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BOLŠEVIKŲ ARMIJA PA-1 BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA
KEISTA DARBO ARUKRAINĄ.
> MIJA.
i
*
Mėgina jie užpulti lenkus.
Admirolas Sims išrodo karės
Kareiviai pristatyti prie visolaivyno klaidas.
Bernej sausio 19.—Ukrainų
kių darbų.
_
misijai
čia
pranešta,
jog
bol
Washington, sausio 19.—Se
Dorpatas, sausio 20. —Tre ševikų armijos dalis atsisuko
nato komitetui karės laivyno
0
reikalais tomis dienomis admi čioji bolševikų armija, k a t r a prieš pačių ukrainų armiją ir
rolas Sims išpasakojo, kaip pirmiau veikė pietiniam Ura prieš lenkus, katrie eina pagelkarės pradižioje karės laivyno lo apskrity j , pakeista "pirmą bon u k r a i n a m s .
Ukrainų armijos v a d a s Petd e p a r t a m e n t a s t r u k d ę s visokį j a revoliucijine darbo armi
J i s yra gimęs Brusselyj ]856
veikimą S. Valstijų laivynui j a " , kuri turi užsiimti pro lura tuojaus iškeliavęs fron- PRANCŪZIJOS PREZIDEN
TU IŠRINKTAS
TšRTNKTAR nws_
pietais. J o tėvas, Emile De?DESEuropos vandenyse, kokia bu dukcija, anot gautų čia žinių tan.
Ekonominis stovis Ukrainochanel, senatorius ir P a r v ^ a m
vus betvarkė ir didelis n e p a s i  iš Maskvos.
CHANEL.
kolegijos profesorius, tuo me
Tą armiją
sudaro 100,000 je, kaip pranešama, neblogiau
ruošimas karėn, kuomet laivvLONDONE KALBAMA A P I E BOLŠEVIKAI SAKOSI JIE nui prisiėjo veikti prieš prieši kareivių. Sulig valdžios parė sias. Nežiūrint ilgo kariavimo T a i parlamento pirmininkas tu buvo prašalintas iš Praneiu
TAIKĄ SU RUSIJA.
LAIMtJC.
z i jos.
dymo, kareiviai p a d ė s ginklus laiko, Ukraina turį javų, cuk
ninką.
63 metų.
raus ir kitokio reikalingo mai
Naujas Prancūzijos preziAdmirolui Sims, k u r s " karės ir bus pristatyti prie darbų
Griaunama Winston Churchill j Atnaujinus susinėsimus Rusija
sto.
Versailles, Prancūzija, sausio j d e n t a s politikoje ėmė veikti
metu vadovavo S-Valstijų lai laukuose, (dirbtuvėse ir ant
Politikapakilsianti.
19.—Sausio 1.7 parlamentas i r ! h a i S e * t e i s i u mokslus, eidamas
vynui E u r o p o s vandenyse, vi geležinkelių
sas laikas iš \Vashingtono bu ' Kareiviai būriais bus pas PRIEŠ LATVIUS KOVOJA senatas bendram susirinkime i 20 metus amžiaus.
Čia
KINAI.
Londonas, sausio 1J).
L
. U : fjopenhagen, sausio 19.—Iš vo t r u k d o m a s bendras veiki kirstyti po įvairius industri1913 metais renkant -f>reži^
rinko naują Prancūzijai prezi
kalbama apie taiką su sovietu | M a s k v o s pranešama, jog tenai
dentą.
Prezidentu išrinktas dentą jis buvo kandidatu. Tuo
mas su Anglija. Buvo sakoma, jalius centras. T a i p viskas paRusija. Kai-kurie tvirtina, . l o g | h o , ^ v i k ų v a k i ž i a n e g a l i n t i atCopenhagen, sausio 19. — parlamento pirmininkas Paul met Poincare gavo vos 18 bal
jog nereik p e r d a u g susiartinti j rėdyta, kad kareiviai kas va
taika galėsianti j vyk t i.
sidžiaugti, kuomet g a u t a žinių, šu Anglija, su kuriąja gal pri landa gali but pašaukti
sų daugiau už jį.
is Vietos latvių biurui iš Rygos Deschanel.
Komercijinius suntikius at kad talkininkai nusprendę p a :
oficijaliai
pranešama,
jog
Letsieisią kariauti lygiai k a i p su darbo, išduoti jiems ginklai ir,
Parlamento pirmininku jis
Iš visų 889 balsų jisai gavo
naujinti su Rusija buvo suma naikinti blokadą Rusijos. Sako,
galijos
fronte
prieš
latvius
bol
prireikus, irt oi i kovon.
buvo nuo 1912 metų. 1905—-'
734 balsus.
Vokietija.
ševikai pavartoja skaitlingą
nęs p^ts premjeras
Lloyd jog bolševikai laimėje. Sako,
Tuo tikslu valdžia paskel
1909 metų laikotarpiu taippat
Admirolo nupasakojimai pa
Kiti gavo balsų:
George augščiausios tarybos a r t i m a s tas laika?, kuomet bol
kariuomenę,
kurioje
yra
ir
ki
Sakoma,
jis buvo buvęs parlamento prekėlė nepaprastą sensaciją. Se busi proklemaciją.
Charles J o n n a r t (»6\
susirinkime Paryžiuje.
nų
pulkai.
ševikiška Rusija p a d a r y s taiprie
zidentu.
nato komitetas nusprendė nuo j o g kareiviai verčiami
4
Georgės
Clemenceau
5(i.
*
Latviai
visur
atmuša
stip
Tai dideli? snmgis p a d a r y - į k a s u talkininkais.
Deschanel yra pranzucų aka
dugniai ištirti, kad y r a su ka darbo nesant užtektinai darbi
Leon Bourgeois 6.
rias bolševikų k o n t r a t a k a s / '
ta \Vinstono Churchill politi-j bolševiku atstovas Litvinov
ninku.
demijos narys.
rės laivyno departamentu, jei
Kap. J ; Sadoul 1. '
sakoma
pranešime.
"Bolševi
kai, k u r i a karštai rėmė Nortb- j(Ma tvirtina, jog rx> p a n a i k i n i - j
kares
niotu
mivo
paiajkoma
Kareivi us-darbin inkus
pri
Scattering 3.
kai paneša didelius nuostolius.
vliffe spauda. Churchill d a r b ą - ! i m > b , o k a d o s s v i e t u Rusija at
ATSISTATYDINO PREMJE
betvarkė ir negeistina politi žiūrės paskirti specijaliai ka
vaši, kad Britanija pradėtų di-1 i m s i a n t i K i t o k g į - ^
" L a t v i a i paėmė visą eilę so Dvikovoj buvo su Clemenceau.
ekc_
ka, jei admirolui veikimą* bu rės Ivomisąrai. Karei via i-darRAS CLEMENCEAU.
džių ir pasivarė pirmyn ant
dėlę ginkluota kampaniją P ™ H a m i n i s stovis.
Pasibaigus balsavimui (babininkai turi laikvties karinės
—
vo trukdomas.
Rešicos.
rusu bolševikus, Fprisidengiant' r> ..
T.. .
. . .
*
.
iiotavimui) ir suskaičius bal- j Premjero vieton
'
Rusija, anot Litvinovo, inaiv
pašauktas
" P a i m t a geležinkelių susiapsaugojimu savo gyvų r e i k a - , ^ ^ . ^
^
^
diseiplinos. Dezerteriai aštriai
| w | |
Rymas, sausio 20. — Su v.
Millerand.
Mi
jtungimas Pytalovo i r keli so sus, tiiejšus buvo pfišaukta fj
bus baudžiami.
_
Deschanel.
Pasirodė,
j
o
^
nesa
\%^Ą&2£*L * v ž i n k e l i , , kad tą^maistą prista- V a k t i j ų
athnirolui
Benaon
Stt tąja rtfcrbrnmkų armfja; džiai linkon P s k o v o . "
Darbo partijos parlamente | t y t i į r e j k i a m a s v 5 e t a s # B e to, Šventa^i Tėvas p a s k y r ė 8v.
ma susirinkime ir jis visai ne
s
Paryžius, sausio 19.—Išrin
sakoma,
busianti
padaryta
vadas Henderson aną dieną Rusijai yra labai reikalingi
(irigaliaus Didžiojo kryžių uti
PIRKITE KARĖS TAUPY- balsavo.
kus Prancūzijai naują prezi
pradžia atgaivinti Rusiją e»
kalbėdamas pažymėjo, jog Ge žemdirbystės įrankiai.
litarinės kles^s.
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S),
Po balsavimų pranešta, jog dentą, vakar atsistatydino su
konominiu žvilgsniu.
riausia priemonė sulaikyti v-ol- j
susirinkimo pradžioje socija visais ministeriais premjeras
ševikus nuo veikimo ir intrigų KOLČAKAS REVOLIUCIJOTIK TAIKA GALI SUNAI s a v 0 armija ėjo ant Petrogra tas neįvyktų, prisieis talkinin- listai nusprendę balsuoti o£ Clemenceau.
rytuose ir išgelbėti LenkijąNIERIŲ RANKOSE.
Prezidentas Poincare prem
KINTI BOLŠEVIKUS.
pirmutiniams Deschanel.
do, Anglijos
karės laivynas k a m s patiems
tai p a d a r y t i taiką su sovietų)
Pirm 26* metų išrinktas pre jero vieton tuojaus pakvietė
Žadėjo pa&elbą nuo jūrių šo tas jaunas respublikas pripavaldžia.
Mūšiai Irkucko gatvėse.
Anglija, matyt, linksta jau no. Tečiaus tas nepavyko.
zidentas Deschanel'buvo dvi- Alsac e civilį gubernatorių A
žmti savistoviomis.
taikon.
Bolševikai ligšiol nusilaužė
Kitaip ir but negalės.
kovoje su dabartiniu premjeru xander Millerand. Tasai su1
UŽDUOTA SMŪGIS BOL
Verchnii-Udinsk, sausio 5
dantis tik prieš Pabaltijos res
Clemenceau. Pastarasis savo sutverti naują kabinetą.
ŠEVIKAMS.
Viskas iš Londono.
(suvėlinta).—Pakilusieji
čia
Pirm to Millerand konfer: i
Paryžius, sausio 20. — Kol publikas Estoniją, Latviją ir
laikraštyj aštriai buvo kritikasoči jai i štai
revoliucijonieriai
Amerika patyrė, jog talki ves Deschanel} už jo veikimą i su prezidentu Poincare, pas-nr
Taip tvirtina Herbert Hoover. pagrobė admirolą Kolčaką, vi čako valdžia sugriuvo. Deni- Lietuvą. Šitos šalys, negaudasu prezidentu-elektu Deschanel
kinas nugalėtas. Yudenič at- mos nuo talkininkų pagelbos, ninkų paremiami rusų gene prieš Brissono ministeriją.
sų rusų valdžios galvą (vadą)
ir su nauju parlamento pirmi
^gal a t m u š t a s . Po neužginčija pačios vienos paliuosavo savo rolai vra monarchistai, kad
Washington, sausio 19.—Ži
Deschanel tąja kritika įsi
ir Įsteigė naują valdžią.
j i e kariauja su tikslu atgai
ninku Bourgeois.
mų laimėjimų
visuose fron teritorija^ nuo bolševikų.
nomas buvęs Europos pašeipos
žeidė.
P
a
š
a
u
k
ė
Clemenceau
Paskui revoliucijonieriai pa tuose, bolševikinė Rusija šian
Atsistatydinęs premjero Cle
generalis direktorius Herbert
Pasekmėje, kuomet Pabalti- vinti Rusijoje griuvusią mo d vi kovon. P a s k i r t o j vietoj Des
reikalavo,
kad
admir.
Kolčapavergti
menceau kabinetas veikė pra
Hoover pareiškė, jog panaiki
nuo narchiją ir išnaujo
die turi vilties sulaukti tai jai ligšiol nesulauktas
chanel
su
Clemenceau
kits
su
nimas blokados aplink Rusiją, kas parašytų atsistatydinimą. kos nuo talkininkų. I r talki talkininkų • pripažinimas, Es nuo Rusijos atskilusm s t a u t a s . kitu susirėmė su k a r d a ' s . Des dėjus lapkričio 16, 1917 m.
Amerika pati priešinga bol
Reiškia, čia įvyko svarbios
Talkininkų
reprezentantai ninkai, atrodo, ima artinties su toniją pirmutinė stojo taryreiškia s u g r i a u t a ten bolševichanel i u i skaudžiai pužei-ta
atmainos, dalies valdymą papareikalavo čekų vado, gen. J a bolševikais.
bosna su bolševikais. Šiandie ševikams. Bet priešinga ne antakis.
kams stipriausia atspirtis.
vietoje
ima savo rankosna visai nauji
Hoover sako, jog ligšiol bol- nin, apsaugoti Kolčako asmenį.
Andai
augščiausiojf talki estų fronte mūšiai p e r t r a u k t i . taip, kad Rusijoje
Po
šito
sekundantai
pertrauį
K
'žmonės.
ninkų t a r y b a čia n u t a r ė pa Lietuva j r gi jau nesi ka uja su bolševikų turėtų but išnaujo
ševikai u i visokius savo šalyj
a t s t a t y d i n t a s sugriautas sos- * J ' « ' ™ m dvikova. T a i p vis-j R
c ] emenceau nepavvsocialistinius
nepavyk i m a s l Lor.donas, sausio 19.—Iš Ma- naikinti blokadą Rusijos. Savo bolševikais. Tik viena Latvija
kas ir pasibaigė.
iko laimėti prezidento vietą ir
kaltino talkininkų blokadą, iskvos pranešta, jog I r k u c k o n u t a r i m o rašte t a r y b a pažymė d a r su lenkų pagelbą kaujasi, tas. Amerika nori leisti pa
Iš pat jaunatvės politikoje.
!išrinktas buvę s kituomet jo
Bolševikai tą blokadą pavarto- (Siberijoje) gatvėse seka mu- jo, jog tas daroma del žmo norėdama bolševikus išmušti iš tiems rusams apspręsti savo
likimą. Kuomet Rusijai negruDeschanel, kuris turi tris priešininkas, pasidarė
gana
niškumo, nes milijonai Rusijos Letgalijos.
jo kaipo padilginimą kovoti |šiai.
mos monarchistų pavojus, su vardus—Paul Eugene' Louis, jaišku, kad Clemenceau t u r i pa
žmonių badauja. Sako, y reikia
prieš savo priešininkus. Bolše
Kas bus toliaus.
stiprėję rusai patys be sveti- y r a praleidęs ilg$, truksmingąĮsitraukti iš premjerystės. Tr
tiem s žmonėms pagelbėti, \paATSAKYTA PAGELBA
vikai organizavo skaitlingas
padarys galą karijerą politikoje.
Bolševikai savo priešinin-j mos pagelbos
tuojaus taip įvyko.
naikinti blokadą.
armijas tvirtindami, jog rusai
DENIKINUI.
K a s per pastaruoju du mė kus sutruškino visais frontais bolševikiznnnv
privalę p a t y s gelbėties nuo
nesiu studijavo stovį Rusijo ir šiandie yra baimės, kad jie Į Tad pastaromis
^ ^ e n o i m s ' | T U R K A i " P A D A R Ę " KLAI
batlo, nes, girdi, talkininkai
Todėl j s turėjo ir griūti.
je, tas 'žino, jog panaikinimas savo skaitlingas armijas a t - ; m a t y t , tuo' įsitikinimu persiėnorį badu numarinti Rusiją.
Gi šiandie, kuomet blokada
Pietinė Rusija, gr. 23 (suvė blokados nieko bendra neturi suks prieš Pabaltiją. Yra bai-jinė vr Londonas, jei premjeParyžius, sausio 20.
Čia
Ims panaikinta, po to veikiai linta).—Gen. Denikino puoli su žmoniškumo principais. Y- mės, kad tuomet visos P a b a l - į r a s Lloyd George p a t s sumaims nykti ir bolševikų Uranija. mas čia paeina nuo to, kuomet ra faktas, jog talkininkai dėjo tijos respublikos stos tarybos- nė panaikinti blokadą R u s i - ' g a u t a turinys sultano kalbos
sutraškinti na su bolševikais.
jos. I r nors buvęs premjeras j a t i d a r a n t andai turkų parlaNes gyventojai gaus užtektinai Anglija atsisakė tolesniai duoti visas p a s t a n g a s
bolševikus. Kuomet gi tas ne
P i r m i a u talkininkai toms I Clemenceau aštriai priešinosi, 'mentą Konstantinopolyje
maisto ir reikalingi!, prekių ir j a m pagelbą.
Kalboje t a r p kitako pažy-; Paryžius, sausio 20. — Čia
nieko nedarys iŠ bolševikų.
Be Anglijos pagelbos gen. pavyko, reikia imties kitokių taryboms buvo priešingi. Ti Anglijos premjeras- gavo vir
kėtasi, k a d buvusieji caro lai šų.
mima, jog turkai padarę klai- paskelbta, jog augščiausioji
Denikino armijos bus sunai priemonių.
P i r m to nuotikio Londono dą prisidėiiami prie teutonų talkininkų t a r y b a turinti d a u g
DALIS AMERIKONŲ AP
kintos taip, k a d tolesniai ne Bolševikai kontroliuoja Rusi kų, generolai įveiks bolševikus.
Bet kuomet d a b a r tas lukeria- spauda buvo pakėlusi
nesmagumų del lenkų vyriaa*
didį šono.
LEIDŽIA SIBERIJĄ.
bus galima j ų nei perorgani
=
=
=
ja
vimas
neįvyko
Pabaltijos ! trūkimą, kad bolševikai grū
j sybės nepaklusnumo.
zuoti i>rieš bolševikus.
A
Niekas negalį pasakyti, kad respublikos negaH nieko Hgiau moja Anglijos reikalams Azi
Gen. Semionov atsimetė į
Au ia
šia~ndie bolševikai butų pui laukti. J u k joms negalima am joje. Pasirodė, k a d Anglijos
T
Baikalą.
ją socijalistai revoliucijonie kiai susiorganizavę. Bet rei žinai kauties.Reikė s daryti šio- reikalams ten nesama didelio
'Lenkijai laikinus rubezius ir
įsakė nepereiti
tų rubežių.
susiartinimus su pavojaus. Tik tuo ' t r u k s i m i
kia pripažinti, kad jie šiandie kius-tokius
Vladivostokas, sausio 19. — riai.
Gen. Semionov su savo šar- valdo jau kuone visą Rusiją. savo priešininkais.
Tečiaus lenkai neklauso. J
p a d a r y t a pasiruošimas intiSi beri joje buvo apie 8,000 ame
Paryžius, sausio 19. — Aug užiminėja svetimas
teritori
Čia
nuomoniaujama,
kad kinti augščiausią tarybą, jog
Bolševikai per tris pasta
rikonų kareivių. Iš 4;ų, sulig vuotu traukiniu atsimetė ant
taryba jas, ieškodami savo istorinių
ruosius mėnesius nugalėjo vi talkininkai tolesniai n e t r u k d y s gana blokuoti Rusiją. Atsiek ščiausioji talkininkų
parėdymo
iš
Washingtono, ežero Baikalo.
Olandijos vyriausybei pasiun rubežių.
S. Valstijų generalis konsu- sus savo vidujinius priešinin Pabaltijai veikti taip, kaip jai tas tikslas.
3,600 pasiųsta Manilon.
Galimas daiktas, kad už t a i
Prancūzų spauda nepaten tė laišką (ne notą). T a r y b a
lis Siberijoje, Ę r n e s t L. H a r - kus. T i e m s jų priešininkams- p a t i n k a m a , bi tik tasai veiki
Pekinas, sausio 19.—Gauta ris, iš I r k u c k o su savo štabu gausią pagelbą davė talkinin mas nedarytų skriaudos pa kinta, kad leidžiama atidary reikalauja išduoti buvusį vo lenkams bus atsakyta pagelb
kiečių kaizeri.
kai. Antai, kuomet Yudenič su tiems talkininkams. Gi kad ti Rusijos rubeJžius. .
žinių, jog I r k n c k ą kontroliuo- iškeliavo Čiton.
jei juos užjrols bolševikai.

Galima Taika Talkininkų
su Bolševikais

-a

P I R M O J I LAIDA
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Ką sako bolševikai apie
panaikinimą blokados

NESMAGUMAI S. V. KARĖ
LAIVYNE.

Svarbios Atmainos Praneuzijoje

Išrinkta naujas prezidentas;
paskirtas naujas premjeras
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AUGŠCIAUSI0J1 TARYBA
TURI VARGO SU
LENKAIS.
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"DRAUGAS"
Etna knfiT*0^! Išskyrus nedėldieniua.
FRKNTJMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR U Ž S I F V t j E :
Metams
$« 00
rusei n e n j
».«v
8UV. VALST.
Metams
>
9500
Posei Meta
300
Prenumerata mokaai Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos ne
nuo Nauju Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
adresas. Pinigai geriausia siųsti iSperkant krasoje ar exprese "Money Or
da. * arba {dedant pinigus į regis
truota laišką.

!

.

—
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Antradienis,

^^^

IIMI

kas tos paskolos pasekmingam
pardavimui bus reikalinga,
b) vesti visų pajamų ir fakti
niai daromų išlaidų atskaitą
ir ją pristatyti drauge en pa
teisinamaisiais • dokumentais
Finansų Prekybos i r Pramo
nės Ministerijai.
4. Leidžiamųjų
Lietuvos
Valdžios bonų terminas turi
būti n e trumpesnis kaip de
šimtis metų!

5. Lietuvos Valstybės bonai
parduodami gyvais pinigais,
bet leidžiama mokėti ir Jung
"Drangas" Pubiishing Co. tinių Valstijų bondsais, kurie
l
1800 W.46thSt. Chicaso. IU. reikia realizuoti, kad veikiau
įgijus gyvus pinigus.
Telefonas McKmley SI 14
6. Jei Amerikos Lietuviai
sumanytų ir faktiškai pradėtų
organizuoti praktišką ir rea
linę pagelbą Lietuvai, Misija
iš surinktų už parduotuosius
bonus pinigų gali tam daly
kui kredituoti.
7. Misijai pavedama sueiti
su Lietuvos Prekybo s Ben
drove Bostone į naują sutar
tį, pavedant jai Lietuvos bo
nų dalį, kaip jos buvo sutarta
su Prekybos ir Pramonės Ministeriu Šimkum, arba ir vi
sai likviduoti tą sutartį, jei
Pėtnyčioje l (i sausio 7:30 va gu ras reikalingu.
:
kare Šv. Jurgio mokyklos sve
Paskui kun. Vaičiūnas išda
i tainėje buvo posėdis to komi vė raportą iš pasikalbėjimo su
teto, kuri Katalikų Vienybė tautininkų partijų atstovais.
paskyrė
įietuvos
Laisvės Raporte pasakė tą visa, kas pa
i
bonams pardavinėti. Posėdi rašyta "Drauge*' subatos nuatidarė kun. M. Krušas, nes niaryje 17 sausio 1920 metų
p. Dargis nepribuvo. Nepri straipsnyje "Bonų Pardavinė
buvo taip-gi nei p. Baltutis, jimas" (N. 14). Čia nėra rei
bet jis atsiuntė pereito posė kalo dabar atkartoti tuos pa
džio protokole.
čius daigtus.
Pirmiausiai tapo apsvarsty
Po to ėjo raportai iš atski
ta pirmininko ir sekretoriaus ru kolonijų. Pasirodė, kad Šv.
liga. Sutarta, kad vice-pirmi- Jurgio parapijoje dar nesusininkas kun. M. Krušas pildys tvėrė stotis, šv. Kryžiaus pa
pirmininko priedermes tol, kol rapijoje (To\vn ot' Lake) susi
tas išgijęs praneš, kad jis pats tvėrė stotis, nurašė į New
jau gali jas pildyti. Taip pat Y'orka gavo įgaliojimus ir kvi
sekretoriaus priedermes pildys tų knygutes. Aštuoni veikėjai
kun. Albavyoius iki kol p. BaJ- jau pardavinėja bonus. Dievo
tuti s pasisakys esijs sveikas. Apveizdos parapijoje (18-tos
Į Bendrąjį abiejų sroviu ko gatvės) jau yra v komitetas, bet
mitetą del Lietuvos Laisvės jis i Xew Yorką dar nerašė.
Paskolos pardavimo įgaliotas Prie to komiteto prisideda vi
vra vaikščioti kun. Bue.vs, kol sos vietinės draugijos.
p. Baltutis išgis.
Iš Šįto raporto kilo klausi
Tapo perskaitytas prisiųsta mas ar priimti tautininkų or
sis pereito posėdžio protokolas ganizacijų atstovus, kaipo to
ir tapo pažymėta, kad jame kius, jei jis norės įeiti į Ka
tautininkai-libcraiai yra pava
taliku Vienvbės sudarvtasias
dinti
"tautininkais-radikastotis. Diskusijose tapo pasa
Iais'\ nors nei jie patys save
kyta, kad tenai kur kataliku
taip nevadina, nei pereitame
ir tautininkų bendra stotis su
posėdyje niekas to vardo neiš
sidarė prieš 15 sausio, ji turi
tarė. Protokole taip-gį nebu
ir liktis. Bet naujų bendrų sto
vo paminėta, kad tapo išrinkčių nedaryti, nes tat butų
*ti susižinoti su kita partija
priešinga sutarčiai įvykusiai
pp. A. Dargis, P. Baltutis ir
1»") sausio. Smulkesnius iš to išI. Ylakis. Klausimai, kuriuos
einančius klausinius išriša pa
I pereitasis posėdis buvo suta
ti stotis ant vietos savo ko
ręs siųsti Į Finansinę Misiją,
miteto posėdyje.
j, protokole skamba kitaip, negu
Aušros Vartų
parapijoje
sutarta.
Kadangi
r posėdžio
I protokolo autoriaus nebuvo (YVest-Sidėję) yra stotis, bet
.į! poodyje 16 sausio, todėl ta ji dar nepradėjo nieko reikti.

Laisves
Bonų Reikalą.

šv.

Mykolo

parapijoje

yra

protokolą sutarta atidėti apstotis ir veikia, bet bonų par
svarstvti iki busiančiam su- davinėjimo pradžią atidėjo i: rinkimui.
ki subatai, nes norėjo gauti
i
Toliaus tapo sutarta į Ko paaiškinimų iš pėtnyčios (16
miteto protokolus įtraukti sep sausio) posėdžio.
Brigbton Parke
(Nekalto
tynias taisykles, kurias turi žijnoti visi Katalikų Vienybės Prasidėjimo parapijoje) stoties
I veikėjai dirbantieji prie bonų komitetą^ susideda iš aštuonių
pardavimo. Tos taisyklės yra veikliausių asmenų, bet ir jie
pirma norėjo žinoti kokiomis
šitokios:
1. Paskola leidžiama tuom sąlygomis eina paskola negu
tarpu penkių milijonų dolie- pradėti pardavinėti jos bonus.
Cicero, 111. yra stotis įr jau
rių. Reikalui esant, ir išgavus
tam tikslui specijaiinį leidi pilnai veikia. Tik dar įgalioji
mą Lietuvos Valdžios, ši pas mų iš New Yorko neturi.
West Pullpran, III. dar nėra
kola gali būti padidinta ligi
dešimties milijonų dolierių.
stoties, nes žmonėse yra daug
2. ši paskola, sulig noro ir abejonių, kur dings pinigai,
nusprendimo pačių Amerikos jeigu Lietuva negaus nepri
lietuvių, gali vadintis "Lie klausomybės. Kalbant apie tai
tuvos Laisvės Paskola.''
paaiškėjo, kad ta šalis, kuri
3* Užtraukimui
paskolos užimtų Lietuvą, turėtų taip-gi
Misija turi teisę Lietuvos Val užmokėti jo s užsitrauktas sko
stybės vardu: a) daryti sutar- las. Viena Rusija turėtų teisės
del, spausdinimo ir piati- tą paskolą nepripažinti, bet ir
o bonų (bondsų), pasira- jų Amerika priverstų atmo
ėti bent dviem ant pačių kėti paskolą Amerikos pilie
bonų ir ppskrrtai daruti y?sn, čiams, nes įpu p<nikti metai,

ANOELAI.
galima gauti ir
ojo Jstatymo. Jame pranašas Jeremi
Angelai i* Tikėjimas.
jas rašo: "Iffes mano angelas
Didžiausias ir tikriausias yra visuomet s* jumis*' (Btor.
angelų
patarnavimas žmo fc, €). Tie žodžiai jodo, jog
nėms yra tikėjimo reikaluose. pranašas tikėjo, kad prie kiek
Prirengdamas Izają pranašo vieno žmogaus visuomet yra
darbams vienas Serapinas «t- angelas.
lėkė turėdamas degan&c žariYpatingai šventieji Bažnyją rankose, kurią buvo replė- &o s Tėvai uoliai IT aiškiai
mis paėmęs nuo altoriaus, irUkelbia, kad visi žmonės, nors
tąja anglimi apvalė Izajo lie-jbutų iš svetimoterystės gimę,
žiuvį, kad skelbtų Dievo ap turi savo angelų (S. Metoreikštąsias tiesas. (Iz. 6, 6. 7) dius, Conviv or 2, c. b; Migne
Angelas Gabrielus prana 18, 58). Tečiaus ta tiesa dar
šui Danieliui pasakė kiek lai iki šiol netapo kaipo apreikš
ko perei s nuo žydų sugrįžimo toji Dievo tiesa apgarsinta nei
iš Babilono vergijos iki Kris vienoje visatinėje Bažnyčios
tui atvykstant (Dan. 9. 20-27) Taryboje.
Tas pat s Gabrielius Elzbietai
Daugelis katalikų, gerai iš
apreiškė, kad ji sena būdama tyrusių Dievo apreiškimą, ti
pagimdys' Joną Krikštytoją ki, kad ne vien atskiri asme
(Luc 1, 13), ir Marijai, kad nys, bet ir draugijos, organi
ji taps V. Jėzaus motina zacijoj ar įstaigos turi savo
(Luc. 1, 30). Angelų pulkai angelų sargų. Kai kurie rem
giedojo V. Jėzui užgimus ir damiesi Šv. Jono Apreiškimais
pranešė tą linksmą žinią- pie sako, kad kiekviena vyskupi
menims (Luc. 2, 10-14). An ja ir kiekviena parapija turi
gelas stiprino V. Jėzų nuliū savo atskirą angelą sargą, nes
dusį alyvų darže (Luc. 22, to Apaštalo Apreiškimų pra43). Angelai patarnavo V. Je- džioje yra minėti septynių
zui atsikėlus iš numirusių bažnyčių angelai. (Apoc. 1,
(Luc. 24, 4, Mat. 28, 2). An 20). Bet tenai angelais pava
gelai pribuvo ir užžengus Iš duoti turbūt tų bažnyčių vys
ganytojui į dangų {Act. 1, 10). kupai.
Būdami grynomis dvasio Tiktai kitoje Šv. Rašto vieto
mis jie dvasios tikslams la je angelas, kalbėdamas pra
biausiai ir veikia. Dvasia yra našui Danieliui, užsimena aaugštesnė už kūną biutis. An pie kitą angelą, kurį pavadi
gelai yra persiėmę tobulybės na Porsų karalijos kunigaikš
troškimu, todėl jie ir nori, kad čiu (Dan. 10, 13). Kadangi
•žmonės kublabiausia stiprintų tais laikais persai buv6 stab
savo dvasios jiegas. Tam tik meldžiai, kadangi jų karalystė
slui jie pavartoja neapsakomai vis-gi turėjo angelą, kuris rū
didžias savo išminties bei jie- pinosi ta* karalystės reika
gos spėkas.
lais, kaip tat matyt* iš angelo
Gabrieliaus kalbos, tai gali
Angelai Sargai.
ma spėti, jog kiekviena žmo
Nuo seną senovės krikščio nių organizacija turi savo an
nijoje yra gilus, stiprus ir gelą sargą.
visatinis įsitikinimas, kad kiek
Tie angelai sargai, esantie
vienas žmogus nuo pat užgi ji rjrie atskirų žmonių U or
mimo lig mirties turi savo an ganizacijų turi uždavinį kart
gelą sargą. Tas įsitikinimas karčiais apsaugoti nuo nelai
yra kilęs iš V. Jėzaus žodžių: mių. Jie tą uždavinį ir pildo.
"Saugokitės paniekinti nors Bet žmonė s jų globą retai pa
vieną tų mažulėlių, nes sakau junta, nes angelai vengia steb
jums, jog jų angelai danguje uklų, o panaudoja gamtinius
visados regi mano dangiškojo atsitikimus asmens apgynimo
Tėvo veidą'' (iMat. 18, 10).
tikslams. Tečiaus angelų glo
Išganytojas kalbėjo apie vai ba žemės reikaluose yra apri
kelius, kad jie 'turi angelų bota. Jie niekuomet tos glo
sargų. Šv. Povylas taip pat bos nesuteikia, jei mato, kad
sako apie visus pelnančius iš ta globa padaugintų žmogaus
ganymą: *'Ar-gi ne visos yra tingėjimą arba neatsargumą.
patarnautojos dvasios, i>nsių*Angelų sargų globa labiau
tos patarnauti tiems, kurie apsireiškia dvasios srytyje.Tik
pelnosi išgelbėjimo tėvyne.'' ir joje angelai nėra visagalin(Hebr. 1, 14). Tą pačią mintį'ti. Jiems nevalia laužti žmo—r-

kaip Rusija neaprupina Lie ri išsiųsti raštus į New Yortuvos reikalų.
ką.kad gautų įgaliojimų, kvitų
Buvo balsų pasirūpinti sto ir ženklelių.
čių atidarymu Roselande* ir
Buvo kalba ir apie kvitų
South Chicago, bet tuos reika knygeles, kurias siuntinėja Fi
lus palikta pačių tų kolonijų nansinė Misija. Kai-kurie aš
žmonėms.
meniniai balsai išreiškė norą,
Paskui kilo sumanymas su- kad tos knygelės butų su kardaryti informacijų suteikimo bonu, idant vieną kartą rašant
vietą. Sutarta, kad ta vieta išertų originala s ir dvi kopi
butų 4 i Draugo" redakcijoje. jos. Tat palengvintų apyskai
Jeigu kas norės sudaryti stotį tas rr patį rašymą. Bet pripa
arba kalbėtoją pakviesti, tai žinta, kad atsiųstosios knygu
tegu kreipiasi į "Draugą". tės yra geros, nes kiekviena
To dienraščio redaktorius pa kvitą yra numeruota ir nepažymėjo, kad redakcijoje yra laida. Tik kiekviena stotis tu
tik apribotas
neapmokamų ri turėti sąrašą asmenų, ku
kalbėtojų skaičius. Jei tų ne riems kvitų knygutės išduo
išteks, tai priseis samdyti kal tos.
Buvo sumanymas, kad kiek
bėtojus, kurie reikalauja už
mokesčio. Chicaginės koloni vienas bonų pardavinėtojas
jos pačioj pasirūpina sau kal kas dien, arba nors.du kart į
bėtojų. Visi, kurie galėtų savaite atneštų -iždininkui su
prakalbomis
prisidėti
prie rinktuosius pinigus. Galutino
praplatinimo Lietuvos Lais sutarimo api e tai.neįvyko.
Bet sutarta, kad iždininkų
vės Bonų, kviečiami pranešti
kaucijos kol kas butų pas sto
"Draugui" savo adresus.
pirmininkus.
Tapo paduotas ir priimtas čių komitetų
sumanymas, kad visosį stotys, Kada Finansinė Misija atsiųs
kurios dar nėra suorganiza žadėtąsias taisykles apie tą
vusios savo komitetų, suorga- kaucijų išdavimą, tada tos
nizuatų juos n e vėliau kaip i taisyklės reikės išpildyti,
nedėlioję 18 sausio. Ne vėliau i Posėdis užsibaigė truputį
kaip seretloje 21 sausio jos tu prieš vienuolika vtfkąrę.
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gaus laisvės, aei m tikslu ap
saugoti žmogų nuo nuodėmės.
Tiktai tada, kada žmogus
pats liuosa valia pasiduoda
savo angelo globai, kada žmo
gus savo noru nelenda į dva
sios pavojus, tada angelo glo
ba jį beabejonės išgelbi iš dva
sinės prapulties. .
Netaip lengvai eina dalykas,
kuomet žmogus yra liuosa va
lia jau padaręs nuodėme. Tada
ant to žmogaus valios turi teise piktoji dvasia. Ji žmogų ve
da kur nori. Naudinga yra žmo
gui ir tada šauktis savo an
gelo sargo, bet tada to sargo
uždavinys yra sunkesnis, nos
turi ir piktąją dvasią įveikti
ir žmogaus silpnybę sustiprinti
nemažindamas jo laisvės.

t i Cia toks jtjjų apie mokyk
las rūpinimosi, tarsi, klauste
klausia ir lietuvių: "Kuomet
pradėsite i&tikrųjų rupinties
apie lietuviškas
mokyklas?
Dažrmi stebimės, matydami, Kuomet suprasite svarbą tik
kaip kitataučiams sekasi ir ro neiškraipyto apsišvietimo?
darbuose, ir pirklyboje, ir poli- : į k u o m e t S avo vaikelius pasitikoje. Jiems turtas, tarsi, s t e n g s i t e vispusiškai apšviesti,
plaukte plaidsa. Jų vardai J
Tėmijantis.
skamba visame pasaulyje. Jų!
tarpe daug mokytų vyrų, tatai
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surinko
Gerb.
kis, P.
bužių.
valgomų
ių gera^
katrie m
kos. Vit)
aukotoja
rius išį
Nutarta
L. Baud

re
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po ranka namuose savo naminėj
vaistinėj, skrynutę saldainių Partolos, kuri žinoma visame pasauly
je ir buvo apdovanota Šešiose Pa
saulinėse Parodose Europoje, Skry- *
nutė saldainiu Partolos kainuoja
tik vieną dolierį, o 6 skrynutės—
už $5.00.
Partola galima gauti tik pas jos
išradėją, žinomą chemiką Nikolaje
Partosą, todel-gi patariam visiems
išsirašyti ją su pasididžiavimu ir
laikyti po ranka savo namuose.
Kuomet turėsite galvos skausmą,
užkietėjimą vidurių, skausmą po
liežiuvėliu, žagsėjimą, arba gazą
pilve, ar tankų nusilpnėjimą orga
nizmo—tuomet savo skrynioje arba
savo naminėje vaistinėje Jus atra
site teisingiausią draugą—Partolą,
kurios Jus tuojaus suvalgykite
pirm gulsiant 3 saldainius, o ant
rytojaus ir visi kit giria.
Bet, kad turėti ją reikia iš ank«to prisigatavoti. Prisigatavokite ir
Jus. Užsisakykite dabar-gi. Adre
suokite:

»

Sausi<
sirinkinij
rėmėjų
gerb. kl<
lakis, si
skaitytas
protokoll
taisymu.
Praka]
raportą,
stų kalb\
negavo,
toliaus.
knygų p|
porto pi
tvarkiai
rimo L.
jų skyr'n
pinigais
Paskui
tas. P.
žietis pj|
rinko $6|
bužių ir
P. Vai
saite sm
K. Ka|
te sūrini
P. Kii
rinko $1|
P . PdargieiK
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politikinį laivo vairą,
((nBA7TPTTr
ir kreipia sulig savo noru pa- TELEGRAMA
LIKA U uU I .
šaulio valdymosi jiegas. Žiu-Į
•
rėdanti į jųjų ]>asisekimus už- Worcester, Mass
vydžiame jiems. Klausiame: ko
Sausio 19, 1920
del mums taip nesiseka? Tame
Prašome pagarsinti "Drau
tai ir gludi visa svarba. Kita
taučiams sekasi dėlto, kad jie ge", kad Lietuvių Tautos Ta
sumanus, jie apsukrus; mes-gi rybos susirinkimas bus 10 ir
11 d., vasario, Pittsburge, Pa.
nerangus, sutingę. Jie remia vi
Kun. J. J. Jakaitis,
somis jiegomis savo viešąsias
Pirm.
įstaigas, mes į viešąjį darbą
žiūrime ištolo, esame sykst^s. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiini
atšal
e> **e nesirūpiname apie
savo ateities pagerinimą, lyg
kas kitas atėjęs atliktų mums
mūsų visuomeniškus darbus.
K a d nuolatiniu pilvo nedatekMokyklos, tai tautos jiega. liu prasideda sugadinus virškini
Kitataučiai jų svarbą supran mą. Kuomet viduriai užkietėję,
ta, jąs gamina, visomis jiego- tuomet ir kraujas nešvarus, ir iš
nits jąs remta, jaunimą iš pa- # a pras ideda daugybė blogų vaskutiniosios
auklėja-šviečia, sekmiu.
kad ateinanti gentkartė butų,
.
. . *
. l
,•
„ • ,v
i
Pažymėtina, jog protingi žmones
aabi, sumani, tikras dvasios L 1V
7 .!., •
i•
". '
,,
•
, ,,
tokiuose atsitikimuose neapsileinulzinas. Mes-gi apie mokyklas ^
^ t i e s į o g &uvaXgQ , BMai_
visai mažai tesirūpiname. Jei n i ū s P a r t o l o s ? p i r m gulsiant, o ant
kame ir randasi sava mokykla j rytojaus, jie atsikelia naujais ir pa
jos
netik Nesistengiame,
kad neremiame, savo
bet lengvintais.
Visas atimama.
tas silpnumas,
džiame.
jimas—kaip ranka
dar ir savo
vaikučių
į jąmokyknelei- skausmas
parama,
pastatyti
savo
^ , galvos, visiškas
ikianusilpnėturėti
1
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ir laiko

Angelai nėra visagalingi, to
dėl negalima
stebėtis, jei
jiems tas uždavinys nepasisek
tų. Pritirta yra, kad daugelis
žmonių, įsipainioję į nuodemes, nepasitaiso, nors ir pa
rodo šiokį tokį norą pasitaisy
ti. Neabejotina priemonė, ap
ginanti nuo tos nelaimės, yra
neišdrįsti padaryti pirmąją
stambią nuodėmę.
Tobijo knygoje angelas Ka
pelas sako, kad jisai to žmo
gaus maldas įteikdavos Die
vui (Tob. 12, i2). Iš to spė
jama, kad visi angelai sargai
savo globojamų žmonių mal
das pakelia iki Visagalinčiam
Dangaus Tėvui. Nor s Dievas
ir be angelų žino kas, kada,
kaip ir ko meldžia, tečiaus
žmogaus malda tampa geres
nės rųšies buitimi, kada prie las ant augščiausio mokslo
jos prisideda patobulinantis laipsnio, užtai į kitataučių mo
kyklas jaunimą beleizdami iš
angelo veiksmas.
Dar yra tikima, kad miru plėšiame jam patrijotizmo jau
sių žmonių dūšias jų ange smus, įskiepijame pavojingą
lai sargai nulydi į dangų, ar pačių sau neįsitikėjimą bei vi
ba į skaistyklą (čysčių). Tik so kas savo neapkentimą, gi
į pragarą gerieji angelai nely nuolatinį kitų, net baisiausių
di nei vieną. Nelaimingoji dū klaidų, pamėgdžiojimą.
Tųias mūsų bendradarbis
šia ten patenka savaime.
Mes papratę esame mintyti, prisiuntė mums iškarpą iš Akad dusia atsiskyrusi nuo kū merikoniško laikraščio, aprašy
mo nebeturi pavojų, jei jį nė tą apie Hvenčiausio Sakramen
ra pražuvusi. Tečiaus reikia to Naują Vakarinėje New Yor
atsiminti, kad ji patenka Į ko miesto dalyje mokyklą. Te
visai nežinomą jai buities sry- nai nupiešta buk tai esąs pui
tį, kur yra daug ir įvairių bui kiausias net visose Suvienyto
ties jiegų. Ypač Rytų Bažny se Valstijose mokyklos butas.
čios senieji raštininkai šitą Garbė amerikiečiams katali
tiesą pažymi. Išganytoji dū kams, kad turi kuomi naudingu,
šia tampa nuo tų pavojų ap svarbiu bei prakilniu pasigirginta, bet už tatai turime bū
ti dėkingi Dievui, kuris kiek kalingumo saugaus tyrinėjimo
vienai dusiai duoda angelą bitininkybės problemų, yra be
sargą. Tas dvasios sargas rei veik negalimu dalyku užsiim
kalingas gyvam žmogui, bet ti bitininkyste užlaikant tik
jis yra taip-gi labai, kasžin ar tai kelis avilius. Tiktai tas
ne labiau reikalingas po mir 'žmogus, kuris padaro bitinin
ties. Jo globa užtikrina jai ne- kystę savo svarbiausiu darbu
paliečiamybę.
tegali tikėties tikrų pasekmių.
Kaip motina yra reikalinga
kūdikiui iki kol jis užgema,
taip angelas sarga s yra reika
lingas dusiai iki kol ji pasie
kia galutinai amžinąją tėviš
ka pas Dievą.
(D. b.)

I

Antradi

gOS l*£ti\

r.:.-

Po,to
šiems m
pati, išs|
sakius
rinktas
uždarvfc
«

Vardj
vos. va r]
seselių,
pagelbos
drugiam
kun. J.
Oėsnai,
Drizai,
darbave
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AFTEKA PAIMTOM.,
160 Second Avenue,
Hew York H. Y. Dept. h. 4.
(118)

:: Pasiuleae Nrojis Teatralkts Veikahs z
"GIMS TAUTOS GENUUS"
Drama II dalyse. 10 asmenų lošia.
KAINA 30 CENTŲ.

GURA ATEITIS BITINUT
KAMS.

T
"KANTRI ALENA"
Suvienytų Valstijų
Agri
6 veiksmų, 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka
kultūros Departamento Ento
reivių, pasiuntinių, tarnų.
mologuos Biuras
praneša,
KAINA 35 CENTAI.
kad laike karės medaus išve
I
žimas į kitas šalis dešimts sy
"DESENZANO
MERGELE"
kių padidėjo ir naminis varto
3 veiksmų drama. 19 lošėjų (merginų).
jimas augsčiau pakilo. Didelis
KAINA 30 CENTŲ.
išvežimų reikalavimas tęsiasi
nuo pat karės užbaigimo ir
biuras mato priežastį, kad me
daus pirkiiavimas ir toliaus
1800 Wet146Hi Street
Chicago, Ulinois
užims svarbią vietą Amerikes *£mmmmmm.m»~»~- - . . «
bitininkybėje.
Vietiniai medaus išpardavi
mai arti gaminimo
vietų
LIETUVIŠKOS GAIDOS.
padidėjo
daug
greičiau
1. šokių Rinkinys tstyyų orkeatici, 11
fcMypučių.
,
/
Z. Koktu Kinkinys Ko. 2 utygų orkestrai
nagu
didesnėse
pirklybos
10 knygučių.
8. TrimttjM*. ftoklų Rinkinys pačiama.1 or
vietose, bet tas galima 'patai
kestrai, 10 knygučių.
4. Šokių Rinkiny*. Pianui. Jame yra I I
syti, toliau platinant
me
lietuvi^KU tokių,.
Cia- y i a Jvairiuuthų lietuvišku šokių, inurSų, himnų, suktiniu, overturų ir tt. Pia
no knysutcb po $100. Kitų instrumentu po S0i:. Visai orkestrai tiktai $4.00.
daus gaminimą. .
I Fantasia, smuikui *•!©, su pritarimu Pi aire
77.
j ^
C. Pr-nkioK dainos, Pritaikytos mokyklų clK»ramt<
, . . $(*;
Kouiercijinių bitininkų pa
7. čeiioa giestasH lotyaų kalboj mallytaai chorui
jjči
saidas, Pianus, grojamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen
linkimas rinkti šios šalies bi-£ tas.Parduodam
Viską kas yra muaykoj.
tes. yra naudingas išsivystimui
V. Wttnt,m Musical Instruments.
tos išdirbystės. Iš priežasties \ 10808 Michigan, Ave.,
Chicago.
dviejų veislės ligų, o ypač rei-'!
i

Draugas Pubiishing Co.,

II
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Antradienis,

sausis

DRAUGE

20 11)2(1

DUTROIT,

LIETUVIAI AMERIKOJE.
pažadėjo atvežti po keletą veži
mų žvirio; kurie turi miško, tie
Sausio 4 d. buvo metinis su žadėjo pristatyti balkių ir len
sirinkimas L. Raud. Kryžiaus tų. Jei viskas taip gražiai eisis,
rėmėjų skyrio. Posėdį atidarė tai kaip matai ir pasistatysim
gerb. klebonas, kun. J . J. Kau- svetainę.
Taip bus ir su bažnyčia. Ūki
lakis, su malda. Paskui per
skaitytas praeito susirinkimo ninkai daugiausia gali paau
protokolas ir priimtas su pa koti, nes daugiausia turi ir
taisymu.
[gali pristatyti statymui me
Prakalbų komisija išdavė džiagos.
raportą. Pranešė, kad iš kvie
Paskui liko išrinkta draugi
stų kalbėtojų jokio atsakymo jos valdyba, kurion pateko:
negavo. Dalykas atidėtas ant pirm.—A. Rakauskas, vieetoliaus. Po to sekė raportas pirm.—P. Gendrolis, prot. rast.
knygų peržiūrėtojų. Iš to ra —J. Lisauskas, fin. rast.—F.
porto pasirodė, kad knygos yra Savus, ižd.—L. Gudas, maršal
tvarkiai vedamos. Xuo susitvė ka—F. Kuncaitis, iždo globė
rinio L. Raud. Kryžiaus rėmė jais—P. Tumašauskas ir P.
jų skyrio per dešimtį mėnesių Bagdonas.
Taip-gi išrinkta iš dviejų as
pinigais surinkta $1,400.00.
Paskui sekė kolektorių rapor menų komisija, būtent: Kazi
tas. P. p. K. Driza ir J. Bir miero i)aunoros ir Julio Vasi
žietis pranešė, kad pinigų su liausko lietuviams pardavinėti
rinko $t>1.00, taip-gi daug dra ukes.
Tat ateinantį pavasarį lietu
bužių ir valgomųjų daiktų.
P. Varkulevičienė su A. JKli- viai, norintieji pirkti ukes, be
jokios baimės, galite kreipties į
šaite surinko $50.00.
virs minėtų komisiją, kuri su
K. Katilaitė su P. Misiūnai
teiks teisingų žinių ir patar
te surinku $21.M.
naus l)e jokio atlyginimo. -Čia
PHviusas su P. Raėkiem* su
nė skriaudos, nė suktybės ne
rinko $11.00.
bus, nes komisija yra draugi
J \ Paulauskienė su P. Saujos, priežiūroje, o draugijos
dargiene $50.20.
tikslas yra apsaugoti lietuvius,
M. Alitaitė su O. Jagaute
norinčius pirkti ukes nuo pri
surinko $4.25.
gavimo ir išnaudojimo per įvai
Gerb. kunigai: J. J. Kaularius agentus, siūlančius ukes,
kis, P. Čėsua aukavo gerų dra
kurie moka gražiai kalbėti ir
bužių. K. Valančiumi aukavo
įtikinti pirkėją nusipirkti neti
valgomųjų daiktų už $25.00. Be
tų geraširdžių yra ii* daugiau, kusią ukę.
Norintieji platesnių žinių,
katrie nesigailėjo stambios au
kos. Yniems kolektoriams ir kreipkitės žemiau paduotu adPHILADELPHIA.

PA.

liras.

Sausio 7 d. L. Vyčių 79 kp.
buvo mėnesinis susirinkimas
bažnytinėj svetainėj. Susirin
ko daug narių. Iš svambesnių
kuopos nutarimų galima pami
nėti sakantieji. Kadangi Det
roite negalima gauti svetainės
rengiamiems vakarams, tai vy
čiai s u t a i ^ kad turiu lieji pini
gų nelaikytų jų 1 bankose, bet
skolintų parapijai, o parapija
greitu laiku statys mokyklą ir
svetainę. Šitą sutarimą mųs
klebonas, kun. F. Kemėšis, užgyrė. Dar paaiškino, kad para
pija yra labai gerame stovyj
ir pinigus laikyti čia yra daug
saugiau negu kokioj banko j .
Kitu žvilgsniu parapijai bus
didelis palengvinimas, nes ne
reikės skolinti iš bankų ir mo
kėti didelius nuošimčius. Tai-gi
vyčiai, duodami pavyzdį ki
ti'>ms lietuviams, pažadėjo tuoj
paskolinti 5,000 dol.

.

Toliau tartasi apie vykinimą
Lietuvos paskolos. Pardavinė
ti bonus apsiėmė net (2 narių.
Jie vaikščios po namus ir par
davinės.
Ivlau»rB9ų komisija, A. Alek
sio, pranešė, kad daug jau dė
žutėj yra klausimų politikos
reikalu. Į klausimu*; atsakys J.
E. Karosas ir kun. F. Kemėšks
seredoj, sausio 14 d. ir 28 d.
P. Tvarkuną, einaniį iš Hamtramck ant geležinkelio ir
AVestminster užpuolė du juo
duku ir atėmė 150 dol.
L. V.
SIOUX CITY, I0WA.

REIKALAUJA

FATONIC

REIKALINGI LEIBBRIAI.
Yardų Boilieriai
Boilierių Plovejiai
Anglių Nešejiai

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
•tas fatata* tavo skilviui yra ŠATO
NIC.
Prašalina visua nesmagumu*
•trrirSkinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėgint! vteaa.
Parduodama
pat. visu* aptiek ort M .
,

Geros pastovios vietas
9 vai. į diena

105 W. Monroc, Oor. Clark
Room 1207,
Tel. Central 220
CHICAGO. rLLmois
Gyv.: 8112 So. Halsted Street

Telefonas Yards 2390

26th i r Quacry Gatvių
Commonwealth Edison Co.
Reikalinga mergina ur moteris, ga

,.

Lietuvis Advokatas
Attorney at Law

22ra ir Fisk Gatvių

$

•35 ad so
į savaitę
K i r š i a i Ir kriaudiai yra relkaiaujami visuomet, jis turi trumpas va
v
landas ir lengva eferba.

,

F. P. BRADCHULIS

Atsišaukite Rosooe Str. ir
CaKfornra Ave.

* Draugo'' 8 num., sausio 10 li turėt ir viena kūdiki prieabelno
namų darbo gera mokeetia, mažoj
d., tilpusioje iš Sioux City, lo- , šeimynoj
plaut
drabužių nereikia
\va, korespondencijoj, surašė Kreipkitės
i • i.

•

Uždirbk

Mes galime jas Išmokyti šio darbe
f trumpa laika dienomis ar vakarais,
už maža kaina. Specijalls skyrius
mokinimo ant siuvamu Power mali
nu.

MASTER SCH00L,
J. F . Kasoicka. Perdėttnis

J

190 N. State Str.
S a m p . Lake Gat. 4 lubos
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į 8548 S. Halsted 8tr.

Ghicago.

I

Tel. Drover 7042]

Dr. C Z. VeztAi$
MKTI'VIS INENTISTAS
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak J
Nedėliomis pagal sutarimą
^
4712 SO. i\SHLAND AVCTUE
arti 47-tos Gatves

S. D. UCHAW1CZ
Laetuvys Gr&boriue yatarnauju. taldo•ivė«e ko pigiausia. R»ikale meldžiu atifcaukti. o mano darbu busitp užganėdinti

artistų, liko praleista p-le N . |
vienais Laiptais
|2314 W. 23 PL Chicago, Dl.
King. J i yra svetimtautė, bet,
TeL Otaal S1M.
gražiai- išmokusi lietuvių kal
.»!
L J ' ^ J - ' - i - J — - ^ . • i J - r • '•
bų, lošia teatrus ir yra pasižy
Tctef<ma* Fullman «M!
mėjus lietuvių tarpe.
Reikalingos moterys suvirs 1€
J. R. metų amžiaus del lengvaus fabri
Dr. P. P. ZALLYS
PRANEŠIMAS.
ko darbo. Prityrimas šiame darbe
' Lietuvis Dentistas
Dr. M. T. STRIKOL'IS
nereikalingas. Darbas pastovus.
10SS7 8o. Mk'hijran, Avenae
Lurruvis
R««<-liu>d, II).
Fabrikas subatomis. užsidaro ant fį
Gydytojas ir Chirurgas
VAI^NIK>«: 9 iki 9 rmkmn.
Perkėlė savo gyvenimo vieta f
piet.
BriRhton Park
t914 W. 49rd Street.,
(Tąsa.)
Tel MoKinley 268
OfhMM: 175-7 W. 47tb S U
Bet ne viskas taip pesimistiškai atrodo. Daug- ko gero «i
(Tat.)
.
Continental Can Co., Inc.
I Valandos: 10(47rytoir Wotd
organizacija yra jau nuveikus, dar jaunutė būdama. Sie keli į
iki 2 po pietų, 6:80 iki !
8:30 vakare Nedėliotnie v iki 12 rytala. '
Tel Boulevard 160
yra jos paminėtini darbai:
5411 W. 65th Street
Jos sutvėrimas parodė, kad jau neužtenka žmonėms vien į
Gydytojas ir Chirurgas •
•• . , • • . . . { • ;
» • • • • • ' •
draugijas, draugijėles susispieMi, bet jau reikia tas draugijas,
Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
Ofisas 4930 W. 13 St.
kurių daugybė priviso, arčiaus surišti ir turėti centrą, kuris žiuojantį karą iki 63-čiai gatvei
Kamp. 49 Court
Res.
1229 W. 49 Arenae
galėtų vienodinti jų visų veikimų.
(63rd & Austin) karą iki Central
Telefonas Cicero 3C58
Taippat katalikai parodė, kad jie patys &ali, be kitų pažiū avenue; paeikite du blokus į pietus.
Ofiso Cicero 49
3109 So. Morgan Street I
KALBAME LIETUVIŠKAI
CHICAGO, ILLIUOIS
rų žmonių prisidėjimo, pasekmingai ir nekieno netrukdomi, dar
-21
Telefonas Tardą KOSI
Kpasekmiiijriau už kitus savo tautai, kariu ir Bažnyčiai, ištikimai
Valandos: — S Iki 11 18 ryto:
6 po pietų iki 8 vak Nedalio
tarnauti. Dabar jie nejaučia jokių trukdymų, gali Kuosai dir
mis nuo 5 iki 8 vaL vakare. 1
R'
k
t
bti pilnai sekdami savo sąžinės diktavimų ir išminties nurody
SI
REIKALINGOS MERGINOS.
mų.
Mokinties už Nursės, Kam
Su kitų pažiūrų žmonėmis sugyvenimų ir bendiii veikimų
Praktikuoja 28 metai
Ofisas
SI 48 So. Morgan St.
tautos reikaluose paliko—tikiu kad ir ateityje paliks—mūsų ^dirbti
_ ^ ^ keno
_ ^ ^ kukniose
^ ^ ^ ^ ^ ^už
^ _$15.00
v
! Kertė S f r o St.,
Ctttcapo, 111.
Dr.!. L MAKARAS
partijos augščiausiai įstaigai, Tarybai, kurioje vra susispietu- i savaitę, kadangi galima uzsiSPEC1JALISTAS
retm:
j
Lietuvis
Gydytojas Ir Chirurgas
aukotojams L. B. K. rėm. sky
d
ot n u o
30 iki
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
sios
parinktos
išmintys.
'
»*
i
$
W°
i
savaitę
llo»rlandė: 10MO0 S*, ftlichtsao A v *
Kaz. Daunoras,
*
ničkų ligų.
rius ištaria širdingą aėių.
TclefaoaM Puluuan 34* Ir Patlosaa S1M
Štai
nuveikti
apčiuopiami
darbai:
į
būdama
Nurse,
po
kelių
savaiOFISO
VALANDOS:
Nuo 9 ryte
Ctateagoj: 4515 So. Wood Str.
j.
Box
7,
Nutarta ir toliaus darbuoties
ch
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo • ] T i k Ketverto vakake nno 5:S0 iki "7:0"
fiudenyje, 1918 m., pavarė smarkesne agitacijų del Kata- ' ? mokinimosi. Me* pristatom
Custer, Mich.
iki 8 valandai vakare.
Tflsfstisji V s r i * W3.
L. Kaud. Kryžiui, kiek tik jieNedčliomls nuo 9 iki 2 po piet j
likų Spaudos Savaitės.
į į darbą išmokusias.
H.-^—
gos leis.
- • •; .- Telefonas Yards 687
įsteigė
visuomeniškus
kursus,
kuriuose
gerb.
kun.
F.
Ke
ROSELAND ILL.
DOUGLAS PARK HOSPITAL
Po to buvo renkama valdvba
mėšis per žiemų 1918—1919 m. lavino būrį veikėjų iš įvairių ko
1900 S. Kedzie Ave.
šiems metams. Valdvba liko ta
Sausio 4^ d., 1920 m., Visų lonijų socijalio mokslo ir politiškos-ekonomijos srytyje. Tie
Dr.A.BURKE
*~
pati, išskiriant iždininką. Atgi- Š\tMitų parapijos svetainėje kursai išauklėjo būrelį darbininku vadų katalikų tarpe.
Telefonas P u 11 man • •
(Lietnvis)
REIKALINGI LEIBBRIAI.
sakius p-lei Valaitei, liko iš įvyko metinis susirinkimas drDR. W. A . MAJ0R
1918 m. rekomendavo Tautos Vondui ženklų panašų į Ame
4 ( 8 W. Market Stt.
<
GYDYTOJAS
IR
Pottsvllle, Penna.
Del foundres, darbas pasto
rinktas kun. P. Cėsna. Posėdis jos šv. Vincento a Paulo. Val •rikos Laisvės paskolos ženklus, su žirgvaikiu viduryje raudono
OllUtl KUAS
Su visomis ligomis priima nuo f
uždarytas vėl su malda.
Oflsae 11719 M4chJgan Ave.
dyba paliko beveik ta pati, t. dugno, kurį Tautos Fondas priėmė ir davė savo aukotojams už vus. Atsišaukite
Nuo 8 iki 10 vai. ryto
Adynoe
8:19
Hcl
9
Išryto
1
iki
Nuo 1 iki S vai. po pietų
Vardan nuvargintos Lietu y.: pirm.- -V. Kliviekis, vice- stambesnes aukas.
I
Link Beit Co.
2 po pietų — 6:2t lkl 8:80 vakare
Nuo 8 lkl 8 vai. vakare.
i
vos, vardan tų mūsų brolių ir pirm.—J. Smilingis, rast.—ČiNedėliomis
nuo
10
iki
11
Išryto
Per šios organizacijos agitaciją vienoje Chicagoje ir apy
39-ta ir Stewart Ave.
Wk m • • • • • • — » ^ » • • • » < • m » ' « • • • m » « )
seselių, kurie šaukiasi mūsų KiiiHkftįj ižd.—K. Klimavičia. linkėje surinkta aukų Tautos Fondo Kalėdiniu Fondan praeitą
pagelbos, pirmiausia tariu šir
aitą draugija yra seniausia žiema virš $50,000, daugiaus negu visoms Suv. Valstijoms bu
PAIEŠKO
dingiausią aeių gerb. klebonui^ ir tvirčiausia. Ižde turi virš 3 vo paskirta.
DR. CARTER
kun. J. J. Kaulakiui, kun. P. tūkstančių dol. Užlaiko našlai
Praeitų pavasarį JHT šios organizacijos paskatinimų prie Paieškau savo drauges Uršulės
Akig, AU>Ų ir Tonsilu Specialistas.
Kauno redyboB Raseinių Ap
Oėsnai, kun. J . Valaneiunui, K. čių šelpimo skyrių ir gerai uolaus darbo, surinkta tukstantiniis parašų po peticija dėlei Stakaitėe
AL'SV LIGOS
skričio. 9 metus atgal gyveno East
ADVOKATAS
Cambridge,
Mase.
Kas
žino
apie
Ja
Influenza eustal>rizai, kurie daugiausia pasi aprūpina savo narius. Patar Lietuvos neprigulmybės.
arba ji pati lai atsišaukia ant šio
chiniais takais paVeda Bilas Visnose T e i s m u o s e
darbavo L. Raud. Kryžiaus tina visiems rašvties ton drauSulaikė daugybe draugijų nuo dalyvavimo ne laiku rengia antrašo:
sitkia ausis, pa
Ofisas Dklmiestyj:
kenkia
girslei ir
Petronėlė
Ambrozaičiutč,
69
nauoai. Taip-gi aeiu visiems gi j on. .
mame liberalų seime birželio mėnesyj, 1919 m.
W. WASHTNGTOM STREET
dažnai apkurtina.
1645 tVabaneia Ave.
diicano, 111.
Kambaris 609
Ar jtįs negirdite?
l o k k toriam* už jų pasišventi
Netik ka paskatino kolonijose sutverti Liet. Baudouojo
Apart to viso draugija nepa
Ar .luina teka iš
Tel.
Central 5478
mą taip prakilniam darbiu ir miršta nė tėvynės reikalų. Pra Kryžiaus rėmėjų skyrius, bet rugpjučto 22 d., 1919 m., Dievo Paieškau Jono Vadeiko paeinančio
ausų ?
Gyvenimas. 812 \V. SSrd St.
i« Kauno Gubern.
Raseinių pav.
I
Iį»» Ar jaisy ausis iš
visiems aukotojams.
Apveizdos
parap.
svetainėje
sutvėrė
TJ.
Baudouojo
Kryžiaus
Kražių parap. Kupenų sodos. Apie
eitam susirinkime nutarta iš iž
Tel. V«nfs 4«at
džiuvusios ir luII
5
kaip
gyvena
ant
Town
of
Lake.
*
L. Raud. Kryžiaus rėm. do paaukauti $25.00 L. Raud. rėmėjų skyrių Chicagos apskritį.
Tūrių labai svarbų reikalą, jis pate
rf-^—
Ar įums niežti u degina aubia?
/ Surengė maršrutų šioje apylinkėje adv. 15. Mastauskui ir arba kas apie ji žinoto praneškite
skyrio pirmininkė. Kryžiui. Nariai dar sumetė
Ar jums skauda užpakalyj ausų t
šiuo udresų:
Ar jums girdisi ūžiantis balsas?
$51.00. Auka pasiųsta L. Kaud. K. Oesnulini prakalboms.
Pranciškus Bielskis,
— B
( Ar jums spengia ausyse?
Chicago, 111.
1
Katalikų .Vienybė pasiuntė laiškų Cbicago* pašto virši 4537 S. Wood Str.
CUSTER, MICH.
Ar jus girdite puškančius balsus?
Kryžiaus rėm. centram
JOSEPH C W0L0N
Ar jums kartais skauda ausyse?
ninkui,
p.
Carlile,
kad
atidarytų
kelius
laiškams
į
Lietuvą.
Chi
Žemiau telpa surašąs narių_:etuvis Advokatai
Paieškau Jono Veličkos Iš Kauno
Ar kartais šnypščia ausyse?
cagos pašto viršininkas atsakė, kad Katalikų Arienybės laiškas Gubcr. Vieliuonos miesto pirmiau gy
Ar jus tolydžio girdite balsus
m SO. LA HMsUZ blHMETT
Senai jau laikraščiuose nesi aukautojų:
veno Lincoln ir Antano Pilipauako Ir ausyse ?
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
mato žinučių iš Michigauo lie
D r-ja Šv. Vincento a Paulo tapo pasiųstas Wasbingtonan ir iš ten paskui gauta žinia, kad iš Vieliuonos miestelio, jd adresas
Ar jums skauda ausis pučiant
Vakarais 2911 W. 12-nd Streat
Tai. Rockwell 6998
laiškams kelias Lietuvon atdaras. Tai didis šios organizacijos buvo Box 88 Plantation, Tariffviile, per snosį ?
tuvių ūkininkų kolonijos. Tat $25.00.
Conn.
Ar jus kartais girdite geriaus,
CHICAGO, rJL.
I darbas.
neprošalį bus šį-tų pabrėžti.
^ • • « • • • • » »— « • • • • • • » • » • • • !
o kartais ne?
L. Kondratas $3.00.
Ona Rockitc
• Ar užimąs galvoje neduoda jums
(Jncerričlemė)
Šį rudenį Kat. Vienybė surengė prakalbų maršrutų kun. J.
Sausio 4 d., š. m., Hv. Antano
Po l dol.: M. Povilonis, A.
439 Island A v e ,
Kockford, UI. miego?
Ar jums pučiant peT nosj braška
draugija laikė inetiilį susirinki Susnis, B. Skutarna, J. Mali Laukaičiui.
•1
ausyse ?
PA1E6KO.HMAS U LIETUVOS.
Katalikų Vienybės posėdyje gruodžio 2. d., 1919 m. išrinko
me, kuriame pirmininkavo p. nau skis, V. Stoiginskis, l \
Blogos migdalinės gilės (tonsilal)
Paieškomo Antano ir Jurgio Balpapenkia
ausims ir apkurtina. Jei
ickų
gyvenančių
Amerikc.
Stesuo
komisija
dvylikos
narių
inimant
atstovus
iš
visų
šios
apylinkės
Pr. Gendruolis. Išduota meti Jasiunas. L. Vaičiulis, C.
šitos gilės buvo skuu/iamos ar yra
Agota brolis Juozas ir ųiotina Banis raportas iš draugijos sto Skardis,
Lietuvis Gydytojas ir
.M.
Zurba,
3, | kolonijų d"l pasekmiilgesnio veikimo Lietuvos -Valstybės Pa lickiene esame syeiki ir meldžiamo skaudamos. pasiteirauk pas Dr.
Carter
apie
tai.
Jūsų
parašyti
laiškeli
kaip
Jums
se
vio. Pasirodė, kad draugijos iž Klotai runas, 1\ Rimkus, .J. skolos Amerikoje reikale.
Chirurgas
DR. F. O. CAKTER
kasi. Rašykite ant šio adreso:
2201 West 22nd St.
Daugelį protestų yra išnešusi prieš nelemtus kai-kurių as
Juozas Balickati,
de susidėjo nemaža pinigo, nes Janilionis, F. Rimkus, J .
Akiu. Ausų, Nosies ir Gerklės
Kampas
S. Leavitt St.
Kybartų
Miestas
Stanaičiu
Kaimas
I2ii S. State St.. Chtcago.
praeitais metais visus draugi bemeta, B. Rudavieia, A. Ka- menų darbus persergstant katalikų visuomenę. Tat turėjo mo Suvalkų Rctlyba
Telefonas
Ca.nu.1 6222.
Besisukamų šviesų iškaba per j
Valandos
1—5
ir 7 iki 9 vakare.
1JTHUANIA.
rališkai
nemenkų
vertę.
23 metus prie State gatvės.
jos narius Dievas buvo apdo saitis, A. Milleris, P. Ausiejus,
;
Resideasija:
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10
Jau turime Katalikų Vienybės skyrius šešiose kolonijose:
vanojęs gera sveikata; nei vie Į G. Vicas, P. Barisius, F . Gri
3114 W. 42ud St.
iki 12. Atdara Subatomie. po pietų.
Telefonas
McKlnley 49&«
1-mas
skyrius,
Dievo
Apvekdos
parapijoje,
susitvėpė
spa
nas narys nesirgo, tat ir išmo- cius, B. Montrimas, K. Dagis,
Valandos: iki 10 išryto.
kesčių nebuvo. Jeigu ir toliau A. Leonas, K. Vičiulis, J. Krū lio 21 d., 1918 m. Valdyba: kun. Ig. Albavičius—dvasiškas va
1
r
'i • n i
' '
Į žStts
ZTZ
<=
Dievas duos sveikatų artojams, minis, A. Btasianai 8 , P. Pirvi- dovas, A. Stulginskas—pirmininkas, M. Zizas, nutarimų rašti
PARSIDUODA BUČKRKĖ «R
tai draugija Sv. Antano bus įneekis, P. Krūminis, A. Jasi- ninkas, J. Rusteika—iždininkas.
GROCERNK
i»
priežasties
kad savininkas tntinprie jo priklausančios:
įmokėjo Centrui
laiminga.
LIETUVIS
turi
levičia, J. Genis, F . Stradom- „ . Draugijos
...,
«i • • • i
i - - 11 J i f i i u
* i n a P" *****
ifevatiuoti i Lietuvą.
f> , t * i
Kesid. 933 So. Ashland Blv. Chicaeo.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Apart kitų nutarimų, utar- skis, F." Stankevičių, V. Kievie- 1. L . R . K . P l l l l . B l a i V i n m k l Į 4 1 Kp., b i r z . U d., rJlZ m
Ofi«a»
ir
Gyvenimo
v;<
t
i
$ 1 . 0 0 Biznis yra cash ir geroj_ vietoj,
apTelefonas Harmarket 3544
Nortntiaji
3252
So.
Halsted
Str.
ta sušaukti parapijinį susirin kis, K. Klimavičia, J. Nazels- ± A. I , K. K. Mot. Sąjungos 3 kp., b i m U d., 1918 m . . . . . 1.00 Įgeros^ pragos
^ ^atsišaukite
^ ^ v
Valandos: nuo D iki 11 ryte: nuo 2 iki
i po pietų: nuo 7:30 iki B:30 valioroj
kimų, kad pasitarti apie sta kis, A. Jucius, ,). Benavičia, F. 3. Ailorino draugija, birželio 1 d., 1918 m
1736
X.
Moyne
Me.,
Chicago.
Ui.
/
1.00 Arba Telefonuokitc Humboldt 2318
Telefonas Yards 2544
0£i*as:
4712 So. Ashland Ave.|
tymų naujos bažnyčios, šv. An Kraskauskas, J. Naujokas, R. 4. Marijos Dukloni dr-ja, birželio 11 d., 1918 m
1.00
R*JMK u*ii*įm Ir chirmii
Vai. 4: M iki 7 v. vak.
tano .draugija pasižada, kiek Šarkiuuas, F. Skrebutenas, P. 5. L. Vyčių 4 kuopa, birželio 11 d., 1918 m
Specijalistas Moi^rtekŲ. Vrtiiku
Telefonas Drover 7042
1.00 Parsiduoda-groserni'. geroj lietuvių
•
„n •
=
SS
().
L
.
D
.
8
.
2
5
k
u
o
p
a
,
b
i
r
ž
e
l
i
o
1
1
d
.
,
1
9
1
8
R1
-UI*)
apgyventoje
vietoje
biznis^
labai
gc
Vaikų ir \isų chronišku ligų
galėdama, remti bažnyčios rei Gilis, P. Čibinskas, J. Prancr.\i eina, Pardavimo priaiaetis savi'
Ofisa^: 3354 So. Hafeted S t , Chicago
7. Apaštalystes Maldos dr-ja, lapkričio 11 d., 1919 iii
50 ninkas išvažiuoja i kita uviesta, jei
kus.
kalus.
Telefonas Drover 9893
PIRKITE
kas norėtu galima sykiu ir narna
8.
Šv.
Pranciškaus
Tretininkų
dr-ja,
lapkričio
11
d.,
1919
.50
*
Smulkių
aukų
$3.00.
Viso
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 9 0
Be to draugija nutarė staty
pirkti: Atsišaukite šiuo antrašu:
U
S
T
0
V
O
S
PASKOLOS
9: šv. Jono Evangelisto dr-ja, spalio 28 d., 1919 ni
50
pitrtu 7—* va*. Ke4ėUo«i* 10—12 d.
.A. (kilrfeuas,
ti savo svetaine, nes čia yra la labo $70.00.
sstMtTTfi
i«u bus).
4:J80 8o. \Yood St.
^ Chicago.
Karys.
bai reikalinga. V#*i ukininUi
ovnuo

L

L R. KATALIKŲ VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS.

' DR. J. SHIN6LMAN

Dr. M.Stupnicki

I Dr. G. M. GLASER

L

' V. W. RUTKAUSKAS I
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DR. S. BIEŽIS

PARSIDUODA
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DR. S. NAIKELIS

DR.A.A.R0TH,

•>>

MM

r

\
1

Antradienis,

PHKOBAS
•

» i

i

sausis

20

1920
**

=

— — —

jaus sušaukti susirinkimą ir
I
PINIGAI SIŲSTI LIETUVON
per
pradėti veikti tą, kas yra nu
I
tarta.
•
Kaip kitose lietuvių koloni
a•
jose alumnai • gali pasižymėti
Iš NORTH SIDE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, TEISĖJAS PRIEŠ DEPOR
savo veikimais, taip gali ir šioj
TAVIMĄ RAUDONŲJŲ.
kolonijoj.
Tikrųjų narių per 1919 m,
šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lietuvos ku I
Šv. Ka7iįmiero Akademijos
Antradienis, sausis 20 d.,|
I
Korespondentas.
•
ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina.
Šv. Fab. ir Sebastionas, kank. Vna dieną vienoj protestantų Rėmėjų l)r-jos susirinkimas įsirašė 22. Seni 66 nariai užsi
•
LIET. P I L I E č I Ų ^ D R y d Š - •
Trečiadienis, sausis 21 d., bažnyčioj Evanstone Illinois įvyks sausio 20 d., 7:30 vai. va mokėjo duokles. Tat tikrųjų na
"Lietuvos Prekybos ir Pramonės Rankas"
1
rių
kuopa
turi
88.
VAK.
PA.
kare,
S
v.
Mykolo
Ark.
parapi
Šv. Agnietė, kank.
#
Kaunas. Laisvės Alėja, 66,
augšeiansiojo teismo teisėjas
1
Pittsburgh,
Pa.
•
Garbės narių 4 kp. turi 60.
Gruodžio 13 d., 1919 m.
Cartej- kalbėdamas pareiškė, jos svet. ] šį susirinkimą kvie
•
Lietuvai Prekybos Bendrovei Amerikoje,
jog Suv. Valstijų vyriausybė I čiu visas nares atsilankyti. Pilnai užsimokėjusių yra 29.
•
Valdybos
Antrašai:
Boston, Mass.
negerai daranti deportuodama tai p-gi ir norinčias prisirašyti. Daugelis kitų jau baigia mokė
I
I
Gerbiamieji:—
Tegul neliekta mūsų kolonijo ti. Su garbės narių mokestini i s J. P. Petraitis—^pirmininkas.
raudonuosius.
•
"Draugo" Bendrovės šėriTamistų Bendrovės visas pristatytąsias perlaidas •
Sakė, tuos radikalus reikia je nė vienos lietuvaitės, katra yra pasilikę tik kokie 4 nariai. J. Janauskas—viee-pirmininkas. I
J. "VV. Patekevieh, nutarimų raš I
Bankas išmokėjo. Pilną už perlaidų atskaitą Bankas •
ninkų susirinkimas bus šian palikti eia juos apšviesti, pa neprigulėtų prie šios taip pra Manoma, kad tie nariai susyk
t
tininkas.
netrukus pristatys.
i
I
die, t. y. utarninke, Sausio 20 daryti šalies piliečiais ir viskas kilnios draugijos.
užsimokės.
•
J. Daukšys—finansų raštininkas. I
Su pagarba,
d., 1 9 2 0 m., 7 vai. vakare, pasibaigtų be nereikalingo truA.
Bislis,
fin.
rast.
I
Raštininkė.
I
B..W. AVoshner—iždininkas.
( (Parašas) A. Prmas, Direktorius,
•
Šv. Kryžiaus parap. svetainė kšmo.
Direktoriai:—S. Simanavičius, •
Juliu$ B. Kaupas, Sekretorius.
IŠ
WEST
SIDE.
Teisėjtii
kalbg
pertraukė
vie
I š BRIDGEPORTO.
J. Pakrosnis, S. Liutinskas, ^. 1
je, W. 46th ir So. Wood gat
x
Jeigu ir Tamsta nori greitą pa geibų suteikti saviškiems Lie
nas iš klausytojų. Jis pasakė,
I
Venslovas,
J.
Mareinkevich,
V.
vių, Chicago, III.
I tuvoje tai tuojaus rašyk ant žemiau paduoto adreso ir gausi pil
kad kas kaltina
vyriausybę
Mokykla.
Bardzilauckas.
Extra susirinkimas.
f
"Draugo" Valdyba. už deportavimą
raudonųjų,
Ligonių direktoriai:—J. Kybar 1 nas informacijas kaip p i gausiai pasiųsti pinigus Lietuvon.
tasai pat yra " r a u d o n a s . "
Aušros Vartų parapijine tas, P. Marmokas.
I
Alunmų Šv. Jurgio mokyklos
LIGONIŲ SLAUGOTOJOS
i
įvyks susirinkimas sausio 20 mokyklą lanko 385 vaikai. Jie
STOJA KOVON PRIEŠ
i
120 Tremont Str.,
Boston, Mass.
SUIMTA DAUGIAU 200 IN- d., 1920'm., mokyklos kambary visi turi kogeriausią, progą mo*
INFLUENZĄ.
kyties. Šešios Šv. Kazimiero
TARIAMŲ.
je, 7:30 vai. vakare.
seserys juos mokina. Apart
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Susirgimai, anot pranešimų,
Nariai malonėkite pribūti.
Mažėja mieste piktadarybės. Nepasi rodykite, kad esate ne- abelno programinio mokslo, la
mažėja.
Policijos viršininkas Garri- prigulmingi, bet paimkite pa bai daug vaikų bei mergaičių
mokinasi muzikos ir dramatiKovon prieš influenzą pa ty išreiškia pasitenkinimą, kad
vyzdį iš kitų parapijų alunmų.
kos. Vaikams yra puiki proga
kviesta keli šimtai ligonių mieste piktadarybės mažėja.
mirė sausio 17,1920,11:30
Visi darbuojasi, bet mūsų
slaugotojų iš "Chicago TraiPraeita šeštadieni vaka- alumnai snaudžia. Tat atbus- mokyties muzikos šitoje mo
vai. vakare, 37 metų am
kykloje, nes apart seserų, ku
ning School". Slaugotojos pa re, per naktį ir pagaliaus ant
kite, pradėkite veikti ir savo
žiaus, paėjo iš Kauno Gub.
skirstytos po visas miesto da rytojaus medžioklė pavyko po
rios mokina, pro f. A. Pocius
darbštumu pasirodykite ką ga
Ežerenų Aps. Rimšės Vals
lis. Jos lankys sergančius ir licijai. Suimta daugiau kaip
šitam tikslui daug laiko pa
Geriausias būdas pasiuntimo pinigu Lietuvon, tai Lietuvos Pašto
lite nuveikti.
Biniunų Sodos. Amerike
neš jiems reikalingą pagelhą. 200 intariaimi jaunuoliu.
švenčia. Visiems vra žinomi
Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
Kuopos gyvavimas prigulės prof. A. Pociaus muzikališki
išgyveno
10
metų.
Paliko
Sveikumo
komisijonieriaus
Jš suimtų daugelis pasirodė
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę sunuo
to,
kiek
atsilankysite
į
šį
. .
.
.
•
•
gabumai. Todėl nestebėtina,
ofisan pranešama apie naujus turį policijinius rekordus. Tie
nuliūdime brolius Anta
mą, pinigų vietoje.
kad A, V. M. augštai stovi mu
susirgimus. Pasirodo, jog su- tuojaus pasiusti indentifikavi- susirinkimą.
ną, Silvestrą ir broliene
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
N. N. zikos srytyje. Dramatikos mo
. sirgimų skaitlius kiek mažėja. nio biuran.
Barbora.
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su
kina
gabi
bei
talentinga
Sesuo,
Sumirgusieji
taippat lengvai
Kai-kurie pavesti krimina
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba
Laidotuvės atsibus setad-gi čionai taippat vaikams
}>erserga. Mažai •žmonių mirš liam teismui.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Iždinės stotyse.
sedoj sausio 21 d. iš Šv.
puikiai
sekasi.
ta.
PARAPIJOS.
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
Kryžiaus
bažnyčios
8:30
Bet tas nereiškia, kad epi SUSIRGO VISA ŠEIMYNA.
Nedėlioj, sausio 11 d., Auš
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną).
vai.
išryto
į
šv.
Kazimie
demija mažintusi.
Parsiduoda po 25 centus už auksiną.
Labd. Sąj. 4 kp. finansų rašti ros Vartų mokiniai Ciceroje su
Imamasi įvairiausių prie
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau
lošė puikų veikalą "Laižybos."
Po num. 4733 So. Loomi?
ro kapines.
ninko atskaita.
V
t t •
«
1 *
.
w
k
monių su tikslu sustabdvti gat. susirgo influenzą Michnid
Žmonės, žinodami, kad tai Auš
Gimines ir pažįstami
aip uz vieną donerį markių nesmneiame.
plaučių ligą, katra draugauja Kruzą, jo moteris ir visi p«»nros
Vartų
mokiniai,
skaitlingai
Po peržiūrėjimo knygų pasi
meldžiame dalyvauti lai
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas eentro sekki vaikai. Vyriausias vaikas rodė sekančios ineigos:
susirinko pamatyti gabius ir
influenzai.
dotuvėse po num.
retorių,
į
Slaugotojų susirinkime Wood yra 6 metu, gi jauniausias 6 Per 1919 metus Garbės
išlavintus lošėjus.
4506 S. Honore Str.
mėnesiu.
teatre pareikalauta, kad gatnariai sumokėjo
$665.50
J. R. M.
•
vekariai butų daugiaus apšil
4 5 6 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.
Tėvai ir vaikai paimti pa Rožancavos moterų ir
domi. Apie tai tuojaus pra vieto ligoninėn.
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiliiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiHii
panų dr-ja
18.(X)
VVAUKEGAN ILL.
nešta gatvekarių kompanija"'.
finiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiib
Šv. Pranciškaus ir Šv.
J.P.WAITCHES
Kam būtinai
reikalingos PASKELBTA KVARANTA
Petro ir Povvlo drauATTORNEY AT LAW
Alumnai.
slaugotojos, reikia kreipties į
NA.
48.52
LIETUVIS ADVOKATAS
"i i o s
žemiau nurodytai vietas, kur
4542
S. WOOD STREET
27.72
io
mėnesyje,
1918
m.,
Kapinių
dienos
aukos..
CHICAGO.
jos turi savo laikinus ofisus.
Į
S
Illinois valstijos sveikumo
15.00 Šv. Baltramiejaus parapijoj
Aukos
po
namus
H—
Tos ^vietos yra:
departamentas paskelbė, jog
105.75
Šiaurvakariniam distrikte — siaučiant epidemijai visos val Mėnesinės mokestvs... 30.90 susitvėrė alunmų draugija.
Tuojau po to buvo surengtas iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiii
1360 Ashland ave.
stijos viešosios įstaigos už Aukos del našlaičių. . . .
gražus vakarėlis, kuriame gar.*
Nuo surengtų vakarų
Stoj'kyardų — 47 ir Hals- daromos lankvtojams.
I>elnas
184.1;) s įų kalbėtojų raginami sutarė
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.
ted gat.
Karės
stovykloje
(Irant Aukos surinktos gatvė
DRY GOODS
veikti. Po vakarėliui visas su
Ashland — 10 So. Ashland taippat apsireiškusi influenzą.
Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų —
1800 W. 47th kamp. Wood Sts.
se
"
T
a
g
D
a
y
"
560.52
tarimas
liko
užmirštas.
ave.
M M duodarae dtlffubM nUmpM
pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame piBirželio mėnesyje praeitais Ketvergaia
ir Subatomia.
Racin e — Racine ir 12 gat. VAISTININKAS NERADO
Viso per metus inėjo $1,656.06 metais buvo kiek atbudę. Tarė
Dideliame pasirinkime
jaunami,
giau s negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.
Wabash — 4746 Wabash av.
Visokie
materljolai.
Talkams
dratmDEGTINĖS.
•
Vi išminėta suma dalinasi į si surengti antrą vakarą ir vėl il&i, llsbes Ir Jakutes.
Sedgwick — Sedgwick ir
Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:
dvi dali: Garbės narių. Kapi tarties kaip pirmais metais.
Schiller gat.
Vaistininkas John A. Pietz,
Apart kitų dalykų, buvo su
Pietinė dalis — 2950 Calu- 701 So. Kedzie ave., aną die nių dienos, Draugijų mokestys,
Pluksnos
tarę
pastatyti
draugiją
ant
aukos
surinktos
po
namus
ir
met ave.
ną i nėjo savo vaistinės rųsin
Grand Crossing — 1002 E. pasiimti degtinės ir patyrė, Tag Day aukos eina Centran, o tvirtų pamatų. Visus mokyklos
|
Centras: 32 34 Cross Str., Boston, Mass.
baigusius mokinius raginti įsi
nuo
surengtų
vaakrų,
mėnesi
75 gat.
kad degtinės jau nėra. Vagi
=
Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass.
I
Sveikumo
komisijonierius liai išnešė 45 kvortas degtinės nės ir kitos aukos, eina kuopos rašyti ir surengti vakarą.
PLUNKSNOS,
i
i
Bet iki šiol nė vienas, nė ki
iždan.
paskelbė, jog slaugotojų reikia ir bačkute alkoholio.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SrHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaitiiiitiiiiiiiiiiiiitHfiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiKs
tas nutarimas nėra išpildytas.
šaukties tik tuomet, kuomet
Centran p a s i ų s t a . . . .$1,335.26
Alumnai, kurie tiek daug dar
^ būtinai reikalinga. Nes dau- ČEKAI PASMERKIA RADI Kuopos iždan . . . . . . .
320.80
buojasi vyčių kuopoje, atletų
" gelis slaugotojų tomis dieno
Kuopa
išmokėjo
kaipo
KALUS.
kliube, merginų draugijoje ir
•*«***
minimu iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiHiiiiiiiiini
mis buvo pašaukta į tokia<
garbės narė Cenpašelpinėse,
visiškai
užmiršo
*
vietas/ kur jų patarnavimai
82.00
Čekų katalikų
susivieniji
savo draugiją. Jeigu alumnai
tran
,
nebūtinai rei kai ingi, kur be
mas Amerikoje savo suvažia Trečdalį Centran iš
gali kitose draugijose gerus
jų galima apsieiti.
7940 darbus veikti, tai kodėl negali
vime Chicagoje pasmerkė ra
mokėjo
PERDAUG NELAIMIŲ S. dikalus ir jų veikimą, prieš Už našlaitį išmokėjo.. 120.00 savo draugijoj.
šalies vyriausybę.
Valdybos priedermė yra tuoUž kuopai padarytą
VALSTIJOSE.
Padarė rezoliuciją, kurioje
1.50
antspaudą
National Safetv tarvba va- sakoma, jog blogai pasielgia Viso pasiųsta Centran 1,496.86
ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS
kar Chicagoje turėjo susirin ma tų, katrie deda pastangas
Viso per metus išmo
VALDYBOS ANTRASAI:
kimą.
panaikinti šioj šalyj svetimša•V
kėta
1,618.36
Sheboygan, Wis.
Paaiškėjo, jog perniai visoj lių spaudą, katra daug darPas iždininką l i k o . . . .
37.70
šalyj nuo visokių nelaimingų davosi karės metu.
Balansas iš 1918 m . . .
63.20 Pirmininkais—J. Bielukas, 1202
atsitikimų žuvo 80,000 \yvų,
Prieš ištikimą
svetimšalių
Michigan ave.
IflUlllIlilIlU i f n 111111 E 111111111111111 f 111 i 11 ii 11 i i i i n m i i
moterų ir vaikų. Ir apie 250,- spaudą veikimas yra ne tik
Yiee-pirmininkasj—J. Daugirdas,
000 žmonių pavojingai sužeis- priešingas šalies konstitucijai, . NUVERSTA RADIKALĖ
1117 N. 12th St.
BUS RODOMI
I raštininkas^—V. Ragaišis, 1612
ta.
bet i r didžiai neteisingas, saDARBO TARYBA.
Indiana Ave.
Žmonės čia žųva miestų gat- ko čekai savo rezoliucijoje.
vės e nuo automobilių ir gat
Pastarajam Cliicagos Darbo t II raštininkas- -J. Dviiaitis, 1120
vekarių, žųva ant geležinkelių SUIMTA PENKI SVAIGA Federacijos
susirinkim e nu Alabama Ave.
ir dirbtuvėse.
versta radikalė darbo taryba Iždininkas—A Juknelis, 1626
LŲ VAGILIAI.
National Safety organizaci
gyvulių skerdyklose. Toje ta J e r s e y A v e .
Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
'
Policija pagaliaus po ilgo ryboje veikė Murphy, Johnstoja daugel miestuose steigia
bickas.
Pradžia 7 : 3 0 vai. vakare.
mokyklas šoferiams ir gatvė veikimo suėmė penkis vagi ne ir Kikulski. Jie visi trys Maršalka—M. Daunoras.
lius, katrie Lake Forest prie- stovėjo už gyvulių skerdyklų
mis judėjimo poliemonams.
Pamatysite Lietuvos Valdžia, X 1 aivius,kariuomenę, ir daug kitų dalykų, rodis
Organo raštininkas—Ig. Ermamiestyj iš turčių namų pa darbininkų
streiką, kuomet la, 1717 Erie Ave.
it PIRKITE KARĖS TAUPY vogė svaigalų ir kitokių daik
Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija
»
darbininkai negavo mokėti
Susirinkimai būna kiekvieną mėMO ŽENKLELIUS W.S.S.). tų vertės $100,000.
tiek, kad j i e buvo padiktavę. [ nesį po pirmai tą nedėlią.
' " " K

CHICAGOJE.

Viso pas iždininką yra 100.90
Knygų peržiūrėjimo
>
*
komisija:
-^ A. Abromaitė, M. Zteas,
• J. Šmukšta, rždininkas,'
A. Bislis, fin. rast.
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
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Pluksnos
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