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ANTROJI LAIDA

GALIMA TALKININKU 
KARE SU RUSIJA

GEN. BLISS SAKO. REIKIA 
PAGELBOS LENKIJAI.

Nes ją gali užpulti ir nugalėti 
bolševikai.

BAISENYBĖS NUPASAKO
JAMOS APIE MEK

SIKĄ. MIRTIES BAUSMĘ?

bolševikai grūmoja fabaltijai
• • •

9

Lenkijai ir Indijai

Washington, sausio 1&—Vy
riausybės atstovai ėmė rapin- 
tie* 1x*nkiios likimu.-

Kaivs M-krvluruin Bukvr Kou- 
greso būdų ir priemonių komi
tetui fMsiųlė pavesti Išakijai 
Suv. Valstijų kari* medžiagos

Stebisi visi, kas po Carransos 
akių veikiama.

Am“uTs‘ PABALTIJOS VIEŠPATIJy
■ ■ ■ r — ■

Bolševikai šiandie Įgija 
galybę.

ATSTOVAI GELSING 
FORSE.

Londonas, sausio 16. — Vos 
tik pinu kelių dienų padaryta 
taika mi Vokietija, gi šiandie 
talkininkams, yjmč Anglijai, 
grameja nauju karė.

dinndie čia nėra jau jokia 
jmslaplis. kad Rusijos boiševi- 
kai žmlu užpulti 1 mliją ir kitas 
Anglijos ]Misesij:iK Azijoje.

Anglijos mihtarimai viršinin
kai ir keli žymesnieji kabineto 
nariai pakrėsti kuoveikiau* 
keliauti -Paryžiun. Tenai su 

' premjeru Georgo Lloyd bus ap
tartu svarbus mil i turiniu i klau- 

-Afayl. „• -

Bolševikai apvaldo visą

Gelsingforsas. sausio U (-su
vėlinta ).—Čia konferencijon 
atkeliavo atstovai Estonijos. 
Ijityjjo*. Lietuvoj ir IjtmkijoR.

Konferencijos tikslas—vi
soms paminėtoms viešpatijoms 
bendrai susijungti prieš Rusi
jos lwilšovikns ir Vokietiją.

BIJOMASI REVOLIUCIJOS 
AUSTRIJOJE

Komunistu agentai visur 
darbuojasi.

Londonas, ramdo 16.—Diplo- 
mutinėse depešoM* iš Austrijos

Čia pusofirijaliai paskelbta, 
jog bolševikai apvaldo visą 
Kurijų ir imn brinuties Arijon. 
Kuomet jiems pavyta (uiiniti 

-<Mes.«ą ir apvaldyti Juodąsias 
jure*, {taškui ineiti Knuknzitn. 
tuomet jie įsigys dauginu kaip 
reikia maisto, karės medžifgos 
ir rinko.

Iš ten jie visu minrkmmi 
.-patrauk* į 1'žknspijo* provin

cijas. kur šiandie jie jau turi 
uždėję savo letenų.

ftiti»- visi svarbų* klausimai 
bu* aptariami konferencijoje 
Paryžiuje.

Galimas kitas žygis.

' išreiškiama baimė, knd -iMui

pervirš}.
Pašinu, gen. Blira tam pa

čiam komitetui pranešė, jog 
Europoje abelnoji karė ir vėl 
atsinaujins, kuomet ls-nkijn 
neatsilaikys pri** prumutoinn 
talševikų užpuolimą.

Gen. Bliss buvo taikos kon
ferencijos narys. Gi taikos 
konferencija leido lenkams ry
tuose daryti, kas tik jiems pa
tinku.

Ainndie lenkai ne tik yra gi
lia: įsibrievę ; Pabalį i ja- šalis. 
>M“t pačion Rusijon.

Pats gen. Bliss pripažįsta, 
jog lenkai tenai vietomis už 
savo tariamų ratažiii pasivarę 
js‘r 225 mylias. Tai padarę, 
knd ginti savo šalį nuo bolše
vikų.

Dabar pasirodo, jug lenkams 
tasai žygis gali brangiai atsi
eiti. Nes bolševikai gali savo 
spėkas atkreipti prieš ienku® 
ir šituo* siitruškiutL

Ve kodėl imta rupinties la*n-

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ROSTOVĄ.

prieštalševikini diviziji—ket- • 
virtąją ir penktąją. Nelaisvėn , 
IKipuolę- ir ketvirtosios <ltvizi. s 
■* ~ *
- >

Tolintis iš Maskvos pniw*ša- 
mn. tar hntševilcnT *.*A<n*

**’,stu Aikopol ir AivIllUJMlI pieli- ;

Londonas, sausio 16. — Iš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešama, jog bolševikai |«>- 
naikiny mirtie.- luiusmę visiem* 
nebulhviikaiiis ii*oj llurijiij.

Taippat paėmę 10,000 Deniki- jos vados, 
no kareivių.San Antonio, Tex.. sausio 

j veda tardymus Meksikos n*i- 
• kale. Nauji liudininkai ris 
naujų žinių ij taisonybių pn- 
dnoda Mmatorinma, Pasakoja
ma vientik apie taisius toj 
šalyj žiaurmnns, žmogžudys
te*, iirtikiiiiiiių Ituoravvbių.

Užvakar prieš subkomitetą 
liudys trys amerikonai: T. M. 
McBee. galvijų augintoja* sa
le Meksikos rnliežiuus; James 
J. Britt, ndvokatas iš Tampi- į 
co; iy George E. Blalock. ki- 
tuomet didelė* amerikoniškos 
fanncrių kolonijos Meksikoje 

i gal va.
IŠ jų liudijimų paaiškėjo, jog 

Meksikoje amerikonų gyvas
tys ir nuosavybės neapdraus
tos. Su amerikonais meksiko- 
luii ton apsieina taip, kaip 

tjienj* patinkamu.

Britto liudijimas.

Britt. kuri* (ūmavo i’nui-i 
I elizijoje kūrė* jnetu prie tankų, 
' (kubiliniui karės automobi
lini ) ir kuris nedirba jokioj ži- 
halo kompanijoj, sakė, jog 
amerikonų gv-vyta buvo dau
giau vertinama Argonne miš-; 
kuoraj kuIp'Tcad šiandie Mok- 
aikdje.

Britt j Suv. Valstijas sugry- 
žo vos pirm ponis dienų. Jis 
padėjo globot* lavonus ameri
konų Roney ir Boles, kuriuos 
nužudė meksikonai žibalo lau
kuose, netoli Tampieo, gruo
džio 30.

Britt tvirtina, jog abudu 
turėjo nužudyti Carranzo* ka 
reiviai. Nes išimto* iš lavonų 
kulipkos yni tokios pat, ko
kios vartojamos Carranzos ka
reivių.

Yra ir kitokių prirodymų, 
tad ta baisų darbą atliko Car- 
ranzos kareiviai.

Kitų lindijimai.

Kiti liudininkai liudijo apie 
kitus Meksikoje nužudytus o- 
merikonu*. Kaikurie, sakė, nu
žudyti tik todol. knd jie 
amerikonai, kad jie yrn S.

Kai-kurių išpasalų nužudy
tų amerikonų lavonai atrasti j 
labui sumankyti ir subjaurio- 
ti. Liudininkai sakė, jog Car-' 
rnuzos valdžia už tuos žudy
mus amerikonų visuomet kai-! 
tina revoliucijonierius ir plė
šikus. Bet didžiumoje ntsiti- 

; kimų gidvažudytamis užsiim-

NORIMA PABRANGINTI 
LAIKRAŠČIŲ SIUNTI

NĖJIMĄ PASTA.

Busią apsunkinti svetimų- kal
bų laikraščiai.

Ltiudouaa, sausio Iii. — V
•Maskvos <|epi*šoje pnub-suma. ni*.j Rusijoj.
jog bolševikai jaiėmę miestą ____
Rostovą ties Donu. NAUJAS KARALIUS PA-

Washington, sausio 16. — 
Simntnrius King, demokratas, 
iš Utali valstijos indavė bi
lių laikraščių siuntinėjimo 
klausime. Bilitis pavėsius se
nato partiniam komitetui.

Sulig biliaus, nnglišk* lai
kraščiai ponenovei turėtų jauri- 
likti natiojr pašliju klesėji*. gi 
visi svetimų kalbų Inikrnšėiai 
turėtų |s'n*iti tns’iojon k|e*ėn.

Bet trečiojoj k lesė j už siun
timą laikraščių turėtų but 
mokama S cmtni svarai.

AR LEIS VOKIEČIAMS PA
TVARKYTI BOLŠEVI- 

KUS?,

Su tuo nesutinka vokiečių 
spauda.

l’aiinta nelaisvėn Jtl.lMM) ka
reivių. Paimta 32 armotos, 9 
tanko* ir didelė kiekybė karės 
medžingos.

Pranešime sakoma;
“ Mūšiai Rostovo gatvėse 

prasidėjo ryte sausio 9 iy tęsė
si ištisią dieną. 
priešininkas išvytas iš miestai 
ir atblokštas nnt Bntaisk. Gir
ia ir Aksaislini.

*• Priešininkas sunaikino nut- 
žesniuosius tiltus skersai Do
no. Bet jialikta nepalytėta* i 
didžiulis geležinkelio tiltas.

“Tuojau* lio*to\»* -įsteigta* 
revoliucijinis komitetas.“

VIRTO BOLŠEVIKU.
_______ --gas-

Dabar jis grūmoja Indijai. •
—

Geneva. -nurio 16. —-Buvęs.
• •• | a **A* 11Tm'ujns kari* ministeria Kn- 

|ver Pasta, kurs, knip žinoma. 
j‘„n,.^'^o.jn’4l>|buvo išrinkta^ Kurdistano ka- i

raliuni. Įiakėlė Indsevikinę re 
voliuciją Turkestane, Aimuus 
tane ir Bnhičistane. ano! tele
gramos iš Baku.

Enver, sakoma, turį“ daugy Ij

BOLŠEVIKAMS TEKĘ DVI I
DIVIZIJI.

pasi-kėjų. Jis visę savo velki- 
nui atkreipia prieš Ai 
valdovevimą jiietvnkariąįtj 
Azijoj, ypač Indijoj.

Sakoma, jog rurų bolševitai 
Knvern nprnpinę didelėiritK pi
nigų sumomis.

Tai piram kartu pa“it«MmLondonas, sausio 16.—Bolše-
vikai skelbia. jog Turkestano tokia žinia, knd knmllns pa
fronte jie ]Miėmę nelaisvėn dvi virstų bolševiku. i

. . 1

__ ■ J
žinovai tvirtina, kad kuomet I 

talševikai npsidiriis su savai- 
siuis priešininkais, tuomet, ta 
atajonės, atsisuks jie ir prieš 
lenkus.

Taip įvykus. EurojKije atsi
naujintų karė.

Dar yni daug ir kitų 
žasčių. koilel talkininkai 
gelbėti Lenkijai.

Londonas, sausio 16. — V’o- 
; kiečių laikraščiai iš ka«žink!tr 
gavo žinių, buk talkininkai tu
rį sumanymų pavesti Vokieti- 

i jai pagydyti Rusiją nuo bol- 
šįvikizmo ir |Mistatvti t^ šalį 
ant kojų.

Tokiam suiminynmi laikrnš- 
jėiai priešinusi. Sako, rasi. Vo
kietija ir lųisimtų šį-tą veik
ti. Bet jurmiau turėtų gauti 
gva rimti jų nuo talkininkų, i- 
«utnt vokiečių žygiai nelietų 
atlikti veltui.

traukimą, sakoma. tik vieni 
priešininkų prasimanymai.

Sulaikyti ir ties upe Don.

Anglų niilitnrinė misija to-

BOLŠEVIKAI ATMUŠTI 
ODESBOS FRONTE.

gali pakilti revoliucija. Po pa 
storojo komunistų nepavykimo 
Berlyne, jų agentai darbuosis 
sukelti suirutes Austrijoje, kur 
Jbnohėft kenčia baisiausią var
gų ir tadą.

Pačioje Austrijos sostinėje 
yru tinkama ' dina radikalų 
veikimui. Nėra sunku sukur
styti minias prieš gyvuojančią 
tvarkų.

Kruvinos demonstracijos 
Berlyne (Miliųdija, jog rndikn- 
Ini . iM'Htsi-ako mm veikimo 
priėš vyriausybę. Jiems vis- 
vi<*n norisi įvesti sovietus ir su- 
sisėbrauti mi rusais bolševi
kais.

Ir nors jiems dalmr nepavy
ko savo tikslas atsiekti, jie 
mėgins dažnai kurstyti minias. 
Praeis daug metų, kol išnyks 

!radikalizmas. Ir jin gaus galą 
’ . . • J * ••••

prie- 
turi

Sulaikyti jie ir ties Donu.

Londonas, snusio 16.—Angli- linu* praneša, jog gen. Deniki- 
jus inilitnrinė misija pri** gen no armija sulaikiusi iMilsevikų 
Denikino ...................... . j* J
neša, jug Kaukazo armija už- 
nprs Akrai |h» žiauraus mušiu mėgini; persimesti per upę. B**l 
atmušusi net ]>onkius liolš*,vi- buvę nthlnkšti. 
kų ataka*.

Lygini gauta žinių, jog su- 
stalalytn- bolševikų žygiavi
mas ant Odessos.

Bv to, gauta žinių, jog gen.
Denikinas nq>asit raukęs iš 
vyriausiojo vado vietos. Viso
kie pranešimai apie jo pasi

Jota te ri nudarė pm- briovimąri ir ties upe Don.
Bolševikai keliose vietos**

Dllie III i.

Tik mažam burini Isilševikų 
raitarijos. sakoma. pavyko per
eiti u|»ę. Bet raitarija atrado 
Irtildiiirusius kelius ir lunkus.

Uiisvnnorių armija stiprini 
laikosi prieš talševikus linijų- 
j»« nuo Nikopolio ligi Melitupo. 
lio. šiauriuose nuo Kriino.

ti prieš bolševikus.

I

syta. kad šita ununžintu Uk-1

r

CLEMENCEAU SUTIKO 
BUT KANDIDATU J 

PREZIDENTUS.

AMERIKOS UKRAINŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Ryga, suarto 16.—Gen. Yu- 
deuiė au savo neskaitlingu ar
mija. turimi, persikels Mur- 
man-ko frontai! ir ton smu- 
juug- au generolu Muller.

riuomenės. Ne^ jei hutu buvta 
ten kariuomenė, tuomet mintai 
neimtų turėjusios drąsos pul- 

, tieji prieš rumus ir Imtų ne
klnusta kurstytojų. 

Bolševikai išvadinami bailiau.
YUDENIČ MURMANSKO

FRONTE9

encralia darbininkų

Tuo tikslu H* naakelhė• ■
manifestą.

PRAŠALINA KNYGAS AI’IE 
SVAIGALUS.

VOKIETIJOS BOLŠEVIKAI i 
NORI UŽGROBTI 

INDUSTRIJĄ.

nA v ARIJA KARĖJ wE- 
TEKUSI 655,000 ŽMO- 

NIŲ.

Springfitld, Mass.,

Paryiitu, sausio 16.—Prem 
,tms Clmnenrcnn po Ilgo tylė
jimo pagalinus |»a>įsakė,’ jog 
ji* sutinka but knnditatu į 
Prancūzijos prezidentas.

jtrybė, knip jam tani ryta ki-i pasibaigė gausiu kraujo prnlie- 
turanet buvo išsisėmus matant .jimu.

Washington. aauaio 15.—Vo
kietija pradėjo ištrukti savo Carranza 
kariuomenę iž Schlcsvigo. Te -žmonis. Nes netik kad jisJ

ar ta provincija nori prigulėti Ižudyti amerikonus ir kitų vie. 
nri* Vokietijos, ar Danijos šnatiiu nilirčin* tat dar n*t<

Apgalvojamos priemonės kovo

Bet tai ne viskas.
Be- Indijos bolševikai gali 

visu smarkumu uUisnkti į va
karus ir sutraškinti Pabaltijį), 
tankiją ir varyti#* tolinu*.

Kadangi paskni bolševikus d ik tuomet, kuomet darbininkų 
' vicitr atoku torom*, amarchit* ir! utinio* susinras.

—■oieMfiatan ongyąr - X" * ■ - v ■
tartas, tad galima nnmanytij 
tas tuomet butų su Eunųm, jei. 
hnlrarikai laimėtų vntaruo«e. i

Spauda pasidalinusi

Bolševikų veikimo k lauš i- 
iiiiiu-(1 Anglijos s-’pudu pasidn- 
liuu.-i į dvi dalis.

yirui laikraščiai Miutikiai 
kritikuoja premjerą. Jam ant , 
met am n kaltė, kad šiandie Kol-] 
č-ttkus ir lĄnikinus paliko tai 

' irikiamų ~}/kų.
Tie laikraščiai prikaišioja 

premjerui, jog Beninu jis st»" 
bolševikai* žaidęs, rėmęs jų pn- 
icvtatimų konferencijon Prin- 

. ki|M* saloj*' iy tinkamai nepa- 
gelbėjęs ptibšbolševikiniam*

Kita dali* laikraščių kaltinn 
premjerą, kode’ jis atsisakąs 

I tarties su bolševikais, kuomi t 
į tir siųlą taiką.

Įkūrę propagnedos mokyklas.

i; įknrę

New York, sausio 16.—Ame
rikai Ukrainai vakar čia atida-j 
yė naci jonulį savo suvažiavimą. 
Dalyvauja apie tūkstantis įvai
rių organizacijų ir draugijų 
atstovų.

.Suvažiavimas sušauktas uk- 
rainų nacijonalio komiteto 
vardu.

Svarbiausia* Mivožiarimu 
tikslas MiiUryti stiprią orga
nizaciją šelpti nukentėjusius 

!«lel karė* t’krainoje, kur šian- 
Įdie. anot pranešimų, daugelis 
i žmonių miršta min šiltinės epi- 
Į įlomi jos.

Tolinus: išgalvoti priemone* 1^*/ Carraiįiįą šalininkai, 
ijmsekiiiinginu apginti Vkrainą i
Inuo bolsevikizino. įsteigti ėia' Vargds su Meksika 
ukvainų kailaije dienrušt]; pru-p^ praėjusio* kelerius me- 
vesti koiiHTcijiniuM «mlikius -tus Meksikoje nužudyta keli 
tnrpr Ruv. Valstijų ir tJknu- -šimtai nmerikonų. Kniminga 
n«w.‘ šalis Meksika. Vis huv0 Inke-

Pagalinus: suvažiavimas at- Iruojuinu. nr kurtais Carranza 
silieps į Suv. Valstijų vyriau-

Į------------------------------------------rainą. kai|>o atskiriu respuMi-
Tusę muki klase laiiuMud ageo- ką.
tai ir siunčiami toliaus į rytus ' ’ ------------------------

Sakoma, trumpoj ateityj ts 
šėrikų agentų pririsią Kinijoj 
!ir Indijoj.

saus: "j 
■ 16. — Iš vietos miesto viešo
jo knygyno prašalinamos vi- 
sos knygos ir brošinros, ku
rio***- yra rašoma kas nor* a-1 
Įiie svaigalus.

Bei lynas, sausio 16.—Vokie
čių komunislui (lailšcvitai) 
vakar paskelbė ; <larbininku.« 
manifr*lą. Kvirrin darbinin
kus visose industrijos** išrinkti 
revoliucijinr* taryluis.

VyrinusylH* į tą “įimnifotą”

Berlynas vakar atrodė knip 
po kokios karės. Darbininkai 
dirbu tik didžiosiose dirbtuvė- 
se. Didžiuliui švenčia. Bet ibi* 
linguoti negali, dm uštriai t ė- 
drausti susirinkimai.

Liudininkai pasakoja, jog 
riaukta* priešais reichstagą ra- 
diknlai vadui pasirodė pirmos 
ryšie> tailiai. Ne* jie kurstė 
minias, gi palys visas laikas 
niūksojo užpakalyj, kad kar
tais jų nrpaHtaų kulknsvai- 
džių kulipkos.

Reiškia, jie minia 
skerdynes.

Zurichas, sausio 16. — Sn- 
jlig oficijalė* statistikos, Ba
varija karėje praradusi 655,.! 
(MlO žmonių.

1* tų ItkiJNM) užmuštu, -19S,-
LIULI ir »4.U<KI įaililtn X'-'< rL
ne aui**n. ;toinis sukurstyti ibirbininkai

j -------------------------= ga,j padaryti daug nesnuigu-
atkakliai statosi prieš Suv. mų.

Ir kuo loliun. luo; _ 
aršiau jis ntsinešė į Dėdę Sn- 
mą. ’ l-nikrnščiai čia. BUmius rndi-

Bet nereikia jMimiršti, spaudą, yra vienodo*
kantri n m ir geram Italei Sn-tniiomom’-s apie buvusias praei- 
nmi kariais'gali išsisemti kan-'tą antradienį riaušes, kurios

nrpasilaisy*. Suv. Valstijos 
nelabai nori nuužyties i vidu
jinius svetimos italies roikn- 
Įsa. Visai* laikais ataurfė 
draugingai.

Bet pasekmėje pasirodo, jog 
yra * nepaleisytiniu* 

ateiti*
-Vladivostoke aai tau pravėstss plctazcitas, iieidfžn sarirsims šilininkam*

_ __ __________________« _____ • t fa 3—.•_______t*._____

vokiečių militaristų nepasi- 
taisymą.

Ir kuomet tas įvyks, nelai
mė bus Carranzai.

fttbkomitetfį ėją rarinkęs 
reikalingų žinių ajTic Meksiką, 

špntijų pilieč-ina, bot dar p&tsitai visa iriuos senatui.

Sako, tai darbus komunistų 
ir neprigulmingųjų socijalistų. 
katrie mėgino pakelti revnliu 
riją vta>j Vokietijoj.

Kni-kark- laHcrft&uct kaltina 
, vyriausybę, kodėl šita prie- 
; Reichstago rūmų nelaikiusi ka-

SAUSIO 16.1920 M.

Chifag«x—-Pramotoms* kxu

gn.“ šianuic ir rytoj; 
mainu temperatūroje.
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Demokratų Partijos Švente. SKAITYTOJŲ BALSAI.

yra

UETI VTV KATALIKŲ DIKXRAffTI8 

"DRAUGAS” 

k**dtru« Ifcskjru* ucdėldltnlu*.

FRENIMTKATOS KAINA:
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Metam* ...
Pusei Mctq 

HCV. VAINT.
Metams ...
Pum3 Alely ••••••••••.•••

Praaumcrali tnoluul Okalno. Lai
ka* skaito*! nuo uJsirMyrno dieno* na 
nuo Naujų M«ty. Norint permainyt! 
adreea visada reikia prlslysu tr sens* 
adrena*. Knlsal (oriausia austi liper- 
kant kronoje ar eiprvso "Moncy Or
da."* arba įdedant pinljrus | regis
truot* laiAky.

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

Telefoną-. McKJnlcy C114

Netrukdinkime 
Gero Darbo.

no. Dalmr p. Butkaus ir Eval
do “Taryba” anų katalikų 
Vicnyliės sudarytąjį, komite
tų, mntomui, nori panaikinti, 
pati save ]uudvadindama “pi
lname savo sanstate centraliu 
komitetu pardavinėjimui L. L. 
Bonų Chicagoje.”

Katalikai Lietuviai
nuolaidus žmonės, la»t niukn- 
riais jie vis-gi nepanorės bū
ti ir dėlto po p. Butkaus Ta
rybos valdžia neis. Jeigu tat 
loji “Taryba” neatsisakys 
lošti centndio komiteto rolę 
ir jeigu tat jai pasiseks, tai 
to vaisius bus apverktinas.

Tėvynei Lietuvai reikia, 
knd kuodaugiuusiui bonų butų 
parduotu. Norint tų įvykinti 
nuo perkančių negalima dnu- 

” liauti nieko, tik pi
nigų. 'i'eriniiy p. Butkus su p. 
Evaldu reikulanja, kad kata
likui ir pinigus duotų ir dar 
prisirašytų prie mukarių. Tui 

I vra aiškus kenksuins Lietu- 
vos reikalams.

Kol bus žmonių, kurie fi
nansiniu!- Lietuvos veikalus 
išnaudos kaipo priemonę savo 
partijos tikslams, tol mus tė
vynės finansai stovės silpnai.

Lietuviai Komunis 
tai Amerikoje.

dau m-na i būdavo girdėti, 
knd lietuviai komunistui, at
virai prijaučiantieji Rusijos

Liberalų Tautininkų Seimas, 
buvęs Chicagoje 8-10 Birželio 
1919 metų pagimdė tos pa
čios partijos organizacijų, ku
ri pasivadino Chicagos Lietu
vių Taryba. Tos pačios par
tijos organas: ir to.“ Tarybos 
organiL* yra dienraštis “Lie
tuva”. Ir p. Butkus, 
įlinkas, ir p. Evaldas
torius yra uolus “Lietuvos" 
šalininkai. Tų dienraštį palai
ko visos draugijos prisidėju
sios prie Tarybos, nes tas 
dienraštis išreiškiu jų mintis 
ir pažiūru.-. Jis pudeda vy
kinti visų Tarybos ir jos drau
gijų politikų. Iš dienraščio tat 
galimu pažinti ir Tardai.- dva
sių. hutų tas. kas nes)

pirmi- tailšcvikuiiis buvo labiausini 
Mikrc- susitelkę Philudelphijoje. V’a- 

karvkščiui prieš tris karalius 
tunai Apskričio juoku ra t orius 
(District Attomvy) Kam* iš
davė ištarmę ant p. Juozapu 
V. Stilsun. “Kovos“ redakto
riau*. ki*«i nnt jo uždėdunut 
paranka $10.000. Tariaus 
Stilsuiuts tirpnsirodė. Jis nu
leistus kulėjimun trims me
tams už peržengimų teisės "va- 

........ _ _ i Act, iŠ- 
puolusi kovu mėnesyje 1917 
metų.

Juozapa.. Šukys ir K. Vidi- 
Jiiglkas tujMi nuteisti trims mėne-

ruplnrV'Jūs patirti. Kuo slnp,-,Espiunage
tvMii Tarytais tikslui, tuo la
biau ji rupįsis vengti žo- 
<ižių. parodančių jos .-ųryšj sy 
dieuraščiu "Lietuva." 
šiandien nei vienam nėra gar
bės su juo susidėti. Bet fak
tai parodu, knd p. Būt kinis 
Taryba ir liberalų “Lietuva” 
yru kuoureiuusiai susitclku- 
h:os. Tik tie guli kitaip šne
kėti, kurie nori, knd žodžiai niuju laiku suimti Chicagoje. 
neatitiktų faktams.
“Lietuva” dur prieš libe

ralų seimų ėmė Ivihti šmeižtus 
prieš katalikų dvaaiškijų. Li- 
ta-rulų laikraštis sakosi neiiž- 

r kabinų- Bažnyčios, lik kuni- 
gus. Išeinu, kad jis nori baž
nyčios ta* kunigo, l’rusų Lie-1 

?. tavoje tarp lietuvių ir vokie
čių liuteronų yru iniikarių, nr- 
liu suriukiimuiikų sektu. Tos 
sektos mokslu žyminusioji 'ki
lis yra, kad krikščionija turi 
Imti ta« bažnyčios, urbi baž
nyčia b(. kunigo. Tai-gi muku- 
rių mintis išreiškiu dienraštis 
“Lietnvu." Tokios, turbut. y- 
ra ir ,p. Butkaus T'arylios pa
žiurusi Taip bent turi minty
ti vaį protingi žmonės, kurie 
žino, kati organizacijos d\a- 

Leių reiktu pažinti iš jui prita- 
riančio laikraščio.

S
 Būdama partijiuė orgunizu- 

rija ta Turybu 9 sausio 192t» 
iiuešė n'Zuliurijų, kad ji 
“piliuime savo -nustatė yru 
centrai)* komitetas jmrduvinė- 

j? jiiuui Lietuvos Lairvės Pas- 
v kolos Bonų Chicagoje ir apie- 

linkėjo.” Po ta rezoliucija pu- 
į. ' sįrušė p Jobu P. Ewald.

Bet jisai 3 gruodžio 1919 
metų girdėjo iš “Draugo” 
reduktoriaus, knd Chicagoje

siutus. Vidikiu- buvo ištrukęs 
iš kalėjimu tų pačių dienų, 
kada tapo suimtus.

Pliilttdidphiu Presą girdėju 
iš vietinės j>olieijos. kad Stil- 
Minus ir Vidikns tapo pastu-

Jrign juodu ištikręjų suimti, 
lai jumlu busiu, betibejonės, 
greitai išgabenti iš Amerikos.

K. B. Kurvsienė reduktoriu- 
v<> už Stilsunų ir Aukį tųdvie
jų nesant. Ji 5 sausio 1920 m. 
lupo paleistu užstačius LIKK) 
dolierių (Miniukas. Ji visai 
neilgai išbuvo areštuotu. Sa
komu. knd jų Amerikos vy- 
riauaybė gebėsiant j Lietuvų. 
Amerikai gal butų ir geriau, 
bet Lietuvai toki |iaukštelini 
anaiptol ncpagviduiijuiui.*

“Imisv<*s”, išj'inanėioM Brou- 
klyn’e 6 N. yra ntspausdintas 
suimtų lietuvių komunistų 
laiškus nuo salus <Eliis. Iš to 
laišku giiunmne patirti, kud j 
bolševikų sulų pateko: J. Bis- 
iria, A. M tiki įlomis, J. K. Pinu- 
gis iš Elizjibel.li, Zinevyėia iš 
Elinfeld N. J., 
Lincoln N. J., 
eevyčiu ir dar 
tieji lietuviai 
šo: “ Elgiasi 
bjauriui.” iš
gauname patirti, kud suimta* 
ta j*’ .M. Musys RodiesU'ryjv, 
N. Y.

{turtu yra ir puti
b suusio l92H jos redakcijoje 
ir administracijoje buvo kru-

J. Buniuna- iš 
Jukelis, Kruu- 
vienus. Nuim-
bolševikai

su mumis
«4«4 Laisvės M

rn
ne

N.

Visi skaitytojai senai žino, daro didelį įspūdį žiūrintiems, 
gal jau prmiėjo ir užmiršti, taip ir dvi dUėsė.- (mrtijos 
kad užpereilų savaitę ketverge Amerikoje lošia ginčų, nors 
(8 sausio) Wuriiingtoiic, D. C. 
buvo Amerikos Demokratų 
Partijos šventė. Prezidentas 
neatvyko j jų dėl ligos, liet 
atsiuntė laiškų pilnų raikš- 
mės. Buvęs užrubežinių daly
kų sekretorius Wiiliam Jen- 
uings Brynn pasakė progra
minę kailių. Abiejų partijų 
Inikraščiai neliauja rašę, kml 
Demokratų Partijoje pasida
ręs skilimas, kad jos žvminu- 
sieji asmenys nesutinku tarp 
ravęs.

Įsižiūrėjus į AVilšono raštų, 
jrilrlnnrinc i Brrnno knlhn ir 
abudu tumiu italyku apsvars
tant tarptautinės bei Ameri
kinės ]>olitikos šviesoje reikia 
pastebėti, kad Brvan’as su 
\Vilsonu sutinku pačiuose 
svitrbiausiuose dalykuose, nu- 
sluUuiėjuuav partijos ir Ame
rikos joilitikų.

Abi partijos delsia.

Juodu abu pripažįsta, kud 
Taikos Sutarties priėmimų ar
tai atinėtiiiių turi atlikti jiati 
Amerikos visuomenė. Ta Wil- 
sono ir Bnnn’y sutartis ]»aro- 
do, jog iš demokratų pusės 
nebus <taromą pastangų Taikos 
Sutartį ratifikuoti Amerikos 
t<>isdavybės įstaigose.

Demokratai rašo ir šneku 
prieš repnblikonus, republi- 
konni rašo ir šneku jirieš de
mokratus. PažiurėJcimc, kaip 
abeji upseinu su Taikos Su
tartim T — Nuo to laiko, knip 
ta Sutartis tnjHi juiskolbtu ]>er 
ištisus ]M*uki» mėuesius re
publi konai jų tmkdė senate, 
sustotinėdnm: savo {jutaiaas 
prie jos. Kiekviena^ vidutinio 
gabumu diplomatus, daug 
milžinu gubnnių Itirėdmuus už 
senatorių Lodge urba Knox, 
bulų galėjęs tas jMitaisas sus
tatyti su viena dienu. Teeinu 
pataisų dalykus užėmė 150 
dienų. Iš to demokratų laik
raštininkui teisingai išvedė, 
kad rvpiiblikonai tik delsiu su 
taikos sutartim.

Bet lapkričio jmbaigoje re- 
publikonui savo delsimų užbui- 
gė, tardami paskutinį snvo 
žodį. Po tu demokratui per 
mėnesį mi viršum tylėjo. Tylė
jimui pusibnigus du žymiau
sieji asmenys jinsakė, kad Tai
kos Sutarties pripažinimas 
priklausys nuo šalies gyvento
jų, kurie savo nuomonę pasa
kys prezidentu rinkiniuose. 
Tie rinkiniui bus lapkrityje 
1920 in. Tat reiškiu, kud de
mokratai taikos sutarties pri
pažinimų ntidrila vienuolika: 
mėnesių. Tat reiškia taip-gi, 
irau demokratai su tų sutar
tini delsiu dusyk tiek negu n*- 
publikonui.

Kiekvienam išmununčiam y- 
tn aišku, knd deniu k ra tų ir 
lepublikonų kovu už detaimų 
prie Tuikos Sutarties vra te
atrinė kova. Kaip dn aktoriui 
teatre šuudosi į kits kitų, pu-

.. —i - 'a.3 . *

nimųsi nuo bolšovlkų, t. y. už 
komunistų ureštuvimus. Val

pasakė, 
įveda Viešpatijų
Vr0Mrlkn< rimo ' 
kariavus, kud p

ištik n; jų - u taria kuogminu- 
siai.

Delsimo priežastis.

Pereitų vaaurų rvpublikuuus 
senatorius NL Mcvonnick rašė 
“Draugui” laiškų ir tarno lai
ške aiškiui pusakė savo min
tį, kad Taikos Sutartis, kuip 
ji padarytu Paryžiuje ir įtei
ktu Amerikos Senut u i yra ne
tikusi. Kas tų sutartį skaitė, 
tas turi prijmžtnt i. jog sena
torius tiesų

Sutartis
S*ihmr»r> n 
mene buvo
vyktų Tautų Sųjunga. Ne vi
sus nei viešpatijos yra įleis
to.- j tų >ųjungę, o tik kiliku- 
rios, nors Amerika buvo ka
riavusi už visų tautų sujungę. 
Viešpatijos įtaisius j Sųjuugų 
neturi lygių teisių. Anglijn tu
ri ši'šis halsus, Amerika vie
nų. Amerika buvo knriuvu.- 
už visų lygių ūiutų Sųjungų. 
Paryžiuje, urlia geriau sakaul 
Versli i lies ’e. ]Midarytoji Tai
kos Sutartis netik nepaliuo- 
suoju pavergtų tuutų. bet dnr 
g va rantuoja Japonijos viešpn- 
tavimų nnt Korėjos ir Shan- 
tungu. Anglijos viešpatavimų 
ant Airijos. Tuomtarpu Ameri
ka buvo kariavus už visų lygių 
ir laisvų tautų sujungę.

Senatorius McCormick’as, 
rašyt lamas į mažų lietuviškų 
dienraštį gulėjo būti ir buvo 
atvirus. Buvęs Amerikos Val
stybės Sekretorius ij spčju- 
uius kurni i datas į prezidentus, 
kalbėdumas surinkime, turi li
čiu m v tui plnutilię svurbų, turi 
būti atsargesnis. Tečiaus ir 
ir W. J. Hrj-aa 8 mn» \

i

Aš. Stanislova* VirtaUia, au 
sisaliau skaityti liberališkų 
laikraili ’*Lietuvų ’! ir meldžiu 
joa valdybų daugiau man notai- 
diuėti parnginiiuų. Buvau il
gus laikus “Lietuvoj skuity- 
tojas. liet utnibudo hinui tie ne
švarus užsipuldinėjiiųai nut 
Krikščionių Demokratų visuo
menės ir aut katalikiškų Įnik- 
tuščių. Kol “Lietuva” buvo 
žmogiškesnė, galėjau jų skai
tyti. Pastaruuju laiku nebėr 
gnlimn to iškęsti.

Šitie yra jos šmeižtai nnt ka
talikiškos visuomenės veikėjų: 
.Lietuvos paskolos lamus su
rinksiu nuo žmonių ir Lietu- 
vn« mMMfd tm«nvcifi • prie CM-' 
engimu seimu uvpnsiavję. 
Dienraštį “Drnugų“ kaitina už 
kokj teu Schnitaerį Itankierį, 
kurio upgarFinimu* pati “Lie
tuva” tol talpino, kol gai-o.

Kada krikšČicMUrąrftaiucJtra- 
tui rinko milijonų fmrašų pro
testui prieš ioiikų žiaurumus ir 
Vilniaus užgrobimų, tadu “Lie
tuva” liepė kunigams, kad tie 
paragintų tamsių minių rašy- 
ties po protestu. Sako, kunigai 
valdo tamsių mimų. Benais ėiu 
tuųžeidė mnaų vadovę, bet mus 
lietuvius, katrų centais pati 
“Lietuva” išeina.

Sitai aš, S. Virkutis, užsisa
kau IiietUVOr Valdžius pm-nolur 
lamų nnt HM) dolierių ir nud- 
džiu gerbiamojo “Draugo” re
daktoriaus prisiųsti man infnr- 
luaeijaa. l'ž ti mėnesius a]wd- 
imtt išmokėti. Tas lilorališkas 
laikraštis “Lietuva” per savo

darbui asme-

ir npielinkesi 
Lietuvos Lai

koku Bonu Chicagoje ir apy
linkėje.

2. Cltkngpg T.Hnvįų Tan- 
tai dėl posekiningesnio įvykini- 
iuu paskolas ir pasiremiant sa
vo instatu S. 5-P. 4., koptuoja 
tinkamus szium 
nis.

3. Chicagos 
kolonijos tveriu
sves Paskolos Bonu lokalius 
Komitetus.

4. Visi tokia susi i v v iv lokali 
komitetai dirba kontrole 
C h i ragus Lietuviu Tarybos 
pilimi prisilaikant padavadi- 
jimu Lietuvos Fiunnsines Mi
sijos.

5. Chicagos lietuviu Tary
ba prigelhes suorganizuoti lo- 

| kulius komitetus tose koloni
jose, i- Kurių Uyiu atsius u 
Chicagos Lietuvįn Taryboje ir 
kurios tokios pageltam reika
laus.

ti. Komitetus kolonijose ur- 
guut/.uuju urivs Draugijų at
stovai ta*i valdybos ir pavieni 
tėvynainei.

7. Pradiniam organizavimu 
darbui Chicagos Lietuviu Ta
ryba iszrenka laikinąja komi
sija tat trijų savo nariu, at- 
stovuujancziu minėtu kolonijų 
organizacijas. Gi kolonijose, 
kur nėra Chicagos Uetuvių 
Tarytais nariu siiieszuiiia su 
rietus organizacijomis bei vei
kėjais.

šmeižtų ant Kr. Demokratų jmj- 
ratrino manė šelpti Lietuvos 
valdžių. Mm matom ii laiškų, 
kaip musų broliai šaukias uųi-

kė: “Męs tauta paklojo 100.- 
000 brangių gyvybių bei Jau
giąs negu dvidešimt bilijonų

sų amerikiečių pageltais. Anie 
sako: “musų širdys verk ir ei-

dolierių, kad p~«uii» <*piv

ir nuogi: gintim, kad jus neno
rit musų šelpti.” Dėlto ir musų 
lnisvainaiiirti kenkiu Inim* bro

4

44 Laisvė.

džius agentus “Ijiisvė"
nu “užpuolikais,” “

vadi-
ochran ka 1f

ir kitais negražiais vardais.
P-as V. Paukšlva ne) Imugi*

im
44

vyriauaybę rušydumus
Skuininkai, norėdami upgiuLt

ti savo 1 urtų, savo leidžiamų
raikraaų, gaiva kreipus į uugš- 
tvsjiį teismų ir ten pareiku-

tiiiiiiiinimiiiimiinmniiimiumnnmni

m iki *50
į savaitę

Kirpejiai ir knauNal yra raikalan- 
Jantl visuomet. ga luti trumpa* «*. 
landa* ir lengva darbo.

Mra pnlltne Ju* Utnokytl Ko dalba 
| trumpa laika dienetnl. ar vakarai*, 
ui mala kaina. HpecUall* skyrius 
t&okinuuo anl siuvamo Fawsr ma*- 
ny.

MASTER SCHOOL,
J. r. KauiU-ka. ParMttaia

190 N. Statė Str.
Knmp. lake Gal. 4 lubos 
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ADVUAAiAi

Ved* BU«* ViMKM TcImumbc 
oru** IMdmlMijJi 

lt W. UASHINOTON STREET 
K*mtHuto 004 

TcL CnilnU M:b 
upnuaMK sis w. ura at.

Tel. loni*

---------------------------------------------------- ]

tvirtas demokratiDgumu, o 
pamatinis demokratijoj princi
pas yra duuguomcnės tiriaė 
valdyti.” Paskui jis nukreipiu 
kalbų prie naminių Amerikos 
dulykų, už kuriuos nieks ne
kuria vo. Po nukrypimu grįž
damas prie pradėtojo dalyko | 
Bryun’us suko: “Demokratų 
partija negali būti vieno užgy
nimo partija. Ji privalo turė
ti konstruktyvį progruinų. 
Negana, kud ji pritartų tuutų 
sujungiu, tad ji privalo turėti 
ir delegatų rinkimo planų ir 
nustatyti pakraipų, kurios tu
rėtų laikytis tie delegatai.”

Bryanas prie tų žodžių vel
kiui pridedu piuųš kiminų, kud 
Amcrikų Tautų Sųjungoju ne
gali turėti kitokios pakraipos, 
kaip tik “absoliutė ncprigul- 
myta* ir IhAiiIiškilimu- tarp 
Sujungus nariųJ Mus tautos 
buizas visiiomet turi šaukti, 
kud butų lygi ir pilna teisybė 
taip tautų, nes ji yr?< vienati
ms pamatas pastoviai taikai. 
Tuj, balsas turi pakilti ginda
mas uptisprvudirno teisę ir 
skritaltuiuu* bi-olybės dvasių 
taip visatinę, kaip v i satinu 
yru taika už kuriją im*s stovi-

Stanislovas Virkutis, 
1607 W. Garfield Blvd., 

Chicago, 111.

me. • e NoTs Bn an’as ri.«u« tuos
žodžius ištaria lyg peikdamas
ropublikunų partijų, bet išti
hrųjų jie yra aiški
krit iku tu» su tarties.

ri aštri
kurios

pripažinimų, dcmokiului atide
da iki rudens.

Tcjp juu n n'iiaujuis, uv»u 
kritikiKMtaimis ivpublikouiškų

*

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 31 n>*tal 

Ofl-M. 314S So. Morton SU 
Šerti U ro bu, Chlcaffo, IlL

S PECI JAUSTAS 
Motorikų, VjriiMu, talpi! c-hro 

t>l*kq Uvy. 
OFISO VALANDOS; Kuo » r j to 
iki 10, nuo 12 Iki 2 po plot, nuo • 

IM 0 volanOai vakaru. 
Nedalomi* nuo 9 Iki 3 po plot 

Telefono* Tardą €47

n---------------- ------------------------------------x

8. 1 Aiknlis komitetus suorgu-' 
i užimtas sr.iame susirinkime.

9. Centrus-uLidvtas.
10. Išdirbiniui pliuno Lietu

vos Laisves Paskolos Kampa
nijos iszreiikonui sjjecijaio ko
misija iš 11 nariu.
Sekretorius Lietuvos ljaisvea 

Paskolos Hmm 8. ValaiKiius, 
r-o UNIVERSAL STATĖ
BANK 3252 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

Chicagos Lietuviu Taryba 

Bcn. M. Butkus Prcsidcntas 
Jobu P. Evaldas Sekretorius 

2554 Wcst 69th Street

X- OR. J. SHINGLMAN "
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Koaut. 43 Uuart
IUw. 122& W. 44 Atcnue 

TaiafoBA* Cir«ro J4I4 
Ofiso Cicero 44 

KALBAME UinWKK.V
K------——

=S

Dr. P. P. ZALLYS
.......................

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA.

Lietuvis Denūstas
!»•» So. MR4U**a. Avoma

VALAJOMKl • Iki O »>»»

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. .

(Prisiųsta.

(Žiur. pustuhų: “Netrukdykite 
Gero Darbo.“).

Sekanti B««oliiiciju, mzneazta 
per CliinigOfį Lietuviu Taryba 
šnairi nkiiue 
9-ta. 1920:

“Kadangi
Paskolų yra 
Lietuviu Tautos gyvybei ir 
gerbūviu ir j(u> pilnas pasise
kimus bus tik tuomet, kuomet

• V* * • • • . • • •
• •I.Hl 4^*4 *Z4 44 *4 o» • «<•€»•

laikytam

Lietuvos 
didelės

sausio

loūsves 
svarina

Lietuvos 
komiteto.

buoMM* ta*ndrai. todėl Cliitugo.- 
Lieluviu TuryhA iszrenka ape- 
ci ju i nu komisija sudurymui
Chicagpjo ta-ndro 
Liiiavcs Pankolos
Bet jei nepiisihcklii sudaryti 
bendra komitetą tai Chicagos 
Lietuviu Tarytai skaito mu 
už būtina pereiga darbuotis 
jiarduvinėjime Lietuvos Lais
ves Paskoloj Bonu, ir prigel-
beti savu gimtiniam krasztiij
kovoje už
vi.”

gyvybe ir gerhu-

L Chicagos Lietuviu Tury-
pihtnmc savo sunriatė yni

w n trolis komitetą* purdavį*

Seriinrzios dvi resoliucijoa 
iszuesztos per Chicagos Lietu
viu Tarybų susirinkime laiki- 
• muu samdo 9tu, 1920.

UŽGULIMAS SUSIVIENI
JIMO LIETUVIŲ KAREI
VIU.

“Kadangi Susivienijimas 
Amerikos Lietuviu Kareiviu 
kreipiesi prie Chicagos Lietu
viu Tarybos, prnszuiit užgiriniu 
minėtoji orgunizacijos. todėl 
Chicagos Taryba užgiriu Susi
vienijimą Amerikos Lietuviu 
Kareiviu, if szirdingni sveiki
na jo kuržvgifzka dvasia: liesi- 
rengiant kovon už Lietuvos
Laisve. ir vėlina Nusivjcnijt- 
m ui .tiuerikus Lietuviu Karei
viu geriuudob kloties.”

UŽUOJAUTOS RESOL1U- 
CIJA GERB. T. NARUSE- 
vicrci.

“Kadangi tūli .Amerikos lie
tuvių laikroszcziai pariatenge 
pažeminti gerbiama lietuviu 
Tautos veikėja p. Tanui Naru- 
szt'VMzia neteisingai primėtant 
jam bičiuliavimoai su rusai

nejinmi LivtnvoR Laisves Pa*-

——---------------------------------i—» '».»

m> išsitnrunų lakštus, o paiu-
tikus tik minčių branduolius

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir

Chirurgas
33U1 Ut.l 33nd M- 

Katupan & SL
Telefonus Ganai <J>5- 
Valandos 1—b tr ? Iki 9 vakaro. 
Iteoldcnulj*:

3114 W. 42nd M.
Telefonu* McKinler 4414 

Valandų*; Ikj 10 Utyttt-

Dr-A-BURKE 
(Lie tu vii)

413 W. MukU bu. 
rotto«1i>e, Penas.

Nuo 1 Iki I vai. po platų 
Nuo • Iki 4 anl. vakar*.

X-------------------------------------------------y 1
TvtetoaM BuUomd <• 

DR. W. A. MAJOR 
OYDYTOJAJl IR 

OHIHVIUAAS
OttaM 11719 MJaUfM Ato.

A4jau« *14 Ui > Or/u — 1 llu 
i po ploty — 4>M UU 1:30 voka/a.
Nodtllanu* nuo J« Uu 11 Uryto

Lietuviu Taryba vienlidsiaj
tazreiszkin gerb. Taniai Naru-
szevtaiiii giliausia luunjanta

kriIriznkiniaiF. todėl Chicago*

Boa M. Butkus Pres. 
Jobu P. Evaldas Sakr.

uci pudury-ios j<uų skriaudas. ”

pyjv-
t Atimtus iš

UNITU* STATĖS
GOVB5U4MENT

-truipšjjiai kas- Ji tegu (Ižuiuguici. jei jų ne- senatu ncjainiir 18 “Laisvitaminis paj-dnriitati. 17
iio Katalikų Vienybės

4

yra A. Liet. Rymo Katali
kų Vienyta*, kuri pradžioje
gruodžio mėnesio sudari* ko-
mitrių Lietu\us Laisvės Bo-

9^

inuti teisybės.
Kodėl nei Teismas m*užda

rytas nei vienam. Tik nežinia
bolševikųBrookiyu ’our

‘LaisVė” uMUg taiiiivs jėiiiv.4<

IJMsirodo, kud Taiko„ Sutarti.-
iki šiol nebeužtvirtinta Amo-
rikuje ir iki nataos n«susi*
lauks uzri uliniam delta, knd

mų-

SvumIu duuguuiuMtų ui Sari**”
ties nejMit virt minoj, kultinu jų

iuigtuo, kukių taUŽ tokius (

dauguomc.iė ntųantarė, tad jo
mųiim^ kaltoji yni Haė*w-

- -x z

tu. Prieš tų kratų iš tos pa
čios triobus išsikraustė vienu

tų kraus-šeimjTML “Gumas
“Luis^-u”tymų paminėjo. JI

įžanginiaiišvadino šnipu.

<irin visokiais budais kultiim
tų Lfluiitidų jujiiiUi- Ammiko. lytijufeyb* už. gy- ji bauginu.

' OL O#
pataukš į' teismų tie, kuriuos
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SVARBIUOJU REIKALU.

ŽIURI IN AMERIKA
CENTR ALE

1919 m. Lietuvoje 
didžiai simpatinga

Rndcnj 
mitvi*'ri> ____ _ ___« - „ , . ____ y-.

Įrganizacija, vadinama“ Lietu- kti burių atstovai susiyažinotl 
los Ixtm*i)jų Rauliu Sąjunga.” 
Ių paginki*' skandžio* Lietuvos 
gyvenimo sulygo*, kada iš vie
tas paata viliojo liiibsyls** 
nnlutė, iš kitos-gi—*i.nutč vo
kiečių bei maskolių liegnttnini 
lykšti ir žiauri sauvalė. Avilių 
ųjungų pagimdė tanias skaus- 
pns ir liaudie* kančios.

Puolant priešininkui IJetu- 
ų iš lauko, ji risi susitelkus 
im vidujų ir pakčlos ginklus 
rieft Lietuvos neprikluusomv- 
ę, Rauliu Sųjunga pasistatė 
nu tikslo—“ginti krašto ne

;omia.'* Todėl karo metu Rau
py Sųjungn užsiima karo dar
ini: rengia visų kraštų gintis, 
ktlickn kariška* uždimtis ir. jei 
ęręjMtt turiu plėšimu im-i tuuki- 
»imo pavojos, eina sarirylms 
Mirvigas.

Ramiu laiku Raulini užsiima 
tuno maukšlinimu liei rikiuo
ta mokslu.

Rauliu Sujungti yra neparti- 
jinė savanorių brolija, reiškia: 
iuosaisinis Kauliais gali Imt 
.•įsų partijų žmonės. Šaulys 
ik tnda nustoja būt Rauliu ir 
rrarauda visas Ranlio teises, 
taip įsimaišo j ginkluotų parti- 
inę kovų. Raulinis gali hut 
:aip vyra:, taip ir moterys, 
:aip jauni, taip ir seni. Raulini 
avo larj>e dalinasi į dvi grupi: 
nuliai rikiuoti™nkai ir iieri- 
juolės Raulini, arlm Rauliu rė- 
»ėiai. kuriu pareiga yra Buru
ndi lėšų, maisto, reikmenų.
Tr tokia organizacija vrn dn- 

ar išsiplatinusi po visų Lietu- 
a ir ji jau, knd ir nesenai įta

i
I

jose ivortųsi būriai, kad gulė
tų artiininniriaine jau įniko rin- 

i* 
sutverti sąjungų ir nustatyti 
jo* konstitucijų. Dėl palengvi
nimo organicuoties, boa siunti
nėjama atskiriems kolonijų ini- 
cijntorinms, kada jie kreipsis, 
projektas laikinųjų sąjungos 
įstatų.

Tariamoji “Sąjunga,” kai
po privatu savanorių organiza
cija, turi užsilaikyti savu lėšo
mis. Sujungus valdyta 7 turės 
pasirūpinti surasti lėšų dėl 
padengimo savo išknščių ir dol 
sušelpi mo tų savo skyrių, ku
rie dcl kokių nor* priežasčių

Susispietę* “sargų” ar 
i“Ruulių” būrys, pats sulig sa
vo nuožiūros ar iš savo taq»u 
renka ar pasikviečia iš šalies 
i ua; rak tūrių gerai išmanantį 
rikiuotės, gimnastikos ir kito
kio sporto dalykų.

Pinnnsai projektojamo* “Są
jungos” uždaviny* bus tvir
tas ir tikslingas vidujinis pa
čios organizacijos susitvarky
mas. Ne* tik gerai viduje su
tvarkyta organizacija gali ga
minti tinkamu* vaisins ir tu
rėti visuomenėje svarbų. An
tra užduotis: pagaminti savo 
narių tarpe kuoskaitlingesnj 
tokių vyrų būrį, kurie dėl tė
vynės laisvės nesviruodaini. 
nor8 į ugnį šoktų.

Trečia užduotis—parinkti 
kiek išgalima aukų ir šiaip vi
sokių dovanų lygiai knip ir 
laisviesiems Lietuvos Rau-

.*T2r
a - «»•■ 
c • r»«

r trs £nklrs a
a1 UKf FJrA

ĮjERBERT HOOVER kalbėdamas apie Euro 
. ropos vaikus sako:

“Jie tūkstančiais mirs jeigu maistas ir 
priežiūra nebus sistematiškai jiems 
suteikta per kitų tarpininkavimą.”

liams, Lietuvos kariuomenei, 
ypač-gi pradėtai nrcnnhmoti 
pačioje Lietuvoje Amerikos 
lietuvių vardo legijonus.

Ri Lietuvos laisvės salininkų 
“Sųj u rupi” turėtų tai užmegsli 
tatarpius Mantikių* su Lietu
vos Rauliu Sujungs Kaune. Be 
to. ji turėtų palaikyti nuolati
nį kontaktų su čia esančia Lie
tuvos M iii tarė Misija dėl gavi
mo reikalingų žinių bei patari
mų.. Amerikos lietuviai gir- 
džiate trimito balsų! Spieski- 
lės į hunus, būriai į “Sąjun
gų.“ Tegul ta “Sąjunga” bus 
Lietuvai neišsemiamas šaltini* 
medžiaginės pageltas ir tėvy
nės ginėjų galingos rezervo*.

Povylaa 2 ad eikis.
Liet. Kr. Aps. Min. 

atstovas ir majoras. 
30X11-1919 m. •

P. S.. Delei informacijų ga
lima kreiptis šiuo adreso: Li- 
thuaniau Minrion, 257 W. 71st 
St., New York City.

Jis parvežė faktus iš Europos apie jų padėjimą tenais. apie kurios kiekvienas draugas, 
giminaitis ir širdi turis vyras ir moteriške turėtų žinoti.

Jis gali apie tai papasakoti čia gimusioms Amerikonams, ir jie pildo jo įsakymus.

Situacija aršėja su ateinančia žiema. Jis neturi užtektinai maisto tiems vaikučiams. 
, jam reikalinga pagelba kiekvieno ateivio žmogaus ir organizacijos Amerikoj.

Pono Hooverio užduotis tai surasti greičiausia ir tikriausia būda kuruomi butų gali
ma žmonėms parodyti tikra Europos padėjimą ir kaip tie žmones žiuri j Amerika.

The Intcr račiai Council tapo suorganizuotas 1919, jis jau buvo pasirengęs dirbti kartų 
su juo ir jam pagelbėti. Jis gali padaryti viena ryšį tarpe tų kurie reikalauja pagalbos ir tų 
kurie nori duoti pagelba.

The Inter-racial Council gali tų padaryti nes jis turi narius iš Jūsų organizacijų. Šie 
nariai tapo perstatyti per Jūsų pačių organizacijas ir laikraščius, jei gelbsti surišti stip
resni rišį tarpe tų kurie atvažiuoja į Amerika.

Jo nariai žino kad tik per susipažinimą jis gali Jums prigelbėti tuose dalykuose kurie 
Jums žinomi. Jie žino kad tiktai taip jie gali prieiti prie geresnio ryšio ir susipažinti su 
vieni kitų idealais ir ir improriais. •

• Kad suartinti žmones šį unija the Inter-racial Council tapo sutvertas. Kadangi dabar 
jau turime tų sąryšį su tautomis čionais. dabar randasi didele galybė užpakali Pono Ho- 
overio organizacijos kurį pilnai rupinris duoti pagelbų per Amerikonus kad išgelbėjus vai
kučius Centralinės Europos.

Ik VILNIAUS. KLAUSIMAI IR ATSA
x:. KTMAi.

šiltinta, i* kurio*, viena* laikėsi nuomonė* prie-

ve

•e*

Įitta, b. Igliaukos vikaras;

120 Broadway

BUS RODOMI 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

ZZ4Z W. Z3rd Elace* g

Sausio 16 d. 1920
Pradžia 7:30 vai. vakare.

i’ainntv šile Lietuvos Valdžių, orlaivius,kariuomenę, ir daug kitų dalykų, rodis

Kaunas Krutamr Paveiksiu Kompanija

uruf-i, suspėju atlikti didžiau- 
įlarbą kovose su vokiečių, 

•: ruaų kolčakiniukų gaujo-

Neginčijamai svarbu, knd 
ošė svarbiose kovose už ne- 
riklausomybę dienose, kt^ln 
ietuvų laukia dar milžiniškas 
įrita*—paliuosnoti savo so- 
yhas, savo sostinę Vilnių iš 
igų paskutinio okupanto—ne- 
nčijanmi svarbu, kad visų 
duvių tarpe Amerikoje susi- 
ertų Lietuvos nepriklauao- 
ybta šalininkų Sujungs, jm- 
iši j liuosųjų Rauliu Sąjungų 
irioje Lietuvoje. Nesvarbu, 
lip ta Sujungs turi vadintis— 
■ Rauliu, nr Sargų ar dar kaip 
tnip. Svarbu, kad ji stovėtų 
it nepertyvio pamato: svnr- 
i, kad ji knogreičiau ir kuo 
įkandau s nxi organizuotų,
urbti, kad tuč tuojau koloni-

The 
Inter-racial 

Council

tr. t   —... 1
> ICUHIMta KM* į

a: raikai s vi nuli iš okupantų 
kižiofi pusės dideli,—nevisa- 
jie ir galimn išpildyti. Dvi 

mkiausm niekniekio rvika- 
ijnmn kunigus lietuviu* iškel 
iš parapijos, skundžiama, 

įeižinmn prisispyrus. Liud- 
huria, kad tai daro lenku 
įaaiikiai, arlm jų prikalbinti, I 
Mąšiiiingais melais inerzinti 
bnelta. Kokiu* bu* pasekmė* 
’io elgimosi nesunku prama 

uukentvs begulu daug lič
iai, nukentės lenkai, l>et 
kgiaufcia skriaudos turės 
myčia.

’i Marijam|K»lta vienuolynų 
gnai įstojo ir kun. Kar. Ma-

manei Pj»jrin*ndrwt*mM« na. «inaiu> i irnr.'-intnn Trw ««vi.• •

protinga lenkų konstitucijos ninkas žydelis nepastebėjo, 
teise jis tų seimą suardė. Vi- Visi gėri- gana ilgai, o paskui 
suomenė negalėjo nieko pada 1 
ryti jam užtatai. bet viri žmo
nės jį pasmerkė.

Jis žmonių pasmerkimo ne
žiūrėjo, su savo baudžiaunin
kais apsėjo kaip žvėris Upy
tės kunigas jį baugino Dievo 
tai»««ne, liet Sicinskis iš to ty
čiojosi.

Kalėdų rytų žmonės <u«čjo į 
rarotus. Sicinskis Ijoveik pro
to netekęs norėjo dar labiau* 
žmones paniekinti: ji* raitas 
rengėsi įjoti į bažnyčių. Bet j 
bažnyčios vidų neįjojo. Žaibas 
dvarponį nutrenkė pa* pačia*

----X—4- T- -t 
• rcaatiajrvloe umisa* bumt ««ar-

puvo, bet išdžiuvęs buvo baž
nyčia* varpinėje.

Taip tas kūnas išbuvo iki 
devynioliktojo šimtmečio vi
duriui. Vietinei žmonta buvo

Sicinskis.,

Klausimas. Ar tiesa kų 
žmonės pasakoja apie ponų 
Sicinskį, knd jo dvaras kiau
rai žemę nuskendo, o jį patį 
griuuatįni* nutrenkė Kalėdų 
iiytų. Aš pats žinau Lietuvoje 
tų vietų, kur tas dvaru* buvo. 
Ten dabar tik ežerėli* yra. 
Ts vieta yra Upytės filijo* 
parapijoje. Naujamiesčio vals
čiuje, Panevėžio apskrityje. 
Meldžiu paaiškinti kas ir ka
da buvo. Mųno diedukas to 
neatmena, tik žino, kad to
kios kalbos eina.

Senas SKUtyioj&s.

I Stakauskn- iš Panevėfeo AlttkyiuM. Tie«a yra, kad 
un. Gargsią iš A. Panemu- Upytė© apielinkėje septynio- 

Vyskupų leidimus abudu liktame šimte metų gyveno 
^turi, tik iki šio! negalėjo nedoras hnogn* Sieinskis. Bu 
|*ti kun. SOkauskas dd mu- į dama* atstovu i bendrą Lietu- visai apsipratę su Sicinskiu 
iiotų savo reikalų, o kun. voa ir Lenkijo* seimų ji* tik lavonu. Vienų kutų jauni ia-

po vienų išsprūdo. Pasiliko 
tik apsikniauljęs ant stalo1 

(“ponas.” Tai buvo Sicinskioį 
i lavonas. Karčianios savininkas 
į turėjo nemalonumų, nes tas 
ponns neužmokėjo pinigu už 

! išdykėlių išgertų degtinę.
Lenkmečio laiku mništinin-1 

kai taip-gi pasinaudojo Si- 
cinskio lavonu. Muravjovas aš- 

I Iriai įsakė tų lavonų užkasti 
.žemėse ir nebejudintL Nuo to 
laiko jau nebėra Slcinskio la
vono Upytės varpinėje.

Lietuvoje žaibo trenkime* 
apie Kalėdas yra labai retas

Krutami
Paveikslai
iš Lietuvos

žiemos žaibai, nors reti, bet 
už tat kenksmingi. Apie 1906 
metui Kumclionių kaime, Ma
rijampolės parapijoje žaibas 
nutrenkė žmogų ant lauko 
pradžioje vasario mėpneio. Zcui

{gus su savo sunrnn ėją į* kai-.
vta ir buvo apsivilkės kaili-dykėliai Sicinskio lavonų ap-
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KATRYTE.
T

1. 8. KATALIKU VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS.
___________________

I
Penkiadieni?. šaunia 16 lt

Jis buvo turtingas žmogus. Laimė jj pamėgo. Ji* turėjo 
pulniugii vortelgi.iy. viso pilnus mumis ir septynias puikius 
dukteris: tiktai nuo to laiko kaip jis apsivedė au protestante, 
apie trisdešimtis metų atgal, tni jia apleido savo jaunystės ti
kybų ir tnjai atžagareiviu. Nuo to laiko jis niekiui nebuvo prie 
sakramentu. Jo dukterys, vis-gi, ėjo seserų vedimiem parapiji- 
nėn mokyklon ir buvo auklėjamos tikyboje. Be to jis turėjo dvi 
dievoti sesuri vienuoli, jiedvi nuolat meldė Dievo, kud brolis, 
sugrįžtų tikėjimai!. Bet visos pastangos išrodė bergždžioinia.

Jei pirklys kurį labjuu mylėjo iš savo vaikų, tai buvo jo 
rudakė, garbauiuota Katrytė; o Katrytė fabjausini buvo mal
dingu iš visos šeimynos, ir begalo prisirišusi prie tėvo.

Laikui bėgant Katrytė suaugu j patogių jaunų mergely ir 
karšty katalikę. Josios tėvo nuo tikėjimo atpuolinms baisiai 
kankino jos jautrių širdį. Ji tikėjo, kml Dievas kokiuo stebuk
lingu budu jHitrauks josios pamotę prie tikro tikėjimo, nes ji, 
nors laimi geros širdies liei valios moteriškė, nepažino tikro 
Kristaus mokslu. Kairytė manė. kad Dievas nepaliks Im» atly- 
Hnimo ins omimiri trertdHrflittffmnn. Oi rvunislvti, knd in«in« 
bruugjuusius bei mylimas levus, pu buvimui kataliku )š mūzų 
dienų dabar senatvėje prieš mirsiant darėsi atkaklesniu tikro 
tikėjimo priešu. Toksai apsireiškimas kų tik nesusprogino jos 
grynų ir jautrių širdelę. Ditlžiausios pastangos likdavusi be 
pasekmių. Kalbėk apie kų lik nori. ji5 ir pritari* ir dalyvuus 
kalboje, lik tikybos klausimas buvo tai užgintas vaisius. Tur
tingas pirklys niekam neleisdavo prakalbėti j jį npie tikybų.

Tūlų dienų Katrytė prisipažino savo tėvui, kad ji įstosian
ti vienuolynan. Jei skaisčioje dienoje ]»erkumis Imtų trenkęs 
jki jojo kojomis, nebūtų iššaukęs tiek pasibaisėjimo. Riksmai, 
grtmiojlinai, ašaros, pataikavimai bei maldavimai nepadarė jo
kios intekmės.ir jhi ilgum tėvo nubudimu i Katrytė tapo naujuke 
kaiininiškauiu vienuolyne. Tam įvykus pirklys išrodė labiau 
užkietėjusiu ir visai neprieinamu; vienok meilė link dukters 
privertė jį laiks nuu laiko aplankyt jų. Kiekvienas apsilanky
mas jam liudijo, kad josios laimė vienuolijoje augte auga. Kat- 
ry'.ė, nors nekuomet neprimindavo tėvo dvasinių reikalų, bet 
nesiliovė melsti Dievo jo atsivertime.

Tūlų dienų pasiekė žinia pirklį, knd jo duktė serga ir yra 
vienuolijos ligoninėje. Žaibu greitumu jis radosi prie jos lo
vos, gi ištikrųjų rudo jų dikčiui la-serganėių. Jis pareikalavo 
gautigeriuusius gydytojus, vartoti atsakauėiausias priemones; 
ir viskas ko tik jis norėjo buvo suteikta.. Viskas kų tik galima 
įgj’ti pinigais buvo dnroma, gi mergelė ėjo kas vulandy.silpnyn 
ir silpnyn. Visa šeimyna ir genty* aplankė jų, ir vietoje pa
guosti jų ašaras, gydytojai vien tik pakartodavo: “Nieks ne- 
gnl žinoti kus yra jai;” gi savo Ihi'|m« jie knlltėdavos, “jokiu 
laidu ji negali išgyti.” 4

Tėvas tykiai užsilaikydamas nesišalino nuo jos lovos, jo 
širdis, tarsi, plyšte plyšo iš jausmingo sopuliu. Baltus it lelijų 
žiedus Katrytės veidas, apsuptas garbeniuotais plaukais išro
dė pirkliui taip branguo. kad jis nedrįso sau net įsivaizdinti 
tiUrojo jiavojaus stoviu.

“(J, Kairytė!” prabilo jis silpnu sielvartingu balsu; “ne
mirk. muno kūdiki! nes aš to nepergyvenėiau!”

Ji atvėrė juodas akutes ir josios lupos ėmė krutėti. Žiūrė
dama tiesiog tėvui į akis ji prabilo aiškiui, nors pašnibždomis: 
“Aš nemirsiu, tėtušėli, jei tu sugrįžai prie tikro tikėjimo, ir vėl 
busi geru kntaliku.”

“Taip, už sugrįžšiu, Kuirytė,“ su ašaromis atailiepė tė
vas. “Aš sugrįžšiu. Prisižadu tau tų iškilĄiingiu, lai tik Die- 
vas sustiprinu mane ištesėjime.”

Džiaugsmingas nusišypsojimas perbėgo Katrytės veidų. 
Išvaizda kokio tai buisaus ilgėjimosi bei mirtinoji varsų, tarei, 
urnai išnyko nuu jos įsiligojusio veidelio. Ji užiuurkė juu da
bar skuiscias akutes ir išrodė kokio lui nepuprusto ramumu pa
veikslas. Ilgai ir lykini klūpojo jos tėvas, atkartodamas prieš 
visų dangų savo pasiketininų. Inėję gydytojai ištyrė jos pul
si) ir vilties spinduly* prašvito jų veiduose. Jie jaunojo tėvų 
kitan kambariu.

“Žymi atmaina įvyko gerojon pusėn," jie kalbėjo jam. 
“Krizių juu praėjo. Mes duosime lui giuuta sutvarko jos sto
vį Vis-gi jos gyvybė kaliojo ant plauko.”

Jis nieko neatsakė, lx>t jo vidujinis jausmas aiškiai jam 
liudijo, kud jis šiame prietikyje daugiau žino už gydytojus.

Katrytė išgijo. Josios tėvus ištesėjo savo jinsiketinimuo- 
w. Kuomet ji galėjo atlikinėti savo vienuolines priedermes,

Lietuvių Rymo Katalikų Vienybės 1-iunsi* Seimas prasidėjo 
gruodžio 17 d., 1919 tn., Dievo Apvtundcc.pnrnpijo^ jrrctsiaŠjs, 
7:30 vai. vakure.

Pirm. M. Mažeika atidarė seimų. Centro Dvas. Vad. kun. 
Ig. AlbnviČius ntknliiėjo maldų.

Pirm. M. Mažeika pasakė įžanginę jpraknlbų.
Prasidėjo seimo vedėjų rinkimai.
Bnlsuojttma slaptai iš trijų kandidatų.
Puskiriami balsų skaitytojai: B. Pasankn ir A. Zakaras. 

Didžiūnai Imlsų išrinkta* pirmiiiinkuJuiia* Petraiti*, u J. 
Mockus jo ĮMtgvlhiniliko.

Kandidatės į raštininkes:
Z. M a Stauskaitė ir Albina Alaburdaitė.
Susirinkimas jas išrinko per aklnmtmijų.
Rezoliucijų komisija (presus komisija):kun. pruf. Pr. Bu- 

vys. knn. Ig. Albaviėiu*. A. Augustina*, Pr. Zdnnkus, kun. F. 
Kem<*sis.

Mandatų ir knygų peržiūrėjimo komisija: St. Tamošaitis, 
Joną* Narakns. Aug. Jakaitė ir Bitu. Nenartonj*.

,\iurc>uikus: L*. \ uiukuhųn inuu. i>unu«Ku*»
Pabaigus seimo vedėjų rinkinių pirm, užkvicėia naujai iš

rinktų prezidiumų užimti savo vieta*.
Vi*ųpirminu*iai pinu. J. Petraiti* pranešė, kad kurie su 

mandatai* susėstų arėau, o kurie Im* mandatų—toliau.
Valdylio* raportai:
Dvasiškos Vadovas, kun. Ig. Albaviėiu*. pasakys npie tai. 

knd Katalikų Vienybė praeitais metais buvo ;>ersiėniusi gera 
ir gryna dvasia, pasiūlė susifinkusicin* išklausyti kun. prof. Pr. 
Bučio kalbos.

Kun. prof. Pr. Bučys plačiai išaiškino apie militariny ko
misijų ir davė įnešimų, kad kviesti jų į Chieagų, būtent Ged
gaudų, Zadoikį ir Gen. Svvarthout, susižinant su tautininkų 
sriove. įnešimas priimtas vienbalsiai ir išrinkta susitarimo ko
misija iš sekančių: kun. Serafinas, p P. Baltutis ir kun. Vai
čiūnas. ir duota jiems teisė prisirinkti kiek reikės pagelbinin- 
kų.

Centro Dvasiška* Vadovas, kun. Ig. Allutvičius, išduoda 
raportų žodžiu. luipoi ltt* priiiulu* vienbalsiai.

Pirmininkas taip-gi išduoda ihjH.rtų Sodžių. Raportas pri
imtas.

Vice-pinuininkų raportų nebuvo.
Raštininko raportas išduota raštu ir priimtas.
Tuom tarpu svetainėn mėjo knn. F. Kemėšis, Katalikų 

ViiuiylM** iiiiuijatorins ir p-ns Karosas, Fialerucijos sokretori- 
juto vedėjos. Abudu svečiai likosi )iasn«ikinti atsistojimu ir 
delnų plojimu.

Kun. F. Kemėšis ir p- Karosas, abudu pasakė puikius pra
kalki*, vėlindami gero pasisekimo visiems suvažiavusiems de
legatams.

Iždininkių- ( J. Mockus) išdavė ra|*oAų raštu, jog įplaukų 
lmv<> $117.30, o išlaidų $69.00. Kasoj lieka $18.30. Raporto* 
tapo priimtas viontmlsial.

Toliau kun. prof. Pr. Buovs aiškina ap|ų reikalingumų Ka
talikų Vienybės ir jos stiprų susirišima su IJetuvių Rymo Ka
talikų Federacija. *

Paskiau mandatų komisijos raportas sakančiai:
Iš 1-mo skyriaus. Dievo Apveizdos [>urap. (18-ta gatvė) 

35 delegatai.
Iš 2-ro skyriaus, šv. Antanu per. (Ciceru, Iii.) 42 delegatai.
Iš 3-čio skyriaus, Aušros Vartų pantp^ (West Side) 3 de

legatai.
Iš 4-to skyriaus. Bv. Jurgio parap. (Bridgeport) 6 delega

tai.
Iš 5-to skyriaus, 6v. Kryžiaus junap. (Town of laike) 4 

delegatai.
Iš 6-to skyriaus. Nekalto Prasijėjimo Panelės Švenčiausios 

purup. (Brigiiton Purk) 8 delegatai.
Iš mv. Mykolo Ark. parap. (North Side) 14 delegatų.
Iš mandatu komisijų* sužinojimų buvo delegatų išviso 112 

tų vakarų.
Pirmų sesijų uždarė pirm. J. Petraiti*. Kun. Ig. Albavi- 

čius n įkalbėjo mukių.
1-ma sesijų uidaryla 10:15 vaL grimdtio 17 d., 1919 m.

J. Prli(liti*, VlTn> - 
Zof. Nast&ukailė, I rust., 
Alb. Alaburdttdr, 11 rošt.

jis atėjęs pranešė jai, kad jis jau susitaikė su Dievu. Jis jnu 
sugiįžo j savo Tėvo namus. i

Katrytė dar tebegyvena, taip jau ir jos senyvas tėvelis. 
Jisjrn karštas ir pavyzdingus kutidikus-iiiteligentus. Dungel 
vietose užrekorduuti jo guilvstingi dnrhui Imžnyčių bei var
guolių šelpimui pudaryli. Jis laukiu savo |iasturoMos valan
dos gilini nusižeminę* bei gyvam tikėjime ntsidavęs Dievo va
liai. Jis šelpiu kaip įmanydama* savo dukterį josios pušauki- 
ino priedermių pildyme ir stengiasi, kiek galėdama*, ulsilygin
ti Augšeinusiom už netikusiai praleistus metus, netikėjimo up- 
jakime.

Reginys ligoninės kambaryje giliai įsmigo tėvo bei duk
ters atmintyje, gi Dievo angelų tapo pažymėtus Rauguose.

Kn* gulėtų užginti čia -itliktų Ajmišiįdavimo darbų!
Daug danginu yra nuveikiama maldo* galybe, nekaip kad 

pasauli* sapnuoju apie tai. Melskimės, luini, už įvairiu atska
lūnų atsivertimų* 6* musų tikėjimu* nebus la* \ uismu*.

-- ----------------į, J-----1!-------- --------------S

VISU LIETUVIŲ 2INIAC

(I Įauginu bun).

Iš Lietuvos.

dloi kų uittii rašo sesuo, Al. 
Ašnuintaitč. iš Rietavo:

Ijihiii dėkoju nž par*tų<tn* 
laikraščiu*, kuriuo* oš gaunu 
tunkiui. kaip tai: “Draugų.” 
“Darbininkų,” “Gnr*ų” ir 
“Vytį.” Ne tik aš viena poši- 
nuudoju. liet ir daugeli* kitų, 
nnt nespėju nrr*kuitjli, kuip 
kiti prašo, kud paskolinčiau ir 
visi lubui užimti ir interesuoju-

tVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOB ANTRAŠAI: 

Shcbovgaa, Wis.
Pirm. A. tirtbu, 1117 Kentu- 

cky. Are.
Virė-pirm. J. Staliuką*. 1414 

New York Are.
Rašt. A. Brusaka, 835 Higli 

A ve.
2 Kalt. B. Sapioir*. 1715 Supo 

rior Are. ,
Iždininku T. Grigaliūnai.

So. 11-th St.
Org. Ral Ig. Bnnala, 

Erto Avė.
Maršalka M. Daunora. 
Dažiurotojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Ru t kanalui*.
Mitingai ataibuna kiekvieną mA 

noaj po pirmai tą nodėlių.
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Pagel&ekite Ličiii'.ai M
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Gvrtiiuniuii bildu* iintinntimo pluigii Lietuvon, tai Lietuve* 
Ėrnkūi (niurkė*,i kurini yrn atvežto* iš Lietuve*, knd anicrikicėiij 
■ipirkv guirių nusiųsti k«i vienumui* nelik dvi Intakų, birt ir d'dcai 
Iną. pinigų vietoje.

Kiekviena* perkanti^ Lietuvos Pulta trukių ivtnažiau kaip ui 5 
niaus ($1.251 gaunu imliudijiaių, kurį nusiuntus L'rtuion biri 
Pusto teliktai*. Lietuva* Valdžių (takiai gyvai* pinigui*, Pašto 
lždin** atotyM*.

raėiuženkliai yra šitokių kulnų: po W. 15, 20, 30, 4U. 50 ir 60 ; 
kų, taipgi pu 3 ir po 5 auksinus vintui. ' 100 skalikų sudaro auk* 
1‘anuduodn po 25 centu* už auksinų

Lietuva* Pašto ženklai pamiduoa tik iki 31 d. Kom, 1920 ru. M 
knip uf vienų dolicr] msritių nesiunriumv I-

rnaiiuiHiHo.
NORTH SIDE LIETUVIAMS

Šiuotni pranešu visiem “Drau
go” ritu ty tojam kurių prenume
rata jau paaibaigv. lai malonėkite 
atnaujinti. Kurie dabar atnaujiu* 
pruiuiuicraU} i^Ua usuji prenume
ratoriai u*»urifl»y> “Draugų** anl 
PJ20 m. tai gulu kalendorių dykai. 
“Draugui“ melams £6.00. Taip gi 
kūne norėtumėt gauti laikraštį 
“Draugų** ant ncdšlio* arba mėne
sio, malonėkite prutierii laukti ar
ba atsilankyti pas mane.

' A. NAUSĖDA,
1641 N. Paulina St., Chicago.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ.

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

retoriy.
K. J. KRUŠINSKAS, |

456 Grand Sir., Bruoklyn, M

Chicago, Iii. Roseland

iiiiimiimtiinmitiitiHiiiiiHiiHiiitmiiitiit iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiintiinimnu|

THEODORE WERNER

Vienulinis Amer. kultūrinis juoku ir pašaipos laikr&št

“PERKŪNAS"
lū'iuu kiekvienų nicncKj. Leidžia guod ‘Periamo* Bendrov 
Vūūeakj'lc ‘Perkimii* tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidė 

, Prenumeratos kaina
Metams: $1.50; pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 1 
centų ‘Perkūno* Bendrovės šėras S10.00.

‘PERKŪNAS’ 206 Cardoni Avė. Detroit, Micl
n,»Mia ’l’srtiur.-' amr.cru. Jcu ii apandtsi

*l*erkuii»l* naiKlaftthhikuujM saruiuai Amtrlietuvių r.u»yuiji 
poetai. Oultntnkiu. |vairr®uo tr avrvuao UikrBoėiv Motom įima: 
piMMUbJ.

■mtopThoekstra

s 11140-44 Michigan Avė,
j Tellonas Pullman 514

!; šiiuomi pranešame apie mn*ų di<h4į Jšjiardavhnų (>vork<nų. l‘a*kir*-tytų į tri* lutu
I Lotas L Regularės Kainos iki $35.00 išpardavimo Kaina ........................... .  /SIS
I Lotas 2. Regularės ” iki $45.00 Išpardavimo ” .. .........$29
j Lotas 3. Regularės ” $60.00 liparda rimo ”  .............   $42.5
■
■
■
■ 
I

THEODORE WERNERCO

t ” $60.00 Uparda vimo ”
Mes ĮMitarinine Jums nepraleisti šios progos, nes gal kitos lokius negausite. 
Kitų metų Ovvrkotai Ims daug brangesni. •

THEODORE WERNER C0.
11140—44 Michigan Avė Roseland, III.

■■lasmmmmMmHmHaHHii ■>■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
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i už $5.00

r i amcrikiųSų veikimu ir žudo
mi*. Br<dnu Jonai, jei guli ir 
uut tolinu* parsiųsk man Įnik- 
rašei ų. Pas mus kud ir y ra, liet 
labai brangiai atsieina: negali- ®L 
idm viJu.ina airiui kriok in liirnti ’

H,l|«i,Uct. |>a»»mn*io« t>uo p«>nu>lirWMt«. Mllaitao, »>striu ir rauiuvau
nudiufiiinu. «kai<«wu mkihm, jr» grrO*i pr«i«Ur.atn<>*, vartojant

PAIN-EIPELLERI
“Ura*** Reik ai.”

v į*“'* <U»KiaiM U jo anapaiatna-
lik *-,•!». l*ala-t:ip<-l1i'Tt» Ir dėl jttu a|«.q<u)uD'>, ju yra mi^kUulaa 

uvrtu va)ilxJ»ckHe

ANtOHOR ąiLaras;
Mtrtro-MUI »«-»a <at«ha»W»U!!. IU«v, «4M ga t« ra 1>Ktm »r jm l«kr.

aplirkuar |«» ftįc irS*r. Taų«i galuaa
AD. RKMYW««O . Rrv V«rl J; ’«.•• •

I I ,,ri , ,,,, , ,, ' , , . — j J .g*». .

Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų
t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierj.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.
Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. ,

d" * Mes išduosime Tamstai čekį kun Tamsta pasiųst pats laišku j Lietuvą. Su 
■E luo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir leisingiausis. Nieks 
% pinigų negalės sulaikyti.
j * Siunčiant pinigus dėl persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa* 
a> duodami aiški antraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 

pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimą nieko nereikia eslra mokėti. Už 
kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.tna virierns arba kiek jų turėti,' 

<> kainuoju pavieniai numeriai 
nuo 20 iki 50 ir 60 skatikų. Pa
prastas elementorius po 5 ir 6 
auksinu-. Jei gulimu. Jonai, 
]«ir*ių*k ir knygučių. ypač vei
kalų. kurių matyti aniorikirėiij 
iNikra.M iuose. Tiek tuom laiku. 
Lauksiu nuo jūsų utsakymo ir 
įvairių naujienų.

Sesuo Marytė.

Irti m CHMlIlf-• * *
Juony, nes dalmr jau veik viai 
gauna iuišku*.

Tik aš noriu paantrinti 
augšeinu minėtus dalyku*, kad 
visi ninrrikieMai Hipių *trvo

Lietuviu Prekybos Bendrove 'g gr,j^... | n rg j
Boston, Mass.

Room 505B

120 Tremont St.,
- A •! ♦ . ■ Mi. • • • . V

S»WV.Wa%%W.W/.%%%W/W.V/Z.V^.V.Vi
rašėhi*. No* kiekvienam geram *ių*ti sekmiriu*: •• lirai | 

dų Unitus ir nė* roilmhio-: tj,” * Žvnigždę,”
: Dirvų.''“ilckslEivi” ir

,S. Dtkugybė vaaimmių mu- j to*
Mj katalikų «kiutu'ir rvnuu net Ka.* imžinoly kitur už*i 
mvu cbdimnoiu priešų Imkraš-Į f^..„ j , u.

• iarirra-mm. j i-mnm .i d«u* uuu 4ktofto mi-.-te, NavaKiįy- tofes -upraU , - q,51- .
i\a --------- ,, i.Hw. ri . ........ ... t„. i .. -*V --------------IK* - —i-. ~

(L Ariat tiesiog užiirenumeruo- į

ląMukvstig nedidelė:*'Garso 
! vienas mu. eina už 2c, ”

l.t
ĮC"_____ _ _

ta kiekvienų numerį pasiųs 
ju*ų giminėm*. '-^ae.

Genai laikraštis — tai vie-, 
mi* iš gerum-dų jtnrtulių, ku- i 
n* vtbakumto lmk«- žtnogn ati-1

laiko. O ypač unliartiniauie bu-
Dr*u- kv yru i .t lai; kickvk-ioun j
a- -A!_____ -_____ tiri -v ai 1turėti ati ir k<4b u-

i

i-- Au. aakifc j. k. s&ii
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EXPORT, PA.

Šio miestelio mažas lietuvių 
skaičius (40 šeimynų) aavo 
veiklumu ir duoemunu jau ne
syk] pralenkė didesnėse^ kolo
nijas nukorni* tėvyuės reika
lams ir mthiimib prutestų-pra- 
šymų į valdžios ir kitnia lietu- 
vai naudingais darbai*.

L. Rauti. Kryžiaus rėmėjų 
Centras Kalėdiniu Fondini 
mums paskyrė surinkti $100.00. 
Nors 
musų 
rinkti

••u'
ginus lietuvių skaitlių, iw>t, hu- 
pruzdnmi reikalų gelbėti tėvy
nę. griebėme* darbo ir susilau
kėme pagoidaiijrmų vaisių.

proporci jonnl ini imant 
nesigailėta—įsakyta su- 
5, 10 sykių daugiau.

Pinigus ^aruteLumė Kokiu 
bildu: D. K. Vytauto draugija 
paaukojo $46.90. Sald. Širdies 
V. Jėzau* d ra ugi jn $25.00, S. 
L. K. K. A. 125 kp. $10.00. Nuo 
lialio liko pelno $41.00. Viso la
bo $122.00

Sulig iškalno |uidaryto nutu
rimo, kiek surinkta viršaus 
$ĮOO.OO. atiduota Tautos Fmi- 
dnn $22.00.

L. R. K. rėm. Centrai! pa
siųsta $100.00.

Tautos Fundan $82.00.
Stasys Kondrolas.

CLEVELAND. OHIO.

-----------------------------------------X 

klebonas, kun. Vaičiuiuut— pir
mininku, jdačiai žinomas mu- 
y.ikantas 8. Karalius—rpšt., I*. 
Ki'etčiunnh—lieno vedė jum, J. 
Tropeika—ižd.. J. Vnlanšaus- 
ki»-riždo glob., J. Baršaitia— 
knygium. P. Petraitis—mar
šalka.

Snririnldiuai Im*iio bus kas 
pirmų sėmių kiekvieno uiėne- 
sio. Repeticijos bus kas sorvdų 
7 '.30 vai. vakarė.

Tat kviečiame ciceriečius ir 
Cicero* ppyiinkčs muzikantus 
ir norinčius mokinties muzikos 
Įsirašyti Nemnknidioji griežti

U K re Ui u nas, benu ir urkus- 
ttos vedėjiut. yra pasiryžęs*’ 
mokinti visai dovanai pereitai 
laudmuas jokio užmokesčio.

Ntrjs gerb. kirhonas. kun. H. 
J. Vaičiūnas, pažadėjo veltai 
dumi svetainę ir šviestu «W 
praktikų taip-gi dykai. Tnip-gi 
klebonas lieno pradžiai paau
kavo 5 dolicrins. Už tokių, nukų 
brnas kun. Vaičiutuii laria šir
dingų ačių. t

{stojimas benan dabar atsi
eina 56c. Vėliau įstojimas Ims 
pakeltas. Mėnesinė mokestis 
ir-gi nebrangi, nes liktai 15c. 
Tie pinigai bus skiriami pirki
mui gniijų ir kitiems heliu rei
kalam*.

Kus trokštu Invinties muzi
koje, kviečius įsirašyti.

Sekretorius.

Adv. B. F. Mastausko 
. prakalbos.

SIOUK CITY, IOWA.

^Sausiu 4 d. Tautus Fumlo 22 
skyrius buvo surengęs pnikal-' 
hak str pnriimlannininiii. Kal
bėjo plačiai žinomas lietu- 
mhius adv. B. F. Mnstauskus 
šft 'Aashington. L». U. Savo ktd- 
hoje nurodė Tautos FoniPt 
'svarbumų ir daug kitokių da
lykų išaiškino. Perskaitė Lie
tuvos pn*xideut(i, A. Smetonos. 
gHUtų laiškų, kuriame preziden
tas dėkoja už išsiuntimų drubu 
žiu ir maisto. Kailiu jo publi
kai laimi patiko.

Paskui kalbėjo vietos kle|w>. 
nas, kuu. V. Viikutailis, rugiu- 
dailias remti Lietuvos vuldžių 
ir uukauti Tanius Fundan, ku
ria daugiuut-in prisidėjo prie 
išgavimo jai laisvės. Ariu kle
bonui, kud kiekviename reikale 
patarnauja clovnlandiečiaius.

PertraukuM* p-lės K.uzumus 
Kratė ir Grigiutė deklemavo ei
les. Liet- TauUnis Beuuu vo- 
dalims p. Bučio, gražiai griežė.

Po programo prasidėjo 
kiai. Aukų surinkta virš KMi 
dhl.

hutagu butų, kud d r-jus c bei 
kuopom kiekv.cnus varytų ugi- 
fncijti, kad aukauti Tautos 
Futulam

Tu ui < >s Fondu susirinkinuis 
bus sausio 19 d., 7:30 vaL, 
Gdodrirh lluuui, 1420 E. 31st 
St. Norintieji gauti T. F. dip
lomų ar Lietuvo* pašto ženkle
lių, gulės gauti šiame ąualrui- 
kiium

Lietuvos jmšto ženkliukus 
ClevelanditH'iai turėtų kudau- 
giuui-ia pirkti ir siųsti savio- 
šienui j Lietuvų. Paštu ženkle
liai randasi pas T. F. ražu. p. 
V. Runtų. 0732 Ednu avė. Gau
ta jau ir T. F. dipluium luaus, 
kurie yra imdavę atmainyti 
šiam prus.

•» *

CICERO ILL

DRAUGAS
■ —■ ■■■."."T.'-
skaitytos. Galima spėti* knd'KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI, 
abvinai Neivarko katalikai ka-1 
iFninh) nuihj arim novarij, fu ’ 
dėjo apie pusi* milijono dolio- i

iIš šitų 16 bažnyčių, lietuvių! 
bažnyčioje mažinusia sudėta. I 
Iš paduoto surašo matėsi 
15-koso bažnyčių1 
virš $1AMRMNĖ

T=
5

ROSELAND, Iii.

(Pnbaiga nuo 3 pusi). ’ 
mals dcl šalčio. Nei blogumu, 
nei gerumu tm- žmogus nebuvo 

...................... i pasižymėjęs. Jo kaip ir Sicins- 
jkio mirtis yrn retas ir nepa- 
prastus gamtos atsitikimas.

ZaHw nutrauktųjų lavonui 
suilžiu-ln knip šikšna, 
žaibo karštis nužudė 
mikrobus, išdžiovimi 

todėl nėra iš ko alsi-

Gruodžio 29 <1. U Vyčių 8 kp. 
buvo surengus šciminiiij vaka
rėli Vislj Šventų parapijos sve
tainėje priėmimui Suv. Vnl. 
kareivių, ,luoza]>o Knrpckio ir 
Juozapo Ramanausko, katrie 
buvo šiaurinėj Rusijoj apie 
niotvic irime* InjVn ir išlnjdn. 
veuut p. -1. J. •'MuiiKau.% kuru* 
nploido RoM’lnntių ir išvažiavo 
(’li'volaiiiiiin, Ohio. Vakarėliu 
susirinko daug jaunimo. Buvo 
ii niūrų g»*i*». nūn. P. !/n|»rb.-. 
kuris | 
įių. iri rlkėdaiiuir lUUvjHUlų l»U- 
msiems kareiviams ir apgaile
staudamas isvažiuojiuiėio iš 
šios kolonijos A. J. Stmiknus. 
Be saviškių, vakarėiyj dalyva
vo ir svtiėių. Visi išreiškė savo 
mintis. ]iagerbduiui buvusius 
kareivius.

Apart programo buvo jmi- 
reagta skani vakarienė, už ku
rių pagerbti reikia šeimininkės.

Ant galo J. Pivarjuiias aiš
kino apie 1*. L. Sargus, ragin
damas jaunus vyrus rnšyties 
ton «>rgani74icijou.

Pasibaigus pmgrauiui prasi
dėjo žaisle* ir tęaėa iki vėlu
mai.

Sausio 4 d., š. m., lietuvių 
i$v. Kazuiuvru i>ubuxiiy tini, jo . 
svetainėje įvyko vakaras. Su
vaidinta veiknia* ::i*izdas im- 
niiuio liūto.”

Veikalų vajduui: jl A. Jan
—Nikodcmt: rolę, p-im| M. 

SUuikevM-ienė—Elr.lm tim, p. J. 
\’egclis—Rapolu, 1 sunaus, ji.
J. Butkevičius. Jokūbu, 2 sū
naus, p-lė A. Kiiig—Rožės, jų 
duktė*. J. Rašymas—Pilypo, 
jų Is-rnu, J. Bulėj imas—Roku, 
jų kaimynu. A. Biržetiehė— 
Alurcijonos, jo pačios, J. Pil
kauskas—Juliaus, jų sūnaus,
K. Tuskenis—Augusias—Pru- 
mw vi-rtcivu, J. Miniunns—De
šimtininko.

Suviudintu gerui. Visi artis
tai savo roles gražini utliko. .

Publikos buvo daug ir liko 
užganėdinta.

Viena ypatų bandė ardyti 
tvarkų, bet buvo priversta ar 
nusiruiuinti, ur isrinėšdinti lau 
kan.

Po vaidinimui eiles deklerna- 
vu p. K. Gogelis.

Paskui prasidėjo lietuviškos 
žaismės ir šokiai, kurie tęst's 
iki vi-luiiioi.

Garis- lušvjtMttM už ntvaidini- 
;r*ų gražuti.- veikale ir ačiū ptd>- 
likai ųž ntsilunkymų.

Tilvikas.

NEWARK, N. J.

i veikiai

į juose 
syvus, 
rasti puvimui.

Apie nuskendimų Sicinskio 
dvaro neteko girdėti, ar tai 
liesa ar ne. l)el galėjimo' ir 
tas yrn galimus dnigtas. Lie
tuvoje yra perijodiskų caenj. 
L y. tokių, kurie kokį laikų 
pabuvę išnyksta, arba 
atsirandu. Kur 
ay.->u \ nujau 
Uidos Imvusios 
lė jose buvusi 
buvusius ganyklos. Daukšių e- 
•>t-rrt«t niiitinrt'-li užtinku. Gal nt-

dabar
i-MTUC 
pievotų 

menka.

Praeitų metų Ncunrkr gy
ventojų Kkaitė*i upie 440,(XW. 
Tn* metni* gimė 11.27n, n mirė 
5;»2«.

Pastaruoju laiku luirliugu- 
ina* sumažėjo. 1894 in. N’cwnr* 
km* gy vr*ųu»jų bkatU; v.
mirimų būvu 4*543- Sulyginta 
ku praeitai* metai* pasirodo, 
• r ‘rnnffi-* 
h ii’l lllllltlltj "IMUtaUR tf*a*aw=; 

SUluaŽėję*.

REIKALAUJA WAUKEGAN. ILL. T

Uipnu-iių uluruinkų Rv. Ali
no punrpJ.ioit svetainėj susi-

REIKALINGI LEIBIšRIAI. 
Yurdų Boilicriai 
Boiiierių Plovejiai 
Anglių N’ešejiai

Gerus pastovios vietas
9 vai. j diena

Atsišaukite Roscoe Str. 
Califoraia Avė.

22rn ir Fisk Gatvių

25Ui ir Quarry Gatvių 
Conmiomvealth Edison

nebuvę 
yru di- 
luu ki-1 
bet žo-I

Ten!

REIKALINGI

ir
ponui iš

jus žinolc I- > 
tę Kumrinkituų 
art im iltiniame

Co.

durbo

ų K***”- nūn. i - imĮn-ii.-. į *
pasakė gražių pinkai- «» j's v«» «l«“’
likidauim* užu.-iauta lai- ,rnnkg *Mnh-‘ P,uta'

Mvknnikai prie Viso 
turi Imti geri fillvriai, darbas 
viduj.

Atsišaukite

dol kokios nors prie- 
ta pluta nusmuks j 

ir vėl ant viršaus bus 
taip-gi

Union Special Machine
311 W. Austin Avė.

Co.

Ten Buvęs.

PITTSBURGH. PA.

•Sausio 8-d., UJ20 93.,-Šv. K;; 
z.iiuivru muk) kimi svetainėje 
atstovai pnnipijų, įvairių drau
gijų. kliubu ir tt. sueiąrganiza- 
u *j’kuiiilti-Ui‘ Pittsllurghu ko

lonijose |iar<liiviii(4i Lietuvu* 
paskolos luinus. Gerb. kun. J. J. 
Rutkaitis atidarė susirinkimų 
ir 25 atstovai užsiregistravo. J 
valdybų išrinkta sikatitieji: 
J. G. Milių*—pirm., A. .M. Sut
kui t ė—rast., K. Stravinskar— 
ižd.

A. M. Sutkaitė, rast.

PHILADELPHIA. PA.

Sausio G tl L. Vyčių 3 kp. lai
kė metinį susirinkimų, kuriunie 
buvo renkamu nauja valdyba. 
) pirmininkus liko išrinktu* J. 
Rimgaila, vice-piruL—K. But- 
kaitė, prut. rnėtj—O. Urboniu* 
tė, fin. rast.—J. Navicknu, ižd. 
—J. Briedžiutė, iždo gloljėjius: 
O. l’ngiirnitė ir J. Valčiukas. 
Dvasišku kiuųms vadovių per 
aklamacijų, kun. |g. Valimčiu-
TtMtt

Kuopa, kaip metinis ra įnir
tas panslu, grnžjtii iuika lui
nais ir puikini iuijoja.

Rcportcri.s.

S. D. LACHAWIC7.
UM«r>i• patAfMiOtL UIiMk

MkAeM 94R44tMMA F •R’A M M-4A«ML n miazmi ttartei toi»mi» uUruAė«Uvll 
2314 W. 23 PI. Chicago, I1L 

TrL Ckmal S1M.

H

I 
se-

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIK0L1S imama

OrdriteM ir ehlmr*** 
rw*u **tv «ytrR'.tn» *i*t* | 

Ilt *hlwa l-Mrk.t*l« u. <3*4 Mm*.
T*l MrKin.ry tū 

(MUu: 1711 W. nik M.
U7 ir U-te rU ) 

i* ryt* iltį > l“» pietų. •:*» IKI 
...utr* NuMlIntnu » ikt 1> rytai*.

T.L Ho«im*Al 1M
41

Paskui 
žūsti es 
dugnų 
vanduo. Trakų ežeras
mainosi.

Tik ties užlikusiais 
žemė būva tokiu, kad 
nugalima yru statyti murinės 
triobos.

Jeigu Sicinsko dvarelis lui
tų buvęs medinis ir nedidelis, 
jeigu )is butų įgriuvęs tuo pa
čiu iaiic^ Ūmia žirtuus žaibus t 
nutrenkė nedora suvininkų, tni 
nors tame visnme nebūtų ste
buklo, teėiuus butų iuųMipra.s- 
Las retų aplinkybių susibėgi
mas. Tokiais aliejais nestebė
tina žmonėms kalbėti apie 
Dievo 1>nii-!nę už nedorybes.

Kun. P. Bučys.

ežerai* 
unt jos

ttolkallnm nioticliM ar tnoleria Ka
li turėt Ir viaiia kūdiki pricabolno 
namų darbo cm tuokeatia. t u aluj 
teini ynoj plaut drobulių nereikia 
Kreipkite*
UM8 h. HalMcd Mr. CtilcnKv.

Vlonala Laiptu Ja

Sau*in 15, 1920. 
IvlvptHiuu “Draugo kUM.

šiandivn ju* patulpifiotc pmuv- 
šiiuų knd Kuiuitelu* rengi* didelį 
MUKirinkinip \Vnukepmr Lietuvių 
Nvciainėje. Aš žinau visus Kr. 
Dem Kutnitetio; IVnnkvgnnr ir ži- 
jtftiii knd nei vii nūn jis surinkimo 
neiviigin. Tik svetainės komitetą* 
IH'niaimlė jų virimui
< ’hiengoM. Nitui žinių* nė kukic bu* 
kalbėtojui, nei kų jie *nky*, nei kv- 

tkie jų tikslai. Jei 
įnirs aiikinus apie 
tni praneškite 
“ Dr. ” numeryje.

IVaukegnnėtM K. D.

Red. prierašas:
Minėlusis |>rnni*iiniiifi nėra iš 

“Dr.” Redakcija*; o tik tq>nxik*- 
puti* apgarsinimas; ui kurį retink 
. ’-Jju HtulMikv. žiliu Ilk
tuk. knd svetainė ant kumpo Su. 
Lincoln ir devintos gatvės Waukv- 
gnnc piikltiUMi gerouM lietuvių 
ilrnugijiauK. Bet kii ivuiptniioiniii 
IS khumo pmkullKnuis mes netu
rime nieko Imndro. Daktaru* ku
ri* totui* lUnkuIlenui* įupinuM ne
priklauso prie “Kr. Deni.” Ne
žinome nr ji* priklnuiMi prie kokiu* 
iiora lietuviu organizacijos. m>r> 
lietuviškai moka kalbėti. Jeigu jm 
nori. tlauL'inu žinių tai krvipkitiin 
prie Nvvlniuės ktunileto, jutu* len
gviau KUŽinuli vihkų ant vieta*.

(ApiinmiiiiiiuMO

* 

Dr. M. Stupnidd 
3109 So. Morgan Street 

(’HICAtUl. II.UNIIIH
Tctefon** V»rxta W>*3 
ujo*. — Ii iki 11 .1 rjtv.

* po motų Iki » vnk. Nrrtolio- 
rubi nuo t Iki C v*l valau*.

k——

I

* PARSIDUODA

------------------------------------------------------------------------- II

Dr. L E MAKARAS
IJctail* G j dy loja* Ir CUlrurgua
U—Utį.U ttno* M. UlMitate A>*.

Trivieti** rullnua *U U r*lla>*a *1M 
ChkarM: So. Wood BU.

TIK Krtrrni* takte* nao SJO IKI 1iW 
TUMaaa* Tarti* TU.

*

Gerkles Kliūtis
«*WH IMM1I iwi» 

naavrlliuino mlgiU 
Imlų Kilių (tūtuo
tų), o burtui* nuo 
ubaUat'tlruo Įtark
ite lUklUtlltMl. (1*1 
turiu; uloną* Ir ta* 
imduro Kvrklte 
kllul). Koala yra 
labai m-arbln orca-

nu Ir 1*1 JI > ra u*ktmAtu tai sali 
nudaryti kllut|. liaJtar yra imt* 
ta* laika* ntitMtayii Iki pavojumui 

' l^teltllt' mun tu ataldt jiuiu Ifecu- 
nOOliotl juui* im».|. T* u* jutdur)- 
,-.lu (MMokanud. Ataidaokllr No-4t- 
■H.-aiuiliHii. i>i lųMurai. kurą iuuu. 
naudąja vėlt.uabUa uiokailnial* bu 
tini* it yni Iti-yorię* pw 33 mrtu 
lirlo Mate italių*. Al utllkriiiu ka
tu KUCobutUN Juk Cal |i*>jutat* kai 
kuriuo* Mlų irttenlų. 1'aklauMkllc 
uuu>t« jų iHturdiių.

DR. F. 0. CARTER.
Vidų. Aliu,. V0M1-- ir l.vrklo 

130 S*. MaU’ M. 3 lulat-. Antro* 
<1ur)a | Alaur.. nuo V»lr »»nkrovoa. 
Valanda* nūn b Iki *. Srptint*- 
dutiial* nuo i* iki u.

■■ ■ ■ ■ . ........................—■

PAIEŠKO

Reikalingus moterys auiirš 16 
metų amžiau* d«*l Icngvau* fabri
ko durim. Prityrimas šiame darik- 
nereikalinga*. Darba* pastovus. 
Fabriką* Kubatomi* užsidnn' ant 
pk t.

I'ii-jų lubų nauj«* tauriau nanin» 
*ii krautuvam* Ir i>*r> vrniųiaK tari 
liuli t>arriuut(» tunjuii* <ll«l*lli bar- 
vvnna.
>*-tna
MII.-

IU>r>4n*l ant N. W. kampo 
ir H* era meni o Avė. atalfcau.

IL X. IlOStA. 
3*011 lAiimiii Atv.

Tt-lcluos-. Knti-si-.nuct! 8.M‘

Continental Can Co Ino.

5411 W. 65th Sirgti

Panokiu* Kiuiiriuj ar Pictiuį va- 
šiupjaMlį karų iki <i3-ciai galvai 
163 r J & Auntih) katu iki t'-entra] 
uvenue; pacikiU- du blukus j pietų*.

l*UtsllH (>l>1 m-0KKX#t III 
GKtM'Jbll**:

I* |irlrteaU» kad auvlninluui truiu- 
M laiku turi IfriaMuuU | laotvv, 
lll«nl* yru c**h Ir ssmj violoj. *ip- 
K>vonioje iKokių tautu Norinti-p 
Koto* t-rrrjto* utAliaukll*
I7M X. Ha>ne **«-.. I'lib-auv LIL 
.Irtai TilctoBUukttr Hsabutat 33)5

X
J. P. WAITCHES 

ATT0RNEY AT LAW 
l.imi V1H ADVOKATAM 
(M2 K. UlMHI STHUCr 

CHICAGO.

N

Vyry Ir Jauno Vaikinų padirbti 
it orderio (lutai tr «ivwkot*L b*t 
Ataifctnkti: vMlanaių m<xi«1tų nu* 
ooą Ita McuMi.

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

T» BO. EA KAULE STKKKT 
U/vonlmo ToL Humboltu ST 

Vakariu* )»11 W. XJ-ad Surw* 
Tai hoekwob £»« 

chicago, r-u

■ 1' « 
X----------

1* MIjUKMI M \M |A I I1.TI VI*.
Julijus** <:nusako* i-*rinu*ii* l* 

Kuuuu *ub . SluiuJ»U<-« AlmKrlClo 
KallIDenų parui- . |KiJute<> mvo Uru
liu J«mo UuuiuHMi Kurį* prie* Kare 
»>-»i-Ov (tiiruK--! imi Murcuii s*Hm . 
Kum mj>|«> JI Xln<its uilni Jt* imUi lui 
ai k im u K la ji u* uiMtu riui4a«i ta* InlA-

«**:
Kiltai. .

IU0 K. i airlšld Atr. <1ika*u. III.

REIKALINGOS
75 lucripniM 

Joj fubriko darbo 
nuo štukio 
$18 ikt $21

American Insulated Wire & 
Cablo Co.

964 W. 2Ikt Si.

REIKALING0S MERGINOS.
Mokinties už Ntirsės. Kiun 

dirbti keno kukniose už $15.00 
į savaitę, kadnngi galimu užsi
dirbti nuo $3() iki $40 j savuilę 
budinau Kurse, j>o kelių savai
čių mokinimu’-i. M e* prisietom 
i dnrbn išmokusias.

DOUGLAS PARK H0SPITAL 
1900 S. Keduc Ava.

PARSIDUODA 
bučeme ir groceme liet. aj>- 
gyventoj vietoj. Priežasti |>a- 
tirsite unt vietos. Atsišnnkite: 

J. Naudžiūnas.
4064 S. Artcsian Avc.

EXI«*.

Vyrų Keliate j»n »2..uo ir aus-'Jau. 
Valkų Hiatai po ».’-.00 ir nucKIau 
Pirk aavo overkol* dabar prM 

tiem*, kuo mat kaino* pakjla.
U c* taippat tarime pilna «U« t-' 

akuti DoJUotų (lutų ir overkotų bim> 
ZM.3O Ir au<*člau.

Full llroaa. Tiutodo. Frack kie
tai Ir tL SIO.IKI tr aiigdfiau.

Atdara kiekviena vakar* iki » 
vai. Nedėliotai* Iki < valandai. Ko- 
balomia via* dlcn* Iki 10 valanda* 

b OOKDOJi.
UIS ti. UaUb-d M.. <1iJca*T., ILL 

l*UM*ta l*O>. 1
l*uruUui>4* IS06 tumiau* kaip 

vu. : uuKtelu murini* nunia* 2 
Kyv. po 4 k»ub»rltu j-nc 3201 
Wtdla<ų< ŠI. t'.OO Imokėl. u llkuaiu* 
talpu ru.n<la. I'rckc IJOOO

First Na t. Realty & Const. Co. 
840 W. 33rd St. W. Kazlauskas

bu* 
|M>- 
H*

\XT PAHOAUMO. 
1‘KrdiluodA nuliui* Ir liitiv* nutbll 

kl-rno* Ir i’nl«n Avė. * Ir 
bariai tr C !*’
JniiiM vara*u tiutuji ...i.., 
AtatkauklU ?<&0 8 Kolda 
luina

t k* n-

IteVO.VU 
Ava.. I

Atll punluvioiu II* akru fanu M «n 
Kvraia InidinkKin. (Tyruliai* Ir uu»*l.
rnrijiHil. : in>ll<* IKI Marijai l'ul- 
uecrood. UI. Kaina 17» uA ukr < Ma
lonėkite ntalhiiiktl Įlipi adreoų;

Jultan Za-tl*., 
KM. Ilo* S EdKi-Moud, III.

iiiiiiiiiiimmiiiiiiiiKiiimiimiuiiiiiiiiin

ERNEST WEINER
PRY aOODS

1800 W. 47th kamp. Wood SU.
Ma* dbuAatM

KatrartiU* tr Sųbaioml*. 
ittetnakiro* iiomkI,

Vtaoki* auuarlK>:m. v*ikar;;» <tr»i8- 
H»L »l(b*a Ir Xk«t*«.

79c
Pluksnos Pluksoos

79c
PLUNKSNOS.

iiuiiniiiiiiuiiumiiiuiiiiimiimiiuiHHii

R0BELAND, H.L.

Sunkiu 7 d. L. Vyčių S kp. 
laike luėnekHii ntihirinkimų Vi
sų šventų parapijos svetainėj. 
Aptarta daug dalykų, nutarta 
lieniiuiiiyti susirinkimus iš »e- 
rodos į uturninkų.

Priežaslia permuiuyum susi- 
rinkiuių ym liūne, kad daug 
narių semiu vakrtntis dirbu 
krautuvėje u neguli ateiti kuo- 
ims susi i inkinmil *

’ Valdyba.

l'alodluiu ruvu kvogirto \nbino 
likimu*. • įlietai nlsiUlua s>vrna 
ilalllinort. Md. «®oj pu* vandenino 
vilui laitui gyvrno U*pojųj. A» Karau 
litMi 1k t.li-tuvn* -ati avarbinnU* 
nuima Jm pat* adm kaa api- ji 
Bota tuanekkli* aeluuuLlu adroan; 
. Man-IJuna Kubar-ltUrtM-.
Alos K. Morsali Ncr.. (Jlkacu.

fl. 
«>.

ui

REIKALINGI LEIBERIAI

Dėl foundres, darbas pašto, 
vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39 ta ir Stevart Avė.

WAUKEGAN, ILL.

ANT PARDAVIMO 
FARMOS!!

40 akrų tarnui juudoŽ teniM *u 
Morui* bndiukal* Ir moMnotnl*. pul
ku* «odn*« Ik k«*,viu 3 arkliai t 
klauloo Ii iMtų. vlaka* |Ht/nlil«MM »u 
(urmu arba malnyal* ant tutinu (Uil- 
cajsoj A laite u k lt* tui*

P. IK1ILKUKA
h 10 W . 33 bu. ( lik ujto, 11L

ftekld. »33 Mt. AtJtland Ulv. CIlUspi. 
Itteluuaa Ha>markei .tilt 

DR. A. A. ROTH, 
Kute* Ir dilru/p.
spcciJalMn. MoatrUkų, Vj liLų , I 
Valkų I* tl»ų tdurunlškv U*V 

orite*; «M Mt. Habtrd Sk. CliU*co 
IrJofMinn Ilrovrr M«3 

VALANDAS: iu—11 r>u> 2—3 po 
|>('ių 7—* >ak. Nodėllotui* Itu—IJ <L 

O»» *••*»* k *»*»•»»»•*««•• b«

Be tn imtnrta sumigti dide
lį koncertų -įibatnj. sausio 24 
d Iš anksto gulinta sukyli, kad 
koiH*crtr*s pavyks, nes Nušilau* 
kum r gubų laigunininkų, p- N. 
Bur^j.

1š anksto pranešu tut rock- 
r . »—:.r... ..«.st_..IVMiHTiiHiir •• *••••-
kvti. Progninms susidės iš dai
nų* M»tų. dubių it ll Ulupų* jlJu. 
kitigų komedijėlių. Z«Hl/.iu sa
kant. Iii* ko |*eųmtyti, |uikluti- 
oytt ir pasiip'iolu

t. __________ .į-KuaiTiuu Inu beiiiiamn
X. Muiu ir Millbury SI. KidltčsUvrtaliH-je. Praaidė* lygiai < 

lv

i

Didelis Susirinkimas.

Per Kalėda* 16 Newarkn ka
talikiškose bainyčioM- kalėdi
nių aukų kntnlikni sudėjo $4,'m. 
760.00. Ihnigikusiu suauknutn

ROCKFORD. ILL.

PustaraMs U Vyčių 83 kp. 
Hisiniikitnar buvo gyviausiai'. 
NutaiLi numigti i»ruknJbus

Įvyks Nedėlioję, 18 d., sau
sio 1930 m., Lietuviu svetai
nėje, Lincoln ir 9 gatvė 3 vai 
po pietų. Waukagan. Ui. Įžan
ga liuosa. Kolaktos taippat ne
bus.

Kviečia visuj skaitlingai su
sirinkti. Komitetas.

(Apgursinir^Įs).

niiuojaus Fanuos.
Vi akrų sero-- .<«iri via* dirbamu. 

b Kanibu' .ų nai/ja* tutina* ir C.v ar ta* 
vlaka* t iriausioj tvarku). 1'anMOuo* 
ui labai niiiatmal* kaina ir I trinu-

kita
.Ik* Ua* berile pirkti ruulvne 
■UAtaukltr Muo adnmų

P. HOHMTIKA
W. 33 MT. Cllh«£t>. Ilk

X—- a*-

S’***”’'’ b?n«*-ir1 urano.tw.Juozapoūax»M*..• ic.ul-surtbuMisil* šfi Lmly .v^, aut 
/.'.iniintMatv, Am

•nas ir orki-stm. lšrink- Kui-kurių katuhkičkų balny I rvtiak |val. vak. Ncpanurškiic dienor!
Pr. S—Ub

PaiežlChu darbo kaipo duo į 

aUjtaitkiu - 
A. Martinavičius, 

3438 S. Euicialti Avc.

NAMAI ANT PARDAVIMO!
1 pMyvMIiuų naciu* nualinta B*- 

mar. eem antri taniistr.rjrtM, Mitu Ir 
talUu vanduo tnaudynfa ntu. k (r. 
ia» medų Ir kiltai italam. > mvtal 
kulp uUijttv. ramltui nrta | mi tu* 
UHM r»r*lduv« ui uh»; Mira prr- 
Ka lim.U ! metai raiu liiBB.n* 

|itKUM<M po IZS . inteute raaiaku- 
tbHlMh. properiv r«ua»»> 1221 Arte.

p

imat .xre.
First NaL Realty Const Co. 

1840 W. 33 Str. Chicago, HL 
■4T. J X. .. • .• —

VAKARINĖ MOKYKLA
AnaliAkon Kalbos

Kliuksi |>rusidė» poncdėliu ir-
kare, Kauno in d., 1920 m., 5 vaL 
Bu* iiKikiiisnui pancdėlio ir kut- 

; v(.a*go lakami*.

L. Nanuontait*.

• 4



B DRAUGAS Penktadienis, snnsb 16 T
... ......... —

{ CHICAGOJE. ! PRANEŠIMAS.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
Penkiadienis, sausis 16 

Šv. Marcelis p. Priscila.
šeštadienis, sausis 17 

šv. Antanas vien.

<i..

d..

DIDĖJA SUSIRGIMAI 
FLUENZA.

IN

Sveikumo komisijonierius 
skelbia kovų,

pa

influ- 
jvyk- 
pavo- 
imtaJ

Chicagoje sn.-irginiai 
<iiza dauginasi. Mirčių 
stn nedaug. Bet naujas

> jus Čionai, iri nebus 
ub-uKam iu priemonių pne» tų, 
epidemijų.,

Dr. Itahertson, sveikumo 
komisijonierius, sako, jog r- 
pidvtnijai nebus progos išsi-: 
vystyti taip, knip 1918 mo- 
taij, rudenį ir žiemos pradžio
je. Nes žmonės yra pnsirengę |>|;.c,. 
kovon.

Teeiaus spėrijnlės priemo
nės būtinai reikalingos.

Jei susirgimui didr.-, tuomet 
prisieis kovon įsišaukti 2,- 
100 ligonių slaugotojų iš “Chi- 
cago Training School of 
me and Public 'Nur-ing”. 
<langei namuose nėra kam 
žiūrėti susirgusių.

Iš sveikumo departamento 
piiskclbtu sekantieji svarbus 
nurodymai, kad apsisaugoti 
influenzos.

Namiškiams:

Kieku gulima šalintirs nuo 
kambario, kuriam yru ligonis.

Ho-
Ne-
pri-

■ Ligni'io knmlMiryj dėvėti gn- 
zine ka įkę.

Plauti ninku- po kiekvieno 
patarnavimo ligonini.

Miegoti -eptynin- valandas 
rir ilginu.

I'žtektinai valgyti gera 
j maisto.

Atvirinti visas lėkštės ir 
j puodelius, pavartotus ligoniui.

Ligonį visai atskirti nno 
j kilų nuniišliių.

Ligonį užlaikyti šiltai.
Pa-iMukščioti kelias vnlnn- i . ....uos šviežiam ori*.
Iš Gnrat Ijiko stovyklos 

LitnnoSfimn' te- Ir larii tnnri I 
mukų didėja skaitlius Mtsirgi- 

l»ių.

“Draugo” Bendrovės šeri- 
ninku sus’rinkima? bus utar- 
ninke, Sausio 20 d., 1920 m. 
Šv. Kryi:aus par. sveta nėje. 
W. 46th ir So. Wood St., 
7:00 vaka»e. Chicago, III.

“Draugo” Valdyba.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Iš BRIGHTON PARK.

ATIMTA NAUJAS AUTO- 
MOBILIUS.

Emil .lolinson, 2131 Pntuvyne 
, arui vakarų norėjo iš

mėginti savo naujų automobi
lių. Išvažiavo.

I Ties laike Vicw avė. ir SI. 
.Innics plane jį sulaikė trys 
plėšikai. Atėmė $15 ir išvarė 
iš automobiliniu*. Gi patys nu-

■ važiu co.
Į Paskui pranešta. jog toje n- 
pvlinkėj,. užpulta ir apiplėšta 
dvi vaistinės. Iš vienos įsiimta 
$300, iš kitos — $15.
—

63 RADIKALAI KALĖJIME.

l’hirngojf deportavimui ski
riama 240 pastaraisiais Inikais 
suareštuotų radikalų. Iš jų 63 
yra kalėjime, nes neturi pa
rankos. Kiti paliuosuoti jki pa
ranka.

Kuone visi iš esančių kulė-

Neįsileisti į namu- jokių 
lankytojų (vizitorių) ir pa
tiems nelankyti svetimų minių.

ša liūties susikimšimo virtų, 1 
kaip tai susirinkimu, jautrų ir j''ue sutinka keliauti Rusijon 
tt. Jr ji<‘ jaučia*: kaipo ••kauki-

Užlaikyti vaikus sausai ir.n,rti”. 
šiltai.

Žiūrėti, kad pngyvenimin*so 
nebūtų jokio drėgnumo.

Pagyvenimuose daugiau tu
pėti saulės šviesos ir šviežio 
oro.

Darbininkams:

Jei galima. į darbų riti js’-s- 
t irius.

Kalinties tų. katrie Čiaudi ir atrado kaltais ir apskundė, 
kosti. | Kiti profiterininkai dar

Prieš kiekvienų valgymų klausinėjami. Manoma, km! jie 
plauti rankas. |Visi papuls teisman.

Knolahjaus šalintirs dulkių.-----------------------
Nrspjmidyti nnt aslos, snli- AUTOMOBILLAUS PAŽEIS 

gutvių. arbu viešose virtose.
■** čiaudint ar kostint, užsi

dengti bumų su nosine.
Miegoti 

landas paroje.
Nepersidirbti,

ti. nepersigerti.
Siittgvtire i<ti luti beini ii, 

puodukų gėrimui vandens.
Šalintirs sergančių žmonių.

Patarnautojams:

Būt visuomet švariai.

• 9 •

Nedėlioj, rausiu II d. Brigh
ton Parko klelmnaš, kun. Briš- 

Ikn. InikA «nvn «nrnr*Gr»e šfiiH 
■ rinkimų luizuj HIUJ sVetailiej. 
1 Išdavu- atskaitų iš praeitų įlie
tų ineigų ir inplnukų pasirodė, 
knd iždo liko 5,500 dol.

Pu tu klrj>unas pranešė, kad 
(Nistatynins antrojo mtgšto 
(iiiukyklos kanihnriains) atsi
eis npie 36.000 <lol. Knd nciiž- 
t raukt i didelės skolos ant pa
rapijos arlui pmiaryli. taip sa
kant. |uinipijų rasit, klebonas 
pažadėjo papilkuoti HNN) dol., 
jei rasis 700 pniapijonų. kurio 
paaukos |iu 80 dol. Visos sko
los indu Imtų apmokėtos, gi 
aukojusieji j>o 80 dol. turėtų, 
taip vadinamas, amžinas kar
teles. Sleliėtie reikia brighton- 
parkiečių duosniunu. uos su
manymas lieveik vienbalsiai 
priimtas.

Po to parapijmiai pareikala
vo, kad klelioiias prašalintų 
mokvt o jas-s<*seris Naznretin
tos, o jų vieton jMiimtų Kazi- 
mii-iirii-s, liet klebonas pnsakė 
negalįs to darlsi atlikti lie vv- 
skti|s> žinios. Tada kilo dnug 
trukšnm. Tnjx> taip-gi išrinkti 
trys delegatai.

Rarcviėia. Raportas priimta*. 
I’o to sekė raportai* iš vakaro, 
km uune buvo vaidinta “Kuu 
ri A Iena. “Pasirodė. knd finan
siniu žvilgsniu vakaras pavy- 
k<> ncMoginuida. ‘Pelno liko 
apie 40 dol. Be to, kuopa pam- 
dirlsi savo sretierijų. kuri alsi- 
ėjo 82 <|o|.

Knygų peržin rojiniu komisi- 
jn praneši'. kml pinigų iždo niu» 
praeitų motų vrn likę $9.54. 
Nežiūrint to, 5 kp. gerai gy
vuoja.

Nutarta prieš adventus nu
rengti vakarėlį su jut margini-, 
mais.

Susirinkimas uždarytas su 
maldo, kurių atkalbėjo k|u dva
siškos vadovas. . ,

Kp. Korespondentas.

IŠ BRIDGEPORTO.

Mot. Sa gos 1 kp. veikimas.

kns mano, kari Mo:. Sų- 
kp. jnu nieko neveikia.

DIEVO APVEIZDOS PaR. CHORO

Dainuos Du Choru
Nedėlioj, Sau«io-Jan. 18, 1920

Dievo Apveizdos Par. Svetainėje 
Pradžia 8 v. vakare

Koncerte dalyvaus pagarsėjęs Aušros Varly Par. Choras garsaus muziko 
ir kompozitoriaus p. A Pociaus. Vedamas. Muzykos mylėtojai vieliniai ir a- 
piUliiKiy įlcpiiMilo piaicisll piogus ugiidb natūraa;>iy eucu y.

— -- - 
vo rn|M»rtų^ linksma pasidarė, 
kati K Vyrių 16 kuopa tiek 
daug yra nuveikus.

Paminėsiu keletu |>avy»lžių: 
į Kalėdinį Tauto* FgihIu 16 kp. 
neatsiliko mm kitų, o gal ir 
pirmoj vietoj stovi, nes suau
kojo virš 660 dol.. Vyčio spau
stuvei 114 dol. O kur kiti viso- 
kie aukojimai?

Gaila pasidarė tik, kuomet 
finansų raštininkė skaitė savo 
raportų. Pasirodė daug narių 
suspenduotų. Tikimasi, kad tr 
tie užsimokės savo duokles ir 
sykiu sų kitais dirbs taniai ir 
organizacijos labui.

Yra keletas atšalusių narių, 
kurie retkarčiais ateina į susi
rinkimus. Aš manau, kad vis-gi 
galima vienų vakarų į savaitę 
pašvęsti ir ateiti su kitais iš
sitarti. pasikalliėti, kaip išnau
doti laikų geriem? tikslams, 
kad uepaailikli nuo kitų kuopų, 
liet <lar pirtninu žingsniuoti.

Dari akt a valdylm. Knyginiu 
išrinktas P. <«ritenas, n>žu<e- 
rium—B. Janušauskas ir M. 
(•urinskaitė.

Taiji-gi išrinkta komisija 
tvarkyti Žaismes ir, taip sa
kant, sudaryti kokį programų 
po susirinkimų. J komsijų pa
teko N. Kulys ir Volte raitė. 
Kaip vienas, taip ir kitas yra 
inbai darbštus. Tikimės turėti 
geri; pasekmių.

Reikia pažymėti, kad 16 kp. 
turi darbštų piruiininkų. J. 
Baubkų. Jis jau antrus metus 
pirmininkauja L Vyčių 16 kp. 
Nusirinkimus veda geroje tvar
koje, 1>e jokių ginčų. ’

j 1‘žimdanm imu ja valdylm 
snvo vietas, išreiškė gražių 
minčių ir pažadų.

Dirbkime | Parodykime, knd 
mes vyčiai ne tik varde, bet ir 
darbuose.

I
n..' —
-------X

Iškilmingas

BALIUS!!
Gal 

gos t 
knd iK-Mgarsinu laikraščiuose. 
Klaidinga butų taip inmiyti. 

.štai, sausio 11 d. Imvo meti
nis susirinkimas. Pasėdis buvo 
skaitlingas ir pilnas gyvume.

Pirmiausia svarstyta, kaip 
padidinus narių skaitlių. Vien- 
Imlsiai sutarta pasiimti j>o aj>- 
likaeijų ir prikalbinti nors po 
viena narę. J sekantį susirinki
mų visos apsėmė atsivesti dar 
po vienų naujų narę.

.Sergančiai nai vi, poniai Va- 
raiiavič-iciiei. nutarta nupirkti 
gėlių bukietas ir pasiųsti. To
liau išduotas raportas iš buvu
sio šeimininio vakarėlio giuo- 
džio 31 d., t. y. prieš Naujus 
Metus, kuri buvo kuopa suren
gus Įmuk Imi su T,. V včių 16 kp.

Vakarėlis, ritsigiriant. buvo 
tikrai puikus. Sųjungietės jin- 
gamino vakarienę, o vyčiai iš
pildė programą AtsiLankiusie
ji Imvo užganėdinti.

Paskui kalbė/fc. kad surengti 
vakarų nnt vasario 21 <1. su 
programų. Pasffrode, kml ren
giant vakarus su prograinais 
nieko negalima pelnyti. Tai-gi 
ir pn)ikta surengti be progra- 
mo.

.Atsisakius tnusų didžiai 
gerb. pirmininkei, A. Nausėdie
nei, vionbnlsini liko išrinkto 
buvusi pirmininkės fmgelbinin-1 
kė p-lė Aatkuuskaitė. Raštinių-1 
kės paliko tos Įtarios, būtent j 
p-lės Overlingnitė ir Valan- 
čiunaitč. iž<lininkė—P. Volto, 

jvo firmoje Chnndler. Hildretli rienė. Dvasišku vadovu gerh. 
& Co.. nešdamas tos firmos kleliunns, kun. M. Krušas, 
pinigus hnnknn staiga pražu
vo.

Dabar jis suimtas net Pitts- rime vilties, knd ir nauja pir- 
burglie, Pa. Su juo suimtas ir mininkč dnug darbuosis, 
jo draugas Jnme^ Mitchell.
—

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $142.
—

Parapijomis.

IŠ NORTH SIDE.I-----------------------
7 PROFITERININKAI

j SKŲSTI.

1 Chicagoje suareštuota 3-8 cu
kraus profiterininkai. katrie 
ėmė nugštas kuinu* už cukrų 
praeitų rudenį.

Dabar iš tų profiterinink.;
septyni* federalė grnnd jurv VAIKIšTIS SUIMTAS PITT-

SBURGHE.

AP
Sercdoj, sausio 7 d., 1920 m., 

įvyko L Vyrių 3-tos kuopos 
metinis susirinkimas. Narių at
silankė nemažai. Pirmiausia 
išduota raportai. Iš Apskričio 
susirinkimo ra|K»rtų išdavė A.

l’inn kelių dienų lfl metų 
lAnthonv Samolis, kurs tarnu- ♦ •__ • rM______

v •

TA.
—

Mrs. Peni Tulinekos, 39 West 
devynias (T) va- Burton plane, paimta Pas*a- 

vant ligoninėn. Jų pažeidė au- 
nejiersivalgy- tomohilius išlipus jai iš gat- 

veknrio. šoferis suareštuotas.

Non» liūdna, kad buvusi mu
sų pirmininkė ataisakė, liet tu-

I

Dulkė.
Berželis.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

NUSILAUŽĖ KOJĄ.

Sausio 7 d. Imvo L. Vyčių 16 
>kuopus susirinkimus, kur) nti-

Trys plėšikui Fordo auto-,darė pirm. .J. Baubkus su nuil- 
mobiNuj užpuolė praeinantį da. Senoji vnldyba išdavė ra- 
Jnnies MeDonald netoli jo nn- {tortų, km* Imvo veikta per išti- šio 16 d., 1920 nu Dievo Ap-

« •

Su*. Am. Liet. K. 2 kuopos* 
susirinkimas bus šiandie, snu-

| Elnier .lolinson. 5800 Pi-ori a
gilt., nusilaužė kojų čiiržinėdii- mų 4527 Pinirie avė. ir atėmė sus praeitus m>-{ui*. 'veiklos jmrnpijns svetainėje, n

$142. • | Kuomet raštininkė skaitė ra- vnl. vakare.
i ’ k I

-PARENGTA?
-

Draugystes Rožmavos Panų ir Motery
NEDĖLIOJ, SAUSIO 18, 1920 

Šv. Jurgio Par. Salėj, 32ro* Piace ir Auburn Avė. 
Pradžia 6 vai. vakare 'Įžanga 35c ypatai

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pui
kaus Imli aus, nes apart šokių dnr bus ir kitokių pauuir- 
ginimų. Taigi kaip jauni, taip ir seni atsilenk) kitę, 
n tikrai busite užganėdinti.

Kviečia visus
KOMITETAS.

1ii

Visus narius kviečiame susi- įun. jog teistagai taniau* šv. 
rinkli. Juozapo Apiekuno draugijai.

A. Marcinkevičius, pirm., 
A. J. Palubinaa, rašt., 

2231 N. Son ver fiv=ų 
Chicago, III.

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

L. V. Ch. Aps. choro nariams.
Visi nariai ir nares vra 

kviečiami at si lankyt i j choro 
praktiką, sausio 16 d.. 1920 m., 
j Mark White Sųunrr jmrko 
svet., 29-tos ir So. Halsted gat- 
vių.

Tai j > gi yrn kviečiami atsi. 
Inntyti ir tie. kurie seniau bu
vo choro nariais.

Z. M., rašt.

CHICAGO. ILL.

Draugijos Av. Juozajm Apie
kuno valdylm šiems metams 
susideda iš sekančių asmenų: 
A. Murconkeviėius—pinu, A. 
Rimuška—vice-pinn., A. J. Pa- 
lubinas—prot. rašt., J. Kupčiū
nas—fin. rašt., V. Kaitulis— 
ižd.. J. Tnmasevičius ir J. 
Alekna—iždo globėjai. F. Prie- 
laidis ir J. Riška—maršalkos, 
J. Pažereskas, J. Valaitis ir A. 
Repšys—prie karūnos. J. \’aš- 
kuuHr—Fintštn, •».. 
Sluoksiiftitis—slidžias rašt., F. Į 
Vaškunas, J. l^apiuskas ii V.. 
Kaitulis—tvuMee.

Valdyba savu vietas užėmė 
sausio 4 d.. 1920 iii., apreikšda-

RpSRLAND, ILL.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
46 kp. laikys priešmetinj Mtsi- 
rinkimų sausio 18 d., 1920 m., 1 
vaL jm> pietų, Visų Šventų pa
rapijos niūk. 5-tame kniuba rvj.

Kiekviena sųjungietė būti
nai turi būti šiame f u* i rinki
me, nes bus renkama nauja 
valdyba. Taip-gi vrn daug da
lykų dėl svarstymo.

Kviečiu taip-gi moterią ir 
mergaite*, kurios dar neprigu
li prie Mot. Sąjungos.

P. S., rašt.

H. C. CHRISTOPHER
Franklin Anglai.

Tikri Pocohontar kieti nng- 
lai, Sol va y Coke geri anglai 
visuomet. Patarnavimas ir 
Lyryls*.

Ėst. 1869
L. Leiudecker,

6541 S. Sangamon St. Chicago 
Telefonas Normai 829

ma.« \Vasliington parke, t

I

■
t

Nedėlioj, Sausio-Jan. 18d., 192 /
SCHOOL HALL SVETAINĖJE

48ta ir Honore Gat., Ant Town of Lake 
Pradžia 7 vaL v.

: v?

iBBB

z4
STATO SCENOJE

5-iu Aktu Drama
šis gražus veikalas, Rytų Pytis pirmų syk] Chicagoje bus slalomas sceno

je. Todėl nepraleiskit progos jo nepamatę. Tikimės, kad alsilankusieji bus pilnai už
ganėdinti.

Aktų tarpuose bus dainos. solaL Pcprogramo šokiai iki vėlumai. M K-. icpame
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