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NESMAGUMAI S. V. KARĖS 
LAIVYNE. 

Admirolas Sims išrodo karės 
laivyno klaidas. 

Washington, sausio 19.—Se
nato komitetui karės laivvno 

AUSŠČIAUStOJl TARYBA 
TORI VARGO SU 

LENKAIS, 

ANGLIJA SIUNČIA KARĖS 
LAIVUS į JUODĄSIAS 

JUEES. 

Sako, nori apsaugoti savo 
žmones. 

Profaibicijos Klausimas 
Augsciausiam Tei 

Ukraina paduoda taikos saly-
Paryžius, sausio 20. — Čia! 

paskelbta, jog aug iaus io j i i Londonas, sausio 20.—Anglį-
reikalais tomis dienomis admi- j 'talkininku iaryba .turinti dangl**5 vyriausybės Įsakymu keli 
rolas Sims išpasakojo, kaip į nesmagumu del lenkų vyriau- j Anglijos karės laivai iš Mal-
karės pradžioje karės laivyno! sybės nepaklusnumo, į tos pasiųsta i Juodąsias jūres. 
departamentas trukdės visokį j Augščįtusjoji taryba paskyrė,' Sakoma, tas daroma su tik 
veikimu "& Taistijų laivynui'Lenkijai laikinus rubežius irjslu apsaugoti pietinėj Rusijoj' 

jsakė nepereiti tų rubežių.! Anglijos pa valdinius ir reika-
Tečiaus. lenkai neklauso. Jie j Ins. 
užiminėja svetimas teritori
jas, ieškodami savo istorinių 
rubežių. 

PAKELIA KOVĄ PRIEŠ 
PROHIBICIJOS AMEND-

MENTA. 

PROHIBICUAI REIKALU?! 
GAS ŽMONIŲ PRIE 

LANKUMAS. 

Europos vandenyse, kokia bu
vus betvarkė ir didelis neprisi-
ruošimas karėn, kuomet laivy
nui prisiėjo veikti prieš prieši
ninkų. 

SUV. V AL KARIUOMENĖ 
ATŠAUKIAMAIS 

SIBERIJOS. 

Negražioj šviesoj nušviečia
mas Ko&ak&s 

• • 

^fe 

A SIŪLO TAIKA 
BOLŠEVEKAMS. 

Rhode Island valstija atsisako 
ji pripažinti. 

Prie "•»** "ti" sąjunga 
Veikti. 

BUVĘS KAIZERIS TEGU 
PATS PASIDUODA. 

Taip nori olandai. 

Paskelbta taikos sąlygos. 

sausio 11 (Iš 
angį. laikraš. korespondento 
pranešimo).—Suv. Valstijų ka
riuomenė atšaukiama iš Sibe-I1"?-

Admirolui Sims, kurs karės į Galimas daiktas, kad už tai 
metu vadovavo S. Valstijų lai-j lenkams bus atsakyta pagelba. 
vynui Europos vandenyse, vi-1 jei juos užriuls bolševikai. 
sas laikas iš Washingtono bu-į — 
vo trukdomas bendras veiki-! PASKELBTA PANAIKINTI I di jos vyriausybė gavo talki-
mas sa Anglija. Buvo sakoma,; , TERORĄ. įninku reikalavimų išduoti bu 
jog nereik perdaug susiartinti į 1 i vusį kaizeri. 
suAnglija,suknriąjagalpri-i Londonas, sausio 20. - Iš j Abelnai yra manoma, jot,- kas White be jokiu komenta-
sieisią karianti lyfflai kaip sa Maskvos pranešama, jog aną'Olandija neišduos b. kaizerio.įriu 

New York, sausio -0.—f vai - j 
Washington. sausio 2U. — rių tikėjimų dvasiškių čia » e - 1 

Augščiausias šalies teismas tiniam susirinkime kalbėjo ffe-j 
Rhode Island valstijai leido dera lės prohibicijos ivykinia» 
užvesti bylą- prieš aštuoniolik- komisijonierius Kramer. 
tąji' prohibicijąs amendmentąi Ji* pažymėjo, jog prohibiėį-
su tikslu patirti to amendmen- j°s įvedimas priklauso nuo pa
to istatymiškunią ir ar jis tu-|<"»os visuomenės. Vyriausybė 

Brnsselis, sausio 20.—Olan- " o u t būtinai Įvestas paminė- be visuomenės paramos negali | 
toj valstijoj. ! Įvesti jokio Įstatymo. 

Bylų užvesti leido aukščiau
siojo teismo teisėjas pirininin-

Varšava, sausio 20.—Lvovo 
laikraščiai praneša, jog Ukrai
nos vyriausybė paskelbė tai
kos sąlygas bolševikams su 
tikslu baigti pragaištingų ka-jnato komitetas nusprendė nuo-! sur pertraukti aštriausią baus-;ninka 

Vokietija. 
Admirolo nupasakojimai pa

dienę bolševiku valdžia pas- Bet, rasi. 
kelbė proklemaeiją i visus lo-lvyks b. 

Nepaskirta nei diena iš-

Priešsaliuninės sąjungos | 

'kas Anderson pasakė, jog £ąr j 
junga nuolat turi veikti politi-

sako. olandams pa 
kaizerĮ perkalbėti, 

kėlė nepaprastą sensacija. Se- j kalius sovietus, Įsakydama vi- įd a n t jįs pats pasiduotų t alki-

Ukrainai savo šalvimi de-
da; bolševikai turi pripažinti ilkeSavo \ FiKpinų salas. Už 

.mėnesio, kito Siberijoje neliks 1^**™" nepriklausomybe ir 
fiei vieno kareivio. j a p a k t i savo armiją iš Fkrai-

.1 Kaip "fehsiskų, t a i p - A ^ ^ i ^ t e r i t ( ™ - -•' - t^&--
^ » t i f e l a s " " ^ S « * t į W « ! t k m m M^žia bolševiku 

mę — žmonių šaudymą (rau-
ms. 

t p m r a i 

rijoje. Kolėako valdžia griavo, 

^bėti rašams, varė tik intrigas. 
Tos intrigos daugiausia buvo 
atkreipto^ prieš amerikoniškos 
kariuomenės vadą gen. Graves, 

Kodėl atšaukiama karinomenė. 

Amerikoniška kariuomenė 
atšaukiama iš Siberijos, n « 
nepavyko ekspedicija, Gi eks
pedicija nepavyko todėl, kad 
talkininkai čia nebuvo nustatė 

partijai 

dugniai ištirti, kad yra sa ka 
df 

karės metn buvo palaikoma j Proklemacijoje sakoma, jog 
betvarkė ir negeistina politi-! bolševikų priešininkai nugalėti 
ka, jei admirolui veikimą* bu- j visuose ftįftfituose, todėl nesa
vo trukdomas, ; ma reikalo tolesniai pavartati! 

i sušaudymų-bausmę, išėmus ne-į(}juaj 

i » » i > A n i i i i T A i i v a r v a i u u 

koje ir prižiūrėti, kad i auk
štesniuosius šalies ar valstijoą 
valdininkus nepatektų "šlapie- f 
j i " žmonės. Xes tie kartais g a - . 

i i ftauiaaijAi 
JAU RUSIJOJE. 

atsitikimus. 

kai nesikėsintų pagr^l*šaiies 
valdžios. 

AUSTRUA RUASI SU CE-
KAIS-SLOVAKAIS. 

— Suv.JpaprastuosfiBs 
Bensoft, - fTunAbnaiži. 

Sventasig Tė^vas paskyrė Sv. lrėtų bnt atnaujintas, 
Grigaliaus Didžiojo kryžių mi-
litarinės klesės. 

Terijoki. sausio 20.—l)epor-
otiv. vnjsiijų i+tf ra-

ai garlaivis Bufurd pri-!V(Q va'lstijoje. 
UiOiSk 

statyti Snomij^n ir per eiaj 

jei tai- Anarchiste Goldman sakėsi. 
kininkai atnau^ntų ginkluotą I jogei jinai neužilgo mananti 
Įsimaišymą Rnsijoje. Įgrižti Amerikon. 

Berlynas, sausio 20. — Laik
raščio Frankfurter Zeitung 
korespondentas iš Vienuos pra
neša, jog Austrija padariusi 
sąjungą so Čeko-Siovakija, 

Austrijos premjeras BT. 

TIK TAIKA GALI SUNAI
KINTI BOLŠEVIKUS. 

Anglija, matyt, linksta jau 
talkon.' 

<iefmityvės politikos. __ vaw ,r t l twll i l > U f . I l u > „ . lfnn_ 
m H ' - - i w ' -^ .^ Karl^Kenner pranešęs nacito-,,. . . . .„ , .v 
-Talkininkų kariuomenes va-' ,. • . . , . v . . ^ . *kina^ nugalėta*;, ludenič at-
i ___•-. TT^I-_J_ ^ ^ . . i n a u o susirinkimo ųžsiemų rei

kalų komitetui, kad Pragoję 
Austrija su Čeko-Slovakija pa-

"*~ r??"* " - " " - * * ^"^*™"1' įtvirtinusios bendro užpuolimo 
nus. Megmo amerikomska ka- . . . -. - , *^ 

A Z ^x_ hr apsiėmimo santarve. ' 
nuomenę pavartoti savo tik-j • 
slams nors gera. matė, kad» gtoarnolinas, sausio 20.-Ne-
Kolcako valdeia neverta pare-

<lai norėjo Kolčako valdžiai 
pagelbėti vientik ^u durtuvais. 
Tan. žygm traukė ir ameriko-

Paryžius, sausio 20. — Kol-

sav0 armųa ėjo ant Petrogra-'ias neivyktų, prisiek talkinin-
do. Anglijos karės laivynas j kams patiems pirmutiniams 
žadėjo pagelbą nuo jūrių šo-j tas-jaunas respublikas pripa-; 
no. Tečiaus tas nepavyko, ižinti savistoviomis. 

Bolšerikai Kgšiol nusilaužė1 Kitaip ir but negalės. 
dantis tik prieš Pabaltijos res-' - . , ._ . . 

Viskas iš Londono. 

klausyti valstijos argumentu. 
Reiškia, kad valstija turės pro
gos gerai prisirengti prie ar
gumentų. 

Bylos prieš amendmentsj pa
reikalavo Rhode Island valsti
jos generalis prokuroras, kuo
met tos valstijos Jegislatnra I c""T\ ." 

. , .... . , 'Susirink 
atsisakė ratifikuoti amendmen-i 
tą ir atsisakė JĮ pripažinti sa 

Vsi^U&.JgLjgfodyti, . j o j ^ ^g_daajaJk4 
kongreso pravestas prohibici- mp praveriamą šalyje. | s t e ^ į 
jinls amėndmenlas yra uzurpa-)mai žmonių piUtomi ir j , 
torinis, nekonstitucijinis ir be neatkreipiama nepaprastos 
jokios reikšmės. Norima priro-imos. Tai kodėl čia dabar Į pro-
dyti, jog prohibicijos kiansi- įhihicijos Įstatymą turėtų but 

Ii prohibicijos amendmentą ąt-
- » ' H ! I M \,t c t l »^«* j *<* I I I I U K V t 1 . ^ \r r%fflS 

Dvasiškių susirinkimą s a - ^ 
;šankė Priešsaliuninė sąjunga,^ 

timan buvo kviečiamaa%: 
ir vietAs A rlci\-v<;lrmw< H « f « į-J; 

Pastarasis pakvietimo uenrį- .~ 
ėttė. Atsiprašydamas pažyw^."0 

s 

m&< priguli ciekvienai valsti-

mmio. * 
Amerikonai atsisakė 

jrankiai kitiems. Ve kodei 
kampanija neturėjo pasekmių. 

Japonų yra dešimtys 
tnkstaafių. 

pertoliausia nuo Nidingen švi-

publikas Estoniją, I^atviją ir j 
čako valdžia sugriuvo. Deni-Įlietuvą. šitos šalys, neganda-i Amerika patyrė, jog talki-

mos nuo talkininkų pagelbos, niūkų paremiami rusų gene-
pačios vienos paliuosavo savo nrfai yra monarchistai. kad 
teritorijas nuo bolševikų. jie kariauja su tikslu atgai-

Pasekmėjo. kuomet Pabalti-, vinti Rusijoje griuvusią mo
jai ligšiol nesulauktas nuo narchiją ir išnaujo pavergti 
talkininkų pripažinimas, E«s-|nuo Rusijos atskilusias tautas, 
toni.ja pirmutinė stojo tary-; Amerika pati priešinga bol-
bosna su bolševikais. Šiandie t ševikams. Bet priešinga 

gal atmuštas. Po neužginčija
mų laimėjimų visuose fron
tuose, bolševikinė Rusija šian
die turi vilties sulaukti tai
kos nuo talkininkų. Tr talki
ninkai, atrodo, ima artmties su 
bolševikais. 

Andai augščiausioji talki
ninkų taryba čia nutarė pa-

atKreipta tokia tnikšminga ir 
jai atskyrium sulig jų noro. j nepaprasta doma. Jei karl^ 

Ohio valstija darbuojasi pro-', Įstatymas paskelbtas, jis turi 
hibicijos amendmento klausi- but pild>*tinas be jckiij specj-
mą paduoti savo piliečių refe-'jalių tam tikslui susirini 
rendumui. i ir paminėjimu. 

I 

PATEISINA LENKUS UŽ 
SKERDYNES ŽYDU. 

ANGLAI KAUJASI SU INDI
JOS SUKILĖLIAIS. 

Panešami dideli nuostoliai. 

, tnrio užplaukė ant uolos, pra-
4kJnro ir nuskendo amerikoniš- • • , - , . , , , „ .. 
w- «. i i~i \t c ^ - '»*ikinti blokadą Rusijos. Savo 
ka« garlams Macona Su lai- . . • Vi ; , J , . 

"*Z 4ns. • - i nutarimo rašte tarvba pažvme 
va žuvo 49 tmiones įgulom f 

cij<»ieriška. Ta \-aldzia, vieto-
Taikos konfereiwijoje buvo Į je derookratėti, nuolat aršėjo ir 

sutarta talkininkams pasiųsti skleidė baisų terorą tarpe gy-
Siberijon tik po kelis tukstan 
čins kareivių. * K 

To sutarimo laikėsi Anglija. 
Prancūzija ir Suv. Valstijos. 

ventojų 
Kolčako valdžia ištroškusius 

taikos gyventojus su žiauria 
prievarta imdavo kareiviams. 

Bet Japonija Siberijon prisiun- Paimtuosius aprėdydavo anglų 
tė dešimtie tūkstančių karei
vių. Prisiuntė augštesnj ranga 
generolą. Šis parinktas vyriau
siuoju vadu. 

To generolo vadovavimui 

jo, jog tas daroma del žmo
niškumo, nes milijonai Rusijos'Letgal i jos. 
žmonių badauja. Sako, reikia •• . 
tiems žmonėms pagelbėti, pa- ** 
naikinti blokadą. Bolševikai 

estų fronte mūšiai pertraukti., teip. kad Rusijoje vietojo 
Lietuva ir gi jau nesikauja su bolševikų turėtų but išnaujo 
bolševikais. Tik viena Latvi ja j atstatydintas sugriautas sos-
iiar su lenkų pagelba kaujasi. • <**• Amerika nori leisti pa-: Pade re wsk i pasiūlė S. Valsti- Sukilėliai indėnai briovėsi 

Sako. kaipo tautos negalima 
kaltinti. ~jp 

Londonas, sausio 20. — čia 
sausio 20.—K i- apturėta žinių, kad praeitą sa-
lenkus pakilo -vaite šiaurvakariniais Indijss 

tnikšmas. kad jie žudą žydus. parul>ežiais anglų kariuonnfiė 
Kad pasiteisinti prieš pasaulį, turėjusi žiaurų susirėmime "ii 
tuometinis lenkų premjera 

New York, 
ne j tuomet prieš 

siv 
sukilėliais indėnais. 

nor«>dama bolševikus išmušti iš |tiems rusams apspręsti savojjoms paskirti komisiją ir pa-^alisud šalĮ Siauriuose nuo 
kerdynos Ahnai Danghai juos sulaikė 

rangiai. Prasidėjo žiaurus mSZ 
Suv. Valstijos paskvrė komi- šis. 

savo priešinin-; mos pagelbos padarvs galą i „j^, ir«mJ*iM ,nL-«.ii»v« v!«> T i • • , t.JS> 
kus sutruškino visais frontais ; bolševikiznmi. I ? * J . T " " t ^ J ^ • T f : n « \ ^ P [ a n t a m a ' b™> 

= .ino i lenku i&im- įveikti no ilgo kruvino snsirė-

:likimą. Kuomet Rusijai negrn-lčioj Lenkijoj ištirti 
įmos. monarchistų pavoins, sn-jžydų, 
jstiprėję rusai patys be sveti-! 

l>enkija. 

uniformomis ir varydavo fron-
tan. 

Visokie reakcijonieriai gene 
rolai ir atamanai visoj Sil)eri 
joj ėmė terorizuoti gyventojus, priemonių 

nenorėjo parduoti amerikonų Pastarieji pakėlė trukšma. w n ^ ^ v • u*_« • » 
vadas. Tad prieš šitą imta Vietomis hyko s u k i l i m a i J M l e f l i a i ^ l ^ 0 1 1 0 0 ^ R n a 

Kas per pastaruoju du mė
nesiu studijavo stovi Rusijo-1*r šiandie yra baimės, kad jie; Tad pastaromis dienomis,- t a i n yilnii Surinko / 
įfk, tas žino, jog panaikinimas I savo skaitlingas armijas at- matyt, tuo Įsitikinimu persiė-
blokados nieko bendra neturi j^nks prieš Pabaltųą. Vra bai-,mė ir Londonas, jei premje-
su žmoniškumo principais. V-įmes, kad tuomet visos Pa ha!- ras Uoyd George pats suma-
ra faktas, jog tedkininkai dėje 
\-isas pastangas sutraškinti 
bolševikus. Kuomet gi tas ne
pavyko, reikia imties kitokiu 

Igos respublikas stos tarybos- 'nėK panai kinti blokadą Rusi
na su bolševikais, jOs. Ir nors bu ves "premjeras 

Pirmiau talkininkai toms;Cnemenceau aštriai priešinosi, 
taryboms buvo priešingi. Ti-'Anglijos prerojeras gavo vir-į 
kėtasi, kad buvusieji caro lai- šų. . 
kų .cenerolai Įveiks bolševikus. Pirm to nuotikio I^ondono; 
Bet kuomet dabar tas lukeria- i spauda buvo pakėlusi didji 
vimss neivvko Pabaltijos;trukšmą, kad bolševikai gru-J 

>ugrižo Amerikon ir paskelbė 
raportą. 

Sulig raporto, lenkai mtžn-
tlc 2o2 žydu. Daugiausia žydai 
nukentėję Vilniuje, kuomet 
lenkai užėmė tąjniesta. L°n-
kai žydus persekioja ir b*yko-
tno.ja. 

Po visų tų faktų komisija 
pažymi, jog už tas skerdynes 

mimo. 
nos. 

Pasekmės pa>sibaisėti-

skleisti intrigos su tikslu pra- j Vietoje kokių BOTJJ reformų, j •T 
Mint i . jKolčako valdžia žmonėms da-į Xieka« negali pasakyti, kad j respublikos negali nieko ilgiau moja Anglijos reikalams Azi-j0*^1 '™8 IoT1^u kaltinti, &*P*; fC£g£ | 

Amerikonuką kariuomenė j ve tik terorizmą. šiandie bolševikai butu nnUUnkti. Juk iomy nogwlim»->mr.tTrrte^>a<;rr^/. kad A njrlijos! tauto>;- l^nkija jarnia respubli- i 
Sako, reikia 

Anglai panešė dilelius nwc-
stolius. UžmiLštų ir sužeistų 
skaitlius siekia 385, šitam 
skaitlinje 8 ofieierai žuvę ir t ž 
kitii sužeista: 

Iš sukilėlių pasės 130 zmo^ 
nių užmušta ir daugiau 3)0 sn-
žei>fa. 

• * A * • 

buvo pasiųsta čia saugoti ka-; Tokią valdžią nebuvo galima'kiai susiorganizavę. Bei n 
rės medžiagų k Siberijos gėle-į remti. Ir amerikonai atsisakė-kia pripažiati. kad jie šiand 
tinkeli. Bet japonų vadas rrl- į tą daryti. Tai! hiinkų vadams, valdo jau kuone visą Rusija}! 

kad amerikonai eitų j TI»č japonams, tas nepatiko. Bolševikai per tris pas^-
«u boiševitaris, Amerikoniška kariuomenė 

talkininkams 
ruosius mėnesius nugalėjo vi
sus savo vidujinius priešinia-

i t ir 

k a. 
Tik tuo t r u k š m u ; ^ ' ^ i» 

jai atleisti,' 
žvdams busianti 

lams ten nesama didelio 
uis. 
•ta pasiruošimas i n t i - l * w m 8 i L 

augščiausią tarybą, jog • •»'•'"•' ' • •' " " " B B f e g 
:blokuoti Rusijąf Atsiek-! SAUSIO 20? 1920 M. 
cslas. - • -

i- vcimi-;- -PraBCiigy 7»pnitin nepateu-
aedarytų skriandos pa-j karta, kad leidžiama aridary-įgas šiandie ir rytoj; rytoj daug 

Gi kad t /Rusi jos r u b l i u s (šalčian. 

"PADARE" 
DA. 

KLAI-

Paryžins. sausio 20. — čia 
gauta turinys sultano kalbos 
atidarant andai turkų parla
mentą Konstantinopolyj. 

& ~Z Kalboje tarp kitako paž$-
€kirn^.--rramatrmia> sniv-^gSnia, J ^ turkaT padare 

dų prisidėdami prie 
šono. 

I 
i 

7 '#0 
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maru viį KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 

I 16.00 
3^0 

išskyrus nedėldieaius. 

PREBTUMEKATOS KAOTA: 
C H I C A O O J m I ' Ž S I F Y I T J E : 

Metama 
Fosel Metų 

*SCV. TALST. 
Metams $5.00 
Pašei Metu 3.00 

Prenumerata mckasl lškalno. Lai-
i kas riraltmai nuo užsiražymo dieaoa ne 

nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti ieper-

I kant krasoje ar exprese "Money Or-
I de.'' arba įdedant pinigus J regis

truota laiške. 

'Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicaso, IU. 

Telefonas McKinley 0114 

Lietuvos Laisves 
Bonų Reikale. 

T 

l 
Pėtnyčioje 16 sausio 7:30 va

kare Šv. Jar^io mokyklos sve-
ėje buvo posėdis to komi

teto, kuri Katalikų Vienybė 
paskyrė Lietuvos Laisvės 
bonams pardavinėti. Posėdi 
atidarė kun. M. Krušas, nes 
p. Dargis nepribuvo. Nepri-
>uvo taip-gi nei p. Baltutis, 

& jis atsiuntė pereito posė
džio protokolą. 

Pirmiausiai tapo apsvarsty-

kas tos paskolos pasekmingam' 
pardavimui bus reikalinga, 
b) vesti visų pajamų ir fakti
niai daromų išlaidų atskaitą 
ir ją pristatyti drauge sn pa
teisinamaisiais dokumentais 
Finansų Prekybos ir 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
tinių Valstijų bondsais, kurie 
reikia realizuoti, kad veikiau 
įgijus gyvus pinigus. 

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 Prekybos Ben
drove Bostone j naują sutar
tį, pavedant jai Lietuvos bo-

jnų dali, kaip jos buvo sutarta 
:su Prekybos ir Pramonės Mi-
'nisteriu Šimkum, arba ir vi
sai likviduoti tų sutartį, jei
gu ras reikalingu. 

Paskui kun. Vaičiūnas išda
vė raportą iš pasikalbėjimo su 
tautininkų partijų atstovais. 
Raporte pasakė tą visa. kas pa 
rašyta "Drauge" ^ubatos nu-
niaryje 17 sausio 
straipsnyje "Boną Pardavinė
j imas" (N. 14). Čia nėra rei
kalo dabar atkartoti tuos pa
čius daigtus. 

Po to ėjo raj>ortai iš atski-

ANGELAI. 
galima gauti ir i4 Senojo įsta
tymo. Jame pramfcs Jerenu-
,jas rašo: "Nes mano angelas 

Didžiausias, ir tikriausias;yra visuomet su jonais" (Bar. 
angelų patarnavimas žino- 6, 6). Tie žodžiai rodo, jog 

(Tąsa). 

Angelai ir Tikėjimas. 

nėms yra tikėjimo reikaluose. 
Prirengdamas Izają pranašo 

pranašas tikėjo, kad prie kiek
vieno žmogaus vkpomet yra 

darbams vienas serapinas at- angelas, 
lėkė turėdamas degančią žari-i Ypatingai šventieji BaŽBy-
ją rankose, kurią buvo replė-|eios Tėvai uoliai ir aiškiai 
mis paėmęs nuo altoriaus, ir skelbia, kad visi Žmonės, nors 
tąja anglimi apvalė Izajo lie-
žluvį, kad skelbtų Dievo ap
reikštąsias tiesas,. (Iz. 6, 6. 7) 

Angelas Gabrielus prana
šui Danieliui pasakė kiek lai
ko pereis nuo žydų sugrįžimo 
iš Babilono vergijos iki Kris
ti,; uM-vks*«»>* tį)un Q 20-97} 
Tas pats Gabrielius Elzbietai 
apreiškė, kad ji sena būdama 
pagimdys Joną Krikštytoją 
(Luc 1, 13), ir Marijai, kad 
ji taps V. Jėzaus motina 
(Lo t 1. 30). Angelų pulkai 
giedojo V. Jėzui užgimus ir 
pranešė tą linksmą žinią pie 
menims (Luc. 2, 10-14). An 
gėlas stiprino V. Jėzų nuliū
dusį alyvų darže (Luc. 22 

butų iš svetimoterystės gimę. 
turi savo- angelų (S. Meto-
dius, Conviv or 2, c. b; Migne 
18, 58). Tečiaus ta tiesti dar 
iki šiol netapo kaipo apreikš
toji Dievo tiesa apgarsinta nei 
vienoje visatinėje Bažnyčios 

Daugelis katalikų, gerai iš
tyrusių Dievo apreiškimą, ti
ki, kad ne vien aiški n asme
nys, bet ir draugios, organi
zacijos ar Įstaigos turi savo 
angelų sargu. Kai kurie rem
damiesi Šv. Jono Apreiškimais 
sako, kad kiekviena vyskupi
ja ir kiekviena'-parapija turi 
siiyo atskirą angelą sargį, nes 
to Apaštalo Apreiškimų pra-

43). Angelai ištarnavo V. Je-įdžioje yra minėti septynių 
zui atsikėlus iš numirusiu j bažnyčių angelai. (Apoc. 1. 
(Luc. 24, 4, Mat. 28, 2). An- 20). Bet tenai angelais pava
pėtai pribuvo ir užžengus Iš-ldinti turbūt tų bažnyčių vys-
ganytojui į dangų (Act. 1,10).|kupai. 

Būdami grynomis dvasio-j Tiktai kitoje Šv. Rašto vieto
mis jie dvasios tikslams la-jje angelas, kalbėdamas pra-

_ J metų hiausiai ir veikia. Dvasia yrainašui Danieliui, užsimena a-
augštesnė už kuną.biutis. An- pie- kitą angelą, kuri pavadi-
gelai yra persiėmę tobulybės 
troškimu, todėl jie ir nori, kad 
žmonės kuolabiausia stiprintų 

ta pirmininko ir sekretoriaus. } k o , o n i j ų ^ - ^ kjM, š v 

liga. Sutarta, kad v i c e - p i r m i - L ^ p a r a p i j o j e l l a r n e ( l l l r f . 
ninkas kun. M. Krušas pildys, t v ^ s t o t i s ^ Krvžiaus pa

gaus laisvės, nei su tikslų 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 parojus, tada/angelo glo
ba jį beabejonės išgelbi iš dva
sinės prapulties. 

Netaip lengvai eina dalykas, 
kuomet žmogus yra liuosa va
lia jau padaręs nuodėmę. Tada 
ant to žmogaus valios, turi tei
sę piktoji dvasia. J i žmogų ve
da kur nori. Naudinga yra žmo 
gui ir tada šauktis savo an
gelo sargo, bet tada to sargo 
uždavinys yra sunkesnis, nes 
turi ir piktąją dvasią Įveikti 
[f žmogaus silpnybę sustiprinti 
nemažindamas jo laisvės. 

Angelai nėra visagalingi, to
dėl negalima stebėtis, jei 
jiems tas uždavinys nepasisek
tą. Pritirta, yra, kad daugelis 
žmonių, įsipainioję į 
mes, nepasitaiso, nors ir pa
rodo šiokį tokį norą pasitaisy
ti. Neabejotina priemonė, ap
ginanti nuo tos nelaimės, yra 
neišdrįsti padaryti pirmąją 
stambią nuodėme. 

Tobijo knygoje angelas Ra
polas sako, kad jisai to žmo
gaus maldas Įteikdavęs Die
vui (Tob. 12, 12). Iš to spė
jama, kad visi angelai sargai 
savo globojamų žmonių mal
das pakelia iki Visagalinčiam 
Dangaus Tėvui. Nors Dievas 
ir be angelų žino kas, kada,] ! 

t i Čia tok* j^jų apj* » o l ^ 
la* rupinimaąi, tarsi, klaaste 
Ubasia ir batuvią: "Kuomat 
pradėsite i&tfcrųjc rapintias 
apie lietaviiitoaa mokyklasf 
Kuomet snpra«ts afajrbą tik
ro neiškraipyto apeišmtimo? 
ir kuomet savo vaikelius pasi
stengsite vispusiškai apšviesti. 

Dažnai stabimes, matydami, 
kaip kitataučiams sekasi ir 
darbuose, ir pirklyboje,ir poli
tikoje. Jiems turtas, tarsi, 
piaukie plaukia. Jų vardai 
skamba visame pasaulyje. Jų 
tari>e daug mokytų vyrų, tatai 
ir laiko politikinį laivo vairą, 
ir kreipia sulig savo noru pa- .TELEGRAMA "DRAUGUI" 
šaulio v&ldymosi jiegas. Žiū
rėdami i jųjų pasisekimas už-
vydžiame jiems. Klausiame: ko 
del mums taip nesiseka? Tame 
tai ir gludi visa svarba, Kita
taučiams i*ekasi dėlto, kad jie 
sumanus, jie apsukrus: mes-gi 
nerangus, sutingę. Jie remia vi 
somis jiegomis savo viešąsias 
Įstaigas, mes į viešąjį darbą 
žiūrime ištolo, esame šykštus, 

nuode- a ^ ^ n e nesirūpiname apie 
savo ateities pagerinimą, lyg 
kas kitas atėjęs atliktų įmuns 
mūsų visuomeniškus darbus. 

Mokyklos, tai tautos jiega. 

YVortaster Haas. 
Sausio 19, 1990 

Prašome pagarsinti "Drau
ge", kad Lietuvis. Tautos Ta
rytos snarmkittas bos 10 ir 
11 d., vasario, Prttsbarge, Pa. 

Kun. J. J. Jakaitis, 
Pirai. 

mmmmmmm 

mmmm. 
Kad nuolatiniu pilvo nedatek-

. . . , iliu prasideda sugadinus virškini-
k i t a t a u t y svarbą s u ^ a n - ; ^ K H o m e t ^ ^ ^ ^ 
ta, jas gamina, visomis J i ego- j t u o m e t i r k r a W j a s 1H5Svarus, i r g 
mis jąs remia, jaummą iš p a - ! ^ prasįdeda daugybe blogą va-
skutiniosios auklėja-šviečia, sėkmių, 
kad ateinanti gentkartė butų 
tabi, sumani, tikras dvasios 
milžinas, Mes-gi apie mokyklas 
visaijr.ažai tesirūpiname. Je i 
kame ir randasi sava mokvkla 

Paaymėmia, jog protingi žuwu«> 
tokiuose atsitikimuose neapsilei-
džia, bet tiesiog suvalgo 3 saldai
nius Partolos, pirm gulsiant, o ant 
rytojaus, jie atsikelia naujais ir pa

jos netik kad neremiame, be t į lengvintais. Visas tas silpnumas, 
dar ir savo vaikučių į ją nelei- skausmas gatves, visikas mreilpnė-

pirmininko priedermes tol, kol Į rapijoje (Town of Lake) susi-
4otis, nurašė į Ncv ras išgijęs prane>, KČIU JI> i - m M , ^ , 

jau gali jas pildyti. Taip W\YoTką „ a y o i £ n t į i < > i i m u 5 i r k r i . 
sekretoriaus priedennespiulysjh i ^ ^ A S t u e n i v e i k , l j a i 

Apveizdos parapi.jo.ie (18-tos 
gatvės) jau yra komitetas, bet 

tntiį; pasisakys esąs sveika? 
J Bendrąjį abiejų srovių ko
mitetą del Lietuvos Laisvės jis į New Yorką dar nerašė. 
Paskolas pardavimo įgaliotas p r i e t o k o m i t e t o 1 ) r i s i d eda vi-
V*a •v»ik^''iAti t i m BllČv< k^'• . . . 
Ę*9 ro.ajv.--t a.ui.. UUIT . , -^--ĮSOS vietines <iraugųos. 
p, Baltutis išgis. , . , . t . "... , , 
r . Is šito raporto kilo klaust-

Tapo perskaitytas prisiųsta-,BMW a r p r i h n t i t a u t i n i n k u o r . 
s ^ pereito posėdžio protokolas' n i z H c i j u a t e t 0 ¥ U ^ k ar | > 0 to-
ir tapo pažymėta, kad j a i i K - Į ^ j e i j į s nov^ - ^ • K a_ 
tatinmkai-liberalai yra pava- | t a ] i k u V i e n v h ( V ^ U t n į ^ a g 
dfeti - tautmmkais-radika-j^^^; ] ) i s k l l i ; i i o s e t a p o p a s a . 

na Persų kara l ių kunigaikš-į žmogaus malda tampa geres-
čiu (Dan. 10, 13). Kadangi nes rųšies buitiniu kada prie 
tais laikais persai buv:> ian-ijos prisideda patobulinantis 

savo dvasios jiegąs. Tam tik-jmeldžiai, kadangi jų karalystė [angelo veiksmas. 
slui jie pavartoja neapsakomai |vis-gi turėjo angelą, kuris m- . Dar yra tikima, kad nuru-
didžias savo išminties bei jie-;pinosi tos karalystės rfika- sių žmonių dūšias jų an.sre 
gos spėkas. ilais, kaip tat matyt iš angelo 

Aiumlai Sarvai. [Gabrieliaus kalb^. tai gali-
" Ima spėti, jog kfekviena žmo-

Nuo senų senovės krikšėio-tnįų orpiaizacija §ir» savo an-
nijoje yra gilus, stipms ir 
visatinis isitikinimas, kad kiek 

gėlą. *argą. 
Tio ans?elai sargai, esantie-

mimo lig mirties turi savo an- jganizacijų turi uždavini kart-
gelą sargą. Tas Įsitikinimas {karčiais apsaugoti BUo nelai-
yra kilęs iš V. Jėzaus žotlžią: m in. Jie tą išdavini ir pildo. 

ctžiame. Nesistengiame, savo į jinias—kaip ranka atimama, 
parama, pastatyti savo mokyk- j T o d d ^ yigQm^ ^ ^ ^ 
las ant a u g i a u s i o mokslo j ^ „ ^ „ a n ^ ^ w v o naauuėj 
laipsnio, užtai į kitataufių nw- L j ^ ^ j genutę saia»inių Par-

lai sargai nulydi Į dangų, ar
ba i skaistyklą (čysčių). Tik 
į pragarą gerieji angelai IHMV-
di nei vieną. Nelaimingoji dū
šia ten patenka sa\"aime. 

Mes papratę esame mintyti, 

kyklas jaunimą beleizdanii rft. 
- - tjvtt - - — - - . g * ^ ^ - : , < « . / t ^ — . 

Įi.n-j-iaim- .\mu { M u y i t n « » jou-
s»«ius, įskiepijame pavojingą 
\)&v\ų sau neįsitikėjiraą bei vi
so kas savo iteapkentimą, gi 

\iemis žmogus nuo pat užgi-ijį prįe atskirų žmonių ir or- kad dūšia atsiskyrusi nuo ku- merikoniško laikraščio, apražy 
nio nebeturi pavojų, ,įei ji nė 
ra pražuvusi. Tečiaus reikia 
at«iminti, icad ji patenka j 

"Saugokitės paniekinti nor.-ij^t žmonės jų clobą retai [Ht-ivisa! nežmomą jai b nities srv-
vieną tų mažulėlių, nes sakau juuta. nes angelai vangia steb-|tį, kur yra daug ir Įvairių bui-

t olos, kuri žinoma visame pasauly
je k" UUYb ^Hraisūui tx»vou *«-
saulinėse Parodose Europoje, ^ay-
nutė saldaiuių Partolos kainuoja 
tik viena dolierj, o 6 skrpiaW#— 
už $5.00. 

klaidų, pamė^lžiojimą. į Pattola gslana gauti tik pas jas. 
Tūlas mus* ^feendradmrias; f?&«*§& i^6ffl»%.c*m** Nik^aH 

j«isruntė mums iškarpa ife Ą-

• 

iais . nors nei 310 patys ^ave 
taip nevadina, nei ]>eroitamo 
posėdyje niekas to vardo neiš
tarė. Protokole taip-gi nebu
vo paminėta, kad tapo išrink-

s î susižinoti su kita partija 
pp. A. Dargis, P. Baltutis ir 
I. Ylakis. Klausimai, kuriuos 
pereitasis posėdis buvo suta
ręs siųsti Į Finansinę Misiją, 
protokole skamba kitaip, negu 
posėdžio sutarta. Kadangi j (w>*t-8i(lėįe) Y r a 

protokolo autoriaus nebuvo! •; rfar mj>^įįU „ ^ 0 veikti. 
posėdyje 16 sansio. todėl tą Į ftv_ yhko]o I w r a p i j o j e ^ 
protokolą sutarta atidėti ap - j s t r t i j l i r v e i k i a ? 1>ot b o n n ^ r 

kyta, kad tenai kur katalikn 
ir tautininkų, beivlra stotis su
sidarė prieš lo sausio, ji iivri 
ir liktis. Bet naujų bendrų sto
čių nedaryti, nos tat butų 
priešinga sutarčiai Įvykusiai 
l"i sausio. Smulkesnius iš to iš
einančius klansimns išriša pa
ti stotis ant vietos savo ko
miteto )K>sėdyjo. 

Aušros Vartų parapvJHje 
stotis, bei 

1 
Šv. 

jums, jog jų angelai danguje 
visados regi mano dangiškojo 
Tėvo veidą" (Mat. 18, 10). 

Išganytojas kalbėjo apie vai
kelius, kad jie turi angelu 
sargų. Šv. Povylas taip pat 
.sako apie visus pelnančius iš
ganymą: "Ar-gi ne visos yra 
patarnautojos dvasios, pasiųs
tos patarnauti tiems, kurie 
pelnosi išgelbėjimo tėvynę." 
(Hebr. 1. 14). Tą pačią minli 

uklų. o panaudoja gamtinius 
atsitikimus asmens apgynimo 
tikslams. Tečiaus angelų glo- tiesą pažymi. Išganytoji du 
l*a žemės reikaluose yra apri-

ties jiegų. Ypač Rytų Bažny
čios senieji raštininkai šitą 

m tampa nuo tų pavojų ap-
bota. Jie niekuomet tos glo-Įgmta. bet už tatai turime bu-
bos nesuteikia, jei mato, kad Į ti dėkingi Dievui, kuris kiek-
ta globa p a d a u g i ^ žmogaus į vienai dūšiai duoda angelą bitininkvbės problemų, m be- j »to praagstavoti. Priagatavokite »• 

sargą. Tas dvasios sargas m - h r i k negalimu dalyku užsiim- * * ^sfeakvkitc dabar-gi. Mn, tingėjimą arba neatsargumą 
Angelų sargij globa labiau 

jap^ireiškia dvasios srytyje.Tik 
ir joje angelai nėra visagalin
ti. Jiems nevalia laožti žmo-

.svarstyti iki b\isi?vnč»am su
rinkimui. 

i 

Toliaus tapo sutarta i Ko
miteto protokolus įtraukti sep-
tvnias taisykles, kurias turi ži-

. * • 

k i snbatai, nes norėjo gauti 
})aaiškinimų iš pėtnyčios (16 
sausio) posėdžio. 

Rri.cblon Parko (Nekalto 
noti visi Kataliką Vienybė* prasidėjimo parapijoje) stoties 

' • • • : . -

veikėjai dirbantieji prie bonu 
pardavimo. Tos taisyklės yra 
šitokios: 

komitetas susideda iš aštuonių 
veikliausių asmenų, bet ir jie 
pirma norėjo žinoti kokiomis 

E L Paskola leidžiama tuom [sąlygomis eina paskola negu 

r 

tarpu penkių milijonų dolie 
riu. Reikalui esant, ir išgavus 
tam tikslui specijalinį leidi
mą Lietnvos Valdžios, ši pas
kola gali būti padidinta ligi 
dešimties milijoną dolierių. 

2. fti paskola, sulig noro ir 

lietuvi'.!, gali vadintis "Lie-
tuvos laisvės Paskola;" 

3. Ištraukimui paskolos 
Misija tnri teise Lietuvos Val
stybės \ardn: u) daryli sutar-

%S*! d**l ^T>gngfĮm?Tno ir T^įti-

^ n ų (bondsų), pasira-
'-'•bent dviem ant pačių 
i r srftkrHai darvtį VK;I. 

pradėti pardavinėti jos bonus. 
Cicere. 111. yra stotis ir jau 

pilnai veikia. Tik dar įgalioji
mų iš Ne*' Yorko neturi. 

West Pultinan, IU. dar nėra 
stoties, nes žmonėse yra dau.s: 
abejonių, kur dings )>inigai, 
jeigu Lietuva negaus Beprl-
klausomybės. Kalbant apie tai 
paaiškėjo, kad ta šalis, kuri 
iržimtų Lietuvą, turėtų taip-gi 
užmokėti jog užsitrauktas sko
las. Viena Kusija turėti] teisės 
tą naskolą wnrinažinti. bet ir 
jjj Amerika priversta atmo
kėti paskolą Amerikos pilie-
"'i^m'. nes iai' penkti metai, 

r i išsiųsti raštus | New Yor-
ką,kad gantu įgaliojimų, kvitų 

kaip Rusija neaprnpina Lie
tuvos reikalų. 

Buvo balsų pasirūpinti sto-;ir ženklelių 
čiu atidarymu Roselande ir; Buvo kalbu ir apie kvitų 
St>utb Chioago. bet tuos reika-, knygeles, kurias siuntinėja Fi
lus palikta pačių tų kolonijų'nansmė Misija. Kai-k'tirie as-
žmonėms. meniniai balsai išreiškė norą. 

Paskui kilo sHTSsnymas su- kad tos knygelė? tetų su kar-
daryti informacijų suteikimo bonu, idant vieną kartą rašant 
vietą. Sutarta, kad ta vieta-išeitų originalą^ ir dvi kopi-
butų "Draugo" redakcijoje. '•.jos. Tat palengviltų ap\*skai-
Jeigu kas norės sudaryti stotį ;tas ir patį rašymą. Bet pripa-
arba kalbėtoją pakviesti, tai.žinta, kad atsiųstosios knygu-
tegu kreipiasi į "Drangą",įtės >Ti geros, nes kiekviena 
To dienraščio redaktorius pa- kvitą yra numeruota ir nepa
žymėjo, kad redakcijoje yra lai<la. Tik kiekviena stotis tn-
tik apribotas neapmokamų ii turėti, sąrašą asmenų, ku-
kall>ėtoj\Į skaičius. Jei tų ne- riems kvirtj knygutės išduo-
išteks, tai priseis samdyti kai- tos 

jis yra taip-gi labii. kasžin ar 
ne labiau reikalingas po mir
ties. Jo globa užtikrina jai ne-
paliečiamybe. 

Kaip motinu yra reikalim-.;: 
kūdikiui iki kol jis užgema. 
taip angelas sargą* yra reika
lingas (tošiai iki kol j i pasie
kia galutinai amžinąją tėviš-[, 
kc pas Dievą. (D. b.) 

GEBA Aimis^rriHm-
KAHS. 

kalingas gyvam žmogui, bet ti 

Suvienytų Vaisi i jų Agri
kultūros Departamento Ento-
mologijos Biuras praneša, 
kad laike karės medaus išve
žimas j kitas šalis dešimts sy
kių padidėjo ir naminis varto
jimas augšeian pakilo. Didelis 
išvežimų reikalavimas tęsiasi 
nuo pat karės užbaigimo ir 
biuras mato priežastį, kad me
daus pirkliavimas i r toliaus 
užims svarbią vielą Amerikos 
bitininkylvje. 

Vietiniai medaus išpardavi
mai arti gaminimo vietų 
padidėjo daus: greičiau 

tą apie Švenčiausio Sakramen-11***^ P° T^k& ^ ******> 
, v -i-i • • x'^ xr Kufl»et turesite galvos skausmą, U) Naują \ akarineje New Yor- T T ^ . , f j ^ 
1 • 7 1 1 • 1 K^ - „ . . u ^ e t e ^ i ą vidurių, skausmą po ko miesto dalvje mokvkm. - T * - v * ^T^ - ... , ^ ^ • »i i! . - ifi^iuveiiu. žagsėjimą, arba ga^ 

r.npicsta- buk tai esąs pm-; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
klausias net visose Suvienyto- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ w 0 ^nidoje arba 
se Valstijose mokyklos bf.tąs. svo naminėje vaistinėje •$&* afra-
(Jarliė amerikiečiams ka ta f i -U^ te»a^ausH draugą—Partefah 
kams, kad turi kuomi naudingu,} kurios Jas tnojaus suvalgykite 
svarbiu bei prakilniu pasig^r- j pirm gutouit 3 «fc&mius, o ant 

""r "1M" " r " " ' « f rytojaus k viri kh giria, 
kaiingtimo saugaus tyrinėjimo* Bet, kad turėti ją reiia iš ank-

bitminkyste užlaikant t ikri8 W ) k i t e 

Tiktai "tas tai kelis a\-ilius. Tikta i - tas APTEKA PAETOSA 
žmogus, kuris padaro bitinin- 1® Second hvnest, 
kystę savo svaarbiausiu darbu, j l l n r ¥a tk H. Y. Dept. I». 4. 
tegali tikėties tikrų pasekniių.! ! l 1 ^ 

=s= 
1 • . . • « . n . i « 

P»ata» li«įc Teatefas Mato 
;>» 

! 

*%m Tkmos <*ENuus, 
Drama IT dalvse. 10 asmenų lošia. 

KAIMĄ 30 CEHTtf. 
L" 

1>ėtojus, kurie reikalauja už-: Buvo sumanymas, kad kiek-
inokesčio. Chicaginės koloni- vienas bonų jiardavmėtojas 
jos pačios pusirupi^a sau kai- k«s di^n. arba ners du kart i 
1>ėtojų. Visi. kurie galėtų savaitę atneštų fidioinkiri su-
prakalbomis prisidėti pribrinktuosius ])inig^. (5arntino 
praplatinimo Lietnvos l>ais -sutarimo apir» tai ^ i ryko . 
vės Bonų. kviečiami pranešti BH sutarta, kad iždininkų j negu didesnėse pirklybos 
'*Drangni" savo adresus. kaucijos kol kas butų pas sto-[vietose. br>{ fa> galima patai-

Tapo paduotas ir priimtas čių komitetų pirmininku-. j>\ti. toliau platinant me 
sumanymas, kad visos stotys. Kada Finansinė Misija atsiųs daus gaminimą. 
kurios dar nėra snorganiza- žadėtąsias taisykle? apie tą Kofnerrįjįnių nifjninkų pa-
Misios savo komitetų, suorga- kaucijų iš<lavįmą, tada fosjlinkimas rinkti šios šalies bi-
nizuotų juos n e vėliau kaip taisyklės reikt- IspildyM." ft«"yta m m d m g a s i ^ v p ė a m t 
nedėlioję IS sausio. Ne vairai; Posėdis už>il)aigė trepentos išd»bys^S. M p r i | ^ ^ 
kaip'^ifdo.jf 21 .an.io.įo tu.iprie? ^ i^niielik? Mkm^e. bJvįE^| Vvi^s feft. o 

"KANTRI AUSKA' 
G veiksmu. 0 j^aveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka

reivių, pasiuntinių, tarnų. 
KAINA 35 CK&TA1 

"DESEOAKO m c a r 
3 veiksmu drama. 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 Omų. 

Draugas Publishing Co., 
1809 We*t4*th Street Oucafo, 
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* PBILABSLPRIA, PA. pažadėjo atvežti po keletą vea-
mų žvirio; kurie reri miško, tie 
žadėjo pristatyti hallriyir len
tų. Jei viskas taip gražiai eisis, 

Sausio 4 <L buvo nietiuis sų-
jELriukiinas L. Raud. Kryžiaus 
lėmėjų skyr Poeėdj atidarė [tai kaip matai ir pasistatysim 
gerb. klebonas, kun. J . J. Kau-j svetainę, 
lakis, su malda. Paskui per- j Taip bus ir su bažnyčia. Uki-
skaitytas praeito susirinkimo įmukai daugiausia gali paau-
protokolas ir priimtas su pa-j kati. nes daugiausia turi ir 
taisymu. 'gali pristatyti statymui me-

Prakalby komisija išdavė Įdžiagos. 
•raportįi. Pranešė, kad iš kvie- Paskui liko išrinkta draugi-
stų kalbėtojų jokio atsakymo jos valdyba, kurion pateko: 
negavo. Dalykas -atidėtas ant (pirm.—A. Rakauskas, vice* 

i toliaus. Po to sekė raportas I pirm.—F. Geudrolis, prot. rast. 
knygų peržiūrėtojų. Iš to ra- —J. Lisauskas,* fin. rast.—F. 

Savus, ižd.—L. Gudas, maršal
ka—F. Ivuncaitis, iždo globė
jais—P. Tumašauskas ir P 
Bagdonas. 

OJUMįt 
=-SBHBBSS=: 

Toliau tartasi apie vykiniaių 
Lietuvos paskolos. Pardavinė-

Sausio 7 d. L. Vyčių 79 kp. ,ti bonus apsiėmė net 12 narių, 
buvo mėnesinis susirinkimas t Jie vaikščios pu namus ir par-
hažnytinėj svetainėj. Susiriu-įdavinės. . 
1fc> daug narių. Iš svarbesnių 
kuopos nutarimų galima pami
nėti sekantieji. Kadangi Det
roite negalima gauti svetainės 
rengiamiems vakarams, tai vy
čiai sutarė, kad turintieji pini
gų nelaikytų jų bankose, bet 

« , JĮ . . . 

r 

porto pasirodė, kad knygos yra 
tvarkiai vedamos. Nuo susitvė-
rimo L. Raud. Kryžiaus rėmė
jų skyrio per dfsimtj mėnesių 
pinigais surinkta $1,400.00. 
Paskui sekė kolektorių rapor
tas. P. p. K. Brizą ir J . Bir
žietis pranešė, kad pinigų su
rinko $fcl.00, taip-gi daug dra-
bągtų ir vaJgowųjų daiktų. 

P. Variralevičienė su A. KH-
šaite surinko $50.00. 

£. Katilaitė su P. Misiūnai
te surinko $21.60. 

P. Kiusas su P. Raėkiene su
rinko $11.00. 

P. Paulauskienė su P. Sau-
dargiene $50.20. t 

M. Aiitaitė su O. Jagaute 
surinko $4.25. j 

Gerb. kunigai: J . J . Kaula-
kis, P. C-ėsna aukavo gerų dra
bužių. K. Vaianeiunas aukavo 
valgomųjų daiktų už $2C>.00. Be 
tiį geraširdžių yra ir daugiau, 
katrie nesigailėjo stambios au
kos. Visiems kolektoriams ir 
aukotojams L. R. K. rėm. sky
rius ištaria širdingų ačių. 
Nutarta ir toliau* darbuol** 
L. §Ktd. Kyyžįai, kiek tik jie-

Po to buvo reakama valdyba 
Mėse metams. Valdyba liko ta 
fsgi, išskiriant iždininką, Atsi
šakos p-lei Valaitei, liko il-
rinktas kun. P^Oėsna. Posėdis 
užaarytas vėi su malda. 

Vardan nuvargintos Lietu
vos, vardan tų mūsų brofių ir 
seselių, kurie šaukiasi mūsų 
pagelbos, pirmiausia tanu šir
dingiausia ačių gerb. klebonui, 
kun. J . J . Kanlakiui, kun. P. 
Oėsnai.kun. J . Yalanriumri, K. 
Brizai, kurie daugiausia pasi
darbavo L. Raud. Kryžiaus 
isin'iai. Taip-gi aeiu visiems 
k.'»l(ktoriams už jų pasišventi
mų taip prakilniam darbui ir 
visiems aukotojams. 

L. R«UKL Kryiiaus IWB. 
skyno pinnairtBė. 

Klausimų komisija, A. Alek-
sis, pranešė, kad daug jau dė
žutėj yra klausimų politikos 
reikalu. Į klausimus atsakys J . 
E. Karosas ir kun. F. Kemėšis 
seredoj, sausio 14 d. ir 28 d. 

P. Tvarkuna, einantį iš Hain-
skohntų parapijai, o parapija jtramek ant ^vležinkelio ir 
greitu laiku statys mokykla ir j Westminster užpuolė du juo-
svetainę. Sitų š u t o m ų mųs i < l u k u i r a t ė l f l ė ] 5 0 d o L 
klebonas, kmi. F. Kemėšis, už- '• 

KlIAUtJį 
REIKALINGI LMBERIAI. 
Yardų Boilieriai 
Boilierių Plovejiai 
Anglių Nešejiai 

Geros pastovios vietas 
9 vai. į diena 

« 

mnssmmsssc 
Po valgiui aeužir-iršk, kad geriau 

•!*• f&taUB tavo skilviui yra BATO- I 
NIC. Prašalina Tiaus nesmagumus 
•UTtrtldJumo. o u a reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama. 
PttL Tfcna antlakorioa 

Atsišaukite Roscoe Str. ir 
Oaliforaia Ave. 

gyrė. Dar paaiškino, kad para-\ 
}rfja yra labai gerame stovyj i 
ir pinigus laikytį čia yra <]aug į 
saugiau negu kokioj baiikoj. į 

L. V. 

22ra ir Fisk Gatvių 

SIOUK CITY. I0WA. 

T f ąip-g> išrinkta iš dviejų as
menų komisija, būtent 
miero Daunoros ir Julio Vasi
liausko lietuviams pardavinėti 
ukes. 

Tat ateinanti pavasari lietu
viai, norintieji pirkti ukes, be 
jokios baimės, galite kreipties \ 
virš minėtų, komisiją, kuri su
teiks teisingų žinių ir patar
naus be jokio atlyginimo. Čia 
nė skriaudos, nė soktvbės ne-
bus, nes komisija yra draugi
jos priežiūroje, o draugijos 
tikslas yra apsaugoti lietuvius, 
norinčius pirkti ukes nuo pri
gavimo ir išnaudojimo per įvai
rius agentus, siūlančius ukes, 
kurie moka gražiai kalbėti ir 
įtikinti pirkėjų nusipirkti neti
kusių ukę. 

Nuristieji pbtesjių žinių, 
kreipkitės žemiau paduotu ad
resu: 

Kas. Daunoras, 
7, 

Cnster, Midi. 

"Draugo" 8 num,, sausio 10 
Kitu žvilgsniu parapijai bus į d., tilpusioje iš 8ioux City, lo-
didelis palengvinimas, nes ne-|wa> korespondencijoj, surašė 
reikės skolinti iš bankų ir mo
kėti didelius nuošimčius. Tai-sri 

25th i r Quarry Gatvių 
Commonwealth Edison 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
lOi W. Monroe, Cor. Clark 

Koom 1207, TeL Central 230 
CHICAGO, nXlKOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Tards 22M 

Co. 

artistų, liko praleista p-lė X. 
King. J i yra svetimtautė, bet, 

j gražiai išmokusi lietuvių kal-
vvei&i, duodami pavv*di ki- ,., . «• . . 

9 v • l i >ių, losią teatrus n-vra pasižv 
trems lietaviattBš pažadėjo tuoj į j ^ j U 8 }\otjlyių t« r{«. 
paskolinti 5,000 dol. J. R. 

GtTSnEK, 

Ife^io 4 d., I f i ^ m., Visų 
Š\em^ parapijos svetainėje 
įvyko metinis susiriidumas dT-
jos Šv. Vineento a l^iulo. Val
dyba paliko beveik ta pati, £ 
y.i pirm.—V. Klivickis, >jice-
pinu.—*J. Smitiagts, rast.—(A-, 
binskas, ižd.—K. Klimąvičia. 

8ita draugija yra seniausia 
ir tvirčiausia. Ižde turi virš 3 
tuksiančių dol. Fžbaikb našlai
čių šelpimo skyrių ir gerai 
aprūpina savo narius. Patar
tina visiems rašyties ton drau
gijom 

Apart to viso draugija Jiepa-
Miršta nė tėvynės reikalų. Pra
eitam susirinkime nutarta iš iž
do paaukauti $25.00 Ii. Raud. 
Kryžiui. Nariai dar sumetė 
$51.00. Auka pasiųsta L. Raud, 
Kryžiaus rėm. eentran. 

Žemiau telpa surašąs narių-

1 1 i m ą TOS I SEIMO PROTOKOLAS. 
(į«L) 

Bet ne viskas taip pesimistiškai atrodo. Daug ko gero ši 
orgaiuzaeija yra jau nuveikus, dar jaunutė būdama. Šie keli 
yra jos paminėtini darbai: , 

Jos sutvėrimas parodė, kad jau neužtenka žmonėms vien j 
draugijas, draugijėles susispiesti, bet jau reikia tas draugijas, 
kurių daugybė priviso, arčiaus surišti ir turėti centrų, kuris 
galėtų vienodinti jų visų veikimų. 

Taippat katalikai parodė, kad jie patys gali. Iie kitų pažiu-
W *-*-^*-»* i»».B.^!v.j.«.JU pu^ni i t t i i^ai ti ncMcliO ln't i UKUOilIl, u a r 
pasekmingiao už kitus savo tautai, kartu ir Bažnyčiai, ištikimai 
tarnauti. Dabar jie nejaučia jokių trukdymų, gali liuosai dir
bti pilnai sekdami savo sųžifiės diktavimų ir išminties nurody
mų. ';'• 

»Su kitu uažiuru žmonėmut sH<j\venint« ir l^n^rs valtim., i 
tautos reikaluose paliko—tikiu kad ir ateityje paliks—mūsų 
partijos augščiauskki ištaigai, Tarybai, kurioje yra susispietu
sios paraktos išmintys. 

Štai nuveikti a j čiuopianti darbai: 
R^enyje, 1918 HU, pavarė smarkesnę agMitcija del Kata-

likų Spaudos iSęvaiiės. 
- |steifė visuomeitišktte kursas, kuriut*st» gr*rk kun. F. Ke

mėšis, per žiema 1918—1919m. lašino buri veikėjų iš jvairių ko
lonijų sodjaJio mokslo ir politiškos-ekonomi.įos srytyje. Tie 
kursai išauklėjo bureų' darbininkų vadų katalikų tarpe. 

1918 m. rekomendavo Tautos Fondui ženklą panašų i Ame 
rikos Laisvės gaskolos žonkilis, su žirgvaikiu vidttryje raudono 

ISMkalmga mergina ar moteris, gra 
Ii tuivt ir viena kuJiki prieabelno j, 
namų darbo s;era mokestis, mažoj j 
šeimynoj plaut drabužiu nereikia i 
Kreipkitės 
lioUi S. HaL-Mvti Sir. Ciiiiafio. 

Vienais Laiptais 

Tel. Drover 7048 j 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETI VIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.J 
Nedėliomts pagal sutarimą 

1712 SO. ASULAKU AVEME] 
arti 47-tos tiatvės 

nMwmiuiiiwHMHiMinHMaiimaHwm 

Uždirbk 
*350d$50 

i savaite 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reišaiau-

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

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maži
nu. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasoicka, Perdėttnte 

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

IflIlIHIlIlIlIUlIlHIIIIIIIlllllllllllilUIIIUilI 

-

S. D. LACHAWIQ 
Lietuvys Graboriua v i u r r , . Jju. !a;do-

uviae ko pigiausia. Keikale inoloi.u at-
-uiaakti, o i.-iano darbu busite uik-unėd nti. 

2314 W. 23 PL Cbicago, DL 
TeL SiMk 

— ^ u 
Keikaliiijjos moterys suvirs 10 

metų amžiaus del lengvaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbo 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro ant 
piet. ,.* 

Continental Can Co.. Inc. 

5411 W. 65th Street 

i Dr. P. P. ZALLYS 

i ^?j??aay»3;>;>aa*3>j>3*a ;»;*;*;*.>£ 
P^tanan 85S* 

* 
Lietims Uentistas i 

IMS7 80. mmtmm. ATOM * 
I t i n l u i . IU. « 

VA1AKB(M: » iki • vakare. f 
7š<t>*€€*Xl€l* *4€<.CC«)C1CM» 

Paimkite Šiaurini ar Pietinj va
žiuojanti karą iki 63-čiai gatvei 
(63rd & Austin) karą iki Central 
avenue; paeikite du blokus i pietus. 

DR. J.SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 4* Coort 
Res. 13M W. 4* Avenue 

Telefonas Cicero 365« 
Ofiso Cicero 49 

KAIRAM^ LBETl VISKAI 

PRANEŠIMAS. 
Dr.M.T.STRK0LTS 

'lydytoja* ir Cbtrarca* 
Perk«l« savo gyvanimo vtat% J 

B n c b U n Park. 
M U W. tira atraat., 

TeL McKinley 161 
Ofiaaa: iW> W. 47tk 8 U 

(4? fa- Woad caa.) 
Valau.-os: 19 ryto Iki ! po ptata (:M iki 
8:16 vakaro Naaattomia I iki U 

Tel. Boulevard 1(4 

l 
I 

Dr. M. Stupmcki 

Dr. CM. GlkSER REIKALINGOS MERGINOS. 
Mekinties tiž Nursč-s. Kam 

dirbti keno kukniose už $13.(K) 
j savaite, kadangi galima užsi- j 
dirbti nuo $30 iki $40 i savaitę 
biKiania Aurse, po kebų savai-; {OFISO VALANDOS: NUO » mc 
<viu mokinimosi. Me* pristatoui! J lk i ie- E,»0 " , i k iJ .*• *** o a o M 
i tiarbi* išmokusias. 

f ^ t * Senai jau laikraJ«<"ino!«e notii- J aukautoja : 
mato žinuoių iš ilichigano lie-i Dr-ja 6v. 
tnviy ūkininkų kolonijos. Tat j $25.00. 

Vincento a Paulo 

approsaij rras šj-tą paorėzte 
Sausio 4 d., š. m., šv. Antaao 

ėdaugija laikė metinj snairinki-
mą, kuriame pirmininkauto p. 
Pr. Grendruotis. Išduota meti
lus raportas iš draugijas sto-
^ » . Pasirodė, kad draugijos iz-
'\jjįį snsinojo nemaža pinigo, ne» 
įpSBaeitais metais visus dnragi-
| w naritL* Dievas bnvo apdo-
iRBnojęF jp^a ^v^ar ta ; nei vie-
IHS niarys a^ i rgo . tat ir išmo-
jžiutį nebuvo. Jejgn ir toiiau 
iJfevas duos s m k a t * artojams, 
to drangija &v. Antano \ma 

į Apart kitų nutarime, jutar-
i*i pttrapijiBJ snstrin-

!J. įvonaratas $3.W). 
Po 1 dol.: 2L Povilonis A. 

S«pnis, B. Skutama, J. Mah-
P. 
U. 
.k 
J , 
J . 

nauskis, A*. 8to4gi«s!ris. 
aTasinnna. h. Vaieiniis. 
Skardis, M. Zurba. 
Montrimas. P. Rimkų?, 
•Janiliouis, F. Bk&kus. 
Šemola. B. Rndavieia, A. Ka
daitis, A. Milleris, P. Ausiejus, 
G. Vicas, P. Barjsius, F. Gri-
eius. P>. Montrimas, K. Dagis, 
A. Leonas, K. VuHniis, J. Km-
minis. A. .Stasiūnas, P. Pirvi-
neckis. P. Krūminis, A. Jasi-
kviiaa, J.* Genis, F. StraUom-
skis, F . Stankevičių, V. Kievic-
•kis, •fi. ttitmavn m, J. ivaj5rt>-

dugno, kuri Tautos Fondas priėmė ir davė savo aukotojams už 
stambesnes aukas. 

Per šios organizacijos agitaeijį vienojo Cliicagoje ir apy-
limkėje surinkta aukų Tautos Fondo Kalėdiniu Foadan praeita 
žiema virš $50.000. daugians negu visoms Snv. Valstijoms bu
vo paskirta-

Praeitą pavasarį i»er šios organizacijos |Mialcatiiuina prie 
uolaus darl», surinkta tubtantimis parašų no./p&tieija dėlei 
Jjietuvos neprigalniybėš. 

Sulaikė daugybe draugijų nuo dalyvavimo ne taiku rengia
mame liberalų stdme birželio mėnesyj. 1919 m. 

Xetik ka paskatino kolonijose sutverti liiet. Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų skyrius, bot rugpjūčio 22 d.. 1919 m.. Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje sutvėrė L. Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjų skyrin CĮaeagos ajjskriti-

Surengė raaršnita šioje apylinkėje atlv. 15. Ma^tauskui ir 
K. Česnnliui pMbkalboms. 

Katalikii Vienyto'- pasiauto laišką Chicagos pašto virši
ninkui, p. Carlile, kad atidarytų kelius laiškams Į Lietn\*a. Ohi-
cagos pašto viraiainkas atsakė, kad Katalikų Vienybės laiškas 
tapo pa*iųstas AVasbiiyrtonan ir iš ten paskui u auta iinia, kad 
laidams te4ias LJetuvon atdaras. Tai didis šios organizacijos 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedsie Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Del foundres, darbas pasto
vus. Atsišaukite 

Link Beit Co. 
39-ta ir Stewart Ave. 

Praktikuoja 8* !»»••»! 
Ofisas S148 So. Morgan SU 

Kertė SSro St., Chicaco, flL ] 
SPKIIJALISTAS 

Moterižkn, VyriSkv. taipgi enro 

3109 So. Morgan Street 
I CHICAGO, nxorois 
j TdefMkM Vardą MM 
| Vai&adoa: — 8 Iki 11 Iš ryto; 
j s po pietv iki s rak. He^ho-
i mia nuo 5 iki S vai. vakarą. 
» " m 

• I M I P i I I I ••••iaaa^aaa«aaaaaaaiaaaaą»aaą»aaataaa^W»WPaaa^^ 

Dr. L L MAKAKAS 
i lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

i toaaa—a>i l*M* $». Michicaa Are. 
Trlrlaaaa Pnllman J4t ir 
r*±i.m m-t- AM.t* g y , U 

iki 8 valandai vaicarc 
Nedėliomis nuo 3 iki 2 po piet, 

Teiefooas Tards 687 

Tik Krt\< rg» vakakr HIIO 

« *f 

r> imi 

— » 

s -̂-

Telefonais Pullman f• 

Adynoa 8:M ik! S iftryto — 1 lkl 
2 po pietį) — <:38 iki 3:30 rakaraį 
Nddėllomts nuo 10 lki 11 Išryto 

^ • • • • • • • » » » » » » I I I I | 

DR. W. A. MAJ0R 
GTDYKMaS IB 

CHIRURGAS 
l iT l t M*° fc^~» Ave. 

PAIEŠKO ir~ 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottftvaie, Penna. 

•ieoraia ligomis priima ao» 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 ral. po pietų 
Nuo < iki 8 Tai. vakare. 

S 

i a d pasitarti apif sta^įki*, Ą. Jaitius, 4. peaaviėia, f. 
J . 5»f»fokaN % 

F- Skrebutcaafc, K 

&į rudeni Kat VwnylW< surengė prakalbu maršrutą kun. J . 
Laukaičiui. 

Katalikų Vienybes .posėdyje gruodžio 2 d.. 191-9 ra. išrinko 
konusiją dvylikos narių iniuiant atstovus iš visu šios apylinkės 
kofotūjo. del p&seknūngesnio \-eikinio ]/ictuvf»s Vgitetybės Pa
skolos Amerikoje reikale. 

Ihiugelj protestu yra išnešusi prieš netemtua kai-kuriu as-
\wnų tlarbus ]»vsergstant katalikų visuonieno. Tat, tun;jo mo
rališkai nemenką vertę. 

Jau turime Kataliku ^'ienybės skyrius šešiose kolonijose: 
T-nuis skyrius. 1)M>VI> Apveizdos parapijoje, susitvėrė spa

lio - t d., 1918IM. Vaidyba: kun. \jz. Albnviėins—dvasiškas va
dovas. A. Stulgii'skas—pimiiniakas, M, Zizas. nutarimų rašti
ninkas, J. Rusteika—iždininką*-

Diaugyos prie jo priklausauėios: jniokėjo Centrui 
1. L U. K. riln. Blaivininku41 kp.. birž. 11 d., 191« « . . . -$1.0() 
i. A. L. K. K. Moi. JSsjjuugDs.i kp.. nirz. i i d.. i:'f18 rn ».iK> 

Altoriaė draugija, l>irželi» 1 d.. 1!H8 m 1̂ 00 
4 Marijos Dukterų dr-ja, l>irželio 11 d., 1!MS m 1.0U 
I. L. Vyčių 4 kuopa, birželio U d.. 1918 m UJO 
C. L, D.' S. 25 kuopa, bir/>Ko 11 d.. 1918 m. 1.00 
7. Aiaa*#i tė* MaWos dr-ja, lapkrn-io U d,, l!H» m,. ..'X) 

'Ui 

i'tit-škai! savo draugės L'rSulcs 
Stakaitės Kauno redybos Raseinių Ap 
skriCio. S metus atgal gy^'eno Kast 
<!arabridg«>. Masss. Ka.«s žino apie ja 
arba ji pati lai atsišaukia ant šio 
antrašo: . . 

Fctrondč Ambrozaičiatr. 
164T, Wnban*» Avo. Chn-ago. III. 

Taieškau Jono Vadeiko paeinančio 
IS Kauno Gubern. Rasctnit; pav. 
Krežiu parap. Kupemj sodos. Apie 
S kaip gyvena ant Town of Lake. 
Tūrių labai jfvarbii reikalą, jis pats 
arba kas apie ji žinote praneškite 
Šiuo adresu: 

PranHJkus Biolskis. 
45X7 S. Wootl Str. CMcago. TO. 

i'aįcifeau Jono Veličkos >š Kauno 
Guber. Vieliuonos miesto pirmiau gy
veno Uncolri ir .V^tano J'ittpaasko ir 
t? Vieliuonos n..oste!io. jo adresas 
buvo Box SS J'lanUUon, Tariffvillc, 
CoBn. 

Ona Roukfte 
(4uccvičimč) 

42* Islurd Ave. RockfOftl. III. 

I'lll-^KOJIMAS IU LIETTVOS. 
Piiiejkkotiic Antano ir Jurgio Bal-

irkų gvvcnaačtŲ Amcriko. Sesuo 
Agota brolis Juozas ir motina Ba-
lickiejje esame sveiki ir meldžiame 
JHSB paradyti laiškeli kaip Jums se
kasi. RaSykito ant šio adreso: 

J»H»««> Balirkao, 
K>bartŲ Mk*ta.« smnoirtu Kaima> 
Sovalkn Rcdyba 

MTHUAMA. 

PARSIDUODA 

AkilĮ. 
DR.CARTER 

\nsŲ ir TUIIMIM SpcAiali-.tas. 
įįime įAGtys 

Influenza tnwta-
chiniais takais pa-
sitkia ansis, pa
kenkia girslei ir 
dažnai apkurtina. 
Ar jus negirdite? 
Ar jums teka iii 
ausq? 

gN{Į Ar jūsų .-.-:«;-' i5-
džitivusfos ir !n-

! V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

{ Veda 

I 

Bilas Visuose 
Ofisas DidmicstyJ: 

TV. \VASHI\GTOX STREET 
Kambaris t M 

Tcl. Central 5478 
Gyvenimas. 812 W. S3rd St. 

Tcl. YarA* 4«S1 
pa.-. 

^ ^ • v > ^ ^ ^ ^ ^ . ^ i ^ ^ ^ » ^ i ^ ^ ^ ^ \ « ^ ^ % ^ % ^ . ^ ^ ^ ^ v . 

Ar jums niežu u licsuja ausis T 
Ar jums skaudu užpakalyj auai? 
Ar jums girdisi ūžiantis balsas? 
Ar jums spengia ausyse? 
Ar jus girdite perkančius balsus? 
Ar jums kartais skauda ausyse? 
Ar kartais šnypščia ausyse? 
Ar jus tolydžio girdite balsus 

ausyse? 
Ar jums skauda ausis pučiant 

per nosį? 
A-r įii£ kartais girdite gcršaas, 

o kartais ne? 
Ar BJimas galvoje nednoda jums 

miego? 
Ar jums pučiant per nosį br;uska 

ausjac ? 
Blogos migdalinės gikVs (tonsUal) 

papenkia ausims ir apkurtina. Jei 
šitos gilvs buvo skaudamos ar yra 
skaudamos, pasiteirank pas Dr. 
Carter apie tai, 

DR. F. O. CARTER 
Aktą. A«SŲ, Nosies b- Gerklės 

120 8. State St., Chicago. 
Besisukamu Jaiesu iškaba per 

23 metas prie State gatvea. 
Valandos 9 iki 6. Nedėldieniais 10 
iki 12. Atdara Subatomis po pietų. 

• S 

A 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

n SO. LA 8ALLE STREET 
Gyrenimo Tel. Hnmboldt 97 

vakarais t » l l W. I2-nd Straat 
TeL RockrreU «S»» 

CHICAGO. I1>I>. 

•SA 

P A K S I P t o n v Bl« bB>i IR 
UROCEK.Vi: 

K priežasties kad savininkai trum
pu laika turi išvažiuoti i LJctuv^. 
Biznis yra. cash ir geroj vietoj, ap-

• m > -sj.1. 

t UI O 

geros progos atsišaukite 
I73« X. Ho>nc a\c, (lii<ago III. 
Ark* Tflrtn—ame BuatttoMt 2315 

raTi-iiutKla įsro>eni«* gci"Oi lietuviij j 
apgyvenicjc nMnjc b^nij! lahni sre-
r;i! eina. Pardavimo ytiežaMis savi 
nmkas išvažiuoja i kita niicsbi, ic; 

DR, S, NAIKELIS 
I/1ETCVLS 

OrDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofj8»M Ir <;vvt?intrort v**-** 
3232 So. Hahted Str. 

%'aliiaiios: nuo 9 ihi ! i ryte: nuo S i 
4 po jwo*v Tino 7r2fi iki >:"0 vakare 

TritfoBiut Yurd* 2S*4 
(•Ti^is: 4 7 1 2 S o . A s l t l a m l A v e 
Va;. 4 : y ii,; T -.. mv . 

Telrfoaa* Droirf T6i2 
$mm^^mmi II II II — — — — 

DR. S, BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 Wc?t 22wcl St. 

Kampas S. Leavitt St, 
Telefonas Canal S222. 
Valandos 1—į ir 7 iki 9 vakar*. 
Rcsidettstja: 

3114 W. 42wl St. 
Telefonas McKinicy 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

m pirkti ; Atsišaukite ftuo aiHraŠu: 
A. O^ttav. 

PULKITE 
LBTUV06 PASKOLOS 

Koiil. »:« So. Ask4aad BU. Oliiengo. 
'feieiona.- HaymarKet 3ū44 

DR. A. A. ROTH, 
Biwa> gydytojas U- > hirargas 

S|>e<-Ualtei*s M«tenškŲ. VyMikg 
Vaikų ir M-n cjunas^ų Vį%į 

of^as: :^,-,4 S.L Hal»ted St- CUra^v 
Telefonas Dro>cr t«f 

1 

.4 

i i 

file:///-eikinio
file:///VASHI/GTOX
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, TEISĖJAS PRIEŠ DEPOR 

TAVIMA RAUDONŲJŲ. 
Antradienis, sausis 20 d., 

r-
t 

i! 
•K 

Iš GHICAGOS LIETIMU T 

KOLONUP 

šv. Fab. ir Sebastionas. kank. 
Trečiadienis, sausis 21 d.. 

Šv. Agnietė, kank. 

Ana diena vienoj protestantų 
hažnyčioj Evanstone Illinois 

IŠ NORTH SIDE. 

"Draugo" Bendrovės šėri-
ninku susirinkimas bus šian-

raudonuosius. 
Sakė, tuos radikalus reikia 

palikti ėia, juos apšviesti, pa-
die, t. y. ularninke, Sausio 2»haryti šalies piliečiais ir viskas 
d., 1920 m., 7 vai. vakare, /pr ibaigtu l>e noivikalingotru-
Šv. Kryžiaus parap. svetainė- ^nio. 
je, W. 46th ir So. VVood gat- Tt'is*'iui k{ilb<) Paraukė vie-
W, Chkago, ffl. n a s klausytoju. .Jis pasakė. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sausio 20 <fc, 7:30 vai. va-

augšėiausiojo teismo teisėjas!kare, Sv. Mykolo Ark. parapi-
C'arter kalbėdamas pareiškė. j ° s svet. j šį susirinkimą kvie-

Valstiju vyriausybė!«» v ^ a s nares atsilankyti. 
negerai daranti deportuodama taip-gi ir norinčias prisirašyti. 

Tegul neiiekta mūsų kolonijo
je nė vienos lietuvaitės, katra 
neprigulėtų prie šios taip pra
kilnios draugijos. 

Raštininkė. 

"Draugo" Valdyba. 

LIGONIŲ SLAUGOTOJOS 
STOJA KOVON PRIEŠ 

> INFLUENZĄ. 

Susirgimai, anot pranešimų, 
mažėja. . 

Ka< as . Kaitina 
už deportavimą 

sai 

v\TiaU>vbę 
raudonųjų. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

fra 100.90 
peržiūrėjimo 

komisija : 
A. Abra iu i tė , M. Zizas, 
J. šmukt ta . iždininkas, 
A. Bisb*,-fin. rast. 

Tikrųjų n a r i į jx>v 191J) m. 
Įsirašė 22. Senj 60 nariai užsi
mokėjo duokleaJTat tikrųjų na
rių kuopa turi 88. 

Garbės najrif 4 kp., turi 60. 
Pilnai užsimokėjusiu yra 29. 
Daugelis kitų ^ u baigia mokė
ti. Su garbės našių mokestimis 
yra pasilikę tik kokie 4 nariai. 
Manoma, kad tie nariai susyk 
užsimokės. 

A, Bislis, j in. rast 

jaus J a u k t i susirinkimą ir 
pradėti veikti tą, kas yra nu
tar ta . . 

Kaip kitose lietuvių kaloni- ! 
jose alumnai gali pasižymėti į B 
savo veikimais, ta ip gali ir Šioj 
kolonijoj. . 

Korespondentas. 

Iš WEST SIDE. 

Extra susirinkimas. 
— . 

tasai piit raudonas." 

SUIMTA DAUGIAU 200 IN-
TARIAMŲ. 

Kovon prieš influenzą ]>a-
kviesla keli šimtai ligoniu 
slaugotojų iš "Ckicago Trai-
ning Sebool". Slaugotojos pa
skirstytos po visas miesto da
lis. Jos lankys sergančius ir 
neš jiems reikalingą pagelba. 

Mažėja mieste piktadarybės. 
Policijos viršininkas Garri-

ty išreiškia pasitenkinimą, kad 
mieste piktadarybės mažėja. 

Praeitą šeštadieni vaka
re, per naktį ir pagaliaus ant 
rytojaus medžioklė pavyko po
licijai. Suimta daugiau kaip 
200 intariamų jaunuolių. 

•Iš suimtų daugelis pasirod* Sveikumo konsisijonieriau? 
ofisan pranešama apie naujusj t n r j policijinius rekordus. Tie 
susirgimus. Pasirodo, jog se-.taojaus pasiųsti indentifikavi 
sirgimų skaitlius kiek mažėja. Į)ll0 l ) j u r a n . 
Susirgusieji taippat lengvai 
persenra. Mažai 'žmonių mirš
ta . 

Bet tas nereiškia, kad epi
demija mažintusi. 

Imamasi įvairiausių prie
monių su tikslu sustabdyti 

Kai-kurie pavesti krimina
liam teismui. 

Ahimnų šv . Jurgio mokyklos 
įvyks susirinkimas sausio 20 
d., 1920 m., mokyklos kambary
je, 7:30 vai. vakare. 

Nariai malonėkite pribūti. 
Nepasirodykite, kad esate ne-
prigulmiugi, bet paimkite pa
vyzdi iš kitų parapijų alumnų. 
Visi darbuojasi, l>et mūsų 
alunmai snaudžia. Tat atbus-
kite. pradėkite veikti ir savo 
darbštumu -pasirodykite ką ga
lite nuveikti. 

Kuopos gyvavimas prigulės 
nuo to. kiek atsilankvsite i šį 
susirinkimą. 

N. N. 

SUSIRGO VISA ŠEIMYNA. 

I š DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Po num. 4733 So. I^oomi? 
gal. susirgo influenzą Michael 

plaučių liga, katra draugauja I K nuza, jo moteris ir visi pen-
;ni.sfn7*;. flg vaikai. Vyriausias vaikas 

Slaugotojų susirinkime Wood yra « m e t ų, gj jauniausias 6 
teatro pareikalauta, kad gat-

-vekariai butų dangiaus apšil
domi. Apie tai tuojaus pra
nešta gntvekariu kompanija". 

Kam būtinai roi kai ingos 
slaugotojos, reikia kreipties į 
dėmiau nurodytas vietas, kur 
jo<5 turi savo laikinus ofisus. 
Tos vietos yra: 

Šiaurvakariniam distrikte — 
1360 Asbland ave. 

Stockyardų — 47 ir Hals-
ted gat. 

Ashland — 10 So. Asbland 
ave. 

Raein e — Racine ir 12 gat. 
Wabash — 4746 Wabash av. 
Sedgwick — Sedgvriek ir 

Scbiller gat. 
Pietinė dalis — 2950 Calu-

met ave. 
Grand Crossing — 1002 E. 

75 gat. 
Sveikumo komisijonierius 

paskelbė, jog slaugotojų reikia 

mėnesiu 
Tėvai ir vaikai paimti pa

vieto ligoninėn. 

Labd. Sąj. 4 kp. finansų rašti
ninko atskaita. 

PASKELBTA KVARANTA-
NA. 

Po peržiūrėjimo knygų pasi
rodė sekančios ineigos: 
Per 1919 metus GariW>s 

i iu t ic i i ." i i i in inrju if5«t»».<«» 

Rožam-avos moterų ir 
panų dr-ja .J , . 

i.šv. Pranciškaus ir Šv. 
Į 

Petro ir Povylo drau
gijos 

Kapiniu dienos aukos. . 

18.00 

4*52 

15.00 
105.75 
30.90 

Illinois valstijos sveikumo j Aukos po namus . . 
departamentas paskelbė, jog Į Mėnesinės mokes tys . . . 
siaučiant epidemijai visos vai- Aukos del naš la ič ių . . . . 
stijos viešosios įstaigos \ū-\\m surengtų vakarų 
daromos lankytojams. pelnas 18415 

stovykloje G r a n t A u kos surinktos gatvė-

Mokykla. 
•. 'į.— 

Aušros Varių parapijinę 
mokyklą lanko 385 vaikai. J ie 
visi turi kogeriausią progą rao-. 
kyties. šešios šv . Kazimiero 
seserys juos mokina Apart 
abelno programinio mokslo, la
bai daug vaifeggbei mergaičių 
mokinasi muzikas ir dramati-
kos. Vaikams yra puiki proga 
mokyt ies muzikos šitoje mo
kykloje, nes apar t seserų, ku
rios mokina, pro f. A. Pocius 
šitam tikslui daug laiko pa
švenčia. Visifins yra žinomi 
prof. A. Poeiaus muzikaliai 
gabumai. Todėl nestebėtina, 
kad A. V. M. aagštai stovi mu
zikos srytyje. Dramatikos mo
kina cahi bei talentinga Sesuo, 
tad-gi čmnai taippat vaikams 
puikiai sekasi. 

Nedėlioj, s a « i o 11 d., Auš
ros Vartų mokitiai (.'ioeroje su
lose puikų veikalą "Laižybos." 
Žmonės, žinodami, kad tai Auš
ros Vartų mokiliai, skaitlingai 
susirinko pammyii gabius ir 
išlavintus lošėjįts. 

J . R. M. 

WAUKEGAN. ILL. 

LIET. PILIEČIŲ D R - J 0 8 
VAK. PA. 

Pittsburgb, Pa. 

Valdybos Antrasai: 
J. P. Petraitis—p i namiukas.— 
J. Janauskas—viee-pinnininkas. 
J. "YV. Patekevieh. nutarimų rai

tininkas, i . 
J. Da^ksy*—finansų raštininke. 
B. AV. \Yoshncr- - -Miniukas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius. 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Voiudovas, J. liareinkevich, P. 
Ba^dlauekas. . 

Lųroniij direktoriai:—J. Kybar
tas. P . jiarrnokas. 

A. f A. 
MARTINAS PAUKŠTIS 
mirė sausio 17,1920,11:30 
vai. vakare, 37 metę am
žiaus, paėjo iš Kauno Oub. 
Ežerenų Aps. Rimšės Vals 
Biniūnų Sodos. Amerike 
išgyveno 10 metu. Paliko 
nuliūdime brolius Anta
ną. Silvestrą ir broliene 
Barbora. 

Laidotuvės atsibus se-
sedoj sausio 21 d. iš Sv. 
Kryžiaus bažnyčios 8:30 
vai. išryto į sv. Kazimie
ro kapines. 

Gimines ir pažįstami 
meldžiame dalyvauti lai
dotuvėse po num. 

4506 S. Honore Str. 

I 
8 
I I 
S 
1 

I I • I 
• 1 I 
l 
I 
I 
I 
I t 
4 
4 
* 

PINIGAI 8ICSTI LDBTUVOlf per 

Prekybos Bendrovę 
YRA IŠMOKAMI 

Šiomis dienomis gavome sekanti laišką iš Lietuvos ku
ris parodo, kad pinigai Lietuvos nueina. 

• Lietuvos Prekybos ir PramoaAs P»ankas" 
Kaunas. Laisvos Alėja, 0(5. 

Gruodžio 13 d., 1919 m. 
Lietuviu Pioky}>os Bendrovei Amerikoj?. 

Boston, Mass. 
Gerbiamieji:— 

Tanusu.i Bendrovės vis«i.s pristatytąsias perlaidas 
Bankas išmokėjo. Pilną už perlai<hi r.tskaitą Bankas 
netrukus pristatys. 

Su pagarba. 
"Parašasi .1. I'ru\ti.<. Direktorius. 

Julius Ii. hnitĮHis, Sekretorius. 

Jeijni ir Terasta nori sjreitą pagelbą suteikti saviškiems Lie-
• • * • » • % 1*\ * * » • • . » . . • . « . L M k ^ a k . t V ' l r d« » . • u A l a t I . t 1 l %>•« , l l » l \ t / \ . 1 . 1 *WTjN/S \ *• Wa« k b . * « \ l l 
t ' U T V J t lt.it. l U ^ / J M U A X <t*>4» n O l l l *J^ilt*K*t$ ^ H l U U V t V U \ U v T > M Al Į , U U . ) l f**" 

nas infarmaeijas kaip pigsinsiai pasiųsti pinigus Lietuvon. 

lithuaniaii Sales Corporation 
120 Tremoat Sti*̂  • Boston, Mass. 

HtiUWaWIIHUUtWIHMI«IWIHHtlWtllMIMl<M«UWWIIHUIWWW<l 

Pagelbekite Utimi Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigu Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženklai i markės.) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtu nusiusti savicmsienis netik dei laišku, bet ir didesnę sa-

,mą, pinigti vietoje. 
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk

sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kuri nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais. Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais. Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15. 20, 30. 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. 1100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsįdsodfi po 2-5 ceutu* u? ank«iiv» -*" 

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

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek-
| retorių. 

! K. J. KRUŠINSKAS, 
456 €ran<i Str., 

Alumnai. 

taippat apsireiškusi influenzą. 

VAISTININKAS NERADO 
DEGTINĖS. 

so " T a g D a y " . . . 560.52 

liai išnešę 45 kvortas degtinės 
v"™y"y~> ^"* - • " ' " į baekutę alkoholio, 
sankties tik tuomet, kuomet 

Vaistininkas John A. Pietz, 
701 So. Kedzie ave.. aną die
ną inėjo savo vaistinės rųsin 
pasiimti degtinės ir patyrė, 
kad degtinė? jau nėra. Vagi-

I PERDAUG NELAIMIŲ S. 
VALSTIJOSE. 

ČEKAI PASMERKIA RADI 
KALUS. 

mitinai reikalinga. Nes dau-
g e l b slaugotojų tomis dieno-
mis buvo pašaukta Į tokia* 
vietas, kur ju patarnavimai 
nebūtinai reikalingi, kur be C o k u kataliku susi vieniš
ių galima apsieiti. n m s A « « f n ^ - ^ o suva-z.ia 

vime Chicagoje pasmerkė ra
dikalus ir jų veikimų prieš 

i šalies vyriausybę. 
Padan'' rezoliucijų, kurioje 

National Safety taryba va- sakoma, jog blogai pasielgia-
•kar Chieagoje turėjo susirin-jina tų, katrie deda pastangas 
kimą. ipanaikmti šioj šalyj svetimša-

Paaiškėjo, jog pemiai risoj lių spaudų, katra daug dar-
žalyj nuo visokių nelaimingi] davosi karė.s metu. 
atsitikimų žuvo 80,0(K) vyni.į Prieš ištikimų svetimšalių 
moterų ir vaikų. Ir apie 250,- >pauda veikimas yra ne tik 
000 žmonių pavojingai sužeis
ta. 

ŽmomV čia žųva miestų gat- ko ėekai sav0 rezoliucijoje, 
vė.sg nuo automobilių ir gat-

priešingas šalies konstitucijai, 
bet if didžiai neteisin<?as, sa-

Jckariu. žųva aut geiežinkelių 

1 

ir dirbtuvėse. 
National Safety organizaci

j a daugel miestuose steigia 
mokyklas šoferiams ir gatvė-
iuju* iudėiimo oolicmonam?. 

W W 11U A XX & AJA* O I 

LŲ VAGILTAI 
v. — a.i.vt*%.-

ARSITE KARĖS TAUP7 
MO aiTKLELIUS W.S.S.). 

Viso per metus inėjo $1,656.00 

Virsminėta suma dalinasi j 
dvi dal i : Garbės narių. Kapi
nių dienos. Draugijų mokestys, 
aukos surinktos po namus ir 
Tag Day aukos eina Centram o 
nuo surengtu vaakrų, mėnesi
nės ir kitos aukos, eina kuopos 
iždan. 

Centran pasiųsta —$1,335.26 
Kuopos iždan 320.80 
Kuopa išmokėjo kaipo 

"•arbės narė C-en-
tran 82.00 

Trečdali Centran iš
mokėjo 79.60 

Už našlaiti išmokėjo.. 120.00 
l'ž kuopai padarytų 

antsjiaodų 1.50 
Viso pasiųsta Centran 1,49G.S6 
Viso per imtus išmo

kėta 1.618.36 
Pas iždininkų liko 37.70 
Balansas iš 1918 m. . . 63.20 

11^ • rf« 

s J.P.WAJTCHES 
ATTORNEY A T LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 6. WOOD STREET 

CHICAGO. 

Illlllllllltlllllill 
* i i ( n i i n i m i i n n 

ERNESTWEINER 
DRY OOODS 

1800 W.f7th kaaap. Wood Sta. 

Birželio m ė n e ^ į e , 1918 m., i 
Šv. Baltramie,^te ]>arapijoj 
susitvėrė alumnų draugija. 
Tuojau po to bįivo surengtas 
gražus vakarėlis, kuriame gar
sių kalbėtojų raginami sutarė 
veikti. Po vakarėliui visas su
tarimas liko užmirštas. 

Birželio mėnesyje praeitais „ * " _ d M < 1 * m # «*%»**• 
metais buvo kiek atbudę. Tarė- Dideliam* tmutšam* 
si surengti antra vakarą i r vėl j J ^ L Š T V & ^ T " ^ 
tarties kaip p i rną ts metais. 

Apart kitų dafyku, buvo su
tarę pastatyti draugijų ant 
tvirtų pamatų. Visus mokyklos 
baigusius mokinius raginti įsi
rašyti ir surengti vakarą. 

Bet iki šiol nė .vienas, nė ki
tas nutarimas nėra išpildytas* 
Alumnai, kurie tiek daug dar
buojasi vyčių kuopoje, atletų 
kliube, merginų draugijoje ir 
paseipmesp, v is^ca i tizmirso 
savo draugiją. -Jeigu alumnai 
gali kitose draugijose gerus 
darbus veikti, tai kodėl negali 
savo draugijoj, v , , ' •» 

Valdybos priedermė yra tuo-

I PINIGUS LIETUVON 
JAU VEL SIUNČIAM 

i 
S 

S 

I Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 
| Pirm negu siusite savo gentims į Lietuvų pinigų 
g pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi- g 
s giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 
S 
S Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 

i Centrais Bendras Iietavą Bankas 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. 

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

m n f f i n i I H f l l f m l W n l l W t i 
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NUVERSTA RADIKALĖ 
DARBO TARYBA. 

Policija pagaliau? po ilgo 
veikimo suėmė penkis vagi
lius, katrie Lake Forest prie-
miestyj iš turčių namu pa
vogė svaigalų ir kitokių daik
tų vertės f 100,' 

Pastarajam Chicagos Darbo 
i-euer««"t,jOs auSirinkiiUc nu
versta radikalė darbo taryba 
gyvulių skerdyklose. Toje ta
ryboje veikė Murphy, Johnsto-
ne ir Kikulski. J ie visi trys 
stovėjo už gyvuliu skerdyklų 
darbininkų streiką, kuomet 
darbininkai negavo mokėti 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS 1HTRASAI: 

Shebcvg«, Wis. 
Pirmininkas—J. Bielnkas. 1202 

Miehijran ave. 
Viee pirmininkas—J. Daugirdas. 

1117N*.12thSt. 
I raštininkas—V, Ragaišis, 1612 Į 

Indiana Ave. 
II raitininkas—J. Dvilaitis. 1120 

A labam a Ave. 
Iždininkas—A. .Juknelis. 1626 

Jersey Ave. 
Jido globėjai :-^J. Bil.*v. A. Vir

bi ekas. / 
Maršalka- .M. Daunora^ 

la, 1717 Erie Ave* 
Susirinkimai bunakirifvieoą mė-

tiek, kad jic buvo padiktavę, nosį po pirmai tf^ 

Krutami 
Paveikslai 
iš Lietuvos 
Tu»iimwtHrotmimwHHittWiMiuiiniw iimi—ti 

A 

BUS ROTOM 

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

Sausio 21 h-22 1920 
Prtdoa 7:36 wtL rakare. 

PamaLysito l jetuv<» Vakifc_-, 4. '^ivius.karia^aaene. i r dau« kitu dahrko. rotUs 
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