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Bolševikai pasirengę užtelti 
PersijoR
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ŽUVO 30,000,000 ŽMONIŲ 
VIEŠPATAUJANT BOL

ŠEVIKAMS.

SMARKI BOLŠEVIKŲ PRO-1. 
PAGANDA ANGLI

JOJE. 1

Vis viežiau kalbama apie so
vietus.

Žmonės paragavo senai žada
mojo MODalistų “rojaus.”

New York. ransin R. — Per 

įjujv nuo v urbki i; imtsių soiijalr- 
stų iMitševifių žiaurumų, nuo 
Imdo ir ligų žuvo :x> milijonų 
vyrų, molrrą ir vaikų.

Londonas, sausio 9. — Bolše
vikai nuitatoriai šioj Šalyj e- 
UVOpilMUL lUidlUUJUnl, ij'įęllU t 
kaip įm-entti <lar buvo Amerl-į 
koj*. Agitatorių tikslas — «u-l 
griauti dabartine šalie* vy- 
riuusvlię ir įvesti sovietų vai-Tai|» ėia tvirtina princesė

Demo
kratų Partijoje

DEMOKRATŲ VADAI NE 
VIENODOS NUOMONĖS.—

ikimus pasėjo tautų &ų- • 
jungos klausimas.

ItUulIloIię. «H.s Nike, JUX 

sutartį turi ratifikuoti 
tas, kadir su reikalingais pa-

BOLŠEVIKŲ VEIKIMAS 
DARO NESMAGUMŲ 

ANGLIJAI.

Nes bolševikai gali įsiveržti 
Azijon.

M*IW-

taisymnis. Ji* -akė. kml jei se
natas gulėjo ]Ni.-kelbti karės ra- 
znliuciią. jo prie<lennč ir tai- 
kos sutartį ratifikuoti.

Prezidentas AVilsorms tuo 
trfrpu yni priešingas visokiems 
pntnisyinains taikos sutartyje. 
Nako, mes negalime išnnujo 
perdirbti sutartį. Jei reikia jų 
perdirbti, verčiau visai n i mą
sli.

Nuomonių nevieiKMiumas su-, 
sirinknsius demokratus juidu- 
lino j dvi priešingi fnikeiji. 
Vieni stojo prezidento pusėje, 
kiti—Brvuno. Apie susitaiky
mą nebuvo nei kailio*:.

Susirinkimus pasilmigr sk!" 
Iil- pusiau demokratų part*. 
Nieko* negali pasakyti.Jcokiu* 
tni didelius nuostolius gnli at
nešti partijai iškilusieji ih*.-ii- 
likimn*.

Susiriiikiini* lėčiau* visgi > 
dur nepaaiškėjo, ar pr<*zid«l- 
ta:- Wilsr,na. nori l<ut kaadL ■ 
<lui u į prezidentu*.

Bet paaiškėjo, !<rer TWafl*r 
yra priešingos vrdmnųjai pre
zidento politikai.

Lygini nei pd.- Bryiin atvi
rai nepasakė, kų jis manus 
npie savo kandidatūrų į prezi
dentu-.

t antacuzeiH*-?s|x*ransky. prezi-: 
dtnlo Grniit anūkė, u|H*limstu-’ 
mu i centrai! šelpti rūstis komi-, 
tetą.

Prinreiu* tvirtina, jog karės; 
aukos neiitėiiui tau baisiau 
skaitliuu. Kis Im* to Rusija ne
teko 5 milijoiių kareivių, katrie 
žuvo kin-odiimi talkininkų pu
sėje.

Baisių reginių
Princesė It’an 

rios vyras bėro 
lės

Gen.
.. T ••

, Ims šimtais kareivų šiamlie ap- 
Ileido Paryžių. Iškeliavo Bel- 
■ gijos uostau Antverp. Iš tenai 
(transportu Nortliern Pacific 
'iškeliaut Amerikon.

Tni paskutiniai didžiulės N. ■ 
N’nįstijų eks|w*dicijos kareiviai, 
apleido Prancuzijų. Pasiliko 
tik keli oficierai .-u keliolikai 
kareivių, užimtų kapų regią-' 
t ravimais. Be to. keli oficic- 
rai pasiliko ir prie nnilmsados. < 
Jie surišti su taikos konferen
cija.

Avernię ^Inntaigue, knr pir-i 
minu lmvo vvrinusoji gen. Per- ’ 

{šilingo stovykla, jau uždaryta. 
'Gen. Connor taipgi uždnra bu
vusius generolo Hari ofisus.

Pranešta policijai.

Pirm iškeliausiant gen. (’on- . . . 4
nor pranešt* vietos policijų* 
valdžiai, kad ateityje suareš
tuoti anierikoitavdezerteriai iš 

'armijos butų pristatomi gene
rolo Allvn *]x’*knms t'oblcnze.1 
Vokietijų* (Ėliparijinėj jtms-' .tarlmdnkii mi. stmiM' ir tai] 

‘•'J* vnlstiet-iig sudžiuosi*. C
kffreiiių dezeriihJjDUFtai:4*v<*4aim patina dirva, 

rių. sakoma. Prancitzijuje |,n.‘tarp* tnnn-iųjų minių.
I luorvu ėviedllio tMtttll

■f

Anglijos vyriausybė prieš tai 
nieko negali padaryti, Gyvuo
ja perdaug liberaliai įstatymai. 
Inilig kurtų negalima sustab
dyti lxdševikų- agentų veiki
mas. Vyriausybė gali veikti tik 
išimtinpose atsitikimuose. kuo
met aiškiai matoma išdavystė.

Tąja proga bolševikai agen
tui naudojasi ir varo kampani
jų už revoliucijų.

Londone yra daugelis rndi-

Imu. Nes ten neturima užtekti
nai s|M*kų. .

Gi jei taip, tai ls‘lš«*vikai iš 
Persijoti gnli kartais brinuties 
dar toliam* ] rytus. Tuomet 
jau butų didesnis jMivojus.

Čia tinonmiiinujamn, jog, 
|turbūt, gix«itii laiku holšcvi- 
• kalus turės tekti ir Baku su 
svarbiomis žibalo versmėmis 
Kaspijos pajūriu. Tuomet bol- 
M vikai gen. Denikino armijas
galėtų itin!akuoti iš užpakalio, 
ir ajssupti.

Londonas, sausio 9.—Angli
jos karės ofisas skelbia prnne- 
šimus apie bolševikų armijų 
laimėjimus pietinėj Rusijoj ir 
Kaspijos pajūriu. Tie ImlŠovi-į 
kų pasekmingi žygiavimai da- > 
ru įiestiuigumų Anglijai.

Kurs kuone viso* žinios apie 
lrt>lši*vikų Inimėjiimis paeina iš , 
pačių Isilševikų veršinių, te-'. 
čiaus nėra pamato netikėti, 

__ kad taip yra. kaip pranešama.

. u Du svarbiu apsireiškimu, i

Iš Imlševikų pruuešimų pati
riama du svarbiu lipsi r eiškimu.

BOLŠEVIKAI INĖJO 
BERDIANSKAN

Yra didžia: svambus Azovo 
uostas.

Londonas, sausio 9.—Bolše-
Virini, kad mm. ijritikimi ur-tvikų raitariju inėjo miestan

Berdiansk. ties Azovo jūrėmis.' 
Benlianrk ten skttitorį. vienas 
iš geriausių ir Svarbiausių uos
tų.

Iš Maskvos pranešime pažy
mima, jug paėmimas Berdian- 
-ko Bolševikams dumia k uo
sti priausių ginklų, nuo kurio 
turi išnykti gen. Denikino ar
ini jos pietinėj Rusijoj.

Paimta daug nelaisvių.

Kitam iš MaAvos oficijaliam 
pranešime sakoma, jog bolše
vikams tekę 5.000 nelaisvių 

Persija yra Anglijos gloliu- pietrytuose nuo Achinsko. Ri
ji*. Anglai tos šalies neįstengs kurijoje. Kitoj vietoj paimta 
apginti nuo ladševikų užpuoli* 4,tMM) kolčakinių kareivių.

’ iierkirakm į dvi didi, kan- ‘
ine! Iiolftevikai užėmė* Taganro 
gų tipą Azovu jūrėmis. Antra,' 
kad bolševikai paėmė K nemo- 
vodskų lies Kaspijos jūrėmis, 

tran. Denikino armijų pusiau 
pivkirtinuis r<*iškin tom.-- armi
joms pragaištį.

rii’jrnmns b^*nstiuvo<lsko 
raiškia, knd l>olnr\ikui iš lot. 
labai lengvai gali pribriauti 
Pe&įjon ir užimti jmtį Trhe 

r- runų.
Gal Baku teks bolševikams.

BRAVARAI REIKALAUJA 
‘•INJUNCTION” PRIEŠ 

PROHIBICUOB 
J8TATYMĄ

_ iįbhi . Į
Sako, amendmentas neteisotai

r~~

Washington. sausio 9. — Va- 
knr čia įvyko nacijonaiės de
mokratų partijos vadų suva
žiavimas'. Viešbučiuose Wil- 
hird ir W.isliingtoii įvyko susi
rinkimai ir vakarienes. Daly
vavo npie pustrečio tūkstančio Į 
vadų. Tarpe anų vyriausieji 
lmvo prezidentas Wilsomis ir 
buvęs valstybės šekratorius 
Bryan.

Susirinkime tartasj apie bu-, 
simuosius pr<*zidento ri ūki
mus. *

Niicijonalis partijos komil*-| 
t nuspn*mb* įlemokratnnia j 

‘ konvencijų turėti 
nių rastų ir laikras« ių. ijniestc San Hranriaco. Konven-Į

Nežinia kas bus eja toliaus,leija turas prasidėti birželio 2S 
jei bolševiku agentai taip jui-'il., 1920. 
laidui darbuosis už ravoliuri- 
jų ii sovietus.

inių liudininkė.

’nntaeuzene, ku-
ivo caro jiersonn- kalių organizacijų. Jų yra ir 

gvardijas komendantas. provincijose, Tų organizacijų
yra mačiusi •pntihaisėiiuus re- viršaičlni nieku kitu neužsiima, L 
giniua, kuriu pasekmėje išsiri- 'kaip tik platinimu bulševiki- nacuonniv
luliavęs ir iKilšcvikizmns su sji- 
ve. terorizmai*.

Kuomet Rusijoje pakilo re- 
vrdinriju, Siuitai ir tūkstančiai 
vokiečių suplūdo Rusijon su 
liolšcvikiiic propaganda tar|x* 

l*»* 
I vnirtieči^ .-ųtlžiuoM-. Pmpa-

šių Inluii mažai, lšėmu* Pa
ryžių, knrtivinms visoj Pran
cūzijoj uždrausta dėvėti ame
rikoniškos armijos uniformų.

Tad šiandie keliolika d«zer- 
trrių turi dėvėti civilius drabu
žius ir slnpstytie* nuo prancū
zų |jolicijox. Būrys ameriko
niško* armijos <iezertrrių,Jcnip 

I pranešamu, veikia išilgai Ri- 
, vieni. Tonai jie už]iuldinėjn gy- 
ventojiiSH, užsiima plėšimais. 
Bet neims daug laiku pnincu- 
zama jui.a suimti arba išimi- 

j kinti.

jvimu pasinaudojo ir pravedė
Providencc, R. L, sausio 9. prohilNcyOM amendmentų prie- 

—(’ia federalin aj*krieio teis- šinuai pačiai šalies kunti i turi- 
UQAU paduota trijų šitos valsti- jni. , *

■

DAR VIENAS AMERIKO
NAS ŽUVO MEKSIKO

JE

Princesė tvirtina, jog rusų 
mužikai iš prigimties yrn geri 
ir priotelingi žujoučm, Bet jie 
tokie yru tik ligi tol. kol r i c pa
ragautu! degtines. Nuaigėnisie- • 
ji pasirengi* atlikti įtaisius dar
bus.

Tad vokiečiai propagandis
tai jiems nesigailėjo nei degti
nės, nei aukso kalnų, bi tik vei
kiau sunaikinti Rusiją. Vokie
čiai savo tikslų atsiekė.

ATIDĖLIOJAMAS RATIFI 
RAVIMAS TAIKOS SU

TARTIES.
■ ' ~ ' 1 - ■ X I

kongreso visai j>rii*šingai. Pra- “bitiiroj atsiras užtektinas 
vedimo metu nebuvo žymios.*kaitliuM svaigalų šalininkų iri 
daliem atatpvų, katrie neturėjo *'diua bus pravestas.
pragos balsuoti-tam svarbiam1 tasai kilius bust
klausime. priešingas visa linus šalies pro-

Prahihicijoa šalininkai a t* bibicijos amendinentni, tai jr.it 
einvni fairi tan StritU-H*ikillas.

<jl* i i.^i u : < 2 • •

Vokiečiams svarbu šį-tų 
derėti.

Ir kol-kiu* apie tai neprisi- 
irivnitnia.

Washington. sausio 9. Gau
ta žinių, jog Meksikoje nužu- j 

plyta Gahriel Portrr, umrriko-j,nu* 
ims, Penn-Mez (’ompuny tinrbi-! 
ninkns.

Jį nušovęs Carranzos armi
jos ofieierns gruodžio 21 T»x- 
pnno.

ISPANIJOJE AREŠTUOJA- i

MI SINDIKALISTAI.

Nusirinkime pasako kalbas 
j>n*y.idcnta> \Vilsonns ir Bryan. 
Tos kalis >s taigi ir buv<, susi
skaldymo priežastis.

Prezidentus WilsoiiMS. knllk*- 
dainas apie taikos sutartį, tai-J 
gi < apie tautų sąjungų, |m- 
siulė, kad tuos klausimus rei-į 
kilt jiavi*sti piliečių ref<>n*mlu- ‘ 

ateinančiais generalinis 
^rinkimais.

Bet Bryan išreiškė* priešingii

Plieno Darbininkų Streikas 
Atšauktas?

nuri-

Madridas, sausio 9. — Bnr- į 
oelonoj sindiknlistų sujungus* 
truškiiuimos. Bnrcelonos gu-, 
iM-rnaturius įsukė suareštuoti į 
lyrinusiii- sindikulistus. Atm
ins jų vadų jau suimta.

PLIENO DIRBTUVĖSE 
STREIKAS OFICIJA- 

LIAI ATŠAUKTAS.

, stovį Jtiilmiguje (MiskellH*, jog į 
•jis tolesnini atsisuko verti 
'streiko reikalus.

Ii tuojaus apie tų nusprendi-
Rezignuoja sekretorius iždinin- telegrama pranešta Amen- 

kas Forter.i

GAL PAGAUS VILLĄ?

jo« braranj peticijos, kuriomis Vadinasi, amendinentas pra- 
reiknlaujnina uždrausti radę- (vestas Im* reiknlingo atstovų 
raliams vidujinių mokesčių quorum.

‘valdininkams įverti valstijoje Pagaliau*- peticijoje išrodo- 
svaigalų probihirijos amend- ma, jog kongresas neturi teinė* 
meiitų. Reikaiauįania “injunc- raguliuoti žmonėms privatinio 
tion/ gyvenimo ir negali to visa ant-

Pcticijosc išrodoma visa ei- įnerti atskirioms vnlstijonis.
h* trukumų ir neaiškumų lium.*, 
mnendinente. Svarbiausia tai 
tau, j<ig kongresas neteisotai 
pravedęs f J. nmondrnrmtn

Kame yra neteisotumos.
JBfNeleiimtninns yra aišku*.1

« ' - •
Maryland prieš prohibidjos 

amendmentą.

Anhapolis, Md.. sausio 9. — 
Miirylundo susirinkusiai legi- 
slaturai iMiduuta trys rezoliuci
jos prieš svaigalų prohibicijų.

Pirmųjn razolucija rekniati 
jaųui atšaukti pinu ]>uros me
tų legistlnmros nulmlsa* inių. naujais reikalavimais. 
..r .

Paryžiui, sando 9. — Turima 
via žinių, jog pirm sausio 15 > 
<1. vargiai įiyktiųs ratifikavi-1 
ma>t inikn- KlltactiiM sn Vokie
tija. Vokiečiai suranda viso
kių kliūčių ir priežasčių . vis 

| toliau* atidėti tų svarbų rcika- 
<ia. - ~ •• • 
Į Šiandie jie via dar nepaten-1 
.kinti talkininkų parėdymais,* 
jmlytinčiais Vokietijos terito- 

iri jos. kur turi jrykti iilehisciln-iL'^*11’1“"* ,J.‘ klausimų
Sako vokiečių vyriausylM* pil
nai nepatvarkiusi tų klausimų.
Siunčia tulk'*ninkainH notas

Galvezton, Tex., suusio 9.— 
Viidos mektikonii konsulis gu- 

----- - IT..iuai j ttuxuri4ii 
hicero tvrync apsupę Vilių su 
jo buriu ir. matyt, tanai rtvo- 
liucijonieriu*. Im» ettlmtat.

Prieš Villg veikiu generolu 
Mnrguin ir Dicguez.

Pittaburgh, Pa., sausio 9.— 
Vakar [H» visos dienos plieno 
dirbtuvių darbininkų organiza
cijos nnrijonnlio komiteto siisi- 
:rinkimo streikas plieno diridii- 
!vė**e ofirijalini atšauktas.

Tasai si raikąs buvo puškeli*

kos Darbo Federacijos ofi- 
sun IVoshingtone, kur veikia 

jnteniticijonalių unijų virftai-, 
čiai.

Pranešta taip]tat apie tai ir 
streiku organizatoriams visuo-

SU

Reikalaujama alaus Neu* 
Jeraey.

Jeraey City, N. J., sausio 9.1 
—GulM'rnntorius-elcktas Ed-

■ whh!s tur-'*jo konfereui i ji) su 
| ^d*cmktnoju šalies konstitucijos valstija^ tlemokratų lyderiai*, 

skyriumi |utr»Moma, jog viso-’ Pmiaryta galutini" pienai 
tr" HiL.k’UrMtnrijeU peUL-mei 1..wu.y tagioilatorai, kaip

ir priedai, taigi *nirndinen‘.m. tik ana susirinks sesijon. pn- 
kurtgrnso gali but priimti tik duoti bilių, autorizuojantį dir- 

- pHntt; dviem 1r»»Ma1ia’« virt) bintų Ir pardavinėjimų vyno, 
atstovų. inimu «u 5 nuoš. alkoholio val-

, Tno tarpu svaigalų prahibi ^rtijoe ribose.

už proliibicijų.
Antrųjar-jai n u bal ta vilnas 

bus atšauktas, ateinant] rude
ni prohibirijoM klansinin pure- 
stti refererduniui.

Trečiųjų—reiknisu iama pre
zidento ir kongreso prohibici-
jos aiiiendmentę. paduoti refe-' 
lėnduirni kri-kuriora valstijų-
>e.

Vienoje rezoliucijoje ]u»žy- 
nrima, jog kongresas abelna*. 
imant, neturėjo teisė* spręsti 
>r nustatyti gėrimam* alkoiio

Naujauūoji kliūtis.

Vakar vokiečiai surauo 
vienų nanin kliūti ir apie tų 
•* faktų” pranešė talkinin
kams.

Pinu peras savaičių talki
ninkai vokiečiam." pranešė, jog 
jie turi atlyginti už padarytus 
nuostoliu* ^Baltijoje, kur Vo-

dar

m straiko npskričiuoM.
Si raiko komiteto sekreto

rių.- iždiuinknr Foster papkei- a 
snvo rvzignavimų. Sii vasa

rio I jo vietų darbininkų orga- j 
nizacijoje užimsiu* Broun 
Everett. \Vitsh.

'tas rugsėjo 22 d., praeitais 
metais. Streiknn buvo įvelta 
apie 400,00(1 darbininkų.

Naeijonnlig koiųitetas |k> il
gi) npevnrrfvilių apie »trviko

turi aptarti.
Taigi čia ir yra nauja kliu-l 

tis atidėlioti ratifikavimų tai-; 
kos sutari ir*.

Kų pasakys talkuunkai.
\

Kaip šiandie augščiAutioji 
taikos konferencijos tnryba t u-i 

in** susirinkimų. Tarsis apie tu* 
visokias vokiečių Matomas kliu; 
tis prieš ratifikavimų..Nežinia, 
1 • . .

DEPORTUOJAMI RADIKA- 
LAI. TŪRBUT, BUS PRI 

STATYTI RYGON.

Buford perplaukė Kiel 
perkasu.

i

Washington. sausiu 9.—Gar* ( 
laivis Bufonl su deportuotais į 
iš Suv. Valstijų 249 radikalai*' 

•“•*' uw> uuiatia. jnu |M*rpiniikc vokiškuoju Kiei;
Daugelis nuomoniiuija, jug'|x*rkasu ir pasileido tiesiog j 

vokiečiui viskų diyba l«e gerų 
k lelijos kareiviai, gen. von der norų. Kiekvienam žingsnyj toė- 
Goltzu vadovaujami, atliko gina pasinaudoti suktybėmis, 
baltins prajovus.

Dabar iš Bei i yno pranešta, imutnn
Ateinančių «uvaitę, kiek nu- 

, augViaueiuji tarylia— — • s ” » M •
lio kiekylię, kaip kad padam- jog tik dabar vokiečių valdžia svarsty* Suidjo. U.,
Mta ------- pmynun opi avimų nt-įTurkijo* klausimus.

ĮįfiTįjnf ■ K

DIDELI POTVINIAI 
ITALIJOJE.

Rymas, rausiu 9.— Smarkus 
lietus kuone visoj Italijoj pp 
kėlė didelius potvinius.

Išsiliejo didžiulė* upės, su
naikino da turelį namų ir pndr\ 
n* milžinišku* nuostolius. K

Daugelis miestų ir miestelių 
Užlietu vandens.

SAUSIO 9. 1920 M..
Chicago.—Aiandie

l-atvijos ]mkraščius.
Kur bus paleisti radikalai, 

čia nepasakoma. Rot nuomų-, 
niao jmnn, jog jie bus išsodin-' 
Ji Rtgojė ii iš twi j»ei Latvi- kę, pramotoms* £nivgm.; 
Į * _ *-Į* ♦” * _>• _ * 1 1 ’ >** ' _** _ Z“ ' _jHaleidi tiesiog notsenkn gražus nrw; nieko nauja ag 

‘temperatūrom mtovi.Rusijon.
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“DRAUGO” REDAKCUM. Bnchmetjevu Lietuvos arba Rn 
sijos kūniniuose ne«itaxęa. 
Todėl mnm« enitoi. kad p. VAta 
tar nepadarė panašaus pareiš

kimo.
Mes buvom parašę, kad gir-

areštoi Amerikoje rodo, kad 
Uetuvtv katalikų DiENRAtTUi Wilsona« ir esanti po juo A- 

metiko* vHldžia nori kovoti 
?u bolševizmu.

Chicago* radikalų žymus 
šulus milijonierius AVilliam 
Bross Lloyd sako, knd W?l- 
šono priemonė esant klaidin
ga, nesu vieno radikalo pri
verstinas išvežimas daugelį 
paliktųjų daro radikalais. Mi
lijonierius socijalistas mato
mai atkartoja Tertulliano 
mintį. Tas buvo pasakęs: 
"Sanguis martyrum wrt semen 
christianoruin.” (Kankinių 
kraujas yra krikščionių sėk
la).

P-nas Lloyd klysta, jei jis 
vienon eilėn stato krikšč:oni- 
jų ir radikalį socijalizmą. So- 
cijalizma* visas gyvena vienu 

i inutenjulizmu, t. y. pripužliu- 
: iu tik to kas npčiuopianta. 
Krikščionija gyvena labiau- 
šiai dvasios dalykų brangini- 

(niu: tiesos, dorybės, dūšios, 
Į Dievo. Tas socijalizmo ir 
krikščionijf s skirtumas jrndn- 
ro tnip-^i daug skirtumo ir 
pasekmė e tada, kada prieš 
juodu yru pavartojamos tos 
pačios priemonė*. Tuo skirtu
mu remiasi visi, kurie varto
ja medžiaginę jiegą kovo lo
mi su bolfiev 'zmu.

Bet jie padarys kluidų, jei 
užmirš, ’:a<l bolševizmas yra 

ir kad jis tnri 
Jis
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Raudonpjų Sue 
mimai.

Didumu Amerikos gyvento- 
jų paskaito laikraščiuose apie 
bolševikų išvežimų iš šios 
I»ės į Rusiją, apie beveik 
turis tuksiančius suimtų

žo- 
ke- 
ra-

dikrrlų ir rainiui sau dirba to- įsitikinimu*, 
liaus, nei nemintydami npie šaknų žmonių protuose.
’ų nuotikių svarbumų. Te- yra kliūna, bet ta klaidu Iri- 
iaus antrasis Bergerio išrin- kosi mintyse. Tai-gi tikroji 

kova >u lolševizmu guli būti 
tiktai protinė.

Reikia stelM-tis, kad musų

,:nui* ir reikalas priverstinai 
ue«ti

. keturis i įmanančius :
. yra atsitikimai daug
į Iresni negu kokia nors tulymaįšai, kaip una Lloyd George, 

karė. Tat yra net svarbesnisĮClenieneeau ir Wilson šito da- 
flalykas, negu Amerikos karė lyko neapsvarsto ganėtinai.

‘ su Ispanija už Kubų 1898 m. į Nematyti* nei mažiausio ženk- 
Keturi tūkstančiai turini

» šimto milijonų yra labui ma-

iš Amerikos apie 
tūkstančius žmonių

svar- laikų didieji liolševizmo prie-■ ' w • « • « • • «

lėlio, kad jie kviestų talkon 
tuos žmones ir organizacijas, 
kurie jau seniai kovoja suJ Vaitaus. Bei bulševikiš-

| koje. Rusijoje yra apie šimtashtkiimsioiui* socijalizmo ryši-
inis.

Norint tų dalykų protingai 
aprūpinti, reikėtų sušaukti 
tarptuntinę viso • puMiulio 
konferencijų. Toje konferenci
joje pirmiausiai reikėtų aprū
pinti teisybės viešpatavimų 
paaadlyje, kitaip sukunt į- 
kurti teismų ant tautų ir* ka
rulių, gulingų ir silpnų. An
tru, reikėtų nuginkluoti visus 

duu- japsiginkluvusius, nes šiaip jie 
teismo neklausys. Trečia, vi
soms tautoms duoti neprigul-

I
 milijonų tokių juit raudonųjų, 
kaip išvežamieji iš Amerikos 
nerimasčių platintojui.

Bolševikiški Rusijos mili-
■ jonai turi savo draugų Vokie- 
i. rijoje, o TuikoiS Konferencija. 
F besidurbuodamu Parjžiuje. 
K padaro tokias sųlygas vokie- 
r čiam*. kad tarp jų turi plisti 
[ nepamtenkinimas visu pašau- 
• Jin ir jo dabartine tvarka.

Tai-gi už metų-dvivjų., < 
j gausini penkių, reikia tikė

ti* < bolševizmo viešpatavimo ------ ---------- ------ —.
^Vokietijoje, jei tiktai Versail- »>yta; jų tautinėse dabartinė- 
2 le*’o taikos sąlygos nebus su-
I stabdinto-.

Trečia dalis Italijos parla jtaiuvę gvaruntuuti ir Rusijoje 
lnento narių yni bolševikai. Iir visame pasaulyje.

I Belgijoje jų skaičius didėja.: Bolševizmas yra pavojinga* 
;^Pram’uzijoji* jn yru daugiau |pm*nuliui tik tada, kada Ru- 
• negu mintijamu. *ijujo nėra žodžio, nei draugi-

Jeigu bolševizmu*- butų nuu-1jų laisvės, kada vienu tauta 
{ dingus kultūros nešėjau, taijyni kitų tautų vergė. Užvieš- 
«.negalima butų nusigąsti. Bei' Ratavus tikrai iuisvei visur, 

jis laisvę pripažįstą sau vie- pats sveikas pusaulio protus 
, nam. Be laisvės nėra kultu- įveiks Irolšeuzinu kluiduu.
Į ros. Viešpatavusieji iki šiol luo-
£ . Ketvirtame šimte metų bu- iiiui nenorėjo įvykinti kaiku- 
| vo graži ir turtingu Romos rių krikščionijos tiesų. Jas 
; viešpatija. Bet per keletą ain* 
F žiu iŠ šinnrės plaukė ir plaukė 
> nauju* temsioa bei žiaurios 
t tatitoA Jo* sunaikino senąją 
F kult urą. Tą patį durbų dū
li bar žada atlikti bolševikui.
' Note ji»* to tikslo neturi, liet 

8 jie draudžia kitų pažiūrų 
šmonėmu organizuotis, jie nc-

& duoda kitų pažiūrų žmonėms 
, kuli ę>vo luikniščim*. Jie su- 
/ ima visu.* turtus į bolšcviki* 
■ jos valdininku globą, o nuo 

i. i.

se ribose. Ketvirta, sąžinė*, su
sirinkimų. draugijų, spaudos

Viešjiatavusieji iki šiol luo-
• a • • • •

- -------------------------.h
| jtunu nei duros, nei svetimo 
Kncmeiu nnomufiiu pagerbimo.

Taigi protinė siauruma būti
nai turi viešpatauti ten, kur 
viiMpidauja bolšvvikija.

* I. ž_?‘»‘B* % L • f A iĮmuii 
^ituus dalykus suprasti 

iuas ltabarliniai
" raudonųjų

pugriebė bolševikai, įpynė Į 
savo klaidas ir bus galingi 
tol, kol pasaulis pamatys, kad 
Liesu'negali draugauti *u klui- 
<te.Pasaulio |x>lilikoH vedėjam* 
dabar reikia turėti drąsos j- 
vvkinti tų, kas teisinga yra 
bolševizmu prugnune. Tų tei
singumų jame yra visai ne
daug. Motinų aprūpinimas i- 
ki kol jų vaikui patys guli 
apsirūpinti, užtikrinimo* re
alios senatvės viriams žmo- 

»4«* •JUntnIr------ - **w„__ _ _ . ,
drauda viešpatijos lėšomis 
yru laimi geros priemonės ko
vai su bolševizmu. Jei tik 
pasaulis nusiginkluotų, tai 
jis išteklų lėšų tiems daly- 
kum.-. Jei jis paliųufuaLų prir- 

s ir patenkintų nus-

ANGELAI.
tJazus sake: "Močiau šeumą I ■ . - -~ - „ ,,

Į (Luc. 10, 18). To puolimo prie- 
I žūsti* būvu imodt*in<*į Tat ma
tyti iš dv. Petro žodžių: "Nes 
jei Dievu.** nusulėjuaių angelų 
nepasigailėjo, bet juos fiuusy- 
l»ės retežiais pragaran nutren
kė, kad patektų teismui” (2 
TMri 2, 4).

Blogiems nugriaut.- nuodė
mę padarius tarp jų ir Dievui 
ištikimų angelo įvyko kova. Tą 

'patiriame iš &v. Jono Apreiš
kimų: "Ir įvyko danguje ko
vu. Mykolas ir jo angelui ka
riavo su slibinu, ir slibinas liai 
jo angelai kariavo. Tr neįveikė, 

pobstikn in vicint
dunguje ir lupu nunešiu* di
dysis slihinns. senasis kirmi
nus. vadinamasis velnias ir šė
tonas, visu pasaulio apgauili- 
• ir Rav*t' «:*aU> *s*
myn ir jo angelai teii|«it ta|H> 
numesti.” (Ap. 12, 7-9)

Dievo aproiškiruas nepasuko 
lininis kokia Imvo ta nuodėmė. 
Tik žinome, kad tai nebuvo 
nei vienu kūninė* ryšio* kalty
bė, t. y. nei girtybė, nei žmog
žudystė. nei viigyste. Netunė- 
flmni kuuo angelai negalėjo 
padaryti kūninė* uumlėmės. 
Jų kaltė turėjo būti minties ir 
valios, arba dvasios ii<nlorvls*. 
Kadangi ungelų prigimtis yra 
daug Rūgštesne ir tolmlonė už 
žmonių prigimtį, tai ir nuodė
mė angelų, beabųjo, dideliai 
skyrėsi savu priginilim mm 
žmonių mi<Hlėmių. Gal dėlto 
Dievas mums neuprviškė tos 
nuodėmė* išvaizdos, kml mos 
nebūtame |»ajiogę jo* nei *n 

' prasti.

Laisvė ir nuodėmė.

Sutverdama* protingus as
menis Dievas norėjo, kad jie 
Jį mylėtų, lies Jis jao* mylė
jo ir iš meilės sutvėrė. Bot 
meilė neturi vertė* lio laisvės. 
Ku* mą, kad aš pasidarydįsiti 
gramafono ritinį, giedantį 
man meilę ir negulint] nei ty-, 
lėti, kada užsuku, nei išreikšti 
kitokių jausmų. Dievas troško 
meilės iš‘laisvų asiiiemg deltų 
jiem* davė galybę mylėti Jj 
ir nekęsti Jo. Dali* angelų 
mums nežinomu atveju nebe
norėjo mylėti savo Gyvybė* 
Šaltinį. Tų skriaudą Jam pa
darę, už meilę užmokėję nedė
kingumu, jie ėmė Jo nekęsti.

Baisios pasekmės.

Jie tarėjo tiek daug išmin
ties, kud nei trii|mtis klaidos 
ncprisijminiujn .prie jų kaltės. 
Dėlto negalėjų būti atgailos.

Angelų nuodėmė* vaisiui 
buvo baisu*. Nusikaltė
liai angelai neteko savo

pinuininkystės, kaip saku
,, fiv. Judus apaštalas (Jud. 6 ). 
‘i’jų. amžinoji laimė žuvo. Jie 

puteku | prugurų, t. y. ] amži
nų ugnį. V. Jezib, sako, kad ta 
ugnis surengta “velniui ir jo 
angelams’’ (Mat. 2.), 41). Tai
gi tie angelai tapo velniui*. 
Karaliui elgeta tapti yru hai- 
su* įtaigia*. Bet tai yra nieko 
nereiškianti* nm/.rnožis sulygi
nant su angelų |>mvirtimu vel
niai*. Ta jiermaina ir už pra
garą baisesnė. Dievo sutvėri
mų gyveninio nchtrvo ir negali 
būti baisesnės nelninH'**-

Kada ir kiek angelų nusidėjo;

(£iurak •’Dr-go” No. 1, 19ŽU)
Žinia tik tiek, kad angelai'Puo,attt?^llin„sau*ta**1* 

neturi galybės įspėti viduji
nes žmogaus mintis ir jo va
lios pakrypimu* tol. kol tie 
daigiai nėra išreikšti nei ko
kiu viršujiniu. Iš to išeina, 
kad angelai negali įspėti nei 
ateities, priklausančios nuo 
liuosos protingų asmenų va
lios. V. Jėzus pridėjo, kad nei 
angelai nežino, kada Ims pa
saulio pabaiga. Sulig Šv. Ras
to vien tik Dievas žino žmo
nių mintis: “Nes visa# širdis 
Viešpats ištiria ir visas pro
tų mintis supranta (1 Par. 
28, 9).

\nt-chi protas. L**v1 
tiesų, turi prilygti 
Tuomi angelų protas 
nuo dieviškojo. Dievo 
nepriklauso nuo daigtų, 
daigiai nuo jus. 2

pn Stnfu 
<iaigtus. 
skiriasi 
išmintis 

o 
trnsnių pro

tas taip kaip ir angelų, yra 
priklausąs nuo daigtų.

Bet angelų išmintis yra 
sulyginamai tobulesnė 
žmonių, viena, dėlto, kad 
priklauso nuo smegenų ir 
tų kūninių sąlygų galinčių 
sugesti. Dėlto ungėlai nieko 
neužmiršta, ues užmiršimo 
priežastis yra įspūdžio išilili- 
nias iš smegenų.

Būdami be kūnų angelai 
nemiršta, todėl jie, syki sut- 

| verti, neliauja gyvenę. Per 
neapsakomas laikų dlgvlies jie 
ganųn patirti neapsakomas 
tiesų daugybe*. Galėdami liuli 
visur kur tik jmnori. galėda
mi iš vietos į vietų persikelti 
minties greitumu, angelai gau
na sužinoti neapsakomni dnug 
{vykimu. Kadangi jie nieko 
neužmiršta, kadangi jie grei
čiau ir geriau išvadžioja nuu- 
j&>- tiesas iš .seniau pr.urtų- 
jų. tai ungelų išmintis sulygi
nant su žmogiškąja yra daug 
didesnė negu saulė sulyginant 
su šv. Jono vabalėlio spingsi*- 
jimu.

Blogieji angelai.

Gerumas būva dvejopas': 
gamtini* ir dorinis. Taip žolė 
vrn gera, jei ji tinka gyvuo- 
iiams misti, beržo* yra gerus 
malkom*, ąžuolas geras šu
lams. Tie gerumai n<*prikluuso 
mm žolės arba medžiA norų. 
Tai vis gamtinio gertuuo ry
šys. Dorinis gerumus būva ta
da, kada Dievo sutvėrimus sa
vo darbai*, žodžiais ir minti
mi* eina prie gero. Dorini* blo
gumus būva tu<ln, kudu Dievo 
sutvėrimas savo durimis, žo
džiai* ir mintimis liuosa valia 
krypsta prie blogo. Dorinis ge
rumos priklauso uuu asmens 
proto ir valios. Nuo žmogutis 
valios priklauso, ką jis nuda
ro su savo runka. Jei jis jų pa
vartoja darbui, tai yru gera. 
.l»-i jis jų imvurtoja peštynėm.-, 
tai yru blogu. Ta* yra dorini* 
gvrunuis ir blogumas.

Daigiai neturintieji proto 
nei valio*, negali l»ut geri nei 
blogi doriniu gerumu. Jio gali 
būti geri vien tik gamtiniu ge
nimu. Angelai turi valio* ir 
protą Jie gali būti gori ir blo
gi doriniu gerumu ir blogumu.

Angelų blogumo priežastis.

Dievas yra taip-šventas ir 
geras, kad ji* amžinų dienų 
nebūtų sntvėrę* blogų angelų. 
Bot ji* jiem* davė laisvę var
toti jų prigimtie* jioga* ge

ne- 
už 

nc- 
ki-

• bausiu b, 1919.
Gerbiama liėdysto:-

Lietuvių Ekzekutų vis Komi 
teta* gavd nuo gerb. T. Naru
ševičiaus sekantį laiškų ir ko
pijas Ipiškų, rašytų Taikos 
Delegacijoj zPirmininkui ir 
gerb. A. Voldemaro ] Kinui T. 
Naruševičiui: 
No. 341-V. ‘

Paryžiuje, Gruod. 5 d.. 1919. 
Taiko* Delegacijos Pirm. 
Gvrbiuimuaū;

No. 271 "DRAUGO”, pan
kui atkartoto No. 135 “DAR
BININKO” buk aš esu sųry. 
šyje su kolčakininkais ir veik
damas su jais iš vieno paken 
Vien ’ t tantn1’ ėevirt
gulmybv*.

Apkaltinimas jiersunkus ir 
1 m* rs vartais. kad galima butų 
jį užtylėti.

Kadangi kiekvienas mano 
žingsni* Delegacijos nariams 
yrn žinomas, visi mano pasi
kalbėjimui su kitataučių atsto
vais buvo daromi su Delegaci
jos žinia ir muito smulkiausi 
pranešimai savo laika buvo 
protokoluojami ir valdžiai pra
nešami, (ai šiuonii prašau prieš 
išvažuojnnt padaryti eztrą po 
sėdį aptarimui šmeižto, pakel
to Amerikos preso j.

(Pasirašo) T. Naruševičius.

Jo Sveikatai B XII 1919.
Ponui T. Naruševičiui,

tyti iŠ bendro* kitamfe bu
vusios Knsijo* valstybėmis pa
skelbk* dakleracijo*.

2. Aš, Naruševičius, išviso
įimčiausi su Baclimetjevu Pr dėjome, jog p. Naruševičius 
ryžiuje tik vieną kartą, būda
ma* kurtu su kitais, Delegaci
jos Jt’innininko pakviestas pie
tų. Niekados su amhasudorium 
Bachmetjevu Lietuvos artai 
Ro*ijo* klausimuose Besita
riau.

3. "Girdėjome, kad p. Naru
ševičius prieš išvažiuojant iš 
Rusijos pirko joje dvarų” — 
yra melas. Aš neturiu niekur, 
nei Rusijoje, nei vienos pėdos 
žena**.

4. Su d-rti šliupu ir tautinin
kui* liek turiu Itemlrn. kirk 
puniiyu Mulu auiuuuLm* Lie
tuvos nepriklausomybė* reika
lais.

Išvadas ĮMuinrykit patys, 
f Pasirašo i T. Niruševifeiu*.

Lietuvių Eksekutyvis Komi
tete* niekad neturėjo, neturi ir 
niekam nepranešė, kai! gerb. 
T. Naruševičius, ar )ient kokis 
kitas žynius veikėjas ar ypa
tų, dabar dirbanti Lietuvos la
bui ir remianti dabartinę Lie
tuvos raidžią, “yra sąryšyje 
su Kolčak minkai* ir veikdama 
su'jais iš vieno pakenkė išga
vimui Lietuvos neprigulmy- 
Im*s.” Visi pranešimai, skel
bianti buk tokia nr panaši in
formacija paeina nuo Lietuviui Naruševičių minėju, tai jau

yra pirkęs Rusijoje dvarų. Jis 
dabar pasako, kad neturįs ne
tik dvarų, liet nei vienos pėdo* 
žemės netik Rusijoje, bot nie
kur. Kas aišku, tai aišku. L’ž 
tų aiškumų mes p. Naruševičių 
gerbiame ir jo žodžiais pilnai 
tikime. Apie dvarus jią užgynė 
daugiau negu mes buvome pa
sakę. Jis dar goriau hutų jmi- 
*akęs, kud ir šiaip piniginių, 
ar finansinių, surysiu su Rusi
ja neturi. liet tame nepridėji- 
me mes i įeinat ome nei kokios 
mvrcKm kfldnmri nnn *Hn| tilri-
uic, Kuu p. Aaru.scVKius mv 
kuomi nepritapo prie tos nelai
mingos istorijos.

Yra faktas, kad mes girdė
jose ajtie dvarų pirkimų. Nors 
mes konstantavome tik paska
lų faktų, o m- pirkinių, lėčiau* 
p. Naruševičius mus žodžius 
pavadino melu. Jei jis butų 
daugiau mokinęsis mandagu
mo. tai neimtų taip išsitaręs. 
Tečiaus mes nepykstame aut 
p. Naruševičiaus už jo nekultu- 
rinj išsitarimų. P-no Badimet- 
jevo pasakymas jį su|jykino 
taip, kad ėmė kaitanti nesival
dydamas.

Kodėl p. Bariimetjev’as p.
•• • *V <1* W •ItaiKVTJVry U&J JUM

Ekzekutyvio Komiteto - yra Bachmetjevo dalykas. Gal Ke- 
Buvuaios Taikos Delcgaci- klaidingi.

Lietuvių Ekzekutyvis Kom.
Per M. J. Vinikas.

P nai Naruševyčius. Yčas ir
Kolčakas.

riems ar blogiem* tikslam*. 
Nėra abejonės, kud kaikttrie 

augelai nupuolu dftagūU*. Y.

jos Vice-Pinnininkui.

Gerbiamasai:
Su dideliu nusistebėjimu ii 

{mripiktinimu išskaičiau *Drau 
ge’ (N. 271,17 inpkr.) ir “Dar- 
bininke” (N. 135, 22 lapkr.) 
įtarimų, buk Tamsiu dalyviu 
vęs kokioj tai rusų konferenci
joj ir pripažinęs Kolčaku val
džią delei kokių taijuHncnifkų 
motyvų. Diriięs či<maf Pary
žiuje su Tamista pety* petin 
gerai jiažinun Tumistą, kai]M> 
gerą (Mitrijutą. kurs, nekmlos 
neišsižadės Lietuvos nepri
klausomybė*, Stebiuosi, kum 
reikėjo leisti insinuacijų prieš 
Tomistų iMisiremiunt girdais 
kuriems jųkio jMimato realybėj 
nėr, nes 'Pamišta nedalyvavai 
ir negalėjai dalyvauti jokioj 
rusų konferencijoj.

Konstatuodamas šį fuktą 
prašau Tumistos priimti mano 
gilios užuojautos ir pagarbos 
išreiškimą.

Tmnistos (pasirašo) A. 
Valdemaras. B. Taikos- De- 
legacijo.** Pirmininkas ir 
l’ž*. Reikalų Ministeris.

Paris, Gruodžio .*> ik 1919 m. 
Amerikos Lietuvių Ekzekuty- 

viatn Komitetui,
H’osliington, D. C.

1. JženginiiuiH* “Draflgo” 
No. 271. (Ijipkr. 21, 1919,; 
stmijemyje untgulviu "Lietu
viai ir Kulčakan” pranešama, 
kad. sulig Ekz<>kutyvio Komi
teto apturėtų iš Valstybės De- 
parlamento žinių. k Paryžiuje 
buvo RuVijos dalių Konferen
cija, ir kad dalyvavo ir Uotu- 
vos atstovai. Toje Konferenci
joje Kolčaku* likosi išrinktus 
vyriausia Rusijos valdžion gal
va. Tą faktą paminėju VaJati- 
jas Departamentu valdininkus 
bulę pridėjęs: “Kaijegi j u*, gu
lite tikėtis gauti Lhduvns ne 
| riguluiyls',« pri|>ažinimų, kuo- 
mH jua patys per savo atstu 
vm prisipažįstate esą po Kol-

“Draugas” rųiė du duiktu; 
1. Knd Statė lhųmrlmenlo val
dininkus \Vashingtone ;msnkė, 
jog kai-kurie lietuviai <lalyva- 
vu konferencijoje išrinkusiojo 
admirolų Kolšgkų neholševiki- 
nės Rusflos vnhltiys viršinin
ku. ir jog ta*, dalyvavimo* ap
sunkinu Amerikai pripažinti 
Lietuvos naprigulmybę. 2. 
"Draugas” rašė, kad p. Barb
inę! jovus sakė p. Mustauskui. 
jog ponai Naruševičius ir Yrąs 
suprantu Rusijos (inžiurų, kad 
Lietuva turi būti autonominė 
Rusijos dalis.

Gaila, kad augšmu atsisuk
tasis p. Yaldemaro raštas p. 
Naruševičiui ir p. Viniko pra
nešimas tuodu dalyku suplaka 
ir sumaišo. P-a« Valdemaras 
tyčia klystu sakydauuu, buk 
"Draugas” rašė, knd p. Noru- 
ševičin dalyvavęs Kolčaku rin
kime. Mes nesame nepntuat- 
burniui, dėlto tos klaidos ne
rudi mane šmeižtu.

Iki šiol tik p. Nnruševičius 
užreiškė, jog jis netlalyvovęs 
Koičako rinkimuose ir nu u.■■h

renskiG airių s ta# is į Ainerikų 
ambasadorius nėra tokis geras 
diplomatas, kaip reikėtų, o gal 
jis tyčia p. Naruševičių pripy- 
nė, kad žinojo jj esant žymiu 
tarp Hfttnrių, le»r tnn»i norėjo 
supjutUuLi, gai užpakalyje p. 
Naruševičinus kas nors veda 
i u t ry gus jam kenkdamas ir jo 
vardu pranešdamas p. Bacli- 
metjĮevuj tų, ko p. Naruševičius 
nrkalliėjo! Kas tų vien sužinos.

Vistiek kaip vrn. Geni yrn, 
kad vienas lietuvis veikėjas 
nuo skaudaus įtarimu yru Kuo
sas. Neapsakomai skaudų, kad 
iš p. ’čo dar nieko negirdime.

Kodėl p. Valdemaras užta
ria už p. Narpševičių, o neuž- 
•ar»a už p. Yčų. Nejaugi jį ma
žiau pažysta! Tečiaus p. Yčas 
labiau priklausė prie Lietuvių 
Delegacijos l'nryžiuje ir Lie
tuvos Ministrų Kabinetui bu
vo ar tymomis už p. Naruševi
čių. Delegacijos nuriu p. Yčas 
buvo nuo tada, nuo kada p. 
Valdemaras ėmė jų vesti, o p. 
Naruševičius nuvažiavo į Pa
ryžių vėliau. Lietuvos kabine
te p. Yčas buvo ministru, o p. 
Nnntševičius buvo tik skiria
mas ministrauti. Tai-gi nesu
prantama, d ei ko p. Valdemaras 
tyli apie p. Yčų.

(Pabaiga nnt 3 pusi.).

uDRAUGO” KNYGYNE
Galite gauti

6 Veik.unų. 9 Paveikslu Dramą. 
“KANTRI ALENA” 

P.r.lė
Pr. M. Juras. 

Kaina 35c.
Jij gulima gmdi taippat ir j>«* Lietuvos Vyčių 5-tos kuo- 
inguliotinį p. S. Mureikų, 1700 Wohanriu Avu., Plonopo*

Monroe 5J91. (.Iiirago, III.
2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ ■— su j m veikslėliau, gvlrini* ir gra

žiui,* liu^ėjimurs u) i.tėvus; b) į pučių ir vaikučius; e) j 
brelio; d) į «-wis; c) į gintino*. Rašantiems laiškus 
įvLiMuvą |>u-inlim<ine jų irigyti. Kaina vienu ...v.. 10c,

kunis. .lei
i n pauriųrias 

kauktąsias tautas, jei nenore- matome 
(ų duoti viruirius 1oį ka.-

jiems nepriklauso, tai gulėtų 
u nusiginkluoti be baimė*.

Mū- krikščionys lengvai (ą 
/ ir stebimės, kaip kl

Nera. žinios, kada ji pyko, 
bet tai buvo pirmiau negu pir
mieji žmnnčr iidrjso tajjytf 
Dievo leistųjų tvarkų. Jievos 
nuodėmė tepu pikto* dvasios 
sugalvota ir įkalbėta pirmai 
moteris* nu. Angelų. kaitė yra 
senesnė už žmonių. kaltę

roko valdžia. * ’
Ainuini pareiškiu, kad šios 

žinios yra neteisingos. Nieks 
iš Lietuvių neimto įgaliotus 
dalyvauti vyriausio* Kuri jo? 
valdiio* gnl vo* r 
Ori De!ega<’i#,r nri Lietuvis.

1
n) Atminiiaui i^rmo Komunijos ... .j............ “
l>) Alminumd J.'iruiavoues ....... ...............

• •

negitli lo pastebėti. (Bdšrigu

,4^117? UU.V.JU Ihlšl

rinkimuos, ir
. . -a..-X^Įj m

valilžiu. n^irij’m^in’o ir neyrisi-
’paiįelu *'»eų puKoIrnko vaJ-

po 15r.. 
pe 1 .k., 

rj Aiminimu'* stiitjbv PO iioc-

Jie yra »u lum tikrai-** atsjmuslais žodžiais, kurių tarpe 
■“libiu dusinišyi', kan reikia, utrižveigianl į žmogų ir sietų* 

t "DRAUGAS'* PUBUSH1NG CO. 
1300 W, 46-th SlrecL į - 4 į- -> I



Vaidevutis.
Roscland, III., 1919.

DBAUGO- REDAKCIJAI. KLAUS|MA| |R Ą|$A

KYMAI.(Tąsa nuo 2 pusi.).

DRAUGAS

PAKILK, PAKILK
Pakilk laki mintiR manoji! 

Pakilk, pakilk greičiau,
Žiu rak ką šnoka mylimoji 

Žinia ilgų troškimų jau... ,

Liuo«ybės žvaigždė užtekėjo 
Tenai toli, toli Rytuos.

Tėvynė brangi praregi*jo 
Ilgai tnuojuri sapnuos...

« •
Sunkusis antvožas nuslinko 

Nuo grabo žemės mus tėvų;
Supuvę kryžini jnu palinko— 

Tuoj grius ant kapo milžinų!

Pakilk, pakilk mintis manoji! 
Suprask kame žinios vertė.

Lauoąybės teka jnu versmė..

Skulk'-k tenai ant brolių kapo 
Sudėt vainiką iš gėlių.

Per juos laisva Idėja tapo,
Snspancffi priešą atkaklių.

Skubėki* gyvus aplankyti;
Ištieskic ranką jiems. 

Padėk griuvėsius atstatyti
Kareiviams tėviškės narsiems.

- B to pranešimo, kurį šian. 
dien spausdiname, gavę iš Ek- 

Įgekntyvio Komiteto, yra pasa
kyta. kad p. Naruševičius su 
p. Bachmetjovu buvę pas p. 
Vbldamarą kartu pietų, l’-nas 

’ Valdemaras buvo Lietuvos di- 
plomattL*-, p. Bacbmetjeras bu
vo Rusijos diplomatas. K lieti
masis pietų tarp Rusijos ir 
Lietuvos diplomatų tuo laiku, 
kada Lietuva skelbia savo Be- 
prigidmybę. o Rusija los nepri- 
guhuylM** nepripažįsta, yra 
taip keistas, kud keistesnis gu
li būti, negut, dalyvavimas 
konferencijoje renkančioje Ru-l 
sijai viršininką.

Tą dalyvnvimą tvirtino ne 
kokis nors jiraeivis, o Suvieny
tų Valstijų Štate Departemen* 
to valdininkas. Mm jau rašėme 
ir ūtkūl tujaiin*, kad Lietuvos 
visuomonč nurims tik tada, 
kadn mus diplomatija suseks 
ir viešai apgarsys vardus ns- 
meęų dalyvavusių Kolčako 
rinkimuose.

Nrprnustburniai gali šito
kia b atvejais vartoti žodžius 
“melas” ir “šmeižtas”, bet 
tėvynėa laisvės apginėjni su
pranta, jog kiekvieno tėvynai 
uio priedermė yra neleisti ši
tokioms politikoms slapstytis. 
Ypač iaikraštijos uždavinys

Klausimas 1. Girdėjau lenką 
sakant, knd Dievo Motina bu
vo lenkė. Lenkai 
Najszlaclietnicjsza, 
ji iš bajorų!

jų vadina 
nr nebuvo

J. Lukša.

Atsakymas. lx>nkų kalboje 
žodis “naj«dachetniejs7.a” 
reiškia kuoprakilniausia. šv. 
Marija tikrai buvo kuoprakil- 
niuusia. todėl nėra nieko bloga 
ją vadinti tuo vardu. Jis ne
reiškia hajoriškumn.

Švenčiausioji Marija buvo 
ne ii bajorų bet iš karaliaus 
Dovydo giminės.

V. Jėzaus Motina, ękais- 
čiauiioji Panelė gyveno aš- 
tuoniais šimtai^ melų prieš 
atsirasiant lenkų tautai. Todėl 
Švenčiausioji Marija nebuvo 
ir negalėjo būti lenkų tautos 
duktė. Bet ji yra visų tautų 
globėja. Nors lietuviai su len
kais nesutinka, bet abeji yra 
katalikai. Marija yra užtary
toja ir globėja visų nusidėjė
lių ir visų tautų* tame tarpe 
taip-gi Lietuvos ir Lenkijos.

Klausimas 2. Yra tokių a- 
tfaorikieėių, net ir civilizuotų, 
kurie laiko prikalę prie durių 
arklio pakalą. Ką tas papro
ty* reiškia?

J. Lukša.
*

Atsakymas. Septyniolikta- 
nm šimte metų Lenkų kara
lius Imvo Steponas Batorv. 
Jam tada priklausė ir Ryga. 
Atkeliavęs į tų miestų kara
lius raitas jojo gatve. Bėjo-

lietai Kodėl ji# užgina 14, ko

j ant nutruko karaliaus arklio į šelpia. tuMUaOtydana nno vie- 
pakala taip, kad lėkė j Šąli I šų iškilmių.
palaikius | langą, sumušė sti
klų ir įkrito j vid0. Kambariu 
savininkas su didele pagarba 
paėmė tą pakalą ir įsidėdinęs 
naują stiklą lange, prie to 
stiklo pritaisė pakalą. Kadan
gi namų savininkas buvo di
delis .ponas, tai daugelis ėmė 
jj pnmčgzdžioti ir pakaloms 
puošti savo namus.

Lietuvos žydai ypatingai 
mėgsta pakalas kalti prie slen- 
gsčių savo sankrovų. Tos pa
kalos būva atkreiptos j vidų. 
Jos neva reiškia, knd laimė 
iš lauko sueitų j vidų.

Tarptautinė masonerijn taip
gi. tnrbnt, priduoda šiokią- 
telrin reikšme 
uuuml jas plaunu, 
lanką krei]xlama augštyn, o 
atvirąjį kraštą žemyn. Daž
nai per pakalą būva jiervertas 
botagas. Džokėjų, kurie ark
lius prajodiuėja, gyvenime 
aiški yra j»akulu> ir botago 
reikšmė, nes jie vien su ar
kliais ir gyvena. Bet slaptoji 
masonerija pakalos ženklą 
platina ir ne džokėjų 1arpe, 
.turbut, matydama, tame kokią 
nors reikšmę.

Tai-gi tas Amerikietis, kuris 
taip gerbia pakalą, ir apie kurį 
tomistą kalbi, pasirodo esąs, 
narys slaptos masonų draugi
jos. Katalikams nevalia prigu
lėti prie tokių draugijų, nea jų 
tikslas yra kova su krikščio
nija.

Klausimas 1. Jeigu žmogus 
nepildantis katalikų tikėjimu 
netjkėtai miršta, sakysim, nus
kęsta arba tampa sušauta*;, ir 
dėlto ju nepriima j katalikų ka
pines, ar mes katalikai gerai 
darome, knd einame j tokio 
šermenis ir ar galime už ji 
melstis!

Petras Varanauakas.

Atsakymas.Apie dalyvavimą 
nekatalikų šermenyse nesenai 
buvo rašyta “Drauge”. Čia rei 
kiu pridėti, knd nedalyvaujant 
šermenyse žmogaus, paniekinu
sio mus tikėjimą, galima yra 
pasimelsti už nabašninką tylo
mis.

Žmogus kol sveikas daug 
pasitiki savim ir šoku prieš 
Dievų. Nelaimei užėjus dažnai 
ūpas persimaino ir aršiausias 
bedievis, gailėdamasis savo 
bedievybės, šankinsi Sutvėrėjo. 
Kariais nt v irt imas būva ma
tomas, kartais nematomas. 
Kaikadn žmogus, rodo?, pir
miau mirt negu pavojų pama
tė. Bet ir tada dūšia, prieš at- 
siskirsiant nuo kūno, gali su
skubti gailėti* už nuodėmes. 
Dėlto valia yra melstis už visas, 
numirėlius.

- S*
-----
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Aple paskyrimą.

Klausimas 2. Ar Dievas ski
ria žmonoms ateitį? Ar Dievas 
paskiria ■vyrai, kokia mergina 
bn« jo pati, ir merginai vyrą!

Petnų Varanauakas.

Atsakymas. Ypatingai šitie 
trys yra įvairų? Žmonių luo
mai: moterystė, kunigystė ir 
vienuolija. Jų apsirinkimns su
sidaro iš trijų priežasčių: į- 
girntų palinkimu. Dievo malo
nės ir paties žmogaus valios.

Mažas nuošimtis žmonių ge
ma sd silpnais palinkimais prie 
moterystės, o didelis nuošim
tis yra tokių, kuriuos prigimtis 
tVftUkin ’ nioterv^fe.' y’tenr- r-n

=
_________________

: PRANEŠIMAS :
“Draugo” Kalendorius jau išsibaigė

Tuojaus darysime antrų laidą. Nesitikėjome, kad taip daug išeis.
Prašome "Draugo’’ prictelii^ ir rėmėjų turėti kantrybės, o greitu laiku Jus už

sakymus išpildysime.
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L. R. K. LABDARINGOS 8Ą-
GOS CENTRO VALDYBA:

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa.
Valdybos Antrašai:

Pirm.—V. Sam*>n. 1924 CaT?on

\ iec-pirm.—J. i*, i‘c tranu, 1313 
Carson StrocL

Prot. rast.—J. W. Patvkerich, 
2KM Merriinan Strcet.

Fin. rašt,—W. Staeinzkaz. 2102

jiergera mergina nepatinku žy
miai blogesninm vaikinui, ir 
pergaras vaikinas nepatinku 
žymiai blogesniai merginai. 
Širdys dažniausiai suveda j po
rą du asmenis netolimos vie
niu iiUu Kilu yei'U-A.

Dievas duoda liuooybę kiek
vienam vaikinui pasirinkti pa
čią iš visų pažįstamų merginų, 
ir neatima liuosybės nuo mer
ginos išsirinkti sau vyrą iš vi
sų imžįstamų vaikinų. Žmo
nės, tiesa, tų liuosybę labai su
mažina ir susiaurina abiem, lwt 
dnr vis jos šiek tiek ir lieku.

Tai-gi Dievas sulyginamai 
mažai teprisideda prie sudary
mo moterystės porų, o visa pa
lieka prigimčiai ir patiems jau
niesiems. Kun. P. Bučy3.

Dvu. rad. kun. I. Albavičiui, 
717 W. 18th St., Chicago, IH.

Pirm A Nnn*Mn V*******- 
*ia Aie.. Chicago, 11L

Viec-pirm. F. Vcryga, 4539 So. 
Mmihfield A ve., Chicago, 111.

Nut rašt Jonas Purtokaa, 4437 
So. FaL-Iicld Are.. Chieago, IU.

Fin. rašt. Alex Dargia, 726 W. 
IRth St., Chicago, IU.

Ild. pro!, kun. Pr. Bučya, 2634 
W. Jlamucttc Rd., Chicago, IIL

Iždo Globėjai:
Kun. I. AlbaviSua, 717“W. ISth 

St, Chicago, III.
Juoz. Rujišis, 4430, So. Maple- 

wood Avė., Chicago, UL

Direktoriai:
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marųuctte Rd., Chicago, IIL
Kun. Ign. Albaričitu, 717 W. 

ISth St., Chicago, IU.
Kun. F. Kudirka, 1644 Wabaa- 

•ia A\r., Clūcago, IIL
.Ale* Dargia, 726 W. 18th St, 

i Chicago, III.
Ant. Nauiėda, 1658 Wabaiuda 

Are., Chicago, IU.
Juos. Rupšiu 4430 mšplė- 

wood Avė., Chicago, UI.
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Avė., Chicago, III.
Fr. Verj ga, 4b39 So. Marahfidd 

Avė., Chicago, IU.
Jonas Petraitis, 4358 So. Wuh- 

tcnaw Aro., Chicago, III.
.Jnc-z. J. Elias, 4600 So. Wood 

St., Chicago, 111.
Boleslovas Sekleckis, 3427 Ao- 

bu m Avę., Chicago, IIL
Antutazas Valančius, 1442 So. 

49th Avė., Cicero, UL

paKuiosirus ir ratas prigimtie* ypaty
bes duoda žmonėms Dievas, to
dėl sakoma, kad Dievas duoda 
kunigystės ar vienuolijos pa
šaukimą tam. kuris gema su 
šilimai? moterystės jausmais.
Kadangi ant ra- lūšies žmonių 

yra kelis šimtus, gal tūkstantį, 
kartų daugiau negu pirmosios, 
dėlto nesakoma, kad Dievas 
duotų |»ašaukiiną j moterystę. 
| tą luomą žmogų veda pati jo 
prigimtis.

Kadangi ir prigimtis yra iš 
Dievo, dėlto galimu ir moterys
tę priskirti Dievui. Bet yra di
delis skirtumas. 1 moterystę 
linksta visi, kurni prigimtyje 
nėra nieko ypatingu. Tuomtar- 
pu į augšteaninosius luomus 
kyla tie. kurių prigimčiai Dir
vas suteikia retą ir gerų ypa
tybę.

lenkusieji j moterystę turi iš 
Dievo rimtą dovaną, būtent pri 
gimti. Iankmėąji • augėles
niuosius luomus, turi dvi dova
ni- ir prigimtį, kaip visi, ir tą 
pridėtąją vpatylię. kuri daro 
gulimu užlaikyti skaistybę 
amžinai.

Viena, nors ir retomis ypaty
bėmis papuošta prigimtis, dur 
nenuveda žmogų j aagštuosius 
luomus. įteikia, kad pats žmo 
gus norėtų lipti augštyn. Per 
kelis arlm per kelioliką melų 
jis turi dažnai lipti augštyn, į- 
vairiomi? valios pastangomis 
suvaldydamas save ir kelda
mas save prie tų augšt'-siiiųjų 
tikslų. Viso to darbo, nei to li
pimo augštyn. nei tų vnlios 
pastangų nereikia žmogui ei* 
niiiirimu į moterystę. Jis į ją 
nubėga, knip vnmluo pakalniui 
tekėdamas.

Moterystei ištenka tų jiegų, 
kūrins žmogus turi iš prigim
ties. Skaistybės luomams to 
neužtenka. Prie prigimties jie
gų, prie savo valios pastangų 
žmogus, norintis tapti kunigu 
ar vienuole, turi gauti ypatin
gų antgamtinių, malonių, ku
rio r«*ilr*1n trurforvitė »>*■ ian.’.ia* • ’ • ’* • •* ••••

Iš šitų paaiškinimų lengva 
suprasti, knd pašaukimus į 
nugštuosiQs luomus yra ypa
tinga Dievo dorana, kuomet 
palinkimas j moterystę yrn pa
prastas žmogaus ’ prigimties 
jausmas. Jis tik tiek pa raina 
nuo Dievo, kiek iŠ Jo turi pra
džią musų prigimtis.

Dar mažinu galima Dievui 
priskirti jaunųjų nuvedimą j 
poras. Žmonių gyvenimo^ taip 
eina, kad kiekvienos vyras pa
žįsta keliaMlešinitia ir mato 
kelis &:’Dtus merginų. Ju širdis 
iš jų išsirenka vieną. Jei jis jai 
nepatinka, ji gali už jo neiti. 
Tai-gi jaunuosius j poras suve
da jųdviejų širdžių mrtnrtis.

PARSIDUODA

I'arilavlitiui narna* po num. Stot 
Hn. Pauli n a St.. J pagyvenimu I 
kambariui; lota* 3&Z1SS t*vMu; atilo
to florlal ir trhnlnitid: parimi* rn- 
ndnus. Kultui 3 lies o e. Ataftonktu 
l>a* «avini nk«: \

DOLAX
0912 V«ui llnrvai St, Oili-am.

Tri. Gorflrli! 10&3.

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

\Vaukegan, IU.

Pirm.—Antanai J. Sutkui, 1317 
So. Victoria St

Vicc-Pina. — AnUuiai Tauciui, 
1125 Lincoln St, K. Chicago, DI.

Nutarimų Įlaši.—Jonas Bakšys, 
1331 Presoott St.,

Finansų Rašt—Jeronimas Se- 
mulynas. 759 Sheridan Road.

Kasieriua—Antanas Baldys, 1339 
So. Victoria St,

Kasos Globėjai:—
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vi©- 

toris St
2. Knz. Makuška, 1411 So. Vie- 

toris St
3. Pranas KasdcleviČius, 1017 

8th St.
Maršalkos:—
1. Pranas Dapkus, 1407 

eott St,
2, Mykolas Gamns, 736 

mings Avė.,
Knygių*—Pranas Kapturauikai. 

1321 80. Victoria St.,
Vėliavai nešėjai — Stanislovai 

Urbonas, 911—8th St.
Organo L'Ežiurėtojai—Antanas 

J. Sutkus, 1317 So. Victoria St
Šv. Antino Draugija raiirinki- 

mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadeni. kiekvieną mėnem. I.mi 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. IJneoln Su., Wau- 
kregan, IU.

Pres-

Cum

Mccriman Street.
Iždininkai—J. Jondh.

Meultrie Avenuc.
Direktoriai:

J. JanauHkat, 75 So. 19th St
P. Kildušis, 2007 Jane St.
S. Liotinokas, Box 524, Caatle 

Sluuinon. Pa.
A. Normantas, Box 441, Cairtle 

Slinnnon, Pa.
J. MnrciukTviez.

Street, S. S.
S. Simanavičius, 

Street, S. S. 
Ligonių Komitetai:

P. Bardzilnuckas, 
Alley, S. S.

P. Marmokas, Būx 342, Caatle 
Shannon. Pa.

Suurinkimai ataibuna pirmutinį 
utarninką kick\-ieno mėnesio, 8 
vai. vakare

Jcmaz W’. P^tkrvich. Prot. rišt. 
L. P. D.. Vak. Pa.
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1G0 So 19th

2228 Sarah

2233 karkins

ŠVENTO JUOZAPO DR-JCS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shcbrvgan, Wis.
Pirm. A. Grobas. 1117 Kentu- 

eky, Are.
Vice-pinn. J. Stau.-'krui, 1414 

New York Avė.
Rašt. A. Brusaka, 835 lligb 

Are.
2 Rašt B. Sapiega, 1715 Sope- 

rior Are. ,
Iždininkai T. Grigaliūnas, 1437 

So. 11-tb St
Org. Rak Ig. Ermala, 1717 

Erie Are.
Maršalka M. Daunora.
Dažiurėtojai iž^o: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas.
Mitingai ntaibuna kiekvieni} mė

nesi po pirmai tą nedėlią.

ŠV. KAZIMIERO DR-TtS
Sheboygun, Wis.

Valdybos Adresai:
T. Grigaliuna*. pirm., 1437 So.

1 lth St,
Jurgi* B*laitis, viec-pirm., 1428 

So. llth St.,
Aug. Jukniali*. fin. rašt., 1626 

Ncw Jcnicy are.,
Prot M*kr. Kazimierai Stnai- 

džiuuuii, 1017 Swifd Are.
lid. Antanai Cižauckaa, 1318 

Ncw York Avė
Kasos glob. Kazimieru buklia 

ir Jonan Jota.
Maršalka Pranai Dnugirda.
Suairiūkimai atsibūva kis antrą 

n odėj dienį mėnndo.

Į . --------- —
imimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiir 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti “Draugą” arba paduoti 

jį jj apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 80. 49-th Avė.
22 -lt—- --.tA.Jį getu M UiaiUO

knygių ir kitokių Knygą.
Pasinaudoki to. 

liiiiiiiiinimiiiimiiimiiimiiimimmim

Tn malda gali būti vieša ir 
aiški už tuos, kurių tikėjimas 
bnvo žinomas, arba atvirtimas 
tapo pastebėtas. Malda už 
tuos, kurie nepasirodė susivie
niję au Dievu, turi būti tyli ir 
ne vieša. Ji gali būti nahašnin- 
kui taip imt nnndingn. knip ir 
viešos painuldoa, bet ji kenktų 
Bažnyčiai, jei butų daroma vie
šai. Bažnyčia turi daryti skir
tumą tarp tų, kurių gyvenimas 
buvo matomoje tvarkoje ir 
tarp tų, kurių gyvenime bnvo 
matoma netvarka. Asmeninės

yra reikalauti, kad asmeninės 
politiko*; vedėjai butų susekti 
ir viešai apgarsins vardus a>- 
gerbuvis to reikalauja.

BUfbetinas yra p. M. J. Vini- 
kas. Jis rašo: “Lietuvių Ekze- 
kutyvis Komitetas niekad ne
turėjo, neturi ir niekam nepra-
oca^, kad gvrb. T. Naruševi-1 
eina, nr lient kokis kitas žy-l,nP# netvirUnome, o neužgina 
mus reikėjas ar ypata, dubi r t®, k9 tvirtinome! Kam tas 
įdirbanti Lietuvos labui ir re- dangstymas žarijų pelenais!

nt" dabartinę TJehrvos val- 
yra sąryšyje su Kolčaki- nies vadiname tą polemišką, 
is ir veikdnmn su jais iš peiktiną gudrybę, kuri apsime

ta užginant krao nore tvirtint- netvnrkos pataisymą Bažnyčia 
mą, o šnekn apie kitką. Ko
kiems tikslams p. Vinikas ofi- 
rijališkame rašte vartoja pole-

Dangstymu žarijų pelenais

pakenkė išgavimui Lie- 
ncprigulmybės.”

I Mes rašėme ir atkartojome, 
tad Stato Departmento valdi-

B

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINEMS IR PAŽĮSTAMIEMS.

Eina už. Sft.OO 
METAMS *Q*«»r

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimifint iiiiniiiimiiiiitiimiiimiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiimmimmimiiiiiiiimimiiiiiiilinini

Draugas” j Lietuvą

palieka išpažinčiai. Kai išpa
žinties ir rišo tikėjimo 
nepripažįsta, tas pasirodo 
netury? nei kuomi tvar
ką atitaisyti. Tai jau yra 
no vien juiuciiln.’ k&IU, būt Ir 
viešaaDievo leistos tvarko* pa
niekinimas. Kju, riešai, žodžiu 
arba n paėjimu. Dievo jriafytų- 
ją tvarkų atmeta, kas Kristau* 
Bažnyčios nepripažįita, tam

Nėra reikalo kalbėti apie pa
šalinių iteJcmių įsikišimą į po
rų študduyuią. Bauiyeia moki
na, kad tėvai patartų vaikams 
luomo apsirinkime, bet ji drau
džia tėvams atimti laisvę nno 
vaikų tame dalyko. Tai-gi ga
lutinai poras suv

' * **' ‘*nl
Dievas bet gi

miškas gudrybes! Kode! jis 
neprisideda prie išaiškinimo ri- 
sai LiciunĖ Tūpir.fio klausinio, 
ar dalyvavo keki* nors lietuvis 
p. Kdėako rinkiniuose ar ne, 
ar šnekėjo Statė Departmento 
valdininkai; ap<€ m dalyvavi
mų ar ne? Tikimės, kad p. Vi-

tinkas Lietuvių Ekzekutyvin
Komiteto nariams pc*akė, jog

He*8vfei dzias 
aini pripažir.li Lietuvos 

mybę ir leizdaiui saro 
»' dalyvauti Ru*ijrv 

; fcomerencij ri iš

4T?

tiktai maldomis ii



LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Iš Keturvalakių. Suv. gub. 

kun. A. Krakaitis rašo sekantį 
laišką p. J. B. Kudirkai į Ci
cero, IU.:

Keturvnlakiai. 
lapkričio 7 d., 1919 ni.

Mielusai Juozuk!
A<Hu tau už atmintį ir laiš

ką. Žingeidu, gal, tau ir labui 
kas pas mumis dedasi ? Nežinau 
nė nuo ko pradėti rašyti; kibą 
nuo politikos, nes šiandie per
gyvename tokį momentą, kad 
politikuoja bemaž visi, kns tik 
turi sveiką ar nesveiką protą. 
Žengiame, kaip jiats gerai ži
nai. į nepriklausomos musų 
lietuves nrinnnri. bet nr hnnim i 
uupriklaiisumi ir guivsimv uuu- 

teisėmis žmonių, kol 
kas dalykai neaiškus ir tas pri- 
gul nuo malonės ar nemalonės 
Santarvės. Suprantame visi 
gerui ią sunkumą našios, kuri 
gula ant Santarvės valstybių, 
kai joms tenka spręsti bei išriš
ti painias politikines ir socija- 
lines pasaulio problemas, liet 
nevisos vienodomis akimis te 
žiuri į Lietuvos klausimą.

Prancūzai, tie didžiausi len
kų bičiuliai, norėdami turėti 
prieš prusus ateityje gerą jhi- 
spirtį. tveria didelę ir galingą 
Lenkiją ir nuolat įkalbinėja 
musų diplomatams, kad mums 
tik yra parankiausia sueiti vė
la unijon su lenkais. Amerika, 
su savo biznieriais, prisiuntė 
šiek tiek maistu ir jokio žodžib 
dar netarė apie Lietuvos buitį. 
Vien tik anglai pirmieji ryžosi 
viešai lietuvių tautai ištiesti 
paspirties ranką. Is-t vis-gi 
nevykdo, tu, ko jum mum* šian 
dien reikėtų. Bovinn imi* kaip 
mažus vaikus, na, ir tiek, u 
priešai iš visų pusių mus siau-
čia.'- lenkai, gelbėdami oavn 
dvarponius Lietuvoje, užėmė 
nemažai musų šalies plotų, 
slopindami ten tautišką judėji
mą: pliukai su kolrakininknis, 
po varu visokių pretekstų, įsi
kūrė sau šiltą lizdelj žemai- 
m&ičiuose, suuvališkai viešpa
tauja ir trukdo valstybės dar
bą: bolševikai, išvyti iš musų 
šalies, kaip išalkusių vilkų gau
jos tyko ir laukia tik progos, 
kad vėla į Lietuvą pulti: stoka 
pinigų, ginklų ir amunicijos tai 
tokia maždaug persĮiekt.vvii da
bartinės IJetuvos. Kaip mes iš 
tų bėdų ifibrisime, vienas Die- 
vas težino; jei butų koveikiau- 
siai įvykdinti gyvenimnii p mi
klinus Amerikos \Vilauno <le 
mokratybė* principai, jau se
nai pavargęs pasaulis Imtų ru- 

\ miai atsidūsi*jęs. l>et jeigu prie
varta ir užgriobimai viešpu- 
taus. ne ką dundi.

Kokių budelių jus ten Ame
rikoje sėdite? Čion durlio ti«>k 
ir tiek, grįžkite Lietuvon, pur- 

savu kapitulus, išpir- 
lule Lieluvus žemes, miestų 
pločius, namus, uždekite Lietu
voje krautuves, fabrikus. Da- 
Imr, man regis, įstatymai at
mainyti ir kas nori guli savo 
tėvynėn važiuoti. Patarėm ir 
tau grįžti Lietuvon, uždėti sa
vo fotografijų įsluigą kur mic- 
sie, o darbo ir ]>elnu bus užtek- 
tinai.

Aš dar gyvus, tiesa, gy i indis 
kybojo kaip unt plauko, nes pu
sė motų išbuvau Kalvarijoje, 
pačiam viduryje pozicijų, liek 

. tik laimė, kad neperkokiuM gra
natas prisiuntė rusams: pusė 
lų granatų netruadavu. Paty
riau per kurą visko, ko m-i šu
niui uevdy Ha: prįšokim* ir pri- 
tųiė mano tie | Ai ūkai. Už jų 
darbus ir prajovus U'šokinu 
juos Foeims. I)uug LtHnvt* 
gražių hažnyč.;:;. mirsią, vadžių 
vien jpiuvėaiuis tvuksu, laukui

l^inkeliškių parapijos išde
ginti Mažučiai, Kumečiai. Sto- 
laukelis. Mano tėnškė ir visi 
Lankeliškiai išliko, nors vi
siems užteko granatų, baimės 
ir visokių nesmagumų. Ką čia 
žmogus visas baisenylies ir ap
sakysi. Sveikas jinrgrįžęs, jiats 
apsilankydamns pamatysi ir 
daug visokių pliukų išdarytų 
šunybių išgirsi. Tėviškėje ma
no visi gyvi. Jurgis ir Uršulė 

į jau vedę antrą kart. Aš dar ne- 
!klebonauju, liet vikaraunu Ke- 
turvnlakiuo.M*. Turim gerą var
gonininką. J. Uogintą. Sakęs 
buk tavo geras pažįstamas, mė
gėjas fotografuoti. Turi savo 
n T** rn t n ir Twvkirnn visokia* 
karikatūras. Uyvenuųas nu» 
brangus, l»ot pakenčiama*. 
Karvė 18(X) ruk, menkas ark
liukas 20011 r., kviečių putlus— 
40 r., rugių—25 r., Imlų porą 
—200 r., lašinių svaroa n rub., 
kiaušinių—25 k. Nežiūrint to. 

'žmonės tur pinigų, tik bėdniau 
darbininkas, l>ct uždirlm (8 vai. 
dnrlx> ir ant valgio) 8—10 r. 
Jei taip liktųsi, neužpultų ko
kie neprieteliai Lietuvos, duo
nos ir p»-ie duonos užtektų, nes 
šįmet buvo unt visko geras der
lius. Prie progos įdėjau tau po
ni dainelių vieną: “Oi putė,“ 
manu harmonijos, kitą Šim
kaus; gal turi kokių naujų dai
nų—prisiųsk. Žinai ką. ar ne
galėtum man prisiųsti žiemi
nius kaliošius. Pas mus niekur 
nėra, o Im- jų man baisiai nege
ra. Nupirkęs (13 numerį) žie
minio fasono paleisk pasta ant 
mano udresu. o busiu tau laitai 

(dėkingas. Vis apie Kalėdas 
, pareitų.

Pus mus nuo Visų šventų 
prasidėjo žiema; šalčio 12 laip
snių. Daug bulvių, duržuvių,

bu

r-- - -
snį duonos kąsnelį, lengviau 
gyventi, kaip po vokiečiais, tik 
iicjlinuuu- kas ir kaip toliau 
bus.

Prisiunčiu savu ir visų vai
kučių ]Miveikslus.

Žinomo, kud Jus esate sveiki 
ir gyvi. Aš kiliai nori u. kad tė
tis matytų mane D visus vai
kučius: Antaniną, Jonuką. Juo
zuką, Onytę, Vytautą. Augus
tiną ir Agotėlę... Viena mer
gaitė—Pet roni ūkė, vokiečiam* 
iM'šamlaut. išsigando ir eidama 
14 metus, mirė. Vytautas laimi 
dažnai mini savo sodžių. Pra
dėjus upie Jus šnekėti, tuoj 
prndedti graudintis ir verkia. 
Žinote, kaip mes buvome prieš 
karą, <» jiauiatytumėte dal ui r, 
tni lahni nusisteludumėte. Per

vu mudu sn Jonuku sveikatos. 
Nieko negaliva dirbti, bet gali- 
va nusiraminti, kad turiva jau 
Jonuką ir Antanuką artojus. 
Visus -tuos atsitikimus karo 
negalime nei aprašyti.

fiiais metais savo namuose 
turime mokyklą. Mokinasi: An
tanukas. Juozukas, Onutė ir 
Vytautas. Mokslas visiems ge
rai sekasi. Juozukas ir Onutė 
lll-inv skyriuje, Vytautas II- 
me, u Antanukas IV-tame sky
riuje.

Aš tavo sesutė susigraudinu
si |iamislijuu apie praeitus lai
kus ir apie buvusį vokiečių 
jungą negaliu daugiau tarti žo
džių ir šiuomi įtaigiame rušv- 
ti Jutus laišką. Gavę mus laiš
ką. rašykite tuoj atsakymą, nes 
mes jo lauksime.

Su |»aagrba.
Jus mylintieji

Bacevičiai Pariebiuose.

IĖ

i alMfrlaiUi.

vaisią ]>ugi*l<>.
Tu<» tarpu tonžtekn.
Viso gero.

Tavasai kun. A. Krokai lis.

Iš Sakių apskričio. Pariebių 
kaimo gerb. kun. Jomis J. Sut- 
kuitis upturėju laišką nuo savo 
araers ir švogerio gruodžio 22 
d., 1919 m.
Gerbiamas broluti!

Sveikiname Jus visus: ger
biamą broliuką, mylimą tėvelį 
ir sesutę Agotėlę, šiuo trumpu 
laiškeliu pranešame Jums, kad 
mes visi gyvi, sveiki. Linkime 
Jums daug jmsisekimų ir gi
ros sveikatos.

Ačiū, mylimas kunigėli, už 
paš<*l|*ą ir buriuoju tave dau
geli kartų. Ištisus metus sir-. 
gnu. Nebuvo iš kur jiaiiuti ka
peikos, ne.- vokiečiai, savo lete
ną uždėję, prispaudę laikė ir 
viską jir iš mus atėmė. Iš ke- 
turiolikus arkliu liko iiiuiim tik 
vienas ir tas put* Imvo visai 
blogus. Atėmė visus gyvulius, 
drobužių*, duoną, mėsą, pinigų 
l»er 300 rublių ir tris kurtus j 
mudu su Jonuku šovė. Iš to iš
gąsčio ir aš pradėjau sirgti. 
Buvo įsakyta iš vokiečių val
džios dauginu įievulgyti, kuip 
pusę svuro duonos į dieną, u 
vienu kartu tui viską atėmė, nė 
tos pumos netekome. Tuo tur- 
pu turėjome valgy L avižinę 
dualią, košę ir kukuliui. Išvi
rus avižinių kukulių liepiu vi
ltiems vnikui'-iunui valgyti, <» jie* 
verkia. Vytautas suko: kaip 
valgysi, kad gerklę drasko. Su
simalti negulėjome, malūnus 
nždurf. Girnas iš kmuuros ne
šėme į gnibę. nes ir tos buvo 
vokiečiams reikalingos. Kai 
prisiauginome šiek-tiek gyvu
lių ir tie no musų valioje Imvo. 
Netekus arklių, laukai jau 5 
mrtni nesėti. Pereitą juvnsnrį 
jau šiek-tžek daugiau pašome.

DRAUGAS
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Dabar mes pura^ysim apie’rub., skalbimas atsieina 12 rub. Kr.p klausei apie pinigus, 
fltai 1916 m. gavau 100 rub. 1915 
m. £avau 43 maikoa u iu 
nigų, o kitu sykiu gavau 50 
markių. 1917 m., kaip sakai, 
kad siuntei 100 markiu, tai tų 
negavau.

Rakai man, knd jeigu turiu 
pinigų, tai galiu atvažiuoti A- 
merikon. Gali numanyti, iš kur 
po* mano bus pinigų. Buda- 
nias nelaisvėj uždirlslavau tik
tai 1 markę ir *80 pf- i dieną. 
Geriau Imtų mane užmušę, ne
gu kad ]>aėaiė vokiečiai savo 
nelaisvėn. Guli paklausti ame
rikonų, kurie buvo vokiečių ne
laisvėj , jie papasakos kaip vo
kiečiai vaišino nolnisviua.

Nežinau Ims Ima toliau. Gal 
L.ev!-:., r.u: :
i rinomenę—duluir j iiutuvių. . 
Kalhauin, kad ims visus, kurie1 
yra tarnavę.

Kaip klausi apie Baraus- 
kius. tai yra gyvi. Tris sykius 
buvau. Kražiuos- muną parda
vė. Bitautas tolM-rn gyvos (tas.

musų padėjimą. Sunkus buvo|Marškiniai kainuoja 60 rub.; 
iuu»ų likomėsaM.-ju bolše
vikai. Draskė bažnyčias, išvež
davo kunigus, o kaip pradėjo 
susidaryti Lietuvon kariuome
nė, tai tada musų jaunuoliai 
vaikinai bėgdavo naktimis }>er 
miškus iš lx>lfovikų užimtų vie
tų ir studuvo į Lietuvos kuriuo- 
lueuę. Musų Vaduklunuai la 
biausiai stojo už tėvynę ir 
Aluntiečiai. Yra iširusių į Lie
tuvos kariuomenę 16 vaikiną. 
Musų miestelyj, \’adokliuuse, 
buvo mušis lietuvių su.bolševi
kais. Mūšio laike žuvo penki 
musų broliai, o vienas gal ir 
jūsų (MiŽĮstaiąus iš A laimių Je
ronimus šeštoką*. Urbai gra 
žiai ]uilnidojo, kad nei kunigų 

J pinamu trup tu laidodavo.
Dalmr iš vienos jmses atris 

do liudjias fMiveiksIns uiusų tė
vynės, nes vietomis sunaikin
ta mm karu, o iš antros pusės 
šviečiu laumė laimės žvaigždė, 
nes matom atgimstančią savo 
brangią tėvynę. Nors spaudžiu 
mus vargai, sunaikinta musų 
tėvyuė. bet-gi viskas nesunku 
mums yra. kad tik j»akclti savo 
brangią tėvynę. Žinoma, prie-' 
šų turime daug, netik išlauki
nių, bet ir vidujinių, kurie nori

tašurių *¥aia» u rub., »VK*t»lv— j 
5 rub.; baltos duonos svaras 
00 k b p. arlia plikytos, o juodos 
60 kap. Rugių pūras 50 ruh., j 
bulvių—14 ruh., ir tt. fvvery-: 
kai HM) rub. Amerikoj tokie bu- ! 
davo $1.50.

Kuip kiauri npie žemėn pir- ■ 
kinią, tai mažai kas parduoda- 
Kas pirmiau turėjo skolų, tas Į 
šiandie tūkstančiais vartosi.

Ponams tai jau blogai. Ku
rie pirmiau važinėdavo ketu
riais arkliais, dabar vienu va
žiuoja. Katrie pirmiau važinė
jo karietomis, tie šiandie va
žiuoja prastu vežimu. Vienu 
žodžiu, ponams užėjo blogi lai
kai.

Jš p,d»‘ uelų il*U Lpl
kam ncusuka, bet mažai tokių 
raudasi. Daugiausia lakatai: Į 
čiais skaito savo turtą, ypač 
gudruoliai. kurio nuika 
pirkliauti. Darbininkai dabar 
brangus. Moka po 200 ir '* 0 
rub.

B 9

kuriu Amerikoj buvo). Papkių 
čių Jurgio Jasiulaiėio »<uif»gt 
nąmah u mm tnuum imu uratai 
šiai. L. Jankauskas Kražiuos 
mirė 1915 m. Tai gi draugą ne 
turiu.
, Kaip viskas nurims, jeigi 
bus galima geriau gyventi A 
menkoj negu Lietuvoj, tni at 
siųsk šipkortę. O jeigu no, ta; 
parvažiuok T a etų Von. Vienai 
kuris apsivesim ir užteks vio 
nos šeimininkės.

Dalmr dėkoju už laišką, kur] 
gavau rugsėjo 22 d.

Su tu». ir sudiev. Lik sveika- 
ir ai lieku sveikas laukdamas 
atsakymo. Jūsų brolis Juoaas

ANT PARDAVIMO.
Punriduuda bnčrmė Ir groece 

nrl»***»«*w tnH 4^ Vnr IF****' 
juuuU uul įoi uiutt purauuhių 
urtia maiuisią ant namo ar loto i 
30 dieną turi būt parduota gera 
proga padaryti pinigų. Korini 
plntemią žinią kreipkitės sskaiT 
•ny ;

r. P. SUROMSKT
3346 So Halsted St. t.'bieago, III.

VAW^AVAVAV.V^^.ViWWi.W-V.\W-\W-
Rb
Sį Pinigus Lietuvon

suardyti tarp musų vienybę ir jb
UŽgvsyti tėvynės meilę, lai-
biausiai taip daru lenkiu.

Daug neražysun. nes jus už 
raus geriau žinot.

Ir dar parašysiu, kad mirė 
Bonifaco motina.

Daliai- meldžiu kuogreičiau- 
sia atrašyti laišką. Adresuokit 
taip: Paųevėžio apskričio, Va
doklių valsčiaus, nes dabar mu
są kraštas kitaip sutvarkytas.

GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už $5.00
L y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaranluojamas.

■b

H 
■■ 
'b 
«■ 
H 
■■ 
H

Telšių apskričio, Gaduna- 
vos parap., Juozapas Karalius 
rnšo savo sunui, Stanislovui 
Karaliui.

Brangus musų sūneli!
Apturėjom nuo tamstos laiš

ką. tad visi snbėgom skaityti. 
Labai mums linksma, kad dar 
gyvas išlikai. Išvažiavai nuo 
rusų kariuomenės, bet via tiek 
buvai patekęs Amerikos ka
riuomenėn. Didelė laimė, kad 
sveikas išlikai iš tos liaisiau- 
sios karės. Oh, kiek mes išken
tėjom, negalim nei aprašyti. 
Nora mūšių pas mus nebuvo, 
la-t buvo rekvizicijos. Viską 
ėmė. Atėmė mums gerą jautį 
ir geriausią kumelę. Armoni
ką. kurį jialikui išvažiuodamas, 
ir tą atėmė. Būdavo, kada at
eina vokiečiai, mes iš baimės 
nu t ir plutonio ir išsikavigla- 
vom. Viską šlepėm kiek bema
nydami. Kaip kada muk.kiuvo, 
ale kiek norėjo.

Praeitą žiemą nerūpėjo 
mums karnų milžti. Vokiečiai 
milžo musų karves ir pieną 
ėmė sau. Po kiek laiko, po to. 
užėjo bolševikai. Buvo baisus 
skandalai. Is-t jie nebuvo ilgui. 
Vokiečiai juos išvijo. Jiems bū
nant viskas klišiai pabrango. 
Mėsos svaras buvo (i rub. Du- 
bur viskus pinga. Metus turim 
gerus, viskas gerai užderėjo; 
viskas prideda eiti goriu. Tu
rim lietuvišką valdžią. Gerinus 
yra kuip fx> vokiečiam.

Mirė daug musų kaimynų, k. 
L Mutrkus iš Jodicnų ir Pili- 
liuvičiu ir Tarvainių, ir ju duk
tė ir Vaitkus Kai utis.

Viską, ką turėjom rašyti.
Vulijnm gero pasivedimo <tel 

tamstos, su o vii, ir IuuibIoh mo- 
terei.

Sudiev, likite sveiki ir link-1 
smųs.

Su {mgurba jūsų sesuo
Uršulė.

Iš Kražių miestelio Antanas 
Veichnanas Daltone, IIL, gavo 
laišką nuo liiojiu Juozu. Tarp 
kitko rašo:

“Toliau pranešu apie savo 
gyvenimą. Dėkui Dievui, esu 
gyvas ir sveikas. Gyvenu l< ai
žiuose. Dirbu pus Stelmoką A. 
Kasparą. Uždirbu ant mėnesiu 
100 rub. Ui kamliarj moku 70

Iš Panevėžio apskričio, Va 
doklių parap., Kerbelių kaimo 
Uršulė Gritenailė savo broliui, 
Petrui Grilenui. Uhicągmi ra
šo sekanti laišką.

• Rugsėjo 23 d.. 1919 m. 
Dabar aš, Uršule GritcnaHe,

Dal»ąr jau turime 3 arklius, 3 sveikinu savo brolj,. Petrą, ir 
luuiukAi u «alau litaaiu -nm-
ii kiaulių. I*abar tumui grr»-. t«»s ir la«ni<*-jūsų gyvcsiiuc.ii kiaulių. Itobar turime grr»*.

5 ... ?•

bb Persiuntimą Jus Paris Kontroliuosite.
■* Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Sis būdas yra greičiausis ii lesingiausū. Nieks Rš 
■B pinigų negalės sulaikyti. *■
Jb Siunčiant pinigus dėt persiuntimo, siųskite čekiu arba Moncy Orderiu pa* į 
a* duodami aiški anlraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 

t paduok savo aišku anlraša. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už blĮ « • *!**•■• ••• •• • • « « _■" pal paduok savo aišku anlraša. Uz persiuntimą nieko nėrakia extra mokėti 
■a kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

3 Lietuviu Prekybos Bendrove
į Room 505B

s 120 Tremont Stmm, - Boston, Mass. į

— — S

AR NORI PASIDARYTI PINIGU?
Nevvton Fails, Ohio yra ta vieta, kur gali [>asidaryli pinigų.

Nevvton Fails, Ohio yra la vieta, kur turėtum padėti pamalą savo busimai laimei.

I

V

Rašykite šiandien šitokiu adresu.

Jus turėtumėte turėti lotą Ncvdon Falise, Ohio. Kaina lotą nuo $350 augstyn.

Mums bus labui malonu pasiųsti vieną musą atstovą, kuris suteiktą platcsucs įinias apie viską.

Keli didžiausią išdirbėję yra apipirkę dirbtuvėms vielas šitoj apielinkėj. Newton Plieno kompanijos 
ir Maderite gurno kompanijos fabrikai jau yra statomi ir žada pradėti dirbti kada apie pavasarį.

NUSIPIRK LOTA NEHTON FALLS'E, OHIO
Newtoo Fails, Ohio sparčiai varosi priekin. Jis turi visa, kas yra reikalinga išvystymui didelio pramo

ninio miesto. Jis turi tris gdžkdms: b. and O., Pcnna ir Ncw York Centrai, Gatvekariu linija sujungia j| 

su Clevdandu, Akro nu, Warrcnu. Nilcs. GirarJ ir Youngslovvn. Jis jau dabar turi viešę mokyklą ir aug

ėlesniąją mokyklą, tris bažnyčias ir banką. Ncvvlon Kalis pats ir jo aplinkinės šaiįs yra visiškai lygios.

„■7U-ĮIS7H-20-K1 Berger
o



tems Mu«is 9 19:

v

W0R0ESTER. MAS8.SHEBOYGAN, WIS.

Turiu pažymėti, jog vietinė
vyčių kuopa viaaia žvilgsniais
tvirtai Ftrivi ir pirmuGne vieta
veikime užima.Liūdna tik, kad
mergaičių ‘mažas skaičių* ran
dasi, katros priklauso prio

I.ab«i. SųjungOK 16-tii kuopa Worcesterio lietuvių vakarinė
kuopos ir paaišventnsioK dar

itirougė prakallias su program raugi'1 prakalbas 
. nu

L

mokykla.
btmjagi Lietuvos labui. Daug
randasi Kenoshoje lietuvaičių,

DRAUGAS

iPranaičiui?, kati nenori-dmni
davėme prog<*6 patlarvti jai ne- 
mnloumnn ranumt davusiame
nemalonų atsitikimų

”T

REIKALAUJA

ltoUudinin 1*4 bariai
.Urbo* paatovu*.

*

i

dėl fomlreo.

=
PRANEŠIMAS!

Šiuomi dnodu žinoti gerbiamai Publikai,, kad mano Krautu
vės kurios randase po num.
4605 So. Ashland Avė. ir 917—919 W. 33rd St
Bos uždarytos Nedėliotus pra dedant su Ima Diena Sausio
1920. Kitom visom dienom yra atdaros nuo 9 valandos ryto

mų kurios įvyko gruodžio 31 
i., 1919 m. Kalbėjo kun. Pran- 
riskus Btičys.
: Pinčiai nupiešė Labdarybės 
tikslų ir jos prakilnius darbus, 

i* Lahai malonu y ra i šgi roti to- 
u^itią Įspūdingą kailių. Nors ne- 

Įperdnng žmonių buvo dcl blo
go oro, bet atsilankiusieji visa 

lomr klausėsi.
Pasibaigus pntkuibai vakari* 

r alėjas, P. BartiiSka, prisiminė

t 

ke

labui, Visi noriai pritarė, hm 
vietos lietuviai visados yrn 
duosuųs prakilniems tikslams 
bei naudingiems sumanymam*.

UBITai-iri ir šiam tikslui ori in u to. *** ** * * ~ 
ąupraadami brolių ir sesučių 

. našlaičių vargingų padėjnių 
sveluntaiiėių prieglaudose. Su
sirinkusieji puolėju kloti pen
kines bei dolierių^.

Po tn ėjo programas. Pro- 
gramui iiHsdtaigits. patini n uo
tą tautos iiinuias. .

,1’ankm vakaro vedėja* ragi
no publikų pasilikti laukti Nau
jų (1020) Metų. Didžiuma jia- 

^siliko, ypatingai jaunimas, ir 
ptffcdėjo uosti įvairins tajsmva. 
Senesnieji, sua**dę aplink žai
džiantį jauninių, linksuKiinįs 
širdimis džiaugėsi, žiūrėdami į 
jaunuosius. Sulaukę 12 valnn- 
dos Naujų Molų, pradėjo vieni 
Jdtus sveikinti, velydami link- 
amų ir laimingų Nuujų Metų. 
TrttįTTr užsihaigv viOairėliF.

Turiu ištarti padėkos žodį 
tams ypidoma, kurio.- pą»><lar- 
huvo tnuu* vakarėjyje ir daly-

Pasidarlmvimu kai-kurių žy
mių lietuvių, visuomenės veikė
jų, Worcwloriv miesto valdžia 
įvedė lietuviškos kalbos pamo
kas j vicmj iš miesto vakarinių 
mokyklų, kuri randasi prie 
Vernon Square.

Kad palaiky ti tokių naudin
gų mokyklų, kur galima net ir 
lietuviškai umkyties, ^orceste- 
riečlai, suprasdami svarlių, 

* • * * V T Op * ?

yra nemažai ir tokių atžagarei
vių. kurie, patys jokio mokslo 
nėję, stato save mokytais ir 
užgaudinėja kitus.

kurios visai nedalyvauja ir yra
it atšalusios nu<> styro kalinis, 
nuo savo tėvelių papročių. Gai
la.

Tai-gi valio visi prie darbo, 
kus mylite Lietuvų. Visi išvie- 
uo. pradėdami 1920 metus, pa- 
siaukaviniu, darbais ir unko- 
mis kelkime nuvargintų nių.« 
tėvynę, Lietuvų.

P. Pavilonis.

Redakcijos prierašas. NoĮ*a- 
i uu lamu, kiliįčjk UUp li^ui 
sti prieš šventę, nes antrvto- 
jaus daugumu, veikiausiai, ne
išpildė savo katalikiškus prie
dermės.

Link iO-lt <\ioi|Muiy
3*111 ir Slraart Aic.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Vanią Boilieriai
Boilierių Piovejini
Anglių Nešejiai

• “
Gerus pastovios vietas 

9 vai. į diena

Atsišaukite Boscoc Str. 
California Avė,

mIM ir iiJak Lntvių

25th ir Quarry Gatvių
Commonwealth Edison

iki 9 valandai vakare.
Su Pagarba I. NAUSIEDA Savininkas

š.'iimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiimiiiiimmiiiiimimmmmmmiiiimiiniiinmimtęę
i

Siunčiame Pinigus 
Į LIETUVĄ!

ir
=

Co

Kursas yra S4.50 už šimtą lietuviškų markių. Norin
tiems išvažiuoti į Lietuvę parūpiname pasportus,

MaUhUl LHit ŠMMtiįJHuHH tfaa'UUurtU
A. PETRATIS & CO. Mgrs.

3249 So. Halsted Street, Chicago, III.
A. Petrulis S. L. Fabijonas

vuvo prngraiim, Uup puikiaj jr- 
lįkd.mi m,v<.

Aukautoju vardai.

I’o 5 di»J.: A.-Giilms ir K. Li- 
beris.

M. Drm-utis $2.<ML
\l. Jakineviėius $1.50.

1*0 1 dol.: gerb. kun. X Ma- 
Huuskis. K. Jankauskas, J. 
lhibravnlskis. O. Šalčiuvienė, 
V. Itagaišis, T. Grigaliūnas. I*. 
Kan'-iuuskas, P. KJesevu’ius, 
J. Rėklaitis. K. Jutis, A. Dėdi
nas, A. Suviekas, J. Austrevi- 
čius. M. Brusokienė. M. šulčiu- 
viciu1. P. Burtuška, J. Adinna- 
Viėius, A. ivašaimkas. A. Juk
nelis. E. Brmmkienė, Oi Libe- 
rienė, A. Pateęvičiu*. Y. šal
čius. M. Kavaliauskus. J. Gal- 
ginaitir, J. čižauckas, K. Kar- 
Ita7.u*. V. Kunigęmienė. J. lltit- 
kauskas, S. Zignmnns, O. šu 
kuitionė, S. ReklaitiK.

11 Guluitis 75c.

Šilę mokyk!“ Jauko beveik 
vieni lietuviai, išskynus kole
tų lenkų. Lenkai j šių mokyklų 
stengiasi įvesti ir lenkų kaliais 
pamokas, bot kol kr- dar jiems 
nepavyksta, kadangi mokykla 
pilna Ik-veik vienų lietuvių, ku
rie, suprantama, nenorėtų len
kiškai mokytiem.

Toje mokykloje (nokinama, 
kaip gauti Suv. Vai. pilietybės 
Išperas; angliškai skaityti ir 
rašyti, ir skaitliuoti: lietuviš
kai skaityti, rašyti: rašyti kc»- 
respondeuvijaa bei luiškus ir 
tt. Be to dar mokinama įvairių 
rankų darbų, kaip tai: siuvimo, 
mezgimo ir virimo, ir tt. t

Lietuviškos kalbos mokyto
ju 111 yra Pranas V. Jakaitis, 
tikras tėvynainis ir patyręs 

į mokyto jas. .Tirai per keletu va
saros vakaeijų mokino M'orces- 
leno lietuvių parnpijos vaikus. 
Patekęs iš seminarijos kareivi- 
jon, Inivo tenai mokytojam an
gliškos kalbos, taip-gi nemažai 
IHUŪdarbavo tani lietuvių ka
reivių mokslo ir doros srityje. 
nes, upart angliškos kalbus, 
jis privrtiniai lietuvius karei-

CICERO. ILL.

L. D. S. susirinkimas.

Liet. Darbi ninku Sų jungos 
49-ton kuopos metinis, svarbus 
subiriiikiiuas Ihik šeštadienyje, 
vasario 10 d., vakare, Šv. An
tano parap. svetainėje.

Valdybą.

MELROSE P ARK, ILL.

Musų kolonijos lietuviai jau 
atlikt* savu užduotį. T. Fondo 
Centras buvo paskyręs mus 
kolonijai surinkti į kalėdinį 
fondų kuriuos jau su
rinkom. Žemiau paduodu šunį- 
š-7 aukavusių draugijų ir pa
vienių: Tautos Fondo mrtinia- 
mu susirinkime suaukaula 
$80.00. Dr-ja D. Liet. Kunig. 
.Algirdo iš savo ižtlu j Miliuko jo 

dr-ja Jv, Juitu Kiikšty- 
—$jū.(JO. r*. ,Ukė«ų KJiubas— 
$25.0U: nariai suaukojo $25.09. 
L. RepublikoiH; Kliulms— 
$1(1.00: imliai suaukojo $24.00. 
Dar neviskas, nes atsišaukimai 

vius mokino lietuviškai rašytų tfeperijo jkt visas draugijas.
’ T. F. Ceutran jau jiasiųsta 
$2A'>.0O. tik dar |»axtarųjų au
kavusių draugijų aukos i h-pa
siųstos.

Tai-gi dubar M d ruse Par
kas jau varosi “over the top.” 
sukirtęi- net ir kitas kolonijas. 
Be to girdėjau, kai riu visos 
lietuvių draugijos susivienijo 
ir išrinko komitetų iš pirminin
kų, raštininko ir iždininko par
davinėjimui Lietuvos paskolos 
bernų.

Sausiu 11 d. Filui k ir Jautės 
svetainėje yra rengiamos dide
lės prakaliau. Pradžia 3 vai. 
pu pietų. Nepamirškite atsilan
kyti.

• I
perskaitydavo ir parašydavo 
jiems laiškus, suteikdnvo pata
rimus ir tt

.Mokykla. jk» švenčių, atimta- 
rė samdo 5 d. Mukiiuuiia vel
tui.

Na, broli ir sesuo, prie mok
slo! Moksleivis.

KENOSHA, WIS.

reikalingos 
MKBGAJTfiS IR MOTERYS 

DĖL LENGVAIS FABRIKINIO 
DARBO. TRUMPOS VALAN
DOS; UŽMOKESTIS GERA PRA 
OŽIAI. DARBAS YRA ŠVARUS 
IR LENGVAS. TAIPPAT TURI- 
MK VIETOS DEl. MERGAIČIŲ 
TARPE 14 IR M AMŽIAUS.

GARDNER &COMPANY 
2024 S. Wabash Avė.

REIKALINGI

.Mcknnikiii prie Viso

Z

rimbo
turi Imti geri fillrriai, darbas 
viduj.

Atsišaukite

Union Speniai Macliine
311 W. Ausim Avė.

Co.

lUikulUMui <iH*ncih* ai iiiutcriai. sa
li turrt lt vUn* kūdiki pn«-AtHiln<> 
ruun v <U*rb<. ffv-ra - niakealf*. tauto) 
SsUayaal ęUut ly^i.uiiu

’ KrrltiklUM. 
Kg K HalMrrf Str.

Vienai* |j»t|itai«

PAIEŠKO

n r reik u

<^tekn£i>.

l'nidUutit mvt. puabroIlŲ Alekoan- 
dru Ir Jutoaitu J*u>*. tiuciuunčių lA 
liauno mil'- iVfeu JunaptilAa
luimp.. HJvaalų kaimo, le imtŲ al<i*- 
lloa pjvcno Ha. lkurtun. Mara. Jie pa
tyli. arba kn* apie Juo* Onute. prunc&- 
kitę buu a<lcA»u;

HIUMIIM JiumUU'-.
t l’u vyra Saklear t

911—MI, M.. UaukcuMU, III.

Vienatinis Amer. kultūrinis juoku ir pašaipos laikraštis

“FEBKUNAS"
Išeina kiekvienų luėte-Kj Leidžia traia 'Perkūno' Bcm^ivė. 
l'ŽMsak.vk •Perkūnų* tuojau. Perkūnai dievniriui m-nuselėk.

Prenumeratos kaina
Metams; $1.50.- pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų ‘Perkūno’ Bendrovės šėras $10.00.
‘PERKŪNAS’ 2t!6 Cardoni A ve. Detroit, Mich.
I’lrnin* 'l’nrkunii' nutneria Jau iMJo iA apaudun.

*ri>rIiU|*l*r *..l.uwll4tli**X..»J* *r.U.U»l Al'ivbl’— Urtl.llu 
puatai. dalininkui )vu.lrc.uuo tr jtareanlu ialkraAfio neriui vtuuiu* 
pasaulyj

AR NORI PADARYT 
PINIGU.

Pirk M-kanvius iuuiiik
; 1)2 .Tugnrin mūrinis minus, a-
pačioje šlamu, rciidua le-sa $33.00 
į įnėnckį. pursiduodn už $2400.(X)

2) (i paio'vvniiuu mūriam nu- 
inuK. rriali* Mliicin $4>2.OO į iuė- 
ntntj. už $3000.00, reikia įiuoktti 
tik $500.

3) I pagyvenimų niūrima ir me 
dinis įinniaN. rviulir* neša $■'»(> į 
menčių, už Ž2T»00.00.

41 3 i>.iyvveniniu naujus mūri
nis numos 4 metų icciiumo. purtė, 
duoda kimi pigini. Jeigu kas turi
lntua gulijuu mainyti ant tų na-1 
mų. Tie namui nindaai švento Jur
gio puru p. upiclinkėjc, kur gn- 
riatunai lietuvių apgyventa virt.

C. P. SI RO.MSK1
334<> So. Halsted St. i'hieugu. III.

■| JOSEPHC W0L0N "T 
_ietuvis Advokatas 

n ro. IaA saiJii: htre&t 
GfVMrimo TaŽ- Rumltabl4t S* • 

■ Vek*r*l« MII W. :i-nd Elr*et | 
Tai. Rorkw»l! 4I*P» 

CHICAGO. I'-L.
...-----------------------------------------

I 

t

ERNEST WE1NER
DRY OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mm duodam* dalfcbM «t*mpnu

Ketrarcala ir Hulouotuia 
DldeUama poalrlnklma gaunami 

Visokį* matarljulai. valkams dr»t>a 
tlal Aistos ir Jakutis.

įj-ii’o bllc: U. Gelbudieuė. S- 
Jniikaiickn.-, M. faigžda, V. 
Buividukė, A. Kurr’iauskiutė, 
V. Rutkauskienė, A. Bubuis, A. 
Eubuivi.v. B. Kupraitis, 0. Ci- 
žauckiutė, J. Daugirdu, S. f'1- 
žauikiuU'. M. Vnicokaudiieiiė, 
4. .fnknelicnė, K. Cittclivnė, 
M- JakiiieyičiciH', J. Vciiękutb 
Of Pa’njvičietiė, 0. Galginailie- 
iiu. M. KiMdiaie-kiciiė, M. Oi1 
žaiH-kienė, J. Sku'ris. A. Plat- 
riu«. A. Kiipraitlo. J.'Aiilrm*. 
A. Cižauckus. J. Jakmevičiue, 
0. Redževičicuė.
' Smtilkių nukųtl.SlL 

t. Vąs> tabu *b2ju.». , o..
Vihiem< iiuknvusienis, var

dan uašlaiėių, tariu širdingų 
mių.

P Burtuška prot rast 
į Prtaraižs. Pinigai, viim laito 
; aUUuiiuiMfeėimts dol.. įteik-

šeiminiais vakaras.•
L. Vyčių 38 kp. buvo suren

gus šfūmininj vakarų palydint 
mjiiuh'ir laukiant Nuujų Metų. 
Vakarėli* prusidėjo 8 vai. ir 
traukėsi iki 3 vai. ryto, 1920 m. 
I’rograinas susidėjo iš kallx-- 
lių, dckJrmacijų. Susėdus vi- 
Moins prie užkandžių, šeiminin- 
kiv- to vakarėlio, p. P. IU, pu- 
aiškuio tikslų ir prašė visų iš
reikšti savo mintis.

*Piriniam:ta perstatytas kuo
pus pirmininkas, 8. Gfsleikis. 
Jin plačiai apibrėžė augštus 
vyčių ideuluK ir jų pasekmin
gus darbus. Toliau prisiminė 
apie IJi’tuvos reikalus, ragin
damas kiekvienų uteinanėiais 
un-luis prie .didesnio pusišven- 
tinrn tėvynės labui. Jam Įinliai- 
gm> kalbėti, visi, vienas ]t> ki
tam, išreiškė savo mintis. Visų 
išsinuškiinai buvo pilni tėvy
nės metas ir noro duriumUcs 
jos naudai. x

Paskutini dvi mergai ii: Z. ir 
tir • ♦> vt**W -«g* miunitnpMiitrr

Puirakau brolio Sumlslnvo Jluivy- 
du. |ioelB*nCiu i> Kauno >ub.. Trilių 
l>av.. Kartino* p*rup.. įtaru viAkiy kai
mo. J'lmilnu *>-v»n<> ilrudduck. J'u. 
Jrp pala, arba ka* u|*h> JI Mnolr. u.u- 
|on*klta Pranaiti »<kanflu adresu:

KnOink-n- Ualryila*.
3347 Auburn Vvi-- ■ IkiMCn. ill.

79c
pruksnos

F. M. Valuckas,
T. F. 47 sk. rosi.

LAIfiKAS REDAKCIJAI.

Gerk “Draugu” Ibalnkriju;
“Draugo” 1-umo. šių metų, 

nmnen je tilpusi korespondęn- 
eijn iš Philndelphijos—tni knn 
sakinys, vien juodus melas, iš
ėmus tij dalį, kur minima vyčių 
23 k|k liauja vul d y Imi. Su 
žiningu melagium negali huli 
jokio ginčo. Užuot pusiaiški- 
tins, kaip reikalauja su grūmo
jimais p. S, Montvila, meldžiu 
jį persergėti, jog panašiu jojo 
Miftiily vaisiai bui
Inlvai kartus—

Prie progom išreiškiu savo 
tvs t* voliAjžTtžea , J/^**^x**r<^* 
“Draugo" redakcija leidžia 
sąru rituly laikrašti tokiomi*

liiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VYRAI.
Pasisavinkite sau geresni gy

venimu padarydami savo 
liuosa laika brangių!

. Mes turime suorgumzuve 
lietuvių skyrių ir rviknluujniue 
keletu iuteiegi-niiškų isrikiiuų 
vyrų dirbti i-u mumis, kelmų 
valandų kasdiena, u r Imi keletu 
dienų kn.« savaite per viaus-ine. 
tos. Jus galite atlikti šį dur
im laimi lengvai In* iitsilruu- 
kimo nuo duburtiniu jūsų už
siėmimo. Geraa pelnus pui
kus jMikihmm- gyvenime. At
sišaukite nuo 10 vai. ryte iki 
1 pu pivt arlm nūu G iki (I 
vul. vilkime, klauskite

tn«M MAMlINtę
eile*.

IVogramui ,-n-iliaigus, vis, . --------
sustoję užtraukė Umuva, to uš|a^*iuė* ptdiGkM*. 

dJaibdnrybė* iždininkui. 16-oji lynė musų ir pradėjo žaisti nūs terlU, net imtm-gmua |m 
;kuopw užrnxyta tisirliėii tatrir.. įvairius

—- ------------ Ątaų>- tr ufeaiiėdinh. Visų vni-
KėRtMI TĄŲPY- dilinu- imi imu buvo ututebėti

Kun. Pr. Būtys.
i lietuviškas žaisme* 

iki rytmočiui. Viii buvo imk
tirti teisybės2 . . _

Julė Pnuiaičiutė

w JaM.-i*o aaiitfJsuus (WiS).'ask>»

Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

Room 847 First Nauouai 
Bank Bldg

08 W. Monroe 8tr.

Chicago, III. |

IBKSIHiniEIZIBI
<*** t. ♦ S'*- ***** -• e*į ■j, -V>

!

♦
♦ 
♦

i

MASTER SCHOOL,
J. f. Kauikk*. PrrOėUnl*

190 N. Statė Str.
Kamp. iAkc (lai. 4 labo*

iiiii.iiiiiiiiiuiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiHinui

! DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 8LMHHKntup. 4* Court 
Ura. 122* W. 4* Ateuno 

Telefonas Cicero 3444
OHap Clenro 43 

j KAIJ1AME l.IETI VlhKAI 
a------- -------------—-----

4

uiiiiiiiimuiiiiuiiiiiiuimiuiuiiiuiiiiiiiii

Uždirbk
*35 iki $50

į savaitę
Kirp*j1»i ir kriauftial yra rrikaiau-

laml vl»uomeL Ji* turi trumpa* va
landa* Ir lenai a darbiu

Mr* Gulime Jua iUnnkyt* **» darbo
| trumpa taika divncial* ar taliaraia, 
Ut ninia kaina. 8|>ocijali« akyriua 
mokinimo ant *1 n varnu Power uiaM- 
nt|.

Įuu Tikomlt tigomi* priima

*

Tel. Drover 7*4.3

Dr. C. Z. Vezelis
1.IE7HVTS DEKTlSTAS

Ur.A.BURK E 
(Lietuvis)

4IB W. Markei HU. 
PolUtllk, >*vnua.

Talofona* Pullman 44
DR. W. A. MAJOR

GYDYTOJAU UI 
l'HIKITCGAJM 

CMlaa* 1111* MmMcn *’*• 
Adyuoa 1.14 Iki » lAryto — 1, Iki 
3 po plotu — Iki 3:14 vaaar*.
KodHIamlo nuo 1* Iki U ikrjrto 

į;.----.....-..-—,.-..- —

Vatnndn* tuo » r>ta tkl P vnk. 
Nodnli .iu> nugai kuuuhu* 

4713 SU. A*HU19fl> .UK9CS 
arti 47-to,. Gatvėn

! V. W. RUTKAUSKAS !
ADVOKATAS

tla lllla* VIMIOM* Tcl**nuuae 
Ofiso* Dldnilolyj:

W. W.V*H1NGTON STREL.T 
huuilorl* ftUO 

TO Ocntnl MTO 
Gjicnlma*, KIS W. X3nl M.

Tel. YamG 40 SI

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoja 31 motai 

«Iflso, 314* bo. Morvau SL 
Kertė 32 ru St.. Clilcago, III.

Hl'M’lJAUbTAH 
Moteriškų. Vyrltkų. taip*! chro 

nl»ky Ur*.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10. nuo IS iki S po plėk nuo a 

iki t valandai vakaro.
N**1vLu4<>:h bu<> 9 iki S tiv ).h*L

Telefoną* Yarda CS7
a- —..... .............------..

Pluksnos

79c
PLUNKSNOS.

K*************************

S. D. LACHAWICZ
lu*<«v>* lau-MnauJu !*>*•-■uv«m *>w n,uiu.« įtaikai* m*l<Ui» »l- 

,:Uukii. • inaa* .Urbu Sv«li. ulraaUrbtiti. 
2314 W. 23 PI. Chicago. UI.

Trl. (anai tIM.

• * ••
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRIKOL’IS
ucrrvri

>lr<trta>** Ir <*Klru****
rwaw* —, llr'clilun >**rk t*l« *». <lra Mira*..

T*l MrKuiter t<l (MIm*. 1!»1 W. Dili ru..
141 Ir Wood *M.I

VaionilM: U rri* Ik* t |M tratu (;M Iki I <:«• voku* Nad4lH»uui 4 Iki 11 rytai* 1 
T,l iloairaar* 14*

Dr. I. E MAKARAS 
Urturi* <;>dytuj*» fr Cblrarga* 
M*,rta**r: IBOM k* MlrblCo* <*4, 

TcIUro*. I**ll*uaa *41 Ir r«llaaa IU* 
CbkOffl'J: 4516 *>o. Wood Htr.

11k kibilju >uk«i. ..u.. .‘.i» Iki 1.O®
Tolrfaoa* Var** 11*.

■ ■ 1 ■ r -L^

Dr. M.Stupnicki
3109 So. Morgan Street 

cmcjuio. nxnioix 
TOHotM* Tani* M*n 

ValMMtaai ■ Iki 11 14 rrta.
I p* III 1 rak. N*4M1»-
tni* auo t Iki • vaL vakar*.

•

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW

IJKTt VII ADVOKATAM
*443 k UisiD S14U4.T

žJvLiSfratr. t? r. - r? • -

' j-. t »-k±.

K
i ti

EXTRA

PRANEŠIMAS, i
Gerai iinotna, I tilvagu* lietu-1 

tiarų* li.luii*
Dr. G. J. CHF.^NAYjfTY*^ ‘ 

aki* sralallMa*. « am* >uuru *
lllltiol* <l>Uee> U llaai |irakllka.I 

St. lanii-. Mo.. aililaru ofia* ! 
|a> 3355 & Hal*li-<l Mna-t. F*tra- | 
minuoja aki* Ir prilaiko akiuiu*. J 

t*---------------------------------------- ------ x

'X
BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ.
Vyru Ir Jauno Vaikinų padirbti 

ant orderio estai ir cTcrkcta:. bet 
naaulAauktl; vNiauMu modaliu nuo 
S3O.UO Iki >45.1X1

Vyru tr Jauni* Vaikini) caia*i 
•lutaJ ir ovarkotal SU tkl SM.M.

Vyru Kalio/* po S3.00 Ir aukščiau. 
Valkti Siutai po S3.0O tr augMOiu 
Pirk savo ovnrkat* datau- pne* 

Mama, kuuuiet lutlnoa i.akjl*
Mm taippat turtina pila* oll« > 

akuti noAioty aluty Ir ovorketu nu, 
Ssjai ir auraaąu

Full Oraoa. Tuaodo. Erock Siu
tai tr tt Sin.00 tr augMilau.

Atdara kHkvIana vakar* UU a, 
vai. N*44Uomla tkl I valandai. Uu- 
batomia via* diena iki 1# valandai

S. GORDON.
14U H- Halrtrd SU Cbleacn. IIL j 

l-uirts itua-
. ................................................—i

1•<«<>««• • .11*— »4*

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Deutistas 

10357 Ha. Micblgan. Avenue lUratOO*. UL.
V* IJLMKMi • Ud • v*A»r»-

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
231*1 Ura! 23ial SI. 

Kamila* K l-cu.lll Ht. 
Tclafaoaa Caupl ®IJ3.

"Valanda* l—k ir T iki > vakaru 
lieMdcnaiJa:

3114 W. 42ntl M.
Telefoną* McKinley 41*1 

Valanda*), iki 10 tArrtu.

..

•*•»*«*•*•**«*•••**«»•••••
H raki. SU Su .Viliami IU«. Cltkagu.

Trlelima* Ha> maikr t 3541

DR. L A. ROTH,
Kuaa- lydy loja*. Ir iKirury*. 
M>r«UalMa* Mulcri«kq, VyrtU*v 
VaAv ir tiay HCV

liflH*. 3354 4w. Haa-l.-d l'Ua-a^u
Irlrfuu*. Ortnrr HO

V.UaUMiA*: l»—11 ryto 3—3 |a>
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Į CHICAGOJE. I
—- --------------------------------------------------g

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, nerimauja anglių pir
----------- KLIAI.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Penktadienis, sausis 9 
Sv. Julionas, kank.

šeštadienis, sausis 10 
sv. Agatonas.

PRANEŠIMAS L. D. S. CHI 
CAGOS APSKRIČIO 

KUOPOMS.

d.,

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $9,000.

Tas atlikta dienos laiku.

Penki plėšikai dicno« metu 
užpuolė Mayer Brothcrs’ Tni- 
loring Co. jiasiuntėjų Lnden- 
d<»rf. Tasai iš banko* vežė $9. 
HM), plėšikai krepšį sn pinigais 
atėmė mm jo prie nnt pnminė- 
lus isliūgus, 1 4 U9 U imielNig'i 
avė. Pinigai Imvo vežami ap
mokėti darbininkus.

l-ndendorf kas savaitė nuvn- 
limnlnvo bnttkun valttmiralyj. 
Tenai pasiimdavo kirk rei 
kiant pitrigų ir | ui rvnži imdavo 
“ tavirab” automobiliu:

Plėšikai buvo su kaukėmis.

Kuomet “tasicab” sustojo 
ties įsteigiu t uč-1 uojaus šule 
ano rastojo ir juoda^ automo
bilius su jenkiais plėšikais.

I-adea.iorr išlipo sti **tnxi- 
cah" su pinigais ir norėjo eiti 
tiesiog ofisnn. f‘ 
momentu iš juodo 
liana išoko penki piktadariai

Vienas 
iitri-mė H'volveri, kili išlupo 
krepšį su pinigais ir susėdę nu- 
važiavo.

Tas taip veikiai ir nprakriai 
atlikta, kad nei l4idendorf, nei 
“tasirab” šoferis nesuspėja 
dirstelti, koks juodo automo- 
Liliaiis numeris, kaip ntrodo 
pl«*šikai.

Paimta $5,000.

Tą ptifijĮ diviui. sausio 7. ant 
Purk 
jauni 
uuto-
Wil-1

Savo reikalais kreipiasi į sena- 
torių.

j Anglių pirkliai nndni lelcgrn- 
nia kreiptai į pn*zi«lentą \Vil- 

' šonų, kad šis jiems leistų padi
dinti kainų anglims.

Tečiaus jie negavo nei atsa
kymo. Gi pirklinniK norisi ma
žiausia 60c. iiž«lėti dauginu 
tonai.

Dabar pirkliai tilo reikalu 
Įapeliuojn i senatorių McCor- 
I mirką. Ibuknlnniii. knd senato- 
liūs iHisidarbiiulų pudidiuū 
kainą anglims.

Savo keliu, pirkliai nelauk
dami vj?riam*yliės žodžio pakė
lė kainas.

vnl.

SOCTJALISTAS LLOYD 
GRŪMOJA KAPITALIS

TAMS.

Parašė laišką senatoriui
• McComrick.

Valstijinis prokuroras lloy- 
ne turi laiškų, kokį rafiė (Iii- 
••agos turtingas Horijalistas 

>onn t < »ri ui M eConnick,Bet tuo paeiti Llovd
> ;iutomohi- \Vasliingtoiuin.

Suimtoj, sausio 10 d.. 7 
vakaro. Sv. Mykolo Ark. parap. 
svet., I<»44 U’nlMiusin avė. 
įvyks susirinkimas L. D. S. 
kuopų pirmininkų arini jų įga
liotinių. Kadangi jau yrn paim
ta mieste svetainėj būtent 
Arynn CJrotto Temple, kur bus 
sulošta "Kantri Alena’* vasa
rio S d., todėl nedaug laiko 
yra. Keikės pasitarti, knip jmi- 
sėkmingiau išplatinti tikietus. 
Tikiotai Ims gatavi; gulėsime 
P-uInUnti ir l.busil savo Oo 
nijose. Nedelioj juu tikietus 
Ims gnlimn gauti šiose vietose: 
North Sidėje pas p. S. Mnrei- 
ką. 17(M) M'almnsin avė. ir A. 
Nausėtlą. 1641 X. Paulina st.

lS-iox gatvės t Dievo Apv. 
pnrnp.) Darbininkų krautuvė
je. 1817 So. I'nion avė.

Bridgeporto - Darbininkų 
krautuvėje, Xt-čin gatvė ir An- 
buni avė.

Ciceroj Darbininkų Užeigoj. 
1447 Sn. ."Mhh avė.

Vėlinu pnskellisinie, kur bus 
galima gauti tikimus ir kitose 
kolonijose.

Rengimo Komitetas.*

cilijua choras gražiai giedojo, 
l’ž tai ariu reikia ištarti vargo- 
nrmnk’ii p*V ’TrtnkS’ti. jn 
ni|H*sniii oiwiras tokį įapadį da
rė.

Sirtnų laikė gerk kun. Ik 
Mikšys, *• |iamokslų sakė klebo
nas. kita- A. Skry pko. Pamok
slas buvo apie Išgnnytojaus 
vargingų l’žgimiiiu), varginga 
gyvenimų irmiriimi.

Tyla.

K Rymo Katalikų Vienyta.! 
seimo rn|M»rttj išdavė ]>4č Z. 
\larian«kmtK. Raporto* prtfrn-' 
tas delnų plojimu.

Nutaria surengti šbuninižkų 
vakarėli, kaip kas motų rengia
ma. Tnm tikslui lapt išrinkta 
komisija.

Susirinkimai) tni|egi atšilau 
kr ir mus dvns. vad., kun. N. 
Pakalnis; linkėjo chorui gero 
pasisekimo, kad daug dauginu 
darini nuveiktumėm 1920 m.

Choro vedėjas, V. Daukša, 
pasakė gražių prakalbą, linkė- 
damas didesniu prisirišimo 
prie dailės.

Susirinkimas uždarytos su

ftv. Cecilijos giedorių drau
gija lnikė metinį susirinkimą. 
Atsilankė beveik visi nnriai- 
giodurini ir rimtai svarstė j 
draugijos reikalus.

Komisija pranešė, kad tiki© 1
tai d«*l koncerto neužilgo bus Lietuvos himnu, 
gatavi. Tarno vakaro bus |wr į 
strtivtns Intmir įnokimyns. ii- i 
vendus a» augių kalbo*, veiku-i 
lakas.

Žodžiu sakant, bus lietuvis- Naujus Metus, Davie- 8“tiare 
kns vodeviliu*.

vo ir pmgrnničlis: Z. JurgutaL 
tė gražiai padainavo solo, gi 
ptrw^nlnVa«, v* PšnėnJy’ pa
sakė pmkalbėlę. Paskui pažai-1 

pn šokta.
Korespondentas.

*tn.

Iš BRIDGEPORTO.

Socijalistai Lloyd tuo laišku
is jų j tad«*ndorfą j reikalavo senatoriam*, kud ta-

IS T0WN OF LAKE.

Alumnictė.

i.. Vyčių l.i kuopa laike ea-l 
vo savaitinj susirinkimą prieš

Katalikų Vienybės 4-tas sky
rius laikys priešmctiiiį susirin
kimų sausio 11 d.. 4 vai. jmi pie
tų, 8v. Jurgio mokyklos kam
baryj, ant 3-cių lubų.

Visų draugijų atstovus, ku
rios priklauso prie K. V., kvie
čiame susirinkti. Kurios drau
gijos nori prisidėti prie Kat. 
Vienybės. nrušouius prisiųsti 
atstovus.

Katalikų Vienybės
4 X-

si rinkiniu L Jt-K- Vienybės 
3 sky r.. tažuylinėje svetainėje,

Visų kuopų tai dr-jų atsto
vai yra kviečiami koskailliu- 
giausin atsilankyti. Turime iš
girsti raportų iš burnom orimo. 
Kurion dr-jns dar neturit savo 
atstovų K. V., malonėsite iš
rinkti ir atsiunti.

M. Stanketis. rašt.

PRANEŠIMAS.

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių kareivių 2 kuopoj susi
rinkimas nmnkštinlniosi pamo
kos bus sausio 9 d,, 1920 m.. 
8 vnl. vakare Dievo Apveizdos 
pa rupijos svetainėj.

Kvi.’ėinmj narini ir vi-.i

Iš WEST SIDE.
|orgūJiisncijon yrn pri- 
t imami vyrai nuo 18 iki 45 n»e-

—o

kampo North Centrai 
avė. ir l^ike gat. keturi 
plėšikai sulaikė sunkiu 
mobiliu pravnžiuojiinėiu 
liam S. Schlupp ir Frcd Clif- 
ford. ekspn-<mnnu.

• Nuo abiejų atimta apie $|,- 
001). Be to plėšikai pasiėmė au
tomobilių, kuriuo buvo vežama 
prekių vertės $4.(MK).

Apkraus tyla. 3aliunas.

Penki plėšikai to* purios 
lA-dieno- vakare užpuolė -idiunij 

]s> num. 2829 E. 104 gat.
Paimta $1,800, katrie Ihivo 

jKignminti pamainyti čekius.
---------------- --------

NEGALIMA PRAVESTI NE 
POPULERIŲ {STATY

MŲ.

sai paremtų senatoriaus Char.i- 
bcrlain bilių. sulig kurio turė
tų būt paliuosuoti iš kulėjimų 
visi kareiviai ir jurininkai, ka
rės teismų nubausti už viso
kius jirasižengimuK.

Lloyd laiške pagrūmojo sa
kydamas, jog tasai bilius turi 
Imt pravestas. Nes, sako, gali
mus daiktas, kud juiiy* žmo
nės pūliuos uos iš kalėjimų tuo* 
kalinius ir j kalėjimus sukis 
savo priešininkus.

Pagalinus Uoyd laiški* pasi
sakė, jog jis yrn socijalistai 
revol i uei jonierius.

LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJŲ SĄ 
JŪNGOS SUVA2IAVI- 

MAS.

Ameriran Netcspaia-r l'ubli- 
►bers’ Asitociation atstovai iš 
Indiana ir Illinois valstijų tu
rėjo su važia vimą Ui Salio vieš- 

jbutyj. Kalbėtųsi apie trukumų 
luikruštiuės poperos. Padarytu 
rezoliucija, raginnnti visus lei
dėjus sumažinti sav/» laikraš
čius nors 10 nuoš. Nes kitaip 
trimi|M>j ateityj pritruksiu lai
kraščiams spauzdinti poperos.

L
 Taip sako augičiausio valstijos

♦aiomn ira«

SUIMTA DU SVAIGALŲ 
IŠDTRBĖJU.

Gruodžio 21 d.. 191!) m.. Lali. 
Sąj. l-im»s kuo|x>s buvo prieš- 
metinis susirinkiiiias Av. Kry
žiaus pnnipijinėje svetainėje.

Siamo susirinkime garlMu* 
narini sumokėjo; šv. Agotos Į 
Mot. ir Mi rg. dr-jo, per p-nių į 
E.Skinderiem,'—$100.(M>; šv. 
Elzbietos Mot. ir Merg. dr-ja, 
imt p-nių M. Rainienę — 
fltMAtiu. Viena nauja garbės 
nnrė—$100.(M). p.|ė A. luiurin- 
oknitė—$60.00. P-ns F. Veryga 
aukavo $|ti.od. Sykiu $370.03. 
Ačiū!

Iš komisijos raportų pasiro- 
<iė. kml visi nutarimai esti rū
pestingai vykdomi.

Centrnn atstovais 1920 m. iš
rinkti: pp. A. Butkeviėia, S. 
šlukšnys, A. Ginčauskns ir p Iė 
M. Grybaitė.

Valdyta 1920 m. išrinkta iš 
šių asmenų: garins pirmininku 
gi ib. Metanas, kun. A. Skryjs 
ko, pirmininku—p. F. Vi-ryga. 
pngclbininkė—p-lė M. Miksai 
tė. nutarimų raštininkė—V. 
Gnlnaitė, finansų raštininku— 
p. M. Švaikaii'-kns. iždo glolM>- 
jos: jslės K. šlukšnaitč ir J. 
Stirbaitė, iždininku -p. V. P< t- 
kevičia, korespondentu — V. 
Gnlnaitė.

Sausio 11 <1. bus metini*
tų amžiaus.

Jonas Gotovrtis, rašt.parko svet. Po svarstymų l»u-

/

Čia Jis Yra!

F
Anų dienų Sbermnn vipšbu- 

lyj Cook pavieto laiko-' teisė- 
F- jų. policijos magistratų ir kon- 

s ta helių sąjunga turi-jo pa- 
rengusi pokylį.

Tarp kitų kalbėjo ir augš- 
riaiisiojo Illinois teismo narys.

t 
pažymėjo, 
ir negali- 
įstalymų.

Fedc raliai agentai sn miesto 
{Milicija užklupo pagyvenimą 
|m> num. 211 West 29 gat. ir 
-uaneštavo du žmogų, kaltina
mu svaigalų dirbime. JieSn 
dirbusiu svaigalus iš ragiukų, 
kurias virindavę katiluose.

Suareštuotu vadinasi: Peter 
Komly ir John Civnvich.

IŠKELIAUJA KIJEVAN.

teisėjai* Carter.
Kalbėdami!-- jis 

jog usn-ikiu tikėtiee 
tna pravesti tokių 
kulne nėra populeriai, su kat-

» rais nesutinka didžiūnui žmo
nių.

Tn* paliečia svaigalų prnhi- 
liirijos įstatvinų ir kitus. 

r-DRAB UŽIU PIRKLIU ŠUVA 

Į ĖIAVIMAS

Teisėju* Fbdier iškeliauja Ki- 
jevan, Ukrainon, ra komisija 
šelpti nukentėjusius ten žydus. 
Komisija turi 35 milijonų Uo
li v rių fondų.

Kalėdų dienoje, t. v. Viešpa
tie.-- užgimimu šventėje. fiv. 
Kryžiaus bažnyčioje Ihivo gra
žu. Visi altoriai buvo išpuošti 
gėlėmis ir nustatyti degančio
mis lempntėiiŪN.

Varpams siioluunbėjus pa
skutinį kartų, žmonių priėjo 
pilnutė bažnyčia, tnip knd dau
gumui neteko sėdynių.

Piemenėlių mišios prasidėjo 
5 vai. Jum laikė gerk klebonas, 
kun. A. Kkrypko. Asistavo klie
rikas J. Skrypka. Pamokslų šu
kė gerb. kun. N. Pakalnis. Ri
tas jo pamokslas buvo dideliai 
sujudinantis, nes apsakė apie 
imą brangų laikų, anų Šventų 
naktį, knda užgimė musų Išga
nytojas. ftv. Mišių laike Sv. Ce-

Sausio 13, 14 ir 15 d. Chica-

Eaumv vvatDi Sumiš

Rengiamas L. Vyrių 24 kp. 
vakaras Ned. 11 Sausio su 

* i “Lietuvai
tė" dėl svarbių priežasčių ta- 
po atidėtas neapribotam lai
kui. Pirk ūse m iškalno tikie-

K”j** ivyks viso.-, šalies d raliu- porstatnnu veikalo 
žiu pirklių (krautuvininkų) su 
vadu r.\ imas. Bus tariamu-d apie 
papiginimą drabužių. Suvnžia-

na turė* reprezentantų ir tus pinigai bua gražinami.
departamentai*. i*. V. 24

ŽYDAI APLEISIĄ LENKI- 
JA-

New York, sausio ?. — Žydų 
organizacija Amerikoje gavo 
žinių, jog šimtas tūkstančių 
žydų šeimynų pasirengusio- 
kuoveikiaus apleisti lxmkijų. 
iškėliau^ “-J—u-----IOT

A-B—seniausias pečiaus paliras visam pasaulyj 
—žinomas kiekvienai tautai visam pasaulyj.

Žemiaus yra kuponas, kuris kviečia jus išmėginti 
išdalies ant musų kašto.

Tiktai iškirpk šitą kuponą, užrašyk savo vardą ir 
adresą, nunešk savo krautuvninkui, o jis tau duos pir- 

v mutinį 10c buteliuką A-B Stove Polish už 5c.
Negalima lengviau uždirbti pinigus, kaip, kad kas 

tau juos duoda.
zx-B yra nepaprasta paliera. ŽinOuias kiekvienai 

tautai. Jie nekuomet neturėjo sau lygaus. Pirmas ir geras 
Tas vardas nekuomet negali būti užmirštas. Pasa

kyk A-B tai viskas, pirmutines dvi raides *alfabetoj 
kiekvienos kalbos.

A-B šveičia pečius kiekvienos tautos per pusę 
šimtmečio.

Tiktai iškirpk šitą kuponą 
—čia jis yra—Jis vertas 5c 
kiekvienam krautuvninkui. 
Gauk pirmą bonką A-B Stove 
Polish. Jis nušveis tau pečių, 
kad blizgės kaip žvaigždės.

v •

I

KUPONAS
. 1 į ar,-j,-a1 =sz

Šitas Kuponas yra

Geras ant 5c
Aub pu uwjv Ivv uuiciiuko A-B Stove roiūui nue 
pas kuri krautuvninką kuomet iiražytas su tavo 
vardu ir adresu.

Vardas ......

Adresas .T>,:

Geras tiktai ant rietant* df
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