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Latviai Sulaužė i
Bolševikų Frontą T . .  f ’

Bolševikai artinasi prie

BOLŠEVIKAI TAIKOSI 
PRIE KAUKAZO.

LATVIAI SUTRŪfiKINO 
BOLŠEVIKŲ FRONTĄ.

Možiai seka; latviai eina 
pirmyn.

Paima jie grobio nuo Dcniki 
no.

Copenhagen. sausio G. — Iš 
Rygos pranešama, jog latvių 
kariuomenė pradėjo ofensyvą 
prieš bolševikus ir sulaužė jų 
frontą išilgai Dauguvos.

l’ažyniinm. jog latviams teko
’ daug neintavių ir grobio.

Dvi latvių divizija* su pagal-

Operatoriai nepildo vyriausy
bės parėdvmo.

Pekinas. Kinija, sausio 5.— 
RfOVf*' Sttbcisl-inic ’ -Vinį.-* -r 
.-••ju u giuinui.- daiktas, kad 
admirolo Kolruko vablž.in ga
li Imt nuversta.

Kas aršiausia, kad bedievi-; 
ky veikimas apMreižkfa aipn-, 
kaliuose Kolėako nnn i jų. «tni 
pačiam Km-ti>'jui>kp bolševi
kiniai gai\nlni nerimauja.

Irkttck** pokilo re’olinci- 
prokuroras po* Įjonicriai. Nors tie neturi nie-

{operatoriai 
ilnrbiin. Reikalauja, knd dar
bininkai jiamestų uniją.

1 Su važiavimus tuo tikslu 
kreipsis j*gvm‘ralj proknrnrn 
lx:lmcrj Pareikalaus Ištvar
kyti op?ratariuš. *w kitaip 
gr.li visai ne'.«4m jcilrill'’ 
naujas anglekn* • t str«>ik:i< 

Sulig padury<•> vyriau- yhės

Weshington. sausio fi. — Su 
’CVrl'mfalImi* radikalui* an«i-

i j ahult) pa i u re pi avi į. 
Jnionių. .Juoh suarvėtnojg ir gali 
11t’ojnus <leporl noti.

š T^^TAVSI/.S TEISMAS iuuuiu. jug esiuguim «u —4^ 
STOVI PRIEŠ .SVAIGALUS, nuoš. alkoholio yra «vnigumn- 

lieji ir jiatj karės metu įstaty
mą priptižiuo konstitucijiniu.

Teeinu#; augšcu*m*iujv teismu 
tei.-ėjij nuomonės pasirodė žy* 

Washington. suusio (i. Kn- miai pu-iskirM'in-io- l’ž jj?1u 
r»*s meto svaigalą pndiibicijos tymą Ialsavo 5 teisėjai. Gi I 

.įstatyme yra pRžyniėta. jog už- kili prieš. Pastarieji stovėjo iii 
Idnuidžiniiia gaminti ir jMtrda-12.75 nuoš. alkoholio gėraluose, 
jvin'-ti alų, vyną, nr kitokiu- Ir ji,, dnr tvirtino, jog vyriau- 
iraaigahts. katruose yra <liiii- svk- neturėjo tefetėn tiždr/iibdi 
ginu jinsės vieno nuošimčio al- gaminti ir imrdnvinėti švaign- 
kuhulio.

Brnvarninkanis tas nepaliko. 
Jų advokatai pradėoj aiškinti, 
jog svaigalai tik tuomet gali 
Imt svaiginantieji, jei juose 
yra dauginu 2.75 nuoš. alkoho
lio.

\’i-as reikalas pavesta iš
rišti teismnins. Kai-kurie teisė- 

ijai svni.indus «u 2.75 r.uoš. ai-

^nww;', 0., • y ta
«šą sušaukta nepė|-:n«las 
•.ngl"l:nsių orgnuiz.'iciju- l.’ni- 

. te<| Min“ Workerx of \niori- 
[ra su važia vinute. *

Pusibaigus streikui, jmkilo 
‘ m nji nesmagumai, -nkn nng 
l«*kiudą oi mmizarijos nekarto- 
• ius (Jni-n. Ni'šia-e valstijoje 
kasyklų operatoriai 
kovą prieš nngfekasių unijas, 

i Daugelio darbininkų 
nenori

Tečiaus opinija žjunai 
pasidalinusi.j . H<! su piliečiais radikalais 

.yra kitaip. Vyriaus* I** jų li
ndi ’uitrankti otsakomvhėn užI ■ ’ ,-nnk«1hiavimuw, neigi už reiki
mą bendrai au Fvetiinša’iai- 1 

' radi kulnis.
Gencralis j---______ ;...

Įskcllidumas tą faktą rriknlnu ko bemini su oolševikais, liet 
'jn kongreso kuoveikiaiiB pra-‘didžiai trukdė Kolėako vai-

|tižiai visokį veikimą. Nėra 
spėkų numalšinti sukilėlius, 
nes jų pusėn perėjo dalis Ir- 
x neko garnizono.

Ka«i Kolrnko valdžia ima 
šlubuoti, tą paliudiju kadir; 
taktas, knd Kolėakaa atsisa
kė pat*. Vttdovnuti armijoms. 
Vyriausiuoju vadu paskyrė1 
generolą Semiono va.

Pirmiau Kolftiko vu tižia 
tikėjosi gauti pap 'bą nuo 
čekų-tdov.rgą kariuomenės. 
Bet Šito* komendantą* nt*'s:i-1 
k*'* eiti j/rittž Irkucko su'::»- 
lin*. f

Vienatini* Kolčakui issigi*!- 
lH*jinuis nuo pilnos pragaištie* 
palikęs Lik japonų vuhimi. 
N«m talkininkai alsūako dua- 
!» ic’knlingn Įu>p"n Bet L •- 
ku- kažkodėl ir japonai nesi* 
skubinu veikti prieš Itolšovi* 
kt». *

pakėlė

unidi’Į 
priimti į tw.

Visgi didžiumos buvo vir- 
•šu.-.

Dabar ta* |Mit aiigšėinn.-ias 
teismus turės tarti savo pas ku
tini žodį patie* prohiliirijinm u 
amcndiiiento klausime. Tni hn* 
atlikta tomis dienomis. Nes * 
prohibicijos konstiturijinls” ’ 
ntocmiiiienias ims veikti pradė
jus sausio Ifi diena, ty. už dr-

Galų gale tn- klausimas imi- ■ Tai paskutinė "šlnpiųjų*’

IL _ _ _ i
Vokiečiai pasirašysią po 

taikos sutartimi

vesti naują įstatymą.
Prokuroras sako, jog jstntv- 

Londonas, sausio 6. — Iš ir.r- reikalinga- prieš ė’agi- 
Maskvos depešoje sakoma: mins pilietine riulikalns ir

‘•Raudonųjų raitarija at**i-tp’ii-š neturnlizuntns piliečius 
diirė ties Tuganrogu ir Mnr-:radikalus. Pirmieji už radikali
jupoliu. Kas vidandn lankia Keikimą turėtų hut bandžinmi 

1 Nnvoeerka«ko puolimas, pinigrikni arba kalėjimu, gi 
Paimta geležinkelių mr<x- Mno *wdrųjtj turėtų bnt atima- 

tgns Lichajn. kur papuolė no-;“14”* pilbdybės teisės ir pa-kui 
ha I’akdtijos ••lnndwęro uz }lflwV(*.n 4>8W Denikino |ai„.i. ;ti«rafų buf deportuojami, 
atakavo bolševiku* v.Mufrbnta. ^^ , x-.nl nWjon.-.s jgį Htsinv;

”Gen.. Denikino karinome..kongreso atstovų, katrie lini
nė su lidžinusia pastota pa-1 j,nL' lepins n-ikalineu- j-4o. 
tj’.gr, Čaririnu ir nudutgč iu.1 :”u’ PrnJ*krit*. 
Tichorevkajn (Kubaniaus pro- 
vinrtjoj). Ji atkirsta ana !u»<- 
luvo i.* miu ridai spainlž i.imi 
abiem šonui-. « į

ra< i- siiiiir»ytų šono.’’ 
Pirmrsi:^ bolševikų pnine- . _ . -

šia •- pnžvmi: New York’ wowo 6
*, * * . . ktas nntrukart knngresan at-* “Besibriaujant mums unt . .... , .„ . . . 1 stovu Muwaukees šori ja lietasBerdjauslcu (tir* Azovo ;«ri- „ .. . . . .. . . . .. , - * Berger eta kalbėdama* pažymi*) parmeni Mnkarvnko irto- .. ‘ :

tj. gi ant Marjnpolio ~ “‘T/. v '
Tlenovkn stotį. [ J“‘ kongresą- nelrra ir Vr!

.n> . • i* . .* , >nnn l”d atstovu kongrese, se-'•‘Pa-1 a rojo j apvhnr<*j . . .. . . .
- < «Ao - 1 * * • oi ;kant| ru<|eni h* busiu išrinktasmem nelatotą. 21 nr-| . ‘ . . .... - . j

. 1 n 1 gubernatorių niraonsino vai-m<dy. 52 kulkosvaidžiu ir 1 ... . , . ,• .. . w.. ... „ .idijuj ir paskui kehuusiu Wa-.daug visokio* medžiagos. I .. . ‘ , . . . .slnngtoiuifi kaipo M*uutorius.
Bergvr iškeliavo Washingto-1 

nnn, kur išnuujo mėgins ineiti; 
kongreso atstovų sąstatam 

Bergeris drnunrijuvo prieit' 
kušius teisėjus, katrie jį atra
do kaltu ir sulig to* kaltė* jis 
buvo nubausta* dvidešimčiai

r?

mas
• •

Bekn žiaurus mūšiai. Pirmą
ją dieną sutniškinta Imlšm-ikų 
jtrtięicijas.

LmUimi uuuuu eina pirmyn. 
Bolševikv pozicijos krinta ki-i 
lt»e parkui kPas. Latviai per*'
ėjo Dauguvą.

Vietomis ludievikni kietai 
galėdami U imu n atgal.

PAŽANGIUOJA ANGLIJOS 
DARBO PARTIJA

Gal greitai ji valdys šalį.

Londonas, taurio G.—Angli
jos politikoje pramntouior 
avnrbios atmainos. Nepapras
tai .smarkiai savo skaitliuūii 
didėja durho partija. XI ano n m. 
jog MkanėittiM pirlnmentan at- 
atovą rinkiiimis darini jiartija 
jk’rviršys visas kita* partijoj.] 
•M teip 'vyks, tooiurf darbu 
(utrtija paims kontrolėn šaUm 
valdžią. Suprantama, tuomet 
Anglijos politikoje turėtą įvy- j 
kti laimi svarbios atmainos.

Siamiie dnrlio partija nejm- 
prastai žymini auga savo na
rių sknitlitimi. Dariui partijun 

_|»rr-iinrfn vidutinioji lirmitni. 
-įstojii iymi* dnlia libcrulą! 
įidi.jn klerkai ir visokios rū
šies jauni profęeijonalai. 
B Beną-in- {(Artljas apima ne- 

‘ - rimaviinns. Nca uarbo j»artijo<

■ 

t '■

BERGER SARO. JI8 GAL 
BUS SENATORIUS.

K.lm= KMUknran jnn airi PUieči*i « -SrinM*-
mi kongTesan

PASIBAIGĖ BELĄ KUN
BYLA

Bus atnaujintas reikalavimas 
jį išduoti.
—

Budapeštas, saimio G.—Belą 
Kun kituomet čia 
vikų vuldžioH gal1.**.-,; t* skaitė
si Cngarijos diktatori”*.

Kuomet bolševiką valdžia 
nuversta, tonai diktatorius su 
kitais savo Mebraia prapnicfo 
Aurtrijon. Čia ir kitur paliko

I’*

• ' . motų kalėjimam
25.000 ^lieėių U Įsų

kaip vienas pri rudė, jog jis 
e*ą.« nekaltas. Hito ištarmė <"-*

SUSEKTA BOLŠEVIKAI 
DIRBMNA NETIKRUS 

PINIGUS.

Imamasi priemonių prieš 
platinimą klastingu 

pinigų.

„hrffcrmrf. .—nu d.
svarinu niMimuskimu—nipim- - * ..’7 J* šitų <laugi-h* jau atsake šamą*! savo šalies žmonių leng . T . . .... ,„ . . vo galvonu* uz atlikta* iiikta-vesmmjjn pragyvmumu ir 
-iauriuinni ginklavimosi.
. ..Laikraščiai rašo, jog U* at-| 
mainos įvyks1 prieš dabartine* i 

*riausybė» noru.*.

TALKININKŲ MISIJA PA 
BAIGĖ DARBĄ UNGA 

RUOJE.
------ -u—.

Vlem.^, .-siusiu d.—Tiuįtiuu,
kų Hiisija veikiai apleis l'ngn- 
riją. nes jau palinigė savo ui- 

ižnMfiTntiu ĮjgotėkAA Ua j
tulecniai nereikalingumas, kuo
met talkininkai pripažino un

r»»erator,ų ir milekiisiu au- koliolio pripažino nesvniginan-
tiiiimo, pilstai ie.i tun k>*y*!i įėuiis. Kiti tvirtino priešingai. ’Šimtie* dieną, 
liurbiui senoliu- sąlygomis .-u 
14 nuoš. * -’ * *
Darbininkai pi Uo -id.irimą.
Gjirnitorni ne u tinka.

Savo keliu, didžiuma nnclv* 
kasyklų k<mij»niii i į reikalau- 

tja paleli? k^inv* tmglim.-. 
įN*-*. sako, neturim.! iš k«» mo- 
L<angieknsini.'.« '"padidintu 

įu- į toke^rių.

š. daugiai užmokėt,|nn|(t npj:pn‘sti'aiigs<’inusinii» gelhėjimotd lentn 
šalies teismui, šių lii-nui- pri- ••Sausieji” gi krikstąuja. --------------------------------------------------------------------- ,---------- -

PRANCŪZE A LEIDO AT 
KASTI 21 Otri AMERI

KONŲ LAVONU.
a ■ ■ ■ “

l aryžim., si^j-ia 5. —

TALKININKAI 8 U SIAURI- , 
NA SAVO REIKALAVIMUS.

l’raiij 
vyri iu-yta’ leido nt-j 

įkasti 2Q.(MX) amerikoniškų ka-

Ir vėl skiriama ratifiki rimui 
diena.

Paryžius! sausio 6. Au,* 
kasti IŽUAI^J aiinrikonisKii ka ..- •••••, .. . , . scinu-ioji taikos konferencijos

tyeivju lavo’cj ir «u<h. iianntil, . ..... , .. I• ...... ’ tarylia tena ujo atidėjo taikos|f Suv. Vnl-rijas.
1 . ... ! Tus leist.; pūdanti lik is

°r •• ‘ ĮnidL’anjų kapiAių. Atkasti Ir
V.I4.JU rf.pl.;. tarnybo. np n- di.lž,
tai hitaijungo .-n tokiomis:. - .
|Mit EunąMi- ngcnturmii* '
bendrai kovot, prieš toD. v.-1 U2 $9 124.292 KARES TAU* 

P „ Tu- • i p™° ženklelių
tnoti talkininką jum gi; apv-Į Y
varta.- platinant visur kJn>tifT|* __ ' . _ ...

. . „ WashingtoD. uauaio 6. — l’žfru* pinigu* ir bondsus. 0
Yra Žinių, jog rusų »Sku|rirSptuninėtą atuną parduota 

Tikai vra nusprendę tuo i.d u'karės Ženkleli.} prr prariją 
už&takuoti <SilV. VnMiii. ni- ' grtyd; .1/5 *’ • ♦ •• f • j o • •

* 

.sutarties rntifiknvimą.
N<*senni buvo pn-kelirtii. knd 

nutartie* ratifikavimu- Imtinai 
i turėsią^ įvykti maumo G. Vakar 
gi taryba ratifikavimą jierkėlč 

• į sausio 10 dieną.
Taipjuit vakar taryba vokie- 

ėių ut«tbvy)K*i indnvė yj«us <|o- 
kuldentus, po kurinis vokiečiai 
turi?.- pasirašyti. Vokiečių at-

>tovni sutiko phsirafcyti. kuo-

I Pirmiau tnrylin re'kalnvo 
nuo vokiečių tonų vi
sokio- korės laivvno medžią- 
gos. Jb*t dabar sutiko sn 275,- 

jotM) tonų.

Santikių klausimas.

Augšėinusioji t n ryt m vakar 
'uptnrė, ar tuojaus atnaujinti 
• ii|i|oimiti»ius santikius *u Vo- 
kietijn jr Turkija, lcuome* biu 
ratifikuota taikos sutarti* su 
Vokietija.

Nutarta to niilnryti ir laiky
tu* arniisticijiMi sąlygą, kert 
pagaiūiui* nebus atidirbta «ū 
Turkija. Ir tik kium.it bus 
Įpykinta taiku >u Turkija, tora 
iiH-t atnaujinti santikiu* -u 
Vokietija ir jos talkininkėmis,

NEKĄ RAMYBES AIRIJOJE
met taryba -įimnžiiiu rviktdn- 
viiiuu* už nu-kun<iiiiimą rok ii* 
kų laivų Scapn Flovr,

nt.
-t - - . . . r' |mgų apyvartą.

Sakomo. jog senai k.lševi-i MINKŠTOSIOS ANGLYS 
BRANGESNES

O" ~w''

kė. daugiau reiškia už dvvH- 
kos fa r merių ištarmę. f ;

. . ., _ - - ___ ; kai 1‘riruirrude - ir M«*Lv«j«!
JAPONAI PAGELBON J <’-ifbdina kla-Gugus

KOLČAKUI. 1

Užpuldinėjimai policijos, arei-

.\aujoji t ngui įjos vynauny- • 
Im* I 
i Siunti tą diktatorių. Pef .. 
lig’-ml Austrija nepaklausė.

ijubur re įkala v ima* b’is at
naujinta*. Nes vietos augščiao 
šiam tri«mc pasibaigė jo byla.

;n«'fi vi-i. V 1 
liadminkai.
' Susekta, jog Bda Kun yra 

upiplėšitiių ir išleidime 197 mi
lijoną kuronų Imlšcrikhu’i pro-

Honolulu, sausio G.—Ii To* 
kyu vietos jiummių Itukrašėiui 
priūžia. jog Jajioaijue vyriau*

buvo reikalavusi AuririjM|0**™b“ty* |Mixmn«’io rtcait-Į
imti tą diktatorių. Bet iriFmgą kariuomenę.

i Stiprų- kariuomenė* būriai! 
jnu pn^itp-t& unt likučio. Tui, 
pagelbn admirolui Kolėakui 
prięš bolševikus.

I

i
Duaapesias, Mansio b. —

Vngnrij... itstovTy. J.rric,yklwt> KWjoj

ta vbnai.

Cork, Airija, sausio <1.
Airiui rrvoliucijonierial neno
ri pasiduoti Anglijos laidy

mui. Dužiiai vicnur-kiiur už- 
Į puldinėja aut policija. Pavvr- 
.tojama n<*t dinamitas ir gink- 
llai. Vienur rcvuliurijtiuicrmi 
*nt<tf>kia «avo tikslą. Kiti * 
gaunu pliekti. Bet kova liepi

nei patys angle-'Turima uaranta- jį doportuo-"
]ti. Į Po atliktą užpuolimų, mi-
. Anui teiirralių vaidininkų.. P*“"tHiua, tuojau? M*ka arrš- 
AVrinatrin šiai šaliai yrn diktavimai. Baisiai nukenčia nu
dilai pavojingu.-, m** jis turiįkalti tmonė-u 
d:*LL- uttaką ia>iikaių grupe.| •n«i»l**r* Airijoje. 41

nebus, kol šalies gyvom 
Į tojai nr pasijus yra laisvi,

, —------------------ 8UAREBTU0TAS BOLŠEVI-
_____ 1 pinigu*] —- —

ir net laisvės bondsus. Ir tuoai Kuomet nngk*kasiams padi-l 
pinigus ir hondsua mėgina ’ dinta užinokeatiii, šiandie žuio-i 
pnskleisti S iv. Valstijose p*r nės anglies 4annf turi mokėti

1 Meksiką ir švetlifo* v«***mė-
«u*. '.

Suseku* tokį bjaurų IioHm*-
vikų darbą nebus sunku šalį; 
apsaugoti uuo klastingi; pini-j 
gą ir boū’Įsų. ,

jau damrinn A pi* tą pra '
neką miglių jmrdnvinrjimo,

KŲ “AMBASADORIAUS" 
STARO VIRŠININKAS.

< -

Turbut, jis bus deportuotas.

&dl
■

TROCKIS NEREKRUTUO 
JA KINŲ

New York, sausio (i. Vakar 
kompanijos. Jo* gavusios ti* ;.įu federaliai agentai suarei* 
nių nuo kasyklų operatorių tavo bolševikų valdžios ."nm. 
jmbranginti angli*. tm-adorin<i**’ MartcnicO štai*)

Ir prie* tai nieko neturi nei.viršininką Gregory \Vein-t-iiL 
vyriausybė,. 
kasiai.

i UKGARAI IŠKELIAVO GAU 
TI TAIKOS j3UT ARTĮ

Berne, fcveinarijn, samdo A 
- Kinija* jKL-iuntinys gavo 
JUmIh &**a» - ta... «
konrioara* Trockį* nerekni-

— Malaga. Ispanija, sausio 
G.—Mirė admirolu* Carui ra
di* dulymvn kh*WH-«>n»«*jt» 
nų karėje.

Wrin<tvni yra 
KaMttiiHai, eau-io ta—Ūku-

••soviotų am

SAUSIO u. M. 
ii* paura

ORAS
tmsadn " diplomatinio dvp:n- = 
tainrnto viršininką-. "Amba
sadoje’’ ji> ir suimta-.

; I*irm kebų metų Aturt ikon;
.jr buvę pflėŽįpBįs su TraUsiu. jaučiu u, n

* — . I*inuinu W<-in-tcin buvo re- Ciiirago.—Aiandii ;—
PIRKITE KARES TAUPY-j*lnM«*rium rusų .-rsijalistų or-,nm.- sniegas. aUriau; rili 
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ANGLIJOS ADMIRvLAS 
WASHINQTONE

įmeijinė graikų kariuomenė 
susiri-mė ^u turkais M. .Azijoj. 
Sakoma, turkai labai nukmtė- 
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rartro*Mr»'turi būti įsirašytus ne vien
lietuviškai, kad pasiektų lietu
viu?, tat taipgi angliškai,
kad pasiektų Amerikos Stote 
Dcpurtr. 'r.i J, ;r prancūziškai, 
kad pasiektų ‘pasaulio aiplo- 
matijų, kt‘ri savu suzincjiniUs 
rašo prancūziškai.

Lietuvos miniatf-vijos užda
vinys yru susekti, ujki lietu
viui dalyvavę toje konferenci
joje, apie kurią minėjo At.ie-

DRAUGAS

Musų Kunigčdžlal.
(iki nei vienoje kitoje- tau

toje nėra gairinama tokia fa
natiška neapykanta prieš ku
nigiją, kaip tai musų tautoje. 
Neapykantos skleidimu uisi- 

linui socijalistai ir laisvama
niai ta'^’^iaj: šie pastarieji 
dabar net jvulonkia jau ir so- 
cijaliFtUa tarne amate. Neapv-

ės

Iš vienu žymesniųjų asme
nų, kurie dirbu Lietuvių De
legacijoje ‘‘aryžiuje. gavome 
privatinį laišką apie tą Ku
rijos dal u atstovų "konferen
cijų, kuri admirolų Kolėukų 
išrinku llusijo* vyriausybės 
pirininaku.

Minėtasis laiškas praneša 
šituos dalyku*: l-iuo kad toji 
konferencija būvu ne Farviiu- 

ilk Nicoje. 2-ro kini nie
kas wbuyo gavęs įgaliojimo 

r i daJyudti toje konferencijoje. 
r<-‘

kad 
L: ry*i

I

radienitf

KATALT.V SNK
— Wo« draugijos kouutitudjo*j 

pirhmris punktas sako: “Am. 
Ir K. Spaudos Draugijos tik
slas yra platiuti tarp Ameri
kos lietuvių ajišvielimų tautiš
kai -hitaiikiškoje dvn*ioje.“

Kokiu budu tikisi Draugija 
tų aavo tikslų atsiekti f Ji ant 
to atsako tohmesniuose sava 
konstitucijų* punktuose. Bū
tent: “Leis kuj-gas tikybiniu, 
tautiško, visuomeuišku ir nmk- 
sližko turinio krikščioniškai 
katalikiškoje pasaulėžvalgo
je-*’

r^ncv* lmvo tas i ranki* »u-
ir V/*•*<*♦!♦ vvri

evt4, Imi nelengvu įspaudu. Iš
leisti hrošinrėlę, mažų knygelę, 
ne taip yra sunkos darta;. l*i 
išleisti Žyntfų veikalų, tai sun
koka našta. Tam dalykui reikia 
ii darbininkų, kurie knygas pa- 
iušjią ir pinigų, .ai kuriuos 
pai-ašytus veikalus galima hu
tų išleisti. Šį dalykų pažymė
jus, galima suprasti, kaip 
Spaudos Draugija gali knygas 
leisti.

Tui-gi kam tiktai rupi toki* 
pat tikslas, kaip Spaudos 
Draugijos, tiis pinnutinis turi 
įstoti į SjMiudos Draugijai lo 
darbas' kmlaugiansia žmonių 
sutraukti į d rangi ją, nes tokiu 
tadu-auga draugijos kapitalu“, 
.•ilga jos 'pajiegos—ji gali iš
leisti geresnių ir žymesnių vai- 
kalų. Be to sunku norėti SMlLpsišvaretyti, kkk i

PASKOLOS RAŠTINĖS. ’’ d'''
Platinti tarp Lietuvių apsvie- 

lų toutiMauJoitalikibkojc dva
sioje tori būti ne tiktai pačio* 
Spnuuos Draugijas visos, taip 

'ji yra. tat ir kiekvieno* kuopa* 
ir kiekvieno tos draugijos na
rio. Negana laukti ir sulaukti 
pažadėtų knygų, bet reikia 
stengti* jų kodaugiausia išpla
tinti tarp savo žmonių savo ir 
artiiiiesin’-*e kolonijose, kurio
se S)Mindos Draugijos kuopos 
bėra.

Knygų ir laikraščių platini 
nio darbų atlikinėti ne vien 
8|>aados taraitę, bet prie viao- A 
kio* progos.

veikti. Vienos steigiasi knygy
nėliu*. kito* patine platinti | 
dlenrtGttį • •Drangą ” »r kitus 
katalikišku* laikraščiu*. Tas 
dnrba* nekasi neblogiausia. Be 
slirjonės ir vaisiai tokio darbo 
bu* gausus ir gražų*.

Jei kuo)w>* ir parteri noriai 
imtų visur panašiai darbuotiem, 
tai katalikiško* knygos ir laik
raščiai išdirbtų vieko dėsniai* 
žmonėse pažiūra*, tada grei
čiau jei ne risi, tai didžiuma 
sueitų į vienyta ir daug ‘lan
giau kaip dabar iiuveikty dide
lių ir laimi naudingų darbų.

Katalikiškų laikraščių Re
dakcijos ir knygynai mmlsisn- JF 
kys kuu tiktai . galima tokių 
veikėjų darkę paremti. Žino
ma, užimant tą iLurlią, reikia ■

jos šulų rėžti į akis, kad nei 
viena’ iš jų nėra tiek nuo len
kų nukentėję*, tiek padirbi' 

j ję* Liutuvo* f^ytnoM* griovi
mui lenkų tautyliės tvirtovių 
— kiek lai teko man manu 
gyvenime padirbėti -ir nuken
tėti. Džiaugmuos, kad irusų 
istorijai bu* dokumentu, pri- 
rodančių šio mano tvirtinimo 
teisingumų.

2:nan gerai, .kud visų kata
likų didžiai gerbiama* kun. 
Pr. Bučys yra 'daug daugiau^ 
už mane nuo lenkų nukentėjęs 
ir jiaridartavę* lenkams prie
šingiems tikėjams, o Is-t-gi 

nion vieton iškiša, kuomet rei
kia inkalbinėti savo skaityto
jams kunigų neištikimybę- lie
tuvių tautai.

Iš. to visa aiškiai matome, 
prie kokios bus Vada rybė- pri. 
vodė musų btdievčlius jų lais- 
vainanybė. “Galėtume pasvei
kinti juos su dideliu “laimė 
jimu’’. kad jie pamiršo aš
tuntąjį Dievo prisakymą — 
nekaltak neteisiai prieš tavo 
artimą, kad užmiršo ir tai, 
jog jų artimas yru ne vien 
laisvainuninė vien tas dar 
ne p n* regėjęs brolis darbinin
kas. is kurio jie savo bizni 
daro ir savo partiją stipriha — 
tat ir lietuvia kunigas.

Kodėl laiųvaniuniai taip su
skato šmeižti ir meluoti ant 
lietuvių kunigų i

Reikia žindi, kud musų 
laisvai tuntai čia tik pildo 
pirsu ulines tadievijos progra
mų. Musų Šventojo Tėvo, vy
skupų ir kunigų smeigimas tni 
svarbiausi* tč programa pun
ktus. L) vagiški ja — lai juk 
šiaip ar taip -svarbiausioji Ju

rikos Štate Depą r lementas, t^du prieš kunigus stengia 
Kol tie nedoriliai nebus su- ,mui> sukdti ivniriais, kad ir 
sekti ir nubausti, tol vfeuome- nedoriaudaia prasimanymais 
nės užritikėjimns Lietuvos ’r šmeižtais, šmeižto ant vy- 
Kabinetu bus mažas, tol bus|skulX) Karevičiaus. ^ftd jto®į 
atajotinn. i _ 
menkoje paskola pasiseks.

• *
Data r. visur kolonijose tve

riasi L. Paskolos Bonų parda
vinėjimui komitetai. Kur tik 
susitveria toki* kramtei**, kur 
tik tokio komiteto arba stotie* 
iždininkas pastatyta* po kau
cija, tuojaus prašome pranešti 
L. Paskolas raštinėn lokio* 
stotie* sąstatų ir kiek reikia 
prisiųsti kvitų knygučių.

Kartu su knygutėmis bu* iš 
siuntinėjami ir ženkleliai, žen
klelių bu* siunčiama nedau
giau. kiek siunčiauui kvitų. 
Ženkleliai neguli būti duodami 

ti: iii Ii.*- O(J
I1O.

Visokiuose reikaluose visno 
uict klauskite Centro Raštinės 
informacijų.

Lietuvoj- Paskolos RaftL<ė.
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ar rengiamoji A-|Lietuv« norėjęs Vokietijai 
parduoti, užteko pūrai metų 
gramuluoti musų kunige 
iIIhuus. Vėlinu lu-i siuvutusj 
pamainyta nauju: imta skleis
ti gyvu žodžiu ir raštu bjau
riausi paskalų, kad Amerikoj 
lietuviai kunigai dirbu dėl 
unijos su lenkais. Ir ne tik čia 
tas šmeižtas huvo skleistas, 
bet ir inkarų Europoje ir ]w- 
čioje Lietuvoje. Buvo suklai
dinti tenai net kai-kurie ir ka
talikų veikėjai. Tas pats bjau
rusis šmeižtus tebevartojnmns 
dar ir dabar, kmln tik V.isvn- 
maniai jMunato Po’.į sutartinų 
katalikų d&iLų Lietuvos nau
dai.

*.Aioniis dienomis Chicagos 
laisvamanių dienraštis “Lie
tuva*’ leidžia vėl naujų bjau
rių pm-kalų, kad kunigai no 
rj surinktus pinigas nž bonus 
laikyti ptis save pato), pakol 
Lietuvoje neįsikurs kaž ko
kia nanjn. jiems patinkanti 
valdžia (N. 305). •Sekančiame 
numeryje (306) vėl kartoja
mas šmeižtas, knd knniimi 
tempiu Lietuvų j Lenkijos 
globų. Tnla^ Baltinoji*, re
dakcijos ]iast»Lų vietoje į 
žemiau putūrušiusiujo lupu* 
deda žodžius, mano neištartus, 
toliminiisiu.- mano minčiai. Ji
sai sveti inžvnkliuoM* rituoja 
neva n.ano žodžius, ]Misakytu* 
Federacijos Kongrese; “Mes 
turime vienybėje gyventi su 
ta tauta, kuri yrn tikrai 4<h 
talikiška tauta”,, — ir, žino
mu, jau iš t^ savo sugalvotų 
žodžių toliau išveda, kad nš 
tempiu* į vienybę »u lenkais. 
Kongrese «š’ neturėjau progų* 
jokių kalbų daryti, ypač len 
kų klausimu. Buvau visų lai
kų užimtas seimu ir Federaci
ja- konstitucija- reikalui*. 
Man visuomet buvo tolimu 
mintis, knd mes hu lenkui* tu- 
rime eiti vivnybėn vien dėlto, 
kud ji/ katalikui, vunioinflt 
smerkiau ir smerksiu lenkų 
“polikų viurę”, su kurio* jmv 
gelba jie nrajumkomų skriau
dų musų tautai priduri*; aš 
gųJėviuu ėii/itiuus Bailiuoju, 
ir. ivnn-iti liŪHvninuniu ti-• • • f • •

rasKoia ir L/eino- 
kratija.

auto-
1

stambesniųjų 
k ra t i jo s ir demokratijos skir
tumų priklauso ta*. kad abso
liutiškai monarvliiškosc vieš
patijose paskolų užtraukia ca
ras. nr sultonas, sutaręs su sa
vo ministrai*. Demokratinėse 
Šalyse, •akysime \rė«®ik<* re* 
publikoje, n'Imi Belgijos mo
narchijoje, jmskoln negali 
kitaip įvykti, kaip žmonių at
stovams žinant ir pritariant

Kiekviena skola turi du 
galu: užtraukimų ir išmokėji
mų. Antrasis galas yra neit- 
tidulinamus nuo pirmojo, nors 
ii vėlinu už jį įvyksta. Kas 
imu skolų, tas ima priedermę 
jų atiduoti, Priederme išmokė
ti Viežpatijųs skolų gula tie 
nnt tos viešpatijos pirminin
ku. sakysim karulinus ar pre- 
fcidento? nei ne nnt jo minis
trų. tiktai ant pačios vieš pu
ti jos arta jus gyventojų. To
dėl butų aiški neteisybė, jei 
skolų užtrauktų prezidentą* 
su ministrais, o turėtų užmo
kėti viešpatijos gyventojai. 
Neteisybė yru kuomet vienas 
užtraukiu skolų, o kitas turi 
ją išmokėti.

Viešjmtijos gyventojus at
stovauju jų išrinktasis parla
menta*. Amerikos purlamen- 
tai vadtn&ri Kongresu. Jis su
sideda iš 96 senatorių. pu du 
nuo kiekvieno* valstijos, ir iš 
Atstovi) Buto, kuris kus de
šimtį metų nustato savo na
rių skaičių. Suvienytų Valsti
jų konstitucija vien tik Kon
gresui pripažįsta teisę sukelti 
kaię ir užtraukti skolas. Tn*

Iuiiš\o autorius gerai žino, 
kad Lietuvių Delegacija Pn- 

__  ii'jv nei kokio įgaliojimo 
niekam nniavė. Tas juits žjiks 
gus yra visiškai įsitikripęs, 

*'hi<1 nei Kaunu valdžių ptum- 
z šuns įgaliojimo dmfli negiilvj<», 

3-čiu kad skelbimą* buk p. 
Tarnas Nuruševyčiiis dnl.vva- 
vęy toje konferencijoje yra 

-didžiMUsia skriauda tam Lie
tuvos veikėjui. Laiško auto
rius buvo Paryžiuje drauge su 
Naruševičium ir žino, kad ši
tasai niekiiuiiiiH niek<, panu- 
šaus nemint i jo. 4-tu Nor* tuo 
laiku p. Yčo nebuvo Paryžių- 

kadangi Yrąs dažniausiai 
rali kelionėse, teėiniis laiško 
atitariu* nealM'.joja nei upi>* 
Yčo ifttlkim'ybę.

Me» labai džiaugtume*, jei- B)„,. ,,
pu visi šitie keturi, skaitlinė 'dvj' teįwla sp,t(l lygiomis ir 
mis pažymėti, t virt i nihiiii pori-Įkitos demokratinė;, šalys. Kui 

kur teisė užtraukti “kolą ant 
viešpatijos pustatyta beveik 
iiugšriaii už teisę* sukelti karę*, 
nes karės sukėlimus indiktas 
viešputijo* viršininkui, o sko
lų už!raukinius visuomet pri- 

. ...I. . „4.., ......
Lietuvų.- gyventoju* utstb- 

vtiujp Vaistyta’* Taryta. Dn- 
ilnir ne luikas ginčyti #r J' 
gvra ur negera. Lenk *i. p. 
Gabrys i? )•. Aležcvyėiuus mi
nisterijų suturiu Lietuvos Val
stybės Turvbą jieikti. P-no 
šlržovvčiiius ministerija enl*-' 
jo tat nenorėjo tą Tarybą pa
gerini i. Luiinr yrn tiesa aiški 
kaip smile, knd mes neturime 
evrosnė“ už Tarybą Lietuvos 
žmonių atstovybe* Tui-gi 
aišku knip raulė. kml IJctiivos 
paskola neguli būti užtraukta 
be to. Tarybos pritarimo.

Daluir Amerikoje .yra vyki
nama Lietuvos Valstybės Pa- 
skola. To* nu t kolos mus 1ė.' 
vynei reikia ištikrųjų. Aiški 
taip-F1 J'rti ir mų? priederme 
tą paskolą tėvynei duoti. Ly
giai aiški yra

•g* V
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KLAUSIMAI IR ATSA 
KYMAI.

Klausimas S. Ar gera 
pradžioje laiško padėti 
džius “Tegul bns pagarbintas 
Jezu* Kristus“? Kaikurie sa
ko, kad tat esn negera, nes 
žmogų*, gavę* laiškų, gal su 
juomi nešvariai nfiseiti ir to
kiu budu Dievų vonių panie
kinti.

yra
’io-

J. čepanonis

Atookj'iuSe. I’čipi aelai žmo
nės pagerbia gautuosius laiš
ku*, nes juose buvo reikalingų 
žinių. Jei hijotume Dievo var
dų parašyti laiške, tai tnrėtn-

draugi jo* kokių nore žymią 
darbu. (Jai ne vietia* laukia ko 
tai Jie] m prasto nuo jos draugi
jos, kTitiktiojn gni. knd mažai

me bijotis paminėti jį ir luik-lnuveikia, o neatsižiuri ir nopn- 
J-. 'sistengiu sužinoti, nr ji gali, ar

yra pajtegų. kiek galima sutik 
ti kliūčių* Nereikia, norėti ii. 
karto kalnus nuveniti, bet galw 
'užtekti kupstu* nulyginti. Tr i . 
nebus atlikta milžiniškų dai lių, 
bet bus parengtu dirva ir ke
lias juos kudu nors atlikti.

V. K.

raštyje. su kuriuo žmonės dar j 
liuoriau upseinn n«*gu su laiš
kais. I,iuoiuis žmonių apsėji» 

ii* Bužnyčio*/Ji mokytoja irpmu- su raštais tik tada butų^— 
punibkinimas Dievui, kada 
žmonės, išskaito Kutverijo 
^ardy ant poporus, paniekin
tų tą jmuhtų Uoli o vardo, u m* 
dėlto, kad tai yni popera. 
Tuomet kaltė butų ne tam, ku
ris rašė, o tam kuris panieki
no. Nėr rujiestingiunsias kata
liko apaėjunas negali apsaugo 
t i, knd Dievo vardo nepanie 
trintu tie, kurie nori tų padu- 
ryti. Ncnoroms-gi niekas Die
vo vardo nopnniekina.

įprotis pradėti laiškus Die
vo vardu yrn laimi gražus ir 
geras. Jį reikėtų jmlnikyti ir 
sutvirtinti.

Klausima* 4. Vieno žmogaus 
pati, gražiai jaiu meilę ir iš
tikimybę prisiekus bažnyčio
je, paskui jo atsižadėjo ir ki- 
tų vyrų prilygo. Ji gavo teis
me persiskyrimų ir [taškui su 
savo paviliotojum įstojo į nw 
leryatę. Nuskriaustasi* ir ne 

Imsis vyras 
i. bet kleba-.

turi iš ko Maus svarbesniu* 
dalykus atlikti.

vadovė tikinčio* j““
dvasintame gyvenime. Vargus 
tonu, tautom*, kurio* neturi, 
tirta mažu *lUri . pasaulinė* 
tikinčius inteligentijos Tų 
tauto kunigai pairi jotui yra 
priversti eiti į visuomenės ir 
politiko* vekimų; bet tai ir 
duodn progų bedievių pideist- 
I telūriams sukauti ir neapv- 
kajlto* nuodus skleist i.

Musų lais\ninunija uraitve- 
ria iš apmaudu kailyje, maty
dama, kaip kunigai sukrutu 
organizuoti tikinčius lietuviu* 
į stiprių visuomeninę ir poli- 
tikinę pajėgų. Tame organi
zavimu darbe musų dar nes
kaitlinga tikinčioji apš virst ti
ni ja — užima labrtj žymių ir 
garbingų rolę/ Katalikų beri

ti: veriančio j i vienybė — tai 
bedievybei neperlipamoji sie
na, nepainia moji tvirtovė. B<»- 

—u — Ji— pift** J«v»a«r —---------- * ------

te ik, g.**ve Motery--
t ės prisieka yra iki mirčiai.. 
Kol nėra mirtie*, tol ]>ririe7ca , 
yra abiem. Jeigu pati pririn
ku laužo, tai tas laužymas de
du odų vyrui teisės laužyti 
tuipjMd. Jug vienam vagiant 
kitas negauna teist« vogti; 
vienom keikiant kito keiks
mas netampa geras.

Knip moteries nedorybė ne
panaikina vyro prisiekos, 
taip vyru nedorybė nepanaiki
nu moteries prisieko*.

Kol jiio<lu gyvi, tol jųdviejų 
moterystė tebėra. Juodu gali 
|M>r*i*kirti liek, kad negyventų . 
vienoje vietoje, tat neguli pur- 
s iškirti tiek, kad galėtų liuu- 
ti* buvę vienas kito moterim < 
arta vyru. Juodu negali įsto
ti į kitą moterystę. V. Jėzus 
aiškiai pasakė: “Jei kas vyro 
nuleistą moterį irntn. tas av«. tarta 
timoterinujo“ (Mut. 5, 32)’ 
Viuun tvisė yra abiem; vyrui 
ir moteriai.

Turp žmonių gyvenant at- 
seinu kentėti skriaudų. Ka* ue- 
no.'i skriMiido* patirti, tas netu
ri Imti tarp žmonių. Ku > didės-mn*.

daro, tno sknndryr.c gali įvyk- 
.1 i skrmu'fa. ‘ Kas nenori nelai
mių kylančių ii moterystės, 
tas guji nestoti j moterystę.

įstojus j moterystę ir norint 
išvengti panašių minėtajai ne
laimių, reikia saugotis, kad 
nepadarius savo pačiai, arba 
vyrui, mažų bet nuolatinių 
skriaudų. Nekartų didėlė ne
laimė: pačios, nr vyro, pabė
gima.-, buvu užmokesčio ui il
gų eilę smulkių ir tankių į 
skaudinimų.

Kas skubinasi pirmu j mp 
teryBtę stoti, negu pažinti bū
dų to asinei)*, m kūrino žada 
*hv0 gyvenimų suvienyti, tas 
dažniausiai gauna pritirti ne
laimių moterystėje. Tas ap«i- 
saugoja dažniausiai uno 
terodė* nelaimių, kurta ir j 
tint* snvn irnūltilim. mrUrn

nulytų teisingi. Jtuiiėėti Nn- 
ruševyrių i, Včų, -knd neišti
kimi Lietiivni, tni reiškia ne
tekti tėvynei dviejų jau pari- 
žymėjusių veikėjų. M<- netu
rime jų tiek daug, kini gulė- 
him» neliiulėti lut'įu
mu.

liet vis gi \jeno privatinių 
ne jųiivn-jų pačių rašyto prn- 
ncšinio neužtenka, kud visuo
menės sąžinė nurimtų. Jug |wi- 
skuln* kilu ne iš mažmožio, <* 
iš dviejų oficijuliii šaltinių. 
Stale Depnrlinetit. \Vnshinir- 
tone. D. C.. I. y. nugšė-iuiisia 
diplomatinė Amerikos vald 
vielė. pasakė Amerikos Liv-' 
tuviam* *|Mili«> mėtw*yj<» 1!M 9 
iun kud lietuviai dalyvavo 
Kulčako rinkime. Maždaug Ino 
jiačiu laiku Kolrukinės Rusi
jos oficijali* atstotas Aitari 
koje ambasadorius Burlimet- 
jęvta p. F. B. Mastaiiskui pa- 
rakė, kml nn. Yčn« ir Nnrnte- 
vyfin* suprantu Lietuvos rei
kalą bu> i po Rusija.

* Akrvantdnjf šito n*o. nui- 
tinusia ko nuv. galime reiku 
lnuti, pp. Yčas ir Nandhvy- 
ritff’ turi aiškiai su ravo pa-

jiemr vvtAMy

tarp katalikų ricnyliė* nebu
vo. PllMl Iii ibius i

-1*mldyti ir pasirenka pa^ių mo 
kančių viešpatauti ant jaus
mų. - -

Daug yra moterystės nclai 1 
mių deltų, kad mažu yra utim- I 
kančių čia minėtu* atsargu-

Kun. P. Bučvs. i

laitui MnHctalaū
kii, radi. U.

epsnuk. kunigo klųg-nilous. w rWintl t,„
E'.lt,. v Ali. fUlJUKMOM ««o ą

lybės 'Išrytas, MinislcKių Ka 
bineto.ir Uetuvos Prezidento 
IMitiirtinta.“

Idant tie talžiui turėtų pil 
nų vertę, tai reikėtų pridėti, 
knda Lietnvos Valstybė* Th'- 
ryhr Ritą dnlyką svarstė, ko
kių stirną ji sutarė skolinti*, 
kokis* sųlygas ji aptarė tai 
pjtskolni. Jeigu mus Finansi
nė Misija apgarsintų origina
le Lietuvos Valstybė* Tary
bos .i*xoliucijų,- upinmuėių at- 
sakymus čia pažymėtiems 
trims Mausimam?, tai ta rezo- 
lincija geriau už visa* agitaci
jas patrauktų žmones prie pa- 
dtoicMi irirklmn • ’.l . =__ _

Amerikos lietuvių reikahavj L atunta iš piktumo. Ir tuo 
mm yra maži. Po tais reikalą .uMMHto. kada vUJ turam -

šiltų vietų tykojončiarr, gi 
kunigu* jnirvai* apdrubstjsjr 
tuo juo* atbaidys nno viešo 
veikimo: o linndis. ta vadų 
fiknri — pakrika ir duugeli* ♦ 
laisvamanių gardelį nngarmėt. 
Juk tik dėlto, kad tos Katali
kų Vienyta*. nebuvo — ir pa
sisekė ('hicairo# laisvainunintiH 
pasigriebti savo «iontrolėb u- 
pie puskapį kuiulikų pašelpi- 
nių draugijų.

Katalikų suripratito&s ir 
vienybė- auga. EinauH- prie 
pi t ėjos demokratine* orguni- 
Meifei Mnto «aĮ prUAmmkii

moterystę, kol pirmoji pati 
gyva. Ar negali tas žmogn- 
pasilęnkinti vien tuomi, kml 
toiMue ims moterystę *u ant- 
rųjįU Jug ne JU ui Ui kultus.

jo pabėgo.

uycioje nėra

vrnti * kuodid liausią pakinių

J

kunigų.’^

ę *
B&

•y kad nusitiktų genai; houų 
ponlavinėjiiuė •- tuo uiomrn-

tirti, nmorintieji dnoti žmo
nių nyyhri*’’ ;<•

činoM- paskelbti, kad jaudri

J. Čepanonis.
|.y •‘•jrj •

Atsakymas. Katalikų Buž- 
niuiuiyslč* tū

lam laikui, o yru tik moterys-

4MėĮ| mėto dur rr gtteraė
Lietuvos vy- mintu, kad Lietuva, *u jo* prie kitaip nmirančių dietavių 

riausybės priedermė tų pas- turtu ir skolomis, bnlų Lietu
va* žmenė-ms, o ne vien tik

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

PINIGUS
tik jo pirmoji puti. gifri nuo imnmimiiittimiini!iuimmiimm

kolų sutvarkinti demokratė-
abi TrirŲ poltnųpę hūkmš kat . ministrams ir jų tihdam.^ Y įtu musų

Firunsiuv Lietuvos Misija puč nopakmu iami yru minis- tuo ja k .įnik 
«vl«ly%:KT» nei kokioje Mteigu- rašo: “Aį paskola yru nutar

tu Lietuvos laikinosios vnl- 
m Lietuvoj Vale- pinigų.

ęorijįu ant *avo j^lvu; Ai nu- 
prun*p- jų vedžiojamieji 
žmonės, kuafink jie veda?

Ar norunSin «»•» ♦»»,♦*« 
teismo ai tą nežmonišką nc- 
spykaalo.- apaštalavimų l

I vrtę jų h*lnną tr ni 
mrs tik vieną atsakymų jiems 
tuduosime;

Kar 1uju — tiluju. u 
ramctimt rftirr.r- •‘•r J-n .

okiur 
č Klimas

JAU VĖL SIUNČIAM

_   -------- .     ■»e »»■ -- • -- »- J
purikhmUdtc pas mus jųjų kurso. Mc? tdunūūtsre pi 

giuii> argu viri kilt tr tri prnigin jnisai -Tffffr

.Kursas mainus taadton. lUšvkite šiandien:



DETROIT, MICH.
—. 

Piranijos reikalai.

euis

fkmni tako matyti laikraš 
čiuose žinių iš Detroito lietuvių 
parapijos. Tni-gi dabar, ypač 
pfurilniigus metams, urbus pro 
šąli žodį, kitų pabrėžti.

IMbutms Detroitan naujom 
klebonui, kun. F. Kemėsiui. 
sentikiai pagerėjo. Visi persi
tikrino, knd iiaujns klebonas, 
tai ne Lile šiaip žmogus, liet vi- 
suoiueniiHiikas, uolus veikėjas, 
gabus organizatorius ir prakii- 

liono vietų, susyk pradėjo dar-
. buoties, mažinti parapijos sko- 

viriams gerus širdies pam
pi jonams pritarient. Kknlo.s, 
kaip matai, ėmė mažėti. Ku 
kni-kuriomis iMirapijąs ukaln- 
inia, kurių jrin roikaliiilta grų- 
žinti, taip apsidirbta, knd į pa
baigą praeitų motų jos buvo 
atmokėtos sumoje apie 5,<XMI 
dek Be tu, tvėrėsi nauja jMira- 
pija—tai 500 dol., lygautiems 
parapjios reikalams ir-gi ne
maža išleista. Dar jau ir sese- 
rims liaiginmas ]M*rdirbti nn- 
mas iš senos liėžnyčius, už ku
rį raudos nereiks mokėti. Tai 
didelis ĮMtrapijus Im* atliktas 
darbas. Visa atleis virš 4.900 
doL, bet tas bu>! jau ne vienai 
dienai. Šiam tikslui pinigai ir- 
gt jau gatavi. Dnr reikui pri- 
minri, kad buvo suorganiruora 
skolinimo liendrovv, kad nmkėt 
]Mtrapijus skolas ant 3 puoš. 
N’tunhžai jau payrihčja •Toliau 
Statymo ir Taupymu 1wndrovė. 
Kai kas gali pasakyti, kad tie

jo. Duok Dievo, kad daugiau 
jau tas ueataikartoių, nes uo
tam y ra katalikysu-. kad ją nau 
<lo • Noriems tikslams!.. (Mes 
ėin nelabai auptaiiUdne gerk 
korespondento žudžius. Sulig 
katalikų bažnyčios teisių, vika
ru, arlm kitokio pagalbininko, 
paskyrimas j parapijų, yra vy
skupo ir klebono dalykas. Ne
jaugi kaikurie detroit iečiai no
rėtų permainyti katalikų Baž
nyčios įstatus!—Red.).

Pu to ėjo svarstymas jmkė- 
limo euokesčių. . •

Vietai liovusiu K d<»l., mibal- 
cuvtu įSMvuiu o uui. į maUta, 
Siame klausime ir-gi daug bu
vo ginčų. Labiausia dėlto, knd

Vinoaį, jos uumis—J. Rūbas, 
Marė. Vinco mylima—P. Ta- 
muimnaite, Laukeviu, bnjorav 
—. Lermttas, Pilsudskis, lenkų 
kariuomciiės vadas—A. Kren- 
rius, lietuvių kareivių. lenkų 
kareivių, lietuvaičių, paimtų 
lenkų nelaisvėn, neteko vardų 
•mžinoti. ,

Antrų veikaliiką-komedijėlę 
‘ ‘ Prieš vėjų ttepapu ” lošė: 
Daunoras, ūkininkas—J. Rū
bas, Barbora, jo pati—R. Ma
tulienė, Julija, jo duktė— A. 
Norkailė, Veronika, jo poduk
ra—A. Petrošaitė, Ragaišienė, 
kūmutė—M. Fosankienė. Ar- 
vidns, bajorėlis našlys—B. 
ijcrnatas, Antanas, jo sūnūs— 
A. Zakaras, Katrytė, Arvidų 
tarnaitė—E. Melašauskaitė.

\|ąl lu.->ijui sulų 1 uivft uUiky I 
gerai, ypatingai pasižymėjo J. 
Rūbas, A. K renetas ir A. Nor-

4

dvi tandrovi dar nuižni nuvei
kė, bet viuuu sykiu viakų už- 
ėtmi*. tai ir negalinta dnug iks 

_ = . L.

Parapijos susirinkimas.

Gruodžiu 28 d.. | jo Lūži lytinėj 
jmrapiji'S svelniiiėj liuvo su- 
šauktus molinis parsirijus su- 
■irinkiinas. Posėdį su mukia 
atidarė klebonas, kun. F. Ke- 

’ mėšis. Smngu buvo, kud posū- 
din susirinko nemužus skait- 
lins purapijouų, galėju Imti 
apie pusmitro nr du šimtu žmo
nių.

Vifiųpirmu pcrJurityta? pro
tokolas, kuris buvo parašyta* 
aiškiui ir visiems suprantamnl 
Priimta* liko be’ jokių patai
symų. Po to sekė atskaitos iš 
praeitų U-kos mėnesių. -Malo
nu visieius buvo išgirsti tokios 
svurluos žinios, rejškiunėios 
parapijai naudų. Ir ištiesų bu- 

fk>v0 kuo jHuygnrėti, kada išskai
tė. jog lu-ut ,i 11-kos iib-m-Mi'

-t, .mm. . .vi*n i^Riivv 
taip knd to mus jiarapijoj tlur 
ne vienais iiietaiu nebuvo. 0 su 

. paskoiomij*, tai viri ži,< w doi.
Pasibaigti** giUix’’i * »*4ne«i»ri 
pasirodys dar dauginu. Visi 
purapijonys ir ateityj tikisi to
kiu panekinių. Išlaido* ir-gi m»- 
ntają*, n<M jmkMta alpo* kun. 
klebonui ir kiliems Imžnyčios 

, tarnams. Be ta kditttas mėnuo 
Jau kaip imrapijos reikaluose

j Mik ė! imas inokeačių dn ilgumą kaitė. Pastaroj* pirmą syk| pa- 
iiuluiidys. ypač silpnesnius ka
talikus ir, antra, sulaikys tik
ruosius katalikus nuo pašalinių 
duoklių l»ei kolektų. Bet vi»*gi 
numanu, kad dėlto nebus jokių

1 blogumų, nes didesnė dalis pa- 
1 rapijonų buvo, kurio karštai 

pritarė tam sumanymui.
Toliau svarstyta klausimas 

kaslink ekstra mokesčių jw 30 
dol. ant dviejų metų. Sitų klau
simą gerb. kleljonas gana smul
kiai išdėstė, tečiau liko Im* pa
sekmių. Didžiuma .buvo tam 
priešingų. Ir taip tas klausi- 

1 ums paliko. Ekstra mokestis 
buvo sumanyta, kad sumažinti 
jiarnjiijos skolas. Bet gaila, 
knd ne viri suprato svarlią šito 
sumanymo. Kui-kurie užrikarš- 
čiavę ptftdt jo ' nikfr'-bdi sve- 
tarno dar suririnkinmi neimsi- 
įmigus. Kuž kur tuo laiku būvu 
komitetui, kad nelnikė tvarkos.

Kilos bendroves ir draugijos.

MHšinistų ir traktorių beu- 
drovoi, tikslu padėti Lietuvai 
shdstalyli, kaip girdėjau, ^e- 
rai sekasi, o ateityj dar geriau 
seksis ir vnrysis prie užsibrėž
to tikslo, feita bendrovė Ims 
Lietuvai ncpuprastji dovunn, 
nes tokie dalykai, tui no koks 
paprastas daiktas. Kogoriau- 
šių jai pasekmių. Gerai Imtų, 
knd ko«iaugiausia lietuvių rašv- 
tųsi į jų, nes vienybėje—galy
bė. fcitni bendrovei reikia mo
kytų žmonių, patyrusių mušiui- 
Ktų ir nmehanikų. O tokio žmo
nės Lietuvai kaip tik ir n*ika- 
lingiuuai.

Kitos orgnnixarijoK ir-gi vei
kia neprastai, pav. L. II. K. rė
mėjų skyrius, kurs aukomis ir 
drabužinis šelpta Lietuvą, sjs 
Hkyrius gražiai gyvuoja delta, 
kad jame daug dirba p. Anta
nas Karikas.

Moterų Sąjungos kuupn gra
žiai* darbais ir gi nesykį paši

lta Kulią auta*

rodė savo gnbuniii.-.
Publika tur būt atjnutė loši

mu .-varlių, acs ramiai užsilai 
kė.

Našlaitis.

BARBARIŠKAS ŽUDYMAS 
D2DES ŠAMO VAI

KELIŲ.

Šitoje "DRAUGO” vie
toje spausdinami prane
šimai Suvienytų Valstijų 
Sveiku tos Biuro Vedėju. 
Surgcun Gencral Rupcrt 
Biue.

Dėdė StfliiaM. SveikuUm 
Patarėjos, atsakys šioje 
rimnjc, artm iamlcii. ) Idau- 
simuit. turinčias visuome
niškų svarbų ir puliečian- 
ėius hygiemj. sanitarijų ii 
knip apusaugoti nuo ligų. 
Jis negale* ulMikyu am 
tikrai ypatiški) klausimų 
ir duūti ivcčjjltj. Adrv- 
suok: llvallli Advmur.

' e-o bitliuaniun Buroku. 
124 Kast 2Slli Street, Nta 
y«rk City.

Ruiu n pnžyniėk kukį 
laikrašti skaitai, taip kad 
me* finui tune, į karį laik
raštį siųsti utciakymų su 
paaiškinimu.

Sužinoti gimusių 
skaičių j»er metus 
tose VnlstijoH*. yra 
Dėdei Šunini <larbns.
sukant, daug jų palieku nesu- 
skaitytų dėlto, kad daktaras 
arba bobutė, kurie pudedu jam 
ant švinta ateiti, nepraneša h- 
pie jo gimimų ten kur reikėtų 
pranešti. Taigi !k>dė Šamas ir 
įsteigė taip vudinunui^ “Su
vienytų Valstijų gimimo re
gistracijos vietas”. Tai iniuia 
tas vulstijas, kuriose yra rei
kalaujama užregistruoti kiek
vienų gimusį kūdikį. Toji vie
ta pirmiausiai įsteigta 1915 
m. spėriai užaugu ir 1917 m., 
•• t-.- g - —

/

kūdikių 
Su vieny- 
nemaža* 

Tikrai

nrilč.
Vargo žiedelis

CICERO. ILL.

" Grumiido 21 d., 1919 in., <lr- 
j<W Saldi. A. V. Jėaau* rririse- 
rih, p. M. KurkaiukoR. aunu- 
kęs keletą šio* kolonijos gabių 
lošėjų. kurie nepagailėjo pn- 
švęsti brangaus taiko, kud išsi
mokinti role* ir |>erstalyti viltakun. kh'lsiuui psdedr. kilu* ku- , ,

mgus kūnam ir gi uUygumimi j? -' • 7 ”7 ”«pn-
Idamumiybę, t. y. dramos “j 
laisvo žengiant'’ ir kmuodijus 
“Prieš vėjų nepapūsi” lietu
vių luišluu ių piiogintiduk uiuiio 
iutu<iiti Kaip ilraugijr. .ta»x> 
nutarus, kad pudaryti 100 dol. 
ir palikti l*ah. Sųj. garbės na
re, ių ir išpildė.

YinJu juJtaiėių iėiu viausr. 
tiems, kurie prisidėjo prie to 

įlinkais kunigu.* netikusiai d- Ifnueini darbo ir liruk-. tariu

uždiirbų.
Ataluttiii išdavinių arėki no 

pats ktaxHta*.*- Visi panipw>- 
j ayg tavo tanui patenkinti.

£Pa M ėta *raw«fvnwK-lrtan*i.
mo pastovaus vitaio- SiiMrin- 
kusiųjų tarpe daug tapo išivik 

-rota vtsriidų ntaMncmį^MM^, 
£ riė sakė, buk su žūtis pagvliri-

IjūrapiJos valūj ta 
•i i "

parėmė ta rak

bortinis toks didelis mirčių 
skaičius tarp kndikiu imli 
Imli luikonms Kaipo barbariš
kas ir nereikalingas žudytam 
brangios gyvyhča.

VėicHiiės skaitlinės apie to
kių baisių kuitikiu žudvnę ta
po surinkto- New Yorko pie
no koniitclu. .Inse paduotIninn 
dalykų stovis 1918 luotais. 
Kuvienytų Valstijų 167 mies 
tuose. Trys miėstiii, pranešu 
mu, turėjo mirčių skaičių 'imt 
žesnj knip 50 ant 1000 gyven
tojų. Mažiausias mirčių skai
čius tik 35 aut l(NM) bnvo 
Brooklyne, Mnss. šešiuose mie
stuose mirė 130 iš 1019 ar net 
ir dauginu. Pusė miestų lame 
skaičiuje turėjo mirčių dau- 
risn indy* Ilki ant

Nėra jokios jmslaptirs kaip 
apsaugoti taip didėlį kudSkių 
mirtingumų, ir jrf visi mes 
rūpinsimės gerove tų nelai
mingų kiaiikėlių tuip, kml pa
gerinti jų gyvenimo aųlygas 
ir tuomi sumažinti jų mirtin
gumų tame pavojingame jų 
amžiaus ptriodo pirmaisiais 
metais, snnmžės nuo vieno iš 
dvidešimt penkių.- ar net ir iš 
dauginu, kaip yra dabar kiti-1 
kuriose šios šalies apylinkėse.

Kitame straipsnyje mes ajs 
rašysime,. kaip kūdikis turi 
būti užlaikomas, knip duoti 
jam progos išaugti į tvirtų ir 
sveikų žniogii. Tivms-gi, kurie 
įdomauja ir kuriems tai rei- 
knliuga, patariame rašyti šiuo 
adresu: U. S. Public Healtli 
Servitv*, AVashington, D. C., ir 
gauti knygutę vardu "Care 
of the Babv”.'

REKONSTRUKCIJOS dar 
BO SUTRAUKA.

DRAUGAS

•2

PRANEŠIMAS!
Siuorni duodu žinoti gerbiamai Publikai, kad mano Krautu

vės kurios raudose po num.

4605 So. Ashland Avė. ir 917—919 W. 33rd St.
»

Bus uždarytos Nedalioms pradedant su Ima Diena Sausio 
1920. Kitom visom dienom yra atdaros nuo 9 valandos ryto 
iki 9 valandai vakare.

Su Pagarba
I. NAUSIEDA Savininkas.

I

REIKALAUJA.

Iteikalinri UlberUd dėl foodrea. 
darlna pastovu*. .

I4uk Ik-lt Oastpna;
SBili ir St*Tv»rl Avė.

ižaaKAltaftGI x«hužiž.jšiAl.
Vardų Bui bėriui
Boiiierių l’lovejuii
Anglių Nešejiai

Geroii pastovios vietas
9 vai. j diena

22rn ir Pisk Gatvių

25tli ir Qunrry Gatvių 
Commonuealth Edison

iiiiiimimiiimimiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiti

•35 iki *50 
j savaitę

Kirpėjui tr kliaučiai yra reikalau
jami vUuoinet, Jie turi trumpa* va- 
landos ir lengva rfarba

Me* milltnr jut iRmokytl t>0 darbu 
I trumpa laika ilienutnla ar vakarala, 
ui mala kaina Spnctjalt* tkyrlua 
mokinimu aut Muvainu l'ca-ar tnaM- 
nu.

ERNEST WEINER
DRY ŪOODS

1800 W. 47th kamp. Wood 8ta 
Moa duodam* d vi rūbo atampo

» K*tvarvai* ir Subatomia. 
turteliam* putirtnklma raunanti. !VImIiM tnalariJolaL. valkam* Arabu 1

Uat. klabi* Ir Jakui**

Pluksnos

79c

;,L JTER SCHOOL,
J. F. Kmeiivka, FcrdėUnlM

190 N. Statė Str.
Katnp. Lake G*L 4 tubo* 

imimmiiiiiiiniiiiiiimiiHmiiumiiiiim
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nr nimr«nf»ir »<» 
Iii liU 4 iifiuu<kriw

ADVOKATAS

i
X"Im R41m» VKw*w TrlMmttM’ 

Ofl«*M BlilnihMyJ: 
0t» IV. WAKHIKGTON tfrnKLT 

Kambarį-. W»
Tel. Cmuol 6 ITS

G>iffllma% *12 W. 34*vl M.
Varai. 4SSI

3

Atsišaukite Roseoe Str. 
C'plifuiiiiu Avc.

I

Co.

Po raJk.ul ntutmlrlk. kud r«ri*o- 
•taa VAIKI** tavo tktlvlul yr» RATO- 
NIC. l’ralalln* vl«u» nesmagumu* 
rurirMUrlmo. o ta* raiškiu. fc*C tal
kia pataikinti rito*. Parduodama 
p*. visut aptiokonn*.

HIIKAII.VGAS VVIttS.
Kuri* nuil <Uu< aitai elitine* au Clil- 

ru*<A nitratu Ihirbai* labai li'nKvaa. 
I**4 ,tAl*, ir »RflMm*» 4r»<^r*ua 
(tarai* pelną* Ir puiku* uldnrbl* 
dtl gero vyro.

A talka ūkite j
FW MaHmnl linui. K'rls.

N17 Hlau-J, Adam Mnri,<>nnx. 
I ioamin *ktru>iia> vrdcjri**

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law

«
ii

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja !I mitai 

OflMU SUS So. Mocsan St. 
Kertė 33 ro Su. Cbkaico, IIL 

SPECIJ AUSTAS 
Motcri*kui_.V2>^*u tntrrl chro 

tnAkų lUFV-
OF1FO VAUKDOH: Nuo • rrto 
Iki 10. nuo 11 Iki : po pttrt. nuo • 

iki S valandai vakar*. I
NcdėliuoiU nuo 2 ttt ; u- 

Telefoną* Y ar d* (17

REIKALINGOS
M E m; Art ės ii: motė.hY'š 

l»EL LENGV AI S FABRIKINIO 
DAKBO’ TRUMPOS YALAN

I
1O& W. Mnoror. Cor. (Tark

Hidrai I3u7,- Ift. Cmu*J 230 
CHICAGO. U.UNOIH ’

Gyv.: 3113 So, Hateied Ktract
Trlrtono* Vonia 2S»t>

CUKRUS. -Xm» Voi Timvs’ 
pnincšn. k.uJ uuuuiuuėje keliu 
yIuitų, kurio* turi sąryšius sii 
tarptautiniu riiknuis |mdėji- 
niu. Suvienyto* Valstijos atei
nantį rudenį sutiks <lid«*lį 
cukraus truki imą. kuris lms{ 
aŠtrasnis nėgn kad kuk.- yra; 
buvęs, ir kad reiks mokėti nuo 
16 iki 17 centų svarui. Sako
mu. kad stengitunuHi surasti 
naujų šaltinį, iškur cukrus 
Indų gniitua gauti Suvienytose 
Valstijos!*. Kii/.inntJi, kml jki- 
geibu gali nteili iš Vokietijos.

KOMERCIJOS DEPARTA 
MENTAS. Iš Griiiiby, Angli 
jo*, pranešama, kud iš prio- 
žusfies kainų kilimo, žvejai 
ten uždirba $50.000 j metus.

IMIS-. ržMOKKHTIStIKRA PRA 
OŽIAI. DAUBAS YRA ŠVAIU X 
IU LENGVAS, TAU TAT TI'RI- 
ME VIETOK bEL MHIIUAIHŲ 
TARPE 14 IR ir. M AMŽIAI S.

GARDNER & COMPANY 
3024 S. Wabash Avc.

LEIBERIAI REIKALINGI
PASTOIB'S DARBAS 
GERA UŽMOKESTIS 

ATSIŠAUKITE 
WESTERN FELT W0RKS 

4115 Ogden Avenue.

PAIEŠKO

PRANEŠIMAS.

Kun. Mikola* HkImiuk I*i|.w> l> Hu- 
KUnvoo. triko Ainerlkojf Mirų rimi
niu ir iMUjuintny. Uuntu d*'-klniru>i. 
JelUU Pranei* umn n**o udrn*u*

Aleno adrtouiK:
Kun. M. lt*i*iU«.

Komu, l.utiito Trnmr, i^mtediui
ItMlr.

l'olcAeuu duonkepiu *nlr» runka 
pri«> iHJČirttiK. Turi n-vki-tl Kerei kep. 
ti iIuoom. dnrtmi. unt vi«ad»u. Atat- 
laukite

linai IS-rej A»*-. <1«4o«up>.

S. D. LACHAW1CZ
IMur,* iMt«raa*J« laKta*

k* (Ucicuau. 41iuk*«i> n* idile ai- 
■KASiai. • nuuM. airiai lluClr n-patrinti 
2314 W. 23 PL Chicago, IIL

T.-L Caual 3IS8.

I DR. J. SHIN6LMA
; Gydytojas ir Chirurgas
• Ofisas <930 W- 13 SL

• Kanip. 4* < <*urt 
Be*. 12214 W. Ait-nuc

Teutono* CU<o 3464 
On*o Ciceru 43

KAI.KAMK IJlTl VILKAS
I 

K'

i|11
-

M K

K

K

40
K

J. P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

METE VIS ADVOKATAS 
4543 S. VCMJIJ STItEKT 

CHICAGO.

JOSEPH C. WOLON
Jetuvis Advokatas 

n SO. LA 6ALLE STHKET 
Gyvenime Tol. Mtttuboldi H 

Vakarai* 3»11 W. lt-Bd Btraat 
T®1. Rockw*U »»»» 

CH1CA.OO. IL.L.

Trl*dwuu CvItaMu.

Dr. P. P. ZALLYS
£ •-Lietuvis Dentistas 

10037 Mo. MlelMgau. Avranv 
IfM—d. UL 

V*LOXIMMi • Iki * vakv* *

X

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir ; 

Chirurgas 
XM1 U ral Zted M.

Kampa* S. IjMPrttl M..
Trlefonai* Canal 63IJ
Valandų** 1 3 ir 7 Iki • vakare
llcaidrnrlja'

31 I i W. (>tMl *L
Tilrfonan MrKinlry IltA 

Valandoj*, iki !• Išryto.

NORTH SIDE LIETUVIAMS
kiuotiii pinučiu ehiftiu “Drau

gu" almilymituti kurių prenume
rata jau ;-«rihftige, iri mukairkut 
a'iiBiijiiiti. Kurie iltilmr atnaujiitv 
prenumeratų *rl'a mm ji pn-uanie- 
rulurmi u/sira>}š ‘'bruuįfų'' unt 
1920 m. lai g/rfts-kuh uiiorių dykai 
“DnuiKitaĮ* niėtnm* iffi.oo Taip gi 
kurie no1
“Draugų" anl tHvklKM arba luinif 
*A<>. maluBikitc p marai 1 laišku ar
ba atsilnnkyti pas niuiii*.

A NAUSĖDA.
1641 N. Paulina Sk. Chicago.

MM!M>v toiiijnii- 

siiuj staJr‘i!-x-- -.^*inė

šešias'Nau josio j Anglijus vai 
stija.s, hidtuiiH, KmiHis, K-n- 
luv.ky, Maryland. Mūiiigun. 
Miunebotu,. Now York, North 
Carolimi, Oliiu, P<mm>yltaniu. 
Utah, Virginiti. \Vnshington 
Wi*eonrifl ir •Cnltimhn* Di?-. 
t riktą. Tos vcUtijoa -urejo u- 
pie 53,000,000 gyventojų nrha 
53% viaų Amerikos gyvento
jų tais metais. 1

Tom* vzlstijtKK 1917 m. gimė 
gyvais 1,335,792 kūdikių, arba 
24.6 nnt kiekvieno tūkstančio 
gyventojų. Nviluųg žurnalų k 
tino, kad vienas iš viennulih/ 
t«j gimimų kūdikių urirė ne- 
*v»*įia*« ęoi vI«wih 9*tata Ir tuviams 
kad kūdikių vyriškos lytta*

mirė daugiau neg
mutrririko* tyUw Km-kuHo ’igat praktikavęs St Louir 
ao apylinkė.-u- jnkIš/----- *-• *““■ •— •<*««: «
vo dar Iriugc.-ms, _

:rtŲ. £ A~.rr.».L yta. 
urnai kad. prisilaikant tin 
Shvlrhft, M)(ygų. gali-

i^ttiffiH »3t'»i InikruHĮ

EXTRA PRANEŠIMAS!
Gerai ihHMnas Chicagos lie- 
—IMsvh Dr n J ftar. 
nėr, akiu specialistas, baigęs 
Nortbern IŪmois Colicgc ir

įdėjimo* Ini- 
V ir. 

uiii«

H

l'.iP-SLuu K4tiniu-ti' ILakautku. iut- 
otnanėl') i» Kaun<> riule-rn ttu—>nli| 
A|-»kri«*to Gr.iaukij Irvare. I'mat tur
tai ulealiua evkca*. Pniladnlpblji*/.

JI
AI Kur a u lulšk* LA l.teluro* k oriu- 
ui« p* motina pn«*«» luam— kad Jj 
auraBvisu. .»lu pat* nrlM ku* -|<1« J| 
llnotr pranritkil* tekat*<’iv udrimŲ’.

I urlutinla- | rbelp.
IMTO W. 1« ntrrtt CtUiiMKU. III.

VISŲ DIEnPAsėlO "DRAU
GO” SKAinTCJŲ DOMAI 

SVakKUS PRANEŠIMAS.
Tėtuykile aAti>onir>IBūri5ai. kud 

1920 luciUunu Kakmiuna* »u ląs
tų v ua |>rt*xidrnta pavribdų fr mi 
Šv<n Linui*. jau Kataras. Taipgi 
ki»x i>£»ira»i* «]h-nrtwWI “Dranga“ 
aut 1930 mt-tų per mane tu* guu* 
ta puikiausi knlcudoriu. taippat 
g-dinm jMcjti trankiu knygų;, ir

5S

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOLTS |

l jr-vr- r-
m.-. ,

Parkai* etvu orr.nuu** vhm« i i
IVĮKtilun l-ark. j»l« U. mhm*..

T**i. M-Kj>.i«r se» Oriaaai 1W> W. 1711* «U 
<47 lt IVaml *el.>

Vuuuidaa; ll mo Iki 1 <*o pietų. l.M IM J
1:1« vakar. MaMKUmnla • *kl it .»*•!• I

•M

I ___________ .

Dr.A-BURKE 
(Lietuvis)

41M W. Markrt M*.
PrMI.-IJU. T». ■**■

«M-----------------------------------------------------

Dr. L E. MAKARAS
Induti* <i><l,U*J*i ir CMitrurs*- 
kMtbMr. 1«UM S*. Mlihlraa Ava. 

me*!UM> III Ir I-M11MMMI 11M
<*‘3 So- Wood IMr. 

TK> rau* Hn. «d» III TM
SteteMM T*r««

e.

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

caoKuoo, nuomai 
Tvirtai!** Tania MII

Vaivada*; — I iki p U ryto; 
4 po platu Utį I rak- Ma44dl«- 
lala oho 4 Iki k vai rokara.

>■■■ ........ ................ |

i

'X

tau viaomla I luotai* priima au» 
Nuo ( Iki 14 vai. ryto 
Nuo 1 Iki 3 vai. pu platų 
Nuo 4 ik! B vai. vakar*

-------------------------------------------------- t

wū**aaaj«.4ų kaip MI * iauivur- 
•Jiiina" •'Paiku n aut kritų" 
• Atmdaa Sarpw“ • Dangau* 
Žvaigždute“ ir tt

A StuIginUtaS,
1817 Sotufl Uniun Avenue.

,nuMC

Mo., atidaro ofisų po 3255 S 
Hab’Ud Streck Egzaminuoja 
aku h. pritaiko akinius.

PIRKITE LiETUVūs VAL-į BfcNIERlAI GARS1NKJTES 
, STYBE8* BONU

W 4b ;

U

smsnm

"DRAUGE.”

*a

-

DR. A. A. ROTH, 
(iitoa- r>d><r.fa- ir .4Ur«qpi- 
M>r<il*m<M« V..<r*vk«l t'H-kU 
kerkV «» ’W aHrom-ku tupi 

r »«M tm. HalMrd M- Cldr*up» 
ItaMoana Ilemrr M*S

V ALA Wb,r io—1| n*9 *■—* !"• 
putw r—a SoootioMk- te—u u.

*

DR. S. NAIKELIS
141711 V1K 3

nri>rnw.v» ir onm mma»
- ** *.»7’

y»2wrt.-» xar i
I IHK, » -J» 1

Minta 4713 Sn J
• a • - >J,1 1^.. .

f ► ■■



. į CHICAGOJE. ]
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Antradienis, sausis 6 i 
šv. Trfs Karabai.

Trečiadienis, sausis 7 < 
šv. Lucionas, kan. Devota.

d..

d.,

■ -

DRAUGAS.

CHICAGOS DARBO FEDE 
RACIJA UŽ RADIKA- 

LŪS.

Sako. norima sunaikinti 
bininku unijas.

e dar-

IS WEST SIDE.

ANGLIŲ PIRKLIAI LAUKIA
“PALENGVINIMO.”

Jiems norisi daugiau imti už 
anglis.

Chicagos anglių pirklių aso* 
cijacija aną dieuą mušė tele
gramą pačiam prezidentui 
AVilsomii. kad tasai jiems pa- 
^elbvlų pakilų ri “vargu.”

Dalykas tame: .šalies vy
riausybė vis dar kontroliuoja 

j anglim.- kainas. Perniai vy- 
riausybė (kuro niiminisintri-; 
ja) buvo paskyrusi kainas 
kokias turi mokėti <mvnrt<Mn- 
jai. Ir tos kainos pasilieka li
gi šios dienos. Ar jos vra p<|- 
dytinos, ar 
klausima-*.

(iana to, 
lių pirkliai 
jnm$ turėjo 
kęst j. Tad pirkliai ..............
knd šiandie jiems yra tikrinu-* 
dn. Nes jie darbininkams pa-.

Chicagos Dariai Eeilerncija 
sausio 4 d. turėjo paprastą su
sirinkimą. Su.-irinkusieji uni- 

1 jų atstovai išreiškė pasitenki
nimą, knoinvt tapytojų unijos 
(kimjui 275) atstovai prane
šė, jog jų kuopa pienuoja pra
šalinti iš savo taq»o visus tuos 

jkntrie priguli prie Amerikos 
•T •'tHhhrt'1 .Tia t-eV i-sA t cri ' 
Į jono nariui yra paprasti “ka-| 

a____ •__ 1-’ ?

Aukos K Ran<l. Kryžiaus rė
mėjų. surinktos Aušras Vartų 
liažnvčiojc. Ariknvo:

J. Bružas IŽDO.
Po 1 dol.; K. Mažeika,S. Bu

kauskas. .1. Oruiaa, M. Pocevi- 
rius, P. Skinkis, Al. Alcnčikai- 
tč, O. Kairaitė, O. Tamšaitė, J. 
Loblkis.

Smulkių $7.25.
Viso $lS.2-’».

P. Cibulskis, rašt

T§ NORTH SIDE

Į jono nariui yra |uiprusti “ka-| Gruodžio 31 d. Akademijos 
pi tai istų sistemos įrankiai”. Rėmėjų Draugija, sulaukimui 

| Susi rinkimas padarė rezo- Naujųjų Molų, surengė vakarą 
lim iją prieš areštavimus ra- su užkandžiais, 

jdiknlų. Sako.
♦ ......:

ne, tai jau kitas

kad perniai nng- 
nnglių islvežioto* 
padidinti užmo- 

t virtinu.

- ..--------------
« **!••<. «n*/faa. Mfetaa afeliutu

LIETUVIŠKOS GAIDOS.
I M><« r.lnklorv Mirt -ckta»iri. u

5 «*x«fe 
!• »wl«»<N«./ -H Tiuittnx« fi'uiuii <>
Cnoni, karnai*.

* juta* rr» 1*
Cl* firlta Uijf SaLI* tn.rSta Mtafefe tatailfelu fefetatbife’l* UI d*.
«h> fevmMta ta- M fefe tta« lutai ■mi »»r. Vitai ta%tatr»« «ltets« t«

3E

Antradienis, sauris

!Idžių ųv. Myk. parap. kleh., kun. t 
Į Meškauskas. Dnr turiu priimu- 
ii, kad prieš ir Lmj užkandau 
Imvo kali m m a malda, kurią nt-( 
kalls-jo gerli. kun. Meškauskas.: 
O tižJiaigimui programo iš visų 
svečių ir viešnių kratinių -išsi
veržė galingai skamlumti 1 
“Lietuvą, tėvynė musų”..... 
Negerai liktai,kad laike tanios 
hinmn šeimininkės mm stalų 
rinko imlus. Reikia žinoti, kad 
giedant tautos himną, reikia 
gražini, visiems austojua reik
šti tėvynei pagnrhą.

To progronmi tęaėai žaidi
mai.

Tnip tni Nortli Sidės lietu
viai pnlydėjo urnimsius metus 
karstau, o imsitiko Naujuosius.

Sulaukę Naujųjų IS2Ū .Melu. 
iinKciUum AAV4IĮ4Ą Kpiuu 
pasisekimo—išsiskirstė.

Taippat buvo renkamos šv. 
Kazimiero Aknriemijni aukos. 
Surinki n 36 donorini su cen
tais.

: : PRANEŠIMAS
“Draugo” Kalendorius jau išsibaigė

Tuojaus darysime antra laid?,. Nesitikėjome, kad taip daug išeis.
Prašome “Draugo” pricldių ir rėmėjų turėti kantrybės, o areštu laiku Jus už

sakymus išpildysime.

xĖ 3E 3E

tį“ amerikiečių tarpe. Mes vi
sai skurstam be lėšų, vargu be
galėsiu! tolinu leist, jei negau- 
sim iš jus kirk imšelpos nr bent 
kokio šimtelio naujų pr<*niuiu>- 
ratorių Ar nepaskelbtų kuris 

tytojni išsirašytų **AieiL|r*... 
Prašom tamstą pasirūpinti ir 
parašyt.

Dabar siiuv’inni 5.Šių metų 
“ At,“ sąsiuvinius po 10 egzem
pliorių—rasit tamsta parduosi 
(brangvane kainn negu Ameri
kos knygos) ir mums atsiųsi 
pinigą. Ir toliau taip gak'turn 
verstiem, jei tamstą, dnr ką pa
sikvietęs liendradnrbinut, au-z 
tiktum ir galėtum...

Bent parašyk tamsta vienam 
kitam laikraštyj, (ypač “Vy- 
*.vj’*) “Ateities’’ visų sąsinvi* 
nių r«-e«-iixijų’ Visimmėnč susi
domėtų, ir vienas, kitan išsira
šytų musų lėšų ir idėjos 
naudai...

Mes čia leidžiam šių 1919 me
tų lietuvių literatūros biblio
grafiją, bet trūksta anmrikie- 
rių spaudos... neturim net nė 
šįmet išėjusių jokių Amerikos 
lietuvių knygų, raštų... Kaip 
čia jų gavus! Tr nr tamsta jmts 
nopri ridėtum plunksna—Imnt 
katalikų leidinius ir laikraščius 
Xniskiltis viviiū ui kit’» dfiJykū 
rimtesnius ir svarbesnius 
straipsnius) surašytum. Jei jū
sų Inikrašcinose yra šįmet mu
sų išleistų raštų recenziją, ut- 
siųsk lamstn tas ns-enzijas is- 
kirjMjs. Rasit ir vienų kitų raštą 
atsiusite Tamsta gnlčai pinigų 
imt “Ateities,” kai ]>arduosi. 
Rašėm laišką (ir “AL” siun- 
tem) “Vyčiui,” l»e| nieko neat
sako. Norėtum gaul jūsų visus 

!lig šiol išleistus “Vyties” nu
meri us. Patarpininkauk tam
sta! Mes jiem pakaitais dąaitn 
“Ateities.“

Dabužių. Stasys.

U atata.M l.rt»nu kaitau omcim • • f • fe |M »«««•
ItalilMtaltau lakta*, etano*. bl*)UU* litattltaM mrtalta UOLUMU* IMUO 

Im Vwka kM |ta Mimikoj
' V. NIŪKUS Music&l Instrumentą. }

Chicago.10308 Michigan, Ave.,-
tuo keliu vy- y()S S|M-.jnu |>cržciiirli šv. Mv- 

riimsyh-. norinti pragaišinti^ |Kir svetainės slenkstį, 
dnrbininkų unijas Amerikoje. prj(,j akis pasirodė stalai, už* 

tiesti Imliomis staltiesėmis, o 
nnt jų padėti reikalingieji in
dai. Susirinkusieji svečiai link* 
smni šnekučiuojasi: vieni susto 

atimta ;J(, j inirclins, kiti susėdę. Kaž
kokia paslaptingu, prakilni 

'meilė viešpatavo jų širdyse, o 
plėšiku veiduose matėsi šypsą, kuri, 
vakare | (arįlit lydėjo karstau senuosius

APKRAUSTYTA TRYS AU
TOMOBILIŲ STOTYS.

Moteriškė apmušta ir 
10 dol.

Du 
praeito

Vienas iš jų.

IS TOWN OF LAKE.

antomohiliniii 
sekmndiviiiu 

didino užmokėsi;, gi anglini*'ttl>krft“>t.,\ lr,s S*nn‘,nr.'1 }motu> laukdama Naujųjų,
kaina nopakilum. automobilių^ Myli- pietinėj Parfgirjita šritninUtkių lud-

ZjrTodol mušė telegramą p-v- dnlyj. I> \ imi ]mimta kviečianti sėsties nž Halų,
j nitui pareikalaudami “pa-. ’

i \ rvinimo.“ Pirkliai .sako.i 
į k arba anglims kaina turi.

■ LuV padidinta, arba ji<» są- . - ...
mažinsią išvežintojams darbi-jnin1<>ri-shę npnmšč

į

‘ . Svečiams susėdus ir kiek už-
l loikai užptmb- pracinan- ^an(]U(<f vakaro vedėja, p-nia

ėią Mrs. Ncliic B’ovm, 1S37 KaiuųkUw|A J)naiSkinn> jop
huV išdidinta, arba ji(( sn-!^’u- B<»ym- ave. 1 iktaanrini .,rnsil^.H pmgmums; Dargi-

’ ’♦ j --------- . . -.i

gntvaitčn ir atėmė $10.
T».- to. apiplėšta daugelis; 

kitų žmonių. Apiplėšta iri 
krautuvių.

ninkama užmokestį.
Kol kas i’ Wnsbihgtono dnr 

negauta sakymo.

GAS KITAS VIR 
S AR GERESNĖ 

POLICIJA.
" JININ 

f

Tokios nuomonės yra maįoras
Thompson

į^item|x.• ■ |įnlJ nfuiduHtn svečių krutinės,
i veidai linksmesni.

Vaidinta “Netikęs dantis,“ 
į vieno veiksnio komedija. Po to 
p-l<- Knrpuviėiiitė. Šv. Knz.i-

Katalikų Vienybėm 5 
metinis susirinkimas 
utarninkc, sausio ii d.. 8 vai. 
vakare., šv. • Kryžiaus parap. 
salėje. Apart skyriaus reikalų, 
bus išduotas rajsirtus iš Kat. 
Vienyliės seimo. Tat visi drau
gijų atstovai susirinkite.

Kviečia Kataliku Vie 
nybės Valdyba.

Iš NORTH SIDE

sk. 
j vyk j*

‘‘Sutikus Jal>H4 jut s i ri«is gy
venimas. l‘er penkis karo me- 
tits daug visko turėjom per
kentėti. Bailinusios buvo rek
vizicijos. Paskutinius Imtus 
nuo kojų raudonieji nuavė. 
Atėmė gnidus, taip kad netu
rėjom kuo Inukų apsėti, 'tat ne
turėjom k<> ir valgyti. 0 bran
genybė neišjm.Mtkytn. haike 
raudonųjų viešpatavimo ragių 
purui mokėjo 300 rali Gerąs

t iir.V*iigY> buk. liūsiškii 
niekas nenori-imti, l'ž ruldj n£-

I duoda uė 50 kap.
Dabar jias mua pinigai yra 

(lietuviški, vokiški, rusiški, ir 
Kereuskiniai, dar yra ir sovie
tinių.“ - .

arklys kninavb 801)0 nib. ir tt. 
GĮrvuliiLs ėmė |s-t prievartą, 
taip gi ir maistą, nežiūrėdami 
u-i ta gali ar r.a, duok nors, pat.- j

Wws.s
varsavingsstamps 

i»SUEt> BY THE 
UNITED STATĖS 
GOVERNMENT

—
Sausio 7 d., 192<i m. įvyks 1*. 

Vyčių Tetos kuopos metinis su
sirinkimas. .

Kviečiami visi/Yra svnrliių 
r<*iknlų. prie to išgirsite nq>or 
tą iš buvusio vakni-

Atsivoskit taip-gi naujų na
rių.

1 Vadžia 8 vai. vakare.

“DRAUGO” KNYGYNE
Galite gauti

įmierb Akademijos auklėtinė, 
1 pasakė monologą “Apibmlini- 
(maa Mirties Orleano Mrrge-

. . l- «i- lės.” Čia turiu pažvmėti jos nėjo Angštoji Mnionvhe Clu-( , • • \.
.... • , . paprastą gabumą, o vpatingaicapis Arkivvskutias Jurgis 11 • . -,, ... '. ... . .. gr vii ūmą ir aisknnui lietuviųMumlelvin pnskolliė, jog arki- ft . .. . ’ A . ...” kailius. O vis tai neiti pasi-

■ vyskupijoj petraskal ikių per . . '1 • - --- -- sventuiiui musų vienuolių, se-
...... serų ir Nv. Kazimiero vienuolijų vienam mieste (h mago su- . ., tllA

I - . . jos- 1 en išauklėtos mergaites■ rinkta $80,(X)0. . tikrai ant viradoe line ljetuvos 
’ ’ ~ ------------dukterimis. Afes-gi vien priva

lume remti šią vienintelę musų 
katalikišką jatnigą.

Tolinus atvaidinta moimlo- 
g. s “Socijnliato kalba* ” \'ėl 
antru kartu j»-lš Karpavičiūtė 
pasirodė su deklemarija.

Po to M’kė moksleivio A. Ra
kausko kalba (eilėmis) “Sva
jonių vaizdai.“ laibai graži, 
sulaukimui Naujųjų Alėtų pri
taikinta. Po to seki* klieriko P. 
Juro kaliui. Gerb, kalbėtojas 
nurodė reikalingumą didinti 
Av. Kazimiero Akademiją; jos 

1 svn r Imi lietuvių tautai ir nauda 
iš jos aukiėiintą. Dnr koiliėjo 
A. Baccričia ir Čepulis.

Ant galo prabilo keletą lo-

KOLEKTA PETRASKATI 
KIŲ DAVĖ S96.239.

Aną dieną majoras Tlmmp Aurinkta »90.239. Iš
son turėjo konferenciją su nl-

: derinanti Gurrnsey, sumanyto
ja reformų policijai.

Iš konferencijos paaiškėjo, NEBUS DYKAI MAUDYK 
j’-'g policijos reorganizacijos

€v pienams majoras pritaria. Ma- 
f juro norus turėti gerą polici-

‘ Į ją, kadir prisieitų pamainyti niūkų
_ patį policijos viršininką.

< Nereikia pamiršti, jog se
niau mieste neišdarinėjo tokių 
prnjovų piktadariai, kaip ka<l j 
šiandie.

Praeitais metais galvažudžiui 
nužudė dešimts {Kilicnionų. 
mį Policijos viršininkas nusis
kundžia, kad yra permažas 
skaitlius policijos. Sako, pilie
čiai yra priešingi didesniam

K

LIŲ.

Kni-I':iriose (’hic.ngoj dnrbi- 
npgyventose vietos*1 

miesto lėšomis buvo palaiko
mus viešumo* maudyklės, kur 
norintieji 'veltui galėdavo nu- 
simnudyti.

Ateityje, sakoma, veltui jnu 
nebusią galiniu gauti nusi
maudyti. Prisieisią norintiems 
kiek užmokėti. Nes tų mnu- 

'dyklių užlaikymui miestas ne
turi pinigų.

I

skaitlini.
Žinovai tečiaus 1 virtiną, jog 

policijos girna. Togu ji tik pil
do mivo pareigas. U-l nejioli- 
likeri tui ju. Gi tuomet vid:iii< 
bus gerai.

PARDAVINĖS AIRIJOS 
BONDSUS.

Pr. J. Paliulis, rašt.

BRIDO EPORTIEOIŲ DOMF.I.

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 3 kp. lavinimas ■ 
furmacijos Ims uLarninkr. sau-1 
šio (• d., 1920 m-, 7;3O vaL v«-< 
kare. Av. Jurgio parap. svet.

Kviečiame visus kareivius. į 
taip-gi nokareiviua atrilunkyti.;

Norintieji g/iuti platesnių ži
nių nrlm įstoti į organizuciją, 
yra prašomi atsilankyti.

i Valdyba.
•1

Iš TOWN OF LAKE.
--------1—

Pranešimas.

RAGINA ČIEPYTIES PRIEŠ
RAUPLES.

Aitą trečiadienį Morrisun1 
viošbntyj įvyks airių ųrgani- j 
žarijų atstovų susirinkimus. 
Sukoma. busią atstovų iš kokių 
•trio įvairių organizacijų, gy- 
vuujančių Chicagoje ir illinois i

____  vulstijose.
pHstarąjnm Chicagos svei-Į Suvažiavime bus tariamasi 

kuino depariamento bnletine apie pardavinėjimą Airijos 
žmonė> paraginami čiepyli bondsą. Dlinois valstijoje no ' 
savo vaikus, kud apsaugoti /ima tų liondsų parduoti už 
nuo rauplių epidemijos. ||1,500,000.

DAUGIAU ALKOHOLIO 
AUKŲ.

Tomis dienomis policija at
rado dur dvi mediniu alkoho
liu ntikn>. Tai Stanley Tolefa- 
ki. 41 metų, 2507 Greenview 
ave., jr Bennie Jnronky, 24 m., 
563R Ijiarenco ave.

Sakoma, abudu <-xą laimi 
blogam stovyj.

Alinimų 1-rnou kuopos 
rinkimas įvyks utarninke, sau
sio ti d., 1920 in.. 7 vnl. vakare, 
Davis Sųuarc parko svet-

C*? f -ta- •% I«1 CMUUIIIMI K* f»M*»
sirinkti. nes po suuirinkinm lnn> 
išpildytas programas. Paskui 
gab-siutv žaisti. -

Valdvba. 
** tr <* ’

- US1-

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

-

—
immmimmiiiiimiiimmmiimmiiuiutitNmi

Stasys Daliusia iš Kaimo ra- 
p. V. .Stancikui j Chicagą.

Kalinas?
K ilgio jo 28 <L.191!I itt. 

Gerliiainasai Tamsta!
Atsiųsk mums kelias (Milu

tis dolierių. ir mums tuo tarpo 
užteks. Net rukus imskellmiiu 
visiems a meri kiečiam* savo

mctamI”- 56-00

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMI Nf.MS IR PAŽĮSTAMIEMS.

* 9

I

6 Veik-onu. 9 Paveikslu Dramą. 
“KANTRI A1JENA”
.» Parašė .1 / ’ -..-JtaSS

Pr. AL Juras. /'* , x
. ’• ’ Kr-ina 35c.

Ją galima gauti tnipjiat ir jkis Li«*tuvoi Vyčiu 5-los kuo
pos ingaliotinį p. S. Alureiką, 4700 AVnbansin Ave., Pitone 
Monroe 0191. Cbtrago, 111.

GRAŽIŲ LAIŠKŲ — su paveikslėliais, gėlėmis ir gra
žiais Iinkėjimuis a) į tėvus; b) į pačią ir vaikučius; e) į 
bndius; d) ; seseria; e) ) gimines. Rašantiems laiškus 
į Lietuvą pn^iitlinnine jų įsigyti. Kaina vieno 10c.

3. PAVEIKSLŲ —
,a) Atminimui Pirmus Komunijos  .......... po 15c.
h) Atminimui l.’innnvones.................................... po 15c.
c) Atminimui-Aliuliu...................   po 25c.

Jie yra su 1am tikrais atspaustais žodžiais, kurių tarp- 
galima dusirašyri, kas n*ikia, atsižvelgiaut j žmogų ir vietą.

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
1800 W. 46-th Street, Chicago, UL

2.

B Panevėžio apskr., Pumpė
nų pašto. Ikmiblimuiių kaimo 
J. Zuhavirins rašytame laiško 
broliui Juozui Zubavičiui <’hir 
cagotu tarp kilk/* rako:

abi" ' ~ ’2„ • _ J ____į
HilgUs JLiietUVuii į

S ■G

SifE
■■

^ t[,.
«• duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, tai]
■ . . • 1 ta—» ta- ta • - •- ta . -- -

laikraščio kainą; dabar po kiek 
kas galėdamas: po kelis dolie- 
rins atsiųstų
laiškuose (arlia galėtut sujudė
ję įduot kun. Juozui laukai
čiui, jie parvežtų “.Ateičiai.“ 

įtik mums •uriti^ pąraėyt ari* 
j ką, kiek pinigų tntmčūu, Nau
jinęs turėtum dokumentą). Bari 
| tamsta papiatina mu>n “.Airi-

GALIMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje
100 Auksinų už $5.00 -

t. y. 20 auksinių už kiekvieną doberį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucijai. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Palis Kontroliuosite.
Mes išduosime tamsiai česj kuri lamstą pasiusi pats laišku ) Lietuvą. Su 

tuo čekiu I Jetuvoje >aus pinigus. Sis būdas yra greičiausis ir teūingiausis. Nieks -w 
pinigų negalės sulaikyti. . a S

Siunčiaoi pinigus du pcr&iuutimo, siųskite,cfkiu arba ?»luncy 0:4eriu pa-, .2į. 
am. *51; nntraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taip® 

b" pat paduok savo aišku antrašo. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už ■! 

■g Kiekvieną oouerj muti muuū pitSiySite *■»« “

S s H
120 Treuivat St

.... i •
y

Lietuviu prekybos Bendrove
Room 505B

H 
s ■■

K
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