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1 Suokalbininkų radikalų tik- ' 
l«!n« nnlrrift >♦, ’

Išviso suareštuota daugiau
3.000.

ema pirmyn

Tii’iaua visi ju suoknlbiau-S

Jo vietą užėmė gen. 
Romanov^kii.

SUV. VALSTIJOS DEPOR
TUOS RFVOLnrCT. 

JONIKKJLUb.

Estonija kitonų nori 
vadovauti.

PAKILĘ NESUTIKIMŲ 
TARPE JAUNŲ RES

PUBLIKŲ.

Paimta daug pinigu nuo 
Petluros.

I-"** lll J J Al’ H<|NII

[irirodyuių, jog radikaliu*! - 
gaivalai .-u ateinančiu pavnsa-

An»crika ir talkinin
kas reikia dary- 

Japonai nori 
l viešpatijų suti
nus butų leista

ANGLIJA
TIES Į SIBERIJOS 

REIKALUS.

SUMANOMA PASKOLA Y 
RA NEPROTINGA 

PASAKA.

Taip tvirtina sekretorius Lan- 
sing.

io|m»s viešpatijoms. Iš to ir 
pakilusios pasakos.

neoficijalini. Sako, gal jis irjįr vietoje anos įsteigti proh-ta- riu im*gino jiakelti revoliuciją, 
.prasitarė? apie paskola* Eit-irijn1o diktatam. ’ :..........- *..........t
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PRAŠALINTAS DENIKI 
NAS. SAKO BOL

ŠEVIKAI.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
CARICINĄ.
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Denikinas Netekęs Vai 
džios Pietinėj Rusijoj

Stockholmas. sausio 5 (Rašo

I
—Taqn« Pabaltijo? jaunų res
publikų ne taip viskas yra. 
kaip turėtų būt. Kiekviena iš 
jų kovoja už. pinnėnybę.

Ypač Estoniją didžiuojasi 
stovinti augščinu už Latviją ir 
Lietuvę. Estonija sakosi turin
ti nugštesnę šalies organizaei- 
ję. Knip ka'* šiandie pareiškia, 
jog Estonija esanti Pabaltijo? 
•• Prūsija.”

Latvijai statė reikalavimus.

Kuomet pulkininką? Avalnv- 
Bermcndt su vokiecių-rnsų ka- 
i’nomcnė jiernini užatakavo 
.lygą. Ijitvijn pirmiausia krei
pėsi i Estonijų prašydama pa- 

I geltais.
Teėjau? pastaroji nors apsi-

ifr
J

Londonas, sausio 5. — Bolše
vikai iš Ma.-kvos jmrneSa. jog 
sugriauta gvn., Denikino val
džia pietinėj Rm-i.ioj. Denikino, 
vietą užėmęs gen. Romnnov-. 
skii. Ir pastarasis ten šiandie * • • • •

J

Tūkstančiai Radikalų 
bus DeportuotaSako, tai Japonijos pareiga.

Londonan sausio 3.—Bolše
vikai via hjjaus blaško admi
rolo KoIchMh mini jas Sibcrijo- 

įberija gali tpkti bolševikams.
To kibai peuori talkininkui, 

'ypač Jiftpatfia, pu kurio*.Šonu 
veikiasi tokie daiktai. Japoni- 

;jn nenori, keti tenai jrigyventų 
Įholševikizmas. Nes t n omo t jai 
jjačiiii butų pavojaus.

Reikalauja sutikimo.
Kuomet Bolševikų armijos 

varosi vis toliau* j rytus. Jn- 
!ponija dipkėnatiniu keliu ta
riasi SU -M>F 
kais klaurtie. 
t i Si be rijoje, 
gnnti aiškų Jų 
kimų. įcad«|H' 
linosai ineiti Siberijon ir mi- 
Inikyti bolšepkus.

Auglijciė ifi^imių ofisas už
gina. kml Armija vestų kokias 
nors taryhM su Japonija Si

Washington. sausio 4. — 
i m VleiM m njuUlųją panikų 
andai paleista |jer laikraščius, 
kad Anglija via norinti pasi
skolinti 13 nu lipinių dolierių, 
sako valstybės sekretorius Į

guuliiuti burzu)u> ir vyriau.<y-j^ 
Im>s kariuomenę ir podraug ap- ’ 
ginkluoti proletcrijatę. surcVo-4 
liucijonintus kareiviu* ir rnu- j 
donąjn darbininkų gvardiją: I 
\ ištiš buržujų teisėju? pumai-J 
nyti proletarijatu ir, žo<lžiu J 

Ihti prohdarijnto , » 
iktn kiArulin f*V-

I<anxing. Washington, sausio 5.—Su-
Sako, tokius daiktu- teiktas- Hp Tvisdarystis departamento 

čiuose galįs [atrašyti tik de- įskaitų šiandie jau paskirta tariant, paskvl 
generntas arba paliesta.* ame- dėjiortuoli 2,635 radikalai, kat- diktatūrą, kokia šiandie gy- 
punų suminkštėjimo. rie buvo suimti tomis dienomis ■ vuoju Rusijoje.

X«nrti<«. kad lH«>rt»*>>'»'«'>>>'>; J ‘
■ norėt, ėta .kolinli pmim. i V'-irr-lyuiu. J»S J*’ 7™ »»»•• ™ p»kol>> rk-nlym- >r ota-h,,

1 liucijonieriai, jog buvo norėję enarchiję.
Is l,ond‘»no praneša, jog fi-į parkerint i prieš šalie* vyriau- Tvisdnryahte ile|Mirtainenta- | 

Įnansinifi ekspertą.* Sir George. .vj^, liksiąs buvo varu ir turi ] ‘ ’  *------ m...-.-S
jpnisli Amerikon nukeliavęs ^^^„5 vvriausvl^

Reiškia, radikalui ėin įnori- |

Londonas, sausio •*».—Bolše-1 
vikai oficijaliai skelbia, jog jie 
paėmę uiteMų Caricdnę ties j 
Volga. Pranešime pažymima, 
jog bolšvvikuuis ten tekę* iii-i 
deli* grobis.

Iš Odemtus pranešama, jog 
rusų luisvunorių armijai, katra i, . . .l..

‘andai nuėmusi miestu I’Toska-Prtte!la-ti gintie* prieš už-
U--------- ĮSI—-------XL------------------ l_Xl —L—

yrn vyriausia? pricšlmlseviki-
_ ;-nin rusu armijų vadas.

Bolševikai apie visa tai gavę 
informacijų iš Tagaurogo.

' ‘Valdžia nuo Donikino atim
ta vyriausioj jo kares stovyk
loj. Tų atliko ufįcierų grupė,, 
juisi vadinusi * * Voaroždennnjn* 
Roki: ja.”

Jei Iralševikų pranešimus tei-. 
singa?. reikia anprasti, jog 
Denikinu* tarėjo krirti

. 175 mvlio< pietvakary pastatė a5t™“‘
>Kiiev.». tekes traukinis mi kurtes I*»liete 1 Ji t vi-

mai nuėjo niekais. Saro sno- 
l.albimimu* jis gale* ivikiiil* 
RiL-ijoje nr kur kitur, i kur j 
btt? deportuoti.

Nėra vietos bolševikr 
Suv. Valstijose. • •'

Skiriami deportuoti radika- 
i.'ii-rvvoliueij’diieriai yra kitų 
šalių piliečiai ir [Nivaldinini. Į

1 įstatymus ir todėl turi Imt de- 
.|x>rtuojnmi, kaipo negeistini 
1 ateiviais-

I r
lh-portimti iikIŲuiIu*

40 ŽMONIŲ PABLUD0 BI- į. }.in* huilmili IMTžengi* šalies; 
JODAnHES PASAULIO

PABAIGOS.

' » 1 __

berijo- klausime.
Bet yra ^piomn. luul kaip 

Anglija, taip* Prancūzija norė
tų, kad Sihejijo? reikalus pn- 
tVarlnlū bfnF Amerika arba 
Japonija arhn bpndnti ousidė- 
juKio?. 21

Anglijai butų parankamo 1

rov,
nuo Kijevo, tekęs traukinis su)*-
Ik'h. P ’tlnros iždu. ** finansus ir teritorijas.

Traukinis susidėjęs iš 24 va-. 1-atvijos vyriausybė sąlygas

Iš Briuselio gauta žinių, jog

prašalintas iš valdžių* pietinėj 
Rusijoj. Tėčiam* jo užgininum 
visgi nieku nepatvirtinamas.

U2GINA DENIKINO 
U PRASALINIMĄ.

Paryžius, sausio 5. — Buvęs 
Rusijos durnos atstovas prieš, 

"bolševikas Alexelaky čia užgi
na, kad g'-n. Deni kirui <» laitų

sausio 6 d. Bet atsirado naujų 
kliūčių, katro* gali autrukdyti. 

. Vienn kliūtis tai ta. kad sn- 
strgęr čia vokiečių atatovylx»a

WILS0NAS SUŠAUKS TAU- ratifikavimas buvo paskirtas į 
TŲ SĄJUNGOS SUSI 

RINKIMĄ.

Gal ir vėl bu* suvėlintas su-

gouų. Vientulį vagone buvo su-■ atmetė. Nes- jei hutų priėmusi.- 
krauta auksu ir sidabro atoar-jl»*k«n*je butų kaipir par>i- 

j—a-ir sesi Romanovo laiku ylavusi Estonijai.
banknotai. Skandinavija turi vargo.

• Skandinavija rteate Įnikai? 
[MMtikėjo jog Petrogradas l>us 

ATLIKTA PASIKĖSINIMAS rtimtas nuo Imlšcvikų. jog hol- 
PRIEŠ DENIKINĄ.

banknotai.
Tvirtinamo, jog rišo bpvę 

irti po pa- kril šhntni milijonų rtihlių. 
storųjų n»*pavykimų pietinėj 
Rusijoj. Nes bolševikai užda
vė didelį smūgį jo armijoms.

Negalima pasakyti, kas per 
viena? yra gen. Romanovskii. 
Ar tik jis nebus atvykęs iŠ Si
belijus.

ševikų valdžia veikiai sugrių-
1 siunti.

Copenhagen, sausio -*>.—Cm Todvl skandinavų pirkliai 
gnuta žinių, jog buvę? atlikta* iškalno sukrovė sandelius jvni- 

Į nepavykęs [msikesinimas- prieš rių prekių su tikslu jas išveŽ- 
gen. Deni kiną, bnvusį pietinės Ii Rusijon, kuomet, tenai įvvk- 
Rnsijos vnldžios vadę. rauti utnininn.

žuvęs tik vienas Denikino šiandie [tasirodo, jog bolfic- 
i palydovas. vikai n<> tik neįveikiami, IM

■ - ----------- :------------ --  - darosi stiprini. Tnd Skandi-
. n*Mi«hniew .i i-oi.ii.o. nu.*,„.. i nHvijJ(M pirkliai su savo prekė- 

'mis nežino kas veikti. Isdalic* 
jas parduoda su nuostoliais 
vnvo šalyse.

Jei kartui? butų panaikinta 
blokr.da Rusijos, tuomet tas 
preke* pasiūlytų nors bedievį- 
kains. , ■'

Tokioje pat pozicijoje yra ir 
Suomija.

uN g ariją gal valdys

Kita, tebjans KvarlKH-nė. kliu- 
j tie, tai plebiscito klauMitia*. 
kurte dar galutinai neaptartas.

Vokietija iš paskirtų plebis
citui kuvu teritorijų nesuskubs 
ištraukti km įuouivnv*, kuriuo 
vietų turi užimti talkininkų ka- 
riuomehė.

Tai viena. Antra-gi, nug- 
š?bm«ioji taryba negu
vttni rajorto iš Berlyno nuo i

nmB» TaoMiaa-vunaa. Ipirmininkns baronas Kurt
PsryUa,. «« r>. —KUv.:,-".™''r- *»•

ta.- ofMj.ltai pr.„..» MK ! K>t«. l«bWnK «r,rta-n... kl>». 
. .* a » 1 IUI J liftai ii k4«( I«* L* iftft ftttei ttttftM.

šcmiiMųjai tai km konferonri
w« tarybai, jog prezidentas 

Vilsona* sutinka sušaukti pir-l 
nuyji trtifn «ąjmtgrta «n«irinki 
mų. kaip yra pareikšta taikos 
sutartyje.

Augščinusiuji tarybn nu
sprendė. kad premjera* Cle- 
menceau apie ly ensiriukimų 
neformaliai praneštų visoms . • . t <

tnrmMtal į» "»»> ptab.H-rto ktao«.n>^
v.-:..,;...- Be to raporto pleomciio klau-

omu. preiidento Wil?ono 
neonkenks taa. tei

Suv. Valrtijų sonata* jiaskirtu

rta* Paryžiuje kuorui

laiviai.
■X

Detroit, Mich., sausio 4. —i 
VWw sveikumo kotnisijonie 
rius Vn uglin praneša, jog ši-į

Jam mieste apie 4(| žmonių sakomu, pagaminti
[uibludo iš Imimės. kuomet

i bolševikų veikimu Kaukaze, 
Turkestane ir kitur. Ne? iš ten 
nesunku Lutų - boleevikizmui

• peraimerti Indijon.
Ir jei JajMMiijn savarankiai 

imtų veikti* prieš bolševiku* 
Siberijoje. tuomet ir Anglijai 
butų daugiau [mrankumo. Ne? 
tuomet butų sutrukdytas bolše
vikų žygis ir prieš IndijH?.

Pasirodo, jog Anglijn gidų- 
gale nieko bloga neturėtų jirieš 

|japonus, jei šitie pasisavintų 
kokį nors sklypą Siberijos 
veikdami prief bolševikus. Ne? 
šiandie veikti prieš Imlšcvikus 
reiškia npdrausli pasaulio ci
vilizacijų.

.-ė-nta.-i P1®1- 1’urt* ti-
'nių apie pasaulio pabaigų. 
Didžiuma iš jų susirgo nepn- 
gydomai.

Tai kaip nuožmiai ntailiepė 
j žmones to profesoriaus tušti 
pkųinlai. y

TURKIJOS TAIKOS
ATSTOVAI.

Konstantinopolis, sausio
— Turkijos atstovui? padary
ti taikų sii talkininkais pas
kirti: užniliežinių reikalų mi- 
nis'leris Mustaplia IŽe*liia Pn- 
sha; buvęs mnluisndnrius Ita
lijoje Nnhi Bei; buvęs didysis 
vezirn? TeuTik Patim

LENKAI SU UKRAINAIS 
PADARĘ SANTARVĘ.

ANGLUOS KUNI
GAIKŠTIS. ;--Dr.Lwm

________ nų misijos

Lenkai ginasi, kad taip butų. 
I oL*■ ■ 1

•

Varšava, snurio 4 (Rašo 
Į angį. Intkr. korespondentas). 

Dr. Li’onid Miriiniliv, ukrni- 
1 čia vice-jorminjų-

kas, sako, jog lenkai su Ukrai
nai? padarę niUitarinę santar 

i vę, katra jau ir patvirtin’n.
Bet vietos lenkų valdininkai 

'užgina. Suko, nepadaryto jo
kiu Hudurvė. rkniiimi, .-ako, 
kelis kartu? jau mulę jmtvir- 

. 4 - . . .... t’rti visų eilę visokių dėklė-
.Imk" «M «n pmmt. Anglu- rM.^. )raUi t„ 
.komkmkrt,. lVnVni Drtnrj pr!rllbl

inų Ukrainos žvilgsniu.

Bet itai sąlygos

Ir norą lenkui .mėgina 
. visgi yra aišku,

Ungarai negali gyventi be 
monarchijos.

Vienna, sausio 5.—Ungnrija? 
nmnarebi-tu partija, knomri 
negali gauti .-avo šaliai valdo- 
vo iš Habshurgų dinastijos, su- 

‘ 1 • I - ■>- -ą •• ft • a -1* •
t kunigaikštį.
1 iš Budapešto pran«*šai> <1, jug
Į luonardiistai tam tikslui nn- 
'žiun Connaugbfo kunigaikštį.

Monurririrtni tvirtina, jos 
i’ngnrija šiandie negalinti vai-'

• ♦

jau, 
garlai-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJE. 4

viai.
.JLiarlaivie. Buford. 

deportuotu 24!> rndikalai, to^i 
mis dienomis jau pasieks Eu
ropos |iakrašėius.

Sekanti* garlaivis, sakoma, 
bus Kiipntrick. Paskui Inm. 
tikslui b.m pavartota arini jos i 
tinnsportai Amerirn ir Presi- 
dent Uranl.

Šiandie saloje Ellis,
Vorke, prasidės pirmieji 
Itin tisinė jimai suareštuotų.

Suareštuoti i’bicagoje ir ki
tuose didesniuose miestuose 
bus išklausinėjami vietose.

Radikalų grupės.
Suareštuoti ir areštuojami 

radikalai priguli prie jvairin1. 
__ n-voliurijinių grupių, iš kurių

New
iš-

4.

Mexięo City.^n.Mo 
praeitų naktį įlaioje! vietose 
Meksikoje įvyko lwii.»u« Žente* 
drebėjimas.

Iš kni-kurių vietų pninešn-'W 
■mi. jog žuvo daug žmonių.

Pa*nkujnnia. jog visa- dm- 
bėjimo centras buvęs aplink 
didžiulį ugni*kidnį Oriuibg. 
Meksikoje yni daugelis didelių 
ugn-'kiilnių. Isd nėra žinių apie 
jų veržimąsi.

Emilės drebėjimą? palietė ir ’ 
sostinę. Čia *utruku.-ios k ui-ku
rių didelių namų sienos.

Talpi* tamsesnių žmonių, 
kaip via. taip kitur, buvo pa., 
lusi nvnpMikoniii paamiilai.

UNGARIJA SAUKIA NAMO 
IŠEIVIUS. 'žymiausios: nimrcliistų. komu

nistų. industrijalistų (I. W. 
W.J, ru?ų darbininkų unijų fe
deracija ir kt.

Tos visos grupės priklauso 
Amerikos socijnlirtų pnrtijni 
ir skaitosi ton nardins knin-i?♦ s \ •? •
sparnas.

Radikalai vadai dauginusia 
darbuojasi tarjie darbininkų ir 
šituo* kursto prie streikų ir 

' riaušių. Pirma* uždavinio jų 
[takeli i nvriimybcs mdurtrijo
je. gi ->a*kui siekti augšt’iflii.

Be simirkiins nidikulų veiki
mo neapsiėjo nngleknrių tfrei- 

Įkas, Jie smarkiai veikia ir 
tarp plieno darbininkų, katrie 
vis dnr strt'ikr.ojn.

Ir nor* jų veikinuv neduodu 
jiems [Migeidaujanių pasekmių, 
bet jie sugeba patraukti savo 
pnrtm daugeli nesusipratusių 
darbininkų.

Yra daug radikalų.
Zivoitti tvirtina, ioe Rnv.

'I'o krašto kinu ' i? palieka
mas išrišti [Mit gyvento
jamh liendrai su i nkų vyriau- 
nybe.

l’kraintr* įstoja «ąjungou 
viešpatijų Suomijos, Estunijos 
l4itvijos, Lietuvos ir tamki- 
jns. Tos sąjungos tikslas — 
prisiėjus bemlrni ginties nuo 
Rusi jo* ir Vokietijos atakų.

Plebiscitas Galicijoje.

Nežiūrint lenkų užsigininm, 
fnkln« liudija priešingai. !>»n- 
Itų vyriattsyls’ nusprendi* ri
tinėje Galicijoje pravesti ple
biscitą. Tokį daiktų negalėjo 
pn<taryfi Ukrainos sutiki
nai.

Dr. Miriiniliv pareiškia, jog 
plebiscito klausime padaryta 
santarvė lenkų sn Ukrainai?. 
Ta. ttekumertus paraaate pa
tvirtintas.

Lygiai lenkai |Misi rūpino ir 
iiirimn tent-iil-n r1vwrn

'V ■“ ‘T* V —. ----------

noje. Lenkiški dvarai bus par
duoti ii [tMiteliuti |Htiuiau,j 
k«»l tui** hut išrišta? ngrnri 
nis klnnsiiuas Ukrainoj. ! 

Į Dr. Michailiv dar pranešė.; Didesnė ji iš jų daliajai sve- 
!jog nkraiiuii santarvę padalę luoteliai.

guRg •» -j-, . ...
tarimo. Besarabijai peovin- federacija lygiai apima kaip «iro; 1. gali būt -no gn; 
•ija tenka Romunijid ' S*iv. Valstijas, tnip Kanadą. jj'ramatoiiia'gražite

Budapest&s. sausiu 5.-—Un- 
gari jos vyriausybė kviečia iŠ 
Amerikos gryžti nnmo išidviu*, 
ypač visu? IiirtiugvMiiuosins. 
Žadami'* jiem* sperijalė* pri
vilegijos.

SUSIRGĘS VOKIEČIŲ 
ATSTOVAS.

I

uLu- 
kad

dytisa 1w Anglijo l^’^itsi, yra. kaip Dr. J/ionid Mi-
» sutartį. Ji -nno. knd tuomet Anglijn ,.^1;*,. Į,-;rr.,,?

JS r»ruswno gama tiuių, jog,'. " -J 1 • ‘
vokuteini [ neurrnles tedia eka-p’tm?punrtairri 

ta» porta#j,jttWuktoir(sJ«; f—------------------ ’
.1 .ųninįų galvijo ir Ukmino,
j vulių tari pristatyti talkinin-< ruhcžiu? nurtatumas sulig 
jkoins. .GiJgjaęHJteJbjų. TigiltelL įteLte?- gyvavusio* tarpe! 

šiitui*. ***!-' Atial7»jOr te
kiniškam* nebu« ko gauti Vo- 

ulkieėini poKakys netarj. jonalių aspirar

pagelbėtų Ungarijai ekonomi-į Miebaniv įduoda net
«itnrbet*r>up*tn>> fu* *«udariė*

jju*. Tas yra priešinga taika? Į paskirtą skaitlių galvijų . 
eutartica sąlygom?. “~-4-4—:

į Tuo khuuimu bu? pareika- 
titn THttf ruktertą jtn-h-t-itti-

I

t

I
_ ir B’jriju..

Ukraina atrtnako nuo naci-

Valstijose bus nuižiausin kokie 
3u,;XKi radikalą. Jie išvien vei
kia su Kanados radikalais ku- 
trų bu? irgi tok? pat skaitUna.

Paryžius, aaunin 4. —. f’ia |t 
susirgo vokiečių nMovyliės i 
taiko? konferencijoje pirmi-* 
ninkn- Kurt von Lerraer. Per 
kelia? dienas nėj 
ruoti *ti taikos konfervmijo* 
M-kretonu nutarta.

■v
galės konfi1- > 
konferencijai

Paryžius, sausio 4. — t pėj - 
Seine vanduo ]>akilo kelia? e 
pėdas ir čia daugelį namų už; 
liejo. Drovi nei joji- jiobiu:.- jį“ " 
darė dideliu? nimstolius. t* . i

Mevico City. samdo 5.- Mte- 
rto Tani|>ico suareštnota trya 
Imlšei įkų ngebtaL Bus depar- į 
t imti. ’ J
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liai padedate jusę motinai, 
kuomet ruperis jų žnaibo, 
Katalikų vyskupo rautas iš

kilmingai rimtas, protestantų 
vyskupo žodžiai lnbiau pri
taikyti prie žemo išlavinimo 
skaitytojų. Abiejų perspėjimai 
sueina • tų patį žmonėms ir 
visuomenei naudingę tikslų, 
kad kiekvienas augintų savyje 
taupumo dorybę.

Kova su Raudo
naisiais.

Vyskupai ir Tau 
pumas.

Daug iki šiol kalbėtu apie 
' nesutikimu* tarp katalikų ir 

» protestantų. Kaikuriems ro
dosi, kad tik kova tegali būti 
tarp vienų ir kitų. Bet abeji 

j- tiki į Dievų, abeji pripažįsta 
Kristaus Dievybę ir Šventojo 
Rašto neklaidingumą. Tos trys 

idžiosius tiesos šiandien turi 
tug priešų, nežiūrinčių ko

ma prieinonėmis, bet trok
štančių visokiais budais tas 
tiesas sunaikinti. Tai-gi pro
tingai dirbdami savo darbų 
katnlikni ir protestantai daug 
kartų pasimato bedirbę iš 
vien kovoje prieš bedievybę*. 

lUėiau pas įtaiko susitikti 
bendrame dar Ik* kitose srity
se. Bet vis-gi pasitaiko. Mis- 
suuri’d valstijoje katalikų vh- 

I dus yra Jo Augštoji Malony
bė Juhji J. Girnium, St. lx>u- 
is’o arkivyskupu*. Neįierachai 
jis išleido į savo parapijas up 
linkništį. kuriame sako:

iki šiol kaipo tauta, ne* Im
davome taupus išlaidose ir 
dėlto turtingi, liet dubar ro
dosi, kad jau neilgai taip 
bus. Nors didelė dūlis pa- 
saulio pinigų pateko j iuus 

; runku*, bet ji greitai išnyks.
nepasirupįsim? upsisau- 

(*goti taupymu. Pervėlu rū
pintis tvarto užraktu, ka*bi 
arkliai vagies išjoti. Visos 
tauto* turtingumą* ateityje 
priklauso nuo to. kaip kiek
vienas pilietis mokės tau- 
pinti savo turtą.
Po to vyskupo* ypatingai 

s pataria žmonėms taupinti savo 
į uždarbius perkant Taupymu

-■ Ženklelius (War ISuving 
Btanųts) ir Pinigyno Taupymo 
Paperas (Tn*asury Savings 
Ccrtificates).

Į. Daniui Stullle, protestantų 
T npiskcmUų vyskupo* to* pu- 

čios valstijos tilo pačiu laiku 
1 rašė-:

įprotis pirkti uorei kai ingi] 
daigių ir mėtyti nupirktu- 
priknišiojama amerikiečiams 
kaijK» jų tautos ydų. Skaudu 

f prtaipažintj. bet išrodo tie-
** ■a.'Ječtaus rnųs tėvynė (jug

■* - ji yn\ mums motina) nori

Amerika yra darbo ir kapi
talu Sdis. Azijos šiauriuose ir 
Europos rytuose užviešpatavo 
tokia pažiūra į darbo ir kapi
talo simtikius. kad visų kitų 
*ahy gyvi'iitujai nusigundu. 
Amerika nepasiduoda apimti 
tuščiai baimei. Pamačiusi bol- 
šcvinno pavojų Amerikos vi
suomenė tuo sumanė organi- 
zuoji* kovai >u juo. Jau su-1 
n*ngtn«« yrn planini <lraugij°*J 
apimančios penkis milijo
nus narių ir turinčios tikslų 
socijatio veikimo priemonėmis 
kovoti su bolševikiškai radi
kaliu socijiilizniu, kad apgy
nus Amerikos darbų ir kapi-l 
talų nuo bendro pavojaus.

Tarp augšviausių tos dide
lės organizacijos vadovę pir
moje vietoje laikraščiai minė
ja kardinolų J. Gibbons'ę. Jo 
nuopelnai dnrbininkų reikalų 
aprūpinime yra dideli. Pirm 
dviejų ar trijų dešimčių metų 
jis apgynė Amerikos Knight* 
of Labor (l)nrbo Vyčius) nuo 
pasirodžiusio tuomet jiem* pa
vojaus. Nebereikplo tikimasi, 
knd jis dnbarz/bpgjs ne vien 
dnrbininkų*.-liet ir kapitalis
tus. r.y

Drau|{v su kardinulu dirb
siu (HĮo II. Kahn. Daniui Wil- 
lard. 11. U. AVestinghouse ir 
Dr-as Dovid Javne llill.

Iki šiol viskas pasisekdavo 
prie ko Gibbons’as pridėtlavo 
rankų. Senatvė nesumažino jo 
jiegų. n<*nptemdė jo proto. 
Kardinolas ir augštieji minė
tosios organizacijos noriai, 
turbut, daugiuu už nnų turi 
žinių apie bolševikus. Mes ži
nome tik tiek, kad laikraščiai 
daug peikė bolševikus. Bet lai
kraščių žinios visuomet būva 
|w*rsilpna medžiaga kokiai 
nors žmonių gyvenimo pakrai
pai ištirti. Jeigu Gibbons’as 
prisidėjo prie didelės orguni- 
zaeijos kovojančios prieš bol
ševikus. tai jis guvo žinių, nc- 
prigu Imi ngų nuo dienrašti jos. 
o siieimtncių į tų patį įsitiki
nimų, kurį skelbia dienraštiju, 
būtent, kad Imlševikai yra pa
vojingi pasaulio civilizacijai.

.Mes labiči norėtume pritilp- 
li prn* tų žinių, liet {icnnaži 
uranui evla atolo o
jomis pasidalinti su mumis.
Mime taipgi išrodo, kud vie-j 
mit inis jmsekmingas kovos bu-j 
du* su Imiševikuis yra tiktai • 
įsitikinimo*. Jui didžiosios ]ui- 
snulio liėšputijo* gidėtų užtik
rinti spaudos, žodžio ir tikė
jimu laisvę jtusijuje, lai gali
ma butų daryti taikų su bol
ševikui*.

DRAUGAS

Katalikų santikiai su nekata- 
likais.

“Užtrauksim naujų gies
mę. broliai. 

Kurių jaunimas tesu
pras.” 

(.Maironis).

Kadaise skamliejo prūsų pa
sienyje šios dainelės aidas iš 
keliolikos jaunų krūtinių, anais 
dar laikais susitvėrusi? Lietu
vos kulturnešių būrelio tarpe... 
Ir lig garsaus trimito balsas jis 
vis tolyn skrijo, vis giliau smi
go lietuviu širdyje, kad jos 
nieks negalėtų išplėšt, pa- 
glemžt, sunaikint. į sid rusinę 
jau ir antro posmo dalelę kėlė 
aikštėn, duodami kiekvienam ir 
viaieuis suprasti, kud juu uliju 
laikas ir mums lietuviams žmo
nėmis patapti pasaulinėje lėto
je. lodei jie jau ir tuomet šau
kė:

“Ilgui miegojo musų že- 
1UČ, 

Ilgai jų spaudė svetimi! 
Bet blaivosi orai apte

mę-.. traukė 
toliau, norėdami pagreitin
ti, praskleisti akiniuotų dangų, 
kuriame buvo tiek dnug saulės 
spindulių, kad jie ir Lietuvai, 
kaip ir visam pasauliui, neštų 
šviesų, šilimu], susipratinio ir 
meilės dvasių ..

Tai. sakau.*buvo ”kadaise.” 
“anais dar laikais.” kada dai
na buvo įsmigusi širdžių gcl- 
tnėsna, kada josios ohalsį norė
jo nuųldpmti žiauri priespau
dos ir persekiojimų ranka, tni 
buvo dar tada, kada jaunutis 
musų tautos dainius Vaičaitis 
baigė savo diertas Petrapilio 
kalėjime, kada visi piaėiuaius 
Rusijos kalėjinuii bei jųjų rw- 
siai buvo pilni miisij dnniinia- 
kų. kurie “garsiau” kuoinat 
praliylo ir... neapsivylė, ne* 
kaikurie iš jų jau savo akimis 
šiandie matė ir laiminu dre
bančiomis lupomis tūkstančius 
musų jaunutė** kariuomenės. 
Ir dabar jie verkė, liet tai buvo 
džiaugsmo ašuros, kurios it 
brangus perlai dubino senolių 
išbraižytus skausmų veidus, 
tartum norėdami tais krištolo 
karolėliais juos sulyginti...

O dabar!..
Dubar kas |ms mus nauja, 

kas gera, kas kelia musų dva
sių. kas džiugina širdį, kas ža
dina iš miego ir krūtim* pri
pildo—milžinkapių kaubulėliai, 
ar senieji užimtai L . O gal ir 
tie baltieji kryželi**, kurinis 
papuošti musų laukai... Tik 
jau neis* tie sonuvės kryžiui, 
liet lietuvių sesučių.papuošiami 
kasdienę ęžuolų vainikais, nes 
jnu dubar galimu tuos pačius 
Maironio žodžius užhnigli:

kyla tie halsai ir pasiekia aug- 
šuiausius laimėjimo laipsnius. 
Dešimts tūkstančių atoja prieš 
šimtų ir... bėga priešas už 
Dauguvos, paliktinoms net sa
vo sužeistuosius, ginklus ir va
dus! Pergyveni tai pats asme
niškai ; klausai, žiuri ir nesino
ri tikėti, nors tai jau faktas, 
nors krinta po kojų gėlių bu
kietai, nors ir pnriain darosi 
griaudu, kada Miielia devynių 
dešimtų metų verkdamas bu
čiuoja musų pulso vėliavų ir 
drebančia ranka laimina pulko 
vadų, liet ašaros neduoda jnm 
laiko pmmkyl tai, delko jo^ir-

suprato visi ir unitu... U. kaip 
gi laimingas liūto tas. kum tų 
viskų }>ergyveną!.Viena dėkin
gumo ašara brangesne už tūk
stančius meilių žodelių, nes ji ji 
nušluostė dulkėtus kareivių 
veidus ir... vof jau skamba 
erdvėje dainos aidas:

“Dręsiai, angšta> pakįl- 
balsai—

Išauš nauja gadynė,” o 
aidas, pritardamas jiems da 
baigia: “Atgims darbai, pra
švis Jilikai—Atgims jauna tė
vynė”. ..

Štai jau užbrėžiau {Kiemelį 
Jums, Draugai, nieko negrę- 
žindamaK, nea ir nemokėčiau to 
padaryti, tik su Jumis pasida
lydamas tais įspūdžiais, ku
riuos pats pergyvenau 1 Jelu 
voje. Gal Jums bus neįdomios 
mano mintytų sakau, gal no vi
siems. nes J ūsų ęiaugunia gimė 
ir nngo išsvajotoje puikioje 
laisvės šalelėje, bet num užteko 
ir vieno, kurs rtiokės tę patį 
jausti, kurio krutinėjo suvir
pės jautri širdis ir atgaivins 
jame {lasiŠA'entnuo ntfrę dar
buoti?* tėvynės naudai, kadir 
luli nuo savųjų. Visur ir vų<ę 
Įnikę ypatingai utsižymėjo Pa
nevėžio ir Joniškėlio jaunintus, 
palikęs ir gimnazijos suolus ir 
neartus hiukuš. aukaudami pa
tys save už tėvynės laisvę, už 
laisvę savu brolių, kurie dol 
priesjiaudos ir vargo rado sau 
pastogę* už Atluntiko Naujoje 
Kolumbo 2ėmėja^

štiū dur vieiiaa bruoželis, 
kas du rosi Lietuvoje dubar, 
kuomi džiaugiamės ir ko kupi
ni.

Baigdamas tus mintis, norė
čiau Jums, Draugai, {atsakyti 
ko mes lankiame rylupti.

Kad nevarginus Jūsų ilgais 
išvedžiojimais, aš čiu tik {ui- 
duosiu trumpę formulę, kurię- 
ja mes gyvename Kaune, ty.: 
“Im* skirtumo pažiūrų bei įsiti
kinimų. eini hiip' vinat xtatjf- 
Liinr Lirlurm rtunUM'*. .. Lie-

Jau suvirš dvi savoiti prabė
go. kaip liko paskelbta IJutu- 
vos Laisvės Paskola. Iki šiol 
dar susiorganizavo kolonijose* 
laimi mažai stočių. <1 laikas ne
laukia.

Uentralis Lietuvos Paskolos’ 
oluda jau baigiamus organi
zuoti. Jau dirba keletas mergi- 
uų-steįiograrių, agitacijų* ve
dėjas ir tuojau prasidės suk
tiem visa mašinerija.

Atkreipiamo dar kartų visuo
menės <lomę j tų faktų. ka«i 
šios jiaskolos pašokini ilgumas 
padarys •va-ekinhnnnną męs

Kur jau yra susiorganizavę 
stotys, jų sekretoriai tuojau* 
praneškite Centrui. Praneškite 
n i štilis julrosns viršinin
kų ir praneškite kiek subakrip; 
rijų knygučių tai storiai reikin. 
”• *■ knygutes ir visokias infor- 
į -..rijos tuojaus išsiusime.

futikas nelaukia, tik pasku
bu kimo darbų!

L. Paskolos Rastinė.

KLAUSIMAI IR ATSA 
KYMAI.

Pirtnadiems. sausi#

Jau užtekėjo saulė švlesyln** 
Vaduoti Lietuvę i? tamsybė*, 
Xes vergija nenaudingu 
Dėl Lietuvos vis lilėdinga.

n. a ’ £
O, Lietuva! Tėvynė* musų! 
Tau Hebei eik* vargti pu rusu, 
Tu girdi gražių naujienų 
Visur skainliant tau kasdienę.

s ln-
Mes lietuviai amerikiečiai
Nors atskirti Lietuvos piliečiai, 
Darbuokimės dėl savo tautos 
Neuplciskim jos ant visados.

IV.
Musų darbai nepraeis aut nieko

Aukas ir kareivius siųsdami 
Lietuvai pagellių duodami.

pa

t.dputf prakalbėti ; nių.- 
piot.-p Ji Miko: ‘Vaikeliai, 
įuun «tuiku. Kieti laikai 
«ne»w’<W« nifino Joi iti« rasi-

.’** • - į^MBj - -
B&> -»<•> uMa.'tiprasiu apsriti kni{; reikiunt 

*• ir imsite taupinti man jr su 
luomui, tai uA velkini tapsiu 
linksmu ir karštai jums dė- 

£ kinga. Jei jus tą |>ndury*i- 
EL. Jtfe. Uu aš jums duosiu gra.

v,i u imi ubų už U. Ko jns ne
tyrite. Jeigu jus tų {ra
site, aš jurėsiu džauig- 
Likimu, k/».l ilt- lUvl. 
ir- .' ™e>

JUOKU LAIKRAŠTIS.

Džiaugiamės patyrų, kud iš 
Detroitu veikiai pradės eiti 
n n uja- juokų laikraštis vardu 
“Perkūnas.” Jo prenumeratų 
bu* 11.30 melams, vienas nu
meris 15 centu. I .nikraMi« iš.
ei* kus. mėmio 16 puriapiij di
dumo. ne-kaitant viršeliu.

Tas laikrašti* yru kutinai 
reikalingas nmsų visuomenėje. 
‘‘Vanagui” patekus j rankas 
žmonėm*, kario daugiausiai
rnpinasi išniekinti katalikų

• *te( •taaavz • « j* ji

Didžių praeigų atminę*. 
Juos pagerta aini:, aį- 

' niai.
Nes atidavė krutinę*... 

už tėvų žemelę, ]>ermirkusių 
vargų ir nelaimių klannis...

Dulmr su džiuugsniu, kurio 
nemokės m-kuomet aprašyti 
mano plunksnelė, klausaisi 
Kaune, Ukmergėje. Panevėžy
je ir Ežrrėiiuvtie, kuip gražiai 
traukia musų jaunimas tų dai
nelę, kad nejučiomis pradedi 
su jais drauge žingsniuoti su
tartinai l’g pa? StOtĮes ir. rn- 
don, lydėtumei juos lig |iat up- 
kusų ten toli-toli, kur Daugu 
va teku, paraudusi nuo kraujų, 
pasaulinių teisių mnidzioiojų.

Ir ištiesę. drąsiai, uugštai

tuvoje jau mes ‘visi dirbami*, 
dirbkite tik ir J imi, o “rytojui” 
patekės skaisti saulutė. Josios 
spinduliai suąVdys visų ir vi- 
sa» žaizdos, kurias per savo pu
rių kaltę busime gal kada pa
darę. Jau spinduliai dobeviut! 
•pervėrė, “jau blaivosi orai a|>- 
temę,” tad neleiskime auti 
tam. kę jau supylė milžinai- 
didvyriai, kad kaltais iiiiiiiik 
nereiktų susigeri i einant pro 
jųjų kupus už nemukujimų jų 
darbų tinkamai įkainuoti.

Tad ir įaan tebunii* leista 
pasakyti su dainiunn:

“Halui, Tiusiiniuiur. du- 
‘•avimai skaudų*.

Bet juokų laikraštis yra taip 
imt naudingas, kaip didieji ir 
rimtieji; Jei profnigui vn|a- 
mas. jei netarnauja asmeninės

susekti naluišninku giminių 
suktybes. Bet geriau padarytų 
katalikai, kad apgaulingai iš
gautame, nors katalikiškame, 
atsimetėlio palaidojime neda
lyvautų.

Nevalia katalikams dalyvau
ti nei geriausio kataliku pa
laidojime, jei jo giminės, atsi
metę* nuo Bažnyčios, nabnšnin
kų laidoja aekutaiikiškui.

______ Nekatnlikiškume atsimetėlio 
kėjiminrs.. nekatalikiškos? ir palniilujiim* katalikams valm 
netikėjiuiinėsc Inidutuv,**? žiliu
gans, knris nėrn bt’ivęs kata i «“«**. I/'hikl vaikams valia 
liku ir nėra atsimetę* nuo tik
rosios Kristaus Bažnyčios 
Tik ir tamt. dar reikia atsi
žiūrėti į du dalyku: pirma, 
ar nabašninka* nepasižymėjo 
kovodamos prieš tikėjimų ir 
antra, ur jo laidotuvėse nebus 
prakalbų atkreiptu pridi tikė
jimų? Tais dviem atvejais ka
talikui nevalia dalyvuuti neku- 
tiilikiško.M* palaidojimo apei
gose.

Lygiu dulim nevalia kata
likui dalyvauti palaidojime 
žmogau* buvusio katalikystėje 
ir atsimetusio nuo jos. Jeigu 
dėl kokių nors priežasčių ka
talikus žmogus yrn turėjęs su 
tokiuo asmenim padorių sen
tikių, tai tom asmeniui mirus 
katalikas gali nueiti aplanky
ti nubdšninko lavonų ten, kur 
ji8 pašarvotas, bet nevėliu da
lyvauti jialuidujini0 iskilniėsu*.

ilsi kyly, k*:4^
iiietėlio giuunes surengtų lui- 
bašninkui katalikiškų palaido
jimų, tai katalikui valia butų 
palaidojimo dalyvauti, nors gi
minės butų pavartoję sukty- 
l*ę* tam puluidojimui išgauti. 
Dalyvini jautis žmogus turi prie 
dermę žiuri*1i kame jis daly
vauja, ir nuturi priedermės

Klausimas 1. Ar tinka kata
likui žmogui dalyvauti neku- 
taliko laidotuvėse?

J. Oep&nonis.

Atsakymas. Nekatalikai bū
va dvejopi: vieni užgimę lo
tame tikėjime, kiti atsimetė
liai. Galima yra dalyvauti tf-

dalyvauti šitgose atsitiki

•T/<?<0010151 pUtpUM* gOŪBeiRMoė 
Ar mum*. kuip mergaitei, 

raudoti miraudus, 
Nure juiudiin nelaimės 

vargai T D”

\š prwš»čum Įtakirrtnti vi-

Zeiigkime jiirmyn iiroiiai ir sesutes, 
Ncpraleisdaiui nei vienos minutės; 
Laikos trumpas, daug veikimo 
Dėl liiiosylM>je niuo) likimo.

VI.
Iau gyvuoja tėvynė musų — 
Likusi liuosa nuo lenkų ir rusų! 
luii vienybė ir meilė tarp lietuvių 
Atneša daug labo dėl musų visų.

C. J. Gedvilus, C. b’. 1
.......................................... —

Išklydėliams, turintiems ne
ramių sęžinę tas įproti* labai 
nepatinka. Todėl kuo labiau 
yra graužiama išklydėlio są
žinė, tuo smarkiau jig pliovo- 
ju išgirdęs krikščionižkę V. 
Jėzau# pagarbinimų.

Išidydėliai, susiburusieji į 
slaptas draugija*’ su tikslu 
kenkti krikšuiunijai, tyčią su
sitaria pliovoti, kuomet kas 
pagarbina V. Jėzų jojęs į na- igj 
mus. Sutarties tikslas yra su
griauti gražų ir g>«rę krikščio
nių įprotį. Susiprantantiop 
katalikai, nors neturi prieder
mė* tų pagarbinimų tarti, liet 
tyčia nenori pasiduoti iškly- 
dėliams, kad nuo jų noro ne
priklausytų mus įpročiai. To
dėl susiprantantieji katalikai 
sako: Tegul bus {ragorbinlas 
Jeaus Kristus”, arba “Garbin
kime Jėzų Kristų”, nors iš- 
klydėliui pliovoja. Už savu 
burnos nešvarumų atsako i*- 
kiydėliai patys, o ne tie, kuria 
Dievų garbina.

Dužius reikalus turime sta
tyti augščiau už kūno naudų, 
bet tik tada, kada dusios da
lykai yra butiniu reikalingi. 
V. Jėzaus pagarbinimas yra 
liuoaos valios darbas. Todėl 
žmogus, kuris visur ir visada 
tę įprotį pildo, nepadaro nuo
dėmės, pavartodamas kitokį 
pisveikinimę, kuomet nueina 
ir£L-nti
niurni reikalingo* naudos pus 
asmenį nekenčiunt] Jėzaus 
vardo.

I
dalyvauti suvo gimdytojo, na
šlei savu vyro ir našliui »avo 
pačios palaidojime, jei ta* j»a- 
luidojimo nekala Ii kiš k urnas 
nepriklausė nuo našlių ar vai
kų vnlio& Antra, Katalikams 
"Idininkams valin dalyvauti 
nekatalikiškame utsimetėliu 
palaidojime, jei tas atsimetėlis 
buvo arba t'tesipghiiH jų virži- į 
ninkas, arba visos viešpatijos 
nugščiiiuria galva, sakysim, 
karalius arba prezidentas. 
Rcikulns pažymėti Šeimynos 
arba viešpatijos tvarkų yra 
statomus aug&’iati už reikalų 
pažymėti nahušninko pa dury- į 
tų Bažnyčiai neteisybę. Daly
vaujant nekataliko arlia ne
katalikiškame (Nilaidojime rei
kia nesi žegnoti, neklaupti ir| 
nedaryti kitų matomų tikėji
mo ‘ženklų, nei savųjų nei to 
tikėjimo, prie kurio priklausė 
mdmšninkas. Savo tikėjimo

/

1

i

je valandoje imw gyvenam, knd 
mokėtų ir prieš kitataučius 
pasirodyt i lietuviais ošę. kad< 
galop kiekvienas nsAėtų Jus 
gerbti, ka*i J u** pamylėtų, o 
tuomet jie g**rbt> n niMsų teises 
ir bus uiusii {irirtcliitis. «lruu- 
gaia-jie luiuiis liūs ir . “atgi 
tomU t*»t ė JLa*«**»A * •*

pildymus svetimo tikėjimo 
Imžnyčloje butų ne vietoje. 
Klaidingojo tikėjimo apeigų 
niekur ir niekad nevalia pikly- 
ti.

Klausimas 2. Ar pritinka 
katalikui. įėjus j paklydėHn 
lUttmri, {taikyti; “Tegul tari 
jiagarhinUiA Jėzus Kristus”, 
ypač žinant, kud tus paklydė
li.-. vietoje tikro atsakymo, iš- 
niekjf Dievo vardų t

J. Oepanoms.

Atsakymas. I'usisvcikiniiuas 
Kristi.,vardu yra .<»•«*• atū
žus fiaprutys, plačiai ir stip
riui įsigyvenęs Lietuvių ir 
L«mkų tautose. Ji.” taip-gi ym

(i dėkingu."

Tml i dariu) vist! 1 ž Žc- 
mę levų 

Ir brolių, kurie jų apginė! 
.Ink mnK lietuviai! Kart!

stems ir vlo«t tas nuit
veikėjus neturėjome katdikD phgirtt* tikslams, tas litrttraš- lis. kurt ui^ijWų MįjFĄ-t! 

guli padaryti daug nuodus menkos jaunimas, kad ><ėpi 
tų-gi nora du’ttfi'-kaįp -viarbto

ko juokų laikraščio, išeinančiu 
lėtinių kalba Amerikoje. ~F . .4 .

tir guli padaryti daug nuodus 
-uioDoiir M

T #1

U

I

guna tankiai vnrlojamus vu- 
kiečių kataliku šalyse. Tas į-. 
'|irt»tis nėra >H«i iš Dievo įsa
kymo, nei iš Bažnyčios palie
pimu, o tik iš pačių žmonių 
noro Nėrn nuodėmė”, iri katu

* /
Jėzaus vardo pavartojimas 

labai tinka krikščionims pasi- 
bveikinti tarp savęs. Bet ne
gulima tuo vardu sveikinti* su 
žydais, Mahometo 
žmonėmis, budistam (japonai*, 
byriais) ir kitais. Jenų pagar
binti įeinant j žydo namus 
butų lyg pasityčiojimas iš to 
žydo. Delt<, įeinant j žydo ar 
šiaip nekrikščioniu* namus, 
neVolia yra sakyti. Tegul 
bup peguibuiluo Jiuut» ivru- 
t.'s”, nes nevaliu yra katali
kui tyčiotis iš to, į kurio na 
—.. H. '-ytMBM

Nri»rn*ritai žydui, ypač ka-

• 1

, Atafotykinir {mtys siurbias ar n
^ą?U{i! iezu- Ik*>... artai ir v

?' '-X-: .eL-J“? i

■MMi

■■

rainiai, [ėMn'aii į kriHriouių 
namu*. sakydavo: “Tegul tat* 
pagarbintus V. Dievas”. Jie. 
kaip ir mes, tiki j Dirvų. To- 
dei ne saTimria Mjuma su *•** 5 * 
galime svrikiatis^garbindauu

i



SVEIKATA IR VENTI- 
LAOIJA

I

SHEB0YGAN, WIS.

. L. Raud. Kryžiaus rėmėjų
27 skyrius tikrai dirlm tėvynės 
labui. Kaip jau buvo rašytu, 
Syriuij iki Kalinių norėjo su
rinkti šimtų narių. Tiksint* at- 
(tiektas turim daugiau 

: kaip šimtų. Aukų ir gi nemaža 
surinkta. Rinkėjai, kurie rinko 
auka.- ir prirašinėjo naujus na
rius prie L. IL K. rėmėjų, tik
rai darbavosi. Nors ir dideli 
žalčiai buvo, liet jie nepaisė, 
kml tik tikslų atsiekti. Tai-gi 
reikia ištarti širdingų aėių. vi-

A”**''
tėvynės labui Ariu ir visiems 
aukautojams už aukus.

Broliui ahebt^ ganiečiai, ne

mėjų akyrius turi 131 ir vienų 
amžiui} narį, V y. V. Sukai tj. 
uukavot, piuiukaukit kaa kiek 
galit.

Mus kariuomenė, gavus ]m- 
šnipų. pam’kminginu kovos su 
priešais.

Vincas Belekevičius.
L. K. K. R. rušt.

MILWAUKEE WIS.

Gruodžio 21 d., praeitų uivtų. 
vietinis L. R. K. rėmėjų sky
riau laikė priėmėt i n j inisiriii- 

shynu nukalus pirnuįlinkas pa- 
sakė tnimpų,lM‘t gražią.pmknl- 
b«<lę, ragindamas, šelpti Lietu
vų knr kirk ghli. Ju knli'?. nr- 
jialiku be vaisių: susirinkę na
riai gružių aukų sudėjo ant tė
vynės aukuru. Be to nutarė ei
ti per lietuvių naintis ir rinkti 
nukas liei įrašinėti įiAujus na
riu- j L. R. reni. K. Sekantieji 
apsiėmė eiti per namus: Petras 
Vaivada. Jonas Kainnuskas, 
Petras Svirskas, Petras Žilis. 
Juozus Bnraišis ir Juuxas .la- 
siulaitia

Tat broliai ir seserys, mil- 
unukioeiai. neatsisakykime nuo 
davimo aukos |„ Raud. Kry
žiui. Kuomet atsilankys aukų 
rinkėjai, neišleiakimc jų nieko 
ne paaukavę. Sakoma, kad MU- 
Ur«ukėjv livtuvių y m upiv 500.

pamirškime tėvynės reikalų ir 
toliaus. Darbuokimės kiek kas 
galim v. Girdimi- tiri u viai 
kenčia nuo žiaurių priešų. Ka
da risi išrieti dirbsim. Lietuva 
tikrai bus laisva, nes Lietuvos 
kariuomenė yra narsi, tik mes 
turim jai duoti jMigėlhn pini 
gaiš ir drabnžihis.

L. R. K. aukavo šios ypatus:
V. sukai tis $50.00. ‘
N. Gon-ialis ęio.tai. 
A. Buividas $5.00. 
Po 2 dol.: V.Bendoraitis. M.

Navickus.
Po 1 dūk: 7’. Grigaliūnas, O. 

Gclburttienė, O. Bagdonienė. 
R ii. Buurviėivitė. S. J. Gtnmvt-

šiene. A. Juknialis, A. Jukria ! Jeigu kuinas vienas paaukotų 
lis, A. Šukaitiene, J. Jukuėlie- 
nė. O. MikaJnitienė, M. Karu 
krVituti. K. štatiuilienė. M. B»- 
rckcviriene, A. Balnaitionė, J. 
Ivašaiutkienr, R. Vilkienė, J. 
Dignius. M. linuiunienė, A. As- 
tnmekis. M. Dvylai tiem*. I*. 
Mazkimrkas, A. Draugelis. J. 
Karėauskieiiė, M. Pilmckus. J. 
Uriauinvičia. P. StojMMinviėin.
M. Sinkevičienė. K. .1 m įkauš
iais, A. Kupniitis. K. Voverie
nė, M. Diškevičienė, P. Klesa- 
vičia. M. StepcuiAvičienė, J. 
Kioeliauskos, .1. Mattkevičiu,
O. Bulčiuvienė, J. Dudoiiia, A. 
Btnvi lieiK-. K. TJbetria, B. 6>d- 
ciiua, J. (’ikanu. M. Cikunienč,
J. Bubi ii s, B. Lenkauskas, .1. 
Badi&iavičia. L. Buivida, J. Bie- 
iiukas, B. Stražis, A. Daugir
dienė. A. Daugirdai ulė. F. Dau 
girda, J. Šimoniuos, A. C’ižaus- 
kas, P. Praiickeviėia, A. Virbic
kas, A. Mikalauskas, J. Galgi- 
Jonaitis, J. gltiečhu*, M. .I<*ke- 
neviėienė, K. Cižatudms, M. či- 
žauskienė, J. Pcčkaitis S. Jen- 
kauskas. P. Valiukas, P. Bart- 
kurienė, A Bartauakas. J. 
Krikščiūnas, A. Arbatavičia,
K. Arlmtavičicjiė, J. Brokas, 
IL Brokienė. J. Brokus.-A. Vir- 
birkas, A. Brokiutė, F. Jcainn- 
kos, J. Šimoni nūs, A. Kuriatut- 
Mm, J. AdtHitavičiu, ,L Brasu- 
ktis, P. Strakuuokns, J. Alno- 
Ėraitis, J. Zulis, M. Vinialia, J. 
Dobrovolskis, J. Rutkauskas,
P. Bičkuvienė, V. Jandcgis, K. 
J Utis. J. Kričenn. B. Liuitavi- 
čiK. A. Cunaiis.

Kitos smulkiomis, t. y.
60c ir 25r.

Draugijos aukavo: 
B v. Juozaja* dr-ja 
šv. Kazimiero—$25.00. 
S. L. R. K. A. 62 kp —$5AJ0.

Pereitam suairinkime nfai- 
ntukčj<* undines duokles Mua 

'Wbatoj»: A. Knrčianskiufė. V;

tik p<* 2 <lol., tai jau butų 1JMM) 
dot, o yra tokių tėvynainių, ku
rie ir po du, tris syk daugiau 
aukauja.

Tame susirinkinm aukavo: 
l’<> 10 dol.: I’. Va’vndu. I’’. 

Murkusius.
Po 5 doL: O. Nevuliutė, J. 

Ju>,’tb*vTčiulė, J. BaraiMs. P. 
Žilis, \T. Aiukis.

P. Svirskas #2,00.
Po 1 dol.: V. Genčauskas. J. 

Kaniauskas.
Viso $49.00.
Gruži auka iš tokiu būrelio 

L. R, K. rėmėjų.
Nemunėlis.

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

I’”

Šilingu sknitvti laikniAi’-iuo- 
kc žinutes iš veikimo kitų kolų 
ni/t) jaunimo—vyfių, tik kaž 
Vedei juuk kolonijos vyčiai ne- 
Kįpriu savo vpikimn. Ar aebu.« 
tilt čia knltė valdybos. K p. pir
mininku išdrinka jau.iuolį net 
iš kito miesto, gi ta? jau, rods, 
keturi mėnesiai kr.ip neatvyk- 
Kia j ausirinkiniiiH, o juk žino, 
kad kuopom atudrinkiinni būva. 
Jeigu valdyljn dauginu darbuo
tųsi, tai ir nariai labinu butų 
prie kuopom prisiriš*; ir vaisiai 
veikillUi butu gražus.

Pastaruoju laiku šventadie
niais liažnyčioje pastebėjau 
knikitrių mergaičių negražų <•!- 
gimusi. Atėjusios bažnyčion 
utaisėcla imakutiniuosr suoluo- 
«• pn* duris ir, vietoj n»eb»tie» 
bei padoriai užsilaikytų gumų 
krar,*',> ***T2! kt!* Emilio it ko
kiame teatre. Nekartom nema
čiau, kad pubiėiuu'ioii aud'la- 
knyges akaitytų. Jtfvtinov aėdi 
šalo ir nieko nisako. dar-gi, 
gal. didžiuojasi aavo 15 im tų 
dukn'lėiuta Apie fuirrdue ir

—■ ———————
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Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę 
Kirpajlal ir kriauCUd yra rrtkalau. 

Jaml vlauomat. Jie turi trumpa* va- 
tamlaa ir Icditvo darba.

Mea Kalkine Jus Sliuoki U tlo darbo 
‘ trumpa Intkn dlmninla ar vakaran, 
ut mnia kaina. K|>eelJ*lta akyriua 
mokinimo ant muvamu T‘<rw«r ma*i- 
nų.

AM. L R.-K. FEDERACIJOS! 

VALDYBOS .ADRESAI.

SV. KAZIMIERO DR-TĖS | 
Sheboytran W!«. I

LIET PILIEČIŲ DE JOS 
VAK PA 

Piltaburgh, Pa.
Valdybos Antrašai:Šitoje “DRAUGO*’ vir

toje apauMlinonn prane
šimai Suviėuytų Valstijų 
Sveikatos Biuru Vedėjo, IStreet.
Surgeoti General Rupert į Viee-pinu.—J P. Petraiti*. 1313 
Blue. Varnon Strvct.

Dėde Sunito, Sveikatai I’rot. niit.—J W. Putckvvich, 
Patarėjas, atauki* šinjr 12104 Mvrrimnn Si ns4.
vietojo, arbu lai&ku. j kinu-1 Fftt. rašt—XV ktacimikas, 2102 
aiiaua, turinčius visuotnc , Mrrrininn Street.
niškų svarbų ir paliečiau lidininkat—J. Jonelio, 157
čius Lygiem}, sanitariją ir • Meultric Avenue.
kaip apaiaaugoti nuu ligų. | Direktoriai:

• Jia negalės atsakyti aut 
tikrai vpatiškų kiausiinų 
ir duoti receptų. Adre
suok: Hcalth Adviuor,
c-o Lilhuaniun Burcnu, 
124 F.tot 28th Street, New

Pirm.—V. Sainsiin, 1924 Caram

J. Jammskto, 75 So. 19: Ii St
P. KildiuUn, 2007 Jane 8L 
S Lintinskas Boa 524, 

Shannon, Pn.
A. Normantas, Bo» 441. 

Shannon, Pa’

Crtrtlc

Caillc

Street, H. S,
S. Simunavičiuii, 2228 

SlreeL S. S. 
Ligonių Komitetai.

P. Bnrdrilnuckas. 2223 Larkiiu 
Alley. S. S.

V Mnnn'ilca't. Bos 342, C'aatle 
Shannon. Pa.

Suairinkiniui abdbuua pirmutinį 
utarninkų kiekvieno mėnesio, 8 
vai. vakare.

Jonai 11'. Pattkriick, Prut, rast. 
L P. D.. Vak. Pa.

RiiMint pažymėk kokį 
laikraštį skaitai, taip knd 
itten Mltuitunc. j kurj inik- 
tuštį aiųaii nWukynu| ku 
Išaiškinimu.

Kad gyventi mažai venti
liuojamuose kambariuos* yra 
nesveika, visi gerui supranta, 
ypatingai čia, Amerikoje. Iš 
kitos puses hygienistai tik 
dabar pradeda suprasti, delko 
blogu ventilaeija yru nesvei
ka.

Mokslininkai ir šiaip jau 
žmonės iš senovės munydiivo. 
kati kambariuose blogas oras 
būva dėlto, kad juinv randasi 
daug išulsiiuių dalykų. Toksui 
mnnynųu; brvo patvirtintos, 
kada tūlas tyrinėtojus piginę- 
šė atrodys taip vadinamuo
sius “buriu nuodus“, ir kada 
kiti tyrinėtojai prirodė, kad 
blogos jHisekuiėj- yru dėl ne 
pasidauginimo karbon-diozido 
oro.

Dabar jau ganu gerai nus
tatytų, kad išalsuotame ore nė
ra nuodingų organiškų daly 
kų, kurie galėtų suteikti svei
katai hlogas pasekmes. Be tu. 
peržiurėjus paskutiniųjų metų 
tyrinėjimus pasirodė, kad vrn 
tibicijus sųlygos paeina la
biausiai iš kontroliavimo drė
gnumo, šilumos ir judėjimu 
apsupančio oru. Kuomet drėg
numas ir šiluma pakįlu nors 
ir nedaug, >r jei oras pasilieka 
nejudimimn>. titimažėjn jo fi- 
Kijoluginis veiklumas sumaži
nimu. progų? išeiti*šilumai iš 
kur a).

Gerus ventilaeija* svarbiau
sios ypatybės yra: judėjimas 
oru, šiluma jo ir tinkanui- 
Isūpsnis drėgnumu ir šviežumo. 
Yra įsigyvenus neprotingu bai
mė judnnčiojo oro. “Malonu? 
vėjelis“, 
gienistas, “yra vienas geriau
sių prietelių tam. kuris svei
katos ieško. Didelis oru trau
kimas (d ra ūgli t), einantis tie
siai nnt kurios nors neuždetig 
Irtu Viliui žlrtliota i r tu»r >l»rea !•<«- ~r- --- - r • -.r^v —*
kų Ių dalį niišaldydniiiiis, yrn - ,
nepageidaujamas, l?*t muža-j 132| Virton* Si 
oru traukimns vrn laimi svri -----
ka.“

Dauguma iš mus Įniko saro 
namu> ir kuniltarius jierkarŠ- 
tns. ftiliitiiH neturi būti dides
nė kai 7(1 K. o gnl butų gerinti J mu* ,aiko P“ s,ai P,rni4
jei ji butų mažesnė. Miųje ša
lyje taip plačiai vartojant 
karštojo oro ir garo šildhno 
sistemas, oras musų namuose 
ir oliauose žiema yra dužnai 
persausas. Tui yrn didelis tm 
kurna? ir reikia prie to nepri- 
Ir-isti.

Po tu viso, kn? juu yni su

Sarah

ŠVENTO JUOZAPO DR JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebnvgan, Wis.
Pirm. A Grobiui, 1117 Kentu 

eky. Are
Vice-pirra. J. StauakM, 1414 

Ncw York Avė.
Rast. A. Brusaka, 835 High 

Avc.
2 ItušL B. Sapiegų, 1715 Supo 

rior Avt ,
Iždininku T. Grigalianat, 

So. 11-th’St.
Org. Rjl: Tg. Ermnla. 

Erie Avo.
Maršalka M. pnui -n. 
Ihižiuretojai iždo; J Rėklaiti*. 

J. Ru:1uiumIumi.
Mitingai atatlippa akkrianų mA 

uosi po pirmai ti) iicdėlių.

1437

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
Worccster, Mass.

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi- 
dentas, 2634 W. 67th St 
Chicago, III.

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ct., Cicero, 111.

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster avė., 
Detroit, Mich.

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA.

■*» i

Valdybos Adresai: 
tlrigaliuna*, pirm-, 1437 So. 
St,

1424*

1C26

Miniu-

Pirmininkna Knn. F. Kemėšis. 
L. J&L W itaMuiusuu ava., 
Detroit, Mich.

Vice-Pinnininkė Monika Gu- 
rinskaitė, 3347 A ubam r»vc., 
Chicago, IU.

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
ke, 2327 W. 23-rd pi.. Ohi- 
cago, III.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago. 

UI.
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicagc, IIL 
Literatiškas' patrėjas Kun. P.

Bučys. 2634 W. Marąuette 
Rd., Chicago, DL

REIKALAUJA.

T
t lite

Jurgis Bulaitis, vicc-piri.
So. llth SL,

Aug JuknialiH. fin. riiat.
New Jemcv avė.,

Prot. sekr. Kiatmicrns 
džianaa, 1017 Svifte Avė.

lžd. Antanu* Oižauckaa. 1318 
Ncw York Avė.

Kuom glob. KntiniicrnJi Lukšiai 
Ir Joniu, Joči*.

Maršalka Pranas Daugirdu.
Susirinkimai atsibūva kas antra . 

nedčldicnj oiėnrma

SFRfiĖKĮTF SAVO 0.1

;.u.;:er school,
J. F. Kmeil'k*. IV»dAUnl*

190 N. Stote Str.
Katnp. lAke GnL 4 lubos 

ininniniiiitimiimiHHiiniiiiiiiitiiiiiiiii

K*SmotuiKM rartl pritaikinu akintai 
l>ua palenrrtnlniu <1el Jurų aklų. 
Kuomet tu krntl nuo (aivos skau- 
dl-JHito, kuomet raMea bcjArt I kr<l 
rv. kuoitet aknltal ar «lirv‘ ar la
kai. tni teoiuot yra tankina, kndfl

K--------------- --------------------------.....
I• V n»rRmr • »»rttr » e

n iii HuiįvnuuhMU
ADVOKATAS

\ iila luta* V1u«»w Totaliame

M

ntiMui lHdtnlertyj: 
W.\SH1.\GTOW OTHEer

Kmnbnrta 40®
Trl. Cmtral U47R

OjvmtaMu. S12 W. 33nl M.
Trl. Yard. IMI

mikln Juiku akinių. Huno 1& metų į L1 
talyrtniae priduoa Jum* reriauaių ‘ 
paUirnuvimų u* |>riclnain« kultu !

*,.1.. I-....-I Ita* AA J • i

Hcilucliiitil Inlltatrlai dol fondroa. į 
durbto tumlovun.

i.tnk Itrlt «<ini|M«n,
UVili ir SIcMart Ate.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boilieriai
Builierių Plovejiai
Anglių Nešė ji ai

Gvr<« pastovios vietas 
r 1) mi. į diena

SV ANTANO DRAUGIJOS ! 
VALDYBOS ADRESAI.

Waukegan. DI.

įsai* vi ir, ^uuH'inir *»• ■**«
sako atsižymėji/s liy- turiu St.

1 4 • • ’» f 1 —

Pinu.—Antano* J. Sutkus, 1317 
So. V irt oria St.

Virc-Pirm. — Antane- Tauėius 
1125 Lineubi St., N. Chicago, III.

Nutarimų Rast.—Jonaa Bakšys, 
1331 Prcarolt St.,

I'imuiati R*xt Jcruttnimn Sc- 
nmlynas, 769 Shi'ridan Itoad.

Kasirrius Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria Su, •

Kanos Globėjai i—
1. Joniu Montvila. 1320 S. Vie- 

torio St.
2. Kur. Mukuška, 1-rl I Su. Vie-

3, Pranui Ktmdclcvirius 
8lh St.

Marialkoai—
1. Praną* Dapkoa, 141/7 

cott St,
2. Mykolui Galina, 736 

minga Avė.,
Knygios- Pranta Ka|»turaii«ka\

1017

Pro*

Cum

'•I Vėliavų* nešė j M — Stanialuvu 
Urbonas, 911—8th St.

Oripuiu UžžiurėtojM—Antanu 
J. Sutkus. 1317 So. Vietom St.

6v. Antano Draugija susirinki-

•rtniK'frnj. kir. euą mėooi, 1-mų 
valandų , Lietuvių aretai-
nčj«. fhh ir 8*> Linooln Ste., Wtu- 
kncg'n, III.

Atsišaukite Roscue Str. 
Cnliforniu Avė.

22ru ir Visk Gatvių

251 h ir Qtuury Gatvių 
Coninionuealth Edison

ir

Co

*>et taip lemai net Iki *4 44. <

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas 

1801 S Ashland Av. Chicago 
lųrramtna* Miii'ikUuna. iljkal. ; 

kaminu IH-lm e»Iv4*- 
lutam viH l'inlt'o apGrko*.

7ėni>kMc | Hmm, ĮUiraši. 
Vnlamina nūn 7 vai. ilryto Iki t / 
*v!l vakare, i-ancdėiiata, nereūo- •' 
uita Ir I’atu><U,Miita

j i S-Ilm lubm Tir« Mat*' _
Kamtaru 14. ia. Ik. 17 Ir Ik

j
»

S. D. LACHAWICZ
I.I-.VV,, >. lAHMHJU. -ir-

tiKVM- 1.V t>>Vtau«i*. įtaikai. >.»l<Ulu at- 
•itauku. < i.uu>» >u>ri u Inini. ulcuaAibati 

2314 W. 23 PI. Chicago, UL
Tci. om*i na.

X
I

i 
K

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKTI VIM ADVOKATAS 
4&«1 8. WOOD KTREET 

CHICAGO.

»«■

l'AUKIKi: IIIIKIIIM.I
V>r*J prlr liurbi; kurie npuioku nuu 

IC iki *7 | dk-nų; d.irtai• j'Arto* u> 
Ataltaukllel

oribv
Kl.i-rulu — miliniu- l'iiuipuii; 
IIOili sir. A M.-pbrstaui A»r. 

imkur So. 4 kam.

k» ih m ix<;ak ati: v*.
Kuri* tuuA dalia •i*l|>allni'» nu fTtil- 

iMrhsa lutai IltKta*.
|r linkiui,, 1iiim<uu* 
Ir

cnitKli nileetu. I 
lxl ataakm.iMo 
(Irom įmina*. 
«*•»! s»r<> vrrn.

A tulta tilt i*,- j
I ir-4 Vaikinai 

lliMim S17 K Inu A.
I takok. U, lt imi* «<«k-)a«

|>tuku> uMirtili

lUtik HM*. 
Alium Markūnu*.

REIKALINGOS
\IV1M: tlTįa IU Įp.TVUVK 

DKL l.ENGV.M K FABRIKINIO 
DAKIKl. TKi MI’OS VALAN
DOS; gžMOKEsrrmaERA fra 
DŽIA1. DARBAS YRA ŠVAKI S 
i K LENGVAS. TAIPPAT Tl KL 
ME VIETOS DĖL MERGAlffl.’ 
TAUPĖ 14 IK IG M. AMŽIAI S

G AR D NE R & C0MPANY
3024 S. WAba&l> Avc.

i 
:■

K

JOSEPH C. W0L0N
Jetuvis Advokatas

»• 80. LA SALI.L BTKKKT 
Grmnitno Tai. Humboldt ii 

Vakarais 1*11 W. X2-nd tnraat 
Tai. liodtrtsll €»»» 

CHICAGO. IU.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’K 

UKTIVIK
Ord/tota. u euiruraar Niva »>»taii"o "iti | 

KHrtUe Vaili. trll M. 4.V4 Mrrat.
Trl M-KlMtr :ųOta*.' OKI W. «7lk S*.. 

. <11 Ir Mm..........
Vnlui«««r 14 ryt* . . , , '4:10 ,Kluur .V.141u,mu • tai 1* r/iata.

Trt. Hmunarn IM

Dr. L E MAKARAS
Lrtluito Gjdjtojaa ir Chlr*r*to
M—r tas-tai ištart Ma. SUaluaaa A,*.

.. ................................ —H

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 34 motai 

oruaa 314* ta» Miuvut 84.
Kertė 33 ro M.. Chicago. UL 

SPHCIJAUIKTAS 
MoterUkų, VyrUkų. laivei chrci 

atakų Ikru.
UI'IHO VALANIMIS: Nuo 4 r,to 
Iki 14, nuu 13 iki 1 po piet. nuo • 

Iki * valandai vakare.
S<xi<niomia nuo » Iki 3 po pieL 

Telefonu* Yutda <1?

C---------------------------------------— — ■

DR, J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgu 
Ofisas 4980 W. 13 St.

iiatn|i. 4* Ctour*
Sol. !22S W. iŠ AvrnBC 

Talefonaa Cicoro 34*4 
• ifian Cicaro 4* 

KALKIME IJim VlkK AJ

-a

-X

I9
Z
l

i
1
i
1
!

IrlrtMM. 1-UllMMMI

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas j 

IMbl Ho. MkSUcaa. Avcho* X ll«MtaB< UL ♦
VALANIKMi * Ud • rakaro.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytoju ir 

Chirurgas 
21111 Ui,| =2ud ML 

Kaluliu* K Ia^vIII M. 
Tciofuna* Canal 422S 
Valandos 1—1, Ir T Iki * vakaro. 
ItCTldlrnsljU .

311 I M. ISihI Mi.
Ti'lvluna* MrKlnlcy 4*4*

Vnlun4oa; Iki l’i likrjto.

Dr.A. BlIRKE 
(Lietuvis) 

41* W. Markei Htr.

::

Ihu viaoiui* liromis priima nuo 
Nuo * Iki !• eal. ryto

l Nuo 1 tkl 3 vnl. po pietų 
Nuo t :kt t t&L TsLem

K..................   Mt

'Mii------------------------------------------------------1

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, EUAMOlh
Trlr|n«a> Vanta MlM

VaJ.ttuloK. — | iki 11 i* ryi«.
4 po DiMv Iki I »ak N«dtJ>»- 
mta nuo .iki * vnl. *•**<*. 9 

«

PAIEŠKO
—

Kua. MikoLu lULulu. kitai U tk.-
IcAko Arurtiluijr «stn Clinl- 

lUv ir patirta m >> Unaiy dikincaa.
H»U<| crun«A man mvo udresus 

Man', Ulrasua-'
Kun. M. Itntsill*.

Hunui Imki, Tram-. Ihhu-hmu 
įLab.

g—~~.................... .. ...................
Tai. Drorur TH3

Į Dr. C. Z Vezelis
EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai žinomas Chicagos lie

tuviams lietuvis Dr. G. J. Ser 
dukn'lėmis. Apie (Miredus ir po jo j^y j,n, N1. nw, akių speoaiuUs, baigęs

ekryIndra kų ir besakyti., kaip ir f-n|an< Northem Illinoia College ir
didžialirių paukščių lizdui. lieka, kud gnu>tu švidans o» P^^thavęs St. Louis,

ro leidimas per atdaras 
tu. vru v pu u... ik Unt.i įuu.ii

didžialisių paukščių lindai.
ifuividžiuii. V. llutkauskn nė.

■r;;-Iw
Kupruitis Vi-., pinigų ,iMu. kud i-t- hnKiivš.<.jv padoriai 
kauta <266.10. rJgtųsi ir ueptktiutų kitų žino-

Išrašjtn “mcMicy orderi**’
rardi; B. VaŽkiutės,

Pa* iid. liko 25r.

Motinos, mokiniui kovo dūk- 
reles uodnrumu. PrižiorėkiL

HlŲ.

—nudaro ofisų po aįtoU į. 
Halsted 8tract. Egzaminuoja

ir pa^ckmingianrių priemonių lr jdKfclkv akintas.
užtikrinti gerų ventilaeijų 

Atidaryk langus!
..........................................—
LEIBERIAI REIKALINGI

PUKJTE LIETUVOS V4L-' B)ZNiE^Aj

,.Į 8TYBM BOSU “B1AVGE’*
<W4- 11IM w 4« C. ’l u n a u u L.

1*7*1 Ih-rrj Ą»«. Chtruff<>
.— ta,. ----------------

. I\u«<4kau KartuilMN, Itaksitalin. p«- 
- ____________ «M»taurtr> it Kaimo Oabant. Ittoemiu

PASTbDtS DARBAS .J (Itaiiikij X*toV l*v-ak» nu-
acūfffi BWRT*J

ATSlftAVKlTE
WESTERN FELT WORKS 

ll’j
PIRKITE KARES TAUFYj 

’3» SeUXXU?SATWX£kINO *• M

»

lu*at. ssa bu. AUiiami IM«. itiraau. 
IrMoon* H*rtuiri.ri *1>H

DR. A. A. ROTH,
Ttart <* tad»«u>«« »•
Xl»rx-ipUMto Moli-riALų 1>nU>V 
Valkų ir «h*« ciimuiMių Ilso 

<Khrt»l 4*54 Nn. Ital b-d M.. <itouo 
1»IsfiMMie bnnrr *M*a

VAt.VSbOSi 1W—II S—3 (m,
IHtla 3—> i«h. NntidkMta lo— t* <

■ ' T--"- ■ I

ULlLlls DL*11*LA»
Valutido' ano * ryto iki * vak. 

Nod< Uuiata takai nutarime 
4113 MO. AbHLAkU AVUM F 

arti 47-ta’. **“'*■*, -
------------------------------------

Dr. S. Naikelis
LIETUVIS

GHlITIrfAA IH <HI|-.l|mA* 
4*42 M,. AUiiamf AnfU-lU

,TVw«r'snMFWiVAI. Nten > iki i;
- : ik. i

r-



Nežinia, kas prisieis daryti.

Pirmadienis, sausis 5 d., 
šv. Telesfoas, pop. Simeonas.

AnV.idienis, sausis 6 d., 
šv. Tris Karaliai.

MIESTINIAI DARBININKAI 
REIKALAUJA DIDĖS 

NIU UŽMOKĖS 
ČIŲ.

<

t

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

DRAUGAS

8.00

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

♦PI I IPM

PIKTADARIAI PAŠOVĖ 
POLICMONĄ.

CHICAGOJE

Un-liineton mirkti ir 
Gnrfivld bonlvnnlu anų vaka
rų apvirto važiuojantis auto
mobilius Du vyru iškrito lau
kan iš apvirtusiu autoniobi- 
liatts

Tuo metu pro šalį automo
biliu važiavo \Villiam Deane-, 
5449 Grcenivoml nve. Ir tuo- 
jiiits jutsisiiko pietinių parkų 
jtoliemonas John J. McNanree.

Miestas turi daugiau Itt.fMMt Jiedu puolėsi gellnMi nelni- 
tiurbininkų. Iš jų didesnėji da-jminguoju. 
lis susiorganizavę. Kiti ne.

i 1 t i • a • • 1 • a •Iki Knip UC| taip ir Kiti|| 
reikalauja didesnių į art įminusią ligoninę.

Kiek pavažinvus staiga tie- 
• dit vyru išsitraukė revolveriu.

Dejuojančiu vyru įsodino į
Tionnr

šiandie
užmokesčių. Kitaip jie gali j 
pakilti streikan. L

Miestas nuo tam tikrų kon: Pirmiau jMdirmonų pvrinrė ir 
panijų samdo įlaugelį veži-’iJrnetė iš automobiliaiis. Pos
mų. T’ežinuū reikalingi išvežti kiti išmetė jintj Dcaue, auto- 
pelenus ir atmatas, taippat Imobiliant' savininkų. 1 pnsla 
prie valymo gatvių. Ir štai rųjį taippat paleista šūvis !

-
rirmądivuuų sau

■

F

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

4

Į Kitu sykiu ....
'Atvirutės ------ -----------
|Kalbėtojai laike skvrio 

uigautxavtUM».........

3E

tos kompanijos šiandie reika
lauja daugiau mokėti už veži
mus.

Tie visi reikalavimai induo- 
ti miesto tarybos finansinimn 
komitetui, kuris apskaito šių'gyrius 
metų miestui biudžetų.

Bet nepataikyta.
Abudu vyru nuvažiavo sve

timu automobiliu.
Pašautas jioliamonas veiktai 

paimtas ligoninėn. Sakoma pa

Gruodžio 28 <1., 1919 m., mo- 
kyfclos svidainėjc vietinės mo
ki klos* mokiniai surengė graži) 
programų. Jis susiliejo iš vai
dinimų, dialogų, rilių, drilių ir 
dninų. Kiek to įvairumo buvo 
ir kaip atliktas programas rei
kėtų prirašyti sieksnio ilgumo 
špaltns. Tink pasakysiu, kad 
nesnrandn ko peikti. Btiv<» gra
žu ir juokų.

Ypatingai pasižymėjo pro- 
grame O. Andrusaitė, astuonių 
metų amžinus mergaitė. Ji taip 
nr«; ;nn>-» nn
sakė eilutes, kad ne (adžiųjų 
operų artistas nebūtų geriaus 
atlikęs.

Žmonių svetainė buvo prisi
kimšus. Atsilankiusieji džiau
gėsi progrAinu. Parapija iš to 
vakaro turėjo apie |x»rų šimtų 
dolierių pelno.

Viešinta.

IŠ BRIGHTON P ARK.

Iž L. Raud. Kryžiaus rėmėju 
veikimo.

Rasirodė, kad apsivožęs nu- 
Pasirodo, kad šįmet ilntbi-jomobiliiis buvo pavogta^ Ir 

ninkni nito miesto reikalauja jMo važiavo plėšikai, 
daugiau npie pustrečio mili j>5niI (o nlsilikimo apipi^.| 
iono dol. per metus. jubilicrinč krautuvė po!

Svarbiausioji tų reikalavi- ’ r: -4 Went wor1 h nV(l Tni 
mų priežastis tai pragyve- (y piktadarių darbas,
ahna pabrangimas. Nors daugi ________ *
kalbama ir rašomn apie pra . NUBARA TEISĖJA GUBER 
gyvenimo atpigimų, liet tame J NATORIUS
nėra tiesos. Pragyvenimas vis 
labjaus brangėja. Jokios nau- v i , ,., , , . . , . ' redernlis teisėjas lamais
dos neduoda įvairus komite- .... . , ,1 Alnraguje, kituomet kallieda-
tni ir moterų veikimai. 1. _ - - - , -' ^uok vienam susirinkime npiel

Bergerio išrinkimą atstovų 
kongresan pažymėjo, jog tasai ‘ 
\Visconsino ajiskritvs. kuriami 
išrinktas IL-rger. turėtų Imt 
iŠskirta-t iš šalies unijos. 

| JViaconsino valstijos guber
natorius Philipp už. tokį pra- 

Isitarimų nubara teisėjų.
I Sako, teisėjaa jmniiršta, jog 
tanų, ajiskrityj 2(1,OLK) piliečių 
balsavo prieš Bergerį. Tni ir 

UŽ_ juos podraug reikia pasineri

Nedėlioj, gruodžio?? d., 1919 
m.. L. R. K. rėmėjų 60 sk. laikė 
priešmetinį susirinkimų bažny
tinėj svetainėj.

Kas gi bus daroma?

Niekas nbgali pasakyti, ka< 
čia bus daroma.. Miestui jau 

‘ir taip trūksta pinigu. Gi ėia 
dabar darbininkai stato savo 
reikalavimus.

Majoras Thompsou juindš- 
kia, jog nieko gera ėia nebus, 
kol nebus papiginta* maistas 
ir kiti pragyvenimui reikalin
gi daiktai. Kud tai atsiekti, 
n-ikin. kad vyriausybė 
draustų išgabenti j užrubežius t’l klausia gulienialorina. 
maistų ir kitokias prekes. Tų Ir visi tie, katrie balsavo 
gali padaryti kongresas, kuriu u?- Bergerį negali but pns- 
reikalingi tikri amerikonai at- merktini. Nes m» visi jie yra 
stovai. Bergerio pasekėjai.

Majoras sako: j Gubernatorių* sako, jog už
“S. Valstijos praeitais me-(Bergerį balsavo daugelis tų. 

tnis leido išvežti cukraus tiek, katrie priešinasi 
kirk < laba r čia trūksta. Jei katrie ii<>sutinka 
rtiduirgo butų veikęs, jus ma- gos klausime ir 
note, kad Šiandie cukraus.ava- damais vyriausybės reikalais, nUj£OjnįM prjį Tautos Fon 
rui reiktų mokėti 20 centų IHalsavo už jį ir geležinkeli e-1 (|0 skyrio, Lab. Sąj. bei vyčių. 
Nekuomet.“ čiai. nes Bergeris prielankiau- <itt|inin tikėti^ * kad nemažai

Taip yra ir su visokiais ki ,ja Plumho sumanymams, 
tais daiktais. į “

proliibicijai. 
tautų sųjun- 
kitokiais ve-

Apsvarsčius įsegančius rei
kalus, nutarta surengti vaka
rėli «u gražiu programų neda
lioj, sausio 25 d. Tam tikslui iš 
rinkta komisija iš veikliausių 
narių. Ji pasistengs surengti 
tų vakarėlį. Pelnas eis L. R. 
Kryžiaus naudai.

Vietinės L. Vyčių 36 k|>. iž
dininkas. 1. Raškauskas, įdavė 
L K. Krvžiui čekį ant $20.00 

Vyčių 36 kp.
Ačiū vyriu kuopai už tokių au
ka. Bė to dar šiame susirinki
me įsirašė* vienas naujas nurys 
ir užsimokėjo metinę mokestį.

Po to svarstyta, kokiu budu 
pagelbėjus vietiniam komitetui 
išpnrduoti <langiau Lietuvos 
valdžios paskolos bonų. Ir tam 
tikslui išrinktas komitetas.

Pabaigus svarstyti visus rei
kalus buvo renkama valdyba 
1920 metams. Valdybėm pate
ki : pirm.—B. Nenartonis, vice- 
pirm.—P. Kvietimu, prot. rast 
—J. K. Enreris. fin. rast.—2. 
Junokienė, ižd.— R. Andreliu- 
nas, ižd. glob.—A. Banis ir I. 
Paškauskas.

Viddyboii inėjo veiklus as
menys ir pasižymėję darlmis

Viso išlaidų ..J.............. $2H.56
Iždo liekn  .....................37.44

Reikalų rinkimo drabužiu 
L. Raud. Kryžini.

Daug hrightoujųirkicėiai pri
sidėjo prie išsiuntimo Lietuvon 
pirmo laivo su drabužiais L. 
Raud. Kryžiui J’o surinko net 
7 skrynias. Drabužiai bei apau- 
tuvai buvo gori, gali sakyti, 
kaipir nauji. Kaikurie žmonės 
aukavo visai naujus net dtl ir 
danginti •lol.-vart/'s.

Bet kadangi musų kolonija 
yra labai plati ir lietuviai joje 
gyvena labai * išsimėto, lodei 
llUKvjuitic UvtjUl u ^uluuu Msų 
namų apeiti. Rinkėjai patyrė, 
kad dar daug yrn žmonių, no
rinčių aukauti, drabužių ir ajs 
auiuvų L. n. K.

Tat tuo tikslu L. lt. Kryžiaus 
rėmėjai |ta<iirbdui«> tam tikras 
atvirutes, užvardintas “Gelbė
kime Lietuvą nuo šalčio.“ To
se atvirutėse' yra pažymėta, 
kad norintieji aukauti drabu
žių L. R. K. gali juos atnešti 
po numeriu: 4434 So. Fairfield 
nve. pas p. R. Aniireliunų. L. 
R. K. iždininkų. Arba jei no. tai 
užklijuoti ant l<»s atvirutės už. 
1 centą štampą, ir. parašius ant 
tuščios eilutės savo vardų ir 
adresų, įmesti jų į dėžutę (mail 
box), o L. R. Kryžiaus rėmė
jai patys atsilankys ir snrinks 
tuos drabužius.

Atvirutės buvo ir dar bus da
linamos prie bažnyčios. Jų ga
lima rasti ir krautuvėse.

Tai-gi gavę , tokių atvirutę, 
.'icnumeskit, bet tspibiykit ir 
pasiuskit. Jeigu įmiIvs atnešit 
drabužius nugičinu nnrodytnn 
vieton, tai at\ųrutę pcrduciit 
savo draugui arlm kitam lietu
viui, nes gal jia dar nėra auka
vęs ant Lietuvos Aukuro. 1^1 
ir jis pr. auk m ik tiek, kiek išga
li, lies gerai žinome, kad Lietu
ve je-dabar vargas, neturtas. 
Lietuvos žmonte labai dėkoti) 
mums ir už menkų paaukautą 
jiems švarkų.

J. K. Enčeris. rašt.

. Iš NORTH SIDE.

SUARE8TUOTA DAUGIAU 
RADIKALŲ.

--------------- - t
Praeitų penktadienį Tedera- 

liai agentui su miesto policija 
suareštavo dnr kelias dešimts 
daugiau nuli kalų. Tarp su- 

|, areštuotų figuiuoja ir lietuvis 
ko? pavardės.

Iš suareštuotų Naujų Metų 
vakare daugelis pnliuosuota. 
Keliolikai paskirta parankos 
nuo $2.500 ligi $10,000.

pasidarbuos ir L. R. Kryžiaus 
Tni tikrai gėda, jei fede- naudai, 

ralis teisėjas dėl Bergerio )ih- 
smerkin visus apskričio pilie-' 
ėjo*”. *»!?<• vulM>mnioriuK

Atskaita L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų 60 skyrio.

t iešosios gerovės «le|mrtu- 
mento miesto taryba nv|Ninni-1 
kino. Vadinasi, pripažino, knd 
tasai departamentas reikalin
gas. Gi jei taip, jam n-įkali n* 
gos ir išlaidos kokių truko per 
praėjusius keleris metus

Ih'partamento koinisijonieri- 
tnd išlaidoms ir reikalauja 
$41,170.

i • • > “SJ r M « f. ’*

Nno gegužio 26 <1., t. 
y. nuu Husiorgtuttziivi- 
mu skyrio iki imtuvu 1 
d., 1920 tn. inėjo...........
Pasiųsta Centpm........

$385.07
319.07

nnd

Ftf-

Širve!

Plncc

Street

10c.

15c. 
15c. 
25c.

PRANEŠIMAS
Draugo” Kalendorius jau išsibaigė

• -J
• Il2i "■E" •- •*» ♦

luojaus darysime antrą laidą. Nesitikėjome, kad taip daug išeis.
Prašome "Draugo" pneldių ir rėmėjų tureli kantrybės, o greitu laiku Jus.už 

sakymus išpildysime.

3E

IS BRIDGEPORTO.
- - - /

Kiliom! pranešu, jog mokyk
la lietuvių Irnlltos ir nritmeti- 
kos p<> švenčių prasidės stiusio 
5 d.. 7:30 vai. vakare, ftv. Jur
gio partipi

• r •. *•. * ” i , ’v ■ - \ -
si tie, kūne esate užsirašę lan
kyti, ir norintieji lankyti, ma 
Lutėkiu- Misi rinkt i pažymėtu 
laiku.

ai. vakare, Sv. Jur- i
mohyklns bamba-1

SVnlIer-Orrhard and Centre Stra. 
Scini-Glcnivood aud Ardnioru Ar. 
l^ine-niigh and Trrh. ortly). Di 

riaiou aud Sctlga ick Stirota.

Northwest Side
Hnrr-Axhl«n<l nnd tValumsia A'T- 
Goothr-Rockv'cll Strect. nonr

Stonr-Ballon Street nnd NVnhansia j 
Avenue.

  - 

Anstin-Fultotf StivH nnd North 
Ikiiut Avenue.

l'mncdUgli and Trch. nuly)* 
Oakley Awtiw and W. Vnn 
Buren St.

IIarri«in-(ili«h nnd Tcch. only)- 
TMcntv-Zanrth and ManhaR

Komisija.

IS TOWN OF LAKE.

Gerb. veikėjo?, kurios pa
ėmėt nerti svederiue IJetuvos 
kareiviam*, prašomos sunešti 
utarninko, sausio 6 d. į jutprn- 
stų svetainę.

Yrn prašomos sunešti nr nv- 
nvrę ar ne. Kviečiami stisiri ti
kti būtinai ir visi komitetai 
tam dalyko.

Viet. L. R. K. Komisija.

chicagos moksleiviai.

Gruodžio 2b d. Ji. s. L. It K. 
A. Cbiragos Apa įvyko prieš-, 
metinis susirinkimas ftv. Jur
gio parapijos svetainėje. Sia
me susirinkimo buvo mnksTrl-1 
vių ne vien iš Chicagos, lwt ir 
iž kitų kolonijų. Tarpe kitų 
pastebėjau:-A. Linky, V. Da- 
ninšą ir J. Klimą.

Toliau apkaLls-ta daug svar
bią dalykų. Ps !e hnva rcaka 
ma ateinantiems metams val
dyba, kurion inėjo: pinu.—A. 
Bereckaitė, pagelk—A. Augu
stinas, rnšt—K. Prašukaitė, 
ižd.—Jovaišas.

Susirinkimas pasibaigė apie 
10 vai. vakare. Moksleiviai, 
atsisveikinę, išsiskirstė.

Korespondentas.

VAKARINĖS MOKYKLOS 
SUAUGUSIEMS DO

VANAI.

North Side.

Franldiii-tiorlhe Stn-et. nenr Velki
StreeL

WaHhintrton-Xlurgati Slrvvl" and , 
v. rūiid A

\VtlhNurth Ashland Avrnuc and 
Wslton St

Tulcy-Potomac nnd North Clarr- 
maut Avenue*.

Schurx-Milwankcc’ Avenue nnd 
\V<nt Addinon Street.

West Side

Jaekaon-Sholto and Brttcr St.
('rrgicr-Wood and Y«itnn Stnccta 
Bnriia-Twcnty -fifth Strect anų 

Centrai Park Avenue.
llatunionil-Tamty-firat Place and 

t'alifornia Avenue.
Laivsoii-Tliirtecnth'and South IIo-I 

man Avcunc.
M<*dill-Fourtcruth Place nnd1 

Throon Strect

South Side

lIoldrn-Thirty-finit and Ixxmds St 
Se»ard-Forty-«xih Strect and 

: Scuth Ecrsūtagr Avenue.
Philips- Thiriy-niuth S|rrct aini 

Į Prairic A ertme. H’
Enirlrwood-StcwMrt Avenue 

Sixty rnvond Street.
SulHvan-Eightv-third 

Huuston Avenue.
Tilden-Forty-sevcnlh

Union Avenue
|lowca-Eighty-ninth

MoniMtec Avenue.
Fcnger-Onc llundred and 

tecBth and Štate StrccU.
Brnnrh of Marnh School-107lh St. 

and t'alhoun Avenue.
Branch School-96th Stirct nnd 

Avenue L.
Branch School-IOSth Strect and 

Green Bay Avenue.

and

“DRAUGO” KNYGYNE
Galite gauti

6 Veikimų. 9 Paveikslų Drama.
“KANTRI ALENA”

Parašė
» Pr. M. .Turas, *

Kaina 35c.
Jų galima gauti taippat ir pas Lietivos Vyčių 5 tos kuo

pos ingaliotinį p. 8. M ti reikę, 1700 JVabansia Avė., Pbone 
Jlonroe 5191. Cit i rago, III.

GRAŽIŲ LAIŠKŲ — su paveikslėliais, gėlėmis ir gra
žiais linkėjimais a) j tėvus; b) į pačių ir vaikučius; c) į 
brolius: d) j seseris; e) į gimines. Rašantiems laiškus 
į Lietuvą pariulituime jų įsigyti. Kaina vieno L ?...." 
PAVEIKSLŲ -
:i) Atminimui Pirmos Komunijos....................... po
b) Atminimui Pirmavones ....................................... po
c) Atminimui 8liul»o............................  po
Jie yra su tam tikrais ai spaustais žodžiai*:, kurių tarpe 

galima tlasirašyti, kas reikia, atsižvelgiant į žmogų ir vietų.
“DRAUGAS” PUBLISHING CO.

1800 W. 46-th Street, Chicago, IH.

2.

3.
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» Piniaiis I
w. 

s

ftiunmi prane&u gerb. North 
Sidės lietuvių katilikiškoms 
drtiugijems, kad bendras Lnb. 
Sųj. naudai Mikams hua sau
sio 18 d., 1921' tu., A'ln- svetai
nėje.

Todėl prHMiu, kad kiekviena 
draugija išrinktų reikiamų jį 
s’.aitlių darbininkų, tiek, kiek 
dr-jos atstovas praneš

Taip-gi prašau dr-jų pasi
stengti išpnrduoti serijas. Kni- 
kurie sako, knd serijos jmda- 
rytos į Schoenhofeno svetainę,
tai nėra gero*. Ta*, pranešu,, 
kad serijas jra ger*“?. Jos jau< 
buvo jmdarytos. kada savinin-Į 
kns atsake Scboenhmeno sve
tainę. Todėl dr-jų ntstnvai su
tarė paimti kitų—At*ns svetai
nę.

Ant gulu prašau visų drau
gijų pat agi riti savo narius, 
kad visi ntsilankytų i parem
tų vakarų, nes visa:: | įeina* vis 
luib. Sųj. naudai O kas-gi iš 
mus neprivalo remti tos Są
jungos f * A. Nausėda

________________»
LIET. VY0IŲ CH. AP8. DRA

MATIŠKO RATELIO 
Narių domei.
—

Liet. Vyčių Ch. Aps. Dram. Į 
RaMin penw»lrn« Įvyko uMMaia 
6, 1926. t. y. rytoj. Dievu Ap- 
veiadOfl par. svet

Kviečiami visi į ivimokiis.

GALIMA SIŲSTI.

■hLieka $66.00

I

*

4 < ,

Išlaidos:

UŽ persiuntimų CVntrir.
drabužių (6 skrynias) $12.44

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už
• •

t. y. 20 auksinių už kiekvienų dolierj.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaranluojamas.

Persiu d tūna Jus Palis Kontroliuosite.
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

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

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa* 
duodami aiški aukaša to kam norite kad pūugai butu Lietuvoje išmokėti, tarnai 
pat paduok savo aišku antrasa. Už persiuntimą nieko nereikia cxtra mokėti. La' 
kiekvieną dolicrj kuri mums prisiusi'? mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

į Lietuviu Prekybos
S

■■ 
■■

% 
S 
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