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JUODI DEBESYS PAKILĘ 
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Pakrinka Augščiausioji
Talkininkų Taryba

TALKININKAI PASIUSIĄ 
~ KARIUOMENĘ KAU

KAZAN. I

KRINKA AUG8CIAUSI0JI 
TARYBA.

GAL IR LIETUVAI TEKS 
DALIS.
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Juodi Debesiai Užgulę j 
Centrale Eurooa

Tenai ir toliaus rytuose bus 
sulaikyti bolševikai.

Paryžius, sausio 21.- C*ia su 
aludėjiniu inkeriuojama* pa- 
Mkelbinui* uaujo ir di<|eliM 
reikšmė* talkininkų nu*prm-l 
dinm Rusijoj raikale.

Tuo tikslu talkininką prem- • 
. jerni turėjo konferencijų. Kon- j 
ferenriją, lie to, atliko ruarša-i

Italijos premjeras jau 
iškeliavo.

Washington

mu* |M4skn|i nu
pirkti maišiu Imdnujnnėioms 
EurujMije tanioms. 

Sumanyme ;
šelpimas tik Lenk i jo- ir kilu į 
centralinė* 

Dniuir i 
t'luimilor, 
reikalavo, 
skiriamos |«š<d|M>s hutų duo
damu Estonįjai. Latvijai, Lie
tuvai. AzeriMidjan ir Georgia. 

Visos šitol jnunoK rvspubli 
ko* reikalingi - pašelpos. 

Tad gal Jr Lietuvai tek* 
svaigalą |kokia nora dali* iš tu skiria 

mų pašeijmi milijoną.
Ta pašeijmi yrn št....... ........

už Išskirtu* pinigus superka
mas inai-tas- ir {msiunrininas 
paminėtam* iaiims. Tenai nutį
stas prieinnngii jmihluodanm- 
ir surinkti phtigni išnaujo su
grąžinami .Amerikai. Gi .. 
na-rikn, gavusi tuo* pinigus ir 
vėl gali už jcn= pariesti mai-

Atsi J vii* ginu advokutus 
Mori i.- Ililkpiil. Norėjo juos 

įffinįi ir New Yorko advokatų 
sąjungos |*nrinktas komitetu*, 

; kurio priešakyj stovi Imvę* 
-augšč-inu* injo teismo teinėjas 
llnglies. Bet legislaturos komi
tetu* nepriėmė advokatų su
jungia npginimo.

į llilkpiit, jmts uitrns sm-ijuli- 
sta. savo įžengiamoje kalboje 
persėjo legislnturn. Sakė. kn<1 

tui kame- kitų |mrtijų atstovui nl.ri- 
•saku priimti socijalistų parti- 
■ jn* išrinktus žmonių talsais at- 
p-tovns, tai raiškiu, kml Ivgtsla- 
įtura laužo konstitucijos teise* 
ir provokuoja žmonių minias.

i Pasodinėje gulį juikilti revoliu
cija. i

llill<|uit *h)č:
“Mes my-ibijume muili

nio. kuomet šiiindic puse pa
saulio kontroliuoja socijali- 
star’

i Europos tnutų. 
kongreso atstovas 
iš New Yorko? jmi- 

knd dali* iš to* Ungarijų laukia nau’ta 
teroras.

Ingiirijojt“ yru gerėlesni' 
stovis kaip Vokietijoj ir Aus
trijoj maisto ir kuro žvilgsėję < 
Bot šalis labui dnug kenu.s 
nuo vargo.

Tenai aiškiai prainnfoniut 
iiniija, radikalių gaivalų paki-

tais dienomis federaliai 
hitorijinini agentai čiu 
netikėtai ūžtelėjo prieš 
hnčius, saliunu* ir kita.* vietas
ir atrado visokiausią tose vie
šose vietose palaikomų «vni- 
galų vertė* ligi 10 milijoną 
dulicrių.

Pridiibicijinių agentų virši
ninkas Shcvlin tvirtina, jog 
tomis dienomis bu* (Midarytos 
nuodugniausios kratos visose 
inta narnose viešose vietose. 
Ne tik ntnisti svaigalai bus 
sukoOfiskuoti, bet
savininkai bus jMtmukti teis
man ir nubausti.

Ištraukta iš vandens svaigalai.

1 lisl^m* upėje Luve nūs 
kendęm vienas laivelis su 45,- 
f*M> galioną degtinės. Viena 
k onų am i ja *u savo pri e t nišo
mis laivelį iškėlė ant vandens 
paviršuu*. Tuč tuojau* alrira-

'■+—■ —■ ** ~- - - - - -J
rto uukviilejusiom* laiilums.

jtų svaigalų ne|m*iėmė į savo 
* priratiniss ssr:-.:-.

Paryžius, sausio 21«—Vakar 
augščiauskųi taryba patvarkė 
svarliesniuosiik raikulus ir pa
siskirstė.

Italijos pramjvras Nirti iške
liavo Ryman. Anglijo* premje
ras gal šiandie apleis Paryžių. 
Clrmenceati tuojau* rezignuos 
iš tarybos.

P© šito tais smdaryts nauja 
talkįnuikų. tai j i ui iš ambasa
dorių, ar kitų diplomatų.

•/ '

TURĖS PAKRIKTI AUC- 
ftčIAUBIOJI TARYBA.

in- Foch. ndmrmtnb Reaftv 
maršalus Wilson su savo pnly. 
dorai*.

- Ldaktuta Huz:
joa, sakoma, buvus tik maža 
dalis ta naujos politiko*, ko.

Jtta lolesniai- prūdhtikyrių tai- • 
kininkai rusų Imlševikų žvilg- 
rtiin. Patsai politikos branduo
ly*. su k omu, busiąs paskelbtas 
šiandie, nr rytoj.

Bus pasiųsta kariuomenė.

Nora talkininkų žygini dnr 
mainomi, tečiaun iš paaitikimą 
versmių tenka patirti, knd , 
Kaukazan ir į artiinuoriua lty- 
tii8 busianti finsiųsta karino- 
menė. Tom kariuomenės burių • 
ligi poros šimtų tūkstančių.

Dali* tos karivomenė* ap- i
-uuguMinnti Kaukazą, knd per Itjos premjeras Nitti iškėliau 
ten toliaus nepraleisti bolšovi- 
ką. Kita dalia užimsiunti pozi
cija* toliau^ rylbMe *u tiksiu 
sulaikyti l>olševikuM nuo brio- 
vtnuy-i ant Indijos.

Suprantama, didžiuma toa

i

Tas įvykt, kuomet išeis 
Clcmenceau.

do feRemlinj agentai ir degti- 
Inę sukonfiskavn.

Kelta įnirk ules iš ujm*m iš- 
] vilko pilicija.

Paryžius, rau>io 20. — Šian
die angščiausių talkininkų ta
ryba nudaro try. žnmtta, Ang
lijo*, PranmnjiM ir Italijos 
premjerai.

Bet ClenicJiri nu šiandie jau 
nėra Prancūzijos premjero*. Tr 
kaipo privatini* žmogus jis tu
rės pasitraukti iš nugiZiausio- 
taryhos. Jam pasitraukus. ta
ryba turi* pairti. Nes Anglijos 
premjeras IJoyd George ir i ta

is
namo.

Veiks ambasadoriai.* •
Visokie surišti mu taika no- 

f m baigti svarstyti klausinmi ir 
reikalai, sakoma, busią pave
rti čia paminėtą šalių ambn-

Į Vienoje prieplaukoje konfis
kuota 15,000 skrynelių «m toi- 
tęliaia <|egrinė& Kitur konfis
kuotu dar daugiau.

Sukonfiskuoti svaigalai su
gabenti j vyrmnsyliės 
liu*. kuriuos saugojo 
sargybų.

Valomi saliunai.

Federaliai ugentui 
visus buvusius raliuuu* 
mieste ir paėmė viau« 
tu* svaigalus.

Kiti ligoniai padarė krata 
privutiniuose naudeliuose, Ir 
»š ten paimta svaigalų, pri
gulinčią privatiniams žmo
nėms. katrie pirm sausio 16 d.

sumie
šti pri

apėjo 
visam 
nt ran

Agentai, to tu, geležinkelių 
rtutyne peržiūrinėja pririun- 
čisnrnR 1? iš-’tunčiainiis siunti
nius, kuriuose guli Imt siun
čiami svaigalai.

Žodžiu tariant, prasidėjo at
kakliausiu kova prieš svaiga
lus. Norima padaryti taip, 
kad nei Inridio svaigalų nie
kur neliktą.

Ik* agentą prieš svaigu lūs 
dar smarkiai darbuojasi ir ki
to* privatinė* proliibicijinė* 
organizacijos.

Nepigiai atsieis palaikyti) 
prohibicijų. Vyriausybei rei-;; 
kė» visuomet visuose mies
tuose ir miesteliuose užlaikv-į 
ti skaitlingiu buriu* agentų, i

LEIDŽIA AIRIAMS PAR

K DAVINĖTI PASKO
LOS BONDSUS.

Albany, N. Y., sausio 21 —
N«w ^ork legislntura padaretatančiai dnrbininkų netenka 
rezoliucijų, kuriųju indonmo <jHr|K). Netekusieji durim padi- 

|m*kolo« jįnn |MN|nrhįy eiles, katrie rei 
respublikos VM||nljn nuilsto iš viešųjų vir

kur nelra.tf sulaukia reikalingo* i 
juigolliOK, už pusantrų mėnorio 
Austriją patik* hnnknitijinuuy i 

Žymi didžiuma darbininkų 
bolševikėja. Reikalauja ntnmi- | 
Ih>* vyriuu*y1i»*je. Nori turėt:

Berlynas, sausio 21. — Cen- sovietų valdžių, 
tralinės Europos pn.-iiuikymo. 
problema šiandie kur-ka* dide
snė ir Inbjuus suu-tln. kaip, 
kuomet nėra pirmiau. Žinovai 
neatnuiinomai tvirtinu, jog už; 
kelių savaičių, o gnl už vieno, 
kito mėnesio eontralinė Euro-' 
jui neatlaikys spaudžiamo jų( 
vargo ir turas sukniubti. Jnu ■ 
šiandie yru ginui aišku, kad1
praniatomi nauji sukilimai Vo- limas, ty. naujas šalyje t*ro- 
k i et i jo j. Austrijoj, Fuga rijoj, ras. 
lu-nkiinj. >> gul d«r ir kitose 
šalyse.

Vokietijoje stovis.

Per praėjusias šešia- savai
tes studijuojant centrnlinėse 
Europos šnlv.so stovį štai kokio; 
faktai susekta:

Vokietija stovi ant bankru- 
tijimo kranto. Daug kenčia; 
nuo stokos mnisto ir anglių. ( 
Stovis kasdien labjnti* blogėja.

Vokietijos skaitlingose di- 
dŽiulės<> industrijose ku pf6r- ' 
ilnkcija nei kiek nepasirtumia- 
iiih pirmyn. Kas savaitė tuk-

l%- kitko 1’ngarijn turi inhrii 
karėta ginčus šit Cekija-Slovn- 
kiju dėl rūbelių. Neaulikimai 
didėja. l . ,-i

Lenkijai grūmoja bolie- 
vikumas.

Daugelis sųprotauja, jog 
tankijai grūmoja nišų toilševi- 
kui, katrie, girdi.

Uriuo,,^. I>u«i, Aplijo.. TOll,riMK. T„,|

. ... * sudaryt tarybų.Anghja tai arm.jar prirta- XnnjftM p^,,^ prviuje- j
rysianti ginklų ir reikalingo*

SkarAs medžiagos.
"ekomn, ir sn- i Kuomet jis upe i pažiūriu* su vi- 

glų knrėa laivai ritinei ūmi j j 
Juodąsias jure*. X • ■ *

*4^' ■ Bendra* veikimo*.

C’ Itaimdo, jog ‘ talkininkai
prieš bolševikus veikia ben- 

i <|rui. Ir nemano jų jmlinosuoti 
tn užburto rato, if <utemri-

ZUotu* BlirijoM.
Nors blokada prekybai P»-j pradėtu*’d^bm."

ulbi........  ....•

ras MilJernnd. Mokoma, nenpai- 
imžinę* ta taiko* kianrinuih.

jsn Moviu, rakome. tuomet ir 
vėl visų trijų Milių premjerai 

į susieisią konferencijosim rišti 
Į*VMrbrMiiuoMiiis Įdomumu.-.

I
Clemenceau turį® palaukti.

Pranešama, jog buvęs pre:n- 
jwn« Clemenerou per krtta 
diena* neapleisiu* aturščicu- 
.ido» tarybos. Reikis įmigti1

>
PaiklnttniH.'bet norima jno« ap

> juost i stiprid tvora, tnip kad 
jie negulėtą išeiti iš Rurijos ir

jama pardavinėti 
bondsiis Airijos 
reikale.

Rezoliucijų buvo padavę* ėių visuose didesniuose 
atstotus Flvnn, drmukrnta, iš tuose.
New Yorko.

Du plėšiku užpuolė 
Statė* Bond Co. ofisų 
Vert Mndison gHl.

Paimtu $350 pinigais ir 
$150 Inisvė* bendrais.

šalį.
Bet nišą bolševikai tvirtina, -t 

skaitlingose di- IM.ve4jrtą prieš įlenki-
jų. Jei butų norėję, suko jie. 
Is-nkijų užpulti, senai hutų tų 
ptditra.

Teeinu* to nedarų Ir n<«dii- 
rysią. Rusą bolševikai įsitiki
nę. jog Is-nkijn pati ravnind 
juivirsianti bolševikiška šalis. 
Nes lenkuose bolšrvikizmaa 
bujojjp.

Tik vienas vargas ir kapai.

Toksai šiandie stovis centra- 
linčj Europoj. Jis lemia žmo-' 
nijai tik vienų vargą, ligų* ir 
IMigaliaus mirtį.

Kas čia guli tuos vartrtts 
prašalinti. Guli tai jiadaryti 
liendras ir olivinus pasaulio |ia- 
siduriHiviinu*. —«* ’

Bet Milą* ir turį šilumą žmo- 
m- nejaučia kitų baisau* var
go. Stipresnės šalys rūpinasi 
tik savaisiais reikalais.

Buvusioji karė vi*ų Europą 
nuklojo kapais. Art i m ištisieji 
mėne*iai lutgumins dauginu 
milijonų kapų. <«-ntraliBę Ett- 
rujuj laukia vitrgn« ir kupHi.

tuvių, šiandie plačiai leikian- 
mirs-

Vokietijai trūksta tinkamų 
violų, ty. apsukrių vyrų, suge- 

l nitai Imnėių drąsini * statyti petį 
177 prieš kiekvieną iipsireiškiuutį 

šalini ir tautui fiavojų.
Kol-kn* šiandieninė vokiečių 

vyriausybė sii kuriuometiė^ pa
gelta vargais-nuguluh palaiko* 
tvarkų. Bet vargini tnip ilgui j 
bus.

Austrijoje badas.

flinndi? Austrija jnu badau
ja ir šųla. Auntrijo* gyvento- 
jiims, ty. tauto* gyvybei grū
moja mirtis truk-tiint maisto 
ir kuro.

Finansinis Austrijoje stovis 
vra kuoblogiuusta. Jei iš nie-

tasai nauja* įstatymas būtinai 
reikalingus pusiekti visu- 
tuo*, katrie suokalliiauju pa
vartoti prievartą prieš šnlh“ 
vyriniieyls;.

Gomprrr j ta: ju*
gyvuoju bnu-iuinis kodeksas 
ir rituoja to kodekso vieną 
skyrių. J'nguliaiis klausiu:

“Jei rrvoliurija ]mkrliaum. 
tai kodėl Trisdaryiitės depar
tamentas ne|mvartoja prieš 

|mu bilius ’ įmpalieriųs Iniavn'knltininkii* to kodekso *ky- 
jis atkreipta* rišu*!” 

revoliurijonierius, 
perx paskelbė, jog Federacija i bolševiko*, anarchistu* ir jų j 
pu vartos visas jai pnei ruimas įpropagnądą. 
priemone*, kad nepraleisti to* Bet fakte, turai tolins galės! 
biriau.*, kad tasai toliu* Deliu- įverti autokratinę cenzūrų vi-j

*ai amerikoniškai spaudai. Jis, 
du gali** pragaišinti laisvą žodį 

Hr laisvus žmonių si
raus / *r

Guuų»ers sako, jog tarai bi-į 
liūs yrn virai t__________

DARBO FEDERACIJA PA-Jojų didžiumų jmtirlų, kų tu 
KELIA KOVĄ PRIEŠ *ai tolius tikrai reiškiu. kok«| 

MAISTINĮ BILIŲ. .ji* yru pavojingas piliečių 
------------ i laisvei, tuomet visoje Salyje 

Visų spaudų gali paliesti auto pakiltų neišpasakyta trukš 
kratinė c-enzura. sako Imtu.

' | tn tolinus turinį įsigilins
ididžiuma kongreau narių ir 

—-’jir pamatys aname batany-1 
JJenata jnu pravedė, taip va-. ta. kokias norima uttrankiij 
Hmimią “prieŠmaištinj lolių”. nnt šalies. 
Bilius paduota* aptnrti že- 
mesniųjam kongresu butui.

Anų dienų Amerikos Darbo įžodžio. Girdi. 
Fvderuc’JjoA piezidcuta <ium-|tjk prieš

Gompers.

Washington. aausio 21.

tų padaryta* 
Ptakribta 

daiktu: prieš

jatatymu.-’ 
kCT« prieš 
Strrlingo prirŠ- 

i ItomiuLuna LnvaMH'cau uoli maiši i tų iiihų ir pneš Graha- 
y m baigt i rišti Fiuino k la tikimų, mo priemonę. Pastaroji jredn- 
Tui svarbus daiktas. Prisieinu ryta pagal grneralio prokuro- 
HCaHW*uL>.rA-<~♦" •• -j

Ir ta reikš ne kitką, kaip 
įtik naują karę su įsigalėjusiais 

Mdšėvlkni- flirtu kartu artr- 
tlN>*e

omuos. ;n> sugėdiją.
Pagalia u s Clemenmati pn Prrzidelita (iouipera abudu 

lauks ir Olandijos vyriaiinyta.nuht -uHeja krurnn |r sako, 
akymo buvusio voke* i n jog toksai pravesta* tiiliu* 

kaizerio reikale. Tnlkimnkn bu* priešingas šalies konstitu- 
vaniu Cletnenceau ym pairi- rijai, nes jis išplėš nno Ainc- 

ics iai- 
Tad jam Ims duota ij atsaky-tapų vyriausybės gvarantijas.

■■ ---------------------- varau virmencrau yra parai--rijai, ne* jis i«pic* nuo
6 ŽUVO, 6 SUŽEISTA kala vęs išduota buyusj kaisari. įfiĄoe unanią primupijai

. ; Siuds.-2L
» Rdart Torio A Son dirbta-

Plačiai skelhianui. jog tn-|

4
J

i

nenutiks, arba paskirtu laikn 
nodnnu nt-akyino. tuomet Adri 
jatikos klnusiiuns bus ii 

Jugoslavijai duota ketunos sulig padarytos santarvės 
dienos . džioje karė* Anglijos ir P;«io-

i elizijos mu Italija.
Reiškia, prezidento Wilsonu 

raiknlavimni bus pilnai ntme- t
*ti. ne* Italijai turės tekti 
Fiuuir, .

IR VĖL FIUME KLAU
SIMAS. I 

šri-ta j 
>> pra- i

1

I 
Atkreiptas prieš darbininkus.

Priešinaištinis toliu*. pareiš- 
kia Gompers, ne tik gal* an-! 
lokruįmini suvaržyti zod| u, 
spaudų, Iwt jie dnr gali pasiek-i 
ti ir privatiniu* laiškus. Jis

•u vai 
ninku streikus. Nes jnu ir

Paryžius, -uusio 2!. - Aug- 
ščinusioji talkininkų taryba su-, 
vo nusprendimų Adrijutikos 

rivti darbi-’r 
Nes jau ir klaiismie imiavė Jugoslavijos 

, ............... ši’undie darbininkė priešiniu !yT““*'’’*1 ir ’M,n‘5;
nereikalinga*, kai plačiai šaukia, jog plieno Galavo j keturias dienia* 

dirbtuvėse ir ang^ekas^ią!,CB”^,n,, aT***ymĄ 
streikai tavy sukelti su tiksluį Kaip žinoma, talkininkai; 
sugriauti šalta vyriausybę, ibiumr palieka tautų *ųjungai 
h Anot t 
tini* liiliirf yra tabjausini at- umtijo? pakraščiais duodamos 
kreipta* prieš unija* Ir prieš kitos svarbioj kone<»rijos. 
viMK tiarbininkua. Jngorinvija tokiam pasėdy

----------------------— |)M& prieįtaai. Gi talkininkui

žmrifių Miiririnki-'CTiU pilusi
I

Ne* jau šiandie gyvuojantieji 
įstatymai užtektinai suvaržo 
piliečiu*.

Dvi trečdaly* to tolinus. sa
iko Gompers, yra autokrati- 
’nė*, imperijalirtfo*- ir nes 
j mertkotuMEM. 3* i

i šalta vyriausybę, iriumr pančiui minų ^jungai, 
tloinpcrao, priešmaiš- Vietoje to mirrtu Italijai Dai-' 

i

I« T0WN OF LAKE.

Kataliką Vienybės 5 sky
riau* eztra susirinkimas yriį 
šaukiamas šiandie, sausio 21 ’fr 
d.. 7 vai. vakare, flv. Kryžiau* 
l»arap. salėje. Šio skyriaus at
stovai susirinkite. Valdybe..

SAUSIO 21 1920 M
sesule wasn , sausio 21.—įrtovi n rot maino mai Ir reika- 

iSFetsdarystes departamento «. lauja nuo Jugoslavita nluti. 
.grotai čia suareštavo1700 ra-į no žodžio.

šia.Jg? " Bilius yra autokratinis.

IITZ ZAmS Tauts.1 Gonipcrs *avo 
ŽENKLELIU8 WJK), trako, kad jri Ame

tolu prokuiora* l‘al- 
toft paremia ta bilių. Sako,

■.»; r* ' * * 
f’hi.svn — fliondi* 

----- -  oras ir kalta; rytoj gali 
Ir jri Jugnetavijii gnuumn dar šalčiau.
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UEn-Tiv KM-AUKc oaantMra 
■ “DRAUGAS”

Uaa kjudlrti* U*krrui nctlėMlcaln*.
ntEMVMKRATO* KABIA: 

CHICAOOJ IR VlSlENTJEi 
Metami ............ .. ... ...............
Pum-1 Metų ......................

BVV, VAIAT.
JftjSMna ««•••• ...••••••• 
Puort Metę .........................

Pranuturnita n.ok**1 lik*Ino. Lai
ka* »kalto«i nuo u 1*1 raly m o dieno* ne 
nuo Nauji) Matu Norint permainyti 
oSraa* vtasdn reikia pri»lų«U Ir mba* 
eSrema. PlnlgAl certauata «y*U llper- 
kant kronoje ar tvprooe “Monny Or- 
Sa. ' arba įdedant pinlcu* I rr<l»- 
truc'.u Ui*k*.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, III.

*e-W*nVr «1t«

Dėl Finansinės 
Misijos.

DRAUGAS
*

Trečiadienis, sausis 21 I92<»=.
paskaitė! tiesa. J no daugiau to* 
kių melagysčių prisiakaitai ir 
juo labiau į jas itiki, tun la
biau grimzti 1 tamsy!*-*, atsi
trauki nao tiesos, nuo tikėjimu.

Kjtasis. ntsiftpysęs tvirtina, 
aakydauMis: “Nors ir skaitau 
«oeijali*tų ar laisvamanių laik- 
rnščius. Imt aš jii*nn< netikiu, 
drito jie negali nitui pakenkti, 
aš tikėjimo neats i žadėjau ir 
neataižadčriu. ’’

Tok* žmogus nei lunnyte ne
mano. knip klaidinga y ru ta jo 
nuomonė.

Mokėki yrn prirodyta, kad 
|M*rriuutytosios klaidos ar nir- 
lagystė* nedingsta. Joa renkas 

'riėĮP. BMAlUĄik ti4AUH(k.iU>.b 
vandens lašelini į pn^lėtųjį į m* 
palašo kibirų. \'um!i*iui lašeliai 
lenkas kibire prie kiti kito ir, 
ilgai varvėdami, pripildo ]>i)nų 
kibirų.

Tni pi uit ir anos persknityio-1 
sios netiesus renkas žmogau* 
mintyje prie kita kitos, kol ga 
lop nepripildn žmogaus mintį. 
Kaip kibirui privarvėjus van
duo pradeda bėgti per viršų. 
iaip]Nit ir. netiesai persėdos 
protų, ji ima viršų, žmogus at
sitraukia nuo tiesos, nuu tikė
jimo ir tampa bedieviu.

Tų patį parodo ir gyviuii- 
tmis’. IHnčiau ajisidairę, piumi- 
tysiini- šimtus ir lukstnnčius 
tokių, kurie seniau buvo gerais 
katalikais, o dabar jau yra at
virais bedieviais. Kaip tai at
sitiko f

Per savo nesupratimų, ar 
|M*r kieno įkalliėjHiių jie pradė
jo skaityti laisvamanių ar sūri 
jalirių Tišfui*. Pradžioj.’ jiel 

1 netikėdavo į tuos prarimany- 
|iuus, melagystes, bjaurėdavos 
užpaMinėjinmi* ant Ražnv- 
čios, liet ilgainiui jie apsiprato 
su tais šineižiinai*. ėmė po Iru- 
pu/inkų tikėti tiems prasima
nymam* ir galop visai įtikėjo j 
eorijnlibtų bei laisvamanių

Fnhrikaitto ksinnn ant 1!Č?U garinių dalykų haisiui 
’talrHn «m>e Fm-ūa/* ««n «*e«4re r»rč*ft «««**>!■ 

‘M «I$4U4». . > -u
Kadangi me* norime sutvarkyti savo niurką ir. 

kaino* m«9 *um<ritn<>mr ant Uty pečių ir pa
dėjome jum ant išpardavimo ant lengvų išraokeačių 
taip kad jie greitai parriduon.

Jei m tau iii kalingai'Pečiu* ar kitaa^Gariniii Daly
kas įjinct pri dubai-; akirtujnas tarpe nautažtų 1919 
kairi j ir dabarthiit| 1920 kainų bus užtektinai dide
li* kad tikrai uthitermtiM kirkvjMia. Sampclias fi- 
tų Pečių. Vimdomi šildytųjų. Kambarių Aildytojų 
ir Plaonanų Mašinų gulima matyti musų Didžiajam ( 
utine Ir vuniuee Branrh Krauluvriv.

Brunch Krautuves;
irnrr muk 

UcM Mam-cni Mr.
Kooeetvlt 11*1. 

MUaaukce Are,

teisėjai, literatai ir ypatus iš 
prakilniausios Kostono drau
gijos.

"D—kas" kaltina N. L. D. 
K—tų ir dėlto, kad misija j 
M on t tilo nuvažiavo ne trau
kiniu, bet automubiliuuii k 
tieriog prie salės. Bet juk mi* 
rija nuvažiavo Liet Prekyb. 
B-vės automobili u je, aut ku
rio viršininku buvo p. Boina- 
uus pasivadinęs misijos " ad
jutantu." Tat tik jis, o nė 
kas kitas kaltas dėl nepain- 
furmaviino kaip važiuoti ir 
jiada važiuoti. Tik jis su p. 
Ahračinsku iš Montvilos te
žinojo h pie laukimų aut sto- 
tMjh.

Nėra abejonės, kad Bostono 
lietuviai pjaujasi tarp savęs, 
kaip piktu* katės, ir kad dėlto 
finansiniai Uetuvo* reikalai 
kenčia. Bepig butų, jei tik vie
name Bostono ar Montrllo mus 
vargintų noras veikiai prigauti 
kitus negu Lietuvai patarnauti. 
Bet tas pats yra visur.

Atai ir Chicagoje žingsnio 
negali žengti |M*r melų, apgau
les ir siiktyL**. Štai ir Cliica- 
gojo Katalikų Vienybė* atsto
vai sutarė su tautininkų libe
ralų atstovais sūdanti ccntrn- 
lį Bonų pardavinėjimo komite
tų bendrų iš 10 žmonių, o vieti
nes stotis kurti pakraipoms 
skyrium. Nei trys dienos pilnai 
neišėjo, vienas lils-ralas ir at
slimpino į vienos katalikų sto
ties sūri rinkimų, kml padarytų 
nelaip kaip buvo sutarta.

Apleistasis Svarbus Reikalas.
Pirmą Kartą Istorijoje

The Peopleit (»n* Light ėi Voke Vmnpnny rialo 
mh*o kustmnierianMi Ruusiu Išvalymu 

Išparilaviiun.

Paraėe kun. Antanas Maliauskia, 
Sodjoiogijos Daktaras.

Iš to aišku, kad privi lainvA- 
manių bui MK'ijaiirių rnšinn tu- 
ri kovoti kiekvienas tėvynaium. 
kuriam rupi kad musų tauta 
nepratirtų. kiokvienas katali
ką.**. kuris brangina tikėjimų ir 
dorų, u y patingai kunigas, kurs 
yra oficijalin tikėjimo ir doros 
jilntintojas Ijei apgničjas.

Priemonės kovai.
Kaip reikia |«4M*kiiiingHi ko- 

voti su IntsvanuMiiju ir surija-

Daug yra toje kovoje prie- 
nmiiių. liet Imkrašėio straip
snyje jų visų įienurodysi ir ne 
išgvildensi. Tatai paminėsiu 
bent vienų kitų svarlieįuif ir la
binu prieinamų.

Auklėjimas.
ai Pirmoji priųrnoia* yra tin

kamo* vaikų inokiniuuiM Ind 
auklėjime*.

Vaiku* niukinant reikia jų ti- 
kėjiinų ] m remti im* vien jaus
mais, kurie iunim». knip vėjai 
|Wusarį, bet ir protu, kurs yra 
daug ])AMtoveMiii& Ir vaikas, ir 
suaugę* turi tikėti ne vien dėl
to, knd taip jam pasakytu, bot 
it žinoti, kaip (ų savu tikėjimų 
pamatuoti, L y. delko jis tiki.

Vaikus įtuklėjnnt. nuo put 
mažo, reikia jo«>s įtikrinti. 
kad tikėjimai yra būtinai rei
kalingus išganymui, knd socija- 
listiškų ar laisvamaniškų raštų 
skaitymas stačiai veda prie tm- 
StOjHIH* tiKvjinMa *k»rus ii- ga
lop į milžiną pražuvimų.

Rlėdie- pModyma*
Iii Antroji prlrimmr vra Iš 

aiškinimas, kaip blogu dalyku 
vrn skaityti lainvainnnių nr šo
ri jnlistų raštus.- Ta priemonė 
daugelio arba visai nevartoja-

Kam tino lietuvių gyvenimų, 
tas neabejoja apie lietuvių ka
talikų ir jų kunigų imsišvriiti- 
mų. Ar prie aukų, ar prie vi. 
suoineniško <iarho jie yra pir
mieji. Bet yrn viena srytis, 
sryti* labai svarbi, j kurių dau
gelis ir pačių kunigų tinkamai 
neatkreipia aavo atydo*.

tšituo raktu norėčiau atkrvi|e 
ti jų atydų j tų apleistųjų srj- 
tį, nei vieno ncužgnudainas, 
nei vieno omenyje neturėda
ma*.

Katalikai duoda jiegu savo 
priešams

Gazo
Kambariu Pečiai 
Vandens Pečiai 
Plaunamos

iYni faktas, kad Amerikos 
lietuvių visuomenėje užsilaiko 
ir pagalimu platinasi socijalis- 
tų Imu laisvamanių laikraščiai. 
Tie laikraščiai užsilaiko ir pla
tina* ne vien su savųjų, liet ir 
su katalikų jtagelba. Jei katu 
likai tų laikraščių nepirktų ir 
neskaitytų, jų leidėjai netrukus 
turėtų uždaryti savo redakci
jas.

Kaip tai yra. kad katalikai 
IMilniko ir muia katuli kyšti** Į 
griovėjus f Tas klausimas ineina 
į galvų daugeliai ir kunigu ir 
šiaip jau katalikų. Kad jj išri 
sus. surandama įvairių pašali
nių priežasčių, bet vienius, pa
čio* svarbiausios, jiapruatai 
nematoma. ne* ji yra tampriai 
surišta su musų pačių kaičia.

Aprižiuivjy, paitiaiysiniv, 
kad musų tarjie yra ir ištiku
sių kareivių kovoje prieš 1)0*4- 
platinantį liodievystės ir soci- 
jalizuH* potvinį. Iš tų netikti 
šiųjų kareivių vieni visai prieš 
lai<vamanijų ir surija lisnią ne
kovoja. kiti kovoja vos gyvi, 
kiti nor* ir uoliai inms darlm. 
tirt veikia netikusiu budu.

Laisvamaniškų raitų kenk 
smingumas.

Nenutilau, kad besusirastų 
lietu vienas, kurs dar abejotų, 
apie lnisvnmaiiiškų nr aorijali- 
stiškų raštų skaitymo prpgaiš- 
tingunių. Gyvais atsitikimais 
kasdien gyveninuta skelbia, knd 
laisvamaniškų ir sovijalisliškų 
raštų skaitymas stačiai ve<la 
žmones į hedievvRtę. o bedievy- 
str atidaro duris j ištvirkimų, 
ištvirkimiis-gi noižvengtinai 
gamina supuvimą pagalinus ir 
tautystės krytyje.

Tntai. juo (įauginu žmonių 
skaito sorijaliatų n r laitcvanin- 
nių rašius, tuo labinti plečias 
bedievystos ir ištvirkimo tva
nus. tuo greičiau tauta (mimika 
| «i|wivm»<» noringuos. iš iais- 
vninahiškų ir norijnlbdinkų raš
tų sklysta tuntų gralio tvaikus.

SU. 3143
I7U»
1411
33B4 U . Twr«t) -sUOt Mr. 
>«53 W<-m MuHmm Str.

SIDE
MO In tag Purk BH.t

Mr.
Dėl btrnije-nio tilpucio “l)nr- 

bininki*’’ N. 3 upie Finam*inės 
Misijų- neniiėjimų į Sliavinut 
Runku direktorių surinkimų 
ir dėl neatvažiavunų į Monte- 
llo paskirtu laiku iš Nuterio- 
tos Lietuvo* Drg Komiteto ga- 
vuinv laiškų ir *]>ausdintų 
polemikos atraipnų, kuriame 
pavartota aštrių žodžių prieš 

? “Darbininkų”. Mes neturime 
nei noro nri reikalo kišti* i tų 
polemikų, todėl perepnuhdina- 
me tik tų atnMp*nio dalį, kuri 
paliečia visai Lietuvai rupin- 

’ črus incidentus. c
L^.1 •

Apie pasimatymų mi JSIihw 
mut” banko direktoriai* 
•‘Tbirbinijikas” skelbia Imk 
Biirija pietavusi pas “vienų 
nuteriotų draugą” ir pavė
lavę į banką.

Faktiškai misija valgė 
pietų.*- pa* N. L. D. K-tu pir
mininką S. Ivnškevvėių. 
kur buvo Dr. J ūkimu vyčius, 
kump. Petrauskas i>- dau
giau k-lo narių ir *večių, o 
po piet m’rija nuvyko į 
TUlduinut banką ir matėsi 
>u visais direktoriais, su 
kurini* Imvo susitarta ma
tyt ie.-.
Gaila, kad šitas užreiškimui* 

yra dviem žodžiais jier truni- 
pa«. Jame nėra juisakytii. jog 
Misija mi direktoriais matėri 
sutartu laiku Amerikoje ir 
šiaip riviligiiotiina* jmsniilyjt* 
transai;rijos pasekmė piiklnn- 

E jui nn,’ pribuvimo sutartu lai
ku.

Apie parivėlinimų į Montvi
lų Nntcriotos Lietuvos Drg
Komiteto* rašo:

F. Faktiškai tie “tulos rųšies 
i žmonės” buvo susirinkę* j in
į teligentiškinu-iii amerikonų
’ r*ntidenrijn niilijoni*r«’*« Mis*
t, . Ro*a Dcsti’r nanų* 400 Ba- 

eon str. Borion. kur apari 
Lietuvos ^tisiją iržkvicttlsioF 
ir sykiu dalyvavusio* to na
mo aaviuinM * įlalyvnvo N. 

f L. D. K-to pirm. Ivočkevy- 
,i rius, sek r. K. Norkus. adx.

Bagočius, štnd Donhin. np 
tickorius HidlnuskiL*. presus ir plataus išdėstymo darbinht- 
komisijo* naryR V. J. Jan- kų jmžiurų. Naujasis sekreto 
kanrien* ir kiti lietuviai, rin* eina į jiažint) su tais Įnik- 

tuščiais, kurio nėra darbinin
kų orgunisacijų pinigai* lei- 
daranti, bet tų i'mrbtJuukų rei
kalus brangina lahiatuia> ir 
nuoširdžiai. Galima tikėtis, 
kad t n naujojo aekretoriau# 
metodą |«xdarys žymios uau-

. *

Plieno Streikas
Jau senai pranešėme, kud 

visatinis plieno streikus, ku
ri,. buvo prasidėję* 22 Rugsė
jo, užsibaigė 8 sausio. To 
stnuko laiku darbininkai pi 
indė daug sutarties ir pusi- 
šventimo. Prieš juos stovėjo 
daug ir didelių klinčių, kurių 
jie nenusigando. ltahur laika.* 
juižinrėti. koki liks vaisiui iš 
tn» ditlžios nekruvinos kovus 
tarp or 
kų ir nrinnizuotų fabrikantų.

Pirmoji nniaia yrn ta, knd 
visa Suvienytų Valstijų tnutn 
išgirdo plieno dnrhininkų nu
siskundimus. Apie jų reikalus 
ir teise:, buvo kailio* surinki
muose, buvo daug kartų ra
šyta tankiai išeinančiuose 
dienraščiuose ir rečiau lei- 
džiaiuuose lai k rašė juose. Dva
riškąja ir šiaip žmonės, ku 
riont.- rupi visuomenės reika
lai stojo jie darbininkais.

Kuip kum šitie pelnai gali 
išrūdyti, bet reikia atsiminti, 
kud tni buvo pirmutinis taip 
nhu'ini < ir oran ūmnt n.. streikas.—‘*7* - - <J»”-•

Negidimn nei norėti, kad pir
mutinio pasikėsinimo pasek- 
im s hutų taip pilnos, kuip 
manyta ir norėtu.

Seniam* būdavo, kad 
kni pasihnigns užsidarydavo ir 
jo vedimo stotys, įšstskirety- 
dnvo taip-gi streiko organiza
toriai ir vedėjui Dabar pasi
trankė. tiesa, p. W. Z. Foster 
plieno darbininkų M»kretorius 
ir iždininkas. liet jo virtų ūžė- 

t i. Biu*n.
Jis supranta, 

ninku ivikalų 
priklauso dangei

na* J.

I

rpiniztiotų darbi n in
gai

stn'i-

kad darbi* 
jmsisekimn* 

nno ri*knn*

ma. arbu vartojama, liet neuž- ^kvlbininarias neteisybes ir ne-
lėktinai. Dėlto šitoje srytyjo 
žmonių mintyse Viešpatauja 
tamsybės, kurių pasekmė* yra 
fatališkos (prnžuting>>s) ir ti
kėjimui ir dorai ir tėvynei.

Kai-kurie iš neeuKiprntusių 
katalikų sako: “Skaitvdiuims 
laisvamanių ar socijaJistų raš
tus, aš tericaitau tik tai. kas yrn 
gero, kas blogo aš palinktų ne
skaitęs.“ Iš kur ttų skaitytojau, 
žinai, ka* ten yra gero, o kas 
blogo.* Juk tuose laikraščiuose 
nėra parašyto: “katalike, skai
tyk šitų raštų, ta* yra tau ge
ras. neskaityk to, ta* yra tau 
bloga*.’’ Bet jei ir butų ta* pa
rašyta, tai butų tik apgaulė. 
Kas tame įniki n«tyjo yra gero, 
o kns blogo, tu sužinojai tik 
tuomet, kada |>eraluutei visų 
laikraštį, o fu *-.duriu, neskaitų* 
tn, kas bloga.

Kitųri* Mko: “Skaitydamas 
lairvdinnuių ar rodjnlirtų raš
tu* aš gerai moku atskirti jie- 
Iuf nuo grudų, aš matau, kur 
tirsa. o kur m’-lugyatA" Tok* 
(MD-miškinimas yra tik tuščia? 
pasiputimas kaip ano kalnkutu. 
Rakyriihe, tu skaitei "ocijalistų 
ar laisvamanių laikraščiuose, 
knd tefl ‘ir ton k-jtaTikoi ar ku-

tiesas.
Juo labiau jie tikėjo blo

giems raštams, tuo iahati jie 
šalinos nuo Bažnyčios, nuo ti
kėjimo kol galop visai jo nu
stojo ir'paliko tikrais bedie
viais.

(Pubaiga Ims).

“PERKŪNO" REIKALE.

"Perkūno“ pirma* numeris 
Hiirivėlmo ne iš musų kaltė*. 
"Darbininko** spaustuvė žadė
jo “Pnrktmų“ atspausdinti 
nausio 10 dienų, bet jn neišpii- 
dė.

Atsiprašome visų, kurie 
"Perkūnų” yra užsirakę, knd 
laiku jo negavo. Kaip tik * * I’< 
1»«<**«M> F* *•«««• Aw«-»

Kompozilorius M. Pelnius
kas jm.skambino ir padnina-

~ vo keletu dainelių.
Iš amerikiečių buvo Mum

Arn°Įd« ®UBttons Collcgijos 
prandent**, Mis* Campbefl, 
Mass. Vai. bibliotekarė. Mr.
(’bondler, 201h. Sent ory (ar dos darUninkams.
n*“V*nttrryT Sėd.) Jdiubo T-nai* Brown nepanaikina 
aakretorins. Judre Lavton. stotis ir neitokindo veikėjus 

L teisėjai* Snpiriur (ar m* Su- 
Hy^priur • Bod-j ie**axi. ir |x>at

Ruimmvitno Komitetą* dibai 
tuojau.* žada pradėti nauji, dar 
bų. Ta> darius ei* tokia.* ta
kai*. knd darbininkai turėtų 
duugiauMni naudo*-

Plieno dnrbifiakų organiza
cija labai gi*rai daro, kad at
šankinti rircikų nna sistema- 
tiškai ir nuodugniai tvarkiu-
ti darbininkų reikalu*. Dnbnr »‘8a» pn<lnrv tokių nr kitokių 
yra painus įnikai, kuriuose piklndaryatę. Iš kur tu žinai, 
lengva vrn kokį nor» dideli *tf tikrai tas atsitiko ar nei 
stn’ikų pradėti, bet ninku jį Juk ubrodanuis rtoinoit ur lai 
iš ve* 11 taip, knd darbininkams yra tioea ar ne, turėtumei na- 
butų apčiuopiamo* naudo* ir važiuoti į tų vietų ir ten put*

jau jį virimu* išxinntiui*rime. 
Tuliuu utengHUjM**. kad “Per
kūną*” išeitų pnekirtu laiku.

Užsiimkant “P»*rkunų“ tuo
jau. pirmo nuinrrio reikalaukit 
dabar. Prenumerata metama 
♦1A0. atritinu* numeri* 15c.. 
Piwi*rn« už “Perkūną’’ tralinio 
rių* t i “monev order’iai*," če
kiai* ir |mšto ženkleliai*.

“Perkūno” Administracija.
206 ('urtinni avė.. 

Detroit, Mich.I

ATITAI8YTTNA

MltTH MBE
;.1I Mc«t Siu J-Ulini 
34TM VrvlM-r Am 
m-3 e. Tbim-orut 
»UAI CiUMKH eini Aw. 
11033 MlciUgnn Air.

NOltTU 
sull t Uinilu A»c.

404 M'«M NorUi Aw.
Taupykite Inika ir carfare nueinant j viena ia

Sk.vrinių Kranlorių. kur potaruuviinaa niuaų Kompa
nijos bus Jums duudanituL

Šitokia Proga Gal Daugiau Nepasitaikius. 
Pasinaudokite ja Dabar.

Gaaiuiai 1‘bčiai |>arduu<lami |»er mus ir sustatyt: 
Nulyg musų ntinriyjnų pritaikinti prie 

Mv» gvn raut įjojame už rezultatu* guunnmuN 
nuu pečių kuriuos rnca parduodame.

TKE PE0PLES GAS LIGHT & C0KE COMPANY
Telefonas Wab3sh 6000 Michtgan Avė. ir Adams Street.

■ ■■.*...2„=! r . _
f *r »

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

128 Lekcijos Dabar $3.00
JEIGU LEKCU08 NEPATIKS, GRĄŽYSIME JUMS 

PINIGUS
Sus. geresniu bqdo ul I| kurt* liraokO an*llkkAl lutUsėU. (duiltrti D ’ 

nUstl Jis yru InngTtetuM*. rr< w*Uu«ss ir Otartssaiaa hadas MMokH visa 
anri U kalbq aamlr, Ki^kvjtHM ktrclja 1M> kure, kalba agte ataklrua dalyku* 
taip »in>rfcr>tan»*i Ir parttkrtnnntti. budu. kad uiokhiy* nelik gali, bet turi 
rmx< nimlntl. Joa permalu dalyktia tarp aldkiai ir prakUlkat kad katare- 
anturni. kielrrlanne, etlutSa. klekvirai* t Milo apaudlūud | mokiniu minti au 
t< km »|«ka. Kad 11* nek«lm aktu nuu lekcijų*, kolei ruko nrlgmokMS- Išta
rimą* anrltMoj IjmJMI) tr **rtlnma lleluvMUton kaltMm taipgi yru prakUlksa

Aa kursua *oatdada U !♦ graktai alarauadHKo ant geto* i^sylvr.m 1<-k 
vija Pirma lekcija aualdod* H * didelių puSUpių — Mana kito* k* 4 didelių 
pusUiptij.

Alai kų uiu*ų inoklkja aakp an)a musų kurna, Ituiukca aacUIksE 
"Ctorbbinitoji-—- M<.4<lAiu priimu nuo manės Mrdi*«tat>*i* Jturut tuuU-ka 

ut Juaų nMUumU mnkiming tr papulInrUka* Lekcija* Juaų muisds* Jtraų 
mokinimu .-ru <i‘canMlnhin Manta *rll|nstlala tntpirl. »?tu U «l ketMruns- 
b>m <t<atAriruua|. Jm>ų motndoa kuras* stebėtinai yra |M*u«. Mu aucMa pū
rą t bu. JOMKPH klJAl’*X.lM. *orrt«town. I*n.. JnH H. l»lt.

Turimi- Mintu, nanaklu lail^u nuo *avu raukiniu. Jitgn Jis įmokėję po 
110 06 u* kūma yra taip idaknėdlntt — bua* ui<iinMlnu>» tr tarytsU. mo 
k<-dattuta dalar ttk »».•# nl 14 pat| kutą*, liet uiatnUrk tupdau* «- dnMT. 
Vdltaua «ull būt purėtu Atminkit, tnsa nirime tik 1W gtų k-nraų po IS.O# 
kiekvK-naa l'<> to H »H bu* po fl»M klek-lvnn* k u na* Tai*-, buk pir- 
inagL Miųnk 13.0* kandu o |d«k markių et Iftr. dal Ukaietu prisiuatimn 
kutas- Tarnaut Blėkti ncrUlktmJl. Jeigu nspaUka, pnkųsk leteclj** mitins 
atgal ul trijų (3) riicnų l*i Jų aplarėjlmo. ima ■ugrgtinrtrne plulffua. *a 
kumaa yr* įsrtaa ll«M. Musų kaina Uk *10 00. brt tomistą dabar turi 
t*rw«g Mauti JJ ut ia.il m markėmia Naudoki* Da proga. 1-ruuųak pini- 
uur^ Uandlcfl. rttlUkia/uc. lUul tMMlguUvtfla. Pinigu* atų«k "Moae> <Jrda-

D. BES. WAITCHES 
445S 80 HBKM1TAC1 AVĖ. CHICAGO. ILL
—---- - TT.11*

twmHmmmHiiaMHmmi4HuimmHmwmmiimmiiiiimununmtmminnnmnu
PIRKITE SAVO------ =

Plaunama Mašina

T—=

I
nuo pasitikimos kompanijos 
da pat. neteikia nei j miestų 
važiuot.

Pristatome i visas miešti*

KALUZNY & CO.
5041 So. Anhlatid Avė.

Wl ItouHvom 7t»» .
2804 Milvankec Avė.

Ttl Ir-VMMI H»1

I
“Draugo” 2 nnm. straip

snyje “Am. K R. K. Eedrrari- 
<*•» „SU, h* 1vr>r«*?1nri.
ja" |«strbėjan šias korektū
ros klaida*:

irinmiM’F, «i orui |RH kiiur ev 
je vietoje tvrmėti, nr tikrai 
Įvyko aprašytoji nik tada rys t <u 
ar m* ir ka.*- jų {mdarc. Na, o 
ar datų: tokių skaitytojų mm 
ri. kurie taip tyrinėtų? Nėra 
nei vieno.

PcrskuitviN kad ir nrteirin 
giiinių. )naiuanyt< aprašymų, IdHtlf) dVh*dą Dirvųję ir apte 
l*V4-ii kiokviengs pasuko: netobulumu tarnuių viennjjo- 

______ ____________________ __r’iarbut ta* tikt
Ge- įprieuioiiė nq mm Išrytų jiem* taip buk tiriami

kad tat nekenktų viauomenci, 
t. y. kitų pnunonijos šakų 
darbininkartf.

.Šiandiea ne vien dirbtuvė* 
reikalai yra suripyuę au kilo 
dirbtuvė* reikalai*. bet visa 
Amerikos darbininkų ateitis 

nuo kaikurių daly

I mmntiHtmnintmtni

įvykstančių Europoje. Tai-
dabar naikia iahai aprižiu l*vei 

dirbusiu^ kų tik pariiNėgUMoIruti, kad durbūūnku laimėjimo Vfla 
*‘ ““ 1 Nacija “ *- ’ ” - -

D*

. •

I) Punkte 1 at>akyu<oį kum 
Lapelio kritikų išspausdinta: 
“Skaitant du pirmuoju |in> 
granai pualapia. vtriškai paaiš j 
kėjn. knd jo numt in*- knlim apie j

Irt 1.4-nĮn t'ievijr fPANBŽR 2 MILIJONU
irti.”

2) Punkv* J irivpauicdjiaa: ;
”jt»tj»-1P k<‘Hgr<->ii turte la A ^4*^ š«Uv., 8un»ambtMU» 
hm demokratinį rd’udi-" ; švedui vyriaiuyM pelnui 
^mupmuĮHgi amnmom tarTi j^.^. 2 mdijonu dul. n

j
Slockholnm, mūrio 21.

8T8LIŲ

k.**^l 
a rs V J6 -t
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
L _ -------------------------- --

Po 50 dol: J. J. Trakšelis, P. 
Povilonis, S. Ralius.

Viso $1,100.00.
Centrai! pasiųsta ŠSSO.OO.
Visi skuleikime su Įiagvllm 

tėvynei. Nė vienas nepalikim 
nepirkę L. L. l*ask. bonų. Pu
si rodykime, knd tikrai mylime 
tėvynę ir esamo jos tikri vni- 
h,‘*’ - . '

Komitetas susirenku kuiną 
suimtos vakarų &v- Petro pa
rap. svetainėn, knr ir pardavi- 

VMnnV r„“
uu4>, pilk tuojau*.

S. A. Gadeikis,
t.. lfc Pusk. Kom. rašL

I

MONTELLO, MASS.

Sausio U d., 1920 ni.. ftv. Ro
to para j d jus svetainėje misi 
iiikiMK ilnutdlGs lietuvių to 

k» išneštu sekančioji reinliuci-

KADANGI BriH’ktono-Mon- 
eUos lietuviai snreugė iškil- 

tdagų priėmimų Lietuvos dėlė- 
lU’ijni nuo geležinkelio stoties 

ir gavo užtikrinimų nuo Bosite 
lio Nnferiotv>« Lietuvos ihran-

* nnAtnA *n» nA4* Krvnnr-

Liiatkieiu*. l’ričrminni bK*igi- 
nių ir išdavimui siūlų: 0. Si
dabrienė ir Stosevičicnė. Tvnr- 
kadAriai: A Kašėta ir A. Ma 
činliute.

Noriu dar pažymėti, kad vi
sa valdyba nusideda iŠ pa&iiy- 
tuėjusiij \Voreesterio veikėjų. 
Todėl ir darbe* sekam. Šiai* 
:nctai6 tikimasi dar geresnių 
pasekmių, ues valdyt .1 pasiŽa- 
tlėjo dar smarkiau veikti.

Geriausių pasisekiiuu dar 
buoties tėvynė* labui.

Koresp.
-------------------- t— 

GARY, IND.

REIKALAUJA
REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Builieriai
Boilierių Plovejiai
Anglių Neicjini

Geros pastovios vietos
9 vai. į diena

Atsišauk i te Ruscoc Str. 
Cahfornia Avė.

22ra i* Fisk Gatvių

2oth Ųtarry Gatvių
1 ConunoPAveallh Edison

Tai. Dravar 7442

Dr. C. Z. Vezelis 
likti vis nsmuncAS 

Valandų*: auo • ryto Iki > rak.
Nedi-iluiula pa*a.l nutarimu 

I1U Mi. Aalll.ANI> AVEJiilB 
arti 47-ūmi tiaivi*

«

I'
4

Matys u^uuoų leUiriMUiV Atai.-L u- 
Delegacijai maršruto, knd 

fpaekirtoj valandoj, t. y. 5:41 1‘.
- --M. bss su lartuvas Drdcgacijs 

Brocktono stotyje, bet monte- 
lUieeini minėto komiteto tapo 
japvilG it nuo sti>tič« tūrėjo 
grįžti be laukiniuos delegacijos 
ir minios žmonių ir į m ruošti 

| delegatams automobiliai ų 
KADANGI, Apart minėtų 

' nesmnguuių dnr Montvilos li<v 
! tuviui turėjo nukęjrti gėdų nn« 
j Brurktono miesto atstovų, ku 

r i imu buvo užsikvietę pasitikti 
Lietuvos delegacijų.

TODK1.: ftiaiue skaitlingame 
rosiriukime (virš 490 žmonių) 
tapo nutarta išreikšti papciki- 
nuj Bostono Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komitetui už užvi- 

Ilimų Brocktoiio-Montvilos Jie- 
tuvių. už pažaminiuių jų šio 
miesto atstovų akyse ir nepai
symą tikrai nuterioioa tėvynės 
Liehivns reikalų. Afiart pupvl* 

Ilsimo Monteilos lietuviai išreiš
kia inuiguilėjinių. kad minėtas 
komitetas ir kituose svarbiuo
se reikaluose pasirodė, kaip 
laikraščiai praneša, mėgėjais 
terioti taiką, o w? rūpintis nu- 
terioUn* Jaetuvo* reiįalAiM. , 

J uotas Trainavičius.

BRADDOCK, PA.

-•t
J

ir

T»tatM»« I-bUom »3«J 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvi, D en t irtai
10437 60. Michigan. Arenos

RaMteO. IU.
VAIAMNMIl • Ikt • nebara.

iHiiiiiiiii<miiiiiiuii(iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

Uždirbk 
F35 iki $50 

į savaitę 
Klrpajta! ir krtauCtal yra rvlkatau- 

Jauil viiraomet. Jie turi trumpu va
landa* ir taagra dari*.

Mm galim* ju* iktaokytl Mo <l*:t>u 
) trumpa laika dl«B4>ml* ar vnkarvi*. 
u£ mota kaina Specljalta akyvi o* 
mokinimo ant aturamu Powcr mali
nu.

-i

■N

PRANEŠIMAS MELRO8E 
PARKO LIETUVIAMS.

IJetuvos Laisvi* Paskolos 
vietinio ktaniteid valdybei pa- 
ūky n1 iŠ tar|w> komitetu narių 
užrašinėti Lietuvos bonų* M<4- 
TOM“ Parko kolonijoj sekan
čiuose distriktuoea:

Pranas M. Vai nekas ir Juo
zas Vrbelis 25, 24 ir 23 gatve*.

Alfonas lvunauskis ir‘Jonas 
žvirblis 22, 21 ir 20 gatves.

Augusta* l'rbplis ir Pctrns 
Metrikis 19, 18,17 ir 1B gatves.

Pranas M. Vaha*kn» ir.Ali. 
lvanauskis 15. 14,13 ir 12 gat
ve*.

Mayuood, IIL: Antanus Ja 
Mnskis ir Juozą* l'rbelis. 
' Ąi- $>. - - 1 **• . t>._« «.»!», >O* . w IWM*H?

zauikis ir Jonan Priksa.
A ng*ėi h n paskirto* ypaios 

yra pilnai įgaliotas užrašinėti 
L Ijtievibi bonus paskirtuos? 
diotriktiiokc.

Norintieji gnli pirkti ir pas 
kntnitrfb raštininkų;’

Wm. Kiniui, pirm., y 
Anton Jonfta, ižd., 
F. K. Strzyneokū,ii'.v*4

rašt.
į •

KEN08HA WT8

Svarbus praaešimas Kenoshos 
lietuviams.

■ "J ; tt

ftiuuuti p nm< •šame Kenoeho*

Mažai matosi laikraščiuose 
žinių iš musų kolonijos. ^Neži
nau delko, juk mes via juiianie 
ir gyvuojame. Veikiame kaip ir 
kitose mažose vietelėse.

Nesenai nnmų miestelyj lan
kėsi su judamaisiais paveik- 
slriis kokia tai “Kaunas” koin- 
jNUiija. Kokia yra ta kompa
nija. niekas nežino. Pats jos 
pirmininkas rodė paveikslus įr 
aiškino. Jokio įspūdžio žmonė
se nepadarė. Paveikslai tam
sus. neaiškus ir kartais negali
ma žinoti kų rotio. Amonių 
mažai rinkosi ir tie patys, ne- 
iauky pnboigo**. išvaikščiojo iŠ 
svetainės. Vakarų rengė para
pini. Kadangi rodomieji pavei- 
lir.)itt lu-pudarė žmonėse įspū
džio. tai ir parapija nedaug 
pelnė.

Čia ir-gi jau įmiginsi plieno 
darbininkų streikas, kaip ir ki
ton- vietelėse Pittsburgho apy
linkėje. Per tų laikų žmones 
sovarge*, km-kunr ir uoturtgn 
įpuolė, lwt laikui bėgant vei 
gal atsigriebs.

Viską Matęs.

WORCE8TER, MASS

Nudžiugo Arorceslvrierinj 
mlnukv trečio kunigo. Neperso- 
nai pas mus atvažiavo jaunai* 
kunigėlis L. Kavaliauskas ir 
žatla čia apsigyventi. Tai da
liai' turim tris kunigus. Čia 
trys kunigai visados butų rei
kalingi, nes parapija didelė, 
darbo daug, dviem kunigam la
bai sunku. Tikimo, kad jaunas 
kunigi’lifi pasekmingai darbuo
sis kVorceateriu lietuvių tar|M>. 
Liiikina* sveikatos ir goriausių 
pasisekimų naujam veikėjui.

Smigiu 7 d., 1920 m.. I- Raud. 
Kr. rėnu buvo metinis susiriu- 
1.:. .

Slta

—a su ii. vmt«iy»Ma mrmVv; rojai* •• 
tux Pasirodė, kari praeitais 
metais laimi smarkiai darbuo 
tąsi ir daug nuveikta. Ypač 
rengdami visokius vakarus ir 
prakulbus daug aukų surinko. 
Dtibnr turi pinigų 800 dol. Nu
tarė Jr, knip jnn girdėjau, pa- 
krnntė ♦4-Vtpo į Ccnirn n pfr- 
miuus jau buvo pasiųstu 450 
dol. Tai visa pasiųsta Cent ra n 
lygiui $900.00. t. y. dunguui* 
negu lmvo rcikalaujumn nuo 
uoieestcncėių. .

Mezginio darbas vuui laimi 
(Mueipningai. Dubu r jau yra 
uuuuųp>lu LOU Hilų uiaiėkūu4 
ir 150 porų ptuičiakų. Nutari-

1 jmUn-tn tmlnni-i* ttarv’ta 
j ra, guli aukyli, uiuaihumu lu. 
kitas apylinkėje lietuvių kolo
nijas, bet pilna lietuviškos dva- 
rior-. Ldctsviai katalikai labai 
atjaučia savo tėvynės. Lietu
vos reikalus ir aukomis bei 
i.tii pilniM-ilt* j H H- isgavi-
ino jai laisvės, ncprignhnyhės.

Kaip kitos** Neturiu koloni
jose, taip ir Gary’je randasi 
juaninio organizacija—Lietu
vos Vyčiai. Nors tai nedidelė 
kuopelė, nes susideriu iš kelioli
kos narių, liet yra veikli ir pa
sižymi saro dnrbais.

Sausio 11 d. vyčių kuopa bu
vo surengtu prakalbas. Kaip 
Garj ’io lietuviai gyvuoja* sa
koma, tokių įspūdingų prakal
bų nebuvo čia surengta.

Vidutinio didumo parapijos 
svetainė buvo pilna žmonių. 
Kam nuteko girdėti tų prakal
bų. tegul gailisi.

Kalbėtojai l»nv<» iš (.'hicag'ta 
pp. V. Stulpinas ir M. Zujns. 
Gi n;girt jų kalbėjo dnr vadi
nis klebonas, kuu. P. Daniunus. 
Vakaro vedėjam buvo p. Ant. 
AlajieJis.

Nnpiešę kalbėtojai šiandivni- 
«V Lietuvos pudelį, ragino žmo 
nes aukoti Tautos Fondan, L. 
R. Kryžini, nes tiedvi v'rgani- 
zaeiji yra vienintele iHirama 
Lietuvai. Zmonėsviškiiiui^- pra- 
prukalbų, ueiAėjp iš svetainės 
neatlikę savo užduoties, bet 
gružių aukų sudėjo ant tėvynės 
aukuro.

Sekantieji aukojo: 
P. Misiūnas $5.00. 
Kun. P. Duiiiutins ir ,1.t J

įiuias |m> $2.00.
P. Tamulionis $1.45.
M. Allelitmas $1.11. 
Po 1 dol.: B. Stankus,

l’rukurotas. J. Vndaitakns, A. 
Kriika**. B. Trnkšelis, M. Su
virk. T. Su|>rannvb’ius. P. Ta- 
nutšuiiHM, Saliarkicnė, .1. Kntiu- 
šu. K. Vereikn. J. Beniavičia, 
H. Stankaitis. A ftlapriis, J. 
Bagdonas. J. fterkšnis, S. Bra- 
saiiskas. K. Sukalsiiskas, Ra 
i&iits t-' itraiuiToviZ’iM Ą (Iri. 
vada. P. ZaviAn. M. K i bortas, 
Belskis, 'Travinsk. M. Ktolionis.

Vis«> su smulkiomis stuiuko- 
jo$fll.NO.

Kaip intiH'jau, kad ši lietu
vių kolonija nėra didelė, gi nt- 
simthOti. k««l vkl lietuviai yra 
suvarvu HM bmn«i« streiko 
plieno iftdlrbystojc, tai tik pf„st- 
džuugti reikia tokia auka, 
sudėtu Lietuvos laisvės reika
lą mr

L. R. K. rėmėjų 77 skyrius 
dėkingas yra Htuoa aukoto
jams, dėkingus yra L Vyrių 
kuoĮMu už pusiUtu latviu^ ir su 
rengimų tokių prakalbų. Dėkin
gus yru ir kullgMujams, už jų 
*Wh**4 * •*«»<♦

Mi

MASTER SCHOOL.
J. F. ko.-nlctai, Pvrd.Uiu. 

. 190 N. Stote Str.
Kam(i. Lake Gat. 4 lutai* 

uinimituuuuniniiiiiiiiiiimitiiiiiiiuiH
DR. J. SHINGLMAN 
Gvdvtoi*« ir Chirurgas 
Oliaab ibou W. 13 bu

Katnp. 40 Courl
IU*. 1320 W. 40 Avcnnr 

Tei^faaaa Cicero 3«S«
Oflro Cicero 4?

KALtlAMi: I.ICTt VISKAI
.—  ------------ -- ------a

malinu darosi, kad susi rinku 
šieji kalba, svarsto, kokiu bu
du tų paskolų išdarius pasek 
minges-iN*. Nur- darluui ofici-1 
joliai dar nepradėtas, liet jau 
tiMitnsi panktvės.

Sekančios dr-jos perka L 
paskolos bonų:

Lietuvos Simų draugija už 
$2,500.00.

L l”. P. N. Rimbas $1.100.00.
Teatrališka draugija “Ai-' 

Uė $100.00.
Sv. Jurgio Kareivių dnmgi- 

ja už $1 OO.tM).
S. L. A. Ll-m kuoĮMi $100.00.
Teatrališka draugija “Vnr- 

Į«ts” nž $50.00.
S I R K \ ‘M lainfn nž ’ 

VOU.LMJ. . . ..
ftvenč. V^ido Jėzaus drstgi- 

ja už$HMMM).
Visos sykiu už S4.(2X!.JJls.
Pusė draugiją dnr nėra <»fi- 

eijalini jMikvieslų. liet gamtas 
iina, kad ir kitos turi pttritiru- 
sioa šimtines.

Sekančius draugijos prisidė
jo:

Nuo L. L. Pmido 5 atstovai, 
nuo Moterų •‘Rūtos'* dr-jos— 
3, nuo ftvenč. Vinilo dr-jos—4; 
nuo Lietuvos \'yeių—2; nuo 
Marijos Vaikeliu—2; nuo ftv. 
Petro ir Puvyio < Ir -jos—I; nuo 
Sv. Onos dr-jos—J; nuo Mote
rų* Sujungus 2T> kp.—2; L. D. 
D. “Varpo”—3: nuo Teatra 
liškn.H dr-jos “Aidas”—2; nuo 
ftv. Jurgio dr-jos—4; nuo ftv. 
Marijus dr-jos—2: nuo ftv. Ka
zimiero dr-jos- 3: nuo Šv. Jo
no dr-jos—3; nuo S. L. R- K. 
91 kp.—7; A. T. Sandaros 11 
kp.—3: mm L. t . P. K liūlio— 
5; nuo Sv. Stanislovo 
2: nuo \V. L—.3: mm P. M. D. 
.5 kp.—3: nuo S. 1*. A. 11 kp.— 
5: nuo Lhdnvm Sūnų dr-j«>s— 
5; nuo Lietuvių linkaičių— 
3.

Džiaugsmas iš tokius
vienyliės. ^Vati-rlmriečiai nuta
rė atspausdinti atsišaukimus, 
bud ir kitos kolonijos nerida- 
lintų į partijai*, u išvreu veiklų, 
nes gerai vrn žinoma, kml: kur 
vienybe, ten galybę.

J. B. Hali u mis praneši*, kad 
kai-kuri<w kolonijos laimi nesą- 
turtinai veikiu. . Delei tu buvo 
išreikšta įvairių nuomonių.

Ttu-gi vaterburioriai tsii;lo 
visoms lietuvių kolonijoms |«i- 
sekti jų |wizxiį, kad galima 
veikti sutartinai.

NVatorburiečiai tštmšu pagei- 
duvinių, kad bonų Centras pa
gamintų tokitai skelbimus, 
kokius darė S. Vai. laisvės pn- 
skolos metu, knd tie skelbimai 
hutų mi pritaikintais pa
veiks laie ir parašais, kml kiek
vienas lietuvis imi matęs, tų ps- 
veikslų. Is- jokio raginimo, 
pirietų ij» i'H-K. bonų.

\Vatorlittrita-ini pasitiki, kml ; 
ir kitos kolonijos paseks jų pa
vyzdį. S. M. D.

i 1 u.1...1 :___ea-triL.1. . , _lj.

I

to. W. UIUJ.UU, Ui iuiĄUII*. *«■

II lurt-l ir vt«M kūdiki |iricabeinu 
nnrMij durlwi *i-rn uu*r»nx uialn) 
ii* lumrij plaut drabuUy n«rolkln 
K i .’ljtaitc* 
3il* K. llntatrai str. <:i>i<a*u.

Vienai* Laiptai*

ltcikiilinguo iiiolcrya sutini 16 
metų amžinu* dcl lengvu un fabri
ko darbo, l’rilyrvnoa šintur darbe 
nirvikaliiiinuL įtarimą pastovus, 
i-’u brika* aubulotnifi užndani aut 
piet.

Continental Can Co.,

5411 W. 65th Street

1—
•—r

REIKALINGOS MERGINOS 
Mokintias už Numes, Kaiti 

dirbti keno kukniose už $13.00 
j savaitę, kadangi galima užsi
dirbti nuo $30 iki $4<» į savaitę 
bndaiua Narse, po kelių savai
čių mokinimo*!. Mes pristotom 
į dnrlių išmokusias.

D0UGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė.

REIKALINGI LEIBERIAI

Dėl foundres, darbas pašto 
vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39 ta ir Stevvart Avc.

S. D. LACHAWICZ
Usivvya orsbmaa UM*.

2314 W. 23 PL Chicago, UL
Tel. <Maal 2IM.

■R

Dr. G. M. GkASER
Praktikuota SS matai

Uitai 3113 So. M.tnrnn St.
Kertė 33 ro NL. cirkiaco, IIL 

8PBCI JA ŪKTAS
1 MularUkų. Vyritku, taipgi chm 

atakų lldi-
OFISO VAJ.JLjmoSt Nu« S ryte 
Iki 10. r .> 13 iki 3 po plot, auo • 

Iki s vulnml.ll vakaro
Natlt-liutnla nuo » Iki S po piet 

Tolafunaa Yards (Ii

K- -X
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
lUCTVVta 

Oydrtaiaa Ir CWr*r*w 
e«.**>« aav* cr*«Btn>o vlat* | 

HHctit** Pat*, 
tai* U. «nl S4n«c_ 
T-l *4*<mi*m: nai w. ana *u 

<17 Ir W«*4 *■*.)
VaUaa.UM: 1* rrlo UI » p® ylMa <:M Iki 
C.SS Nuitiiami* • tai 11 tytata

T.l DmUataid II*
-----....................... . .  .....s

V.

■ r

/K-

Paimkite šiaurini ar Pirliuį va
žiuojantį kart} iki 63 riai gateri 
(63rd ii Auatin) Larą iki Centrai 
avenue; paeikite du blokus j įlietus.

>*

N

nm
3109 So. Morgan Street

CHICAGO, TLUIBODi
TvlUouaa VuzG* 3*33

Vataaita*: — t iki 11 U ryto:

9 Giles

miB nuo t tai b vul. vakaro
■«

4 po pietų Iki » ’*s. NpU«II&-

Au»ų ligo*, širdie* ligų*, rou- 
iiint ir.miu, galvon ntmadėjiniHi, 
blogi viduriai ir kurtunum. tekė
jimu* H ausų guli paieiti nuo 
blogu migdolinių gilių (l<m.wlų). 
Taip pat Brnnrhitai* ir dumilys, 
vuiikUH al*nvim*a papūriirna* ka
klo gilė* taipgi gali paeiti nuo mig 
dalinių gilių blogumo Jei hIuhhLi 
gerklę, ar gilė* papurtę, ateik p;t* 
mane, aš Bcgzatniniiio*iu ir p rašą- 
linaiu kliūtį.

Dr. F. O. Carter
Aklo. Auaę, NomIc-. Ir GrrkUr.

130 S. Malt- UL, l'bkman. 
llnMaUkianiv *vH-«u lAknta 0*1 
JI niMti* v r i* Mtut* italvA* 

\aiitn<l<M • iltį « N«i4r-ldioniitu> te 
Iki 13-, Atdara bubatvini* |M> |>ie*<| 

‘lUL f.
Akro, lutai. AoUra* Ir Ccrk Irta 

ISO K KUilr H., <'lik-ns<>. 
lo-Nlaukamu frrl««ai tMcaba pr.- 
73 nwluz> prm Stalo kmv-u. 

Valančio* o Ikt 4. NMAI'ltantal* 10 
tat 11. Aldnr.i !'•’ > • •

K'

»

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

<1K W. Markei Mr.
Pnttollk, P<nn*. 

vikomta llffotnl* priima nu* 
Nuo ( Iki 10 rai. ryto 
Nuo 1 iki 1 r*l. po ploty 
Nuo 4 iki I raL vakaro. *

V. W. RUTKAUSKAS 1LEIBERIAI
Reikalingi 23, pastovus dar

iais. Atsišaukite:
23ėia ir Racine Avė.

PA1BKO

*

O. < AJITKR

l'atelkuii Jono Vilgkoa lt Kauno 
Uubvr. Vlellnoao* mirvto pirmiau <>- 
vrao Unculft ir Antano Piitpaunko ir 
i* Vielluonou mla*tr4l». }<> aorta*** 
boto Įlos M l*lantaUv«i. Tarllfvtlle. 
Conn.

Ori* ItiH-kHr-
( Jūrei lėfaW>

I-tarai A ir.. Ror-fcfonl. IU.

—

PARSIOUODA

ADVOKATAS
Vi-da l«ta» ViMunc Trbinutrac 

OOim* indmH-tayj:
W. UASUINGTOK mYIIEKT 

Katu'.iariv OOtl
TcL l'intrid MTB

GynnUuaa. WL3 W. 33nl M.
Trt. Vanta -K-I

•v

Įn-—-——————— 
JOSEPH C. WOLON 

detuvis Advokatas
30 SO. UA HA14.K SHtnET 
O/vanicno Tel. Humboldt »1 

Vakarai* 3*11 W. M-nd Huae< 
TM Ilockvrell «>»» 

CHTCAOO. I'J.-

rAiisiin<)i>\ m ei m ik
GRIM'EK.VF.

M vrieloaUr* ka<l aavininiutu Iruta- 
l>ii laiku turi IHutiuoti I t.‘«tu»a 
Iii uolu yra rauti ir geroj vimoJ. ur- 
gyventoje v|at>kt|| tautę. N<uinU«JI 
Knrua prvirao ataiknukita
HM W. Ilrnnr nr, Otlrntri. III. 
Aria TelHuuuokttr HMBtaHdt 3SI»

t. .
AM. L R.-K. FEDERACIJOS 

VALDYBOS ADRESAI.
Kud. J. J. Jahutū, preri- 

dentas, 41 Providence St, 
Worcester, Mass.

Kun. Pr. Bučys, viet-preri- 
denUs, 2634 W. 67th St, 
Chicago, IU.

J. Mockus, iždininkai, 1301 
So. 50th Ct, Cicero, III.

Kun. F. Kemėšit, sekreto
rius, 381 Westminster avė., n .

PA1EAKOJ1N.U* U UETVVOM. 
1‘uieAkotnn Antano ir Jurgio Bul- 

e-go rrtnntnMu Ano-rlke Savan 
tauria broli* Jutimui ir motin* Ua- 
lickięnc rainu *v*tki ir UM'ldPUmu: 
Jnau poruAyU laUkrli kala Juta* «o- 
ka*L Rujokite ant Mo aarrao: 

Juodu HalkAan.
k>bnn>i Mlentai Mana»rti| Hattita* 
Hu įniko lkod,t>»

iJTiirvwiv

X- g

« —i

' DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
2301 Wlv4 33»it m.

K*ui|.a* H. Lmirttt SL
Tolofoanu Ctu>*) (ĮSI 
Vntando* 1—{■ ir T tau > vakaro. 
RroidrMIJn •

SI H U . 4Sm* M.
Telefonu* HcKinlcv 41>»*

r.iruduoda crrnnro* et-roj lietuvių 
ai*rr*nH«>>«- VteleR >>anta labai se
rai anų. Pardavimo riAetaau* «a»vi. 
ninku taranuoja I kita įnirai*. Jei 
K*a nurotu gailina tykiu ir imuiu 
pirkti; AUifcaukttu tano abualu;

A. <«CMtrlm«*, 
1330 Sn. UwmJ M.

-

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW

U ET V VIS JLDVOaATAH 
UU K UUU1I KTREJCT 

OHICAGO.

ItanuiiuodA pulki vroveriMi ir
Ice Cro.irn Soda. laibai patac.iu vio
loj prie pal kr Krrttaua taftayčlo. 
A talka u I: II r

4X3« s Urmllarr V.r

laiUA, luul jau galutinai kuugrcičiausia itoiųMi; išrinko 
iT-i - -I-*1* *l*CW* lr/rrv»««?i?n tlnr-kriK itin ■!.'

nriti pantevinėjimu Lietuvos F" 
ifivės pankolo^ bonų.Guvonn- gunin siūlų už $23UAR». 

U iš fili, misijos visas infor-p
jas ir kvitą*; darbiu' pra-

4

Čia paduodu

uęttauM
Vatan-loi tai J« tatrta.

t

WATERBVBY. CONN.

4^ ANOMOR, Ikaras

lli-4d. IM ta. AMilnud Hl». (Itaaę**. 
Tvk-Ioua* H»>T»urkrt 3111

~r. Masr^enr. ncr-pirm.'- 
kun. L. Kavaliauskas, prut.

Sisjriditoi, X8*L

i

-_;• s.-?b r
V Mjrtu Wra*

fUj»i MVl»t.i>jh° ^nlvrlMirto lio

Gerictu T. S.liktus Dar nutarė pirkt* rm«x-

Po to M?kv rinkimas valdy
bos. Beveik kone visa valdyba 
liko to pati, tik, rodos. 3 y|>i^ Sausio 1 d ftv. Juuaapo ]>a- 
U»S Į* o •-■im^A. Tai-gi valdv. n(»», tv*-l įvxk.. \\ ni.-iuin h. !i. 
boj pmdIUto šhw« yiattos: pirm, tuvių k draugijų atstovų ausi- , T*» '* Z. ‘ -i" ' ___ »• •• • * .r * ( V ' * *-~ —nuKinins Licu 

ndk.-tlo. Iš vi.-*ko pasirodė, kad 
•.•.atorUricžtoi režkia agarfi-, 
uui, iuefcu> nestato jokių nuly- 

Kuoiut t įneiuirsvulaitoėių
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DRAUGAS

CHICAGOJE. į
x<
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Trečiadienis, sausis 21 d., 
šv. Agnietė, kank.

Ketvirtadienis, sausis 22 d., 
šv. Vincentas ir Anastazijos.

CHICAGOJE SURASTA SE 
NIAUSIĄ MOTERIŠKĖ

Yra

PAROJE SUSERGA DAU 
GIAU TŪKSTANČIO 

ŽMONIŲ.

Sirgimai yra lengvi; 
baimės.

nėra

Sveikumo departamentas 
r’ltenfrr.L. Tuflll 

ejiKii nemažėja. Duroje suser
ga dauginu tuksiančio žumnit). 
Bet sirgimui lengvi. Mažai 
žmonių mirštu, ftmonta pra
moko tinkamai apsisaugoti.

Svarbus daiktu*; tai tns. 
knd sergantieji pakilę neimi u- 
-i tuojaus savo paprasto dar
ini arba užsiėmimo. Susirgus 
teikia būt lovoj taip ilgai, kol 
gydytojas pasakys, jog |mvo- 
jii' tikrai praėję*.

Nes kas ne pilnai pasveikęs 
|iakyhi iš lovos, tasai gnli pa
gauti plaučių ligų. Tuomet jau 
nelengi’a kovoti prieš mirtį.

Studijuoti epidemijų iš 
New Yorko Chivagon atkeliau
ja c|udeinio1ogistiL« Dr. Ed- 
win Godfrvv.

Iš Gary pnin<*šamn, jog 
tenai plečiasi epidemija.

Apsin*iŠknsi epidemija 
M'aukegane.

ir

ir

TURI BŪT PANAIKINTI 
SVAIGALŲ PASKEL

BIMAI.

Prohibicijos įvedimo virsi
niūkus Chicngoje paskelbė, 
jog visokie npie svaigalus pa- 
skeibirmn nnt nmnų nrim iuš- 
ėių lotų būtinai turi būt ]ta- 
naikinti.

Paniukinti priedermė yrn i 
namų arba lotų savininkų. Jei 
tns nebus atlikta trumpu lai
ka, savininkui gnli susilaukti 
lufusiuės.

YRA VISOKIŲ ŽMONIŲ

Chicagoje vieši keli iš L’Ik- 
terio provincijos. Airijoje, 
protestantų dvasiškiai. .Jie at
keliavo Amerikon su tikslu 
intikinti amerikonus, jog Ai
rijai laisve nereikalinga, jog 
Airijai vrn gera ir Anglijos 
globoji*.

Taigi jie čia ir pasakoja to
kius niekus. Nuo jų dauginu
sia tenka sinn-fęjneriams, ko
votojam^ už Airijos nepriklnu- 
aomybę.

Jfc—-• • • 8Miivut*.* Aiiiviiruip wiygyp. 
Vieni laisvę mato tik pilnoje 
nepriklausomybėje nuo sveti
mų. Kiti laisve džiaugiasi bu- 
darni svetimame junge. Ir dar 
giriasi. Norį kitus intikinti, 
kml jiems yni gera.

MĖGTNO PASIPRIEŠINTI; 
PAŠAUTAS.

Du plėšiku inėjo viiistiuėn 
po nnm. <k>24 No. Clnrk gnt. 
Vaistininku.- Tonnoson nn’gi- 
no pasipriešinti. Buvo pašau
tas.

Plėšiku pabėgo be jokio 
grobio.

IŠ CHICAGOS LIETUVIS
KOLONIJŲ

SVARBUS SURINKIMAS.

knlno kn beirote fnrfc *#" V I 
M. C. A. ĄMfnct. tad perėji-1 
nms j kitų šutfpaug kų nusvi*- 
rin prie (ikyltinių dnlykų.

Trič-in; !«r. A. S. Grničiu- 
nns. kuri- kalbėjo gnu ilgni, 
ilnutr kų pasakė, knd kiekvie
nam reikia lavintis ir pašie
pė kiitulikų tikėjimų. Sako ‘pri
dėkim, nš bu ta ufcv. Petras, tai 
nė vieno neįloi'-čiitu j dnngų, 
kuris pimilaidoja >u brangiomis 
ii|H*igtimis-evreanonijoiiin-. kaip 
meitėlis, o šeituyna lieka ih*i1{p 
rūpinta. Aš tokius siųsčiau j 
prklų.”

Paskutinis luJItėjo prvf. H. 
U lilvtt iš ('hinu-'o-' l'iiiversitiV' 
♦o. Aiškino Biblijos svarbumą. 

1. —nin 1vtert’8-v-otnw»i wwit- 
shu apie i\.iu>uiu> gyveiiuuų. 
Man rodosi, kad tni yra prie
šingi knlalikiskiim tikėjimui ir 
nnt tolinus įmini- reikėtų prisi- 
daboti.

Va<las (lyd<*ris) buvo J. Val
iulis ii* kaip matyti num buvo, 
tai viskas labai iškaltio apgal
vota, kad taip rodosi žmonėms 
jisai tą ir |«akišn. ko jie Inukia. 

Prakalbu Klausytojas.

PETRĄ USKO KONCER TASi

įvyks Seredoj, Sausio-Jan.\28,1920 
CENTRAL MUSIC HALL, 64-66 E. Van Buren st 
Prit \\ abn*k .trr, Prasitlr* 8:JA Vtipmia Triler/

Apari patiri KumjMiriforMtK Atiko Ptlrmuko, prograiar dalfri'am tjpuuttuioi Ckiru(pn l.iift. upikait 
t Kfiiftia M1RVTE

Kun. M. L. Krušas ir kiti 
šv. Jurgio parapijos veikėjai 
krikščionys demokratai kvie 
čia visų katalikiškų lietuviš
kų vietinių draugijų atstovus, 
veikėjus ir šiaip jau gerus tė
vynainius susirinkti į šv. Jur
gio parapijos svetainę Sere 
doje. 21 sausio, šių metų, 7:30 
vakare.

Surinkimo tikslas yra suda
ryti vietinę stotį Lietuvos 
Laisvės Bonams pardavinėti. 

’Bus vuiMauntaul,
bns prakalbų ir svarbių daly
kų apsvarstyta. Įžanga dova
nai. Rinkliavų nebus.

Kviečia Klebonas ir 
veikėjai.

Mrs. Anna Burian, 103 
metų.

Surašant gyventoju^ (’hi- 
ragoje ttŽcita M*niausia mote
riškė. .Mrs. Anna Burinti. 103 
metų senumo, 4948 So. Seelev 
avė.

Senelė gyvenu pas savo anū
kę Mrs. Anna lJiotak. Jinai 
gimusi Bohemijoj (Čekijoj) 
l.šlti metai*. Amerikon atke-

įUu\«pii Jttio, iiivlmt. j
Mt>. Aunu Burian išaugi

nusi 6 vaikus. \'ixi vaikai jnu 
mirę. Paskutinis sutins mirė 
perninL Vyro., jos miręs 1574 
metais.

Gėrisi senelė jai tinkamuo
ju oru (’hiragoje. Esanti s*v<*i- 
kn. gerai matanti. Gi miegan
ti nei koks vaikas.

EKSPLIODAVO KATILAS; 
ŽUVO 3 ŽMONĖS.

I n terštai e Iron nnd Stee) Co. 
įstaigoje. Enst Chicngoje, imą 
dieną ekspliodavo milžiniškas 
katilas.

Trys darbininkai užmušta 
ir keli sužeista.

Eksjiliozijos j>riožas|is kol- 
kas nepatirta.

57 ĮVAIRIOS UNIJOS REI- 
KALAUJA DIDESNIŲ 

UŽMOKESČIŲ.

Miestinius darbus atlieka 
darbininkai, priklausantieji į 
57 įvairins unijos. Tų unijų vir 
Suirtai reikalauja, kad miestas 
jų nariams mokėtų prigulin
čių užmokestį, kokia mokama 
j iri vatinėse įstaigose.

Heiktihivimus aptaria
rnuisi uis tarybos komitetas. 
Komitetas pakvies unijų vir
šaičius Mi-iritikinum ir hkiiii*- 
niekai išktausinė.-. ko jie nori. |

n-

PABRANGSIANTI DUONA.

IŠ WEST SIDE.

Tikit lai yaanami Lirtut'o* ofiar .VaMjirnU !»[isr. t uu vrarf Slalr llaakr ir pat IHmlai Valdyba

h nn s Ntirnic ll'n
UIKTLVIN

GYDYTOJAS IR CIUHURGA8 
UtlMa u Omaiim* 
sr.: s«>. Halrtcd Str.

v*i»nrt.»‘ *tu> • tai o r na; c pn
• »• !*«•<* «t» - 9B Iki •-.«• vakareT-1-4.M. vm>« aaat
orima: 4712 No. Aahland Avr. 
Vai 1.10 Iki t y. T*k

T.Wm« Provrv toli

DClk'Al IMGAC MCDniMOC

Sf’liulzc Bnking Co. prane 
ša. jog trumpoj ateityj pa
branginsianti duonų. Kompa
nija sako, jog miltų kaina jnu 
tingėčiau pakilusi ir dar aug- 
ščinu kilsianti. Pirm šešių mė
nesių geriausių miltų bačkai 
kompanija mokėjusi $10. Gi 
dabar jau $14.50.

ŠVENTO JUOZAPO DR-J08 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebrvgan. Wis.

įgilai. Sąjungos " kp- buvo 
surengus Šeiinininį vakarėli 
gnnulžio 31 d.. 191!) m., vaka
re, Aušros Vartų Imžnytinėje 
svetainėje.

Kv. Kazimiero vienuolyno 
auklėtinės .1. Budranskaitė ir 
A. Dovintnitė paskambino ant 
pijuiio. S. Kiuris pasakė mono
logą. Dialogų "Su kurčiu nesu- 
siknlliesi,” atliko M. Stank<*lis 
ir J. Kulbis.

Pnsiliatgus programui visi 
svečiai paprašyta už stalo, ku
ris buvo gražiai papuoštas. Ta
da prakallsjo^kun. E. Kudirkn 
apie labdarybę ir jos veikimų.

P-a* Jonus Krotkns, išreikš
damas savo prielankumą įgilsi. 
Sąjungai, paklojo šimtą dolie
rių ir dnugiaus žadėjo duoti, 
kaita bus statomas naslairtanu: 
namas. P-a* .J. Krūtims gra
žiais darlmis yrn žinomas vi
siems Chicagos lietuviams. Jis 
yrn Metro|Ni]itan Statė batikos 
vi<ij-pn*zi<leidas.

Tame inkare aukojo: 
J. Krotkus $100.00.
J. Snunurns $AO.(X).
K. Knlhis $10.00.
Po 5 dol.: P. Cibulskis. A. 

JenuhiuskHs. kun. F. Kudiika, 
Į L. (iasiulionė (pažadėjo), J. 
1 Dūda. M. Juzėnas.

Po 2 dol.: A. Cibulskis. F.
Į inlpšas, A. Razeueius, lt Vai
čiulienė. P. Mažeika. J. Petrai
tis.

Po 1 dol.: J. Kulius, P. Ma- a
htknuskas. V. Hazeucis, M. Mik 
šionė, P. Palvliunns, M. Cin- 
gaitė, J. Gledcika, A. Kuodai- 
tė, K. Šidlauskas, J. Saunora. 
D. Jenkoliunas, P. Bart nik, A. ' 
Linkus, M. Stankelta, A. Dis
kus, P. Belskis, J. Abramnvi- j 
ėiu*.

l*triui»iiiluu>—«T. Biriukas, 1127 
St. (’Lsir Ava.

Virc-pirminuikss—J. Daugirdu. Į 
1117 N. I2th Su

I raštininku—'
Indiana Avė.

B rašlininka*-
Alabams A ve.

Iždininkas—A.
New tJiNcy Avi* 

lidn globėjai;—J Bilą A. Vir- 
birkaa.

Maršalka—M. i faunams.
Oągano raštininku—lg.

la, 1717 Erir Avr.
Sunirinkimai bnna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią.

V. Rngaiši*, 1612

J. DvllaiH*. 1120
<

Juknelis. 1626

Erma-

IŠ BRIGHTON PARKO.

Liet. Vyčių .3č> kp. savaiti
nių susirinkimas įvyks ketver
ge. sausio 22 d. parapijim*» 
mokyklos kambaryj. 7:30 vai. 
vakare.

Vislls 
linkti, 
labai

narius kviečiu 
nes •tnrslyinui 

svarbių reikalų.
O. Aušraitė, rait.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Lk*l Inhrcsinginusio 
Darini

Paša it Ii j 
Darluts '

Pastovus
I’žmokrstis 

Genu
> Tu patumauji publikai, bet iš primtiškų ofisų kurio 

randasi visose dalyse miesto.
Mokumų kuomet mokini esi prie Idcal Training l)o- 

partmente, 311 W. Washington Street.
Atsilankykite, rašykite arba telefonuokite OfTimnl 

300. reikalaujant Booklet K arba nu važi nok i te j arčiau
sia prie namų telefono stoti ir parvikalnukito pilnų in
formacijų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

susi-
vrn

Šeiminiais Vakarėlis.

Suimtoj, ępKBo 24 d. Me. 
Kinley parke didžiojoj svetai
nėj L. Vyčių 3(1 kuopa rengia 
šeiniininį valtgrėlj. Apart šo
kių ir žairnd^, bus išpildytas 
progrmuėlia. Jftufiidvdnnita iš 
solo, duetų ir L t

Visa* Chicagos vyčių kuo
pas kviečiame ggyažiuoli. t

Rengimo Komitetas
■ ■ ■-

Iš BRIGHTON PARK.

Atsakymas “Draugo” Red.

«tnotonns »wni pritaikinu akinu) 
' bus paloninrlnlmu dol Juaų akiu.

Kuomet ty kenti nuo galvai akau- 
/ dėjimo, kitąmet raide* Ilc>Ul t kru 

rV eknltol nr siuvi ar in
kai. UU tuomet yra tankia*, kad 
reikia Jutu akintu. Mono lt motų 
natyrltnaa prtduoi Junta rarlaual* 

<’ pa tarnavimu ul prieina tn»
net taip iamai nat Iki 

JOHN SMETANA 
Akiu Speciialistas

1
1801 S. Ashland *Av. Chicago 

Egzaminui antclklaziuu dykai.

Kampni Ib io* *atv/«.
S-,Moa labai viri Plau’o n pliekos. 

Kambarį* 14. ta, m. ir tr (8
} mnmr jrsrsSc.

{ Vulandoa: nuo 1 vai Mryto Ud • 
> vnl vakare. I’.inrdiMlala. ftervdo- 
{ mla ir Patnyčipmla.

i“
PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per į

P. Žibiem'* 50c. 
Smulkių aukų $1.85? 
Viso $322.85.
Susirinkime, kuri* buvo sau

siu 4 d.. 192(1 iii., ponia .1. Ku- 
dulienė dvidešimtimi dolierių 
užltaigi* mokėti savu mokestį.

L Vyčių 24 kp. yra jNtsiža- 
dėjus IuiImH Nų-gai kasinei 
mokėti po 5 dol. Tų dienų jnu 
įmokėjo penkinę. Be to prisi
rašė 4 nauji narini: O. R min
ki mė, K. ZauriciH*, J. G ritus, 
J. Vnitkevičiutė.

Gavėnios laikė Septinta kuo- 
pn nutarė surengti didelį va
karų.

J Lietuvių Prekybos Bendrovę ■ 

! YRA IŠMOKAMI ! a
' g Fib jmiūuv, knd pinigai Lietuvon nueina.
i- -ii■i■■■i *■■■■

Z1 
'1

AMERIKOS LIETUVIŲ

- --------------------- i

šiomis dienomis gavome sekantį laiškų iš Lietuvos ku- ■

■
I
■
J
■

f
I
■
■

i

•'Lietuvo# Prekybai ir Pramonėj; Banku*” 
Kaunan. Laisvės Alėja. 66ų

Gruodžio 13 A. 19t9 m. į 
LiHukiy Frr kybos Krndruvri Amerikoje

BaUon, Maso, 
t ;«>rbūi«niejit— ...........

Ta mirtų Bendrovė* visas priuatyląria* perlaida* 
Rankas išmokėjo. Pilni, už perlaidų n Tukai tų Batika* 
netrūku* pristatys.

Su pagarba.
(ParaLta) A. Primai. Direktoriai

• “ Jobus JI. Kaupa*, kokretoria*.
MOKYKLA

Mokinama: analllkoa Ir llotavJUcoa 
kalbu, ariunatikoa. ktnrvr-dyatėa. ata- 
nogrsli.ius. IjrpsvTtltag, plrklyboa tat
ai U. Suv. VaUrt. IMortJor. abalnoa l«to- 
rljo*. r^oprafljoa, politikių* ekono
mijų*. plhotymAs. drtllarniyrtts.

Mokinimo valanda*' nuo » ryto iki 
4 valandai po platų: vakarais nuo • 
Iki lt vai.
3106 So. Halsted St., Chicago.

I
t M
1
■

■
Jeigu ir Tamiita non greitę pageibų nuteikti (aviškiem* Llo- ■ 

lovoje tai tuojau* rašyk ant žemiau paduoto adreso ir gausi pil
na* infuiiUMiijar kaip pigsuaial |msių*fi pinigu* Lietuvon.

Lithuanian Sales Corporation
120 Tremont Str., Boston, M&ss.

I
■

“Draugo” 9 nuni. tilpo re- 
<lakeijo» prierufias, kftine užsi- 
puolmnn ant drg. Mickeliuno. 
buk drg. Mickeliunas esųs nut
ilo patai nnutojaa. Aš griežtai 
tų užginčiau. Ne mano patar 
naulujas, bet tefobfa ir doros 
mylėtojas. Drg; Mirkeliunae, 
rnšydanins. knd hš esu nesoci- 
jnlietaa. nenpsiriko ir ne mali 
pntaikHvo, Ih<I tiesų pneakė. nes 
aš ištiesŲ nebuvau ir nesu eo- 
i'ijaliatas, ir “.Naujienas'* ne
platinau ir jų neplatinu. Kas 
taktais prirodyti, įcnd aš exu 
kada buvęs ant tobijalistų mi
tingi), ar prakalbų, nr priguliu 
į kokių bedieviftų organitari- 
jų, tam duosiu $50.00 už fak
tiškų prirudym^, •

Augusi Saldokas.
4414 So. Cnliforuin avė., 
(’hieago. 111.

Redakcijos prierašas Dalmr 
tai aišku. Nuo to reikėjo ii* pra
lieti. Kas pu.-iM»ko nesųs soci- 
jntietae. tam uiea tikime, nor* 
ir laitai gerbtinas asmuo, palj- 
stantis jį tvirtiebj pritviiigai. 
Biuopii ginčų apie tų dalykų 
užbaigiame.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
AKIV fiPECIAlJKTAS 

l*alM*<.ina , ta, elil* 
kaa yra 

«anuMM-
Inu. ««*-«* »rnnn»- 
mnzauas 

ir Ml*l*a«ualaa karMtv akiu knJVM aky* 
kaiamktc. t»on-*>v; artiknia aki* in<l*U*m. Ikk'oTiM -asMtnlaa* i.uti* aaradauiu n>»- 
Uaaataa klaMaa ASMal m&UĮmm MAs- esi. tūli ir mi nataaOaraa nanalMn. karai 
kita ree*JUM> Ir -alku* rovusiu*
k f* ten V»u.»0m aae lt ibi * <akar«. N* 
<lMUxaU uae I* iki I nl »« ptet*.
1553 W. 47th 8t. ir Ashland Av.

.................. .... --------- ---M 
BAaGjmsAš vittŲ 

DRABUŽIŲ.
Vyru ir Jaunu Vaikiau padirbu 

aat ordarlo antai tr orarkotal. ba< 
nroialtaukti: vAIlauHy fnodallv bih> 
820.08 Ud S48j00.

Vyru tr Jaunu Vaikinu gatuvi 
Hutai Ir ovarkotal 818 iki 888A0.

Vyru Kallo/a po S*.oo ir augSMau. 
Valku Siutai po *L.oo Ir au*Ml*». 
Pirk aavo ovarkot* dat>ar prio*

Uotu*. kiw..i4: kaiAua pakjl*.
Mm talppa.1 turima pUao elJ* t 

akut; PoSlotu alutu Ir ovarkotu o»*v 
88.M Ir aucSCiau.

Full Prom TuaeOo. Frock Bin
tai !r te 810.00 tr sugMiatt.

Atdara klukvlan* vakar* iki ( 
vai. NodMlonil* Iki C valandai. Su- 
batumla vu* dlan* tkl 1* ralanda1 

H. OOKDOIV. ’ .
141* t» ilaUvrt tu.. <tucaxo. IU j 

iMricta 1*08-

■

itimiimiitiitnuiiiiMHitiiiuiiiinmimiiiiimmiimiinmiimittiiiumiiimimuHnii

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

Gcriaurins buda« pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvai Palto 
ženklai (markės,) kurion yra atvežtai ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 
Niuirkc salėtu nusiusti aavictnaicuiR netik dri istfkn. bet ir dideane nu*
inų. pinigu vietoje.

Kiekviena* perkanti* Lietuvo* I**4to ženkli; netnažiaa kaip už 5 auk
sinu* ($1.25) gauua paliudijimu, kurį nuduotai Lietuvon kartu hi 
Pairto ženklai*. Lhrtuvo* Valdžia pakeis gyvai* pinigais. Pašto nrha 
lidhiės stotyim.

Paštaienkliai yni šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 ukati- 
kų, taipgi i»o.3 ir po 5 auksinus vieni. (100 akstikų nudaro auksinų). 
Parsiduoda po 25 centu* ul auksinų.

TJrfuvn* Pašto fmklsl pnntldoo* ilk IH 31 d Knm i<r»n jn MnHstf 
kaip už vieni) dolierj markių uesiunčiame.

Reikalaukite victinitioe Tautai Fondo skyriuose arba jm* centro ndt- 
įrtorių,

K. J. KRUŠINSKAS, .
456 Grand Str Brooklyn, N. Y.i

imimmitimuumumuHmiimimnuuiNminami,

ri:wgia

•MM

j KONCERTAS ir BALIUS ! 
----- luurčaA-----

| ■ ...Visų Šventų Parapijos Choras... į
NEDĖLIOS VAKARE 8AU8IO 25 D.. 1920 M.0 Bro. Strumilų 8vet. (Kamp. 107th St. ir Indiana Avė?) ■ 

■įjD Frecramc dalyvnna pr»klli.l«ti»ia« tettmy Jaunimu, dainuo, ty-
■ tilfeį 1- rv. rt!!r.Įi» - '.iii.u. ut;larimu styrėknttljm srksn-
trr« Kvkrhaan. viatn .t.ILankvtl ant *u. t>t*kUn.u> vakaro.

<>w»ro tnk-M. V. THIKVK.

Našlaitis.

Vakar (turbut aausio 15 <1., 
—Red.) vakare buvau ir aš nu? 
ėjęs Meldnžio avetninėn jiasi- 
klnusyfi labai garbinamų pra
kalbų nu krutmuaie paveikslais.

Pimiiauaia pradėjo kalbėti 
Dr. J. R. E. Hnnt. Jo kaiha 
užėmė 20 minutų. Jisai aiškino 

duiykiiB kaedM-ūuia-
me gyvenime. Antra* angliškai 
aiškino, kuri* bovo per^ntytaa

CICERO LIETUVIŲ LHJBLIU!
Kaa tiktai iš Cicero norite 

gauti “Dranga” arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį dar
bų (Jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 43-th Ava
Pas jį galima gauti malda-

<m *«»

•J.
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