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Be 
DENIKINO VALDŽIA 

KRAUSTOSI Į PIETUS, 

l 

Pranešama apie suareštavimą 

Perkirsta geležinkelis tarpe 
Rostovo ir Krymo. 

i 

Kolčak o 
TAIKA ĮVYKINTA BE BOLŠEVIKAMS TEKĘ DAR 

IŠKILMYBIŲ. 11,000 NELAISVIŲ. 

Bus duota pradžia tautų 
sąjungai. 

Pranešama, suareštuotas 
Kolčakas. 

Taganrogas, gr. 90 (suvėlin-
ta).— Iš Suv. Valstijų čia at
keliavo militariniai tėmytojai. 
pulkininkai Cox ir Castle. 

Vos jiedu spėjo atkeliauti, 
tuojaus paskelbta įsakymas 
apleisti Taganrogą ir persikel
ti i pietus. 

(len. Denikino eivilė valdžia 
iškeliauja į Jekaterinodarą, gi 
teisdarystės ministeris į Jaltą, 
Kryme. 

Geležinkelis perkirstas ta r -h 

AMERIKONAI APLEISIA 
; MA|TOHTTRIJĄ. 

Adm. Kolčako armija išblaš
kyta. 

BUS FASKIRTA VIETA 
TAUTŲ SĄJUNGOS 

VALDYBAI. 

pe Rostovo i r Krymo. Bet ga- j . o j 0 " 
Įima susinešti vandeniu. 

Londonas, sausio U>. — 
Daily Alail korespondentas iš 
Harbino praneša, jog Irkuc-
ką, Siberijoje, turi saty ran
kose soeijalistai revdiucijo-
meriai. xOi ndmirolo Kolčako 
<< nnja Y'.<L%\ išblaškyta. 

Irkucką apleido ei viliai ja
ponai. 

Iš kaikuriu versmių patir
ta, jog japoįv.i, čekai-slova-
kai ir rusu -ocijalistai revo-
iueijonieriai sutarė būti tai-

Nuomoniaujama apie Brusselį. 

Gen. Denikinui trūksta an-
ghų. 

(Šiandie pietinėj Rusijoj 
stovis jau žymiai atsimainęs, 
nes bolševikai visur pažangiuo
ju)-

Washington, sausio 3. — 
Kuomet buvo daroma taikos 
sutartis, tautos sąjungos val
dybai buveinė buvo parink
tas Šveicarijos miestas Gene-
va. (lenevos daugiausia <norė-
j o p rez. W i 1 s onas. 

Vi poros dienų bus i gy ve
d ė t a tautų sąjunga. įgyven
dinime neturės savo atstovo 
Suv. Valstijos. Nes jos nerati
fikavo taikos sutarties. 

Susirinkime Paryžiuje tau
tų sąjungos nariai 

Anglija Pristato Pinigų 
Lietuvai 

Lietuva veikiai turės nuosavus 
pinigus 

LIETUVA GAUS PINIGŲ IŠ 
ANGLIJOS. 

Už tai atsilygins žaliąja 
N medžiaga. 

finansistams yra labai naudin
ga sueiti į artimus santikius su 
Lietuva. j g £ 

šiandieniniai Lietuvoje 
pinigai 

Lietuvoje apyvartoje yra 
vientik vokiečiu " o s t " (rvti-

J E I BUSIĄS PREZIDENTU, 
ATKELIAUSIĄS AME-4 

RIKON. 

Paryžius, sausio 12.—Talki-, Londonas, sausio 12.—Bolše 
ninkai su Vokietija yra jau tai- viki] kariuomenė paėmusi mie-
koje. Karė formaliai pabaigta stą Nacbičevan Dono kazokų 
šeštadienį po pietų, kuomet at- teritorijoje ir inėjusi jau į Ros-' 
stovai viešpatijų, katrie buvoltovo (ties Donu) priemiesčiui, 
pasirašę po taikos sutartimi, anot pranešimo iš Maskvos. 
indavė liudyimis apie sutarties Besibriaujant ant Rostovo, jJfJROPOS PAŠELPAI PA 
ratifikavime ir po to tuojaus sakoma depešoje, bolševikams BfciKALAUTA $150,000.000. 
pasirašė po taikos sutarties tekę: 11,000 Belaisvių, 7 tan-j 
protokolu. kos, 33 anuotos ir 170 kulka- Į Washington, sausio 12. p į J k o n u' agituosiąs ten už tau 

Suv. Valstijos neturėjo at- svaijlžiu. nigyno sekretorius G la s skon - j t u *&*& 
stovo tame diplomatų susirin- Kitoje depešoje pranešama. ^ l v s o pareikalavo paskirti 

Paryžius, sausio 13. — Pran
cūzijos premjeras Clemenceau 
pranešė, kad jei jis busiąs iš-

STOCKHGLMAS, sausio 12 
įsnaujoj (Rašo angl. laikrašėių kores-

parinks sąjungai nuolatinę;pondentas).—Nuo vieno Lietu- nės) markės ir išdalies rusų 
vietą. Nuomoniaujama, kad V() j gyvenančio amerikoniško rubliai. 
vietoje Genevos bu s parinktas gydytojo teko patirti, jog Lie- Vokiečiai tų markių Lietu-

tuvos vyriausybė i sekanti dvi'vai buvo išleidę vieną milijar-
savaiti tikisi gauti nuo Angli- dą (viena markė normaliai yra 
jos pirmąjį finansini įmokėji-;lygi 2o centams). Tas buvo pa-
mą, kaipo pagelbą, 5 milijonus daryta okupacijos metu. 
svarų sterlingų (apie 25 mili- Vietomis dabar tos markės 
jonus amerikoniškų dolierių- I pamainomos rusų rubliais. Iva-

Belgijos miestas Brusselis. 

SKELBIA PROKLEMACIJĄ 
ATSKIRTIEMS VO

KIEČIAMS. 

: rinktas Prancūzijos prezidon 
į tu, tuomet keliausiąs A m e r i - j p r o k į e m a e i m į V l s u s t u o s v o 

Prezidento rinkimai įvyks 
kime. Taigi Suv. Valstijos ir jog 4 Messą apsiautę uk ra i nai $j M# M ),000 maistui, katruo sausio 17. 
tolesniai pasilieka karės stovyj i sukilėliai. Iš ten gen. Denikino UUg šelpiami badaujantieji Eu-
>u Vokietija. kariuomenė traukiusi ant ropoję gyventojai. 

Viešpatijų atstovai protoko- * borsono. 
lą savo paįašais patvirtino Suareštuotas Kolčakas. 
vienoj puošnioj -«aiėg užsienių 
reikalų ministerijos rūmuose. 

Pasirašyta veikiai. 

Pagaliaus iŠ Maskvos prane
šama, jog Irkueke suareštuo-
tas visų rusų valdžios galva 
Kolčakas. 

Sako, ji suareštavęs pulk. 

PALEIDŽIAMI VOKIEČIAI 
KARĖS NELAISVIAI 

NEBUSIĄ BRANGESNI 
AUTUVAI. 

Berlynas, sausio 13. — \ o - ,. v. , . . . , . 
, . . . . . t . , „ . sulig šiandieninio ])inigu kurso <langi rublių vra neperdim-
kietijos vyriausybe paskelbė , . ,„ .... ?*• T ; . , : . . * , . , 

bus apie 19 milijonų dolierių). jgiausia, tatai jie labgaus iuan-
, . v . . . . . , Tuos pinigus duos Anglijos'ginami už vokiškas "ostmar-
kiecius gyventojus, katrie su- . . *[ .^ . « * i\> ., 
x x - į , . >• r , • ,•• bankininkai, i z juos bankmin- kes. 
tartie^ atskirti nuo Vokietijos. !„ . . ' .v , . 

Vvrim.svbo atsisveikino su k u ' ? « • « ; » * ' s Lietuvos Finansinė sistema. 
jais,' patar.la.na nepamiršti sa- l lm-' "[ " * ^ W ( l ' ! }r t ų ,• ka* m Yra vilties, j o S Lietuvos v j -
vo K'alhos, papročiu ir tautiš- l ) a n i « ' s 1 a ^ spor tu i . Iriausvl.ė. išleiz.lama nuosavus 
kunm ir turėti viltį ateityje. K " 0 , , , r t •"/"•"."T " " " " " f " y " \»™W-'**™ finansinę siste-
Nes " M U M simpatiia, nmsų , n a s » • •£»«"*•» b ^ »n>k\»*; nm parems ant sterlingu svaro. 

' mušu k a r š t a ; t u o m o t *"' p a t y s b a n k ) n l n k a i il;ll„met apturės nuo 

prižiūrėjimas, mušu karšta ! t u o m e t t l p P * * S b a n k i n i n ^ a i ! kuomet apturės nuo anglų 
New Yw% V a u . ^ > . 1 2 . - A u - U H « ^ ^ ^ m i e t bus su* jumis• ,,! (.!nos LwUlVi" * . * ! t , « i J 1 1 1 ^" bankininkų pirmąjį imokėjima. 

tuvų (ėeverykų) išdirbėjai ši- sakoma proklemacijoje. |jima--vieną milijoną^ svarų | R a i p k i f o g F a ] ) a į t i j o s vi(l5_ 

Talkininkų ir sąjunginiu jų 
viešpatijų atstovai kaip 4 : 0 0 l , O a ; . \ J I 

IK) pietų susirinko salėn ir s u i ] ! ^ ? 1 ^ sU, !^ k s l u »Um\*™ 
sėdo išilgai ilgo stalo. 

Prie atskirio stalelio sėdėjo 
du Vokietijos atstovu—baro
nas Kurt von Lersner ir von 
Simson. 

Paskirto laiku po dokumen
tu pasirašė vokiečiai, paskui 
,įuos tuojaus Anglijos j)iemje-
rsfs Lloyd George, paskui pran
cūzų premjeras ir kitų viešpa
tijų atstovai. 

f dešimtį minutų viskas bu
vo atlikta. Nebuvo jokių iškil-
mybių ir nieko tokio nepapra
sto. 

Kuomet visi atstovai pasi
rašė, premjeras Clemenceau 
tarė: 

" Padarytas protokolas tarpe 
talkininkų i r Vokietijos para
šais patvirtintas. Ratifikavi
mas sutarties su Vokietija at
liktas. Nuo ŠID momento sutar-

įįo visokią valdžią. 
1*111 k. Popeliajev, turbūt, bus 

Viktoras Popeliajev, visų rusų 
valdžios ministerių pirminin
kas. 

Paryžius, sausio 12.—Padą- tam apskrityj paskelbė, jog j Daugelis vokiečių nuo V o - M e r , m K 1 J ' I r " ž t l l 0 s p m , g ' u s ' pati jos, taip ir Lietuva yra ar-
rius taiką su Vokietija, talki- per sekančius jienkis mėnesius ,kietijos atskirta atidavus ^ « » P ^ t « Į m , vel gaus pagamm- t j ^ ^ ^ ^ Rnįiųa X e d e l to> 

ninkai paliuosuDJa iš nelaisvės nepabrangsią geresnės rųšies kams jxĮačias teritorijas ir su- ' ,? , I"1*1 n ]''?'s u< ° ^ a ( a r n kad turėti ryšių su bolševikais, 
vokiečius, kareivius, kurių yra autuvai. Bet "taipgi ir neatpig- grąžinus prancūzams j)iovin-
keli šimtai tūkstančių. |sią. i<'ijas Alzasą ir Lorraine. 

kitokių prekių. 

Anglija turi pasiskubinti. 

'BOLŠEVIKAI PAĖM? 
IRKUCKĄ? 

Honolulu, sausio 11.—Iš To-
kyo pranešama, jog bolševikai 
paėmę hkucką rytinėj Siberi-
joj. 

Svetimų viešpatijų diploma
tai iš to miesto išvažiavę j 
Chita. 

skelbs tą tautų sąjungos tary
bos susirinkimą": 

Vokietija u i savuosius. 

Kuomet Vokietijos atstovas 
von Lersner pasirašė po taikos 
protokolu, jis Associated Press 

tis ima veikti. I r bus įvykdin- j atstovo buvo išklausinėjamas. 
fasu visomis savo sąlygomis."! V o » Lersner pažymėjo, jog 

Tai buvo viskas. padaryta ir patvirtinta taikos 
sutartis, tai tikras kentėjimas 
Vokietijai. Tečiaus, sakė jis, Sąjungos susirinkimas. 

OFENSYVA PRIEŠ PIKTA - A M 1 ^ I K O N A I _ S L A K E R I A I t M o g bolševikiniais, 

DARIUS GHSCAGOJE. 

bet komercijiniu žvilgsniu. * 
Lietuviai didvyriškai deda 

r,,., , . . 'pastangas, kad su bolševikine 
lik su tokiuo suflpmainvmo ' .. ... . , , 

r . v ;. . Kusi ja neturėti nieko bendra. gi pa-'procesu Pabalti jos viešpatijos " " . , . 
EINA PRIEŠ DĖDE tv< k«in nr»m^n vkni if^t •• v ,• • • ii • ISet tas nelengva padaryti 

n *«.*xio UCJUILM J I \> , kaip praneša, visoj JUCK- įsrvs savo finansinius klausi- l ŠAMĄ. 

Tautų sąjungai pradžia bus vokiečiai pasis^esią ir išpildy-
iluota sausio H) dieną. 

Tą dieną ryte, sulig aug-

Policijos viršininko įsakymu 
praeito šeštadienio vakare keli 
šimtai policmonų persitaisė ci
viliais drabužiais ir pradėjo 
oi'ensyvą Cbicagoje prieš viso
kios rųšies piktadarius. 

Gaudymas piktadarių te^ės 
per visą naktį ir ant rytojaus. 
Du intariamu piktadariu nu
šauta. Daugiau tūkstančio su
gabenta į policijos nuovadas. 

Į policijos tinklus pateko ir 
nekaltų žmonių. Tie ant ryto
jaus paliuosuota. Bet apie 700 
j)lėšikų, galvažudžių ir vagių 

v 

uz 
statyti prieš teisėjus. 

Tarpe suimtų yra ir labai 
pavojingų piktadarių. Tai dau
giausia jau buvę kalėjimuose 
ir iš ten paliuosuoti visai arba 
paroliuoti. 

Praeitą naktį Cbicagoje jau 
buvo kiek ramiau po tos poli
cijos medžioklės. Visgi dar bu
vo- pavogta keli automobiliai. 

Tvirtinama, jog visgi di
džiausių galvažudžių nesuim-

Jie, sakoma, Meksikoje įvesią 
bolševizmą. 

Ekonominė santarvė. 
Pabalti jos ir Skandinavijos 

sikoj įgyvendinsią bolševikiz-,' imis įr pasidarys reikalingą pi 
nia* .* lingu atsargą. 

Aršiausia jie kovoja prieš j Anglija su savo pinigais tu- laikraščiai daug rašo apie bu-
įsimaišymą. Jų baimė aiškį iš ri pasiskubinti Lietuvai pagel- simą Pabaltijos viešpatiją kon-

San Antonio, Tex., sausio tu žodžių, padėtą jų laikraš- jbon. Nes tolesnis atidėliojimas ferenciją*, sušaukiamą (Jelsing-
13. — 8enato sub-komitetas!čiuose: * įgali j^akenkti patiems anglams forsan. Konferencijoje gal bus 
čia atkeliavo tyrinėti stovi | "Intervencijos priežastis ifinansistams. padėta papėdė, ekonominei 
Meksikos klausime. Bus daug!tai baimė bolševikizmo. Jn-
liudininkų, pabėgusių iš Mek-jtervencijos gi pasekmės tai 
sikos. Bus liudijama prieš ir 
už Carranzos valdžią. Subko-
mitetas kadangi duos progos 
paaiškinti apie stovį Meksiko
je ir Carrranzo.s šalininkams. 

. Daug slakerių Meksikoje. 

Nes ka s gali pasakyti, jei tų viešpatija santarvei. 
Lietuva, nesulaukus iš vakarų i Kaj-kas nuomoniauja. 

revoliucija pačiose Suv. Val- '^na1 1^1 1^ pagelbos, neturėtų 
j tuo tikslu kreipties toliaus į 
rvtus. 

Prekybos žvilgsniu Anglijos 

stijose." 
Kursto tjuodukus. 

Kad sulaikyti Suv. Vąlsti 
jas nuo įsimaišymo Meksikon L ENKAI UŽIMA UKRAINOS 

TERITORIJAS. 

Anglija i r Prancūzija pasidar
buos Pabaltijos viešpatijas su
rišti stipriu ryšiu prieš bolše
vikus. 

v, M . v. ,. K. i JŲ nuo kareiviavimo pabėgo 
zlaikvta ir šiandie ne bus pa-i J „ „ ^ ^ , . y 
, . ./..-• .-., Z T J J L .daugelis jaunų vyrų, ypač ra

dikalų. Tai vis slakeriai. 
Jų skaitlių ten padidino dar 

. (nes butų prieita prie jų kai-
Karės metu iš Suv. Valsti- | ] i o ) 8 ] a k e r i a i k u r s t o Suv! Vai-

stijų juodus žmones pakilti 
prieš savo vyriausybę. 

Bet galų-gale slakeriai-bol-

BERGER IR VĖL NELEIS 
TAS KONGRESAN. 

1S Suv. Valstijų dezerteriai 
armijos. 

Sakoma, jog amerikoniškų 
slakerių ir dežerterių Meksi
koje busią per 30,000. 

Apėmė juos baimė. 
Pirmiau tie. slakeriai, nors 

darbavosi Suv. 
naudai bendrai 

Vali 'ių ne-

sią visas sutarties sąlygas. 
Bet ddžiausiai dygliuota 

ščiausios tarybos nusprendimo, problema Vokietijai busianti 
Įvyks talkininkų atstovų susi-, iššluoti savo karininkus talki-
rinkimas. ninkams, kaipo prasižengėlius 

Tai bus pirmas tautų sąjun- karės metu. 
gos tarybos susirinkimas. Su- Šitą problema nelengva bus 
sirinkime pirmininkaus Pran- išrišti. Jei tie karininkai, ku- tamsiausia policijai neprieina-
euzijos atstovas Leon Bour- rių tarpan ineina buvęs kaize- mus urvus. 
geois. Angliją atstovaus Cur- ris, buvęs sosto įpėdinis ir kt., | Policijos viršininkas reika-
zoii. bus atrasti kalti, juos galės nu- lauja, kad visi, katriems b u g | ^ 2 f c 2 H " u C I i T ^ "^ 

Premjeras Clemenceau mušė bausti vokiškieji teismai, bot iprirodyta pradjett^ritoi, nebu-1 a ^ ^ ^ ^ - ^ 
t'legramą neutralėms šalims, ne talkininkų tribunalai. ,tų paleidžiami po paranka ar- i gLfcLfo* toeni h ' ' oi 
I'ranešė, jog taikos sutartis- Sitam klausime su Vokietija ba baudžiami pfniginėmis ' apeme aime. »,„u 

su Meksiko-
m.- & .. . . , . , :nais, gyveno be didelio trūks

ta. Tie veikiai suuodė, kas! °* . 
., . . . . , . . . m o . Jie susiorganizavo i ats-

mieste veikiasi i r pasislėpė i . . . T . . r . . 
• K •* kinas kolonijas. įsteigė laik

raščius. Viska^s ėjosi gerai. 
Bet štai pasibaigus karei ir 

nepaliaujant Meksikoje žudyti 
simas 

Paryžius, sausio 12. — Pasi
traukiu' gcn. Denikino kariuo-
menei kai-kurios Ukrainos vie-

še\ikai visgi pripažįsta, jog t o s nebuvo užimtos bolševikų, 
įsiveržimas visuomet galimas. Kadangi ten pakHo betvarkė, 
Nes Suv. Valstijos turi t a m i l e n k u kariuomenė užėmė kai-
tikslui reikalingų priemonių!k u r i a^ teritorijas 

'atifikuota ir pakvietė įstoti bus dar daug nesmagumų, 
tautų sąjungon. 

Rasi, "šiandie ar rytoj prezi- PIRKITE K A R t S TAUPY-
•bmtas Wilsonas formaliai pa-sMO ŽENKLELIUS (W.S.Sv). 

bausmėmis. Bet kuoaštriausiai 
Į baudžiami kalėjimu ir tuojaus 
išsiunčiami į paskirtas jiems 
vieta*. 

visu trukšniu jie pakilo prieš 
Wasbingtono vyriausybę. 

Ką jie sako. 
Dabar j i | laikraščiai paversti 

i r fsmonių. Turi geležinkelius, 
laivus ir auksą. 

Tarnauja Carranzai. 

Carranza, Mejcsikos prezi
dentas, yra aitrus>inusų šalių 
priešininkas. Tad slakeriai da
bar su juo išvien dirba prieš 
Dėdę Šamą. 

Čia tvirtinama, jog Carran
za bene jau linksta paskelbti 
Meksikoje sovietų respubliką 
su tikslu dar labjaus pakenk
ti Suv. Valstijoms. 

Sen4t o subkomitetas tai vi
sa ištirs ir praneš senatui. Pa
starasis imsis priemonių, kad 
apsidrausti nuo galimo pavo
jaus. 

Sakoma, tą padarę sutinkant 
Ukrainos vyriausybei. . 

Tarpe Lenkijos ir Ukrainos 
padaryta armisticija. lįkrainą 
palietė baisios nelaimės. Tad ji 
visame kame šiandie nusilei
džia lenkų reikalavimams. 

Washin£ton, sausio 12. — 
Kongresas 328 balsais prieš (i 
antrąkart neleido but kongrese 
atstovu socijalistui Bergeriui 
iš YYisconsino valstijos. Ber
geris norėjo kalbėti. Bet ir tas 
jam atsakvta. 

PASISUKO KAŽKOKIA 
LIGA 

Oklahoma City, Okla., sau
sio 12.—Miestelyj Shiatook gy
vena apie 2,000 žmonių. Pasi
suko ten kokia gydytojams ne
žinoma liga ir šiandie apie 500 
žmonių serga. 

Keli žmonės jau mirę. Gydy-

KARDINOLAS PRIEŠ PER
SISKYRIMUS. 

Baltimore, Md., sausio 12.— 
" International Federation 
Catholic Alumnae" metiniam 
susirinkime kalbėdamas Jo 
Eminencija kardinolas Gib-
bons pasakė: -

"Persiskyrimai yra vėž> 
kurs ėda svarbiausias mūsų 
gyvenimo butenybes.' ' 

Londonas, sausio 12.—Bom-
bayuj sustreikavo 200,000 dar-
bininku medvilnės dirbtuv« 

tojai tvirtina, jog % a kaipir j Darbininkai kol-kas nepadavė 
butų gimininga cholerai. galutinų savo reikalavimų. 

http://patar.la.na
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mUlTIVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
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PREITUMERATDS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų 3.50 

BUV. VALST. 
Metams i $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumera t a mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą viaada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje a r exprese "Money Or
da.'* a rba Įdedant pinigus į regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W.46thSt.Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

nuo bažn^-tinių Lietuvos reika
lų aprūpinimo Vatikane. At
stovu prie Šv. Tėvo turėtų 
liktis kanauninkas Narjaus-

dėju turėtų būti kun. Prapuo
lenis. Darbo, ir da-gi garbingo 
darbo, yra abiem užtektinai. 

Bolševikai ir Gaile* 
tingumas* 

— 

Kun. Prapuolenio 
Darbai. 

Nuo 1 sausio iki 9 gruodžio 
1919 metų kunigas Prapuole
nis 208-niuose inimariuose į-
vairių Romos laikraščių patal
pino 378 straipsnius-straips-
nelius su įvairiomis žiniomis 

c 

apie Lietuvius. Lietuvą ir jo
sios reikalus, visuomet pažy
mėdamas atspaustuose antgal-
viuose, kad tai Lietuvos rei
kalai. 

Minėtieji straipsniai ir ži
nios, išėmus keletą tilpusių 
" L a Civilta Cattolica" (Flo
rencijoje) ir Corriere della 
Serą' ' (Miliane) viskas buvo 
paleista Komos laikraščiuo
se, antai: "L'Economista d 
I ta l ia" , "Corriere d ' l tal iaj ' , 
"11 Messagero", "Tl Tempo' ' 
" U Popolo Romano", 4 t l l Pic-
eolo", " I I Giornale d' I talia," 
" L a Russia Nuova", " I I Bul-
letino Russo ' \ " L ' Epoea", 
" L a VOCP dei Popoli", " L ' 
Israelita", " L a Voce dell 
Ukraina" ir " L ' l ta l ie" . (ši
toji prancūzu kalboje). Kaip 
galima tėmyti, takų kun. Pra
puolenis pramynė užtektinai. 
Jani atsėjo pergalėti nemaža 
kliuėių. Užkirsdavo jam kelią 
lenkai vienur, jis ėjo kitur. 

Visiems šitiems dalykams, 
išlaidos iki šiam laikui tik a-
pyėiupomis ėmus, išnešė 3.829 
lvru ir 18 eentezimn, (t. v. 
nepilnai 291) dolierių) nepris-
kaitant nuolatiniu mažmožiu, 
kaip antai išlaidos laikraš
čiams pirkti, vežėjams, tram-
vajanus ir t. t. 

Už ta didelį pasekmingumą 
kun. Prapuolenis išreiškia pa
dėka Lietuvos Biurams Berne 
(Šveicarijoje)** ir Paryžiuje 
(Prancūzijoje). Tuodu Biuru 
kun. Prapuoleniui pristatyda
vo žinių-žinelių prancūzų kal
boje. J is jas išversdavo itališ
kai. 

šiandien tie biurai liovėsi, 
regis, darbavęs! Nors 'jų ži
nios kun. Prapuolenio rankose 
buvo tik privatinėmis 'žinio
mis, už kurių talpinimą prisi
eidavo užmokėti laikraščiams, 
tečiaus nereikėdavo laužyti 
galvos, ką būtent skelbti. Ir 
versti iš prancūzų kalbos \ ita
lų yra kur kas lengviaus ne
gu iš lietuviško padaryti ita
lišką. 

Arini toms aplinkybėms, bet 
labiausia ačini kunigo Prapuo
lenio sumaningumui, darbštu
mui ir ištvermei Lietuvos var
das ir jos reikalai gražiai ta
po pasakyti Italijos visuome
nei. 

Kas bus toliau, sunku įspė
ti. Geriausia butų atidalinti 
informacijų, vedimą Italijoje 

Kokis buvo caras tokis, bet 
jis buvo žmogus. J o pati buvo 
moteriškė, jo dukterys buvo 
mergaitės, jo sunūs buvo vai
kas. Juos visus bolševikai nu
žudė. J i e nepasigailėjo žmo
gaus nepajiegusio suprasti 
savo ministrų nedorybės, jie 
nepasigailėjo moteriškės, nei 
mergaičių nei vaiko. Toms 
mergiščioms ne politika rūpė
jo; tas vaikiščias dar buvo 
taip mažas, kad nei suprasti 
negalėjo kas tai yra politika. 
Tų mergiščių ir to vaikiščio 
kraujas sutaškė ne vien ka
lėjimo sienas, bet taip-gi ir 
bolševikijos sąžine. 

Tiesa to taško ant bolševi
kijos nematyti, nes ji visa y-
ra raudona. J i žudė žmones 
kulkasvydžiais Petrogrado gat 
vėse. J i nušovė sergantį pro
fesorių ligonbučio lovoje dėl
to, kad jo nuomonės išrodė 
pavojingos raudoniems agita
toriams, pagriebusiems valdžią 
iš didžios nelaimingos tautos 
rankų. Jau įsivyravus Rusi
joje bolševikija pereitais me
tais nugalabijo keturiolika 
tūkstančių kitaip mintijančių. 

P. A. Stolipinas skaitėsi 
kraugeringiausias Rusijos mi
nistras, o ir tas tik 6 tūkstan
čius politiškų prasikaltėlių te-
nugalabijo. 

Tą visa atsiminus kaip mink
šta išrodo Suvienytų Valstijų 
vyriausybė! J i nei vieno bol
ševiko netik nepasmerkia mir-
tyn, nei nebaudžia priversti
nais darbais arba sunkiais 
kalėjimais, o tik išgabena te
nai iš kur bolševikai atėję. 
Gerai daro Amerikos Vyriau
sybė, kad žmonėms nepripažį
stantiems nei dūšios, nei Die
vo, nei nieko viršaus kaip tik 
medžiaginę jiegą, parodo tru
putį tos jiegos. 

Kol Amerika davė jiems 
laisve sakyti, rašyti ir atspau-
>dinus skleisti jų nedoras 
klaidas, tol jie juokėsi minty
dami, kartais ir šnekėdami, 
kad Amerika paika, o jie iš
mintingi. Amerika brangino 
laisvę, o jie brangino jiegą. 
J ie rengė pagriebti Amerikos 
spėkas, kad panaikintų jos 
laisvę. J ie apsiriko ir nuste
bo pamatę, kad Amerika pati 
nori pakartoti caro jiegas. 

Kaikurie lietuviai yra pa
linkę prie neišmintingo gai
lestingumo: pajutę, kad poli
cija gaudo bolševiką, jei ne 
padeda, tai nors netrukdo 
jam slėptis. TH įprotį lietuviai 
nejučiomis gavo begyvendami 
po neteisinga ir neteisėta Ru
sijos biurokratų valdžia. Rusi
jos žandarai dažniausiai gau
dydavo nekaltus žmones, deito 
gyventojai padėdavo gaudo
miems, ne gaudantiems. 

Amerikoje yra visai kas ki
ta. Čia vyriausybė neskriau
džia nekaltai, negaudo tautos 
užtarėjų. Amerikos valdžia 
tik išprašo iš savo namų tuos, 
kurie nori juos. uždegti, tik 
prašalina visų laisvės pavojų. 
Taip dalykams esant butų ir 
neprotinga ir nedora Ameri
kos vyriausybei apsunkinti 
jos gerą ir naudingą darbą. 
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Katalikų Federacija ir Darbi
ninkų Klausimas. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

Santikių klausimas tarp dar
bo ir kapitalo šiandie kiekvie
noje tautoje ir visuomenėje 
yra svarbių svarbiausias; bet 
£pač jisai turi būti svarbus 
Katalikų visuomenei, kuri gali 
ir turi daugiausia pasidarbuo
ti vykdymui Ramybės ant že
mės. Socijalės skriaudos, eko
nominiai išnaudojimai, baisios 
nelygybės turtų ir ineigų pa
dalinime, tai nuolatiniai nera
mybių šaltiniai. Nesvajojant 
apie negalimus daiktus: apie 
visišką skriaudų panaikinimą, 
apie visiškos ekonominių jėgų 
lygybės įvykinimą—reikia te-
čiau Kristaus pasekėjams ru-
pinties visomis jėgomis, kad 
butų pašalintos pamatinės 
priežastys, auginančios skriau
das ir nelygybes. Tarpe tų 
priežasčių y ra : neapribavimas 
sauvalės kapitalistų, nepripaži
nimas žmogaus teisių darbi
ninkams pramonėje, ir t.. 

Katalikų Federacija, kaipo 
vykintoja Kristaus mokslo ant 
žemės, savo pirmuoju ir svar
biuoju uždaviniu be abejo skai
tys vvkininia socijalės teisy
bės, pasidarbavimą naudai vi
sų skriaudžiamųjų ir išnaudo
jamųjų. To reikalo žvilgsniu 
gal reikės trumpoje ateityje 
įvesti tūlas atmainas mūsų Fe
deracijos programe, kuriame 
šitas reikalas gal neganėtinai 
stipriai pabrėžtas, ar nevisai 
aiškiai išdėstytas. 

Čia paduosi m ištrauką iš 
laiško vieno žymaus katalikų 
veikėjo ir rašytojo p. M. I)., 
kurs šiame klausime štai ką ra
šo Federacijos Sekretorijatui: 

"Nuo teisingo sutvarkymo 
r-antikių tarp Darbo ir Ka
pitalo priklauso viso pasau
lio geri tautų santikiai, vi
sos žmonijos labas ir pažan
ga ir '*ramybė ant žemės." 
Neįvykdinus industrijos de
mokratijos—tuščia kalba 
apie visokį demokratiškumą. 
Santikiai tarp Darl>o ir Ka
pitalo—tai vieta, tai laukas 
kur demokratija turi susirea-
lizuoti. Kiekvienas, kurs pri
sideda prie įvykdinimo tos 
demokratijos, padaro milži
nišką darbą, nes prisideda 
tuonii prie įvykdinimo Kris
taus idėjos, prisideda prie 
to, kad greičiau ateitų "Die
vo Karal i ja ." 

Toliau laiško autorius nuro
dinėja reikalą nmsų Federaci
jai aiškiau pasistatyti darbi
ninkų klausime. Jisai rašo: 

"Juk Federacija tai orga
nizacija, kuri neapsirube-
žiuodama siaurumu kokios 
nors politikinės partijos,— 
kad ir Krikščionių Demo
kratų—dės ypatingas pa
stangas gaivinime Kristaus 
Dvasios mūsų visuomenėje, 
visuose jos santikiuose. JSan-
tikiai-gi tarp Darbo ir Kapi
talo yra pamatu visiems ki
tiems visuomenės santi-
kiams, todei Federacijos 
pareiga bus inkunyti Kris
taus Dvasią tuose Darbo ir 
Kapitalo santikiuose. 

"Nesenai gavau Ii. K. Fe
deracijos naują programą ir 
konstituciją; joje kaip tik 
permažai suteikta vietos 
Darbo klausimui. Tuos pus
lapius, kur kalbama apie 
įvairias i'ilozol'ijos sistemas, 
reikėtų paaukauti Darbo 
klausimui. Minėjimas tų *ffi-
lozofijų" yra visai bereika
lingas ir ne vietoje. Iš to tik 
gali išrūdyti, kad Federacija 
ne yra gyvenimo, bet speku
liatyvu draugija, kuri nuo 
savu narių reikalauja abju-

racijos tūlų filozofiškų teo
rijų: natūralizmo, istorinio 
materijaliamo, etc. Kae jam, 
mūsų broliui lietuviui tie vi-
sokie " izmai , " " i s t a i ! " Ką 
jis veiks su jais? J is jų nei 
nesupranta, o čia reikalauja
ma iš jo jų atsižadėti f Antra 
vertus, jei tas " i zmų" kriti
kos autorius žinojo, kad to
kių randasi mūsų tarpe, tai 
vėl tokia savo kritika jų-gi 
neatvers: tam reiktų prira
šyti ne keletą eilučių, bet, 
mažiausiai, keletą tomų. Tai 
"cui bono" tas viskas, kam 
ir beminėti. 

"Man rodos, kad Fedora-
cijoskonstitucijoje galima bu 
vo padėti įžangą, kurioje, ne : 

kliudant jokių "filozofijų," 
aiškiai išdėstyti organizaci
jos tikslą, kurs yra Kristaus 
dvasios kunijime—plačiau
sioje šio žodžio prasmėje, ne
kliudant taippat nei teologi
jų, nei Tomizmų, nes čia ne 
teologijos rankvedys. Pada
rius tokią įžangą—išgvilden
ti fHieiliui l>ent šiuos kelis 
punktus: 1) Tautystė, 2) 
Apšvieta, o) Katalikų susi
artinimas, 4) Medžiagiška 
pašelpa, 5) Darbo klausimas. 
Darbo klausimo paragrafe 
negalima jokiu būdu taip sa
kyti, kaip yrą ant puslapio 
4-to po punktu -t-tu: 'Mes 
žiūrime į darbininkus ne kai
po į privilegijuotus žmones, 
bet kaipo į lygius su kitais 
žmonėmis draugijos narius 
e t c . ' . . . . Xe! to vietoje reik
tų atvirai pasakyti: šiais ar 
panašiais žodžiais: 'Mes žiū
rime į darbininkus, kaipo į 
svarbiausi i r naudingiausi 
visuomenės luomą, kuriems 
lygios teisės yra, tiesa, drau
gijoje pripažintos (bot tik 
ant poperos), tečiau kas iš 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

i 

Pamaldos už Tėvynę. 

Klausimas. Esu girdėjęs ki
tataučių krikščionis, kad ir ne-
katalikus, viešose maldose mi-
nėjant savo šalį, arba tėvynę, 
ir meldžiant Dievo palaimos 
jai. Mes lietuviai, brangindami 
savo šalį ir gimtąją kalbą, ma
žai viešų maldų atliekame tą
ja kalba, niekur ir niekuomet 
neniinėjame mūsų tėvynės Lie
tuvos vardo, nei nemeldžiame 
jai palaimos iš Dievo. Mą ro
dos Suplikacijose po penktam 
punktui •galėtume įdėti žo
džių: " Idant mūsų tėvynę 
Lietuvą palaiminti i r nuo prie
šų apginti teiktumeis, meld
žiame Tavęs, Viešpatie." Mel
džiame kitų daiktų Suplikacijo
se, kodėl negalėtume melsti 
palaimos savo tėvynei? Kas 
turi teisę ir galę tepasirupinie 
šituomi. 

M. Juzėnas. 

Atsakymas. Tamistos suma
nymas yra gražus ' ir naudin
gas. J is iki šiol neįvyko vien 
dėlto, kad ikį 1918 metų Lie
tuva buvo svetimų spaudžia
ma. Maldų už tėvyne i nevalia 
buvo viešai giedoti Didžioje 
Lietuvoje j>er rusų žandarus ir 
šnipus, o Mažoje Lietuvoje per 
vokiečių policiją. Dabar jau 
gal ir yra taip kai]) Tamista 
paduodi sumanymą, tik. m ne
galiu tvirtinti, nes neteko 
skaityti laikraščiuose, ateinan
čiuose iš Lietuvos. 

Labai galimas daigtas, kad 
tas gražus ir geras sumanymas 
liko nebeįvykintas. Priežastis-
gi yra tokia. Katalikų Bažny
čia v ra visatinė, dėlto viešo-
šios pamaldos joje turį būti 
visur vienodos su nedidelėmis 
atmainomis pritaikintomis prie 
vietinių reikalų. Katalikų kle
bonai neturi teisės mainyti 
viešas pamaldas bažnyčiose, 

baudžia. Nors tat Lietuvių 4. kur yra daug draugijų, jos to-
Katalikų Kunigų Sąjunga n<Į- kias pamaldas gali surengti 
turi teisės kištis į pamaldų keletą kartų į metus, vienąsyk 
tvarkymą, bet jei ji sutartų vienos, kitąsyk kitas duodamos 

įvesti į Suplikacijas maldą už pradžią pamaldoms ir iškil-
Lietuvą, tai ir vienodumas lie- aiėms. 
tuvių bažnyčiose butų, ir vys- šitokis būdas pasimelsti už 
kupai nepeiktų. Vargas tik tėvynę neįveda politiškos var-
tiek, kad Kunigy Sąjungos SOs i Suplikacijas, nesudaro 
Seimo'reikia laukti iki rugpju- diplomatinių klausimų ir keb-

io ar rugsėjo mėnesio, ir kad \umų. Mišių auka Lietuvai dar 
didelė dalis kunigų prie tos są 
jungos nepriklauso. 

Sąjunga, prieš nutarsiant į-

yra naudingesnė už Suplikaci
jas. 

Beveik galima įspėti iš angs-
traukti į Suplikacijas Tamis- ' t0 , kad Lietuvoje bus įvesta 
tos suganytąją maldą, turėtų m a l d a u ž Lietuvą į Suplikaci-
dar žiūrėti, ką sakys Amerikos j a s ? i r k a d Amerikoje veikiau 
valdžia. Katalikų priešai, be- į s į g v v ę s antrasis būdas pasi-
abejonės, praneštų detekty- m e l g t i u ž ^vynę . 
vams, kad katalikiškose lietu- m A m e H k m e l d ž i a m ė s 30 
vaų bažnyčiose yra giedama g e g u ž i o > J n a b a ž n i n k u s , t y . 

I 

malda už Lietuvą, o nėra mal 
dos už Suvienytas Valstijas. 

vainikų diena, arba decoration 
dav, ir paskutinis lapkričio 

Tada Suvienytų Valstijų vy-, k c t v e r g f t g f a r b a Padėkos diena. 
nausybė turėtų priekabę šaky- U ž L į e t u v a beveik visur jau 

būva pamaldo s 4 kovo. Reik 
tik prilaikyti tuos gražius pa
pročius. Kun. P. Bučys. 

ti, kad lietuvių katalikų baž 
nvčios yra neištikimos šiai ša-
liai. I r is tiesų Amerika turi 
pilnas teises ant šios žemės* 
Suvienyto* Valstijos nedraus 
melstis už tėvynę, kurioje gi
mėme, bet jos teisingai bus ne
pasitenkinusios, kad užmiršta
me šąli, kurios piliečiais esame !v a i r i l* "Gaspadinių-Virėjų- arba 
ir uždarbiu naudojamės. i a i š k i a u s 8 a k a n t **?«* * " * • * 

ramti valgiujs. Taigi pranešame, 
Tai-gi Amerikoje reikėtų Į k a d j a u t o k i ą ^ ^ t u r 1 j n e < j į 
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Daug žmonių kreipėsi į "Drau
go" knygyną, norėdami gauti į-

to, kad jie yra kapitalistų j j(1į tos permainos nėra vysku-

Suplikacijas įdėti dvi maidi: 
pirma už Ameriką, nes Ameri
koje dabar gyvename, ir u^ 
Lietuvą, nes lietuviai esame. 

Kaikurie sako, kad tokiu bu- su apdarais 
du Suplikacijos pasidarytų 
perdaug politiškos. Dėlto dau
gelio kolonijų lietuviai šitaip 
padaro. Pašelpinės ir idėjinės 
draugijos sutaria drauge už
prašyti savo kolonijos bažny
čioje Mišias už Lietuvą ir vi
sos draugijos in corpore sueina 

vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų $1.25 

$1.50 

Taippat turime kitą labai gra 
žią didžiai naudingą knygą: 

"MEILĖS GALYBĖ" 
Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresą 

"Draugas \ p n b l . Co. 

I 

į bažnyčia tų Mišių išklausyti. 1800 W. 46 Str .^h icago , 111. 
Ta pačia proga būva ir pamok . iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
slas apie tėvynės meilę. Kar-}==== 

tais pasidaro dar ir šventė sve. ,PIRKITE LIETUVOS VAL-
tainėje su prakalbomis ar kon-1 STYBĖS BONŲ. 
certais. Didelėse kolonijose. Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

pavergtais,—mes tad reika
laujame, kad darbininkų tei
sės tikrai butų įvykdintos, o 
įvykdintos su pagelba indu-
čtrijoa dem ok ra t i žavimo.'' 
Paduodami šitą balsą visuo

menei pasvarstyti, mes kartu 
prašome ir kitų mūsų reikėjų 
ir rašytojų prisidėti savo min
timis, kad pririnkus reikalin
gos medžiagos naujai, patobu
lintai Federacijos konstituci
jai. Manome, kad pirmasai A. 
L. R. K. Fed. Tarybos suvažia
vimas išrinks kelių žmonių ko
misiją naujai konstitucijai su
redaguoti. 

F. K. 

AUKOS ŠVENTO KAZI
MIERO SESERŲ VIE

NUOLYNUI. 

Iš Chicagos. 

Pius ir Ona Paznokai $100.00 
M. Pupšiutės (posmertinė) 

100.00 
Jadvyga Steponkaitė . . 100.00 
Elena Trakėnaitė 50.00 
Liudvina Malašauskiutė 10.00 

Iš Baltimores. 
J. Sakevičius . . . ' 100.00 
Kun. J . Lietuvninkas . . 25.00 

Viso . . . . . . $485.00 

PRANEŠIMAS. 

IŠ p. Kazimiero Bylos 225 N. 
Chestnut str. Shenandoah, Pa., 
per Gerbiamą kun. S. Pautie
nių gavome dešimties dolierhi 
ėekį, išrašytą kun. J . Laukai
čio vardu. Kadangi tai yra ąu-
ka tieins tikslams, kuriems 
kun. Laukaitis renka, tai mes, 
jo adreso nežinodami, pasiun
tėme ėekį į Tautos Fondo, raš-
linę'Brook'lyu'an, N. Y. 

po užtvirtintos. 
Nepritinka, kad vienas vys

kupas darytų pamaldose per
mainas, paliečiančias visą tau
tą. Lietuva yra padalinta į 
tris vyskupijas, dėlto darant 
permainas viešose pamaldose 
reikia susitarti trims vysku
pą ms. 

Nuo 11 lapkriėio 1918 m. 
Lietuva išsiliuosavo. Tada bu
vo daug svarbių reikalų ne-
aprupinta. Pirmiausiai reikė
jo lietuvio vyskupo Vilniuje. 
8 gruodžio 1918 m. jis tapo 
konsekruotas Kaune, o 15 
gruodžio jis apėmė valdyti 
Vilniaus vyskupiją. 

Per Tris Karalius, t. v. G 
sausio 1919 m. bolševikai, pas
kui lenkai užėmė Vilnių. Nuo 
to laiko trys Lietuvos vysku
pai negali padaryti bendro nu
tarimo. Jei jie nesuskubo įves
ti gražiąją permainį sulig 
Tamistos patarimo, į suplika
cijas prieš Tris Karalius 1919 
m., tai tos permainos nėra iki 
šiol; jei suskubo, tai yra. 

Amerikos lietuviškų parapi
jų klebonai turi klausyti Ame
rikos vyskupų. Bet Amerikos 
katalikiškieji vyskupai nedrau
džia lietuviams klebonams įve
sti į pamaldas daigtų, įsigyve
nusių Lietuvoje. Bet Amerikos 
lietuvių klebonai turi pristaty
ti savo vyskupams prirodymų, 
kad įprotis jau yra įsigyvenęs 
Lietuvoje. Kol kas tų prirody
mu dar neturime. 

Kada dalvkas yra labai ars-
kiai geras naudingas ir nedaro 
žymios permainos, tada klebo-j 
nafi gali pasidrąsinti U\ mažy
tę permainą įvesti ir neteisėtai, 
nes vvskupas u i aiškiai- gėrusi 
ir naudingus daigtus, nėardan-
Cius pamaldi,! vienodumo, ne-

Vienatinis Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos laikraštis 

"PERKŪNAS" 
Išeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 'Perkūno' Bendrovė. 
Užsisakyk 'Perkūną' tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk. 

Prenumeratos kaina 
Metams: $1.50; pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų 'Perkūno' Bendrovės šėras $10.00. 
PERKŪNAS' 206 Cardoni Ave. Detroit, Mich. 

Pirmas ' l 'erkuno' numeris jau iSėjo iŠ spaudos. 
'Perkūnui ' sandarbininkauja geriausi Amerikos lietuviu rašytojai, 

poetai, dalininkai. įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyj. 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
1. Šokly Rinkinys stygų orkestrei, 11 
knyjručlų. 
2. Šokių Kinkinys No. 2 stygų orkestrai 

10 knygučių 
3. Trimitas, .šokių Rinkinys pučiamai or

kestrai, 10 knygučių. 
4. Šokių Rinkinys, Pianui. Jame yra 18 

lietuvi«*u tokių. 
Cia yra įvairiausių lietuviškų jokių, marių, himnų, suktiniu, overtmų iv t.t. Pia
no knygutės po J1.«0. Kitų iastrumemtu po 50c. Visai orkestrai tiktai $4.t0. 
t Fantasia, smuikui solo, su pritarimu Piano TSc. 
6. Penkios Oainos. Pritaikytos mokyklų chorams 60c. 
7. šošlos giesmes lotynų kalboj maišytam chorui Sic. 

Parduodam gaidaa, Pianus, grojamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen-
<ua. Viską-kas yra muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10S0& Michigan, Ave., Chicago. 
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PINIGUS LIETUVON 
w* 

JAU JEL SIUNČIAM 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pirm uegu siusite savo gentims į Lietuvą piai^Ų —-

pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-

giaiis negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Kasykite šiandien: 

Centrafis Bendras LietHvią Bankas 
į Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. ' 

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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P H I L A D E L P H I A PA. 

Neteisingas užmetimas. 

Vakarienės laike pirmiausia 
kalbėjo gerb. kun. F . Kemėšis. 
J i s pirmiausia prieš mųs akis 
pas ta tė tėvynės reikalus. Bu-

(iaila laikraštyje vietos. Ne- n a n į a n t slengščio Naujų Metų, 
užsimokėtų nė atsakinėti į to- prašė visų sudainuoti tautos 
kius užmetimus ant Philadel- himną ir... suūžė svetainė nuo 
plujos lietuvių, bet. vardan tei- galingų balsų. Po to kun. F . 
sybės, jau negaliu nutylėti . Kemėšis kalbėjo, ragindamas 
Kaž-koks rašytojas " S a u l ė s " visus uoliau dirbti ir remtį vi-
756 num. labai įžeidė Philadel- nąs organizacijas ir bendroves, 
phijos lietuvius. J i s r a š o : Kalbėjo A. J . Aleksis apie 
"Phi ladelphi jo j yra dvi para- jaunimą ir jo idėjas, gražiai 
piji, o nieko neveikia ir kas jus n u pi ėsdamas užduotis. Eagino 
ten apžabojęs snaudulio rūsy j įienuilsti i r naujuose metuose 
laiko. Išskir įant North puse, daug gražių darbų nuveikti 
South pusė tai nuo senai jau kaip tėvynės, t a ip i r Bažnyčios 
miega Philadelphijos padan- laimi. P o kalbai gražiai pa-
gėj . Nė juodas varnas lėkda- skambino ant pijano E . Jan-
mas nekranktelėja, kad kelki- caitė. Po jai sekė kalba F . 
tės, bo darbymetė. Miegokite Gustaičio. I r vėl ant pijano pa-
Philadelphieėiai, o darbą ap- skambino gabi I. Jaugu tė . Dar 
dirbs k i t i . " kalbėjo apie jaunimą J . Gruš-

Ištiesų tas, kuris taip rašo, tas. Po j am gražiai eiles padek-
pats , turbūt, kur kampe miega, lemavo D. Gustaitė. P o to gra-
kad nemato Philadelphijos žiai duetą atliko A. ir S. Buk-
darbų. Tokiems patar iu, jei ne- šaitės. Paskui kalbėjo S. Pau-
gali teisybės rašyti , tai nė ražas, moksleivis M. Dauman-
šmeižtų nerašyti ir savęs ant tas iš Amsterdam, N. Y. Gerb. 
juoko neišsistatyti . svetys gražia ir jausminga kal-

Philadelphijoj , tiesa, v ra dvi ,){l ^ ž a d i n o visų jausmus, nes 
pa rap i j i : Šv. Kazimiero ir Šv. r a - l n 0 r e m t l L - R K r y * ^ ir 
Jurg io . Jo s gana darbuojas, tik P i r k t l L - Pa« k°lus b««us. 
mažai giriasi . Papras t a i ta ip A , l t * a l ° kalbėjo J . Karosas . 
ir vra: kas daug giriasi, tas vi- J l s m o k ^ ° V 1 S U S prajuokinti, 
sados mažai darbuojasi . Iš vi- < J ^ " " * P^ašė visų, kad kiek 
so girimosi pamatysi , kad ten *B* ^ l Paaukautų L. R. Kry-
nė pusės nėra tiek nuveikta, z i U L 

kiek pasigirta. Antra vertus, Aukavo, 
tegul sau giriasi, jeigu nori. Kun. 1 .̂ Kemėšis $3.00. 
Ką nuveikia, tame nėra nieko P o 2 d o L : P - Ragauskas , J . 
priešinga, M nereikia kitų ne -j E t a n a s ir V. Deltuva. 
teisingai užgaulioti. I P o 1 d o i : A' J' **&&*> «**• 

į M. Daumantas , J . Karosas , J . 

davo. Tik an t r i metai kaip kratinėje yra bent kibirkštėlė 
pradėjo žaisti su ki tais ir, tėvynės meilės. Nelaiikim, kad 
kaip matosi, t rumpu laiku ta ip 
išsilavino. Pi rmoje žaismėje 
lietuvių mokinių nebuvo maty
ti. Bet pastaroje teko matyti 
daug ir lietuvių. J u k i r mes mo
kam už atletiką, tai turime jąja 
naudotiem. Tai gera proga su
sipažinti su žaismėmis. 

\ugštolėl is . 

kas mus ragintų arba už mus 
dirbtų. Ne ! Stokim pa tys dar
ban, o turėsim pasekmes ir Lie-
tuvai bus nauda. < 

Ke\vaniečiai, meskit neran
gumą į šalį, o pradėkit dirbti 
tėvynei, Lietuvai, nes ji to iš 
mus laukia. Ta t da rban ! 

Starkus. 

K E W A N E E , ILL. 

Ii i ladeiphij 
lonija nebus tik daugiausia au
kų sudėjusi ant tėvynės auku
ro. 

Kas daugiausia supažindino 
svetimtaučius su lietuvių tau
ta, jei ne Philadelphijos Šv. 
Kazimiero klebonas, gerb. kun. 
J . J . Kaulakis, kuris išleidžia 
anglų kalboje laikraštį "L i t h -
uanian Revievv." 

Philadelphijos kolonija labai 
daug veikia, o ypač H v. Kazi
miero parapi ja . Kiek ji yra 
nuveikusi prakilnių darbų Baž
nyčios ir tautos labui, galėeia 
pr i rašyt i pilną laikraštį, ir tai 
da r netilptų. Bet užteks tų pora 
žodžių, nes visuomenė gana ge
rai žino Philadelphijos veiki
mą ir į tokius " S a u l ė s " raštus, 
manau, niekas nė domės neat
kreips. J e i g u V S a u l ė j e ' ' nie
kad nebūva parašyta apie Phi
ladelphijos lietuvių kolonijų 
veikimą, tai nereiškia, kad 
nieko neveikia. 

Vardan teisybės, tas užmeti
mas ant Philadelphijos lietu
vių būtinai turi būti atšauk
tas. 

Vystanti šakelė. 

Sutkait is , J . Balčiūnas, J . K a 
seviėius, A. Buknys, K. Kriš-
topaitis, T. Zaulys, A. Petkus , 
A. Abišala, J . Grigas, O. J a n -
eaitė, O. Baikauskaitė, K. Sau
kas, S. Paurazas , M. Taukienė, 
P. Bilzienė, F . Stankus, J . 
Gružtas, P. Karpšlys , J . Gri
gas, M. Vaiėiunas, P . Andri
jauskas ir K. Buzikas. 

Smulkių surinkta $2.98. Viso 
$45.89. 

Po to sudainuota vyčių him
nas, Lietuva, tėvynė mūsų ir, 
linkėdami vieni kitiems laimin
gu Naujų Metų, išsiskirstė į 
namus. 

Vėtrų Sesutė. 

Po ilgų atostogų ir mųs vy
čiai pradėjo krutėt i . 

Sausio 1 d., 1920 m., bažnyr 
tinėj svetainėj įvyko vakarėlis 
su pamarginimais . Visųpirma 
suvaidinta komedija " Daina be 
G a l o . " J ą vaidino sekantieji : 
Garliausko rolę—P. Zujus, 
Grybo—J. Piliponis, Veroni
kos ir Teresės—p-lės: M. Kve-
tinskiutė ir O. Galeekiutė. Vi
si vaidintojai savo užduotis ge
rai atliko. 

Jaunu tės vytės suvaidino ko-
medijėle *' Tylėk, nes tuojaus 
suminsiu. ' ' Šis veikalukas ir-gi 
gražiai išėjo. 

Paskui sekė pora deklegiaci-
jų ir ant galo, akomponuojant 
pijanu p-lei M. Kvetinskaitei , 
vietinis vyčių choras padaina
vo keletą dainelių. Programą 
užbaigė Lietuva, tėvynė* mūsų. 

Programui pasibaigus prasi-
dėjo linkėjimai. 

Beje, pasidarbavus p-lėms 
M. Kvetinskiutei ir O. Galee 
kiutei, buvo įtaisyta žvejonės 
kūdrelė. Daiktus tam reikalin
gus beveik dykai gavo minėtos 
mergaitės iš Szold'o krautuvės, 
nes toje krautuvėje jos dirba. 

Bepig butų, kad mes turėtum 
datigiaus tokiu darbščių mer
gaičių, kaip vi išminėtos. Buvo 
ir sakomasis ratas, kuris kiek
vienam bandė gilinki. Pr ie rato 
daugiausia t r iūso padėję B. 
AiarsaiKa. 

Labai dėkingi Ą č i a i yra 
toms moterėlėms, kurios šį bei 
tą paaukavo. Pelno, turbūt , 
liks, nes publikos buvo daug. 

Girdėjau, kad mųs vyčiai ir 
toliau taip darbuosis. Ta ip ir 
reiktą, nes gana jau apsnūdu
siais būti. 

Šiaip Kewanėj jokio veiki
mo nesigirdi. O juk tiek ir tiek 
darbo yra. 

Laikas pradėt i rengties prie 
4 'Laisvės Savai tės . ' ' Kol kas 
da r vis taip sau slenka diena 
paskui dieną, savaitė paskui 
savaitę, o nė žingsnio nesimato 
pr ie darbo. 

GARY, IND. 

Gruodžio 31 d., 1919 m., L. 
Vyčių 82 kp. buvo surengus va
karienę paminėti senus ir su
laukti Naujus Metus. Vedėjam 
buvo vietinis vargonininkas, 
taip-gi ir kuopos pirmininkas, 
p. A. Šlapelis. Atsilankė gra
žus svečių būrelis. Stalai buvo 
graž ia ipapuoš t i mergaičių, ku
rias ver ta pagirt i . 

Laike vakarienės pasakyta 
daug kalbelių, linkėjimų .Gra
žiai kalbėjo gerb. klebonas, 
kun. P . Daniunas, l inkėdamas 
visiems laimingu metų ir ragin
damas darbuoties. 

Gražią prakalbėję pasakė 
.svečiai net iš Roehesterio, N. 
Y. p. A. Širvinskas ir iš Chi-
eagos p. K. Gaubis, raginda
mi jaunimą labiau pamylėti 
dailę ir muziką, taip-gi nenuil
stamai darbuoties tėvynės ge
rovei. Kalbėjo ir vietiniai. Vi
su kalbos buvo gražios, įspu-
dingos. 

P-lė Čerkšniutė gražiai pa- | 
deklemavo eiles; Vyčių choras 
šauniai padainavo keletą lietu
viškų dainelių. Svečiai buvo už
ganėdinti. 

Po vakarienės, pasiklausę 
gražių dainelių, žaidė iki vė
lumai. Gi sulaukę Naujų Metų, 
linkėdami vien kitam, kad ši
tie metai butų dac , ' laiminges
ni už praeituosius, išsiskirstė. 

šilenėlis. 

REIKALINGI VYRAI! 
Ar esi užsiganėdinęs su savo 

darbų? 

sunaudok 

REIKALAUJA. 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I . 
Yardjj Boilieriai 
Boilierių Plovejiai 
Anglių Nešejiai 

Geros pastovios vietas 
9 vai. į diena 

Atsišaukite JRoscoe Str. ir 
California Ave. 

22ra ir Fisk Gatvių 

25th i r Quarry Gatvių 
Commomvealth Edison Co. 

REIKALINGI 

Mekanikai prie Viso darbo 
tur i būti geri ' filleriai, darbas 
viduj. 

Atsišaukite 

Union Special Machine Go. 
311 W. Austin Ave. 

Reikalinga mergina ar moteris, ga
li turėt ir viena kūdiki prieabelno 
namų darbo gera mokestis, mažoj 
šeimynoj plaut drabužių nereikia 
Kreipkitės 
3548 S. Hatetcd Str. Chicago. 

Vienais Laiptais 

savo 
\ . 

ne 
liuosa laika dirbdamas prie 
imisų, o uždirbsi didesne alga 
negu dirbtuvėj . Mes reikalau
jame gerų intelegentiškų vy
rų dirbti nuolatos arba liuo-
saine nuo darbo laike. Atsi
šaukite kasdiena nuo 10 ryte 
iki 5 vai. po pietų arba Utar-
uinko Seredos ir Ketvergo va-

Keikalingos moterys suvirs 16 
metų amžiaus del lengvaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro ant 
piet. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
RoMlaade: 19999 So. Mlolujmii Ave. 

TelefMM Pul lman 34* i r Pnllmaa 3199 
Chicago J: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vaka&e nuo 5:30 Ud 7:00 
Telefone* Yards 7*3. 

» • , • • > • « , . , » . , — S 

Dr. M. Stiipnicki 
3109 So. Morgan Street 

CUICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vsrds 5089 

Valandos: — 8 tki 11 U ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
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J, P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

OHIOAGO. 
H • m m m m mtn 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė navo gyve%imo vieta 1 
BriRhton I 'ark. 

*914 W. 43r«l Street^ 
Tel. McKiniey 268 

Ofisas: 1767 W. 4Hli SL. 
(47 ir Woed jrat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki . 
8:30 vakare Nedėliomls 0 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 140 
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Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

i 

Mes galime jus išmokyti Sio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power masi-
D ' l . 

MASTER SCH00L, 
J. F.'KasnJcka, Perdėtinls 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

• JOSEPH C. W0L0N 
_ietuvis Advokatas 

l t SO. LA SALLE STREBT 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2011 W. 22-nd Street 
Tei . R o c k w e l l « 9 9 9 

CHICAGO, ILL 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

W. WASHIICGTON 
Kambaris 609 

Tel. Centrai 6478 
Gyvenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 

69 

I 

STREET 

: * 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kerte 32 ro St.. Chicago, IIL 

M m 'm i l i . — - - T . _ . 

Continental Gan Co., Inc. 

541J \V. both Street 

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
žiuojantį karą iki 63-eiai gatvei 
(63rd & AŲ«tin) kar*į iki Central 
avenue; paeikite cln blokus į pietus> 

REIKALINGOS 
75 merginos 

del fabriko darbo * 
nuo štukio. 
$18 iki $21 

American Insulated Wire & 
Cable Co. 

954 W. 21st 8t. 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Oraborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
stšaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, Dl. 
Tel. Ganai 21 M. 

Rcsid. 933 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarkct 3544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Spocijalistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų y 

Ofisas: 3364 So.-Halsted St., Chicago 
Telefonas . Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—6 vak. Nedėllomis 10—12 d. 

' SPECIJAI.ISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo • \ 

iki 8 valandai vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
8 * » » » • • • » » » » • • • » » • » • • • • • » | | 
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VALPARAISO, IND. 

D E T R 0 I T , MICH. 

n 

L. Vyčių 79 kp. vakaras. 

Kaip praei tais metais, ta ip 
1919 Lietuvos Vyoiij 79 k p. 

buvo surengus šeimininį vaka
rėlį praleidimui senų ir sulau
kimui Naujij Metu gruodžio 31 
d., 1919 m., vakare, Šv. Ju rg io 
bažnytinėje svetainėje. 

Susirinkus gražiam būreliui 
jaunimo, pradėta žaisti viso
kios tautinės žaislės. 

Prieš 12 vai. vakaro vedė
jas , p. J . Karosas , susirinku
siu.- pakvietė prie stalo, kuris 
bu\o nukrautas valgiais ir pa-
puošias gėlėmis. Stahį taiį> 
gražiai parengė mergaitės-vy-
tės. 

Sausio 2 d., 5 vai. vakare 
buvo šaukiami susirinkimai 
Universiteto mokinių. Susirin-
kiniai buvo padalint i į skyr ius : 
Augštos Mokyklos ir Kolegi
jos. 

Kitokių priežasčių dėlei ne
teko man būti susirinkime. Bet 
vėliaus sužinojau, kad buvo 
Šaukiami del vienų atletų. 

Subatoje, sausio 3 d., vaka
ri1, prasidėjo "Bas.ket B a l i " 
žaismė.Publikos atsi lankė daug 
Buvo ir lietuvių, nes apsidai
rius susidurdavai su pažįstamu 
veidu. Atsilankiusieji buvo pil
ni entuzijazmo. Tarpa is griežė 
bonas, bet kuomet žaidėjai pra
dėjo " g ė m ę , " dar didesnis en-
tuzijazmas pakilo publikoje. 

Žaisti su valparaisieeiais* šį 
syki buvo atvažiavę iž Chica-
gos Armour Inst i tute mokiniai. 
Chieagieėiai pralaimėjo. Val-
pa ra is iečiai padarė 28 
" p o i n t , " o chicagieėiai gavo 
tik 20. Tai jau antrų sykį vai-
pa raisieėiai laimėjo f' gėme. ' ' 
Tat dabar Yalparaisas ^ali pa
sidžiaugti gabiais žaidėjais. 
Dolto ir universitetas, be abejo, 
pakils daug augšėiau, nes pir-
miaus eia tokių žaismių nebu-

karais, sausio 13, ir 14 ir 15 
Ant ras , da r svarbesnis, dar- į diena nuo o':30 iki 9 vai. va-

bas kevvaniečius laukia—tai ge
rai pr is irengti prie Lietuvos 
paskolos. Čia j au ne vieno i r ne 
dviejų asmenų darbas. J e i mes 
norim turėti pasekmes ir su
teikti Lietuvai paramų, tur ime 
stoti visi darban, keno tik dar 

kare, klauskite 

J . MOZERIS. 

. Wm. D. Murdock & Co. 
17 N. La Salle Str. Chicago. 

Room 410 

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
i i 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias' būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę, galėtų nusiųsti savienišiems netik del laiškų, bet it didesnę su-
m<į. p i n r g Ų v i e t o j e . 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus (.$1.25) gauna paliudijime, kurj nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžių pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkiiai yra šitokių kuinų: po 10, 15, 20. 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksina.). 
Parsiduoda po 25 centus už auksina. 

X 

Lietuvos Pašto ženklai parsidnos tik iki 31 d. Kovo, 1920 nu Mažiau 
kaip už vieną dulierį markių nesiuneiamer. 

Reikalaiukite vieliuiimse Tautos Fondo skyriuose arba pas eentro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
• 

456. Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

PAIEŠKO 
Kun. Stanislovas Istroanaa praneša 

savo broliui. Juozui, Amerikoje gyve
nančiam, kad mes vis dar sveiki tebe
same ir norime, kad apie save para
šytumei šiuo adresu: 

Jonava, Kauno apskričio. 
Klebonui S. IstmanuL 

Paieškau pusseserės, Paulinos Moc-
kaitės; norėčiau susirašinėti su ja ir 
kitomis giminėmis. MalonėkiCe atsi
liepti sekančiu adresu: „• 

Antanina Mockailė. 
U121 So. 18th St., Hpringfield, UI. 

PAIEŠKOJIMAS Iš LIETUVOS. 
Kun. Stanislovas Istmanas prane

ša savo broliui Juozui, Amerikoje 
gyvenančiam, kad mes visi dar svei
ki tebesame ir /orime kad apie sa-
vc parašytumei Šiuo antrašų: 

Klebonui Istnianui 
Jonava Kauno Apskr. 

Lithuania 

PARSIDUODA 
Ant pardavimo bučerne lietuviu ap-

gyventoj vietoj. Geras biznis parsi
duoda iš priežasties ligos. Atsišaukite: 

K u d z i k , 
1 8 5 8 W . K o r t h A v e . 

PARSIDUODA, 
bučerne ir groeeme liet. up-
gyveutoj vietoj. Priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišauki te: 

J. Naudžiūnas, 
4064 S. Artesian Ave. 

reraprgreMgčtttira 
Po Taltflul neužmiršk, kad gerlau-

•ias vaiata* tavo skilviui yra EA.TO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodame 
pa* visus aptlekorlus. 

IIHIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 

V Y R A I . 
Pasisavinkite sau geresni gy

venimą padarydami savo 
liuosa laika brangių! 

Mes turime suorganizavę 
lietuvių skyrių ir reikalaujame 
keletą intelegentiškų ištikimų 
vyrų dirbti su mumis, keletą 
valandų kiu*^.Uia iuL.. kuiety 
dienų kas savaite per visus me
tus. J u s galite atl ikti šį dar-
1)a labai lengvai be atsi trau
kimo nuo dabart inio jūsų už
siėmimo. Geras pelnas pui
kus pakilimas gyvenime. At
sišaukite nuo 10 vai . ryte iki 
1 po piet arba nuo 6 iki 9 
vai. vakare, klauskite 

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus Vedėjas. 

Room 847 F i r s t National 
Bank Bldg. 

68 W. Monroe Str. 

Chicago, IU. 

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

Kamp. 49 Court 
Rcs. 1229 W. 40 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

% Telefouu* 1'ullmaa 8B$\ 

i Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Mlchigan, Avenue 

VALANDOfi: 9 Ud 9 rakmn. 

DR. S. BtEŽIS 
Lietuvis Gydytojas i r 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos l.—& ir 7 iki 9 vakare. 
Rcsidensija: 

3114 VV. 42ad Si. 
Telefonas McKiniey 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

v — — — 

Su 

j ' 

.—s 
Ur.A.BURKE 

(Lietuvis) 
418 W. Market Str. 

PottsviUe, Penna. 
visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po piety 
Nuo f iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Pullman 69 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS x 
Ofisas i m u Mtnhigan Ava. 

Adynos 8:89 Iki 9 iSryto — 1 lkl 
t po pietų — C:89 lkl 8:80 vakarą, 
Nedėliomis nuo 10 lkl 11 iSryto 

} { • » » » » • • • » » » • • » »• • • • » • • • • • m jį 
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II F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 W. Ifonroe, Cor. Clark 

liooui 1207, Tęl. Oentral 820 
CHICAGO, IliLINOlS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Streat | 
Telefonas Yards 2390 

M- 7 © 4 2 T e l . D r o v e r 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pasai sutarimą. 

4712 KO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tob Gatve* 

A 
*—• = ? l 

DR. S, NAIKELIS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
ofisas ff Cyvenmio v > t i 

.1252 So. Hslstcd Str. 
Valandos: liuo 9 iki 11 ry te : nuo Z iki 
4 po pietų: nuo 7:>0 iki 9:$Q vaivore 

TelrfosiM. Venk 8944 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL .4:80 iki 7 'v. vak. 

Ttltrfouss l>r»»er ".Ol^ 



DRAUGAS Antradienis, gausis 13 1020 

>:* 
» CHICAGOJE. PRANEŠIMAS. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. | LUTHARDT PASITRAUKĖ 
IŠ POLICIJOS TARNY-

Antradienis, sausis 13 d., 
Šv. Potitas, kank. 

Trečiadienis, sausis 14 d., 
Sv. Feliksas Hilaras. 

"L 

"DARBININKAMS" PAR
DAVĖ DEGTINĖS. 

BOS. 

Buvo priverstas ta padaryti. 

Buvusiai! Sam Swanlan ša
linimu, 9lH)1 Mackinavv a ve., 
nnj\ vakarą in<\įo du apeisuo-
dinusiu darbininku su bloši-
ftftn, kokiomis nešamas už
kandis einant darban. 

Gražiai prašneko Į saliuni-
ninką, pavadindami! ji tinka
muoju vardu. Paprašė " i š -
simesti" po vieną stikliuką. 

Saliunininkas davė. Paskui hardt laivo susjH»nduotas, bet 

7š policijos tamybo s po 25 
m;'t u pagaliaus pasitrankė 
AVilIiam H. Lutlia'rdt, kituomet 
svarbu? asmuo policijoje. 

Jis 1-4 metu ištarnavo kai
po vyriausias klerkas dolekti-
vu biure. Paskui buvo polici
jos viršininko llealy sekreto
rius. Kiek paskiau buvo pas
kirtas antruoju viršininko pa
dėjėju hr pabaigoje vėl de
rėki ivu "biuro klerku. 

Kuomet prie! viršininką 
llealy buvo vedama byla, Lut-

Draugo" Bendrovės šėri-
ninkų susirinkimas bus utar-
ninke, Sausio 20 o!., 1920 m. 
Šv. Kryžiaus par. svetainėje. 
W. 46th ir So. Wood St., 
7:00 vakare. Chicago, III. 

"Draugo" Valdyba. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

Iš BRIDGEPORTO. 

vienas iš darbininku papra
šė, ar nebūti) galima vienos 
kitos "burne lės" buteliuk y j 
parsinešti namo. 

Saliunininkas sutiko. Ati
darė jis niekam nežinomas 
duris rųsin. Tnėjo. Tue-tuo-
jaus paskui ji inėjo ir abudu 
darbininku. 

Tenai viskas paaiškėjo. Pa
sirodė, kad darbininku yra 
detektivu, persitaisusiu i se
nus drabužius. . • 

Atrado jiedu toj paslėptinėj 
10 bačkelių degtinės ir katilą, 
kuriam buvo daroma degtinė, 
maišant vandeni su alkoholiu. 

Saliunininkas paimtas poli
cijos nuovadom gi svaigalai 
konfiskuoti. 

paskui ir vėl pašauktas tar
nybon. 

Kuomet dabartinis policijos 
viršininkas užėmė vietą, Lut-
! ardt buvo viršininko ofise 
sekretorių. Kiek palaukus pa
kilo nesmagumu, nes policijom 
mštuose neaiškumu, apsireiš
kė. 

Tame buvo intartas sekre
torius ir jis buvo pasiųstas 
atostogosna. Sugryžus jis bu
vo priimtas detektivii biuram 

iŠ ten dabar rezignavo. 
Xeturi vargo. (Jaus pensiją. 

.GAL BUS SUMAŽINTAS 
SKAITLIUS POLICI 

JOS. 

VIETOJE ARGUMENTO 
REVOLVERIS. 

Gal gatvės naktimis bus tam
sios. 

Tie visi miesto viršininkui, 
katrie turi sąryšį su miesto 
išlaidomis šiems metams, tvir
tina, kad, turbūt, prisieis nuo 
tarnybos pal"mosuoti dalį po-
licmoniu ir gaisrininku dcl 
pinigų trukumo. 

Pagaliaus gal prisieis nak
timis palikti tamsias visas 
tas gatves, katros šiandie ap-

Automobilių stotyje po 
nu m. 2^X) AVest Divisien gat. 
nušautas tos stoties savinin
kas Edward Sommerfield. 

Jį nušovė AVeinberg, kitos 
stoties savininkas, palriius 
ginčams! \Veinberg, net urėdu-
iuas tinkamo argumento, pa
vartojo revolverį. 

\Veinberc suimtas. 

šviečiamos gazu ir gazoliną. 

KRIZDAMAS SUSIŽEIDĖ 
IR MIRĖ. 

Stanley Negoski, 18 metų, 
845 No. Lincoln gat., per 
Naujus Metus Ifumboldt parke 
čiužinėjo ant ledo ir krito 
augšteninkas. 

Po to jis smarkiai susirgo. 
Bet tėvams nesakė apie tą 
atsitikimą parke. 

Buvo nuvežtas Sv. Elzbie
tos ligoninėn. Tenai jis mirė. 

Tėvai ir gydytojai nuo mi
rusio draugų patyrė apie jo 
kritimą ant ledo. 

DAUG LĖKTUVŲ PARDUO 
DAMA. 

PATARIA KUOVEIKIAUS 
RATIFIKUOTI SU

TARTĮ. 

Chicagoje buvo lėktuvų pa
roda. Parodos metu parduota 
1,700 visokios rųšies lėktuvų. 
Viena žibalo kompanija išf 
Oklahoma pirko net 447 lėk
tuvus, kurie bus vartojami 
žibalo laukuose. 

Lincoln, Neb., sausio 13. — 
VVilliam J . Bryan, kuris sus
kaldė demokratų partiją tai
kos sutarties klausime, pasi 

Detektivai ieškodami pik-. priešindamas prezidento Wil-
tadafių mėgino ineiti bilijar-4sono nuomonei, muša telegra-
dinėn salėn, 868 Milton-ave. imas savo šalininkams senato-

Bet detektivai buvo užsiun- riams patardamas kuoveikiaus 
dinti šunim, kuris atsistojo ratifikuoti taikos sutartį, 
tarpduryj ir neleido ineiti vi-

un. 

PIRMIAU TURĖJO NU
ŠAUTI ŠUNĮ. 

PABRANGO GATVIŲ IŠ
TAISYMAS. 

<latviu grendimo taryba pa? 
skelbė, jog namu savininkams 
šįmet brangiau atsieis moki fl 

ištaisymą ligi n už gatvių 
nuoš. 

Nes pabrango medžiaga ir 
darbininkai. 

TUŠČIOS PASKALOS APIE 
VOKIETIJA. 

Amsterdam, sausio 12.—Bij-
vo pasklydusių žinių, jog Ber
lyne revoliucionieriai sugrio
vę vokiečių vyriausybę. 

Dabar iš Berlyno pranešama, 
jog tas yra netiesa. 

TURĖS PASIUNTINYSTE 
SUOMIJOJE. 

Washington, sausio 12.—Suv. 
Valstijų vyriausybė steigia sa
vo pasiuntinystę Suomijoje. 
Valstybės departamentas rei
kalauja kongreso tam tikslui 
paskirti pinigų. 

Sako. tas turėtų but atlikta 
ligi sausio 16. Nes tą dieną 

Keturiolika šūvių paleista į Paryžiuje pirmui kartu susi-
šunį ir patiesta. renka tautų sąjungos atsto-

Po to detektivai suareštavo j vai. Reikia, kad ir S. Valsti-
visus viduj atrastus. įjos turėtų ten atstovą. 

Kad jau niekas iš inusų inte
ligentų, (o kai-knrio juos vadi
name! ir " te l igentais") , kurių 
ėiouai yra devynios galybės, 
neparašo apie įvykusį mokyk
loj vaikučių vakarėlį, gruodžio 
28 d., t y. nedėldienio vakare, 
po Kalėdų, tai aš, būdamas 
nors prasčiokėlis, bandau pa
braukti keletą žodžių ir pasi
dalinti mintimis to įvykusio 
vakarėlio. 

Daug čia įvyksta vakarų ir 
kitokių iškilmingų ir triukšmin
gų dalykų, ant kurių tankiai 
pasitaiko Imti, bet iš tų visų 
uuotikių niekados tiek džiaug-
smo^r prakilnios dvasios žmo
gus ueišsineši, kaip iš vaikučių 
surengtu vakarėliu. Nežinau 
delko, bet taip yra. Turbūt dėl
to, kad jų nekaltos sielos daug 
jautriau ir daug gyviau išlieja 
ir atiduoda tą, ką jie daro i r 
sako ir, turbūt, dėlto, kad tie 
žodžiai ir darbai paeina iš ne
suteptų širdžių, ir, turbūt, dėl
to, kad jie mums suteikia vil
ties kaip tautos, taip tikėjimo 
žvilgsniais; ir, turbūt, dėlto, 
knd jie yra mūsų. 

Viso programų to vakarėlio 
negaliu atminti, nes jo po ran
ka neturiu, todėl perbėgsiu jį 
sparčiais žingsniais. 

Visų pirmiausia, rodosi, vai
kučių ir mergaičių cboras su
dainavo dvi daineli. Po to ma
žu mergaičių būrelis išpildė la-
1 ai, labai gražų drilių; po dri-
liaus prasidėjo perstatymas. 

Perstatymas pats savyje ne
ilgai truko, pet buvo toks jaus
li ii ugas, kad dauguma žmonių 
verkė bežiūrėdami j , tuos įna
šus aktorius. 

Aktoriai savo roles atliko 
gerai, o kai-kurie net ir per
daug gerai pagal savo amžiaus. 
O tą vaikučių išlavinimą di
džiausia padėka ir garbė pri
klauso seserims mokytojoms. 
Seservs mokytojos vra Naza-
rietės. 

Perstatymas "Penkių metų 
kankinė/ ' paimtas iš pirmųjų 
amžių krikščionijos. Jisai per-
stato kU'k pirmieji krikščionys 
turėjo nukentėti už išpažinimą 
Kristaus, ir kiek jie turėjo 
drąsos bei tvirtybės. 

Šis perstatymas parodo vie
no. Rymiečio pasielgimą su sa
vo moterim ir mažąja jojo duk
rele. Kada jisai sužinojo, kad 
juodvi yraTu-ikščionės, tai tuo-
jaus iš piktumo paveda jas 
Oaesero teismui, kuris juodvi 
pasmerkia miriop. Nors ir nu
teistos mirtim jiedvi neišsiža
da Kristaus ir Jojo mokslo. 

Teismo vietoje, po ištarmės, 
taria viena savov vyrui, o kita 
savo tėvui " sud iev" ir pasako 
jam, kad melsis už jį, nors ji
sai jas išdavė. 

Kūdikio žodžiai matyti su
griaudino šiek tiek tėvo širdį, 
nes paskui jisai pats prašo, 
kad teisdavys pakeistų mirties 
ištarmę ištrėmimu. 

Teisėjas išpildo jo prašymą 
ir juodvi tampa išvežtos ant 
«iežinomos salos. Ten begyve
nant juodviem mergaitė su
serga ir miršta. Mirdama ji 

- trokšta pamatyti tėvą ir už jį 

karstai meldžiasi. Neužilgo pa
sirodo ir tėvas, bet mergaitė 
miršta. Buvusi mergaitės auk
lė pradeda tėvui išmetinėti. 
Tėvas susigriandena ir įtiki 
į Kristų ir į Jojo mokslą. \ 

Perstatyme randasi ir dau
giau gražių ir pamokinančiu 
nuoti^iu, bet jų visu čįonais ne
gali surašyti. 

Perstatymo pertraukose trys 
mergaitės pasakė eilių. Eilės 
buvo pritaikytos tam laikui ir 
labai gražiai pasakytos. Kos
tiumai perstatymui ir-gi buvo 
atsakanti; jau gražesnių arba 
atsakantesnių sunku butų gau
ti. 

Po perstatymo bernaičiai iš
pildė gimnastikos drilių, kuris 
i rg i gražiai išėjo. Po driliaus 
mažųjų ('boras sudainavo Lie
tuva, tėvynė nmsų ir.tuomi va
karėlis užsibaigė. 

Žmonių buvo daug ir visi 

: : PRANEŠIMAS : : 
"Draugo" Kalendorius jau išsibaigė 

Tuojaus darysime antrą laidą. Nesitikėjome, kad taip daug išeis. 
Prašome "Draugo" prieteliu ir rėmėju turėti kantrybės, o greitu laiku Jus už

sakymus išpildysime. 

SL: EE 3= 
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gražiai'užsilaikė. 
Prasčiokėlis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Almnnai darbuojasi. 

,\lumnų 1 k]), laikė susirinki
mą Davis S<|iiare Parko svet. 
Narių susirinko daug. Siu su
si rinkiman pažaisti buvo už
kviesta ir aštunta kuopa. 

Pirmiausia syarstyta ren
giamojo vakaro reikalai. Ko
misija pranešė, kad svetainė 
jau paimta. Kokį veikalą 
alumnai statys scenoje, bus vė
liau pranešta. 

Alumnai išleis taip-gi nuosa
vą laikraštį. Laikraščio vardas 
bus: "Sv . Kryžiaus mokyklos 
žinios." Tas parodo, kad aliun-
naį nesnaudžia, t Vieną gražų 
oarbą atlikę, imasi kito. 

Teko girdėti, kad beveik vi
sose kolonijose yra susiorgani
zavę alumnai, bet jų veikimo 
negirdėti. Atbuskite! Jauni 
esate, tat veikite. Kaip pasen
site, tada turėsite laifco ilsėties. 

Tat-gį, jaunime, į darbą! 
Imkite pavyzdį iš Šv. Kryžiaus 
parap. alunmų. Veikiantį jau
nimą tautai i r Bažnyčiai lau
kia graži ateitis. 

Alumnietė. 

KAREIVIŲ ATYDAI. 

LavinimoK formacijos 3-čios 
kuopos Susivienijimo Ameri
kos Lietuvių Kareivių bus Šv. 
Jurgio parap. svet., utarninke, 
sausio Itf d., 1920 m., 7:30 vai. 
vakare. Taip-gi bus aptarta 
apie rengiamą Susivienijimo 
balių, kuris įvyks vasario 14 d., 
Ttb Regiment svetainėje. 

Valdyba. 

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

KAPITALAS 
$200,000 

PERVIRŠIS 
$25,000 

Už Pinigus Padėtus iki 15d, Sausio 
Mokame Nuošimtį Nuo lmos- Sausio 

Dabar yra laikas perkelti savo pinigus i Parankų Saugų ir Stiprų Lietuvių 
1 Valstijinj Banką 

Banko Turtas Virš $1,900.000.00 
/ STIPJU'MAS IR SAUGTMAS. Tnivorsal State Bankas yra teip stiprus ir saugus kaip ir kiek

vienas didžiausias bankas vidurmiestyj, nes* yra po aštriausia valstijinės valdžios užžiura ir po 
nuolatine priežiūra ištikimų direktorių ir pasekmingų ir patyrusių banko valdininkų, turinčių 
platų ir ilgmetinj patyrimą bankinūose reikaluose, l 'niversal State Banke žmonių sudėti pini
gai yra pilnai apsaugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryną kapitalą, perviršį ir ne
padalintą pelną siekiantį daugiaus kaip $2:51,000.00, o su virš 100 šėrininkų savo tu r tu duoda 
depozitoriams dar didesni užtikrinimą — žodžiu sakant yra tai žmonių finansinė tvirtovė. 

ATSIĖMIMAS PINIGŲ. I'niversal State Bankas savo depozitoriams išmoka pinigus an t -
Kiekvieno pareikalavimo, nes banko fondai yra skolinami tik ant trump-laikinių pirmos kliasos 
gvaraneijų (securitieš), kurias galima apversti j pinigus kiekvienoj valandoj. 

NUOŠIMTIS, l 'niversal State Bankas moka ant padėtų pinigų 3-čią nuošimtį, kurį išmoka 
arba įrašo į knygutę du syk į metus. Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

PAItANKI'MAS VIETOS, l 'niversal State Bankas randas i ' labai parankioj ir prieinamoj 
vietoj. Privažiuoti galima iš visų dalių miesto į labai trumpą laiką. Halsted gatvekariai sustoja 
tiesiog prie banko durų. 

I'ARA.VKl MAS VALANDŲ, l 'niversal State Banko Valandos yra labai parankios netik 
biznieriam bet ir darbininkam. Bankas yra a tda ra s kasdien nuo Stos vai. ryte iki 5 po pietų, 
o l ' ta rninkais ir Subatomis per visą dieną iki 8:30 vai. vakare, duodant progą darbininkams 
atlikti asmeniškus bankinius reikalus be ats i t raukimo nuo darbo ir be jokio nuostolio. 

SI SI KALBĖJIMAS, l 'niversal State Banke kiekvienas gali susikalbėti savo prigimtoj kalboj 
ir atlikti asmeniškus bankinius reikalus be kitų tarpininkystės. 

BANKINĖS SKRYNELĖS, l 'niversal State Bankas randavoja bankines skryneles po $3.00 
metams susidėjimui Liberty Bond'sų, Dokumentų ir įvairių brangenybių, šios skrynelės yra 
apsaugotos nuo ugnies ir vagių moderniškiausiais įtaisymais. Užprašome atsilankyti ir apžiū
rėti, o t ikriname jog busite pilnai užganėdinti saugumu ir stiprumu. 

t INVKSTMENTA1. Jeigu Tamista norėtum išduoti savo pinigus ant didesnio nuošimčio negu 
bankose yra mokama, tai mes tamistai noriai suteiksime patarimą kaip tą padaryti ir kokias 
gvarancijas (securitieš) pirkti. Meldžiame atsi-lankyti Ir pakalbėti. 

INSURANUK SKYRIUS, l 'niversal State Banką* turi Insurance skyrių, kur iame apdrau
džia namus ir naminius rakandus nuo ugnies geriausiose ir stipriausiose draugijose (kompanijo-
rv). Jeigu Tamistų ins-urance baigiasi, tai atnauj inki te šiame banke, o busite visame užganėdinti. 

PATĄ RIMAS, l 'niversal State Banko valdyba visados noriai suteikia kiekvienam sąžinišką 
patarimą įvairiuose finansiškuose reikaluose, užtaigi atsitikus progai galite drąsiai kreiptis į šią 
instituciją. 

VALDYBA: 

JOS. J . ELIAS, PRES1DKNT • WM. M. ANTONISEN, VICE-PftES. 
JONAS I. BAGDŽIUNAS, VTCE-PRES. IR K A P E R I U S 

UN1VERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted St., Chicago. 

y. 

< 

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St., 
Chicago, 111. 

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ct., Cicero, 111. 

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster ave., j 
Detroit, Mich. 

ERNEST WEINER 
DRY 000D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
M M duodame dviguba* otampu 

Ketveriais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, Talkams dra&u-
žiai. ilebea ir jakutea. 
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Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIŲSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5 .00 

t. y. 20 auksinių už kiekvfeną dolierį. 
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaran tuoj amas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai Čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teistngiausis. Nieks 
pinigy negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigar butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 

79c 
120 Tremont St., Boston, Mass. 

PLUNKSNOS. 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ". 
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