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SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

Adm. Kolčakas Revo
liuciionieriu Rankose
Bolševikai apgulė Krymą

piet Rusijoj

Kelionė bus atlikta sveikatos 
žvilgsniais.

Washinglon, sausio 24. —
_ fr.įišžAV* tų i Y 1 u p1 vąmĮvu-

Iiį»«i it ,1^,>>>.., ntHkti

Ungarija gali virsti monarchija
t

■
KOLČAKAS YRA REV0LIU- Į 
CIJONIERIŲ NELAISVĖJE.

BOLŠEVIKAI UŽBLOKAVO 
“KRYMO PUSIAUSALĮ.“

jfj _ r r
ilgę kelionę vandeniu į pieti
nes valstija* ir tenai ajts'igy- 
venti laikinai. Tnip pienuoja
ma patariant gydytojams.

Stikomn, jog prezidento* tam 
.tikslui pasirinkęs pietinę dalį 
|('a litera i jos, K tVeridngtouo 
iškeliausiąs garlaiviu Mny- 
flouer ir j>ersikel?iąs Panamos 
perkasu.

Kelionė ruošiama vasario 
j Kibu i goję.

Poscnovei nežinoma politika 
Rusijos klausime.

i-iryžiui, eiiu.-iv —i. I i uit I 
elizijos užrulH-žiniu n-ikalų

Jis yra dideliam pavojuje. Latviai paėmė Rešicą. ANALFABETAI TURĖS 
LANKYTI MOKYKLAS.

Londonas, sausio 24.—Gauta 
patvirtinta žinia, kad admiro
las Kolčakas. nesenai dar bu- • •

- vęs Omsko raidžios galva ši- 
lierijoje, atsirandu revoliucijo- 
iiicrių rankose Irkueke.

Laikraščio Daily Muil kores
pondentas iš Barbino. Manchu- 
rijoje, praneša, knd. turbūt, nd-i 
mirolas Kolčakas busiąs ravo- 
liucijunierių teisiamas. Jo g> - 
vybė esanti dideliam pavojuje.

Kamčatkoj pakilusi 
revoliucija.

ĮRKUCKE SEKA ŽIAURUS
MŪŠIAI

f-

Stockholmas, sausio 24j—K 
(iolpingfor.su pranešama, jog 
Silterijos mieste Irkueke seką 
žiaurus mūšiai admirolo Kol- 
ėako šalininkų su pakilusiais 
prieš Siberiją* valdžią rcvoiiu- 
cijdtueriais.

Kui-kurie kazokų būriai, 
katrie pirmiau stovėjo Kolčako 
pusėje, šiandie einą išvien su 
revaliucijtmicriais.

Taippat pranešta, knd Kam- 
čatkos pusiaiisalyj pakilusi ne
kruvina revoliucija. Tenai mi- 
litarinė jN)licija, snrituriusi su 
gyventojais, suareštavo visus 
savą ofieieru* ir civiline valdi
ninko*.Ifi T •- ■ l-----------

Londonas, sausio 24. — 
Mauk vos • apturėta žinių, 
bolševikų kariuomenė užbloka- imta.'- prie Kenyono nmerikoni- 
vo. ty. atkirto nuo Kurijos 
Krymo puriausnlj tie? Juodo
mis jūrėmis.

Anot bolševikų pranešimo, 
tenai bolševikų kariuomenės 
rankosna papnolęa Kuhnniaus žiaus bus priversti lankyti va 

i kui nu*? ar kokia* kitas mo
kyklas—mažiausia 200 valan
dų p<T metus—su tikslu išmok
ti skaityti ir rašyti.

Washington, mūrio 24.—Šė

žavimo kilnios prisegė mnond- 
mentą.

Sulig to amendnj<*nto, viri 
analfabetui svetimšaliai ir pi
liečiai tarpo U» ir 20 metų am-

ofisas užgynė, kad talkininkai 
arba Anglija viena butą 
vu* nusprendusi pasiųsti 

iriuoinenės Kaukazan.
1 Iš lx>ndoih> pranešama, 
Anglija Kaukazan pariyrinnti 
tik instruktorių, uHcierų. gink
lų ir amunicijos respublikom 
Georgia ir Azerliidja.

Taippat pranešta, jog Ang
lijus karės laivynas esąs Juo
dose jūrėse.

Pasakojamą, jog apie siun
timą karitHnienės buvę to? 

Įriaimisi. Bet nieko gilinti na ne 
nutarta.

j Iš J.ondono informuojama,
■ kad Kurijos klausime nuonio- 
Įnėmis neautinka premjeras 
'Lloyd (h'orgc su karės mini®- 
turiu (’liurdiill.

George manąs, jog Imlimd 
reikia taikintas su Imlševikais. t 
Chitrehill stori už tai. kad 

ginktni* išnai-

Klausimas, ar tie leis gabenti 
prekes Rusijon.

Parvfit»« °4 A n.
dni aug?« uHisiuji talkininkų 

“; tai*y»M« j»ns««tlč <o?ų k*io|rira* 
tivėm? draugijoms, kad talki- 

*’u* įlinkai pnnnikinrią aplink liti 
M*:>iją ekonominę blokadą ir lei

sią iš užrultežių gnln-nti pre- 
bbl.M'vikinėii Ru?ij<<n. jei 

užsiiin.siančio.s jm-

jog

Olandija Atsisako Išduoti
Buv. Vokiečių Kaizerį

Neišduos buvusio kaueiio.

liivuijinig štabo*.
Kitoje de|M*šojc iš Maskvos 

aakomn, jog priešliolšerikinės 

dą. Ubėlsuho Mybet'iiijoj. Tos 
spėko? visu siu*rknmu otrime- 
la atrt Juodųjų jurtų.

Vietos latvių spaudos biurui 
(tranešU, kad hitvių kariuuino- 

Įnė Letgalijoj ubo Imi še vi ką nt- ( 
lėmusi Rešicų (Rerititza), *vnr- ( 
bų geležinkelių susibėgimą.

Anksčiau buvo pranešta, jog 
Rešlcų ginti bolševikai buvo 

.sutraukę skaitlingą kariuome
nę.

UNGARIJA GALI BŪT PA 
KEISTA MONARCHIJA.

Austrija gaminasi prieš rauk
ei jonierins.

NEW YORKE PLATINASI 
INFLUENZĄ

New York. aaurio 24. — čia 
smarkiai plečiasi inflnenzos 
epidemija. Sveikumo komiaijo- 
nieriu* CtąMland kovai prieš 
influenzą nuo miesto tnrylios 
pareikalavo KO tnkrinnčių do- 
lierių.

;bolševikus -»u
kinti.

Talkininkų politika ir vėli 
palieka apsiniaukusi Rusijos; 
klausinio. . r

Tuo labjaur, kad čia |>et se-i 
kanti dvi saraiti, ar gal ilj 
giau. neveik^ yJlun niig&dūih 

i šioji taryba.
> Dėl tų ni'suripratimų ir ne
aiškumų turi kentėti naujos, 
nuo Kusijo? ntsimetusios. n*<-i 
publikos.

I ko* 
tuo darbu 

minėtos draugijos.
Rusų kooperativių draugijų 

'utrntažinių reikalų viršininko 
asistentas Krovopuuritofr (?) 

.čia tvirtina, jog kmųierativių 
draugijų organizacija iipsim- 
anti tuo tikslu veikti. Tik svar
bu* yra klausimas, ar su tuo1 
<utiks bolševikų vnldžin. Nes 
norima, kad siunčiamų Rusi
jon prekių liolšovikai ne tik ne
kontroliuotų. liet net neužsi
imtų ją išdaliniiuu.

Tuo tikslu kreiptasi tie
siog Ma*kvoiL Jei bolševikų 
atsakymu? bus jiriebiTikus, 
tuomet talkininkai panaikins 

lokonominę blokadą. Bet jei

Hague. .Miliam 24. — < Dundi-: 
jo? vyriausybė atsisakė išduoti 
buvusį vokiečių iniperatorią 
AVilhvImą. kaip to reikalavo 
talkininkai.

Nieko oeudru uuUlu iu rarau* 
sutartimi.

CARRANZA GELBSTI 
GLUS.

Nota Paryžiuje.

Čia

ŽEMES DREBĖJIMAS
VERA CRUZ’E.

Paryžių*, sausio 24 
Olnndijo laisiuntinystėj aptii-l 
retu olandų vyriausylris ntsa 
kynin? augšėiauriųjai talki
ninkų tarybai reikal,. išdavinio 
buvusiojo kaizerio. •

Ohuidijo,; vyriausybė atsisu
ko išduoti lalkininkaiu? buvusį 
knifter). Tuo tikslu paduoda 

įsvarbia* priežastis.
Kaip šiandie Olandija pa 

siuntinys induos notą talki
ni nktuns.

Londone pasitenkinimas.

bolševikai norės siunčiama? ’ 
preke? kontraliuoti, blokada ir 
tolesniai bns tęsiama.

Ihilmr yra aišku, jog nori
ma (blokada dar nepanaikin
ta) Idokadą panaikinti ne tai- 
špviku kokiai norr mrndri, W

Londonas, sausio 24. — Čia 
nepadarė jokio į-pudžio žinia, 
kad Olandija atsisako išduoti 
buvusį vokiečių kaiz4*rį.

<)ficijttlese LrfUMkUMt sferose 
išreiškiama net dalini* pųri-

T v* r „
pačią rusų gyventojų gerovei. 

Į Blokados panaikinimu gnli-s 
,nnndoties tik nišai gyventojai, 
: tarpininkaujant kooperativių 
draugijų organizacijoms.

Kurijoje ko«>]M*i*utyvėx drau
gijos laimi prasiplatinusios.* 
Pinn karės jos plačiai veikė. 

,Tud dabar norima atnaujinti 
jų veikimas prasilenkiant bol-i 
še vi k ų.

Vienna, sausio 21 (Kuvėlin- 
In).—Čia neis* pamato nnoi>xs 
niaujama, jog ateinančiai* nn- 
'kūnais Ungarijoje ungarai nu- 
dmlsnorią sugrąžinti savo ša
lį iai monarchijų.
Į Dėl to ir jaičioj Austrijoj] 
pradėjo nerimauti nmnan-h'-į 
tai kuriuo* vyriausybė* agen
tai sekioja kiekvienam žing
snyj. Ne* «*in priribijomn, knd 

_____  r | iiHinarchistni staiga nepagioh- 
Londonas, sausio 24. — Igiikr.i’U valdžios savo rankosnn. Gi 

Baily Mail skelbia, jog Ang«-!««<»"»«» “*««» * «k i
jos armijoje vyriausiojo va<ln'v,J“- 
vieta ?u vasario 1 bti? jmnni j Kuomet andai Austrijos 
kmtn ir iš’to? vietos pasitrauks knnclieri* (premjeras) lankėri 
rivldniaršaln* Haig, knipo vy- Dragoje ir ten su C>ko-Slova* 

i r rausia? vadas. , ki ja jaulare vieuyU'?
| Panaikinus tų nugštų armi- nuspręsta ungarnms nemoti 

joje virtą, armija bu* valdoma ginklų ir "'""nirijo*.
armijos taryta*, kaip rraVnvy A,r,dri.m rarr

'i pirm praėjusios kari**.

'M maeejFgeleeinkelie I 
5 ČIŲ STREIKAS ITALIJOJ 
l

FIELDMARŠALAS HAIG 
APLEIS 8AV0 VIETĄ.

—
Bus panaikinta vyriausiojo

vado vieta.

1

Rymas, saurio 24.— Kelinta!

Mezico City. sausio 24. —I 
Mieste Vera Cruz praeitą ket-1 
virtadienj ryte atjausta gana'’ 
*tipruK žemės drebėjimą*.

Nelaimių su y.inunėmis nebu- Visai kitaip 
vo. Bet sugadinta daug rezl- 
deucijų. piliečiai*.

ALBANIJA KOVOJA UŽ
LAISVĘ.

NENORI TEKTI GLOBON 
NEI ITALIJAI, NEI SER- 
ĖlJAI, NEI GRAIKIJAI

Paryžius, sausio 24. — Pn- Į 
skelbta teksto* Olandija? atsa- 4 
kyitio talkininkams j )>asturųjų 
rrikntnvimų iš«inoti burnsj vo
kiečių kaizerį.

A t.šaky m.- Įtnžynunia, jog 
Olandijos kanilienė? vyriausy- 
bė neturinti nieko Itendra su 
taiko? sutartimi ir lodei netu
rinti jiarcigos pildyti tu* «n- 
tnrties 22S skyriau*, kuriam 
kalbamu apie leisimą buvusio 
kaizerio.

Sako, jog negyvuoju jok? 
tarptautinis įstatymas, sulig 
kuriu b. kaizeris galėtų Imt 
teisiama?. Taippat negyvuoju 

'tam liksim' tarptautinis įrita- 
nalas. A->vo keliu pergalėtojai 
viską gali prnsimnnyti.net ka* 
gali būti priešinga teisyheUr 
pergalėtų nncijonnlei garhei.

•Jei ateitVj4* tUlltlĮ — njulig’ė —’ 
{MiDašienis tikslams pagamins 
tarptautiniu? Įstatymus, gi 
Olandija prigulės prie sųjuti 
gv*. luemet Ot-mlijet iiareigs 
bos pildyti nnuj“^isiinlyj pn-

-- ------»vųrkym

kalu uja. kad butų išduotas bn-* 
vę? kaizeris.

Sakoma, jog talkininkų rei
kalavimui busią atnaujinti.; 
Ti'činu gerai numanoma, kud 
|ta* neduos |Migeidau.ianių pn- 
sekinių.

Pabaigoje gi pisiliks taip, 
kuip šiandie yra.

MIRĖ ‘'MONKIU” KALB08
TYRINĖTOJAS.

■

Mexico City. mūrio 23. -
Netoli Orizalm aną dieną mek- 
sikunai plėšikai (Mtgrobė An
glijos pavaldinį •Rnss.

Carranzos įsakymu 
pasiųsta kariuomenė 
atimtas sveika* nuo
Nemokėta išpiricimn?. .„ ____ ,___ ,

j tas |>nt Cnr- sekančiu du mėnesiu daugiau ’’ •‘‘iria talsuoti su
rnnzn apsieina *u Suv. Vale- milijono dolierių bus išleista'

Austrijos šelpimui.

AMERIKA DUOS PAGELBĄ 
AUSTRIJAI.

JUGOSLAVIJOS MOTERYS 
LAIMĖJO LYGIATEISĘ.

tuojau* 
ir Ro-si 
plėšikų. Amerikos 

to ofiso

daugelio kitų mažųjų tautų, at-! 
vyko Paryžiun pradžioje 1919i

I

Albanų atstovybes galva—ka 
tulikų vyskupai.

i ir amunicijos. 
.Marija •aro dali ginklų Ir 
amunicijos pažadėjo Čeko-įūo- 
vok i jai. * i

Tasai sutarimą* nndarvt^s, 
tortui, ne* jei l'ngarijoų, n ,vų 
sugrąžinta monarchija. Au?t*i- 
jn turėtų stiprini tuomet ap. 
anugnti savo rubežiur Kr* iš1 

mėgintų;

Paryžiui, sausio 24. — Kuo
met Italija >u Jugoslavija var
žosi už Adrintiko* pakraščiu." 
ir niMŽu-|Miinnžu tarp abiejų 
šalių bns padaryta santarvė, 

huoinet nelaimingoji Albanija

metų pilna vilti** ir paritikėji-

Anlie? klausime jie visi try« 
.vrn vienodo* nuomom'?.

mo prezidento Wil«tnt> np;»- 
sprendiino principai*.

Bet kuip 'giptenu. l*r*U ir į

Vy?kti|m* skundžint-i, kad
talkininkai jų rcikabnimų ne
norėjo išgirsti ir atsisakė ?n 
jhis ]Mi«imatyti. Ir kuomet Pa
ryžių apleido Amerikos alsto- 
vybė, nlbanalu? pranyko viso
kia vHtin išreikšti savo troški
mus.

Sako, tegu jie sau žinosi.

Vy?kii|ias Miko, jog dabar 
atrodo, kad Albanijai nebeliko 
jokio* p«p*l1»os.

“Nužiūrint to.“ 
“jr'i tautų sąjunga

!diena Italijoj seka geležinkelių BĮ
■ darbininkų streikas. Daugel Unganjo? reakcija n

* vieUaM! nav«Ginėjo traukiniai. pcrsnneFti ir Anntnjor. 
/ Dabar kat-kur darbininkai f

Jta ima gryili darban. .

atsulur* kaip kokiose žnyplėse. 
Albanai tą gerai pramato ir to
dėl iškalno ilitrbiiojiisi. knd ne
pateku priešininkam* j nasrus.

4,Mos nenorime nei italų, nei 
jugoslavių arba graikų,” pa
reiškė Alrario vyskupas Bnm- 
ce, albanų taiko* atstovybės 
galva. Mes norime turėti pilnai 
UepiiklaUaonJą viceĮMtlijų. ko
kių turėjome 1913 metais.”

arabų atstovybė* visai nega
lėjo susieiti su talkininkų at
stovais, taip buvo ir su nlha- 
nni*.

Taikos konferencija atsisakė 
atkreipti domų į Albaniją. Bn-I 
ves Prancūzijos užrulx>žin>n 
reikalų ministcrhi Pirliun tvir-1 
tino, kad uilutnų ntsutvyhe tik 
tuomet bus išklausyta, kuomet 
bu* galutinai talkininkų ap-' 
spręsta? Albanijos likimas.

Dabar pasirodė, jog tasai i rą dalį muitų žemės, tuomet 
ministerio tvirtinimas nebuvo 
išpimytn?.

Atstovybėje trys žmonės.

Albanų atstovybę sudaro 
try« stebėtinai skirtingi žmo
nės. Atstovybė* viršininkas 
yru augičiau paminėtas kata 
•ikų vyskupas, kilus augštos I 
kilmės njohiioetapas. ei t re-

A i naDU •t-iorybr, kaip ir

l jALT****"^ i \ r^_ž—-L

Chattanooga, Tenn., sausio 
24.—\'iet«j* ligoninėje mirė ši- 
nonai? keliauninkas ir auto
rius, Gnriier.

Garner indomim buvo žmo
gų-. Jis daug laiko pašventė 
mokiiidamasis •’nionkių” (bež
džionių) '‘kulbos” ir tvirtin
dama?, jog anos stisiknllią.

! Tuo-tikslu ji? buv., aplankę 
'Apriką ir tenai mokinę?** I”* 
•• kalinis.” Bet neišmokęs.

Belgradas, sausio 24.—Jugo- 
riavijos ministerių kabinetas 
nusprendė, jog valdančioms 
nuosavybe? motorini'- uteinnn-

vyrai* renkant atstovus stoi- 
giamąjin -usirinkimnn.

SVilhelni \Vi«*|, buvo.priešiuin- 
kų išgulvuti.

“Tiesa, tuomet buvo viduji
nių suiručių. Bet toli gražu ne 
kokia civiJė kari'.’*

Žiro Wilioao norus.

_______
Chicagoje influenKos epido-

linija smarkėjo. Jnip yra ir nu n 
!plaučių liga.

Vukar vukan*. -atisio 23. pa- j 
sibnigtisiojc piicuj,. susirgo 2,- 
230 žmonių influenza ir a
pinučių liga.
• Tuo pačiu laikotarpiu nuo 
influvnzos mirė 41 žmogun, nuo j 
plaučių ligos—k"».

Kongreso atstovas Snbatli J
darbuojasi, knd influeiizo- epl- 1
dantijo* metu butų leista žino-- 
nčins liimMii jrigyti kiek rei
kiant degtini'**. Nes. girdi, sn 
svaigalui* galima apsigint^ - 

lfluenxos.
I Prieš tokias kongreso atsto- 
jvo pastangas smarkiai prr»- g
testuoja sveikumo’ koniisijimie- ’

nijn ir i'iauvu.ija jra surištu? • dus t n. $oiwrt*on. Komuajo- 
su Italija slaptu ryšiu B.19IS nierius užginu, knd svaigalai 
metų.

AHmnijų šiandie okupuoja 1 infltienzų.
Italijon kariuomenė. Ana tur
tai ir pasiliks. Albanams bu*- 
nūikiu buri uetėi?ybc.

Vyskupo- pureiškė, knd kuip 
atstovyla*. sudaryta iš yvairių 
jritikiniiuų žmonių, taip ir visi 
Allauiijo? gyventojui yru vie
no? nnomonėn, turi vienodus 
troškimu*, gauti nepriklauso
mybę*

j Me-. ?akč vyskupn*. nesame 
kullu'jo jis, prisivylimo intekmėje. Me? ži- 

Alhanijų name, knd prezidentn* Wibm- 
|uive» Italijos globai, ir jri Ser- įui? 
bijo ir Graikija ^tsipieš po ge-

prijam'ia musų troški
mams. Ip J«-» veiks musų reika
lais. kas tik bus galima. Bet 
iik's taipimt žinome, jog Britu- --

tegu jie bus atsargesni. Mus 
(prieš ratu piicšnuiiku? iiusi- 
nie veikti |mralinga kova. Vitu 
nu žygiu ginsimės nuo visų. Ir 
taip ilgai veiksime, ko! musų 
priešininkam? pmddarys kar- 

Itn* gyvenimas Albanijoje.
“Albanija yru primigusi vai- 

dytio W syvctiino^ pagdbos. 
Vi*okū> 1A13 motais praneši- teeu bns atšv<nul—nurriiL- ir
nrni apie civilę karę AIhanijo; '* - r.‘ . r * ' * - '

ije. kuomet ėaij valdė princas

hutų l»ent kokie vaistai prieš

I
Teeinu* kaip italai, taip kiti; Chicago.—šiandie apsaiiue- J

—S _______ f. v «v« . * • . _

SAUSIO 24. 1920 M:
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adr»4 Tlaad* reikia prialųatl tr aana* 
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ką •» t knutoje ar etpreao "Money Or
da. ’ arba įdedant plnlfue j rėpla- 
Iru o tą UlAką.

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

Telefoną* McKinlcy *114

nauda visai viešpatijai ir pa
tiems geležinkelių aptarnau
tojam*. Jie jau nesykj išreiš
kė aavo nuomonę, kad gele
žinkeliai priklausytų viešpa
tijai.

Misterija Lietuvių 
Kalboje.

Lietuvos Laisvės Paskola

Amerikos Geležio 
keliai.

Kare- laiku Amerikos gete- 
žinkelius valdė Suvienytų 
Valstijų vyriausybė. Nepoil- 
gnm tie .geležinkeliai taps 
vėl atiduoti kompanijoms nu- 
tieKusioms juos. Prieš sugrųžį- 
siaut vyriausybė paduodn kai- 
kurių akyvų žinių.

Per ravint? nuo 28 gruodžio 
1919 iki 3 sausio 1920 mi tų 
tapo prikrauta 162.228 vugo- 
liai daugiau negu ta pnčin sa
vaite peniui ir 216.269 vago
nai. iluugiau negu tuo [itičiu 
laiku pinu dviejų metų. Tat 

LreiSkin. kad kanii pasiliovus 
.nesumažėjo geležinkelių rcikn- 

!ni. Vyriausyliė tik dėlto bu
vo paėmus visus geležrnkcliu* 
į vienus r^ «ras, kad šiaip jio

Viena dailė pasidaro gražiais 
garsais; ji vadinasi muzika ir 
giesmė. Kita dailė pasirodo 
sjialvoinis ir linijomis; tat yra 
paveikslų ir stovylų bei triobų 
statymo menas. Dar yra dailė 
išreiškianti gyvenimo grožę 
veiksmais su kalbomis: tu va
dinasi drnmn.

Grekų ir Rymu svuoveje bu
vo puikių dramų. Bet ::criri!i 
zuotus šiaurių tautos užpuolė 
pietinę Europų ir sunaikino 
jos gražiuosius padarus. Tada 
žuvo ii dramos. Amžiams bė
gant susiliejo pergalėtojų ir 
pergalėtųjų tautos; abejos jm- 
sirlavė krikščionijos įtekmei. Iš 
to išdygo nauja civilizacija.

Pradėjo dygti taip-gi ir dra
ma. arlm grožyln* nt vaizdini- 
mns veiksmais ir kalbomis. 
Pirmutiniai to atgrinančio me
no veikalai būdavo taip rim
ti, kad juos lošdavo Imžuvėlose. 
Dalyvavimas lašina- -Raitėsi 
tnip garbingas, kad riničiausie- 
ji miestų ir apskričių asmenys 
Imdavo lošėjais. Tie lofiinuri 
Vadindavusi misteri jumis.

Tas vardas yru grekiškas. 
Jis reiškia slėpinį. Jis teko at- 
genmnrios civilizacijos . rim
čiausioms <1 rainoms dėlto, kad 
tų dramų turinys dažniausiai 
būdavo V. Jėzaus pasišventi
mas kentėti už žmones. Kadan
gi žmogaus protui nesupranta
ma. kaip visokios tannės pilnas 
Dievas galėjo ta|rti žmogum ir 
mirti už žmonesTm> jokio* Savonebūtų gulejv atlikti dmM ™rn u*3?n?n«‘

.mrfidAinUo ** W M™. <Wt<» Iš-[Mididijjusiu karėjj laiku. Kuj 
daugi to darbo nesumažėjo, 
tai reikėtų geležinkeliams jju- 
silikti valdžios rankose.

Tas jau senai matyt, kad 
geležinkeliai turėtų būti vieš
patijos. Kompanijoms nut te
pusioms juos vyriausyliė galė
tų grųžinti jų lėšas. Tada bu
tų visiems gera: ir geležinkelių 
darlūninkam- ir tiems, kurie 
itniKlojasi geležinkeliais.

Karės laiku vyriausylH* val
dydama geliv.inkeliii* negulėjo 
padirbdinti daug dauginu nau
jų vagonų negu tat buvo daro
ma pirma, nes ir darbinin
kai. ir geležis, ir kita medžią 
gu ėjo tierioginiems karės n-i- 
knlams. Reikalo [aidauginti 
vagonų skaičių vrn. Rugsėjo 
pradžioje vienų tik anglių kas 
savaitę geležinkeliai turėjo 
važioti 11 milijonų tanų, a JM- 
haigojv spalio tas reikalas pft- 
didėjo dar dviem milijonai* ; 
savaitę. _

Tokių tarpais kylančių tar
pais nykstančių darbų geležin
keliams atsiranda ir kitai.- lai- 

K kni*, sakysime, kada reikia su- 
*r vežti laukų javus į miestus.

A Pereitais 1919 metais Ameri
kos geležinkeliai gavo : tivožti 
645 milijonus 318 tuksiančių 
Imšelių grudų. Pradžioje metų 
to darlio gdežinki linms nėra.

Tadu [uidiriMlintieji vagonai 
i stovėti tušti. Kompanijos, 

žinoma, nenorės dnrydinli- 
fvugom; pusę melų stovinčių 

dykai -Jos veikiau privers \i- 
>uomcnę vargti ištisais menė
mis dėl stokos pavėžimo ang 
lių arba grudų, nekaip kad 
dalysis *au» iška-rius statyde- 

J"į mos dangui u vagonų, išten
kančių trumpiems reikalams.

Jei Suvienyto- Valstijos pri- 
L žiūrėtų alga* geležinkelių dar- 

biAinkams ir valdininkams,

ganytojo kmičin vadindavosi 
t>ie[iiniu, arlm invaterion. dėlto 
•r šita pradinė dramų ryši* ga
lo misterijų vardų.

Lietuvių knlliuji* yra versta 
iš rusų kalbos drama “Zvilų 
Karalius.’’ Jų |>urušė didysis 
kunigaikšti* Kuštantino Kos- 
taiitinas. Jus turinys yra tokia 
[>at, kaip ir misterijų. Imt į jų 
vrn įtrauktos visos dalys <ln- 
liartiuių dramų.

Vienas iš garsiausių įlalmr- 
tinių Anglijos rnštininkų R. H. 
Bvnsnii neseniai parašė voikulų 
l’pjM-r Ruoni, t. y. kambarys 
nugšriau to. kuriume V. Jėzus 
valgė paskutinę vakarienę.

Aitas veikalus vra visai išlai
kyta* senųjų misterijų dvasio
je. J ūmo jausmus sužadina no 
vien veikimai ir kalbo*;bet taip 
gi ir muzika bei giesmės. Tau 
-veikalas dnr niekur nebuvo at- 
“[nitisias lietuvių kaUstjfe. Jį 
Įlinkiui lietuviškai išvertė Av. 
Kazimiero Seserų \‘ienuo|y- 
niis. To vienuolyno aka<h*iiiijos 
auklėtinės išmoko jį lošti. Aka
demijos Rėmėjų Draugija gn- 
vo puikių secnerijų ir pasamdo 
gerų arkeettų.

Akademijos Rėmėjų Draugi- 
jo buvo ketinusi tų veikalų sta
tyti kokiame nors dideliame 
viduniiesrio teatro, bet pabngn 
mokėti 310 dolierių už svetainę, 
nes nežinojo or mus visuomenė, 
dar nemačiusi to veikalo susyk 
supras jo naudingumų. Todėl 
sutaria pirmų misterijų lietu
vių kalboje statyti ftv. Jurgio 
parapijos svoimncje kovo ži d. 
Kitų syk mes rašėme, knd Kor- 
uovilio Varpai vra didelis žing
snis pirmyn lietuviškos <1 ramus 
srytyjo. taip dabar pažymimo 
kitų žingsnį tolyn. Nors tuodu 
alm veikalu yra versti iš neti- 
mų kalbų, liet mes tnnjne pir-

Į kolonijų v«Ucėjn>.
Nors jau pusėtinai laiko 

prabėgo nuo j jankei huno Lietu
vos Lairvta Paskolom prasidė
jimo; nors jau kelis kartus bu
vo kreiptasi į viuoluenę. bet iki 
šiol didžiuma kolonijų dar ris 
tik ruošiasi, dar tik tveria sto
tis.

lajini prašome visų kolonijų 
pasiskubinti tverti stotis. Tver
kite kuogreičiauMn, Lietuvai 
jug greitai reikia pinigų. Ne
galima juk darbo tęsti.

Paskui vėl kat-knrios mažos 
kolonijos, jų veikėjai mums 

kolonijoje neverto stotį sutver
ti. Tai negerai. Būtinai reikia, 
kad ir mažiausiose kolonijose 
susitvertų stotįs. Nei viena ko
lonija neturi būti be stoties. 
Nors kolonijoje butų tik 10—15 
šeimynų, bet vis vien tegul sto
telė susitveria. Kur nėra daug 
organizacijų kolonijoje, ton te
gul kad ir viena esanti organi
zacija. kukio nors kuopa ar 
draugija, sutveria stotelę.

Aukų klausimas.

Kolonijose- yra ganu daug 
įvairių aukų IJetuvos vardu 
surinktų. Dar kolonijose yra 
neprisiųstų aukų, surinktų lai
ke Lietuvių Dienos 19!G me
tais. Yra visukių vietinių orga
nizacijų. kurios rinku aukas ir 
jokiaui ccnt raliam fondui ne- 
priilavė ir jos yru ant rankų 
kolonijų komitetų. Toki koloni
jų komitetai iki šiol išsikalbinė
jo, kati negalima tiesiog Lietu
von imsiųsli, lai ir luikė savo 
laukose.

Dabar lūkiu* aukos Liet mos 
inrtiti rinklus luri liuli priaių- 
stos Lietuvos Misijai. Daugiau 
išsikalbinėjiuių negali būti. 
Lietuvos Misija turi kurjierus. 
žino kelius kaip pasiunti Lietu
von uukns ir visokios tokios 
aukos tuojaus turi liuli prisių
stos Lietuvos MisijaL

Taip-gi prašome kolonijų 
veikėjų, kad mums praneštų 
kur, |>as kų ir kiek dnr tokių 
aukų guli neišaiųstų. Mes ban
dysime ar išgauti. Kas buvo 
rinkta Lietuvai ir Uotui oa 
vardu, tas turi Lietuvai ir tek
ti.

(’ontrniuu Tumiai, knip Tau
tos Fondas, Neprigulmybta 
Fondas, kutie rūpinasi Lietu
vos laisve ir siunčia pinigus, 
npinema šion taisyklėn, jie 
patys siuntė ir siunčia Lietu
von aukas. C'iu visos klausimas 
cinu apie tas aukas, kurios ko
lonijose guli ant vietinių įvai
rinusių orgunizacijų ar komi
tetu rankų.

“ '  -------——1 11 ■ a ■— i ■

Išdarytos Vennulh's’e l^u$ 
buiacLizmUi - s —ii **-_■ BuLšuVU*|k>

jos stiprįs. nebolžerikains tru
kdį*. Didžiausia Vcrraillrs’o 
T’aikos Sutartieji klaida yra 
ta, kad visa sutarti* yra para
šyta taip, lyg bolševizmo ne
būtų. Aklybė yra nematyti o- 
suoėių daigių.

KATALIKŲ SUVA2IAVI- (dijoje, Lietuvoje ir Vokietija’ 
jv jia kuuigL 
HMiitirtis. bot yru ir jum prie-1 
šingų jiogų. Kas laimės sun
ku įspėti. Vokietijoje, Švedi
joje i r Norvegijoje bolševiz
mu*. turbut. nelaimės.

Bolševizmas veikiausiai lai
mė* Rumunijoje, Bulgarijoje, 
Jugoslavijoje it Grekų žemė
je. Ji* sukels didesnių ir ma
žesnių riaušių Italijoje, Pran- 
enrijuje, Ispanijoje, Anglijoje, 
Portugalijoje ir Amerikoje, liet 
galutinai jose neįaigyvęs. 

tialinui spėti, kml nepuriu 
liausipje ateityje |uuauli* pa- 
sifialį* pusiau: bolševikiška* 
jis bus rytuose, nelmlševikiš-- 
ka$ vatairuue-o. J ingos bur

NAS.

ftmonu praimtame, kad pir 
musai mūrų Federacijos Tary
bos ravalttavimas įvyks 10 ir 
11 vasario šių 1990 metų Port 
Pitt viešbutyje PiUsburgfa, 
Pa. Posėdžių pradžia — 10 
vai. Federacijos Valdyba pa 
duoda suvažiavimui šitokių 
dienotvarkę:

1) Suvažiavimo atidarymas. 
Atstovu? mandatu priėmimas ir 
patikrinimas. Prezidiumo ir 
komisijų išrinkimas.

2) Valdybos raportai.
3) Am. L. R. K. Federacva 

ir dabartinis Lietuvos politi 
kos stovis Paskolos ir Lietu 
vnr Rnrrrn

4J. vvamungtouo autovyuea 
klausimas.

5) Visuomenės aukų Tautos 
reikalams geresnis- reguliari 
mus. Tautos Fondo ir L. R. K. 
Rėm. Dr. santikiai.

C) Laisvės Savaitė? kiausi 
mas.

7) Federacijos programo 
klausimas ir jo naujai redakci
jai sustatyti komisijos rinki 
mus.

8) Vietiniai katalikų centrai 
ir jų santikiai su Federacija

9) Federacijos Sekretorija 
tas 'ir jo išlaikvmas.

10) 
tomis

11)
12)

mitclu išrinkimas.
Butų naudinga, kad rieti 

niai Federacijos skyriai (Ka 
tulikų Vienybės) savo susi 
rinkimuose viršiau paduotus 
pmUęĄąą anęvĄrątytų Ta/U JtO- 
lonijų atstovai galės geriau at 
žiovauti savo kolonijų žmonių 
ūpų ir nuomones.

AitAK nirma^i mUSU dClDO 
kratiniai rinktų aUtovų suva
žiavimas musų gyvenime turės 
labai didelę reikšmę Jis pa
dės tvirtu^ pamatus musų de
mokratinei organizacijai ir pa
darys gražių pradžių musų to
li siekiančiam veikimui Am. 
L. R. K. Federacijos Valdyba.

i ėję pinigai bo dąpbkatų korčiu
kių išgalimi ištrenkti į kny
gas.

Dabar pasitaiko taip, kad pi
nigai prisiunčiami. o <hipl i ku
tų mira. Paakiu primų urnai ui 
duplikatai, bet ant duplikatų 
didesnė suma negu yra prisių
sta pinigų. Centras nežino kų 
daryti tokiame atsitikime, ne-. 
Žino kuris duplikatu- negeras, 
ar gal stoties iždininkas nepri- 
siuntė dalį pinigų. Supraskite 
gerai, kad tuium t negali Imti 
tvarkos, Tudel:

3) Kiekvienų kartų stoties 
iždininkai būtinai turi kartu 
UUpUKillUS U pinigus iUIHi o. 
V. luindsiis nririų*li Prie to 
turi būti tiek pinigų ar 8. V. 
lauidsų prisiųsta, kiek yra išvi
so [atžymėtu aut duplikatų. 
Kiek tanu* siuntinyje audėjus 
visi dupliluitai .parodu, tiek 
lame |»at siuntinyje turi būti 
pinigų arlm bandau. Tai būti- 
ims reikulaviiuMs ir griežtai vi
si stoties iždininkai turi ,iriai- 
laikyti.

4) Dar pakartojuuie. kad ant 
duplikatų apačioj.' turi būti

. Imtinai i.ižvuiiiua. kad antra 
ar trečia mokestis, jei žmogus 
moka antru ar trečiu kartu už 
tų jiatį ismų. Jei to nebus pa- 
įlaryta. centras guli antrų mo
kestį palaikyti nauja Imliu pir
kėju. Tuomet tikta: betvarkė, 
nes bus mokestį* užrašytos 
įvairiose vietose. Kus atsaky s, 
jei [muktu žmugu.- įieguus hu
nu, o juk gali negauti. nes nei 
viena mukostis.-nei antra nebus 
pilna už bonų.

5) Dabar Uetuvai lobiu rei
kia pinigų, ir visur priiminėki
te grynai* phoiniis. liet kaa 
kartui* duoda S. V. liundsus,. 
tai jie priimami, Suv. Valstijų 
•♦n misai. m.t kaftių vra uzntib* 
ti vardai (Personaliai bondsai) 
jokiu budu negalima išmainyti. 
Tekis lamdau* krato rankose 
nei butų, jis vis vien priklauso 
tam, kelio vardas ant ju stovi. 
Mes jų priimti negalime.

Jokiu Liudu nepriimami ir 
Isuulsai su nukirptais už 1920 
metus procentiniais kuponais.

G) Kiekvienas lietuvis užsi
rašo nemažiau kaip ant 100 du
benų berno. Tik vaikui arba pa- 
vurgėliai, kurie neturi pinigų, 
tie užsirašo ant 50 dolierių bo 
no. Kas daugiau turi. tas pri
valo ir ant tūkstančio užsira
šyti.

Imbai prašome aiškini rašy
ti žmonių vardus ir antrašus. 
Dabar kartais- užrašoma: 
Kimolts lieton šnuoiis. Vi tau s 
kas vietoj Vitkauskas ir tam 
paausiai Kum smūgi i Ims, jei 
jo vardas iškreiptas ims.

Su antrašais ir gi tas jiate. 
Kartais netik neiskaitonu ant
rašai parašomi, liet dar ir visai 
jokių ant rusti nepaduodama.

7) Kur nėra stočių, ir kur jos 
negalės susidaryti, lietuviui 
siųskite pinigu^ už bonus sta
čiai raštinčn tik aiškiai pažy
mėkite. kas siunčia, iš kur, uiš- 
kų antrašų ir -umų pinigų.

8) Čekiui ur 4,moncv orde
rini’’ turi būti išrašomi vardu: 
Litbuanian Mmsion. Visokius 
laiškus adresuokite ir vbmoinot 
kreipkitės šitokiu antrašu<

Lithuauum Mtsaum,
257 71 rt Street.

Ncu- York -City.

Musu santikiai su kito- 
sriovėmis.
įnešimai.
Katalikų vyriausio ko-

Centro raštinės reikalavimai.

Išvengimui betttaMMa, ocnlro i 
raštinė reikalauja būtinai pri
silaikyti šių taisyklių. Jei jų 
nebur stočių prisilaikytn. rašti. 
nė neatsakys už klaidas.

1) Pinigai ir subskripcijos 
duplikatai butiuai imi būti ne 
rečiau, kaip vienų kartų savai
tėj prisitmčmmi ccntran. Geis
tina butų, kad dn kartu į savai
tę viską išsiųstų rentran. kiek 
surinkta.

2) Susimildami kartu su pi
nigais nr 8. V. bondsais muški
te ir snhakrtpcijų duplikatus, 
kitaip centras nežino kas ui kij 
moka, už kų pinigui. Toki «t-

Rūkote daug
Jeigu taip, tni žinokite, kad 

įtraukiate į save lengvai dau
gybę nikotinus, apsireiškian
čiomis bhiii ugninis dėl sveika
tų*.

Tie amalai pirmi R usi a įeina

turės daugiau njišvietus. dorosi^u,u ““l
ir turto. Bolševikai bus labiau ' 
susiklausę ir turės daugiau 
savo šnipų tarp nebolševikų.. 
I^iluii dažnai vienas kibų, žy
mus. svarbių riet® užumintis 
nebolševikas padarys “klai
dų“’ išeinančių ant unudos 
bolševikams kaip tik tuo lai
ka. kada to jiems Inbipusiai 
reikia. Tokiu budu bolševikai, 
turėdami mažiau jii'gl). galės 
;cwkalingai kovoti su stipres
niais už save.

Ilga ir sunki bus U. kova; 
gviinu sakant kare. Klaidos

Jus galite apsaugoti tų. jei
gu nustatysite aavo pilvų natu- 
raiiškoni priemonėm. O tas 
laimi lengvai jiasickinma, ‘jei
gu tik pirai gulsiant paimsite 
3 saldainius l’urtoln, išvalyto
je kraujo ir pilvo. Jos yra 
skaniu*, visuomet šviežios ir 
veikia greitai ir lengvai. Ga
lima gauti Aplitkoje Partosa.

APTEKA PARTOSA
1600 — 2nd Avė., Dept. L. 4. 

New York.
(133)

K*KM»BMimnUMMUMMMU

S Gal Jus Broliai Nežinote ką reiškia ~ 

S LITHUANIAN-AMERICAN
E INFORMATION BUREAU

s

BOLŠEVIKŲ ATEITIS.

Knip tik lailševikiju įsiga
lėjo. “Drangas’’ [atrašė, kad 
gal krikščionijai [iriaeis grįž
ti į katakuinbos kaip tat buvo 
Korano laikais. Tas mus para
šymas nepatiko kaikurierns 
gabiem* veikėjams. Jie mų« 
subarė už tokį nelemtų prana
šavimų. Mes liovėmės rašę n- 
pie busiančių Isilševikų ^ly
bę.

Už tat nepilnai metams pra
ėjus kiti laikraščiai. yjiiM' di
dieji Cbicugus dienraščiai kas 
kart tankiau ir kus kuri aiš
kiau rašo, knd bolševizmą.* y- 
ra pavojus vieam pasauliui. Ias- 
nino ir Trockio raudonoji ar
mija įveikė admirolų ir gene
rolų armijas kutina nemažai 
buvo gumsios visokios pageb 
bos iš tidkiniukų. Tni-gi s jo
jimus apie Imsiančių bolševi
kų galylię nėra tuščia juodui 
žiūrinčio žmogaus svnjoue, bet 
yrn tiesa, kurių naudinga pa- 
mntyti ir niHvaratyti 
kn.

Galima spi'ti, kad 
mas upim* Kurijų, 
Persi jų, I ūdiję, K yni jų ir Ja-

savo Ini-

bofševit- 
Ttirkiję.

■

S

:
:
I

Norime Jums tai išaiškinti ■

....... ........................Z. nuuniproome •nmuigurann su nua -nuanun prnw wn- 
žiavitaa. -V \ ’ * - «
3. Hiunėiainc pinigu* Lietuvuu. .
i. Harduodanre iarru kūno*am iahitt.•
5. Su vedu nu- rokuinla* uždarbių dd (bičiule
6. Ižpilduini- lnrvmc tax blank**.
7 Iširškoim ĮK-rmokėta* lueunie Ta* nutrauktu ttog algų. J 
H. Padarome viaukius Ix-gališku* dokiUbciitua.
!> Kiilcktuojniuti M-nos skola*. ■
10. KAREIVIAMS (JšaiškiuiuiK- naujus Valdžias j-.uu- K
mu* apie luKuranee; Pnlikusių algų na Valdžia Įradėdunii ® 
atgauti; Lilsirty lluiid* jūsų surtuidaiut. g
11. INSt'KANt'E nuu uunien; nuo *udaužiuiu stiklo; ant ■
iiiiluinobilių nuo ugnis, vugių ir iH-laiuičs; ant žmonių ® 
sveikuti* ir nelaimė*. =
12. Nutari jas
13. Norim visokių puUmaviuių kriupkitcs pa* ŽINOMA

1. Poni rūpinami- jwm]nirto* Lirtuvou.

:
Lithuanian-American į 
Information Bureau ■ 

VLADAS J. NORKUS, ved/jas.

3114 S.Halsted St., Chicago, III. ■
Tel. Boulevard 4899

-V-
ir.
iPINIGAI SIŲSTI LIETUVON per

Lietuvių Prekybos Bendrovę *
YRA IŠMOKAMI ■--------------------------------- —■-— . j *

Šiomis dienomis gavome sekantį laiškų iš Lietuvos ku
ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.

'•Lietuvo* Prekybų, Ir PnunoiiėK tauku’* 
Kuutiaa, lauuėa Alėja. 66.

• Gruodžiu 13 d., 1919 ra.
Lietuvių Prrkylnj* B« udruvei Amerikoje.ponijų. nes jom- visose yra nž- ■ 

lėktinai prirengtų protų, lort- 
vijų sy Estouija guli tapti 
IraHi-vikiškomis randu bildu. 
Snotnijoje, Norvegijoje, sve-

S
<

fl

v
8
fl

fl

»
fl _

120 Tremom 8tr., r

(.'Crbiiiniicji: — ..........
Taniistų Ib-ndcovės vi*.in tiri*l«t)*tę«iiis Į^riaidoJ ■ 

liautu* išmuM-jo. 1*ilBQ už. perlaidų atsiimt.-) Konkws Ui
ir*, . , . .:" ■■■ ,

It T0WN 0F LAKE. ■ 3. Viena karts į savaitę ftv. 
" — — ■ Kryžiau* purapijo* svetainėj

Lietuvių Paskolos puraavi- |nu<* ~ bp 9 (k tnyčios vakare. 
Dėjimo K. V. stotis įkūrė bonų 4 Jon(u> Budgi,m, 

4549 fio. Hnrmdsgc Avė.

j 5. J’us Valdybos nariu*: 
Tirmininkų A. Panavų 1302 W.

dardavinėjimų šiose vietose;
1. ”Brangi

idant jos butų teisingo?, tai ma pasisavinti kitų kalbų geru- ’**^’ ^h SL
mu*, kad toliau*, galėtume žen

tų. B to botų labai didelė gli originaliau saro veikalai*.
t atreikai iš geležinkelių išnyk- 2. 6v. Kryžiaus Klebonija |47 Str. 

4557 6o. AVood Str.
xr

Tel. Mr Kiuk^ 4W-'

ti. Pus rašt. V. Stancikų ir 
sždįninku Jonų Balinti !;»♦« 
W. 46 Str.
Tol. Eotilcvnrd 9378; nbirju 
taj; pats ūdroms

7. Pa* Virv-jiinmninku K. 
BaJtikauskn ir rušt. J. Juraškų 
1815 W St. Abiejų um pat* 

'rilretMiu,

Jeigu ir Tamsta 
Kurde tai r»

ii et rukus [irutAiy*.
♦Ui pmnu ba 

Parota*) 4. /Vaar*, purk tunu*, 
ii. Aaspiu, orzrvujriu*.

i m -i girių *utvtUi mv i*k«t«i Lie-
rfyk ant ŽMiiiua lantano, adrtspi Ir ma*' pil

na* infunitarijuA kuip piųmarivi |ut«iipii pinigu* Lietuvon.

Lidiuaaian Sales Corporation
120 Trcinont Str , Be.--ton. Mzas.

I
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(Pnbnign.)
Draugijos priklnurančioų prie ricyriniis: 

Osntrnn įmokėjo: 
L. Vyčių 36 kuopa, birželio 3 d., 1918 m...'................  1.00
S. L. R. K. A. 160 kuopa, birželio 3 d., 1918 m.____ ... 1.00
I4. D. S. kuopa.
Tautos Fondo skyrius.
Labdaringosios Sąjungos kuopa.

fiv. Mykolo jMiarpijojc (North Sidehyra katalikiškos drau- 
jos sutvėrurios skyrių, bet iš Centro nereikalauja paskyrimui 

1 numerio. Kosžin ko laukia.
Draugijos prie Centro priklausančios. įmokėjo:

'l L. D. S. 20 kuopa, birželio 3 d-, 1918 m.............................$1.00
T} L. Vyčių 5 kuopa, birželio 11 d., 1918 m................... .’.... 1.00

j- 4 fiv. Koaimkro draugija, birželio 3 d., 1918 m.................. 1.00
Tiktai tiek vra Katalikų Vienybės skyrių, tiktai tiek drau- 
.r- mftitritUr-i* folnri «"vn »-vr-,5w Vr»vi“i

*Uu *u ponu* uuUygMiv. Kut-kune skyriai yru
gy ■Aj? dxiunt»; Crnrrui tiktai žinių, kad skyrius susitverė ir draugi-

1
• • •

Korporacijos ofisuose* ntlio- 
knme sekančius reikalus:

j vnnlus. Su duokle metai rūpinami. Prisiuntė laiškų, knd tai 
Juos ir tokios draugijos j skyrių įstojo, bet diena kuomet, ne- 
ažymėjo.

Centro raštinės turtas menkas; protokolų knyga, knygutė 
iiiugijų vardam* suuišyli ii vanl filė. Kviistitucijų yra dai 
pie 4 šimtai.

Po šiam seimui, aš tikiu, kad ir skyriai, ir Centras, pilnai 
uri tvarkys ir organizacija sparčiai" išaugs j tdkių kokia ji tu
vių būti.

4 Pr. Zdaukus,
Kat. Vienybė# Centro raštininkas.

IŽDININKO RAPORTAS.

Įplaukų........................................................... $117.50

lėta idot .<ek<tn< ia i 
'fiitiii rašt. už knygas .............................
Draugo’’ Ilcd. už konstitucijas.............
.niškams ■ d raugi jas.................................

**••••*•*• $ 6.20
58.80
4.00

* ’isu ...
. f įplaukų

imi

ilttfdn

.......................................................................................$159.00
• e«**saaa. •*••••••«•••••••••*•••««••••••••1 i »o0
.................................................................................... <>9.00

TV ^4*. * • * ■ .

« *

• •••••••• $48.50

DELEGATŲ VARDAI IR ORGANIZACIJOS. 

1* Dievo Apreizdos parapijos i skyriaus.
| H aulos Fondas31 skyrių*. V. Juodelis. P. Varakuiia, I.

VALIO KATALIKŲ 
SPAUDA.

- »
Neperimai vienon kolonijos 

katalikų veikėjai, pasekmiilges
niam veikimui. MudriAo vienmi 
bondrnn ryšiu, nor> <lr-jox var
du, knd suvienytoniin jiego- 
mis pasokniingiaus gulėtų dir
bti Dievui ir tėvynei.

Sužinojęs tni Knt. Mokslei
vių Studvienijitpo sekrt'torius, 
gerb. P. Daugzvartiis, ir fu- 
prazdanins ton kolonijom kata
likų veikėjų sunirišimo siekius 
l>ei tikriuk, atsiuntė pasveikini
mų. rusveikininius knip pn- 
|oyj.'ik£4iiiiiii.‘'t kifkvmuab 
“iųri.i pasvrikimnp.1“ kam neri,
kas jam patinka. Bet šiame pa-' 
sveikinimo buvo galimn paste
bėti du Inlmi danginančiu da
lyku.

Vienas, knd vis daiurian ir 
daugiau jaunų jiegii atsiranda, 
kurie šiame «rvnrbiame momen
te mato didelį reikalų katalikų 
veikėjų vienybės.

Matydami reikalų, jie visa 
širdžin trokšta, kad pasidalinu
sios šiandie katalikų jiegos su
sispiestų vienan tvirtai orga- 
nizuotnn kutinn, kuris savo dur
imis, sutartimi nustebintų ir 
nustelbtų tėvynės ir Bažnyčios 
priešus, kurie įsėjo ir sėja viso- 
kius nesutikimus katalikų tar
pe.

Jie žino, kad katalikų vieny
bė ir sutarimas jiems gralių 
rengia. Laisvamanija šėlsta iš 
apmaudus, matydama katalikų 
tarpe vienybę. Dėlto •jaunas 
moksleivis džiaugės, matyda
mas besivienijančius katalikų 
veikėjus.

Antras, labiau džiuginantis
apsireiškimas, tai, kad p. P.. 
Daugžvnrdis sveikindamas ko- ’ 
louijos katalikų veikėjų susi
jungimų ir, šaukdamas ■ jiems 
tris sykius valio, pirmiausia 
šaukia: “Valio katalikų spau
da!”
’Nevisiems gal atrodo taip

1) Siunčiamo ]irckMi-tavortis 
Lietuvon ir kitur;

2) Persiunčiame pinigus į Lie
tuvą ir kitas šalis;

3) Važiuojantiems Lietuvon 
parūpiname pa-|mrtus, lai
vus, nffidavitus ir t. p.

*
4) Vedame žemės ir turto rei- 

Icnlus Liehivnv- ir čin:

Į5) suieškouu. giminės Lietu- 
voje;

G) Suteikiame informacijas 
laiškais ir ypatiškai bcmtly- 
gininm.

Turint svarbių reikalų vi
suomet kreipkitės prie:

BALTIC CONSULTATION 
BUREAU

105 W. Monroe St.,

Chicago. IIL

Telefonas .Mnj'*>tic 8347
Valandos nu«« 9 iki 6

. Nedėliomis nno 10 iki 2

E

PETRAUSKO KONCER TAS!
įvyks Seredoj, Sausio-Jan. 28,1920

CENTRAL MUSIC HALL, 64-66 E. Van Buren st.
Prie li’aJiuti .ttv. Prasidėt 8’.15 Valanda Vakare.

Apart patirs Kompozitoriau* Miko Petrausko, program.' dalyvaus iyniiautio* Clticago* Liet. spškot. 
Rengia BIRUTE.

Tikit tai gaunami LiatuVO* ofise Naujienų ofise Universal Stale llankt ir pa* Birutis Valdyba.

------ ------------ --- — . ,z-------------------------- -,
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LIETUV1S FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St., Chicago. UI.

Kurie gaunate |>avelkstua t* ljoluvoa 
nriituleiiodatnl pasidarykite dauginu* arba 
di d cit tta. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudeda m ant vieno 1* keliu skir
tingu.

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bnėnyi'loa. sueigose. veeelljaae. grup**. 
pavienius Ir tt. Barba atliekame k uore- 
riatįsia. l'hone Drover <>(•

TAKSOS NUO UŽDARBIO
kad nvpakilattim po

Ir flurvk. 
perdaug.

MMH’I N

tuojau* reikta uųrtldyti tam tikra* 
tSonkm.

Apalaacgpk. 
iMUatnti.

.Ipaiaaugok savo kllM-nlų 
kad nruimokėtnni toksi) 
kiek tau gal norrikla.
k n įlipki m tumais pąs

l.ithancan lnxTH»>i InlormatMui 
llurrau

Vedėjas p. VI.IDAA NORKV8 yra 
gnl-bul rlenuotinla i’hirngnj*. kuris 
tino nuodugniai visus teises tr kriu- 
klukua karimk taksi) nuo utdarblo 
(InciiAe trr I, kaip tik laiku dabar 
ateinu pagrlbuo vtsiems lietuviams 
tq taksu reikale.

Biznieriai Ir risi, kam ilk reikia 
inok.ti takaus, tuojaus kreipkitės | p. 
Vislią Norkl), tederaili) taksu ilnovų, 
kurs yra vedėju

Lithuanian American
Information Bureau 

3114 S. Halsted St. Chicago.
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:: Pasiūlome Naujus Teatralius Veikalus::
. “GIMS TAUTOS GENIJUS”

Drama 11 dalyse. 10 asmenų lošia. 
KAINA 30 CENTŲ.

NAUJIENA.
“KANTRI ALENA”

(i veikmių, 9 paveikslų drama 13 lošėjų ir keletą* ka
reivių. pasiuntinių, tarnų.

KAINA 35 CENTAI.

“DESEtfZANO MERGELĖ”
3 veiksmų dramn. 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ

Gerian-ln ir praktUklansia turėti mi 
Milini lai 

Peilis — Šautuvas.

j\kių, Ausy, Nosies, Gerklės 
ir Tonsilų žinovas.

BIlANCniNIV TAKI’ tJCOK
Palik u* itifiuriira nc- 

auaUMyta ji nueinu 
krniyn i iironcblnina ta
ku* ir |>o tūlo taiko už
puola plauriu* pagitn- 
dydani* bronchitą Jei 
bronchitą* nira 4ar tk- 
atrysięr. U.1 Ur.
nauja randi: d-iiomct 

■bi lAgyd
Ar turi koaulj? '
Ar nykatlT C.
Ar k a* u naktimi**
Ar ricuuila ftonvT

_ Ar ko* 11 pnalkvrnglitMaina*?
gražus ir brangus šaukimas: |£ ^um^non^raHi-j*- 

Valio katalikų spauda!“, bet Ar ko*u guldom**?
Ar «t>laud*l aitkt't-imlAlg ktnotala? 
Ar kutena gomuryj?
Ar ak«uda pi, krutina? 
Ar JauUaal ringą rilpoyn? 
Ar degina gerklėj?
Ar kiurti labiau nakCia. kaip ryte? 
Ar nakčia reiki* at»ia>*ti, norint at- 

ai kvėpti ?
Jai turi gaivo* akaadėjini*. ateik 

po* gydytoją. Nelauk, ne* tnOueniui 
ttjrt-rlk*

DIt. F. O. ( ARTKIl
Akly. Auay, Noaira tr Gerki,-

130 N. Štate St.. Ctilcagi.
Baalaukamu Cvleau INtkLa per 
21 motu* pr.o Stata gatvJ-a

Valanda* 0 Iki C. N*dčldlenlal» 10 
Iki lt. Atdari, Sulmtomia po plotų.

Draugas Publishing Co.,
1800 West 46tli Street Chicago, IUinois

fr•s. £*wtžasA • ^ėaj»š
n. kaipo p«lll. o reikallu prlotėju* 
kaipo šautui • SS callbar 

l’eUU>-Aautuvaa lit rą tai koki* 
laa bri vlrna* tt goriausiu ir prakUS- 

.jalyku*- K*«1vh>«1 M,dėl«« į 
krūva atrodo Ipl. kitenlnlz turiba. S 
rollg Ilgio, penio atmemy. yra padirb
tos IS arčiausio pllpno. virtus ir nl* 
krlluutas. Kulkas ir kojukė yra l'uka- 
votas poliam iHilljj. kuomrt iielils y- . 
ra roikaiingas tiktai ntmdarnr Ir gali 
vartoti. — pristojus pavojuj tik pa- į 
traukė) kojuki ir SS kalibru suri<j«- I 

kitos yni arčiausios Itnidlnian.
Aiv peiliai kitur yra parduodami po* 

tlS.OS ir daugiau — imt mes ant n<>- 
upribuoto laiko Juos pardavlbraime 

S6.SC. utlat kad nurims kad irau- 
b«* au jiala apalpatlnlŲ

m ItartM
kits ilgai nea ją guli pritrukti, tikai- 
sakyk vi v na Šiandiena.

Nėra reikalo visa suma plnltru mo
kėti, galima luialustl Str o likusius 
kaip aplulkyri S) dalyku.
AIA VOKU) KkPOKTKItS J>EP. 41 
1010 M. Aalllanil Ase. Chiragn. IU.

“----------------------------

‘PERKŪNAS’ 206 Cardoni Avė. Detroit, Mich.
Pirmu 'Perkūno' numena jau iMJo Ii spaudo*.

'Perkūnui* aanda/blnlnkauja grriaual Amerika* lietuviu reAytojai. 
poetai, dalininkai. įvairesnio Ir germanio lalkraMIo nerasi vtaam* 
paaauiyj.

Vienatinis Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos laikraštis

“PERKŪNAS"
Išeina kiekvieną menes j. Leidžia gūrai ‘Perkūno* Bendrovė. 
Užsisakyk 'Perkūną* tuojau. Perkūnai dievaičiui nenusidėk.

Prenumeratos kaina
Metams: $1.50,- pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
oentų ‘Perkūno’ Bendrovės šėras $10.00.

>. Daud. Kryžiau* >1. ■skyrius.. P. Kupronis.
. I’t/rtr/ 4-ta kuo/ta. St. Šimulis. J. Naujalis, B. Ahrotnai- 

. A. Alahnrdaitė, A. Bcnaitia, K. Matas.
įlcMriviy kuopa. A. Auguftinas, B. Bansaitč, S. Precin- 

ūtė.
Puošimo Altoriaus Draugija. V. Lukošienė, A. SuMinus- 

iiti'.
S. L. It. K. A. 101 kuopa. Kun. Ig. Albaričia, A. Brolis, J. 

rt<*iu>, 8. Smuksiu. J. Šimkui*.
Afuištaliėkos Maldos Draugija. Benaitė, M. Šiaulienė, M. 

iraikottiukė, A. (irišius. Al. J atūžiu, P. Gedraitis, A. Klimas.
Sv. Jono Evangelisto Draugija. J. Sokavičia. .1. Dimša, S. 

rikius, S. Jucevičia. J. Blankus.
Moterų Sąjunga 3-čia Kuopa. O. K i melai tė, Z. Bartkiutė.
Kataliką Virnybė 1-nio Skyriaus. A. Benaitė, A. Stulgin- 

:as, P. Mockus.
a ša. Pmnriškaus Strafiėna Draugija. M. Juosaitis, J. Ba
idui*. A. Brolis.

Išviso iš Dievo Apvcisdoa ]>arapijos: 40 atstovų.

Ar. Autauo jtarapijos, Cicero, Iii.
L. Darb. Sąjunga* 49-lu Kuopa. A. Zakaras, S. Taniošai- 

i, M. Mažeika.
Ar. Antano parapija. P. Garbuzas, S. Spranaitis.

: )8r. Antano tt EaAvot Draugija. J. Ugintas, V. Kakanaus- 
. J. Valaitis.
M. D. Sopulingas Draugija. B. Jurgvlaitė, K. Andrulai-
č, M. Milašienė, O. Slickienč, J. Kiškunienč, V. Petrošienė. 
!. ! U-ta Kuopa. J. Narakoa, F. Ainbruaattč, J. Zalagi 

i*® Ik ■ " *.

4$
jis gražus trokštantiems maty
ti katalikų spaudų pilname iš- 
friplatinimc.

Linksma buvo girdėti jauno 
moksleivio balsų, šaukianti 
“valio katalikų spauda.” liet 
dar linksmiau butų girdėti ir 
matyti, kad šiais metais tokie 
žodžiai išsiveržtų iš kiekvieno 
kataliko krutinės, pradedant 
stambiausiu katalikų inteligen
tu veikėju ir haigiant papras
čiausiu darbininkėliu, knd visi 
mes tvirtu ir galingu balsu su
šuktume: Valio katalikų spau
da! o savo šauksmų paremtu- 

*>>•*•••• V/ilvtvtnHa

jų turim* tiktai J.000. neitu-

i

I Išviso šv. Mykolo;,41

Kataliką Vicuybėt-3-čia Kuopa. O. Rakauskienė, 
tas. S. CdirokDU tam; F. Kudirka.

vulūtM, 1L Petrauskaitė.
Labd. Sąjungos .l-čia Kuopa. J. Mikolainm, I. (‘tuma, M.

Išvuu atv. Antano parap-, Cicero, Ilk: 54 atstovai.

Atsirot Vartą parepija.

CM * v/tytaa•<•••< Crt</rn^« i’, 
rašius.

Apaštalystė* Maldos Drefugija. A. 1 jucdnuskn*. D. N a nike-

X

k>z>

/*. 6v. po į/tnhn Av. Juozapo draugija. A. ("'t'kanniiKkipnė, 
Daim'lienp, O. Nfitiuėd^itė, f’/Jurienė.
fu# .?»< ultį Diuuffija. X Tinunionė.
A utoliku l'imį/brs JI-tu Skyriau*. J. Šliogeris, J. Dočkus, 

HtrelčiuiiMS, S. Bukauskas, B. Pasauka, F'. Matau, J. Akro- 
vičin, M. Dambrauskas, J. Staiikcvičin, J. Baccvičin. .J. 
tV’htnienė,' M. Andrulevirienė. M. Jonienė. Z. Zikvičienė. Z. 

tjrdienė, J. Šileika. x
SnlJ. Širdies F. Jėzaus Draugija. P. Zūankuit, A. V&lan- 
P. Gr.rbuzas.

, Mul-eų StįjuMyus 11 Kuupu. & Ka<iavičJuU*tzA- Jukai te. 
į L. Haud. Kryžiaus 59-tas Skyrius. S. Jucevičia. 
I Tauto* Fondu* 59-tas Skyrius. J. Čepanonia.

• ‘ VĮk ‘jr *t .. > .* tr_ tL-tat t* •P-t-.

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
* * D R A II G F

■are.*

Sv. Jurgio jtarapija.
L. Vyrią 16 ta Kuopa. B. Jakaitis, A. Budriu. 
Moterą Sąjungos I Kuopa. S. Sėikauriutib* 
S. L. R. K. J. 15.1a Kuopa. V. Balanda.
Av. Onos Draugija. M. Adnmavičienė, M. Kunčienė, 

Alikiutė, B. Straradnmskienė, B. Kučinskipjtė. Z. Tieški«nė, O. 
Iškaitė. D. Adomavičiūtė.

Išviso Sv. Jurgio »'".rap.: 12 atriovų.

Af Kryžiaus jut ra pi ja.
Ar. Cecilijos Giedorią Draugija. Z. Mastaurkaitė.
Av. Agota* pau. ir mot. draugija. O. Ruzgienė. R. Nutau 

tienė, M. Petrovaitė.
L. R. F. rienyb~. 5sk. A. Baltutienė, S. KluMiir. 
Ahunną 1 kuopa. 'L. Jurgaičiu t ė. 
4*4 Druacišket* Draugija. Kalauokit-nu.
L. I’t/rių 13-ta h uopa. M. Panavas, V. Stanciką*. 
Išviso 8v. Kryžiaus parap.: 10 atstovų.

. ovraunanv* parapijos, sniymun raOi, 
Kataliką Vienybės 6 skyriau*. J. Petraitis, B Nenartonis. 

J. Pudžiutrelis, R. Nenortoms, 1. IPaškauskis.
Išviso N. P. P. švenčiausios parap.: 5 atstovai. 

F
Av. Mykolo parapija, North Aide.

. Mykolo draugija. K. HepUut.
Sc. Cerilijof chorus. J. Slanksuaitia. A. Rugienis.
L. F. 5 kuopa. A. Bacevičius, A. Mureilu. .^2 :
L. R. K. Av. Kazimiero lirolią ir Seserų Draugija. A. Poi- 

tais, T. Alekna. .

AA, ADOMAS A. KAHALAVHKAH, KKKAMCIA1 RAŠAU.
JU labai <tniau per 1 tmrtuo. nualabnrjM pilr«u> būro. Dlapap- 

«Ųa. nyvlrintmo* pllvrilo. tiuriabncjima*. Kraujo, lakatų Narnj tr 
atmina* ap«'kų nuatojimaa riao kūno. Ir buvau nuotoly* rtltiaa, kad 
bacyveaalu. Vl*ur lodkojau mu Pmtelboa, caotffalU-Jaa riaoja Ameri
koj ir ui rūbelių, bot niekur nevarau mm avelkutal pagalbon.

Bei kada pareikalavau Salittaraa valotu. Hitlerio. Kraujo valyto
jo. Nervą tona. lakatų Ir lleumatumo gyduolė*. lai po •uvartojtiuul 
minėto* gytiuolva pradėjo mano pilvo* atalgaut. etlprėtl. carai dirbt. 
Kraujas itaralA Narvai ml stipriai dirbti, lakatai ataicavo. Ilsu- 
matlaruaa pranyko, diegliai nebehadt po krutinę. Vidurių rHlma* 
Unyko po utmutlmul vteu Ilgu. Bėglu I mėnealų Išardavau kas aa> 
rali* po buteli Halutaraa, H i Ucrisu ir po I mėn. asiro oareikala ne
mačiau u>K| OKirtomą kaip tarp dieno* Ir naktim Dabar jaučiuos 
•magiai ir asu tinkamo* ir 1«#» arklu dėkoju Balu taras myliotu <•- 
radėjui Ir linkiu v.veims saro draugams kreipus* prie Kalmaras:

S AI. < TAKAS, 
CUKMK1AL. ISmTITiON J. Haltrmaa. ProlM

llVt Ko. Ualstcd St-, T'-lephoSM' Canal MII. Chicago. UL

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiaueie kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laižkama drukuoti ir ofiao darbam* yra naujar.- 
aioa madoa. Užlaikom viaokiua laikrodžius, žiedua filiui I- 
nius ir deimantinius; Knunafonua lietu vilkais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidir- 
byiėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius žsmklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
musikalukus instrumentus ataakaučuii

Steponas P. Kazlawsįj
4632 So. ASHLAND AVK, CHICAGO, ILL

Tclrfuaas; D20VEB 73CS
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Vienas karteris j visas miesto puses.

«

.*

E

/■

%

Šitie liolai randasi lietuvių kolonijoj
skersai gatve nuo šv. Kaz inic.ro Vienuo
lyno kur lietuviai galt duoti savo vaiku
čiams augėlesni mokslą. Turto pasidarys
tie, kurie pirks tą nuosavybę už dabarti
nę žemą karną.

Jąs nusipirkite lotą, o mes jums pas ko-
tinsime pinigų pabūdavo) imui namo.

f

Privažiuoti galima 63-čios gatvės.
\Vestern Avė. ir Kedzie Avė. karais. Tik
penkiolika minučių važiavimo j visokios

Čia

AD prirodyti Jums .kad stos pro-K perles yra vienos iš geriausių, siu
time mes |>at>iuiome pastatyti lok)

o jus galite mokėtinamą, ko k j norike.
ne! pask<win«tme tomsluttpc

piningų ant namo. Tas parodo kad mes
užsitikime savoms propertems.

/

su išbrokuotomis gatvė

tu gazu ir elektra, parsiduoda tiktai po
$875 ant išmokesčio, Įncšant 10 pro-

Q pUiMU ųiųaąut iA) $ IQ jv”*

mėnesĮ.

TIKTAI VIENA SAVAITE TELI 
::::::::::::::::::::: Nusipirkti Sau Namą ::::::::::::

gn
■

%

Šitie liolai randasi lietuvių kolonijoj 
skersai gatve nuo Šv. Kaz iniero Vienuo
lyno kur lietuviai gali duoti savo vaiku
čiams augšlcsni mokslą. Turto pasidarys, 
tie, kurie pirks tą nuosavybę už dabarti
nę žemą kainą.

Atdara vakarais iki 8 valandai. Repre- 
sentantas ant properčių čionai būna kas 
nedėta tuojaus po mišių 8 vai.

Atdara vakarais iki 8 valandai Repre-
sentantaj ant properčių čionai būna kas
nedėta tuojaus po mišių 8 vai.

■ ■ R■ ■ R
i ■nr.

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■

DIDELI, pilnai intaisyti Lotai 30 pė
dų pločio 
mis, inlaisytais šaligatviais, Įves-

rųšies dirbtuves. Fabrikai randas;
pal.

a ■ ■

Išpardavimas Prasidse Vasario-February 1-mą Dieną 1920 Metuose
Patartina gauti pilnas inlormacijaa pnes upardavuno diena, upildyk čia patalpintą kuponą ir pasiųsk nurodytą adresą

X""" X;.

14 antuikll Ku,■><*><■
«• >4Mll*a X kK* <!•!> KU A»l
•>(« da1,kų rtar»M ir Puantu K» W,** 
UMaaOVkHliHi kuria ihw alų llalInuH^a

JANKK J tllL.1.

1551 — 53 W. Chicago Ava. 
arti Ashland Avė.

Cash ar ant Ižirokesžtau.
It'tofoMM MiMiror 8MK*

Krautuvu atdara Naredomu Ir 
PetayrjomH U** • »«t 'uk*N»- Kitai* 
vakanu* iii 1# vakaro.

JOHN BAIN & CO., Telephone Bepublic 2760

inmMMMMMMMMMMMMMUUMMMnUUMUMMiaaMMMBMMMMMMBUMMniMMaSliai

NAMIE PADAROMI VAISI 
NIAI 8VIESTAI.

Sulaukėum Lietuvos jiasko- 
Iuh V\kinimo.

Jin vėl, nors pirkime bonų 
kitų nepralenkė, Im*1 ir jo kili 
dar mųirnlvnkė. Be to jis Bilo 
valnndą yrn paairyšęs važiuki 
ti j Lietuvą ir ginti nuo prie
šų jos rultežius. '

Tas tėvynainis, apie kurį 
kidle-jaii, yra Pranus Elaeika. *

Bet yru ir kitokių. Yra žmo
nių, kurie vien piisigyrimus 
mėgsta. Jiv nori apgaulingais 
budais jairekluiuuoti. knd juos 
visuomenė išgiratų, gurbintų.

Pamenu, prueitą metų laike 
“Jjusvėji Savaitės” atsirado 
net keli, kurie sudėjo gražius 
pažadėjimu*—” paaukavo” tė
vynės reikalams šimtines. Va
karo vedėjas |Mig> ri-, pranešda
mas publikai, kad tas ir anasl

rųšies obuoliai yra vartojami 
ir jei jie gerai verda. Suvieny
tų Valstijų Žemdirbystės De
partamentas yra atradęs. kad 
vasariniai obuoliai tinka fįi-rų 
sviestą daryti. Kietųjų obuolių 
sviestas uetaip gerai nusiseku, 
jeigu jie nėra perkošti jmt dro
bių sietelį, Tukins rųšies obuo
lius reikia suvartoti darymui 
obuolių Kriuhos ir jierkošti 
prieš hiiinaišant su gira. K ar 
tais saldžius obuoliu* maišo su 
rūgščiais, dalant trečdalį sal
džiųjų ir du trečdaliu rugšėių- 
jų. Perdaug prinokę obuoliui 
negeistini, ir jeigu juos prisiei- 
tų vartoti, reikia indėli truputį 
uksuso. Tiek uksuso dėti, kiek 
skonis reikalauja. Tiktai švieži, 

Irubli gim arta steriliziMta tun 
j būt vartujiuna. Tol reikiu virin- 
' ii 1-..I nM«M> lw*li..lr.< Ihiini vi.--- —O - ’O~ T*

dėŽCH

(Pagili vaisių auginimo žinovo 
C. P. Closo).

Nors dėjiiiuis į 
(canniug) ir džiovinimus vai
sių yra gurinusiu visų žinomas, 

• tariau iš vaisių galiniu pudary 
t i ir kitų dalykų, kurie pravar-j 
tu žiemos laike turėti. Jokių 
valgomų vaisių nereikia išmes
ti ant niekų, bet kiek tik galima 
panaudoti darant vaisinį svies
tų. .Ij dirbant, nors ir pagei
daujama turėti gerinusių vai
sių, tačiau gulimu pasekmingai 
vartoti ir sveikąsias dalis suge- 
dimiųjų.

Reikalingi Indai.

Tuos pačius indus, kurie 
randas beveik kiekvienoje vir
tuvėje. gulima vartoti ir dir
bant vaisių sviestų. Yra pugei- 
daujaniii. bet nėra būtinai rei
kalinga, turėti palivutą arba 
aliuminių katilų, kuris butų 
vi ei įtik (am ir vartojamas. Kiti 
reikalingi indai yra: koštuvas, 
vėlinis aieUis. grūstuvas, siūba
vimui puodeliui, peiliai ir skau- 
rados.

Dideli geležiniai nr variniai 
katilai. kurie būdavo seniau 
vartoja/ui, dirbant obuolių 

«jįvirtitų lauke, daugely j vietų ir 
dabar (elievurtojiuni.

Obuolių Sviestas uu Obuolinė 
Gira

■ AU4S lUUAll 'iuu<iuų e. irome

ir nėra šioje šalyje taip plačiai 
vartojamas, kaip seniau knd 
laivo, tačiau jis teliėrn gerui ži-

< Jionuis. Nėra geresnio budo su
vartoti gerus obuolius ir uvei- 

dalis sugedusių obuolių. 
kaip padary ti iš jų sviestą.

•••

rintu gira yra karšta nupilta i
Idėkiucfl ar įmukai-, jų galima Į poukavu iOUdul. Publika ran-
• • S? 1 A* . • - A B LiUHiM ••Mtia.l- <>«<> I Mala

ir vėlinu Muuatidoū irviouto da
rymui.

NEWARK, N. J.

Pasekmingas Ūkininkas Užaugina 
Didesnius Javus

Kitas Laivas rengiamasLi et u von
(iuvę žinu} iš Lu-iuvi*. knd juu ■iuiitiniai kurie musų pir- 

iiimu buvo pusiųKti jau yru iuvežiuojaini po Lietuva, dabar mi- 
panti kitu laivu kuris išeis Vaaario ntėucsije. Nonnti«ji siųsti 
aut to laivo turėtų kreipties prie niusų informacijų. Siunti
niui viiu turi būti murnu Biurtunan pristatyti nevėliaus V natrio 
10 d. - .

LITHUANIAN SALES C0RP0RATI0N
120 Tremont Str ** Bos ton. Mass.

Taupykite
*

Piningus:
Perkant visus savo "RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PLANUS, VICTOBOLAS, SIU 
V AMAS MAGINAS ir tt pas

M UtlAHMl A AAB1A
ir -iiiuaiimi iškuščius nusiperkant tinrbo-taupymo 
niušmaB.

(»< iqs kuinus už nkiniuku javu- pudrnriiiu naujus 
invi-tiaeiitu.-, didesni ir geresni jmrisekimc

i' .-Uekinuu agrikulturu viMui sveriasi ant padi
dėjime gvlžkriių — jie tai važu javus į visas dalys 
jiukuuUo.

<>«■ IftkHiai — kaip iurino*—fmdidiinu savo išdir- 
bystr r> sumažina išknščini per nimlntinius invrri- 
ui«*iit us naujo kapitalo.

liaunant mokėti už savo durim gvlžkeliai su naują 
kapitalų gali daryti visokus reikalingus įvedimus ir 
intaudš

Karnos užtektinui augštu* kad užtikrinau gcllkdią 
didintu plolojiniMSi, ir sutaupius <kmg kitokių berei
kalingų išlaidų kurios Išimi innžai naudos gali žino, 
nijai suteikti.

TioiUškati turtingu* tiktai tauai<-l gali įuuudeU 
kuomet tuusų gelžkrliai aug>.

Blogas gelžkelių patarnavimu- yru brangus iš 
vttft* rUirtn Vru Yvaumli v»mw/«L* rtivRim*

komis suplojo, padėkoju. Igiik- 
niM-ini aut pirmutinių pusla
pių juos pagarsino. , pudnngos 
iškeb-. Viri skaitė tuos jiagar- 
siiiiiuiis, gėrėjosi, gyrė vieni 
kitiems kur susitikę, kalb<*jo.

Praslinko mėnuo, kitas- Pra
ėjo metai ir daugiau. Pažadai 
ir liko pažadais. »T«dsybė, jie 
]*anuknvo Lietuvai, bet tik pa- 
žadua.

Dnlvir Neunrko visuomenė 
teiraujasi, klausia km« atsitiko 
su aukomis, jug tų ir tų viiknrų 
daug daugiau surinkta, ftunlų 
trūksta. Neuorku visuomenė 
žino, knd n ūkti trūksta, nos 
s|mudn ir visi garsina, kad tiek 
ir tiek sudėta, liet nežino, kud 
tie išgurs i otieji pažadai nė cen
to iiėdttVA

Kebus iliouus atgal vu-nąme 
ląikrašiyji* marinu vėl tų žmo
nių pažadus, šiuo sykiu daug 
didesni. Kas žin. ar patyrimą* 
neapvils manę* ♦

K

Yra pa* inua žiuotiiŲ. kuri, 
bilų vidnndų netik savo turtą. 
l»et ir gyvybę >mnukautų už 
Lietuvos laisvę, jai tik tą jo uu- 
ka tuojau Lieinvą paliuosuotų 
iš priešų nagu.

Pažįstu ir žinau vieną K \\ 
29-tos kuopos narį, kuris, b-1- 
ilunuu paprastu uurbinuiku, 
savo nukomia tėvynes lięi kito
kiems lulsinringiems reikalams 
X-.•*•*«*•• tlctVlA • MMtfeaaa war»taa»

Jei Ims bažnyčiai aukos ren- 
knnius ji* pirmutinis.

NcM'iud buvo iškilęs klnusi- 
nnui paremti vieną katalikiškų 
įstaigų. Tas tevy mums ir čia 
sukirto visus ne*arkieėius.

Pernai turėjome “ Laisvės 
ivaitę.” Jie am tuvynės iai*- 

Yės aukuro tuojau juiklojo apie

• ?• X . c..v ’ • f i

raką«aai Vr.i inViaf n.-imli• —M ---- *—x
rtftv kuomet gelžkvliai netvarkoj. I

Nors u visukią obuolių gali *ba 
ma padaryti gurą švitrią, bet į vėt

P f T •••   'AB* ~W—— — • «»-r

Sr.ijzu^araiaiimfA diiolaf pri Jsrot o/ flat I
»«uy Azren/it r*

A ;
•1 --‘-.J Tk y«V* Mimt' pil»«rWV tUlvriMaUjV «rb>

hU-r»lUIU. n.juir 1|M- Awx-MU«NI tN tt,; j
wa> tamtU'* •< BmmkImmj'. X*« yr ~ ■

A

REIKALINGOS MERGINOS
Dėl Interesingiausiu 

Dariai 
Pnsaulij 

Darbas 
Pastovu t> 

V /> Užmokestis
<<

uiti. j
Tu patariMuji publikai, bet iš privatiškų ofisą kuri

rnndast visose dalyse miesto. "
Mokomą kuomet mokiaiesi prie Jdeal Trnining D“-

jinrtmente. 311 W. Washington SlreeL
Atsilankykile. rašykite ari m tek’funuąkite Ufficial 

JUU. reikalaujant Duoklei K arba nuvažiuokite į arčiau- 
šia prie ‘ii.inų totefąnp -tūli ir pareikaloukile pilnų '

CHICAGO TELEFhONC COMPANY f

inic.ro


• « 4

• •

TAS. N. Y.

CICERO, ILL.

FAIUNIG 1
7^6n*qr<S8r.

5tMKJ »*

4

DR. S. NAIKELIS
158.15

DkaūGaS

BU. 15
174.83
77.00

501.11

x
I
i

Labd. Sų-gos 3 kuopos 
susirinkimas.

*•

1*nrM<luottn rronrrai soroj lietuvių 
ap«> lobioj* vietoj* Manta labai re
mi etini. Pu.diivimo prlataatta ravi- 
nlnkas tAvntluoja | kt<» mlovtn. Joi 
kun nurotu salima tokiu Ir imuim 
pirkti: AtAnukh* 11 uo antralu:

A. lovlrlnui.,
4330 So. \1<mh1 M. Oilt'TO.

Per 1919 metus inėjo

Po vairi ul o«ulnur9k. k> d roriau- 
ku ratatoa karo ekllviui yra EaTO- 
N1C FraJtalltia vi*oo r...:uruimu 
•urtrak.nlmo. o ta* rejama. kad rei
kta pnn>*<tati vien*. Far<uodama 
pu. viaua ai.timtomis

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: an<n*koa ir Il*tuvi9ko* 

kalbų, aritmetika*, knrsvodyatra, st»- 
nocranjD*. typevrlllnit. plrklyboa tal
kių. Suv. Valai, tatortjon. alieluoa iato- 
rUoa. reoimfijoa volttlkln^r ekono- 
mtjoa, pihetyatėa dailtarady*t<e.

Mokinimo valandom nuo 9 ryto Iki 
4 valandoa po plotų; vakarai* nuo C 
Iki 10 vaL

3106 So. Halsted St., Chicago.

Dr. 0. VAITOSH. 0. D. I 
LAL.L L \ M> Aklį .Si'lAJALbl.b,

»<ta*«Ti** .i«* »kl*' 
t««ii| .Lra h a «i y t a

Ji m* |»)r*A 911 Mgu- 
tia, •tX*T.:ruw aw.

u <M*I*.«UMU« k»rMi*’aktaVnrtvSr^iaM1 
nrfrv*<i«*^ naitkrac iu<i*maw».

r««rm».» iCKtn.MM taki ra imnvUnti. m»- 
•i*u*«* kuurtk* 4knį*i pmaikmui <>um- 
■ak t,«ii ir uil maiaiiibuua mu**.
kita aavo r*«oiina Ir ufto naanAiu. m<>. 
kyklou V.laii.lM mu, || Ml k raitam Ka
rta Pinui. r«K> 10 (M l vai »o HMų.

1553 W. 47th St. D Ashland Av.
TrirfoMMB hrair* Mta.

Vi*o ......................... .. .$1,298.51
Atėmus šio Minsio mė

nesio i nė ji mus ..

K------------------------------------------------------;

1 TetrConn* Cunul 7JM
I.Ortuiy* Grahortii-

W. ADOMAVIČIUS •
! I‘»r»-lirtninkiu>
♦ 3. HI TK *» «K*<

JU<«, uUluluuiu įtarta. *<>< Mium 
Ir imnnueln. l,ulartuiiiBluif vlauuac 
rviiutiiuave k.t. iuitdoliivi-m-. vwnn- 
n’oe Ir t. t.
S3IK K. M-nilIt Str.. t'lm-aipi. UI.

X------------------------------ x

MITRA

Nva.lt d, ta* lūU|>uU*t*- 
butl parduota* lab«i trumpam laiko. Į 
hd plnural l-oikallnRi. ne* aavimnkav I 
perka namų au bumu Narna* ataty- ’ 
taa 1911 metai* ant 4 pasyvraUni) ! 
purMilima lahnl nųi,i

JOHN VLHKONT.
4918 H. Urnai Sb.

Tdefonaa: McKInluy 9111

nitui, iuėjiumi . 33.85 KODĖL NEPAMEGINT TA
P Ali BUDA/

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dcsigning Mokykla.
Mu**« IMnina fr mokinio budu įųt 
truiup.i talku l&inokiito vUmi ama

lu.
M i-a luHuic dliUlAUalUa ir ttrrlau* 

M U* ktriHlno. dresniAR IT olU'ltno 
aki-rlu*. kur kirkvlcna* sauna vuroa 
praktika* i>e*in>okintinii>aa

Vl-*<o*r> i litrinio akyrhio'Mt maMno* 
ranmiiHi «|«ikin** J><sm.

Kvfo?l«nie klokvirn* ateiti itllo ku
kluti laiku, dlen* ir at vakarai*. !•*- 
'rtllurrtt ir |<a*lkalt» t> tirt «qiyct|.

Pattnrn* daromo* nuliu tntarna. 
M^..u hUIIiiiu tr <P<Ul0 l* tart kurtoj 
nmdti kmeoa-

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. I'. KoMtlt-L*. V*OS|*a
I -H N KTATK STKEVrr l-HlfAUO. 

K u n. tuo l«akr St., nnt 4-lų Itiky

J. P. WAITCHES 
ATT0RNEY AT LAW 

LIKTI VU> ADVOKATAI) 
4343 K WOUD tITREKT 

CMICAGO.

NIAGARA UNIVERBITE | Kuo savęs patarta susirink t 
’ti netik visiems Chicago^ 
llcųęhu lietuviams, bet aiva- 
Vbtii’oti iš Harvry, Stngvr’io ir 
kitų apylinkių miestelių. Eaui 
tikras, knd nevienos negailioj 
savo žygio. Toks koncertą* į 
Chicago Heigbts kolonijoj ga! 
bus pirmas ir |>asku*inis.

Paukštelis

Pu ilgų K n kilimų v.ukitci 
jos. viri moksleiviai sugrįžti 
luuiverritetan pilni nugštai pa- 

j kiUihio ūpo. Tarpe didelio 
gti akaitlio svetimtaučių katalikų, 

sugrįžo ir visi lietuviai mok
sleiviai. V’isi pasiryžę dėti pa
stangas, kad šis mokslo bertni- 

, uis atneštų daug naudos, o su
laukę vasarinių vakari jų liuk
sui galėtų grįžti į namus.

Nors lietuvių moksleivių šj- 

ąulyginus su kitomis įstaigo

Bnbn d?i ■ ųp'jhnai 
Gegužio inėjimai . 
laupo* inėjimai r. 
Rugpjūčio iuėjimiu 
Sjiaiio mėjiuaui ... 
Lapkričio inėjimai 
(rruodžiu iuėjimai 
Nuo prakalbų p. Jure 

viėiaus ...................
Ant kapinių kur ;tkla . 
Šv. Antano dienoje ... 
Praeitų ‘ • Tag day ’ ’ 

Chicagoje...............

JkkaUi 
2G G) I

j28.201 ^w:Qn mum*
5055 xaksnti laiškit iš Le-
’.g'-u'duc. Altu., Canatla: ••Gruo-' 
-o*,m- Ožio 27. 1919. Mes ūkininkai 
(.., ^Jgvvuiumticję Relethii noram* 

!išreikšti save gilinusiu padė
ka Jūsų vaistam*. Trinors A-' 
merican Elisir of Bitter Winc 
jiugt’lb. ju daugumui ukinihkų 
nuo vitlurių ligų. Nekurtuose 
atsitikimose bevartojant Jūsų 
vaistus išsigelln-jo nuo operaci
jos.” Jeigu kenti nuo negni- 
niuliavinio gaivu* skauilėjiiuo. 

’4 15 n,'rv***^u,H0- nerviškininm, iu-
* šoniniu ir kitų vidurinių ligų 

I gerinusia pavartoti ta pati bu- 
Ma nn«» Hitai«rir>>in«i ko fwv"Hi» ' 
,ji Ktuuttiu* ūkininkui u uu.-u- 
jpirkti Triners Aiuerittui Elixii 

• •f Bitter Win.-’ Kur pirksi šį 
vaistu titippa! gali nusipirk 

Iti ir Triner* LiiliumnU dd ni- 
'nintizmii. ut*oralgijus. Triner* 
Įl'ough Sedatiy*'. geriausia vai- 
jutas nuo kosuliu ir šalčio, ir 
kili Triuers vaistai .himųdi 
'l'riner Compuny, 1383-43 S 
Aslilantl Avė. ('Iiirngo. 11.1.

(Apgr.)

Su ūmo 18 d.. 192U ui.. Hv. An
tanu |mrupijox svetainėje Lab. 
Sujungus 3 kp. laikė metinį su- 
sirinkinių.

Raportų iš Centro priešiMe- 
tinio *um rinkimo išdavė J.

niu<, vienok tikimės, kad po nt- 
einnneiu* vukacijos euvtižiuo* 
daugiau* lietuvių, ne* mokyklų 
stovi gan aogfitam laipsnyje 
ivairioM* mokslo šakose. A|>arl 1---- --------------- -------- —
Migs School ir Dvasiškoji Se-]«1,.°^rtK vienbalsiai
miunrija, suvienytos po glolm priimtas.

- »• ■ ’ Centro raporto svarstymai:
Sulig (’oiitro imUriino kini. F.

I B. Serafinas buvo a]t>i< nu * ei- 
i mi kolekta |>er kolonijų na 

iJim- 'ir rinkti mišbiičių namui 
junki:*, \ iotmis klritonas. kuu. 
IU. J. Vaičmnua, su dviem kuui- 
Irnr* buvo pas J. M. arkivysku- 
]>ų gauti leidimų kun. Serafi
nui. Bet arkivyskupu* neleido 
dėl svarbių priežasčių, kurias 
jis kuuigsiH-. Pi n ra
teikia užlmigti Sv. Kazimiera 
Seserų namų. Tani tikslui iš
rinktas ir arkivytikuj>o patvir
tintas kolektorius. Apnipinus 
n urnų srimrimst kurios auklės 
musų našlaičius, arkU vėkii|»as 
tiuos leidinių rinkti aukas Lab- 
dnryliei. ‘ •

Tame reikale daug kalbėta ir 
Lartari, bet reikalo išrisimas 
pavesta Centrui.

Ceutrui patarta ieškoti ku
nigu iš kitu* vyskupuos, o ne
gaunant kunigu, gadli apšvie
stų ĮMisaulictį aiuncnį greitai 
kaip galimu.

Lui šį reikulų ajisvarsto nuo
dugniai visi ir apgalvoję atsi
neša išdirbtas mintis į sekan
tį Centro susirinkimų sausio 
28 *1., 19*20 m., į Apveijšdos Die
vo imrapijos svctiiinę, 7 -JO vnl. 
vukare.

to pačio autoriteto.
Mokestis yra nebrangi. Val

gis neblogas, o gal dar gori-*-1 
mis negu kitose aagMesnriv' 
mokyklose.

Dulmrtmis- fakultetas yra j 
prielankus lietuviams, kadangi | 
mato, kad lietuviai kur kas 
nugšėinu stovi už svetimiau 
čius taip moksle, taip ir kituo
se dal vkuoM*. ' F-. • • • -

Atsiradus daugiu u* luukdvi-. 
vijos, tikimės sutverti inoksh-i- 
vių kuopų. Dalmr-gi dėl ntili- 
dclio moksleivių skaičiaus ir 
kit->j Rpliitkriiių neguli II ui tn 
iiykinti.

Tnt vyrai, kurie esate 
skirstė jiavieniai* po j vairias 
kolegija.-, arba kitas mdrefci 
įstaigas, sjm*tdūtės virimu bu-! 
jy-lįii, o tada ne tiįc bus sme 
aiiOi miAHiaaįflM-t immuūiagnd. 
taps OidoKii^K. Tada galėsime 
daugiau nuveikti dėl musų Mo
tinos, BažnyfioK, ir nuvargin
to* tėvynės. Atminkime priežo
dį: “Vicnj'bėje gahbė."

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Vargonininku koncertas.

l’alėmijęs “Draugo” žinutę 
iš Chioago Heights, kad vasa
rio 8 d.. A JU., Ciūragos ir apj • 
linkės vargonininkui žada čia 
duoti koncertų, noriu ir aš šį 
lu*i ln pabrėžti.

Teko man būti visokiuose 
vakaruose ir koncertuose, bet 
nė iš vienų neišrinešiau tokių 
įspūdžių, kaip knd* iš koncertų 
surengtų Chicagos ir apylinkės 
vargonininkų. Ar lai liotuviš- 
kaa liaudies dai indės dainuo*.
ur Ui didelius, lotynų kalboj, 
v.-ikulns, visados klausytojui 
suleikiM malonius |«pndkiu*.

Vargonininkų choras ne
skaitlinga*. Is*t geriausias. Jis 
išpildo tokius veikalus, kokių 
neguli išpldvti šiaip chorai. Ir 
iteeMbMitaf. ito.« nirimninnikn 
chorus susidedu iš nnuikų-pro- 
fusi jonuly.

DnodiimuuM* koncertuose 
vargryniniskii choras pikio vei
kalus žymiausių pasaulyje tnu 
nikų, knip Bach’o, B<*<*th<nv*n'u. 
Nhurnati’n, Chopin’n, Hen- 
įdiR'iu n kilų.

.( Chicagoje ir vieuujo ir kito- 
Jje parapijoj0 tas gimtas jau 

r .X** darV° autieriivy |HMUMV« 
taULikalitm gabumus. Į. Chicago 
I Iriglils alvažiinis vurariu 8 «i.

- Tidrn, kus mylit daina*, kas 
ivjlit a-mukų, ncpruluiskil 
progos. O kas-iri iš lietuvių nc- 
■lįffii muziko* bvi Juk
Iaj jpuaikos pidior neapsieitu*

Lžtat suaioikiin paklausyti
f r *2 lUti fryt MMttttcvi

I

I . » A * - • *•• 1

Išlaido* 1919 metų.;

Kovom mėn. Centrui ]»a- 
sdųslu ..................... $ •'

Balandžiu mėn. Centrui 
pasiųsta .................

Lūvpoa itien. Coutrui jm- 
tutpua .....................

Lapkričio uuiu. Centrui 
pasiųsta .....-----

Gruodžio įnėtL Centrui 
prs*Ųsta

Nuo p. Juravičiaus pnt- 
!:albų........ ...........

Nuo kapinių rinkliavos. 
Niki &v. Antano dieno* 

ri^liavn ...............
Nuo Chic. ”Tag dny” 

rinkliava .................

Viso ,.

40.0(1

77.00

501.11

.$1,21)6.24

Kuopos išlaidos:

“Tag day” išlaidok ... .$15.4)0 
“Draugui” už kunver

tus • •«.«••••••••.. ...t 3 J 
l'-ius .''leponkeViėjt-iie*

sušelpnuui ............  3U.00
L. Raud. Kryžiui........... 5.00

• 9 •

PARSIDUODA
l-nraiduotla ItMk., tirtai di-l 4 kum bu

rių u* l*lKt* kaino ■<* Vaiko VnUatiėlia. 
vytiniu. ,

Antradaa.-
G. K.

19 U S. *Mrii>K S».
t 999**99 |«»1Į9*9S p* **«A*|<.9** f

ANT I’ARlt XI IMU
Notua* *u krautuvo, i>»r«iduu<ta au Il
ki urna arba br. Kjtl’.vl rnrn virta lie
tuviu n|>C>'v«ot* A'*1 baiaydlua tr uiu- 
klklun. I'ulvlduu«1» įrištai. AuMkuukl- 
ta:
1413—3 Aac„

Hvidit-, iii.

Viso sykiu................... $1,259J5
Kuopos ižde J92U jue- 

tamsiiko .rr
Sausio 18 d. inėjiuMu... 24.15

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

lik*. W. Moarar. Cnt. Clark
K.*.tti 1307. Tol Crailml 20b 

cincAnn n.tJNoi*

Gy*.: 3111 So. llatatrd Slrrat 
TetaftMm* 1 nni- -.IPO

SERGĖKITE SAVO AKIS,

i j trr t vis 
GYOITOJA* lt: t liUKTCGIH 

<Wvi*i* fr U>-.wnlmn r-.n, 
ISt Ko. lintalci «fr.

V..:. .,4a«. uoo » )*l 11 ryta ntia 7 U.I 
f t— |>-<’U : uu : : J u.. r«-ia«.

Trtr'«<u» Inrrt. tlll
Ofisą*: 4713 So. Aaltlaoii 
vai. «-.e> lai i r. vok.

Tristaną* llnnra MU

I AJtMA ANT 1-AlUilMMU
114 Akru Mi gvr-.it* bmlUikata Ir 

moMnet-lmmi*- Kama 970.00 ui akrų.
Mane. *uvml-fki) aulite matyti ypi>- 

tO.al Vltica*c9t< rt>etio* ko m4- 
tiram nim •• -rr»y n « v*» ralūrr 
X*4ėUa| l’J* **•“! I’O ®u<’

i
I3MI W. 119 Ktr.<-t

. Siitelono* vcraJ pritaikinti akintai f 
Ibiui iMUtuupnuiuu dėl aklų. <

Kuoliui tu kanu nuo imlvo* aka u- < 
dĄJlmo. kuomet raldra llcjaM : kru < 
•y, kuoi.iot akintai ar aiuv< ar Uk < 
luti. tni turx.nl yra irnklna, kad (
rmktn Juma Minių. Mano 79 tuMu < 
patyrirnu» priduria Juma rvrlHualo Į 
patarnavim* u* priMAaiu* kaina - 
uol taip temai net iki 99.90.

ws.n. - JCHH SBETARA

Viso šiandie kuopos ižde 
randasi ..................... $39.27

J. Šliogeris.

•draau: “
J. LUŪUA* 

KM "No. S
EdS>-U<MMl III.

GARY, IND.

ANT l»A"S>AVIMO 
ST. KamtatHv Mobdi- 

lnxl*M 1299 90 1 mirtie* 
Ant pardavimo
Ury Guotta Krautu**. randa 

Įtaravau* Kri-ti i'ntddu**-.
.i&it w. nth m.

ritfi-

Akiu Specijalistas
1801 8. Ashland Av. Chicago 

EcMUVituio nu telkiama* dykai. 
Kanųui- 18-to- Kalvė*.

S-ėfcM tūba* tiri Ptatl'o aptirto*. 
Komtiari- 14. Ik, 14. 17 ir IS 

Traukiu* | amui* |w»rait>.
Valandoa: nuo 7 vaL tinto iki 9 
vai. vuknrc. rnnodvllata. Šarado
mis ir Potti>čionita.

)

TeMnm l-Hltmu* MM* 
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Bemistas 
>0«A7 Mo. M kilikai.. Airauc X 

HmImmI. IU. 4
VAIAXPU5: O Iki « takam.

Tr4. Dn*** 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DUNT1HTAS

ValAPdoa: mio * ryto Iki 9 vak. 
Nodi lomia pur*l autorini*

M,----------------- --—— ■ ■ • -r - —
Taietotiv* Pullmaa M 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIKt’RGA* 
Oflau 11719 UlchlTM Avv 

▲dy»e* «:»9 Ud 9 Ukyto — 1 Iki 
i po platų — 9:19 iki 9:90 vakare
NedįllocaU nuo 19 ikJ 11 idryto

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

Kuopos reikalai.

Favanarį, apie gegužiu mė- 
ntmį. surengti Cicero ji* “Tag 
day.” %

Per namus eiti su kulckta. 
ti|N-idiri>us su Lietuvos Laisvė* 
Faskulos bonais ir surinkus 
skirtų dalį į Kalėdinį Tautus 
Komių. O dabar dėti pastan
ga*, kad gauti daugiausia gar- 
lka» narių.

Rengia bulių už dviejų Mede
lių. L y. vasario 1 d.

fšušetpHUUi vargelės-naš
lės .paskirtu AUIUO. Vieua mirė 
.ndėjo riti ?u kolrkta yier na
mus su minėta vargše sykiu.

Lotų, karį panukojė p, Moe- 
kaitis. nutarta jjavesti Centrui 
iaJaiali M.'kuuėiaiuo Ciuikru pik
nike, u Cou irus p. Moekaioui 
ir jo moteriai suteiks garbės 
narių vardus.• - ■-■< ♦

Nauji Garbės nariai.

Po susirinkimui pasižadėjo 
trumpiausiu laiku įmokėti 
*50.00. o gal ir visų ♦100.00. 
p-k M ugdą Iena Juraite. Girdė
jau, kud ir L.’ D. Sų-gos 49 kp. 
ŽMtia sekančiame savo suniriii- 
kiiuc dau pastangas, ana ubu 
guibt's aure. Dauginus taip 
garbingų asmenų!

Labd. S^-gos 3 kuopos metinė 
alakaita.

.'Suu.iu U d. «*mjuimm ■ f 24JL5 
I* praeitų metų buvo 8- ,

Kuoiuet streiko metu-Gnry*- 
j<* kilo riaušių ir bnvu ataiųala 
kariuomenė, laimėjimu viltis 
darlnnitikanui visai uzgc*n, nes I, 
kareiviai fu darbininkais labai' 
nemaloniai elgėsi. Netik nema
loniai elgėsi su darbininkai*, , 
bot dar nutikriaudė ir jų tluk- ( 
tori*, ne* virš penkių deoėtkų . 
mergaičių šiandie rai i dari lilu-' 
gurne padėjime ir aprauda bn- 
vb klaida*. Tarpe kitų randasi 
irheliuti lH<tuvattė*. Dalair na
bage- vnikšt'ioja nu*iminusio*, 
tarai, ku ieškodami *. Kai ku
rio* juu buvo ir “laifiniua” i5- 
siėmuricti. Dabai |Mųnatė, kud 
paliko Kuvilti)*.

Tėvam* reikėju aiknupli 
dūmę į lai. kur ir au kuo jų j 
dukterys praleidžia vakaru*, i

Lietuvaitės, apri saugokit. 
N<Mlraugaitkite. noMuridėkitn 
*u bile kuo, jei branginate do
rų ir norite jų užlaikyti.

Dagilius.

M

—

IS BRIDGEPORTO.

Nedelioj, sausio 25 d., š. m., 
tuojau* pu mišių, S v. Jurgiu 
parapijos svetainėje įvyks 
svarbius prakalbos. Kalbės dnr 

lfr«4al**M*vw* »-4 r*> **rw*S«a ---- --  - **-

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”.

Išeinu kuriu į savaitę Kaune. Ym S pu»iupiŲ ir yru leidžiu- 
itnm Kraštu A|maugn* Mitii*trriju«. .Mrx iruvonie uckuiiti ingulio- 
jiniu 1ij Inikrit&fi užrašinėti Amerikoje:

K. A5 M 
llvlK rull* Statai* 
tjlenituro. Italta 
<JrixxUlu 19. IVt* m. IAKT. l‘lit£K¥UO8 liKNiUtoVHf,

5u 431
l.uutiB* lli«tun. Man*

šluoml jKailVjumc “l.lctuvlų l‘r«U<|bv’ lli’iidro- 
«A" VMirrikuJti rinkli pri-iiiiinvnit* -Kariukų gadUta” luIknaA- 
Mm Kalnu Amirlkojo metam* 4* mikalnal. l>u»el melų 24 

• ukšmii..^
ll'Utnbio Ku|»lvtM* Ituavok** 

GiJMtralli. * ta bu JJlrralutu* .ttaJta- vniutiiukae 
tl'araJta*) Virtum, leltrnanla^ Klrimnaii

***-«• «w».M Ztraaiv*' f—
Todrl vi*i Amerikn'ėtui užsirašykite šį ln i kraitį jr ponsnlcit 

Lictuvua inir-iaji) loįriuoiueiiė kuri kovoja ui. tnuaij tėvų a«!|. 
Pnanjukitr tnattu* #2.00 ir savo udrvraj ir Kttusitr "Kariškių 
&.*dį” per 'isast meilia. Prisunkite #1.00 gausit' per irtas 
(ušneaiua-

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
120 Tremont St.. Boston. Mass.

•«

mnutiiiiiiuiiiiiniimu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimujiiiiutiHiiiiiimmi

PINIGUS LIETUVON
iiiuiiiiiniuuuiiiituuiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiumiiiiuiiHiuiiimium^

r I
e

JAU VĖL SIUNČIAM š
=

«

dėti kalbėtojui. Tai-gi virau 
kviečiame koskaillingiausiu at
silankyti. fcioeė prnkulhosv ja. 
girsitne ko dar negirdėjuine.

Tuojaus |>o prakalbų įvyta 
Labdaringus Slaugu.; 5 kuo- 
p«.>* suairinkiiua*. Kus dar ne- 
prUdaurait pne latlMlatingua

a uw Kp.
RMumo-- -X- a.

- DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas

Chirurgas
3301 We>l 33nd M.

Kumpiu, S. ixuvitt Ht 
Telefonu* Canal *322
Vnlaoilo* I—9 ir < IkJ 9 i aluiru. 
Rc*i<len»ija:

3111 W. 1211.1 M.
Teistumą* MeKinley 4*18 

Valandoa. Iki 10 Urytu.

ir

S. D. LACIIAW1CZ
<HMmM<w. ^•'*r<w>«Ja. I«M». 

u.-M-' k.. i*, idllu «t..uini.li - o-ri.u i.u»k. ulc.oMtall 
2314 W. 23 PI. Chicago, UI.

Onai 919*.

Xu

x

09

I

m w. Markt t su. 
FuU>lUlr. 1'cnna. 

viaomla įiromta priima 
Nuo • Iki 19 vai. ryto 
Nuo 1 iki I vai. po piotti 
Nuo < iki » vai. vakar*

j į y.......... .........
Dr.A.BURKE

(Lietuvis)

*

*

I
•,9• •

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

i.utnm 
OyayiajM h Cturora** 

l‘wtrt» »v>, »l»t* 1
iMiaktan Sartu 

TE 14 XV. 41.-4 «rwL.
Ta, MrK.nw 9*4 

unw: n9i w7 lira ra.
<41 ir W**d (*L1 

VaUadoa: 14 ryto Iki » pa pūta. ».ta Iki 
• vakar* N*tAU*nil« * Ik' >> rytam, 

Tai Iloul-.arU IU

Dr. ML Stupni
3109 So. Morgan Street jgjyamiu 

THHmjm Vanl. b«ia»
Vci-Bd-i* — * iki it t* m»; 
a p* etatu 4 -ak K*»’ M le
mta nuo I Iti I rai. vakar*.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Vilta lUIa* ItoiMue 'Irl.uiuoae
< M i*a • likim* -v ty j: 

U*. 11 ISIUA'UTON STKEKT
Ksmbarii 0U9

IcL Cksual MII
Gyiratilu,-, kta V. 3Jnl M.

T.L IjJ. 4*»l

DR. J. SHINGLMAN
Gvdvtoias ir Chininais
Ofisas 4930 W. 13 St

Kamp. 49 Coort
Ra*. 133* W. 49 Avcnur 

TikfotiM Cleara ICi4
Otl*A Cicero <9

KAI.BAME L1KTV9TAKJU
X-............... r----------- -------------..p

M—.. .....................-............................ ...............

Dr. L L MAKARAS
IJrtuilv Gjd>U>J*a ir llururpu
IbMeinad*, Ha. MlrMraa Al

T.Mmm. raU«M> Ml Ir l-aiuo** J

M

K

K

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirui negu Jntpitc savo gentims į Ueluvų pinigų — 
pasiklunikite pn* mus jųjų kuiso. Mes siunčiame pi- 

ginu# uegu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursą* mainos kuMlam. Rašykite šiandien:

Ceahalis Bendras Lietuvių Bankas *■ 
ficatns: 32-34 Cross Str.. Butca. Ibu. jį
Bkynus: 366 W Browiway. S. Boalon. Man. *

I

—M

•«
-M

V

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

▼yr* tr Jamių Vaikio* pa<Jlrbt 
ant orderio alutal Ir ovcrkotal. Ih-i 
brauta*ūkti, raitattaiu modalių nuo 
930,00 Iki S4K00.

vyra ir Jasnv Vaikiau «>ia»> 
Motai ir orarkotai SIS IU Mbao.

Vyry Kalino* po *1.90 Ir aurtCiau. 
Valku Siutai po *&X*U ir au3*«au. 
Pirk *a*o ovcrkol* dabar prl«* 

rimui, kuomet kaino* pakjla
M** taippat turim* pils* «U« * 

akuti noMolu aiutų Ir oicrkotv Dta 
MM ir »*<M*u

7MU htm TimMa. Frock >Uu- 
iL 9IO.O9 ir a^x*f-i-

Atdara kM!<vi’’ta va ta ra Ifc V 
rai. SędLUasals it: e raUadaL Su
ba to ml* vu* diraa Nu 19 valanda*

H. UOliTMlM 
HH B. Bairtrd SL* CSdmro.—į

Į Dr. G. M. GLASER
f*r»Jatau<u* ** mui 

Olbuu 311* *u. Muecaui ML 
Kert.- 32 ru M.. llikapi, IU.

SUKCIJAIJUTAS F
Mol«ir<Uų, Vyriuij, lAlpsi ebro 

niU'j 1I<m.
OFISO VAULNOOS; Nuo 9 ryto
Iki 19. nuo 13 iki S po Pl*L nuo * 

iki * i ataudai vakar*.
Ko4<.Uuuita »»uu 9 Iki 3 l»u picų

Talafonaa Turit* *11

JOSEPH C. W0L0n I
-ietuvis Advokatas *

39 tK>. LA t»ALLK HiC.KKT
Oy**nUBo T*L HumboMt *1 

Vakarai* 1H1 W Xl-u4 Huam I
T*L Rockw*U <999

CHICAGO, ru.

I 
į 4
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J

7—i ie.M7Ū,«U* I

•**»»*****?* litus 3L 
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turx.nl


DRAUGAS

PRANEI IMA y

KOLONIJŲ
IS NORTH SIDE.

Atimu $11,560.

ljo-
Kviečia Iždininkas...

ŠIRDINGA ACTŲ!

Permažai ligonių slaugotojų.

4'

Kuopos Valdyba.

CICEEO, ILL.

REIKALAUJA

Iš T0WN or LAKE.

5411 W. G5tb Sirect

251

nuo
nuo 

a

departamentui

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

NEMAŽĖJA INFLUENZA; 
BET YRA VILTIES.

Iiciknlmgns moterys su viri 16* 
motų amžiaus dcl lengvini* fabri
ko darbo. Prityrimas iiaHic darbe ■ 
nereikalingos. Darbas pastovus. [ 
Fabrikas suimtom i* užsidaro unt' 
pH-l.

Neužmirškite visi ir visos.

APIPLĖŠTAS EALTUNININ- 
KAS.

Stuierkinia (!) 
nuvažiavo pašina
is Nmthivestern 
Savings bankos, 
nve. ir Division'

Continent&l, Can Co., Ine.

] CHICAGOJE. Į
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

4.1 nris 24 1

šeėtadienis, sausis 24 d., 
šv. Timotiejus, v. kank.

Sekmadienis, sausis 25 d., 
šv. Povilo ap. atsivertimas.

Pirmadienis, sausis 26 d., 
šv. Polikarpas, vysk. kank. •

—
Influcnzns siautimas Chira-1 

eok« hemnžčfrt. nežiūrint ’-’mnr 
au.ut prieš veikimo. veiku-i 
mo komisijonierius -ako. jog.: 
turliuL inflm-nzą il
gų imsiąs gulas. Bet tikrai I 
nieko to Uitus.

Per 24 valandas, pasihaigu- *r °*'*iur
Mas jautrio 22 J. vakare, pia- 
nešta apie naujus stisirgiimis 

_ 2.DS6 žmonės inl'litcuzn ir 
plaučių liga.

Tuo pai'in laikotarpiu 
infhtenzos mirė 3<> žmonės, 
pinučių ligos 43.

Sveikumo
daug vargo padaro trukumas 
ligonių rlnugotiijų. Daugeli- 
vrn atsitikimų, jog Šeimynose 
serga visi nariai. Tokiuose nn- 

jr- inuose būtinai reikalingo- 
slnugotojos. Jh*t šitų nėra už- 
tcktinni.

Sveikimu* <l««p:irtnnientns pn- 
siuntęs |M‘rs|s-*jiiuų ir gntve- 
karių kompanijai, katra prisi- 
dedą prie influvnzos platinimo. -'«nd Milling kompanijos gal- 
neapšildydama gatvekurių. |vi», vieno# lumkos direktorius

I

šilimui praneša visiems 
North Nidė.* lietuviams, kiul 
luite turingos Sąjungos lį-tos 
kuopos Imząrna bus nedėlioję 
25 <L -tm-io bažnytinėje sve
tainėje 1644 \Vahansia nve. 4 
vai. iki pietų.

laibai meldžiame atsilankyti 
į tų hazarų. nes musų kolonija 
našlaičių namui turi surinkti 
4.000.00 dolierių. Jei ku- guli 
kų nors paaukoti, togu atneša

Lietuvių tabduringoMOa 
Sujungus apyskaitų knygų 
l»cržiari*jinuui įvyks panedėlio 
vakare 26 saurio 1920 m. 7:30 
valanda juu* knn. T. Alhnvv- 
ėių 71“ W. lįt-tli str. Metinis 
-įtrinkimo išrinktieji Inm t«k 
slni įgaliotiniai meldžiami pri ] 
Imti.

• ■ •
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Krutanti
Paveikslai
iš Lietuvos

■ Buvęs suliunininkas 
l»ert Kn-zulsnvski aną dienų 

'su savo nutomohiliniu incehn- 
nikų Bruno 
automobiliu 
ti pinigus 
Trust and 
Miluaulob* 
gnt.

Ka.-ziibow-ki kuone visu- • (ų Imzitrą. 
savo siitnu|iytiis pinitjns — 

įMsicou* ic įmukus sui*utd uuslunuy uumu.i yru bu|i- 
liksiu tais pinigais nupirkti j«mi mums reikalingas, 

r pinučių I?’| l<'nk’*1 viešpatijos hondsų.
Važiuojam atgal namo su 

: pinigui- jttodn užpuolė plėši- 
• visus pinigus. 

•Ta« ivvko di<»no« metu nnt* - 
kampo Hid'ted ir Attslin gnt. 

Knszul»ow-ki policijai jm.-a- 
kojo, jog intiiriaums automo- 
hilitis juos vekes važiuojant 
nuo bankoo. Pasirodė, kad 
tuo autoinnliiliu buvo važiavo 
piktai biriai.

BLUMSON SUSEKTAS PIE
TINĖJ APRIKOJ.

—
žinoma, jis bus suareštuotas.

; Prrniai iš Chicagos nusukęs 
daug pinigų. palM-go Hennan 
J. Bluinson. Cliieagojc jis bu- 

. vo žinomas kaipo Star Cereal

Katalikų Vienybė* 2 ras sky
rius turės savo susirinkimą 
nedėlioj** l>nia valanda j>o pie
tų. sausio 25, šv. Antano pa
rap. svet. Kviečiame vistu na
riu- ir visas narės, visas kata
likiškas draugijas, kurios jau 
priguli prie Katalikų Vieny- 
Im> i<| prie Ftiloraeijos taipgi 
tas draugijas kurios <lar nė
ra prisirašiusio-. Su-irinkintns 
labai svarbus.

Kviečia Valdyba.

Gerbiamam muzikui p. 
.1, Pociui Atišro. Vartų Par. 
Chorui ir jo visiems nariams 
dalyvavusiems koncertų 18 d., 
sausio, š. n£

T TV T"

Choras.
j.-pmlžmi kom-crlo bu« ap

rašyt į vėlinu.

BUS RODOMI
S. JAMES SVETAINĖJ

t —•
A h I V* J A

ir r

hiedeiioj, Sausio 25, 1920
Pradžia 7:30 *«. vakare.

Pamaty site Lietuvos Valdl.^, „.’nivius.kariuomenę, ir daug kitų dalykų, rodis

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija

▼ v n- rsn i
kJ L*

Snusio 12 <L, 1920 iii., Lietu
vos laisvės Posluilns lamų ko
miteto buvo susi rinkimas. Po
sėdį atidarė p. A Dargi.*-. K uit. 
Ig. AIImvičins pinčiai aiškinu 
apie paskolų ir lsmų pardavi
nėjimų, kaip ir kokiu buriu pa
dalyti jį | lašėtam ngu.

Paskui buvo išrinkta kum. 
valdyba, kurion pntoko: pirm. 
—A. Stnlgitirica-. rašt.—J. Ma
rins, kasos k!olh*jns—p. A. 
Darėte. pngolhhtipkiĮ—kum Ig. 
Alhnvičius.

Daliar pradėtame dirbti mil
žinišką darbų. Visi gan gerai 
žinote npie Lietuvos Paskolų, 
todol kiekvėma- lietuvis ir lie- 
tavnitė turi pirkti tos pnricrin- 
bonų. šiandie tnu.-ų tėvynei pi
nigai už vis ųrikalingiauri.

Adolfas.

Vakaras su Programų
------------Rengiamas-------------

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

NEDĖLIOJ SAUSIO (JAN.) 25 D., 1920 M. 
Dievo Apveizdos Parapijos Svet.

Union ir lS-ta Gatve.
Pradžia 8 vai. vakare.

Imbdaringns Sąj. 1-mns kuo- 
pos metinis susirinkimas bus 
rytoj t. y. sausio 25 dieną 5-tą 
valandų vaknr,* Šv. Kryžiaus 
j m ru piji u ė je svetai nėję.

Visi nariai teiksitės laiku sn> 
sirinkti. taip-gi ėsalė širdingas 
meldžiami viri ti<*. kurio dirb
ote buvusiame husare, ypatin
gai draugijų atstovai.

Nepamirškite 5 tų valandų 
susi rinkimą*, bus pranešta 
svarbių dalykų.

------------------------ 'ir žydų švietimo sąjungos 
NUO IŠKRITUSIO REVOL prezidentus.

VERIO ŽUVO ŽMOGUS. | Aph-izdmna- Cliicagą, sa- 
----- konui, ji- pasiėmy* su savimi 

daug ėvelimų pinigų. Kalint- 
nm. jog jis nusukąs žmonėms 
ir įmokoms upie $300,000,

Jalo išnykus, tuojaus pulta
si ieškoti. Bet pasivėluota. 
Bluinson knžinkttr jau buvo 

bevalant iš jo ateidavę*.
Dabar pranešama, jog jis su- 

išovė ir M*ktas su savo šeimyna begy-i 
tiesiog Roi-|Vcnųs pietinėj Aprikoj. Suko-] 

tita. veikiai busiąs suareštao- 
’ s

suspėjo dar ta- ir parsiųstas Chlcagon. 
stovintį savo, ---------------------------

s”. Po to NUO GAZO MIRĖ MOTE-
RŪKĖ.

E

r
Aitliur Reich, 37 metų. 1726 
Burling gnt., valstijos gene-' 
'■Talin prokuroro J’ruiubtim Lv 
taria, valė sniegą nuo šaligal-j 

vin tie.ų savo tėvo namais. 734 
Willow gnt.

Jam sniegą
kiženiuus iškrito užlioduoln* 
revolveris, ateitrenkęs 
kulipka pataikė 
rli’o galvon.

Nelaimingasis 
atsiliepti į arti 
tėvų: ‘‘Esu pašauta 
staigu sudribo ir veikiai mirė, i
— 

AP8I8AUG0TI SU SPJAU- Jos 
DYMAIS.

Užvakar ('hieagoje xFuares- 
tuota apie 500 žmonių už spjnu 
dymų nnt šnligatvių.

Pirm kelių dienų sveikunio 
koniisijonierius Dr. Rola«rtson 
laivo konferavęs su policijos 
virfininku. Buvo nutarta pa
kelti kovo prieš spjaudvtojus. 

Spjaudymai ant šaligatvių 
Ir Šiaip viešoM' virtoj yni ne 
tik bjaurus daiktas. Ih*1 tas 
dar platina visokias ligas. 
Spjaudalai iždžiųstn ir vėjo iš
nešiojami su dulkėmis.

vyras su vaiku blogam 
stovyj.

Gatovič. jo moteris ir 
(jųdviejų 2 metų bernaitis nt- 
1 rasti užtroškę gazu mtmnose 
po nutn. 1219 No. Arteaian nve. 

Nelaiminga moteris jau mi
rusi ligoninėje. Vargini išlik

usius gyvas ir vyras <n vaiku.

ŠAUKIAMI PASITEISINTI 
KETURI POLICIJOS 

KAPITONAI.

Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARKO

Dr-stė Nekalto Prasidėjimo 
šv. Marijos Panos praneša na
rėms. kml parduotus serijų 
ikėtus sugrųžintų draugijos 

. usirinkimui nedėlioj sausio 
2’. 1920. pirma vnl. po pietų. 
Taip-gi nepamirškite atsilan
kyti į minėtos draugijos vaka
rei}, ta |Mitčia dienu. Pradžia 
(i vai. 
ridės 
piano 
liaus.

vakare, programas su- 
iš dekletimeijų dainų 

skantl*ėjinio ir taip to*

Kviečia Valdyba.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP IJOB.

Iš BRIDGEPORTO.
AU____ •

Iš Katalikų Vienybės 4 sky
riaus veikimo.

Nedėlioj, saurib 18 d. Kata
likų Virny1a’«s 4 skyriaus įvyko 
priošiHetinis susiritikimns. 
Šiame susirinkime buvo išrilik
ta vnldyba. kurion jmteko se
kančius ypatus: dvasiškas va
dovo*—kun. J. Srirska;-'. pinti, 

i —F. Vaičekauskas, pagelti.— P. 
iiritėnus, ižd —K. Mirkt liūnas, 
liti. rašt.—V. Pttrauskas. nuL 
rašt.—V. Balanda, iždo glols*- 
jai: A. Gilienė, J. Amlriusiu- 
nns. Koresisjndentas N Kulys.

Senąjai valHylmi tariame 
|r.»’iti už pnsi'la ritavimų praeitų 
metų, o naujai linkime šier*et 

. pasekmingai darbuotiem
Korespondentas

IŠ NORTH SIDE.

H
SERGA POLICIJOS KAPI 

TONAS.

Policijos viršininkns pn- 
šuukė |iari1eirinti keturis jk»H- 
cijos kapitonus. Tų kapitonų 
nuovadų j>oliemona’, kuomet 
ne-M-mii buvo atlikta genern-

Pnvojtngui plaučių liga ser- )ė niedžioklč pikta«birių. nesu- 
gn Smmncrdalc istlicijos nuo- areštavę nei vieno piktadario, 
vndns kapitoną* .Tames O'To- tarytum, tie dUtriktai butų 
ole. Siaugojatnas ftv. Juozą- liuosi nuo piktadarių, 
po ligoninėje. -------------------- •—

“Kapitonus einn 60 metus ir PIRKITE KARĖS TAUPY- 
jfoiicijoje tarnauju 35 metus. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
“-g—---------------- =-----------
U®* atM a. m. k ki

■■■■
KONCERTAS ir BALOUS

------------RHJCG1A-------------

...Visų Šventų Parapijos Choras
NEDĖLIOS VAKARE. SAUSIO 25 D.. 1920 M.

Bro. Strumilų Svet. (Kamp. 107th St. ir Indiana Ava.) 
5 Progose dztyraia ^raitilat&saai ttetm-ta bnnima, dalaucs Ir
anu lĮMuviii koraisnltorlg dalOM. bu ertbuimu aimnhoam*

U*trvaa

• ••

a 
D
R
i 
I■

Motet ų SųjHfigOš 3 kp. ren
gia nepaprastai gražų vakarų 
-u progrųnui ir šokiais sek imi- 
dienyj. sausio 25 <1. Pradžia 7 
vnl. vnkare. 'Pus vakaras bus 
nepaprastas tuomi, k.»d vaidi
nime dalyvaus viriams gerai 
žinomi pnai Balsiai, nes jie tų 
programų išpildys.

Tai-gi, vardan Trečios kuo- 
pos, kviečiu atsilankyti į tų 
tnip gražų vakarų- Taip-gi 
kviečiu kitų kolonijų sųjungie- 
tes, kad atvažiuotų ir paremtų 
mna.

Po programos bus šokiai, ues 
muzikų turime p Jakaičio. Kaa 
ntsilankys, nesigailės. B.

■ 
I

PRANEŠIMAS.

Liet. R.-K. Imbdaringos 
Sujungus Centro metinis gusi* 
rinkimą.- stribus nedėlioję, 
sausio 25 <L, 1920, 2 vai. po 
pietį). Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, prie U man ir 
13 to- gatvių, Chicagoje.

Vaidyba.

Lietuvių 'dorių drutigijit, 
po glolui šv. Cecilijos, sausio G 
d. laikė ausi rinkimų. Apsvar
sčius dr-jos r- įkalus p. A. Ru
gienius iiu-š**, kad draugija pa
imtų sau už rganų “Draugų.” 
I neši rims leistas iri balsus ir 
vieubalsiai nubalsuota paliūtį 
“Draugų” už organui išrink
tas komitetas iš pp. A. Rugi<«- 
nio ir J. K. Sloksnaičio, kuris 
surašys narine“ .taigų snrim- 
šys žymi didžiuma giedorių. 
norinčių turėti organų, tai 
draugijai Ims nauda, -nes or- 
gann> visus dr-jo.< sutarimus 
skelbs savo skiltyse.

Tat, broliai, sesutės, n o poli- 
kun nvuž-i-iišę Mr*T*‘***ff‘.* ••»<*.- 
mačio. Supraskime naudų.

Norintieji užaisakyti, gali 
kreipties j komitetų. A. Rugie
nių arba Į J. K. Sloksiutitį.

Komitetas.
*« »«■*«

PIRKITE

Paimkite šiam iuj a: Pietinį va* 
ŽiU'jantį kari} iki 63-čiai gntvri 
(63ixl & Auatin) karą iki Centrai 
aveniu*. paeikite du bh>kw< j pietų*.

-------------—.------------------
REIKALINGI LEIBERIAI.

Dcl foundres, darbas pašto 
vub. Atsišaukite

Link Beit Co.
39 ta ir Stcwart Avė.

LEIBERIAI
Reikalingi 25, |*astovus dar

bas. Atsišaukite:
23čia ir Racine Avė.

REIKALINGI.
Vyrai Taity vortMirti: n)«n> teama- 

tera tr pseroBU išbertai dirbti lutubrr 
darbai Krrl (MiKtavua Ir gama 

alau*. Ataikiukll* erlr Mnrotn Galvės 
variu U ratMalaoima yar4*a aur»wln- 
laažent.

laliaarit launlrcr 4 <m>|uui>
3431 So. I4n>v>ln Htrvrl. <1rlr«utu.

1 ""
t

KUrėta MOTKIll S.)JI SUOK 3 KUOPA.

niiiii<iiiiiiiiiimiiiiititi)i<iiniiiiiiiiicimmiiiiini!iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiniiiiiimm€
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Lietuvos Pašto Ženklus
Geriamam budo* pnmnnthno pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pnito 

ženklai (murkt*,) kurios yru atvežtos ii Lietuvos, knd amerikiečiai nu- 
nijiirkę gelėtų nusiųsti «niemfncni» netik dėl Inijkų. bet ir didrtmę «U- 

Į mq. pinigų virtoje.
Kiekvienai perkantis Lietuvos Puitu ženklų nemažiau knip ni 5 nuk- 

ainns (*1.25) gauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kurtu su 
Pašto ženklais, Iactuvcm Valdžia pakris gyvais pinigais. Pašto arba 
Iždinės stotyse.

PnAutžrnkliai yra kitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro nukaiuų). 
Parsiduoda pu 25 cc.iitya už auksinų.

Lietuvos Pažto ženklai panriduoa tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieni} dolierį markių nosiunčiaiiH*.

Reikalaukite virtiniuose Tautas Fondo akyriuoae arba pas centro aek- 
retortų,

’ a

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

’ 50 V YRŲ
Dcl fabriko dariu mokant nuo 

H.50 iki # 00 j tikiu, Darija i*- 
atovuo. Nėra hahnėa apie atleidi- 
nta. Ataifaukitc iaujatu.

8b«-nrii). Wilhams (’o. •
I16tn Btr. A 8trphcii«ou Avė.

Paimkite kurą No 4

uuinuiuia

• •

• •

..........—......................
32nd PI. tr Auburn A?e.

rengiamas
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___________ :__________________ l|
50 MERGAIČIŲ. <|

Dcl fabriko darbo: *16.00 į tau E 
vaite ntakinanlra; *20 iki *23 n nu S 
Blukiu dirbam.

Anicrican InouhUsl Wirc k 
Cable Co..'

n-.t «• oi-<— - tąęi

I

O

.MERGAITES
Dd l*uncb Presų 8wctlriuR Ma* 

^iny Stalinio Darbo
Boye Necdlr Co.

4343 Ramunraad Avė.
i

Dr-stes Šv. Onos Panų ir Moterių
■ ■ ■ ■ ■ ■■■■

w vi

BONUS
■VrtUnkvtl unt JHo prakilniu* vakarti.

Ūbom v. MCKU M GASSINKITES

mimmitiiiiimmiimimitiiii

Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c. Ypatai.
miu.Piimtnmmmnnstnnrm’rrtimnnmmttnntmmimnniimmijnnn 
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