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Estai Konferuoja su 
Bolševikais 

Rygoje susekta bolševikų 
suokalbiavimas 

BOLŠEVIKAI PAKLOJ? MAURETANIA PRALEIDO 
1,000 KAZOKŲ. BAISIĄ AUDRĄ. 

w ____ 

Su kazokais žuvęs ir jų* vadas, Ėuvo manoma, jog neatlaikys 
garlaivis. 

Londonas, gr, 26.—Iš Mask
v a pranešta, jog Staroniensk 
apylinkėse bolešvikai nugalėję 
gen. Mamontovo ir gen. tvino -
kovo armija. Paimta 15 anuo
tų, 1,000 arklių ir apie 300 vy-
rii . 

Pranešime be kitko pažymi
ma: 

ai/. 

ESTAI SU BOLŠEVIKAIS i RYGOJE SUAREŠTUOTA 

Užmušta daugiau tūkstan
čio kazokų, inėmus gen. (VI no-
kov." 

IŠRIŠO RUBEŽIŲ 
KLAUSIMA. 

LENINO AGENTAS. 

Yudeničui nėra vietos 
Estonijoje. 

Susekta suokalbiavimas prieš KUR PASIDĖS GEN. DENI 

Dorpatas, gr. 24 (Suvėlintu). 
—šiandie vakare čia oficijh-
liai atstovai pagaliaus patenki
nančiai išrišc Kstonijos rube-
žių ir mi'itarinės gvarantijos 
klausinius. 

Sakoma, jog šiandie vakare, 
matyt, a bi pusės patvirtins 
prel imi narės armistieijos su
tarimą. 

Y ra aišku, kad kaip vieni, 
taip kiti turėjo žymiai nusilei 

Ameriką. 

Ryga, gr. 24 (Suvėlinta).— 
Oia suareštuota vienas rusų ju
rininkas. Pas jį atrasta laiškų 
nuo Lenino ir kitu bolševiku 

KINO KARIUOMENĖ. 

Sakoma, ar tik nepereis 

Rumunijon. 

Geneva, gr. 26.—Gen. Doni-
vadų. Atrasta didelėj sumos k i n o kariuomenei Ukrainoje 
pinigų-ir brangiu akmenėlių, taip pablogėjo, jog atsimetant 

nuo bolševikų turi panešti di
delius nuostolius. 

Taip ėia pranešama iš Buka
rešto. Ir dar pažymima, kad 
jei bolševikai ir tolesniai ncal-

pažangiuos, tuomet 

Laiškai buvo adresuoti 
miems bolševiku agentams A 
menkoje. 
• Iš laiškų patiriama, jog rusi; 
bolševikai daro suokalbiavi-
mus prieš Ameriką. Tenai jie 

York, gr. 27. — r i a iš 
Anglijos atplaukė žinomas 
milžiniškas garlaivis Maureta-
nia su pusantro tūkstančio 
žmonių. Garlaivis visas apša
lęs ledais, su dideliais nuosto
liais ant denių. 

Cherbourgą gailai vis buvo 
apleidęs gruodži0 19. Nežiūrint 
baisios kelionės kuone per 7 
dienas perplaukė Atlantiką. 

Audra jį pagavo viduryj 
vandenvno. Baisiausios vilnys 
milžiną laivų mėtė kaip skie
dra. Viena vilnis buvo visą 
laivą užklojusi. 

Keliauninkai turėjo praleis
ti daug baimės, Nes buvo ma
noma, kad laivas neatlaikys 
vandenyno gaivalams ir turės 
Mibjrėti. 

Tečiaus atlaikė prieš audrą 
ir laimingai atplaukė paskir-
ton vieton. 

BUVO UŽDARYTAS MEK 
SIKOS RUBEŽIUS. 

Daug nukentėjo svaigalų my
lėtojai. 

— 

EI Paso, Tex., gr. 27. — Oia 
Suv. Valstijas nuo Meksikos 
atidalina upė Rio Grande. Vie
nam upės šone 8. Valstijų mie
stas EI Pase, kitam Meksikos 
miestas Juarez. Abudu miestu 
sujungiamu tarptautiniu tiltu. 

Šiandie EI Paso skaitosi 
"sausas" , bet Juarėze visuo
met galima gauti svaigalų. 
Juarezo saliunininkai ypač bu-
v0 pasitaisę Kalėdoms. Jie 
tikėjosi, kad daug žmonių tą 
dieną ateis iš EI Paso ir atneš 
gražaus jiems pelno. 

Bet Kalėdų dieną, kaipir ty
čiomis, EI Paso valdžia ėmė 
ir uždarė tiltą. Buvo leidžia
mi tik turintieji nuolatinius 
pasportus. 

Kiek tai iš to pakilo susi
krimtimo I r rugonių, kas ne
lengva nei apsakyti. 

M Nelaimingosios Rusijos 
BOLŠEVIKAI SUDEGINC 

PRAVOSLAVŲ ARKI
VYSKUPĄ. 

Denikinas uždraudė persekioti 
žydus. 

NEPAVYKO PARODAVI 
MAS RADIKALAMS. 

taip KITI Turėjo žymiai nusilei- no i . : r i d ė t i bolševikine kam- n i • i • • • • • 
' . , ., , lltni P H U U U ""įseviMiH Ktliii X) o n , | a n o kareiviams prisieis 

sii. Estams buvo svarbu nepa- ,,.,„;;« vm . ; ,.„„,:.„,*; <.di.w - i i • v, ,. ™ 
, ,v .. v , \^"K)<h AOU sugriauti sa l io pneglaudos ieškoti Rumuniio-

vesti bolševikams Narvos valdžią ir viską pavesti -pro- :., 

vesti bolševikams Narvos 
fronto, kuris, kai]) buvo sako
ma, bolševikams vra reikalin
gas s 

valdžią ir viską pavesti 
letarijatui. 

Netinkama socijalistų partija. t ra t egi aja i s žvilgsniais. 
Vis-gi tie nusileidimai nėra Laiškuose amerikoniškus! 

žinomi. 
Tik vienas daiktą.-

Jei bolševikai sutinka daryti buoti taip, kad vietoje dabar-
armistieiją, reiškia Estonijoj Įtinės Amerikoje socijalistų 
negali but vietos tokiam Ynde- j partijos įsteigti komunistų 

partiją, katra turėtų susijung-

ITĄLAI GRYŽTA ATGAL 
AMBRlKOft. 

a g e n t e rusų bolševikų vadai N e w Y o r k a f i , _ p o 
aiškus, rašo, jog agentai tun pasidar- r y ] n ( ) a r m i s t i e i j o s s u V ( ) k i o t i . 

BRAZILIJA KVIEČIASI VO 
KIEČIUS KOLIONIS-

TUS. 

Berlynas, gr. 27. — Brazili
jos vyriausybė per savo s:;em'-
rali konsulį. Olandijoje, ot'iei-
jaliai rrikniajfja H00 vokiečių 
kolionistn žemdirbio. Noriu-

4. 4. 

tiems pasiūloma apmokėti ke
lione. 

Policija visus išvaikė. 

Paryžius, gr. 2 o \ — Generolo 
Denikino armijos šiandie pa
žangi uoja abiem sparnais, kuo
met "atsimetė iš Kijevo ir Char
kovo, anot depešų, kokias čia 
gavo Kolčako valdžios atsto
vas Maklakov. 

Sulig žinių, gen. Denikino 
armijos turi apie 350,000 karei-

frontan vos tik vieną penktąją] 
dalį sav0 kareivių. 

Tas taigi ir neleidžia vadui 
visuose frontuose vienu žygiu 
pasivaryti pirmyn arba atsilai
kyti prieš atakas. 

Kita priežastis—tai didi sun
kenybė sudaryti reikalingas 
stiprias atsargas. 

Pagaliaus dar viena priežas
tis—tai bolševikams gyvuo
jantis parankumas kilnoti savo 
kareivius iš vienų frontų į ki
tus. 

Pietinėj Rusijoj karės vedi
mas neturi reikšmės j armijų 
atsimetimus ar pirmyn pasi-vių. Butų galima turėti dau

giau 300,000 kareivių, jei ne-'varymus. Tai yra tik paprasti 
truktų reikalingo išrengimo. 'manebrai, neturintieji nieko 

Tas pat atstovas (jis čia [ bendra su tikruoju veikimu. 
įkaito*! ambasadorius) Makla 
kov gavo žinių apie neapsako
mas baisenybes, kokias afTiko 
bolševikai paėmę 
Charkovą. 

Užtaria žydus. 
Gen. Denikino armijos kau-

Kijevą ir jasi begalo ilgu ir plačiuoju 
frontu. Pavartojama skaitlin-

Pranešama, bolševikai nuga- £ a raitarija 
labinę Kijevo pravoslavų arki
vyskupą. Tą žmogų gyvą sude-

Be kovos frontuose rusų va 
dui prisieina žiūrėti, kas vei-

ničui ir kitiems. Tolesniai ru
sai negalės atlikinėti jokio vei
kimo prieš bolševikus iš Esto-
nijos. 

PASAULIS TOLINASI NUO 
DIEVO. 

TAIP SAKO ŠVENTASIS 
TĖVAS. 

ti su tarptautine komunistų 
partija. 

Sako, šiandie Amerikos soci
jalistų partija žymiai sutrupė
jusi. Nuo jos atsimetę visi pa
žangieji. Taigi iš tų nuotrupų 
ir galima sutverti komunistų 
partiją.' 

ja keli šimtai italų apleido S. 
Valstijas. Iškeliavo jie savo tė- | 
vvnėn. 

Daba r iš jų daugelis garlai 
vi u Patrie ir vėl sugryžo Anie 
rikon. 

PRIVERČIAMOS SIŲTI 
APATINIUS RŪBUS. 

i nia . 
Pagaliaus, Į komunistus pri

imti industrijalistus, kaires
niuosius soeijalistų darbo par
tijos narius ir kitus. 

Bet pirm v i sako reikia, sako, 
įsteigti socijalistų propagan
dos sąjungą. Nes be to nebu-

- šiandie s n ^ taip pasekmingas darbo 

Copenhagen, gr. 27. 7- Do-
jno kazokų atamanas Kusi joje 

Jie sako, jog Ameriką buvo1 paskelbė, kad kazokų užimtuo-
apleidę del pragyvenimo pa- ' s c ' aP s k r i <* i u 0 f r ! t i moterys pri-
brangimo. Bet Italijoje atradę j verstinai siutų apatinius ru-
aršesnes sąlygas. Tad verčiau j h u s kareiviams. Moterims 
gryžti atgal, kol dar yra caU- Į audeklas bus pristatomas. * 

Rayina gelbėti nukentėjusius 
nuo karės. 

KALĖDOMIS GERESNĖ 
DUONA AUSTRAMS. 

VOKIEČIŲ OFICIERAI NO 
RI MONARCHIJOS. 

Vienna, gr. 26.—Sulig Aus
trijos vyriausybės leidimo, Ka
lėdomis visoj Austrijoj leista 
kiekvienam žmogui gauti po, , . . . . , . , . . , J reiškiami troškimai sugrazi kepalėli kiek geralesnes duo- L y - , . . . , , .. , v v. v v okietnai monarcniia. 

Rymas, gi 
Kristaus Užgimimo švente pa-j vedimas. 
sveikinti Šventa ii Tėvą Bene-
diktą XV susirinko visi Ryme j L i e P i a P n e i t l P n e k a r e i v l U . nos, b e žymaus nuošimčio vi-
esantieji kardinolai, patrijar- Toliaus "laiškuose agentams h ' ^ i ų priemaišų 
1 • 1 •„,. i,„«„; ; 1 ;+; 1 A • • -*.- *. • Šiaip kasdien dalinama pa
kai, arkivvskupai ir kiti. patariama ineiti tarpan amen- r , . f -t + 1- » ii««i„ iv'rti««;;«u 1 «xi 1 : - • i • - 1 prasta duona beveik netinka-Sventos Kardinolu Kolegijos, koniakų kareivių ir Jurininku r , • . 
i i 1 J; . i« A'.,.,,,f,ai; • J i- • A • ma valgvti. rėčiaus išbadėję 
dekanas, kardinolas Vanutelli,• ir pasistengti jų tarpe orgam-j 

Berlynas, gr. 24. — Aną die
ną čia turėjo skaitlingą susi 
rinkimą vokiečių armijos ir 
karės laivyno oficierai. Pa
darė rezoliuciją, kurioje iš-

nti 
okietijai monarchiją, 

New York, gr. 27. — Kalėdų 
dieną vietos radikalai be poli
cijos leidimo surengė paroda-
vimą čia gatvėmis su tikslu už
protestuoti, kam. kalėjimuose 
laikomi politikiniai prasižen
gėliai, kam jų sėbrai depor
tuojami. 

Kuomet susidarę būriai pra
dėjo maršuoti, tuojdus polici
ja pastojo kelią ir įsakė išsis
kirstyti. Daugelis nepaklausė, 
fimė grūmoti policijai. 

Todėl tie paragavo lazdų ir 
išbėgiojo. 

Pasakojama, jog apie 20 
žmonių sužeista. Suareštuota 
viena radikalė, katra smar
kiausia kovojo prieš policiją. 

J n ę . Tečiaus šitai žiniai trak-Iriasi užpakaliuose frontų. Rei-
sta ofieijalio patvirtinimo. jkia gyventojus patenkinti, už-

Gen. Denikin apleisdamas l i k r i n t i J i e m s I a i s v * 
Charkovą panešė didelius nuo- ^ kaip ilgai gen. Denikino 
stolius. Tečiaus visgi suspėta armijos bus jam ištikimos, taip 
apsaugoti karės medžiaga, tarp, '%ai ii* kovos prieš bolševikus 

jokios atodairos, kol šitie ne 
įmt* iįiriiškinfi. 

Vietos atstovas Maklakov 
Atsimetimo priežastys. 

Generolo Denikino atstovai 
čia perspėja pasaulį, idant-vi
sokios žinios apie armijų atsi
metimą butu sutinkamos su at-

kitko ir Amerikos Raudonojoj 
Krvžiaus sandelis. 

• 

sargą. Sako, tuose žygiuose ne
sama jokio nuopolio. 

AIRIJĄ PAVADINA "RO 
JUM". 

skelbia, jog gen. Denikinas pa
skelbęs naują įsakymą karei
viams ir gyventojams su per
spėjimu, kad vieni ir kiti ne
persekiotų ir neužpuldinėtų 
žydų. 

Visokie skriaudėjai žydų, 
Svarbiausia atsimetimo prie-j anot gen. Denikino parėdymo, 

žastis, sako, tai stoka amunici- kuoaštriausia bus baudžiami. 
I v . 

jos ir trukumas reikalingo iš- Iš kitų versmių tečiau čia 
rengimo kareiviams. Gcn.Deni- sužinoma, kad kuomet jo ka-
kinas vienu kartu galįs pilnai rei via i turėjo užėmę Kijevą, 
išrengti ir pastatyti mūšių apie 6,000 žydų pragaišinta. 

SMARKIAI BAUDŽIAMI 
UNGARIJOS BOL

ŠEVIKAI. 

visu susirinkusių vardu pasakė zuoti nors kuomažiausias ko- žmonės džiaugiasi bile kokios 
, 1 • |gavę . 

Nuo valgymo duonos daug 
trumpą kalbą. Palinkėjo Šven- munistų kuopeles. N< 
tąjam Tėvui kuoilgiausių metų žvgis, sako, vra didžiai svar-
laimingai valdyti Bažnyčią. bus. ' \kmon^. s e r - a ' P a k>^ l a v l s o k l o s 

šventasis Tėvas atsakyda-l Bet daugiau svarbus daiktas j e p u - l o s ' m 
niiis pažymėjo, jog pasaulyj tai tas, sakoma laiške, kad j -

Tarp kitko rezoliucijoje pa
sakyta: 

' 'Gal ne mes, bet mūsų anu-

New York, gr. 27. — Iš Eu
ropos parvyko žinomas publi
cistas S. S. McClure. Jam teko 
aplankyti Airiją. 

J is tvirtina, jog Airija šian
die yra tikras rojus. Oerbuvis 
klestėja ir gyventojai pildo vy
riausybes įsakymus. Žmonės 
dailiai apsitaisę ir turi gerus 
pagyvenimus. Turi jie ir pini

kai jausi s laimingi išnauj0 pa- gų bankose. Sako, tik užrube-i 
matę plastantį - padangėmis Ainiai laikraščiai daug netie-
Prusijos erelį". 'sos prirašą apie Airiją. 

todėl nėra reikalingos taikos, šiandie jau gyvuojančias Ame-
nes daugelis žmonių atšąla t i- rikoje komunistų kuopas kuo-
kėjime, tolinasi nuo Dievo. Ir 
jei taip ir toliaus seks, nieko 
gera nebus galima sulaukti pa
saulyj. Nes Dievas yra visų pa
laimų Šaltinis. Bet pažinojimo 
Dievo negali but tvarkos že- \ koje platforma turi but ta: 
mėje. 

šventasis Tėvas paragino 
krikščioniškąjį „ pasaulį nešti 
reikalingą pagelbą nukentėju
siems žmonėms, ypač badau-

stipriausiai palaikyti, neduoti 
skaldyties proletarijatui. 

Generalė platforma. 

Komunistų partijos Ameri-

1. Šalin senatas ir kongreso 
butas. 

2. Šalin kapitalistai dirbtu
vėse. Tegu gyvuoja darbinin
kų patvarkymas visose dirb-

jantiems vaikams kaikuriosej tuvėse. 
SaYyse. 3. Šalin spekuliatoriai. Visos 

— maisto ir prekių organizacijos 
PIRKITE KARĖS TAUPY- tepasilieka darbininkų ranko-
MO ŽENKLELIUS VV.S.S.). se. > 

Pagaliaus visur i r visuomet 
reikia skleisti idėją, kad dar
bininkai pagrobtų visas ekono
minės administracijos mašine
rijas ir kt. 

Pasistengti į skutus sumalti 
Amerikos Darbo Federaciją. 

Svarbus dokumentas. 

Didžiai svarbus bolševikiški 
dokumentai tie laiškai. Rašyti 
rusiškai. Nuorašai pashjsti A-
merikon. 

Nėra abejonės, kad S. V. vy
riausybė pasistengs tuos Leni
no agentus išgaudyti ir juos 
pasiųsti Rusijon. Tegu jie čia 
rusų proletarijatui darbuojasi. 

VYRIAUSYBĖ SUGRĄŽINS | Praeitą pavasarį prezidentas 
GELEŽINKELIUS Wilsonas buvo pasiųlęs kon- | d y ^ e Š i m o n i ų 

Budapeštas, gr. 26.—Dauge
lis buvusių Ungarijos bolševi
kų vadų teismo nubausta mir
timi ir tuojaus nugalabinta. 
Daugelis uždaryta į kalėjimus 
ilgiems metams. Kaip kituo
met bolševikai be pasigailėji
mo čia kankino ir žudė žmo
nes, taip šiandie pasielgiama 
ir su jais. 

Pats vyriausi as bol ševi k Ų 
vadas Belą Kun pasislėpė Aus
trijoje. Bet buvęs jų premje
ras Al. Garbai pasmerktas mi-
riop. J is atrastas kaltas nužu-

GAUSI ROCKEFELLERIO 
DOVANA. 

Davė^ 100 milijonų dol. viešo^ 
šioms įstaigoms. 

KOMPANIJOMS. 

Tuo tikslu prezidentas paskel 
bė proklemaciją. 

Washington, gr. 26.—Prezi
dentas Wilsonas paskelbė pro
klemaciją geležinkelių reikale. 
Proklemacijoje pažymima, jog 
vyriausybė geležinkelius kom
panijoms pilnai sugrąžins ko-
v 0 1 d. 

Sulig prezidento įsakymo, 
geležinkeliai kompanijoms at
gal pavedami tuojaus po sau
sio 1 dienos. Bet užtruks pora 
mėnesių, kol kompanijos iž-
naujo susitvarkys. I r tu 0 lai
kotarpiu vyriausybė vis dar 
turės dalinę kontrole. 

gresui geležinkelius sugrąžin 
ti ligi sausio 1 d. 

Ir kongresas vos tik pastaro-
'mis dienomis pasitarė apie tą 
klausimą. Tečiaus nieko galu
tina nenutarta. Nes senatas 
sprendžia vienaip, gi žemesny
sis butas kitaip. Statomi viso
kie keblumai. 

Tad prezidentui ir prisiėjo 
tarti savo žodį. Nes tas reika
linga visuomenės gerovei. Vy
riausybė kontroliuodama gele
žinkelius panešė didelius nuo
stolius. 

Tuo bus labai nepatenkinti 
geležinkeliečiai. Nes jie norė
jo, kad vyriausybė nepaleistų 
iš savo rankų geležinkelių. 

Mirtimi nubausta ir kiti ko
munistai, tarp kurių yra laik
raštininku ir net advokatu. 

DUOSNI AUSTRALIJOS VY
RIAUSYBĖ. 

Sidney, gr. 27. — Australijos 
vvriausvbė kalėdinių dovanu 
paskvrė kareiviu našlėms ir 
vaikams. Kiekvienai našiei 
duota po $4, gi vaikams p 0 f L 

KERENSKII VIENNOJE. 

Londonas, gr. 27. — Iš Aus 
trijos sostinės Viennos prane
šama, jog tenai atkeliavęs ži
nomas buvęs rusų premjeras 
Kerenskį i. 

New York, gr. 26.—Žinomas 
Amerikos piniguočius John~D. 
Rockefellef paskyrė 100 milijo
nų dolierių viešosioms kituo-
met savo įsteigtoms įstaigoms. 

Pusė tų milijonų paskirta 
švietimo tarybai, kokią jis 
pats yra Įsteigęs. Nuo to kapi
talo nuošimčiais bus gausiau 
apmokami mokytojai. 

Kiti 50 milijonų dol. indeda-
ma Rockefellerio fundacijos 
fondan—* 'praplatinti žmonijai 
gerbūvį visam pasaulyj. ' ' 

Ligšiol viešiems reikalam* 
tas piniguočius išaukojo arti 
pusę milijardo dolierių, ty. 
daugiau, kaip miręs piniguo
čius Carnegie. 

Didžiai gaila, kad tų pinigų 
nei mažiausia dalis netenka 
darbininkams, kuriuos, rodos, 
milijonieriai turėtų atsiminti. 

LENKAI PIRKO KAREI
VIAMS UNIFORMŲ 

Londonas, gr. 27. — Lenkų 
vyriausybė nuo Olandijos vy
riausybės nupirko 150,000 se 
nų olandų kareivių uniformų. 
Tas uniformas Olandija laikė 
atsargoje. 
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TVTŲ KATALIKŲ DIEITRASTIS 

"ORAUQAS" 
Utk kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
IpAGOJ LR UŽSIENYJE: 

Ifcf etams $6.00 
Pusei Metų 3.50 

V. VALST. 
Metama $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumera ta mokasi iškalno. Lai-
s skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
o Naujų Metų. Norint permainyti 
resą visada reikia prisiųsti ir Benas 
resas. Pinigai geriausia siųsti išper-

t krasoje a r exprese "Money Or-
a rba {dedant pinigus į regis-

otą. laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
100 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas MeKinley 6114 

ibdarybės Garbes 
Nariai. 

Kuopų ir centro iždininku 
osėdis 2 gruodžio sutarė 1920 
aetais išleisti gražią knygute 
u vardaig visų Labdaringo-
ios Sąjungos garbės nariu, 
ūkavusieji 200 dolieriu arba 

augiau bus paminėti ne vien 
a rdu ir pavarde, bet dar turės 
vo portretą knygutėje, ats-

>auzdintoj Sąjungos lėšomis. 
£as yra aukavęs 100 dolieriu, 
as tąip-gi galės patalpinti sa
ro portretą, bet turės atsiusti 
avo fotografiją ir pridėti de-
imtį dolieriu lėšoms. Je i kas 
a r nėra Įmokėjęs pilno šim-

o, t am portreto įdėjimas prie 
fotografijos atsiimt nuo atseis 
25 doUeriai, kurie nesiskaitys 

garbės nario mokesti. Portre-
0 dėjimas yra liuosos valios 
laibas. Kas prisius fotografi-
ą ir lėšas, tas turės portretą. 

Bankininkai , pirkliai ir 
ranionijos įstaigų vedėjai >a-
o apgarsinimų negalės tal-
iiiti toje knygutėje, nes ap

garsinimai sugadina knygelė-
gražumą. Bet visi minėtų įs
taigų savininkai ir vedėjai, jei 
j ie patys, arba jų moterys, y-
ra garbės nariais Labdaringo
je Sąjungoje. gali prisiųsti 
Centro Iždininkui savo adre
sus ir tie adresai su jų pramo
nės vardo pažymėjimu bus at
spausti knygutėje. 

Cnygutė jau pradėta rengti. 
išeis nedaug vėliaus už me

tinę Labdaringosios Sąjungos 
apyskaitą. 

Tos knygutės išvaizda galės 
papuošt i kiekvienų namų vieš-
kambario stalą. Ypatingai ji 
Svies paėių (Jarbės narių gy
venimuose, (iarbės nariai po 
vieną jo< egzempliorių gaus 
dovanai. 

Kaikur ios kuopos jau apsė
mė praplat int i po 400 tų kny
gučių. Kitos pasidarbuos dar 
daugiau. Nauda bus našlai
čiams. 

Šv. Kazimiero Sese
rys ir Lietuvybe. 
Nesenai Chicagoje buv 0 su

judo katal ikų priešai užsipul
dinėti ant seserų Nazaretiečių 
mokinančių vaikus lietuvių 
parapijų mokyklose. Toms se
serims neteisingai uzmėtinėta 
lietuvybės stoka. 

Seserims Kazimierietėms nei 
akliausia> priešas negali pri-

Įmėtinėti lietuvybės stokos, 
[kaip negalima vidudienyje sa-
[kyti, kad tai naktis . Bet ir 

trys Kazimierietės negali 
Į - aKti keno nors neužkabintos. 

ts primėtinėjaiiia ameri-

kiškumo stoka, neužtektinas 
mokėjimas angliškai. 

Visuomenei nerupi kokią 
nors įstaigą, sakysim Kazi-
mierieeių Kongregaciją, gi r t i 
a rba kalt int i , bet rupi žinoti 
t ikruosius faktus apie ją. 

Anglų kalbos mokėjimu se
serys Kazimierietės skiriasi 
į dvi rusi . Vienos kuopuokiau-
siai moka angliškai kalbėti ir 
rašyt i . P r ie tos rųšies priklau
so viso s mokintojos ir nemo-
kintojos jaunosios eia gimu
sios kandidatės bei naujukės. 
Kada jos pabaigs savo Akade-
miją, padarys įžadus, t ada ir 
jos taps mokintojomis. 

Galima tikėtis, kad angšėiau 
a r vėliau kaikurie žmonės, su
kreipę visą savo domą į šitą 
seserų rųšįv ims kal t int i už 
perdaug didėlį amerikiškumą. 
Mes toli esame nuo to, nes vi
sos parapijos reikalauja, kad 
jų mokykloms valstija pripa
žintų teises 4ygiag viešų mo
kyklų teisėms. Tų teisių vals
tija nepripaž-įs, kol galės mo
kintojoms prikišti nors šešėlį, 
tamsinantį anglų kalbos mo
kėjimą. Žinant ką reiškia an
glų kalba Amerikos mokyklo
se, reikia tik džiaugtis, kad 
Seserys Kazimierietė s \ą kalbą 
moka. 

Bet negirdami jas už išpil
dymą šitos priedermės ir be
norėdami jas apginti nuo daro
mo joms užmetimo, buk neuž
tekti na i v ra amerikietės, mes 
vis-gi tur ime pripažinti , kad 
visos tos seserys taip-gi be 
mažiausių klaidų kalba ir ra
šo lietuviškai. Neslepiame, 
kad yra viena jauna naujuke, 
kuri dar silpnai kalba lietu-
viškai, bet ji kaskart labiau 
mųs kalbos pramoksta. Kol ji 
padarys įžadus ir taps mo
kintoja, j i ta ip pat puikiai 
kalbės lietuviškai, kaip kalba 
senesnėj už ją Ameri
koje gimusios Kazimie
rietės, kurio:* i vienuolyną įs
tojo sunkiai temokėdanios iš
reikšti savo mintis lietuviškai. 

Jos išmoktų gražiai lietu
viškai, nors ir nesirūpintų 
tuomi: kasdienės meditacijos, 
dvasios skaitymai, rekreacijų 
pašnekos, pietų ir vakarienės 
skaitymai, maldos, savaitinės 
konferencijos ir pamokslai, 
mėnesinės ir metinės rekolek
cijos, t rumpai sakant visas 
bendras vienuolyno gyvenimas 
eina lietuviškai. 

Vienuolyne yra antroji se
serų rųšis, susidedanti iš gi
musių Lietuvoje. Jos neišmo
ko anglų kalbos gyvendamos 
įvairiuose Amerikos miestuose, 
neišmoko tos kalbos nei vie
nuolyne. Del to kalbos nemo
kėjimo a. a. kun. S tas iukynas 
niekuomet nekviesdavo augštų 
Bažnyčios a.-menų vesti sese-
rų įžadų apeigas. Žinoma, 
gražu butų, jei nors kada tuos 
įžadus priimtų mųs vienuoly
ne pats Arkivyskupas, bet ne
verta daryt i seserims užmeti
mą iš to, kad jos įžadus daro 
p r i e papras to kunigo, arba kad 
angliškiems ceremonijalo 
klausimams atsako lietuviškai. 
Nuo to nei bažnyčiai , nei' A-
merikai, nei Lietuvai nesidaro 
nei mažiausio nuostolio. 

Sunkesnį užmetimą teko 
girdėti , kad Kazimierietės pe
reitą vasarą darydamos baza-
Tą Lietuvos vėliavą pakėlė 
augščiau negu Amerikos. Už 
tą kaikurie jas pavadino net 
bolševikėmis, nors bolševikai 
nei Amerikos nei Lietuvos vė
liavų nerodo visai. Didysis se
serų nusikalt imas įvyko tik 
dėlto, kad didelės amerikinės 
vėliavos, leuri turėjo užimti 
augšeiausią vietą, kotas, nulū
žo. Tada liko tik dvi mažosios 
vėliavos Amerikos ir Lietuvos. 
J iedvi nebuvo augščiau viena 

POPEŽIUS. 
(Tąsa.) 

Angelai yra po Kris taus valdžia. Je i ant Mar
so arba kitų planetų y r a protingų asmenų su 
kūnais, tai Kris tus ir ant jų tur i valdžią, o 
popežius netur i . 

Kaip Amerikos prezidentai y r a Jurg io Wa-
shingtono įpėdiniai, ta ip popežiai y r a Šv. Pet
ro įpėdiniai, nes popežiai vienas po ki tam už
stojo į Šv. Pe t r Q pėdas, kada pranokėja s nu
mirė. 

Lotynų kalba y ra oficijalė Katal ikų Bažny
čioje. Lotynų kalboje popežių vadiname Vica-
rius Christi, suecessor Petr i , t. y. Kris taus vie
tininkas, Pe t ro įpėdinis. 

3. Popežius i r tur ta i . 

Kris tus mokindamas žmones dorybės pada
rė skir tumą t a rp įsakymų priverstinų visiems 
žmonėms i r t a rp patarmių, kurias kvietė pildy
ti kaikuriuos ypat ingai pašauktuosius. Tas aiš
kiai matyt ant Kris taus mokslo apie moterys
tę. V. Jėzus ir pats skaistybę užlaikė nuo užgi
mimo iki mirties ir kitus kvietė daryt i taip pat 
(Mat. 19, 12). Bet ten pat pridėjo: " K a s gali 
suprasti tegu s u p r a n t a / Tie žodžiai reiškia, 
kati amžinoji skaistybė nėra priverstina vi
siems žmonėms. Todėl Kris tus atsilankė į ves
tuves Galilėjos Kanoje ir ten net stebuklą pa
darė. 

Kaip amžinoji skaistybė yra patarmė pa
šauktiesiems, 0 ne priedermė visiems, taip ly
giai ir visiškas netur tas . Kris tus pats pašaukė 

mokslininkų kuopas, kad iš tų archyvų tyri
nėtų savo tautos praeitį. 

Trečia, didžiausia, popežiaus namų dalis yra 
muzejus, užimantis didelę daugybę kambarių. 
Tie kambariai y ra pilni brangių stovylų ir 
paveikslų. N e popežius tais daigtais naudojasi, 
o v i s 0 pasaulio ar t is tai suvažiuoja mokintis 
dailos iš tų geriausių pasaulyje pavyzdžių. 

Iš žemės iškastieji, iš griuvėsių surankiotie
ji , kar ta is už didelius pinigus pirkt i senovės 
parašai , kurie liudija didžius praeities dar
bus, y ra tvarkingai ir visiems prieinamai sudė
ti Vatikano muzejuje. Nėra dienos, kad kele
tas ar keliolika mokslininkų nedarytų nuorašus 
nuo tų senovės liekanų, esančių Vatikano mu
zejuje. 

Ketvi r ta popežiaus namų dal i s yra kelios 
koplyčios. Didžiausioji vadinasi Sikstina. Jo
je būva popežių rinkimai, kardinolų paaukš
tinimai, vyskupų paskyrimo apgarsinimai ir 
kitos augšėiausios iškilmės. Kitoje mažytėje 
koplytėlėjo pats popežius kasdien laiko Mišias. 
Dar kitose koplyčiose Mišių klauso įvairus 
žmonės, gyvenantieji popežiaus namuose: mu-
zejų sargai, bibliotekos prižiūrėtojai, spaus
tuvininkai, kareiviai saugojantieji visą įstaigą 
ir t. t. 

Penktoji popežiaus namų dalis yra pats Šv. 
Tėvo gyvenimas. J i s susideda iš trijų mažų' 
kambarėlių, kuriuose pats popežius dirba, val
go ir miega ir iš keleto diktokų labai gražių 
salių, kurios e priimami svečiai šiaip žmonės, 
karaliai. 

Šeštoji dalis yra daugybė visokių raštinių, 
kur atliekami visos Bažnyčios valdymo reika-

# -v 
nonų*. 

W 

Pamištos minėtąjį jaunikait į , kad neturto pa-jiai. Ne visos raštinės sutelpa popežiaus na-
tarmę pildytų. Jaunikai t i s savo pašaukimą pa
naikino, dėlto Kris tus nuliūdo ir skaudų tie
sos žodį pasakė. Tas j žodis nereiškia, kad visi 
turėtų atsižadėti turuų. Marija su Morta ir jų 
dviejų brolis Lozorius buv 0 turt ingi ir neatsi
žadėjo savo turtų, o bet-gi Kr is tus jų nepapei-

(OFICIJALĖS ŽINIOS.) 

(Pranešimas iš Washingtono) . 

(Tąsa) . 

Protestas. 

muose. Daugelis raštinių turi savo namus ki tur 
mieste. 

Septintoji dalis yra spaustuvė. Pasaulyje yra 
daug įvairių kalbų. Vienos vartoja lotynų rai
des su įvairiais pridečkais, kitos turi visai 
savotiškus ženklus. Katalikai yra visose ša

kė. J i s dar pasakė, kad Marija geriausią dalį (lyse. J ie vartoja visas pasaulio kalbas. Prie tų 
apsirinko, kuomet ji savo turtinguose namuo-ltaip didelių ir įvairių reikalų pri taikinta yra 
se Jėzaus pamokinimų klausė (LIK*. 10, 42). Vatikano spaustuvė. 
Tas žmogus, ku r i 0 namuose buvo Paskutinė; Aštuntoji dalis apima gyveninius žmonių, 
Vakarienė* taip-gi buvo turt ingas, o bet-gi jis I dirbančių Vatikane. Artymiausias ftv. Tėvo pa
buvo Jėzaus mylimas asmuo. Iš didžturčių ku-|gelbininkas, jo sekretorius kardinolas P. (las-
nigaikščių Juozapo Arimatėjiečio bei Nikode-iparri gyvena ten pat. Tenai t a i p g i gyvena ir 
ino Kris tus priėmė paskutinį patarnavimą. įdaugelis žemesnių valdininkų. J iems visiems 

Dar ir trečią patarmę davė Kris tus kaiku- reikia vietos, 
riems: atsižadėti savo giminių, nesirūpinti nei' Devintoji dalis yra mozaikų dirbtuvė. Jo -
tėvo palaidojimui (Mat. 8, 22) " K i t a s jo moki-ije daromi puikus paveikslai ne dažais ant au-
nys tarė jam: Viešpatie leisk ma eiti pirma irjdeklo, o įvairios spalvos akmenėliais ant kieto 
palaidoti mano tėvą. Bet Jėzus tarė j am: eik dugno. Ta dirbtuvė yra geriausia visame pa-
paskui mane ir pal ik numirėliams laidoti savoįsaulyje. griežčiausi protestą prieš len 
numirėlius (Mat. S, 21. 22). Kas nenori pri-j Dešimtoj i dalis yra astronomijos obsejva- |kų veržimąsi į. Lietuvoj žemę, 
pažinti, kad Kristus darė skirtumą tarp patar-jtorija. Joje mokslininkai dienomis, bet (lau
mių pildytinų pašauktiems ir ta rp įsakymų giausiai naktimis per žiūronus veizi i žvaigž-

4 DIDELĖS KALĖDŲ DOVANOS 
DUODAMOS SU KIEKVIENA 

FEOERAL ELECTRIC WASHER 
PERKANT š | MĖNESI. 

MoK •••> i Duba r 

Tik $5.00 
it II t >lr»šiilOJ* 

Keturios dovanos 
nekainuoti ne vie
no fento 

KAIPp sperijalis pafūulijiinas per šventes nuo dabar 
iki gruo'džio 31 mes duosime DYKAI su kiekviena Fe-
deral Electric Washer gražia Elektrikine lampa Elec
tric Toaster Electric Percolator ir Elektros Prosą. Tik 
reikia įmokėti $5 and Plaunamos Mašinos kad visus 
tuos dalykus gauti o jie bus atgabenti jums tiesiai j na
mus. Arba mes galime jums duoti Grindine Lampa už 
£29.30 vietoj šitų keturių dalykus kuriuos mes išvardi
name. Likusius užmokėsite [ p e n k i o l i k a mėnesių. 

šitos progos. Telefonuokite Kandolph 
ir gaukite pilnas žinąs arba atsiianky-

Nepraleiskite 
1280 Local | 3 
kitę į bent viena iš 

€ommonwea?ihi) Edisors liLes-iruc Siaops -

.r.iia*!;.:. :•:.:::::: •.V.,"M;r.:i:::v.:t!x< ;&<•+: 
HcJimkin Adv̂ rCistiisr Comp2n7. Chlcaco 

Lietuvos Neprigulmybe. 

priverstinų visiems, tas iš Evangelijos išskaito des ir kitus dangaus kūnus. Daug išradimų pa 
nedorą dalyką, būtent, kad vaikams nevalia 
dalyvauti tėvų palaidojime. 

Lygiai tokia pat klaida yra kilusi iš to paties 
nesupratimo, jei kas sako, buk moterystė yra 
nedoru, buk visi turtuoliai y ra nedori. 

V. Jeaug neišdavė popežiams ypatingų įsa-

stiunėjusių pirmyn astronomijos mokslą įvy
ko toje observatorijoje. 

'Vienuoliktoji dalis yra diktokas pilnas gra
žių medžių daržas. 

Kaikurios ėia minėtosios popežiaus rūmų 
dalys yra skyrium nuo kitų, kitos yra išsimė-

kymų. Popežiai užlaiko amžiną visišką skaisty-čiusios įvairiose vietose t a rp kitų. 
bę nedelto, kad jie popežiai, o dėlto, kad jie Visi tie rūmai su visu kas juose telpa, nėra 
yra kunigai. Bažnyčios teisė ir Šv. Mišių au- privatinė popežiaus nuosavybė, o priklauso 
kos garbė reikalauja skaistybės. Daugelis po- bTatalikų Bažnyčiai. J u g Tamista žinai, kad 
pežių buvo iš vienuolių, t. y. iš žmonių padariu-jBažnyčia yra draugija. Jeigu valia Chieagos 
siu įžadus pildyti ne vien įsakymus, bet ir lietuvių draugijoms turėt i nuosavybę, tai už 
Kr is tau s patarmes. Tie popežiai buvo atsiža- kokią kaltę Katal ikų Bažnyčia galėtų netek-
dėję savo giminių ir tur to. ti tos teisės. / 

Pijus Dešimtasis yra paskutinis miręs po- Kaltės, žinoma, nėra nei kokios. Bet yra žmo-
pežius. J i s nebuvo vienuolis, bet ir popežiau- nių nekenčiančių tiesos ir tų, kurie ją skelbia. 

Kauno Apskrities Seimelis, 
susirinkęs Kaune pirmą kartą, 
rugpjūčio 27 d., apsvarstęs Ap
skrities klausinius ir pasikal
bėjęs apie dabart inę Lietuvos 
padėtį, vienbalsiai išreikia 

damas beveik nei kokios nuosavybės neturėjo. 
Tamista esi tiek mokintas, kad žinai kiek 

popežiaus namuose yra kambarių, bet butų da 

Tie žmonės norėtų bausti Kataliku Bažnyčią 
didžiausiomis bausmėmis. Negalėdami jos pa
kar t i , nei ant elektros kėdės pasodinti tiesos 

geriau, jei Tamista žinotumei kas tuose kam- priešai rūpinasi pakenkti Bažnyčiai nors nuo 
bariuose yra, ir kam pr ik laus 0 tie kambariai 
su esančiais juose daigtais. 

Didelę-daugybę kambarių popežiaus namuo
se užima biblioteka, arba knygynas. Ten su
krautos neapsakomos daugybės pačių seniau
sių ir pačių brangiausių knygų ranka rašytų 
dar tada, kada spaustuvės nebuvo išrastos. 
Pereitais šimtmečiais iš tų knygų visas pa
saulis ėmė mokslo šviesą, o dabart iniai moksli
ninkai jš jų gauna pažintį praeitį. 

Kita popežiaus namų dalis yra Archyvas. 
Ten sudėti yra t rys tūkstančiai tonų doku
mentų, liudijančių pasaulio gyvenimą pas
kutiniu tūkstančiu metų. Visos civilizuotos 
tautos, tik Lietuva išskyrus, laiko tam t ikras 

avybės atėmimu. J i e negali stačiai pasakyt i : 
"At imkime Bažnyčios nuosavybę" , bet jie ran
da žmonių, kurie duodasi įkalbėti buk Baž
nyčios nuosavybė yra popežiaus nuosavybė ir 
buk popežiui nevalia esą nuosavybės turėti . 
Kristaus priešams vistiek kam teks civilizacijos 
brangenybės sukrautos Ryme Šventojo Tėvo 
priežiūroje. Je i patrakusi minia ir sudaužys 
tą visa, kas mokslui, dailai ir civilizacijai rei
kalinga, tai nesąžiningiems melagiams vistiek. 
J iems rupi išveržti nuosavybę iš katalikų. 

Ko verti yra tie, k u r i e tampa įrankiais šita
me baisiame neteisybės darbe, tai jau nekalbė
sime. 

(Pabaiga bia*.). 

kur ginkluotomis lenkų kariuo
menės gaujomis užimami gry
niausi nuo senų senovės lietu
viais apgyventi Lietuvos plo
tai. Lietuvos žemių užgrobimui 
ir lietuvių pavergimui vartoja
mos nuožmiausios j niekšiš-
kiausios priemonės. Seimelis 
griežščiausiai protestuoja ir 
prieš bolševikų kolčakininkų, Ii 
vencu ir kitu kėsinimąsi, anl 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Šį protestą pasirašyti ir Mi-
nisterių Pirmininkui įteikti 
Apskrities Seimelis įgalioja 
Apskrit ies Komiteto narius ir 
prašo jį pranešti esančioms 
Lietuvoje Santarvės Misijoms. 

Komiteto pirmininkas, 

E. Bucevičius. 
Nar ia i : 

už kitą. Todėl negalima pri- \ rikietei taip pat, kaip neken- dalį dienos tarp savęs kalbėtų 
mėtinėti seserims negerbimą I kia mokėjimas prancūziškai, angliškai, kitą dalį dienos kal-
Amerikos. 

Seserys Kazimierietės tur i 
dvejopii priedermių. Jos turi 
išmokinti lietuvių vaikus my
lėti Lietuvą i r mokėti lietu

ti. Kundrotas, 
J . Steponaitis, 
A. Pranai t is , 
D. Marma. 

v. aunas, 
Rugpjūčio 27 d., 1019 m. 

J u g pačios Amerikos viešo- betų lietuviškai. 
šios High Sehools iš mergai- Visi tie, augščiau minėtieji 
čių, kurioms duoda laipsnius, 
reikalauja mokėjimo lotynų 
kalbos. Juff ta kalba Amerikai 

viškai. Jos turi taip-gi prie-j yra taip pat svetima kaip ir 
dermės išmokinti vaikus ang- | lietuviškoji. Kam-gi tat dary-
liškai ir gerbti bei mylėti A-1 ti užmetimus iš nebūto daig-
meriką. Neprielankus žmonės to. 
išpūtė faktą, kad kaikurios 
airišiukės, besimokindamos 
Kazimieriečių vienuolyne, iš
moko lietuviškai kalbėti. Bet 
jos neliovė būti ištikimomis 
amerikietėmis. Lietuvių kal
bos mokėjimas nekenkia ame-

Kazimierietės mokina vai
kus amerikinių drills ir lietu
viškų žaismių; mokina angliš
kų ir lietuviškų liaudies bei 
patri jotiškumo dainų. Seserys 
reikalauja iš gyvenančių vie-

ir visai neminėtieji faktai t ik 
parodo, kad Seserys Kazimie-
r ie tė s supranta savo uždavi
nį įšlavint jaunuomenę ant 
naudos Lietuvai bei Amerikai, 
ir kad tą uždavinį pildo. 

Norinčiam lengva yra visą 
domą pakreipt i į vieną to dvi
linko uždavinio dalį, nutylėti 
kaip reikalinga ir kaip pildo
ma yra ki ta dalis. Tokiu būdu 
susidaro neteisingi užmetimai. 
i)e melo. Bet jie vis-gi yra ne-

nuolyne mergaičių, kad vieną teisingi. 

To the Foreign Office t 0 be 
t ransmit ted to the Supreme 

British Military Mission. 
In Kovno. 

Petition o t' the inhabitants 
of the Shcervinty volost. 

\Ve are inost respeclfully 
and etftremely grateful to the 
British Military Mission for 
at tending to our petiti6n and 
sending tlieir representative to 
Sheervinty on August 17th. YVe 
vvere unspeakably rejoiced to 
learn that the British Militarv 

• 

M ission w ould save us f rom the 
Poles a rb i t ra ry proceedings. 
Ilovvever, on the nexi: dav the 
Poles arrestel the following 
peršons : the funetionary tem-
porurily executing the duties 
of delegate of the Office of 
Agriculture and .statė posses-
sions, the eleeted čhief chair-
man and member of the Sheer

vinty volost local selfgovern-
nient and the citizen Pe t raus
kas. Before their arres t , a 
strietest visitation was effected 
i n their respective houses, 
\vithout excepting the quar te r s 
of the public institution. The 
search having disclosed noth-
ing offensive i n regard to 
them, they said that the per-
sons above mentioned Were 
arrested as hostages for the. 
purpose of liberating soine lin-
kno\vn Poles, arrested accord-
iiig to them by our connnaud-
ant (?) . VYhen the lat ter re-
tpiiied them to give the names 
of the arrested Poles, they 
\ \ere no t able to do so, as our 
commandant had no Poles 
vvhatever under arrest . After 
keeping us there for twenty 
hours in seclusion i n a dark 
room (3—4x31

/-> arshines) with 
loors and windoWB elosely 
mut, thev set us free without 
a word of explanation as to the 
iauses of such ill-treatment. 

YVe also deelare that direetly 
after the depar ture of the re
presentative of the Britisli 
Military Mission irom Sheer
vinty on August 17th, two Po-
lish companies with machine 
guns arr ived here and set to 
work about their e*Til doings. 
We therefore most respectfully 
beg the Bri t ish Military M is
sion to reseue us as soou as 
possible f rom* the Po le s ' arbi
trai -v acts. 

In the name of the inhabit
ants of the Sheervinty volost 
the local eleeted chief (vals
čiaus) 

(Signed) Žukauskas. 
1 hereby certify the signature 

of the Sheervinty Valsčiaus 
and the petition. 

The Military Commaudanl 
to Sheervinty — 

Officer (signed) Posiunkas. 
Sheervinty, 
August 19th, 1919. 

(Daugiau bus.) . 

P A M K A . 

Šiiiomi išreiškiu nuoširdžią 
padėką gerbiamiems Beloit 'o 
Wis. l ietuviams už dešimties 
dolieriu auką, suteiktą per p . 
Pranciškų Pagojų. Iš savęs 
linkiu gerbiamiems Beloitie-
čiams linksmų šveneių! i r lai
mingų naujų metų." 

Kun. P. Budys. 

• 
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KLAUSiMAi !R ATSAKYMAI. 
Klaus imas 5. IViko s v. 1 ?n 

5tas skelbiu: " P r a š y k Dievo, 
Dievas duos. Aš nemanau, kaif 
« ta Indų ties.?, ut's žinau tokiu 

sion luri teisę tij paskolos 
bonų pardavimą prižiūrėt i ir 
įvykinti. Tki šiol nepasirodo 
nesutartięs t a r p L, Sales Cor-

:monių, | įad visai l ) iev 0 ne- porai ton ir Finance Mission. 
prašo ir netiki i J i , teeiaus jie Tikimos, kad nei nepasirodys. 
pinigu turi \r sveikatos, vis- 2. Klausimas. Kiek bonų bus 

s j f r n u sekasi , j i e nežino nei p i mhiodama": nž vieną inilįjo-
T l , 0 , » - na, a r už penkis milijonus, ar 

t a rpu ki tas meldžiasi ir prn-
• dirha rūpinasi, o kaip ne

tur i nieko, t a ip nieko ne tur i : 
visoki vargai j i spaudžia. Ko 
del Dievas neduoda tam tikisi-
«•» UJ, 0 dno<!a aniems netikė
liams, delko netikėlis geres
nis, o anas bloire<ni 

K. A. K 

už abidvi' siimi! Enčeris. 

A tsakynias. Xet i k ė 1 i s 
* i / tur t is nėra geresnis už ti

kintį va rusa. Nei netikėlio 
t u r t a s nesusidaro iš jo netikė
j imo, nei varguolio neturtas 
nesusidaro iš jo maldingumo. 
T u r t a s ani žemės nėra išpra
šomas maldomis iš Dievo. s \ . 
Raštas niekur nesakė, kad 
Dievas duos žmonėms pinigu, 
arba šiaip žemės gerybių, vien 

Atsakymas. L. Sales Cor
poration f turi Įgaliojimą par
duoti bonų už vieną milijoną, 
dolieriu. Kiną žinios, kad Lie
tuvos valdžia Įeisiant ftkzeku-
tyviui Tarybų Komitetui par
duoti paskolos ženklu už 5 mi-

j Ii jonus, bet tas Komitetas dar 
di- j neapgarsino oficijalio doku

mento įgaliojančio tą daryt i . 

Vaidevutis 

Vakacijų Užrašai. 

3 Klausimas. Po kiek metų 
bu s išmokama ta paskola: po 
dviejų ar po penkiolikos? 

Enčeris. 

Atsakymas. Sulig kontrakto 
išduoto X4th. Sales Korpora
cijai paskola turi būti išmo
kama po dviejų metų. Sulig 

^o, kad žmogus maldo- suinanyin,, įvykusio Kkzeku-
tyviame Komitete ji turi būti 
išmokama po penkiolikos me
tu. 

4 Klausimas. Kokis bus nuo
šimtis, a r penki, a r penki ir 
pusė.' Enčeris. 

Atsakymas. Sulig kontrakto 
! išduoto Lithuanian Sales Kor
poracijai nuošimtis turi būti 
penki ir pusė ; sulig vėlesnio 
sumanymu nuošimtis turi bū
ti lygiai penki. 

5. Klausimas. Mes turime 
suorganizavę paskolos komi
tetą, kuris gavo įgaliojimų 
nuo Lietuvių Pirklybos Ben
drovės iš Bostono. Ar tū» įga
liojimas yra geras, a r reikės 
gauti kitą iš Finansinės Misi
jos.' Enčeris. 

Atsakymas. Įgaliojimas 
gautas iš Lithuanian Sales 

•'Corporation (L. Prekybos 
saneiain jau p ragare : " A t s i - Į Bendrovė) ' yra geras, bet* tik 

iki iš parduodant vieną milijo
ną. Antram ir tolesniem s mi
lijonams Įgaliojimus reikės at
naujinti iš ki tur . 

je paprašys to. Priešingai 
Kr is tus l iepė: "P i rmiaus i a i 
ieškokite dangaus karalystės 
i r jos teisybės, tai k i tkas bus 
j m n s pridėta. " ( M a t . 6, X\; 
Luc l l \ .")!). l)ieva s žadėjo iš
p i ldyt i visu* tas maldas, ku-

Irios pačiam žmogui pageidau
ja dvasir.es naudos. Žemišku 
tu r tų troškimą, nors jis butų 
išreikštas maldos pavidalu. 
Dievas nežadėjo išpildyti nei 
vienam. Kur kalbama " P r a š y 
kite ir gausite, ieškokite ir ra
si te, ' ten kalbama apie pra
šymą ir ieškojimą dvasiai nau
dingu daigtų. Piits Kris tus pa-

bl ogiem sakė kodėl blogiems kartais 
seka>i Įgvti žemiškos Iaimė<, 

r . •- . • -.• " . kentėti, iš-
any'o.jas išdėjo visiems žino-K' pi ii'.'li-inima apie didžturti 

' f !.< :'/.< r ; , ! . '• . >;•;! inst 'ui /V1I11IS 

i.'ijiik, \::\•! gr rumus atsiėmei 
begvvendamas, ir Lozorius Iv-
giai bloĮ^umus: dabar-gi j is 
džiaugiasi, o tu k e n t i . " (Luc. 

1 !b\ 25). Xei bloginusias žmo
gus neišbuva nepadaręs ką 
nors gera. Užtatai Dievas at
moka jam žemiškomis gerybė
mis, nes blogam tikrosios* pa- j pratiesiant juos vykinti , todėl 
stoviosios, am/inosios laimės s l l s u , a r o Painių, 
neteks. Ta ip pat k iekv ienas 1 1 1 " ' pr ieštaravimų ir reikalo 

rasis "neišbuva padaręs ką mainyti . K a d a visa lietuvių 
s a v o | t a u t a supras reikalą apmintyti 

sumanymus prieš pildant juos, 
tada išnvk< ir mušu valdžios 
nenuoseklumai. 

Pr ierašas . Lietuvos valdžia 
turi tiek daug darbo, jog ne
gali apmintyt i projektų prieš 

'kinti, todėl 
nenuoseklu-

r> 
vargų dalį ant žemės, nes jam 
- k i r ą v ra amžinas dangus, 
kur vargo nebus visai. Didu
ma / inonių nėra nei visai blo-
:ii nei visai geri. Šitie dalį blo
gumo a tvargs ta ant žemės, ki
ta dali skaistvkloje. Kris tus 
ir Marija vargo visai be kaltės 
!:>1 mūsų naudos. Kar t a i s ir 
' iaip žmonėms atseina pavarg
ti vieniems už kitus. Bet tie pa 
-Įšventimo vargai virsta didžia 
launo tiems, kurie moka pasi
švęsti. J ų amžinoji laimė didė
ja neapsakomai. 

(Tąsa) . 
New Yorko skyseraperiai . 

Xei vienas kitas miestas ne
turi tokių augštų namų kaip 
W\v Vorkas. Tuo "žvilgsniu neį
gali su juo eiti lenktynėn net 
toksai Anglijos Londonas. 

Sunku išskaityti visus aug-
štuosius šio miesto namus, nes 
jų eta yra labai daug. Susispie-
timas žmonių į vieną punktą, 
svarbų pramonės ar pirklybos 
žvilgsniu padarė tai, kad žemė 
ten tapo brangesnė už auksą. 
Je i žemė butų pigi i r nebūtų 
didelio susikimšimo, be abejo
nės, nebūtu reikalo statyti skv-
seraperių, t. y. dangų SleMan-
ėiųjų namų, kaip juos anierikie-
ėiai vadina. 

Kas tai yra tie, taip vadina
mieji, skyseraperiai suprasi
me, jei pažvelgsime j juos tru
putį arčiau. Pavyzdžiui paim
siu kelis žymesniuosius. 

Ant Broadway i r Liberty 
gatvių yra " S i n g e r Bui ld ing ," 
kurio savininku yra Singeris, 
siuvamųjų mašinų fabrikantas. 
Skaitant nuo sidevvalk'o turi 49 
augšėius arba t'loor'us. Šis mil
žinas stovi ant 9V> akerių že-
mės. Jo augs t urna s—724 pėdos, 
0 fundamente turi 92 pėdi. To 
namo budavonėj nėra nei vieno 
colio medžio pavartota—visas 
yra absoliutiškai iš geležies, 
plieno ir akmens. J i s sveria 
90,000 tonų. Namą apšviečia 
1 r>,(KK) elektrikinių lempučių. 
Kkspresiniai elevatoriai pakį-
la į 30-tą florą į .']() sekundų. 
N'amo vertė su žeme 20,000,000 
dol. Pats namas, žinoma, tiek 
nekainuoja: daug daugiau kai
nuoja žemė. Už ketvirtainę pė
dą žemės svarbiuose miesto 
punktuose mokama iki ti(M) dol. 

Kijuitable Building ir-gi yra 
milžinu, turi :>S augštus. Užima 
45 akerius žemės. Lėšuoja 2!),-
0(H),(MM) dol. To namo raštinėse 
dirba 15,000 žmonių. 

Vertas paminėjimo yra llud-
son Terminai Building*as: ia-

š iandie gavau iš gerb. Pr . M. 
J u r o šešių veiksmų, devynių 
paveikslų dramą, " K a n t r i Ale
na. ' (Galima- pirkti už 35c 
" D r a u g o " knygyne, 1800 W. 
46th St., Chicago, 111.). 

Labai džiaugiausi su atsi
davimu skai tydamas; skaity
mą baigįant man ašaros akyse 
spindėjo. Mūsų išeivijai su 
storžieviškais teat ra is , šitas 

t ikrai įgaliotas gerb. Pr . M. J u r o veikalėlis bus 
pardavinėti Lietuvos Valsty-[dvasiniu ir kultūriniu papuo-

A P I E L I E T U V O S BONUS. 

. Kun. P . Bučys. 

N A U J A KNYGA. 

I es Paskolos bonus, a r Lith
uanian Sales Corporation ar 
l i t huan ian Finance Mission? 

Enčeris. 

Atsakymas. Li thuanian Sa-

šalu. Mūsų teatrėlių lošimų mė
gėjams " K a n t r i A l e n a " bus 
lyg " m a u n ą " iš dangaus nu
kritusi. Žodžiu, nuosekliai at
liktas veikalas. 

Sveikinu vvkusio veikalo 
Corporation yra t ikrai gamintoją ir linkiu j am kloties 

įgaliota pardavinėt i Lietuvos pasirinktoje linkmėje tobulinti 
Valstybės Paskolos bonus, umsų tautų ir puošti mūsų raš-
Mųs redakcija negirdėjo apie tija panašiais į " K a n t r i Alė
tų įgaliojimų atšaukimą. Lie- n a " augštos vertės raštais . 
tuvos valdžia, beabejonės, bu- Dabar seka keli skaudus 
tų pranešusi visoms redakci- , kritikos žodžiai. Ant antrojo 

įjoms, jei butų minėtą įgalio-: puslapio: Lietuvos Vyčių Pen-
jimą atšaukusi . Finance Mis- ik ta Kuoi>a, kuriai šitas veika

las aukojamas už, nuoširdi} 
prielankumą ir užuojautą auto
riui. Visi žodžiai parašyti pa
prastomis raidėmis, o autorius 
labai ilgomis ir stambiomis. 
Tasai autoriaus pasižymėjimas 
be paminėjimo tikrojo auto
riaus vardo, iš kurio veikalas 
ats irado, liudija jei ne blogą 
valią, tai bent mandagumo sko
nies stoką. Ant šešto puslapio 
dvyliktoje eilutėje nuo viršaus 
y ra pa r a šy t a : " b e t kas dary
ti'f" geriau skamba: bet kq da
ryti. 

Ant penkiolikto puslapio, 
nuo viršaus 18 ir 19 eilutėse pa
rašy ta : " K u r mano ir proto 
b u v o " geriau skambėtų: "kur 
mano ir proto butą." 

Ant pastar iausia i minėto pu 
šlapio (15) karalienės luposna 
indėti žodžiai: " K a d tų blaku-
t ę . " Gražiai išauklėti žmonės, 
ypatingai moterys, tokio žodžio 
išsitarimo labiau bjaurisi ir 
nevartoja. 

Viena šito veikalo silpnybė, 
tai vaikų negalėjimas laikyties 
tėvų patarimų. Mūsų jaunimas 
ištautėja ir tikyboje silpnėja 
savų tėvelių rodos nepaklausy
dami. Veikalui medžiaga pri
valėjo būti skiriama iš pavyz
dingų tėvų pasišventimu ir do
rybe papuošto gyvenimo, bet 
ne iš nedorėlių* Veikalas rodo
si rodyte rodo, kad tėvuose vi
sos nedorybės gludi, o jaunuo
liai neklaidingi. 

Gal talentuotasis autor ius 
parūpins kitą veikalą, kuriuo 
užtvers spraga kokią šis veika
las padarė . 

Dr. A. K. Rutkauskas . 

me y ra 4000 biurų. Namas tuT 

i i užėmęs 70,000 ketv. pėdų že
mės, kuri lėšuoja pat i viena 
35,000,000 dol., skaitant po 500 
dol. už ketvirtainę pėdą. To 
namo pastatymui, apart gele
žiniu rėmu, suvartota 16,300,-
000 plytų. J a m e y ra 5200 durų ; 
5000 langų; :!0,000 elektrikinių 
lempų. 

The NėW Munieipal Build-
ing 'as y ra 34 augštų; jo funda
mentas turi 130 pėdų gilio. Lė-
šavo 12,000,000 dol. ' 

Augščiausias namas pasau
lyje yra VYoohvorth. J i s tur i 
55 augštus. Fundamentas 130 
pėdų gilio. Lėšuoja 14,000,0()<) 
dol. J o augštumas—793'/o pė
dos. Ant 55-tų lubų y ra obser
vatorija, įžanga observatori-
jou 50c. Iš ėia matosi visas 
Xew Yorkas ir jo priemiesčiai 
Žiūrint į apačią, vaikšėiojan-
tieji gatvėmis žmonės atrodo 
kaip musės. Namai, turintieji 
po 30 augštų, žiūrint iš šios ob-
servacijos, a trodo mažyčiai, 
lyg kiaušinis prieš vištą. 

Wall Street. 
\Vall Street yra finansinis 

centras visos Amerikos. Tai si
nonimas visokių sekuraeijų, 
bondsų, šėrų, aukso, pinigų, in-
vestnientų, spekuliacijos, tur
to, bankruto, nusinukimo, pra-
lobimo, etc. Einant ta gatve 
matai kaž-kokį nepaprastą ju
dėjimą: šalvgatviai ir viduriai 
gatvių pilni žmonių, ta ip sa
kant, visokio plauko, storų, 
kuprotą, pliku, sausų, nervuo-
tų, linksmų. Vieni jųjų bėga 
šen, kiti—ten. f'ia pamatysi 
stebėtiną tipų mišinį, ypatingą 
veidų j vairumą. Nei viena ypa-
ta be kokio nors reikalo ėia ne
vaikščioja. Cna yra didžiausia 
koncentracija pinigo i r visokios 
pramonės. Pinigas-gi yra di
delė galybė. Pinigas materija-
l i s t u i y r a v i s k a s , n e s u ž p i n i g ą 
viską gali gauti , kas materija-
lio gyvenimo uz^anėdinimui 
yra reikalinga. Dėlto būriai 
žmonių turi atkreipę savo aty-
dą j \Vall Street ' į i r nevienas, 
ten žiūrėdamas, seilę r i j a . . . 
Kas nenori pralobti? Kas ne-

• • • » aaiea 
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Street bene bus tik Xew York 
Stock Kxcliange—didžiausia 
pasaulyj prekyvietė serais, 
bondsais ir kitokiomis sekura-
cijoinis. Exchange tur i 110(1 
narių. Čia tik storiausi " t ū z a i " 
prieina. 

Norint pamatyt i visų "biz
n i " ant to marketo, reikia tu-
rėti pažįstamą turtuolį, su ku
rio rekomendacija galima tik 
ant galerijos įsiskverbti. Kož-
na dienų per " t ū z ų " pirklių 

kai išvogė, stalus sukapojo, lo
vas sulaužė, paklojimus su
pjaustė. Tai yra faktai, kurie 
liudija lenkų "kul tū r ingumą." 
(Visa tai net nemalonu rašyt i ) . 
Našlaičiams prieglauda ir ta 
čielybėj nepasiliko (joje buvo 
ar t i 50 našlaičių—vaikai tėvų, 
karėj žuvusių, karo aukų»ir t t . ) , 
turtą išnešiojo, vaikučiai išbė
giojo po . lietuvius ūkininkus. 
Kun. Sivickas su Dvaranausku 
areštuoti ir išvaryti į ftuval-

rankas čia pereina $000,000 |kas . Sako, kad i r Seinų vvsku-

hori žemiškos laimės?—Visi, 
išėmus labai mažą nuošimtį. 

šėru. " B i z n i s " gi apskritai 
čia padaroma į dieną už apie 
100,000,000 dol. 

(Daugiau bus.). 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. 
Ant. Kubilius, Seinų apskri

ties viršininkas iš Lazdijų ra
šo savo seseriai į M t. Carmel, 
P a 
I et. 

Brauni Sesuo! • © ' 

Laišką, rašytą liepos 7 d., 
gavau. Nuo mano rašytojo laiš-

Kas milijonus turi, tas nori dar ko ligi šios dienos aplinkybės 
daugiau milijonų turėt i . Ta ip 
yra p radėjus nuo beturčio ir 
baigiant milijardieriais. Žmo
gus tuo žvilgsniu yra besotis. 
\Vall Street ta tai mūsų gyveni
me didelę rolę lošia., J i s turi 
savo rankose Amerikos pramo
nės ir visokio pralobimo va
džias. 

Meldžiu tėmyti. Tame mar
guojančiame gatvės judėjime 
maišosi visokios ypatos viso
kių žmonių klasių: bankieriai, 
brokeriai, agentai, advokatai, 
klerkai, expressmen'ai , pasiun-
tiniai-vaikai, milijonieriai, fab
rikantai , detektyvai (dabojan
tie ji milijonierių gyvastį nuo 
pasikėsinimų) i r tt. I š veido su
nku juos visus atskirt i . Milijo
nieriai kaip kada prasčiau ap
sivilkę u* menkiau atrodo, negu 
papras t i gatviniai sportai , ku
rie ant savo kailio neš o ja visa 
ką turi . Bet giliau į juos vei
zint, visi y ra morituri, kuriuos 
visus be skirtumo t rumpoj at
eityj pilka žemelė vienokiai ap
klos. . . 

Daugelis ant Wall Street ta
po milijonieriais, bet dar dau
giau yra tokių, kurie ten viską 
prakišė, net tą,, kų turėjo. P ra -
kišus viską iš desperacijos ne
vienas y ra galą, sau pasida
ręs . . . 

Nemyliu aš Wall Street 'čio. 
T e n p e r d a u g s p e k u l i a c i j o s , 
perdaug savymei lės . . . 

Žymiausia vieta ant Wall 

pui neduoda ramybes. Visų len
ku šunvbiu ir skriaudų padarv-
tu mums lietuviams čia neturtu 

I 

galimybės išdėti. Bet mes visi 
tikimės (visas pajėgas dėsim), 
kad Seinai mums atatektų. Be 
Seinų šis kampelis negal i gy
venti—tai Dzūkijos širdis. 

Aš (dabar esu Seinų Apskri
ties viršininku) drauge su ap
skrities įstaigomis persikėliau 
į Lazdijus. Sesuo trečioj Seinų 
vyrų gimnazijos klasėj mokėsi; 
išvaikius gimnaziją—namie bū
na. Dažnai atsilanko. Visi esa
me sveiki. Sudiev! 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
D»; visu* aptiakorhis 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

siniotono.s gernl pritaikinti akiniai 
bus palengvinami del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau-
di'jinio, kuomet raidės liejasi i kru 
v\., kuomet skaitai ar siuvi ar l a 
šai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampa* 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykitc į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 

žymiai paki tėjo: daug atmainų, 
perversmių įvyko. Gyvename 
dabar nepriklausomoj Lietu
voj (anglai pripažino, tikiuos 
tuo ir kitos valstybės pripa
žins). Vokiečiai beveik jau visą 
Lietuvą apleido. Šiandie su ' 
lenkais vargo daug turime— 
Seinus jie užėmė. Apie tat , ro
dos, žinai smulkmenas terašy
siu. Dabar demarkacijos linija 
remiasi šiais punkta i s : Gra-
mozdzikiai, Aglinciai, Trampo-
liškė, Seni Alksnėnai, Berar-
nykai, Poliunai, Borisovka, Ga
liniai, Galadusys iki Dusnyčiai, 
Kusnyčia, Kalviškiai, Alnai 
Myero, Rokilionys, Alnai, Vol-
mero, Porl iesre i r tt. Paminėt i 
kaimai dar a ta tenka lenkams. 
Sulig šios linijos ir mūsų kai- j 
mas ir Burbrikiai , i r Sennai i r j 
Punskas tenka, i r dabar jau 
valdo, lenkams. Lenkai Seinus 
paėmė tik per smarkų miišį. 
Lenkai gimnazijas išvaikė (pa
skutiniu laiku buvo dvi gimna
zijos—vyrų su t r imis klasėmis 
ir 152 mok.; mergaičių gimna
zija jau su dviem klasėm ir 71 

) vai. vakare. Fanedėliais, Seredo-
A . K u b l l i U S . \ j • * • * Petnyčiomis. 

> 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jos nei vienas. Turime įvairių nesvaiginančių 

gėrimų. Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. Turime krasos 
skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus reikalais atliekam. Turime 
įvairių laikraščių. 

Turime Prezidento A. Smetonos paveikslų ir spalviuotų 
Žvirgvaikių, Tegul kiekvienas vieną iš jų įgija. 

Čia yra "DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti "Drau
gą" nusipirkti, paduoti į jį pagarsinimų ir darbų. Turime 
taippat knygų ir maldaknygių. Prašome atsilankyti. 

diimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiK 

1 PINIGUS LIETUVON | 
JAU VEL SIUNČIAM i 

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

P i rm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų — 

mok.). Vyresnius gimnazistus g pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-

drauge su mūsų tautos darbi
ninkais sukišo kalėjiman. (Juos 
paskui atliuosavo paėmus mū
sų kariuomenei Seinus. Mūsų 
kariuomenė Seinuose nesilaikė 
ilgai, nes nemanė tuo ta rpu ka
r iaut i su lenkais). Bendrabu
čius išvaikė (jų buvo d u : vy
rams ir mergai tėms) , tur tą len-

g iau s negu visi ki t i ir už pinigus pilnai atsakome. 
I 
g Kursas mainos kasdien. Rašykite šianjflien: 

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

| Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. | 
s S 
ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiff 
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Apie Tėvynes Meilę. 
DIALOGAS. " 

Kalba Jonas su Antanu. 

(Pabaiga.) \ 
JONAS. Kodėl tu Čia, Antanai, sakai apie tikyluį I Gal mu-

SŲ motina nepaiso to, kokios tikybos bus vaikai? 
ANTANAS. Ką tu dabar, Jonai, kalbi i Ar tu nors valandė

lę gali mintyti,kad ta motina,kuri, kaip girdėjei, trokšta laimės 
eion ant žemės, netrokštų sav0 vaikams laimės ateityje—dan 
guje.' Mūsų motina-tėvynė, turėdama ir nekatalikiško tikėji
mo vaikų, myli juos taip-gi, niekados nepersekioja nei nenieki
na, bet, kaipo katalikė, ji labai džiaugtųsi jei matytų savo vai

skus visus laimingus ir visus drauge anapus grabo. Visi tie lie-
tuviai, kurie tur nelaime klysti, jei tik savo klaida pamato, turi 
rūpintis jų atitaisyti idant džiaugsmą motinai suteiktų. 

JONAS. Ir tų suprantu, nes kaip yra vienas Dievas, taip yra 
viena tiesa, vienas tikras mokslas. Kristus paliko vien katali
kiškų Bažnyėia. Kitų bažnyėių mokslas daug kame jo bažnyčios 
mokslui priešinasi. Negali būti daug bažnyčių ir priešingų 
mokslų. Todėl, matomai, kad kitų bažnyčių mokslas nėra Kris
taus paliktas. Dėlto visi katalikai lietuviai turi rūpintis, kad 
jų broliai lietuviai nekatalikai vėl sugrįžtų i Bažnyčių. Jei ge
ru nenorės, tai reikia juos įstatais priversti. 

ANTANAS. Ne, Jonai, tu pergreit ir pęrtoli nuėjai. Katali
kams ir nekatalikams įstatymai Lietuvoje turi būti visai lygus 
ir vienoki. Gali ir turi rūpintis, kad išklydusieji sugrįžtų prie 
tiesos, kad nekatalikais gimusieji pažintų katalikų Bažnyčios 
tiesų, bet nei mažiausios prievartos negali būti. įtikinimas yra 
vienatinė priemonė tiesai platinti, amžinų dienų, ne prievarta, 
ne siaurinimas teisių. Kas Lietuvoje siaurintų teises nekata
likams, tas liūdnumų padarytų ir Bažnyčiai ir Lietuvai. Klau
syk dar toliaus. Jonai. Geras vaikas stengiasi garsinti gerų 
motinos vardų. 

J O N A S . O k o k i u - i i i b ū d u tų g a l i m a a t l i k t i ? 
ANTANAS. Gerą vardų galima ir reikia garsinti visur vien 

tik gerais darbais. Žmonės, matydami gerus vaikų darbus, vi
suomet sako: "Ta i geras vaikas, turbūt, ano ir tėvai ger i ." To
dėl ir mes lietuviai, jeigu busime visuomet geri, tai girdami mus 
svetimtaučiai, girs mūsų visų tautų, girs ir mūsų tėvynę—mu
šu motinų Lietuvą. 

JONAS. Tiesa, geras vaikų vardas labai linksmina tėvus— 
tai kų-gi reik daryti, kaip reikia elgtis .' 

ANTANAS. Gerai, Jonai, kad apie tų klausi. Geru žmogum 
tų vadiname, kuris pergali savo blogus palinkimus. Toks žmo
gus kitoniškai vadinasi doras, ir tokiais mes visi lietuviai pri
valome būti. 

JONAS. Žinai, Antanai, kad dar aš nevisai gerai tų supran
tu. Ar negalėtum man to aiškiau pasakyti! 

ANTANAS. Kodėl ne—pasistengsiu. Ta ig i klausyk. Kiek
vienas žmogus tur sąžine. Ji yra it mūsų proto rodyklė. Kiek
vienam žmogui įgimtas yra supratimas gero ir blogo. Jeigu 
žmogus daro gerai, tai sąžinė jį pagiria. Jeigu žmogus negerai 
daro, tai sąžinė ,jį neikia. Tas veiksmas mūsų sąžinėje būna 
pats savaime automatiškai. Nežiūrint, ar mes norėtume ar ne, 
sųžinė šaukia, bei renio, kada darome gerai ar blogai. Iškar
to tas paties proto veiksmas nevisai yra arškus. Kartais kaip 
ta rodyklė ant svarstyklos, aut kurios nevien kart gal tau atsi
tiko svertis—svyruoja. Idant palengvinti sųžinės veiksmui, 
idant gerai nustatyti sųžinės rodyklę, reikia pagelbos valios, ku
ri priverčia mūsų protų veikti, protas pasišaukia pagelbon do
mų. Tokiu būdu, galų gale, mūsų sųžinė sustoja virpėjus ir 
žmogus tada tikrai žino kas gera, kas bloga. Jeigu žmogus sa
vo sųžinės paklauso ir, atmetęs blogų kimba visa savo jiega 
prie gero, tada jis vadinasi geru, doru žmogumi, jeigu, nepai
sant sųžinės balso, kimba prie blogo, tai vadinasi blogum žmo
gum. 

JONAS.. Tas reiškia, kad ir lietuviai, jeigu nori būti geri 
ir gerą vardų įgyti savo tėvynei, tai anie visuomet privalo vei-
ikti pagal gerai nustatytos sųžinės, privalo kovoti su blogais 
Isavo palinkimais, nuo kurių nei vienas žmogus nėra linosas. 

ANTANAS. Taip, Jonai, tame visa-paslaptis. Gerai pasa
kei, kad reikia kovoti su blogais papratimais, nes kur nėr ko
vos, ten nėra nei pergalėsHkur nėra pergalės, ten nėra nei do
ros, nei nuopelnų. 

JONAS. Tų aŠ suprantu. Jeigu žmogus niekados savo gy
venime nepasigėrė vien tik todėl, kad aus, apart vandens, kito
kio gėralo nematė, tai nors tas ir gera, bet tas žmogus už tai 
nuopelnų neturi. Ar t a i p ' 

ANTANAS. Labai gerai supratai. Taip yra. Nors tas žmo
gus gerai daro, bet tas jo darymas visai nekovoja su blogais 
palinkimais, todėl tas nesiskaito jam prie nuopelnų. Tų supra
tę, turime padaryti skirtumų tarp žodžių geras ir doras. 

JONAS. Na, o kam-gi mums reikalingas yra tas skirtumas \ 
A š m a n a u ir g e r a s ž m o g u s y r a g e r a s ir d o r a s ž m o g u s y r a g e r a s . 

ANTANAS. Taip. Bet įeik suprasti tųdviejų žodžių skir
tumų: pirma visų laikų vartojome tų žodį geras todėl, kad žmo
nės nedaro skirtumo tarp žodžių geras ir doras, bet ištiesų yra 
didelis skirtumas, nes geru galima bile ką pavadinti, o doru 
v i e n t i k ž m o g ų . G a l i m a s a k y t i g e r a s š u o , g e r a s a r k l y s , g e r a s 
jautis, geras asilas, bet niekas negali pasakyti: doras šuo, do
ras arklys, jautis, asilas ir tt. Sutvėrimus tuos vadiname ge
rais, kurie visame atsako savo tikslui, bet dorais jų negalima 
pavadinti todėl, kad jie jokių palinkimų negali suvaldyti, nepa
žįsta ir nesupranta jokių doros teisių, neturi sųžinės. Todėl 
vien tik apie žmogų kalbant galima sakyti " d o r a s , " ar "nedo
r a s / ' Tai-gi lietuviai, jeigu savo tėvynei nori įgyti gerą vatdų, 
privalo būti netik geri, bet ir dori. Tat reiškia, kad dorų įgy
lu visokiais gerais ir prakilniais darbais. 

JONAS. Kokius darbus tėvynei galėtume pavadinti prakil
niais?. . . 

ANTANAS. Daug galima priskaityti tokių darbų neminint 
tu, apie kuriuos jau kalbėjome. Jeigu vaikas turi gerų motinų 

^Eturtingų, kuri anam auksu ir sidabru dęlmonus prikrauja ir 
J p g u jis jų myli, tai tasvųikas yrą t ik: geras, nes ir kįekviėr 

Į* keturkojis sutvėrimas-liįyli savo maitytoją bei dabotoją— 
>gų, taikiudamasis .jam patikti. Jeigu žvėrių savininkas taps 

Įdtureiu ir neaprupįs jų gerai, tad ir nematys jokių dėkingumo 

ženklų. Tu pirmai minėjei, kad kitų žmonių tėvynės yra tur
tingos, kad jų žmonės privalo tas savo tėvynės mylėti, bet mes 
lietuviai—sakei—už ką galime savo tėvynę mylėti. Aš tau jau 
buvau atsakęs. Dabar-gi dar pridėsiu, kad visi lietuviai butų 
nedori, jei nemokėtų tėvynės mylėti dovanai. Ačiū Dievui, ne
daug tokių turime, kurie myli tik už papirkimą. Abelnai kal
bant, retas mūsų brolis reikalauja naudos, kad mylėtų. 

JONAS. Taip, mūsų lietuviai, aeiu Dievui, yra geri. Mūsų 
tėvynė liepsnojo laike didžiosios karės. Jos vaikai tą skaudžiai 
atjautė. Mūsų tėvynė skursta, vargsta. Stena, dejuoja. Jos 
vaikai tą girdi, jos vaikai tą jaučia. Jos vaikai kenčia sykiu su 
motina. Tat yra gražu, tat rodo jos vaikų lietuvių dorą. 

ANTANAS. Gražu, tas teisybė. Daug kalbama apie tėvynės 
vargus. Daug apie jos visokius reikalus rašoma, bet to maža: 
reik darbų, reikia pasirodyti lietuviams tikrai netik gerais, bet 
ir tikrai dorais. Štai aš buvau turtingas. Užpuolė ant manęs 
gauja lupikų, apiplėšė mane, sudegino mano triobėsius, paėmė 
mano galvijus, arklius na—ir. nori visą mano ukę atimti. Aš 
silpnas. Pats vienas negaliu priešo įveikti. Ar nepagelbėtum 
tu man. Tada tu iš meilės net savo gyvybę pastatei pavojun, 
pasirodei ne tik geru, bet ir doru žmogumi. 

JONAS. Tai kame-gi čia dalykas ? 
ANTANAS. Tą prilyginimą, Jonai, pritaikinkime prie mū

sų tėvynės, su kuria visai panašiai atsitiko. Tik tiek yra skirtu
mo , kad mudu vienudu tėvynės nuo priešų negalėtuva apginti. 
Tam tikslui reikia, kad visa nmst] jaunuomenė, matydama da
bartinę tėvynės nelaimę, stotų petys į petį su ginklais ir, nepai
sant savo gyvybės, gintų savo motiną, tada pasirodytų netik 
gerais, bet ir dorais, tikrai mvlinčiais savo tėvvne vaikais. 

JONAS. Juk dabar tai]) ir yra daroma! 
ANTANAS. Tiesa, taip daroma, bet dar nevisa. Turi mūsų 

tėvynė vaikų, išblaškytų po visų pasaulį. Reikia, kad anie visi 
skubiai grįžtų tėvynėn ir imtųsi sunkaus, bet tikrai augšto, pra
kilnaus, garbingo ir net didvyriško darbo. 

JONAS. Aš manau, kad taip ir-gi daroma. 
ANTANAS. I r aš taip manau, bet dar nevisų taip daroma. 

Kad nors ir mes abudu. Dar prie to darbo juk nesame prisi
dėję. 

JONAS. Kaip tik bus galima, tai ir mes skubiai grįšime. Aš 
nei valandėlės neatidėliosiu. 

ANTANAS. Aš ir-gi! Bet nei mums, nei kitiems čia esan
tiems juk nepritinka sudėjus rankas sėdėti ir žiūrėti kol tėvy
nė kenčia. * 

JONAS. Tai kas daugiau naudinga galima daryti, idant pa
rodžius meilę tėvynei ir tapus gerais, dorais lietuviais * 

ANTANAS. Mūsų tėvynė, ačiū Dievui, dar turi jaunuome
nės, bet štai vargas, kad ta jaunuomenė neturi kuomi ištektinai 
gintis, negana tur apsirengimo, maisto ir kitokių dalykų, reika
lingų pasekmingam karės vedimui. Tam viskam reikalingi pi
nigai. Todėl pinigų, pinigų ir tūkstantį kartų šaukia tėvynė 
pinigų vaikeliai man reikia! Vaikeliai! šaukia tėvynė. Gelbė
kite mane! Išmušė mano paliuosavimo valanda iš vergijos 
pančių! Nukrito sunkus retežiai nuo kojų ir rankų. Šiaurus 
mųs priešai net dantimis griežia pavydėdami. Anie naujus 
mums pančius jau turi paruošę. Ar norite likti vergais?! Ar 
norite, kad mūsų priešai vėl mums uždėtų kojų ant sprando ir 
per ilgus amžius spaustų, niekintų, kankintų f! Pagelbos šau 
kiu, pagelbos! Jei netapsime liuosi dabar, tai £ail niekadoo ne
turėsime tokios progos!!! 

JONAS. Nevertas butų lietuvio vardo tas, kas nesiskubintu 
gelbėti motinos paskendusios varguose! AK visą savo turtų 
atiduosiu tėvynei, savo brangiausiai motinai Lietuvai! 

ANTANAS. Nesikarščiuok, Jonai. Taip didelių aukų nuo 
mųs tėvynė nereikalauja. Dabartinė mūsų valdžia apgarsino 
paskolų, kurių gvarantuoja mūsų tėvynė visu savo turtu. Tai 
reiškia, kad tie pinigai bus visiems sugrąžinti ir tai net į trum
pų laiką. 

JONAS. BUS sugrąžinti! Tai kodel-gi tada visiems nesu-
brusti! Juk laikai dabar geri. Nors pragyvenimas brangus, 
bet vis-gi ir uždarbių yra. Todėl žmonės pinigų būtinai daug 
turi, o jeigu turi, tad ir skolįs. 

ANTANAS. Ir aš neabejoju, bet skolįs mažiau nei galės sko
linti. 

JONAS. Kodel-gi tu taip manai? 
ANTANAS. Todėl aš taip manau, kad dar bijos skolinti 

daug, nes dabar karas. 
-

JONAS. Tai-gi dabar pinigai ir labiausia reikalingi. Tokiu 
būdu tie, kurie neskolintų pasirodytų baugesniais už svetimtau
čius. Anglai ir žydai nebijojo ir nebijo skolinti Lietuvai, nors 
dabar ir karas. 

ANTANAS. Taip! tas man patinka. Gerą, dorų žmogų tik 
nelaimėje galima pažinti. Dabar tik ir laikas kiekvienam lie
tuviui parodyti meilę tuvynei, Lietuvai, kada ana nelaimėje. 
Dabar laikas pasirodyti dorais lietuviais. Garbė tiems mūsų 
broliams, kurie ne jau pinigo, bet ir savo gyvybės nesibijo iš 
meilės prie tėvynės statyti \ pavojų. Dar didesnė garbė tiems, 
kurie krinta bekovodami už mus ir mūsų tėvynės liuosybę. Gar
bė toms motinoms, kurios ragina savo vaikelius stoti tėvynės 
apgynėjų eilėsna! Garbė toms seselėms, kurios paduoda kar
dų savo broliams, pasiruošiusiems ginti Lietuvą. 

JONAS. Kiek garbingi tie visi, kurie prisideda prie paliuo
savimo Lietuvos, tiek verti }iks amžinos paniekos visi tie, ku
rie, galėdami gelbėti savo tėvynę, parodyti anai savo meilę, o 
svietui savo prakilnumą, dorą—to nepadarys! 

ANTANAS. Ne! Aš nemanau, kad taip butų. Lietuviai vi
suomet buvo tad ir bus prakilniais. I r tie tik neskolins, kurie 
negalės. Bet tokių atsiras maža. Mųs lietuviai jug nenorės 
pasirodyti aršesniais nei lenkai. Aš žinau daug atsitikimų, ku
riuose lenkai, neturėdami gatavų pinigų, ne jau skolinti, bet 
aukauti tėvynei, ant savo nuosavybių net skolas užtraukdavo iš 
bankų ir siųzdavo tuos pinigus savo valdžiai didinti Lenkijos 
galybę. 

JONAS. Ne, lietuviai nepasiduos. Anie daugiau už lenkus 
brangina savo tėvynę. Lai iyvuoja laisva, neprigulniinga Lie
tuva! i '""•••• ' .' -• • ... »•"' &įį r \ ' -iVį/'' į i • 

ANTANAS. Lai gyvuoja prakilnus, dori ne žodžiais, bet dar
bais mylintieji tėvynę lietuviai! v 

£illllllltllllllllllllllllllllll lllllllllttllllllll^llllllllllllllllllllltllllllllllllllltlllflllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll mi£ 
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"Draugas" į Lietuvą 
EINA U Ž . . . 
M E T A M S $6-00 

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS. 
I —m 
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migus Lietuvon 
. V M V W A 1 A W y W . W J W M % V W . % V M V A V . 

i 
GALIMA SIUSTI. 

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

• 

t. y. 20 auksiniu už kiekvieną dolierj. 
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaran tuoj amas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
n * 

Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvę. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigy negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siuskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekviena dolierį kuri mums prisiusite mes pasiusime Lietuvon 20 auksinu. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

120 Tremont St., Boston, Mass. į 
,^WWW/;A,.WA,.W.,.,AWWiW^,WA%Vi% 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

'Draugo Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninku; ir švenčių. 

KALENDORIAUS KAINA - - 2 5 c 
Kas prisiijs "Draugo" prenumeratą metams, arba pusei melų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI. 

SSE S ^ m 
Dr. 0. VAITUSH, 0. D. j 

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
1'ali-tiKv ins visų akių 
tempinm k a s y r a Į 
priežastimi skauilf''-
jinio Kalvos, svaigu
lio, aptemimo, nėr- , 
votumą, skaudant" ius 

ir užsidegusiu.s karščiu akių kreivos akys, j 
katerakto , įienilogjo; ne t ikras ak is indedam, 
I larotim egzaminas lektra parodant is ina- i 
žiausiaa klaidas. Akiniai pri taikomi teisin-
Kai, toli ir eiti ma tan t i ems ptigellieta. Šerno- į 
kito savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne- . 
dil iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. Į 
Telefonus Drover 1)600. 

—K , BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą. dabar prieš 

žiema, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną, eilę bl-

skut} nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu-

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
• 

1551 — 53 W. Chicago Ave. 
arti Ashland Ave. 

Gash ar ant Išmokesščiu. 
Telefonas Monroc 2500 

Krautuve atdara Seredomis ir 
I'etnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. SIMPLEX UNIVERSAi 

tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 
Atdara kiekviena vakarą iki * ,, 

vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomls visą dieną iki 10 valanda^ 

S. G O R D O N , 
1415 8. HaLstcd St., Chicago, I H. 

Įsteigta 1902. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S). 

< 

— : • : 
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P. CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kurie gaunate paveikslus i.š Lietuvos 

neatideliodaini pasidarykite daugiaus arba 
didel ius . Mes p e r i m a m e s e n u s p a d a r o m e 
didelius. Sudedam unt vieno iš kelių skir
tingu. 

Traukiame paveikslus namuose, plic 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6369 s 

HliEllinUlllllliUlllllllllilIHIlIlIUIIIIIIIimilIIIIIIHiHCIlIlIlIlIlMIiliiiiHlllllliiiiiiiuiii 

A6, ADOMAS A. KARAI/AUSKAS, SEKANČIAI RAftAl . 
Aš labai sirgau per 8 metus, nualabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevinnimas pilvelio, nusiabnėjimaa. Kraujo, inkstu. Nervu ir 
abelnas spėkų nustojiraas viso kūno, ir buvau nustojęs viltiem k^d 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neaigailėjas visoie Am»ri 
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo w e i k a 2 J " i S b ! / ^ ^ " 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bttterio. Kraujo valvto-
jo, Nervatona Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartoi mui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, s t i p r į „ S l d S £ 
Kraujas išsivalė Nervai ėmė stipriai dirbti Inkstai a t s i u v o R e « 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę V i ^ S A*. e u " 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bė į iu 3 m ė n « 2 ^ « » l J U r i w rmmu> 
vaite po buteli Salutarast Bitteria f r V n T S S l * lf**rdavau kas sa-
mačiau tok] skirtumą kaip, tanT dieno? ir n a ^ V * ™ ^ ™ 1 * 8 1 * *p*' 
smagiai ir esu linksmas i? lo5o syk?u dJkSt^ «tt„* D a b a r *uCiu<>« 
radėjui ir linkiu viseims savo ^ a ^ 

8ALCTARA8, 
CHKMICAL 1NSTITUTIOM J. BaUreaaa, Pw>f 

1707 8o. Halsted g*., Telepbo** CamU I 4 U | Chiiaųjo. I1L 
Kr.mMMjm.m.m,mjn •.•„• • ' • • ' 
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D R A U G A S S 

PHILADELPHIA, PA. 

Vieša padėka gerb. klebonui, 
kun. J. J. Kaulakiui ir 

kun. P. čėsnai. 

Vardu Mot. Sąjungos 10 kuo
pos, t a r iu širdinga ačiū už di
delį prielankumą Mot. Sąjun
gos kp. ir už' parėmimą mus 
vakaro , kuris buvo gruodžio 7 
d., 1919 m., kuriame buvo loš
t a Kan t r i Alena. Taip-gi aeiu 
už prakalbas, pasakytas tame 
vakaro. 

Podraug aeiu visiems lošė
j ams už toki gražų lošimą. Visi 
lošėjai gerai atliko savo užduo
tis. V įsais žvilgsniais vakaras 
pavyko. 

Aeiu visiems, kurie atsilankė 
tau vakaran ir parėmė. 

Mot. Sąj. 10 Kp. Pirm. 

P H I L A D E L P H I A , PA. 

Gruodžio 14 d. Mot. Sąjun
gos 10 kp. laikė susirinkimą. 
Protokolas praeito susirinkimo 
pr i imtas . Po to vakaro komisi
jai išdavė raportą.Pasirodė,kad 
darbas buvo gerai atl iktas. Pel
no kuopai liko $190.00. Susi
r inkimas ištarė aeiu g e r k kle
bonui, kun. Kaulakiui, ir kun. 
Čėsnai už parėmimą to vaka
ro. Nu ta r t a g v r k kunigams pa
siųsti padėkos laiškai. I š ta r ta 
aeiu taip-gi ir visiems lošė
j ams ir publikai, kuopos iždi
ninkei, už pagaminimą lošė
jams skanios vakarienės. 

Nuta r ta po Kalėdų surengti 
balių. Tam tikslui išrinkta ko
misija iš Pupkienės, O Ungu-
rai tės ir dar vienos ypatus. 

Nasįlaieiij ryikukiais Mot. Są
jungos 10 kuopa paaukavo 
$25.00 ir tiek pat L. U. Kryžiui. 
Klierikui Ju ru i už parašymą 
veikalo " K a n t r i A l e n a " $10.00 
i r 5 dol. gėlėms del 40 vai. at-

.laidų. Su tuo ir posėdis užda
rytas . 

Iš Šios žinutės matosi, kad 
Mot. Sąj. 10 kuopa gražiai dar
buojasi. 

Darbuokimės ir toliau baž
nyčios labui i r tautos naudai. 
Sesutes, sukruskim, nes mums, 
katalikėms moterims, tikėjimas 
i r bažnyčia turi būti pirmoj 
vietoj , nes Bažnvėia v ra mušu 
motina. Gi tėvynė yra mus Sa
li-, mųs kraštas . Tatai darbuo
kimės kiek tik pajiegos leidžia. 

Vystant i Šakelė. 

tarnavusių kariuomenėj karei
vių, Ne\varke, šiuo ta rpu eina 
ne pa prastas bruzdėjimas.- Sa
vaitę atgal, neatsižvelgiant į 
Amerikos legijonierių protes
tą, miesto valdžia leido vo
kiečiu Raudonajam Kryžiui su
rengti Ne\varke vokišką kon
certą, kur buvo padainuota ke
letas vokiškų dainų. 

Policijos viršininkui pasta-
ėius stiprią sargybą prie sve
tainės, kur buvo koneertas, jo
kio trukšmo nekelta. Dabar be
veik kas vakarą laikomi pro
testo mitingai. 

Gruodžio 15 d. legijonieriai 
buvo surengę demonstraciją 
arba milžinišką mass-mitingą, 
kuriame dalyvavo apie 4000 le
gijonierių, kareivių ir jų sim-
patizatorių arba, taip sakant, 

tikrų amerikonų. 
Mass-mitingas laikytas New-

ark Armory, kuriame dalyvavo 
nemažai i r šios valsti jas įžy
miu ypatų. 

Neapykanta vokiečiu kalbos 
ir jų dainų Mass-tinge ga
na augštai buvo pakilus. Nieko 
amerikonams ir užmesti negali
ma. Daugelis jų nemažai vargo 
ragavo, kiti gyvastį padėjo 
kaudamies su vokiečiais, kol 
j nes nugalėjo, \ e d y v a i tat, kad 
nenori girdėti savo šalyje jų 
dainų. * 

V—is. 

PITTSBURGH, PA. 

(South* Side.) 

Atskaita aukų L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų II skyriaus. 

8-ta kp. Augščiausios Prie
glaudos $200.00 

Šv. Kaz. Parap. choras . . 84.30 
Liet. Piliečių Kliubas 50.00 
Teodoro Norbuto Kliubas . . 50.00 
Vardo Jėzaus Dr-ja 25.00 
Šv. Kaz. Blaivininkų Dr-ja 25.00 
Šv. Juozapo Dr-ja 10.00 
Šv. Pauliaus 10.00 
Šv. Antano Dr-ja 10.00 
Ona Sutkaitė 10.00 

Po 5 dol.: Š. Širdies Jėzaus 
Dr-ja, K. Moeeika, J. Šarmaitis, 
O. Kinderienė, P. Balčius, S. Si
pavičius, J . Mickevičius, B. Bak-
ny, J. Bartininkus, P. V. Obiccu-
nas, Kun. A. Tamoliunas, J. V. 
Grajauskas, Di>. S. A. Godlcvvski, 
Kareivių Vitauto Dr-ja, A. Jese-
vičius, A. Stanevičius. 

P o 2 d o l . : M. K a u n e c k i u t ė , P . 
Gilius, A. Piliackas, V. Rudaitie-
nė, J. Kunavičienė, A. Trautman, 
P. Didjurgis, Z. Šulnis, J. Dau^-
veckis, J. Stankevičius, A. Palu-
cienė, J. P. Petraitis, A. Tomkin-
vičius, P. Pundžius, P. Buce vi-
čienė, J. Jonaitis, J. Pučinskas, 
A. Leminskas 1.50 

Po 1 dol.: A. Konselkis, A. Po\v-
luvvskis, P. Zinkienė, M. Vasiliaus
kas, T. Babarskas, J. B. Tomkia-
vičius, P. Lukošius, F. Krištolus. 
P. Rastokas, S. Krupavičius, J. 
Dubinąs, P. L. Kupas, M. Lakaus-
kionė, J. Snnlavičius. J. Strams-
kis. S. slapavičius, A. Šia pavienis. 
J. Avinas, J. Savickas. J. &ogu-
šas, J. Česnulis, P. Mickevičius, 
M. Venažindis. V. K rusiu tč, J. 
Praeskin, P. Staut'cl. A. Jeckavi-
čius, Chas. J. Stone, V. Kisielius. 
S. Šniuktas. J. Vasiliauskas. M. 

(iruod£io 14 d., 1911) m., Klimaitis, O. Gustaitis. J. Jaku-
Mihvaukees Lietuvos Raudono-•Wn», J. Šimkus, O. Trinkienė, M. 

Tas sudaro mūsų skyriaus rei
kalaujamą ''quotą". 

Girdint iš Lietuvos nuolatinius 
reikalavimus drabužių, mūsų sky
rius susirinkime, laikytam gruo
džio 10. 1919, nutarė už likusius 
pinigus supirkt, jei galima, iš Su
vienytų Valstijų valdžios išpar- Padaryki te galą visiems tiems 
duodamų likusių vilnonių daiktu ' nesmagumams! Perskai tyki te 

šias eilutes "Wos t , Texa<. 
Gruodžio 1, 1919 Triners Ąme-

PRADBKITE NAUJUS ME

TUS SU GEROMIS 

REZULIUCIJOMIS. 

Vidurių ligos tai užmariną 
visa gyvenimą. Jos tik pri
duoda nesmagumo ir rūpesčių. 

ir pasiųst Centran. 

A. M. Sutkaitė, Rast. 

MILWAUKEE, WIS. 

Kas Nenusidėjo, 
tegul pirmas meta akmens ir 
tegul gerai pažiūri i nusidėjė
lį, kad neapsiriktų. O tie, ką 
suklydo, tegid daro atgailas 
ir tą atgailą palengvina sau 
kiek galėdami. 

Štai v ra tokia arbata, tru-
puti karti , ji apvalo organiz
mą nuo mažų 

riean Elixir of Bitter Wine y-
ra vertas geriausio pagyrimo. 
Mano žmona visuomet jautiesi 
ligota, galva jai nekuomet ne
nustodavo skaudėti. Pereita 
pavasari j i nusipirko buteli 
Triners American Bliiir of 
Bitter VVine, ji vartojo jį re
guliariai, ir šiandiena esą svei
ka ir pataria kiekvienam var
toti Jusu Jos . F. Tvd laėka , " 

4. • 

Iji'd. 4 Triners American Kli-

DIDELIS 

METINIS BALIUS 
RUNGIA 

Dfi-TE MOTINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ 

Ned., 28d. Gruodžio 19 

\v dėlių senų ! xir visuomet pagelbsti 31! 

SENI 
KENTĖJIMAI 

klaidu, 
karti , bet 
ja galima 

N E W A R K , N. J . 

Gruodžio 15 d. Neuarko L. 
i\. Kryžiaus rėm. skyrius buvo 
surengęs prakalbas. Kalbėjo 
Dr. Rutkauskas iš Cliicago, III. 

Žmonių, iš priežasties men
ko išgarsinimo prakalbų, susi
r inko neperdaugiausia. Aukų 
L. \i. Kryžiui vis-iri sudėta su
virs $130.00. 

Kaikurios merginos ir vaiki
nai aukavo po $25.00. 

Dr. Rutkauskas kalingo du 
a tve ju : pirmu—apie L. liaud. 
Kryžiaus rėmimą; antru, 
abelnai apie Lietuvos reikalus 
ir, truputį , apie newarkieėią 
vietinius reikalus. 

Labai gaila, kad mažai žmo
nių atsilankė. Dr. Rutkauskas 
pasižadėjo už poros savaičių 
da r atvažiuoti su prakalbomis 
l Ncuarką . Į kitas tat jo pra
kalbas nevvarkieėiai žada ko-
skaitl ingiausia susirinkti. 

Atvirai sakant, ištikrųjų tu
ri gailėties tas, kuriam neteko 
a r neteks išgirsti Dr. Rutkaus
ko prakalbų. Tokių kalbėtojų 
retai kada šioje apielinkėj pa
sitaiko. 
i Tarpe Amerikos legijorio W 

jo Kryžiaus rėmėjų skyriaus 
buvo prakalbos. Kalbėjo p. A. 
). Sutkus iš YVaukegan, 111. 
Pastatė dabartinį Lietuvos pa
dėjimą ir kokią pagelbą mųs tė 
v \n( i teikia L. Raud, Kryžiaus 
I -r-ja. Susirinkusieji žmonės 
ramiai klausėsi ir buvo užganė
dinti. Prakalba pagražino da r 
i*. Svirsko deklemaeija. 

P<> prakalbų buvo renkamos 
aukos L. Haud. Kryžiui. Atiko-

Po 1 dol.: J . Stankevičius, 
M. Mikalonis, A. Treinis, J . 
Mazurkevieius, A. Šakalinis, F . 
Hermanas, J . Kirklau>kas, J . 
Morkūnas, J . Matulis, F . !>a-
iiis, J . Vilkelis, Ii . Papiauskic-
nė. 

Kiti aukautojai , kurie jau yra 
nariais, aukavo sekančiai: 

J . Radzvilas $1.25. 
Po 1 dol.: P . Liepa, C. Lei-

monas, J . Boreizis, J . Jasule-
viėius, J . Goberis, J . Bonkie-
tas, J . Dzekunskas, F. Morkū
nas, J . Kainauskas, A. Manee-
vicius, B. Karpis . 

Smulkių surinkta $5.92. Viso 
$30.17. \ 

Antru atveju kalbėtojas kal
bėjo apie L. L. Sargus, ragin
damas >'v rus rašvties ton o r-
ganizacijon. 

tfu p.-akalbai susirašė bū
rys L. L. Sargų. 

Ačiū kalbėtojui už gražią 
prakalbą, o atsilankiusiems už 
aukas. 

L. R. K. rėm. Komitetas. 

Oribas. M. 

WESTVILLE, ILL. 

Nesenai p. Kazimieras Glo-
denis f>er " D r a ų g a " perspėjo 
lietuvių visuomene, kad pasi
saugotų 'nezalėžninkų vyskupo, 
S. Mickaus, kuris jį pasėmė 
iš jo 120 dol. ir prasi
šalino iš Detroito. Tai-gi 
šiuomi pranešu, kad vienas 
toks nezalėžninkų vyskupas, 
vadinamas S. Mickų nesenai 
ats irado VVestvilIėj i r apsigy
veno po nuin. 208 Sltort St. 
Jeigu tas pats, tai Kaz. Glode-
nis <»-ali jį lengvai surasti . 

Dobilas. 

ITinskas, ,]. Poškus. .1 
Šikšna, H. Bikiievičius, K. Dei
mantas. J. Navalinskas, P. Kaka-
zys, Ig. Paleckas. P. Aleksandra
vičius, «J. Simonavičius, .1. Šiur-
niaitis, O. IMko^ionė. H. Strirl-
čius, K. Stravinskas, H. Tamulo-
nis. J. Kunigauk, J. Petkevičius, 
V. Petraitis, P. Petrauskas, K. Pa-
lueis. V. Vaiskelienis. J. Aidukai
tis, J. Liminskas, Z. Sipinskas, S. 
Valinčius, P. Šerkšnas. A. Jakne-
vicius, K. Račkauskas, M. Kučins
kaitė, J. Zinkus, K. Norbutas, J. 
Juodsnukis, T. Pranckunas, V. Šad 
baras, A. Varašienė, E. Jagminie-
nė, A. Bačvinskas, B. Budzevi-
čius, J. Seikal, į1. T. Funk, A. 
Sakarskis, S. Genis, L. Valteris. 
\Vm. Luck, 8. Basckas. O. Viesai-
tienė, K. Stankevičius, P. Keblu
sis, P. Rožcnas, V. Stuekienė, Y. 
Ilikas, S. & Harris, J. Šabunas, 
J. Stulgis. A. Radziukas. Sesuo M. 
•Jukunda,, A. Babarskienė. M. A-
viženiutė. K. Ewalde, Miss. V. An-
dersou, J. Šnukšta, M. Greičiukė, 
P. Bubilas, Mrs. Greieienė. Y. Ru
pinis, V. Povilaitis, Ig. Jonevičius, 
V. Norkūnas, V. Bartininkas, K, 
Bartininkas, M. Karpinskaitė, P. 
Kauneckis, Ig. Kiršinąs, K. Po
ciūnas, A. Krivickas. O. Butkienė, 
V. J-akas. V. Brazaitienė, A. Ba
ronas, A. Nitaitė, M. Kazanauskis. 
M. Volskienė, Ig, Volskienė, Ig. 
Lazauskas, L. Balčius. M. Vaškiu-
tė, J. Šliupas, M. Vilkienė. J 
(.'harles, A. Charles, K. Žilinskas, 
R. Zinmickienė, K. Kondratas, O. 
Sabaiticnė, A. Juziutė, N. N. (Ita-
lian), P. Masandukas, K. Balčius, 
I g. Raskevičius, K. Sakauskas, F. 
Taras, M. Blažaitienė, O. Ivanaus
kienė, J. Bartininkas, A. M. oiit-
kaitis, J. G. Milius, J. W. Patc-
kevich, L. Vaišnoras, Y. Adoniai-
t\n% A. Daugėla, M. Gurevičius, O. 
Juozapavičiūtė, J. Ross, Blaže
vičius, P. Januška, M. Minčiuvie-
nė, J. Sakalauskas, J. Pletkaitis, 
A. Pučinskas. 
Smulkiais 56.8-> 

Prižadėjo: 
Šv. Andriejaus Dr-ja . . . . 25.00 
Šv. Jono Krikštytojo D r-j r . . 5.00 

Viso sumokėta . r . . . . $80l.G3 
Pirmtaus pagarsinta ..93.04 

pasaldinti , 
pridėjus truputi cukraus. 

Ta arbata padaroma iš žo
lių ir šaknelių augančių Ven
grijos lygumose. Ją reikia 
gerti rytą ir vakarą, ji apvalo 
šhipinimos pūslę nuo slogus 
substancijų, kurios šlapinimo
si padare/ deginančiu ir bjau
riai atsiduodančiu. 

Ta arbata vadinasi Parto-
herb. Gelbsti prašalinti skaus
me nugaroje, inkstuose ir 
kraują apvalo nuo rukšties, 
iš kurios paprastai paeina reu
matizmas. Viena dėžutė Par-
toberbo kaštuoja 1 do!. šešios 
dėžutės tiktai 5 dol. pirmaei
lėje Aptekoje Partoso, 1(50 
Second A ve. Xe\v Voik. 

' (Apgr.) 

me-
j j | kuomet neapvils. Jeigu nori 

toniko, o ypačiai .po kokios li
gos tai Triners Angelica Bit
ter Tonic. 

J ie taip pat turi gražių Sie
ninių Kalendorių kuri galima 
gauti dykai (arba prisiunčiant 
mums per paėta lUc.) Josepb 
Triner Company 1333-43 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

. (Apgr.) 

GRAŽI DOVANĄ. 
dabai*, [iries Naujus 

užsirašo per mane 

PAIEŠKO 

Kas 
.Metus, 
1 ' Amerikos Ūkininką " a n t 
metų, tai gauna dovaną—la
imi gražų Lietuvos Laisvės 
j m veikslą. 

Laikrašėio kaina metams: 
Amerikoje - $1.00, Lietuvon 
— $±00. 

Užrašykite " A m . l ' k in inką" 
aviesiaius Lietuvoje. Adre-
uokil: 

i ATLAS SVETAINĖJE, 
! 143-40 Emma St. netoli Milvvaokee Ave. 

Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai 
*• 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
» -

Mokinama: angliškos ir l ietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 — 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. I 

IlllllllflllEligg||||||!EIII£lllllllllllllllSllllilll f 

DK I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Kos.mu.le: 1O0OO So. Ml( higtkB Ave. 

Telefonas I'ollman 342 Ir PnJlnuui 31MJ 
Chicagoj: 4515 80 . Wood Str. 

Tik Ketvcrgro vakake nuo 5:30 iki 7:00 j 
Telefoną* Tardą 7S3, 

m '"" '-"> - • • • 

Uždirbk 
$35iki$5C" 

į savaitę 

Telefonas Pullman 856 j 

Dr. P. P. ZALLYS J 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Michigan, A v e n u e 
Koseland, DL 

VALANDOS: 9 Iki 9 vakare. 

I'nit'škiui nu%r^iii>';- uri>si našir-s |»fjo 
l»rižiiiit'jiiuo ir pu taisymo lovų, kuri 
norėtu praleisti žleuuj Mltoj vieloj, 
mo-kestis nėra umimlleris lietuvis. 
Atsišaukiu- Kinitiii: 

\ i ; \v DOBisu iiori:i-. 
l l «7 SHMIUI Pil|»i«ti S«.. 

(!ti<a«o. II, 

• 

IG. P. SMETONA. 
2520 Washington Ave.. 

Sioux City, Iowa. 

l^iipeiiai ir kliaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
; trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Spėcijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši- ; 

MASTER SCH00L, 
J. V. Rasni ika , Perdėtinis 

190 N. State Str. 
ivamp. Luke Gat. 4 lubos 

iif!iiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii 

I Su 

» 

>> 
| i 

l 

II 

nuo 

D r . A . B U R K E 
4 (Lietuvis) 

418 W. Markei Str. 
Pottsvil le , Penna . 

visomis l igomis pri ima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

•»m • • • • ^ j . j . • » » • » » » » • • » » » _ » m - » * g 

VISU DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tt'iiiykite uštuoiiiolikicriai, kad 

1920 melams Kalendorius su Lie
tuvos prezidentą paveikslu ii- su 
Šventicmis. jau gatavas. Taipgi 
kas užsirašis dienrašti "Draugą" 
a n t 1 9 2 0 m e t ų p e r m a n e t a s g a u s 
ta p u i k i a u s i k a l e n d o r i ų , t a i p p a t 

galima jsi^yti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaip tai MRamybe 
.Jums"" "Pulkim aut keliu' 
''Aniolas Sar^aV' 
Žvaigždutė" ir tt. 

REIKALAUJA. 

Reikalingi lciberiai del fondres, 
darbas pastovus. 

Link Itrli t o i n p a n y 
li'Mh ir S«««art Avo. 

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

kau ip . 49 Cuurt 
Res . 1229 W. 49 Avcuue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI k 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 
. CUIRnKi.A** 

1 Ofisas 11719 Itictblyao A»e. 
Adyno* H:?.0 Iki 9 Kryio —• l iki 
2 po pienj — «:80 iki 3:2»> vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki i i isryio 

/ 
l ieikaltngas stuvejaa prie vyty k<»-

t\į Ltiri gerai žinoti visa koatltmeraka 
darbą, gali u/.dirbli po $40 J .savaite 
ir dauyiau. Atsišaukite. ' 

.los<f»h P . SalM'l, 
H'.iii Berkley A\v. Young>to\vii, Ohio. 

" D a n g a u s 

A. Stulginskas, 
1817 South Union Avenue. 

Sykiu . . . . $894.G7 
Iš paminėtos skailliiKvs pas'ni.sta 

C'eutran $332.75 
Pirmiau pasiųsta 67.25. 
Viso $400.00. 

A . 
P. RUZGIS 

Amžiaus 28 metų, atsi
skyrė su šiuo pasaulių 30 
d. gruodžio 1918, paėjo iš 
Kauno Guber. Raseinių 
Pav. Kaltinėnų parap. 
Lingeliškis kaimo. 

Velionis buvo vedės ir 
paliko nuliūdime moteri 
Antanina ir 1 metų duk
terį Jadviga. Metines pa
maldos bus gruodžio 30 d. 
1919 Šv. Antano bažny
čioj Cicero 8 vai. ryte. 

Meldžiu visų giminių 
draugų i r pažįstamų atsi
lankyti ant pamaldų. 

Moteris Antanina ir 
duktė Jadviga 

1512-—49 Ave. Cicero, 111. 

REIKALINGI. 

• • 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofibas 3148 Su. Morgan St. 
Kertu 32 ru St., Chicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi eliro 

n i š k ų l igų . 
O F I S O V A L A N D O S : N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 pd piet, nuo d 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yarus 687 

Tol. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T I VIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak, 
Nedčl iomis pagal sutarimą 

Viii SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tus Gatvės 

JJ » » » » » » w » » » » » » » » « » ^ » a ' » m ~M 

JI 

CAN LABKLELS. 

(JURA UŽMOKESTIS 

P A S T O V I S DAUBA •^. 

ACME PACKINC CO. 
2226 S. La Salle Str. 

Dr. S. Naikelis 
LIETUVIS 

GYDYTOJ.VS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Ave, 
Phoite Drover 7042 

VAL. Nuo 9 iki 12 išryto, 2 iki 4' 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

Rezidencija 3336 W. 66- th S t 

r 
Dr. M. Stupnicki 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

T e l e f o n u Yards 6032 
Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
6 po 'pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo f> iki 8 vai. vakare. 

i < , • • • • • • • • • 

J*J . M ^ M ^ M l » l — ^ M M 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

k 

I.IETDVIS 
Gydytoja* ir Ohirurjcaa 

Perkėlė savo gryvenimo vieta t 
Brighton Park. 

8914 W. 43rd Street., 
Tel. M<Klnley 2fi3 

Ofinas: 1757 W. 47tlt St.. 
(47 u- \Vo*d jcat.) 

Valandon: 10 ryto iki 2 po pietų, «:3U Iki 
8:3u vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel.' Boulevard 160 

PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 00 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

• 

Veda Itilus Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

W. MASUINOiTON STKISET 
4Cambaris 600 

Tel. Central 5478 
Gyvenimas, 812 AV. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 
i 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

• « 

Dabar yra palvlrt'ntos Ir Tarto-
lamos daugumos lietuvig, kurie %rra-
jlja koncertlną Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augsto arba l e m o tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri Išsiun
č iame dykai. 

GEORSI & V ITU MUSIG CO 
1540 W. 47tb St., Ohkago , IU. 

Hesid. 933 So. Asldand BĮ v. Chicago. 
Telefonas H u.v marke t 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgas 
SpeeijalisCas Moterišku. Vyriiku 
Vaiku ir visŲ chroniškų ligų -

O riša*: »354 So. Halsted S(.. Chicago 
te le fonas Drover 0603 

V Ali A N D AS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 *ak. Nedėl iomis 1<»—ia d. 

I 
» » »*fc • • • • • • » » • • 

JOSEPH C. W01/)N 
lietuvis Advokatas 

i 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd 8treet 
Tel. Hookwell < 9 t s 

CHICAGO. I"^L. 
& i » » » » < • • • » » — » • • • • » • . - . . , 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvya GialioriuH patarnauju laido

tuvėm ko pigiausia. Reikalu meldžiu at . 
šliaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, m. 
TeL CmnaJ ait l». 

file:///edyvai
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LIETUVOS VYČIU 5ta KUOPA 
Stato savo lėšomis išleistą veikalą "Kantri Alena 

PIRMĄ KARTĄ SCENOJ 

Naujų Metų vak., Sausio 1, 1920 
PRUDENTIAL SVEt., prie North Ave ir Halsted gat. 

Uždanga pasikels lygiai 7:00 vai. kakare. 
Pastaba: Svetainės vardas permainytas, vietoj Yondarf yra Prudential. 

5S3 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, CHICAGOS ARKIVYSKUPO 

A T S I L I E P I M A S . 
Šeštadienis, gruod. 27 d., 

Šv. Jonas 
Sekmadienis, gruod. 28 d., 

Šv. Nekalt i Vaikeliai. 
Pirmadienis, gruod. 29 d., 

Šv. T. Kanterburi jos vysk. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS. 

I CICERO, ILL. '-?-^B6S^~ <ija :, ^ • F V . ^*m^. ~šsm*^ ^^m^. <*^mz*~ ^Ti i 
Kataliku Vienybės 2-tras 

skyrius laikys priešniotini su
sirinkimą gruodžio 28 d., šv . 
Antano parapijos svetainėje 1 
vai. po pietų. Susirinkimas, bo-

Liotuviu 17. K. Amer. Lab- «k 0 ; n |.,i>M; ^ . „ . . K , , . „,., i1M . 
iTT-čt Mnl rs i tvuus (

t U ) ( . ) ( ) ' l aDa i SVaFBllS, UOS DUS 
Ragina gelbėti nukentėjusias daringosioa Sąjungos Centro r o u k i a m u nauja valdyba. Bus 

i 
I 
u 

i., J 

PENKIŲ METU KANKINE 
*• 

Statoma scenoj 

šalis. 

J o Aukštoji Malonvho Cbi-
eagos Arkivyskupus Ju rg i s 
Mundeleįn savo kalėdiniam 
rašte i tikinčiuosius karštai 
a ts i l iepi i katalikus, paragin
damas šelpti nukentėjusių ša
lin gyventojus, ypae vaikus ir 

I kūdikius, kurie badauja ir ba-
! Gatvekariu kompanija ( 'hi. Sbi miršta. 
L g o j e išreiškia nepasitenki-! Įsivaizdinkime baisius daik-

GATVEKARIŲ KOMPANI 
JA NEPATENKINTA. 

Miestas stovi už 5 centus. 

n i m a State Public Utilities ko-
/misijos nusprendimu, kad su 
rytdiena už važinėjimą žmo
nės mokės ne 7. bet jau (i cen
tus. 

Kompanija tvirt ina, jog vie
no cento numušimas jai duos 
nuostolių ir išnaujo prisieisią 
atsidurt i hankruto baimėm 

Nežinia, u r tąsi kompanijom 
nepasitenkinimas yra t ikras, ar 
t iktai nuduotas. 

J>et miesto administracija 
neatlaidžiai stovi už sugrąži
nimą "> centų. Komisijos nus-

tus, kas, šiandie veikiasi ne
laimingoj Austrijoj ir kitose 
šalyse. 

Antai Austrijos sostinėj Vie-
nftoj siaučia toks baisu.s frar-
įfas, kad gimusieji kūdikiai 
guli sustingusiuose nuo šalčio 
kambariuose, dažnai suvynio

j i i poperas. Nėra kuro, nėra 
1 audeklo vvstvklams. Neturi-
: ma nei maisto. 

Ir ne tik taip yra vienoje 
Austrijoje. Dievo rykštės pa
liesta visa rytinė ir eentralinė 
Kuiopa, išėmus Vokietiją. Vo
kietijoj kol-kas {>asekmingai 

priešmetinis susirinkimas bus ^\uoUx riUH)rUw iS S ( l j n i ( ) h . 
nedėlioję, gruodžio 28 d., 1019 gvildenami kiti svarbus klan
ui., 2 vai. po pietų, Dievo Ap- s i m a i Kiekvieno nario arba 
veizdos parapijos svetainėje, nai,-,s< k l l r i e m < YU[)[ k a t a | i k l l 

prie 18-tos gatvės ir Union g e r o v ė ir kurie nori, kad mu-
ave., Chicagoj. ' s l l kolonija augtų i,- stiprėtų, 

Kuopų atstovai kviečiami y r a priedermė būtinai atsilan-
koskaįtlingiausia atsilankyti , kyti šin susirinkimam 

n 
i 
f 

Šv, Jurgio Mokyklos Mokinių 

nes bus renkama valdyba se
kantiems metams. Vra taipgi 
daug svarbiu reikalu, kurie 
reikės apsvars tyt i . 

Valdyba. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI. 

prendimai nepatenkina miesto , • « rn • 
i . . „. ' . . . . kovojainii p n e s vargą, l a i s u n 
advokatu, š i t ie tvirt ina, lou1 , . , ,> . . . , ., .. 

. , *' " ki kova. I»<*t visni atsilaikoma 
kova taip ilgai bus vedama, 
kol nebus iškovota o centai. 

P r a n e š a m a , j o g S t a t e Puhl ie 
Utilities komisija a r tik kar
iais nesumažins mokesties ir 
už važinėjimą viršutiniais 
ležinkeliais. 

Tadgi J o Augšioji Malonybė 
para.uriiioj t ik inč iuos ius nepa-
miršti tu nelaimingu šalių, at-
siminus Kūdikėlio Jėzaus di
džius vargus. 

Priešmetiniame L. VvČiu 16 
* 4. 

kp. susir inkim e buvo išrinkta 
sekantiems metams valdyba. 

j kurion inėjo: pirm. senasis, J . 
Moterų Są-gos Apskrit is Baubkus, vice pirm. A Hud-

Ubicagos laikys priesmetinį ris, rągt. X. Kulys, finansų 
susirinkimą ned., gruod. 28, rast. K. Volteraitė, ižd. Kailiu-
H)H), 3 vai. p 0 pietų, šv. Ju r - kaitė, ižd. pag. P . Gritenas il
gio parap. svet. 33rd ir Au- korespondentu i \ Kailiukai-

..,..< 

Nedelioj, Gruodžio 27 ,1919 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 

32ro PI. ir Auburn Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

• 
* 9 

• 

delegatės 

burn Ave. 

Kviečiamos visos 
laiku suvažiuoti. 

Pirm. M. Brenzaitė, 
Rast . M. Yocaitė. 

ge-
GF.RAS ŽMOGUS. 

itis. 
Sekantis L. Vyčių 1(i kp. 

susirinkimas įvyks gruodžio 
28 d., tuoj po pamaldų, šv . 
Ju rg io par. sveti Visus narius 
kviečiu susirinkti . Reikės 
rinkti darbininkus ateinančiam 
vakarui , kur s bus 4 d. sausio, 
1920 m. Ypatingai kviečiu 
mergaites, kurios apstojo 

r ias la ikys pr iesmet in į susi- l ankyt i sus i r inkamus. Malonu 
linkimą nedėlioj, gruodžio 28 butų, kad kožnas atsivestų po 
d,, Imą vai. po pietų, 6v. An- naują narį a r narę. 

CICERO, ILL. 

Tautos Fondo 59-tas skv-

E A R I N I N K Ų KANDIDATU 
ROS. 

iv ueios nežinoma-

tano par. mokyklos kambaryj , 
ant 2iu lubų. 

Visi skvrio nariai kvieeia-

A. Budris. 

Šis veikalas y ra t inkamas kiekvienam pamaty t i . J is y ra pa imtas iŠ krikščionys-

B tės kankin imo laiku, todėl ne vienas ne tu rė tų praleisti j j nematęs . 

Apar t šio gražaus veikalo bus dainuy deklemaci jy , driliu, kuriuos atliks Šv. Jur- I 

I gio mokyklos mokiniai . • 

-<Š^^^&. : oi?^^^R=5-- . ^ 3 
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DIDELIS BAZARAS 
Ilt'ii»iam:iv; 

", I Labdaringos Sąjungos 1 Skyriaus i 

IŠ TOWN OF LAKE. 

VJ n , ( l l y . „. £llllllllllll!IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII!IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!|||||l||i||||||||u 
nut. rast.— I*. Skodžius, iin. s — ^ m mm^ ammm _ , _ — «_ = 
rast .—J. Sriubas, kont. rast.— S 
J . ttuziknuskas, ižd.—P, Vaš-
kunas, iždo globėjais: J . Pa- s 
jaujis ir A. Hasimas. 

Valdybon inėjo darbštus 
veiklus nariai . Yra vilties, ka< 
jų darbavimasis pcv 1920 m. ant Toini o f Lale 

J. J. Elias Svet., 4600 Jr Wood Gatvių 
—Prasidės— 

Nedėlioj, Sausio 4, 1920 
—ir tęsis— 

UTARNINKE, KETVERGE ir SUBATOJE. 
T)r-ja Šv. Jono Evangelisto 5 » • » - » - - « - « • • • - • — 

laikys priesmetinį susirinkimą | Nuoširdžiai kviečiame visus, kaip jaunus, ta ip ir se- = 

atneš šimteriopą naudij. kaip i 
draugijai , taip ir Lie-tuvai. 

P . š . | 

PRANEŠIMAS. I 

Kai-kuriem s S. Y. armijo? 
labai norėtųsi ai- dolieriais. 

Sakėsi tuo: 
generolam; 

\ a Kai a i:» oiiiuiuu^ . w. . . « . 
. . . ' , ' . . i-m atsilankyt] i si susirinki- Pm«if« nodiMilum! \lnmnii 

žmogus inejo Summerdale po- .. . l l e n J A11 l l) 
licijos- nuov 
žantui pa<L. 

renkama nauja valdyba 1920 i g d a v ė r a p o r t a i ž buvusio Ry 

•io MimmerdaL. 1)0-: • • • l l " n " J iivvt»-Mum. ruumuų 
J • • l ,::9i n e s turime daug svarbių i k,lftTm^ i w t n npn«nrKi-K 

va<lon ir tenai ser- ., .. A- , • . , ' K U 0 P 0 s JV>K 0 nepapiasias 
avė krepšiuką su 25 n%'l< U a l ) v a r s t > r t l > t a i P ^ 1 b u s susirinkimas. Z. Jurgaič iutė 

einančiais metais but kandida
tais į Su v. Valstijų preziden-

pinigus radęs 
Broa(lway gat., art i ( Jrandville 

m. 
Raštininkas. 

tHS. Tik vargas tame, kad jie ave-» i r nov^; k a d Policija ati-
t(uri išstoti iš tarnybos, jei ima , ' u ° i , i paskelbusi MIRĖ NUO MEDINIO 

ALKOHOLIO. 
savininkui 

leisties politikom Bi išstoti iŠ laikraščiuose. 
tarnybos i r pasekmėje nieko! Seržantas priėmė pinigus ir 
nelaimėti, daug reiškia. paklausė jo pavardės. Bet ta- Prisigėręs medinio alkobo-

Kai-kuriu valstijų įstatymai s a i nepasisnke kas per vienas lio at ras tas negyvas Joseph 

KALBAMA APIE PIGES 
NIUS ANGLIS. 

C'hrupek, 2834 West 25 pi. 
Sale jo gulėjo ištuštinta^ nuo 
alkoholio butelis. 

Pasakojama, jog Cbrupek tą 
alkoholį pirkęs art imajam sa-
hune. 

'kompanijos skleidžia žinias, 
1 > r e Z I \Voo f t J ° S p , ' a , l " j ^ b a l a n ( l ž i o ™ ė n e " SUAREŠTUOTA DU PAK-

būtinai reikalauja kariniu l r ,S(1J°-" 
kanis mesti tarnybą, jei siųlo-
si arba apsima but kandida
tais j šalies valdininkus. Ki
tose valstijose tas ta ip daryti j K a i -kur ios didžiulės 'anglių 
nepriverčiamą. ^ > kompanijos skleidžia žinias. 

Kandidatu į 
spir iamas generolai 
Kalbama generolo Per

siu, turbūt , atpigsią anglys. 
apie geueroio r n - g ^ -Qg d a b a r t i n i s s u s i t a į 

sbingo kandidatūrą. k v m a s s u a n o l e k a s i a i s 14 
Anais metais a u g š č . a u s . o j o ' ^ ^ d au inau užmokesties 

VAIŠĖLIU. 

teismo teisėjas Hughes buvo 
sutikės but kandidatu į piv 

Kalėdų rytmetį pamaldų 
/. ' ."T"- t! i metu Šventojo Vardo kate.lro-geras tik ligi ba -1 . . v ° . . " . f. klausime l)iu 

, | v . . ., . r / je vienas žmogus eme saukti , 
landzio 1. Po to prisieis a t - ' . .. . ° , - . . . ' 

ridentus. Pasi t rankė iš teisėjo j n a n j i n ( i k o n t r a k h , s d a r b i . ; . » o g J-s nor!s: ma ty t ip rez .den ta 
vietos. Pasekmėje prakišo r i n - L , ^ . . , f _ , - „ • k a ( , , j e | » .11 nužudyt. , kam tas sal, pa-kiniuose.' Gi sugryžti senojon 
vieton negalima. 

Gen. "VYood šiandie ragina-
p a s . Bet tasai visapusiai apši
lai ro. 

^AAUGŠTINIMAI GAISRI 
NINKU KORPUSE. 

spėjama, 
kontrakta i išeisią visuomenės 
naudon. Nes pasiremiant jais 
busią pigesni anglys. 

PAMETĖ KŪDIKĮ LIGONI-
vi E J Ui. 

Kalėdų metu Chicagos ga»--
rininkų korpuse paskelbta daiv 
geliui gaisrininkų paaugštini- l sakydamu, jog norinčiu pasi-
rnai. Tarp kitų 7 gaisrininkai matyti su vienu gydytoju ir 

Kūčios vakare pavieto ligo
ninėn inėjo vy ra s ir moteris. 
Atnešta J mėnesių bernaitis. 

J iedu kūdiki paliko nnrsei 

I ei' Itenantai paaugštinti kapito-
lis. v 

tuojaus sngryšiančiu. 
Išėjo ir nesugryžo. 

daręs " s a u s a " . 
Kuomet pakviesti detektivai 

jį paėmė, ki tas drąsuolis mė
gino a n $ užtart i . Pa imtas ir 
tas. 

Grumotojas prezidentui pa
sisakė esąs Loui s Braitenbach 
42 metų, 1108 West 14 gat. Gi 
kitas — Henry Gier. 

(iydytojai abudu apžiūrės, 
ar kar ta is jiedviem ko nestin
ga galvose. Nes sveiko proto 
žmogus pamaldų metu nedrįs 
sukauti ir dar grūmoti .prezi
dentui. 

mo Katal iku Vienvbės seimo. 
Raportas, vienbalsiai priimtas. 

Paskui komisija pranešė, 
kad svetainė paimta Davis 
8quare parke. Tenai alnmnai 
galės laikvti susirinkimus. 

Po susirinkimo išpildytas 
gražus programas. 

Su gerb. kun. Pakalniu su-
sirinkiman atvyko ir svetys 
klierikas J . Skripko, kurs pasą 
kė gražią prakalbą, raginda
mas jaunimą prie didesnio 
veikimo. Alumnai džiaugėsi 
sulaukę tokį svetį ir visi buvo 
patenkinti gražia prakalba. 

Alumnietė. 

I š NORTH SIDE. 

Gruodžio 21 d., 1 vai. po pie
tų Šv. Mykolo Ark. parapi jos 
svetainėj įvyko priešmetinis 
susirinkimas Šv. Mykolo Ark. 
dr-jos, Posėdin susirinko ne
mažai narių. A. Bacevičius iš
davė raportą iš Katalikų Vie
nybės. Pr i imtas . Į Kat , Vieny
bę pr ie p . Bacevičio da r darin-
kta du komitetu: P . Skodžius ir 
J . Sriubas. . 

Susirinkime nepamirš ta i r 
Lietuvos reikalai. Nu ta r t a Lie
tuvos laisvės bonų pirkt i už 
$250.00. 

Valdybon sekantiems me
tams inė jo : pirm.—A. Girdžiu-
nas, vice-pirm.—-P. Alekna, 

Nuoširdžiai kviečia visus K O M I T E T A S 
ateiti , nes bus rinkimas nau- 5 
jos valdybos 1920 metams ir S 
reikės aptart i daug. svarbių ^fllllllllllllll2llllliiiflllllllllllllllllllliifiiiiiiiirfll«flillllliitliiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl= 
draugijos reikalų. 

Valdyba. 

RED. ATSAKYMAS. 

P-nui Valančiui Cicero, 111. 
Tamistų pranešimą negalėjom 
atspausdinti Kūčios riumari-
je dėlto, kad jūsų raštas tapo 
priduotas Kučioje, kada nu
mūri s jau buvo išėjęs. 

PRAKALBOS, DAINOS TEATRAS II 
Ooklemaeijos ir Ralius 

Rengia 
LIKT. TAI T. DRAl'GYSTE VIENYBE 
Meldąžio Svetainėj 2242 W. 23rd Plaee 
GRIODŽIO (DECEMBER) 31, 1919 M. 

Svetaine duris atsidarys 6 vai. vakare. Vakaras prasidės 7:SO v. v. 
Įžanga 75c. 50c. 35c. ypatai 

Kviečiame visus atsilankyti kur galėsite linksniai senus metus 
užbaigti ir naujus Metų sulaukti. Sulos "Daina be galo" bus kalbų 

Meklemaciju ir kitų margumynų 
Kviečia KOMITETAS. 

j ^ 0ID2U11SU ĮIETUVISK* KRAUTUVE pRlGACOJE 

PBAtL QUBBN KONCBRTINAIJ | 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVER 7809 
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