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Kvs šiandip Eiotuvn ir šiaip 

jau atskirta nuo bolševikų ir'
NOSKE s:

SIUS
AIRIJOJE SIAUČIA TERO-

1 RAS.

T

MI*

šalies Teises
Estai taiklusis bu bolševikais.

Nor- Estunijn įstojo sujun
giu su Intviais. suomiai* ir

J‘a
penduefiuni jų laik 

raščiai.

Sinn-i emeriai kovoja pnes 
angina.

▲

Tad Lenkų Intrigomis Lietuva

SECOND EDiTION

ANTROJIUIDl

Bolševikai Sulaikomi
Kaukazo Šone

—— Į
pveilrt? <•„

jUimijo.

Atsiliepė Kolčakas.
Bolševikų veikimas Siberijo- | 

jo, anot dr|s«šų. surilpnėjo.
Talkininkų augštieji kniniri- 

Įjonicrini gavę žinių nu* admi ..r 
r<<|o Kolcako, kuris esąs Niž- 
ni»m l’dinske. r J

Sakosi jis ten <-*ą- >u koltai* 
savo įHinisteriai- ir su anais

bolševikus,

Londonas, sausio 23.—Angli
jos kuris ofisus paskelbė, jogDublita*. sutisin 23. - 

vakarų llnreourt gatvėje už- 
pulta< ir nušautas vietos po
licijos komisijonierinus asis
tentas llislmoml. Piktndnris 
nesuimtas.

lliHlimint nesenai ėin buvo 
atsiųstas iš Belfasto. Tenai jia 
lmvo pasižymėję jiolicijos 
larnylMije. Tad buvo mnnonm. 
jog ir ėin jum pnvykrių pn- 
sekmingni veikti prieš teroris
tus.

Berlynas, rapsio 23. — l’u 
žinomi; čia kruvinų riaušių šn-

Air,lenkui^ prieš imlševikus tė
čiu u- tas faktas nedraudžia 
rrianiF ir tulinur vesti taika* 
tarybas su bolševikais. Estai 
pasakė, jog jie negalį tolinus 
gyvuoti. neturiMlnini jokių snn-j 
tikiu su Rusija. Ue turį taikin
ti t-s - 
dž’ui.

Kitų viešpatijų atstovni pri
pažino tiesų ir sutiko, kad es
tai taikos klausime clgtusi | 
tnip, kaip jiems geriau pntin-| 
kaina.

Bet knip lenkni, tnip suo
miai atsisakė taikinli«>s su hol-' 

jši-vikr/s.-Tif ir kiti pažymėjn. 
joj? jų vicšpelijoa visuomet gn- 

I 1 1*1 • •< •

centi'v ir l.niriąjani spnnir 
(Kaukazo fronte gen. Deuikino 
armijų ttthkdkė iKdšvviku* •» 
upės Snl linijos, skersai l’ari- 
ciiio-Jckaterinodaro gvležinke- 

1 lio.
Tolinus į vakaru* bolševikai 

perėjo upę Doną, rytuose nuo 
įRo-tovo. Bet vaknruoM* nuo
Rostovo j ems nepavyko |mts’i 
įnešti !*•!• ūpų. Su dideliai* 
nuostoliai i atmušti.

Bolševikų mitarija temti 
prarado 12 anuotų. I>M) kulka- 
svnidžiu ir dnugelį nclni-vių.

Bolševikai p&žangiuoja 
Kryme.

Krymo fronte l»<j|š**vikni juu
paėmė E-thmuMs (liongnr ir,guli atsilaikyti prieš latvir.'-. 
°'rrelčot>. (Bet sjuirnimse latvių briov - .-

sis -įduikoimts. anot depe?1.
RolŠ»,vi1čM *nfraiikė sHyii -• 

kariuoiiHOM; ginti Riešicą, gide 
cinkelių susiličgiim; lx* t gali joj. :

--------- v..... 5MM - j nepjautą. _ |
Ikios jiertraukos taip ilgui tį*
<ti ofenzyvų. Kokiam laikotar-Į Kaspijos jarrs vnkarialtd^ 
'pini jie tarė* *n«ilnikyti. Tn : T~u
dm* progos gvn. Denikinui gimiju. Jie grūmoja >u>cs^-^j 
jMiritvarkyti ir sustiprinti na- Petrovsk. kur yra svariiūiu- | 
vo jėgas.

(len.
gauti dnr ir nuo kazokų. Nes.

įlies upcininio ministeris . Nns-

cijnlistiL*.
Ji; vadai lw jokio.* ntidniros 

*u bile kokia Rusijos vai- anrštm.jiuuijr uždaromi kale-
- ijinum. Nelciilžiama niekam su

jais nei susinešti. .
I UgŠiol noapriliotani laikui 
suspenduota 15 radikalų laik
raščių 8akoiun, tų laikraščių 
išleidimas nrbu- atnaujinta*, 
kol čia gyvuos karės stovis. 

De| Norite^ to smnrkau* vei- j f*iu 
kimo radikaliai gaivalai pa--(konstalMdis) juiMiutas. 
kylio didžfaįrią trukšmn.

lp* stiprini >u*|Miudė sparta
kus ir nrpijklnusomuosius *•>

Malinusi* likimu.

Latviai įveikia bolševikus.

Vakarų Rusijoj, latgali joj, 
latviai pnrivary pirmyn apie 
+0 angliškų mylių ir nelaisvėn 
paėmę upie 13,000 bolševikų 
kareivių ir daug grobio.

Dar žviųi dalis latgali jos 
visgi pasilieka ln»lšovikų ran
kose.

Kranto centre l>olševikni ne--- — f

P AB ALTIJ O S SĄJUNGON 'tiesiog pareikalavo, kadUnkL 
NEINEJO LIETUVA. in sugrąžintų Vilnių. Kitaip gi 

lietuviai atsisaką būt tokioj 
hlmugijoj. kanu* yru lenkų, 

lankai jrnsakė. .jog Vilniaus 
Uriurinin.- n*.*utiduo-ią. Bet dvi 
visako jie lietuviams pasiųlė 
du daiktu, kokitm Tu-tuvini nt- 
tuaU. '

Pirmiauriu lenkui sutiko |ni- 
Huosuoti Vunių su sąlyga, kad 

(tenai butų pravestas plcbisci- 
Uis bite kokius j jakai mes vieš- 
pnt'.jos priežiūroje. iJotuviai 
tą atmetė. *

Po šito iunkni pnriųiė lietu
viam* Vilniau*, klausimų palik
ti tolvsnieuis laikoms, prijmžjt 
idant Idetuvą. kaipo busimąją 
lenkų viešpatijos dalį, ir daly-’ 
vnuti konferencijoje, knd tu
rėti sąjungoje halsą.

Lietuva “turi glaus ties“ 
prie Lenkijos.

lankai tvirtina, jog Lietuva 
negali paremti etnologiniais ur 
istoriniais prirodymais, kad ji 
visai atskiriai be įlenki jos ga
li gyvnoti, arba kndir norėti 
Vilninus. kaipo savo šaliai sos
tini*.

lankai sako. Lietuva kituo 
met buvus apgyventa kuone iš
imtinai vienų bnltguiiižių. po* 
kni lenkų ir tik {Mibnigoje lie
tuvių. Tad šiandie lietuviais, 
sako lenkai, reikia pamesti ap- 
sisprendnno‘noniR ir priidjung-

Lenkai nori pasisavinti netik 
Vilnių, bet ir Lietuvą.

----------- -i
GEI^KGF! »RSAS. sausio! 

?’ (Suvėlinta. Bušo angliškų’ 
laikraščių koreapondeiitas).— 
Ketui los I'iihultijos vieApnti- 
jo5: Suomija, Estoniju. Ixmki- 

5 ja (šita nėra Pabaltijo* tob«) 
«!> J^alMja ėm. nlluikytoj kon- 
ferencijuj įsteigi- militnrinę ir 
ekonominę sąjungą. Tum tik- 
kitti i KMf i ji i \ t n irntiii iitm 
Vė, po knrięja nt Stovą i pnsirn- 
Kė. J 

.. Lytfopi t-ąjungua ucmciun.
Iae1uvos atstovai su lenkai* 
atstovais tarėsi Vilniaus klau- 
aiine. lx*nkai griežtai atsisakė 
sugrąžinti Lietuvai Vilnių, i 
Kad taip, tad lietuviui atriša-į 
kė su lenkais turėti ką nors! 
Iteųdrą ir išstojo iš konferenci- 
jos.

Fo to augšėiau paminėtos 
keturios viešpatijos tąsė kon 
fercnciją be lietuvių ir paimi 
goję fatelgė sąjungą.

Sąjungos tikslai.

Keturių viešpatijų sąjungos 
pobudia—išimt mni defeuayvis 
(upsiginimo). Visos vieš|Mitijos 
stipriai surijuugūi prieš rusų 
lx>lšcvikus. Tw'inus bendrai• • ■■
ncįaiveržia bolševikų teritori- 
jon užknriuvimo tikslais, 
vieniui gali veikti ir už tą pa 
ritinti atsakomybę. PavH tokia 
Lentcija gaii tęatt savo oiensv- 
vų prieš bolševikus pietuose ir 
rytuose. Būt ji negali laukti 
sau pagelbo* nuo kitų.

Sulig padarytos santarvė*, 
viso* keturios viešpatijos kuo- 
veikiaus tarp save* atnaujina [ 
prekybą: atnaujina Mirisieki- 
n)ą.t(ni‘fijna1.'.,’tckgra?ai* ir gr- 

l težinkeliais; įveda ekspresinius 
traukinius tarpe Rcvdio ir 

i Varšuvos; pastatydina bevielio 
' telrerrafn «toti« ir tt.

Kųjnnga įsteigta visų viešpa- 
• lijų ntakiriomis rvaoliurijomis. 

patvirtintomis atstovų. Tos re- 
I ataiuciju- bus ūmautos saiu, 

šalių parlamentams ratifikuoti.
Po ratifikavimo tuojaus bns'

Ut ka įtaravai

tttrių viešpatijų pasklidų re- 
| preaentantų. To* komisijos 
į.Idfįiu.'r iiiuis darbu įkimyti *ą-.

‘ jungo- užkirti noriu* darbu*.

Norėjo pavergti Lietuvą 
Kuone risūs konferen 

nn-i>i imkai «*ug*m*š«Mu, šil 
i lietu

Ii apsieiti lie sentikių su Ru-i-j 
j«-

Kiek abejonės išreiškė tik 
lai vini. Tir posakė, jog taippat 
gulį apsĮciti i*c Ru.-ijo.*. Tik 
neilgai.

Ofensyvn negalima.

- , jau*
•

t karta Tnaskiui nepavyko pa 
įmušti tų šal1*' —-
• ko. turi st'p,«r, k, •» »«>•«•»•
imi gali aJrįdi vi.*okia* ln-lše :5’° prnvnžiimjan

■ vikų atakai,! dviračiais keturis polic.
I’uliaignjiiį- koraspondenta* «»•»•»«’• užpuolė sinn-feineriai. 

pareiškia. l’riodi i b•« vi«»š-. l'olicuiomii apsigynė. Vienų 
pntiju ;■ iiryta sąjunga—tai siim-f< inerį nužudė ir du kitu 
didžiam-ia* URkta.* žingsnis irarmr. Pnlicmoųai .ne«užeisfi.

rvir-a-.tirito,- nutarties
Nes šita* žing

snis atidiinp- kelią visų keturių

Thurlcs, Airijai, sausio 23.— 
dar vienas ]M»lirnwnas 

Gin
kluotas |M»licijoB būrys tuo-

pakilo liurlinu ieškoti 
piktadario. Brt Dosusektas.

ulių, (ii Suoi'iija. sa- 
pria armijų ir visuo-; Kilrush. Airiui, sausiu 23.—

Konferencijoje atstovai kiti 
kitus intikino. jog ofenzyva 
prieš Is.'ševikus negalima. Bet paiki t __
ir iMilšerikų Iri joties nėra rri-'gu vokiečiais, 
kalu. s

Jankai atstovai pažymėjo.'viešpatijų ekonomininui vyaty- 
jog lenkų knriuomenė vietomis muiri ir finaarin'mm šalių stip- 
tnip toli įsibriovusi boUrviki- rėjiinui., 
,nės Kurijos teritorijosųa. kati Pataria ji*-.vakarinei Euro-' 
J .enkija šiandie visai nebijanti :pnj jr Amerikai Kitų sąjungų 
bolševiku užpuolimo. ■parmji ir užmvg-ti prekybos' kitam, kniji tik -I ugoslnvijni. j

Nebijo užpuolimo nei Esto- santikius su tumi- keturiomis Toksai noras yra išraikštas ir, 
nija-su I atvija. Nes jnu vienų, viešpatijomis.

ie • —   — - r _

JUGOSLAVIJA STOVI 
FIUME.

už

ANGLIJA PAKILO LENK- 
TYNESNA SU BOL- 

ŠEVTKAI8.

Khoveikiaus Kaukazan ritus-(premjera*, 
čiama 10,000 kariuome

nės.

u-rckop.
Anot kerės nfi«» pranešimų, 

gen. DeniMno *tnvi* pnrirodą* 
kiek geresnis.

N uoli imtinu jaiuu. knd ImiIšp- 
vikai neturės ginui jėgų Im* jo-Į

*pakraMiaia-bnlievikai ®
M
v yn<»šioji gen. Denikino laivyno

Ba- ti prie I/enkijos arba Bnltgudi- 
jos. Ir tuomet viskas busią jm- 
luiigtn.

ToKitio arognntiniu ienkų 
tvirtiulmn lietuviai pasibjau
rėjo ir atsisakė tolinus tartie* 
su jais, pasisakydami, jog kur 
burių lenkai, trn negali hut 
vietos lietuviam*.

Lenkų melai.

Po ’ltij nepnprnrių nnMikln 
lenkai paleido darban savo ;»a- 
prastu* plepalus ir intrigas 
prieš lietuvius, intikino Bato 
nijos. Latvi jo* ir Suomijos nt- 

Į stovus, kad lietuviai senai esą 
Ipalinky prie vokiečių ir tik Inu. 
kių tinkamos progos prie jų____ r.„ -v
.prįsiklivĮi., Šukė* reikia veikti

I - •» D.B
Jb'nikinns jėgų galės 'stovykla.

K rnsnovodsko bolševikai
Londonas, sausio 23. —

goslnvija ntsukė talkininkam- ____ ,
Fiume reikale. Pnžyniėjo. jog anot pranešimų^ Dono kazokai dnr nejMu-mr. Bet jie tame sn- 
Fiume turi priklausyti ne kani'pakilv prie* liolševiku- ir imą m* jmžangiuoja.

prezidento Vilnono.

J11-

pavyktų įsihrinuti Turkijai.
i<‘S- 

magumų juidmyti su pučia Mo-i 
w*|N)lainija. Galėtų dnr per-'

IR VĖL LAIMĖJO GATVE 
KARIŲ KOMPANIJA.

PRIEfiMAIfiTINLAM BILIUI 
PRIEŠINASI IR PRO

KURORAS.
džiais apjuosti vuus kelius ir
Upelius ir nepraleisti holševi- j jie tuomet galėtų didelių 1 
kų. , -j

IJoyd George, Anglijos
, irdikim, prancūzus, kirstj Konstantinopolio-Bn.- ln. 

knd šitų kariuomenė butų pa- 
sių.-ta j Vokietijon teritorijos, 
kuriom bus pravedąs plebis
citas. gi Anglija tuo tnrjm im- 
sinnti veikti Kauknz«*.

Išprndžių prancūzui neno
rėki ko( iki i Im aiiL'lu rit i Vo- 

** 9 A’. •* •— * ■>« ■ ti _  1

Paryžius, sausio 23. — Ang
lija su didžiausia juu-kulm 
ruošiasi
.-t. . --- --v
ltUUUfVW'2* 4VIIUO

ilienomis turės išplaukti karė- kiriijon. Bet, aakoma, Lluyd 
transportai. Tni bus ienktynė,* (
Anglijos su boUevikais. Ii •••kų su Hd-«»vikais. Ir po ši-

| atsiųs t i 10,000 ka-;
m-—

Ih» lietuvių.
Kiti atstovai paklausė ir pa-

nežinuu katrie 
riekg Didumą ar Tiflrs-Baku 
geležinkelį. Tiflis yra Kauka
re.

.Tėl hoKcvIkai pirmiau tm« 
pės perkirsti geležinkelį kol 
anglai ūžime visų linijų, tai 
nelengvas bus < lai k ta* IO.OM' 
anglų prarinmšti per bolševi
kus Baku, j Kaspijos jūrės 
pakraščius.

Bako. 10,000 yra gana.

Maršalo- Focli, Sir Henry 
Wilson ir kiti augštieji arini- 
Joį. nflrleral MVtinn. uivei

' ------------
t hhmgtjje gatvekarių kom- 

jmnijii turi ]ia<d.*rkiuio kovoti 
su miestu. Be užvestų bylų 
iiugštr-niuns*’ tri-munse prieš 
gatvekarių kompaniją už su- 
loužyruą kontrakto su mirsiu, 
imant daugiau 3c. už važinėji
mą. miestas im-gino gimti “in- 4 
junetion“ prieš kompaniją.

Vakar teisėja, MHSoorty at- 
wi*Mkė išduoti miestui “injunc- 
l'mn.“ pasin-imlanins tuo, knd

jgntveknrių kom|umijos klnusi- 
> mn* paduota* rišti aiigšėinu- . 
iriam vahtijos teismui.

Miesto advokatas tvirtina, 
Ijog miesto administracija ne- 
lužrileisianti. Jei valstijos teis- 
*ma* kartai* išduotų neprieinu- . 
kų miestui nuosprendį, t^ornol 
miestas, -ako advokatas, kreip

usis pašiau Hugščiaurian šalies 
j teisman.

Gompers liudija prieš tų bilių.

Washington. sausio 33. — 
Kongreso ki'initetui pririaiiaiš- 
tinio liilinnK klausime išreiškė 
mivo nuomonę ir pakviesA'” 
generalis prokuroras Pultum

Ji- panokė, jog tnipiuit nenu
tinku* -u tuo bitinui ir nenorė
tų. kad tasai hutų pmlnrytns

do geležinkelį, kol stipri mig
li; kariuomenė suspėtų 
sulaikyti nuo to darlm.

Svarbu, daiktas žibalo laukai.

Lloyd <i<*orge ir tVinston 
jCliurcliilI. sakomo, veikių iš
vien. Kare- miijisteris Ciiurr- 
Itill paremia visus premjero 
pienus ir sutikmėje darbuojasi 
-u ficldmaršabi iVilsonu ir

juOA

ia— ai »*»••• • •
Priršmaištinį bilių tečiau* 

llnbjausin pn»UH*rkė Amerika* 
i Durim Federacijos pr»*zidentn* 
Gom]wr- it kiti komiteto pa
kvipti žmonės išreikšti savu 
nuomones.

Pasak (irunporso, priešnuiš- 
pakeis jinmnfinius

George piurumojy* padaryti
- “ j ’ j, taikų au lw»|š“vikai*. Ir po ši-
pinninu pa-įto pn«mxai nurikidę.

Veiksią vieni anglai.

Prieš bolševiku* Kaukaze ir 
toliau* ryt urna* apsiėmė veik
ti viena 'Anglija. Toje ekspe
dicijoje nedalyvausiu nei prnn- 
ruiai. nei italai, nei ameriko
nai. Nes šitie tenai neturi gy
vų reikalų.

Sulig padarytas praeitų pa
vasarį slapto* sutarties. Ang
liju viena iqwdėmė apsanrnt* 
ir globoti'Perai jų. šiandie n*- 
dnug yrn Peraiįoje anglu ku 
n-i rių. Bet angių oficierai In-

'admirolu Beattv.

jgia jauni vyrui la viriniu i prieš
Kaukazo respublikos Geo;

tiolftevikns. Be iu. Anglija «ln-
luti j ten siunčia kuriu«unun«; ir Jiui- bilitis pakeis pamatiniu* 
visokią reikalinga karė- me- ralira įstatymus ir jis sugriaus 
džiagą. įlarbininkų orgiinizncijns. ne*

Nėra jokia puslapi i», kodėl bus ptaaikirti streikai.
Anglija jinti viena imn-i velk-l flmnpen* «nkčr 
ti prieš bolševikus Kaukaze ir 
toliau* rytuose.

Bnkum’e
tingųjį; iUrnlo lankų. Tuo*, 
lunkus Anglija nori užvuldy-

/I
“Streikai yrn nei mažiau nei ĮMONĖS Iš BADO KRINTA 

dnugian kaip tik darbo žmonių 
yrn cmtnis tnr- vnržiuiųsi* geresniu gyveui-

GATVĖSE.

man. Kolektiviiu streiku* jų*i Londonas, sausi.* 2b.—l*ĮLn- 
.—u An.._i —’*-• : «i«—.'garijo* rortinea Budapešto pra

tę tini žmunėa iš
raritv tikini aiigštai civilizuo
tose šalyse. Nerasite st reikti

ginimas ut'aUlaikymą Imtaevi- 
kų veikimo tame šone.

Bet srarbiaii-ias daiktas

net Kinijoj, nei indi joj. nei 
štai streikai pk*činsi Japoni- 
joj."

. 1t»nun Muito - --—.3
---------- 1

n p a ęAuglijar yra nuo bolševiku 
apsaugoti Indiją-

•
PALIUG3U0JAMI VOKIE
ČIAI KARĖ8 NELAISVIAI

Un Au

8AUSI0 23. 1920 M
įgjWariiington. sansio 23. — 
Kn«gre*«» pakyla opoairija Lille. Preacuzijn. .sausio 23.

Chicago.—šiandie <lcbc.< iw 
ta; laukiama ■ntaoo

durti 15(1 milijonų dolierių 
šelpti Europą maistn.

—1A čia prasidėjo pal i uosavi
ntas vokiečiu karšu belaisviu.

vakarą ir rytoj; maža atmaina J 
tranperntun >.

vina pačiu* jiersu*.
Jei liolšrvikai karinis ineitų 

Pcrsiįon. Anglijos vyrinusvbė 
bijosi, knd tuomet anglai im 
neatrilaikytų. 1

B- to, gnbtn žinių, jog Kip
rus pri e# angį iškas ujms yra 
pĮdrilę* T’<b-s Įf ĮHI dide— 
niuoae Knukaso miestuose.

TrJt W halfiaviknnis

gį» anglų kareivių užtenka 
np-augoti (MtTuinalų grležinke-

*ą jungu.
(Korespondentas rašo, 

jdabartinė Ltrtttvot». vyriausybė !į ir -uleikytl M&nrik*** mm 
į tikim gauti grn-snes sąlygas * ’ '

Lenino—Lietuvos pripaži-

■ £5lbuk

JTO

briovtmoai j piritm, jei riun- 
čiaiiia kariuomenė laiku nu
vyks paskirlon vieton.

Išlikų nuvykuri karj&omenė
3t

M ivo ial mis į liniją. pasitaisyti pozicija*
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f “DRAUGAS”

Kiną kjutdlen* iMkjTni ucdMilhutus.
PIUEMUMKRAT* >s KAINA: 

amcAGOJ m va-meny/ei
SlnlMU* ................ U*.00
Pturt Mrtu ................  S^O

SUV. VAL8T.
McUuns ............   >5.00
taef Mcuj ............................. *.00

Praaumerata meknei likilno LnJ- 
kM •kAltort nuo uUlrtlrmo eteno* n* 
nuo Nauju Metų. Norint pormalnytl 
Adres* reikia pridurti tr sr-naa
AdrMaa. Piotrai rerlaunla siusti kKper- 
kant Mraaoje ar eaprea* "Money Or
da. ’’ arba (dedant pinigui j rrri*- 
ųruete lauką.

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

Telefonas McKlnlcy «114

Lietuvos Neprigul- 
ūiyhės Medalis.

LmImū gražiai pasidarbavo 
Lietuvių Numizmatikoj ir Is
torijos Draugija išleisdama 

J Lietuvos neprigulmybės meda- 
;•!). Toliau spausdiname to me- 
? dnlio aprašymų j»ačios Drau

gijos jiarupintą ir Žinias apie 
= iihit&liu iajnhlilltojų p. A. L. 
i vau den Berghen.
J, Gavome ir mes vienų bron

zinį! tų medalio egzempliorių. 
Tai-gi paliudijame, kad npra- 

iLžyaas yra visiškai teisingas. 
Nuo auvęs dar galinu, pridėti, 

pasisekė tei- 
ant medalio 

veido pšcho- 
gericma artis-

1 kud skulptoriui 
I singni išreikšti 
: ą»»»s£pr?«i*len<o 

logijį. Ta# ir 
tiung retai pavyksta, ypač jei

»jio ftortretn daro iš gą-vb
fins. o Iš fotografijos.-

UĮmetimii galim,, padaryti 
vienz modaliu parašui, kud jo 
atilius nėra taip gražus, kaip 

KnMpŠkoji medalio dalis.
■ “fiešiuliklu vasario** ten lo

tyniškai pasakyta “Di* XVI 
menk Fehr.” Nors tat nėra ti- 
Trra įduida. In-t loki> išsireiš- 
kimdė grigy venų tik naujaisiais 
laikais. Gražiosios lotynų kal-

•ružvje butų pasakvtn;
“Xl;l Kai. Martias.“

1’žfrari* pužvnn*ta J 919 me
tui Įiui|>u Lietuvos neprigul- 
mylifcs pradžių. Bet Lietuvos 
VnlrivlH-4 Tarybų to^ nepri- 

k gullOyliės išreiškimų apskvlta.* 
į Ui v£cari'> 1918 m. Tik Turvbos 
L žodis buvo lyg miiuirę- iki kol 
į niųsi3ė^*ynė buvo jm» vokie-. 
£ tiulių Tai gi tikra neprigulray- 
t M* Šventė pirmų kurt buvo 

«** • * •••••v 1JUOMS! mvucuinut iikuii pir-
■ Ek&sr metų sukaktuvėse po 
uTarybos mio*«pr?ndživ, arlm

Ifi vųsarri 1919 m.
Butų netiesa, jei šį iikmIuIį 

r girdami užtylėtume p. Alek- 
k sandarų Bačkų. Jis yra žymus 
B’teinėiosio" draugija* narys; 

ntedalĮ -utnanė ir rūpinosi. 
I kad ta* aunumymas įvyktų. Iš 
k veikalo vtouoUHd gulima šiek 

tiek pažint i ir*veikėjų. Kadan
gi medali- yrn rūpestingai, ar- 
•*toti«kai ir moksliškai išpil- 

vUu». tai ir apie p. Ročkų tu
me teisę sakyti, kad ji» savo 

.atlieka gerui.

Jtor~Čorko Vabtųa

X

ir Socijalistai.

i šita dalykų, nes šorijalistų I 
nemegstame, o ria butų atse- 
ję tarti iodį ni juo®. Demokra
tų ir republikonų partijas la
bai gerbiame, bet šitame atsi
tikime negalime jų politikos 
pagirti. Dabar jau nei tylėti 
negalime, nes dalykas anga 
didyn ir smarkyn.

Prie politikų ginčo su poli
tikais prisidėjo teisininkų 
kovu su teisininkais. Už nepri
imamuosius socijalintus stoja 
advokatas Morris Hillųait, už 
teiadavybės didumų stoja ad
vokatas Martin Littleton. Ne- 
poilgam užpakalyje vieno ad
vokato ir teisdavybėa daugu
mos stos viena dalis gyvento
ju, užnaknlvje kito advokato 
ir peukių socljulirių bUin kilu 
dalis gyventojų. Tiu dalykas 
gnli tapti rimtesnis negu ma
noma.

Jiiuiui intcivsuosis netiktai 
New Yorko valstija rytuose, 
bet ir Miltrauk?** miestu“ vi
daus vakaruose, nes ir jo iš
rinktasis llvrger’is negali pa
tekti j Amerikos teisdaiyb**? 
butų. Tokių atsitikimų galime 
tikėtis dar ir kitose valstijose. 
Socijalistai ihibar lubiauti ne
gu kitais laikais rupusis pa
tekti į teirtlavvbių butui. Ma
žosios valstijos nviMinorės at
silikti nuo New Yorko.

Linelis eina karštai dėlto, 
kad ūbi pusi turi vienų la-n- 
dra pažiūrų. Socijalistai vi
suomet svajotojais vadindavo 
tuos, kurie pripnkįsta kokių 
nors aiisoliuėių visiems žmo
nėm? priverstinų sąžinės tai
syklę, turinčių valdyti visų 
žmonių visus taiac® ir įstatus. 
Absoliute- tuirt* atmetimas* 
gimdo pažiūrų, kad tat 
y m teisė ip teisybė, kų 
prefidžia dauguma halini 
dnvybėti bute.

Now Yorko valstybė* __
<davyf»i4 bulaa, esantis miest<< 
A lininy, tiki taip, kaip sako 
to buto daugumos atstovas p. 
Utlletun: ‘*A>sembly was a 
law unt<> iUelf” (Sueiga yrn 
teisė ant savęs arba savaime), 

j Nepripažindama teiaėa augš- 
tesm’*s už .-avy teisdavybė jau
čiasi galint panaikinti jH-nkių 
išrinktųjų teisę dalyvauti tei- 
sdavybėj? ir rinkėjų teisę tu- 
lėti savo daugumos išrinktų 
atstovų toje teUKlavybėje.

Aitame dalyke me* griežtai 
skiriamės nuo p. Littleton, 
nuo New Yorko teisdavybė? 
dnugiipios ir nuo visos |ku*- 
kutiniais laikais viešpatavu
sios teisių fuk ui totuose pa
žiūros. buk tat visa yra teisė 

Į ir teisyla*, kų teudavybė* 
dauguma nuspreudžui.

Tos pažiūros klaidingumu 
žinantieji galėjo pirma laiko 

.-•®: i-- innu jHijMMiiy utni-i«aiu<y 
kaip Alliunyje bus. Jeigu E- 
gipte no faraonui, tik egiptie
čių puiri jotų atstovybė butu 
nusprendusi visos žydų ber
naičius žudyti kaip tik gema, 

. bcn« tns nimpn*ndinum butų 
: galėjęs tapti teisybe ir teise? 
, Jng ta teisė buvo TH*«?***ybė 
> ne dėlto, kad faronai jn išda

vė. tik dėlto, kad ji yra prie 
Kingą įgimtosioms žmonių tei
sėms.

Jng piisituiko. kud |mrla- 
mentuoM vienos tautos dnu- 

i guma sumažina tos pačius ar
ba kitos tautos mažumui tri
se turėti ntriovų sulig savo 

’en- 
--------- ... ... ........ Tnkis mažu-

DRIUSA6

Lietuvos Atstovybes Praneši 
mas Kovoje už Lietuvos 

Nepriklausomybę.

i

1. Lietuvos Misija.
Re indam ari k Laikinojo.

Vyriauaybė* išleistuoju ir 
Valstybės l*r?zidi»nto, sjvnlių 2 
dienų, 1919 in„ patvirtintu į- 
6tatyinu apie užtraukimų nuo 
Amerikoje gyvenančių Lietu
vių, jų draugijų, organizaci
jų, bendrovių ir įstaigų “Lie
tuvos lxiisvčs Paskolos’* ir 
Ministeriu Kubineto, spalių 19 
dienų, nutarimu, I^aikinoji 
Lietuvos Vyriausybė raštu iš 
spalių vi umuiia, lytu a-i<>ui 
yra Įgaliojusi buvusi Finan
sų Ministerį, advokntų, Jonų 
Vileižį, Misijos pirmininku, 
buvusį Krašto Apsaugų* Mi- 
nisteij. Povilą žadeikp Misi
jos riee-pirmininlni, kuriam 
be to yra suteikti ypatingi į- 
galiujimai kariškiems reika
lams, ir Lietuvos Delegacijos 
prie Taikos Konferencijos na
rį Joną Žilių- Misijos kasinin
ku.

Susitarus su Amerikon Lie- kalbėtis su atriovnis nuo vie
tovių Ta ry įminta ir kitomis :U)k> U 1‘a baili jos Valstytaų. 
lietuvių organizacijomis, Ur- kurios yru apsiskelbusios lie
tuves Misija yra sudariusi tiun, 
tikrų Paskolos Komitetų ir 
snorganizavių tam tikrų dėlei 
paskolos pruvedimu biurų prie 
Lietuvos Misijų Ne* Yuikr. 
257 W<*Kt 71 st. St.. kursai jau 
ir pradėjo veikti, kai į m atski-

sijoo nariai nuvyko j Wash- 
ingtonų. kad išgavų.- pasima
tymų su Suvienytų Valstijų 
vyriausybe ir perstačius jai 
savo įgaliojimus.

Teko matytis su įvairiai* 
valdžios atstovai*, išdėstinėti 
apt? Lietuvos reikalus, o ypač 
apie karštų norų kaip pačios 
Lietuvos, taip ir Amerikos lie
tuvių. kad naujoji Lietuvos 
Valstybė* taptų veikiau prijm- 

i žinia. kailio nepriUaiimmia, ir 
ibuvmujlų \ utaLuų. iv Kylių 
dienu buvo Misijai pasakyta.
jog sausio 12 dienų nnt 11 v. 
išnto Lietuvos Misijos nuliai 
bus priimti nooficijalm: Statė 
Departamente Valstybės Sek- 
»**toriau* p Lm»stapn 
pirmas, knd ir neoficijalis. Lie
tuvos Vaistytu* atstovų priė
mimas tur iluiig politinės reik- 
šmės. nes tų dienų didžioji vi
so pasaulio demokratišku 
respublikti pirnųj «ykį sutiko

m prie Lietuva Misijos orga-

Lktuvo* M iri ja Amerikoj*,
KaaauųįUm lluUl, 
\Vashmgton, D. C.

Saurio 12, 1920.

Hon. Robert l^inaing. 
SeerHau y of Hiato, 
Waahiogtoti, D. C., • 9
Tauiistn:

Lietuvos Laikinoji 
džin pasiuntė į Suvienytas 
Valstijas Spėrijalę Misijų, 
kuri atvyko AVariiingtonan 
šauniu 3, 1920 m. Misijų su
daro p. Joną? Vileišis, buvus 
finansų Ministeris, Majjmis 
Zadeikis, buvęs Karo Minis
teris ir Jonas žiliuf. buvęs 
narys Lietuvos Ibdegacijos 
prie Taikus Kunrvrenciju-

.............. ..  .
w,« vL» .Inna, Vilaišia. ku- «**aįŠUW—iWM—<■——

Vai-

rinui Lietuvų? Valdžia davė 
sjid-ijalj įgaliojimų rvprt* 
zentuoti Lietuvos interesus 

3”n<«ii Suviettytoac Valstijose.

priklausomomis ir ant visa
dos nuo Rusija* atauki našio
mis.

Puškinu laiku p. I ji arin
gas atvyko j priėsnmG salę ir 
visi Misijos narini buvo jam 
perstatyti. Iš musii pnaėK ko

visa 
nus
iris

leis-

ni žarija. Be to prie šio biuro 
koncentruojama.- ir darbas 
MilHarinės Misijos. kurios ve
dėju yra majoras P. ZudeiUjs.' 

Atvykus New Yorkan prieš 
jun’iiu. Kabulu šventes. Lietu
vos Misija negulėjo tuoj vyi- 
ti Wasliingtonan. kud ten pa
reiškus apir savo tikslus ir 
darbus ir per šventes aplankė 
keletu lietuvių kolonijų. Iki 
šiol buvo Misija utsįlankius 
su prakalbomis New York?. 
Brooklyn*, Newarke. Įkištom*, 
(’iuiibridge, Nuruood, M antel
ių, I,awrvuce. Baltjniure. Visur 
vietos lietuvių ir net valdiškų 
atstovų buvome priimami kuo- 
šinlinginusiui, visur buvo lin
kėjimų kad Misijai pasisektų 
nuo Suvienytų Valstijų Vy- 
rimmybė- išgauti Lietuvos, 
k ai iki nepriklausomo.*- res
publikos pripažinimų. Paga
liau* visur vietos lietuviai ir 
lietuvės hP jokių partijinių 
kivin’ių dejos prie Lietuvos 
Laisvės Pa-kolos, aukoju tai 
Lietuvos kiaulių organizarijai, 
tai Amerikos Lietuvių briga
dos užlaikymui.

Artymiausiu laiku Lietuvos

ringui ĮMisukyta apie Lietu
vos Misijos ui važia viuni tiks
lus ir įteiktas,' apie tat pla 
tesnis mštao. Valstybė** Sek
retorius p. Luturingi^, pabrė
žęs, jog soFn jin š»o laiku av 
galįs priimti Minijos narių uTi- 
cijaliai. nes iki šiol dar Lietu
va nėra pripmpuUft kuipo ne 
priklautionui valstybė, tečiau 
linkius jai visokio pasisekimo 
ir patarė* kreipti# įvairuos? 
reikaluose prie atskirų de
partamentų vedėjų.
Tų purių dienų Misijų* nariai 

buvo priimti užsienių reikalų 
pramonės departamento vedė-' 
jo, kur teko kalliėti apie Lie
tuvos finansų |>adėji>nų- apie 
prekybos reikalus ir apie su
teikimų Lietuvai kredito. Tarp 
kitko buvo Misijai pasakytu, 
jog Suvienytų Valstijų vy
riausybė nejunti priešingu da
romai paskolai Amerikoje. 
Ant rytojaus tam pačiam de- 
parlamento vedėjui tupu įteik
tas uiemorijaliis upie Lietu
vos pūdė l į delei maisto ir 
prašyta, kad ir Lietuvai luitų 
paskirta dalis pinigų, kaip

.U I' IllUlUMU IUiKU J^M'IUVUS , . , , . ■ ,. .._____ žadama paskirti Lenkijai.
.umtja |in?aviMo j/«usv«m| j*a*aMv~| a ... - ---- ------- ------

mos teisių susiaurinimai yra 
neteisėtas, nore jis butų parė
jęs virus parlamentinė* teis- 
tiavybės lai peni u?.. Tai-gi žino- 
nė* turi bei turės teisę rink
ti rocijalisUu ir socįjalistai 
turės teisę būti išrinktais, ners

f.juu senas tus atsitikimus, 
įduid N?» Yorko valstijoj tci»- 
įtkvyta. arini legislutura, iš- 
dįriSke nenorų įriloikti peu au

re Įxmkta focijBlishu, nors ši-
-žmonių išrinkti taip- -u -y » - --- »
’• .loscrijalistai 
ryh^s nariai. 1Tb 
: ntmerii’-jm* kini' i-oketn protauja ztofinip i*u

Austrijai ir kib'ihių valdy
tiems. Be‘to per ių laikų ta
po parengta® plutomis nmmo 
randuma- np»«* -konanūnį ir 
politinį Lietuvos imdėjimų ir 
įteikta? įvairiom- įstaigoms ir 
departamentams Ji? bus |»- 
duoti spaudom PaUai 
teikta* prie ]m<. imalyDUi 
Lansingn raštas šiaip 
sustatytas:
----------^=1

inuini.-, sakydamas; **K.»dan- šinųja trięc, nc> įc puir nori- 
gi nėra klausimo apie jų iš- jalamaa nepri|Kižį4to u amt i- 
rinkinių, kadangi nėra abejo- nių teisių. Jos visoa ižeinn iš 
nii*. jog ji? yra pi!i"čini ir neofituimmnn dėstthf. Mida- 
šios valstijos gyventojai ir rangių sųžinčs pa mat m*, ’lie 
sudėjo mvo priedermių prisie-'yra nernaterijalim. u -<h ijidia- 
ks. tai nMiboigė trwchvybės ma.« ym tik viena tosterijdix- 
bųto galyl« ir jn*tsdikoija ant mo iijais ir nei kokių neimi- 
jų."’ Pririnka u jurisdikcija lerijalių nųžinė? puputių n< pn 
čia nesvarbu, nos tuodu daly- pažįsta. Nėsant Dimo ir muži
ku indu* iŠ ganitinčs teiste, tnč netenka rtikštnčg: -'fr?
o tik vietinių \ aistijos įstatų.1 N<*u* Yorko valstiją* >wtiia.-
S\*arbu yra t?isč*a5t« įritėtų i? Alhanv tmsikirtė W te’si- 
asmenų išrinkinuiK Ta* jicuiyjiinkų pažiurus, ^bi klauim-

žinių npie juiskiilos reikalu# ir 
apie savo maršrutų į kita# di- 
d*-Kiu*s Lietuvių kolonija*. Tuo 
ta r j >u prisėjo kiek H}>*i#toti su 
kok...ijų u plaukymu, kad nuvy
kus į \Vashingtmn}.

1L Lietuvos Misija Pasimato 
su Valstybes Sekretorium 

p. Lamingu.
Sausio 3 dienų IJrtuvo* Mi

------------------------------2--------- ----- ----- --------------------------------k

KltasLaivaSreugiamasLietUVOn I
Gavę žinių u LirtuviM, knd jau siuntimai kurk niuaų pir- 

. miau bavo paniųall jau ym Ižvežiuojami po Litauru, dabar n*n- | 
grimi kita laivo kurta tiria Vasario nknnijo. Norintieji aiųati | 
ant m laivo turėtų kiviptlm prie manų informacijų. Riuuli- | 
n tai visi turi taiti iiiuinn Hoatatun priatatyti nei-^taua Vasario
10 d «

LITHUANIAN SALES C0RP0RATI0N
ISO Trcmont Str, Boston. Mass. |

i

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
‘‘KARIŠKIU ŽODIS”.

IšcniA kart* į nnvnitę Kaune. Yru 8 puslapių ii , , t leidi!*- 
iuah Krašto Apgausim Mi n Merijai Mcu gnroiue ackunū ligniio- 
jirna ų laikrašti užrašinėti Anirrikojc;

Nors Suvienytos A’alstijos 
dar nepripažino Lietuvos 
NeprikiauMunybės ir jos 
Valdžios. Li«Huvių tauta vie
nok jau patyrė žymių |*šrl- 
pų nuo Suvienytų Valstijų 
poi Huuver’io Maisto Komi 
rijų ir Amerikos liaudami) 
jį Kryžių. Suvienytos Vals
tijom taipgi davė kredito 
Lietuvai užpirkimui įvairių 
prekių, vpa<* aprupiiiimui 
Lietuvos jaunulės karino 
mem*>- Už tat pinmifi tiks
iąs Uetuvių taatos yrių iš
reikšti jus dėkingumų ux 
viekų tų. kų Amerikon Val
džių ir tautų suteiki- Lietu- 
_ • ' *1.vai.
Dar prieš karę Lietuva pirk 
duvo daug įvairių produk
tų iš .Suvictijlų Valstijų, o 
dalia? iš priribiri^es j**«;ėriu 
jusiu aplinkybių, prasiplėti

, m ui komercijos ir hutartri- 
jus. Lietuva reikalaujo dau
gybes prekių. ^^T ku
rių negalima gauti iš Vo
kietijos ir artimiausių kai
mynių tautų, ir todelei jų 
reikia ieškoti Amerikoje. 
Tad nustatymas pariovitį fi
nansinių ir kumercijalių ry
šių au Suvilnytomis Valsti
jomis yra antras ir svarbus 
tikslas šios Misijos. •

Lietuva jau išdirbo savo 
Valstybei rimtų ir tvirtų 
konstitucijų, sudarė savo 
valdžių V sutvėrė kariuo
menę. kuri netik kų paadt- 
luingui atlaike užpuolimus 
bolševikų, išvydama juos iš 
savo rnbežių išgujunt juo? 
net už Duuguvoa, bet tai]>- 
gi pergalėjo Vokiečiui, ku
rie laikė Lietuvų okupaci
joje pi*r keturis karo melus 
ir taipgi išvarė ir juos iš

K A. M 
<t«twaJU Malu*

IMUvUAIU k*. A*.1,1* ,*u.
No <1?

gi i- 
Mi P- 
buvo

UI1.4 .. I ■ 4U.K^liua uįiU>'U>1i^^Įi^ , J

MIWA M Al" -r ' -
niuurnl (Kallujatae -lUeluvlq I*rekyLo» Bw^~ 

v?“ ..murUoj. rinkti |irw>wuivral* “KarlAMi todbo" *13,. M- 
rtst. Kalni, .-.uirmtcic meanu u auksinai, amet nrtft JI

t l’«ra*a» KAvliviiaA Ituaci-kM* 
llcncrullu AiuIm* t J Ui ra t ura® I>all<-» v|r*'l’Ą i' . 

irtnltti) VyrcM. Irtlenu .<•» BtrponM* • i. ' < ,‘- 
-'KairtAlau ZodUn“ K«xliC . *

auksinai....

Tmicl tiri Aim rikėčiri utairuiiykitr *j laikot; ir lanr^Ait 
Lictuv<« uarriųjį) ka numurti v kuri kovoja už nitui) tėvą; šulį. 
Priniipvkit’ niuniti $2.00 ir savo adresų ir gaukite "Kariškių 
Žotl|” per visas im-iua Prnnyskite $1.00 nuasitr jwr šešis 
nii'iumus.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
120 Tremom St.. Boston. Mass.

ir

Su uitikriuiaiu mu.-ų an- valstybė iu-ra Suvienytų Val- 
gštos |UŲtarboh. turime gnr-’stijų vyriausybė* pripažinta. 
I»e boti Tamista

Su godone,
Lietuva*. Misija Amerikoj 

Pirmininką^ J. Vileišis 
Mujunis Liet. Kariuomenės.

P. Žadeika.
Misijos nurys J. Žilius.

_ %
III Lietuvos Atstovybės

Įstrigimas.
Paminėta# laiški- pne p. 

Ijinringo Livtuvo# valdžios 
įguliojinuiK, kuriuumi generole 
Lietui™ vairi ybėfl atriovybt*

kaipo nepriklausoma valstybė, 
tai šio įgaliojimo ir nerti gali
ma oficijaliai Suvienytų Val

stijų vynnnsyhei jtciirti, bet 
apie jf jau žino, mi tokiu įgalio
jimu fnktinai akaitoa ir nekliu
do musų tveriamai naujai Lie- 

(tuvus valstybės atstovybei, 
kaiffv Ijrr-iuvvr trgat-ijču vFan- 
nizuolis.

Todėl nuo žio laiko ai, Jonas 
Vileišis, sutinkant su Lietuvos 
valstybės jg-Jiejimu. fakrinsi

<

pmfeM MMj- *
jl.mii Vileišiui šiaip dundu: •stov-'rt>« PtoTO “’°

• * ' v, žuuon ir atsakomybėn. Nuo iso >.u

urvo krašto. Lietuva datmr 
jau yrn pripažinta <ir for
to nepriklausoma Anglijos, 
lri-ancuzijos ir kitų Valkty- 
bių, ir Misija turi vilties, 
kad ir Suvienyto# Vnlstijo*, 
kur danginu kaip 75O,OtMi 
Lietuvos išeivijos liivkic 
pripažinimo Lietuvos Ke 
priklausomybės, taip pat 
trumpu laiku pudyu rrikr»- 
lingu ir naudingu iė»dreiH- 
1i nž nepriklnn«r.-
žnybę ir tuomi sutverti stip
rų ]mmatų draugiškam nu- 
sineiimui jaunai Lietuvio* 
respublikai ir dukurn .\mvn- 
ko# demokratijai.

Pastangų < realizuoti šių

k'uur. laiko* Waahingtone įsikururi
Lupki i<-i**2 <1., 19!f* m. pirmoji Lietuvos valstybine 

Lietuva# Valriybe* Užsienių ‘ įstaigų, valstybės lėšomis n H n i- 
Reikalų Ministerija. v— i ..iu:—i-------- *_
No. 3829.

(Įgaliojimu? juirašytm- prau-
t-uzų kalboj).

I’ilinu-ai įgaliojiman (Plem- 
ponvoir).

’f jctuvus vyriausybė ši ūmui 
(galioja p. .Jonų Vileišį Lietu
va? Misijos prie Suvienytų 
Amcriku# Vnlrijjų pirmi įlinkų. 
Imti generahu Lietuva? atsto
vo, įtikėdanui jam šiom* valsti
jose priveizdėti I/ietuv*»* reika
lų ir juos vesti. (Pasirašęs)

Galvanauskas,
Mimstcrių'Kabinętu

Pirmininką*/

P. Klimas,
Užsienių Reikalų Mi- 
ttMC&Muina VnidytnUiK.

(Antepandaj.

koma. laikinai, iki Ims suda- 
rytas Siu* atstovybės atskiras 
biurą*, visai* nuknlais reikia 
kreipties Lietnviu Ekzckutyvio 
Komiteto adresu 703 Fiftemith 
SL, Wa»diiugton, f). (J., Lietu- 
voii Atstovybei.

IV. Svarbiausios Lietuvos 
Atstovybės Užduotis.

Sunku yra juu tuoj dabar iš
dėstyti užduotu Lietuvon At
stovybės Suvienytose V aisti 
jowi, kuomet šių valstijų.dar 
nėr* Lietuvos nr|riklanRomy- 
bė pripažint*. Tečiau jau da- 
tair galima nurodyti jos Įiunia 
tiuiai dėmiai.

Idotavo* Atstuiybė, kaipo 
valstybinė įstaiga, privalo ly
nai rnnintūi reikalais visu

Kadangi iki šioJ LieUiVus
Lietuvos piliečių, ncatrižiųrė-

(Pabaiga aut 3 pusk)
BnBanuaMBaannmi^UBBaaaaaaanaa

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per

Lietuvių Prekybos Bendrovę
YRA IŠMOKAMI

teornia dienomis gavome sekantį laišką iš Lietuvos ku
ris pjfrodo, kad pinigai Lietuvon nueina.

“Licfmaa Prekyba- Ir Pramonės Banko* ”
. Kautiaa, Laisvi* Alcj*. Mi.

# • ; GriMMiiio J3 «1. 1W1>
latiiivių Prvkyl*** Beudrovci Auierikujc.

Borion MmK 7*
Gerbmuiicjl:— .

Tumiu ų beudrori* iria* priatalytųaaui per Lala*

m.

1
£
I

•»■I
■■
M

šiuo Mišijpn tikslas. 
Misija ruošia im-moran 

iltinių išdestanti eknnumiui* 
i; politinę palietį Lietuvos, 
kuri. »u j.'isft Iritllmn i*

_ trumpu taiku pi įduos Vato*
U-iKferybč. ižlcisių pririiaguz duodą gumtinę t?ieę ataovąu-.goit ulu atoietūrio* JUBŽiBej.) Ūj>ą Deflameut m per

•: gamtos, taisę, prie teftrio? lai Jrietarių IShintku1
TeTtans aocijtdiriv udvukr sykhų tun taikioj* kiekii*-- Hdų. mi kunnimii iaciuiimĮ

■IIĮIĮL-. .. _ __ ^.;.Jįįa
Bankas ištuokė jo. Piln* už purlridę atokaitų Banio? ®

B*'vilt) yra inriaz u* svurtnan a jap nemten* jpramujv.
•j. ,

(l'arašori A. Prima* 1>i
2’ J Jidiiu JC. Aimpoj, V Ml JUb-

■■■-'-’V’į
.-JC. ____

Joigu ir non -greitų pageltai iutriko mviAirms Lk>- «
Ittvhje id tunjiitai Ant žrtsian peih’oto n mari ,3-
na* tnionaar Wuu patnųMi pmiKM* Lv,m»uo.

ta? p. llillųnit uerireuna am- na žunutių Icp^ni

4

Near Yorky sorijalistų ad-
- .1 • . ■ • •

Ii savo rinkėjus. ^7 j? gamtos Uūę, prie iutrio? tai
kiū TreuKiet Sk..
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Lietuvos neprigiubijoės mcu«uu
Aprašymas. ’ A

e

Veikalo autorius 
bertas U Vun den

yra Al- 
Berglmn. 

Gimė VUvntrle. Belgijoje, rug
sėjo 8 d., 1850 metuore. Iš nin- 
žcn.h ji* turėjo didį palinki
mą linkui <lnilė<, ir dnr mo
kiniu binlntim.** nekurtą nuste
bindavo »avo mokytojus dai
lės srityje. Kuomet užbaigi- 
Briix<'llio l)nil»'*s Akademiją, 
jie teturėjo tik 18 melų am- 
žiąuą Trumpu laiku jia pagar
sėjo visoj ib'lirijoj ir patapo 
vadovu Briioxellio dailininkų, 
ei IStiM metuose jis tapo de-

u.» Ibu-uda PnrvJBuie.

liauto), mcdalistas jk J. Sehul- 
iu«n. labai gyrė tą veikalą. 
Lietuviai turės progas pari- 
gčrėti p. Vnn don Berglio.no 
dailė* tvariniu j r už jo t Husą 
bu* dėkingi.

Atitarnavęs 5 metus Belgi
jos karlnomooėje kaipo ąer- 
fcutac-majoras, sugrįžo mimo, 
bet čiu jis jau ramumo rasti 
negalėjo. Jam pradAio snp- 
nuotirs garsioji Amerika ir 
1876 mvtnoM’ jiH apleido savo 
tėvynę ir atkeliavo New Vor- 
kan. Čia jį atviromis ranko
mis priėmė St. Caudens, tais 
laikais garsinusias Amerikoje 
dailininkas, su kuriuo tūlą 
laiką ir dnrbayosi.

Amerikonai: pažinę kokio 
jie svorio susilaukė, pakvietė 
jj už profesorių prie Art Ins
tituto Cliicagoje. Mokiniai, 
kurie turėjo progos prie 
jo mčisintiv*. ii Inbai 
jmiHylcjo ir tokiu budu jis in- 
gij«i daug prietrlių įvairiose 

4 jiasaulin dalyse. Chicagos Art 
Institutus patapo garsiu ir 

-4s:.H;:inl:a: jž visų šalių pr*- 
“%*}o apie n vplOstioa.

Kailio skulptorius, jom ly
gaus Amerikoje nebuvo. Jo 

— as±altua iš m“rmtiro. Urmun 
įvairius biustus, grupes ir sta- 
tuas žmonės labui brangindavo 
ir noriai pirkdavo. Visų dai-

Al. R s.

Medalio Aprašymas. 
A) — Pirmoji Medalio pusė. 
1) — Jo Ekscelencijos, Lietu

vos Prezidento Antano 
Smetonos biustas, prie
šakinėje pozoje.

PASTABA Skulptoriam* pn- 
• t* riv .. v. r •• 
pncšakincje pozoje, tu- 
snsią StuSm®. yni fe
bai sunku. Veido išraiš
ka yra maloni, patrau
kianti, pilna drąsos ir 
prnkitnnmo. Labai ma
lonu, knd tieteiikla dai
lės kritikai pripažino 
dailininko Van «len 
Berghen’o modelį labai 
puikiai pavykusiu.

— Vainiko reikšmė, 
po kairei, rūtų, musų tau

tinio dcolynėlio šakelės, 
reiškia nekaltybę. ^*a* 
ras kenčiančiųjų, viltį 
ir L t.

po dešinei, aržuolo šukelė*
— reiškia pasiryžimą, ii£ 
tvermę, vienybę ir galę.

c) Nokstančios gilės, — tai 
branduoliai musų tautos gy
vybės. Iš menkų gilių, mil
žinai aržuolai išauga...

d) Nubirusios gilės, — tai mu 
si] brolužėliai kritę kovoje 
už tėvynę, kurių nemirtinas 
pavyzdys įleis patriotizmo 
diegus į Lietuvos jaunimo 
širdis ir užaugins nuirus nau
jų sargų bei apgynėjų šven
tų musų tautos teisių.

2) 
a)

b)

|Tni toki ym reikime to i<tn | 
raiko medoiio.

Numismatiškos žinios apie me
dali.I

n) — Pradėjo ir užbaigi* dar
bą nuknlilininie šių meda
lių, Lietuvių Numizmatikos 
ir Istorijos Draugija, su jui 
gelba Amerikoje gvvennn- 
čių lietuvių veikėjų.

b) — Mintis tam medaliui bu- 
vo paverta sutverti tam tik
rai komisijai, susidedančiai 
iš numizmatikos bei įremi- 
(liko.* žinovų.

c) — Sconcriją sugrupavo if 
vinjetes nupiešė J. B. Kudir
ka ir Al. M. Račkns.

d) — Modalini modo1is tapo 

liniuko A. L. Van dcu Herg-i

<>) — Komisijon surodnguoli 
ant skydo parašą buvo pn- 
kviesti lotyniškos kalbos ži
novai.

f) —-“C-opyright" teises dėl 
šio medalio' (No. 59095) 
Suv. Vaisi. A menkas ribo 
so, išgavo dailininkas A. L 
Vnn den Berglien’ns ir 
teisėj: atidavė globoti 
draugui numizmatikoje, 
M. Račkui.

8) — Aštuoniolikos (ISK)
“Karatu’’, vienatinį auksinį 
medalį nutartu nusiųsti Jo 
Ekscelencijai, Pinnąjam IJc- 
tuvos Valstijos Prezidentui 
Antanui Smetonai.

h) — Auksinio medalio didu
mas yra' 50 milimetrų dia
metre ir apie 5 — milimetrų

# storumo.
i) — Bronziniai modalini yra 

tokio pfit didumo.
j)

tas 
są- 
Al.

LIETUV08 AT8T0WRTR I 
PRANEŠIMAS KOVOJE 

UŽ LIETUVOS NE 
PRIKLAUSOMYBĘ.

(i*nhnign mm 2 pusi.). 

<lamn j'jų pariijinius nr tauti
nius skirtumu*. Lietuvos At- 
stovyliė tur pasilikti nvprigul- 
mingn nuo partijinių nr tauti
nių snrivienijmių arba onrani- 
zneijų esančių Amerikoje ir, 
žinoma, negali aktyviai jose 
dalyvauti. Už visus savo dar
bu* Atstovybė neša ntsakomy 
l»ę tik prieš Uotu vos* vyriausy
bę, kuri ]Miskirin, ridama Lie
tuvon konstitucijos dėsniais,

VIEŠA PADĖKA.

veikalų, kiak jis yra pada-4o) Erškėčiai suspaudę raini-
ręe, *unku butu išskartliuoti. 
Keletas svarbiausių jo veikalų 
yra šie:—

Lafayė* stovyla, Bnltimore, 
M«L yru jo pastatyta.

Jnm buvo pavesta pastatyti 
Uncohio stovylą BruzeĮlyje, 
kaipo dovaną Belgijai nuo 
Ameriko*:

Jis paidatė keletą puikių 
mimų Pasaulinei Parodai ln- 
<įianoje. Brazilijoje ir kitur. 
Jiš yra jsularęfi datgybę mode 
lių įvairiems medaliams. Jo 
veikalais jsj šiai dienai, dai
lininkai neguli utsigėrėti.

Data r, jau praleidę* 09 žie
mas, tas pražilęs w?nelis-dnili- 
ninkm. gyvena gamtoa grože 
npdoranotame kaimelyje Oak 
la»u, netoli nuo Chicagos. 
Lietuvių daile jis yra labai už- 
HlHJj-T. _»T .X aukav!' «<«»Į jMUnarpavv *• f* *•*
kiatahAiJ' kėde! lietuviu dailė

■ • • • • • t * •*taip Intai skiriasi nno kitų 
vakarines Europos tautų dai-
b-

X

kad paminėjimui 
NnT»Hk1ini'«nnTyhė« 

teiktųsi jia *ut- 
nor* veikalą, tai 

dailininkas, nor*

Kuomet Lietuvių Numizma
tikos ir Istorijos Draugija pa
kvietė jį. 
rTėhfvn* 
pnskrlbimo 
verti kokį 
grrtunmns
nupuolęs akimis ir pastaruoju 
liuko jau *u dailu sunku jum 
yrn užsiimti, vienok tą pa
kvietimą maloniai priėmė. .

<ji .. .
tialelyje, Chicagoje įvyko roo- 
tališkosios dailė* žinovų po- 

*T*fiię posėdyje buvo 
tSŽtatyta ant parodos koletą 

gi šimtų ruMlahū ir pinkietų pa
minėjimui svarbiausių didžio- 

ių. ifeiL. 
m Bcrghonns perstatė
kritikui ir mivo veikt

11IU1.

įįę'Vnn

------ - -------ta J

Galvos ir Gerkles .A. f A.
E. ŠEMIOTIENĖ

tl‘o tčvaiH Vnrnilaviitiutč)
Mirė Mūšio 21, 1920. po 

trumpo* lianų 40 m. nnižinit*. 
Paėjo iš Kutino Rcd. šinulių 

Ap*k. Triškių miestelio, į 
Amerika atvažinvv 1907 mė
tom. l’uliko diileliumi' nubu
dime tyra .luonpa. dukterį 
Emilija ir sūnų Antano.

Ijuidotuvn* ntuiliUs nuimtoj 
sausio 24 d. i* šv. Jurgio Im- 
žnyčios 8:30 vai. išryto į šv. 
Kazimiero kapines. Imidotu- 
vctnis užsiimti gTatioriiu S. P. 
Malrika.

Nuoširdžiai tariame ačių uš 
gražų pntarnavirtm gerb. kle- 

jbonui kun. M. L. Krušni ir 
įkun. K. Zaikauskui laike lai
dotuvių musų dukters Juzefi- 
nos Marilauskaites kur} mirė 
sausio 18 d. 1920. Palaidota 
sausio 20 d. 1920 su iškilmėmis 
iš Sv. Jurgio bažnyčios į ftv. 
Kazimiero kapines. Taip pat 
tariame ačių Seserims Napa
rėtiems, varg. B. Janušauskui 
p. Makuškai Vaikučių Chorių, 
graborui A. Masalskiui ir vi
siems dalyvavusiems laidotu- 
vė*e • *'

Antanas ir Marijona 
ifiastįiauskai.

I...IniaiiHiA Ug<n lot- 
Ti' ma. kuri nrU*

Stt<l»l*tn 1 
h-tn <'»rt«r lih.

lipdo , mye.ti 
f mBL

kvantui atulduoilat 
tuklu* ulktmęa?
■krr|»1l«»»J1T 
viki, hknuda? 
nnaia pritaAiteT

l>enMa)<Uui>«. l

ut

kaipo pat] atdr.vą. taip ir! 
t - ' - A r •” i'i* 1

mukus iš tarpt Lietuvos pilie-1
nu*

Būdama visai neprigulmin- 
ga nuo vietos pilietinių organi
zacijų, Lietuvos. Atstovybė pri
valo vionnt Imti koartimian*ia- 
me kontakte •- susižinojimo su 
visomis Amerikos lietuvių or- 
ganinu įjomis. Todėl juo tam
priau, juo tvirčiau šios organi
zacijos bus sudarytos, juo bus 
lengviau ir pačiai atstovybei 
atlikti jos užduotis. tini ima ti
kėtis, jog visos lietuvių organi
zacijos, viri Lietuvos piliečiai 
sulig savo turto ir uždarbio su
tiks liuosai mokėti kokį nors 
mokesnį Lietuvos valstyls** 
reikalams. Iki šiol per įvairias 
organizacijas, o yjmtingai ariu 
rūpesniui Amerikos Lietuvių 
abiejų Tarybų ir Fondų, buvo 
atlikti milžiniški dnrlmi ir su
krautos didelės aukos Lietuvos 
nepriklausomybe* iškovo ji m ui. 
\tsirn* tos lelios ir tos nepri-

1
r

širdžiai kvicčianu dalyvauti
• - •-•^rre <W>Al <•iNnnntlvnM* jm» tiutii. «*«««»• -*<u 
Enicmld Aw.
N nl iudę: Vv ra< J narna 
rinkto Fmilijn Hunus

Aiilaims šciniotai.NAUJIENA.
(UTtauMa Ir |>raM£kiau«ta tun’-tl »s 

saitm tai 
Peili# — šautuvas.

Penkis šimtu* (uOi)) Jdjmxjmy|>ė« palaikymui, apie 
bronzini) medalių nutarta tąrvs įaitarti pirmoj eilėj 
pasiųsti j žymesniuosius pa- TnryllOa,
šaulio muziejus ir nurmzma- 
tiškonui draugijoms. ;

k) — Vieną tūkstantį ir pen
kis šinijus (1,500) bronzinių 
medalių nutarta padalinti 
jm> vieną ekzornpliorių pari- 
žymėjusinms Lietuvos vei
kėjams.

l) — Vieną tūkstantį (1.000) 
bronzinių medalių nutartu 
padidinti po vieną egzem
pliorių pasižymėjusioms lie
tuvių veikėjams, gyvenan
tiems Amerikoje.

m) — Skaitlius šių bronzinių 
metialių yra oprubežiuotas 
iki trijų tūkstančių (3,Q00) 
ckzempliorių. _ Daugiau tų 
medalių niekuomet, su ori
ginaliu “matrisu“ (matrix, 
dies), nebus kaldinta. Vei
kėjam* i*tarta, kad globo
tų šį medalį kaipo retenybę.

n) — Sulyg’ tarptautinės nu
mizmatikos žinovų, šis mo
dai is# yra nvnrbns tuomi, 
kad tai yrn pirmutinis poli
tiškas mednlFs, ant kurio 
randasi lietuvių tarmė.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
GINA POLICIJĄ.

ką, — tai vargai jaunutė* 
n-npublikos; tai sunkus me
tai musų pirmojo Pręzidcn 
to.

3) — Skydas.
a) Ant skydo pcnkkanųM* 

'žvnigžiič turi lieraldišką 
reikšmę demokratinės res
publikos.

b) SknŲlinės “1919“, — yra 
tai metai, kuriais Jo Eksce
lencija apsiėmė pildyti Lie
tuvos I’iezideuto pareigas.

B) — Antroji medalio pusė.
Vaidelytč išėjusi iš vergijos 
lindynė*, triuškina žalčiui 
galvą, pamina po kojomis 
kaukuolę (mirties ženklą) 
ir aukoja ant tauto* auku
ro visą ką turi.

a) Vaidelytė peratato lietuvių 
tautos dvasią.

t Z dfctoltto— 4wf T .U/ — t<Z4 ZMVMr ps sv-
Šai.

c) Kaukuolė. — tai mirties 
šmėkla. Visi žinome, kad 
musų tautos priešai lėmė jai 
mirtį...

d) Sutrnukioti pančiai ant 
vaidelytė* Tankų, — visi 
fta« ka *ie reiškia

e) Ant skydo lotyniška* para
šas: — BENIGNO NVMINE 
DIE XVI MENB. FEBE A. 
D. MCMXIX LITVANIA 
8TATVIT 8E ESSE LiBE- 
RAM OOADVNATAM NE
MINI 8TBDITAM.
Lietuviškame vertime «drRin- 
ba šiaip: Ii Augttiaturiojo 
16 Dienoje Vasario, metun- ftaryates

Vieipatie* 1919. Lietuva tanai' policiiok autoritetas .no-

Aiaip nusimanydama. Lietu
vos Atstovybė yrn ntnikroipiisi 
prie Lietuvių Ekzckutyvio Ko
miteto sekančiu'raštu:

Lietuvių Ekzektityvinm Ko
mitetui. Washingtone.

Remdamies Liotuvos vyriau
sybė* įgaliojimu nuo lapkričio 
2 dienos, 1919 m. No. 3829 ir 
duotomis man ihst nikei jomis, 
šiuomi turiu garbės pranešti, 
jog nuo šios dienos as perimu 
savo žinion ir atsakomybėn 
Lietuvos valstybės reikalu at 
stovavimą ir vedimą Suvieny 
tose Amerikos Valstijose ir 
prašau į mėnesį laiko. būtent 
iki vasario 15 dieiioh, Š. nj.. 
įteikti niAti visut dokumentu*, 
pinigus ir kitus raštu*. palie
čiančius. Lietuvos atatovyliėi* 
reikalus, ir <1 range įgaliojo Ek- 
sekutyv} Komitetą, knip buvo 
daroma iki šiol. vesti su mano 
žinia visus Lietuvos atstovybės 
reikalus. iki galutinai a* patsai 
iregnlvhiu |>i>n*tS&MMūL ViiSi. 
raikai’’“ Mvn žinion ir n t Rako 
mybėit.

Sausio 15 dieną, 1920 m.

Ji s*linui Įiopraatal vartoti ktudlr- 
nn kaipo ptrtll. o rrikallų nrlalAjii* 
knl|>« Havtuva r: eabbcr.

Prllin-Aautuvaa nl-m tai kokia SuIm- 
tao. bet viena* U Kvriaaulu lr rraktlk- 
ktauaiu dalyku. Kuomat jia aud.'-taa | 
krūva irtrodO kal|< klftanlnta peili*. 1 
rolių ilsiu. JM-lliu aAtumya yra padirte 
tna iŠ scriaualn plieno, virius ir m- 
KeHuotae Kulkas ir Kojuke vra f>aka- 
votaa pu.'larn petllj. kuornsl peilis >■- 
ra rrlkallnraa tiktai ataldarsl Ir sali 
vartoti. — prisiėjo* imvojuj tik pa- 
traukoj kojukč U 91 kalibru auvly* 

liutm yra imrlaualm Itradlnuu.
Ale peiliai lut|ir yra parduodami po 

Ir daugiau — liet iiioa ant nc- 
apribuotu laiku juos pardavincsltur 
pn IS.SK ulini k.»d norima kad *mn- 
ne» mi jlal* >.|HH|u>Ui>tu.

Mr* Ju tuntui tiktai 3.010. pala ti
ki to Ils*! i>o* JU «*l> pritrukti. uLal- 
aukyk viena Alundlana.

Nėra reikalu visa surna piniru >no- 
kMl. Kalima pasiusti Sic o Ilkuaius 
kaip aplalk>-»l RJ jalyk*.

\i i iioiti.n Exit»rm--«s i»:r si 
IO1U N. .Vlilaiul %«e. CUk-niru. III. 
k-„, ■ ■ - --------------------

LIET. PILIEČIŲ DR-J0S
• V AK. PA. 

Pittsburgh, Pa.
*

MCMXIJ

pareiškė (pasauliui) savo 
pasiryžimą būti laisva, su
vienyta ii* nepriklauzorML 

f) Tolumoje UMduai VuUdūUč-
Hz. Kaip vandens bėgimo 
niekt užtvenkti negali, tiip 
ž*e*nrių sielos troškimų nic-

Jis pats sakosi nieko bendra 
neturi su politika.

į raMiiinin prokuroro Hoy. 
ne užpuldinėjimus prieš Gili- 
vagos policiją ntsako pats po
licijos viršininkns Garritv.

Viršininkas sako:
“Aš nesu politikas. Esu Ui; 

policmonas. jri man bus padi
dinta 'raidžia, kokios aš rei
kalauju, aš fą vaidilą 'pavai • 
toriu panaikinti mieste pikta- 

ir, prižiūrėsiu, kad

Ar
Ar
Ar
At 
Ar
Ar AnIokMI mtorculaiiUM 
Ar ta ra krunjna <» no. 
Ar n n* t nkaudn lr rm
Ar labai .'lanaU?
Ar uk)a *il|>n*Mi Ir abirn
Ar akAU.ln r a kaulį T 

tv-Įcill ulunatlT 
imrkta uirtliuviia ryt 
inlrgl ltolM«|f«?
nnaia ubUk«m*a naktį

Auta apMrriMUrnal rali l? 
taO- ir-*SI* e
«hu lu/iuMJAk* iUĮ>Į jž

• prie pirmo oi»NirHikim<

Ar
Ar

• A* 
Ar

PU. F. n. C.ATTTT 
Aklu. Ium;, Ko*4<-» ir

120 N. Mate NU Clik-t 

ItasUnkamv Svirau takab.
38 metus prie Statė r» 

Valandos » Iki 0. Nodlldle 
tkt lt Mditra Nubstomla »

Pasiūlome Naujus Teatralins Veika!
“GIMS TAUTOS GENIJUS”

Drmnn II dnlyAe. lt) amnenų lošin. 
KAINA 30 CENTŲ.

“KANTRI ALENA”
6 vt'iksinų. 9 paveikslų dmina. 13 Inšl-jų ir kriotn* 

reivių, pasiuntinių, tanių.
KAINA 35 CENTAI.

___ - -___ ■>« - iii s I ..........  ■— »
“DESENZANO MERGELE”

3 veiksmų drama. 19 lošėjų (merginų). 
KAINA 20 CENTŲ.

Draugas Publishing C.
Chieagi1800 West 46th Street

K—t------------------------

■--------------------------------

Vienatims Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos lai^—'

"PERKŪNAS’
Išeina kiekvieną n>ėn«j. Isėilžia garsi ‘Perkūno* Bendro., 
Užsilaikyk ‘Perkūną* tuojau. Perkūnui dievaičiai nenusicUk. I

Prenumeratos kaina I
Metams: $1.50. pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 | 
centų ‘Perkūno’ Bendrovės Šeras 310.00.

‘PERKŪNAS’ 206 Cardoni Avė. Detroit, MicJ-
Pirma* *P«rkunn* n u to rr ta Jau IMJo |4 apaudna 

'Perkūnui* aaiulurblnlnkauja rerlnunl Atnnrtkon lietuviu r**rt*Af' 
I>u<lal. ilulinltikaL ]rairn«nln lr rrrrimio ta ik raketa nrraai vlaįimn 

ItaaaulyJ.

*

Valdybos Antrašai:
J. P. Petraitis—pinnininkn*.
J. Jnimuskas—vice-pirmininkAS.
J. W. Pitektvich. mitai imą ruš- 

tiąinkos.
J. DaukAvs—finatiMij raaiininkas. 
B. \V. Vasbncr—ižtiininluiK 
Direktoriai:—S. Sinunaviėius.

J. Pakrosni*. S. LititiiiKkan, F. 
Vcnslovn*. J. Mnreinkcvich. P. 
Birelzilaurioui.

Ligonių direktoriai;—J. Kytar
tas, P. Murtnoknit.
•**w***»*««««*»**«*««***x
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai ii Cicero norite 
gauti “Draugą’ ’ arba paduoti 
| jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

sdan e_ sn *v -

. LIETUVIŠKOS GAIDOS.
9 •t. nokiu Rlnklnra My*v •rk*MrcL 1| 

MUMią
A *K«UU lllokiai. X* 3 Myay KrkMUUl 

>» knrauM*.
1 T.iioiim mhiM ninkiay* |.u?temai ar» 

k t» knrrufik
< *wK>m luiikinjo Cianui. Jain« yr» 1* 

iirtQvl»aU taiMtV.
ftiK yra įvairiau*.* tvatu.I**y tokiu, maži*, himnų. Mkimiu. •vyriury Ir t.t. l-te- 
». kn.ru*** i— llto*K*<u in*runH«tK l»r VMal Mtmarul liktai 14 M 
t r'auta»a. antuikul aute. «u ■>riiunmu l-iauo ............    įto.
L l-rahMM* .lama* rninlKrtaa tnakykly .haremą .................... ...................
t. to*l<n> «te«n> a Imrnu bailioj »ial»ru>*<* .Imrui ................................. .. ..........

r>t«UMl«t» ni.lna Fteaua aiajnmaa laaltua* Miniai u* pučiama* mat 
Ina Vteka kaa >>a mutrhaj.

V. NIŪKUS Musical Instrument*.
1030S Michigan, Avė

> • • •••••«

G R AND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS'

WV. AVV.

Pas jį galima gauti malda
knygių ir kitokių knygų. 

Pasinaudokite.

butų įmvartMjiunan politiko?

Polidjo* viršintnkas saka 
kūu p*nū iii*įrodant' datari’-iK 
vietą jis pinuiausia jmsakęs 
miesto majorui, jog polieijni

i

Kas pas jj iš Grand Rapidso

Su tikra imgurimr

Jonag VileUHs,
Gmrerali* Lietuvon at- 
itnvn* HnviettytoM* 
Anvrikon Valstijose.

Jukų kolonijoje nno Balan
džio 20 dienos 1919 m. “D ra u 
gą’’ uUlovuuja p. J. MARGE 
LIS, 544 Myrtle atr.

Paa jį galite “Drangą” už- 
» -e »*t ----

i ji pajieškojimu* ir pngarai- 
rūmua. Galite gauti ir knygų.

Biuonii atšaukiame jgtŲioji- 
mus kokiam nors kitam Gran
dą Rapida, Midi. “Draugo“

politika busianti svetima. ; ” 
j Žmr zuriepini: įį ;_Jf . #«Fdi« noJicmoiw»>.-
[0. Ui NomtarUu taztod te- yra tolima* uuc. visokios mm?

te vedamos politiko*, išėnms 
^eius pavienius aūgtikimas.

Biznieriai garsinkites “Drauge

DIDŽIAUSI* [IETUVIŠH KRAUTUVE CHICAGOJE

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
raruuvuaiMS u* čciuiaun.^ »u. aitui vai y tn^auaa

Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso darbams yra naujau- 
■iaa madas. Užlaikotn visokia* laikrodžiai, žiedus, kimbi- 
ntm ir deimantiniai; grunifonus lietuviškiii rekordais ir 
koncertinių ąeriamnų, armonikų rarifirų ir pmniškų ifdir- 
byačią Balalaikų, gitarų ir muikų, kokių Uk reiki*. Dir
bama ruckios ženklui draugyitėmii, taiaome laikrodžiui ir 
morikaliakns initrnmentni atsakančiai

p. 

AVI., CHICAGO, ILL

Berglio.no


9

v

(Tąsa.)
II-rn* skyrius, šv. Antano parapijoje. Cicero, 11L siuitvu- 

rt lapkrjcio 10 d., 1919 m. Valdylia: kun. H. J. Vaičiūnas— 
jĮĮlIįtąs vadovas, J. Mockus—pirmininkas, V. Petrošienė— 
nutarimo raštininkė, Z. Gulbinienė—finansų raštininkė, A. Pa
vilionis- -iždininkas, iždo globėjai: M. Dambrauskas, O. Nausė
daitė.
^HKnugijos prie jo priklausančios:

U D. ». 49-ta kuopa, lapkričio 10 d., 1919 m................. $ .50
„L. l>- K. Moterų {Sąjungos II-ra kuopa............................ 50
•evo plotinos Sopulingos draugija.................................... 50

Antano iš Padvės draugija.................. 50
Širdies V. Jėzaus draugija..............................  .50
šventų draugija..................................    .50
rigaliaus giedorių draugija.........................................50
aiystės Maldos draugija ...............................................50
ntano iš Padvns parapija..................  50
«s Švenė. pu priegloba šv. Juozapo draugija............50
•» T'raidn "o
ros Yyuią 14 kuopa................................................... ,.50
aiiuųMS SąjUOgUB 3 kuu|>n............................................ 50
Jaunantieji pavieniai nariai 1918 m., kurie Centran 
jai 50c:
i. H. J. Vaičiūnas. B. l’osanka. O. Milnušauskieue. J. 
iis. O. Nuusislailė, J. Mockus, M. Dambrauskas. M. Mi- 
M. Lukošailis, P. PrvikMiit*', J. Mozeris, Z. Guibimene, 
’s, A. Povilionis. Iz. Gudas. M. Vidanrienė, P. Guda 
Uonaitė. M. Samuolis, J. Andriejunienė, J. Knvnliau- 
avaliauskas. K. Mykolaitis, T. Mykolu*ti<‘iiė, T. Gobe- 

•nšanskuitė, A. Kisielius, A. Anflriulaitienė. M. Ado-1 
nošaitis, B. Nilkinienė, P. Tutinus, V. Rimkus. J. 
ZauraJ M. Klimienė, B. Julmsonas. J. Kližviitns.

^..iiviciuš, Į.. Mišeikia. J. Kuikaris. F. Strėlčiunus, A. 
. I’. Garbumu*, P. PauTulm*, A. Vahinėius. M. Marcin- 
Naniš»-vri’in. A. Brniadištus, J. Vingeliu, K. Lenartie- 
’raluišaiiskas. J. Lukoševičienė, P. Balčiūnaitė, O. Kli- 

Vaitaitis. Al. Znkiirns. O. Kližentienė, A. Kreuciiis. B. 
M. .Martinkietiė, J. Ivauaška, M. Linkas, J. Petkrvi- 
lartinkus, J. Laiškonis, O. LaiŠkonienė, M. Ližionė, 

K. Bnknu.ikiiite. B. Mišeikienė. M. .hurienė. P. 
Kasis, J. Knsmauskienė, A. Kaamauskas. M. Ka- 
šlukienė, M. Makarienė, P. Tamulevičiūtė, J. Su- 
rautienė, O. Vničiulaitė, M. Augiutė. M. Znbavin 
itavičiutė, J. Poceviėia, L. .Strporjiitis, M. En- 

.e, E. Miiušausknitė, O. Aleiiuuaitė, J. Valiulis, 8.
mc, J. LiguUs, F. 1‘elruuska-., M..Monkevičienė, P. 

ujtis, O. Skridulionė, 0. Stanišauskienč, U. Supienė, R. 
-■iieiiė. M. Junušauskienė, A. Andriulnitienė, 8. Tamošai- 

^mitienė, M. Rubliauskienė, J. Brazauskas, J. Ak- 
*.Kteponaitis, A. Valaitė, J. Nakrusius, P. Matas 
(jnbntiyka*. T. Snhątavičia J. Ki'riedia, K. Gurs-

TtVYNiS BALSAS.

1,

- Ą
. IUH, L. 

liln. J. (ik 
ffic^'A. Spraimiticnč, J. Spranaitis, A. Spranaili-, J. Katė- 
as, J. Valaitis, M. Mišeikienė, J. Tripeiki*, 8. Buknuskns, J. 
ika.-i. B. Kuč-ienė, O. Miliauskienė, J. Zalagiiiae, M. šriupšie- 
. M. Monkcričienė, A. Šulgnitė.

III skyrius, Aušros Vartų parapijoje, susitv rė kovo 9 <1.. 
n. Valdyba: J. MikaJiunas—pirmininkas. A. Valonis—

dariem* raštininkas, K. K iria—iždininkas.
Draugijos prie jo priklnnsimrios: Centran užsimokėjo

ii.-L. R. K.’A. 100 kuopa, birželio 3 d., 1918 ul.............. $1.00
! ftv- Kazimiero draugija, birželio 3 d., 1918 m.   .......... 1.00

L. Vyčių 24 kuopa. Inržclio 3 it, 1918m............................. 1.00
Labdaringoj* Sąjungos 7 kuopa, gruodžio 10 d., 1918 m. L00

x *
IV skyrius, hv. Jurgio imrapijoje, susitvėrė gegužio 12 <1., 

>19 m. Valdyba: l’r. Vaicekauskas—pirmininkas. Sim. Ans- 
nas—nutarimų raštininku-.

Draugijos prie jo priklausančios: Centran įmokėjo:
- Labdaringo* Sąjungos 5 kuopų, birželio 3« 1918 
. A. J*. R. K. Mot. Sąjungos 1 kuopa, birz. 3, 1918 

•. Šv. Varilo Jėzaus draugija, birž. 3,1918.............
. Visų Šventų patalpos draugija, birž. 3, 1918... 
. Apaštalystės Maldos dr-ja. birž. 3, 1918.............

* 'T*. D. 8; 29 kuopa, birželio 3 d.. 1918 m
Vasariu 11 d.. 1919 in.

Garbingos ir prakilnios tos 
tautos, kurios turi užtektinai 
aavo veikėjų. .Musų tėvynė ir 
jos veikėjai, apgniaužti iš visų 
pusių priešų, skaudžiai turi 
kentėti, lieti graudžias ašara* 
ir nekaltą kraują, kad nusikra
tyti nuo savęs priešra ir likti 
liuosais.

Antri metai juu kaip tėvynė, 
Lietuva, pražydėjo ir išleido 
pinmis žiedus j jdatų pasaulį. 
Kitos tautos, pamačiusius tą 
žiodą, klanria viena kitos, iš 
kur tas trispalvis žinias at*i- 

M fiW*f Tf
I*- ir pasakė jMiMHihui. kad jo 
Vardas yra t.iviuva, kuri per 
šimtus metų būro pavergta ru
sų biurokratų, kurios vardas 
buvo išbrauktas iš Euro|»os 
ži’iulupjo.

Ji šiandie atsikėlė iš karato 
ir kalbu pn>aulini, kad ji iiriie- 
nuri Imti varge, liet šaukia sa
vo suiius. dukteris prie savęs 
ir nori gyventi, lygiai kaipir 

i kitos tautos.
Aiamlie tėvynės akys ir šir

dis yra atkrei|>tus į mus lietu
vius amerikiečius. Hvarbauie 
momente ji prašo mąs, čia au
gusių ir ateivių, duoti jai pa- 
geltią. šiandie ją nori nuskun- 
ilinti musų priešai: lenkai, ru
sai, vokiečiai; siunčia ji kiek
vieną dieną mums žinias, žinu
tes ir jaučia mustj prielanku- 
rną: šiandie ji brangina musų 
sunkiai uždirbtus, sutaupytus 
centus ir nori mus ištirti, ar iš- 
1 ikrų jų ušjao&aine jos vargus, 
ar padedame jai kovoti su prie
šais. Be alx*jo, mes. amerikie
čiai, jos šauksmą vispdus išgir
dome ir dalia r girdfcimiu-. Ne- 
Imvume ir nebusime tėvynė* 
priešais, liet pirtuinueūa, išgir
dę tėvyuiės baisą, stojome į 
darbą gelbėti ją iš vergijos ir 
dabar nėra rankos nuleistos; 
kiek kas galėsime, gelbėkime ir 
reiniduie Lietuvą ir jos valdžią, 
pirkdami boilų.

Tegul atmena tėvynė, kml ir 
Amerikoj dar gyvena jos 
sunai. dukterys, kad ir jie nori 
keliauti ir gyventi laisvoj tėvy
nės padangėj ir už ją ten, rei
kale, galvą padėti, kaip padėjo 
bočiai senuoliai ir dalrnr disla 
musų broliai.

Už tai amerikiečiai, stokime 
į darlią, ne pasigyrimais, ne 
ieškodami garls-s, lx-t dol tėvy
nės labo.

Tegul nclmva kolonijos, pa
rapijos, nė draugijos, nė šei
mynos, nė pavienio žmogaus, 
kurs neturėtų nusipirkę* Lie
tuvos bonų.

J pagalbų vim: m-iii, jauni, 
maži ir dideli, be skirtumo, 
liuosuokime tėvy uę iš vergijos 
ir svetimų jungo. Gana jau pri- 
kentėjume įvairiui; persekioji 
mus, vargus. Atėjo laikas, ka
da turimo progą stoti ir gelbė
ti nuo prainties savo lirangią 
tėvynę, Lietuvą.

Linksmu, malonu bu» ‘grįžti 
I laisvą tėvynę, kur gegutės pa- 
vasaryj kukuoja, kur paukšte 
lini čiullm. knr artojai daintm- 
diufii laukus aria, kur sesutės 
šieną laukuose grėbia.. Ten 
musų tėvynė, ton ninsą girn
ium* krMJ>Uu<—graži Lietuva.

V. J. Damašus.

i

...........$1.00 
........... 1.00 
........ .. 1.00 

. 1.00 

. 1.00
1.00

• ••>••• ..*.•• 1.00 
7. 8. L. K. K. A. 15 kuopa, hirz. 11 u., lytu m.................... i.ūū

. Tauto* Fondo 32 *ky rius, birželiu 3 d., 1918 m....... 1 ,<M) 

. Šv. Onos draugija, birželiu 3 <L, 1918 m. . ,t..............    1.00
a I*. R. K. Pilu. Blaivininkų 27 kp. hirž. 3,1918.............. 1.00

V akyriuft, Šv. Kryžiaus parapijoje, susitvėrė gegužių 2?< 
v 1919 m. \’al«lyim: kun. A. Skrypka—dvasiškas vadovas, Al. 
anavus—pininninkus, M. l’etroševičienė—pirmininko pagelia- 
ūkė, V. Šumeika-— nutarimų raštininkas. V. Gulnuitė—finan- 
raši-mnkc, M. hedu-uė—įždimukė, iždo globėjos: A. Baltutie- 
ir N. Sukaitė.

Draugijos prie skyriaus priklausančius:
Užsimokėjo Centrui: 

1. L. V' či’i fš ktvijm, birželio 3 *1.. 1!*18 i*i. .. ..... S1.G0
2; Lalidarmgus Sąjnngos 1 kuopa, liiržclio 3 d., 1918 m... 1.00 

L. R. K. A. 85 kuopa, birželio 11 d., 1918 m............... 1.00
% T*. R. K. Mot. Sąjungos 21kuopa. geg. 23.1919 m.

IL K. Pibi. libuvuKiikų 21 kuopu, grg. 23,1919. 
-jL Spaudus draugi,iu.

. lUud. Kryžinus rėmėjų 39 skyrius. 
>. Kryžmu* muajriutM* AJunun; tuAu^iju.

Šv. Pranciškaus Tretininkų draugija.
Cftv. Kazinnen* Akademijos rėmėjų draugija. 

Šv. Cecilijos parapijos choras.
Šv. Agotos Moterų ir Merginų kliubus.

■ Tautus Fondo 39 skyrius.
• VI dcyrjuis Nekaltu Prasidėjimo Paneles Švenč. i>arapi- 
|B, husitvėri- Upkririo 23 <L, 1919 m. Vuldybo: kuu. A. BriL

-SKJiarunv railhuuhu. y r»Minio.

VltliUl;-

Kas uiiiiino kiek gero sutei
kia pinigas! Ai įnamiu. vargu 
luui luMuui žmogų, kurs neši- 
notų apie jo vertę civilizuotų 
tautų tarpe. Vpdam> yra žino
ma, kad dolicris suteikia: dra-

J‘ ^tradi^pirminiukua, B. Nemirto-^užį, mautą. šilumą. puikiam
4©* pagyar.auus, tobuliausias

DRiuets
filius. Žodžiu, vin« eivilhuunjos] 

vjalymaai* ir į*akukjia.u» ikii 
šiol priklausė visagalinčiam 
dolioriui, o ne visam pasauliui, 
t. y.: pinigas valdė žmoni jų 
nuo biedniauaio iki Itagočiau- 
aio; taikino ūpų? save, o žmonės 
šoko iki nuilsimo' Ir gėrėjosi 
pinigais.

Taigi klausimas: Delko 
žmonijai ne ateina j galvą min 
ti* begu viskas gera, kų 
dėl uių* pinigas nuveikia ir 
veikia f Žmonės, mąstykite, im
kime pinigų j rankas ir pama
žėl) V6pkiiu jo antrą pusę. Ką 
mes pamatysimai Liūdna daro
si. kas metasi j akis iš kitos pu
sės dol i orio. Tiesiog šiurpuliai 
bukrtt’ia visų. Tik pdvaizdiu- 
--im* kukiu iųių Ivėm pmjguaįj 
J □ nuopelnai .nesulyginamai Į 
mažesni už padarytą blėdį | 
vien dėlto, knd žmonės nenori, 
arba noijaučia gulį, tą pinigą 
sutvarkyt L

Kaip augšėinu minėjau, knd 
pinigas visa geru atlieka. ■* 
bloga kaip ir nieko. Tuo tarpu, 
žiūrėkite, kokia pragaištu* pa
sauliui dėl meilės to visagalio 
laisuno doliorio.

Vargšas ubagam hunas iš at
matų maistą gajui imsi. Tiesiog 
Imdu miršta, tuo tarpu skarma
luose įmiš tą patį vargšą nnt 
kupros Žmonės surandu vienuu- 
liką tūkstančių dohorių.

Bei dolierių meilės darbiniii-Į 
kas virš savo jiegų paroj i n- Į 
ginusius ir sunidausius darbus! 
atlieka, nors galėtų ir lengviau 
dirlKlamas sau maistą padary
ti. Bei doherio meilės liudinin
kai neteisingai teismuose kai 
Im; dėl ‘l«4ieriolueilės teisėjai 
kreivą uuosprvudj duoda. Mi- 
lijonierini stato stipriausius 
mums ir visą eilę* apgynėjų su
rengia apgynimui savo visaga
lio dolierio, o Įtik to dar ku/ 
ną valandą jau&ri puvojuje, 
būdami parazitai)* ir v»«tN»m*»- 
hės skriaudėjais.

Parazitų visagalis, 
kus pinigas priveisė 
širdžių turčių rankas 
žmonių, nežinai irių savo ama
to arlia profesijos. Pažiūrėki
me, kas sukelia kairę, ar ne da
lie ris! Kas sukelia streikus ir 
revoliucijas, ar ne dolicrisf Ant 
gulo kas griauna šeimynas ir 
palaiko skurdą! Vienus ir tei
singas atsakymas: visas šitas 
ir dar kitas -nelaimes suteikia 
tas luiisus galiūnas ir netvar
kų* dotivris. Guli kas pamanyt, 
knd aš noriu, jog visai pinigų 
nebūtų. Visai ne. Aš tik noriu, 
kud ddier’s tarpininku, o 
ne viešpačiu.

O, kaip butų ramu pasauly
je, jei įvyktų taip, bet kada-gi 
bus tas. kadu.

netvar- 
|M*r ba- 
vi šokių

Vietinis.

Gerk “Draugo*’ Redakcija:— 
Siunčiu “Dr-gui“ mano link ė 

jiiuiis:pipniausia linkiu pasek
mingo plėtojimosi lietuviškoj 
visuomenėj, taip gi toliam* glū
džių, kad šiuos*- metuose rastų
si energijos ir dnrhžtuuio tarp 
skaitytojų, kud platintų tarp 
naujų skaitytojų taip svarbų 
mus laikraštį “Draugą,“ kad 
rašytų žinute- ir pamokinan
čiu* straipsnius labui kataliky
stes ir nbelum lietuviukus vi
suomenės. Tu* mums labai rei
kalinga, ik** musų liaudis ne 
mimo puti tolmlintles Reikia 
1 uit raukti prie >kaitymo pamo
kinančių straipsuių, ypatingai 
išreikšti savo mintis, panašini 
kaip kad viršui paduodu.

Taip-gi ir moLerys, kurios 
tik gali valdyti jiltinksną, už 
Įuireigą turėtų karts ii\io kar
to imi rašyti j luikraėtį &tnu}e

iUdwmw» &

PEA«L m?*' 
KONCERTINOS

KtelKALlNUOb MERGINOS:
Dėl Intereringhiuiūo

Darbo 
J l’asaulij 

Darbas
Pastovus

’ Užmokesti*
Gera.

Tu patarnauji publikai, bet išprivatiškų ofisų 1 
nimhši vi>tw dalyse miesto.

Mokamų kuomet mokiniesi prie Idral Traininj 
pąrtmente, 311 \V. IVasbington Street.

Atsilankykite. rašykite arba telefonuokite Of 
300, reikalaujant Booklet K arba nuvažiuokite į ai 
•an prie namų telefono stoti ir pareikalaukite pilu 
formacijų.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Ar Skaudėjimas Strėnos
.v

f ■ Tave Vargina?
* * -

L
ABAI negerai kuomet diena po dienai velki tas skaudamas strėnas — jauti 
nesveika. Tu nori pasveikti, geriausias būdas tai surasti kas ištikruju yra ne 
rai su jumis. Gal inkstai negerai dirba, gal jie yra peršalę gal perdaug persidirbi 
' užtat tu jauti ta begalini skausmą strenuose, ir tavo nervos sugadintos. Gali pasi 

kinti kad atsikelins išryto jautiesi nuvargęs ir nenoria dirbti, tavo galva visa aka u 
ma ir inkstai dirba nereguliariai. Nelauk ilgiau! Laukimas gali išsivystiti į—dro] 
gravel arba Brigui’s liga. Vartok Doans Kidney Pilis. Jos yra tūkstančiui pagel 
ję. Jos pagelbės ir tau. Pasiklausk savo kaimyno

* ' ■ ' • •

Skaityk ką šitie žmones sako:
Ir šimuliu.

W»a. Hu««b). joviaiaka* ib-ve- 

rykų krautuve*. ut'Mrtdg** Nu 
■TunkklmmiurK Vean* mUiii: 
"Al kurnėjau v*r nokurf laika 
nuo atri'ftų nknuiltUiDiai %» tik

rai Jau<*ta.u«l kaip suruk taUUk 
Augolijau dirbti: nlacnia juann 
buvo auMyrurti'a ir inkai*t oe- 
ilbbdato serą* t maram pu
IhAiD'a KJdovr I’illr 3i*u£i»u*l 
/veiku*" , .

Mra. Minui Čiurlį, Ck^uL JdMkli.. MM. A*
kuatpjau didelio alu.udejlmu rtrunuutf, rodeo bud liū
no Km* lobs aliukuua al«lut>da*v *v«i>* Maso ktijoa nu- 
trliultivo kart Vw«» n<4>bva1dvni<- Manu ^1** . įnirti 
bulatai akuudumu beita*Mav*u naktį utiruati ^taitįnr^ 
kua boaita Ki4nr> pili* m« lUujaua'rmuia |<*KXU»C>. 
Kuofuei tik nemjnufirt rrtai tuojau* Jau orliji“ N

ET viena* pakeli* nėra iIkras Donu 
baluty fili* jėgų ji« netiri kliši 
l(*ph» raielmienklj ku parašu—‘.‘JonM

Stmi<>. labai Muui(i*m«»-. 7tirr>> Mimlmsu.

Mt* At>dr*»> RKtrJnk.1. lis* 
blluiun rttr.. MlcSuuui CJI>'. 
ind.. **1*0: "At kcnV'Jau 
labai MKaUdaiMti aireiiu.* Ju* 
t'urttmi rnnnr <»•«>« ir nokti 

kurt nrnah-jM CiriiU.' kuo- 
Kivi l udlcsUnllIi t^*lri*ll ut 
rideatt. Mano inkMal oMJrbo

m iimumm mu* ***** **■*» - 
d»j» Ant oll gš nu«iptrti*u 
Užuiti Jhmimi Kldnfj 1‘UU, Jo* 
nu>n iimkcHr-Jo u- Aun<H«A* c*u

- cvelluu

£33.

A ToJIri’. IOSO 
Hnd«*iKJri Cr/n. Mko. "1 
laiku atšalias aJ turėjau 4 
U U* aluiu»tuu* Htrcnuuac Ir 
■all'Jau dirbti nieku. Laimi 
mum., kankmu taip kad *» 
<*U-tau atlikti aav*» darbo, i 
va trina aukitevoM t/S Jir

rugį— aau virvt* «*« 
ryj NubBoju* «r*« L>o*n* I 
iwy Vtfl* u* M*n«etna* P ei 
OiuUuunI »vrik** Ir imUE 
vIMc.in* *«rtvU

—



W0RCESTER MASS. krievičius, J. Bitu nevičius, D.
—---------  'Jtjnėa, P. .lenniovirius, F. Mi-

Jerbuunoji Worcvstorio be- JlinaviĄiua, J. Jekalevičius, J. 
rių visuomene! Už geVhę tu- 
I pranešti, kad. musų S jutu- 

ta Draugija, po globa šv. Po- 
Įln, ptua-Lurb.ivus gerb. kun. 
Kairiui* ir kitiems dai’bė- 
nts nariams, šiemet narių
Mčiumi padidėjo, negu pni -i.-r, J. Palcvičienė, C. Bačelienė, 
ai* motais buvo. Tni-gi kvie '.L Molis, PI Svietinskns, A. 
gni visi lietuviai ir lietuvni Į Kiūrąs, A. Kaatantinavičius, 

h prisidėti prie šios Draugi- *K. J čiulbančius, F. Kastanti- 
- k iH<s šiemet laimi gražaus ‘ 

rinio vrn s i m 11 z* Ii mimui* kny- 
«L K4*4tv1»*Httm vra i»ro-

. UU^UUbJU pilu s<u* u,buiu 
* ****** «*,«•**•&•»rafrairaė-■ rata>^u*94i ••*>«* ****** *■■**« — ■■ ** •

f 11 ta
kai

Kaminskas, J. Veli via, A. Jun- 
ra L B. Kareiva.

Po 1 dol.: M. Jekubevičius, 
t k Puškiutė, V. Turoniutė, & 
Milinavičius, V. Valaičio. J. 
Kivnšė, A. Jaksimus, A. Kam-

į
tik 1 dolicris į metus, u už< 
dolierj kiekvienas narys, ar- 
uare, gauna knygų dviejų 
lierių vertės.

,(***• tumia l.>t)
ariu Dabar Draugija dtabi vi- 
ix jmsiangns. knd trumpu lai- 
u Milą ūktų iki *200 narių. Be t*> 
rumpu buku bus surengtus 
rakallms. Dienų, vu lų ir kur 
im prnknliK^ bus, paskelbunfl' 
oliau. Taip-gi pranešu, kad 
us: rinkimas šins Draugijos 
ryk# vasario I d. V’iri nnriai 
r nari-s kviečiami pribūti, iu*s 
as svarstoma apie pndidini- 
lų dr-jos ir knip geriau pra- 
latinus katalikiškų ypatųių. 
Iciaaulicii .susLunkiiiuui. uU>i- 
enkit ir naujų narių.
Vardan visus ^draugijos

V. Blavackas, rašt.

Iiiavičius.
Smulkių aukų $3.65.

1 Vian vraknllmfu Mitink t n 

! S Tų pati yitltJir“ k-lbėj*? ię L

^Matnkns, J. Tolušis, K. Ajaus- 

’ka*. V* Vsrplota*. ,T ZitinriciK 
J K. Netiio*, P. Dųrisa, J. Ka

minskas, U. Kaminskienė, A. 
Stonevičia, B. Ciatiui, A. Cial- 
kienė, J. Manėiulius, 'A. Muc 
kus, P. Zrlionka, Pr. MeAkaus 
kas, V. Tanikius Pr. Pelraus- 
kas. M. Juška. A. Apanavičia. 
J. Ivanauskais S. Kasiuli*, Pr. 
Loonaviėjo. V. Lir.ravičin.

Po 50c: A. Uscvičia, V. Imi 
šiuskaitė, J. Muekus.

Už vėliavėlės $1.50. 
Pirmiau buvo ižde $7.00. 
Viso labo $13&.S0<
Išlaidos: įtampoms ir per

laidai 50r.
Jeigu butų kur kluida, malo

nėsit pranešti.
r? • * ’•

Pranas Žebrauskas,

Nepasiteukinęs tuo ruoksln, 
beis nolg*. Vrmfvflsi ’r.fln 
ir toliau uiakinties. Lėšau ap
mokės Suv. Vai. valdžia arba 
Federal Vncatiou Educatiou 
Buard.

Patfl. P. Grajauskas.

ROSELAND ILL.

TREJCTON. N J.

1). S. Centro raštininkai*, p. A. 
I’. Kncižis. Reikia pažymėti, 
kud šis savo kalba trcntuuio- 
riaiUK patiko. Nepatiko tik po
ra; .racųdistų, kurir klansydst 
imž jo raukėsi, lyg rūgštų obuo
lį butų valgę. Kalliptojm* taip 
itxw suvarė oho ra gnu, kad ne 
Kimininių nedrįso duoti, nore 
kalljėcojaa reikaluvo.

Taip-gi buvo atvažiavę.** ir p. 
A. Karlas iš Newnrk. N. J. Jia 
laivo atsivers katalikiškos li
teratūros, kurios nemažai 
t reulonieėinms pardavė.

Br tn reikia pažymėti, kad 
trvntaniečiai siuomų kartu pn- 
dnrė vienų žingsnj pirmyn, nes 
.‘.uteerv L. D. S. kuopų. Kcopon 
parašė 14 narių. I*<> 'prakalbų 
liko išrinkta vnldvlia, kurion 
pateko: J. Velivis—pina., Jo
nus Poškus—viee-piruL, K. Ve-, 
livis—nuL rust.. J. Bačebs,— ]

a

Nedaug šianm uimsle gvve- 
;i iH-tuviij., bet ir tu tarpe r an
tri tokiu, kurie sakoai* "Jes-
■m paine tegu sriuobto.“ 
milo įlietu ai lietuviai tokiu*

u Indžiu. Ir kur-gi ne, juk tie 
įtinamieji “šlėktos ” patu na 
, Kauno bei Viliumi* guborni- 
j, tik čia, Amerikoj, mat, “ su
nkėjo. ”
Karo-taiku, kuomet negau- 

nvo iš Lietuvos iniškų nuo tė- 
ų tai giminių, rniuėti “Stak
ta** ilrųsinu stovėjo lenkų pu- 
ij, bet kuomet jirndėjo gauti 
iškuH, kuriuose aprašoma, 
lip užimtose Lietuvos duly-
• tankai elgiasi ra lietuvrnis. 
et su tų “šlėktų’* tėvais tai 
minėinis, nuleido noris ir ne
ito kų dury Ii. Ar-gi ir dnbur 
•praregės Trentono “šiek- 
«’* ir nepradėk sykiu su lie- 
rviais darbuotu*, nes pirmiau
• į prakalbus, nė į vakarus 
fituvių neidavo.
Sausio 3 d. vietos T. F. riev-

• *.. I .  ......... ...... t. .. 11... ..

fiu. rali, P. Skiliausias -ižd., 
iždo gloliėjais: S. Vnrnnis ir K. 
Vaitnvičia.

T«i|sgi rinkta aukos d<d L. 
i). K. D. P. Lietuvoje. Surink
ta 410.65.
—Vreiemi* aukutojains lai. būna 
Širdingas ačiū.

Lietuvos Sūnūs.

KANKAKEE, ILL

«M» «>«*>**

jdtejo į*. .K. J. KriiiinskaH. 
. F. Centro rimt intakas. Žus s 
ų Aniktdbosnn nuėjo nejnr- 
nutiausia. P-a* Krušuisko*
rakiui kalbėjo. nupiešdamm-

Nors mes pilnai ueužbaigeni 
rinkti mums )Mu*kirto<« somos 
auk*) į Kalėdinį Tautos Fondų, 
t. y. 150 dol., liet vis-gi gerokai 
pasispyrėm. Nors didžiuma ir 
Ik> mažai aukojo. Imt visi at
jautė tėvynės vargus. Atsimi
nus, kad čia nėra didelių už
darbių. pragyvenimus brangus,, 
o žmonės su šeimynomis, tat ir 
negalima norėti didelių aukų.

ftirdiugai ačiū kolektoriams: 
S. Zurnarui, J. Eglauskui, J. 
Daušianskoi, J. Matukui ir A. 
Bode ruki u i už |Misi<larlNi vinių.

Žemiau paduodu surašą au
kotojų:

Po 5 doL: 1’. Gentvila, N. Zu- 
maras, K. širvaiti*. J. \ t r ba
lai t ta J. Sali&Raaskbs, K. Ža- 
kauskaA, K. Miseviria (\V. S. 
K).

Antanas TiHulka
ruwu. kuhk-jo. jmpwMmmx> Pė 2 <luL; j. N„ui(MS M 
irgin^, Imtuvo* padėjimų ir baliaushn- S Tičiulfa*. J? Ma- 

dftt. Jtfc įriti- liMnntaw> j. Dauėianrku*, 1
Wan»ntm ,/ UiųiU*. J. Tupli^U*, J. Ur-

Susmukusieji p rukai tarini bonus. a Sėjuknuskas,. A. Ur- 
* • a* j * • g * a *

tatmviėia, A. Podorskis, J. Jo- 
kiumviria, A. JuDužkcvičiu.

Praną* ANnan>ka* ♦1.30. 
Po 1 dol.; J. Gerriau*. J. Sta

liui au, K. KanuHiAku*. J. Stan
kumis*, A. Grajnunkns. V. Gir- 
timuĖMs, J, KuhjHiravirui. V. 
Li u riko, P. Iz^kmukiu. J. 
Kridikas. J. Iduriakc, J. Jok- 

“■ * • ta 9 •• •awuKUA, -t. uvurjir, ^v.

■ visa atjautė ir kas kiek ga- 
jo paaukojo išgavimui Lieto- 

! ■
Lietuvių l*olitiškmi Kliubuo 
jve metiniame susi rinki inc iš 
|»> |«iwtukoju 15 <lul., #v. Jnr- 

di-ju .taip-gi iždu 1U dol, 
luta PoRkns, ir Mot. Kiermi 
Įp-gi po 10 dol

•» ta ta - g1’ ' ‘ « -<4' • JfcJE *• • • a
pv.fF uub*<v49iuvui,u. ven* mitrų <<.*01
1, A. Linkevičius, A. An- 
Įulis, A. Mb'evičius, K. Veli- 
i K. Vaitav ičiu*. P. Nakvo- 
l K. Turonis, V. Palevičiu*, 
‘PntieiM-, A. Itaminikaitta.1

i Į M. Sakalauskaitė.šiol tik skiepas išmūrytas. Jei 
'n*' "■..p-’nė Selini, ♦rnė'tpnnv’ 
laike Akrono lietuviai katuli- 
kai susilauktų Bažnyčios. Baž
nyčia yra statoma gražioj vie
toj, šiaurinėj miesto dalyj, kur 
proga yru lietuviams apsigy
venti ir įstrigti savo pramo
nėm lies dabar pramonininkais 
riti vrn ta\vik vieni svetimtnu- 
riai.

K«h|p| lietuviai snaudžia!• •>
Gerai butų, knd iš kitų miestų 
atvažiuotų lietuvių pramoni
ninkų ir čia užsidėtų krautu
ves. Lietuvių Pramonės Ben
drovė turi pardavimui gerų 
lotų prie bažnyčiom.

Sūri rinkime taip-gi išrinktas 
komitetas iš klebono ir p. A.

| jKiskolos. Tikime, knd ir drau-

Ji jau .ne 
prontn knrin ^rarjejo Taip pft*L 
Žymėjo. Kada tiktai pasirodo 
scenoje, tada publika gėrisi jcte 
gabumais.

Žmonių vakaran tiek atsilan
kė, kad net sėdynių truko. Vi
si rainiai užsilaikė.

Valio vyčiai ir sųjungiotės! 
Vienybėje galybė.

Rengimo Koresp.

x

\ Uždirbk 
’$35 iki *50 

į savaitę 
KtrjMjuu ir krtanCUl yr« r*OraL»n. 

Janu vUoiunvL JI* turi trumi>aia r*, 
lulu tr Icnrva dari,*.

Mca pilim* Ju* Umolcrti iln darbo 
I lrutnr»a laika dienomla ar vakarai* 
ui mala kulną. Sparljalla akjrOM 
raoktnirun art aluramu ronrer mali
nu.

Lietuva gal šiandie stovėtų 
dili tvirtesnio jumialo, jei lug* 
gerbluuiėin ir ■ brangi u tumėm 
mivo vųdus, jei meti, vieicj.i 
pirštais badyti ir ta>reikalin- 
gni iš keršto ir pavydo šmeiž
ti, vietoje tų visų žioplių ir ig- 
n<įrantų pasielgimų, atiduotu
mam jiems pagarbą.

Gerk kun. P. Lupelis yra 
”wiw vMVi’dš* tr
deivių šelpėjas. Atminkime, 

•kėu »«4itų tin-r liti tinta

[todėl roselamlitauii lietuviai 
katalikai lui laiko siu už garbę 
ir kiekvienas su pasididžiavi-i 
niu gali pasakyti: turiiye sau j 
už gurbą; mylėti ir gerbti jį, 

I kauto Lietuvos žiedų, musų 
’ tautus gubų rašė jų.

Branginkime juos, o 
į šnici iki me susirinkimuose.

Naras.

T. Fondo 101 sk. rual.,
222 So. Wabash n ve., 
Bradley. 111-

arta:
P. O. Box 61. 
BratUvy. 111.

BLOOMFIELD, N. J.

Lietuvių tamsumas.

Šitų* miestas nėra didelis. { 
Lietuvių gyvena 40 tehuyuų irt 
nedaug pavienių. Lietuviai tu
ri tikini nenų S. P. draugijų, 
prie kurios priklauso 30 narių, j

Viename los draugijas susi
rinkime. užsiminta apie Lietu-] 
vos Laisvės imi skolą- Norėta iš- į 
rinkti komitetų, kuris pereitų 
per visų lietuvių namus. Pri
pustieji k-ukij dvasios lietuviai 
buvų tam priešingi. Jie sakė, 
kml Lietuvos dar nėra, tai nė 
■pinigu ucrcSda skolinti. Vo? 
keturios šeimynos* yra, kurios 
romia Lietuvos reikalus.

Pirmiau čia gyvavo ir Tau
tos Fonde skyrim*. Dabar jan 
susirinkimų netaiku. Skyrių, 
turiatt, suardė Jie patys, kurie 
tavo priešingi LtrlUVMe paskir
tai.

Pernai čia buvo susiorgnni*. 
%avrs ir L, R. Kryžiaus rėmėjų 
skyrius, liet datai r jiui iiieko 
negirdėti. .

k
AKRON. OHIO.

X'

n<-

gijos iš savo tnrjio išrinks pu 
dn komitetu. Tndn gnlėsimc 
padarvti dideNuę agitacijų par
davinėjimui tarnų.

Kni-kurie lietLvuti pusėtinai 
maukia namie dirbtų «tagtinęv 
Ar-ne a pa k s ginimui nuodus?

žiema pusėtinai šaltu ir ne
mažai prisnigo. Durtini labai 
gerai eina. Daug lietuvių atva
žiuoja iš kitų fuicHtų. Tik var-1 

Įgn* su gariniu namų pagyvo- 
, niniaius.

Sau.-io 4 d., tib»j pi pmnaldų. I 
vietinis kietam;.-- sušaukė |»ir 
metini |Kirupijos susi rinki mų, 
kuriame kletamas ir komitetai 
išduvė atskaitų iš parapijos 

iineigų irišlauių. Ataknita hąv«» 
aiški ir suririnkusius užganė 
dina. Purapijoum dėliojo savu 
klebonui ir komitetams, kuriais 
buvo: M. Tobula. K. Tamo
šauskas. S. Stankuioo t S. R<»-■

M. C.
4

PHILADELPHIA, PA.

Gruodžio 24 d., 1919 m. bai
gė Pemuylvania lustitule ir 
gavo gydytojo laipsnį Petras 
Vincentas Montvilai*.

Dr. P. Montvilas metus pruk- 
tikavo Pcniirylvania Arthu- 
putulic HospiLal ir Temple 
T ni vers i tote Tbe Kaiunrilau 
Ii on pi tai.

Pirmą sykį Amerikon atva
žiavo 1911 m, 1914 motais gavo 
pakvietimų grįžti IJctuvon. Su
grįžęs tėvynėn 1915 metais tar-

duvšria ui. jų pu.-auo buvimų 
|KT metus.

Tariant |*ur"*iją priidėju 
sutikti tlaug klinčių ir nemalo
niu nu netik nuo priešų, bet ir 
nuo savųjų. Per tą truni|ių tai
kų* jau turim treij Įmingu. Be 
lis čia bandė susisukti sau li%- 
du» žinomi purejuuai. paaiva- 
ilinusieji save k imi gaiš, St laz
das ir Priamas, su kuriais pri
siėjo veali mm lažų kovų. O kam 
yra uažiuuma, kaip yra parajii- 
joa sunki pradžia neturint pi
nigu, iMUiirint lietuvio kunigo. 
O netekusių doras vadinamų 
aorijalistų Aitrom, yra dnu-l 
giau. urgu kur kitur.

Kilius metams parapijos ko- 
mitvlmi inėjo šie parnpijiuiys: I 
A. Aleknavičius. Lk Lipiusiais.: 
S. Slankium* ir V. Slesoraitm.

Taip|<ut galutinai sutarti jui- 
vesti Imžnyrius statymų Lietu- 
vių Pramonė.- Bendrovei, iki

• 4«A • «*««••«

kalimu skyriuje. Tais įtariais 
metais sugrįžo Auu rikon ir 
1918 ui. buvo pašauktas Snv. 
Vnl. kariuomenėn j Mediči ne 
Corp* bum* lioNpitai cm n p Alc- 
Arthui. rrscj, Texm*. Kunti 
pasIL-^p. s, bgre p-di rasuotas • 
i® ftav. Vata, knriuomenčs mji 
“llonorable Dischargc.“

Dr. Montviliui vra katalikas; 
ir didiii tėvynė* mylėtojas.; 
Daug veikiu lietuvių katalikų! 
dirvoje. Via rimtas ir įskaiiaju- 
gas. Gimtinė Petro yra Raudi
no jmrujMjoj. Punevėžio np.! 
tkritips. Gimė licp*** 2*2 d., 1892’ 
metuose.

?=55=5SSE98255eS8SH8SE*5

Maudis

SO. BOSTON, MASS.

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UKTėvu advokatam 
4A43 a WOOD KT11KKT 

CHICAGO.
X

MASTER SCHOOL,
4. F. Ka-nk-k*. 1‘rrtlHlala 

190 N. Statė Str.
Ranip. tjikc GaL 4 IuIkm 

llIttIUlItlIIUIIIIimillllllilIlIlIlIlIlIlIltlUI

|i no c mirnic ll
1

unt Vi uninknv
i uanngn 

r.vurau** m cHiuriiGAs
oriau tr Urvaatma vw*» 
X3.13 So. HaUtiMl Str.

Vataa.lM.: tuo I Iki 11 ryto nuu : IKI 
< |u an«*« nao ! x Ori *U

TH<l«u, \urd. imi
Oliaaa: 4115 m>. A«hlan<l
Vai *:*r *M T *. »ak-

rare.rr *>18

X D. LAUl^VUU.
lAmesoua (M«U*4MttM* p^UMtatMulu taO4j»* 

kv (štbuMi* fŪM»9»l» 
•Išauuti o piane <Urbv bu*Jl» 

2314 W. 23 PL Chicago. UI
Trl. <*>b*1 3199

v.
A»c.

■X

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dcotistas 

l#*V *•*. Mirhienn. Amane 
UI 

VAI.AMMFM • Uil • »»Ura

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS i trrc vita

OyfiMfth* D «vLiri*rw* 
fV4taa*M> Mi* tfivrttlfiMi I

tlMirMen PurK
OI t U. 4Xnl 

TM. M. kratM 
imat**: M. GU

Sausio II d., š. m.. Moterių 
Siyjungos ir Vyčių kimpos 
bendromU jįogoniis.statė sce
noje istorinį vriltaių. “Mirga,“ 
Vnknrss laivo puhnžny tii(ėj<* 
svetainėje.

Vakare M vju, p. O. Jankie-

n-'1, ntid.nrydnnm programų pn- 
Nike įžanginę prakalliėię.

Visųpiruia monologų ••Nau
jus kailx-'tojus" atliko p. A. 
Bvndoraitis. Dialogų gabiai at
liko p lės Z. Gurkliutė. lietu- 
vaitos roiėjr ir p. T. Blažienė, 
lenkės. Publikų prijuokino iki 
ašarų. Dialogo autorė yru p. U. 
Gudienė.

Po to sekė vaidininuis. Visi 
vaidintojui roles gerai atliko. 
VaiUimme dalyvavo sekančios 
ypatus: Vytauto rolėje D. An- 
tunavičins. Duos, jo žmonos— 
jslė Z. Gurkliulė, Mirgus—p-lė 
AL Sakalauskaitė. Gimbutu—p. 
Z. Klu)*atauškas. Bilgeno—p. 
A. lb'iuioraitis, Žmogžudžių— 
pp. Praškas ir D. Antanavičius, 
Mostevo—p. K. Kiškis. Karei
vių—pp. K. Suviekas ir K. Va
latka.

Vaidiniint publikos akis ypa
tingai traukė Mirgos rolėje jj-lė

į?iHiiimHiitiMiiiiiiiii!iimiHtiuiiiiiuuiimiimiiiiiuiniuiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiintiiiiu

PINIGUS LIETUVON |
JAU VĖL SIUNČIAM

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm negu supilu savu gentims į Lietuvy pinigų — S 
puaiklMusk.ite pus mus jųjų kurso. Mes siunčiamu pi- | 

gmub imgu vi d kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursas mainos kasdien. Jiušykite šiundien:

» f Al. I>rov*r

Dr. C. Z. Vezelis
LII-TTI-VIS l»KXTIST.Vi

i Vnlandn*: kuo 9 ryto Iki i »nk 
N<A.>llo„it, tMKut riUntitii

**» AKfuuuto aveniu 
«r<i 4S-lo» G«<«ia>

»---------------------------------------- . į
Talalonaa P«iUu>an M 

DR. W. A. MAJOR 
arurrojAS ib

csnuntui
OflMM tilt* Mlchlsan Avau j 

Admoa 3:99 iki • tarno — t *i| 
I po plato — 9:19 >td 1:19 aakara.
Nodattonu. Buo 14 Iki 11 Uryu. J 

a-------------------------------

f

M
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j ■ Dr. M. Stupnicki;

1
4
t'

3109 Su. Moroan Streei 
• -fnt'AGO, ltJ IW<UK 
T*4ofv«»*» 1 *r>i»

ValrnCca- — » ik' 11 19 rytai 
« p» platu iki « rak N*d*>Oo- 
ml» nuo t Iki 1 vai rnUir*. . i*— —......................--—-a

»

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas 

Chirurgas 
«OI W<S S2imI SL 

Kampa* a lxavltt Hl. 
Telrfonaa Cannl 9S8S. 
Valanda* i—b ir T iki 9 vakar*. 
ICcsidenalja;

3114 Uf. 42tMl St 
Telefoną* McKinlvy <»»»

Valandų*. Iki U lArylu. t

ir

■ 1

L* 

j

*

X

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8L

Katnp. 49 C<««irt
Rc«. 1229 W< 49 Aimor 

T«l«fonan Clcaro 14(9 
Ori«o Clcaro 49 

SAMIAME LIETI MULAI
- - ------- --.-------.--X

Ji

Dr. L E MAKARAS 
laetuvla G>d,Uijaa Ir ililrtirstui 
MaMKMutr: l«M* k*. KUHdcaa *»«■ 

I.M-a. Kilau MI Ir r»<Uma Iiaa 
OUca*oj: 461S Ko. Wood Kr. ,

-----------19
- L

-----------X

x

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

419 W. Mariu* Mr- 
t*uUavlU«, Prana.

Ku »iaonu» llcorula priima ou» 
Ku« S iki 10 VaL ryto
Nuo 1 Hd 4 vai. po platu 
Nuo 4 Iki 4 **i vakar*

;------- --- --------- - ■ A----- —X

I V. W. RUTKAUSKAS
I ADVOKATAS
| Ved* IUU» VtaUUM- TrlMUUONV 

<>ri«*« OldmlcMyj:
149 ur. M ANIU NOTOM STllEET

Kamliari* c«9
T<L Cvntr*l M7M

i <;|irtuiua». B12 UT. SSrtl M.

Tel. YbM. 4*41

uiiMumiiiiiiiiPimiuiiiitiiiimiiiiiiimii

ERNEST ’vVEINER
g| ŪKI UVUUJ
f 1800 W. 47tb kamp. Wood Bts 

Maa fluodiur.u <tvt«ub*a «•««»*, i
Kutu arealu tr Kubatomla. 

Dideliam* paairinkln* raunami, i
Vlaokla tnamruolal. *aik*ma 6r*»t> 
91aL llabAa Ir JakuU*

Centralis Bendras Lietuvių Bankas |
Centras: 32 34 Cross Str., Boston, Mass.

Skyrius 306 W. Broadway. 6. Boston. Mass.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „U1„„i

.ta
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79c

Pluksoos Huksnos
79c

PLUNKSNOS.
lumiiiiiHMHiimmmiiimmiiiKiiiii
- " r -

f k’V 4 įk4.; V. AbAątaiia-taiHAf r.
. Batai! t.-

Parašimdms, 1. Muciura J. Gri- 
goius, J. Grigo  ra*. J. Daum- 
aruisiuu. M. Velička. J. Muckus, 
V. Suppuiau*ka>. V*. Galovtt- 
kas. A. VniMkonaa. A. Rėkus, 

Uilto, J. ILSalk. V. GooiMHb 
P. Kavaliausko*. J. Bickoe*,

1 k
k Mn* z * i

.*5 > jį

BARGENAS VYKŲ 
DRABUŽIU.

V>rv ir Jauaq Vaikiau padirbu 
ant ordorio Mulai ir ov«rk'4aL bsi 
aoatalLauktJ; vAIlauanj ruodaSu auo 
<£<•«Xi iki Sti.00.

Vrr-i Ir Jannu Vaikinu ralari 
Kutai tr bvariintal SI9 Iki SWUX>.

Vyry Keliu,* po 93.00 tr au»Vlau 
Vaiku Hiulal po (i.uo ir auKSCtau- 
Pirk aavo overkot* dabar rr*«9 

tuma, kuomet kaimu, pakjU.
Mas taippat,luritna pnn« atl9 

kkutl mMHu esiti u overkoty auv 
*LM ir aucMiag.

Fwlt mana Taaarlo. Frock 8IO- 
te-i lįtL 9I0.99 Ir ausMiatL

AlBara ilakvian* vakar* Ik’ 9 
kai. NedcJ.-onita iki C ti^iuIbI. llu- 
batotnu Via* duaą ro 19 aalanda* 
SIU M BaUud XX.. Čtilrasu. HI.

....................................

•a

Dr . G. M GLASER
PrBkttkuu** 99 eneui

OliMU 3ll» M*. UnrciM, SU 
K<«1* XI ru S4.. tluamu. IIL 

HTECIJAIUBTAS
MoterUky, Vyrliku. taipgi ciiro 

įnašu >i*U' 
vrilKi VAl^NlriS: Nuo » ryto 
iki 19, nuu 13 iki 3 po t>l«L nuo 9 

iki 4 v<.la»U*l vakar*.
NoUnlltnuiu nuo 9 Uu 3 po plak 

T*l*lvua* Tnrito *91
te—— ....................... ..

*

X'

JOSEPH C WOLON 'L

Jetuvis Advokato*
M HO. LA HALI.L KTHK*. 
Oy*«oimo T*L tluuiboldt 97

Vakarai. 1911 W. 33-nd tšlre*t 1 
Tai- ll/x-kw*ll 4»»l 

•’HICAOO. rj.
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Bet nėra baimės; reikia 
ginu drąsos.

""i- J

rČHIČAGOJEd!'SCHI=r-
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Penktadienis, sausis 23 d., 
šv. Panos Mar. sužiedavimas.

šeštadienis, sausis 24 d..' 
šv. Timotiejus, v. kank.

---------------------------------------

BAUSMĖ UŽ NEAPŠILDY 
MĄ PAGYVENIMŲ.

išaiškintas surašymo 
ventojų tikslas. •

gy

Pusta ra jum (’liicagos mies-
VIS DAR DAUG ŽMONIŲ 

SUSERGA.

dau

d- 
rv -Veik tunu komisijmiie

S v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skyriaus susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj. sausio 23 d.. 
1920 m.. 7:30 vai. vakare. Sv. 
Jurgio parap. svetainėj, ant

to tiirvlwi* -iisirinkiiiii* Įuidun 3-čių lubų.
tn ’nniAnnitaa aštrini įmušti i Visos narės skyriaus malonė 
namų .-avininkito, katrie žie kitę ateiti į šį susirinkimų ir 
mos motu knip reikiant neap užsimok. U metinę duoklę 

įšildo |Nir«nm<lomi) žmonėms, ($1.00) ant 1920 metų. Taip gi 
pngv-veninių. atsiveskite naujų nartų, nes šis

Nnmų -iiviuinkiii dėl anglių susirinkimas bus metinis ir 
tniųiunio korinis per dienų- yra daug svarbių reikalų apta- 

■diemto induiko šnltiis ••fiatii’”. rimui.
• Iš to -••imymi’,. pakyla daug* Bridgeportietės. atbuskite!

. .iUUięiuUj kuip Kitą meiuiuuuą 
mviionis. turinčiom- liu^ll*ikoloniiu moterys amžiai dnr 

buojasi, tad laikas ir mums iš 
Sulig sumanymo, tokie npri- įjudinti, nusikratyti nerangu

DRAUGAS

IS BRIDGEPORTO. .

BRIDGEPORTO MOKSLEI
VIŲ DOME!

.bulmloj, suUeJ“ -4 u., b vai. 
vakare. A. K. Msfadtarių

pirm., K. Bu U ik nutekąs, Rašt. 
I. V. Stanciką*. Rašt. II. J. 
.lnmH’ft. BnPnf'l*.
(pn kaucija; MS.uM.OB), Iždo 
glulujai: Al. »Ibitkeviėiu* su 
M. Kniiikštu. Tokin būdu Ka
taliku Vienybė- stotis veiks• t .T •
kaip veikli* bonu panlavinėji- 
mo darbą iM’j.rigiilmingni.

Po sudarymo pilno*i<»r< vai- 
dybos. nut:i.rtr. |uniedė|yje. 
sausio 26 d., vakare, ftv. Kry
žiaus parap. salėja* šauklį 
imi”mitingi/, kifr bu* aiškina
ma npie Lietuvos l-nisvėS Pa
skolos Bonna.

Town of Lake Stoties
Komitetas.

Trečiadienio, sausio 21 
vaka 
rin> Dr. llnlieitMUi prnn«*šė.

■ T. . "t .-.Ivtr.l-

susirgo inHiiemui 2,iMW žmo-j 
•hes; plaučių liga smirgn i Si: 
mirė nnu influensns Iii; mirė 
nuo pinučių ligos 21 žmogus. . ..... . . . , . . i—•----- --------- -------•>-----------

. .. . . . ikidelmi namų snvimnkai tu- nia įr pradėti darbuoties vi
karįnirtis“" atliko’' n^rdn. ,’”1’i8™““” k Ukėjim° n&ndaL

■u- vim, ir kilu <li.->ų Sįmrt, '‘.sm/mnvmn, paartu. w«i. 
B>m. daunmiM. žmoni., inm k„,n0 n.ik„h; k(„„lt,(,a.

-r - n ... ; , . I Mtoinnknne para- draUffijai prijaūsti. j ią
Pociaus J>r. IbžlH’rtson skol- irinfn< innir«mx nfiRpolhli i *5 J r J L .

t;„ i...e .. irreH....; . nuijonto I ^^68 jr jos naudai veikti.
*m. JO tų. sitoirgiimn >rn „in.,tu ^-VPntoJlls proklenuici- u- neaUilieka nė bridgepor- 

lengvi, t:*l mfliivuzo-. negu įa jr «-----•-— pr
iima priskaitvti prie <»pido- i(;nig 
mijos. bet prie paprastos uš- |jeka 
krečiamosios ligos. Gi* kaipo 
tokios žmogui galima visuumet 
apsisaugoti. Tik reikia dan
ginu atsargumo ir drąsos.

Reikia klausyti patarimų. I

kolonijų moterys gražiai dar

Sv. Kasimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos tikslas yra pra
kilniausias. už tai visos turime

išaiškinti žtiinr-'ins, ko-| 
liktinis vyriausybė nt- 
surnšymą gyventojų. 

Nes daugelis žmonių priešin
gai sąprofanjn ir surnšinėto- 
jams nenori atsakyti į visit* 
statomus kiautiniu*.

! Padarytą rezoliurijn.' knd 
šalies vyriausybė jmrnpintų 
Cliiengni kitą liaują jiaAtos bu
stą. Tilo tikslu jau kelinti ine- 
Irii ditrbuojnmnsi l>e pasekmių. 
Pastos bustas priguli nuo kon
gresu. fiitns turi paskirti pink 
gito Tnd Itin tikslo knntrre- 
snn Im* ]MtsiiiKtn peticija.

'•Į -------:-----------------

tietės. Šalin nelemtas snaudu
lys! Visos į darbą—koskaitlin 
giausiai išrinkime j ši susi
rinkimą!

Skyriaus Valdyba.

IŠ TOWN OF LAKE.

1S kp. šv. Jurgio parapijų.- 
svetainėje įvyks pririhuetinis 
suMiriiikinituĮ. Ši ku"|Mi \ rn 
knip ir užmigt, i. Bet šiemet 
žmla <» prie to jau ir
vakaras yra reiigiiimas. Tai gi 
visi moksleiviai ir uioksleiv<»s. 
kurie priklausote ir kurie turi
te norą priklausyti, fcvieėinme 
ntsilnnkyti.

Kp. Valdyba.

VAKARĖLIS KAREIVIŲ 
PAGERBIMUI. .

REIKALAUJA
REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boilierini
Boi bėrių Piovėjiai
Anglių Noiejiai

Vakaras su Programų |

••.Skaitlinės kuliui purios už 
.save”, juiko Dr. Robertaon. > 
••Mirtingmiins kiek pakilo į 
Hijimlie. Bot reikia sjiėti, kad 
^ukanėifuois dienomis jis mu- 
hu.;;r. I

”Aš galiu atkartoti tik 
tiek, ką esu pasakąs šinndie

>ri(pd*į penki* šimtus mo- PATRAUKTA TEISMAN 38
•IH, .. t.-'.-J..;..: RADIKALAI

panijoi*. \ j . ________
^‘lr štai ką": TažnJėkH Hiiiil. Tarpe jn yra ir turtingas soti- 
kml jįjs kn- miela mikli* mie
gosite po !> vnlftndtto. kitd jus 
miegosite gerai išvėdintuose, 
liet šiltuose kiindmriiiose. knd 
jų* apsirengsite taip. iiUuit

jalistas Lloyd

------------Rengiamas-------------

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 3 Kp. |
Statoma scenoj dvi komediji (

NEDĖLIOJ SAUSIO (JAN.) 25 D., 1920 M.
Dievo Apveūdos Pampi jo* Svet

Geros pastovios vietas 
U vai. j dienaSuimtoj, 24 d. sausio, 1920, 

••Kanklių’’ choras, prie pn- 
rup. šv. Jurgio, rengia lnbni 
puikų štiitiiHfeį vakarėlį aavo 
narių kareivių pagerbimui. Į 
Choristai, tarnavusieji kariuo
menėj, būva: L. DopSevičirns 
.Miknius Gedvilas. Vladislovas 
Gedvilą*. Henrikas Gedvilus. 
A. Ju-iitokiu, F. Gedgaudas,: 
A. Pociui*, F. Klikunns, J. fto- 
nutimuskae, B. Ztunbucoviėiua. 
Kareivini visi laimingai sn-; 
griže algai.

Apart gnnBžių užkandžių, 
kuriuos žnddPpagRniinti W- 
mininkėK, Inu* dnr ir gražus 
pnigramas, k uėj rengiu choro 
vedėjas, p. B. Janušnitokas.

Vakarėlis bus vi«*nus iš ne
paprastų. tai visi kareivini 
ir choristai yra kviečiami-at
silankyti.

=
EAtsišaukite lloscoe Str. ir 

Califomia Ava.Katalikų \’ienylH< 5 sky
riaus extro susirinkimu.’ įvy
ko sausio IS d., šv. Kryžiaus 
parapijos salėje.

I) Prnmvii* pinninintui, 
kud mų* Kat: Vienyln** skyrius 
turi išrinkti delegatą į Fcdė 
racijos ’l'arylios suvažiavimą— 
neimą, praneSimns priimtas ir 

jdtstovu išrinkta* kuu. N. Pa- 
jknlni’ ,
į 2) Kalbėta .apie Liėtuvo* 

I oiisvės paskolos bonų parda
vinėjimą. Tuo tarpa inėjo sve
tainėn jįjį. A. Kareiva m J.

, kilos srovės žmo
nės. kurie pranešė apie susi
vienijimą bendro komiteto ir

t
S)M»cijalė gi

linu- apsidirbo -u dntigeliu 
(Chicagos mdikulų. Iš jų 3H 

nv|M*rkiitolum<>t. gi aš pažadu apskundė taLumii. 1
iš tiiqi -crgatp'ių priėmė kriminaliu (eismo tei- 

-cja> CruuT. -lie risi yni kal
tinami siioknlbiaviuie su
griauti šalies vyriuusyIk*.

Ap«kii-tų radikalų tarpe 
yra trys moterys. Pirmoje 
vietoje figūruoja žinomus is 
\Viluietie turtingas socijaliatas 
advolintus \Villium Bross 
Lloyd.

Teisėjas kii’kvienahi iš jų 
paskyrė )umitikos po $10,tMM». 
Ir tuojau* išduota vftmntni ti
sus suareštuoti.

eilė kitų radikalų bu* 
piitrauktn teismini artimiuu- 

įsioiois dieuoinis.
Tartu, nn. Uti rlnill koliolik'll t > • •

ptteinn iš kitų miestų. Turimi 
jie bito pristatyti į savo gy
venimu vietas.

ran.| jury |m>r». V!,linntHi

jus iškirti 
influemui/

-Ikd. jei 
gelbsti nei 
Huenrji užatukuojn, 
von, parilnikyk 
šauk gydytoją.

Daugiau teatralių uždaryta.

Kovoti prieš influcnaą imi- 
šnukln daugiau HNI ligonių 
sluu;n»tojų.

Pienu pirkliams įsakytu
Jiasteiiriz,uoti pieną ligi 155 
laipsnių knršėif^ knd su pienu 
msiplatintų ligos.

Uždaryta dar keli krutomų-
«„ . ..._.. t,..»JU jmšViftriti »• ••• I • ••••«

rie nebuvo kaip reikinnt pra
vėdinami.

Be to, jnrsjiėbi visi mieste 
teatrai laikyti’— ^skelbtą tai
syklių.

Raudonojo Kryžiaus vielos 
skyrius pnšnukin naminėj tnr- 
iiylaĮti daugelį ligoniu slnn- 
gotojų ,

Marininkij stovykloje (’.ieat •
kes Navai Training žymini j Fislerniė grand jury Uhicn-

Mtrirgimni inflitenan. 'goję patraukė teisman 541 
•.U2(l kareivių ir oficierų suliunininkus ir bartenderiusi 

«>rt Sheridnn sergn 3Cri vv- katrie yra/prurižengę karės 
rni. Iš jų |5 pavojingai.

kurini- nieko ue- 
atsargumas ir in- 

gulk lo- 
šilini ir |ui-'

• t

22ra ir Fisk Gatvių

25tli ir Ųunrry Galvių 
Commouwealth Edisvu Co.

Reikalinguji motery* suvirti 16 
pilą ntnžUuM dd lengvam fabri
ką darbo. Prityrimas iisme darbe 
ncrrikalincnK. Darban postuvUR. 
Fabriką* Kubnioniui nbudaro ant 
piet.

Skundą knd turės jie |Mtne«fė-

Ivje Hitoiriėkimų. .
Katulikų Vienybės 5 sk.. iš

klausęs jų pranešimą, sutarė 
šitaip: jeigu jie nori vieny- 
fiea, tai turi pripažinti musų 
iš inktąjj iš Katalikų Vieny- 
Imu komitetą. IMpažinus musų 
stotie* kgntišką komitetą, 
gulė* tik pririnkti dar 4 
meni.* iš snvo puare. o jei 
pripažins musų komiteto, 
jokio vienijimosi su 
galt būti.

<»i nnt rytojaus, 
pp. J. Briuattokas ir
nava* nuėjo į tautininkų su
sirinkimą. TPn pakelta klauri- 

liiins, ar pripažimi Kataliką 
Vienybės išrinktąjį stotie- 
komitetą, ar ne. Jie ]M*rlml- 
-av«i nepripažinti ir išrinko

jais

jie 
ap
lie
tai 
nr-

vakare. 
.M. Pn

• Rata.

Cor.tir.cntal Can Co
• •

■ - T---------

M! 1 W. fi5Ųi Strect
-- - -

'•A Ine.

va
IŠ L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO CHORO VEIKIMO

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį 
žinojanlį karu iki 63-ėiai gatvei 
(63rd & Ausim) karą iki Centrai 
nvrntie. ynctkilr <hi blokus į pietus.

Union ir 18 ta Gatve.
Pradžia 8 vaL vakare. S

■
£ N’uuA.r4il»t krlrtiaiur vi*u> a t »l lankyti ant mum; raitptauto valia. S 
S ra. no* bua virau, u srjliaurtu Krln'tinif H<junrh*tv* M kitu knop% 9 
S at«lluok>ll ~
= Kiireto MOTHttt' MJTSGCM * KI'OFA.

~«miuMnHUiiiiuiuuiiuuimiiuuiHUiiituuiiuiiuumiiuiuimtuHiHimHUiiinuut;

i *
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— 22 t fr ■ ■ 4» - .
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Lietuvos Pašto Ženklus
L- ■r——

Geriauria* būdau pnahmtiiao pinigą Iactuvon, lai Lietuvon Pašto 
Ženklai (mark.*,) kuriem yru a(vdiw» iš Ltotuvua. knd amerikiečiai nu- 
wpirkę galėtų nnaiųxti aavienudcina netik drl bitukų, bet ir didntnę su
mą. pinigą virtoje.

Kiekviena* jierknntito Lietuva* Pašto ženkli) nemažiau kaip už & auk- 
ainua ($1.25) gauna palindijinu], kurį nuiiuntu* Liduvon kartu au 
Pašto ženklai*, Lictuvo* Valdžia pakris gyvai* piniguia. 1‘uato arba 
IždinČM <tolyae. ' '7^’r

Pošiažruldiri yra žilokių kainą: po 10, 15, 20, .30, 40,.50 ir 60 skali
kų. tai fąri po 3 ir po 5 aukai nu* viena. (100 skalikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda pu 25 rentų* už auksiną. ' ' *

IJctuvo* PaAo ženklai pnndduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mnž.uin 
kaip nž vieną Adlcrį markią nesiunriame.

Itoikalnukitr virtūiitraae Tautoa Fnudo olų-ritlosc arlm pa* centro bei- 
retortą.

Pereitą |M*iiktadi<*iiį L. V. 
Ch. Ap*. choro luivo dainų n»- 
|M*tieijn.

Gaila, knd mažai (laiiiitiinki) 
suki rinko.

’ (’tiora* ilnlmrturi užxibrė/o.’ 
didelį darbų, tiavėnioj rengiasi 
Mtatyti kitų ‘tideli veiknlą vi- 
dniyieoėio bmtra. Gi tn veik ti
lo jiegnlimn lmx pastatyti lw» 
Muite dainiiitiiktų.

iąt norintiefifHranyit j A|>«
I A'riėin chorą, fcvūn’ia:::: įlak.r.

Taip-gi kv i<vinmi ir tie viri, 
kurie seninu buvo eiioro vvi- 
kinnrinis nnri alr. Sekanti cho
ro repeticija bus šinndie, t. y. 
pėtnyėioj, 23 d., A m.. 
'.Vhito S<|tiarr parko 
iM-tm. Ir llnl

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl foundres, darbas pašto 

vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39-ta ir Stewart Avė.

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooldyn, N. Y

• , L.“ XW 
uiutiiiiiiiiuiimiiiniiitiiiiiiiimimiiiiittii mimumiimnimmimiiiiiumiiHiiiiiu

Reikalingi 25, pastovu* dnr
Ims. Atūžaukite:

23čia ir Ratine Avė.
TRAUKIAMI TEISMAN 54 T" vnhl>^- j ku,15

mą svaigalų.

Atstovas.

Ifi TOWN OF LAKE. minai ir visi lietuviai atsiimi- ni>rr*<ąuni» violoj* tabu <*-
bvti i viKini. Aln attulriab*...... r"1 l^uUvlrao priniutl* mvi-

SALIUNININKAI IR 
IR BARTENDERIAI

teuoa- 
Imu to r

Srūti“ 21 -L, Av. <x vyžiaus 
IKirnjnjoK salėje Katalikų Vio-

Murk 
svet.

kyli j viršmiiėtą ansirinkintą. 
Valdyba.

pirm. A. Kareiva, vice-pirm. 
J. Brnznuskas ir L Šimulis 
rnštiuinkiii*: M Panavas ir J.

1 n i ♦ •• • t v t**

LEIBERIAI

------------ * ,
Turės atsakyti ui pardavinėji PhrkitUrka*, iždininku .L Vis

kanta*. Tnutininkam*, ntmetu* 
Kutalikų pnslntytąją sąlygą ir 
liet-gi dviem Katalikų Komi
teto nnrinin inėjimi tautininkų 
valdybą, kilo klnuriinn*, knip 

.... .... ; tų žiuri*- Kntalikų Vienybės
.o jirolipiicijo* įstatymui. I^uilnrytoji stotis! Jos Kuai- 

riukium.’ buvo bušuuktae niu- 
mo 21 <i.

KONCERTAS sr RaLIIJS !i- --------- iir.x<a \-----------
..Visų Šventų Parapijos Choras... g

NEDĖLIOS VAKARE. SAUSIO 25 D.. 1920 M.
Bro. Strumilų Svet. (Kamp. 107th St. ir Indiana Avė.) I nybės extra Audrinkime liko 

ITectom? U41>vmm ^nikniuatmas o«uiii>w aidaiiukta pardavinėjlUlUi be
artą ttotor.v Koriu>uca«iv daiaaa. m arf-irlrau uu.thrtijm orto*. 5L„ . ...
trft.- KiUncnn rum« atiulanteyti ant Mv prakilnaus vakaro •

■■

\ ®in*J valdyti*. Dabar su-
. v xuxtt. ■ -i.i.oln Iš nekenčiu »-iiwnų:

Pirm. AL Panavas, Viėe-

Mokinkis Angliškai Na
LENGVA IŠMOKTI

PRANEŠIMAS.
__ t__ -%-a

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 2 kuopoA suri- 
nnkinuto ir iminkKtinimvM pa- 
mokos bus - ‘“fflif>i., 1U2U ua, 
8 vai. vakare. Dievo Apvehrinti 
l»rapij<to svetainėj, pria 1P-lox

ii « S*t*'

REIKALINGI
Virtai Tnlty f|to»c

tor* Ir i«prur<ti l« to>ri*l Htftrti 
ynrdoj; darlMkl Rvrl patriotu* Ir K*ru* 
al*o* Aiaitauklto prto luiu-uta Gaire* 
tart* ir reikatulti* jrnrrtna nrperto- 
trlldųni.

Eatoard l*Uu« I.uMto-t C <i*AUMaj 
2131 Mn. I.ln<r>to Mrrrl. <hba|«

•«*•*««« ««•*••**•*«%***« •
_____ PULKITE rTarti

LIETUVOS PASKOLOS |r* o 
______  gnimti - —- |“U l‘n ■Dtzn VČ ■ L"    .ItMJBU

•V V Maume*W*»41 to*

28 LekcijosDabar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, ORAST8TME JUMS 

PINIGUS
N*r* Kvrranio bodo ut «| kun* anaiMUau luilbeu. tonuoti

ruAyti JI* ,t» Ivnsvia ūmos. an-Uiausia* Ir titolMUM* būda* IMiuoMlto 
*n*lv kult* norui* Klrkvim* IvMcIJa kūno kaito* «rH atskiru* d»t*k 
l-alp *upr*nl*tual ir p«rt«krin**Mu budo, toto luoklity* a*Uk gali. tot la 
v'.ltj) atminti. Jo* rlnlykrrr t«lj> aUtbtol Ir enktlMtal, »trt
Mugamo* kiokvmou* riluto*. katkrlrao todjuo *p*«mMumm i mokinio murtj 
tokiu *e*-k*. kad Ji* nekali* aktų nuo Ukrljua. h o tol vltoo naitnu-aata. 
rimą* unslltoi; liKlIly Ir t.rtimu Itotcvtokun tol boa yra

kur**. »uMdr<1« M !• *r*liol *top«')i<Mnto arti grr<u> ;Mlj.|^ro* to 
riją. Pirma tobrija *<Mi4rtfu H t rtidaito vu4*trtU —- Vton* kilo* U 4 
t.uAapto - -T - ' » .'W_ y ♦ >-■

ūuu k* aiu*ą mukia)* aak* aito mum Muro^ Itouuk** *n»ltakai; 
•ISrri.umtoJl:— Netoliu prlln.u n*u ttutapi •trdiaslauM* Jum* p 

ul Jurų utaakant) mokinimų Ir Unpuilurtoka* tokrijaa Jurų lui-tmloa, Ji 
mokintum atu ut«*l>Mit>Uu> rtaal* SvilrMiU.tr Talpai, tolu Ir <i4 konavl 
mj* < patarimu*) Jumj matodo* kurni MtbMiaal yrt ntoua. «u auckta

1'urt.nr Mmtu* i^nidiių laito t? Buo «oito meiliniu Jehm Jto mok/Ji- 
IIIM Už kalva n» ta:;. utoanM'.-U ku«; uXe»nė<l!nt*« tr bumata. 
ketoMUM <1*b*r nk !>*• nt to |Mt| kurm. Hri utotnUjk —
vrita.ua n!i būt n*rr*hi Atmlakti. mw tortmr tik l«» M« karau r> I 
kirk*tona*. Fe to Ir Wl bu* pn kirkrirna* Murma. Tatr kaa
ut** toaak »>.♦« «H*miu>n. markto i*c. IMtoMm UTMuab
k«r*<> Tutiirla nirko nrnrikuųi J«i*u ntpauk*. prtoliMk ItocU** ra 
aivai ui trUn (<) dieau po ją apUMMtn*. ■••• MVraflMhM' 
kųrao* rra vertu flto.tok Movą kaina Uk Ilto.M. bot taratata dabar 
i'roca gauti j] u< |< IS »n marMtoiUa* TnioUokl* m pr^rn rn«!U.i pi« 
• m« m*jhIw».i. VM4hihaMua n«*iqabi*11*. irtąjąų*

dmo adtom.

D. BEN. WAITCHES 
j4456 SO HERMITAGE AVĖ. CHICAGO

SvilrMiU.tr
vrita.ua
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