kol ją!

gavo tris Taftai* prezuientavo, jo įpėdini* Wtl*ona* oe 
“Ganyk turėjo valdžios. Taftai |M*itrauku* Wil*ona* 
avele*.” gavo visą savo pranokėjo vaidilą.

Vietininkai turi valdžią prie *avo įgaliotojų

padėdami

organiza- 
nusimesti

O

MmkŲ tii<» pačiu 
pnriujt* ih atnufi*** 
m ruiiiiii ir laivu

r New Yuricr 
dvi sąjungos 
Building Trade Coui.• 
y. Statymu Pramonė* 

m*.[Tarybą. Tu* tarybos pirmi* 

Hobert P. itrm-
no 1916 m. jis taip gi 

i»**ia reikalu* virtine* N. 145i> 
Ihulidžių Brolijo* ku<»|>o*. tu- 

•UUII narių.
t<>

keturia*- 
(uni>- f

••

(•

Vietininkų gali būti daug tuo prn'iu laiku, 
karalius vieną vietininką turi 
Kanadoje, trečią Epigte. ketvir- 

, penktą pietų Afrikoje, šeštą Au»-

s. <*Sa luiduodaine |M»j>ežių sąrašą 
l<> (triilėdami išrinkimo ir mirtie* nu* Taip Anglijo* 
Aiek*andru* I 11*7-116; Av. Sikstu* 1 Airijoje, kitą I 

Tcle.*fiiia* 125— 136. Av. Higitui* tų Indijoj* 
Piju* I 1-pi—134; Av. Aniketa* tralijoje.
Motera* |65-»174: Av. Eleuteri- {pėdintų gali būti daug, bet m- tuo (Mirtų lai- 

; Av. Z**- k u, q viena* po kitam. Dvidešimt Mi Amenko, 
I 217 — 222; prvfttdentai y ra pirmojo prezidento Jurgiu 

VVasliingtono ((rudiniai. (Gr. ('leveland du 
kart **,j,sgn-':sn: įpčiBsiii uaugvii* kitų
buvo pogrvi'iam |n> du ketunueriu.)

Vietininku* lotyniškai vauinaai vicarius o 
ĮĮihlini* lotyniškai sakori ruoceMor 

77*- -2B3; Einant vietininko ir įpėdinio skirtumą ieug- 
—304: va nuprasti, kad |>opežiai yra Kristau.* vieti- 
> 3!<l; ninkai. m** i* Kristau* turi gav^di<l«*lę ir aug 

*tą valdžią. 1*4 Kristus tebėra gyva*, ir Jis 
I Xt7— 352;turi įlaugiau raidžios negu popelius. Popeliai 
I 566—3M: i* Kristau* gavo visą valdžią ant žemės, be* 

uju* i ido- Kristus pu savu valdžia turi nr vieną i»-mę. 
Zosima* 417' tlfauginu bu*.).

vard
Av. j

- 125;Av. 
-1*0; Av.

165: Av. 
174-189;

198—

foraa 123—136. Av. llignui* <ų Indijoj 
—134; Av.

lts»—*174; A v. 
Av. Viktoras -198 
217; Av. Kalikstas

—230; Av. poni i Janas £kf— 
EIS— 2»i • Av FnHjtma* 236

Av. Komelių* 251—253; Av. Lucijus I 
54: Av. K(r|>onš* I 234—i*": Ar. Sikstu* 
- 238; Av. Dijonvza* 239 268; Av. Fe 
I Jti!?—274; Av. Entirhijona* 273—283:

- 296; Av. Marcelina* 296- 
Marrela* I 308— :uri; Ar. Euzebijų* 

Av. Melrliiadi* 311—314: Av. Silvestrą* I 314 
335: Av. Morkų* 
A v. L i henju* X’cJ 
Av. Siririju* 384 
9*1: Ai. Inurrnta
■ ——

NEBUS TAIKOS LIGI NAU 
JŲ METŲ

Paryžius, gr. 24. Sumai* 
bima* ratifikuoto* taiku* su- 
tartie* au Vokietija nebus ga
limas ligi pabaigos šių metą, 
anot tvirtinimą prancūzų ofi 
< įjalese sferose. «

Aitą opinija išreikšta vakar 
t no ja u s po to. kuomet vokiečių ' 
atstovybės pirmininkas prane
šė, jog jis su talkininką atsa 
kyniu j pastarąją vokiečrą no
tą tuojau* ilkejiaująt Berly
nan. Reikaiinga. sako, kad 
talkininką atsakymą aptartu 

Į pati

I r llirlti* 
Nuo 
II ve 
jungi
H i Ei K i

HM** 
avo 
kili

laiko. kai|> p. Brin- 
*tatymu darbininkų 
Xr» Yurke, tų dar- 

Jlftkllo J*l 
|VVko lie 

• lėlio, kad 
i* žino, ka 

kaUuVli
..ft. ...

>u

Ji 
uo ji

it

I*’

jie jmt 
negu ki

darbininkų or

karo baisiai 
dar šiandien 

ne* <lalinai 
| ir ru*y-voki«čią 

sunku ištekėti 
rnjabmi* pa,’’** 

tasai darbo*, 
j* atsistojo vi-

Mi
li
ui-

iriausi

VOKIEČIAI ATSTOVAI FA 
SILIKSL* PARYŽIUJE

tai jau i ra Vi > a

y

rkraiiškoi*- tua

tik kotu- ,wa> |Mh

aniiiu

ėją atstovai, karių keli norvjc 
keliauti4B»rlynan su t ai kiniu 

ką atsjikvmu. aim*?wš “*•. 
o, lietuvių BDaprmdimą Paailikaią Pnry 
ęyvybę ir.lžfcje. Tad gal ir taiku* *utar

I ratrnkavana* veikiau
M*• gi tik ' yka. B

f
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Audroje žaislo vilnims.
l’žia, kriokia. ky<« bangus. 
Mėtosi tuščiai visur.
Tarsi kokie kalnai rangos.
Klausi; “Kur jie bi*ga!~Kur 

Nors luotelis keliauninko.
It koks šapas bangose; 
Išsigelbėti jam vjko. 
Hadus draugą varguose.

Patyrimo tvirtą ranką
Alai čia, sako, imk, brolau!
Nes gabumų man pakanka. 
Kad duoti pagelbą tau. 

Pasaulinėj* baisioj’ audroj* 
IMaukia laivas mus buities.
Mums bestrectiief varge. HnNkČ’ 
uas iipgm* imi* nuo uurUes!

Kuomet sielai rengia mirtį. 
Sugedimo gaivaini;
Nepaduok jiems laivo irti. 
I>*ngę* verksi penčiai.

PrtfMt.

SKIRTUMAS TARP LIETU 
VIŲ KATALIKIŠKŲ IR VIE 

SŲJŲ MOKYKLŲ.

Vaidevuus

Vakacijų Užrašai
P’.ttiburgh aa

(Tąsa.).
Apie 6000 viiMikių fabrikarijo* 
įstaigą, kurio* taadasi šiam* 
mieste, duoda fiaiiuito spręsti, 
kad ji* yra diilžiai praiuonin i 
ga*. gyvas. Visokn* elektrini 
nė* mašinerijos, lokomotyvai, 
garinės mašinos, pečiai, stik-! 
ln*. plytų*, kamščiai, bronzi-1 

niai daiktai ir tt. Pitt*burghe 
yra fnbrikuojama. Didelė pirk- 
lyta ir pramonė yra daroma 
tni)*gi medžiu, karį čia atga- 
tana ar išgabena viriai jauni- 
lietomis upėmis. Pramonės 
transakcijų metinė suma siekia 
tome nue*te ligi keturių mili
jardų dolierių.

Pittabnrghe skaitoma apie 
400 visokio tikėjimo bažnyčių. 
Katalikai savo skaičiumi turi 
užėmę junnąją vietą. Jie turi 
liaują kat<*drą. konsekruotą, 
eash pinigai* pastatytą, kuri 
matyt, sjirendžiant j*agal me- 
degu* ktaybv* ir strakt liros. Iė. 
šav<» keletą milijonų dolierių.

Nei vienas keliaumnikas, 
lankydama* Pittsburgbo mie
stą, negali aplenkti neatlaukęs 
Caniegie labrary and Museum. 
Tokios gražio* Įstaigos mes 
Chicagoje neturime. Tam ru- 
iuui su visais įtaisymai* Car- 
ncgii' išleido netoli 10,000,(MM) 
dol. ir dovanojo Pittsburgbo 
miestui. Milžiniškos struktū
ros vidus išjamštas brangiau 

*aiu marmuru, sknljitur*** t va 
rizaais, genijaliais dailininkų 
paveikslais.

Miesto pirklybininme centre 
įlaugybė augstų namų, taip va- 
dianmųjų sky-ecraperių. Žmo
nių kaip skruzdžių. Bet sąly
gos sveikatingumai prasto*: 
perdaug durnų ir dulkių, kitan 
ėiųjų iš kaminą milžiniškųjų

Baigdama* miesto otaerva- 
ciją sudėjau vizitą gerb. kun. 
Balkaičiui. Pittsbargho lietu
vių pijanirriui. i*v. Kazimiero 
parapijos klebonui. Graži tat 
nyėia. kietam ja, mokykla liu
dija. jog kieta no daug veikta 
savo tautiečių laimi ..

T5 ?ia gerieji draugai palydė
jo maiM- iki PmnsyIvanui sto
ties, kur srdaa trankmin toli- 
mrsnei kelionei Pennsylvamjo* 
geležinkelio linija. Tai buvo va- 
Imtt* 9 JO Ūme. suj
naktį mu !rti|»u<i <a!riau ai-

klaida. Tik Nes Yorką pama
čius tikrai galima spręsti ka* 
yra ši šalis, kaip ji yra turtin
ga. kaip augštai čia stovi pra 
monė ir žmonių kultūra.

Daugybė asmenų nėra matę 
to įstabaus visokiu žvilgsniu 
miesto. Jis guli ant kranto 
Bodami ir North upių, taip-gi 
ant Atiantiko vandenyno ir 
Long Island įtakos pakraščių, 
turėdamas užėmęs apie 400 
ketv. mylių žemės plotą. Savo 
padėjimo tai didžiausia* uos
tas netik Amerikoj, bet ir visa
me jamaulyje.

Mntydninas New Yorką jau 
ti save didesniu, galingesniu. 
Jauti žmogaus proto galybę, 
jo išmintį. Kaip kurie pranaša
vo, kad Naujasis Pasauli* bus 
mokytoju senai Europai. Pra
našavimas pildosi. Amerika iš
lošė Didžiąją Karę. Prieš ją 
nulenkė galvą Europos galin
gosios viešpatijos. šiandie du 
trečdaliu visos žemė# aukso 
tun Suv. Valstijos, reiškia, du 
trečdaliu risajiasaulinė* galy
bės randasi šioj šalyj.

Ne*' Yorkn* yra pavyzdžiu 
amerikiečių ypatingo gabumo 
vedime ka.«dietiinių žmogau* 
gyvenimu reikalų prie tobuly
bės. Kaip bitės susispietė į pa- 
togų punktą. Pasidarė ankšta, 
liet jie panaudojo savo dvasi
nes jiegas klįučių prašalini- 
muL Sulyginamai mažą žemės 
plotą užimdama*. miestas 
įstengė aaria sutalpinti apie 6 
milijonus žmonių. Ir visiems 
visko pakaktinai, ir visi leng
vai praeina: ten nėra komuni
kacijoj Ištvarkęs, susiklausy
mas pavyadingas. kiekviena* 
turi darbą ir išsilaikymą. To
kia Chicaga. sakysime, turi ke- 
lis sykius didesnį žemės |Jotą 
uit Piririgt v — ♦* * ** • ._namni, ih'IIIII* VlUlir- 
uiiestį, žemi. Im*i k omu n i kari js 
prasta, tramvajuose kimšati*. 
gatvėse betvarkės daug. New 
Yorkr to visa nėra. Myku aš 
jį. Jis yra didis ir galingas! 
Savu konstrukcija ir turtu yra 
pirmutini* miestas ant žemė* 
skritulio, l'žsitiuueiu tik apie 
kaikuriu* daljku*. labiau mano 
atidą pa! raukusiu*:

Vandens sistema, kuri pri 
stato gyventojahv pamatinį 
gyvybei elementą, yrn stelbti 
na. Ji lėšavo miestai 17(>JMNi, 
000 d>>l.

t
I*' *yr

st rūku ja lėšavo New Yorkui 
300000000 dol. Tai rekordas 
(Misaulinėj istorijoj. Stebėtinu 
greitumu elektriški traukiniui 
vežioja žmones tais tuneliais, 
kurie kaikuriose vietose būda
mi 110 pėdų gilumoj. Tuneliai 
platus: turi po dvi. tris ir net 
keturias linijas. Nuo City Hali 
Park iki 96th St. keliauninkus 
atveža į 13 minučių.

Be tunelių ar L v. suburava, 
kurie randasi po miestu sans- 
žemyj. svarbiaunuoM* kumuni- 

punktn*"- vra ‘ tin 

gi tuneliai apačioj upių. Tokių 
ttmelių Nrw Yorkr daugybė. 
Pav. Manhattaii-Brooklyn tu- 
nelis eina apačia East Rivrr gi- 
1? jr 100 pėdų nuo upes dugno. 
Tas tuneli* apačioj upė# eina 
per kiršiausią u«»lą ir turi 
0790 juslų ilgio. Jo padirbimas 
kainavo 10.000.tNM) dol. Apačia 
Ea*t ii|>č>i dar eina kitas tune
lis vardu Interbormigh Kapui 
Transit Tui.neL Apačia North 
upės eina Hodson-Manhattan 
ir Nes- York-Ne* Jersey tune-j 

liai, kurio turi dvi-tris gele
žinkelių linija.* elektrikininius 
traukiniam*. Apačia upės llisl- 
son eina Pennsylvanijos gele
žinkelio tunelis, kuriuo man 
teko važiuoti. Jei šalyj manę* 
išdėjusi* keleivis nebūtų man 
jmstebėjęs, aš nebūčiau susi
pratęs, jog važiuojame plačio
sios lludson upė* apačia. Visi 
tie jnvaisleuiniai tuneliai į ra 
nuliedinti i* geležies vaimdžio 
pavidalu ir turi storumo maž
daug 15 piilų.

New Yorke yra daug ir laimi 
brangių tiltų. Pav. Mnnhattan 
tiltas pmlėtas atalyti 19<>1 m. 
ir baigta* 19U9 nu turi tokių nątkykln.
pėdų ilgio. 12U pėtių ftločio: 
kainavo 23,4OOJMM) dol. Brook- 
lyn tiltas, jungiąs New Yorką 
su Brooklynu. einą* |M*r Kast 
River. statytas nu<> 1870 iil iki 
18® nu kainavo 21 JHU.OOO duL

mokv1oj<»*. lietuvių 
palaikytojo*; jo* yrn 
to# šviesos, Im* kūrina 
tauta negali gyvuoti.

Pradėjus plačiau ži urėti į 
ta* dvi skirtingi mokykli, mes 
paatabėsūne didelį, platų tar
pą tarpe jų, kuris įžymiai ski
ria jas viena nuo kitos, kaip 
mandagumo išauklėjimr, taip 
ir tėvynės meilės įkvėpime.

Mergaitė ar vaikutis, lankan
tis beturiu katalikišką mokyk
lą. daug angšėiau yra pakilęs 
dvasioje, kas man paėiain teko 
patirti.

Kuomet a« atlaelrian V*«u 
ė>veuių parapijos inoKikią, tai 
tos mokyklos tvarka, jos tvar
kytojos ir tie mokiniai didelį 
įspūdį paiiarė į mane. Rodos, 
malonu. muaru Imtų su jais 
per diena* būti.

Seserys vienuolės juk tai lie
tuvaitės 
dvasius 
kūrėjos 
Šiandie
neturinti, ištikimų tėvynainių, 
nemokančių ir nežinančių kaip 
branginti ją.

Malonu buvo, kuomet sve
čias. gvrb. kun. Laukaitis, at* 
lankęs tų mokyklą. susitiko su 
širdimi*. turinčiomis tą patį 
kraują, tą patį troškimą. Kml* 
tie vaikučiai, musų vienuolių 
seserų išnokinti. užtraukė 
gerk kun. Lnukničiui tautinę 
dainelę, jis jautė ir žinojo, kad 
amerikiečiai lietuviai dar nėra 
ištautėję, kad stengia*! pa
laikyti tą. ką jiens Lietuva 
yra suteikusi. |ierrl jodami savo 
tėvynė* jausmus ateinančiai 
eilei. K to viso tėvams garis*, 
džiaugsmas ir paguoda, o mu
sų tautai nauda, didelė nauda. 

Į Niekas negali apkainuot į ver-

Blogai daro tie tėvai, kurie 
leidžia savo vaikučiui į jairapi- 
jinę mokyklą tik iki vaikučiai 
prieina prie pirmos Av. Komu 
nijo*. o j>a*kui. net>or*«lami no 
keti tos iiH-uku* dtaAlės, i*.

I* . j vai-

kutį. ir nustumia jį į viešąją 
mokyklą.

Negerai daru tėvai taip elg
damiesi : daro »knau<lą patys 
sau ir visai mošų tautai.

| Tat-gi didel) mat<mis- skirtu-

• uk. l«W> IIN-UKO* <IU<»K|r
Tari 0537 |»ėdas ilgio. 85 p 'trauki* jau pralavintą

<la* pločiu; augšėm nuo van
dens 135 pėdos—vadina*, ajMi- 
čia tilto didžiausi laivai gali 
|**rplaukii. BlarkurU'* Island 
and Queen*l>oru tilta* tun 7,- 
636 pėdas ilgio; lėšavo žS.tMNl, 
<IN) dol. AVilIiamsburg tiltas: jo tną taq»e |>ara|>ijinių ir viešų- 
ilgis 7.2IN) pėdų; plotis 118 pė- jų mokyklų: parapijinė** mo

kyklose vaikai buvn išauklėti 
tėvynės meilėje, mandagume, o 
viešose jie to negauna, o ta* 
juk jiems labiausia yra reika 
linga.

Kurie ndKnn, knd didintų* 
tėvynainių skaitliu*, leiskime 
savo vaikus mokintii-s ten, kur 
tėvynės meilė į jų jauna* sielas 
bu* įdiegta ir išauklėta; leiski 
me juo* į hetnviška.* |«rnpiji- 
nes mokyklas.

Jos išaukli** musų vaikus <ln- 
rai* ir naudingais.

dų; jM-deatalni 3S5 |>ėdų: arp 
vidurio tilto ir vandeS* pavir
šiaus 1X*> pėdos. |>*avn 23,- 
tMNj.iMNi dol. Dar vertas yra pa
žymėjimo Heli Gate tiltas, ku
ris yra svariausias pasaulyje, 
nes turi apie 1(0.00(1 tonų. Til
to suvedimas arta skliautai 
taifegi duliiansi ant žemės 
skritulio, ne* jie ton 1016 pė
dų. Nuo skliautų vidurio iki 
vandens paviršiaus yra 300 pė
dų. Tuo tiltn eina keturi grlr 
žnikriiai. Lėšavo 25j*«i.l*»l <|o- 
lierių.

Daugelis iš lietuvių važiuo
jant Amerikon per Nev Yorkn 
uostą yra mačiusių Laiovė* 
Ktovylą su žibintuvu augštai 
iškeltu dešinėj rankoj. Ta *to- 
vyia yra nepaprasta savo didu
mu. Aš manyčiau, kad tai di- 
dtiausui stovyia ant žemės ka
muolio. Ji stori ant H*lh»- 
lutė*. Ta stovyia yra darbas 
garsaus Pranruzijr** skulpto- 
ris n* Augusto Rartlmldi. Idėją 
toki—* sumai;! mui arti**** n-

1865 r

puikiausi tuneliai. Kaikunose 
vietosi po tais tuneliais yra 
sub-tuneliai ir dar sub-sub-tn-

vo tėvynė* su «ia šalimi, 
vylo* “oda” yra varinė, 
datų skrieta* geležini*.

. Tai savo rųšies *nw*n- aierlkąjj kon«trūkeijo> 
kiettško<ios kooet rakei jo* fdo-! stovy lai prižiūrėjo g 
myte. \ iršui gatve, kaip p* Pranrui; 
prastai, vaikščioja rtreet-ear*.kuru patate aragšėtauaį 
agm snrfaoe liaijnmū, ant hn Įmiulyj bokštą Psrytiuj,

ffe4
|M

‘Draugo Kalendorius
KALENDORIŲ puošia gražu* Pirmojo Lietuvos Preridcnto A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos ibcna* pasninkų ir švenčių,

KALENDORIAUS KAINA - - 25c
Ka* pn»ių« “Drauro” prmamcraią metama, arba pusri metą. »atr* KALENDORIŲ DOVA- 

>.M , s

PRINCE ALBERT
BUS JŪSŲ
PYPKEI RUKALAS

H//'

r
-

/
pRINCE ALBERT suteiiuą 

pypkė* rūkytojam* daugiau 
tabakinio smagumo, negu jieįie 
kada nors pažino. Tas taba
kas turi tokį puiku skonį ir 
kvapsnį tr yra taip vėsus iri 
gaivinantis. \ įsos šalies vyrai 
g genaus mėgsta už tai, kad 
psai turi skirtingą kokybe. /.
Nežiūrint kiek Prince Albert /

tabako rūkysi liežuvio per
šėjimas ir gerklės išdžiūvimas 
tave neerzins. Peršuljs ir džio
vinimas yra prašalinti musų užpatentuotu 
procesu. Už-tsi-gi gali rūkyti ir džiaugtis 
•Prince Albert yra toks geras ir užganė- 

dijantis.

r ■■■ i >■ i >-»es
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R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.

UINSTON-SALEM. N. G
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“Draugas” j Lietuvą
eina už... $a.00METAMS *UWW

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.
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mintą jo vardo. Po ilgo darbo 
stovyia tapo užbaigta ir do*-* 
nota Suv. Valstijoms Prancū
zijos vardu 1884 iii. Pati stovy- 
la turi 151 jsdą ir 1 colį ang- 
šriu. P<-d«-*tala* vra 155 pėdų. 
Viati su |M*lr*ta!u K6 pėdo* 
augšėio. Neskaitai d pmlrstalo 
stovylo* * va romas vra 45n,(MM) 
svarų arta 225 tonai. Stovylos 
galvoj gali sutilpti lengvai 40 
vnatn: žihintuve-gi sutilptu 

\n«! Ktfnmtu** m*

■MM | 11 
platuma: 
piršto ( 
do* tr tt

pirkite kaus taupy
MO RENKLELTU8 (WS8)

DR.F.O.CARTER
Akiu. Ausų.Nonei ir Gerkle*

rt
«TAT<

FRANKLIM O.CARTER, M.D.

K. » -----

Geresni Bizcuits Padaryti Geresnio Budu 
M ai. na Pakuoti 

@po (E^Kers

“R u*me<iai, <*y*ter lh*h**iai.

— laika* kuomet vi«ka* šušala
— kuomet skanus ro.-ktniŲ ir 
apetitą.
— «r trapu* Cri-po Oy*trr Cr 
/ardu škotui; Neužmiršk jų i.1 
nr<L-ni Jn«ų gTWvrninks- tr.ri 
trauk* jura*.

Sau vcr Biscuit Co
Telefonas Havmsrkrt 8160

•X

l< M’T - 1 
-1 \ 1 i

i urnai 
kitam*

BIZNIERiAI GARSINKITE D®
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Apie Tėvynes Meilę.

---------- «fe=------ —-
Seiripeti*. |ir tris kartus didetn* at ! .enki jų! Gudrų* lenkai neviliojo Jo ' 

•aitų. o ta*, sėsdama* karalaity Jadvyga, atidavė Lenkijai vi- Į 
u* pietinius Lietuvos plotus su nuėstu Kijevu. Jie lahai su-i 
muitio savo tėvynę, o naudos Lietuvai neiMulari- visai, lenkai I 
uolai p*-Aiav*«*i su savo visokiais k

-

r

t

K Antanu

m p taukiai kaliui apie tėvynės medę!
A stažas. Nes mylėti tėvynę yra įgimta Žmogui, taippal 

Nesugedę* vaikai* myli savo tėvus, 
a* sutinku, ne* ir pat* karatai myliu savo

lik užtai mylime suvo tėvus, kad anie mu* 
Kar

N’ra 
aip ir tėvų meilė.

Joxa*. Taip, i 
, liudytoju*.
• AxtaXA*. Ne I
Timlė, Is-t ir už tai. kad auklėjo, rūpinosi musų gerove, 
ant nrt nuo savo lupų atimdavo kysnrlį. idant mes nelmdautu- 
te. Kiek kartų sirgomr. ame. it angelai, daboju mu* ir dėjo pa 
tanga*. kad kovrikiausia pasveiktume. Kiek naktų tuu* au- 
indams palva nemiegojo. Tai-gi didžiai nedėkingai* fiesiro- 

t uns*. jei anų nemylėtume.
Joxas. Taip, a* suprantu. j«>g tėvu* reik mylėti, bet k<s|e| 

'•vynę reik mylėti!
Axtaxas. Tėvynę reik mylėti dėlto, knd ji \ rn tnii*>u moti- 

.1. Ji nitu gundė lietui mi*. maitino, uukn-jo, lupiuusi mus go
tom kiek tik išgalėjo. Tėvynę kaip tėvus, ir net daugiau negu 
r-tun. reikia mylėti.

Joga*. Tai kmlel-gi net daiu-inu ui levu* reikia tėvynę 
tylėti!
' Axtaxv*. lK*lto. kad aiu, (n-r amžius mu* levu*. įtarius ir 
*y tautų maitim> ir auklėjo.

Jonas. Ta* tiesa. I»i k««k- ten buvo ta* musų tėvynės auk- 
jima*. Kitos tauto* tai ištiknijų privalo mylėti salo tėvynę, 
•t mes lietuviai—tik vargome ir *kurd<>me.

Ak ta x a*. Tai kas-si knita* Juk ne tėvynė, kad mes skur- 
•true ir vargome. •

Joxa.-»- O-gi ka*. jei ne tėvyne!
Axtaxas. Aš visai nesuprantu, k«xb*l tu už vargu* kaltini 

,vo tėvynę- f
V Joxa*. Tai ky gi kaltinti!

\ i*u* ir vrskų. liet m- tėvynę, ne mu*ų brangių 
K'g. Visus, kokiu* tik jai Dievas |iavrdė turtus ana gryna 
A pamdė savo vaikeliams. Pavedė gina*. U|n-*, laukus, že

li turtus ir jos vaisiu*. |Miukšėiu*. žvėris, žuvis, medžius—žu- 
iu, visky, ky tik turi-jo. o ture jo ir dar turi gana daug!. .

Jonas. Tat kodėl pas mu* skurdas ir vargai, o kituose 
sėtuose gerbūvis ir laimė žydi!

Antanas. Todėl, knd vieno tėvo ir vienos motino* vaikam* 
visiems vienodai visuomet *«*ka*i. Vieni vaikai turi gyveni- 

|- imrisekimų ir yra laimingi, o kitiems visai nesiseka—it iš 
! men* viskas kalasi.

Jonas. Taip, aš žinau <laug jmnašių atsitikimų, liet kas 
litas! Ar ne tėvai!
' Antanas. Geri tėvai visus vaikus myli vienodai- Drl jų 
A!lFi’ fii'i11r stijo nesigailėtų, l«-t štai ne visiems vienišiai se 

ĮsL Pasisekiuia* priguli ir nuo |>ačių vaikų ir nuo tūlų apliu 
l>ių. Mr*. hrtnviai. nesame taip laimingi kaip kitos tautos, 
i jau užtai ne tėvynę. Is*t aitia p**’!* save, arlm aplinky be* 
rime kaltinu.

Jonas. Kokiu budu galime save kaltinti! «
Antanas. Nei tu nei aš nenorėtume save kaltinti ir geriau 

|lų. kad ntū neatrastume tokio* priežasties, liet vis-gi manau 
Inu * esans- nors kirk kalti. Niekas, žinoma, sau blogu nen<* 
tų. kiekvienas trokšta kogenausia, tirt kariai* per Mntaar- 
uiių |Ktkreipiniii žingsniu* tie ten. kur reikėtų. Tada <laug. 
kig prisieina klysti. Nnsidėjo musų tėvai, o me* už juo* turi- 
e kentėti. Anie pditiko* kelty apfirinko klaidingy. na, ir štai 
' šiam laikui tunme sunkiai <larbuotift* ir kentėti, kol atrasim 
rajų tikrų kelių.
; Joną*. Kaus- tu nuinai ir kokiu budu |>aklvd</lirtuvių tau-

i Antanas. Aš manau didžiausia klaida laivo *usi*«-bravi- 
» su lenktu* Jognilo* laikuose. Lietuva tada buvo galinga

I

ir

NEWARK N J.

KU*.

siela t ž daugeli kartų 
ur vu» vieny karty it-ukai netiKieuame saaiuiujc 

p n gelbėjo lietuviam*. Tat buvo Jogailos ir jos dinastijos įni
ksi*. lenkai iškilo ir politiikai ir medegiškai taip augštai kaip 
niekados. Anie ieškojo visur ir visame tik savo labo IJetu- 
vos a|>švieta anie visai nesirūpino. Sosisėbravę su lenkai* lie
tuviai užsikrėtė visokiomis ydomis. Atsirado ir Lietuvoj ker
štų. barnių, nesutikimų. Lietuva, kuri prieš susijungimų su len
kais ėjo didi u,—po »u».jungtmui jinai pradėjo smukti žemyn — 
vienos šalys {įsakui kitas teku rusams, net ir imtiem* lenkam*. 
Gale Lietuva su pačia Is- tiki ja pakliuvo po svetimu jungu.

Jos a*. Na, tai ar jau jokios naudos iš to susivienijimo Lie
tuvos su lx-nkija nematė lietuviai, kada su anais padare sutar
ti. kaipo lygų* so lygiais!

Axtaxa*. L* tuviai turėjo gerų norų a|>*isaugoti nuo vo
kiečių ir rusų. Norvilam: tapti katalikais bei j*m*#ti stahtnel- 
dvstę. katalikystės nenorėjo imti nuo vokiečių, kurių ui jų bau- 
rflmi) nenjflrenfė. Tni gi, Jonai, ur-gi guli kaltinti uiusų tėvy
nę ui tai. kad senovėje nežinojo tiek daug kaip dabar'

Juka*. Aišku, kad ne.
e. Axtaxa*. Jeigu tat aišku, tai už m*|»a*i sekinius nekalti li

kime tėvynės. Pirma ana atidavė mum* visus savo turtus ir 
imtogumus. Užtat ui meilę, ne kitaip, tik meile mum* reik at
simokėti. | .4 - i

Joxa*. Tai ky turime daryti, knd parūdytame meilę savoj 
motinai—tėvynei f

Awtaxa& Geras vaikas, jeigu tikrai myli savo mutiny. 
HifMff mii u Motinus uriisiiada ar tai laimėj, ar tai nelai
mėje.

Joxa*. Ypač jeigu ta* vaikas |iat* Imvo jo* nelaimė* prie
žastim.

Akt akas. Toliau*—gera* vaikas niekados neuiduo* savo 
motinai nubudimo.

Jonas. Kada-gi tat gal atsitikti!
Antanas. Tat atsitinka, jeigu vaikai tarp savęs nesutinka, 

pešasi, viena* kitų žemina, kolioja, pašiepia, išjuokia, skriau
džia.

Joną*. Ta* daru baisų nesmagumy motinai.
Axtaxas. Geras vaikas atjaučia įimti no* vargu* ir sten

giasi imlengvinti.
Joxas. Tai kokiu-gi bailu galima tuos vargus motinai pa- 

lengvinti t
Axtaxa*. Tas priguli nuo to, kolua yra vargų priežastis! 

Jeigu mutiny vargina skurdą* jos beturčių vaikų, tai tie turtin
gesnieji privalo beturčiu* šelpti. Jeigu molina vargsta dėl blo
go vaikų |»asielgim<>. tai reikia, kad vaikai vieni kitus nuo blogu 
vestų j gėry kelių. Jeigu motinai skauda širdį bežiūrint į vai
kų tanįsūnių, tai jie visomis spėkomis privalo stengtis švies 
ties.

Juftae. Zinai. Antanai, tie visi tavu nurodymai man pa
tinka.

Antanas^ Tai dar. Jonai, tas neviskas. Gera* vaikas pri
valo mylėti motinos kalių. įiesisannatyti jos.

Joxa*. Niekšą* Imtų, mano supratime, kas savo kalbus gy
dytųsi prie kitų.

Antanas. B«-t vienok tar;ie musų yra tokių, kurie užsigina 
savo kalbos. Vaikui pradedant kalbėti, ame, vietoj mokinti sa
vo tėvynės kalbos, mokina svetimų. Lietuviškai, sako, pa*kiu 
iš*iniok|*. Pirma teišmoksta kalbėti poniškai.

Joxa*. Tas tai jau liūdna ir net griaudinga. Tokie tėvai 
sulauks to, kad šaldindann kudikm širdį nuo tėvynė* ir patys 
nematys tikros, karštos meilės nuo savo vaikų.

Antanas. Džiaugiuosi. Jonai, kad kaskart labiau pradedi 
mane suprasti. Geras vaikas netik gerbia, liet ir užlaiko savo 
motinos tikėjimų. Musų motina katalikė, t.de! ir lietuviai, ku
rie myli savo motinų, privalo užlaikyti jos tikybų.

(Daugiau bus).

Nevariu* gatvekar^; kumpa 
mjai nebūtų vargu su nustaty
mu mokesnio už važinėjimų, 
jei neimtų “Jitnių.” Esant* 
“jitniaiua" ir šiaip taip ga
lint darbininkam* nuvažiuoti 
dartan, ar šiaip kur. gatreka- 
riai gali “streikuoti" kod- 
giausia.

Daliar karų kompanija skol
ina, kad žmones daugiau važi
nėja gatvekariai*. nmkėdanii 
|io 7 rentų* ir centų už trans 
f erų, kaip ;*inua nuo mailė* 
kad mokėjo.

Mokesti* 7 rentai buvo įves
ta pradžioje lapkričio ir tai 
per lapkričio mėnesį “jitniai" 
kasdien po 3um žmonių ižvr 
žmjo mažiau negu »|ialin mčne-

Sjialm mėnesyj mokesti* bu
vo: 3 rentai už pirmų mailę 
po du centu už kita*, arba 

na* 2 maiii. 1 re 
nrnta* už trar

OI MU' >1 
>111114 j, 
ų nžnn.*kejo
■ mėnesi tie patys 
pervuiė šJkCkAM

DRAUGAS

Pamėginkite geresnio skonio Wiison's
Certified Lašinius.

SPElTJALiAi apirnuuoti geriausių 
kiaulių; gerai išpikrliuoti: gerai iž- 

rukyti—Wilaon’s Ortified I .ašiniai turi 
saidų skoni; sylų paragavya vieamnet 
[lažinui ty skonį ir kitokių nevalgy ai. Ta
vo kraut uvnmkai* tau pristatys jeigu rei
kalauji IVdson’s.

r*

-&xCe£ -ucur

žmones kuri* užmokėjo 92Htl,-į 
1289.20; miestui taksų užmokė

jo $7.797.00.

Šįmet “jitniai" perveri- 16,- 
222j6M žmones per II mėnesių 
daugiau, negu 1918 im tais per 
12 mėnesių. Ajniet per vienuoli- 
ky menesių “jitniai" pervežė 
33,243.336 žmones, o praeitu 
metu 17.120.632. Tas jiarudo, 
kad šįmet skaičius važiuojan
čių •• jitniais" pasidaugino. 
Praeity metų “jitniai“ surinko 
$836,032.82. o šįmet per 11 mė- 
tiesių $1,667,166.89. l’ž praeitų 
metų miestui taksų užmokėta 
♦36,131,22. o šįmet per 11 mė
nesių užmokėta $67,777J»3. 8j- 
met skaičius važiuojančių 
“jitniai*" pasidaugino deltų, 
kad fieniai karų kompanijos už 
važinėjimų ėmė tik 3 centu*, o 
įlaliar 7 ar 8. Skaičių* važiuo
jančių “jitniai**’ smarkiai 
pradėjo augti dėlto, kad keli 
mėnesiai atgal “jitniai” veža 
už 5 centu*, o karai Te. Jei ir 
toliau tok* skirtumą* bu* 
publika nenusileis, tai galiu 
tikėt ie*. kad ateinam* tai* um 

tai* “ji t mai*" išvežiujaiuų 

žmonių Iki* ne 16 imlijouų. o 

mažiausia 50 daugiau dar ir už 

špm-ių.

“DRAUGO”KNYGYNE
Galiu gauti

6 Veikuny. 9 Paveiksiu Dramų. 
KANTRI ALENA ’

Parašė.
Pr. M. Jura*. 

Kaina 35c.
Jų salima panti taippal ir pa* Lietuvos Vyrių 5-to* kuo 

|n*» inguliotinį p. 8. Murviky. 17**11 Waban*ia Avė, Pliotu* 
Moarue 5191. C liirago, III.
2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ *u paveikslėliai*, gėlėmis ir gra

žiai* link* jiiuai>> a) į tėvus; b) i purių ir vaikučiu*; c) j 
laišku* 
.. 10c.

brolius* «li j M-aeris; r) į gimine*. įlašantiems 
j Lietuvy prudubname jų įsigyti. Kaina vieno ...

I
3

lGc. 
15c. 
25c.

i**nno* Komunijų* 
l'irmavone* ...... 
Kliubu............ ...........

po 
po 
po

PAVEIKSLŲ
n) Atmininiai
l») Atminimui
r) Atminimui
Jie yra *u tani tikrai* n1.<*|uiu»tai> žodžiais, kurių tarpi* 

galima daainišyt*. ka» reikia. atsižvelgiant j žmogų ir vietų.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46-th Street, Chicafo, Iii.

SPAUDOS DRAUGUOS 
VALDYBA

V—ii.

PINIGUS LIETUVON ■

JAU VĖL SIUNČIAM

|i=
Pirmininką* Kun F. Kemeiis, 

E. 381 We*tminster avė., 
Detroit Mirh

Vioe Pirtnimnke Monika Ou 
rirakaitė 3347 A u boru avė.. 
Chicago, m.

Sekretorių* Kun V Kulikaus 
kaa, 2327 W 23 rd pi Chi- 
rago, m

Iždininkas Kuc JT 
2327 W. 23 rd pi 
m.

Iždo globėjas I. Pi n šori* r 91

Dabar S:ui>čuud T

1234 Croa* Su, Bosiąs 

* W Brwhray * Barter.

Į

Centralis Bendras Liefinnn Bank®
Mjus

Kam

viltingų,

Literaujjuu pauvjaa Kur 
Buėv* 2634 W Marut 
Rd Chicago, UI.

t.de
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JERSEY CITY N J
--------------- . du, tegul vuų musų būva ubai 

Per kun. J. laukaičio pra- sis: laisva ir neprigulminga 
Lietuva.

J. Kesminas.
T. F. 79 sk. rašt.

kalta gruodžio 1 d. paaukavo 
šie žmonės:

Kun. J. Kiasiuvkas 1010(1.
Po 10 dol.: J. Ketvirtis. 

Miliauskai*.
K. Marunka $7.01).
P. Rumulcviėius $ti.U(>.
Po 5 dol.: O. Jaraškiutė-Ja- 

■iHonirnė. ,1. Markevirius. A. 
Zutki jt<*. V. Kasparavičius, L. 
Kianhenė, 0. Menkevirienė, J. 
Cerniauska-. J. GreiriuVienė. 
▼ T>-

V.

baviiliem*.
A. Andriukaitienė $3.1)0.
Po 2 dol.: V. Striniskiutė, J. 

Apanavirius. P. šarkų*.
Po 1 doL: K. Kepalo*. J. i 

Taurtis, M. Petįviu*. J. Bm 
zau-kienė, S. Rimeika, S. feim į 
kus. J. ftukicm*. L Zmitra. t

Kitos aukos smulkesnes.
Viso labo surinkta $212.(1).

X

RA CINE WIS

Gruodžio 14 <1. Tautos Pundo 

79 skyr. ir L R. K. h’-iil buvot 
metini, susirinkimą*. Visųpir- 
tna sekė raportas L. R. K. rė- ’ 
mėjų. Jų raporte posirmlė. kad 
Kah-dinių dovanų Lietuvai ra 
rinkta 130 dol. Reiškia rarinie- i 
riai atliko savo užduotį, kurių 
jiems Centrą* užilavė. Minėta 
raina nm-niarė sekančiai: po į 
namu* sukoiekt uotą »m dol.; 
Kareivių dr-ja paaukavo 30 do
lierių. RožaiH-avos M<»t. dr-ja — : 
25 dol.: šv. Kazimiepi dr-ja— | 
25 dol.; S. L. K. K. A. G7 kp.- i 
15 dol. Viso l.Y)*d<4.

Nuo birželio 15 d_ 1919 tiu, 
L y. nuo sutviTimo L. 1L K. 
rėmėjų skyrių, iki gruodžio 15 
d. surinkta $**9.31. Išlaidos: ui 
persiuntimų ekspresu drabužių 
—$14.51. Centrai! |*asiųsta 
$73.00. Viso, su Kataltnėnii* 
dovanomis $22* <>>

HAKKISON. N J.

Per kun. J. l^akairio prakal- 
lių gruodkio 29 <i. |iaaukavo šie 
žmonės:

Kun. P. Jakštys $23.0)*.
Po 10 dol.: V. Mikailom*. O. 

Miliutė.
T- ~ ' ’’ . t-

Htnskns, B. Rinkeviriun. P. 
Maėinliutė, P. Povilonaitienė.
J. I niekas, V. Stašku.š M. Liu- 
Imiumu A. Miorninkas. V. Bu<į 
rrm’ius, A. Gerulis. A. Dauno
ra*. M. Buberiii’-. P x»*-i.ilin- 
nis. A. Nnfkan«ka«, O. M«rke* 
viriūtė-Benešiunienė, C. Bute- 
nas. O. .luknelicnė, V. Bartus 
ka, J. Stasiulionis. A. Jokūbai 
tirs J. Žemaitis K. Meriania

Po 3 dol.: A. Norvaišienė, J. 
šalkaitia

l‘<> 2dol.: J. Karriamdtas, M. 
Augustinaiti*, A. Jasinskienė,
K. Juodknnienė.

Po 1 doL: A, Bauiuuna*, V. 
Bariseviriua, O. Atnbroževiėin 
tė. J. Jasrv-iriem*, V. Rinkevi
čiūtė. O. Misinkeririutė, I 
Alešiunienė, J. Kalihkiutė, 
Burskns, A. Kasparas.

Kitus aukos smulkesnė*. 
Viso labo surinkta 0201.02.

NE W AR K N J.

PRANEŠIMAS L. L.
SARGAMS.

D. C- buvo kuuts m Milu

K.
J.

t SUV VAL PAŽ
APY8KAITA PEARl QUEEN 

KONCERTINOS

I
I DIDELIS

I
I

re* Misijos ir Tarybų išrinktų 
ir įgaliotų atstovų Lietuvos 
Liuosybės Sargų reikalam.

Su tuomi visas veikimai, ir 
<larhas L L Sargų perėjo į Mi- 
litarės Misijos ranka.- artai 
kontrolę.

Greitu laiku bus atidarytas 
ufisas New Yorke ir ten Mili- 
tarės Minijos paskirti nariai 
ves visų derlių sulig jos įsaky
mų ir nuiudymų. Bu.- visiems 
1_ L Sargų bariam- ir kitom*

IU1<| mHL,iu. !Hi:» nu, -uteiKla Žinių apie 
avo darbus ph-lu reikalai..

Ineigų |ier metu., iniinunt 
vimg pašto vpikimo šaka* ir 
karės taksu., kuriais laiškų 
.luntinėjimo buvo pahrungin 
tais buvo $4ML’,5«.12ti.<)U.

Karės rvikatan*. pabnuig. 
nu* laiškų Kiuntinėjiinų, laike 
to perijodo surinkta upie 
$U5jf)2,(MM). Tu* pinigai buvo 
pavesti Suvienytų Vnldijų Pi 
nigyaui kas ua-nm. sutinkant 
su Kongreso nutarimu. Spėja

*

n b<
■ i lan* rr»

' '.Ja k U an««tAl rsksr.se
4BSJB1 roru.u*<A l.sstlki

. laAaryte l’jrM.l.e, V»i«H)cm a 
.nsrlk* Mm s«l<ms :•» p<rnr'*t 
• ua*i<* arti* Istue umm>

Rekslauklta k«i*io«u. kuri !*■<»• 
Cia.-u« Bjrkal

SEORGI & flTK MUSIC CO 
IM« *. «1l* Bk, mc

I

I
I 
I 
• 
• 
I 
I 
t 
• 
i 
» 
i

i

METINIS BALIUS
OR-TE MOIINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ

Ned., 28d. Gruodžio 19
aTLAS svetainėje,

143-40 Emma St. netoli Milwaokee Avė

»

i
•
I
I

i

I
I
I

|ztn»t 35c. ypalai i>Pptiziii 3 vai. vau.
1917 m., iki hipeli' ;«i <{.. 19IR 
m., surinkta apie >4 !r 
o laike Įierijoil" uuu tbpos 1 
<L. 1919 m., iki biri -li> 
1919 nu $71^9J.o «i 

l*aprast<«*ms imšto i 
!prr praėjusius metus 
diiiininio luisto ženklui

Inos, siekia $3G4.M7.121.20. Pn 
lyginimo reikalnm- toji suma 

i suteikia normale krosu* <lar- 
• bų mplaukų ir j«an*lo. kad ji 
buvo diile-nė $20,371 J G3.f*i». 
arta 5J)lri.

Peržiūrėti išleidimui tais 
metais buvo $362,497,(135.69 
L y. $37.«63J<o7J2, arta 

i llJi9r« įlaugian. negu praėju 
itiais metais.

Taigi jmtikrint**- ineigu* 
viršija ĮMitikrintųsin- išlaidu- 
$2JH9,49O.5|. Atėnių* pra
gaišti* Įkišto turtų dėl ugnie*, 
vagysčių ir
La-

so* informaeijos kasi ink orga
nizavimų L L. Sargų.

Datar |mtarči a. kad visos 
lietuvių kolonijos imtųsi dar 

■ tm. kad kiekviena k<4<>nija, 
kur dar nėra L. L 'Nirgų tan*- 

ili<>, kuugr«-iču*u*ia |msi*iengtų 
jį suorganiauoti.

Kad į misi rodyti .-vetuiitau* 
ėiains. jog iin^visi ii vieno ru- 

I pinamės 1 jotuvo* nepnklau*** 
, ni'ta ir |m*i rengę kovoti už sa
ro ir tėvynė* teises, latai pa 
geidaujama, kad neviena lietu
vių kolonija ncfiasiliktų užpa- 
knlyj ir kad nepasirodytų, jog 
joui* nerupi Lietuvos huueybe.

A t nu tikim kiekviena*, kad 
niu*ų broliai kovodami su prie- 

"Nors mes visi 
lauke, vienok ne- 
priešain*. kurie 
Išdarytų ir inaa 

jiems nevergausim. Ne. Tegul 
{■amato |ia>auli*. kad tuo* už 
teisybę ir teises mirštain ko
vos lauke ir su didžiausiu pasi
šventimu tų darniu, nes nepri
pažįstant vergijos."

T si-gi ir mes, amerikiečiai, 
jmsirodykim, ka*l esam tikri 
broliai ir pasiryžę kovoti ux 
Lietuvos laisvės principu*, kad 
mes noruti būti laisvų 
šeimynoje.

Pasirodyknu. kad mm** 
Tr galini atremti priešų 
sakyti atsitrauk, ne* 
sės įžengti į mu 
laistytų protėvių icuię. 
visi prie didžiausio n prakil 
niausiu darbo.

r. S. Pirkit 
marke*, t uotui 
brolius.

šals |«sakė: 
žūsim kovus 
juu>i<lunRitu-x 

i mus verpus

X

-to* klelsHiaa. kun. Kdunr- 
Bndreviėius |>aaūkavo į 

foteli? IJetu-

\’i
•tas 
kun. J. Lauk 
v«s pakrašėiams puti, gaivin
ti ir Sviesti $23.00.

WE8TVILLE. ILL

per « 
šia u*

»r i

3» <L.

I • •' V«• *•

Im* lui
tų kni-

...

ERNEST WEINER
DRY GOODS

1800 W. 47th kamp Wood 8u
u-« «»*»

KcSV«**»1b Ir
D*4bIibm« futarlBkim* a««Basu 

VMohis >nAt«n)olat. valka cm Br*o* 
ŠIAI. U«bM Ir JAk-UIM

79c
Piaksnos Plukssos

79c
PLUNKSNOS.

C
dabar. prieš Nauju, 
užsirašo per mane 

kos Ūkininką" ant 
la

kainu 
$1 .mi.

SUTRAUKA RE’CONSTRUK 
CUOS DAL"U.

melam*: 
I jot ii vnn

I

miuiimii. .i.iuuiiKimiiMUUHiiMiiiN

Uždirbk
JL $35 iki $50

į savaitę
K M Petka * lt kraaarflal ytB rrikalaM 

jami Jie turi trumpa* va*
landas ir IcBrsa dar Ik.

M»u Kailine jue ifttnuloti iuo darbe 
I trun«|Mi laiba dieBugtata ar t a karėta, 
ui m Ala kauta •pecijalia ak j riet 
m^sbiBABko aBt taukam u om4$-

/ fI

B

Tauto* b’ondo 79 skyr. at- 
skait<>j<- pasirodė, kad nuo *an 
šio 1 d.. 1919 m., iki graudžioj 
15<L (’eiitran |>asiųsta $107.17. | 
Atrodo lyg pennažai. Čia jan 
turbūt neveikimo vaisiai, bet 
žiūrint iš kitu* pusės pasirodo, 
kad Ractn<> lietuvių kolonija 
yra toli nuo kitų didelių koloni
jų, kurio* turi gabių kalbėtojų, 
turi parapija* su klebonais. Ži
noma. tokiose lietuvių koloni
jose ir šelpimą* Lietuva* toli 
pirmiau nuėję*. M** kad ir 
kreipiame* prie keikūnų kal
bėtojų ir net į Centrus, tat į 
mu* nieką* domės ik** 
o priešų, trukdytojų 
dauk*

Kame- yra i*H dr-ju, kuriu* 
priešingo* IJetuvo* laisvei ir 
viaonii- jicgonu* trukdo darbų 
•Kaitau«» V**1a2m* ® ••*♦•••••»•

bui.
Nor* Rariuc mylinčių tėvyuę 

lietuvių nedaug tegyvena, bet. 
į» aesmiau/ouui uola, stipriai 
laikosi, ir, j nieko iH-atmžveig- 
dann. deda aukas ant tėvynės 
laisvė* aukuro.

Jie*. T. F. *4

triutM*. 
turim

valdvta

M'*!!. •
Kulti f . ■ t

gi JO!

MASTER SCHOOL.
J. I’. kaniMa |Vr»ls'<l«is 

190 N. Štate SU.
Kamp Ijakr Got. 4 lotas*

Dr. L L MAKARAS 
lAs^rutu OjtjtnjBN tr Odrarsaa

YeW««w PtalIasMae >U k* rtailamMI »IM 
4&IB Ko. Muod Mr.

tiki Krėaerga vmA»As MM *•
▼ ar.U Ttl

A»«.
1 Ui

!

Dr. A.BURKE
(Lietuvis)

«IS W. Markei kO. 
h*taon». t-rana.

MU U*SMlB pniruA
Nūs l Ai II s»l, ryt* 
Nuo l iki 1 »al pa piot* 
Nas « Iki • nl sakara

Lietuvis Dentistas

• f“Am. I
L>H uvo

iniimtmnmmnimnii

■ ■■■■■r■■■•■sos* 
ItsMoob* l'llls*! ••

DR. W. A. MAJGR- 
on.-r>MA* m 

CBSCMM 
u«iM» nnt

{AOrBos k.«* imi * Mm*

1
'1 po pieta — « M >u 1 >* rskars 

Nsdrilumlr buo 11 UO 11 Ikrrto

X-----------------------------  ■ -.................. ...
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UOKl! 2
Gettkelių Adm inutraci ja.

tapknrio 24 d. Adniini*traei- 
ja ir kelių užlaikymo darbi
ninkų unijų i iršininluu ]Hu-i 
rašė įsi nuiijn sutiirtiini dėl 
algų ir įlarlsi Mantikių. Nor* 
ir nevisi unijų mikalaviuuu 
butu tšpildtli. teėiau S inhui* 
dų <larlwi diena |iri|MŽinta 
gi*lžkelių dnt iiininkuiii*. dir- 
tantiem* prie taistino kelių 
tagių ir {uuuišių darbų, už imi- 
matinę dienų. Viršum tn laiku 
Ihi> mokama pusantro mokes
niu. Dauguma kitų <iarbinin 

ineinanėių į tų sutartį. 
mok«*.iiio už 
10 valandų, 
d. Admini* 

siuntimai vu
rMrau*luii*' 

tie grmiai. kurs* 
arta yra kelyje 

rli, ta! duugiuu

P.
Washin<lon Avė. 

Sloux City, Iowa

IG
2520

SMETONA
•
I 
I
I 
»
I

» 
I
j

X

DR. J. SHiNGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas
Ofisas 4930 W 13 St.

Kjimr* «• (feart
Rs. IU» «. M 

TTtrt M. Ctarv MM 
Ofta* Orw*. 41

1AI.I11MI lll-rtlISKU

norim 
ir pa 

neturi Iri
sų kraujų ap- 

Visi,

•••••••••*••••••«••%<į
~~ ■ - '1 - ■

Tsl Drsrsr

Dr. C. Z. V eželi*
IJIlHib l»l ^TlMTlb

V sdte$»4u« «u<» > tflta IKI * »sUl 
Ned* įlomiu *uU$ri*u<

sus so. asui im» aiumb 
BTU 4T-4BB Uat'M

Gruodžiu 17 <L buvo L Vyrių 
S3 t p priešmrtinis su. i rinki
mas. I*<*ėdin susirinko visi na
riai.

Išrinkta nauja valdyta se
kantiems metalus, kurion pate
ko: pirmininku—J. Karalaitis, 
vice-pirra.—O. Vetvmutė. sek
retorium—O. Jurguėiukė, ikd. 
—J. Bnžaitis, maršalka—J. 
Rakauskas.

W<*stville yra mažas mieste
li*. daugiausia apgyventas lie
tuviai*, kurie išsidaliaę į įvai
ria- partijas. Nor* vyriam* 
.unku gyvuoti, teėiau. neatsi
žvelgdami į daroma., jiem, 
kliūtis, dirta naudingų darbų.

Praeitų |Mva*arį vietos soci- 
jahstai sutvėrė ueva dailės 
draugijų kad suardyti 'yrių 
k p. Mulo vyrius savo lietuviai, 
kiek galėju, kol nopemitikrino, 
>MU carini fl» tivruiuaiauil.Bū
davo. kada tik-vyžiai surengs 
koky vakarų, tai socijalistai |x> 
mat j .iav«», kad vyriuose tiek 

i yra pajngns kiek jis nė nemm- 
I lydavo. Atsilankę į vyrių vaka 
Į rus net nubaldavo ir sprukdavo 
'lauk, kml nė nematyti. I’o kiek 

taiko jų vadinama dailės drau-

IJetUVO* |«št<< 
l«arviu>it savo

J K Milius

ROCKFORD. ILL

I

Ituekfordu lietuviai! Nugrį
žęs Knckfonlan. jiatemijati ste» 
kų katalikiškos literatūros, šė- 
rų. IJetuvo* hunų jiardavineto- 
jų tai užrašinėtojų. Turė>lamas 
pilnus įgaliojimus redakcijų, 
bendrovių ir ijetuvus bouu* 
pardavinėti, turiu ui gari** 
pranešti, jog. užsiprenumera
vę laikraščiu,: "Draugų." 
*’Darbiuiimų** ir atw-inai kata 
likiškus. gausite veltui kalendo 

i rius su naudingai* pa»t*kaily- 
Įmais- Lai nesiranda n*i vieno 
lietuvio nepirk usnį Liet u v or 
botių, kurie vaduoja musų 
brangių tėvynę iš vergijos ir 

! veda laisvėn. 9 šėrai prašalimi 
išuaudotejus, nes prrkyta ir 

i prai.siu- |au*k* mu*ų pantų 
1 rankose

Tat skulna1
ir sv 
f <**BH

bnuicif J

Ių.
guu* pusantro 

| viršlaikį viršum 

lapkričio 24 
trnrija uždraudė 
tos grudu-. 
koma. ka<l 
yni priimti 
bu* prisbil

■ siųsti bu* įieprimuiiiui. Tai 
i daroma dėlto, kad trūksta an 
'gitų, karių reikia juos a|idirl* 
ti.

Angim Gamintojų Konferen 
rija. Iiuvu*i* Pinigyno Nckn** 
torius McAdoo trlegnuiMije j 
Ketieralį Kuru Administruto 
nų. Garfiel’ių. lapkričio 24 «L. 
tšsireiake. ka.1 minkštųjų ang

I lių Vasyklii savininkai tarė
ju pastebėtinai dideliu* už
darbius 1917 m. ir jisai eta- 
joja, ar jiem* galirnn duoti 

! valia pakelti kaina- ui aagfi* 
* iš pri«*ža*tie, ;mk‘limo 31 r4 
anglių kasėjų nadt**tie. Savi 

'■ninku ufilartiiai. kaip |ia*ir<> 
iiiu iš jų išpildilų raitų tsk-ų 

etkalai- kuriuo- 
*o Pin gvuo Sek

REIKALAUJA.

PA IEŠKOMAS
VARGONININKAS. 

.Mokanti- gerai vesti ehurų 
ir tanų. Algų* $70. inrigų 
nuu S2.’» iki S-t5 per mene-). 
Atsiliepti |ia>

"Draugo" Adminutracija 
1800 W 40 St . Chicago. IU.

i 
>«

K
I
*
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Dr. G. M. GLASER

H N Ba.~ku
1114 No. We»t 

HOckford. I

atriaaa-1 PIRKITE
-uaurfar Į LIETUVOS PASKOLOS 

d*i ir tai BONU E
Jay ’Uy Druagu Ofisą 1M0 W tt «

II

•ta •. «»i»a t,r

REIKALINGI.
I L

iŠ iki 9)00.
Laivų Bordiu 1 orda, pra 
4a, kad jau -m irrtu- t»|e 
t* ir ji* h>4* gTe lai (teikta*

fnktikuoM lt Mtal 
<KUa. SIM ha. M<««aa «<- 

ame SS n> M~ <Toras* ,tt 
MI*WU MJSTAB

Muli-r>Mi|. V>rUkų. lalesi <hr. 
Bltkų Ubu

UFiSO VALANDOS X 
Ui lt. Buo 11 lAI S *o i*

3U • ..I.B4.I vbMj
NMrUacua ••• t Iki

TataiuasA Y & * ■£> 4

K
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Dr. S. Naikelis
LIETUVIS

G1DH<MU» llt (’HIKI II < a AM 
4*12 >u Aahtatf
Ftaamr |Mw»ir "•$-

VAU K»o > ia» 1? tftryta. 2 Mu <

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Strcol •

♦

1

< MIC AAKl. UlllllU 
l.rae bMS

• •i»atea. — ■ Iki II M rytei
* |M> pw<į iki ■ v.k- N H-lie 
"*»U buo I Iki t v*l rakai.
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»
I

L
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P R ATVĖRIMAS.
Dr. M. i. STRIKOLTS

ittn i •»•

arn<w • sbAB A
•aritftstmai tart

T

X

; •

i

•••
11

i f ii 
I i 
I1 I

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

l.-l. mi.. 1 f —r r T.«w<w 
IMU—ii HĮr

u imhm.hi* uniun

IK < MMI U'l 
•Ma*. att a. mm m.
TH. lanU «Ml

4C

»

ri

i

I

X'
J. P. WA1TCHES 

ATTORNEY AT LAW 
rn.Ti vt« Atnaajvr ta 
IMI a UODU KTKKri

< m< u*>

JOSEPH C WOLON 
-Mrtuvis Auvokstas 

i MI. rJ4 •A! II“ BTVlEJj T
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DR. A. A. ROTH,
*1l Į. llll

S. D. LACHAF

WO %• M 
-• ••B A

rsksr.se
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CHICAGOJE. IŠ CHICAGPS IIETtJViy 
KOLONIJŲ 4

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. NEDORAS ŽMOGUS RASI 
DABI GALA

18 NORTH SIDE

Penktadienii. yruod. 26 d , j 
8v. Steponas, 1 kank.

1 šeštadienis, gruod. 27 d., 
šv. Jonas, apašt. Maksimas

Nepavyko suardyti šeimynų.

Vakaras sulaukimui Naujų 
Me’ų

pi nna 
III SUS

fu-ko rn| 
i rinkinio.

NETURIMA PRIEMONIŲ 

APSAUGOTI SVAIGA
LUS.

Plėšikai j>er peilį užpuldinėja 
sandelius.

’ Cliicagoje plraikai ne tiek 
šiandie ieško pinigų, kiek -vai- 
galų, kurių kartais nei už pi
nigu- nelengva gauti. Duz.niu 
vienur-kitur užpuolnmi degti-, 

•nes sandeliai ir npkraustomi.
Daugiausia nukenčia prie- 

mieštis laike Forvst. apgyven
tas turtingųjų chieagiečių 
Tenai jie turi prisikrovę svai
galų už šimtus tūkstančių. J 
Svaiguly sandeliai rųsyse 
Iriai ajisaiigojami. niekam ne 
prieinami. Bet plėšikams — 
vagiliams nieko nėra negali 
ino.

Pastaraisiais laikais, sako-Į 
nia, iš to priemiesčio rezidvn- 
‘’ijųnp’it* pavogta ligi 20 tuk- 
’yfeių dolierių vertės svai- 

<4toU-
Anų naktį už kclis tuksian

čius svaigalų judinta iš Kup- 
penheimer rezidencijos.

Iš Ackert rezidencijos taip- 
juit daug jmvogta. Tarnai bu
vę mėginę ginties. Tad rage
liai juos net kankinę.
Tiesiog nesurandama priemo

nių šiandie apsaugoti svaiga
lus.
'-'Kažkokie juokdariui pata
ria turtingiesiems Žirninėms 
savo randelius su svaigalai* 
apatatyti kulkasvaiilžiuis.

a*

Pirm įstosiant Suv. Valsti
jų nrmijvn Tliuinn* Rugura 
gyveno pa* F. Scitdabn na
muose jio num. 11705 Indiana 
avc. Visais laikai.* jis statėsi 
l’.uogeriausins priddiu* kaip 
Scinlnbai. taip jo žmonai,

llugu*u sugryžęs iš kariuo
menėn ]>agaliaii* savo piktais 
darbais paliudijo, koks jis y- 
rn gerų žmonių prietelius.

Nesant Scinlnbai namie Ru- 
irara jmltnlldno :in<, moterį pa- 
bėgti »U juo. Gera moteris jui- 
ėrnė tnm pricteliui šluotų.

Tuomet buvęs kareivis par- 
šovė moteriškę ir tuo jaus jiats 
pasidarė galų. Vargini imis-

šv. Kazimiero Akademijos 
Kentėjų Draugijos vietinis 
skyrius vakare prieš Naujus 
Metus žailn surengti gražų va
karą. kokio dar čia nebuvo. Buk 
ištaisyta vakarienė, o prie jos 
ir programas. Yra {atkviesta 
jau {žymus kalbėtojai. Paskui 
jaunimas turės gražaus laiko 
pažaisti, o senesnieji pasikal- 
ls-ti. Visas p-Iims. kiek jo bus. 
skiriamas šv. Kazimiero Aka
demijos miudiii. \ akarns bus 
šv. Mvkolo parap. svetainėje.

P S—ys.

"Kantri Alena" scenoje.

’; įveiksianti moteriškė.
Sciolnbn gi negalį jitsi-debė- 

ti sakydamas:
"čia turėjo įvykti kokia 

nors klaida. Juk lltigura vi
sais įnikai* buvo kuogeriau- 

įsins musų prietelius.”
Taip dažnai pasitaiko 

"burdingivrinis.”
••u

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ EAN 
KOS PASIUNTINĮ

Atėmė su virš $40,000 bondsais i 
ir čekiais.

Senai laukiamas veikalas jau 
bus jjerstatytas Naujų Metų 
vakari*, sausio 1 d.. 1919 m., 
Yondorf svetainėj, prie North 
avo. ir N. Halsted st.

Veikalų perstatys Liet. Vy
čių kp. art ištiri-mėgėjai.

Tnt-gi visi ateikite pamatyti 
ši veikalų. Tikietai visu grei
tumu 
gauti

pardavinėjami. Galima 
l>as visus ku<>|>us narius. 

Jaunutis.

Iš TOWN OF LAKE.

Anų rytmetį trys plėšikai 
ansistabdė praeinantį su krep
šin llnlstvd Street Savings 
banko pasiuntinį Itov Hudai, 
atrėmė į krutinę revolverį, at
ėmė krejršį ir miv:ižiavn auto
mobiliu.

Krepšy j buvo $41,150 lni*vės 
Isindsais ir čekiais.

Užpuolimas atliktas 
kampo (i!! gatvės ir 
IkjuIv.

šįmet untrtikart ta banku 
nukenčia nuo piktmUtrių.

ant 
Noi mul

PADIDINTA UŽMOKESTIS 

RUB8IUVIAMS.

L J*nineSnma, jog knikurios 
frubų gaminimo įstaigų firmos 

('liicnguje sutikusios jiudidinti 
užmokestį savo darbininkams. 

Tiems darbininkams, katrie 
uždirbdavo mažiau *30 įm*i 
savnitę, užmokestis padidinta 
2<> n uos.
’ Katrie uždirbdavo jmt savni- 

» nuo *30 ligi Ą'iO, tiems *G 
augiau jmt savaitę.
Uždirbantiemu daugiau *50 

-5 nuoš.
. Jei taip, tni nereikia laukti, 
kad drabužiai kiek-nors nt-' 

pigių. .Sakoma, su jinvnsariu. > 
drabužiai busiu kur-kan brnn-1 
nmi.

NEW YORKE CUKRUS 
GESNIS

PI

Iš New York,, pranešama, 
jog tenai geriausios rųšū * 
cukrus pardumlnmas jm 17 i.* 
jw> IK centų svarui.

Knipęi Chicaguje?
šičia cukraus stoviu niekas 

nesirūpina. I'žmigę visi veikė
jai. katrie moka tik garsiai 
šaukti.

Gruodžio 17 d. L Vyčių 
kp. laikė susirinkimą. Pirmiau
sia "lšgriovimo Kaimo pilies" 
vakaro rengimo komitetas išda
vė pilnų rajmrtą. Gryno pelno 
kj>. liko $116.00. Komitetas jm-i 
žymėjo, kad dar ne viskas Dar Į 

nevisi kuopos nariai pridavė 
pinigus už iškalno pnrdiiotuž 
tikietus.

Išreikšta |jadėka visiems ar
tistams, kurie daug pasidarlm- 
vu. Sutarta padėkot: laiškas jm- 
siųsti V. Strnseviėiui. nes jis I 
gyvena Kenoshoje, \Vis. Jis 
tiek pasišventė dvi kuojios, kad 
važinėjo į rvjM'tieijas. Padėkų- ■ 
ta taip-gi komitetui: M. Pana
vui. J. Balt ličiui ir A. Rnma- 
nauskui. kuris ir gi nemažai 
pasidarbavo,
vui ir .lanušui.
I iznierimt ir surinko 
tuan apgarsinimų už 
dol.

Ant galo pa<bkota 
darbininkams.

Po to pakelta smiinnynias 
sulošti knda noru vėliau "Pi
lėnų Kunigaikštis." Kitame 
susirinkime apie tą veikalą Ims 
plačiau pakalls-ta.

Baigiant susirinkimą per
skaityta: laiškas iš 1^ Vyčių 
Apskričio choru, kilnume pa
kviesta kuopa į koncertą— 
“Kornevilio Varpai." Laiškas 
priimtas.

Po susirinkimui
na T. Vitkauskaitė imskamliino 
nnt pijano. Yra vilties, knd iš 
jos bus žymi pijanifttė. Ji lan-
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iš dileli
Direktoriai praneši'*, kad ir 

archiifkUM, p. Zal<l<>kmi. daly
vavo direktorių suairinkiine.

Prof. kati. Pr. Ruėya nuro
dė Centru susi rinkimo, kokiu 
hudu nrchitoktaa patarė pratil
ti statyti našlaičiams prieglau
dą ir kaip ateityje butų galimu 
paaekiningai, prisiėjus reika
lui. padidinti tų prieglnudt>

Taip-gi pranešta, kad ir prie
glaudos namo forma (skėčius) 
trumpame laike bus jiadnryta.

4) Komiteto narys A. Valan
čius pranešė, kad ateinantiems 
metams piknikui daržas judin
tas Bergmanu’s nnt licĮtos 18 
d.

5) Pikniko rengimo komisija 
turi juisi rūpint i, kad piknikas 
butų pasekmingas.

G) Centro susirinkimo atsto
vai pageidavo, ka<l gal atsira
stų kuopose narių, kurie jui- 
ankautų naudingų daiktų Cen
tro piknikui.

7) P-lė Zaleckaitė, iš Cicero, 
aukavo Centrui rašomą maši
ną, už ką susirinkimas ištarė 
širdingų ačių.

S) Imb. Sąj. agitatorius St. 
Jucevičių ragino atstovus, kad 
kokiuo nors bodu atgaivinus 
Imbdaringos Sąjungos veikimą 
jio Chieagos apiolinkea, kur 
yra kuojms ir kur dar nėra 
kuopų, kad surengtų jirakalluis 
nr ką nors yjmtingo. Jis pasi
žadėjo su prakalbomis ir kelio
nės lėšas aukauja Imbd. Sąjun
gai.

Įnešimas vienbnlsiai užgir- 
tas.

I Knd prirengus tni nė tą nžnia- 
nynių, tnj>o išrinktas koinitc- 

haa. kurin inėjo: OTof. kun. Pr. 

Bučy s, 2634 \V. 67lh SL, St. Ju- 
cevičin, 726 W. 18th St., Julijo
nas Šliogeris, 1314 So. 49tli Ct., 
Cicero, UI.. Alos. Dalgis. 72G 
W. IRtli St.. B. Nenartonis, 
4412 Srff Richinond St.

9) Nutarta padaryti 25 ant- 
spandos kopijas, kurias a|tsi- 
ėnn* padaryti viršminėtas ko
mitetas.

Taijegi padaryti ir electro- 
tvpe’o, knd pasiliktų Įmini. Są
jungos Centre, kaipo ntiosni’y- 
bė. Prisiėjus reikalui, kad lai
tų galima bib* kada atspausti, 
kiek reikalinga viršminėtų ko
pijų.

10) Nutarta, kad kiekviena 
kuopa, jjatogesniani sau laikiy 
surengtų "Našlaičių Savaitę."

Susirinkimą uždarė viee-pir- 
min. Pr. Veriga. Maldą nikai- 
liejo prof. kun. Pr. Būrys.

Jonas Purtokas,
Imli. Sąj. Centro rast., 
4441 S. \\ aslitenau uveM 
Chicago, III.
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Pinigus Lietuvon
GAUMA SIŲSTE

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už $5.00
t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierj.

Mes esame jxj valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patu Kontroliuosite.
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 

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

Siunčiant pinigus dci persiuntimo, siųskite čekiu arba Moncv Orderiu pa
duodami aiški antraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, tainci 

’uok savo aišku antrašo. Už pcrsiuuluną nieko nereikia extra mokėti. Lz 
kiekvieną dolicrj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinu.

a

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

■; 120 Tremont St, 
•2w.w.".w.w.w.w.w.\waw.w.w.v.

“X % ■u S ■■ s s I

% 
į

Ž

taip-gi A. I’ana- 
šiedu ėjo per* 

progra- 
virš Km

visiouiH

I0KYT0J0S ATBI8TATY 
/DINA; MAŽAI MOKAMA

' fldcagos viešųjų mokyklų 

-ininkti* jininoša, jog šįmet 
lojanti atsisakė nur

iju vyrtj ir moterų. Tn« j- 
-ta todėl, knd ja-rmažai 
amą.
.koma, Cbicngus mokyk- 

* ima pritrukti mokytųjų.

S

■■■■■■

Boston, Mas».
%

PAIEŠKO

I*al<4kau tnerrino* arba na.M<n prlp 
priilurtjitnu Ir |>atal«ynit> levo, knrl 
nor.ru pralrlaU U«*n>4 Šiltoj virtoj.

Ilrtuvla.mokratui ratu n>unaSlerl« 
Alatkaukit* greitai;

XFW IHHlK.It HOTEU 
116" SoTt'h llnlMrd M..

KhM-asu. ii.

T

Bell Ai System

Dvasia NesmagumuVISŲ DIENRAŠČIO '‘DRAU
GO” SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Tėmykile ustuoniolikicčiai. kad 

1920 metanu Kalendorius au Lie
tuvos prezidentą paveikslų ir ku 
švenliemia. jnu gatavas. Taipgi Į 
luu užsiroši* dienrašti 'Draugą" 

1 nnt 1920 metų per mane taa gan* 
ta puikiausi kalendorių, taipjmt 

įgalima įsigyti viaokiu knygų iri 
jiiitidaknygių kaip tai "Ramybei 
Į Jums" "Pulkim ant kelių" 
“Aniolns Sargas" “ Dangaus 
Žvaigždutė" ir tt.

A. Stulginskat, 
1817 South Union Aveuue.

Atsigavima* iš po karės Augštos Kainos Pra
gyvenimo, ir kiti neramintai siaučianticje po 
visa šąli.

Fabrike ir kitose vietose truksiu |«ts darbinin
kus gyvumo. Net ir jais pačias šeimvniiikes 
tfts atsiranda.

<

Kiek teku patirt i kad jais durbiniukae Bell Sys
tem daug mažiau randasi tos neramumo dva
sios negu pas kitus. Bet vistiek šiek tiek ir 
jiems teko.

Telefono vvriąusybe mėgina kas tik galima 

ka<| pageriiruis stovi jMitarnavimo. Jie taip 

pat meldžia kantrybes mm telefono prenunie- 

ratorą.
BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ.
Vyry tr Jauny Vaikinų padirbti 

ant orderio atutal Ir ororkotal. bet 
neatatkauktl: eJ-llnuatų modelių nuo 
•*jo.ou iki ns.oo.

Vyry ir Jaunų Velkinų netari 
•lutai Ir overkvtal SIS Iki gZKJrft.

Vyry Kelln-e po S.t.ao ir augViau. 
Valkų siutai po to.oo ir augMlan 
Pirk anvo orerkot* dabar prie* 

t lemų, kuomet kamoa pailga.
Mea tuippat tarime pilnų eile bl- 

•kutj nokintų aluty Ir overkotų nuo 
Ir aualčlau

Puti Preea. Tuiedo. Frock Siu
tai Ir it •to.on ir aucSčiau.

Atdara klvlrTenų vakarų lkl * 
vai. NedHlomta Iki • valandai. Bu
ba lomia vtaų dienų Iki 1* valanda' 

fL fJOKOOK.
141* «. Ualated 8L, Cblcaco. IU. j

|.i<-i«ta IMI

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

jau-
PRANEŠIMAS

M--.---------------------- ---------------------- r
______________________________—

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.S ). I

1

NEPAPRASTA PROGA
Perkantiarua M-nua nainua Ir atatantleiu* nauju*. tnea aki/Unauia 

plolcua ant labai lann'U Ul>m- Be Joluy l*ku*riu
Pilnai inlorm.-.eijaa calima šauti kaa l*tnnadi,-n| nuo ?:M vai. 

rak. Iki • vaL rak, »r uJr*<o rarai>ljlt>4J« mretnlnJJa. prla llro plara 
ir Aubura arenu*, artia paa Bendrovė* v aid r b*.

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Association

JurrH Cafcaa. Pimu lt Baltut k RaAc., Ik MdrcOa. IMUl.
3337 I nkų) Airnor. 3241 So. UaNlrd M. 3125 A ti burti Atcnur.

LAUKIA DEPORTAVIMO.

goję yra 26 radikalui, 
vyriausybes agentai 

•mę įvairiuose susirin- 
» už projmgnndą prieš 
v be. Juos visu* laukia

ŪDYTA KRAUTUVE
A gA V

ui
»Vi

S

iiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiimiiiiimiiHiiMiiiiii 
LIET. PAfiTO ŽENKLAI

(arba stnnijsis) 
Jau parduodami 

Gavome ii Tautos Fondo še 
šių rųšiu po 10 skatikų, po 
20, 50. 60, po 3 auksinus ir 
5 auks.

Amerikos pinigais reikia 
mokėti 25c. už auksiną (lcen 
tas nž 4 skatikus).

Iš gautųjų už tuos ženklelius 
pinigų 60 eina Lieuvos Vai 
džiai. 30r \ Lietuvos Misijai
Amerikoje 10', Tautos Fondo k" Bevtlioveim Kons-rvatoriją 
išlaidoms. Nusiųstas štampas Gorioje dumia lekcijas p. A 
į Lietuvą Paštas sulyg rcika '‘“rimt. I 
lavimo išmainys ant pinigų prakalbelę apie mintijimą. 
Bet ta, išmanymas turi būti 1 ........ ................... .....
atliktos ne vėliau kaip T d. panašu* programėiia 

liepos 1920 metų.
Rašant laiškus j Lietuvą į- 

dėkite sykiu ir pašto ženklų 
atsakymui, jūsiškiams bus pa 
togumas kad nereiks patiem? 
pirkti. Ant laiško iš Lietuvos 
į Ameriką reikia lipdyti 60 
skatiku, o ui registruotą 1 
auksinas 20 skat.

wU I. duuiijt ši>1^1 b škJ| 
"PySDH>* * 
1800 W. 46 st. Uaicago. 111.

Gertanata

keliems am rasi
čėdija laik

>4632 So A8HLAND AVĖ.. CHICAGO, ILL

L. V. Apskričio choro na
riai malonėkite vini bueirinkti 
rvpeticijon pėt, 26 d., 1919 
m. Mark Whit<> Squnrc l’ark 

ravėt Pranilr 9 ,al. vak.
Be to iki repeticijų bu* 

Į trūnijai* ruki rinkimą" apknl- 
Įhėti

Pocius. K. Ivinskos pasakė

Kitame susirinkime vėl Įmik

Korespondentas koncertą reikaln*.
Rašt Z M.

LIET. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO PROTOKOLAS NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
PiHtiMeni uf lenda k 

MiuVinėlių butkama drukuoti i 
•><«■ n.a Jna. l ilaikom visokiu 
nitu ir

naNt-nini u

otdeago

Jrimantiniu*; gran: 
nių (tvrisurių. armond 

gitarų u su
Uitai* tisoltiua ženklo* <trau<y«tėttui, Utaoot* laikrodfto* ir 
munhaluku* izurtrunientu* cro*k*nėi*i

TrlrfouM: D ROVER 7309

nor.ru
IHHlK.It
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