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GALIMA TALKININKŲ 
KARE SU RUSIJA 

Bolševikai grūmoja Pabaltijai, 
Lenkijai ir Indijai 

GEN. BLISS SAKO. R E I K I A 
PAGELBOS L E N K I J A I . 

Nes ją gali užpulti i r nugalėti 
bolševikai. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĘ 
ROSTOVĄ. 

Taippat paėmę 10,000 Deniki-
no kareivių. 

ANGLIJA SUSIRŪPINUSI 
SAVO INDIJA. 

Bolševikai šiandie igija 
galybę. 

Londonas, sausio 16. — Vos 
tik pirm keliu dienų padaryta 
la ika su Vokietija, gi Šiandie 
talkininkams, ypač Anglijai, 
grūmoja nauja karė. 

Šiandie eia nėra jau jokia 
paslaptis, kad Rusijos bolševi
kai žada užpulti Indija ir ki tas 
Anglijos posesijas Azijoje. 

Anglijos militariniai viršinin
kai ir keli žymesnieji kabineto 
nariai pakvesti kuoveikiaus 
keliauti Paryžiun. Tenai su 
premjera George Uoyd bus ap
tarta svarbus milif ariniai klau
si mai. 

PABALTIJOS VIEŠPATIJŲ 
ATSTOVAI GELSING-

FORSE. 
Gelsingforsas, sausio U (su

vėlinta).—Cia kont'erencijon 
atkeliavo atstovai Estonijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos. 

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

BIJOMASI REVOLIUCIJOS 
A U S T R I J O J E . 

Bolševikai apvaldo visą 
Rusiją. 

r i a pusot'ieijaliai paskelbta, 
jog bolševikai apvaldo visą 
Rusiją ir ima briauties Azijon. 
Kuomet jiems pavyks paimti 
Qrtessą ir apvaldyti J'uodąsia 
jūres, paskui ineiti Kaukazan. 
tuomet jie isigys daugiau kaip 
reikia maisto, kares medžiagos 
ir visko. 

Iš ten jie visu smarkumu 
patrauks i Lžkaspijos provin
cijas, kur šiandie jie jau turi 
uždėję savo leteną. 

š i t ie visi svarbus klausimai 
bus aptariami konferencijoje 
['a ryži u je. 

Galimas k i t a s žygis. 

Bet tai n e viskas. 
Be Indijos bolševikai gali 

visu smarkumu atsisukti i va
karus ir sutraškint i Pabaltiją, 

Komunistų agentai visur 
darbuojasi. 

Londonas, sausio 16,—Diplo
matinėse depešoso iš Austrijos 
iš:v :škiama baimė, kad tenai 
gali pakilti revoliucija. Po pa
starojo komunistų nepavykime 
Berlyne, jų agentai darbuosis 
sukelti suirutes Austrijoje, kur 

, žmonėm kenčia baisiausią var
sa ir badą. 

Pačioje Austrijos sostinėje 
yra t inkama dirva radikalu 
Teikimui. Nėra sunku sukur
styti minias prieš gyvuojančių 
tvarką. 

K ruvinos demonstracijos 
Berlyne paliudija, jog radika
lai neatsisako nuo veikimo 
prieš vyriausybę. J iems vis-
vien norisi įvesti sovietus ir su-
sisebrauti su rusais bolševi
kais. 

Ir nors jiems dabar nepavy
ko savo tikslas atsiekti, jie 
mėgins dažnai kurstyti minias. 
Praeis daug metų, kol išnyks 
radikalizmas. I r jis gaus galų 

Washington, sausio 16.—Vy
riausybės atstovai ėmė rūpin
ti es Lenkijos likimu. 

Karės sekretorius Baker kon
greso būdų ir priemonių komi
tetui pasiūlė pavesti Lenkijai 
Suv. Valstijų karės medžiagos 
pervirši. 

Paskui gen. Bliss tam pa
čiam komitetui pranešė, jog 
Europoje abelnoji karė ir vėl 
atsinaujins, kuomet Lenkija 
neatsilaikys prieš pramatomą 
bolševikų užpuolimą. 

Gen. Bliss buvo taikos kon
ferencijos narys. (Ji taikos 
konferencija leido lenkams ry
tuose daryt i , kas tik jiems pa- n o . Bet palikta nepalytėtas 

BOLŠEVIKAI PANAIKINį 
MIRTIES BAUSMĘ? 

• ^ -

Londonas, sausio 16, — Iš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešama, jog bolševikai pa
naikinę mirties bausmę visiems 
nebolševikams visoj Rusijoj. 

KODĖL ANGLEKASIAI R E I 
K A L A U J A 30 VALANDŲ 

DARBO S A V A I T Ė J E . 

Londonas, sausio 16. — Ts 
Maskvos depešoje pranešama, 
jog bolševikai paėmę miestą 
Rostovą ties Donu. 

Paimta nelaisvėn 10,000 ka
reivių. Paimta 32 anuotos , 9 
tankos ir didelė kiekybė kares 
medžiagos. 

Pranešime sakoma: 
" Mūšiai Rostovo gatvėse 

prasidėjo ryte sausio 9 i r tęsė
si ištisi^ dieną. Ant rytojaus 
priešininkas*išvytas iš miesto 
ir atblokštas *nt Bataisk, Gir-, Washington, sausio 15.—Va
lo ir Aksaishai. jkar prieš prezidento paskirtą 

1 'Pr ieš ininkas sunaikino m a - ! k o m i s i ^ | | t r i j n ž m o n i n a r g u . 
žesniuosius tiltus skersai D o - i n ^ a v o anglekasių organiza-

Lenkai nori Lietuvai 
pavesti Dvinską? 

Toksai esąs lenkų sumanymas 

! 

| Po šito latvių spauda paki
lo prieš estus. Prasidėjo gin-

! čai už rubežius. 

Tą išaiškina anglekasių 
prezidentas . . 

PLENUOJAMA APSIGINI-
MO SĄJUNGA PABAL 

T I J O J E . 

„ Kas gi toliaus? 

R-ei kalinga paminėti dar ši
tuos čia apsireiškusius faktus: 

Dorpatas, sausio 9 (Suvė-I Latvių Raudonojo Kryžiaus 
l inta) . — Pabalti joje stovis misija perėjo karės frontą ir 

Nesu t ik ima i l a tv ių su Estoni-
ja. 

t inka. 
Šiandie lenkai ne tik yra gi

liai įsibriovę į Pabalti jos šalis, 
bet paėion Rusijon. 

Pats gen. Bliss pripažįsta, 
jog lenkai tenai vietomis už 
savo tariamų rubežių pasivarę 
per 225 mylias. Tai padaro, 
kad ginti savo šalį nuo bolše
viku. 

didžiulis geležinkelio tiltas. 
"Tuo jaus Rostove įsteigtas 

revoliucijinis komi te tas . " 

BOLŠEVIKAMS T E K Ę DVI 
DIVIZIJ I . 

cijos viršaičiai. 
Kai-kam nebuvo gerai su

prantama, ką reiškia angleka
sių reikalavimas 30 valandų 
darbo savaitėje. 

vis labjaus painiojasi. Prisibi-1 

joma bolševiką užpuolimo ir 
jų propagandos. Kad to iš
vengti, Pabaltijos viešpatijos 
sumanė susirišti stiprion sąjun 
gon. Tas norima padaryti ne 
užpuolimu, bet apsiginimo tik-

nukeliavo Maskvon. Čia spė
jama, jog ta misija turi svar
besnių uždavinių, ne kaip ne-
laisvių susimainymo klausi
mas. 

Toliaus, Latvijos vyriausy
bė skelbia, jog latviai neturį 
jokią agresivių tikslą prieš 

Londonas, sausio 16.—Bolše
vikai skelbia, jog Turkestano 
fronte j i e paėmę nelaisvėn dvi 

I >abar pasirodo, jog lenkams įp r iešbolševikini d iv iz i j i -ke t -
tasai žygis gali brangiai atsi- v i r t ^ h 1>enktają. Nelaisvėn 

slais. 
Ligšiol tai apkalbamąjai są- i Rusiją. Dvinsko fronte kr 

jungai stovėjo ant kel i0 viso- Juma tik tuo tikslu, kad 
Veikiantysis prezidentas L e - j k i o , p a i n i a v o s < L a t v i a i p a g e į . | gauti Letgaliją. 

wis išaiškino, jog darbininkai U.,,,:., T^.;~ T..f, , ; ;„ , T„.;:„„„4; ,4 

', , Įdauja prie Latvijos prijungti Pagahaus d a r vienas fak-
Letgaliją, katra šiandie yra tas : 
bolševikų valdžioje. Dabar 

eiti. Nes bolševikai gali savo 
spėkas atkreipti prieš lenkus 
ir š i tuo s sutraškint i . 

Ve kode! hutą rupinties Len-
Įvijos likimu. 

Žinovai tvirt ina, kad kuomet 
bolševikai apsidirbs su savai
siais priešininkais, tuomet, be 
abejonės, atsisuks jie ir prieš 
lenkus. % 

Talį) įvykus, Europoje atsi
naujintų karė. 

Dar yra daug ir kitų prie-
jžasėiu, kodėl talkininkai turi 
gelbėti Lenkijai. 

papuolęs ir ketvirtosios divizi
jos vadas. 

Toliau s iš Maskvos praneša
ma, jog bolševikai paėmę mie
stu N'ikopol ir Melitopol pieti
nėj Rusijoj. 

nori 30 valandą kas savaite už
tikrinto darbo. Nes praei tais 
visais laikais daugelis iš jų sa
vaitėje neišdirbdavo nei kelio
likos valandų. 

Pažymėjo, jog anglekasiai 
prieš ilgas darbo valandas nie
ko neturi . Tik nori, kad nebū
tų mažiau kaip 30 valandų sa
vaitėje su t inkama užmokesti-
mi. 

N A U J A S K A R A L I U S PA 
VIRTO BOLŠEVIKU. 

Dabar jis grūmoja Indijai. 

JUGOSLAVIJA PRIEŠINASI 
T A L K I N I N K Ų SUMA

NYMAMS. 

Lenkai nusprendė jau neiti 
tuo tikslu pradėta ofcnsyva tolialIS R u s i i o n m; i s t o u 
prieš bolševikus. 

Suomija gi reikalauja gau
ti Kareliją, kuri šiandie yra 
šiaurinės rusą val<lžios kon
trolėje. 

pakilti nesmagumų. Gi Dvins
ką latviams pagelbėję paimti 
su kitokiais tikslais. 

Lenkai nenori paleisti iš sa
vo ranku Vilniaus. I r todėl 

Teeiaus khulvs pergalėtos • . « T*TI • r • , • 
i »? vietoje \ įlniaus sugalvoję Lie-

AMERIKOS UKRAINŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

Goneva, sausjo 16. — Buvęs 
Turkijos karės ministeris- En 

Bet Italija mielai sutinka. 

Paryžius, sausio 17. — Fiu 

ir galų-gale nutar ta turėti 
konferenciją sausio 15 (iel-
singforse. Konferencijoje bu> 
tariamasi ar>ie paminėtą są
jungą. 

Priešinamasi Estomįai . 

Kstonija atskiria i daro tai
ka su bolševikais. Toksai es

tu vai pavesti Dvinską. 

Oia tvir t inama, kad toksai 
lenkų sumanymą^ negalimas. 
Tai tik butų snpjudymas lie
tuviu su latviais katrie gra
žiai sugyvena. 

Dvinskas yra Let gali jos so
stinė. Argi latviai sutiktų tą 

ver Pasba, ka rą kaip žinoma, !m<- klausime talkininkai pa- viešpatijoms 
tų žygis nepat inka kitoms)mieste atiduoti? Pagalians, 

• v . • • 

buvo išr inkta s Kurdistano ka-! <lliJ<' Italijai naują sumany-
,raliam, pakėlė bolševikinę re \m^ Vietoje Fiume Italijai pa-
voliuciją Tui^estane, Afganis jsiųlyta Adriatikos pakraščiai 

Kalbama, jog 

Apgalvojamos priemonės kovo
t i prieš bolševikus. 

minios susipras. 

Lenkija ir varyties toliaus. 
Kadangi paskui bolševikus.!tik tuomet, kuomet darbininkų 

visur seka teroras, snarebija ir 
badas, tad galima numanyti , 
kas tuomet butų su Europa, jei 
bolševikai laimėtu vakaruose. 

i 

YUDENIČ MURMANSKO 
F R O N T E ? 

Spauda pasidalinusi. . Ryga, sausio 16.—(ien. Yu-
Bolševiku veikimo klausi- A n i e su savo neskaitlinga ar-

muos e Anglijos sapuda pasida mija, turbūt, persikels Mur
mansko frontan ir ten susi-

su generolu Muller. 
linusi i dvi dalis. 

• 

Vieni laikrašėiai smarkiai .ll 

kritikuoja premjerą. J a m ant-
metama kaltė, kad šiandie Kol-
ėakas ir Denikina s paliko be 
reikiamų spėk^. 

1 ie laikraščiai prikaišioja 
premjerai, jog seniau jis su Paryžius, sausio 16.—Prem-
bolševikais žaidęs, rėmęs jų pa- jeras Clemenceau po ilgo tylė-
kvietimą konferencijon Prin- jjinio pagaliaus pasisakė, jog 

CLEMENCEAU SUTIKO 
BUT KANDIDATU Į 

PREZIDENTUS. 

k i po saloje ir t inkamai nepa-
gel bėjęs priešbolševikiniams 
rusų vadams. 

Kita dalis laikraščių kaltina 
premjerą, kodėl jis atsisakąs 
tart ies su bolševikais, kuomet 
tie siųlą taiką. 

Įkūrę propagandos mokyklas. 
Apturima žinių, jog Tašken

te bolševikai įkūrę rytinių kal
bu ir propagandos mokyklas. 

jfs sutinka but kandidatu į 
Prancūzijos prezidentus. 

i 

Tose mokyklose lavinami agen
tai ir siunčiami toliaus į rytus. 

Sakoma, trumpoj ateityj bol
ševikų agentų privisią Kinijoj 
ir Indijoj. 

Praneš ta , jog Vladivostoke 
seka genęralis darbininkų 
streikas. 

New York, sausio 16.—Ame
rikos ukrainai vakar čia atida
rė nacijonalį savo suvažiavimą. 
Dalyvauja apie tūkstant is įvai
rių organizacijų ir draugijų 
atstovu. 

Suvažiavimas sušauktas uk-
rainų naci jonai io komiteto 
vardu. 

Svarbiausias suvažiavimo 
tikslas sudaryt i stiprią orga
nizaciją šelpti nukentėjusius 
del karės Ukrainoje, kur šian
die, anot pranešimų, daugelis 
žmonių miršta nuo šiltinės epi
demijos. 

Toliaus: išgalvoti priemones 
pasekmingiau apginti Ukrainą 
nuo bolševikizmo, įsteigti čia 
ukrainų kalboje dienraštį; pra
vesti komercijinius santikius 
tarpe Suv. Valstijų ir Ukrai
nos. 

Pagal iaus : suvažiavimas at-
>ilieps į Suv. Valstijų vyriau
sybę, kad šita pripažintų Uk
rainą, kaipo atskir ia respubli
ką. 

tane ir Baiučistane, anot tele
gramos iš Baku. 

Envar, sakoma, turįs daugeli 
pasekėją. J i s vis* savo veiki
mą atkreipia prieš Anglijos 
valdovavimą pietvakarinėj 
Azijoj, ypač Indijoj. 

Sakoma, jog rusų bolševikai 
Enverą aprūpinę didelėmis pi
nigu sumomis. 

viešpatijos busimoje konfe
rencijoje nesutiks rišties su 

tarpe Volosca ir Fiume. Tais] Estonija. Nes jei Estonija at-
pakraščiais eina Fiume Lai-iskiriai nuo kitų taikosi, reiš-
baeb geležinkelis. Gi pats kia ji sulaužė kituomet pa-

kaip lietuviai -žiūrėtų į tai, 
Pabaltijos jei lenkai mėgintų pasilaikyti 

Vilnių? 

Bolševikai nenori paleisti. 
„ Letgalijos. 

Fiume paliekamas tautų są
jungos kontrolėje. 

Italija su tuo pasiųlymu 
sutinka. I r pasižada apleisti 
Fiume (Nežinia tik, ką į tai 
pasaky s lakūnas d 'Annunzio) . 
Sako, jog dabar ten taika pri-

Savo keliu, bolševikai ne-
darytą santarvę nesitaikinti jnori paleisti iš savo, rankų 
pavieniui. j Letgalijos, ypač Dvinsko, 

Prancūzų konsulis Rygoje j kurs svarbus yra geležinkelių 
patarė Pabaltijos viešpatį-1susibėgimu, 
joms nepriimti savo tarpan Bolševikai sutinka Let gali-

joje pravesti plebiscitą. Bet 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
SILEZIJĄ. 

Tai pirmu kar tu pasitaiko i gulės nuo Jugoslavijos, 
tokia žinia, kad karal ius pa-j Bet Jugoslavija aštriai pro-
virstų bolševiku. i testuoja prieš tokį talkininkų 

sugalvojimą. Tuo tikslu čia 
P I R K I T E KARĖS' TAUPY-1 atkeliauja Serbijos sosto įpė-
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). idinis Aleksandras. 

Estonijos! Apie tai paskelbta 
viešai. nori pasilaikyti Dvinską. 

V O K I E T I J O S BOLŠEVIKAI j katrie mėgino pakelti revolim 
NORI UŽGROBTI 

INDUSTRIJĄ. 

ATMUŠAMI BOLŠEVIKAI PIETINĖJ RUSIJOJ, 

Tuo tikslu jie paskelbė 
manifestą. 

BOLŠEVIKAI ATMUŠTI 
ODESSOS FRONTE. 

Sulaikyti jie ir ties Donu. 

Berlynas, sausio 16. r— Vo
kiečių kariuomenė kraustosi $ 
Silezijos. Tenai įvyks plebis
citas. 

Londonas, sausio 16.—Angli
jos utilitarinė misija prie gen. 
Denilvino Jekater inodare pra
neša, jog Kaukazo armija už 
upės Aksaį po žiauraus mūšio 
atmušusi net penkias bolševi
kų a takas . 

Lygiai gauta žinių, jog su
stabdytas bolševikų žygiavi
mas ant Odessos. 

Be to, gauta ifnių, jbg gem 
Denikinas nepasi traukęs! iŠ 
vyriausiojo vado vietos. Viso
kie pranešimai apie jo pasi

traukimą, sakoma, tik vieni 
priešininkų prasimanymai. 

Sulaikyti ir ties upe Don. 
• 

Anglų militarinė misija to
liaus praneša, jog gen. Deniki-
no armija sulaikiusi bolševikų 
briovimąsi ir ties upe Don. 

Bolševikai keliose vietose 
mėginę persimesti per upę. Bet 
buvę atblokšti. 

Tik mažam Jmriui bolševikų 
raitarijos, sakoma, pavyko per
eiti upę. Bet rai tari ja a t rado 
pabliurusius kelius ir laukus. 

laikosi prieš bolševikus linijo
je nuo Nikopolio ligi Melitopo-
lio, šiauriuose nuo Krimo. 

Berlynas, sausio 16.—Vokie
čių komunistai (bolševikai) 
vakar paskelbė į darbininkus 
manifestą. Kviečia darbinin
kus visose industrijose išrinkti 
revoliucijines tarybas. 

Vyriausybė į tą "mani fes tą ' ' 
a tkreipia daug domos. Nes vie
tomis sukurstyt i darbininkai 
gali padaryt i daug nesmagu
mų! 

Ką sako laikraščiai. 
Laikraščiai čia, išėmus radi

kalų spaudą, yra vienodos 
nuomonės apie buvusias praei
tą antradienį riaušes, kurios 

Laisvanorių armija stipriai pasibaigė gausiu kraujo pralie
jimu. 

Sako, tai darbas komunistų 
i r neprigulmingųjų socijalistų, 

ciją visoj Vokietijoj. 
Kai-kurie laikraščiai kalt ina 

vyriausybę, kodėl šita prie 
Reichstago rūmų nelaikiusi ka
riuomenės. Ne s jei butų buvus 
ten kariuomenė, tuomet minios 
nebūtų turėjusios drąsos pult 
ties prieš rūmus ir butų ne
klausios kurstytojų. 

Bolševikai išvadinami bailiais. 

Berlynas vakar atrodė kaip 
po kokios karės. Darbininkai 
dirba tik didžiosiose dirbtu 
se. Didžiuma švenčia. Bet mi
tinguoti negali, nes aštriai 
drausti susirinkimai. 

Liudininkai pasakoja, 
riaušėse priešais reįcbstagą ra
dikalai vadai pasirodė pirmos 
rūšies bailiai. Nes jie kurstė 
minias, gi patys visas laikas 
niūksojo užpakalyj, kad kar
tais jų nepaliestų kulkasvai-
džių kulipkos. 

Reiškia, jie minia s stum 
skerdvnes. 



• 

I 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyros nedėldienius. 

$6.00 
2.50 

PRENIMEIL\T08 KAUTA: 
CHICAGOJ IR l ZSIENYJE: 

tnisci fls.©wij 
8UV. VALST. 

Metams , $5.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti Ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti isper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
de. * arba įdedant pinigus į regis
truota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

Nepriklausomoj i 
Lietuva. 

Suvienytos Valstijos 
ir Meksika. 

Kučioje 24 gruodžio 1919 m. 
į Meksikos prieplauka Manza-
nillo atvyko japonų laivas Ya-
kuna. Ant jo buvo 800 vyrų j -
gulos, tarp tų buvo žymi da
lis Japonijos Karės Akademi
jos studentų. Svečius priėmė 
Meksikos karės ir laivyno de
partamento atstovai. Drauge 
su tuo Japonijos karės laivu 
atkeliavo i Meksike, iš Japo
nijos didelis siuntinys ginklų 
ir karės reikmenų. Tos karinės 
naudos iškrovimą prižiūrėjo 
Meksikos pulkininkas Emilio 
Cirlos. 

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė nežino, arba sakosi neži
nant, kaip daug Japonija pa
deda Meksikai ginkluotis. Nė
ra abejonės, kad Meksika gink
luojasi prieš Ameriką. Ameri
kos vyriausybė galėtų greičiau 
ir lengviau šokti į kare, jei 
žinotų, kad tepriseis kovoti tik 
su viena Meksika. Bet dabar 
nėra abejonės, kad ištikus ka
rei tarp Amerikos ir Meksikos, 
užpakalyje ingio mus kaimyno 

Tuo vardu Vilniuje išeina stotų daug didesnė ir galinges-
laikraštis lietuvių kalba. Pirm i nė už ji Japonija. Negali šaky-

DRSUGAS 
SESE 

Šeštadienis, sausis 17 1920 

Demokratų Partijos Švente. 
(Pabaiga). 

Amerika ir Pasaulis. 
lyje buvo platus Atlautikas, 
ant kurio viešpatavo ir vieš
patauja Anglijos laivynas. 

Karės metu Amerikos prezi- Prezidentas dalyvavo tarybose, 
centas garsiai skelbė gra&iųjbet labiausiai rūpinosi greitai 
daigtų apie tiesos viešpatavi-; parvežti savo kareivius namo 
mą ant jiegos, apie militariz- i r ta padarė greičiau bei ge-

keleto ,mėnesiiĮ lietuvių laik
raščiai Vilniuje kritikuodavo 
vietinę lenkų Vaidilą; dabar 
jau nėra kritikos nei žodelio. 
Tai nereiškia, kad lietuviams 

t i, kad šalę Japonijos nepasiro
dytų kokia nors kita dar ga
lingesnė ir dar didesnė šalis. 

Laikraščiai tankiai užsipul-
dinėja ant Suvienytų Valstijų 

butų gera, bet tat reiškia, kati j vyriausybės už ką ji perdaug 
kantri su Meksika. Bet kas ma
to stovinčius užpakalyje Meksi
kos užtarėjus, tas supranta, 
jog Amerikos vyriausybė, pro-

ant laikraščiu vra skaudi een-
zura. 

| minėtąjį laikraštj, benmž-
ko į kiekvieną jo numari rašo 
kun. J . Tumas. Matomai, jis 
iryvena Vilniuje. Tolusis mus 
tėvynės veikėjas nusiskundžia 
lenkais kunigais. Vienu tarpu 
jis ištaria skaudų žodi, kad 
Varsa vos soeijalistai beveik 
geriau teisybę supranta ir 
.jaučia, negu lenkuojantieji 
kunigai Vilniuje. 

Kunigas Tumas jau yra 
matės soeijalistu teisybės iši 
arti, bet jis jų, turbūt, užmir
šo, nors dar nei metų nėra 
kaip jis tapo paleistas iš so
eijalistu kalėjimo. Kol soeija
listai opoziciją varo prieš Pa-
dere\vskj, tol jie užtaria Vil
niaus lietuvius. Kada soeija-
listas Pilsudskis pajuto jie
gos lankose, tai^jis ir atplėšė 
Vilnių nuo Lietuvos. Sunku 
matvti kuomi tas soeiįalisto 
darbas yra geresnis už lenkų 
kunigų darbus. 

4; Nepriklausomoji Lietuva *' 
labai nusiskundžia lietuviais 
mokintojais. Trakų paviete 
mokyklų inspektorius nedaro 
kliūties lietuviams tapti mo
kintojais, bet jų nėra (Jalin
tieji mokintojauti, turbūt, su
bėgo per demarkacijos linija j 
LietuK'a ir čia tapo valdinin
kais. Valdininkauti yra pel-

tingai elgiasi. 

Gydytojams. 

nmgesms gyvenimas negu mo
kintojauti. Niekam negalvoję, 
kad Trakų apskritys del tos 
mokintojų stokos ištautęs, 
Kokis tat neišpasakojamas 
vargas, kad mųs inteligentijo
je tokiais sunkiais laikais taip 
maža yra geros širdies. Maža 
nauda bus ir Lietuvos valstv-
bei iš tokių valdininku, kurie 
mokintojo augštą priedermę 
pastatė žemiau už pelningų 
valdininko vietų. Biurokratiz
mas veikiai ims ėsti Lietuvos 
valdininkus. 

Vilniečiai daug ir gražiai 
rūpinasi Lietuvos muzika. 
Daugiausiai darbuojasi kun. 
Frey-Brazis. Bet yra ir jau
nesnių puikiai muziką žinančių 
veikėjų. Kaz. Banaitis turi vi-
>as gero muzikos kritiko ypa
tybe t>. 
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PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ. 

Suvienvtu Valstijų Karino-
menėje (Jydytojų Korpuse y-
ra 730 vietų, kurias galima už
imti. Tos vietos tik baigusiems 
mokslą žmonėms. Su tikslu už
pildyti ta s vietas 15 kovo 1920 
m. bus egzaminai Suvienytose 
Valstijose, jų kolonijalėse že
mėse, taip to Panamos Kanalo 
Juostoje, taip pat Prancūzijo
j e Vokietijoje ir Siberijoje, 

(ienerolas .Majoras William 
(1. llaan, kareivių aprūpinimo 
viršininkas (7 dieną sausio 
1920 ui.) išleido pranešimą, 
kad į 'egzaminus galės stoti ne 
vien asmenys dalyvavusieji 
Pasaulio Kare, bet taip-gi ir ci
viliai. Dabarti-nė teisė reika
lauja, kad stojantieji į egza
minus butų piliečiai tarp 22 ir 
32 metų amžio, ir kad pirmu
tinis paskyrimas suteiktų 
jiems pirmojo leitenanto laips
nį. Iki šiol būdavo reikalauja
ma, kad norintys gauti vietą 
butų tarnavęs nors vienus me
tus kaipo internas kokiame 
nors ligonbutyje jau po mokslo 
užbaigimo. Dabar ta sąlyga y-
ra panaikinta tiems, kurie už
tektinai gerai tarnavo kaipo 
karininkai (.commissioned offi-
cėrs) nors per vienus metus 
Pasaulia kare. 

Pranešimus norinčių stoti į 
egzaminus šitoje šalyje reikia 
adresuoti . Generalini Armijos 
(lydytojui (Surgeon General 
o! the Army) \Vashington, D. 
C. Pranešimuose turi būti šitų 
žinių: pilnas vardas-pavardė, 
gimimo diena ir vieta, nuolati
nis adresas, medicinos mokyk
la, kuris, baigęs su tam tikro
mis datomis; proiesijonalis pri
tyrimas: pripažinimas tarnavi
mo kariuomenėje tiems, kurie 
yra buvę kare, pripažinimas 
kontraktuoto gydytojiško tar
navimo, ir dokumentaliai pi
lietybės prirodymai svetur gi
musiems. 

Visi padavusieji pranešimus 
stoti į egzaminus ir atsakantie
ji reikiMavimas gaus iš tam 
tikros vyriausybes teise- atvvk-

mo panaikinimą, apie tautų 
apsisprendimą, apie diplomati
jos slaptybių panaikinimą, a-
pie tarptautinių ginčų užbai
gimą derybomis ir teismu, o 
nc ginklais ir žudymu. Visa 
Amerika nuoširdžiai pritarė 
tiems prezidento žodžiams. 
Rasi nekuomet demokratija 
nebuvo pasirodžius aiškiau ir 
gražiau kaip tada, nes ką visi 
amerikiečiai jautė ir mintijo, 
tą jų prezidentas kalbėjo ir 
rašė. 

Paliauboms užėjus tas pats 
prezidentas išvažiavo į Euro
pą vykinti augštuosius tiks
lus. Kuropos diplomatai įžiū
rėjo į jį kaipo i mokslininką 
svajotoją geidžianti suardyti 
praktiškus diplomatų pelnus, 
pastatant doros tikslų įvyki-
nima jų vietoje. Pasirodė dide
lis skirtumas tarp Amerikos 
ir Kuropos diplomatų. Ame
rikos diplomatija rimtai norė
jo įvykinti tuos augštu s tiks
lus, kuriuos Prezidentas buvo 
skelbęs Amerikos žmonių var
du. Europos diplomatija į tuos 
žodžius -žiurėjo kaip į agita-
toriškas karo laikų prakalbas, 
kurių nenori pildyti nei klau
santieji nei kalbantys. 

VVHsonas Londone Anglijos 
karaliaus iškeltuose pietuose 
aiškiai pažymėjo, kad šiais 
laikais ir doros obalsiai turi 
jiegos nemažiau už medžiagi-

riau negu daugelis tikėjosi, 
negu Europos diplomatai no
rėjo. 

Parkeliavęs namo "VVilsonas 
negalėjo urnai išreikšti savo 
plano, nes nežinojo ar jam 
duos paramos sena, turtinga ir 
įtekminga republikonų partija, 
kurios laikraščiai buvo kartais 
pritarę Europos diplomatams, 
kaltinusiems Wilsoną už nežiū
rėjimą praktikos reikalų, ar už 
atsidavimą idealams. 

Wiisonas su savo sekreto
riais nusileido nuo žymių eko
nominių savo programo dalių, 
kad patenkintų republikonus, 
kad pelnytų jų paramą savo 
politikai. 

Sustatydaini pataisas prie 
Taikos Sutarties republikonai 
parodė, kad tarptautinėje po
litikoje eina su Wilsouu išvien, 
kad tiki jog pasaulis yra pri
brendęs panaikinti kares ir or
ganizuoti amžiną taik^ tautų 
laisvės lygybįs ir sąjungos 
dėsniais, [vykindama tuos tik-
lus Amerika tuomi pačiu stoja 
pryšakyje pasaulio tautų, neš
dama palaimą visoms. Gauti 
tokią vietą yra,didesnė nauda 
negu prijungti prie savo žemių 
pelningas kasyklas arba tur
tingą salą su plačiomis koloni
jomis. 

Prieš karę Amerika buvo 
nuošaliai stovinti pramoninkų 
respubliką, kuri pasaulinėje 
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nius veiksnius. Rašydamas Į politikoje turėdavo taip šokti, 
proklemaciją apie Padėkos Die kaip ginkluoti Kuropos ar Azi-
ną Prezidentas atkartojo tą 
pačią mintį. 8 sausio JMrįar [Amerika pildydama Wilsono 
pridėjo: •'Suvienytos Va^t i 
jos yra vienatinė tauta turinti 
gana daug dorinės jiegos, kad 
d rauge su kitomis pasaulio 
dalimis gali užtikrinti, jog 
vietoje karo bus pastatytos ta
rybos." Ta pačia diena W. J . 
Bryan ištarė: "Mųs tauta yra 
vienatinė didėji tauta įgalinti 
duoti (pasauliui) reikalingą 
dorinę vadovybę." 

Aišku, kad Wilsono ir Bry
an'o buvo sutarta pažymėti 
Amerikos tikslus tarptautinėje 
politikoje. Šiaip juodu nebūtų 
galėję išreikšti tiek daug ben
drų minčių. Tas mintis reikia 
atkartoti Amerikos visuome
nei, kad ji jų neužmirštų, kad 
nesiliautų remti savo politikos 
vadus, kreipusius tą politiką 
taip, kaip jautė tj mintijo vi
suomenė. 

Ar nepervėlu? 
I 

Tiems išvadžiojimams gali
ma primesti vieną stambų da
lyką. Jei Wilsonas butų norė
jęs sudaryti visų laisvų ir ly
gių tautų sąjungą, tai jis bu
tų turėjęs tą įvykinti Versai-
les'e. Kam jis atidėjo vėliau? 
Kam jis nepavartojo savo ka
riuomenės Prancūzijoje, kad 
Amerikos reikalavimus pa
remtų? 

Atsakymas gana aiškus. A-
merikos kariuomenė tada bu
vo įvelta į . tarpą kitų kariuo
menių kaip vilnos į karštu
vus. Tos kariuomenės užpaka-

jos ponai birbindavo. Dabai 

t i į paskirtą vietą į egzaminą, 
kurį reikės išduoti valdybai 
paskirtai -sulig Generalio Armi
jos Adjutanto instrukcijų. Kas 
dabar yra kariuomenės tarny
boje, tas savo pranešimus apie 
stojimą į egzaminus turi leisti 
per karinės vyriausybės ran
kas. Kas nori gauti daugiau pa 
aiškinimų, tas turi kreiptis 
prie Generalio Armijos Gydy
tojo. 

planus lengvai gali tapti pa
saulio išgelbėtoja iš karių bai
sybės ir to pasaulio vedėja 
pramonijos, doros bei tvarkos 
srytyse. Tai yra ir tikras pel
nas ir da-gi užtektinai didelis. 
J i s atsveria Amerikos įdėtas į 
karę aukas ir persveria jas. 

Wilsono politika ir Lietuva. 

Tokios tauto s kaip Lenkija, 
Prancūzija, Italija ir Vokietija 
l>eveik galėtų, arba tikrai ga
lėtų gyventi nors militarizmas 
viešpatautų pasaulyje kaip 
viešpatavęs. Jos ir tapo įrašy
tos Versailles'e į sudarytą Są
jungą arba gavo teis% ilgainiu 
į ją įstoti. Bet tokios "kaip Lie
tuva neturi ir negali turėti ka
riškos reikšmės, dėlto netapo į-
leistos į Versailles'o "Sąjun
gą", nors buvo kariavusios 
talkininkų pusėje. « 

Lenkai užimdami Vilnių, 
Seinus ir per Lietuvą einantį 
geležinkelį iš Gardyno į Dvin-
ską parodė visiems mokan
tiems žiūrėti, kad ne teisybė 
viešpatauja Versailles'o Sąjun
goje. Kaip mums skaudus yra 
tas geležinkelio, žemių, žmo
nių ir miestų,, da-gi sostinės 
atėmimas, taip smarkus yra 
mūsų troškimas, kad įvyktų 
l<itokis pasaulio sutvarkymas, 
kuriame lenkai negalėtų nau
dotis savo skaitlingesne ka
riuomene ir skriausti Lietuvą. 

Tai-gį mes visa širdimi pare
miame Amerikos Demokratų ir 
Republikonų partijų tarptau
tinės politikos programą, sulig 
kurio Amerika yra the only 
great nation in a position to 
t'urnish the moral leadership 
recpured. Jos vadovybė bus ne 
vien moralė, bet ji taps prezi
dentu pasaulio tautų draugijo
je. Tas vainikas nesnvys ant 
jos galvos. 

Paskutiniu laiku gavome ži
nių, kad Lietuva savo finansi-' 
ne sistemą sudeda ,į rankas An-

VeUuona Ant Nemuno 7 Gruo. 
' 1919. 

Aš, Antanas Žindžius, noriu 
pakalbėti kaip kas dedasi po 
mūsų savyvaldiška Lietuva. 
Kunigas Kazimieras Velička 
yra dar gyvas. Prieš karą jis 
gyveno Peterburge ir buvo 
Seminarijos ūkvedžiu (gaspa-
dorium). Dabar nežinau, kur 
jis gyvena. Dabartinis Veliuo
nos klebonas yra labai geras 
ir darbštus. J is dar yra jau
nas, gal kiek viršaus 30 metų, 
bet viską gerai veda. Bažny
čios stogą uždengė, langus į-
statydino, vidurį išbaltino. 
Klebonas taip-gi surengė para
pijos krautuvę. Kamendorius 
taip-gi yra geras, bet daug se
nesnis už kleboną. 

Lietuva, kaip matoma, pra
dės po biškį gyvuoti. Bolševi
kus nuveikė, lenkus apmalšino 
Su tais tai dar ne visai apsi
dirbo, nes iš Vilniaus neišvarė. 
Bet sako, kad jie patys turės 
išeiti. Kolčakiniai vienu tarpu 
buvo jau Reseiniuds. Dabar 
juos jau toli nuvijo į Radvi
liškį. Mūsų kariuomenė išvijo 
kolčakus iš Tauragės. Kolčaku. 
žinoma, nėra perdaug. Ale VOT 
kiečių daug prisideda. Nors 
sunku jiems \<ą padaryti, bet 
Lietuvos kariuomenė narsi, 
smarkiai puola ant priešų. Į f*. 
Žindžius dar nežinojo, kad kol-
čakiniai su Bermontninkais 
jau visai išvaryti iš Lietuvos. 
Red.) 

Lietuvos kariuomenės jau y-
la viršaus kaip šimtas tūkstan
čių. Daug įstojo savo noru. 
Šiais metais paėmė penkerių 
metų vaikinus, turinčius 19, 
20, 21, 22 ir $3 metus amžiaus. 
Dabar, kaip girdėjome, vėl 
ims lS-os, 24, 25 ir 2b* metų 
vyrus. Tai pasidarys da'dau
giau kariuomenės. 

Taip-gi ir mano sunūs vienas 
tarnauja nuo 27 gegužės. Ve
liuonos valsčiuje vyrų priėmi
mas į kariuomenę buvo pirmą 
ir antrą dieną gruodžio. Priė
mė dabar viršaus per šimtą 
vyrų. Dabar reikėjo stoti ir 
antram sūnui, nes suėjęs 20 
metų, bet ji paliuosavo, nes 
aš jau persenas darbą dirbti. 
Turiu keturis sunūs, du minė
tu ir trečias 16 metų Kaune Se
minarijos kursus eina Ketvir
tas vienuolikos metų, o penk
tas butų devynių metų, bet 
mirė. 

Viskas pas mus labai bran
gu. Rugių pūdas 20 ar 24 rub
liai, kviečių 30 rub., žirnių#20 
rub. 

Pas mus pernai daug išmirė 
šiltine. Kiekvieno kaimo mirė 
po 10 ar po 20 žmonių. Mūsų 
(Kalvių) kaimo mirė 14 (žmo

nių, vįsi suaugę, tik tris ar ke
turias dienas tesirgę. Šįmet ne
girdėt šiltinėmis sergant, per
nai tai būdavo po du ir tris 
lavonus vienuose namuose tuo 
pačiu kartu. 

Po Lietuvos valdžia leng
viau eina gyventi. Nors reikia 
duotf ir javų, i r mėsos, ir mar
škinių, bet ne tiek daug kaip 
vokiečiai imdavo. Ūkininkai 
jau pradeda atsigriebti, jau 
daugiau turi ir gyvuolių. Pir
ma arklių, karvių, avių ir 
kiaulių būdavo po vieną, o da
bar jau dauguma turi po tris. 
Mes patys pirma turėjom du 
arkliu, dabar turim 5, pirma 2 
karves, dabar 5; pirma žiemoje 
laikydavom 2 ar 3 avis, dabar 
laikom 8. Taip ir kiti geryn ei
na: 

lTke s pirma vokiečiai suvar
gino viską atmindami ir javus 
ir gyvuolius ir vištas. Kam pa
likdavo Vištų, tai po 4 kiauši
nius nuo vištos į savaitę rei
kėdavo duoti vokiečiams. Duo
ną valgydavome avižinę vieto
je ruginės. Girnas atėmė iš 
visų ūkininkų. Veliuonoje buvo 
garinis malūnas, tai neduodavo 
daugiau malti kaip po pusę 
svaro kiekvienam žmogui į 
dieną. Jie eidavo per ūkinin
kus kratydami. Radę javų at
imdavo.™ Žinoma, mes slėpėme 
i r šiauduose ir kur tik žinojo
me. Perleidom baisių dalykų. 
Norint viską aprašyti kelis 
laikraščius pripildytume. 

Lapkričio mėnesyje 1919 pas 
mųs buvo labai didelis šaltis. 
Kuone visą laiką taip šalo, kad 
buvo apie 20 laipsnių šalčio. 
Nemuną užšaldė. Per jį ėjom 
pėsti ir važiuoti važiavom. 
Gruodžio mėnesyje atšilo, lie
tus prasidėjo, daug vandens 
pasidarė. Nemuno ledas išėjo į 
Prusus. Turbūt garlaiviai ims 
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vaikščiot. 
Darbininkai pas mus strei

kuoja ir Kaune ' ir mažuole 
miesteliuose. Veliuonoje ir 
Seredžiuje prastas darbininkas 
reikalauja lOrublių dienai, u-
kininko valgiu. Darbas su dal
giu ir 8 valandas. 

Buvo atsiradę plėšikų. Ji ( i ei
davo būriais. Kur rasdavo tur
tingesnį ūkininką, ten atimda
vo pinigus ir drabužius. Taip 
būdavo pernai, o šįmet Lietu
vos valdžia apmalšino. Dabar 
jau tų plėšikų negirdėt. Dabar 
jau visur yra kariuomenės ir 
milicijantų. Kur tik sugauna 
plėšiką, tai mirtim baudžia. 

' Antanas žindžius. 

Tavo 
JN amine 
Aptieka 
nėra pilna, jeigu joje nesiranda 
dėžutės Partola, saldainių apva
lančių kraujų ir vidurius. Šitie, 
meta kvepiantieji, gardus saldai
niai apvalantieji kraują, yra vi-
durams tas pats ką saulė auga
lams. Imkite einant gulti po du 
saldainiu Partola, tai pranyks vi
durių betvarkė, ligos paeinančios 
iš negero virškinimo negalės plė
totis ir tokiu būdu nebus pavojaus 
sveikatai.' 

PARTOLA tai geriausias prie-
telius vyri], moterų ir vaikų, kiek
vienuose namuose reikia turėti 
Partola. 

PARTOLA saldainius parduo
dami už $1.00 didėmis dėžutėmis, 
kurių užtenka palaikyti Jūsų šei
mynos sveikatą per tris mėnesius. 
Saugokities netikrų saldainių. Ap
teka Partoso, 160 2nd ave. New 
York (134) 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofl<*as SI 48 So. Morgan St. 
Kertė 82 ro St.. Chicago. 111. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku. Vyriškų, taipgi chro 

*'f* "'r' !nišku' ligų; 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet. nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Kedėlioaila nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

įį» ^ m m t m ^ ^ a 

gi i jai. Mūsų nuomone tat yra 
klaida, nes Anglija kovos su 
Amerikos tikslais ir kovoje 
panaudos < savo jtekmės tiems 
tikslams ardyti. Tarp kitų 
Anglijos įtekmėje esančių tau
telių, kurios bus priverstos lo
ti prieš savo gelbėtoją gali at
sidurti ir Lietuva. Tai butų la
bai nemalonus nuotikis, 
Atgijanėios Lietuvos finansai 

iš paėių pradžių buvo labai 
vargingi. Perdaug politikuo
jančios ministerijos nepasirū
pino protingai ir atsargiai su
tvarkyti tautos turtą. Dabar 
prisieina imti svetimą pagelbą 
nežiūrint kas iš to išeis rytoj. 
Bejįeikalo butų aimanuoti del 

praeities. Nors dabar suorga
nizuokime žmones ir kapitalus 
Amerikoje. Gal išrasime būdų 
pagelbėti Lietuvą, kad jos po
litika nebūtų priversta šian
dien parduoti tą laisvę, kuri i 
jai skirta už kelių mėnesių. 

VARSAVINGSSTA-MPS 
įaSUED DY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Tele fonu Pullmon 8 8 6 $ 

Dr. P. P. ZALLYS I 
• 

Lietuvis Dentistas f 
10857 8o. Michigan, Avenue * 

BtMUad. UL ^ 
VALANDOS: 9 Iki » vakar*. S 

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

Ktmp. 49 Conrt 

I Res. 1228 W. 49 Avenue 
Telefonas Cicero 3868 

Ofiso Cicero 49 
Į KALBAME LIETUVIŠKAI 

S - - - - - 1 Telefoną* Pullman 88 
DR. W. A MAJ0R 

GYDYTOJAS IF 
į Oftaa* 11719 Mlchlfcao Ave, 
{AdynoB 8:89 iki 9 Išryto — 1 iki 

i i po pietų — 8:18 iki 8:30 vakare 
Nedėliorols nuo 10 iki 11 išryto 

įfrm^^m m m — » p » • » » • • ^ — - i 

Dr. C. Z. 
Tel. Drover 7042 f 

, LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės, 

SJIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIUUItlIlIlIlIlIlIlHUIIIIK 

I PINIGUS LIETUVON 

i JAU VEL SIUNČIAM 
H Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

| Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuva pinigų — 5 ~ 

5 pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi- s ~ 

\ giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 
\ Kursas mainos kasdien. Kasykite šiandien: 

a z 

f 
ii 

S r S -i Į Centratis Beadras Lietuvių Bankas 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. i r 

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 1 

^iiniiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiuiiiiHiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiriiMmimiiimiimiiiHiiil * 

• - « ! • * » ,^ i ' i -6» , !» .w ;'«.>;''-' H mf^HH 

file:///Vashington


Šeštadienis, sansis 17 1920 DRAUGAS 3 

I 

BONŲ PARDAVINĖJIMAS. 
Delegatai. 

Ketverge 4:30 Tniversnl Sta
te Banke susirinko būrelis 
žmonių. P-nui Aleksandrui 
ba rn iu i paklausus paaiškėjo, 
nors nesusyk, kad pp. Bnu iu -
l i s EJias ir Bagdžiunas atstu-
\au,ia Chieagoe L ie t in iu Ta
ryba, o p. Dargis su kunigais 
.1. Vaičiūnu ir P r . Serafinu at
stovauja Katal iku Vieiivbča 
skirtąjį Bonų Pardavinėjimo 
komitetą. 

Kadangi iš tautininkų pusės 
buvo tik t r y s : P-nai Braėiulis, 
Klijas ir Bagd/ iunas , tai kilo 
klausimas a r katal ikams iš sa
vo pusės du išbraukti , a r tau
t ininkams du pr i r inkt i . Atsimi
nus, jog t a rp kitų Centralio 
Komiteto uždavinių reikės 
rengti iškilminga Finansinės 
Misijos priėmimų ir jog iš to 
bus daug darbo, tai sutar ta , 
kad taut in inkai prisir inktų da 
du iš savo pusės. J i e žadėjo tą 
padary t i ka ip vaka r t. y. pėt-

Chicagos Tautininkų Tarybos Įnyėioje 16 sausio. 
paragrafas. SUHjs i r partijų Komitetai. 

Kun. P. Buėys buvo IM. Įga-; ^ ^ ^ ^ k a d m > k o 

hojimų, bet jis atsivežė Ch. L. n e m a i n v t į J § F i n a n s i n e s M i s i 
Tarybos raštą, kuriame yra si-
tokis paragrafas . 

" 1 . Chicagos Lietuvių Ta
ryba pilname savo sanstate 
yra centraiis komitetas par
davinėjimui Lietuvo s Lais
vės Paskolos Bonų Chicago-
je ir apiel inkėje ." 

" D r a u g o " redaktorius už
klausė Tarybos atstovų, k a tas 
paragrafas reiškia, ar jis nesa
ko, kati liberalų-tautininkų 
par t i ja nepripažįsta Katal ikų 
Vienybės sudarytojo Komiteto 

jos apgarsintų taisyklių. Todėl 
k iekv iena s tot is k re ips i s j 
Xe\v Yorkų tiesiog iš Finansi
nės Misijo s p rašydama įgalio
jimų ir jai tiesiog siuntinės pi
nigus paski r tu laiku. 

Kiekvienos srovės komitetas 
prižiūrės jo autori tetą pripa
žįstančių stočių darbštumą, su
teiks pagelbą i r pa tarmę kiek
viename reikale, rupįsis, kad 
bonų pardavimas ir pinigų 
priežiūra stotyje eitų sulig tai
syklių. 

i r jo stoėių, ir ar iš to neišeina. Bendrojo Komiteto Priedermės 
kad tolesnės dervbos gal ir ne
bereikalingos, nes tat išrodo 
lyg tautininkų įsakymas kata
l ikams, kad šie panaikintų 
savo darbą pradėta daugiau 

*negu mėnesiu pirmiau už tau
t ininkus. 

Abu komitetu veikia. 

Tos Tarvbos, kuri ta raštą 
buvo pasiuntusi, atstovai iš 
pradžių sakėsi jo visai nežiną, 
paskui pridėjo, kad jis buvęs 
a tspaustas " L i e t u v o j e " , ant 
galo paaiškino, kad prijautė, 
jog iš to rašto luisę negerų pa-

Cent ralis abiejų srovių ko
mitetas rinksis tankiai . Buvo 
kilęs sumanymas bet liko 
nenuspręstas, kad centralio 
bendro komiteto posėdžiai bu
tų kas panėdelį. Tečiaus sutar
ta, kad ar tymiausias posėdis 
bus utarninke 20 sausio 2 vai. 
po pietų Fniversal State Ban
ke. 

To Centralio Bendro Komi
teto priedermės bus : rengti 
kuoiškilmingiausią Finansinės 
Misijos priėmimą, pranešti 
vieni kitiems kiek kuriu stotv-

sekmių ir norėję jį sulaikvti, '** parduota bonų nuo paskuti-
bet jau buvę per vėlu. Reikia:11 '10 bendrojo posėdžio, dalin-
pastebėti , kad p. Bagdžiunas t i s patyrimais bonų pardavi-
heprisidėjo prie šitos s a v 0 nėjimo pri tyr imais ir t vark in-
draugu kalbos. J i s kokį laiką 8° i ° vykinimo. 
prirodinėjo, kad turi būti tik V i s a s t a s P ° ^ d i s W ^ P i r " 
vienas komitetas. Tada kilo mininkc be sekretoriaus be ki-
klausimas, ka t ras taps panai- ! t n formalumų. Bet prieš panai
kintas . Buvo balsas abudu su 
lieti. Ant galo visi kalbėjusie-

gą sutar ta , kad pradedant nuo 
ateinančio posėdžio Bendrojo 

ji sutarė, kad liktųsi veikti a- Centralio Komiteto nariai pir-
.>būdu komitetu ir Kata l iku mininkaus jame paeiliui kiek-

Vienybės ir Chicagos L. Tary- viename posėdyje kitas. 
foį. Šitas-gi posėdis užsibaigė ke

tverge 15 sausio, penkliolika 
Bendrasis Centralis Komitetas. 

minučių po sesių. 
kad nei j — 
Baltut is! LITHVANIAN FINANCIAL 

nebuvo pranešę taut ininkų ' MISSION. 
srovei, jog Katalikų Vienybės 

Paaiškėjo taip-gi, 
p . Dargi s, nei p. P . 

užgirtasis Komitetas savo po
sėdyje 30 sausio buvo išrinkęs 
tr is asmenis pp. A. Dargį, P . 
Baltutį ir T. Ylakį tar t is su tau 
tininkų srove apie sudarymą j 120 Tremont St., 
bendro susinėsimų organo. Cia Boston, Mass. 

General Post Office, Box 252 
Xew York City, N. Y. 

Gruodžio 24 d., 1919 m. 
Lit lmanian Sales Corporation, 

tapo taip-gi pranešta , kad Ka
talikų Vienybės posėdis 13 sau
sio, patyręs, jog p. Baltut is ser 
ga, į tą susinėsimų organą į-
^al iojo taip-gi 17 gruodžio iš
rinktuosius Misijos sutikimo 
nar ius : Kun. Vaičiūną, Kun. 
Serafiną ir p. Baltutį. Kadan
gi tasai jau ir pirmiau prigu
lėjo, tai susidarė penki atsto
vai iš katalikų pusės į bendrą 
Bonų Pardavimo Centralj Ko
mitetą. J i e yra kunigai : Vai
čiūnas su Serafinu ir pp. Dar-
gis, Baltutis bei Ylakis. 

Geradėjai :— 
Jūsų čekį nuo penkiolikos 

tūkstančių dolierių, rašytą var
du p. Vileišio i r J . Žiliaus ga
vome. Širdingai ačiū. Ka ip 
bematant pasiųsime Valstybei, 
Lietuvos Brigados reikalams. 
Tas vieną mūsų Valstybinį rei
kalą išriša. Toliaus dirbsime 
išvien, kad ir kitiems reika
lams pagelbėti. 

Su didele pagarba, 
Vardan Lietuvos 
Finansų Misijos 

(Parašas) J . Žilius. 
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P. CONRAD 1 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted S t , Chicago. 111. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes per imame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. S 

Traukiame paveikslus namuose, prie I 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba at l iekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6369 
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SKAITYTOJI! BALSAI, 
DEL LIETUVOS PASKOLOS. 

Lietuvos Valstybės paskola, 
galima sakyti, pradėta ant 
greitosios, be užtektino prisi
rengimo. 

Kolonijų komitetams neduo
ta platesnio paaiškinimo. Kvi
tų knygutės šiaip butų geros, 
bet jos netinka kolonijų komi
tetams bei bonų pardavėjams. 

Šitie nori būti t ikri , kad 
klaidos nepadary tų . Tų tikslų 
jie gali pasiekti tik nusipirkę 
tam t ikras kvitų knygutes. 

Finansinė Misija galėjo ži
noti, kad lietuviai nėra milijo
nieriai ir daugelis negalės visų 
pinigų ant kar to užmokėti, bet 
mokės dalimis, kaip kad Ame
rikos paskolos bonus mokėjo. 
Finansinės Misijos kvitų kny
gutės nežiūri dalinių j mokės-
v • 

eių. 
Man dirbant prie bonų par

davinėjimo,, teko patebėti , kaxl 
nemaža v ra žmonių, kurie L. 
bonų pardavėjams atneša A-
merikos bonus, nei vieno kupo
no nenukirpę. 

Pr idavus bonų su visais kų-

skolos, visi tam pri jautė ir su
ta rę išrinko komitetų, kuris 
pakvies visų draugijų atstovus 
ir tada ims pardavinėti Lietu
vos paskolos bonus. 

Pabaigęs tų reikalų papra
šiau publikos, kad palauktų da r 
keletu minutų, nes norėjau pa
kalbėti apie Labd. Sąjunga ir 
rengiamųjų našlaičiams prie
glaudų. Susijaudinau bekalbė
damas, nes susirinkusieji 
su dideliu atsidėjimu klausė 
mano kalbos. 

Baigdamas kalbų paklau
siau, a r pr i ta r ia te našlaičių ir 
senelių prieglaudai. Vienbal
siai a t sakė: " P r i t a r i a m , priim
ti ! " Tuojau liko sutverta kuo
pa iš veiklesnių žmonių išrink
ta valdyba ir į kelias minutas 
susirašė 30 ypatų. Visi pažadė
jo dirbti i r išauginti, išplėtoti 
kuopų. 

Tai-gi aš, vardan našlaičių, 
tar iu didelį pagarbos žodį Au
roros lietuviams, kurie suprato 
reikalingumų našlaičių prie
glaudos ir prisidėjo, ir kurie 
da r prisidės pr ie to švento 
da HK). 

Linkiu, kad jaunutė aštuo-
ponais, dažnai bonas yra ^ r - niolikta Labd. Sųj. kuopa iš-
tas, sakysime $52.00 a r ir dau
giaus, sulig to, kokios paskolos. 
O L. bonų perka už $f>0.(X). Tas 
nebūtų bloga, jei Lietuvai butų 
keli dolieriai daugiau. 

Negera y ra tik tiek, kad to
kia auka y r a be apyskaitos. 
Todėl daug naudingiau yra 
nukirpti nunokusius (amžinų 
dienų ne v isus)kuponu s i r juos 
skyrium aukoti tėvynei per 

augtų ir narių skaitliumi pra
lenktų senas kuopas, 

i 
S. Jucevičius, 

Labd. Sųj. agitatorius. 

TEISYBE — MŪSŲ PAMA
TINIS PRINCIPAS. 

Praėjusiuos laikuos buvo į-
sigyvenus mintis kad kiekvie-

Tautos Fondų, Kaudonųjį Kry- nas pagars in ima s tur i būti nu-
žių ar kitaip. 

Volungis. 
rijamas su kruopele druskos. 
Šiandiena yra didel e atmaina. 

Redakcijos prierašas. Mes Visi teisingi garsintojiai nie-
finansinės komisijos siuntinėja 
mų kvitų knygučių nematėme, 
dėlto negalime sakyti ar jos 

gina sustabdyti garsinimą ne 
pagarsinimų. J i e vi-teisingų 

si nori prisilaikyti platformos 
blogos. Bet p . Volungių r a š tų ,nus t a ty tos per Assoeiątion 
spauzdiname dėlto, kad pr ipa 
žįstame, jog visos finansinės 
operacijos turi būti tvarkingai 
vedamos, ir jog gera kvitų sis
tema yra ypatingai svarbi. 

AŠTUONIOLIKTA LAB. SA 
JUNGOS KUOPA UŽGIMĖ 

AUROROJ, ILL. 

Kada aš buvau pakviestas 
sausio 11 d. su prakalba tau
tos reikalais į šitų kolonijų, tai 
nuvykęs a t radau nemažų būre
lį tikrų lietuvių, mylinčių savo 
tėvyne. J i e lauke namęs i r troš
ko kų naujo išgirsti apie savo 
tėvynę ir jos šiandieninį padė
jimų. Man-gi malonu buvo 
prakalbėti į to lietuvių būrelio 
jaut r ias širdis. 

Pirmiausia, pakalbėjus man 
apie šiandieninį Lietuvos pa
dėjimų ir reikalingumų ja* pa-

Advertising Clubs of the 
World kurių pamatinis prin
cipas yra pasakimas teisybes 
apie pagarsinimus. Tas vi
suomet buvo mūsų principos. 
Triners American , Elixir of 
Bitter Wine nekuomet nesi
gyrė kaipo vais ta s nuo viso
kių ligų. Šis vaistas y ra , tik
tai rekomenduojamas nuo se
kančių ligų: negrumuliavimo, 
neturėjimo apetito, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ir ki
tų vidurių negailimų. Kit i 
Triners vaistai kaip tai Tri
ners 1/mimentas Triners 
Cough Sedative, Triners An-
gelica Bitteris i r t. t. — jie 
visi to paties principe prisi
laiko. Paklausk apie savo 
vaistininko, o jis jums paaiš
kins — Joseph Triner Compa-
ny, 1333-43 S. Ashland Ave., 
Chicago, III. (Apgr.) 

Rengiamas 
NORTH - SIDES 
13 DRAUGIJŲ 

Nedelioj, Sausio-Jan. 18 d. 1920 
ATLASSVET, 1436-40 Emma St 

Labdaringos Sąjungos Naudai. Pradžia 3 vai. po pietų. 
TIK I ETAS - 25c 
GERBIAMIEJI ir GERBIAMOSIOS! 

North Sidės Lietuviai ir Lietuvaitės jau per keletą me tų mes dirbome tam naudingam darbui del savo tautos 
padidinimo, ir našlaičiu ir seneliij gelbėjimo. 

Toj Labdaringos Sąjungos Prieglaudoj, kuri kada stosis lietuviai ir lietuvaitės bus auklėjami. 
Todėl prašome visus atsilankyti į viršminėtą, vakarą ir paremti, tuorrli remsite, patys save ir savo tautą, kuFiai 

mes priklausome. Kviečia Draugijos ATSTOVAS 

II 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo v'.nti 

3252 So. Halsted Str. 
Valandos: nuo 9 lkl 11 ryte: nuo 2 Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 lkl 9:30 vakare 

Telefonas Yards 2544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Are . 
VaL 4:30 Iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7042 

« • • • • • ' ^ ' 

Su 

• » » » — » » v* 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsville, Penna. 

visomis Ilgomis pri ima nuo 
Nuo 8 lkl 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki S vai. po plotų 
Nuo 6 lkl 8 vai. vakaro. 

, 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—6 ir 7 iki 9 vakare. 
Residensija: 

3114 \V. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

i Central Nanufacturing 
I District Bank, chicago 

Turtas Viršina Šešis | 
Milijonus Doleriu 1 

:•: 

Į Ar Jau Esate Nusprendę Kurioje | 
i Bankoje Dėsite Savo i 
| Pinigus per 1920 m.? | 

Geriausia padarvtumet pasir inkdami del sa
vęs DIDIJI CENTRALINI BANKĄ ant 
Bridgeporto. 

Šis bankas yra visiems žinomas, kaipo vienas 
i§ didžiausiu bankų visoje apielinkėje, ir tvir
čiausias nes tai y ra VALSTIJINIS BANKAS. 

Todėl norint perkelti pinigus iš k i tur arba 
pradedant taupyt i tai dabar y ra geriausis Jai-

| k i s nes UŽ PINIGUS P A D Ė T U S I K I 15-to. 
SAUSIO bankas duos procentus nuo PIRMOS 
SAUSIO. 

Šis Bankas abelnai atlieka visokius bankinius 
reikalus ir užtikrina rūpestinga patarnavimą. 
Reikale kreipkite į 

! CENTRAL MANUFACTUMNG DISTRICT i 

BANK 
= - 5 A STATE BANK 

SERGĖKITE SAVO AKIS. i 1112 w e , t S S A st. chicago,m. 
3 blokai į vakarus nuo Halsted St. ant 35-tos Gatv. 

St rytkar iu Linijos. • 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
*V. kuomet skaitai ar siuv< ar l a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA , 
' Akių Spęcijalistas 

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

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Plat t 'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite { mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

l inukas a tdaras kasdien Nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
= " SEKEDOMIS VAKARAIS Nuo 8 iki 8 valandų. 
5 Sl'lJATOMlS aulu i-a* per visa diena nuo 9 ry t° *k» 8 vai. Vakaro. 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, K A R P E T U S , 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir U . pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Gash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve a tdara Seredomis ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. SIMPLDt UNIVERSAl 

• • - - S 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigu Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

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

Paštaženkliai yra Atokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
iiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiifiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
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Krutami 
Paveikslai 
iš Lietuvos 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
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BUS RODOMI 

DIEVO APVE1ZDOS PARAPIJOS SVET., 
18tos ir Union Ave. 

Sausio 21 d. 1920 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Pamatys i te Lietuvos Valdžią, orlaivius,kariuomenę, ir daug kitų dalykų, rodis 

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija 
S * P P B f. & — -

i m 
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i ČIONAIS YRA NEPAPRASTA PROGA 
I Nusipirkti Sau Namą:- ! « 1 

T URI pasirinkimą iš dideliu plotu 
žemės, kurios vertė siekia dau
giau kaip vienas milijonas dolerių. 

| 

Šitie liotai randasi lietuvių kolonijoj 

skersai gatve nuo Šv. Kazimiero Vienuo

lyno kur lietuviai gali duoti savo vaiku-

čiams augštesni mokslą. 

Turto pasidarys tie, kurie pirks tą nuo

savybę už dabartinę žemą kainą. 

i 

Atdara vakarais iki 8 valandai. Repre-
sentantas ant properčiu čionai būna kas 
nėdelia nuo 10 vai. ryte. 

Biznio distriktas ties mūsų prapertėmis 

^ * 

DIDELI, pilnai intaisyti lotai 3 0 pė
dų pločio, su išbrukuotomis gatvė
mis, intaisytais šaligatviais, įves

tu gazu ir elektra, parsiduoda tiktai po 
$875 ant išmokesčio, įnešant 10 pro
centą pinigais, o paskui mokant po $ 1 0 Į 
menes j . 

Jųs nusipirkite lctą, o mes jums pasko

linsime pnngų pabudavojimui namo. 

Vienas karferis į visas miesto puses. 

Privažiuoti galima 63-čios gatvės. 

Wesiern Ave. ir Kedzie Avc. karais. Tik 

penkiolika minučių važiavimo į visokios 

rųšies dirbtuves. Fabrikai randasi čia 

pat. 
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Išpardavimas Prasidės 
Patartina gauti pilnas informacijas 

Vasario-February 1-mą Dieną 1920 Metuose 
prieš išpardavimo diena, išpildyk čia patalpintą kuponą ir pasiųsk nurodytu adresų 
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IOHN RAIN & CO 6237 South Ashland Ave. 
%J V/I 111 M^r\ll\ UL ^•\/«J Telephone Republic 2760 A X « & 
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L. R. KATALIKU VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS. 
(Tąsa.) 

ANTRA SESIJA. \ 

Antra sesija laikyta gruodžio 18 d., 1919 m., 8 vai. vakaro. 
Atidarė pirm. J . Petraitis. Malda atkalbėjo kim. Ig. Albaviėius. 

J . Mockus davė įnešimą, kad butų perskaitytas protokolas 
1-mos sesijos. 

įnešimas vienbalsiai priimtas. 
Protokolas perskaitytas ir vienbalsiai priimtas. 
Rezoliucijos komisijos raportai. 
Rezoliucija prof. kun. Pr. Bučio perskaitė sekančiai : 
Katalikų Vienybės Delegatų Seimas, Chicagoje, gruodžio 

17 ir 18 d., išreikšdamas savo pagarbą, ir ištikimybę Amerikos 
valdžiai, išreiškia, taip-gi neabejotiną, teisybės, žmoniškumo ir 
demokratiškumo reikalavimą, kad Suvienytų Valstijų Atstovų 
butas ir Senatas oficijaliai pripažintu Lietuvos Respublikos 
neprigulmybe. 

Rezoliucija vienbalsiai priimta. 
Knn. Kemėšis išdėstė visos L. R. K. Federacijos i* jos Ta

rybos užbrėžtus darbus. Išnešta rezoliucija: 
Katalikų Vienybės Seimas, gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., 

pagirdamas Amerikos Lietuvių R. K. Federaciją, jos tikslus ir 
organizaciją, sutaria: a) kviesti visas draugijas ir organizaci
jas, priklausančias prie Katalikų Vienybės prisidėti prie tos 
Federacijos, b) paskatinti Katalikų Vienybės skyrius rinkti at
stovus į tos Federacijos Tarybą. 

Rezoliucija priimta su pagyrimu. 
Organizacijų mokestį i Federaciją, palikti apsirūpinti pa

čioms organizacijoms. 
Jeigu į Katalikų Vienybės valdybą iš organizacijų sueitų 

žymus skaičius nusiskundimų del tų mokesčių sunkenybės, tai 
Katalikų Vienybės Seimas, gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., įga
lioja savo valdybą surengti pelningą vakarą toms lėšoms pa
dengti. 

Toliau perskaityta ir paaiškinta šitokia rezoliucija: 
Kadangi visi Amerikos l ietuvių Katalikų laikraščiai vi

suomet aiškiai ir nuosekliai išrodinėjo, jog Lietuva turi būti 
nepriklausoma viešpatija, jog unijos atuaujnimas su Lenkija 
butų kenksmingas, jog reikia saugotis sutarčių su Lenkija; 

Kadangi Amerikos Lietuvių Katalikų visuomenė tas savo 
laikraštijos pažiūras įkvėpė prieš parašysiant ir pagyrė išvy
dus spaudoje bei parėmė viešuose susirinkimuose, protestuo
dama prieš lenkų daromąsias Lietuvai skriaudas. 

Kadangi nėra nei vieno šiek tiek prirodyto fakto, kad ku
ris nors šiek tiek žymus Amerikos Lietuvių Katalikų veikėjas 
butų atsitraukus nuo viršminėtos pažiūros į Lietuvos santikius 
su Lenkija: 

Kadangi tečiaus atsirado žmonių turinčių tikslą kenkti A-
merikos lietuviams katalikams skleidimu šmeižto, buk Ameri-

\ 

kos lietuviai katalikai pritaria Lietuvos unijai su Lenkija 
TODĖL Kataliku Vienybei Seimas Chicagoje, gruodžio I Į 

ir 18 d., 1919 m., išreikšdamas pagarbą ir paramą Jo Kkscelen-
cijai Lietuvos prezidentui, valstybės Tarybai ir Ministrų kabi
netui, sutaria melsti jų, kad netikėtų nedoriems šmeižtams; 

Sutaria taip-gi šitas rezoliucijas pasiųsti su pagarba Jo 
Ekscelencijai Lietuvos prezidentui. 

Rezoliucija priimta dideliu delnų plojimu. 
Įnešimas duotas pasidarbuoti Lietuvos laisvės ženklus 

parduodant. 
Labai plačiai aiškino apie tą kun. Kemėšis ir kun. Ig. Alba-

vičius, paskiau sustatyta sekanti rezoliucija: 
Katalikų Vienybės Seimas, Chicagoje, gruodžio 17 ir 18 

d., pagiria seniau susidariusį Chicagoje komitetą Lietuvos lais
vės paskolos fenklams parduoti ir žada tam komitetui paramos 
bei pritarimo darbe. 

Chieago komitetas Lietuvos bonų pardavinėjimui: prof. 
kun. Pr . Bučys, A. Dargis, kun. M. Krušas, P. Baltutis, kun. Ig. 
Albavičia, B. Nenartonis, A. Baeevičia, J . Mockus, kun. P. Se
rafinas, kun. N. Pakalnis, kun. U. .1 Vaičiūnas, kun. P. l^apelis, 
kun. J . Paškauskis. 

Kalėdinis Fondas. 
Kun. prof. Pr. Bučys skaito sekančią rezoliuciją. 
Susirinkusieji į Katalikų Vienybės Seimą, gruodžio 17 ir 

18 d., 19liJ m., delegatai sutarė visomis jiegomis paraginti sa
vo organizacijas, kad ir jos prisidėtų prie surinkimo $1Q0,(MX) į 
Tautos Fondą nevėliau kaip kovo 4 d., 1920 m. 

M. Mažeika duoda inešimą, idant rezoliucija butų užgirta 
ir patariama, kad išrinktoji komisija varytų darbą pirmyn. 

Rezoliucija priimta vienbalsiai. 
Toliau prof. kun. Pr. Bučys duoda inešimą, kad butų išrink

ta projektų komisija. Sutaria sekančiai: Katalikų Vienybės 
Seimas, su tikslu padauginti savo veiklumą, sutaria vieniems 
metams išrinkti sumanymų ir projektų komisiją susidedančią iš 
12 asmenų. 

2. Kiekvienas Katalikų Vienybės narys turi teisę sustatyti, 
ir apdirbti sumanymą, bet reikia, kad jį įfeiktų apsvarstyti pro
jektų komisijai. Šios uždavinys yra sustatyti projektus vi
siems Katalikų Vienybės reikalams, darbams ir užsiėmimams. 

o. Kad projektų komisija butų pagelba valdybai, o ne truk
dymas, todėl visi valdybos nariai tuomi pačiu yra projektų ko
misijoms pilnateisiais nariais. 

4. Projektų komisija daro saro po'sėdžius nerėčiau vieną 
sykį kas mėnesį. Jos posėdžius veda Katalikų Vienybės pirmi
ninkas, jei jis atvyksta, arba pačios komisijos išrinktasis pir-

| mininkas. 
."). Komisija turi teisę kviesti į savo posėdžius ir pašalinius 

žmones, kurie jos mintimi gali pasitarnauti-'Katalikų Vienybės 
tikslams. 

Viršniinėtas projektas tapo užgirtas vienbalsiai. 
Kun. 1 ii. Albavičia pranešu, kad šv.. Antano parapijos 

H-ras skyrius išneša rezoliuciją prieš lenkus kurią perskaito. 
Katalikų Vienybės Seimas, gruodžio 17 ir 18 d., 1919 m., 

griebtai protestuoja prieš lenkų įsiveržimą ir pasielgimą Lie 
tuvoje: už užgriebimą bažnyčių, varžymą vyskupo, uždarymą 
Seinų seminarijos ir tt. 

Rezoliucija užgirta vienbalsiai. 
Toliau Sv. Antano par. I l-ras įkyrius išneša sumanymus: 
1. Kad Katalikų Vienybės seimas surastų budus, kaip pa

traukus prie Katalikų Vienybės kiekvieną Rymo Katalikišką 
parapiją, draugiją ir pavienius katalikus. 

2. Kad Katalikų Vienybė rengtų prelekcijas, paskaitas, ir 
prakalbas kiekvienoj kolonijoje, kur yra Kat. parapija, aiškin
dami apie Katalikų Vienybės tikslus, naudą, tikėjimą, tautos 
reikalus ir tt. 

o. Kad butų kiekvienoje kolonijoje kur tiktai galima įsteigti 
visuomeniškus kursus tikslu išauklėti katalikų veikėjų ir vadų. 

Viršminėtos rezoliucijos liko vienbalsiai priimtos. Jas su
tvarkyti pavesta valdybai. 

(Daugiau bus). 
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Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi t rumpas va
landas ir lengra darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbi 
į t r umpa laika dienomis a r vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo an t siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J . F . Kasnirka. Perdotini-

v 190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 
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Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIUSTI. 

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

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai Čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvę. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigu negalės sulaikyti. 

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

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 
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120 Tremont St, Boston, Mas,. 
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CIC] 

Kai kaa-
ruoju laiku 
14 kp. apstoj 
jei kas ta 
veikia, tik 
kas į la 
Kuopos 
kydamas 
negali lauky] 
kimų, tokiu 
ni kuopos 
apgarsinti 

Mūsų 
tulikai y 
kyti, vi sakai] 
įuiame aukoij 
tos Fondą. 
Dienine; 
(Pastaroj 
Sąjungą 

Dvi me 
Tamuliui 
vakarais 
mus ir r 
Kryžiui, 
vakaru jo 
Malonu bi 
stųsi tokiu 
vaioių. 

Tėvai, 
rašvties 
jon, o v 
tautai ir 
jūsų jaunuoj 
ir Bažnv 

w 

Neminėsi i 
nutarimų 
mo, sausio 
daug laiko 
tarta, kad 
kun. H. į 
tų Am. L 
Tarybos 
sausio 27 
burgke, I 

kitės ir .̂ i 
suvažiavimai 

MELRO! 
i 

Vietini.-
Paskolos 
prakalbas 
d., 6. m. K'c 
Chicagos, 
rinkusiems 
bartinį L 
ir kova 
taip-gi rei 
nainiui ren 
ir prisidėt 
rodė, kaip 
ti Lietu\ 
ir kokią 
ryta paskol 
rus nuo 
stoti į Liei 
eiles, kuri 
zuojama 
g usiems 
tėvynės 
kys proga 
ganizuotos 
me laike 
politiniame 
prakalbos 
teto užrašu 
skolai. L 
Čia pat pi 
sumokėta 
nas, buvę 
pasižadėj 
Lietuvos 

Už tat 
Lietuvos 
pralot re 
Ten už j i 
liai bei di 
ja už ta 
mūsų, amer 
yra kovot 
kiant jiem 

Komitet 
su kolonų 
šiame darbe 
abejoja, 
kolonijas 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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CICERO. ILL. ! nainių ir komiteto veikimo ga-
i Įima pasitikėt, kad mys koloni-

Ka i kas gal mano, kad pas t a - ! ja išpirks nuo 10,000 iki 15,000 
ruoju laiku vietinė L. Vyčių Lietuvos paskolos bonų, nes 
14 kp. apstojo veikti. Klystų, visos vietinės draugijos sutar-
jei kas ta ip manytų. Kuopa j tyje dirba, išskiriant radika-
veikia, tik apie jos veikimą nie- A iškas, kurios nepr i tar ia šiam 

a imtų i r lietuvių, bet kad nebu
vo paskelbtos pavardės, tai ne
galima žinoti. " Medžioto ja i" 
buvo atsilankę i r Lietuvių sve
tainėn, 180 New York ave. ir 
103 Jackson st., kur y ra lietu 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Yardų Boilieriai 
Boilierijj Plovejiai 

PAIEŠKO 

vių komunistų gusta, bet pa- Anglių Nešejiai 

kas į laikraščius neparašo. 
Kuopos korespondentas, lan 
kydamas augštesnę mokyklą, 

staroji pažymėta kaipo lenkų 
skyrius. 

Lietuviams, nenorintiems 
patekt i nesinaguuian, reikia 
netik nepriklausyti prie komu
nistų, bet vengti i r draugaut i 
su j a i s ; lankyti jų susirinki
mus. 13 suimtųjų paaiškėjo, 

darbui . 
Vietinis komitetas susideda 

iš 13 dr-jų atstovų. 
negali lankyti kuopos susirin- Sekantieji tėvynainiai p i r k o ; " " " * IT , . * , , • • t _ . , , " , i kad kai-kurie suimtieii visai kimų, tokiu būdu visi svarbos- Lietuvos paskolos bonų: 
ni kuopos nuoveikalai lieka ne-

Pabianskas , P.* Valuckas, P . 
(iudzevičia 

Po 50 dol.: A. Jonca, T 

Geros pastovios vietas 
9 vai. į diena 

Atsišaukite Roscoe Str. 
California Ave. 

ir 

22ra ir Fisk Gatvių 

apgars int i . 
Mūsų kolonijos lietuviai ka

talikai yra veiklus ir, gali sa-

25th b Quarry Gatvių 
*l „™ , , T T^ i T ^ prie bolševiku nepriklauso, bet n _ ^ ™j-Po 100 dol.: J . Lcbelis, St. f . .. . k J \ ! . ' Commonwealth Edison tuo laiku buvo atsilankę \ tas 

Co. 

kyti, visakame pirmuiniai . Re- , Šikšnius, A. Samolionis, J . Gri-
nuame aukomis ir darbais Tau-į i i ius , P . Metrikis, M. Šiman-
tos Fondą, L. Raud. Kryžių, skk , A. Urbelis, J . Zvilaitis, A. 
Dieninę Vaikų Prieglaudą. 
(Pas taro j i renga vaka rą ) . Lai). 
Sajnnga. ir kitas. 

Dvi mergaiti-vyti , būtent P . 
Taiiiirliunaitė h lgna tavi ta i tė 

Skodžius, J . Janusevioia, J . 
Jodvalkis , V. Brazauskus J . 
Rope, A. Zalba, J . Bružas, F . 
Lapinskis. 

vietas sutikti savo pažįstamus, 
o vienok sykiu liko suimti ir ne
mažai turėjo vargo kol išsitei
sino. 

REIKALINGI 

Paieškau savo švogorio Antano 
Lėkštutis, 6 metai atgai los gyvena 
Baltimore, Md. anoj pus vandenino 
visa laika gyveno Liepojuj. Aš gavau 
laišką M Lietuvos BU svarbiomia £l-
nomis. Jis pats arba kas apie ji ži
note praneškite sekančių adresų: 

Mare i joną Zubavičienė, 
3402 S. Morgan Str., CIUcago, 111 

Paieškau savo draugės Uršulės 
Stakaitėf Kauno redybos Raseinių Ap 
skričio. 9 metus atgal gyvenę Kast 
Cambridge, Mass. Kas žino apie ja 
arba ji pati lai ats išaukia a n t šio 
antrašo: 

Petronėlė Ambrozaičiutė. 
1645 Wabansia Ave. Chicago, IU. 

Paieškau Jono Vadeiko paeinančio 
iš Kauno Gubern. Raseinių pav. 
Kražių parap. Kupenų sodos. Apie 
5 kaip gyvena ant Town of Lake. 
Tūrių labai svarbų reikalą, jjs pats 
arba kas apie ji žinote praneški te 
šiuo adresų: 

Pranciškus Bielskis , 
4537 S. Wood Str. Chicago, IU. 

P E A B L OUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Daliar yra patv ir tnto* ir varto 
Jaruos daugumos lietuvių, kurie gr* 
jlja koncartina Ir augi ta i rekomec 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A 
marike. Mes gal ime las paruptn* 
• ugšto arba šerno tono 

Reikalaukite katalogo, kurj IASIUD 
čiame dykai 

6E0R6I & VITAK MUS IC GO 
1640 W. 47th 8u, Chicago, Oi 

Sausio 9 d. L. D. S. 14 kuopa 
laikė metinį susirinkimą. Nau
ja valdyba šiems metams iš
rinkta iš sekančiu asmenų: V. 

Mekanikai prie Viso darbo 
turi būti geri filleriai, darbas 
viduj. 

Atsišaukite 

•=ap 

Aimoua.s-i.irn>., K. Galimu- U n i o n g p e d a l ^ ^ c < ) 

- p i n u . pag.. P. K ' " d a r ą , - j 3 n w ^ ^ A y e 

prot. rekr., A. Kazlas—tin.! 
Turintiej i 8 . V. bonus, #ali 

vakarais eina per lietuvių na-; išmainyti ant Lietuvos pasko-
inus ir renka aukas L. Rami. , los bonu pas komiteto rasti- : sekr. [ Apskričio suvažiavimą.; 
K r y ž i n i , G i r d ė j a u , " k a d v i e n u '• n m k g , p . F . K. K t r s s y n e c k i , k u r i s į v y k s s a u s i o 2 5 d . , i š r i n k - j 

vakaru jos surinko apie $30.00. 19(13 Lake gat.. Melrose i 'ark, g . , j . I)aukš\>, P. K indą ras, ! 

Dviejų lubų naujas mūrinis namus 
su krautuvėms ir pagyvenimais turi 
buU parduotas tuojaus didelis bar- I 
genas. Randasi ant. X. W. kampo I 
33-tos ir Sacramento Ave. atsišau 
kit: 

B. N . ROSEN. 
2400 l>awrencc Ave. 

Telefonas R a v e n s a o o d §50 

Reikalinga mergina ar moteris, ga-
r.\KMi)ioi)\ nvtnsKst. IR 

G R O C E R K * Malonu butų. kad dauiriaus ra- . 111. arba kuomet ateis užraši- s . Misiūnas, Y. Antulis, J . Že-įn turėt ir" viena kūdiki prieabeino is priežasties kad savininkas trum-"' 
i • *"„ ; v x.^»^, .^ . ; , . 1 M 4 > I i,^\+/vT«; ; '- -• - *»! \* L M , -' - -- • ,• t r» i A- t \r i namų darbo gera mokestis , mažoj pu laiku turi išvažiuoti j Lietuvą. 

siųsi tokių pasišventusiu lietu-, ,iet<\jni \ namus. N. V . bonai >ra m a i U s , ,1. Pelutis ir A. Kazlas . ' 
vaieių. . priinuuui pagal marketo kurso. | Pereitų metą Novvarke ir 

T^'va., raginlvit savo -aikus ' F . K. Strzyneckis, rast . apylinkėj nuo nelaimingų atsi-
rašviies L. Vyrių orgam&avi- Redakcijos prierašas. Finan- tikimų žuvo a})ie 1,200 žmonės, 
jou, o vyeiai. 

foTioun štOMAčtrsliar 
Po valgiu! neužmiršk, kad geriau 

šias vaistas tavo skilviu) yra CATO 
NTC Prašalina visus nesmagrumuf> 
suvirškinimo, o tas r«iskla ksd »•*' 
kis pam«giat) risną Parduodam* 
pa . » i s u » «4iti«ikririiM 

f. P, 8RADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
Monroe, Oor. Oark 

tautai ir Bažuvf*iai. išmoki n 
>inė Lietuvos Misija rašo: **a) ^ t o ^ ^ č i a u s a])ie 
\ ' is i , kurie už Lietuvos bonus 

jūsų jaunuolius mylėti tėvynę d m ) s S u v m i v t u Valstijų tuos 
ir rsazn\cią. Liberty Bondsus, kurie šiandie 

Neminėsiu čia visų kuopos a u t biržos pars idavinėja ma-
nutarimų iš laikyto susirinki- ž į a u u e g u p o 95 dolierius už 
1110, sausio 7 d., 1920 m., nes Siuitą, jie \4s vien gaus pilnos 
daug laiko užimtu. Tiktai su-įveržės Lietuvos boną, tik tokio 
ta r ta , kad mūsų gerb. klebonai, ] ) o n o i)US kanseliuotas dviejų 
kuii. I i . J . Vait iunas, atstovau
tų Am. L. R. K. Federacijos 
Tarybos posėdyj, kuris įvyks 
sausio 27—2S dd.. š. m., Pitt«-
burghe, Pa. 

DraugijosJ*n kuopos, r e m 
kitės ir siųskite atsto\*us tau 
suvažiaviman. 

Jonas. 

MELROSE PARK, ILL. 

N'ietiniskomitetas Lietuvos 
Paskolos bonų buvo surengęs 
prakalbas nedėlioję, sausio 11 
d., š. m. Kalbi'jo D r. Naikelis iš 
Chieagos, kuris išaiškino susi
rinkusiems t ė v y n a i n i a i s da
bartinį Lietuvos politinį stovį 
ir kovą už jos neprigulimi*;, 
taip-gi reikalą kožnam tėvy
nainiui remti Lietuvos paskolą 
ir prisidėti kas tik gali. Nu
rodė, kaip svarbu y r a pirk
t i Lietuvos paskolos bonus 
ir kokią rolę loš ta mųs suda
ryta paskola. Hagino visus vy
rus nuo 18 iki 45 metų amž. 
stoti į Lietuvos kariuomenės 
eiles, kuri dabar yra organi
zuojama S. V. ir būti pasiren
gusiems liuosu noru važiuoti 
tėvynės ginti, kuomet pasitai-
kys proga, nes tik gerai .nuor
ganizuotos jiegos dabart inia
me laike gali lošti svarbią rolę 
politiniame gyvenime. Laike 
prakalbos rast. vietinio komi
teto užrašinėjo Lietuvos' pa
skolai. Užrašyta už $1,200.00. 
Čia pat pinigais ir S. V. bonais 
sumokėta $720.07. Kožnas vie
nas, buvęs šiose prakalbose, 
pasižadėjo pirkti bent po vieną 
Lietuvos paskolos boną. 

Už tat Valio Melrose Parko 
Lietuvos tėvynainiai, kurie su
pratot reikalą gelbėti Lietuvą. 
Ten už jūrių, niusų tėvai, bro
liai bei draugai su ginklu kovo
ja už tą paėią liuosybę, tat 
mūsų, anierikieėių, priedermė 
yra kovoti su dolieriais. tie
kiant j iems pagelbą. 

Komitetas pasitiki, kad mū
sų kolonijos tėvynainiai nebus 
Šiame darbe paskutiniais ir ne
abejoja, kati parlenks didesnes 
kolonijas, nes iš U[M> visų tėvy 

dviejų 
metų procentas, b) kurie-gi 
duos tų Liberty Paskolų bond
sus, kurie šiandie ant biržos 
parsidavinėja pigiau negu po 
100 dolierių už šimtą, tie gaus 
L k l a v o s , bonus su kanseliuotu 
procentiniu kuponu vienų me
tą." 

Kitame daikte Finansinė Mi
sija rašo : "V i s i tur i būtinai 
prisilaikyti viršui nurodytų 
be jokio išėmimo." Mums ro
dosi, kad tas paskutinis sakinys 
apima finansines taisvkles ne 
vien ant to paties puslapio at
spaustas, bet ir kitas t i lpusias 
toje paėioje knygutėje. Tai-gi 
mes tikime, kad Finansinė Mi
sija liepia Amerikos bonus pri
iminėti dviem viršminėtom tai
syklėm, o ne murkei o kursu. 

NEWARK, N. J. 

. Sausio 2 d., vakare, Xewarko 
ir apylinkės miestelių policija 
pasileido " r a u d o n ų j ų " gaudy
ti Iš visos apylinkės miestų ir 
miestelių daug jų suimta. Visi 
jie buvo atgabenti Newar-
kan ir pastoje išklausi-
nėįąmi. Po to tuojaus laivais 
išgabenti į Ellis Island, iš kur, 
sakoma, bus deportuojami ton 
<din, iš kurios atvyko. 

Nevvarke radikalų-bolševikų 
suimta apie 1,100. Kituose mie
steliuose taip-gi nemaža suim
ta. Išgabentų į Ellis Island yra 
apie 264, kiti, po išklausinėji
mo, paleisti. Newąrke daugiau
sia suimta 23 Adams St., nes 
net 53. P a s juos ras ta net 3 
pradedamos dirbt i bombos. 
Viena jų jau buvo užtaisyta. 
Kitoae vietose suimta po ma
žiau. 

Reikia pažymėti, kad beveik 
visi komunistų-bolševikų kuo-

arke. Automobiliai uzmuse 
113; saužudyseių buvo 90: 
žmogžudysčių—28: pasikoru
sių—12; pasipjovusių—3; Ant 
geležinkelio užmušta—17; nuo 
medinio alkoholio mirė—11. 

Iš 113 užmuštų—82 užmušta 
lengvaisiais automobiliais, o IK 
slinkaisiais. 

8 užmušė " j i t n i a i , " o 3 mirė 
nuo s.usidužimo. Kiti mirė nuo 
kitokių nelaimingų atsitikimų. 

V—is. 

DUQUESNE, PA. 

Šeimynoj plaut 
Kreipkitės 
3548 8. Halstcnl Str. 

Vienais Laiptais 

drabužių nereikia Biznis yra cash ir geroj vietoj, ap
gyventoje visokių tauty. Norintieji 
greros pregros atsišaukite 
1736 N. Hoync a v e , Chicago. IU. 
Arba Telcfonuokitc Humboldt 2315 

Chieago. 

Room 1207. 
CIIJCAGO 

Tel. Central 29U 
I I . I . I N o i h 

Grv.: 3112 So. Halstod Street 
Tol< fona> VarrL» 2390 

X 

L. R. K. rėm. skyrius laikė 
Misi rinkimų kuriame liko iš
rinktos kolektorkos l*. Sargiu-
nienė i r O. Buiskienė. š i tos mo
terys y ra darbščios ir mylin
čios tėvyne. J o s darbavos kiek 
galėdamos, nežiūrint visokių 
kliūčių. Tikimės, kad ir toliau 
ta ip darbuosis. 

* » 

Žemiau telpa aukautojų su
rašąs : 

A. Virginis ir P . Bražinskai 
aukavo po $5.00. 

A. Baliutavicia $3.00. 
A. Umbras $2.00. 

Po 1 dol.: O. Jakubauskienė, 
R. Himažienė, K. Jankai t ienė, 
O. ^lusneckienė, A. Butkus, T. 
Jakubauskienė, V. Preikšienė, 
F . Preikšas, K. Adomaitienė, 
D. Stulginskas, P . Himkienė, E. 
Kvietinskienė, M. Murzeviėie-
nė, K. Staškus, B. Bernotienė, 
O. Gedminienė, A. Bačkauskic-. 
nė, O. Brazauskienė, E . Kun
drotas , T. Eisniantienė, 8. Kel-
meckis, B. Kumpi*, V. Licikis, 
M. Terminienė, O. Vasiliaus
kienė, A. Dauuis, P . Stulgin-
skas, Dr. Medinas, B. Gudlaus-
kas, L. Kati l ius, P . Petra i t i s , 
R. Sankauskienė, M. Nausėda. 

Kitos smulkiomis. 
Viso surinkta $48.75. 

Reikalingos moterys suvirs 16 
inetij amžiaus dcl lengvaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro ant 
piet. 

Ant pardavimo medinis namas ant 
2 pagyvenimų geroj vietoj, kainu 
12500.00. Atsišaukite: 

4S24 S. \Vaslitenau Ave. 

EXTRA. 
Parsiduoda $500 žemiaus kaip bu

vo. 2 augšc'io mūrinis narna* 2 pa-
gyv. po 4 kambarius prie 3204 So. 
NVallace St. $500 jmokėt . o likuaius 

Continental Can Co., Inc. k a |p° r a n d a P r eke $3000. 
First Nat. Realty & Const. Co. 
840 W. 33rd St. W. Kazlauskas 5411 W. t ' t h Street 

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va- P A 
Žiuojailbį karą iki 63-Čiai g a t v e i Parsiduoda namas ir lotas netoli 

(6&d &MMD k,ra iki Ccn.,a1 S S n ^ S J T b S S ^ & ^ S : 
a v e i l l l e ; p a e i k i t e d u b l o k u s į p i e t u s , jama tearažo vietoje. Kaina $3000.00 

•Atsišaukite 2650 S. Kcdzie Ave., 1 
lubos. 

REIKALINGOS 
75 merginos 

del fabriko darbo 
nuo štukio 
$18 iki $21 

American Insulated Wire & 
Cable Co. 

954 \V. 21st St. 

REIKALINGOS MERGINOS. 
Mokinties už Nursės. Kam 

Ant pardavimo 116 akrg farmų su 
gerais budinkais, gyvuliais ir maši
nerijom, 2 mylios iki stacijai Ed-
gewood, 111. Kaina $70 už akrą. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

Juliau Žiodąs, 
KM. Box 2 Edgewood, IU. 

Nosies K'iutįs 
gali paeiti nuo 
migdalinių giliy — 
tonsilų arba nuo 
užsikrėtimo slogo
mis, arba nuo šu-
putimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 

••? būti ir kitos prie
žastis, o jas gali 

susekti tik nusimąningas gydytojas 
l»o akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die
nos. Atidėliojimui yra labai pavo
jingi. AŠ nieko neskaitau už pasi
tarimą ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklės* N o 
sies jr Ausų ligas per 2? metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau
sti š imtų išgydytų pacientų, kurių 
k i t u r jus g a r pažįstate. Ateįe p 
rašykite kokiu norite pavardlų is i 
tujų. 

DR. F. 0 . CARTER. 
Akių, Ausų. Nosies ir Gerklės 

120 So. StaU> St. 2 labos. Antros 
durįs j šmure nuo Fair sankrovos. 
V a l a n d o s nuo 9 iki 6. Septinta-
dieniais nuo 10 iki 12. 

ANT PARDAVIMO 
FARMOS!! 

40 akrų farma juodos žemes su 
gerais budinkais ir mašinomis, pui
kus sodnas, 15 karvių 2 arkliai 5 
kiaules 15 vištų, v iskas parsiduos su 
farma arba mainysis ant namų Chi-
cagoj. Atsišaukite pas 

P . BORNKIKA 
840 W. 33 Str. Chicago, IU. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

Illinojaus Farmos. 
52 akrų geros žemes visa dirbama, 

d i r b t i k e n o k l l k n i O S e UŽ $ 1 5 . 0 0 5 kambarių naujas namas ir tvartas 
v . viskas geriausioj tvarkoj. Parsiduos 

į S a v a i t ę , k a d a n g i g ą j į m a UZS1- už labai nužeminta kaina ir į trum- J 
pa laika. Kas norite pirkti malonė
kite atsišaukite šiuo adresų: 

P . BORNKIKA, 
840 W. 33 Str. Chicago, m . 

Mokinama: angl iškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografuos, typewriting. pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės. dailiarašystės 

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

3106 So. Halsted St., Chicago. 

dirbti nuo $30 iki $40 į savaitę 
būdama Nurse, po kelių savai
čių niokinimosi. Me s pristatom 
į darbą išmokusias. 

DOUGLAS PARK H0SPITAL 
1000 S. Kedzie Aye. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Del foundres, darbas pasto
vus. Atsišaukite 

Link Beit Co. * 
39-ta ir Stewart Ave. 

WAUKEGAN, ILL. 

Didelis Susirinkimas. 

pij sekretoriai suimti. Arešta
vo, visus, kuriuos sužinojo, k a d ' r į šiandie yra suvarginta viso 

Tai-gi aukautojams tar iu šir
dingą aeiii. Pa ta r t ina surengti įvyks Nedėlioję, 18 d , sau 
daugiau tokiu rinkimu. J u o sio 1™ *•, Lietuvių sveta^- _ ^ _ 
daugiau suaukosim, tuo dide- neJe» Lincoln u* 9 gatve 3 vai. š v e i l t i e m i S ) j a u gatavas. Taipgi 
sno ir stipresne pagelbą šutei- ,P° P i e t ^ Waukegau, HL Pan- Į^g ujžsirasig di»nraSti "Draugą" 
ksini brangiausiai l i e tuva i , ku- !&a l i u o s a - Kolektos taippat ne- a n t 1 9 2 0 metų per mane tas gaus 

NAMAI ANT PARDAVIMO! 
3 pagyvenimų naujas medinis na

mas, cemento fundamentas, ši ltas ir 
šaltas vanduo, maudynes, gazas, k ie
tas medis ir kitos įtaisos, 3 metai 
kaip statytos, randos neša j metus 
$456.00 Parsiduos *už labai žema pre
ke $3600.00 įmokėt reikią $1500.00 
l ikusius po $25 į mėnesi. Pas isku
binkite, properte randasi 4<J21 Arte-
sian Ave. 

First Nat. Realty Const. Co. 
840 W. 33 Str. Chicago, SI. 

• I I I • ! * — — i — ^ — » 
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VISŲ DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmyjūtc aštuoiiiolikic^iai, kad 

1920 metams Kalendorius su Lie
tuvos prezidente paveikslų ir su 

J* {Telefonas Canal 7358 

W. ADOMAVIČIUS 

S. D. LACHAWICZ 
lAhtmya Graborius patarnauju, Jaido-

u v ė » k o piglautria. Re ika le meldžiu at-
<t*«ukti o mano darbu busite užtraaMIntt 

2314 W. 23 PI. Chicago, ILL 
Tel. Canal 9199. 

B— 

PRANEŠIMAS. 
»r . M. T. STRIKOI/IS 

LUCTUVIS 
Gydytoja* Ir Chirurgaa 

Perkalė savo g y v e n i m o vieta 1 
BriKbton Park. 

W14 W. 43rd 8tree*., 
Tel. McKlniey S6S 

Oflaaa: 178? W. 47th HU, 
(47 Ir Woad amt.) 

''.I>Mp/'r.«: JO ryto iki 2 po p)etq, 6:80 I k i * 
vM.tk.are Nedėl lomia I iki 13 ryta la 

Tel Boulevard ISO 
\ t" 

K — — 
I 

' • • • • • * 

Di .M.Stupnick i 
3)09 So. Morgan Street 

( ' V H A O O II I I ^ O I K 
?'-li'frwMu VanK « » * J 

.1 

«M!?<ndo« k iki M Ui ryto 
< i>f< n»«*tij <ki « m k ^«.- lMtn 
mis nuo 5 iki 8 vai vakare. 

: 

i 

Dr. I. L MAKARAS 
j tib'tuvlt. G>«l>toja> tr (."hinirjra* 
i Mąi Flaaiii HhM *«, Mi. |ii*n»n A*«. 
j r.l.-f»i»H. rullriiMi. 34? Ir Pnllnta* 314*1 
J »'l»H-ac«>J- 4515 S«> Vl'nod Str. 
I Tik (Ulv i -rco v a k a k e nuo ~nA\) Iki 7rfH 

K m 
m J.P.WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
l .IETl'VIR ADVOKATAS 
4542 S. WOOI> STREET 

CHICAGO. 

• 

I 
I 
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JOSEPH C. W0L0N 
etuvls Advokatas 

t t SO. LA SAi,Llt >1 KKts-1 
Ojrvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W 22-nd 8tr«4rt 
Tei Rockwell %»9ii 

, CHICAGO. rA+ 

'!> 

m 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Ja.;nu Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai Ir nverketai bet 
neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45,00. 

T y f ų Ir Jaunų vaikinų gatavi 
siutai tr overkoftn * I5 iki $28.50. 

Vyrų Kel inės po $41.00 ir augaciau. 
Vaikų Siutai po $5J0O ir augAčiau 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiema, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eile y 

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuu 
$8.50 ir aukščiau. 

Pull Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir t t $10.00 ir augsčiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki ». 
vai. Nedaliomis iki 8 valandai. Su
batomis visą diena iki 10 valandai 

S. GORPON. 
141$ 8. Halsted S t , Chicago, DL< 

įMelgta 190$. 

lllllllllUIIIUUHlllllUIIIUlUllllllllllHllin 

ERNEST WEINER 
DRY G O O D 5 

'800 W 47th kamp Wood Ste. 
l i e * duodame dvigubai "tampat 

'etvergala ir Subatomis 
Dideliame pasirinkime gaunami 

•Hokie materijolai valksme \rmt 
>«<)« 5i»hč»* it 4 alr >»•»•> 

Pagelbininkas 
J . K L T K A l SKIS 

Mes at l iekame darbą geriausia 
ir pigiausia. Patarnausime visuose 
reikaliuose k.t. Laidotuvėse, vestu
vėse ir t. t. * 
331$ S. Leavitt Str., Clucago, IU 

Dr. 0 . VATTUSH, 0 . D. 
L I E T r VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

P a l e n g v i n s visų akių 
tompuną k a.e y r a 
priežast imi skaudė
j i m o galvos , sva igu
lio, apt,emimo, ner-
votuma, skaudanč ius 

ir užs idegus ius karščiu akiu k r e i v o s akys . 
katerakto , n e m i e g l o , ne t ikras a k i s indedam, 
D a r o m a egKamins* lektra parodant is ma-

į ž iaus ias kla idas . Akiniai pritaikomi teis in
gai, toli ir eit i m a t a n t i e m s pagelbsta . Sergė
k i te s a v o rcgei t tno ir v a i k u s e inančius m o 
kyklon. V a l a n d o s : nuo 12 iki 8 vakaro . Ne-
del iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th S t ir Ashland Av. 
. Tclefsaas Drover 0660. 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i iu imi i i i i i i i i i i i iHi i i i i i 

priklauso prie koniunistų-bol
ševikų. Suimtųjų tarpe dau
giausia rusai ir visi nepilieeiai. 

Suimtieji šios šalies piliečiai 
pasodinti kalėjimam 

Literatūros rasta daugiau
sia rusų ir anglų kalbose. 

(Jaiima tikėtis, kad v ra ni 

kių priešų. 
Koresp. I*. R. K. Rėmėjų. 

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
" D R A U G E . " 

bus. tu puikiausi kalcndoi'iu, taippat 
Kviečia vįsus* skaitl ingai SU- gaUraa įsigj ti visokiu knygų ir 

sirinjrti. Komitetas. 
(Apgarsinimas) . 

u' ' «• *''-

Paieškau darbo kaipo duo
nos išvežioto jas atsišaukite: 

A. Martinavičius, 
3438 S. Emerald Ave. 

maldaknygių kaip tai "Ramybe 
Jums" "Pulkim ant kelių" 
"Anio l^ Sargas" "Daugaus 
Žvaigždutė" ir tt. 

A. &tuiginsK&s, 
1817 South Union Avenue. 
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiii 

H. C. CHR1ST0PHER 
Franklin Anglai. 

Trkri Pocohontas kieti ang
lai, Solvay Coke geri anglai 
visuomet. Patarnavimas ir 
Lygybė. 

Esi . 1869 

L. Leindecker, 
6541 S. Sangamon St. Chicago. 

Telefonas Normai 829 

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

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specijahstas Moteriškų. Vyriška 
Vaiku ir visų chronišky ligtg 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

m 
: « - ~ * • K 

VAKARINE MOKYKLA 
I 

Angliškos Kalbos. 

m^m • • • " • " • — — 

KliasoK pi*asidėb pauedėlio va
kare, sausio 19 d., 1920 m., 8 vai. \ \ 
Bus mokinama paiiedėlio ir ket
verge vakarais. 

L. Nannontaitė. 
3223 ParucU Ave. Chicago, ULi 

Telefonas lk>ulevanl 9923 
I 

«BMM»9J 
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DIEVO APVEIZDOS PARAP. CHORO 
Dainuos du Choru 

Nedelioj, Sausio-Jan. 18,1920 
DIEVO APVEIZDOS PAKAP. SVET. 

Pradžia 8 v. vakare. 
Koncerte dalyvaus pagarsėjęs Aušros Vartų Parapijos Choras garsaus muziko ir kom

pozitoriaus p. A. Pociaus vedamas. Muzikos mylėtojai vietiniai ir apielinkiu neprivalo 
praleisti progos išgirsti nepaprastu choru. 

« E ! 

K — f DARBININKAMS REIKA-
i LINGĮ GERESNI NAMAI. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Iš CHICAGOS LIETUVIįĮ 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS. 

Šeštadienis, sausis 17 d.. 
Šv. Antanas vien. 

Sekmadienis, sausis 18 d., 
Šv. Priska, kank. 

Pirmadienis, sausis 19 d., 
Šventoji Šeimyna. 

ĖMĖ VEIKTI SVAIGALŲ 
PROHIBICIJA 

Uždaroma daugelis buvusių 
saliunų. 

Šiandie ne tik Chieagoj, bet 
visoj šalyj ėmė veikti visati-
na svaigalu prohibicija. 

Su šiandie visoj šalvi via 
uždrausta kokius-nors svai
galus gaminti ir pardavinėti. 
Taippat uždrausta svaigalus 
vartoti viešose vietose. 

Tai nepaprastas šalies iš
mėginimas. 

Kongresas išreiškė troški
mą pravesti šalyj visatiną 
prohibicija. Tai buvo karės 
metu. Ta savo troškimą pa
vedė aptarti atskirtoms val
stijoms. 

Valstijų didžiuma sutiko su 
proliihicija. Ir šiandie ją jau 
turima. 

Priverstinoje svaigalu pro-
hjbicijoje viena.- daiktas atro
do neteisingas. Privatiniuose 
namuose, namu savininkams, 
leista savo reikalams turėti 
svaigalų kiek patinkama, jei 
tie svaigalai sukrauti pirm 
šios dienos. 

Turtingi žmonės tad iškal-
no prisikrovė sandelius svai
galų. Kai-kuriems gal užteks 
keliolikai metų. Kiti paliks 
dar ir savo vaikams. Taip pa
darė ma'/uma žmonių. 

(Ii didžiuma, darbininkai, 
šiandie neturi nei lašelio. Nes 
neturėjo pinigų ir tinkamos 
vietos. 

Bet reikia pasakyti, jog ši
tam atsitikime darbininkai y-
ra laimingesni. Turčiai pose-
novei galės nuodintiės. (H dar
bininkai visuomet turės sveiką 
kūną ir nesudrumstą protą. 

Tad intariama neteisybė iš
eis darbo žmonių naudon. [r 
tuo reikia tik pasidžiaugti. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
"Rėmėjų Draugijos susirinki
mas bus sausio 18 d., 1920 m., 
Šv. Kazimiero Yienuolvne, 2 
vai. po pietų. 

Visi skyriai malonėkite pri
siųsti delegates, nes yra daug 
dalvku svarstymui. 

Valdyba. 

Knms veikti prohibicija i, j Chieago Association ©f Com-
rhicagoje uždaroma tukstan- mem» industrijalis komitetas 
ėiai buvusių saliunų. Ligšiol vakar turėjo susirinkimą Mor-
j i e buvo atviri, nes laukta ko- rison viešbuty j . 
kių nors atmainų. liuvo ma-į Kalbėjo filantropas Rosen-
nonia, kad prohibieiją sulai- thal temoje "Pagyvenimai ir 
kys kadir augšėiau-ias Šalies j u draugijinė reikšmė." 
teismas. Bet visokie lukeriavi-, Uosontlial pasakė, jog darbi-
inai nuėjo laukais. ninkams yra re i kalimo geresni 

I>us dar visko. Šalies vy- namai ir tinkami geresniam 
riausybei prisieis daug išsilė- pragyvenimai uždarbiai. Tas 
šuoti, kol žmonės atpras nuo butų geriausias paakinimas 
svaigalų. Atsiras slaptų svai- amerikonizman. 
galų .lirl.tuvii,. Bet praeis v i e - ' M i n i o s p e r ( , s u s i k i m š u g i o s . 
m, kiti metai, žmones susi
pras ir tuomet prohibieiją1 "Chieago išleidžia milijonus 
duos jau vaisiu. Nebu* gaila P«ties miesto padailinimui," 
iš>i!ėšaviom ir kitų pastavgų. sakė jis. "Bet mes nekuomet 

neturėsime gražaus miesto, 
NEPAVYKO APIPLĖŠTI įkfUp ilgti eisime dideliam gy-

BANKA |Ventojų nuošimėiui gyventi 
* lušnėse, pasibaisėtinuose ne-

Pašautas policmonas Glascow. švarumuose. Miesto kokybę retų praleisti pasitaikiusios 
galima pažinti tik iš minių pa- |p r 0 gos . 

J. R. M. 

ėiami 's ILSI rinkti. Yra daug 
svarbių reikalų, . ypaė reikės 
sudaryti komitetą/pardavinėji
mui Lietuvos laisvės bonu. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

IŠ WEST SIDE. 

Rytoj, t. y. sausio 18 d. Auš
ros Vartų parap. mokyklos 
mokiniai sulos gražu veikalą 
McCormieko Club Hali svetai
nėje, AVest Sidėje. Pradžia 
7:.*>(> vai. vakare. Apart to bus 
dainų, monologų ir t. t. 

West Sides lietuviai netu-

Aną naktį petiki plėšikai i- gyvenimų sąlygų, bet ne i 
sikraustė miestelio Stegei mažumos žmonių, katrie gyve-
bankon. Geležinę šėpą mėgino na ties bulvardais parinkti-
suskaldyti dinamitu. Pinami- miose apartamentuose. 
t > ekspliozija teėiaus pažadi-, ' 'Pagyvenimų problema šian-
no Ivaimynus. die labai svarbi. Ir šalis priva-

BuHąsj prie bankos. Pir

t į RYTŲ PILIS" SCENOJE. 

Moterų Sąjungos 20 kp., iš 
Bfftghton Parko, stato scenoje 

s pasekmingai|,Vkių veiksmų drama "Rytų 
m. Svetimšalius p j | j s > " Vakaras bus School 

Hali svetainėje nedėlioję, sau
sio 18 d., š. m., 

ruojaus susibėgo būrys ;:v- k
w . v ? i- • n r veikalas yra (tai pumą 

* • D - i - - v i '• augstai< uždarbiais. Uadikahs uni.*n /«i,;„no.rw;a u*QtAmac tn ventoju. Prasidėjo saudvmai. . n 77*. ,, . . iKaną i nicagoje statomas, to-
«>i-"-i' *• - i i • * i elementas—bolševikai—nepaei- J . I ua auain„;' v ; u ; o n i u u l lu Plėšikai, prisidengdami saudy- .v ' (le[» n e a^ejoiięj^ \ įsiems mis 
ntais, be nieko vos sv^pv;^ pa- n a l s *m* I l u m u - rodll pamatyti. O prie to, kaip 
s.u-ųsti jų laukianėių a n t i n o - ' Gerbia savo nuosavybes. girdėti, sąjungietės, su pagel-

Liet. Darbininkų Sąjungos 
25 kp., įvyks mėtinis susirin
kimas ned., 18 d. sausio mėn., 
1920 m., 1 vai. po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos mokyk
los kambaryje. 

Kviečiu visi nariu s paskir
tu laiku atvykti minėtan 
susirinki man, nes turime (įaug 
svarbių dalykų aptarti. Bus 
išduota raportai iš praeitų 
metų, ką esame nuveikę. At
eidami atsineškite ir naujų 
sumanymų labfi darbininkų 
organizacijos. 

Šiais metais turime pasis
tengti stipriau suorganizuoti, 
prigulėdami prie darbininkų 
Sąjungos. Kadangi mes esame 
darbininkai, tai mūsų prie
dermė rūpintis savais reika
lais. M. Z. 

Sausio 13 d. Davis Square 
parko svet. Mumnų 1 kuopa lai
kė savaitinį susirinkimą. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, dėl
to aptarta daug kuopos reika
lų. 

Kiekvieną utarninką, po su
sirinkimo, bus išpildyti pro
gramai. 

Gerb. kun. X. Pakalnis, atsi
lankydamas, duoda gražius pa
tarimus, prižiūri, kai]) tėvas 
savo vaikus. 

Visi alumnai esame labai dė
kingi kun. Pakalniui už jo pa
mokinimus. 

Po svarstymų eita prie žais
mių ir pasilinksminta. 

Alumnietė. 

IŠ NORTH SIDE. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Rytoj, t. yt sausio 18, 1020 
įvyks L. Raud. Kryžiaus Be* 
mėjų 43 sk. metinis susirinki
mas. Bus išduota raportas iš 
praeiti] metų veikimo. 

Tie, kurie turi kvitavimo 
knygas, meldžiu atnešti tan 
susirinkimam 

Susirinkimas bus tuoj po 
sumos. 

Pr. J. Paliulis, rast. 
r 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

Svarbus pranešimas. 

lo kuoveikaiui 
miausia ntUgų poliemonas "**• iįį \>^\m\ų 
t;iaseow. šita plėšikai pašo- Mokinkime mes amonkjmizmo 
u\ pagerindami jiems pragyveni

mą. To negalima bus atlikti 

biliu. • 
Kiek palau1 us p a g e l i a pa

kilo Chieagos policija. 
Keikia pažymėti, jog pikta

dariai gerai buvo siiplenavę 
užpuolimą. Pirai ineisiant 
bankon, jie perkirto visas te
lefonų vielas, jungiančias 
miestelį su Chifago ir apy-
I * i * * rasėmis. 

NUTARTA VFIK1T BEN
DRAI SU VYRIAU

SYBE. 

"dus nekuomet niekur nėra-
site tokių žmonių, katrie orga
nizuotus! su tikslu naikinti sa-
\r> nuosavybes. Kuo daugiau 
mes šioj šalyj turėsime namų 
savininkų, tuo bus geriau pa
čiai pilietybei." 

Chieagoje gyvuoja ir veikia 
(MticlĮgo Housing ass'n. Šita 
organizacija suorganizuota pi
giai parūpinti įsigyti nuosavus 
namus darbininkams. 

Apie tos organizacijos veiki
mą Rosenthal daugiausia pa-

ba vyčių 36 kp. artistų, žada draugijom 
puikiai, suloštir Xėra abejonės, 
kad mylintieji pamatyti gražus 
perstatymus nebus apvilti šiuo 
syk. f 

Aktų tarpuose solo dainuos 
sajungietės' mergaitės, tai p-gi 
bus ir deklemacijų. 

Po programo šokiai tęsis iki 
vėlumai. 

SąjungietėsJ Paremkit są-
jungiotes. 

Z. S. 

Draugijos Šv. Antano iš 
Padvos metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, sausio IŠ die
noje, 1920 m., 1 vai. po pietų. 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, S. Union ave. ir 
18-tos gatvės, Chicago, 111. 

Nariai malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi nepamirškit at
sivesti savo draugus įrašyti 

Nedelioj, sausio 11 d., " Kan
klių' ' choras, prie parapijos 
Šv. Jurgio, turėjo metinį susi
rinkimą. Į valdybą ateinan
tiems metams pateko sekantieji 
nariai: pirmininkas, choro ve
dėjas—B. Janušauskas, pirm. 
pag.—J. Ramanauskas, prot. 
rast.—M. L. (iurinskaitė, fin. 
rast.—K. Jovaišaitė, ižd.—I. 
Saunorius, iždo glob.—Krik
ščiūnas ir N. Kūlis, maršalka— 
.1. Baubkus, koresp.—M. L. (iu
rinskaitė, knygų peržiūrėjimo 
komisija—A. Budris ir A. Ja-
sinskas. 

Nutarta surengti šeiminiu] 
vakarėlį pagerbimui sugrįžusių 
kareivių. Apie patį vakarėlį 
bus pranešta vėliau. 

Koresp. 

Alumnų 1 kuopa laikys sa
vaitinį susirinkimą sausio 20 
d., 1920 m., Davis Sąuare Park 
salėje, 7:30 vai. vakare. 

Visi alumnai atsilankykite, 
nes po susirinkimo bus progra
mas. 

Kviečia Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šv. Cecilijos gied. draugija 
rengiasi prie " Lietuviško Vo-
deviliaUs," kuris bus vasario 
15 d., 1920 m., Columbia svet., 
prie 48-tos ir So, Paulina gat. 

Gerbiamieji! nepraleiskite 
tos progos,, nesigailėsit. Bus 
vienas iš puikiausių vakarų. 

Tat-gi atsilankykite. Žinote, 
kad Šv. Cecilijos giedoriai su
rengdami vakarus, užganėdina 
žmones. 

Alumnietė. 

National Association of Re-;šakojo, 
tail Clothiers konferencijoje : 

padaryta rezoliucija veikti International amfiteatre. 12 
bendrai su vyriausybe drabu- ra ir Halsted ga t , prasidėjoĮsausio 18 d., bažnytinėje s\e 
žiu paniginimo klausime. r.aminių paukščių paroda. Yra 

Bet apie drabužių papigi- visokiausios rųšies plunksimo- sų draugijų, prisidėjusių prie 
nimą labai abejojama. cin. Verta tą parolą pamatyti, j Kat. Vienybės, atstovai kvie-

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Iš BRIGHTON PARKO. 

Katalikų Vienvbės skyriaus 
susirinkimas įvyks nedelioj, 

Kataliku Vienvbės 5 skv-
riaus extra susirinkimas įvyks 
nedėlioję, sausio 18 d., 4 vai. 
po pietų, Švento Kryžiaus pa
rapijos salėje. 

Visi draugijų delegatai 
teiksitės atsilankvti. 

• 

Valdyba. 

S. L. R. K. A. 85 kuopos ex-
tra susirinkimas bus nedelioj, 
sausio 18 d., 1920 m., 2 vai. po 
pietų, ŠV. Kryžiaus parap. mo
kyklos kambaryj num. 1. Pra
šau visus narius atsilankyti, 
nes yra svariais dalykas. 

M. šaučiuvenas, rast. 

i Iškilmingas 

BALIUS!! 
PARKNGTAS-

. NEDELIOJ, SAUSIO 18, 1920 
Šv. Jurgio Par. Salėj, 32ro Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 6 vai. vakare įžanga 35c y pat ai 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pui

kaus baliaus, nes apart šokių dar bus ir kitokių pamar-
ginimų. Taigi kaip jauni, taip ir seni atsilankykite, 
o tikrai busite užganėdinti. 

Kviečia visus -
J KOMITETAS. 

" i ^ ' ' 

H " * 

I 

5-iu Aktu Drama 
II 

STATO SCENOJE 
i # i 

\ Moterų Sąjungos 2Q Kuopa 
K.Z^. - -„..™-

\ 

Nedelioj, Sausio-Jan. 18d., 1920 
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 

48ta ir Honore Gat., Ant Towit of Lake1 

Pradžia 7 vai. v. 

Šis gražus veikalas, Rytų Pylis pirmą sykį Cbicagoje bu* statomas sceno
je. Todėl nepraleiskit progos jo nepamatę. Tikimės, kad atsilankusieji bus pilnai už
ganėdinti. 

Aktų tarpuose bus dainos, solai. Poprogramo šokiai iki vėlumai. Kviečiame 
M. Sąj. 20 kp. 
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