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Reikalaujama, kad 
Vyriausybe valdy

tų Geležinkelius 
• 

Pakeliama kova prieš 
Cumminso bilių 

N E P A M I R Š K I T E MOKES
ČIŲ NUO ĮPLAUKŲ. 

Blankas su mokestimis reikia 
sugrąžinti apribotu 

laiku. 

PRANEŠIMAS. 

P R I E Š I N A S I . KAD GĖLE 
Ž I N K E L I A I BUTŲ SU 

GRAŽINTI. 

pradėjome 3:00 po pietų ir bai
gėme 8:00 vakare. Visas laikas 
buvo diskusuojama apie gele
žinkeliu b i j a i . " 

Priešinasi priešstreikiniam 
biliui. 

Washington, cr. 31. — Pra
dėjus, sausio 1 ir baigus kovo 
15 d. yra laikotarpis, kuriuo 
reikia vvriausvbės iždan mo-
keti mokesčius nuo įplaukų už 
1919 metus. Kas to neatliks 
paskirtu laikotarpiu, tasai ne-
jšsisuks nuo pabaudos. 

Kaipir šįmet, taip ir kitais 
metais mokesnius nuo miauk u 
turi mokėti visi, kaip piliečiai, 
taip nepi liečia i. 

Mokesčius reikia mokėti ne-
vedėliams, uždirbusiems per 
metus daugiau tūkstančio dol., 
gi vedusiems — daugiau dvie
jų tūkstančių dol. . 

Blankas reikia išpildyti ne
vedusiems, uždirbusiems per 

Rytoj , sausio 1, del Naujų 
Metų šventės " D r a u g a s " neiš
eis. Bus uždarytas i r "Drau
g o " ^ Administracijos ofisas. 
Sekantis numeris bus išleistas 
sausio 2. 
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ATSIKARTOJO RIAUŠĖS 
HAVANOJE. 

Sužeista 25 žmonės daugiau. 

Havana, sala Kuba, gr. 31 

BRANGENYBĖ NETURI 
NIEKO BENDRA SU 

KĖLIMU UŽMO-
* KESČIŲ. 

Talkininkai ir Rusija 
N I E K A S NENORI MAIŠY-

T I E S | RUSIJOS 
REIKALUS. 

Apie ta i pasakoja sugryžęs ka-
• rės korespondentas. 

u 

— Praei ta sekmadieni riaušių 
metu čia nužudyta vienas dar
bininkas. Darbininkai kaltino 
policiją už jos provokaciją. 
Riaušės pakilo, kiomąt pofl'ėi-^ 
ja buvo pasipriešinusi darbi-1 R o c k f £ d J f c ; 
ninku demonstracijoms del . i« - . i , 

I K i l i ] U K 
pabrangimo pragyvenimo. 

Ant rytojaus palaidota nu
žudytas darbininkas. Po laido
tuvių mieste išnaujo ivvko 
riaušės. Darbininkai susirėmė 
su policija. 

Pasekmėje 25 žmonės su
žeista. Iš tų apie dešimts labai 
pavojingai. 

įsimaišymas Rusijoje 

Washington, gr. 30.— Vakar 
ėia geležinkeliu darbininku or-
ganizacijų vadai suvažiavę nu
sprendė, kad geležinkeliai ne
būtų sugrąžinti privatinėms 
kompanijoms kovo 1, kaip yra 
paskelbęs prezidentas YVilso-
nas. 

Vadui pareikalavo, kad vy
riausybė mažiausia dar per tlu 
sekančiu metu valdvtu geležiu-
kelius. 

Taippat vadai aštr iai pasi
priešino s i u n d ė kongresai* 
duotam Cumminso biliui. Sulig 
to biliaus geležinkelių da rb in i n 

kams aštriai uždrausta pakelti 
streikus. Visokie pakilusieji jų ' ^ e r o v e l 

su kompanijomis nesutikimai 
turi but išrišami taikos keliu. 

Kovą prieš tą bilių pakelia 
ne tik visos geležinkelių darbi
ninkų atskirios unijos, bet 

Konferencijos pasekmės. 
h iga l i aus (iompers išaiškino' inctus tūkstant i dol., gi vedu* 

konferencijos pasekmes. Štai j šiems — du tūkstančiu dol. Jei 
kas nu ta r ta : pirmiesiems prie tūkstančio, 

Suv. Valstijų vyriausybė 4u-1 gi antriesiems prie dviejų tu
ri prailginti savo kontrolę ge- j kstančių t rūks ta bent kelių 
ležinkeliauis mažiausia porai |dolierių, tuomet nėra reikalo 
metu. Tai bus išmėųinimas. blankas pildyti. 
Nes kontrolės išmėginimo ne- Už didesnius pelnus įvykinta 
buvo galima tikrai atlikti ka- kaikurios atmainos mokesty- nedž'u 
rės metu. \ se. Tas atmainas galima patir-j .*<-<•.> nefĘaų but jokios pa-

Konferencija griežtai p r i e š i - i ^ ispildant blankas. I slapties apie šių dienų brangin-
nasi sumanoiųiems Įstatymams. Blankos gi išpildomos viso-1 tin^. pragyvenime. Tas paeina 
katrie draustu geležinkelie- ; s r k o k o s e , didesnėse krautu 
čiams streikuoti. i Y(Vt> '"* k i t u r -

Konl'erenci ja reikalauja, kad 

Tip tvirtina Harvardo uni
versiteto ekonomijos profeso
rius T. N. Carver. J i s vakar i KUBOS CUKRAUS SVARUI 

pasirengusios padary t i armis-
, tieiją ir paskui taiką su bolše-
"(vikais. š i tos Pabalt i jos viešpa.-

tijos per šešis karės metus 
ekonomijos žvilgsniu labai nu
kentėjusios. 

Esta i bijosi rusų. 
• * 

"Dideli nesutikimai gyvuoja 
prieš bolševikizmą negalimas. ' j tarpe Kstonijos vyriausybės Ir 

Taip sako čia parkeliavęs iš Ipriešbolšcvikinių rusų armijų 
Rusijos karės korespondentas j vadų. 
ir autorius, Ar tbur Ruhl, kuris " E s t a i yra nuomonės, kad 
devynis mėnesius išbuvo su jei tiems vadams kuomet nors 
gen. Yudeničo armija Pabalti- i pavyktų paimti Petrogradą, 
joje. tuomet jie atsisukę užpultų TCs-

Estonija padarys taiką. toniją ' * 

. . Anglija ir Prancūzija nepa- D a r b i n i n k a i P r i e š į m a i š y m ą . 

t ai j) pareiškė Amerikos Socio
loginės draugijos suvažiavime. 
Įvykusiame Chicagoje. 

Prof. Carver sakė: 
"Didin imas darbininkams 

užmokesčių neturi nieko ben
dra su didinimu prekėms kai
nų. Tai butų v išvien, jei saky
tum, jog šešėlio ilgumas pada-

20 CENTŲ. 

New York, gr. 31. — Par
t raukta čia daug cukraus iš 
Kubos. Imama 20 centu sva-
rui. Valdžia nieko prieš tai 
neveikia. Nemano varžyti to 
nepaprasto plėšimo žmonių. 

siųs kariuomenių Rusijon prieš 
bolševikus," sako Ruhl. " T o 

Prancūzijos ir Anglijos dar
bininkai, anot Ruhl, yra labai 

taippat nepadarys i r Suv. Vai- 'priešingi visokiai intervencijai 
stijos. . (įsimaišvmui) Rusijoje. 

Bolševrl uis gali nugalėti Daugel vietose darbininkai 
vientik "prieš-bolševikinės rusų pavartoja streikus ir sabota-
armijos. Bet ligšiol pasirodo, j žus, kuomet tų šalių vyriausy-
jog bolševikai visur nugali tas jbės mėgina siųsti priešbolševi-
armijas. | kiniams rusams ginklų arba 

TCstonija su Latvija (?) yra 'amunici jos. 

ležinkeliu darbi 
THIRĖ DR. OSLER. 

kaip nors 
ninkai su kompanijomis butų Londonas, i^r. 31. — Oxfot 
labjaus suartinti vienų ir kitų dė mirė Dr. VVilliani Oslei 

del sumažėjimo produkcijos ir 
padidėjimo reikaląvįmų. Kaip 
tas, taip ki ta .^yfa karės pro
duktas.^ Visos karės- tą pati 
paskui save palieka. Po civir 
lės karės turėjome tokį pat lai-

J i s pagarsėjo sav 0 Taš ta i s , jog kotarpį. Visokie sumanomi 

Grūmoja pakelti kovą. 
Prezidentas Wilsonas jau 

vra paskelbęs sugražinti 
žinkelius kompanijoms. Keis-; ' 

n ' : k i a , geležinkeliečiai šitam 
pati Amerikos Darbo Fetlera- klausime pralaimėję 
cija. Nes tos unijos priklauso 
Federacijoje. 

Suvažiavimą tuo tikslu čia 
buvo sušaukęs pats Federaci
jos prezidenta s Gompersas, ku
ris taippat priešinasi Cunimin-
so biliui. 

Gompers aiškina. 
Apie įvykusią konferenciją 

Ciompers duoda tokių paaiški
nimų: 

" P r a e i t ą penktadienį mano 
ofise buvo susirinkę daugelis 

«avo ko
va. 

Taigi šiandie svarbiausi žv-
giai atkreipiami į Cumminso 
bilių. Ir yra žinoma, kad jei 
kongresas praves tą bilių, tuo
met visi geležinkeliečiai pames 
darbus. 

žmogus po (JO metų amžiaus y- įstatymai prieš didinimą pelno 
ra niekam tinkamas ir totiel j dar labjaus paaršina stovį. Čia 

į po to amžiaus žmones reiktų i ne ki tkas, bet tik didesnė pro-
šalinti juos cboloformuo- įdukcija reikalinga. 

| jant. "Sus iaur in t i pelną, reiškia 
Paskui tą savo pareiškimą j kenkti didesnei prekių prbduk-

Dr. Osle r buv 0 atšaukęs, kuo
met susidūrė su aštia krit ika. 

Pats Dr. Osler mirė 70 metu 
amžiaus. 

kainų. Kainos jau tuomet buvo 
keliamos, kuomet apie didini
mą uždarbių nebuvo nei kal
bos. Didinimas uždarbiu seka 
tik paskui kėlimą kainų. 

"Ka inos pradėjo kilti, kuo-
met žmonės, pasibaigus karės 
reakcijai, puolėsi viską ])irk-
ti. 

Už kainų kėlimą prof. Car
ver kaltina pirklių pompasti-
nius paskelbimus, kuriais kvie
čiami žmonės pirkti daiktus 
dabar, nes paskiau tie labjaus 
pabrangsią. 

Tokiais paskelbimais pirk
liai prigydė visuomenėje klai-

Konferuoja anglekasių reikalų 
komisija 

dingą mintį apie "brangeny-
cijai. (Jali žymiai pagelbėti su
skaldymas monopolių (trūstų)* 
Didėjimas uždarbių visoj šalyjlbės erą1 ir viskam skelbia 
neturi nieko bendra su kėlimu I aukštas kainas. 

ANGLEKASIŲ UŽDARBIŲ 
KOMISIJA TURI KON

FERENCIJĄ. 

Kasyklų operatoriai taippat 
Washingtone. 

P E T L U R A TURI V I L T I E S 
ATGAIVINTI UKRAINĄ. 

geležinkeliečių atstovų. Mes pasiūlė taiką lenkams. Tą pa-
diskusavome geležinkelių jsta- darė bevieliu telegrafu iš Ma-
tymdavystę . Po diskusijų, juos 

BOLŠEVIKAI SIŲLO TAIKĄ J i s yra t ikras bolševikų prie 
LENKAMS. šininkas. 

Varšava, gr. 30 (Rašo angį. 
j o s bolševikų valdžia formaliai jlaikr. korespondentas.) — Štai 

visa eilė klausimų, i kuriuos 
mėgina atsakyti tas, kas inte-

Copenhagen, gr. 30. — Ru*i-

<kvos. 
ir ki tus geležinkeliečių atsto- Bolševikai sakosi, jog jie ne-
vus pakvietėm konferencijon jsiruošią užpulti Lenkijos su ki-
gruodžio 29. Konferenciją mes nų armija 

DENIKINAS NEPAŽĮSTA LIETUVOS. 
RU M U N IJA GELBSTI 

UKRAINAI . 

Varšavas, gr. 27 (Suvėlinta; 
rašo angį. lai k r. koresponden
tas) .—Kuomet lankiausi Uk
rainos mieste Kamenec-Po-
dolske, kur yra Ukrainos vy
ria usvbė, tenai teko nugirsti 
tik vienus nusiskundimus prieš 
talkininkus, ka t r ie blokuoja 
Ukrainą. Nes šiandie Ukraina 
nieko neaptur i iš užrubežių. 
Talkininku blokadą Ukrainoje 
s t ipriai palaiko ypač lenkai. b ,J0*.\ k a t r a t u r i P e l ė t i R * 

Rumunija oficijaliai stovi už m i l T 1 1 J a i ' 
blokadą prieš Ukrainą. Bet ne- Ve ' kodėl Rumunija duoda 
oficijaliu keliu ji ukrainus šel- reikiamą pagelbą ukrainams 

kovoti prieš Denikina autokra-
tn. . 

voti prieš gen. Denikina, kurs 
V t a aršesnis už pačius bolševi
kus. 

Rumunai, kiek teko sužinoti, 
nekuomet. negali pamiršt i De-
nikino arogancijos. Kar tą De-
nikina s latvių ir lietuvių atsto
vams yra pasakęs: 

" K a s yra Latvija ir Lietu
va .' Aš anie jas nesu girdėjęs. 
Aš žinau tik vieną Rusiją. ' ' 

Tas reiškia, jog Denikinas 
nepažįsta nei atskirios Besara-

pia visakuom. Pr is ta to jiems 
ginklų ir kitko. Paska t ina ko-

• 

Petlura stovi svarbiausia už 
lu da ik tu : pasiliuosuoti nuo 

j Rusijos ir duoti žemės valstie
čiams. 

Pirmasis daiktas Pet lurai 
labjaus svarbesnis už antrąjį, 
nes šis priguli nuo pirmojo. 
Nes kuomet Ukra ina pasiliuo-
suos nuo Rusijos, tuomet bus 
galima jau pagalvoti ir apie 
vi<lajinius Ukrainos reikalus. 

Pasiliuosuoti nuo Rusijos 
šiandie reiškia pasiliuosuoti 
ne tik nuo bolševikų, bet ir 
nuo Denikino. Nes kaip tie, 
ta ip ir. tas šiandie naikina 
Ukrainą. 

Pe t lura nėra bolševikas. J i s 
y ra bolševikų priešininkas. 
Bet kuomet Denikinas spau
džia jį prie sienos, jis turi 

pavirsti desperatu ir imties j Bet šiandie ujerainai preky-
visokių priemonių. bos reikalais norėtų susidėti 

Personaliai P e t l u r a nėra ka- Į pirmiausia ne su kitkuo, bet 
tik su vokiečiais, ir tas yra 
todėl, kad talkininkai Ukrainą 
blokuoja. ' 

Ukrainų armijoje tarnauja 
daug austrų oficierų. Ten vei
kia ir Wilbelnias Habsburg, 
eregercogo Stefano sunūs, 
Stefanas yra susigiminiavęs 
su lenkų bajorija ir pats sa
ve vadina lenku. 

Sunūs Wilbelmas sakosi 
esąs ukrainų prietelis ir, tur-

aldvti Ukrai-

rininkas. Atrodo kaipir pa
prastas agitatorius. 

Sakosi 38 metų. 

Kuomet man teko su juo pa
simatyti, jis buvo stipriai sau
gojamas. Bijomasi pasikėsini
mų. 

Pet lura perdaug geria arba
tos, perdaug ruko. Pasikalbė
jimo metu jis dažnai nervingai 
pašokdavo, pr ieidavo prie du-

resuojasi Ukraina: 
Ka s yra Petlura ir už, ką jis 

stovi ? , 
Ar ukrainai vra bolševikai ? 
Ar jie y ra provokiški i 
Ko Ukrainai reikia? m * i r t e n ^ ^ o reikalingus \ h ^ j a m n o H s i v a l ( 

įsakymus. , n a 
J i s kalba tik rusiškai ir uk-

rainiškai ir truputį vokiškai. 
Fiziškai jis yra menkas. Sa
kosi einąs 38 metus. Bet at
rodo senesnis. 

Ukrainai , abelnai imant, nė
ra bolševikai. Nes ten mažai 
yra industrijinių darbininkų. 
Gi valstiečius negalima paita-
rvti bolševikais. 

Bolševikų agentai kaip ki
tur, ta ip ir ten veikia. Bet jie 
nieko nepelnija. 

Ar ukrainai provokiški? 

Kituomet karės metu vokie
čiai buv 0 užplūdę Ukrainą ir 
ten buvo padarę nuostolių ir 
žmonėms vargo. 'Tuomet prteš 
vokiečius buvo pakilusi abel-
na neapykanta. 

AVilbelmas Habsburg uk
rainų armijoje . pasivadinęs 
pulkininku Vasilii Wasbivany. 
Bijosi, kad jo nesučiuptų Deni
kinas. 

Ukrainų veikimo / principai. 

Ukrainai baisiai Įnirtę prieš, 
Prancūziją, ka t ra remia Deni
kina ir palaiko blokadą. 

Vienas ukrainas oficieras 
man sakė: 

"Kok ią nors dieną aš įsto
siu vokiečių armijon ir Pran
cūzijai a t lyginsiu ." 

Ukrainų veikimo principai: 
pasiliuosuoti nuo Rusijos ir 
duoti žemės visiems valstie
čiams. Tų principų la ikosLir 
Pet lura. 

Washimjton, gr. 30.—Prezi
dento Wilsono paskirta komi
sija iš trijų žmonių nustatyti 
anglekasiams uždarbius i r an
glims kainą vakar turėjo kon
ferenciją su prezidento sekre
torių Tumulty Baltuose Ra
muose. Ir paskui išėjo susirin
ki man. 

Operatoriai Washiiųjtone. 
'Minkštųjų anglių kasyklų 

operatorių asocijacijos pildo
masis komitetas taippat yra 
YYasbingtone. 

Sakoma, jog operatoriai, 
nors pradžioje buvo pasiprieši
nę vyriausybės veikimui, mė
gins patarnaut i komisijai" jos 
darbuose. 

Komisija turi plačias teises. 
Sulig vyriausybės noro, an-

glekasiai pabaigė streiką ir at-

KARDINOLAS GIBBONS 
APIE RADIKALUS. 

naujino darbus su 14 nuoš. 
daugiau užmokesties. Gi iška
stų anglių tonui kasyklose nu
skirta $2.35. ' 

C'ia apkalbamai komisijai vy
riausybė davė teisių tad ne tik 
patiems darbininkams padidin
ti uždarbius, jei butų reikalin
ga, bet ir iškastoms anglims 
padidinti kainą. 

Jei komisija atrastų, kad an
glims kaįna turi but padidin
ta, tuomet ir patiems anglių su-
vartotojams prisieitų daugiau 
mokėti. 

Komisija savo tyrinėjimus* 
ir visą dafbą turi atlikti 6*0 
dienų laikotarpiu. 

Komisijos nariai . 

Komisijos nariai y r a : 
Henry M. Robinson iš Pasa-

dena, Gal., p i rmininkas; Ren&. 
brandt Peale, operatorių atsto
vas; John P. White , angleka
sių atstovas. 

SUAREŠTUOTI NUODŲ 
PARDAVINĖTOJAI. 

Baltimore, Md., gr. 30.—Jo 
Eminencija kardinolas Gib-
bons vakar apkalbėdamas nau
jai įsteigtos organizeijos " U n i 
ted Amer icans , , uždavinius, 
ta rp kurių yra sulaikyti radi
kalių gaivalų veikimą, pasakė: 

" J e i Raudoni}jų organizaci
jos nariams nepatinka šita ša
lis, tegu j i e sau keliauja svei
ki ten, iš kur yra atėję. Je i jie 
pa ty s to nepadaro, tuomet mes 
turime juos ten pasiųsti . J ie 
čia atėjo su tikslu but šalies 
piliečiais, bet ne diktatoriais. 
Mes neleisime jiems čia but 
d ik ta tor ia i s . " ' 

New York, gr. 30.—Čia su
areštuota 6 žmonės—suokal
bininkai, katr ie paskleidė^ po 
Įvairias valstijas degtinę su 
mediniu alkoholiu. J ų pasielgi
mo tikslas dar neišaiškintas. 

Detektivai ieško daugiau 
prasižengėlių. 

Areštavimai įvyksta ir ki
tuose miestuose. 

Įvairiuose miestuose pasi
daugino aukų skaitlius. 

NORI DAUGIAU PINIGŲ. 

Brusselis, gr. 31. — Finan
sinėse sferose kalbama, jog 
Belgijos vyriausybė Amerikos 
prašys dar vienos paskolos. 

http://Nnn.ll%3e*


««fc^ • * » * . «8*>- -**1 ' -

LEETTVTŲ KATALIKŲ DIENRAOTI8 

"DRAUGAS" 
kasdieną &>kyru9 ncdėldlenius. 

P R £ x \ r M £ R A T 0 8 KAINA t 
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE: 

Metama f6.00 
Pusei Metu > 8.50 

8LV. V A J L S T . 
Metams > $5.00 
Pusei Metų 3.00 

P renumera ta mokasl iškalno. Lai-
I k a s skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
* nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
Į adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
gmdresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
M a n t krasoje a r exprese "Money Or-
Ider" a rba {dedant pinigus į regia-
j truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicaso. III. 

Telefonas McKinley 6114 

SE = 

f! 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VI
SUOMENES D0MEL 

Amerikos Liet. Ii. K. Fede
racijos Sekretorijatas daugiau 
kaip mėnuo atgal išsiuntinėjo 
visoms draugijoms ir kuo
poms, priklausančioms prie 
Federacijos Katalikų Vieny
bės konstitucijas. Specijaliais 
laiškais taipgi nurodė reikalą 
tverti tuojaus vietinius komi
tetus Katalikų Vienybės kiek
vienoje Amerikos lietuvių ko
lonijoj. 

Sekretorijatas gauna žinių 
[ jš daugelio kolonijų, kad drau

gijos prigulinčios prie Fede
racijos Katalikų Vienybes stei
gia, bet ikišiol užsiregistravo 
tik viena Katalikų Vienybė iš 
Easton, Pa. 

Federacijos Tarybos suva
žiavimas jau artinasi, lietuvių 
katalikų reikalai bręsta, todėl 
šiuomi ii* kreipiamės į visas 
lietuvių kolonijas tuojaus Fe
deracijos Sekretorijatui pra-

1 nešti susiorganizavusių Kata
likų Vienybių sąstatus ir jų 
valdybų antrašus. O kur dar 
nėra Katalikų Vienybės, tuo
jaus jų sudaryti. 

Butų labai naudinga Fede
racijos Tarybos suvažiavime, 
kurio laikų ir vietoj, paskelbs 
vėliau A. L. 11. K. Federaci
jos valdyba, turėti atstovų iš 
visų Amerikos lietuvių kolo
nijų. 

A. L. R. K. Fed. Sekr. 
381 Westminster Ave., 

Detroit, Mich. 

Lietuvos Paskola ir 
Laikraščiai. 
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Taryba. Kitaip sakant: kleri
kalizmo reikalavimas yra, kad 
neatsikartotų DuodSio istori
ja. Duodis 5*000,000 aukajan ga 
vo iš ministrę ir praSvilpė. 
2ro MDvasiškieji tėveliai' ' rei
kalauja, kad žmonėms davu
siems pinigus butų išduodami 
Lietuvos Valstybės Paskolos 
Ženklai, o ne vien rastpalai-
kiai asmenų, neturinčių už
tektinai nuosavybės, kad ga
lėtų gvarantuoti priteikimą pi
nigų j vietų. Jeigu Lietuvos 
Finansų ministras butų prisi
laikęs panašių taisyklių, tai 
Duodžio istorijos nebūtų buvę. 

Nors kaikuriems Cbicagos 
asmenims gali nepatikti rei
kalavimas tvarkos piniginiuo
se dalykuose, nors tų asmenų 
laikraštis prasimanys kas kart 
bjauresnių pliovonh) prieš 1*$ 
niaus, t a i .bekr i s*vjjįjias limku-
•Yrf" ¥!$llomeners protas arba 
išreikalaus, kad paskola butų 
tvarkoje daroma, arba visai 
jos neduos. Didžiausi pasko
los trukdintojai yra blogų fi
nansinių taisyklių apginėjai. 

Katalikystės išrokavimas 
Lietuvių Valstybės Paskolos 
vykinime tėra tik vienas: kad 
ministrai nedalintų milijonus 
viešų pinigų asmenims pasi
savinantiems tuos pinigus. Duo 
dži() mums gana ir vieno. Jis 
nunešė penkis milijonus, tai 
nunešė. Bet to tebūnie gana. 

Skirtumas tarp katalikiško 
' •Draugo" ir jam 'priešingo? 
"Lietuvos'* yra tas, kad "Lie-
tuva" nori palaikyti tas sąly
gas, kuriuose Duodžiai dygsta, 
prie kurių 300,000 auksinų iš 
Lietuvos Valstybės iždo teko 
bolševikams, o " D r a u g a s " ne
nori. 

Mums net išrodo, kad Chi-
cago.s liberalų dienraštis, gin
damas nežmoniškai blogas fi
nansinio sutvarkymo taisykles, 
pats nesijausdamas, begalo 
smarkiai kenkia tiems žmo
nėms, kurie stovi užpakalyje 
" Lietuvos" redakcijos. 

1* 
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Laikraštis "L ie tuva" nese
nai pašiepė žmones, pripažįs
tančius dusią bei tikinčius į 
skirtumą tarp žmogaus ir gal
vijo, Buddą Kristų ir Tolstojų 
pastatė lygiomis. Beveik 
nėra numano, kuriame 
tas žemos rūšies raš
tas neužsipultų ant katalikų 
dvasiskijos. Paskutiniu laiku 
liberalų Organas ėmė traukti 
per savo nešvarius dantis ku
nigų pavardes (N. 305) dėlto, 
kad tie kunigai išdrįso rūpin
tis Lietuvos Valstybės pasko
los įvykimui u. 

Tas organas rašo: "Lietu
vos Finansinės Misijos priva
lumas sudrausti vardu Lietu-
vo s ir tautos mūsų dvasiškus 

.tėvelius ir paliepti jiems va
dovautis šiame atvejije vien 
tik tautiškumo, o ne klerika
lizmo i r katalikystės išrokavi-
mais ." (N. 305). 

Kame-gi tie klerikalizm0 ir 
katalikystės išrokavimai! O-gi 
kunigų nore: 1-o kad Lietuvos 
.Valstybės Paskolos sąlygas 
QŽgirtu,.% Lietuvos Valstybės 

*.(>• 

Kardinolas ir 
Politika. 

Ka< buvo vyskupu 1870 me
tais, tas negali būti jaunas 
1920-taisiais. Kardinolas Gib-
bons, Baltiinores Md. arkivvs-
kupas daugiau skaito savo 
vyskupavimo metų negu dau
gelis žymių Amerikos veikėjų 
gyveno žiemų ar vasarų. 

Karti. (Jibbons'as beveik vi
są savo amžį tik tiek kišosi į 
politiką, kad prezidentą Abra
omą Lincoln'ą laidojant ėjo 
paskui jo karstą, ir kad būda
mas geru su Amerikos prezi
dentais, per jų asmenis išreikš
davo .šiaį šaliai Katalikų Baž
nyčios pagarbą. 

Dabar, laikraščiai rašo, kad 
senas kardinolas tuo pačiu 
laiku darąs du žymiu politi
kos darbu. Tat išrodo mums 
lyg netikėtina, nes nevisai su
tinka su ligšiolaikiu kardinolo 
apsėjimu. Bet nesakome, kad 
laikraščiai prasimano, nes a-
bejuose skelbiamuose politiš
kuose kardinolo žygiuose yra 
daugiau žmogiškumo, negu 
poktikos. 

Pirmasis žygis yra, kad kar
dinolas Jokūbas Gibbons ra
šęs Šventajam Tėvui melsda
mas pagarsinti pasauliui Aus
trijos žmonių badą ir vargus 
bei kviesti katalikus, kad 
šelptų mirštančius iš bado 
Austrijos kūdikius ir jų mo
tinas. Šventasis Tėvas žino, 
kiek vargo yra karo ištiktose 
šalyse. Kaip seniau Lietuvai 
buvo dviem atvejais suteikęs 
10.000 auksinų ir 20.000 lyrų, 
taip dabar kitoms badaujan
čioms šalims dovanojo 100.000 
lyrų, išto, ką žmonės sudėjo 
kasmetinėse • rinkliavose. 
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Lietuvos Neprigrulmybe. 
(OFICIJALĖS ŽINIOS.) 

(Pranešimas iš Washingtono). 

(Pabaiga). 
U i 

Ką vadiname tuo vardu. 

Materializmo amžyje reikė
jo drąsos tam kas prisipažin
davo tikįs, jog yra angelų. Da
bar jau beveik visi tiki, kad ne-
vien ant žemės yra gyvų pro

ga; tai Švento Kašto knygose, 
senesnėse už Ajyrijos ir Babi
lonijos laikus, nebūtų minėta 
angelų, Tuoin tarpu pačiuose 
seniausiuose žydų raštuose, 
būtent Mozės (Maižie-
šiaus) Penkiose Knygose 
daug kartų minėti an-tingų sutvėrimų, bet ir ant k i 

tų planetų. Nuo to gamtininkų j į g ? p j j į į g ^ į j į Gimi-
s^eliojimo Vlar vieną žmgsių 
tolyn žengus pasirodo, kad gal 
būti protingų sutvėrimų ne 
vien su kūnais, bet ir be kūnų. 

Patys gamtos mokslai veda 
žmonių protus į tą pusę, nes 
garsų, arba oro judėjimų, yra 
daug daugiau negu žmogaus 
ausis girdi. Taippat ir spindu
lių, arba etero viskėjimų yra 
daug daugiau negu mato akis. 
Gamtos mokslai tiek didžiųjų 

igžždžiu sutvarkvmą tvrinė-
laiHbi>tiek mažiausių kūno da

lelių prigimtį susekinėdami, 
kaskart tankiau ir aiškiau pri
eina prie nemedžiaginės nes ve
riamos, neužčiuopiamos, žmo
gaus jautuliams neprieinamos 
buities. Tą buities rųšį, kuri 
skiriasi nuo kimo, senovė pra
minė dvasia. Vieną tos rųšies 
buitį, kurią pats žmogus jaučia 
savyje, vadiname dūšia arba 
siela. Dvasinės prigimties rųšį, 
augštesnę už žmogaus dūšią, 
bet apribotą ir žemesnę už Die
vą vadiname angelu. 

Iš kur įtikėjimas į angelų 
buvimą. 

Gamtos mokslai prieina tik
tai kūninius arba medžiaginius, 
daiktus. Angelai kūnų netnrK 
dėlto gamtos mokslams nepri
einami. Klausimas tat iš kur 
žmonėse atsirado įtikėjimas, 
jog yra angelų f 

Kaikurie raštininkai spėjo, 
kad angelus pramanę Kaldė-
jos, arba Mesopotamijos, t. y. 
Babilono ir Ninyvos mokslinin
kai ir kunigai, ir kad iš ten tą 
nuomonę gavę žydai, begyven
dami pirma Asyrijos, paskui 
Babilono nelaisvėje, o paskui iš 
žydų įtikėjimą į angelus gavę 
krikščionys ir išplatinę visame 
pasaulyje. 

Šita nuomonė rėmėsi tuomi, 
kad Kaldėjos žemėse nuo labai 
senų laikų liko ant sienų ir uo
lų daug iškaltų sparnuotų pa
veikslų. Tie paveikslai senesni 
už žydų Šv. Kaštą, dėlto nega
lima sakyti, kad žydai butų 
įkalbėję Kaldėjos arba Meso
potamijos gyventojams apie 
angelus. 

Angelai ir šv. Raštas. 
Jei šita nuomonė butų teisin-

mų knygoje paminėtas Cheru
binas su ugnies kardu saugo
jantis nusikaltusius žmones, 
kad negrįžtų į rojų (Gen. 3, 
24). Toje pačioje knygoje ap
rašyta, kaip angelas apsireiškė 
Agarai tyruose (Gen. 16, 7). 
Iš viso toje knygoje angelai 
yra minėti šešis kartus ir dar
gi * dviem vardais: chenib ir 
mulaecii. Mokslininkai nežino 
pirmosios reikšmės žodžio ke-
rib; o pirmoji reikšmė žodžio 
maleaeh yra: pasiuntinys. Tas 
žydų žodis grekų kalboje iš
reiškiamas žodžiu angelas. Iš 
grekų jis perėjo į visas Kuro 
pos kalbas. 

Angelus, kaipo Dievo pa
siuntinius daug kartų minėjo 
pranašai, gyvenusieji žydų tau
toje toli prieš Asy rijos ir Ba
bilono nelaisvės. Aštuntoji 
psalmė sako, kad Dievas žmo
gų sutvėrė mažu kuo menkes
niu už angelą (Ps. 8, (>). Ta 
psalmė v ra Dovvdo rašvta. 
Dovvdas mirė 1015 metais 
prieš Kristų, arba apie 500 me
tų prieš. Babilono nelaisvę. Ki
ta psalmė sako: "Garbinkite 
Viešpatį visi Viešpaties ange
lai, galingi stiprybe, laidantie
ji Jo žodį, kad butų klausomas 
Jo kalbų balsas" (Ps, 102,20). 

Praleidžiame neminėję dau
gybes Šv. Kašto vietų, kuriose 
kalbama apie angelus, nes ne
galėtume jų sutalpinti. Kze-
kielio ir Danielio raštuose pil
na tų paminėjimų. Pavyzdžiui 
užteks Dan. 6, 22 kur angelas 
išgelbėjo tris jaunikaičius ug
nyje. Dan. .9, 21 kur angelas 
Gabrielius pasakė pranašui, 
kad užgims Kristus. Ezekie-
lis 10, 4-22 aprašo Dievo gar
bę irkerubinų dalyvavimą joje. 

V. Jėzus taip-gi minėjo an
gelus daugel kartų. .Jis sakė, 
kad kūdikių angelai visuomet 
regi Dievo veidą (Mat. 18, 10). 
Prieš pat kančią išsitarė: "Be 
ne mintiji, kad negaliu savo 
Tėvo melsti idant man atsių
stų daugiau negu dvyliką legi-
jonų angelų f" (Mat. 26, 53). 

Strateginiu žvilgsniu toji 
siena į rvtus nuo Nemuno 
mums yra didžiai pavojinga. 
Grūmoja ji visai gelžkelio li
nijai, kurią priešas, užiman
tis Lietuvos žemes, kas valan
dą gali mums perkirsti ir nu
traukti Varšuvos su Vilniumi 
susinėsimą. Toks dalykų sto
vis neleiduoja mums užtekti
nai Vilniaus pasilaikynui, ku
ris, del suprantamų aplinky
bių, atims mums di
džiausius etnografiniai len
kiškus plotus. Vilniaus gynimo 
reikalus, kai}) ii* etnografiniai 
dėsniai reikalauja, kad Vii 
nius iš vakarų ir iš šiaurei 
butų apsiaustas žymiai dides
niu žemės plotu, priklausan
čiu tai valstybei, kurios Vil
nius bus sostinė. Toji aplin 
kybė, kad mažas etnografini: 

Vilniaus gubernijos sri£yj. 
Juos pakeitė dėlto, kad buvo 
pareiškę neisią prieš Lietuvą. 
Sąrišyje pu tuo kareivių nu
sistatymu, lenkų karinė val
džia siūlo jiems žemės ir ki
tų palengvinimų, jei jie eitų 
kariauti su Lietuvą. 

Kaunas. Butrimonių rajone, 
Vilniaus gub., lenkai draudžia 
žmonėms skaityti lietuviškus 
laikraščius. 

Kaunas. Nesenai atvažuoto-
se nu0 bolševikų vietose neto
li Dinaburgo, Zarasų srityj, 
gyventojai labai suvarginti; 
labiausiai nukentėjo tie namai, 
iš kurių buvo išėję savanoriai 
i lietuvių kariuomenę; bolševi
kai tiems namams keršindami 

• 
nepaliko nė gyvulių, nė drabtt-

B žių, nė kitokio geresnio turto. 
Lietuvių kariuomenei atėjus, 
žmonių ūpas pakilo, viskas at-

Lietuvos žemės gabelėlis palei 
gelžkeli į šiaurę nuo G a r d y n o ' § a u k i m u į šmeižiančius Lietu-
pasilieka lenkų rankose, nepu-|V()s vai ( ižįa . Neleidžia Lietu-
teisina tokio plataus "atlygini- ' 
i i i o , " 
kvrė 

Pranešimas. 
želva. Rugsėjo 16 d., 1919 m 

Lenkai platina įvairius atsi- jbažnytkieiniuose sale Taura 

lietuvių komitetą. Rugpjūčiu 
30 d. buvo skelbiama arkliu 
mobilizacija Balnikuose. Dau 
guma žmonių turėjo važiuoti 
per Želvą. Lenkai trukdė. 
kontroliavo visus praeivius, ii 
jei kas mobilizacijos reika
lais važiuodavo, tai nepraleis 
davo. 

Jo Ekscelencijai 
P. Ministeriui Pirmininkui 

Kaune. 
Antroje šio mėnesio pusėje 

ii ateinančiame spalių Mene 
syje yra paskelbta ir įvyks Že
maičių Vyskupo kelionė į Ba
takių ir Šidlavos dekanatu>. 
Raseinių ir Tauragės apskrity
se, tikslu atlikti kanoniškąją 
vizitaciją ir suteikti Sutvirti
nimo Sakramentų. 

Tuo tarpu, kaip man pra
neša Batakių dekanato deka
nas, vietinė dvasiškija esanti 
susirūpinusį tos vizitacijos i-
vykinimu dėlto, kad vokiečiu 
kariuomenė, pasivadinusi sa
ve "kolčakininkų" sąjungi 
ninkais, apsigyvenusi neapri 
botam laikui mažne visuose 

jviams rinkti jokių mokesčių 
kurį santarvininkai pas- •„. t t H l l V o 1 | o r i l i m i m t į n a u _ 
lietuviams. s<»s mušu j o k u < h(i{ nepasisekė, nes tuoj 

valstybinės įstaigos, remiamos 
visuomenės nuomone, įtemps 
visas pastangas, kad pataisius 
tą netikslią demarkacijos Ii- t u « k a r i 

atvyko lenkų ir suėmė Kazi
miera Šakalį, Cimielių sod
žiaus, dėlto, kad jis eina j lie-

niją j vasaros 
Vilniaus." 

vakarus nuo 

Telefonograma. 

Šiandie 
UŽpuOlė 

(Daugiau bus.). 
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Kardinolas Gibbons savo ra- j Hooveris y**a tiek išsilavi
štą pasiuntė Šv. Tėvui dėlto, |nęs politikoje žmogus, kad jis 
kad p. Herbert Hoover, bu- i amžinų dieną nejudintų pope-
vęs vyriausias maisto admi
nistratorius Amerikoje ir Eu
ropoje, atsilankęs pas kardi
nolą, pasakė jam, jog laikraš
čių žinios apie badą Austrijo
je nei kiek neperdėtos. 

Nors p. Hoover šiandien 
neturi oficijalės augštos vie
tos, bet j 0 pažintis su žmonė
mis vedančiais Amerikos poli-iriasi nuo'kaikurių kitų savo 
tiką nepasiliovė. Jis , gal, tyčia į talkininkių* nepripažįstančių 
prikalbino kardinole rašyti keturiolikdg WįJsono punktų. 

žiaus, jei nežinotų, kad tat y-
ra paranku Amerikos diplo
matijai. Einant mintimis dar 
toliaus lengva suprasti, kad 
Amerika, kariaudama su aus
trais, neprastojo žmogiškumo: 
nenori žudyti įveiktųjų, bet 
dar rengia suteikti jiems pa 
geibos. Tuomi Amerika ski-

Spalio 8 d., š. m. 
rytą rusai-vokiečiai 
Ragą. Visą dieną eina mūšiai 
ir smarki (arši) kanonada. 
Kol kas latviai atmuša priešą. 
Rusai iš aeroplano išmetė apie 
Rvga bombų. Pirma vokiečiu! 
-rusų kuopą (rotą) latviai su 
naikino. Mintaujoje Avalovas 
ir pats Bermondtas apsiskel-

Šv. Tėvui, kad Benediktas 
Penkioliktasis galėtų tikėtis 
iš Amerikos paramos «avo 
raštui. Be tos paramos, gal, 
popežius nenorėtų kištis į Au
strijos šelpimą, kad kam nors 
neišrodytų, buk tik vienai ka
riavusiai pusei prijaučiąs. 

Šitas skirtumas duoda mums 
vilties, kad kada nors Keturio
lika Punktų atgims tarptauti
nėje politikoje. Tada ir nepri-
gulmybė bus duota Lietmai. 
Žiūrėkime, kad turėtume rau
kų tai neprigulmybei priimt ;. 

bę gen. gubernatorium ir rusu 
valdžios viešpačiais. 

Rygoj išmėtyti lapeliai sa
ko, kad jie kariaus su bolševi
kais ir sU tais, kurie nori su 
bolševikais taikos. . 

Telegramas. 
Kaunas. Spalių 1 d. Vilniu

je lenkų žandarai darė daug 
kratų pas lietuvių visuomenės 
veikėjus. 

Kaunas. Lenkų centralinės 
statistikos biuras padarė Vil
niaus gyventojų sąrašą. Spa
lių 1 o\ skaitėsi 138, 112 žmo
nių, anot to sąrašo: lenkais 
pasivadino 76,512, žydais-53,-
129, rusais-3,979, lietuviais 2,-
803, baltarusais-1,389, kitomis 
tautomis-300. Lietuvių skai
čius žymiai sumažėjęs, nes jie, 
lenkų persekiojami, išvažiavo 
iš Vilniaus į kitas Lietuvos 
dalis, kurios lenkų neokupuo
tos. 

Kaunas. Viename Šiaulių ap
skrities dvarų, rugsėjo 7 d., 
lenkų dvarininkų suvažiavi
mas, kuriame taip pat dalyva
vo kolčakininkų vadai ir ke
turi vokiečių leitenantai, tar
tasi buvo apie priemones, ku
riomis galima butų padėti 
lenkų legijonams sėkmingiau 
eiti į Lietuvą. Lenkų dvari
ninkai visais klausimais suti
ko su dalyvavusiais vokie
čiais bei kolčakininkais. 

Kaunas, f F. Galvanausko 
^organizuojamą ininisterių ka
binetą atsisakė ineiti šios par
tijos ir organizacijos: social
demokratai, socijalistai-liau-
dininkai demokratai, valstie
čių sąjunga, santara ir krik
ščionys demokratai. 

Kaunas. Del poperos stokos, 
visi laikraščiai laikinai eina 
sumažintu formatu. 

Kaunas. Gautomis žinomis, 
lenkų karinė valdžia pakeitė 
kariuomenes dalis, stovinčias 

uomenę. Paklausus 
JŲ, ko jie čia esti, jie nieko 
negalėjo atsakyti. Iš viso ma
tyti, jog neteisėtas jų buvi
mas Zelvoj. 

liiigpj. 20 d. valsčiaus val
dyba praneša, jog lenkai pra
dėję labai varžyti vietos gy
ventojus. Pradžioj miestelio 
prie tilt0 stovi jų kareiviai, 
kurie kontroliuoja praeivius. 

'Nuo pėsčio ima 3 auks., nuo 
važiuoto po 10 auksinių ir nuo 
raito 5 auks. 

Rugpjūčio 23 d. Lenkai ieš
ko progos nuversti ar suimti 

gės-Šiaulių plento ir gelžkelio. 
Klebonijose ir bažnytiniuose 
trobesiuose patalpinta karei
viai ir arkliai. Tuo būdu 
Skaudvilės apskrityje užimto-
klebonijos: Skaudvilės, Ade-
kavo, Nemakščių, Viduklė-. 
Batakių, Lydavenų ir t. 

Vyskupo aplankymo ir vizi 
tacijos metu, jei iki tam laikui 
vokiečių kariuomenės dalys 
nebūtų išsidanginusios, butu 
daug nepatogumų del patalpi
nimo dalyvaujančių vizitacinė
je kelionėje asmenų ir didžio 
einančių prie Sutvirtinimo 
skaičiaus. 

Nuolankiai meldžiu Justi 
Ekscelencijos malonėti išrū
pinti, kad minėtosios kleboni
jos ir bažnytiniai trobesiui 
bent vizi taci jos la iku bu tų n u o 
vokiečių paliuosuoti. 

Pas. Vyskupas Karevičius. 

KAPITALAS 
$200,000 

'U-'rr 

PERVIRŠIS 
$25,000 

• 

'-*3*i»"«~> -,-

Siųskit Pinigus Lietuvon 
Savo gentims ir 

• **< 

Padarykit Linksmas Šventes 
Suteikdami jiems savo pinigiška parama. 

• 

Musų bankas turi speeijalį pinigų siuntimo ,skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinama 
kaina. Lietuviai pas lietuvius! 

NKO TURTAS VIRŠ $1,800,000.00 
Parankus — Stiprus — Saugus Bankas 

VALDYBA 
JOSEl 'H J. KL.IAS, PKISZ. 

WM. M. AATON1SEN". VICE-PREZ. 
JOHN I. BAGDŽ1UNAS, 

VICE-PREZ. 111 KASIE1ULS. 

< 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street 

VALANI>QS.—Kasdien nuo i» ryto iki 5 po piety 
ir Subutos vakatais nuo 'J ryto iki 8:30 vakare. 

Chicago, Illinois 
Utarninko 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
J ! I uokių nUikinye aiygų ot keatrol 

knygučių. 
•- ^okiij Hinkinya No. 2 Blygu orkesliu< 

10 knygučių. 
o. TrinuiaK, Ankių Uijikiaya pu«"iamai or-

k<*traj, 10 ktiygučig. 
4. Šokių Rinkinys, Pianui. Janio yru 1« 

liotuvi.^KU Šokių 
lu!1 kynv.LV,^n;^KS,tŲ, ' ' f ^ V . ^ * 0 1 ^ - um,Hų, himnų, suktiniu, overturg ir t.t. I»ia 

I ' " „n i , 1 ° ^ V t U , »« t r u i " , c nfu Po 50c. Visai tfrkeatrui tUctai $4.00. t alttaela, smuikui solo, MU pri turimu Pintu* T." "•'•'' 
CO'--
Hf.r, 

lyginiUH, pučiamus, iustiumeu-

b. įViikms dilino* Prin-ikytcs mokyklų chorams 
i. KOHIOH jsHKim;» lotynų kalboj mainytum chorui 

l i i rdmnlam t a k i a * l'ianuH, grojama* inaAinaa, „ 
t u a Vujka kart yra mtr/.ykoj. 

-V, NIOKUS Musical Instruments. 
10306 Michįgan, Ave., Chicago. 
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Lietuviai Amerikoje. 
P H I L A D E L P H I A . PA. 

Gruodžio ll-lb* dd. Šv. Kazį 
iniero parap . Jiažnyčioje Imvo 
40 valandų atlaidai . Pasidar
bavimu ^erb. seserų mokytojų, 
bažnyčia buvo išpuošta Įvai
rios spalvos gyvomis gėlėmis. 

ir'irma. dienų, prieš sumą, bu
vo p u eesija. P r o c s i j ų pu>>V 
parap . mokyklos mokiniai(es; , 
vedami ir tvarkomi seserų Ka-
zimierieeių. 

Visųpirma ėjo pulkas mažų 
mergaičių; paskui burvs mažų 
bernaičių clr-jos Kūdikėlio Jė 
zaus. Visi jie rankose turėjo po 
gėlv- Pi'ie pat šv . Sakramento 
ėjo būrys mergaičių, barstyda
mas gėles. Dažnai parpuolusios 
ant kelių kalbėjo: Šventas, 
Šventas, šventas . 

Žmonių buvo pilna bažnvčia. 
Visus juos vienijo viena malda 
ir vienu balsu ta maldą siuntė 
Tam, Kuris sutvėrė dangų ir 
žemę. Kuris viską rėdo ii .val
do. 

Po procesijos, per sumą, tė
vas Alfonsas pasakė gražų pa
mokslą, ragindamas žmones 
pr ie atgailos. Pamokslas g e r k 
pamokslininko nepaliko \\v vai
siu. Per visas tris dienas mi-
nios žmonių plaukė bažnyčion 
daryt i atgailą ir susivienyti su 
Šv. Sakramentu. 

Vakarais kun. r e s n a skaitė 
dvasinius apmąstymus, o Tė
vas Alfonsas sakė pamokslus. 
O, kokie gražus buvo tie pa 
mokslai! 

Paskutini vakarą vėl buvo 
procesija. Pamaldoms pasibai
gus g e r k misijonorius žmones 
įrašinėjo j brolijas. 

* • 
Apart vietinių kunigų, buvo 

atvažiavę kunigai: Lietuvnin
kas , . ! . Zimblys, A. Kfalaburda, 
S. Al o/u ras ir dar du, kurių 
pavardžių neteko sužinoti. 

Vystant i Šajcelė. 

stina, kad visi lietuviai pasek
tų Narsučio pėdomis. 

Žemiau telpa aukautojų su
rašąs : 

donas Narsutis ir A. Staš-
kus po *j>o.(K). 

Po 2 dot.: P. Sdramis, L, Ma
žeika, K. Kvedaravičia, N. 
Vaičiulis, ,1. Libentirskas. 

Po 1 doj . : J . Grinius, J . Luk
štas, P. Kagienas, A. Kiuras, 
M. Šileikis, 1. Gedžius, A. -Ja
ras, J . Kušlis, M. Valiušis, J . 
Miknevičia, »1. l 'rbelis, A. Sa-
malionis, I. Bersienas, K. Pet-
rovičia, A,, Vaičiakauskas, B. 
Budas, D, Tarut is , J . Norvai
ša, .). Norvidas, B. Silkaitis, F . 
Pečiukas, S. Š ta ras , J . Budgi-
nas, A. J . Bružas, V. Silkaitis, 
.1. Kasiulis, A. Jonča, A. Kve
daravičia. A. Zapolskis, V. Za-
polskis, J . Brazinekis, K. Mar-
tinkus, Fį Miseika, C. r iapl i 
kas, .). Žvirblis, ,). Žukas, B. 
Brazauskas, J . Bazaras. 

P. Yaluckas ir A. l 'rbelis po 
.")0c. 

Smulkių aukų $1.00. Viso 
$.V>.00. IŠ iždo paaukauta 
$50.tH>. Viso tat $105.00. 

Garbė Šv. Jono Krikštvtojo 
draugi ja i ir nariams už gau
sias aukas. 

Tautos Fondo 47 sk. nuošir
džiai tar ia ačiū. 

V. Kindulas, pirm., 
M. Valuckas, rast., 
A. Jonča, ižd. 

DETROIT. MICH. 

NEVVARK, N. J . 

Liet. Darbininkų Sąjungos 7-
kuopos susirinkimas buvo 
gruodžio 21 d., šv . Ju rg io po-
hažnytinėj svetainėj. Susirin
kimą at idarė ir vedė pirminin
kas, S. Cibulskis. Posėdin su
sirinko daug narių. 

Naujų narių Įsirašė, rodos, 
septyni. Po to perskaitytas 
protokolas ir pri imtas su pa
taisa. 

Sek'"> rapor tas iš parapijos 
bazaro. Pasidarbavimas Darbi
ninkų kuopos tame bazare la
bai pradžiugino visus nar ius , 
nes gražias paliko pasekmes. 
Raportas pri imtas ir Įgaliota 
valdyba parašyti padėkos laiš
kus Darbininkų Sąjungos au
kautojams už jų gausias aukas, 
ypač p. Perminui, kurs paau
kavo už apie pusantro šimto 
dolionių vertės aukų. 

Toliau svars tyta apie gavi
mą svetainės ir surengimą va
karo su programų, kad pailgi
nus kuojios iždą, nes dabar y ra 
ištuštėjęs. Komisija paaiškino, 
jog ji paskirtose vietose nega
lėjo gauti svetainės ant 1920 
m., nes visos jau užimtos. Pa-

(uuodžio 21 d. mus koloniją si rodė, kad tokiu būdu kuopa, 

Penktas metinis balius bus 
sausio o d., 1920 m., šv . Ju rg io 
p a r a p . svetainėje, 180-182 N<\v 
York ave., Ne\vark, N. J . 

Muzika bus profesoriaus 
Kriiuke, kuris griežia Xe\v 
Yorke ir Nevvarke didžiausiuo
se teatruose. Bus vienas iš 
grekų. Bus didelė " J a z a r i m -
b a " orkestrą, kuri atvažiuos iš 
tolimo miesto. 

Vakaras bus Neuarko Lie
tuvišku-Amerikonų Švilpuku ir 
Barabonų Korpuso. 

Antanas Vaąkas. sekr. 

darbuoti J o n a s Grūstas, gaspa 
dorius, S. Cibulskis, K. Gri
gas, J . Tvarkunas, K. Gervilis, 
S. Stepulionis, K. Petrokąs. 
P r i e tikietų M. Varanauskas , 
l i teratūros platinimui S. Cibul
skis ir kiti. 

Užbaigiant prakalbų reika
lus eita prie rinkinio valdybos 
1920 metams. Išrinkti šie as
menys: pirmininku—J. Valiu
kas, vice-pirni.—J. Jonkeliu-
nas, prot. ras t .—P. Gustaitis, 
fin. rast.—JS. Cibulskis, ižd.— 
K. Petrokąs, iždd globėjais: K. 
Gervilis ir A. Juodvalkis, mar
šalka—J. Gustas. Korespon
dentais S. Cibulskis ir F . Gus
taitis, l i teratūros platintojai— 
S. Cibulskis ir A. Petkus. 

Visi šitie asmenys y ra veik
lus. Galima tikėties, kad 
jie daug pasidarbuos orga
nizacijos ir visuomenės nau
dai. Iki šiol mažai kas 
veikta, o jeigu nuveikta kas, 
tai negalima labai pasigirti. 
Svarbiausiu buvo siuntimas de
legato į Federacijos kongresų 
praeitais metais. Liūdna, kuo
met ir organizacija tam yra, o 
žymesnio veikimo nesimato iš 
užbrėžto tikslo konstitucijoj. 

Tai-gi šioji valdyba yra to
kios nuojnonės, kad pradėt ieš
kot būdų, ar-gi negalima bus 
daugiau ko nuveikti kaip kad 
iki šiol buvo. 

Tat , broliai darbininkai, pra
dėkim protauti . 

Korespondentas. 

as 

PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu SIMANO DAU

KANTO SKOLg IR BUD. DB-
JOS (SPULKOS) AKCIJON1E-
RIAM&, kad metinis susirinkimas 
atsibus Pėtnyčioje Sausio 2 d., 
1920 m. 7, vai, vakare M. Melda-
žio didžiojoj svetainėj po No. 
2242—44 W. 23 Plaee Chicago. 
111. Ant šio susirinkimo malonė
kite butine būti, nes yra dauij 
svarbių reikalų apsvarstymui 
draugija reikalams. Tolesnėj bus 
renkami tris direktorėj ant trijų 
metų. Balatus kiekvienas naris. 
gaus susirinkime pas raštininką^ | 
Kurie esate tlar pilnai neužsimo-' 
nėję, už ta bertaine (serija) tai 
malonėkite Užsimokėti. Paskutinio 
mokestis šių metų atsibus seredo-
je Gruodžio 31 d. 1919 m. 

Beii. Kazanauskas, 
2141, W. 23 Plaee. 

GV. L, K, MINDAUGIO 
No.1 Rengia Iškilmingą BALIU 

Bus 

REIKALAUJA. 

Reikalingi leibeiiai dcl fondres, 
darbas pastovus. 

Link Beit Company 
39th ir Sle\vart Ave. 

Naujų Metų Va 
! 

Dievo 
e, 

Par. Svet. 

SAUSIO 1 D. 
1 9 2 0 m. 

UNION IR 18-tos GATVES 

Pradžia 5 vai. vakare . 
• 

Ivvieeiaihe visUg nuoširdžiai ant viršinineto baliaus, nes tai 

uis puikus Naujų Metų balius kur galėsite pasilinksminti 

>rie puikiom niužvkos. 
• • • * 

Kviečia 
, •. ... • 

• 

< > ^ v « - Y ^ t l ' " KOMITETAS. 

I B l l l l l l I I H I B H * B B B i m i • • 

KEIK A LINUI 
L E B E R I A I 

Pastovus; darbas. 
Mums reikia 50 vyru. 

CICERO, ILL. 

KINGSTON. PA. 

ai lankr svetys, ^erb . kun. J . 
Laukaitis. 

Tų pačių dienų parapi jos 
>vetaiui,;o įvyko prakalbos. 
Žmonių prisirinko pilna sve 
tai nė. Kun. l a u k a i t i s gražiai 
kalbėjo ir danu žinių suteikė. 

Suuukauia *.357.50. S u l ų 
Kiugstomi lietuvių kolonijom, 
anka turėjo Imti didesnė. 

Kalbėjo ir p. (Vsnulis apie 
Pramonės bendrove. 

K. K. 

MELROSE PARK, ILL. 

Nfd^lioj, gruodžio J1 d., 1919 
iu., šv. Jono Krikštytojo dv-ja 
'aikr priešinetinj susirinkimų. 
Peiskaiėius T. F. 47 sk. kvieti-
"•ą. ka<i d r - j a p a a u k a u t ų L i e t u -
v , , < reikalams, be svars tymo, 
vienbalsiui nutar ta is iždo pa
sukanti oi) dol. Be lo da r if 
nariai sumetė net 55 dol. 

Jonas N'arsutis aukavo vie
nos dienos uždarbį -$&0& Gei-

-

negulėdama gauti tinkamos 
svetainės, negalės surengti va
karo. Ant galo priei ta prie to, 
kad rengti vakarų savoj, t. y. 
Šv. Ju rg io parap . svet. Bet jau 
vietoj vakaro a r šokių, sutar
ta surengti mijžiniskas darbi
ninkų reikalais prakalbas, nes 
kaip kuopa gyvuoja, nebuvo 
dar surengus didelių prakalbų. 

Valdyta įgaliota pakviesti į 
kalbėtojus gerb. kun. F. Keme
šį ir J . Karosų. Turime viltį, 
jog šios prakalbos mums, dar
bininkams, atneš didele naudų. 
Ta t visL kas gyvas, rengkimės 
į tas prakalbas. Išgirsime daug 
žinių, nurodymų iš darbininkų 
gyvenimo ir kaip gerinti savo 
buvį. Įžanga nebrangi. 

Pr ie to dar bus dainos ir ki
tokių pagrųžinimų. 

Valdyba darbuosis, kad g re i -
ėiau įvyšdintų, m^ laikas pa
skir tas antrų a r trečia savaitę 
po N a u j ^ Metų. Tvarkos vedi
me tame vakare apsiėmė pasi-

Lietuvįų Pašelpos Kliubas 
laikė priešmetinį susirinkimų 
paprastoje svetainėje. Kai}) ki
tais metais priešnietiniuose su
sirinkimuose, taip ir šįmet ap
ta r ta daug reikalų, inešta su
manymų bei permainų. 

1 ) Išrinkta korespondentai, 
kad apie kJiubp reikalus bei ta
rinius pranešinėtų " D r a u -
gan,'" " L i e t u v a i " ir "Nauj ie
noms/ Buvo padaryta pasta
ba, kad " D r a u g a s " nepriima 
nebažnytinių reikalų, bet kiti 
tvirtino priešingai, tik rašyti 
reikia. 

2) Išr inkta 3 delegatai į Die
ninę Vaikučių Prieglaudų. 

3) 1 deleg. į C'hieagos Lietu
vių Tarybų. Apie tai buvo ne
maža gineų ir įvairiu išsireiš-
kimu. 

c 

4) Opiausias klausimas bu 
vo, a r prisidėti prie L. Bendro
vės Statymo svetainės. Nežiū
rint visokių kliuėių, nutar ta 
prisidėti su vienu šėru ir išrin
kta 1 deleg. lankyti bendrovės 
susirinkimus. 

Ant galo užsiminta apie Lie
tuvos reikalus, būtent apie L. 
K. Krvžiu. Šis klausimas ture-
tų būti visų remtinas, bet kas 
tau, žmogeli; baugu ir kalbėti. 
Vis-gi nutar ta iš kliubo iždo 
paaukauti 5 dol. Keli nariai su
metė po pusdolierį ir pasidarė 
7 dol. 50c. Pinigai perduoti vie
tiniam skyriui L. G. Dr. 

Beje, buvo renkama valdyba 
1920 metams. Nuo sekančio su
sirinkimo užims savo vietas. 
(Bus paskelbta). 

Dar porų žodžių apie patį 
kliuba. Kliubas laikosi gerai. 
Pašelpos išmoka kam tik pri
guli ir išpildo kitus reikalus, 
tik visa bėda su buvusiu iždi
ninku, bet dabar jau pusė bė
dos ir t rumpame laike visai at
silygins; nėra ko bijotįes. dal i 
priklausyti kas tik nori. . Pra
eitam susirinkime įsirašė 3 
nauji nariai . 

Sekantis, priešmetinis, susi
rinkimas bus sausio 9 d., 1920 
m., toje pat svetainėje, po 
num. 1447 So. 491h Ave. 

Korespondentas. 

Atsišaukite: 

23 ėia ir So. Kavine Ave. 

PAIEŠKOMAS Y A I M i O N I M M i A S . 
Mokantis genij vesti chorą ii- >»<•-

na. Algos $70./ Iiuipu nuo $:!."> iki 
$35 per inenesj. Atsiliepkite pas 

"l>r«iijco" Adniinistracija. 
1H00 \V. l« SU\ Cliicago, 111. 
(O. B.) 

ilIlIlIlHHtlilIlIlIlIlHIHIIiHIlIMIHMIftUIlIl1 

Uždirba 
$35 iki $50| 
į savaitę 

Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau. 
jami visuomet, jie turi trumpas va« 
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darU 
j trumpa laika dienomis ar vakarai 
už maža kaina. Specijalis skyrii 
mokinimo ant s iuvamu P o w e r mašiį 
nu. 

SCHOOL. 
J. F . Kasnicka. Perdėt inis 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

r 

iras!! Didelis Bali 
0 

— Rengiamas — 
v 

:-Dr-stės Šventos Petronėlės-: 
NEDĖLIOJ , SAUSIO (JAN.) 4, 1920 M. 

Liberty Svetainėje^ 30tos i r Union Gatvių 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 35c. Ypatai . 

Šis balins Ims vienas is gražiausių, t a i p g i kviečiame visus, 
kaip senus taip ir jaunus atsilankyti , o tikrai husite užganėdin
ti. Kviečia nuoširdžiai visus KOMITETAS. 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Yitla Hilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj : 

W. > V A S H Į W r O N STOKI-
HHHMMM 

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

Tel. Yards 4681 

a— 

i 
4> 

i 

Telefonas Pullmon 861 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 8o. Michigan, A v e a u e 
RMeland. U L 

VAl^NDOS: 9 Iki 0 vakare. 

REIKALINGI LEIBERIAI . 
Vardu Boilieriai 
Boilierių Flovejiai 
Anglių Nešejiai 

(ieros Įiastovios vietas 
9 vai. j diena 

Atsišaukite lvoseoe Str 
Calii'ornia Ave. 

ir 

'J2ra ir Fisk Gatvių' 

2.")th if CJuarry Gatvių 
Conimonvvealth Edison Co. 

TKL. MchIMKY 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIKl (.AS 
VA1^\NIX)S 4 iki 8 Vakaro 

3114 W. ttMi Str. 
Arti Kedxi« uve. 

i 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
LIETL'VIS AKIU SPECIALISTAS 

F*itfcnsvina visų aUių 
toiii|>iiui| k a s y r a 
priežastini i ikaudė-
jiino Kalvos, svaigu
lio, aplciuitiio. i i i i -
votunia. skauilunrius 

ir tižtiul«'Kti*iuH KarSOiu akių UruivoH akys, 
katerakto,Saeinlofflo; netikras akis iiuledain. 
I 'aioiua cKV.aiiuna.s U-kti a uai oitantia ma-
v.iaustaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir i-iti matantiems paselbata. Sersd'-
kitc savo reKojiino ir vaikus (munėius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. Ne
daliomis nuo lt) iki l vai. i>o pietų. 

1553 W. 47th St. i r Ashland Av. 
Telefoną* l>ro\er 0660. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 W. Slouroc, CJor. Clark 

l toom 1207. Tel. Central 220 
C1JICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

—X 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

KoM-lanuV: 10000 So. Michlgaa Ave. 
Telefwia« Pullmaa 34« Ir Pollma* 31M 
Cbicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vakake nuo 5:30 iki 7:00 
Telefoną* Tardė 7X3. 

*Jįm m m • • • » • • » • » • • • • • • • • • m^M 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markct Str. 
Pottsvil le , Penua . 

v isomis l igomis pri ima 
N u o 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po plotų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

l Su nuc 

a — 

MERGAITES IR MERGINOS 
PKIE pPEBAViMO PUNCH 

IK KJCKER PRESU 
T A I P 1>AT IR BKNCI1 

HANDK 
Del Iciigvaiis svaraus darbo 

pr i tyr imas nereikalingas Al<i-
išinokinsinie jus į t rumpa lai
ka. Gera alga mokinanties. 

v 

Pritiiv merginos gali gauti 
$.')().<)() į savaite dirbant nuo 
štukio. 

Ex t r a Bonus mokama kas 
savaite už nuolatini pribuvi
mą. 

Valandos 7:30 iki 4:30 
Subatomis 11:45 A. M. 

Gera vieta gražioj šviesoj 
plauto j . 

I 
Victor Mfg. & Gasket Co. 

5750 Roosevelt Road. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. I 

« 

PIRKITE K A R t S TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (YV.S.S.). 

PAIEŠKO 

Paieškan brolių Po»Uo'ir I>ouiinin-
ko Tahnantų paeinančiu iš Kauno 
Gubern. Raseinių Apakrftto Andre-
javos parap. StancaiCių kaimo. Kas 
a[)io juos žinote arba jie patys lai 
atsišaukia Šiuo adresų: 

I rauk Tulmuiitas, 
2458 l<ak«4de Ave. Clcvelaiul. OUio. 

Paieškau pusset-evies Onos Augus-
Uvuskaitės . p a e i n a n č i o s iš K a u n o G ų -
t/ern. T e l š i ų pav'. V e i v e r i ų p a r a p . 
Gečų Kaimą. Jj yra ištekėjus ir po 
vyrui jos pavardes nežinau, jj pati 
a r b a k a s a p i e j a žint>te p r a n e š k i t e . 

l \ Bordicu, 
l# i i i Garclen Str. Kfnosha, Wise. 

Ant i>ardavinio bueerne ir grocer 
ne. geroj vietoj tarpe lietuvių apg-y 
ventoj . 

45-1-1 S. ( a I i l o m i a Ave. 

SuietoiKi.s gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau-
drjimo, kuomet raidės liejasi ; kru 
v\., kuoi.iet skaitai ar siuvi ar i ti
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano IS metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą ui prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

Rampas 18-tos gatvės . 
tf-eios lubos virš Platt 'o apt ickos . 

R a m b i a i s 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykitc į mano parašą. 

> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
l vai. vakare. Pancdėliais, Scredo-
> niis ir Pctnyčiomis. 

"̂ BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jauną Vaikiną padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
ncatsišaukti: vėl iausią modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrą Kel inės po $3.00 ir auglč iau. 
Vaiką Miutai po $5.00 ir augščiau. 
P i r k s a v o o v e r k o t ą d a b a r p r i e š 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taįppat turime pilną eile v 

skuti nešiotų siutų ir overkotų nu^ 
SS.50 Ir a u g š č i a u . 

l'ull Dress, Tuxodo, l<'rock Siu-

• « 

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

Kamp. 49 Court 
Kes. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso CMcero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 
* — — — — — — — - — — — — -— — w ^ 

Telefonas Pul lman 69, 
DR. W. A. MAJI 

GVDYTOJA6 I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlehigau A] 
i Adynoa 8:30 iki 9 tftryto — 1 

2 po pietą — C:30 iki J:80 vakaj 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 »Sryi 

Tel . Drover "t^{ 

Dr. C. Z. Vezelu 
LIET t) V IS DEN TIST AS* 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 \\ 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. A S H I . \ M > A \ EM 
arti 47-tos Gatvės 

I 

tai ir tt. $10.00 fr augščiau. 
Atdara kiekviena vakarą iki 9 

vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valanda* 

S. GORDON, y 
1415 S. Halsted St.. Chicago, Ut-j 

į s te igta 1902. 

Dr. G. M. GLASER 
I 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas ;<! 18 So. Morgan St. 

Kertė. 32 ro St., Chicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi c i n o 
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 'J ryto 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po pjet, nuo e 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po p ie t 

Telefonas Yards G87 

į&mmm mmm»tmmm»»»m»^f»»» » • » • • į į 

Dr. S. Naikelis 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
4712 So. Ashlaud Ave. 
P h o n e Drover 7042 

VA L. Nuo 9 iki 12 išryto, 2 i 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

Rezidencija 33:16 W. 06-th 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

| { » » m mm • » ! • » • » » « • • , » » ! • I 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
K po pietą iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

» 

LIETUVIS 
Cijrdytojaa ,ir Ctjtrurgaa 

l'erkele savo gyvenimo vieta 1 ' 
Brifchton Park. 

2914 W. 4.{rd Street., 
Tel. McKinley 263 

Ofisu*: 1757 W. 47th Ht., 
(47 Ir Wo«d irat.) 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po plotu, 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAVV 

LIKTI VIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

Ilosid. 933 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Hayioarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Ittisai.s {rydytujas ir <'liip»n^a.s 

Specijalistas Moterišką, Vyrišku 
Vaikų ir visą chrouiškų ligą 

O f i s a s ; 3 3 5 4 Ko. H a l s t e d Ht.. C h i c a g o 
Telefonas Drover 0003 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—*- *ak. NedėUosols 10—12 d. 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 K<>. LA 8ALLK BTRKIET 
Oyvsnimo Tel. Humboldt §7 

Vakarais 8911 W. 23-od Strs«t| 
Tel. Rockwel l 6J9» 

CH1CAGK). 1L.I* 

S. D. LACHAW1CZ 
L.letovye Craberlua J>atarnauju, \ni4 

tuvėe« ko pigiauaia. Reikale meldžiu 
šliaukti, o m«no darbu busite u£eane> 

Į2314 W. 23 PL Chicago, 
T'eL Ganai 21M. 
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LIETUVOS VYČIU 5ta KUOPA 
Stato savo lėšomis išleistą veikalą "Kantri Alena" 

• 

Naujų Metų vak., Sausio 1, 1920 
PRUDENTIAL SVET., prie North Ave ir llalsted gat. 

PIRMĄ KARTĄ SCENOJ 
I 

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

3 B" g B 8 B 4 

. 

• 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, k* vaistinėn parnešti nikolio- LABDARINGOSIOS SĄJUN 

• - : • : 

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONUI! 

-*-W^^^v : v-C? 
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Trečiadienis, gruod. 31 d., 
šv. S i l v e s t r ą * p w ^ « ^ 

KetvirtameTOS^sausis 1 d . 
NAUJI METAI 

BUS IMAMI NAGAN NUO 
j DINGŲ SVAIGALŲ 

PARDAVINĖTOJAI. 

Ii o. Vaikas narnešė 
aliv(iW*io, kur ia" 

medikuos GOS IŽDININKAMS. 

Tie visi bus teisiami kaipo 
žmogžudžiai. 

rūgšties, 
(sulaukus Inos svaigalus 

moteriškė susirgo. Vyras pa
rėjęs namo j . j .atra<l() bekva't-
liojaucią. Paimta ligoninėn. r*> 

SUIMTAS SU ŠAUTUVU FE 
D E R A L I A M B U S T E . 

Dar keli žmonės (.langiau 
lirė užsinuodiję mediniu al

koholiu. Koroneris flot'fman 
ir žinomas policijos "žmog/.u-
dysehj b ū r y s " darbuojasi su
sekti visus tuos, katr ie par-

k urvinė jo ir pardavinėja svai
g a l u s su mediniu alkoholiu. 

Cie visi bus suimti ir pastaty-
^teisman kaipo žmogžudžiai. 

[alsti.joje gyvuoja įstaty-
\ sulig kurio pardavinėto-
fnedinio alkoholio privalo 
t;-utelių su mediniu alko-
|i prilipinti parašą " n u o -
v. Kas to nepildo, tas gali 

l t nubaustas ligi 100 dol. 
įbauthi . 

Bet maišyti medini alkoholi 
paprastuosius svaigalus, tai 

Ieškojęs prezidento Wilsono ir 
teisėjų. 

u galvažudįngas darbas. Tuo 
siremiant ir bus patraukia-

| teisman kalt ininkai. 

[Suvaržyti pardavinėjimą. 

[Medinio alkoholio pardavi-
?jima suvaržyti aną dieną 
Ureikalavo sveikumo komi 
Įonierius Robertson. J i s tuo 
cslu kreipėsi laišku i majo-

Majoras atsakė, jog tą 
ausiniu induosiąs miesto ta-
bos sveikumo komitetui. 
Žinovai tvir t ina, jog suvar
yti medinio alkoholio parda-

įnėjimą nel)us lengva. Nes 
idie tas alkoholis pardavi-

pamas visur komercijiniams 
Kslams. Medinio alkoholio 
įandie galima gauti ne tik 
fellistinėse, bet krautuvėse ir 

ki tur . 
Suvaržymą norima paskelbti 

kadi r šiandie. Nes Nauji Metai 
.duos daugiau žmonių aukij. 

' K a i p g i su kitais svaigaliais. 

Kuomet pakeliama smarki 
;ova prieš pardavinėtojus 
rvaigalų su mediniu alkoho
liu, tai tuo pačiu laiku nieko 
(^žadama daryti prieš visus 

rtuos, k'atrie pardavinėja žmo
nėms papra>tuosius svaigalus, 
g y v u o j a priverstina proliibi-

Tk. Bet tie posenovei šin-
,toja visokias, bala žino ko-

Tias, pamazgas. 
J a u jei kartą pakeliama ko

te, tai turi but vedahia visu 
j o n t u — prieš visokios rų-

svaigalus. Nes ti-k tuomet 
llima susilaukti geistinu pa-
skmių. 

7 vaikų motina ligoninėje. 

Kuomet vyras buvo darbe, 
[r>. Homerat te Jarecki , 7 

tkų motina, 1336 West Di-
įon gat.7 pasiuntė savo vai-

Užvakar po pietų federalin 
bustan inėjo italas Uratno 
Viola, nešinas užtaisytu šau
tuvu. Keltuvu jis užvažiavo 
ant aštuntojo feugsto. Iš tenai 
ji vijosi policija ir pagalinus 
suėmė penktajam augšte. 

Paklaustas, ka jis buvęs ma-
ites daryt i su užtaisytu šau
tuvu, atsakė, jog ieškojęs pre
zidento "VVilsono ir federaliu 
teisėju. .Jis manęs, jog tie esą 
ant aštuntojo augšto. 

Pasisakė esąs 4o metu ir LT v-
venas po nuin. 14<»4 Kdgemont 
ave. 

PAKELIAMĄ' KAINA L I 
CENCIJOMS. 

Norima šįniet kuogreiėiau-
siai suvesti besibaigiančiu 1911) 
metu skaitlius. Taigi labai 
meldžiu kerbiamuosius Kuo
pų Iždininkus tuo po Nauju 
Metu atsiusti į Centro Iždą tą 
kas žadama siusti, idant mė
nesio pabaigoje galima butą 
pradėti spausdinti apyskaiTą 
laikraštyje. 

Kun. Pr. Bučys. 
Centro Iždininkas 

SU PROGRAMŲ 
Rengiamas 

.L.R. K. Moksleivių Susivienijimo 
Chicagos Apskričio 

I »u< 

Nedelioj, Sausio-Jan. 4, 1920 

11 Naujų Metų Sulauktuvių 

iiVAKARAS!! 
» 

< 

BRIGHTON PARKO MOTE 
RŲ SĄJUNGIEČIŲ 

DOMEI 

Miesto išlaidoms 1920 me
tais trūksta apie 11' milijonu 
dolieriu. Iš niekui- negalima 
gauti Įplaukų. Tad miesto ta
rybos finansinis komiteta s p; 
siūlė tarybai visą eile padi-

Nauju Metu dienoje, t. y. 
sausio 1 d., ,°, vai. po pietų, 
parapijinės mokyklos kamba
ryj Įvyks dideliai svarbus 
Mot. Sąj. 20 kp. susirinkimas. 
Apart kitko, reikės apkalbėti 
vakaro reikalai, rinkti darbi
ninkės ir t. t. Tat visos mote
rys ir merginos kvieėiamos 
būtinai susirinkti. 

Z. Sakalauskienė, 
rast. 

Brolių ^Strumilų Svetainėje 
lOTtos ir Indiana Ave. Roselande 

Pradžia 7 vaL vakare. 

I 
| 

V V 

1 
y 

Visi kurie prijaučiate jnoksleiviam s malonėkite atsi
lankyti. Programa dalyvaus gabiausios moksleives ir 
moksleiviai. Taigi nei vienas nepraleiskite Šios progos 
neatsi lanke. 

Nuoširdžiai kviečia visus 
MOKSLEIVIAI. 

y 
T 

.-*** - ^ ? S ^ ^ ^ 5 - - -.-i? 

T 

s — Rengiamas — "* 
mm 

| Liet. Vyčių 16ta Kuopa ir 
| Moterių Sąjungos t Kuopa f 

Į Seredoj, 31 Gr.-Dec. 1919 i 
i Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
5 32ro Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. 

•. 

i 

s 
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I š BRIDGEPORTO. 

Labd. S«n. .") k]), turėjo prieš-
metini susirinkimą nedelioj. 
gruodžio lM d., 1<)1!) m. Šis su
sirinkimas, kaip pamenu, buvo 
skaitlingiausias už visus kitus, 
buvusius šiais metais. Narių 

dintu moke>eią už visokios ru-! itsilankė skaitlingas būrys, nes 
i u s gerb. kunigai per abejas Ii. sies l icencijas 

faryba pasivdymą priėmė, j našias gerai pagarsino iš sa-
yklos. Paragino dar neprigu-Nes ne^uiandama kitokio išė

jimo. ; 
Taigi ateinančiais metais 

padidinta licencijų mokestis 
teatrams, baseball parkams, 
aiskrimo 
sandeliams ir tt. Žodžiu ta
riant, viskas apkraunama 
augštesnėmis mokestimis. 

Suprantama, del to viskas 
t u r ė s dar lahjaus pabrangti 
ateinančiais metais. 

Tai ne viskas. Finansinis 
komitetas dar neapsidirbo su 
miesto biudžetu. (Jai dar bus 
sugalvota kas Gauja. 

NEPAVYKO SUOKALBIA 
VIMAS. 

Polfeija suareštavo Itazel 
l>urmeister, 22 metu mergina. 
Su ana suimta du jaunu ber
nioku ir dar viena 15 metu 
Marie Ausbro. 

Visi jie buvo suokalbiavę 
apiplėšti John E . Mulvey 
krautuvę po num. 1264 West 
7 4 g a t . 

Hazel JUirmeister yra Mul
vey *o anūkė ir ji buv 0 sugal
vojusi apiplėšti krautuvę. 

TEISMŲ KLERKAMS DI 
DESNĖS ALGOS. 

linėius prie Labd. Sąj. ateiti 
susirinkiman ir jsiraisyti. 
Tai-gi nemažai ir atsilankė 
nauju nariu. Susirinkiman 

medžiu j taip-gi atsilankė ir gerb. kle
bonas, kun. M. L. Krušas. J i s 
suteikė daug gorų patarimų, 
kaip daugiau galima butų pri
traukti naujų nariu prie Labd. 
Sąj. Pa ta rė taip-gi tuojau po 
Naujų Metu surengti dideles 
prakalbas. 

Sekantieji nauji nariai įsira
šė T^ab. Sitij.: St. Pankauskas, 
M. Lukošienė, V. Zambaeevi-
čienė, I. Viliunas, A. Mikšiutė, 
B.' Gricienė, L. Milius. 

] garbės narius įs i rašė: R. 
Vanagaitė, įmokėjo $50.00, P . 
Preit ikaitė, įmokėjo $25.00, P. 
Murauskaitė, įmokėjo $25.00. 

P. Česnaskaitė aukavo $5.00 
ir Ig. Viliunas $1.30. 

Daugelis senų narių užsimo
kėjo mėnesines duokles. 

Ineigų tą dieną buvo $125.55. 
Paskui buvo renkama valdy

ba 1920 metams. 
• 'Valdyba paliko beveik ta pa
t i : pirm.—V. Balanda, vice-
pirm.—J. Garuoki^ ir P . Vai-
čiukauskas, nut. ras t .—J. Mik-
šis, fin. rast .—K. Garuckaitė^ 
ižd.—B. Seklęekis, iždo glob.— 

Municipalių teismų teisėjai 
susirinkime nubalsavo padi
dinti algas 10 nuoš. visiems 
teismu klerkams ir -hailifams. 

Knygų peržiurėjkuas bus se-
redoje, sausio 7 d., 1920 m. Su
sirinkimus nutarė laikyti kas 
ketvirtą nedėldienį nuo N'auju 
M-etu. 

Smagu butu dnrbuoties, kad 
visuomet butu tokie skaitlingi 
susirinkimai. 

J . Mikšis. 
- : 

Lietuvos \ yčių 10 kuopa 
rengia labai gražu vakarą. 
Stato scenoje trijų veiksmų 
dramą "Katr iutė-1 ' nedelioj, 
sausio 4 d., 1920 m., Šv. Ju r 
gio parap. s-vetainėj. 

Veikalas yra labai gražus, 
pamokinantis ir t inkamas kaip 
jauniems, taip ir seniems pa
matyti . Paremkime juo s savo 
skaitlingu atsilankymu, o nau
da bus dviguba; priduosime 
jieifts daugiau energijos dirb
ti, o patys gražiai vakarą pra
leisime. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewritingf pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abejuos isto
rijos, geografijos. politiklnėM ekono
mijos, pilletysU-s, dailiaražy.stta. 

Mokinimo valandos: nuo 5* ryto iki 
4 valandos po piety; vakarais nuo 6 
Iki 10 vai.. 

3106 So. Halšted St., Ohicago. 

PRAKALBOS, DAINOS TEATRAS 
DokleinaHjos Ir Balius 

Rengia 
LIET. TAUT. DRAUGYSTE VIENYBE. 

MHdažlo Svetainėj 2212 W. 23r<l Placc 
GRUODŽIO (DEGE_MBER) 31,1919 M. 

Švelnino «lur^ a»**i<l»rv^ « v'*l. vakni-e. V a k a r ą - pnuįklvf 7:30 v. v. 
l/a?!«'•« 7."»«'. r»<k-. ffte. yiMitai 

KviiOiaiuo visu:; a t s i l anky t i k u r gulosite l i nksma i šonus nicUlis 
nžb;iiKti ir n a u j u s Metų snk iuk t i . Sulos "laminu be galo" bus ka lbų 
(i . 'klemaeiįu ir ki tu m n r g u i n y n u Kvievia KOMITETAS. 

^ 1 / ; 
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Pinigus Lietuvon . 

Po perstatymui bus šokiai 
kur jaunimas galės iki soties 
pasišokti. Koresp. 

. 

šį vakarą, t. y. gruodžio 31. 
d. yra rengiamas vakarėlis 
praleisti senus ir laukti Naujų 
Metų. Vakarą rengia Moterių 
8ąjungos 1 kp. ir Liet. Vyčių 
16 kp. Kiekviena Sąjungietė 
kviečiama atsilankyti, nes prie 
gardžios vakarienes, dar bus i r 
gražus programas. 

Korespondentė. 

J1 

-c 

Seredos vakare, gruodžio 31 
d. L. Vyčių 16 kp. ir Moterų 
Sąjungos 1 kp. sulaukimui 
Naujų Metų rengia šeiminiai 
vakarą. • Programą išpildys L. 
Vyčių 16 kp., o Sąjungietės pa
rengs vakarienę. Todėl kvie
čiami visi bridgeportiečiai ko-
skaitlingiausia atsilankyti. 
Kviečiami svečiai ir iš kitų ko
lonijų. 

A B . 
, : 

Susivienijimo Amerikos lie-
P. Tulisius i r ;K. j a u č i u s , mar- tuvių kareiviu 3 kp. priešmeti-
šalka—R. Palatfaitė. I š r in Įp j i i s susirinkimas buvo utarnin-
taip-si komisiją peižiurėjinl|llpke gruodžį(jS© d., 1919 m., J :30 
knygij, kurion inėjo: S. Ausiiinpal. vakarą" 
nas, J . Viliunas, J . Dimšis.j 

• I 

GAUMA SIUSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5.00 

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuva. 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 persiunt imą nieko nereikia ex t r a mokė t i . Už 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiysite mes pasiysime Lietuvon 20 auksinų. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

120 Tremont St., - Boston, Mass. 
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Aft, ADOMAS A. KARALAUSlLAS, 8EMAH01AI sRAftAU. 
mmr Ai labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevlrinlmas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstu Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjaa visoje Ameri
koj ir už rubežiij, bet niekur negavau savo uveikatal pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sdprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. „Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butel} Salutaras, Bitteria, Ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui Ir linkiu viseims savo draugams krelpties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Balstcd St., Telephone Ganai S417, ObJoago, IU. 
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