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TALKININKAI NUTARIA NEBLOKUOT1 RUSIJOS“3'noriLietuvai
PABALTI JŪS VIEŠPATIJAS 

KONFERENCIJOJE .
BUS SIUNČIAMAS MAIS

TAS MAINAIS UŽ ŽA
LIĄ luLDilAGĄ.

J

“Tuo tikslu nutarta duoti 
pirmenybę | rusų kooperaty-

CLEMENCEAU NETEKO 
KANDIDATŪROS.

pavesti Dvinską?

Atsinešamas į bolševikus
neatmainomas.

TARIAMASI SUSIJUNGTI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS IR 

VOKIEČIUS.

Lukšai esąs lenkų sumanymas
PLENUOJAMA APSIGINI-

M0 SĄJUNGĄ PABAL-
TIJOJE.

Tad juo paraginu rinkti 
Poincare.

ituri ti,-sloginius susinėsimus su 
rusais valstiečiais visoj Rusi- 
joj. Toms nreanizm ijout* h-isti 
is užruliedii^ Rusijon importuo
ti drabužių, vaistų, žemdirby
stės mašinerijų ir kitokių rei
kalingi) daiktų, tni visa išnmi- 
nnnt jitvnis. linais ir kt. žalio
mis medžiagomis kokių ten 
yra jierviršis.

“Ta.- viskas točiaUM neal- 
maino talkininkų vyriausybių 
Įsilitikos at^iuršiuie į sovietų 
valdžią.”

AugSčiaurton taryhon buvo 
pakviestas jr s. \’alstijų amlui- 
radorius.* Be! šis nesutiko >)' 
angsčinustu taryhn—Lloyd
George. ClenieiK-ean ir Nitti-- 
išvien veikti Rusijon klausime. 
Neturėjo įgHliojimo iš Wa*li- 
ingtono,

Subįrėjo prancūzų pienai.
šita svnrhi talkininkų atmai

na atsinešime j Rusiją pakilo, 
kuomet rusų vadams Yuricni- 
čui. Kolčakui. Denikinni ir ki-
tiaro nepavyko veikti prieš’ 
bolševikui.

Tie vailaį /u savo armijomia

Po šito latvių spamln jiaki- 
lo prieš estus. Prasidėjo gili- ’ 
čai už nilH‘žiiis.

K<*s gi toliaus*?

Reikalinga paminėti dnr ši
tuos ėin upsiraiškiisiiis faktus:

Latvių Raudonojo Kryžiaus 
misija {nuėjo kun'*- frontų ir 
nukeliavo .Maskvon. Čia spė
jama, jog ta misija turi svnr- 
la-snių uždavinių, ne kaip Be
laisvių susiiii.’iinynin klausi- 
mas.

Tolinus. Latvijos vyriauoy. 
hė skelbia, jog latviai ndurj 
jokių agresivią tikslų prieš 
Rusiją. Dvinsko fronte kovo* 
jiinia tik tuo tikslu, kad at
gauti Letgnlijn.

Pagnliaus dar vienas fak-

Paryžius, rausiu 17.— Pran- 
eiiKų ramdo ir- ženireniojo par
lamento luito atstovai vakar 

gurėjo bendrų pai4auientariuį 
ikaukusą (susirinkimą) ir Imi- 
liotavo už prezidencijalj kan
didatą.

Baliotnviuins buvo -slaptas 
Tni buvo kaipir išmėgini imis.

Kas gi pasirodė.
Balsų tiek gavo sekantieji 

kandidatai:
Ptml Desclmnel 4<»S; preinjv- 

nis Clemenreau 389; Cliorles 
Jonanrt 4; Bmirgeois 3: Focli 
1; prezuh-nta* Poncare 16.

Desclmnel yra parlamento 
pinnininkas.

Nenori bul kandidatu.
I’o šito išmėginimo premjv- 

Ira^ Celjnencenu {Miskclhė, jog 
.jis atsisakąs bu1 kandidatu į 
prezidentus.

Clemeneeiiu prašė savo šali
ninkų balsuoti už ilnbnrtini 
pn*zid«*ntą Poincare.

f

Nesutikimai latvių su Estoni- 
ja-

Paryžius, sausio 17. — Aug- 
■yčiati’ioji talkininkų taryba 
vakar nusprendė atmainyti sa
vo atsinešimų j Rusiją. Nutar- 
ta atnaujinti prekybų su visais 
rusais. Bet j pačių liolševikų 
valdžią irdolesniai atsinešti su 
nepasitikėjimu ir su tąja val
džia neturėti nieko bendra.

Taigi ekonominė bluknda 
Rusijos bus pertraukta. Talki
ninkai Rusijon ims siųsti mai
stų ir kitokią rusams reikalin
gą medžiagą. Už tai iš Rusijos 
gaus visokios žalios medžiagos, 
kokios rusai galės talkinin
kams pagaminti.

Žodžiu tariant, su Rusija 
bus atnaujintn prekyba.

Konferencijos pasekmės.

Aiigščiailsioji taryba p<> kon
ferencijos štai kų paskelbė:

“Su tikslu pagerinti nelem
tą stovį vidujinės Rusijos gy
ventojams. katrie šiandie negu-

itnjierijalirtėmi* idejoiui*. Pa
sitraukti iš visų užimtu Lietu- 
vos ir Gudijos teritorijų.

<’in pasakojama, jog Lietu
va nu lamkiju draugiškai susi
taikins. Bet koki no laidu, ne- 
pasakoma.

šita konferencija saujoms 
Ph luti t i jos re- publikoms labai 
svarbi. Duok Dieve, kati ji 
duotų kuugeriiuisių parakinių.

Gelsingforsas, rau*i0 15 (Su
vėlinta. Rašo angį, laikraščiu 
korespom lenta.-).—f’in Pabal
tijo* viešjmtijų kunrerenrijon 
vakar ptkeliavo atsiuvai iš E-- 
tonijo*. Latvijos, Lietuvos ir 
Lenkijos. Turima vilties, jog 
bus įsteigtu, stipri unija, pa
linkusi prie dnbarlinėg talki
ninkų {silitikos.

Konferencijoje puminėtų 
viešpatijų atstovai aptars ne 
tiktai miljtariuę sąjungą prieš 

" Jšlaukiuius prizininkus, liet 
dar bus aptarimui svarbų* po-1 

. Įjiikhnm ir ghononiiinai iriau- jį“ 
simai. k'

Apsiginimo klausimas.
Pirmon vieton statomu tam- ,r lju,‘»uę Belaisvių.

t

LATVIAl ATMUŠĖ BOLSE 
VIKŲ ATAKAS.

Paėmė nno bolševikų 6 sodžius. 
y Ck a--;

Londonas, sausio 17.—Vietos 
latvių jMisjimtijiyrtci iš Rygos 
pranešta, jog atmušta bvlravi- 

ų oTrnsyva išilgai RuJica- 
Kreulzburg geležinkelio.

latviai pakilę kon trata kon

I
Ijitvijos prijungti 
katra šiandie vrn' 
valdžioje. Dabar 
pradėta ofenzyva-

tas:
Lenkai nu-picndę imi neiti 

toliaus Rusijon, ne.- iš to gali 
{uikilti nesmagumų. Gi Dvins-

drų -pėkų apsigininm frontą* 
prieš Inilševikus. Šilam klausi-
un* viešpatijos turi skirtingu Pytalovo stotį.

Tarjie Dvinsko ir Anlopol 
latviai paėmę šešis sodžius ir

nuomonių paliečiančių atski
ros kiekvienos reikalu- Bot tų 
nuomonių skirtingnuins toks 
mažas, knd pabaigoje bus len
gva jas tinkamai suderinti.

Tolinus seka viešpatijų stip
rus susijungimas prieš Vokie
tiją. šitam klausime nuomonių 
skirtumu^ didelis.

Pav., Su oru i ju atsisako dary
ti kokią nors -ųjmigų, atkreip
tą prieš Vokietiją. Pansio prie
žastis. Pinninusia, rako. Suo
mijos geografinė pozicija-to
kio, knd jos negali palieotl 
Vokietija.

Pagalinu* Suomija neguli 
\vinii prieš Vokietiją, kadir 
dol paties dėkingumo Vokieti
jai. Vokietija 1918 metais Kuu- 
ndją išgelbėjo nuo fmlševikiz- 
nm.

Ekonominiai klausimai.

Suprantama, Suomija gali bintus t raukinių skaitlius, 
įstoti rajtmgon prieš W«ovi 1 Šveirnriins spmidn išreiškia 
kus. Bet ga’i nieko neveikti pasitenkinimą iškeliavimu tų 
prie# Vokietijų. • įders-rterių. Ir pažymi, jog fa-

Tečiauė kitomN likueion** Pa-1«^ vyriausybei butų laikas pa- 
balti jos viešpatijoms stipri są- 'galvoti prašalinti iš Švolrari- 

I jungu/* roku!inga ne tik prieš į ū* visokios rųštes vokiškus 
Pastarieji daugiansia 

yni susispietę Lugano.
.. ----- -------------------------------------- -----------------

BOLŠEVIKAI ESą 
ODESSOJE

Anot guutų žinių. Rešica ap
supta iš trijų šoną Jei Int 
viania pugolbon iš pietų šuun 

! ūžteliu lenkai, tuomet holševi- 
j kai turėtų ulaimertį toli vira 
i rrontil.

VOKIEČIAI DEZERTERIAI 
KELIAUJA NAMO

Padumta traukiniu vai. 
nėjimas iš Šveicarijos.

Geneva, sausio >16.—Vokie
tijoje visiems karė- deaerte- 
I rimas )>n>kelhta visatine nm- 
Ini'stija. Šveicarijoje buvo dnug 
I.U., — ivuaiitll  ̂ GVM*I tt?t tlf.
Tnd dnltar. jie šimtais ir tūk
stančiais apleidžia Šveicariją 
Kciinnjo namo. Vokietijon.

Iškeliavimas tomis dienomis 
taip padidėjo, knd tarpe Avei- 

}carijos ir Vokietijos padvigu-

bolševiku*, liet ir prieš vo- įšnipu«. 
kiečius.

X’e< kaip tie, taip kiti yra. 
aitrų* ir jfcivojing-i priešininkni 
įdhžoms naujoms re*publi- ’ 
koilIK - ***■

Ekonominiais klausimais 
j.iHeteįiava La* MhJiaikimi P«- 
1 Raitijos viešpatijoms. Ta> pat 
I ir politikos reikalo.

norima sulaukti gražių
trakiniu. pirmimiM* tokia 

rinitų aat risuncEi 
žadėt i ravo optothuo t 
kadir prie- Lietuvą. r

■

Ii gauti jokių jinstųktų JŠ-ui riotoji <vwklrWš<-vdem*. pa- - S’T’&toriai pas prezidentą. 
| V V* • •• a  . •rnl mažių, nugščiaurioji taryba, 

apsvarsčiusi pranešimų komi
teto. koks buvo nuskirtas sura
sti priemonių atnaujinti dalinę 
prekybą su rusais gyventojais 
nusprendė leisti atnaujinti pre
kių suaiiuainymą rusam1 su 
talkininkais ir nentralėmi* Ša-nyti to 
limite.

ty< skaudžiu i nugulėti.
i Po šitų hepatykimų prancū
zų militarinė srovė dėjo jwi- 
slnngits. knd talkininkai ra sa
vo armijomisųsitnaišylų Rusi

jon.
Be! aplinkybė.- neleido jau

nyti t<> sumanymo. Subirėjo 
.prancūzų pienai.

GEN. GAIDA APIE RUSIJĄ.
SAKO, TALKININKAI RE

MIA MONARCHIJĄ.

Rusijos laimę ji5 mato
''bolševikuose.*1

gruo

‘•Centrą grupė*, knip tui šo
ri jai irtai n-voliucijonit-rini, so- 
rijai irtai demokratui ir kiton 
mažesnė-, jokiuo budu negalė* 
puimti vadovaujančios rolės 
Rusijoje.

j “Visa Silx*rija vakaruose 
nuo ežeru Bnikalo teks bolševi
kams. (ii mio Baikalo ligi Ra
miojo vandenyno visus plotus 
valdys Jn|Hmija.-’

Išganymą mato “bolše 
vikuoae.”

Basel, ramdo 17.—Anot ap
turėtą čia žinių, miestų Ode^ą 
tie* Juodomis jūrėmis yrn už
ėmę holševikni.

SAUSIO 17. 1920 M.

Chicago. — šiandie išdalie* 
odunta ir šalta; rytoj gra- 

‘ ~ .4 re • y *1' IZl11.

VLADIVOSTOKAS, 
džio 10 (kose*pon<leneija).— 
Buvęs čekų-slovukų kariuome
nių vudas. gen. Gailia iškelia
vo j Shanghajų, Kinijoj, l’irrp 
iškeliausiant jis parakė, jog 
•‘talkininkai labjaus vario it 
ająiųnkina Rusiją. knip bolše- gali išimųjų -urišLi stipriu ry 
vikni. Ir kuo veikiau talkinin
kai iraikraurtys, tuo gerinu Į 
bu* Rusijai.”

Reikia atsiminti, ku<l gen. 
(Jaida buvo aitru* rusų bolie- 
vikių priešu* inkns. Jis kituo- 
inot su čekų-slovakų kariuome
ne skaudžiai sumušė bolševi
ku* Perme ir kitur. Tad jo kai- j 
ha apie talkininkus kiekvie 
na m intlomi.

Gen. Gaida lapkričio 18 čia 
mėgino sukelti revoliuciją. Bet 
nepavyko. Jis buvo pažeista* 
Ir suimtas. Pasekmėje jis suli
ko apleisti Sibelijų.

Dorpatas, sausio 9 (Suvė- 
j liula). — Piduiltijojv stovis 
vi.- Inhjnus {įainiujasi. Priaibi- 
joma liolševikų užpuolimo ir 
jų propagandos. Kad to iš
vengti, Pabaltijo- viešpatijų- 
sumanė susirišti stiprinu -ųjun 
gon. Tas norinm padaryti ne 
užpuolimų, lwt apsiginimo tik
slais.

Ligšiol tai apkalhnmąjai sų- 
į jungai siuvėju nnt -kelio viso- 
kios paininvo*. latviui pagei
dauju prie 
latgali ją. 
bolševikų 
tini tikslu
prieš bolševikus.

Suomija gi reikalauja gnu- |<q latviams |>agell»čję paimti 1

l-enkai m noyi pakirti iš na- j 
tfftš rankų
vietoje Vilnimi* sugalvoję IJė- 

■tuvni jmvesti Dviu*kų.
Čia tvirtinama, kad toksai 

į lenkų sumanymą* negalimas. 
Tai tik luitų supjudyinaa lie
tuvių >u latviais, katrie gra
žini sugyvena.

Jlviuskas yra l>-1galijo- 
alinė. Argi laivini sutikt'* ,- 
miestų atiduoti? Pagali 
knip lietuviai žiūrėtų j lui * 
jei lenkai mėgintų pnaiiaikyti 
Vilnių?

Bolševikai nenori paleisti. 
Letgalijos.

Savn keliu, bolševikai ne
nori {išleisti iš savo rankų 
Lvtgulijos, ypač Dvinsko, 
kurs svarbus yra p*l<^.inkelių. 
susila'-giinii.

Bolševikai sutinka l>-tgn1i- 
Apie tui {mskelbtn joje praverti plebiscitą. Bet

ti Karelįją. kuri šiandie ym^n kitokiais tikslais. ’ 
šiaurinės rusų valdžioj kon-j / - - •
(rolėje.

Tečiau* kliūtys pergalėto* 
it galų-galc nutarta turėti 
konferencijų sausio 15 Gel- 

Isingforse. Konferencijoje bu* 
. tariamasi apie {mminėtą sų- 
I jungų.

Priešinamasi Estoni. ai.

Estonija atskirtai daru tai
ką su luilševiknis. Toksai es
tų Žygis nejial inkn kitoms 

i viešjMitijom“.
Kalbama, jog Pnlmitijos 

viešpatijos busimoje konfe
rencijoje nesutiks rištie* su . 
Estonija. Nes jei Estonija nt- 
skiriiii nuo kitų tnikosi. reiš
kia ji siilnužė kitnomet pa- 
darytų -niit/irvę nesitnikinti 
jin vieniui.

Prancūzų kunnulis Rygoje 
imtarė Pabalti jos viešpati
joms nepriimti ravo tarpan 

vo išrinktas Prancūzijos nirto-

K manėt Cleiueneeau paskel- 
Ih* .-tįsi raky litu, senatorių ir že
mesniojo buto nariu deputacija 
nuvyko j Elvsee ritmus.

Tenai pakvietė prezidentu 
Poinrnre priimti kandidatūrų 
vietoje at-isukiusiujo Cleinen- 

, reali.

ĮVYKO PIRMAS TAUTŲ SĄ 
JUNGOS SUSIRINKIMAS

/-

Pirmutinį sąjungai protestą 
indavė airiai.

Paryžius, sausio 17.—Vakar; 
čia įvyko pirmasis tautų sąj u n-' 
gos susirinkimus. Susirinkime 
buvo iitstoviiujnmos nštuonio- 
tnutos. gerinu |in*-nkins. viešpa
tijos. Taigi: Pnincuaija, Britu 
niju. Italija. Graikija. Belgija. 
IsjMinijn, Japonija ir Brazilija.

Susirinkimu pirmininku bu-

Gon. Gaida tvirtina, jog vir-' 
natiniai šiandie Žmonės, katrie

viešiu. 'nori pasilaikyti Dvinskų.
■---------------------------------------------------------- --——--------------

va* Bourgvois. Sekretorių—Sir
Erie Druniniond.

Pirmiausias sąjungos ofiri- ; 
jali* žygis—nuskirta komisija 
pravesti uiškų rublių Surre 
klonio.

Visų (Himinėtų viešpatijų at
stovai ]»arakė gražių kalbų. 
Pažymėjo, jog su tniito> sąjun
ga užgenią* naujos paaauli*. 
Nes sąjunga ypatingai veik- 

js'umti prieš kares, |mraulyj pu- Įnj, vietoje Fiume Italijai jin-f 
.-njlytu Adrintikos pukruraiai 
tarpe Voloran ir Fiume. Tais 
pnkrnrainis eina Fiume Lai 
lineli geležinkelis. Gi pa!? 
Fiume imliekamn- tnutij są 
jungos kontrolėje.

Bailio
sutinka. Ir pasižada apleisti 
Fime (Nešiuia (ik, ką į tni 
|«araky^ lakūnas d’Anniuizio). 
Sako, jog dalia r ton taiku pri
gulė* nuo J ligosią vi jo*.

B»*t Jugoslavija aštrini pro-į 
lėrtuojn prire tokį taikiniu ką* 
- ugnį vojimą Tuo tikslu čiai 
atkeliauja Serbijo- sosto įpė-Į PILKITE KARĖS TAUPY-

4

JUGOSLAVIJA PRIEŠINASI UNGAR1JA GAVO TAIKOS 
TALKININKŲ SUMA

NYMAMS.
šin KtudskaldžinMą Rusiją—tai 
bolševikai.

Jia "iMilševikais” vadina 
ne tuos boIravikuH, katrie ki-/ 
tuomet terorizavo europinę, 
Rusiją. Bet labjaus pažunge*- 
niuosius ir sukalbamu- eleinen-| 
tu*, su katrais nėra gėdos tr- 
reti bent kokiua rantikius.

“ Tikroji” demokratija.
" - r- j--- ......

Indoiira* ta* dnmpis Gnidu. baigti, sąjungai pnduotu pir- 
Aių dienų nišų bolševikus ji* nmsL įlok limenta*. Tn? Airija 
vadina demokratais. Ir jų vei- n^spublikos protestas prieš sų-. 
kinte mato “tikrųjų” denio- jungos steigimų. J’rotestc buvo 
krntijų. pažymėta, jog sąjunga esanti*

mvw, Jiiunliv ją veikimas, protinii*iui. ir todėl nauda ii į 
įyrn narijomilia ir tikrai demo- sąjungos busianti tik vienai 
l kratinis. Britanijai.

Pasauliui butų pravartu £i- .Suprantama, toks protestą* 
Boti danginu faktų apie Nlbe-ĮpaU už save kalbėjo. Nereikė- 
rijų. -fP* tjo jo turinio aptarti. .No< ji®

” Dviuofc ra t«uis siekiny „ yra j visiem- buvo žinomas.

Talkininkai remia monarchiją.

“Visų talkininkų veikimą* 
i Rusijoje,” sakė jis Araocittted 
įPret* koresi>ondentui. “tai uo
lus rėmimo* juoekvios monar
chijos—Kolčako, Dcmkinc, Yo- 
:«lrniėo ir v*mm« eilės* atamanų. 
Ru.-ijoc ateitis tur** arba

■abeolratė* moncfAijos, arba j J -A ■ J. ',' - - ------ • t - -ii.

Bet Italija mielai sutinka.

4 SĄLYGAS.

Atsakyti paskirta 15 dienų.—
i Paryžius, sausio 17.
kininkai indavė 
jos atstovams taikos sutartį. 
Paskirta 15 dienų laikas duoti 
atsakymų talkininkams, jei 
kartais Ungttrijm kas ne|M- 
tinka

Taikus sąlygose juisakyt. 
jog l’ngnrijn ntsi.rako nnn x 

I Kilime ir nuo visų kitų teri* 
torijų. pavertų Italijai, Ru-

«n b.r. Į-.-bih-m.!1 ,n“nii«i: Jugoslavijai ir Oekrn 
Slovakijai.

Vngarijns armija neturi Imt 
sknitlingvsnė, knip oA.OOO 
vyrų. Gali turėti ummtų tik 10 
centimetrų kalibro.

Vngnrijn jiasiinm nnt save* 
djtij huvnrių AuEtrijss-UajJS-.-- 
rijos imperijos skolų.

Paryžius, rausiu 17. — Fiu-j 
;me klausime talkininkui jm-' 
siųlė Italijai naujų siuntiny-

laikysianti rantaikų.
Vos spėju* dailius žodžius

ihivų zinonin5.
ucahrjotinns, ’ baigi* ravo kni Tad ir padėta archivon taip, 
bą gmer^las. kaip jau padaryta su daugeliu

_______ _________________J Gm. Gaida yra da* jaunas‘tokių prutertų ir peticijų ra 
JurauurLt evrijaiiaroo rankose, i vyra*. Reikia jam atiriMi. atsiliepimai*.

Ttrf- 
ėin Vngnri-

jdinis Aleksandras. _£Ž-£& M O ŽENKLELIUS (W5.S.).
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“DRAUGAS”

Klua kAMlicuq iwXmu uedėldlmlu*.

r»iExrMEn.vix)s kaina:
CHICAGOJ III VZSIENTJE:

Metami ............................... •8.00
Puad Metų ................... 3.50

rcv. vai>t.
Metam* ...........,.................. tu.<>0
PUM'l Metų ........................... 3.00

1’rtnumeruUi tnokoal likalno. Lai
ka* akai t oal nuo ululralymo dieno* ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adreaų vimdą reikia rriaiųaU Ir aenaa 
adreojtn. Pinlral ccriauaia aiųatl Ulper- 
kant krušoje ar etprrao "Money Or- 
de.** arta (dedant pinlcua | renta. 
truotų laUkų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W.46thSt. Chicago, IU.

Telefonai .MeKtniey Oi It

Suvienytos Valstijos 
ir Meksika.

Demokratų Partijos Šventė. T KORESPONDENCIJA Iš I 

LIETUVOS.
T

Nepriklausomoji 
Lietuva.

nių. visi suangę. tik tris ar ke
turias i Benas te&irgę. šjmet ne
girdėt šiltinėmis sergant, per
nai tai būdavo pu du it tris 
lavonus vienuose ntunuoae tuo 
jmeiu kurtu.

Po Lielir'M valdžia k*nf 
viati «?na gyventi. Nora reikia 
duoti ir jn»ų» ir mėsos, ir mar
škinių. t>et ne tiek daug kaip 
vokiečiai imdavo. Ūkininkai 
jau pradedu atsigriebti, juu 
dauginu turi ir gyvuolių. Pir
ma arklių, karvių, avių ir 
kiuulių būdavo po vienų, o da
bar juu tlaugumn turi )m> tris. 
Mes jaitys pirmu turėjom du 
arkliu, dulmr turim 5, pirma 2 
karves, dnlmr 5; pirmu žiemoje 
lai k Vitu voki 2 ar 3 uvis. dabar 
luikuiu liup u Kiti (įvijų vi
lui.

l'kiv pirma vok i i<-i ai suvar
gino viskų ntinuabitui ir javus 
ir gvvuulius ir vištas. Kam jmi- 
likdavo vištų, lai |m< 4 kiniui* 
niu* nuo vištos j *nvaitę rei
kėdavo duoti vokiečiams. Duo
nų valgydavome avižinę vieto
je raginės. Girnas atėmė iš 
visų ūkininkų. Veliuonoje buvo 
garinis malūnas, tai neduodavo 
duugiau malti kaij) jx> pusę 
svaro kiekvienam žmogui j 
dienų. Ji? eidavo per ūkinin
kus kratydami. Radę juvų ut
imi lavų. Žinoma, mes slė|H*nU* 
ir Šiauduose ir kur tik žinojo
me. Perleidom baisių dalykų. 
Norint viskų ajirnšyti kelis 
laikraščius pripildytame.

I .apkriėio mėnesyje 1919 juis 
mus buvo labai didelis šaltis. 
Kuone vi.sų laikų tmp šalo, knd 
buvo apie 21) laipsnių šalčii*. 
Nemunų užšaldė. “Per jį ėjom

Tavo 
N amine 
Aptieka 
nėra pilim, jeigu joje iu«nmihi 
tlėiulča Partoln, saldainių opta- 
Lučių kraujų ir viduruu. Šitie, 
meta k epiautirji. gardų* aaldai- 
tiiai apvalanbeji kraują, yra vi
dų ra tas tas pat* ką aaulr uu^a- 
loma. imkite cinam gulti j»o du 
Kailiniuiu Partola, tai pranyks vi
durių betvarkė, ligi* |>ai*inanėxH 
ii ucartvi virškinimo mvalės ulė- 
U>U» U lokiu UUUU IH'UU* puvvjuuo

(Pabaigų).

Amerika ir Pasaulis.

Karės metu Amerikos prezi
dentu* garsini skelbė gražių 
daigių apie tiesos viešpatavi
mų ant jiegos, apie utilitariz
mo panaikinimų, upie tautų 
upsisprendiinų, apie diplomati
jos slaptybių panaikinimų, n- 
pie tarptautinių ginčų užbai
gimų derybomis ir teismn, o 
ne ginklnis ir žudymu. Visa 
Amerika nuoširdžiai pritarė 
tiems prezidentu žodžiams. 
Rasi nekuomet demokratija 
nebuvo pasirodžius aiškinu ir 
gražiau kaip Imlu, iw« kų visi 
amerikiečiai jautė ir mintijo, 
tų jų prezidentas kalia*jo ir 
rašė.

Paliuulnmi* užėjus tas pats 
prezidentas išvažiavo j Euro- 
j>ą vykinti augStnosius tiks 
lūs. Europos diplomatai žiu
rėjo į jį kai|M> į mokslininkų 
svajotoją geidžianti suunlyti 
praktiškus diplomate jielmis. 
fMistntnnt doros tikslų įvyki
mui^ jų vietoje. Pasirodė dide
lis skirtumus tarp Amerikos 
ir Europos diplomatų. Ame
rikos diplomatijų rinitai norė
jo įvykinti tuos nugštiu tiks
lu*. kuriuos Prezidentus buvo 
skelbęs Amerikos žmonių var
du. Europos diplomatija į tuos 
žodžius žiurėjo kaip į agi ta 
torišku* karo laikų prakalbas, 
kurių nenori pildyti nei klau
santieji nei kalbantys.

W ikonas Londone Anglijos 
karaliaus iškeltuose pietuose 
aiškiai pažymėjo, kad ftiais 
laikais ir doros obalsiai turi 
jiegos nemažiau už medžiagi
nius veiksnius. Rašydamas 
prokletnaeijų apie Pudėkus Die 
ną Prezidentas atkartojo tų 
jaiėių mintį.-B rau.rio jis dąr 
pridėjo: “Suvienytos \’nIšli
jo.* yra vienatinė tauta turinti 
gana daug dorinės jiegos, knd 
drauge su kitomis pasaulio 
dalintis gali užtikrinti, jog 
vietoje karo btL* pastatytos ta- 
rvbon.” Ta pačia diena \V. J. 
Brynii ištari*: “Mus tuuta yra 
vienatini didėji tauta galinti 
duoti (pasauliui) reikalingų 
dorinę vadovybę.”

Aišku, kad VVilsono ir Bry
an’o buvo sutarta pažymėti 
Amerikos tikslus tarptautinėje 
jiolitikoje. šiaip juodu neimtų 
gulėję išreikšti tiek iluug ben
drų minčių. Tas mintis reikia 
atkartoti Amerikoj visuome
nei. kud ji jų neužmirštų, kad 
nesiliautų remti savo jmlitikos 
vadus, kreipusius tų politikų 
taip, kuip jautė ir mintijo vi
suomenė.

Veliuona Ant Nemunu 7 Gruų. 
1919.

Aš, Antanas Žindžius, noriu 
pakalbėti kaip kas dedasi po 
musų savyvnldiška IJetuva. 
Kunigas Kazimierus Velička 
JTO dar gyvas. Prieš knrų jis 
gyveno Peterburge ir buvo 
Seminarijos ūkvedžiu (gasjNi 
dorium). Dabar nežinau, kur 
jis gyvena. Dabartiniu Veliuo
na* kleluimi.* yra lobai gera* 
ir darbštus, .lis dar yra jau
na*, gal kiek viršaus 30 metų, 
bet viską gerai vedu. Bužuy- 
čios stogų nžilengė, langus į- 

• . T t,,,*
Klebonas t ai p-g i surengė para
pijos krautuvę. Kaiuendorius 
taip-gi yra geras. Itcl dnug se
nesni* liž kleboną.

Lietuva, kaip matomu, pra
dės |h> biškj gyvuoti. Bolševi
kus nuveikė, lenku* apmalšinu 
bu tai.* tui <lar ne visai apsi
dirbo, ue-* iš Vilniaus neišvuri*. 
Bet sako, kad jie pūty* turės 
išeiti. Kolčakinini vienu tarpu 
buvo jau Reseiniuos. Dubur 
juus jau toli nuvijo į Radvi
liškį. Musų ktiriuomeuė išvijo 
kolčukus iš Tauragės. K o iru k ų. 
žinoma, nėra perdaug. Ale vo
kiečių dnug prisideda. Nors 
sunku jiem* ką padaryti, 1m*1 
Lietuvos kariuomenė narai, 
smarkiui puola nnt priešų, 'f* 
^imtžius dar nežinojo, kad k0?- 
ėnkinini su Bennontninkais 
juu visai išvaryti iš Lietuvos. 
Red.)

Lietuvos kuriuoinenės jau y- 
jn viršaus kaiji šimtu® Tuksian
čių. Duug įstojo savo uoru. 
Ainis metai.* paėmė js-nkerių 
metų vaikinus, turinčius 19, 
2(1, 21, 22 ir 2J iu*-,u* amžiau*. 
Dabar, kuip girdėjome, vėl 
ims 18-w. 24, 25 jj 26 . midų 
vyrus. Tui pasidaryt da dau
giau kuriliOUM*IM*K.

Taiji-gi ir mano sūnūs vienas 
tanui uja nuo 27 gegužės. Ve
liuonos valščiujv vyrų priėmi
mas į kariuomenę buvo piratų 
ir antrų dienų gruodžiu Priė
mė dabar viršaus jier šimtų 
vyrų. Dabar reikėjo stoti ir 
antram sūnui, nes suėjęs 20 
metų. Ix*t ji jialiuosavu, nes 
aš jau jieraenas darbų dirbti 
Turiu keturis sunūs, du minė
tu ir trečias 1(» metų Kuune Se- 
mimirijos kur*us eina. Ketvir
tas vienuolikos metų, o ]>enk- 
tas butų devynių melų, liet 
mirė.

Viskas jais mus labai bran
gu. Rugių pūdas 20 nr 24 rub
liui, kviečių 'UUriib.. žirnių 20 
rub.

Pas mus pernai dnug išmirė 
šiiiine. Kiekvieno kaimo mirė 
jai 10 nr jut 20 žmonių. Musų 
(Kalvių) kaimu mirė 14 žmo-

Kučioje 24 gruodžio 1919 m. 
į Meksikos prieplaukų Mnnza- 
nillo atvyko japonų laivas Ya- 
kunn. Ant jo buvo SOO vyrų į- 
gulos, tarji tų buvo Žymi da
lis Japonijos Kari** Akademi
jos studentų. Svečius jiriėmė 
Meksikos karės ir laivyno de- 
partamento atstovai. Draugo 
su tuo Jajionijos karte laivu 
atkeliavo j Meksiku iš Japo
nijos didelis siuntinys ginklų 
ir karės reikmenų. Tos karinės 
iuiikIos iškrovimų prižiūrėjo 
Meksiku^ jmlkininkas Emilio 
Girios.

buvieujlų \ alelyų vynau- 
syls* nežino, n-lm sakosi neži
nant, kaij> daug Japonija pa
deda Meksikai ginkluotis. Nė
ra aliejunės, kad Meksika gink
luojasi prieš Ameriką. Ameri
kos vyriau*yb<* galėtų greičiau 
ir lengviau šokti į karę, jei 

i žinotų, kad tepriscis kovoti tik 
*u viena Meksika. Bet dabar 
nėra uls-junės, kad ištikus ka
rei tarp Amerikos ir Meksikos, 
užjMikulyje mažo mus kaimyno 
stotų daug didesnė ir galinges
nė už jį JiųsmijiL Negali saky
ti, knd šalo JajHinijo* nejMisiro- 
dytų kokia nors kitu dnr ga-

dnbar lingi*snė ir dar didesnė šalis.
laikraščiai tankiai užsipul- 

Tai nereiškiu, knd lietuviams dinėjn ant Suvienytų Valstijų 
butų genu bet tat reiškia, kad I vyriainyls- už kų ji jierdnug 
ant luikraL-ių ątu skaudi cen- kantri su Meksika. Bei kas ma- 
z,,ra- to stovinčius užjjakulyje Meksi-

Į minėtąjį laikraštį. Ls*maž- kos užtarėjus, tas supranta, 
ko į kiekvieną jo niimarj rašo jog Amerikos vvriausvbė j>ro- 
kun. J. Tumas.....................
gyvena Vilniuje. Tolusis mus 

veikėjas nusiskundžia ‘

Tuo vardu Vilniuje išeina 
laikraštis lietuvių kalba. Pirm 
keleto mėnesių lietuvių laik
raščiai Vilniuje kritikuodavo 
vietinę lenkų valdžių:
jau nėra kritiko^ n«»i žodelio.

— už kų ji jtcrdnug

to stovinčius užpakaly je Meksi- 
, tas supranta,

Matomai. jis tingai elgiasi.

tėvynės
lenkais kunigai*. Vienu tarpu ( 
jis ištaria skaudų žodį, kad 
Varšavo* socijalistai beveik 
gyriau tvi*vbę, supranta ir 
jaučia, negu lenkuojantieji 
kunigai Vilniuje.

Kunigas Tunui.* jau yra 
matęs sorijaliatų teisybės iš 
urti, bet jis jų. 
šo, nors 
kaip jis tajai jialeistus iš su- 
cijalistu kalėjimo. Kol socijn- 
listai ojmzicijų varo prieš l’a- 
•lervųskį, tol jie užtaria Vil
niaus lietuviu.*. Kada socija- 
lieta.- Pilsudskis pajuto jie
gos rankose, tai jis ir atplėšė 

mm Lietuvos. .Sunku 
kuomi ton socijalisto 
yra geresnis 
darbus.

Nepriklausomoji 
nusi.*kun<lžiii

Trakų

ų t vixy 
turbių; užmir- 

dnr nei melų nėra

Gydytojams.

Išdarė greičiau bei ge
ringu daugelis tikėjosi, 
Europos diplolnatai no-

llyjc buvo platus Atlautikas, 
nnt kurio viešpatavo ir vieš- 
jmtaiijn Anglijo.- laivyną*. 
Prezidentiui dalyvavo tarybose, 
bet labiausiai rujnnori greitai 
parvežti savu kareivius namo 
ir tų 
riau 
negu 
rėjo.
Parkeliavęs uam<* \Vilaonas 

negalėjo urnai išreikšti savo 
plano, ne* nežinojo ar jaui 
duos paramos senu, turtinga ir 
įtckrttingu rejmblikonų jMirtijn. 
kurios laikraščiai buvo knrtais 
prituiy EurojMM diplomatnius. 
kuilmusicm.* u.*onų iu ui-ziu- 
rijimą praktikos reikalų, ar už 
atsidavimų idealams.

YVilsuim.* su savo sekreto
riai.* nusileido nuo žymių eko
nominių savo programų dūlių, 
kad patenkintų 
kad pelnytų jų 
jiulitikai.

Su.stntydami 
Taiko* Sutarties
parodė, kad tarptautinėje |>u- 
litikoje einu su Vilsonu išvien, 
kud tiki jog pasaulis yra pri
brendę.* panaikinti kares ir or- 

įgunizuoti uinžinų taik^ tautų 
[laisvės lygybės ir sųjungo* 
įlėsniais. J vykini lama tuos tik- 

!hi< Amerika tttomi juiėiu stoja 
' pryšnkyjo jiasuuiio tautų, neš- 
plaiua palaima visoms. Gauti 
tokią vietų yra didesnė nutida 
negu prijungti pri’’ savu žemių 
pelningas kasykla.* arlm tur
tingą salų su plačiomis koloni
jomis.

n*pnhlikonn*. 
juiramų savo

|iiituisu> prie 
rapųblikouui

PARTOLA tai Kerinuaiaa prie- 
tcliua vyr^ moterų ir vaikų, kiek* 
ritimo* tmamost reikia turėti 
Pnrtoln.
i

t’AHTOLA *uldainių* iiarduie 
dami už $1.00 didėmis dėžutėmis, 
karių užtenka palaikyti dusų šri- 
tnyma sveikatų per tris mėnesius. 
Saugokitic* netikrų uddainių. Ap
teka PurtiMu. 160 2nd nve. Nw 
York (134)

T 
i 
• | V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
Vula iUUu. VImmmv ToiMuauae į 

OOmu. Udatoauji
»» W. MASlU.TGTOS STltEET

Kamharta OM
Trt. Centrai M76 

Orvrnlma-. 812 W. S3M St 
Tcl. YktUm 4*41

už lenkų

Lietuva*’ 
lietuviais 

paviete

Vilnių 
matyti 
darbas 
kunigų

*4
labai
mokintojai*.
mokyklų inspektorius nedaru 
kliūties lietuviams tapti mo
kintojais. bet jų nėra Galin
tieji mokintojauti. turbut, su- 
tu'.»<> «M.r dtingirhirijua linijų į 
Lietuvų ir čia tujai valdinin
kui*. Valdininkauti yrn jm*1- 
ninge-m* gyvenimą* negu mo- 
kinlujiiuti. Niekam m*gulvojc 
kad Trakų 
mokintojų 
Kokis tat 
vargus, kad 
je tokiais sunkiui.* įnikai.* tniji 
maža yra geru* širdies. Maža 
naudu bus ir Uetuvos valsty- 
lx*i jš to Irių valdininkų, kurie 
mokintojo niigštų priedermę 

jHistalė žemiau už pelningų 
vulilininko vietų. Biurokratiz- 
nui.* rcildai im.* ėsti Lietuvos 
vuldi ninku*.

Vilniečiai <laug ir gražiai 
rūpinusi Lietuvos muzika.

r •

ujiskritys dėl tos 
stokos ištautęs, 
neišpasakojama* 

mus inleligentijo-

K
pusti ir važiuoti važiavom. 
Gruodžio mėnesyje atšilo, lie
tus prasidėjo, daug vandens 
pasidarė. Nemuno ledas išėjo į 
Prusus. Turbut garlaiviai ima 
vaikščiot.

Darbininkui jhu> mus strei
kuoju ir Kaune ir mažuose 
miesteliuose.- Veliuonoje ir 
Seredžiuje prasta* darbininkas 
reikulauju lOrablių dienai, u- 
kiniuku vulgiu. Darbas su dal
giu ir 8 valandas.

Buvo atsiradę plėšikų. Jie ei- 
davo burinis. Kur rasdavo tur
tingesnį ūkininkų, ten atimda
vo pinigus ir drabužius. Tnip 
būdavo pernai, u šįmet Lietu
vos valdžia apmulkino. Duhtfr 
jnu tų plėšikų negirdėt. Ibi Imi r 
jau visur yra kariuomenėj ir 
milieijantų. Kur tik sugauna 
plėšikų, tai mirtim haudžin.

Antinas žindžius.

Prieš knrę Amerika buvo 
nuošaliui stovinti pramoninkų 
resjaiblikų. kuri jiasaulinėje 
politikoje turėdavo taiji šokti, 
kaip ginkluoti Kumpos ar Azi
jos ponai birbindavo. Dabar 
Amerika piMriįiHiui Wilxono 
planus lengvui guli tapti pa
saulio išgelbėtoja iš kariu Imi-' 
svIh* ir to pasaulio vedėja 
liramonijo.*. doros b<*i tvarkos 
srytyse. Tai yra ir tikras jm*1- 
nas ir da-gi užtektinai didelis, 
.lis atsveria Amerikos įdėtas į 
karę aukas ir |>eri»veria jas.

Wilsono politika ir Lietuva.

Tokios tautoj kaip Ijenkija, 
Pranruziju. Italija ir Vokietija 
lieveik galėtų, urbn tikrai ga
lėtų gyventi nors militarizmns 
viešjNitautų iiųsntilyje kaip 
viešpatavęs. Jos ir tujai įrašy
tos Versailles'e į sudarytų Są
jungų arba gavo teisę ilgainiu 
j jų įstoti. Bet tokios knij> Lie
tuva neturi ii negali turėti ka
riškos reikšmės, dėlto netapo į 
leisiu? j Ver*ai!les’o “Sųjun- 
gų”. nor* buvo kariavusios 
talkininku uu*ėw.

L-nkui užimdami Vilnių. 
Seinus ir ja*r Lietuvą einantį 
geležinkelj iš Gardy no j Dvin- 
skn parodė visiem,* mokan
tiems žiūrėti, kad ne teisyla* 
viešpatauju Veraaillro’o Sąjun
goje. Kaiji mmiM skaudus yra 
tu* geležinkelio, žemių, žmo
nių ir miestų, du-gi sostinė* 
atėmimus, taip smarkus yra 
musų truškiiiiaa, kad pyktų 
kliokis jm.*aulio sutvarkymo*, 
kuriame lenkui negulėtų nu u 
<loti.* savo *luiitlinge.*ne ka
riuomene ir skriausti Lietuvų.

Tui gi me.* ■. ira širdimi pare
miame Amerikos Demokratų ir 
llepublikonų jartijų tarptan- 
finės politikus nmiTNinu. šalip• *-• ■ -p
kuriu* Amerika yra tba only 
grvat mdiun iu a poaition tu 
fiiniisb the murai londership 
rvųuineti. Jos vadovybė bus ne 
vien moralė, liet ji tap* prezi
dentu pasuulio tautų draugijo
je. Tas vninikaa m*uvys ant Amvrikujn. Gal išiasimv būdų 
jo* gaivus. y pagelbėti Lietuvų, kad jus pr

i

Dr. G. M. GLASER
i*r*xticuo>* s* matai

OtliJU 3118 Ko. St
Kertė Un> HL ObJmtfn. IU 

ar 1X2JKUKTAS

m*ky Ilgu-
OKLBO VALANDOS: Nuo • ryte 
Iki 18. w<m> 13 -ilU : pa picų nuo I 

Iki * valandai vakare.
N odeliu tūla nuo » Iki 3 pu plot 

Talefonaa Yarda CIT
---------------------------------..................... j i

Suvienytu Valstijų Kuriuo- 
meiiėjv Gydytojų Korpuse y- 
ra 730 vielų, kurios galiniu už 
indi. Tos vietos (ik įmigusiems 
mokslų žmonėms. Su tikslu už- 
pildyti taw vietas 15 kovo 1920 
m. bus egzaminui Suvienytose 
Valstijose, jų kulonijulėse že
mė.***, tarji to Panamos Kanalo 
Juostoje, tiiij> pat Prancūzijo
je, Vokietijoje ir Silierijojc.

Generolas Majoras William 
G. Hmm, kareivių ajjrupinimo 
viršininkus (7 dieną sausio 
1920 m.) išleido pranešimų, 
kad į egzaminus galės stoti ne 
vien asmenys dalyvavusieji 
l'usatilio Kare, bet taip-gi ir ci
viliai. Daliartim* teisė reika
lauju, kad stojantieji į egza
minu* butų piliečiai tarp 22 ir 
32 metų ainžio. ir kad pirmu
tinis jMiskyrinius suteiktų 
jiem* jiirmojo leitenanto laips
nį. Iki šiol būdavo reikalauja
ma, kud norintys gimti vietų 
Imlų tarnavęs nors vienus me
tu* kui|><> intcnuis kokiame 
nors ligonbiityje jnu po niuksiu 
užbaigimo. Dabar tu oųlygu y- 
ra jMinaikintn tiems, kurie uŽ- 

itektiiuii gerai tarnavo kuijio 
ikurininkai (eoniuii**sioned uffi- 
eers) nors jx*r vienus metus 

’ Pasaulin kare.
Tranešimu* norinčių stoti į 

cgzuminiis šitoji* šalyje reikią 
adresuoti Generaliuj Armijų* 
Gyih tojui (Surgemi (hmeral 
of Ibi* Arm\) IVusbmgtou, D. 
C. Pranešimuose turi būti šitų 
žinių: pilnu* vardaa-pavarde, 
gimimo dienu ir vieta, nuolati
nių adresas, medicinos mokyk
la, kuris, įmigęs su tam tikro
mis dutvmis; jirofesijonulis pri
tyrimus: pripažinimas turnuvi- 
mo kariuomenėje tiem.*, kurie 
yra buvę kare, priptduiuiua* 
kontruktuutu gydytojiško tar
navimo, ir dokumentaliai pi
lietybė* prirodymni svetur gi- 
inusiems.

Viri jmduvusicji pranešimu*

Duuginutiui durbuojusi kun. 
Ervy-Bruzi.*. Bet yru ir jau
nesnių puikini muzikų žinančių 
veikėjų. Koz. Banaitis turi vi- 
-as geru muzikus kritiko ypa- 
lybe*.

PULKITE LIETUVOS VA.L- 
8TYBES BONŲ.

• «
ai ucptjrvviu.*

'l'ieins išvadžiojimam# gali
ma JiriliK-.-ii vienų stambų da 
lykų. Jei įvilkimas* butų norė
jęs s u ibi ryti visų laisvų ir ly
gių tautų sąjungų, tni jis bu
tų turėjęs Ių įvykinti Versni- 
les’c. Kam jis atidėjo Vėliau? 
Kum jis nejMivartojo savo ka
riuomenės Prancūzijoje. knd 
Amerikos įeikaluvimUb pa
remtų?

Atsakymą* girna aiškiu. A- 
menkas kariuomenė tada bu
vo įvelta j tarpių kitų kariuo
menių kaip vilnos į karštu
vus. To* kariuomenės užpakn-

ti i TMiskirlą vietą i egzaminu, 
kurį raikės išduoti valdybai 
paskirtai sulig Generoliu Anui 
jos Adjutanto instrukcijų. Kas 
d u bu r yra kariuouicuės tarny
boje, tas savo pranešimu.* apie 
stajiiųų į egzaminus turi leisti 
por kariniu vyriausybės ran
kas. Kas nori gauti dauginu iki

glijui. Musų nuomoue tui yra * 
kluida. nes Angliju kovos au : 
Amerikos tikslais ir kovoje i 
panaudos su*’o įtekmės tiems ' 
tiksimu* ardyti- Tarp kitų 
Anglijo.* įtekmėj,, esančių tau- j 
telių, kurios bus priverstos Iu- i 
ii prii* savo gelbėtojų guli at- ; 
sldurti ir IJetuva. Tai butų lu- i 
bni nemnlonus nuotikis.

Atgijau<*iob Lietuvos firmnsai ! 
i* pačių pradžių buvo labai 
vargingi. Perdaug jm»Iit ikuo- 
jančio* ministerijų*, n o pus iru- 
pino protinga? ir atsargini su 
tvarkyli tautos turtų. Dabar 
priaieina imti svetimų jmgvlbų 
nežiūrint kas iš ?n ik-is rytoj.
Bereikalu butų aimanuoti dėl 

praviriem. Nors dabar suorgu 
nizupkime žmones ir kapitalu4

R
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Non>rtUųi VyrtUrų. talpai chm • .*

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Kamp. 4> Coart
IUm. 12Jrt W. 4» Am-uuo 
Telefonu Cicero 14 lt

UHao Cicvo 4> 
KALllAM LUnX'VUUUU

«

T

!WS.S
WAR SAVINOS STAMPS

I35VE3 5V TUE ■■ 
__ \__  __

COVFJLNMENT
• •»*

| Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

S 10M7 8oįt22^i!PilL ATCC>nR
VAI ASPO*| » UI •

įĮ-------------------- ..--..—I
Telalonaa Pulltuan 44 

DL W. A, MAJOR 
GYDYTOJAIS Ut 

UHUIVKGAM 
OtlaM 11718 MlrJiiaan Ava.

Adyooa »:»• Iki • Utryto — 1 Iki 
r po platų — Iki 8:M rakant 
NadėUorala nuo 18 Iki JI Uryta
—r- I 

Tai. Drovar 411 

Dr. C. Z. Vezelis 
i irn vn iiEinms 

Valanda*; nuo > ryto Iki 8 rak.
Nodullomla pacal autarima 

1713 kO. ASHDASD AVKNVB 
arti 4T-1m Gelti*

....-------------- ------ ------ -- .... ,.B
------- a-~

mijiiiitmu:i

I PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM ,b

▼ t-.!*-.—

paaiklauskilie pus mųa jųjų kurso. Mes oiunviame pi- 9 

gmus negu visi kiti ir ui pinigus pilnai atsakome.
Kursas mamos kasdien. Rašykite šiandien:

I Centralis Bendras Lietuvių Bankas I
Ctęjras: 2231 Crsss Str., - Jfiaiį.

Skynus; 3on W. Broadvay. 8. BoiUm,iMass.
Paskutiniu laiku guvume ži- liuką nebotu priverti* šiunsluti j e.gzaminus ir utsakantie- aiškinimų, tns turi kreipti.*

tam prie (leoeralio Anuijo^ (lydy- nių, kml M'e fįjoųm-dimi pirdMi tų.lųi^*/
toj". si t* nių sirl‘4hi į raukos Ali 1 ......

ji reikalavimas gaus iš 
tikros viTiaunrKs taisę u įvyk- -u'iida į 'rautas An

E

j»i akla Mi UliM lu. K.-.ų.



' SKAITYTOJŲ BAISAI

ŲEL LIETUVOS PASKOLOS.

■WW*

X«

8a

teisingų imgarainimų. Jie vii

Akių bpecijaustas
1801 S. Ashknd Av. Chicago

ASTUONIOLIKTA LA B. SĄ
JUNGOS KUOPA UŽGIMS 

AUROROJ, ILL.

taip l+tnai not iki SS.00.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

F^amina* nuteikiama* djkaL 
Katulta* IS-to* gatvėn. 

S-Cto* lubos viri Platt'o aptk-ko*.
Kambarį* H. ik, IS, 17 Ir 11* 

Tėmyklte ) nuirto juirni,. 
Valoniloa: nuo 7 vai. I*r>7o Iki * 
vai. vakar*. l'anedcllata. Scrado- 
ml» ir rotnvėlomi*

Volungis. 
Redakcijos prierašas.

Smetonoa gerai pritaikinu akintai 
bu* palengvinimu dėl Ju*ų aklų. 
Kuomet tų kenti nuo raivo* *kau- 
dėjimo, kuomet raidė* liejasi 1 kr u 
rv. kuomet akallal nr alurl ar ta
kai. tai tuomet yra kenkia*, kad 
reikia Jurai akinių. Mano lt metų 
patyri ūma priduos Jum* aenauala 
patarnavimų uk prieinami, kaina 
net

1JCTVVI.S
GYDYTOJAS IR CZHXlUXtGAS 

On*** Ir Orvralm* 
3333 So. Hal»trxl Str.

Vetuotu*. h«H> * Iht II ryt*' su* 3 **»* 
I i*> nno T Su IM »:1S .jt.ir

l'Hrfan** l«nl« e.MI
Oflaoa: 4713 So. AUiland Avc. 
VkL 4:3* Iki T ▼. v»*u

Trlvfanaa llra'c* 3*11

niiiiinitmiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii:miiiiiiiiimiimiii

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

413 W. Markei Str. 
FotLavlUc, Pcnua.

rlrotnli llgoinl* priima nuo 
Nuo S Iki 10 vaL ryto
Nuo 1 Iki S vai. po pl*tų 
Nuo (iki t rak vakarą

š...------------ ------ ------------- ------

Šeštadieni*, saa?i*

BONŲ PARDAVINĖJIMAS.
Kadangi iš tautininkų pusės

I

Pašto

BUS RODOMIr

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted 8t, Chicago, IIL
Kuru Kaunate pavelkalu* U Uetuvo* 

neatldellodaml paaidarrklte daodau* irh* 
didHluu Mu ptj.ssnm* ee&s* r.a.tar.-.mc 
444*11 u*. Sudedam aat vieno t* kaitų aktr- 
uagų

y ?

DRAUGAS

f BALIUS
>knV.*, v’-i tat" prijautė i 
tarę išrinko komitetą, kurfi 
pakvies visą draugijų atstovus 
ir tada im* paninvinėti Lietu
vos paskolos bonus.

Pabaigę^ 1ą n iknlą jinpra- 
sinu publikos, knd palauktų dnr 

j keletą miliutų, nes uorėjnu pn- 
kaliiėli apie l.nbd. Sąjungą ir 

|r»‘!iginni:Įją našlaičiams prie- 
glnnilą. Susijaudinnu bekalliė- 
dnmas, nes subrinkusieji 
su dideliu atsidėjimu klausė 
mano kalbos.

Baigdamas kalluj paklau
siau, ar pritariate nnšlniėių ir 
smielių prieglaudai. • Vienbal
siai atsakė: ‘‘Pritariam, priim- 

♦»» m i.’
jut iš veiklesnių žmonių išrink
ta valdyba ir j kelias niinutas 
susirašė 30 ypatų. Visi pnžndė- 
jo dirbti ir išauginti, išplėtoti 
kuopą.

Tai-gi aš, vardan nnšlaiėių. 
tariu didelį pngnrlMis žodj Au
roros lietuvimns. kurie suprato 
reikalingumą našlaičių prie
glaudos ir prisidėjo, ir kurie 
dar prisidės prie to švento 
darbo.

Linkiu, kad jaunutė aštuo
niolikta Labd. Sąj. kuo|*a iš
augtų ir narių skaitliumi pra
lenktų senas kuoĮMis.

S. Jucevičius,
Lalui. Sąj. agitatorius.

Rengiamas

NORTH - SIDES
13 DRAUGIJŲI4*‘tuvos Valstybės paskola, 

galima sakyti, pradėta nnt 
greitosios, be užtekt im* prisi
rengimo.

Kolonijų komitetams neduo- 
tn platesnio ]Maiškiniina Kvi
tų knygutės Šiaip Imtų geros, 
bet jos netinka kolonijų komi
tetams iw-i Isiiių panlavėjanis, 

ftitie nori Imti tikri, knd 
klaidos nepadarytų. Tą tikslą 
jie gali pasiekti tik nusipirkę 
tnm tikras kvitų knygutes.

Finansinė Misija galėjo Ži
noti, knd lietuviai nėra milijn- 

iįidi > u*ų 
pi n i irų ant karto užmokėti, Im*i 
mokės ilnlimis. kaip kad Ame- 
rikos ]mskn|<» Imnna mokėjo. 
Finansinės Misijos kvitų kny
gutės nežiūri dalinių įnmkes- 
ėių.

Man dirbant prie bonų pan- 
iiavinėjimo, t«-ko |iateliėti, knd 
nemaža yra žmonių, kurie L. 
bonų pardavėjams atneša A- 
merikos bonus, nei vieno kti]M>- 
no nenukirpę.

Pridavus lxmn su visais ku-i 
ponais, dažnai tonas yra ver
tas, sakysime $52.00 ar ir dau
ginus, sulig to. kokios paskolos. 
O L Isinų jierkn. už $50.00. Tas 
neimtų bloga, jei Lietuvai Imtų 
keli dol i erini daugiau.

Negera yra tik tiek, kad to
kia auka yra be apyskaitos. 
Todėl daug naudingiau yra 
nukirpti nunokusius (amžinų 
dieną ne visus)kuponu^ ir juos 
skyrium aukoti tėvynei per 
Tautos Fondą,“Raudonąjį Kry
žių ar kitaip.

Nedėiioj, Sausio-Jan. 18 d. 1920
ATLAS SVET, 1436-40 Emma St.

Skietas va,‘ -u pie2sč Labdaringos Sąjungos Naudai
UKltUlAMlKJ! tr ClliUlMA M< >81081

North Sldč* Uotu vinį Ir Lietuvai lės Jau p* r krletti metų tnca dirbome tam naudingain darbui dėl aavo tauto* 
pndhllnlma. Ir našlaičių Ir seneliu rvlbėjlmo.

Toj lx»b>lnrinico» Sųjungn* Prl*s!au<loJ. kuri kada stosi* lietuvi*! ir lietuvaitė* bu* auklėjami.
Todėl proAomo vilu* atsilankyti I vlrSmint-Uy vakarų Ir |iar<>uiil. tuomi remsite patys *avv Ir antro tau t*, kuriat 

mr* priklausome Kvi.-ln f>nitir>Jo* nvTOVVi

■Wmill»wWW*"WWWWWWWFwwww’’’!?!!reBS!?CT®lihnMllSlBMlMi

Delegatai.

ivrev 4:39 Universal Xta- 
‘ Bange susirinko būrelis 
nonių. l’-nui Aleksandrui 

Burgiui jmklnnsus paaiškėjo, 
kurs nesusyk. kad pp. Bračiu- 
|i% Klius ir Bogdžiunas at*to- 
lan.in Chicagos Lietuvių Tą- 
ryhą, o p. Dargi* sn kunigais 
I. Vaičiūnu ir Pr. Serafinu nt- 
Įtovnnja Kntnlikų \ iouybi« 
įkirtąjį Bonų Pardavinėjimo 
iomitetą.

Jhicagos Tautininkų Tarybos 
paragrafas.

r» r» • 1 ‘.T? T • .
T(lojimų, bet jis atsivežė Ch. U. 
Tarybos raštą, kuriame yni ši- 
okis paragrafas,

"1. Uhicagos Lietuvių Ta-

I
ryba pilmunv savo mnsialcj 
yra eent ralis komitetas par-1 
dnvinėjimui Lietuvoj luii*-, 
vės Paskolos Bonų Chicago
je ir apielinkėje." 
"Draugo" redaktorius nž- 

klansė Tarybos atstovų, ką tas 
paragrafas reiškia, ar jis nesu
ko, knd liberalų-tautininkų 
pnrtijn nepripažįsta Katalikų 
Vienybės smlarytojo Komiteto 
ir jo stočių, ir ar iš to neišeinn, 
ka<l tolesnės derybos gal ir ne-, 
bereikalingo*, nes tat išrodo 
lyg tantininkų įsakymas kata- 
ikams, kad šie panaikintų 
«vo darbą pradėta daugiau 
negu mėnesiu pirmiau už tnu- 

y :ininkusw

Abu komitetu veikia.

Elijas ir Bagdžiunas, tai kilo 
■klnusimas ar ktitnlikmus iš sa
vo pusės du išbraukti, nr tau
tininkam* du pririnkti. Atsimi
nus, j«g tarp kitų (cnt ralio 
Komiteto u’dnvinių reikės 
rengti iškilmingą Finansinės 
Misijos priėmimą ir jog iš to 
bus daug darlio. tai sutarta, 
kud tautininkai prisirinktų da 
du iš savo pusės. Jie žadėjo tą 
pa<larvti kaip vakar t. y. pėt- 
nyčioje 16 sausio.

Stotys ir partijų Komitetai:

jupoii.- Kuio< l*i, kad mi .kU 
nemainyti i* Finati*invs Misi
jos apgarsintų taisyklių. Toilel 
kiekviena stotis kreipsis į 
New Yorką tiesiog iŠ t*'innii*i- 

•nes .Misijoj prašydama įgalio
jimų ir jai tiesiog siuntinės pi
nigus pnskirtu laiku.

Kiekvienos srovės komitetas 
prižiūrės jo autoritetą pripa
žįstančių storių darbštumą, su
teiks pagvlbą ir patarmę kiek
viename reikale, rupįris, «kad 
bonų -pardavimas ir pinigų 
priežiūra stotyje eitų sulig tai
syklių.
Bendrojo Komiteto Priedermės

Centnilis abiejų srovių ko
mitetas rinksis tankiai. Buvo 
kilęs sumanymas bet liko 
nenm»pr\*stas, kad cent ralio 
bendro komiteto posėdžiai bu
tų kas panėdelj. Tečiaus sutar
ta, kad artymiatuuft posėdis 
bus utarninko 20 sausio 2 vai. 
po pietų Universal Stato Bnn- 

Įke.
To Centralio Bendro Komi

teto priedermės bus: rengti 
kuoiškilniingiausią Finansinės 

[Misijos priėmimą, pranešti 
' vieni kiliems kiek kurių stoty- 

nard nota bonų nuo paskuti- 
H*t jau buvę per vėlu. Reikia!11’0 bendrojo posėdžio, dalin- 
mstebėti, kad p. Bagdžiunas t*8 patyrimais bonų pardayi* 
įeprisidėjo prie šitos savo npj,n,o prityrimais ir tvarkin- 
Iraugų kalbos. Jis kokį laiką J° vykinimo.
iriroilinėjo, kad turi būti tik V’**8 tn* P084**!’*5 ėjo Im* pir- 
•ienas komitetas. Tada kilo mininko be sekretoriaus lie ki- 
;laušimas, katras taps panai- formalumų. Bet prieš jiabai
linta*. Buvo balsas abudu su- ^9 sutarta, kad pradedant nuo 
ieti. Ant galo viri kalbėjusio-, ateinančio poodžio Bendrojo 
i sutari*, kad liktųsi veikti a- Centralio Komiteto nariai pir- 
udu komitetu ir Katalikų mminkaus jame paeiliui kiek- 
fionybės ir Chicngo* L. Tory- '’iemuue posėdyje kitas.

Sitas gi posėdis užsiliaigt* ke
tverge 15 sausio, penkliolikn 
minučių po šešių.

1 Tn« Tarybos, kuri tų raštų 
>uvo pasiuntusi, atstovai iš 
>radžių sakėsi jo visai nežiną, 
iltokui pridėjo, kad jis buvęs 
it* jaustas "Lietuvoje", ant 
ralo paaiškino, kad prijautė 
og iš to rašto busę negerų pa 
tėkmių ir nuriję jį sulaikyti-,

bendrasis Centralis Komitetas.

Paaiškėjo - taip-gi, kari nei ........... .....
i. Dargi*, nei p. P. Baltutis LITHUANIAN FINANCIAL 
ebuvo ” pranešę tautininkų 
rovei, jog Katalikų Vienybė* 
žgirtnsis Komitetas savo po 
Myje 30 sausio buvo išrinkęs 
is asmenis pp. A. Dargį. P.

/ Lritnti ir T Vlalri tarti* sn tani l.ithnnnian Sale* Cornoratinn.

MI8SI0N.
*

General Post Office, Box 252 
New York City, N. Y.

Gruodžio 24 d., 1919 m.
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Centrai Manufacturing
District Bank, Chicago

Turtas Viršina Šešis 
Milijonus Doleriu

TEISYBE — MUSŲ PAMA
TINIS PRINCIPAS.

Priiėjusitios laikuos buvo j- 
sigv vemia minti* kml kiekvie
nas pagarsinimai turi būti nu
rijamas su kruopele druskos, 
šiandiena yra didele atmaina.

Mes Visi teisingi gnrsintojiai mo- 
finaiisiuėK komisijos siuntinėja gina sustabdyti garsinimu ne 
mų kvitų knygučių nematėme, 
dėlto negalime sakyti nr jos si nori prisilaikyti*platformos 
blogos. Bet p. Volungių raštų 
gpanzdiname dėlto, kml pripa- 
žįstame, jog visos finansinės 
operacijos turi būti tvarkingai 
vedamos, ir jog gera kvitų Kis
ieliui yra ypatingai svarbi.

įninku srove apie sudarymą 120 Treniont St.,. ,
endro burim-šimų organo. č*ia,Bostorf, Mase, 
npo taip-gi pranešta, kad Ka-iGpradėjai:— 
idikų Vienyki ĮMjsėdis 13 «au-, Jūsų Wkj nuo penkiolikos 
io, patyręs, jog p. Baltutis ser tūkstančių doiierių, rašytą var
ta, į tą susinešimų organą j- du p. Vileišio ir J. Žiliaus ga- 
aliojo taip-gi 17 gruodžio iŠ- vome. f’ _ “ " \
inktuosiu* Misijos sutikimo 
nrius: Kun. Vaičiūną, Kun. 
orafiną ir p. Baltutį. Kadan 
i tasai jau ir pirmiau prigu- 
j<>, tai susidarė jienki atsto- 
ū iš katalikų pusės į ia>ndrą

Pardavimo Ccntralį Ko- 
itetą. Jie yra kunigai: Vai- 
•ma« «n Serafinu ir pp. Dnr 
•ų Baltutis bei Ylakių. »

Kada aš buvau pakviestas 
sausio 11 d. su p raka II ui tau
tos reikalais į šitą koloniją, tai 
nuvykęs atradau nemažą būre
lį tikrų lietuvių, mylinčių savo 
tėvynę. J ii* lauki* namęs ir troš
ko ką naujo išgirsti apie savo i 
tėvynę ir jos šinndioninį padė. 
j imą. Man-gi malonu buvo 
prakalbėti į to lietuvių būrelio 
jautrias širdis.

Pirmiausia, pakalbėjus man 
X*«a»* rl*»*»»**** T •«»4**|«i*. a« miuivo

dėjimą ir reikAlingutną jai pa-

nustatytos per Associidion 
Advertising ' Ulubs of the 
IVorld kurių pamatinis prin
cipas yra pašokimas teisvlie* 
apie ptignrsininiHs. Tns vi
suomet buvo musų principo*. 
Triners Amcrimn Elixir of 
Bitter Wine nvkuomet nesi
gyrė ktiijM) vaisto* nuo viso
kių ligų, ftis vaisius yrn tik
tai rekomenduojamas nuo se- 
knnėių ligų: negrnmuliavimo, 
neturėjimo HĮM'tito, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ir ki
tų vidurių negalnmų. Kiti 
Triners vaistai kaip tai Tri
ners Lininamtas Triners 
Coiigli Sedative, Triners An- 
gelica Bitteris ir t. t. — jie 
visi to paties principe prisi
laiko. Paklausk apie savo 
vaistininko, o jis jums paaiš
kins — Joseph Triner Conipn- 
_ mAn e** r* a ♦ • * ••iv. i«mx>-vo .AMimno .Ave., 
(’hieago, III. (Apgr.)

Ar Jau Esate Nusprendę Kurioje 
Rankoje Dėsite Savo 
Pinigus per 1920 m.?

DR. S. BIEŽIS .
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Uet S3t>d HL 

Kampas S. Learitt St 
Telefoną* Canal CJSJ 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare 
Keildenalja: »

3114 U. 42nd 8U
Telefono* MeKmley 4>M 

V olando*: Iki 10 Uryta.

(leriaturia padnrvtumet pasirinkdami dėl sa
ve* DIDĮJĮ CENTRALINI BANKA ant 
Bridgeporto.

.ši* bunka*; yra visiems žinomas. kaipo vienas 
iš didžiausiu bankų visojo apielinkėje, ir tvir
čiausia* nes tai yni' VALSTIJINIS BANKAS.

Todėl norint |x*rkelti pinigus iš kitur arba 
pradedant taupvti tai dabar vra geriausis !ni- 
kos n<> UŽ PINIGUS PADĖTUS TKI 15-to. 
SAUSIO bankas duos procentus nuo PIRMOS 
SAUSIO.

Sis Bankas alielnai atlieka visokius bankinius 
reikalus ir užtikrina rūpestinga patarnavimu. 
Reikale kreipkite į

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT

A STATĖ BANK

1112 West 35th St. Chicago, IU.
3 blokai j vakaru* nuo Habtled Si. ant 35-tos Gatv. 

- Strytkariu Linijų-

liauka* atdara* ka*dk-n Nuo V r>to Iki 3 |*> pietų 
sI lU lMtMls VAKARAM Xwu • iki 8 islandu.

Nt IIATOMIS atdara* imt t Na diena nuo * rytu Iki lt tai. Vakaro.

Taupykite Piningus
I’erkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARUOTUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas

P. KVORKA & SONS
1551 — 53 W. Chicago Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Ižmokesš&iu.

Telefoną* Mouroc 3300
Krautuve atdara Srredotnla 

l’atnyėlomle Iki 6 vai, vakare. Kitai* 
vakarai* Ibį <*

Airdingai ačiū.* Knip 
l*n»ntaiit pasiųsime Valstybei, 
Lietuvos Brigados reikalam*. 
Taa vienų mu*ų Valstybinį rei
kalų išriša. Toliau* dirbrime 
išvien, kad ir kitiems reika
lam* pageli »ėu.

Su didele pagarlia. 
Vardan Lietuvos 
Finansų Misijos 

(Parašas) J. Žilins.

GcrMuiiaa Lu<la* pasiuntinK* pinigų Lietuvon, tai Lietuvos 
žrnklni (markė*,) kuriim yrn n! vežto* i* 1,». !uvo< kad aiucrikicčini nu
sipirkę gulėtų nuniąsti savicmsicuis netik <i<J luiskij. liet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje-

Kickvicniu perkantis Lietuvon Pašto lenkių ormsiimi kaip ur 5 auk
sinu* lėlJiėj gauuM paiiudijiuių, kur| nusiuiuus Lietuvon kartu »u 
Pašto taikiais. Lietuvos Valdžia pakete gjTais pinigais. Pašto ari* 
lždiate stoty**.

PaS««&M<V1U: «**• w*..tX. u-u.*. — M _2 •
-  m..w***įs •*—•*•«, . ftv »v, »•», ttv, «v, -*M, uv U <K» SKatl- 

kų. taipgi po 3 ir pu 5 auksinus viena. (100 skatikų nudaro nukdnt)). 
Parsiduoda po centus ui Muluunn

Lictuvo Pašto ženklai [nesiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip ui vieną dnlierį markių neriančiame.

Reikalaukite ’-ieliniuose Tautas Fondo skyriuose srlm pas eentro sek
retorių, '.‘Tu. jį. •*> .r

gį K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., ' Brooldyn. N. Y.i

Krutami
Paveikslai

iš Lietuvos
DIEVO APVE1ZDOS PARAPIJOS SVET 

IStos ir Union Avė.

Sausio 21 d. 1920
Pradžia 7:30 vaL vakare.

Pamatyrite Lirtuvo* Valdžių, orlairiuiUtariuaacjiy, ir daug kitų dalykų,

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija
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mėnesi.

Vienas karfcris j visas miesto puses.

bcštadieais, sausis 17 19;

ICIONAIS YRA NEPAPRASTA PROGA
Nusipirkti Sau Namą

IRI pasirinkimą iš didelių ploty 
žemės, kurios vertė siekia dau
giau kaip vienas milijonas dolerių.

Šitie liolai randasi lietuvių kolonijoj 
skersai gatve nuo Šv. Kazimiero Vicnuo* 
lyno kur lietuviai gali duoti savo vaiku
čiams augštrsni mokslą.

I urto pasidarys tie, kurie pirks tą nuo
savybę už dabartinę žemą kainą.

Atdara vakarais iki 8 valandai Reprc- 
sentantas ant properčių čionai būna kas 
nedelia nuo 10 vaL ryte.

ĮDĖLI, pilnai intaisyti lotai 30 pė
dų pločio, su išbrokuotomis gatvė
mis, intaisytais šaligatviais, įves

tu gazu ir elektra, parsiduoda tiktai po 
$875 ant išmokesčio, jnešant 10 pro- 
VUHą pHngUĮS, V paskui UlUKcUll pu i U j

Jus nusipirkite lotą, o mes jums pasko
linsime pinigų pabūdavo  jimu i namo.

Privažiuoti galima 63-čios gatvės. 
Westem Avė. ir Kedzie Avė. karais. Tik 
penkiolika minučių važiavimo j visokios 
rųšies dirbtuves. Fabrikai randasi čia 
pat.

■ SSSSS333S

Išpardavimas Prasidės Vasario-February 1-mą Dieną 1920 Metuose
Patartina gauti pilnas informacijas prieš išpardavimo diena, išpildyk čia patalpintą kuponą ir pasiųsk nurodytų adresų

I JOHN BAIN & C0., 6237 South Ąshbnd Avė
S

L. R. KATALIKŲ VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS.
(Tąsa.)

ANTRA SESIJA.

Antru serija laikyta gruodžio 18 <L, 1919 m.. S vai. vakare. 
Atidarė pirm. J. Petraiti*. Maldą at k ai liejo kun. Ig. Albavičius.

J. Mockų* davė įnešimą, kud Imtą perskaitytas protokolas 
I -mos sesijos.

Įnešimas vienbalsiai priimtas.
Protokolas jierskaityias ir vienbalsiai priimtas. 
Rezoliucijos komisijos raportai.
Rezoliucija prof. kun. Pr. Bučio perskuitė sekančiai:
Kataliką Vienybės Delegatą Seilua*, Chicagoje, gruodžio 

17 ir 18 <L, išreikšdamas savo pagarbą ir ištikimybę Amerikos 
valdžiai, išreiškiu, luip-gi neabejotiną, teisybės, žmoniškumo ir 
demokratiškumo reikalavimą, kad Suvienytą Valstiją Atstovą 
butas ir Senatas ofirijaliai pripažintų Lietuvos Respublikos 
licprigulmylią.

Rezoliucija vienbalsiai priimta.
ivuiu ivviucms įsursie visos ju. K. r eoeiucijos ir jus įu- 

rybos užbrėžtus darbus. Išnešta rezoliucija:
Kataliką ViėnylMM Seimas. gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., 

pagirdomus Amerikos Lietuvių lt. K. Federaciją, jos tikslus ir 
orgnnixariją, sutaria: a) kviesti visas draugijas ir organizaci
jas, priklausančias prie Kataliką Vienybės prisidėti prie tos 
Federacijos, b) paskatinti Kataliką Vienybės skyrius rinkti at
stovus į tos Federacijos Tarybą.

Rezoliucija priimta su pagyrimu.
Organizacijų mokestį | Federaciją, palikti apsirūpinti pa

čioms organizacijoms.
Jeigu j Kataliką \'ienyl»cs valdybą iš organizacijų sueitą 

žymus skaičius nusiskundimą dėl tą mokesčių sunkenybės, tai 
Kataliką Vienybės Keimas. gruodžio 17 ir 18 d., 1919 ui., įga
lioja *avo valdybą surengti jMilniugą vakarą toms lėšoms jm- 
dengti.

Toliau |M*rekaityUi ir jmaiškinta šitokia ręzoliuaja:
Kadangi visi Amerikos laetuvią Kataliką laikraščiai vi-1 

suomei aiškini ir nuosekliai išrodinėjo, jog Lietuva turi Imti 
n*>o*»»>* •>«*#« ««• <r»*» ai nnrt ininint w<t T ■otiVi’tM—------------- ***** • • % . *>*'0 ............... ...................i. * **i : t - z — T — -- -tt ---------- - . .. - , - ..... ...» ... ...... ......»..w ». ■ . , v , w v f x••••*^«»~ — .....—«.*z

butų kenksmingus, jog reikia saugoti* sutarčių su Lenkija: 
Kadangi Amerikos 1 dėtuvių Kataliką visuomenė tas savo 

laikruštijob pažiūras įkvėpė prieš parašysiant ir jMigyrė išvy
dus spaudoje Imu parėmė viešuose suririnkimuose, protestuo
dama prieš lenką daromąsias Lietuvai skriuudas.

Kadangi nėra nei vieno šiek tiek prirodyto fakto, kad ku
ria uore riek tiek žymus Amerikos Lietuvių Kataliką veikėjui, 
butą atsitraukę.*' r.uo virstrėnrto? pažiūros j Lietuvos vardiMu* 
ku Lenkija;

Kadangi teėjau* atsirado žmonių turinčių tikslą kenkti A 
metiko* lietuviams katalikams skleidimu šmeižtu, įnik Asueri- ?-M : >- »- >T . 1 ** *- -■**»’ **

jiaL. u ,-il

kos lietuviai katalikai pritariu Lietuvos unijai su Lenkija
TODĖL Kataliką Vienybės Seimas Chicagoje, gruodžio 17 

ir 18 d., 1919 iil, išreikšdamas pa gar Ką ir paramą Jo Ekscelen- 
rijni Lietuvos prezidentui, vrislyliės Tu rykai ir Ministrą kabi
netui. sutaria melsti ją. knd netikėtų nedoriems šmeižtams;

Sutaria taip-gi šitas rezoliucijas |>a»iąsti su pagarba Jo 
Ekscelencijai Lietuvos prezidentui.

Rezoliucija priimta dideliu delną plojimu.
Įnešimas duotas jmsiiiarbuoti Lietuvos laisvės ženklus 

parduodant.
Labui pinčiai aiškino upie tą kun. Kemėšis ir kun. ig. Allm- 

vičius, paskiau sustatyta sekanti rezoliucija:
Kutaliką Viviivls-s Seimas, Chicagoje, gruodžio 17 ir 18 

<1., pagiriu seniau susidariusį Chiragoje komitetą Lietuvos lais
vės paskolos ženklams parduoti ir žada tam komitetui paramos 
bei pritarimo darbe.

Chicago komitetas Lietuvos boną pardavinėjimui: prof. 
kun. Pr. Bučys, A. Dargia, kun. M. Krušas. P. Baltutis,-kun. Ig. 
Allmviėia, B. Nennrtonis, A. Baceviėia, J. Mockus, kun. P. Se
rafinas, kiui. N. Pakalnis, kun. 11. J V'aičiunaz, kun. P. Igų>elis, 
kun. J. Paškaiiskis.

Kalėdini* Fondas.*
Kutu prof. Pr. Bučys skuito sekančią rezoliuciją.
Susirinkusieji j Kataliką Vieny tire Seimą, gruodžio 17 ir 

L8 d.. 1919 iii,, ibdegatai sutarė visomis jirgouiis ]iaragin<i sa
vo organizacijas, luid ir jos prisidėtų prie surinkimo $100,ŪK) j 
Tautos Fondą nevėliau kaip kovo 4 d., 1920 iu. .

M. Mažeika duisla įnešimą, idant rezoliucija Imtų užgirta 
ir patariama, kml išrinktoji komisija varytų darbą pirmyn.

Rezoliucija priimta vienbalsiai.
Toliau prof. kun. Pr. Bučys dumia incšmią. kad butų išrink

ta projektą komisija. Sutaria sekančiai: Kataliką Vienybės 
Sidmas, su tikslu padauginti savo veiklumą, Fiitąria vieniems 
metams išrinkti sumanymų ir projektą komisiją susidrdančią iš 
12 nsmeną.

i Kiek v ii na* Kataliką Vienybės narys turi triną sustatyti, 
ii apdirbti sumanymą, liet reikia, kad jj ji* iktų njisvar«tyti pro
jektą komisijai., Šios užduvinys yra sustatyti projektas vi
siems Kataliką Viuuybč* reikalams. <latlmtnA ir užsiėmimams.

3 Knd nrnjektii komisija Imtu nageliui vaklvhai. o ne truk
dymas, todėl visi v abi) bos nariai tuomi pačiu yra projektų ko
misijoms pilnateisiais Kariais.

4. Projektą komisija <lnro savo posėdžius nnrėcraii vieną 
sykį kas mėnesį. Jos j>osė<lžius vedu Katalikų Vienybės pirmi - 
įlinkas, jei jis atvyksta, aiba pūčio* komisijos išrinktasis pir- 
mininkm*.

5. Komisija turi ten-c k savu |s>i»*riiias ir jnrialiniuv
žiiMmea, kurie jna mintimi gali juimtonimitl Katalikę VumvL-.-., J 
likslauv*. •

Vh&ūlKta* pr»jnktp- Ijum> irtyirta* vi
Kun. k. Aitui* i-'ia planetai, kad sd

.J

ll-ras skyrius išneša rezoliuciją prieš lenkus kurią perskaito.
Kataliką Vienybė* Seimas, gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., 

griežtai protestuoja prieš lenką įsiveržimą ir pasielgimą Lie
tuvoje: už užgriebimą bažnyčią. varžymą vyskupo. uždarymą 
Seinų seminarijos ir tt. /

Rezoliucija užgirta vienbalsiai.
Toliau Av. Antanu par. Il-ras skyrius išneša sumanymus:
1. Kud Kataliką Vienybė* seimas surastą budu*, kaip pa

traukus prie Kataliką Vienybės kiekvieną Rymo Katalikišką 
parapiją, draugiją ir pavienius katalikus.

2. Kud Kataliką Vienybė rengtą j>relekeija>. paskaitas, ir 
prakallms kiekvienoj kolonijoje, kur yra Kai. parapija, aiškin
dami apie Kataliką Vienybė* tikslus, namlą, tikėjimą, tautos 
reikalus ir tt.

3. Kud butą kiekvienoje kolonijoje kur tiktai galiuui įsteigti 
visuomeniškus kursus tikslu išauklėti kataliką veikėjų ir vadą.

Viršminėtos rezoliucijos liko vienbalsiai priimtos. Jus su
tvarkyti pavesta valdybai.

(Daugiau bus J.

iiiinuiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiifitininuuHM

Uždirbk 
*35 iki *5 

į savaitę
Klrpt-juil ir krl»uSl*l yra raikai* 

Janu viMuomot. JI* turi trumpa* « 
landūs i' lcD*ra darbo.

Uc> gulime Jua Uraokytl 41o dar 
I | trumpa laika dioounua ar vakara 
ui uiaža kaina. SpocIJalia akyrl 
mokinimo ant »iuv*mu l’ovor ta* 

į nu.

MASTER SCHOOL, 
J. r. Kj»»nl.k» PerdMlnl* 

190 H. Stota Str.
Kamp. Lake Gat 4 luboa 
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| Pinigus Lietuvon

I GALIMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

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

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojaiuas. 
Pemuntuna Jus Patu Kontroliuosite.

Mes išduosime Tamstai Čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietu*') Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausi* ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antraŠa to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 

ę pat paduok 
■g kiekvieną c

s

: savo aišku antrasa. uz persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. uz 
vieną doliezj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

i Lietuviu Prekybos Bendrove
J iremon

•lai.
.. kuo jMtrnpy<wl| WWVWWWW

Room 505B

•
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LIETUVIAI AMERIKOJE. J 
- -  -  -- - - X
įminiu ir komitetu veikimo ga
lima pasitikėt, kad mus kolom 
jn išpirks nuo 10,001) iki 15,000 
Lietuvos paskolos tonų, nes 
visos vietinės draugijos sutar
tyje dirba, išskiriant radika- 
iiškas. kurios nepritaria šiam 
darbui.

Vietinis komitetas susideda 
iš 13 dr-jų atstovų.

Sekantieji tėvynainiai pirko 
Lietuvos paskoloj lamų: 

Po 100 dol.: J. Urbelis, 
Pubianskas, P. Valuckaa, 
Gndzeviėia.

yv -n v y1-, i v

šikšnius, A. ShiiioIiuiiis, ,1. Grl-

CICERO, ILL

Kai kns gal mano, kad pasta 
moju laiku vietinė L. Vyčių 
14 kp. ti|>stojo veikti. Klystų, 
jri kas tuip manytų. Kuopa 
veikia, tik apie jus veikimų nie
kas į laikraščius neparašo. 
Kuo|>os korespondentas, lan
kydamas nugštesnę mokyklų, 
negali lankyti kuopos susirin
kimų, tokiu budu visi svarhos- 
ni kuopos nuoveikalai lieka ne
apgarsinti.

Y!ūsų kolonijos lietuviai ka-

St. 
P.

i kvti, visakame pinnųtniai. Re
miame nnkomu ir darbais Tau
tos Fondų. L. llnnd. Kryžių, 
Dieninę Vaikų Prieglandų. 
(Pastaroji renga vakarų), taib. 
Sujungti ir kitas.

Dvi inergaili-vyti, būtent P. 
Tnmuliiimiitė ir Ignatavitaitė 
vakarais einu per lietuvių na
mus ir renka aukas I*. Rau-L 
Kryžiui. Girdėjau, kad vienu 
vakaiu jos surinko apie $39.00. 
Midumi butų, kad daugiau* ra 
stųsi tokių pasišvcntusiii lietu- 
vaišių.

Tėvai, raginkit savi, ’aikits 
rašyties L. Vyčių orgunizju-i- 
jem. o vy«ĮMę dariuMuipu»i.ra 
tautai ir Bažnyčiai, išmokins 
jūsų jaunuolius mylėti tėvjt'.ę 
ir Bažnyčių.

Neminėsiu čia visų kuopos 
nutarimų iš lailnto susirinki
mo, sausio 7 d.. 1920 m., nes 
daug laiko nžiintų. Tiktai mi
tinta, kad musų gerk kleixinurt, 
kun. ii. J. Vaičiūnas, atstovui:- 
tu AŪl K R. K. Federacijo.i 

. Tarybos posėdy j. kuris įvyks 
sausio 27—28 dd., š. m., Pi|ts- 
burgiie. l*a.

4>rRWgij<ifl"iifei-Hti<>pMf Tinur1 
kitčs ir siųskite alsioms tau 
suvažiavinian.

H

T REIKALAUJA C PEARl QUEEN
KONCERTINOS

imtų ir lietuvių, bet kml nebu
vo pnsltolMhe pavardės, tni ne 
grdinia žinoti. “Medžiotojai“ 
buvo atsilankę ir Lietuvių sve
tainėn. ISO Now York nve. ir 
103 .laekson st., kur yra lietu
vių komunistų gusta, bet pa
staroji įjažymėtu kui)>o lenkų 
skyrius. ‘

Lietuviams, nenorintiems 
jmtekti nesniaguiinin, nikiu 
netik nepriklausyti prie knnin- 
nistų, i>et vengti ir draugauti 
su jais; lankyti jų susirinki
mus. Iš suimtųjų paaiškėjo, 
kud kai-kurie suimtieji visai 
prie bolševikų nepriklausė, liet 
tuo laiku buvo atsilankę j tas 
vietas sulikti savu puž|stamus. 
o vienok sykiu liko suimti ir ne-

. šiuo.IInitis P. Mh rikis M. šimaib 
yki.s, A. Urbelisų .1. Zvilaithš A. 
SkodžiuK, -L Janitšcviėiu. .1. 
Jodvalkis. V. Rinzausku, J. 
1m>|m-. A. /juilm. .1. limZtin, F. 
Lapinskis.

Turintieji S. V. bonus, geli 
išmainyti ant Lietuvos |wsko- 

. lun bonų |jn- komitetu rašti
ninkų, |». F. K. Sti-zyuccki, 
191)3 Ijike gut.. Mvlrose Purk, 

i III. arlui kuomet ateis užraši- 
' nulojai j nuiniv. S. V. IjoiiHi yru 
įpriiiiuiini ]mgul mnrkelo kurso. 

F. K. Strsyneckis, rašt.

Redakcijos prierašas. Filui ti
sinė Lietuvos Misija rašų: “n) 
V ibi. kurie nž Ueluvos Ikiiiu.k 
duos Suvienytų Valstijų Inu* 
Liberty Bondsus, kurie šiandie 
ant biržos parridavinėja ma
žiau negu po 95 dolierius už 
šimtų, jie vis vien gaus pilnus 
vertės Lietuvos^ bosųg tik tokiu 
bono bus kuiisriiuotas dviejų, 
metų procentas, b) kuric-gi 
duos tų Liberty Paskolų lxmd- 
imtL kurio šiuiulii* imt biržos 
l«arsūhivijiėja pigiau negu po 

dolierių už šimtų, tiu gan*-
• naėflivoš tonus tfū 'kaSoįcli notif' T "

Kazlus—fj.il.

Jonas.

MELROSE PARK, ILL.

Vietinis komitetas Lietuvos 
Paskolos lx)iių buvo surengęs 
prakalbus nedėlioję, sausio 11 
<L š. m. Kalbėjo Dr. Naikelia ii 
Chicagos, kuris išaiškinu susi- 
rinkusiems tėvynainia^u? da
bartinį Lietuvos politinj stovį 
ir kovų už jus neprigulmybę, 
taip-gi reikalų ko/,num tėvy
nainiui remti Lietuvos, paskolų 
ir prisidėti kas tik gali. Nu
rodė, kaip svarbu yra pirk
ti Liet avus paskolos bonus 
ir kokių rolę laš ta uiųs sudu
ndu paskola. Ragino visus vy
nu nuo 18 iki 45 metų ainž. 
stoti j Lietuvos kariuomenės 
S* t—.4 JTĖt.-

procentiniu kuponu vienų me- 
A ••

Kitame daikte Finansinė Mi
sijų rašo: “Visi turi būtinai 
prisilaikyti viršui nurodytų 
Ik* jokio išėmimo.’’ Muuis ro
dosi, kad tas paskutinis sakinys 
apuna 1'inąnsuies taisykles ue 
vien ant to paties puslapio at
spausta^ bet ir kitas tilpusias 
toje jiačiojc knygutėje. Tai-gi 
mes tikime, kari Finansinė Mi
sija liepia Amerikos bonus pri
iminėti dviem virsininėconi tai
syklėm, o lie marketo kursu.

NEWARK, N. J.

PAIEŠKO

REIKALINGI LEIBERIAL
Vardų Boilieriai
Boi Kerių Piovėjiai
Anglių Nešpjhū

Geros pastovios vietas
9 vai. į dieua

Atsišaukite Koscoe Str. 
California Avc.

22ra ir Fisk Galvių

t 25th ir Quarry Gatvių
Conunonvvealth Edison

KKIKA LINGĮ

ir

1‘aMkuu i® VU AvoKcrin Antano 
l«c kliūti*. « metai atgaliu* gyvena 
Bnltlmor*. Md. anoj pu* vandenino 
vl»* talku gyveno I.tepoJuJ Aj» gavau 
kulka ik 1 .irtuvo. mi avarbiomla 
rmtnta Ji* pala arlm kaa anie Ji 
nota praartai** Mkanėlu adraaų: 

Marcijon* Zubaviėivnė. 
3102 S. Mcrgnn Str.. tlih-agu.

ralekkau aavo draugia Vrftule* 
simkaitfr Kauno redybo* IUmbIhIų Ap 

jakrlfilo. S metu* atgal gyveno Knat
Ja

*toi
aaricio tna . _ _____ ____ __
• Hfiilirtciite. Mitu* Ko tln» »yir- 
arba JI pati lai a talka ūkta anl 
nntniio;

Prltum-lė Ambroodcdulč. 
1415 IVatMui-in Avc. Chicago.

S n l.ACHAWICZ
laeravy* Or«l«n«* n*i*m*a>a tal4»-

UV*«» *« plrUMl* ll»<k»l, ra. I.tll* M- 
■KaMSlL • m*n« dorini Hl*!r UlmMM 

2314 W. 23 PI. Chicago. UI.
Trl. Cenal 31»*.

Dabar patOrt'nto* Ir varto-
lamu* daugumo* Itaiuvių. kuri* gra 
JtJ* koncorttng tr augttai rok omon 
d uo jauta kaipo gortauaia koncertui* 
padaryta Sunonjto*. Valrtljoo. A- 
meriko. k'.e* galim. Ja* perup'n*’ 
nurito arba temo tono.

Reikalaukit* katalogo, kur* l**>un- 
člamn dykai

6E0R6I & VITA* MUSIC CO
IMU W. «7th Kt.. Chicago. UI

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJKOL’IS urrrvi* 

ilr.liin)** tr Chimtm 
l**rkH* *■>• manei »u*a 1 

lincMm Įnik
tai I W. 43nl *lrrrt* 
T*l M<-Ktai«> Mi 

<>n***: 11*1 IV. 411h M.
|lt Ir Wwd (at.l 

rito iki t p* pi-ts. *:W tkl 
1».«v >*M*r. .*te)*)iarul* * 1*1 11 171*1* 

Tol IlouUrar.l 1 »o

p *.**. 2---------------*-**M

m.

r it Irta nu .įtino Vndclkc* pnrinani'lo 
ta Kauno aubvrn Ttanetnlų pav. 

_ Kroliu parap. Kup«nų aodca Apie 
vO. f. k*l|> gy'vcn* unt Town of Laka 

Turtu labai svarbų reikalu, jla pala 
----- arba kaa apie Ji tlnola pmnetaltc 

Muo ndrcMų:
l'raiHitau- lud-ki.,

' u.-T V n-..„4 «tr m ’
—

s

« *

Meknnikai prie Viso darlm 
turi Imti geri filleriai. durims 
viduj.

Atsišaukite

Union Special Machine
311 W. Austin Avė.

Co.

PARSIDUODA
Iiviejų lubų naujo* murini* narna* l 

■n krautuvėm* Ir pagyvenimui* turi 
l’titl iMtrdtioU-s U;o)*aa dideli* bar- 
fcciura. Itauitasi aut N. W. k*iuiH> 
3!’ t n* Ir itacruinonio Avo. atrlAau- 
kit:

viitv
Po v*Utiul aeuliairAk. Ukd gari*a- 

■i** varai** tavo (kilvlul rr* KATU- 
NJC. l'TaJallb* vistu o«am<gutx>M 
suvirtainlmc. o tas rsikkta. kad ras- 
kts p*m.-gtnt) vimą. Pardttralarn* 
u*, vtati* •uuoKc-nt.*

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street 

Hncmo rt i iNr.».- 
{.clrltMt** y*r4» *J**4 

VabtndM: — 3 Ik! 11 L* ryto; 
* pa plvtų tai • rak. N*-lM|o- 
nila nuo t iki 3 vai vakare • i- -— ---------- ----------------ny

k

Sausio 9 d. I*. D. S. 14 kuopa 
laike metinį susiriulcinių. Nau
ju valtlyliu šiems iuelams iš
rinktu iš sekančių asmenų: V. 
Aimomis—pirm.. K. Galiaus- 
— pirm, png., 11*. Kiudaras— 
pmt rekr., A.
sek r. Į Apskričio suvažiaviimi. 
kuris jvvkr sausio 25 <i.. išrink
ti-: J. Daukšys. I*. Kinduras. 
S. .Misianas, V. Antulis. .1. Že- 
nuutis. J. PeJutis ir A. Kazin.-.

Pereitų metų Nvwnrkc ir 
apylinkėj tino nelaimi ligų atsi
tikimų žuvo apiw 1,200 Žmonės, 
iš to Kpie
arke. Automobiliai nlmušė 
113: saužmiysčių buvo 99: 
žmogžudysčių—28: pusikoru-
nių—12; pasipjovusių—3: Ant 
geležinkelio užmušta—17; nuo 
medinio alkoholio mirė—11.

iš 113 užmuštų—82 užmušta 
lengvaisiais autuinobiliais, o 18 
slinkaisiais.

8 užmušė ••jitnini,“ o 5 mirė 
nuo snsittužiuiu. Kiti aiiri: nuo 
kitokių nelaimingų atsitikimų.

U. N. IlOSEN. 
2U10 Ijinrcmv Ate. 

Tvklntut ltav<-a»w<KM!
F. P. BRAOCHULIS h

Lietuvis Advokatas

DUQUESNE, PA.

ItMkaliuca OMimna nr moterį*. en- 
II turėt tr vienu kutllkl prlM Imlno 
nni.x| darbo peru mokeoU*. muloj 
kelmynai plaut 
Kreipkite* 
.”6 IK b. Kalotnl

Vli-nnl*
4 "

<lrut>uMu nereikta

hif. CUh*nn>.
luUptJiUl

r \KStHl <»!> \ BIČKUM. III 
GKOCTCRNft 

prietaativa kad mvlblnku* truui- 
laiku turi l*v*Uu<rtl

M 
pw
Blant* yra varlį ir geroj
K>'V<<nl»Je vlaoktq tautų.
geni* progai* alataauklte
17.10 A. lii>>»<- avė.. <1ik-agi>. III. 
Arlaa Ti-li-fiMiiiuldlį- Hunil*>Ml 3313

| lui'tUl'4- 
lietoj, up- 

NonnU.ji

Attorney at Law
«n W. M<mnx-. Cor. Ctark 

ltuou> 13417. Td. O-ntnJ 23U
CaiCAGO. ILLINOIS

<: Gyv.; 3H3 Ko. Ilatalnl Strect 
Trlafona* Vardu 2300 5

i

Reikalingus inoivry* auviiš Ifi 
mėtų uiužiuua dvi leugvaua fabri
ku durbo. 7‘ritj ruiuui šiame darbt- 
nervikaliiiguK. OnrlitiM jMvdovuK. 
Fabrikas nubalome užsidaro unt 

!P“’ . - .
»■ ■

Continental Can Co.. Ine.'• •

5411 \V-i • h Širve!
'-i------

l’uiuikitv Šiauriu) ar Pivtmj id- 
žiuuianlį jai. tia-ėyu kdUci 
iT>3n] Sc Aiullii’i karų iki Centrai 
avcnui:'. pncikitc du Moku* j pietus.

K. K. rėau. skyrius laikė

Ant pardavimo mvdlnl* narna* ant ' 
2 lum'vrnimų srruj virtoj, kainu ' 
Jisee.rte. AtaMtaulrttę:

4334 K. UaMitcuau AVr.

EXTRA.
runuduutla 1600 lemia o* kaip bu

vo. 3 augiėlo murinta narna* 7 pa- 
ayv. po 4 kambariu* pik, ::o< So. 
AVmIIucc St 1'00 j mokėt, o Uhuaiu* . 
kul)H> randa. I*r*ke 13000.

First Nat. Realty & Const. Co. 
840 W. 33rd St. W. Kazlauskas

AKT FA1IDAVIMO.
t*«>r*Hlw94Į». n»nm» te loti,, neimi 

il>mna Ir l'aion Avė- I Ir S kam
bariai Ir didėlė barni, dabar varto
jama Karato vietojo- Kaina *1000.00 
A laika ūkite .'C50 M. Kcdaio Avė.. I 
luta*.

a------------------------------------------------------------------------J:

Dr. I. E MAKARAS 
Į UoUivt* Gjdjioj** Ir Chirurgą* 
I ll<rarUH».|e< IOMM •«* MUI.teM Ar* 

Įl.lw«ra, l-aUnraa US Ir l-»U*ra* I 
I ChhaguJ: 4536 No. VVood Mr. 
Į Tll. Ket«wr« t ta ta r mm 0:30 UU 

t.ihm*** Tam* iu.
3------------------------------------------------------------------------

“f

• • ------------------------------------------------- g

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW

I.HTH VIN ADVOKATAS
4443 S. U<X>1» NTKKKT

CHICAGO.

JOSEPH C W0L0fl 
Jetuvis Advokatas

20 80. I-A BALDE sTKKET 
Gyvenimo Tol. Htirabeldl t? 

Vakarai* 3*11 W. 31-nd Htraet 
Tai. Hocktroll (»•* 

CHICAGO, IU-

Nosies Kliūtis
gali |MUUti nuo 
migduitniu giliu — 
tnnsllų arba nuo 
utaikreumo »li>g<>. 
Ilita arba nuo *u- 
ptttiioo novlnlų k ti
ni gilų. nuo trijų 
prtataačtų. bot gali 
boti Ir kito* prin- 
tasiK o Ja* gnli

■uaakti tik uuaimanmiru* gynylnta* 
po akylo IMyrlmo. A* r*u grrklS* 
•pvctallataa ir j«i jua turit* kokių 
niMOny kliūti, tai nelauki to nei die
no*. Atidėliojimui yra lutai! pavo
jingi. A* steko nmkalluu ut pasi
tarimą ir aA jum* paaukyalu kali' 
tikrai ynu AA gydau Gerklė*, No
sie* u Ausų Ilgu* »K>r 2! ineLu i-rn. 
Stalo gatvė* |r ju* galit* paalkla'i- 
trtl Hm tų ttgydytų padeattj. kens 
kitu* ju* gnl ptUstalc- Atėję pap
rašykite kokiu norite iki verdi ų U 
tujų.

DR. F. 0. CARTER.
Akių. Au*ų.

13b Ko. Ktau- kc 3 luboti. Antro* 
durj* j Šiaurę nm. Fnlr sankrovos 
Valančio*: nuo 9 Utį <. Kepllnt*- 
dictilat* nuo 10 Iki 12.

BARGENAS VYRŲ
DRABUŽIŲ.

Vyrų ir Jnuuų Vaikinu padirbu 
ant orderio alutr.l Ir crtukoui. bei 
DeatMAaukti: vMtumnų modeliu šuo 

!k! S4-3.0U.
Vyrų tr Jaunų Vaikinų gatavi 

•lutai tr ovrrknis) Sis iki 6iSA<>.
Vyrų Kelinė* po $z.vo ir augiduu. 
▼alkų tUutal po 92.00 ir augtčtau 
Pirk aavo ovęrkota dabar prie* 

tiem*, kuomet kaino* pakjta
M«s taippat turim* pilna eile t 

akut) ncilotų siutų tr ovarkotų nuv 
•S.M Ir augliau.

Puti Dreoa. Tuaedo. Irrock Bu
tai ir lt. $10.00 ir augMiau.

Atdara kiekviena rakarg Iki * 
vaL Nedėliotai* Iki t valandai. Mu- 
batorula via* dienų Iki 1$ valand*1 

6. GORDON.
1416 6. Halsted SU. Cbicago, UL 

|>4 tirta 1*03.

Nirab-* Ir Gerklė*L
susirinkimų kuriame liko iš
rinktos kolektork<»s P. Sargiu* 
nienė ir 0. Buitričiunė. ftii©$ iihs 
terys yra darbščios ir mylin
čios tėvynę. Jos darbavos kiek 
galėdamos nežinrint visokių 
klinčių. Tikimės, kad ir toliau 
tnip darbuosis.

Žemiau telpa aukautojų su
rašąs:

A. Virgiui^ ir 1’. Bruzinska:- 
nūkavo į*j $5.00.

A. Balinta vi vih $.3.00.
A. Umbras $2.(X). •
Pu 1 do).: U. Jakubuuskienė, 

1L Bimašienė, E. Jųnkaitienė, 
O. Musneckienė, A. Butkus, T. 
Jakulmuskienė, V. Preikšienė. 
F. Preikšas, E. Adomaitienė, 
D. Stulginskiu?, P. feimkii'iiė, E. 
Kvietinskieuė, M. Murzeviėio- 
tie, K. Stašktis, B. Bernotienė, 
U. Gedminienė. A. Baėkauski-- 
nv. O. Brazauskienė, E. Kun
drotas, T. Kibinantienė, K. Kel- 
meckia, B. Kumpis. V. Licikis, 
M. Terminiuaė, 0. \’usiliaus- 
jrienė, A. bitinus, P. Stulgm- 
skas, I)r. Medinas, B. Gudluus 
kas. L. Katilius, P. Petraitis, 
R. Sankauskieiiė, M. Nausėdų.

Kitos smulkiomis.
Viso surinktu $48.75.

Tai-gi ankHUtojams tariu šir
dingų aėtų. Paturtitui surengti 
du ugi u u lokių rinkimų. Juo 
dauginu sunukosim, tuo dide- 
snę ir stipresnę jiagi'iigj sutei
ksim brangiausiai Lietuvai, ku
ri šUndiū JTA suvarginta viso
kių priešų.

Koresp. L R. K. Rėmėjų.

K EI KALINGOS
75 mergiųus 

drl fabriko durisi
* iiuu štukio

♦lb iki $21

Ameriean Insulated Wire & 
Cable Co.

954 W. 2Ibi St.

Ant pardavimo 11* akru fanu u au 
gerui*, budlnkala. gyvullala ir ma*l- 
nerijuni. 
g«wuod.
luncklto

3 tnylloo Iki stacijai Kd- 
III. Kaina 
abdftauktl

dalina
IUiL iluv 3

*70 u* akrą. Ma
lti uo adreoų:

*bxla*, 
lklgVMOod UI.

ANT PARDAVIMO 
FARM0S!!

<0 akrų farmii Juodo* ieine* 
gerai* budlnkal* Ir nmilnoml*. | 
k u* aodnaa. 16 karvių ? arkliai 6 
kiaule* 16 vlAlų. viatara punrtduo* *u 
forma »rba mamyal* ant narni Clii- 
cagoj. AtaiAauktte pa*

1». HOIIM JKA 
W. SS Mr. (Iikngo.

i nu 
pui-

k KI III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
MoLtatau*: anglHikoa tr ItaturUUco* 

kalbų, a.-ltmatlkoa. knygvodyatra. *t»- 
bagrafljoa. typ«wrlUn«. plrklybo* t«l- 
■ių. Būt. Vatai. Istorijų*, abelnos teo
rija*. geografuos, polltlklnė* akoDO- 
mljoa. pUlrty»tė*. dalIlaraJbatc*.

Mokinimo valandos: nuo » ryto Iki 
4 vataodos po platų; vakarais nuo < 
Iki 1* vaL
3106 So. Halsted St., Chicago.

X' i
miiiunimiiiiiriiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiii*

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood BU.
Me* duodame dvtgutaMi «tes>M* 

Kutvargala tr b u l>« tora ta.
Dldaltatue ptuurlnkitni gaunami.

Visokie tbatorljotai, raUun* dn.be-

REIKALINGOS MERGINOS.
Mokiu ties nž Nuraės. Kam 

dirbti keno kukiuose už $15.00 
j savaitę, kadangi galima užsi
dirbti nuo $30 iki $40 j savaitę 
budanui Nurse, po kelių navai- 
<’!H niokintino-i. Mil ini.-tatoin 
į darbų išmokusias.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzic Avė.

Dlinojaus Farmos.
62 akrų gero* lema vtaa dirbama, 
kambarių nauja* narna* Ir tvartas

kSausio 2 d., vakare, Neivnrko 
ir apylinkės miestelių policija 
pasileido “raudonųjų" gaudy
ti Iš visos upylinkės miestų ir 
miestelių daug jų suimta. Visi 
jie buvo atgabeni i Ne var
kalį ir |»išto> išklnuri- 
nėjami. Po lo tuojuus laivais 
išgabenti į Kilis Island, iš kur, 
sakoma, bus deportuojami tun 
šalin, iš kurios atvyko.

Ntnrarke radikalų-bolik-vikų 
suimta apie 1,100. Kituose mie
steliuose tuip-gi nemažu sutin
ta. Išgn1x*ntų j Kilis Island y ra 
apie 264, kiti, po išklausinėji
mu, mdi'įsti. Nevrarkc daugiau- 
•ia stdmtn 23 Adams St., nes 
net 33. Pas juos rasta net 3 
pradedamus dirbti btynbos. 
Viena jų jau laivu užtaisyta. 
Kitose vieloto suimtu pu ma
žiau.

Reikin pažymėti, kad lievrik 
viki kuiJiuuiMų-iniišuviay -Kuo
pų sekretoriai suimti. Areštą-

$
vl«k*a gvriauaioj tvarkoj. Paratduo* 
ut labai nuiotnlnta kaina ir | Iru m-1 
pa talka. Ka* norite pirkti malonė
kite ateltauklte Nuo adreaų:

P. UOKNKAK t.
k4«> W. 33 Mr. Cbtoago, III.

TrLrfona* (tano! 7364
I. • fl- ♦-**•-

W. ADOMAVIČIUS
I*u*c1binlnk**

J. KITHACsklS
**«*> «**W**MK M*, ra* *■• ******

Ir pirtaUKta Pa tarną naiui e H.uirar 
rrlkalluo*v k.t. Laldoluv.-**. tralu. 
vto* IZ L t.
3314 Š. Lea.lii Mr.. llilmpo. III.

;>-*—------- —*—--------------------- 1

70*.
1 «/v

Pluksnos

PLUNKSNOS.
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiituiiH

auii unuaii w>
r-uojania S. V. ir būti pasiren
gusiems liuosų noru važiuoti 
tėvynės ginti, kuomet jiasitai- 
kya proga, dm tik gerai suor
ganizuotos jiegos dabartinia
me laike gali lošti svarbių rolę 
politiniame gyvenime, lėlike 
prakalbos rašt. vietinio knmi- 

‘to užrašinėjo Lietuvos ]>a- 
skolai Užrašyta už $1,200.00. 
Čia ]>at pinigais ir S. V. bonai* 
suTt.okidn $720.07. Kožnas vie
nas, buvft šiose prakalbose, 
pasižadėjo pirkti bent po vienų 
f/ietuvos paskolos Ijouu.

La Ui valio MeirubC l'iuku

REIKALINGI LEIBERIAI.

h: 
e

De! foundres, darbas pašto 
vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39 ta ir Stewart Avė.

NAMAI ANT PARDAVIMO!
1 l**Cveninių liauja* uirdlni* na

mu*. i-ruirnto funitanirnta*. tilta* ir 
raita* vanduo, tuuudrnc*. Kana, kte- 
14* tuodu tr kttun Įtalooa. 3 metai 
kuli* Ataiylo*. r*ndn* nę*a ) malu* 
4464.0* Itaralduo* irt labai lenui pr»- 
kO umoo )m<A*t niki* Ilioo.oo 
llkuaiua po |?6 ) mėneal. I’aatahil
sinkite. prop*n* randa*! 4321 Arte- 
aian Avc.
First Nat. Realty Const. Co. 
840 W. 33 Str. Chicago, UI.

WAVKEGAN. ILL.

Didelis Susirinki mos.

I Lietuvos lėvynuiuiai, kurie ku-
, prato! reikalų gelbėti Lietuvę.
T et* • *- . V. ■»>

ACH unjuitij, v<*--

Hai bei draugai su ginklu kovu-
ja už tų pačių linesybę, ta» ro visus, kuriuos sužinojo, kad 
musų, amerikiečių, priadernfe 

a! y ra kovoti su* dųlieriaia, tie
kiant jiem* pogelbų.

piiidauM* prie komunistų-bol
ševikų. Suimtųjų tarpe duu- 

r> giimri* rusai ir visi neinlieėiai. 
•4uw4irji š»v* šahia pilH«čuu 

pasudiuti kalėjuanti.

Įvyks Nedėlioję 18 d., sau
sio 1920 m.. Liattivių svetai
nėje, Lincoln ir 9 gatvė 3 vai. 
nn vm»Hi XX7onV*nr<iti TI1 T♦tin. r- r—’T* ——-xw——. — c—••
ga linosa. Kolėktos taippat ne 
bus. . lia&dL.■

Kviečia vistų skaitlingai su
sirinkti. Komitetas.

(Apgarsinimas).

Paieškau darbo kaipo duo
Kuiiuichis imnltki. kud iMU- 

«ų kolonijos Ičvvuaimai riebu*
riatf-kiitinuiii- ir ne- tat

lllllIflIlHIIIIIHIIUIIIItlIUIIIHUIIlllllUIIIH 

VISŲ DIENRAŠČIO “DRAU
GO” SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Tėmykilė nštuankilikii^ai, kad 

l'.rJO lueUum Kkluidvrius su Lie
tuvio preridnita imvcikalų ir su 
Šventiem*, juu gatava*. Taipgi 
KM* il.'railošra ūiouiM*ii iiiaujpt 
unt 1920 metų p$p ruanc lu« gau* 
ta jniikiaUM kalrndoriu. taippat 
gulima ingyti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaip tai "Rimybc 
JUms“ /‘Pulkim ant balių“ 
"AuiulaM Sargas'' Dangaus 
Žvuigšdutė’’ ir IL

A, Stulgiiukaš, 
1817 South Union Avenue-j 
NiuniniMiiiiatiBiiiuuniUMHumiiuiii

Dr. 0. VATTUSH, 0. D.
UKTI VIS AKU. SPECIALISTAS 

■htlmcrln. v*«ų *Xl* 
Un.l l>>>* * a • , ■ a 
l>r'«a»*-.in.| a«iut4* 
ura* *,!,**, *v*t<v. 
lw. *rHxra<rT>»> *•■>- 
a a**u4*nC>«M

Ir maiarruam* la*r*Z«a . a.1* kreive* «*,* 
Mil.T»*lv. r«muat>o. ti-iikre, >K> todulan. 
lur«i»« rruu»**a kl.tr* I>«r**a>u>a au*. 
tuaiao** *l*UUa. A Klarai |«>t*ik*ual 
ęu. teu ir Utį nt*t**ra». 
1.11* nava. rvcrlMu* tr vaUlu* r tirai, r .u* ti.ra 
k>*lnai Vai*****- h* lt iki • vakar* Na- 
OMiaant* *u* lt Iki I »*L l»» IM* 

1553 W. 47th St. ix Ashland Av.
Irl.tara. Prvanr MM.

Ifctad. *33 Ko. Aj-lttand ĮUr. Oikagu.
Trinfona* Ha j nuirk e< 3544

DR. A. A. ROTH, 
luuut- gydytoja* ir cblrurga* 

Kpcrljaltala* Mote-rieiny, Tyrimų 
Vaikų tr ii*ų tlinniiakų ligų 

On*u. 33M Ko. HateteiJ Sj ctilt-opy 
IViMoniu Itevtrc M*3

VALANDAS: IU—ii ryto 3—3 pu 
pinų 7—4 ««k. Nuh-Aoml* 10—JI d.

H. G. CHRiSTOPHER
Franklin Anglai.

Tikri Poeuhontas kieti ang
lai, ISolvay Coke geri anglai 
visuomet, i’atumaviuuu ir 
Lygybė,

Ed. 186L'
L. Leindecker

€511 S. £.ir.gamon Si. Chicago. 
Telefonas Normai 829

o.------------------------------------------------------ 71
! VAKARINĖ MOKYKLA I
ų
I

11

——, ..... —

Mldis jmiicilėJio v»-t 
voL| 
kcl-i i

Angliškos Kalbos.

KiiuMN plai
kari, sausiu 19 d., 1920 m., b vaL 
Hus mokinamu pauedėlio ir ket- 
venr f*karai».

L. Nannontaitė.
«<M r«mrii Avy. t Jiintgn. 

Tt-tetatUM lloukinrd M33
____________________

Kazlus%25e2%2580%2594fj.il
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PRANEŠIMAS.

17 d.

18 i.

19

Ifi WEST SIDE

Pašautas policmonas Glaicovv. švarumuose.
ii-

J. R. M.

pirm

z. s.
Ifi BRIGHTON PARKO.

i 
I

išknl- 
svai-

Uždaroma daugelis buvusiu 
saliuną.

NUTARTA VFTKTI BEN- 
DRAI SU VYRIAU- 

SYBE.

NEPAVYKO APIPLĖŠTI 
BANKĄ.

ĖMĖ VEIKTI SVAIGALŲ 
PROHIBICIJA

l’ir- 
allh’.go jMilici'Uinns 
šitą plėšikai pnšo-

Chimgo A-sociation of Com- 
komitetii" 

buvusią saliuną. Ligšiol vakar turėjo susirinkimų Mor- 
nrs laukta ko- ri<on viešimi vj.

“RYTŲ PILIS" SCENOJE.

d..

išreiškė truški- 
šulyj visa l inų

Tai buvo karės

vielas. jungiančia" 
ir upy-

DIEVO APVEIZDOS PARAP. CHORO__ i 
Dainuos du Choru

htt Y n A Y ti t DARBININKAMS REIKA CHICAGOJE. I LINGĮ GERESNI NAMAI,

šeštadienis, sausis 
r. Antanas vien.
Sekmadienis, sausis 

šv. Priska. kank.
Pirmadienis, sausis 

šventoji Šeimyna.

šiandie ne tik (’liirngoj, 1m-1 
visoj šalyj ėmė veikti visati 
nn avašgoią jiroiiibicijn.

Ku šiandie visoj šidyj yra 
kokius-nors svai- 

s gaminti ir jmrdavinėti. 
svaigalus

uždrausta 
galįs
Taippat uždrausta 
vartoti viešose vietose.

Tai ne|m|irastns šalies 
mėginimą.-.

Kongresas 
mų pravesti 
proliibieiją. 
iin-iu. Tų savo troškimų pa
vedė aj»tarti atskirtum* vai- 
*fij0MI".

VaLtijų didžiuma sutiko su 
jirobihicijn. Ir šiandie ją jnu 
turima.

Priverstinoje svuignlų jiro- 
hibieijoje vienas daiktu- atro
do neteisinga--'. Privatiniuose 
namuose, namą savininkams, 
leista savo reiknlnins tureli 
svaigalų kiek jiatinkamn. jei 
tie svaigalai sukrauti 
šios dienos.

Turtingi žmoni'** tad 
no prisikrovė sandelius 
galų. Kai-kurivins gal užteks 
keliolikai metų. Kiti judik* 
dur ir savo vaikams. Taip pu- 
ilnrė mažuma žmonių.

(ii didžiuma, darbininkai, 
siandip neturi nei lašeliu. Nes 
neturėjo pinigą ir tinkamos 
rietu.;.

Bet reikia pasakyti, jog ši
tam atsitikimi- darbininkai y- 
rn laimingi^ni. Turčiai įiom- 
novoj gidė- niiodintie". Gi dar
bininkai visuomet turės sveikų 
kimų Ir n.^udruinstų protą.

Tad intarinmn net»«i-.jlw* iš- 
ei- iIuiIhi žmonių miudon. Ir 
tuo reikia tik pasidžiaugti.

Ernus veikti prnhi biri jai. I
Uliirjtgojc uždaroma tukstan- incrcc imliistrijalis 
eini 
jų, buvo atviri. r.......sH___ .....
kių nors .Gim inų. Buvo mn- ’ Kalbėjo ribmtrnpas 
notnn, knd prohibieijų sulai- tini) temoje “ 
kys kadir augfo'-iausias šalies j, * z 
teismo*. Ih-t visokie lukeriavi-' 
nuii nuėjo laukais.’

Bus dur visko, šalies vv 
rimisyliei |irisieis daug išsilč 
šuuti. kol žmonės ntjirns nue Imtų gerinusius 
svaigalų. Atsiras slaptų svai anierikonizmnn. 
f-.dą diihtiiMii. Bet praeis mo- Mįnjos perdaug susikimšusios, 
m, kiti inetni, žmones mi- i- 
pnts ir tuomet prnhibirija'* “Chicago išleidžia milijonus 
duos jau mišią. Neinu gaila paties miesto |iadailinimiii,'* 
išsilRcrrinią ir kitų pastangų. s*»kė ji>. “Bei mes nekmunei 

neturėsime gražaus miešto, 
jkaip ilgai leisime dideliam gy
ventojų nuošimčiui gyventi 
lušnėso. ftasibaisėtinuose ne- 

M i esto kokyls- 
'gulima jmžinti tik iš minių pa

inų naktį jH-nki jilėšikni j- gyvenimų sąlygų, bet ne iš 
"ikhmstė miestelio Steget mažumos žmonių, katrie gyvo- 
lainkon. (ieležinę šėpą mėgino n» ti*'*" hulvardai* jmrinkti- 
suskaldvti dinamitu. Dinniui- nuošė a|i:irtuin<*ntim*p.
lo ekspiimujn tii-mus jia/arli-į 
na kaimynus.

Pultasi j»rie bankus, 
miausin 
Glnsi-ow. 
vė.

Tuojau* susilM'.go būry.- ąy- 
v»ntojų. Prasidėjo šandytiuu. 
Plėšikui, prisidengdami šaudy
mui.". lie nieko vos siisjm jh pu- 
sprąsti jų laukinnčių nulotno- 
biliu.

Kiek painu1 us pagri1e»R pa 
kilo Chicago* policija.

R<*ikia pažymėti, jog jiikta- 
duriui gerai buvo >uj>lemivę 
užpuolimų. Pirm ineisinnt 
hankon, jie jierkirto visus te- 
lefonų 
iiiie-te’j su Chicago 
linkrinis.

ltoH*n-
Pagyvenitnai ir 

jų draugijinė reikšmė.’’
Ihiseutluil pasakė, jog darbi

ninkams yra reiknlinu? geresni 
mimai ir tinkami geresniam 
pragyvenimui uždarbiai. Tns 

jamkininms

Pradžia 8 v., vakare.

Nedelioj, Sausio-Jan. 18,1920
DIEVO APVEIZDOS PAKAP. SVET

Koncerte dalyvaus pagarsėjęs Aušros Varią Parapijos Choras garsaus muziko ir korn 
pozitoriaus p. A. Pociaus vedamas. Muzikos mylėtojai vietiniai ir apiclinkių neprivalo 
praleisti progos išgirsti nepaprastų chorų.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Ar. Knzimkre Akademija* 
Rėmėjų Drauguos susirinki- 
nuts ims sausio 18 d.. I92U m., 
Av. Karimiern Vienuolyne, 2 
vai. |H» Įlietų.

Viri skyriai malonėkite pri
siųsti delegates. nes yra daug 
dalykų svaratymui.

Valdyba.

Rytoj, t. y. sausio 18 <1. Auš
ros Vartų pa m ji. mokyklos 
mokiniai *uk»š gražų veikalų 
McComiicko duh Hali svotai 
nėje, \V«—t Kalėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Apart to bus 
dainų, monologų ir t. t.

Wesl Sides lietuviai netu
rėtų praleidi jmsitaikiurio* 
progos.

čiumi susirinkti. Vm daugi Sausio 13 d. Dovis Sųuarc 
svarbių reikalų,' ypač reikės parko svot. aimanų 1 kuojai lai- 
-mlaryti komitetų parduvinėji- Įkė atraitui} susi rinkimą. Susi- 

1 *■

Ifi NORTH SIDE.

Valdyba.

Ifi DIEVO APVEIZDOS PAR.
1 -

Liet Darbininkų Sąjungos 
25 kp.. įvyks mėtinis susirin
kimas nod., 18 d. sausio inčn., 
1920 nu 1 vai. po pietą, Dievo 
Apveizdos juirapijos mokyk
los kambaryje.

Kviečiu risi nariu* išskir
tu laiku atvykti minčiau 
suvirink mina, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Bus 
išduota raportai iš praeitų 
metų, ką esame nuveikę. At
eidami atsimokite ir naują 
smnanyiuų Ifthni darbininką 
organizacijos.

šiais metais turime jmsis- 
tengti stijiriau suorganizuoti, 
prigulėdami prie darbininkų 
Sąjungos. Kadangi mes esame 
darbininkai, tai musą prie- 
derme rūpintis savais reika
lais. M. Z.

Svarbus pranešimas.

; vPagyvenimų problema šian- 
idie labai svarbi. Ir šalis priva
lo kuovvikaius j>s*ckiningai 
rišti tų problemų. Svetimšalius 
mokinkime mes amerikonizmo 
pagerindami jiems pragyveni- 
mn. To negalima bus atlikti

Moterų Sąjungos 20 kp., iš 
Brigbton Parko, stato scenoje 
5-kią veiksmą’ dramų “Rytų 
Pilis.’’ Vnkariis Ims School 
Hall svetainėje nedėliojo, sau
sio 18 <1., š. m..

Ais veikalas yra dnr pirmų

'Nationnl Associntion of lb>- 
tail Clothirrs konferencijoje 
pndnryla rezoliucija • veikti 
h'iidrai su vyriausybe dnihu- 
žiu juijiiginimn klausime.

Bet apie drabužių |»aĮ>igi- 
nimą labai abejojama.

nugstsijų uždarbiais. Radikali" (’|ii<*ag*'je~*tatomas. to-
c.'-m.'ntas iMilsevikai nepaei- ,1,,^ jx. abejonėj visiem* Ims 
tui iš gerą mimų.

Gerbia savo nuozavybez.

“Jus nekuomet niekur nėra-Į 
šito tokių žmonių, katrie <>rgn-j 
nizuotusi -u tikslu naikinti su- j 
•.3 nuosavybes. Kuo daugiau 
m - šioj šalyj turėsime namų 
savhiinkų, tuo bus gerinu pa
čiai piliutyls-i.’’

('hiraguje gyvuoja ir veikia 
Cl-.icug » lluiising ass’n. šita 

(organizacija suorganisuota j>i- 
gini |MH'H|>inti įsigyti nuosavus 
miiniu darbininkams.

Ajiio tos orgnnizacijo" veiki
mų įlosimi Imi daugiausia |>a- 
šakojo.

risiu jmnintyti. O prie to, knip 
girdėti, sųjungintės, su jmgel- 
ba vyrių 36 kp. artistų, žudą 
puikiai sulošti. Nėra abejonės, 
kad mylintieji pamatyti gražus 
perstatymus nebus apvilti šiuo 
syk. \

Aktų tarjmoKO solo dainuos 
sąjungietės mergaitės, taij>-gi 
bus ir dėkleinacijų.

Po programų šokiai ląsis iki 
vėlumai.

Sųjungii tės! Paremkit sų- 
jungietes.

Draugijos Av. Antano iš 
Pfldvnu metini" susirinkimas 
įvyk* nedAlioję, sausio 18 die
noje, 1920 in„ 1 vai. įx> piety. 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, S. l’nion avė. ir 
18-tos gatvės, Chicago, III.

Nariui malonėkite atsilan
kyti. ne* yrn daug svarbių rei
kalų. Taipgi -nepuinirškit at
sivesti savo draugus įrašyti 
draugijom

Valdyba.

Ifi TOWN OF LAKE.

Katalikų Vienybės 5 sky
riau* extra susirinkimas įvyks 
nedėlioję, sausio 18 <1.. 4 vai. 
jio jiietų. Sverto Kryžiau* pa
rapijos salėje.

Viri draugijų delegatai 
teilcaitė* atsilankyti.

Valdyba.

Rytoj, t. V. snusio 18. IM’MftP 
“ sadUiiįįii-, vlvl-J*•-' L. iutuu.

to ajitarta daug kuopos reiks-'!mėją 43 sk. metinis susirinki- 
lų. , mus. Bus išduota nijx»ttns iš

Kiekvieną utarninkų, jx» su-; praeitų melų veikimo, 
sirinkimo, bus išpildyti pro
gramai.

Gerb. knn. N. Pukalnis, ąt*i- 
lankvdanias. duoda gražius jmj- 
tarimus, prižiūri kaip tėvas 
savo vaikus.

Viri alunmai esame laimi dė
kingi kun. Pakalniui už jo imi 
mokinimus.

Pu svarstymų eita prie žais
mių ir pasilinksminta.

Alumnietė.

Tie, kurie turi kvitavimo 
knyga*, meldžiu ninešli tnn 
suririnkhnan.

Susirinkimas bu* tuoj po 
sumos.

Pr. J. Paliulis, rašt.

Ifi TOWN OF LAKE.

Pranešimas.

Ifi BRIDGEPORTO.

Nedėlioj, sausio 11 dMi4 Kan
klių’’ choras, prie jiarapijos 
Av. Jurgio, turi*jo inetiiy susi- 
rinidmą. J vaidylių ateinam* 
tiems metams pateko sekantieji: 
nariai: pirmininkas, choro ve-į 
dėjos—B. Juiiušauskus, pinu.; 
jmjr.—J. Rninnnnnskn*, prot’. 
rašt.—M. L Gurinskaitė, fin. 
rast.—E. Jovaišai t ė. iždj—I. 
Haur.oriui> iždu gi*d:. Krik
ščiūną* ir N. Kulis, maršalka— 
J. Batibkus, koresji.—M- L- Gu- 
rinskaitė, knygą peržiūrėjimo 
komisija—A. Budri* hr A. Ja
linskas.

Nutarta surengti šeini i ui nį 
vakarėlį pagerbimui sugrįžusių 
kareivių. Apie patį vakarėlį 
bus pranešto vėlinu.

Koresp.

Altimną 1 kuojm laikys sa
vaitinį susirinkimą sausio 20 { 

’iL, 1920 m., Da\*u Sųunro Park 
■ salėje, 7:3(i vai. vnknre.

Viri alumnai atšilai įkyrite, 
|nes po susirinkimo Ims progra
mas.

Kviečia Valdyba.
—

Ifi T0WN OF LAKE

K

lE
Ti
r

šv. Cecilijos gi<*<i. draugija 
rengiasi prie “Lietuviško Vo- 
deviliaua.” kuria bu* vasario Ui
15 <1., 1920 m., Columbia svpt^ 
prie 48-tos irSo. I’tndhia gal.

< lerMatitl? ji! ur-pralei*kitu 
tos progos, nesigailėsit. Bus 
vienas iš puikinusių vaknrų.

Tat-gi atsilankykite. Žinote, 
kad Av. Cecilijos giedoriai su
rengdami vakarus, užganėdina 
žmones.

Alumnietė.

Iškilmingas

BALIUS!!
PARENGTAI

Draugystes Rožaocavos Panų ir Molerų

■x

NEDELIOJ, SAUSIO 1«» 1920
Šv. Jurgio Par. Salėj, 3Zro Piace ir Auburn Avė. 

Pradžia 6 vaL vakare įžanga 35c ypataiS. L 11. K. A. 85 kuopos ci
tra siuii rinki litas Ima nedėlinj 
sausio 18 d., 1920 m., 2 vai. po 
lūetų, Av. Kryžiaus jiarap. tuo- 
kyklos kamlmryj num. 1. Pra
šau visus narius atsilankyti.

Katalikų Vienybės skyriaus 
susirinkiiiui* įvyks nedelioj, 
sausio 18 d.. Iiažnytinėje sve
tainėje, 2-rą vai. po piltų. Vi
są draugijų, prisidėjusią priėjiu** yra svarbiu dalykas, 

i’ią. Verta tų parota pmnntyti.jKnt. Vienybė*, atstovai kvie-j M. šaučiuvenas, rašt.

Internntional amfiteatre. 42- 
ru ir Ihdsted gnt , pniriilėjo 
naminių paukščių paroda. Yra 
visokiausio* rųsivs jilunk*nno-

Suosi runai kviečiame visu* a t su lankyti aut Mo pui
kaus Imtinus, ne* ajmrt šokių dar lm* ir kitokių pamar- 
gininių. Taigi kaip jauni, taip ir seni ntiulankykite, 
o tikrai busite užganėdinti

Kviečia vi kum
KOMITETAS.

K»1 1
1 PI

5-iu Aktu Drama
STATO SCENOJE

Moterų Sąjungos 20 Kuop

Nedelioj, Sausio-Jan. 18d., 1920
SCHOOL HALL SVETAINĖJE

48ta ir Honore Gat., Ant Town of Lake
A* 9 Va

——x
Sis gražus veikalas, Rylą Pytis pirmą sykj Chicagoje bus statomas sceno

je. Todėl nepraleiskit progos jo nepamatę. Tikimės, kad alsilankusieji bus pilnai 
samdanti.

C!. 2'
a s,;. 20 kp.
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