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Talkininkai Kaltinami
už Betvarkę Rusijoje
Ungarija veikiai pasirinks 

karalių
GEORGIA PREMJERAS 
KALTINA TALKININ

KUS.

Bolševikai laimi dėl negeisti
nos talkininkų politikos.

METAI-VOL V. No. 25

KOMPANIJA DALINSIS 
PELNU SU DARBI 

NINKAIS.

EUROPAI GRŪMOJA Fl 
NANSINIS PAVOJUS.

TIKRAI BAISUS DAIKTAS! Į

Turtėja Chicagos kaJėjimas.

Tam tikslui padarytas 
traktas.

kon-
Anglija tuo tikslu šaukia

sinnkimą.
su

Bolševikai Siųlo Taiką 
LenkamsChicago- kalėjimo “bride- 

we||” viršininkas Sinum nu
siskundžia, kad mažu |uiuiažu 
kalėjimas tuštėja.

i\u* ciu kaita*, kiuusiu jis. 
Tr atsako, kati kalia svaiga

lų probihicija, augštieji už-

Londonas, sausio JMk — An
glijus pinigvii.i ministeris sii-

imų elv'pvllų *u

ii tikslu aptart;
innnsinį stovį, a- lų proliibicija, augštieji
> Daily Mnil pra- darbiai ir stoka darbininkų. 

Ve ka* žmonos sulaiko mm 
tiesiog kalėjimo.
Ang!:

Raudonieji vra nenataisvfrirn 
gaivalai

Bbjfton. Mass., sausio 20.

ketield, kompanijos savinin
kai paskelbė padarytą su bu
vo darbininkais kontraktą. Su
lig kontrakto, kompanija dali
nasi pelnu pusiau su tinrhinin- 
kais. Metų pabaigoje i* pusta 
darbininkams prigulinčio pel
no išmokama jiems pusė gry
nais pinigais, gi kita pusė iš
liekama kompanijoje. kai|s> 

. darbininkų jvėstiuiinas.
Be šito kontrakte pasakyta. 

~ kml jei darbininkai naudojasi 
|x‘lnu, tnd jie turės lygiai su 
:onųMtnijn imi d v nuli ir jutsi-

taikiusius nuostolius.
Darbininkai iš savo taitH»; 

..._____ ___ _____ų iš 5 žmonių.'
\ak.i. i>paM1j koipitetas tarsi* su 

j kompanija |sikilu- kokiems

a t-l i
*U-rUltivUl Im.Ulp 

sirinkinią mi 
tnrptnutinį fi 
not laikraščio 
nešimo.

Pinigų sutoainyma*
;'udrmoral:rmda>. Nė. Angli Nansio 28 dieną kalėjime bu
jos sterlingų -varas nupuolė vo tik 760 “hunlingivrių”. Ne
ilgi $3.50 nlUvrikoniškų. Nor- niuu jų hmlnvo arti 3.OOO. 
malini* laikais sterlingų sva
ras buvo $4*^'-

Taip yra ir su
jmis šalių pinigais. Ir jei tolinus darbininkų ir augšti 
taip bu*, tuomet Eurojm A- 
incrikoje negaus jokio kredi
to ir indi įkilti finansini- 
krizis.

Tas apsireiškimas aiškina
mas tuo, kad Amerikai Euro. Įdie
jwi yrn knita l<t milijardų <io|.;pabaudos. Gi*katYie mduri pi 
Todėl amerikoniškas doiicris pigų, tuos išperka darbdaviai 
įgijo galyltę.

BOLŠEVIKAI NORI GRA BOLŠEVIKAI LAIMĖJO MU
KIUOJU SUGYVENTI

SU VISAIS
ŠĮ TIES DONU.

Paėmė nelaisvėn 5 002 D* 
kino kareivių:|KITĄ MENESĮ UNGARIJA 

TURĖS KARALIŲ.
_________

Didelis laimėjimas nadjonalės 
krikščionių partijos.

Budapeštas, sausio 30. — 
l'ngarija bus inonnėchija ir 
naujas karalius hus parinktas Į. 
tuojaus. kaip tik susirink- 

Įsteigiamas susirinkimas.
Taip jsareiškė 

Hu-znr, kalbėdama* 
•notarų susirinkime.

Steigiamas susirinkimą.- busi 
atidarytas vasario 16. Ir tuo

jau* bus tariamasi karaliaus 
klausime.

Premjerus išreiškė didį pa-j 
sitaukinimą. kml huvnsiun-e 
rinkiniuose Iniuiėjo gacijoiiaįv 
krikščionių partija.

Premjera- neprisiminė, kas 
jtuksai galės hut Vngarijna kn- 
i rulium.
1 ~ ■’Ll?

i
Tiflisas, sausio 3<1. — Euro

pa nenori suprasti tikrųjų 
faktų apie stovį Rusijoje. To
ki uo ĮMisielgimu ji leidžia 
bolševikams visai* frontais 
laimėti ir vis plačiau praplės
ti kontrolę.

Taip pa.<mkojo Georgia res
publikos premjera* Jordania ‘ 
Associatod Press koresponden
tui.

Trys srovės Rusijoje.

prrinjera-1 jįppajm komitetą

nor- durim ar finnn-ų klausi- 
nuuns.

Išaiškina, kaip jie žudo 
priešininkus.

savo

‘•Probihicija turi sąryšį mi 
tuo apsireiškimu. Taij>-pat nuo 

kitų Euro- kalėjimo žmonės sulaiko stoka 
uždar

biai.” kalbėjo viršininką-.
“Pirm karės daugeli- nu

taustų ]h> $10 ar daugiau pa
baudos uctiirėilavo iš k<> apmo
kėti ir eidiu'o kalėjimai!. .Hian- 

užmokaiims angštesnta

Londonas, sausio 30. 
Bolševikų rnitarija. vadovau
jamu gen. Dunmnko. persi- 
bliovė per kelius lipe* Ma- 
nyrli klonyj, žemutiniam Do
mi np-krilyj. ir tenai jmėme 
5.(1110 nrlabvių po dviejų die- , 
nų mūšio. Po to Imlšcvikų ka- 
riimmenė pradėjo toliam j»a- 
žangiuoti. Tnip iš Maskvos 
praneša lw>lM-vikai.*

Tolinus i rytu-, išilgu i tų
Deklaracijos pradžioje pa- |M,.’.įŲ upių, bolševikai užatn- 

žymima, jog lenkų vyriaus/- kavo kitę įvaikino ko-
ly pareigajmguliau* tarti žo- |jull,n<h Seku žiauru- mušis. _ 

Kolčako nelaimės.

Londonas, sausio 30.
Maskvos ta.*vieliu

Iš 
telegrafu 

pranešta. knd tenai laminas ir 
Trockis sovietų valdžios var
du pasirašę jm» deklerarija. ad
resuota lenkams. Bolševikai 
pakviečia lenkus draugiškosnu 
taryhosiia, išrišti kimgriižmu 
-ini pakilusiu* nesusipratimus 
ir paskui draugiškai gyventi.

Premjera* paž\ na*ju, kad 
šiandie Rusijoje veikia trys 
didžiosios kitos kitoms prie
šingom srvi’ėt: bolševikai, 
pricšbolševikni ir narijonnlis- 
tni.

Pastaroji -rovė atidaryta iš 
liaudies, katra nori pasiliuo- 
«uoti nuo anųdviejų.

Trimis šonais seka rivilė 
karė. Bolševikai visur ima 
viršų, aea Europa nori atgai
vinti senobinę suvienytų Rusi
ją, kokia buvo burna pirm 
karta.

Nenori pagelbėti mažosioms

SUAREŠTUOTAS GEN. YU- 
DENIČ ESTONIJOJE

Talkininku atstovai pakėlė 
protestą.

Stockholnias. sausio 30. —
Eslonijoji telegrafu agentūra 
pianAn. kad suareštuotas gen. 

Ytideniė, kuris manę* apleisti 
Estoniję su didelėmis pinigų 
sumomis, prigulinčiomis šinur

}vakarinei rusų armijai. Jj *n- 
“Toj sujaugtoj Rusijoj”, sa- areštavo armijos prokuroras, 

kė premjera* Jordania, “Eu-į

BATUS VALYTI — PEL
NINGAS UŽSIEMI 

MAS.

Savaitėje uždirbama $225.

Brookiyn. N. Y., sausio 3Q. 
— čia. vienas lietų valytojas. 
Peter G. Ntefauo. per savaitę 
uždirba $225. anot jo moteries 
liudijimo teisme, kuri nori 
gauti |»ersi.-kyriinų su savo 
vyru.

.Moteris savo vyrų kaltine, 
blogam apsiejime, nenori su 
juo gyventi ir reikalauja nuo 
vyra ja: kas savaitė mokėti 
$50 užlnikyiųui.

Tnlkiniukų militarinta misi- 
ro|xi (talkininkai) tikisi su- Jo^ atstovai dėl to pakėlė aš- 
grųžinti senobinę valdžių. Iritrų protestą prieš Estonijo* 
nuolat nrut mainoma i atsisako vyriauitylM;, kam šita leido n- 
duoti |>agelbos mažosioms tau- reštuoti generolą.

, touis, kaip tai mes patys ir st lj. u--1 . .c .--------------------- -
C k raina. Jei mums butų duota visokių nelaimių ir betvarkės, 
ginklų, neužilgo bolševikiz- pradėjus atsimetimu rusų ar- 

. . > nū jos iš Turkijos. Nusektus
Mes reprez<*n tuo jame di- plėšikus mes tuojau* sušau- 

dele* minias liaudies. Kad doin.

num butų pašarvotas.
>4

OLANDIJA NENORI AR 
MENUOS MANDATO.

Hague, Olandija, sausio 31). 
— Paryžiuje buvo paskelbta, 
kati jei kartais Amerika ne- 
a j s* imtų globoti Armėnijos, 
tuomet tą šalį gloooti luitų 

.'pasiūlyta Olandijai.

“Mes manome, jog tikroji

užmokėdami pabaudas”.
Kusgi bus, jei prisieis 

PASKIRTAS AMERIKONIŠ dėjimų visai uždaryti!
KAS PASIUNTINYS

SUOMIJON.

Gclsingforaas, sausio M— 
Stiomijos vyriauayliė gavo 
prezittento Vil-ono laiškų. Ja 
ine pranešama. kad ameriko
nišku. pasiuntiniu Suomiji.n 
skiri flirtas Ab*£fipdrr K. .Mnr- 
gruder. amerikoniškos pa
siuntinystės Ispanijoje pirma
sis sekretorius.

OOMPERS PASMERKIA 
BOLSEVIKIZMĄ.

Washington, sausio 30. — 
Amerikos D»rh<» Federacijos 
prezidentas S. (tempera laik
raštyj t'Vdrrntionist, rašyda
ma* apie rusų bolševikus, l>ol- 
ševikizmų pasmerkia. kaipo 
mažumo* diktatorystę.

kii-

Viskas galima. Tegu tik l»iu 
< įgvveiuliniit svaigalų proliihi 
|('ija.

PLIENO KORPORACIJA PA 
DIDINA UŽMOKESTI 

DARBININKAMS.

dį. nr lenkai pakelia karę prieš
'Rusiją, ur ne.

Bolševikai už m«ir:imringn
lenkų ni.-iiiešimą į sovietų vai- iiarbino gavo žinių, kad ad- 

’džią kaltina Anglijo- karės inirol^, Kulėakų 
lininisterį Cliureliill. premjera vdliurijonierianis |>adnvė takų 
IJoyd George, buvusį Francu- -dovidcų vaitas gen. Jauin. 

jzijta premjerą Cloinenceau ir kuriam Kolraka- btn'o pave- 
! kitus. Sako, tie vyrai vra *tu- ,de* va<lovv*tę visų sujungtų, 

— vaRffriiose nuo

I.nikrastis Dailv Mail iš

New York. samdo 3U. - Tai-jm\- lenlčua kriminnlėn karėti kariuomenių j

Irkucko re-

I

i ' tuotarpu bolševikai ir senobi- 
m-* VnhtAtū* H«t*tF«iMknt-jmrv-"demokratija yra reikalinga 
įnėjai —- 'klesas.” viešųjų mokvklų. Tokias mes
Tikisi sslaukti pripenimi!. Į» «l<-il^«»e.L Mokinimo., yra

Ipnverstinas be skirtumo kaip 
Pn-uijera* (Nuakojo tolinu*Z;bernaičiams, taip mergaitėms, 
“Mes kovėmta su bolševi- nežiūrint amžiaus, 

knis, mes kovėmta mi Denikl 
nū. Tikiu..--. .M»r, Ud pa«n.' ’ <tar’w d1"’*

Jinus taikos konferencija, ar “Mes įvnlėme iištuonių va? 
Įtni nugščintisioji taryba, pri-bandų darbą dienoje. Lotan- 
pnžins rnu>ų respubliką. tai ir streikai ualrausti. Vi-

“'Me< pilvini «tmfgnniKarome' *»ltie darbų nepa-dtankininmi 
savo taufą. Ji turi daugiau 3 
milijonų žmonių ir pramato 
gražią aan ateitį. Komisijoms 
ku» čia prisiuntė Italija, An
glija. Praneuzija ir kitos tau-

' v- J

Fl

I

ir nesusipratimai rišami arbi- 
trnrijinio teismo.

“Tais sunkiaisiata laikais 
iue* daug kų attikome. Me* 
supliekėme bolševiku* ir tur
ku*. Musų šalie., nepriklauso-

Olandijos vyriausybė pra
nešk. kad ji apie tokius daik
tus pirmukart nugirsta. Ir 
vargiai apsiimtų globoti Ar- 
iii<-iiiia.

ATSTOVAS MONDELL 
PRIEŠINASI PRIVER 

STINAM LAVINI 
MUI.

Tuo tikslu pakėlė jis svarbų 
ekonominį klausimą.

Į

PRIEŠINASI MOTERŲ LY-I 
G LA TEISEI

1 rkucko.
Kuomet apie tai gauta ži

nių Darbine, tuojaus vienas 
nišų generolas pareikalavo 
stoti dvikovon su genrr. Jn-

ited Steel Corporation jMiskel- jirita sovietų Rusiją.
ta. jog visiem* savo dirbtuvių Bolicvikai pripažinę Lenkiją.

; dieniniams ........ ........ .........
vasario

Į kęst j lo
Ihiltnr už 10 valandų dnrta jJUI keli* kartu* yra pri- ninu. Daugelis gen. Semiono- 

d:enoje
,$1.62. Paskui bus n.<:knm:i
>5.08.

Toji užmokestis.
pnliev apie 170.000 darbininkų. v'k'Į valdžia jmskelbuai jmrė-

darbininkam- su'
1 <1. padidimi užmo- Toliau* talševik’y drklarari- 
nuoi. 'joje sakoma, kad sovietų vai-I -

v«» ofirierų prisiekė atkeršyti 
gen. Jauinui.

Dabar nišai laukia nuo gen. 
Janina jui.-iiiiškininiij. Sako
ma. ji* randasi kur tai

<lvmą paleisti visą savo šiaur- ehniam-Cdinske. . M -

Kolčakas nepavestas japo-
„am,.

Anot ..........................
miausia 
atstovai jmrriknlavę čekų, knd 
jo- Kolrukų pavestų japo- 
namu. Tns reikalavimas neiš
pildytas. Kolčakas buvo pa
vestu* revolitirijonierinnt*.

Japonai, anot žinių, tuomet 
jutriknlavę i ____________
išc.tioti Kolrnką. Bet tie taip- 

Bnlševikų valdžia paskelta* |vt| utsisakę |utžymi*<taiiii, ,įu« 
pniklnntnrij,;, kuriąja komisą- admirolą pa*-taty-ią revolit?*'* 
imu* ir. nta'lnni imant, visiems 
sovietų valdininkams. 
kinams, kokiu* suimtu* prie- Vladivostoko pertrauktas su/

mokama darbininkuil^'nhijai nepriklauso- 
myta;.

Be to iš Maskvos kitoj,. <le- 
sal-oiiin, p'šoj** pranešama, jog bolšr-

PIRKITE KARES TAUPY-'v«k»’'»V armijų.
MO ŽENKLELIUS (W.SS.). Charkovo pramota, jog 

bolševikam- |Mi«idavęb visa- 
Astrnrlmninu* kazokų jmlkn*. 

Bolševikai jsidraiig užgina, 
kad Maskvai grūmotų azija- 
tinė cholera, kad tenai hutų 
ta*nt kokie sukilimai ir maiš
tai. ir kad todėl soviidų val
džia turėtų iš ten jM*rsikelti 
kitur.

Kaip žudomi priešininkai.

—- --------------:---- :-------------------------- -
tinas utilitarinis lavinimas ne- 
Įgulėtų Imt pradėtas -u mažinu 
kaip $1.000.000.000 (milijar
das) ir paskui negalėtų Imt 
palaikoma- be $700.000.000 
kasmetinių išlaidų.

Tni yrn vidutinės skaitli
am- H t Mt I“***’ |»an’iiiios lakinis.
Washington sausio 29. —,

narna.

žinių, Kolėakų pir- 
-uėrnė takai. Jnjionų

revoliucijonierių
Anų dienų pakelta kova kon- ^'PK žinnmn. prrrrratinam 
greso hute piie* viraline pri- ,uvini,”'’‘ K»1 b"‘U nurinkta
verstino jaunimo lavinimo mi- ^00*000 jaunuolių. At-kniriii-

iŠ jų 25 nuoš. <|e] \ i*okių prie- 
žas’ių negalinčių ir netinka
mų lavintie*. tegu pasiliktų 
flon,coo.

Kareivis atsieina $2,000 per 
metus.

Sulig ph-nuojainų suinuny- 
Įri sutikti 7u'šluotomis skaL 'n’}- I"'’inim<» laikotarpi- tn- 
*... a . i...< f

VUVMVM, IWI1W.t <JV.----  *
Į Moterų lygintaisės nmondmon-' Mondell ma.

* a . * . —A t 1 -

Columbia. 8. C., sausio 3»i.. literine; tarnyboj numanymą. 
—South Carui i nu legiidatara {Kalbėjo repuhlikony atstovų 
pasipriešino ratifikuoti molo-‘ lyderis .Mondell. Aiuo kartu 
rų lygiateisės oinendiuenlą. (jiM pavartojo ekonomini gink-

Richmond, Va., s nūs m 30. — *ą prieš tų sumanymą. 
Virginin valstijos legislatura- Atstovo Mondell kalba jip- 
senntas pasipriešinu ratili- J m tinka niihtnriznm šalinin- 
kuoti moterių lygiateisė* n- kam*. Visgi jie nenoromis tu
meli dmentų.

Jackson, Misa., sausio 30.—

joninian teisman.
Tarpi* Vorvlinii-Tdinsk ir

Tišininku* reik žodyti, gi ko.’iii *i>iek linas geležinkeliu ir .te-
pa*iguileti.

Priešininkai padalinami j 
dvi rusi: pirmoj njšvj yra ti
krieji H>vi«*tinės ra-pul.liko- 
priešininkai, kaip tai kapita
listai. jų Minus ir oficiemi; nn- 

l — kntre priverstinai kn- 
snšmikimui. jų paskirstymui ir.riauju prieš sovietu*, artai ka- 
nuvežimui | paskirta* iavuii* trie yra ignonuitai. ty. ne«ui- 

tinas priverstinas militarinta ,no v*pl**» paskui vėl 30 dio->ipratę. 
lavinimas gali būt pradėtas“1) P° ’"v«niu»o išvežiojiuiuij ’” J

jy j ruimui uuu/w vyry vy- dyii anirwiw rųMCF pnr.<inin- 
- - - - - - - - 11,..

siu* (uri-lų Imt maitinami, I Gi ka< lytisi pinnosio* cų- 
ąprengiami. prižiūrami ir f 
transportuojamu

Ainndio vyriausybei nonas 
kareivis nu visu mi ii tariniu ii- 
rengimu atsieina $2,ūūū per 
metus. Nesunku sužinoti, kirk 
atsieitų fiOOJMM) vyru.

/

ratų Imt 4 mėnesiai. Pridėjus 
lilaug taip rakė; )*’*•* to 30 jounuolių traj

l<o klausimas bu* pnvrfdn- nn-i Didžiai reikėjo stehMie* nn- 
hab.no t i piliečiam* ateinantį j°K viaa-
rudenj.

<uj>uę pasavimą gegužės Jo, 
J918. Tų nepriklausomybę nn- 

, “Musų pusėje stovi liaudis,‘dar turime.
kadangi jo* 80 nuoš. yra tam 
dirbini, katrie po bu 
sų valdžia neturėjo žemės. Gi Denikinas, ar boltavikai. Bet 
itandie mes didžiulius žemvzj. Beturimo iliuzijų. Maū 
džius priverktame savo žemę' ratatija, kaip musų, neguli hut

- parduoti bftlemtam*, japarūda. Me» tarime gauti )*-
”>r*5 ėia turėjome daugel;'geibų”.

“Mes gin-im*. patys nuo 
vuaia ru- priešininkų. kas jie nebūtų.

A

Tad visiem* Įsakyta nržu

I NCRETA NUtUDYTI Ml- P»wttK>j. nu $125,<100,0(M). ....... „ (1
NISTERIS Tasai žiiMigUs, ar gal <>rgn- i w)*ybta l«*šoims ja*r C mene- kų.

------------- nizarija. ar kas kitas, katras
j Cairo, Egiptas, sausio 3l>.; skelbia tokius daiktu*, yra 
j—Viešųjų darbų minieferiui pasigailėjimo vertas ignoran 
tanail Rirry Pasta ražiuo- tas arta tyčiom?* wm»ita fn l 
jaut p<> automobiliu paiveMs ktu*. 
bomba.

Maiūdrti* išliko ėveOm*.*
Bombos metėja* pasislėpė.

£# je*

»*

, *

Ne- yra faktas, jog |»rivers-

C7r£.

legralais.

MAISTAS PABRANGO
NUO 50 LIGI 200 

NUOŠ.

šit*, prok laumei joje sakonui;
“Suprantama, jokio amuniy- 

įėjimo negali hut oficiernmi4. 
dideliems žemvaldžiams kurie 
vra neatlaidus inusų prieši
ninkai. Mirti* įiem# niek- 
tam.1”

Washington. sausio 30. 
Bartai -statistikos biuras pas
kelbė. kad per praeitus rąnww 
motus Suv. Valstijos** maistas 
imlirangęs nuo 50 ligi 200 
nuoš. . , ’

-------=—---------- ~---------- - 
SAUSIO 30, 1920 m. 

Chicago. — Šiandie išdalio
apsiniaukę; vakare ir atc-inan
čią naktį šalčiau; rytoj, rt 
hm gražu® oran.
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44.00
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45.00
1.00

tlrrrvrv kavai tkv tuttruth 

••DRAUGAS”
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Kares Pavojai
«
Prezidentas 1917 metais sa

kė; jog Amerika stojant į kūrę 
su?tikslu stiprinti demokrati
ją^ panaikinti militarizmą ir 
1aij» sutvarkyti ]msaulį, kad 
kdtės jame butų negalimos. 
Mgs priešai priėmė tą Ameri- 
kda programą. Vereailles’e ta- 
jnr sudaryta taikos sutartis. 
K«bind Amerikos žmo

patvirtinti tą sutartį W. 
V^son’as vis-gi aiškini ]msa- 
k«C19T9 metais, kad ta sutnr- 
li^ karių ne|ianaikins.

Aiškiausias visiem' įimto 
ni$- ir niekelio neslepiama.' 

pavojus yra tarp Snvie 
njįlų Valstijų ir Meksikos. 
Tųdviejų respublikų santikiai 
tiąp paarei-jo, kad it^ųs įgu- 
iirštiiis Mi-ksikoje atsistatyilf- 
niCJie dėl ligos, nei <lel jiaaukš- 
timme^ię'i dėt kitokio* asine-
n ini* priRža^ė-*; tik <iel tu f 
kad Caranza’i esant Meksikos 
piSZidentu taikos sentikiui

žiūrėti, kas darosi rytuose. Jei 
Japonija šoks karianti ?n mn 
mis, mes savo laivyną pasių
sime į vakarus ginti San Fran- 
cisco nuo Japonų. Tuomtarpu 
iš rvtų atplauks Anglijos lai
vynas ir ras neapgintus Bos
toną, New Yorką ir kilus mus 
didžiuosius miestus Atlantiko 
pakraščiuose.

Nuo pat dienos, kada Prezi
dentas sugrįžo iš Europos, An
glija nepalieka mus be globos. 
Įvairus žymus Anglijos as
menys įvairiais tikslais keliau
ja jm) Ameriką. Spauda pagar
sina jų tikslus, oficijaliai us- 
menys užgina juos, juiskui pa
sirodo, kad spauda buvo tie
sa sakiusi. o no ofieijalis už- 
•’vrinrn* Til vi* mnthnn^ini. 
Bei tų mažmožių yra 
prigimtis: jų nebūva 
laikais, kaip tik prieš 
tautų susirėmimą.

Dieve duok, kad Amerikai 
neatseitų kariauti su Meksi
ka, Jiųsinija ir Anglija. Ame
rika gali 
tik vienu 
Atlantiko 
nemažesni

1904 ir 
lodė, kud Japonai šoka į ka
rę su didesniu už save tiktai 
tada, kada yra gerai jį ištyrę 
ir lu-iJn-jot inui ajiskaitliavę, 
jog laimės. Anglija tos taisy
klės prisilaiko nuo laitai se
nai. Tai-gi padidinimas Ame
rikos jiegų yra vienatinis bū
da* {tikrinti Jupuuiją ii Aliu-1 
ii ją. kad neužkahintų Suvie
nytas Valstijas.

Tas jiegų padidinimas at
imina daug pinigo. Bet nedidi- 

inimus ntseis daug pinigo, 
daug kraujo ir daug negarbės. 
Austrijos ir Vokietijos šian
dieniu! vargai parodo, ką 
reiškiu tautai pralaimėti karą. 
N«o tokių nelaimių apsaugoja 
viešpatiją tiktai rimtas sut- 
vaikymas savo jiegų.

Bepig butų buvę, jei Vereai- 
lles’o taika butų įvykinusi 
keturioliką Wibono punktų.

ANGELAI.

' * j! .r Cf-- *!
FenktaitienT#, sausis 30 1020

keista 
kitais 
didelį

tos karės išvengti 
budu: pasistatyti 

vandenyne laivyną 
už Anglijos.

19115 metų karė )»u-

žiur. "Draugm-” N. 23.

Mokslas apie žvaigždes ir
mokslas apie angelus.

Kol ustronomijos mokslas 
buvo menkas, tol žvaigždės 
mums išrodė žibnnčiomia augš- 
tai tamsumoje sagutėmis. Ka
da tas mokslas išsitiesė savo 
dabartiniu liemens angštumu,• gPjuj gus]a Dievo garbės gies- 
tnda patyrėme, ,jog tos žiban ,1M»St ir gieąmi^Ukų pulkus

proto* neturi rimtų priežasčių 
•akW1. kad to* pažiuro* natri 
jungo*, nors Bažnyčia nereika
lauja, kad į jas tikėtume, kaip

ių| KORESPONDENCIJA TB | Rudenį atsidarė mokytojų 
r»iJ LIETUVOS -o Trinariui. knrioi auklėjasi

— 
Angelų chorai ir jeraririjot.

Siek tiek į angelų pasaulį ji neuliejotimu Dievo apreikš- 
u* iveda šv. Raštas, bet tiesas.

tada patyrėme, jog tos žiban
čios sagutė* yra milijonais kar vadiname chorais, dėlto ir tuos 
tų didesnės už žemę, ir jog a- ftv> pOvylo minėtao>ius ange- 
pie jas dar sukinėjasi šimtai 'jų pulku- >enas gn*kų raštinm-
pasaulių. Taip lygiai, kol mes 
neturime mokslo, tol ungelai 
mums iSrruln gražinis spar- 

jaunUteirird® nri V* 
da pažiūrime ) angelų iiasau- 
Ij išminties akimis, tai išvys
tame, jog tas pasaulis turi su
viję buities ir tobulybės daug 
dauginu negu tat visa, ką as
tronomai žino.

Lnrp Ameriko* ir Meksiko* vra j •“nunoimą w hsubo puiiuių. 
'Tada nebūtų reikėję rinkti*niftn! i 1111

^leksika, matomai, ieškosi 
irinvndn talkininkų. Ji buvo 
ntgermi pardavusi jajionaiiis 
diflclį plotą žemės tokioje vie- 
toS: kur gulima Įmstntyti di
dis ir tvirtą prieplauką. Toji 
•\žT.a yrn visai prie Suvienytų 
j Helijų rilsis. Ju)xmijn pri- 
si^iėia Meksikai ginklų ir 
katės laivas atlydi tuos gink 
lu£ Meksikos karės ministru- 
palMrn pokylį japonų ofirie 
rnniH o tie gieda Meksikos 
intfią. K iekvienam aišku, kad 
yrą karinė sutartis tarp Mek
sikos bei .lti|M>nijo>, ir kml ta 
autartis yra atkreipta prieš 
fštiirienyta* Valstijas. Apie tą 

ė_ •• n • 4• • •* I. . I Inegun aiu-joif kv ----- ----

nusiautieji mokytojai. Jos di
rektorių ynų žinomas, filologo*Gerbimo ji Redakcija!

Prašau tamstų aUiųsti kele
tą egzempliorių “Draugo” pa
sižiūrėti. už ką tamstai buriu 
labai dėkingas. O išsirašyti 
laikraštį iš Amerikos, dahar. 
Imiriai yra brangu:

!>elto, dar sykį kartoju, kad 
tamstos atsiustumėte.

Gyvenimas |ins mus eina 
nauju keliu. Visi imasi už dar
ini, knd tik būtume nepriklau
somais. O musų kariuomenė! 
daro didvyriškus žygius, kau
dama ir 'varydahia priešus iš 
Lietuvos. - __ - — -r — -___

Sumušti vokiečiai gnlvatruk- gnilėkite paaukoti vieną nr ki- 
® '^A**»* i r» 4 M e- ** •"♦♦X V*» T

jums u« iu. Sakys kad ir ame
rikiečiai lietuviai dar neužmi
go. ir jiems dar krūtinėse pla
ka lietuviška širdis!

Su jiagarba,
P. Paulionis.

;.t -
Balčikonis.

Pragyvenimus mieste gan 
! brangus. o biednuomenei tai 
tikras vargas, nes viskas bran
gu. Sjiokuliacija varoma pin
čiai, nore raidžia ir rūpinasi, 
liet tiri stokos pinigų yra be- 
jiegi*.

Visoj Lietuvoj tik aimanavi
mas ir dejavimas, nes labai ka- 
:u« nuvargino.

Amerikiečiai lietuviai! Nors 
ir jus karu nuvarginti, bet to
kių vargų ir skurdų nematote, 
kaip Lietuvoje. Tai-gi nepari-

mus įveda Šv. Raštas, bet neį,nsixi$ tiesas, 
daug. šv. Povytaa, rašydama*! Angelų kalba.

Kolosieeiams minėju keturis 
angelų puikų vardus: sostai. a an^’ J™ n««p-
,-ieSp.tv.t^ kMBigaikityrfte, “kJmn«. '.VB!7bė " 
gnijiH.; 1. ie.) j™
dūri mintų,...... jog »■>- ',*' '“"‘"S”'- ,į“

klausimos, ar angelai susi žino 
vieni su kitais, ir kaip tat J- 
vyksta.

Nėra ir negali būti abejonės, 
kad angelai susižino su žmonė
mis, kaip Rapolas an Tobijtim, 
Gabrielius su Marija. Todėl 
butų visai protui priešinga 
abejoti Ar angelui surižino
pu. Įl .-A« -. O». U U.»U . HnLulu. 
runose minėta* vienas angelas 
kuris apskelbė įsakymą ketu
riems angelams (Apoc. 7, 2. 3) 

Lieka tik klausima*, kokiu 
hndu jie sarižino. Neturėda
mi kimų, jie nevartoja liežu
vio, sudarančio Imlsą. Kalbė
dami su žmonėmis, jie gali 
žmonių smegenise padalyti to
kį patį įspūdį, kokį padaro 
žodžio balsas. Tat lengvai su
prantama.

Bet kaip jie perduoda min
tis vieni kitiems, kad neturi 
nei liežuvio kalbančio, nei 
smegenų girdinčių žodžius! 
Šitas klausimas liko neišaiškin
ta* Šv. Rašte. Mes galime tik 
spėlioti. Mokslininkai minti
ja, kad kiekvienas angelas sa
vo prote turi jiegoš ]>alet*ii 
savo mintį kitam, kaip tat 
gali padaryti ir ant žemės be
vielio telegrafu stotU. Kiek
vienas angelas taip-gi turi jie- 
g-f pngr.nti kito angelo ps 
siųstą jam mintį. Ir šitame at- 
rejije galime pasinaudoti pri
lyginimu prie bevielio telegra
fo, kuri“ prigauna išleista* e- 
tero vilnis.

Yra begalini* skirtumai, tarp 
bevielio telegrafo if tarp ange- kitų gyvena vargingai. Mieste 
!ų kallios. Pirmiausiai bevielis 
telegrufag yra medžiagini*, o 

: angelai susižino dvasine prie
mone. Antra, bevielio telegra
fo žinią gali pagauti kiekvie
nas kas turi tam tikrą prie
taisą, o angelo siunčiamą ki
tam angelui mintį pagauna tik 
tas, kam ji j ui* k irta.

žmonės šneka žodžiais, ku
rių reikšmė prikluuso nuo su
tartie*. Vienur žmonės vieną 
daigtą sutaria vudyti vienaip 
kitur tą patį daigtą sutarta va
dinti kitaip. Iš to yra kalbų 
įvairybė žmonėse. Angelui su- 
siiino tiesiog mintimis, ne žo- 
ilžiai* nei kitokiais daigiai* 
priklausanė'mis nuo sutarties. 
Todėl tarp angelų negali boti 
kalbų įvairybė*.

Nors velniai yra neapsako- 
«o%r*( lw*4 4»» r»e’i »v»4 aa* 4 a—------ w*r ♦<**

bėra grynai dvarinė. Todėl ir 
velniai tarp savęs su<*ižino. 
Tarp jų taip gi nėra Laibų į- 
vairybėfi, nes ir jie sns'ižinu 
vieni su kitais be žodžių ir 
be ženklų vienu tiesioginiu 
minčių |>crduvMiin.

Nei nntodai nei velnini nega
li iMitirti svetimų minčių, koL 
tos mintys nesiunčiam^ jiems j 
dvasiniu augšėiau minėtu ba
du. Jie neguli ištirti nei žjr.o-! 
mų minčių, kol tos mu ty* ov ( 
ra išreikš.us kokiai* nors! 
ženldnis. Vienas tik Dievu* tol
imo virau visų minti* ir jam 
mus. Sutvertosios, dvasios. 
nor» ja* yra didžiausios ir gu- 

tliinusio*. točiau* minti naric 
•« - ... . , . , *'.^>Kni

kas pavadino chorais.
Laiške Epeziečiaiii- šv. Po- 

vylns minėdamas angelų cho- 
W r'imę v”'*' 

dą — jiegos, — kurio nėra 
Kolonėlių laiške. Tekiu Hudu 
susidaro penki angelų chorai. 

Bet kitose vietose Av. Raš
te yra minėti angelai (Ps. 90. 
11). kitur arkangebii (1 The*. 
4. lti). Archapgųlos graikiškai 
reiškia angelų vyrėsiu Pridė
jus prie to Cherubinus (Gen. 
3, 24) ir M-rafinns (Is. <>. 2) 
susidaro devynių angelų pulkų 
arba chorų vardai. Tuos de
vynis pulkus senieji raštinin
kai suskirsto į tris jerarchi- 
ja>. Ta.' grekiškaa žodis raiškiu 
sutvarkytą vyriausybę.

Augščiauria jeranhija arba 
vyriausybe yra Cherubinai. Se
rafinai ir Sostai, prie viduri
nės priskuitoma: Viešpatystės, 
įjiegos įr Galybes; -žeminusią 
jerarehijų sudaro: Kunigaikš
tystes, ArcIiiingtUai ir Angelai. 

Skuitant šv. Kaštą sunku ži
noti ar devyni atskirieji ange

lių vurdai minėtieii Šv. Rūšie 
[reiškia devynias Dievo pužy- 

Jas mėtas jų prigimtije ryžis. Bet 
tadu, kndu savo nuo penktojo žantmraio, t. y. 

nuo tada kaip pasircslė veika
las "De iiieraręhija Coatesti” 
(Apie daugaus"1 vyriausybių 
suskirstymą) jau visoje' kata
likų Bažnyčioje los pažiurus 
įsigyveno. Nei mokslas nei

X-. J

Dabar juu negalima japonų įsakysim šitokią elbidddgarbb- 
įtarinėti už tą nesuprantamą i’* ................... ...... '* “
kalbą, uos japonai nekariau
ja. Pastebėta taip-gi, kad ixm- 
dono ir New Yorko prietaisai 
nesuprantamuosius praneši
mus pajuntu lygini sutarkiai. 
Kadnngi Kimirkuinas | m gimtų 

1cibirkš<*iq priklauso nuo tolu
mo prietaisu išleidusio jas. tai 
s|M*jamu, ku«l to» eterinės ne
suprantamos kibirkštys, ku
riu' vienaip pagauna lxmdo- 
nas ir New Yorka*. turi jairei- 
ii iš i|i<|<>|,'*s hilimiiM.,

Dienraščiai iš tu išveda, kad 
tos kibirkštys juin-ina iš Mar
so. Tas Marsas yru truputį 
didesnis už mus žemę kaniuo- 
!•- rvl•• 4 «• « 1/,1*«***«4 « . •••«<«»

Mus gamtininkai ištiria že
mę, mėnesį, .saulę ir žvaigždes 
neapsakomai dideliuose mate- 
rij.nlės gamtos plotuose ir gė- 
risi, kad gnižiai tat visa su
rengta. Bet ta medžiaginė 
buitis yra tik dalelė buities, 
kaip žmogaus nago juodymas 
yrn tik dalelė žmogaus.

Kada nore ir angelų pasau
lį pažinosinų. geriau negu da
bar. kaip dabar Žvaigždžių 
pasaulį pažįstame geriau ne
gu senovėje, žvaigždžių pa
sauli žmonės galėjo ištirti tik 
tada kada išrado stiklų sutel
kiančių spinduliu* ir išfckirs- 
tunėių juos. Angelų pasaulį iš
tirti nei stiklai, nei kiti medžiu 
giuiai dhlgtai n<-pfilengvina.

Angelai yra dvasios, 
pažinosime 
dvasios jiegas sustiprįsime, 
padaugįsime. ištohulįsinic. To 
dariai pradžia turi įvykti ši
tame gyvenime. o užbaiga bus 
tada, ka<la dvasia pasiliuo- 
suo* iš kūno vergijos.

f

pirsmuin ir naikuidauu uiusų 
tėvynę.

O sugniužinti bolševikai bai
lus. kaip kiškiai, dar tebetupi 
Daugpilyje. bijodami galvų pa
keiti iš duotojo smūgio.

Lieka tik lenkiu, bet jie kaip 
ir kiti okupantai turės bėgt i į 
mivo numylėtą Varšuvą; nes 
įširdęs lietuvis, sumušęs vokie
čius gidų gale atkreips kardą 
prii«š paskutinį tėvynės oku
pantą—lenkus.

Visk m butų gerai, kad tik 
Imtų fiinigų. Dabar kariuome
nė, mokytojai ir kiti valdinin
kui nebegauna slgos.

Nore lietuviai knita išsijuo
sę. kaip šienpjoviai lankoje 
dirba kiek beįmanydami, bet ir

Panevėžys, Lietuva. 
M a na pūlinė g-vė, No. 21.

DĖL BOSTONO NUOTIKIŲ.

musų svetimtaučiai piliečiai, 
kaip tni: žydai ir lenkai taip
gi knita. Jie reikalauja sau ly
gių teisių, nore lietuviai ir gal
vas guldo už tėvynę. Pavvz-' 
džitji: Į Panevėžin miesto val
dybą inėjOlT lietuvių, 17 žydų 
ir K lenkai. Jie reikalauja. Ira i 
miesto gatvių parašai butų ir 
jų kalba rašoma. Žmonės labili 
nualsinti karu, nors ir kiti lai
ke karo pralolm, bet dnugUbut

••Darbininkas” rašo:
Išrodo, kad “ Draugą*’* pa

tikėjo So. Bostono Nut. Liet. 
Drg. Komiteto protestui prieš 
“Darbininkų.” Pntikėjo to ko
miteto pasakymui, kad misija 

• nuvykus į National Shavinut 
, banką ir malėsi su visais di 
. rektoriais, su kuriai* buvo su
sitarta matyti*-*’ <rDrangau” 
teiraujasi ar misija nuvyko tru- 
sitarlu laiku. Faktiškai buvo 
taip: National Shavuiut banko 
direktoriai sutarė matyti miri-

nrlm vergiją arba laivyno di
dinimą. Bet tie Wilsono punk
tui Paryžiuje tajm prisknityti 
prie prirodymų, kiul profeso
rius neturi kištis į tarptautinę 
politiką. Žmonėm^ vm geriau 
įtaikyti savo turtą ir žudyti, 
savo jaunuomenę negu imklan- 
'Vti n.'tn<*n' buvusio profe*o 
r imis 
te.

Susikalbėjimas su 
Žvaigždžių Gy

ventojais.

!*rineeton*O unirereite-

didieji Chivngos dien
iniam ą sti- 

•.ižmnjinui sti protingais kitų 
planetų (nešviesių žvaigždžių) 
gyventojais. Vieni laikraščiai 
rinitui ima tą dalyką, kiti 
juokais. A lieji plaiksto savo 
pužiuras dėlto, knd lievielio 
telegrafo išradėjas italu* Miir- 
efini pastebėjo nesuprantam’’ 
diiigtų: į tarpų žinių sustatytų 
žmogiška kalbu įsipainioja 
kariin kokių ženklų ar žodžių, 
kurių visai negulima suprasti. 

Tas įsipainiojimas nenau
jas. Jnu rusams kariaujant su 

i, Tie korespondentai jafKjaa^ lfMD ir UMCi metais 
sto- bevieliu telegrafo prietaisui

Viri
jieguii abejoti kns z,rm«. k«.l nišs'iui kainu lipi,. 
1913 metais Suvienytų Vateti-I 
jųjKongn-ns Pamtmo* kanu 
lo reikale turėjo tu i p balsuoti 
kaip JupjMfijtt reikalavo, o ne 
laųi ką4» rodė Suvienytų Vul-j 
stijib £rikalni.

jlmeri k iečiai Inikraščių ko 
>TejmoTHl<Ti1fii i’ .Inponijoa mie- 
stij telegrafuoja mivo tautie- 
riiųn.' linksmų žinių, knd visu* 
Japonijos laivynu yni tik to 
kTd <iidtinK» knip Ameriko*; 
Inifjpo pora stovinėioji va-1 
kuruo'c. t. y. Ramiąjįinie Vnn-

kad Atlubi.i--
vinjioji Ameriko* laivyno <to-!unt rusų laivų pagaudavo ki
lis-pirma atplauktų j Hnnlbirkštinių pranešimų, sustaty- 

'taafptt .lorvunit 1niw.l4«l Vw%lrraa v»nzitnr*inln.'Vmertt Invvmtt Inivv.— -o* 1 - • •
ims iraskiihtų atkeliauti iš sa
vo prieplaukų. Tos žinios tie- 

. ao. linksmus. Bot ju^ nepiluoz.
^1913 m. Aiuerikos kongro. 
mju balsavo prieš savo šalie* 

u *ulig Japonijos Sikj 
5wo tik dėlto, kad Japonijai bevielio telegrafo veiksmuoee, 

Uulp pritarė Anglija Tai-gi

uui ir nežinoma kailiu. Tuda 
rusai apėjo, kad tie pranešimui 
esu jn|umų hidžinini, ir kad 
japonai turį slaptų tik karės 
ir laivyno vadam* supranta
mų kalbą, kurią jie vurtuja

idant ni*ai nusiiprastų to* kai-
flnhur kylant debesims iš bos, nore sugautų bevielio te
tų ii i? vr.kun; reikią ps ‘ ®fe VidSiatn? preneJiinę.

iiliug. .lig žino, kud eilutė ne
parėjo nno Marso; tik linutai- 

t pista.*, [Kimatęs klaidą eilės 
pradžioje iškirs kino raides Ito 
pnumau, žinodamas, kad tą 
eilutę viatiek reikės išmesti. 
Punašini padaro ų- bevielio te- 

|legrafo (btrbiiiinkai.
Jeigu unt Mtuso tikrai bu

tu asmenų; mokimeių valdyti 
bevielį telegrafą, jei jie ištie- 
sų butų sugavę į mivo prietai
sus inu«iškitis bevieliu telegra
fo pranešimus, tai jie Lutų 
pirmiausiai pasirūpinę išmok
ti nors vieną musiškio bevielio 
telegrafo kalbą Marso gyven
tojai butų indė ją tą pudarvti 
r • o *

gyvuoja lietuviška bernaičių ir 
mergaičių gimnazijos, abi jos 
sutalpintos vienuose rūmuose, 
buvusioj prie rusų realinėj. 
Mokslas jose į norta tylus vidu
tiniškai, o labiausiai žiuriuua į 
lietuvių kalbą.

Yra dar ir lenkų gimnazija, 
kuri neliek mokslu užribiui, 
kiek lenkų (Dusios pripūtimu.

---------- ■’ -■ —===• 
ne tik uuo piktųjų dvasių, bet 
ir nuo pačių augščiausjų an
gelų, lygiai kaip nuo žemes
niųjų ir niurni lygių žmonių.

ją 2:30 ra!, jio pietų. Dir-kfo 
risi susitariu laiku Ijuvo ir adv. 
Kalinauskas. J. Romanas ir a- 
merikuiias lietuvių prūdelius 
Mnynard. svilino akis dėl ni-Jit- 
vykimo nurijo*, kurią ” nug
riūtas draugas” trukdė vaišė
mis. Direktoriai išbuvę iki 3 
vai. nesulaukę misijos išvaik
ščiojo prie savo darbų. Misija 
su buriu ••nutariotų draugų” 
at pyškėjo apie 15 minutų di
rektoriams išrinki reti us. Misi
ja matėsi tik su prezidentu ir 
vice-prezidentu, kuriuodu nuo- 
latai esti lianke.

LIET PILIEČIU DR-JOS
VAK. PA.

Pittsburgh, Pa.

»• 4 • 4* V t *4»u«lp. KUI|> IW1H I imuvil fUttl 
moko išnvktisi<i« aumi kalbos i * t *
jš vienų tik parašų likusių to
je žemėje kur -isĮfrai buvo gy.
veną. Išmokę imjM kolbos Mar
so gyventojui Imtų Misyk pri- 

isiuntę imprniikniių pranešimą.

Kol pranešimai yra nezn- 
pruntnuii, tui jiu ittmklu.'. kad 

----- (jŲ priežii.<tis yra kita, o ne 
.Marso gyventojų norus susi- 

z" žinoti su mumis. Mes nežinome 
kokiu ta prieža-tD.’ Bevielio 

,,uoį telegrafo darbininkų uždavi
ny* yra ją sii'- kti.

DiHiruščiai ta dnhką jau 
Į sunaudojo: |mra dienu palaikė, 

: iskaitytojų <|omę putriuikę prie 
-JsavęM. To tik ir tnfeikčjn.
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saulę daug didesniu ratu negu 
žemė. Sjš'jnmn. kad nnl Marso 
esamu protingų gyvūnų, kaip 
žmonė*. knd tie Marso gyven
tojai muku namlotis bevieliu 
t»*!vgrafti ir nori susižinoti nu 
žmonėmis gyvenančiai* nnt že
mė*.

Dienraseiaui* viskas viunj;, 
greitai. Rimtari* mokslu* 
riskuhinn taip lubai. Ant 
inė* yru daugoka vietų 
linčių vienoje tolumoje 
Londono ir New Yorko. Bevir-| 
lio telegrafo paleistos kibirkš
ty- nelekiu į vieną šoną, kuip 
šūvi*, o pliiitn į visas pu*es 
kuip vilnis, kadn į viindenį j- 
»noi; «Vn.<'T»nVn Todėl jei Ini-1 

va* yra pusiaukelėje turp 1xhi- E. Branly. katid. uuivrnriu* 
diiuu ir N. Y. tai pasiųstą iš to profeMiriu* Paryžiuje išrū
ko laivo bevielę žinių vienaip,do tą gamtos t«-isę. kuri padą- 
smarkiai pajuntu 1/nu limo ir 'iė galima tdvgra^oti be vielų. 
New Yorko prietaisai. 'Tiu profesorius netiki kud bn-

Tic prietaisai paganau nc-ltų gauta t«*h-giaįjų nuu kitu 
suprantamų ženklų. Taip pat' Žvaigždžių. Tnip pat netiki ir 
spnnstnvė* korektorių* tuisy-,vyriausia' p 
dumas sputiedinį kartai* rm> i bevielių

. . ii,.t..

šiuorni užbaigiame mokslą 
npie angelus ir po draugei sky
rių apie Dievo Nutverėją. Ta 
tikėjūuimo mokslo dalis Apaš
talų Kudėjim? yia paminėtu 
1’k trumpais žodžiais: "Tikiu 

! Dievą Tėvą, visagalį, diiugaiu 
Jir žemės sutvėrėją.”

Kun. P. Bučys

Valdybos Antrafad:

J. P. Petraiti*—pirmininko*.
J. Janatiakas—vice-piHninmkaa.
J. W. Palckevich. nuturimų rai- 

linitikjui
J. DaukivM -fjtum4) raštininkas. 
B. W. Woahner— rždminkas.
Direktoriai S. Snnanuviūus, 

J. Pakrosnis S. Liatiiukaa, F. 
\riMdovas. J. Mnrriukcvich, P. 
Burdzilaucka*.

Liicuiią dirditoi Li —J. Kybar
tas, P. Mol inukas.

kis tik tada, kada mintijantis 
asmuo to uori.

Tėvišku Dievo nn-ilė pasiro
dė, tarp kiliko, ir tame, kai! 
sutverdamas diddee dui^yl-e-ij 
’kuoprofingiaruiių dramų vk-gij 
apsaugojo mų* mažyčiusu 
tos nuo anų galinčių įaiikiAi 
mo. Nor*. i* mažas įassų pro 
(*«. l*nu ' ra mibrimili

THtNGS THAT NEVER HAPPEN

J • ' f* • • • * ' • r . • K'/
Jartfi, Laitai tatti ir į dsrta,

- Mįura ai iau anrirertr.
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siŠaukimas'^a- Lietuvos Misijos
į Amerikos Lietuvių Visuomenę.

Gerbiamieji Lietuvos pilie- ir pasitarti pasekmingo pas- 
įg čiai ir pilietes! Laikinoji Lie. kolos pravedimo reikale, 

f u vos Vyriausybe yra pasiun Šiuo Iniku juu tapo sudary
tus! Amerikon su tnm tikraisįtos įvairiose kolonijose pnsko- 
^įgaliojimais Lietuvos Misijų. 
Ton Misi jo n inemn hnvęs Fi- 
Lansų Mini<t«*ri< Jonas Vilri- 
>is, buvęs Krašto npsnugos 
hrint«teris Poviln* Eadeikis ir 
Luvęs Taikos Delegacijos prie 
raryžiuus konferencijos narys 
Įlanii'- Žilius. 

į Be kitų reikalų 
kvarbiituriųjų Misi jos darbų 
įvrw uHmnklt nnnknln nuo A-
ĮuiviiRuj uiu»u*uf

Jpiliei’ių, Įmsireminut Lietuvos 
Valstybės išleistu dėlei pnsko-

VIMUIS

lų stotys rinkimus paskolos 
jnn {aklinai vienur kitur pra
vedamas, tariaus prisieina ut- 
riiiurėti, kaip bus toliaus, 
kaip surinkus tą visą paskolos 
sumą, kuri yrn Lietuvos vy- 

. riaueybča nutarta.
Apsipažinus »u vietos kolo

nijomis ir spėjamu lietuvių to- 
o kolonijose skaičiumi, Lie

tuvos Misija randa roikalingn

tęMi viso darbo. Reikia 
jio lau/iu atlikti ti- pa
sekmingai atlikti. Egzaminą s 
tur būt išlaikytas — to rcikn- 
laujn Lietuvos gnrbė — ir 
groilai išlaikytas. Todėl ri. 
.mis pamatinis dHrbm. m n-i vi 
būti atliktas į vieną, daugiau
sia į du. mėnesiu. Iki birželio 
l-mos dienos paskolos rinki
mas tur būt jnn užbaigtas.

Lietuvos Misija.

J

k

L’J

los įsUitymu, kursai buvo pri
imtas Minixt.-riu Kabineto ir 
su žinia Lietuvos Valstybės 
Tarybos, Valstybės Prcridenlo 
I ui t virtini. I aiik rušriuose
jnu telpa juities Valslyls’s Pre- 
sidentn at<išaukimns deiei 
šios Įtaskolos. Todėl negali 
būti jau jokiai nliejonės dė
lei šios paskolos teisėtumo. Bo 
to ir Suvienytų Valstijų vy
riausybė yra išsireiškusi, jog 
ji nesanti priešinga užtrauki
mui ptiskolosAmerikoje. Dviem 
Liėtnvos Misijos nariam J. Vi- 
leiahii ir P. žndeikiui. važiuo
jant Amerikon, prisiėjo kiek 
ilgiau užtraukti Paryžiuje, iki 
buvo susilaukta nuo Amerikos 
valdžios vnKMt pasportų. Todėl 
iš pradžios pirmuoju atvyko 
Amerikon Jonas Žilius, kuris 
vardan Lietuvos Misijos ir 
pi jiu * ju I upiTioš tr.5 pū-nulOF 
užtraukimu. Nno Amerikos 
Lietuvių Tarybų, nuo Fondų

kokiose kolonijose būtinai rei
kėtų nurinkti. Tuo tikslu visos 
kolonijos tapo išdalintus į nu- 
rodamus žeminu centrus su ar
tinais jiomg miestais ir ten 
parodyta, kiek iš kiekvieno 
centro reikėtų gauti paskolos. 
Paskolos rinkimo apskričiai 

Bostono apskritis. J šį aps- 
'kritį ineina visos kolonijos 
Mass., R h ode Island, Maine, 
Verniont ir New Hampshiro, 
Agitacijoj centras Bostonas, 
šio apskričio kolonijos priva
lėtų sudėti Lietuvai Paskolos 
$550,000.00.
Waterburyo apskritis, šin ap 

skritin ineina tiktai viena vi
sa Conn. valstija su agitacijos 
centru M’aterhnrv. Paskolos 
<p)uta $520,000.

New Yorko apskritis. Susi-, 
deda iš visos New Yorko val
stijoj ir pakraščių N. J. arba 
šių kolonijų npielinkės: Ne- 
’rork, Eltsabrth. ' Paterson 
etr quota $700,000.

Philadelphijos apskritis.

3

KLAUSIMAI IR O-
ibininkui nėra nuodėmės u*, 
skriaudą. »• yrn tik maža knltė 
už melą.

KYMAI,
Klausiiuas. Ar butų galima 

’»inh»ir e»?inAi; j i i/ ^vą ku len
kišku pasjiortu? Ar Lietuvos 
valdžia už tai nieko nesakys, 
jei kas jiorvažiuos su lenkiš
kais pabirtais! Aš greitu lai
ku turiu važiuoti į Lietuvą, o 
negaliu gauti kitokio jiasjmrto; 
ties esu šaukiamas tėvo užlai
kyti ūkę. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė Neiv Yorko, kuri bu- 

■v© pasigarsinusi, knd išrūpins 
pasportns, kuriai buvau nu- 

I siuntęs pinigu ir kitą ką re i ka
lintą. antras tnėnesis nieko 

• n«.»-irr|AI T»* nn'londl* i otri n !»♦- 
.aukjum. A> jeiikiskų puspūrių, 
įgaliu gauti tilo kada. Meldžiu 

Direktorių pirmininkas kun. utrnkvti.
Stanislovas Astromskis.

Atsakymas. Su lenkiško paš- 
portn galima nuvažiuoti į lion- 
kiją. ne į Lietuvą. Dol išgavi
mo lietuviško jmšporto Veikia 
kreiptis prie Lietuvos Misijos 
šiuo adresu: Lithuanian Misa- 
ion/257 \V. 71 st St.. Nen* York, 
N. Y

"DRAUGO” SĖRININKŲ 
POSĖDIS.

ITnrflinko 20 sausio, 19*20 
m.. . šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje ant kampo 46-tos ir 
\Vood str., 7:30 vnkare prasi-

u> *<. 
rininkų metinis surinkimas.

APIE VAIDINIMUS.

tuos aprašymėlins skaitei, lai] 
gul’jni jia I d.-'ti, jog ktt ’iv’e 
nu ntveju pasirodė, kad butą 
kokios nors klnidns. Mnn ne
teko nesylcj susidurti su tikro 
velnių arba dūšių vaidinimu 
nors nekartą prisėjo nusigąs
ti gana nepnpmsto aplinky
bių susibėgimo. Aplinkybės 
buvo susibėgusios taip, knd 
lengvai galima buvo nusigan
dus Įuibėgli ir )>askui pradėti 
šneką npie n«nbcjotiną vaidi
nimą. lštyriiuns parodė, kad 
vaidinimo nebuvo.

fttai vienas iš daugelio at
sitikimų. A. a. kun. Staniu-1

kynnl mirus rš npsigyvena 
jo kambarTn.^vj tnojhus po . 
šermenų. Vieną rytą 5 vnlnn- ; •» 
da išėjau iš snvo g.in.bnrio į 
knridoiių. žndčdaė.r.v citkoridorių.
praustis. Afni susitinku žmogų *| 
visai arti. Knip jiaprnstai, pa- 
sitraukinn jnm iŠ kelio. Knip - 1 
tik žengiau žingsnį į šalį, žmo- 
gus išnyko.

Kun. Pr. Bučya. ’U

(Pabaiga bus)

PIRKITE 
PIRKITE LIETUVOS V/ 

STYBĖ8 BONŲ.

■ *

m i. a o ai i «uu
Gavę žinią iš Lietuvon, kud jau siuntiniai kurie musą Ar

minu Imvo pnsiąsli jau yrn išvciiuojann po Lietuva, dabar rvn- 
giami kita laivn kuris išeis Vasario mėnesije Norintieji siųsi'- 
ant to laivo tuntą kreipties prie musų informacijų. Siunt 
nini visi turi būti nuirai Bostanan pristatyti nerėliaus Vam 
M d.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
120 Tremont Str., Boston, >

Klausimas. Man nepatinka 
atsakymas tilpę* "Drauge” 
t3 gruodžio 1919 m. Aš buvau 
Lietuvoje dar kokių dešimties 
metų amžiaus, kada mus kni- 
invnuosc ėmė vaidinti*. Mano 
tėvai neleido ten jmžiurėti. kad 
neįsibniiginčiau, bet mus didė- 
ji šeimyna, kaimynai ir tuly- 
niesnieji ėjo j tuos namus ir 
matė, kas darėsi. To negulima 
vrn užginti. Ką jie malę pa-

Ag, 
šau.

Musų kaimynas huvo tur-
I tinkas ūkininkas ir viskas jam 
gerai klojosi. Kart uis žmo
nės prasitardavo: "Turbut 
nilvarne jam neša”. Bet jis ir 
be (o galėjo būti turtingas, 
nes buvo darytus negirtuok- 
lis ir rodėsi dievobaimingas. 
Jnm velnio mnlonėst nereikėjo. 
Nors tuose nninuo.M* niekas 
nebuvo nesenai miręs, tečiaus 
juose ėmė vaidint is nP vien 
nakt imis, bot ir dienomis. Prie
galviai knmnroje tapdavo su
grusti į kopūstu statines; į 
liaršėius tajulavo sumestos 
bulvės iš aruodo. Net ir miltų 
atsirado barščių statinėjo. Ga-

M. Krušas atkalbėjo maldą. 
Tuo po to prasidėjo šeri ninku 
peršaukimas. Iš 2,800 Šėrų la
pu parodyta 1C95. Pirmininkus 
apgarsino, knd tas skaitlins y. 
ra užtektinas ir surinkimas v- 
ra teisėtas.

Valdykis raportai. Trumpai 
kalbėjo direktorių pirminin
kas ir iždininkas. Pats svnr- 
biausias raportas buvo admi
nistracijos vedėjo kun. V. Ku- 
likatvko. Jip pasakė kiek bu- 
vo įe.gų ir išlaidų per ištisus 
metus. Paskui tajai išdėta ko
kis yni "Draugo" turtas ir ko
kios yra jo skolos. Buvusieji 
surinkime, he&bvjutlčė, atsi
mena juos interesavusias 
skaitlines. Galutinas iš tų 
skaitlinių išvedimas yra to 
kis, kad šiais motais mnteri- 
jalis dionmšėin «tnvi« nepa
blogėju. Reduktorius savo ra
porte pažymėjo gausumų pri
siunčiamų korespondencijų, 
prisidėjimą gabių ir žinomų 
raštininkų iš šalies ir p. Tn- 
musonio nuopelnus politiškų 
žinių skyriau* vedime. Taip gi 
tapo pažymėta sutartis vieš
pataujanti "Draugo” redak
cijoje ir kituose jo skyriuose.

Direktoriai įnešė sumanymą 
jHirduoti tą namą, kuriame 
dabar yrn "Draugas". Tie 
jau buvo sutarta 1918 m., bet 
liko neišpildyta. Vietos tre
čiam linotipui visai nėra, o jo 
reikia. Taip pal reikia ir preso 
knygoms sjiausdinti. o nėra 
kur jį pastatyti. Visi susirin
kusieji, kurių buvo dnuginu 
šimto - žmonių, vienbalsiai tą 
sumanymą pagyrė.

Tolintis ėjo valdybos rinki
mai raštu. Kaip viitone ben
drovėse, taip ir čin balsavimai 
ėjo šėraiK Kun. F. Kudirka 
gavo 1G29 halsus, kun. Alba 
vyčius 1614, p. V. Rutkauskas 
1607, kun. M. Krušas 1593, 
p. V. Stančikas 1564 ir kun. 
P. Bučys 1271. Kiti šeši kan
didatai gavo mažiau Imlsų, to
dėl šie minėtieji tapo apgar
sinti direktoriais 1920 me
lams.

Dar buvo pora klausimų, 
apie kalteg vaikų, nepristatan- 
Čių kurtais "Draugo” ėmė
jams ir apie tai kodėl kur«-s- 
jiondencijos talpinamoa su iš
braukimais. Kunigai V. Kuli- 
kanskns ir P. Bnėya aiškino, 
kad vaikai «n vi*kno apM*inn 
vai k iškni, 
dėstė, jog ir tie dalykai nuo
lat einn geryn r.et ir tonai, 
kur j*a«iLiuky»iMvo tikrų prie- 
žnščių nusiskundimams.

KorespondencijoK atseina 
trumpinti. Kati nenurų perdaug i 
atsikartojimų, kad nebūtų 
asmeninių įžeidimų, ir kad 
kartaU jx*li tiška U vynui kenk 
sminga klaida nepasinaudotų 
korespondencijomis kenkdama 
visuomenei. Srr^:~ . •

Posėdžiui užsibaigus su mul- 
ūa, direktoriai paridatino pno- 

_____________ .dennos: pirmininkas kun. M. 
rinktijjemiių. Lietuvos Misija negali Krušn», vice-pinuoiinku'- knn. Ratkamtaa.

ir įvairių Lietuvių liendrovių Philndelphijos npielinkė, va-
ir organizacijų huvo su^auk- 

/ tas susirinkimas, kuris ir yra 
aptaręs bendrus dėsnius šios 

L paskolos. Be to, nėsant tikrai 
f žiniai nr užAiliknsiem Pary- 
I žiuje dviem nariniu pasiseks 
| atvykti Amerikon, nr ne, bu

vo išrinkta tos fmskolos prn- 
\ėdimui dvylika narių, kurie 
vėl savo tarpe yrn išrinkę 
pirmininku Joną Žilių, kasie- 

, ritini p. Mastauską ir kitus to 
komiteto narius. Atvykus ki
tiems Misijoj nariams Ame
rikon, tas. prie augžėiau nu
rodytų sąlygų susitveręs ats
kiras Komitetas pasidarė jau 
visai Is-roikalingu, nes sulig 
valdžios ingnliojimo visos jia- 
skolos užtraukimas yra jm- 
vestp, Lietuvos Misijai, ku
rion pirmininku yra paskiria* 
Jonas Vileišis, 6 knsierium 
Jonas Žilius. Taip nusimany
dama Lietuvos Misija paėmė 
visą darbą aavo žinion ir at- 

JM. 41 tųmvitŲiTM >a 
nizuoti. Žinoma. visą tą dide
lį darbą Lietuvos Misija va

ją rys, pilname kontakte ir susi
žinojime su Amerikos lietu-

kariniai pakraščiai N. J. vai 
stijos knip Trenfon, Camden. 
visa Marylond valstija ir 
IVasliington, D. C. quota 
$400.000.

Wilkes Bnrrc apskritis ra. 
sideda iš ši a n r-rytinės dalies 
Penn. valstijos, pradedant nuo 
Luzemc pavieto. MieMai: Vil
kes Barrc, Scranton ir tt. ir tt. 
<|uota $500,000.

8henandoah apskritis. Ryt- 
pietinė dalis I’enn. valstijos 
pradedant Schulkil! pavietu su 
didesnėmis kolonijomis: filio- 
nandoah, Mahanoy City, Post- 
ville, Reading, Harrishurg ir 
tt. quota $500.000.

Pittsburgh apskritis. Visa 
vakarinė pusė Penu, valstijos 
sn centru Pittsburgh guotą 
$400.000.

Clcvelando apskritis. Visa 
Ohio ir Michigan valstijos. 
Didesnės kolonijos: Cleveland, 
Akron, Grand Rapids, De- 
tvok ir tt. n nota $400.000.

Chicagos apskritis. Visos 
šios valstijos: UI., Indiana, 
VVisconain quota $1,000,000.

Visos vakarinės ir pietų vai

APIE MELĄ.

Klausimas. Ar nuodėmė 
meluoti nuėjus iš vienos darlui- 
viotės į kitą ir sakyti, kad pir
moje vietoje gavau daugiau ne
gu gaudavau ištikryjij: puvyz-hima butų sakyti, kad tai pikto 
džiu gavus pirmoje vietoje IX 
dolierių į savaitę sakyti, k u. 
gaudnvau *20 dolierių už G dar 
lio dienos? Ar nereikia gružių 
t i darlMlaviui kas permokėtu, 
jei moln pasisokn padauginti 
užmokestį? Nora aš matau, knd 
dnugelini melas ]mdi*dn išgau
ti danginu pelno, lw*t aš, prisi-

yra

i

K

žmogaus darbus, lwt štai vie
na diena šviesoje iš užrakin
tos skrynioa drabužiai tapo 
išmėtyti po visą priemenę. 
Žmonės surinkę (uos drabužius 
vėl radėjo algai j skrynią, už- 
rakino ir nnt antvožo jiadėju 
kryželį. Tą jiadarę visi suė
jo į vidų. Po valandos išėjot

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
“KARIŠKIŲ ŽODIS”.

Išeina knrta j savaite Kaune. Yra 8 puslapių ir yra leidžia- 
ma» Krašto A|»naR<M Miniricrijua. Mea gavome sekanti ingalio- 
jima tif laikrašti užrašinėti Amerikoje:

K. A. M
Genamil« stnbaa
1 Jtrraturna Balta 
Gruodiio 1>. 151* m.

No. 4tT
KatUNM

1.1 ET. I’KEKTBOS nHKBP.OVEI,

Bocton. Mium.
Aluotni įgallojam* “UMurlų l*n>k>-tx» Bendro- 

ve“ Amerikoje rinkti l>renumer»U» “KarUkų Sodtlo“ liUkrat- 
činL Knlnn Amerikoje meuuna 41 nukarinai, pueel mėty 24 

nulorinal—
(Pamkiai Kapltonaa I’.uaorka*

Gcnerullo ittabo l.lltrnlunu Iaellre vlrAinlnkoa. 
(Padienei V, IMril. iell.-lu.nUJ StSpCSait

**Knr«MOq #,odluo” Hedaktoriuo.
Todd vun Ainerikiin-iai užwrwiykita iiį iuikrnšlj ir pareutkii 

Lietuvon uanaąją kariuomenė kuri kovoja už musų tėvą šalį. 
Primąskitr nuima $2.00 ir aavo adresą ir Rausite “Kartikių
ž.odj’ per vhran Birius. Pimiųsište $’.00 gsuszie per žež 
DiėneMua.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
120 Tremont St,

laikydamas teisingumo, gaunu 
dirbti pigiau, nežiūrint to, kryl 
mano darban yra vertesniu nž 
niebiojančio dnrlnj.

"Draugo” Skaitytojas.

Atsakymas. Melas yra visuo
met melas ir nuodėmė. Nevalia 
meluoti nė su tuo tikslu, kn<i 
keno nors dušią išgelbėjus iš 
pragaro. Nevalia meluoti nė su 
tikslu padauginti sau uždarbį.

Dažninusiu melas būva maža 
nuodėmė.

Nėra reikalo grąžinti dirbtu
vei užmokestį pakelti} derybo
mis, kuriose buvo melagingai 
jinai girta, kad gauta daugiau 
pii mojo vietoje.

Tokia melas buvn maža nuo
dėmė dėlto, kad darbdavys ūm
iai težiūri kiek gavai pirma, o 
(ik žiuri, kiek galės turėti pel
ių* iš samdomojo darlio.

Retumu* atsilikimuose tokia 
melas gali tapti mirtimi nuo- 
dėme. Kada darbininkus, iš
naudoja neiaiiiiugus dirbtuvė* 
up’.rikybra ir melu pakelia enn 
*.. ckestį tiek, kad dirbtuvė turi 
i.nigiau išmokėti darbininkui, 
i-vgu gauna jmrtluodania jo pa
darytuosius daiktus, tada dar- 
bininkui yrn mirtina nuodėmė. 
Netankini tnip hnvn dirbtu
vėms, liet būva.

Tokiuose atsitikimuose diib- 
tuvės arlm daugina savo skolas 
maži ridamos savo šėrų vertę, ir 
darydamos nuostolį šėrintn- 
kiuns arlm neužtektinai apmo
ka kitus lėtesnius ūnrbiniii- 
kus. Abiem atvejais nuodėmė 
yra dirbtuvei ir darbininkui 
melu pakeliančiam sav0 užmo
kestį viršaus teisybės. Tam 
Mmbhuslau .-un!č nnodčmč *»•

ir vėl rado viską išmėtyta, tik 
kryželis gulėjo nejudintas ant 
antvožo. Žmonės stebėjosi ir 
saugojo, ar ne juimatys kur 
klnstadario. Prie akių jis nie
ko nedarė ir viską atlikdavo 
tyla. Žmonės apibarstė trio- 
bos nugstą pelenais, kml iŠ pė
dų jMižintų Imtiginioją. Ant 
tų pelenų rado js'‘das lyg viš
tos. Daug dnr visokių klnstų 
pridirbo tie vaidinimai. Vis
ko negalima nei surašyti. Jei 
ir surašyčiau, tai jus taip yer- 
tr.i.-ytiimote. knd jioskui galė
tumėte išaiškinti, jog čin vai
dinimo nebuvo.

Nežinau kaip ilgai tęsėsi tie 
vaidinimai. Jie pasiliovė tik 
tada, kada parvežė du kunigu, 
kuriuodu atliko ką žinojo.

Žmonės šnekėjo, kml tą u 
kininkų girdėdavę kalbant su 
nerimt omu dvasia arba aitva
ru. Kada ūkininkas įsinorėjęs 
aitvaro atsikratyti, tni dėlto 
<-u>y ukmiakv numimsc v.g.I::: 
tu.

Ar jus tam likite ar netiki
te, liet taip buvo. Gal jus ne
tikite dėlto, kad neprityrėte. 
Gal jums mokslas liepia neti
kėti. Gal jus tą žinote ir tiki
te, tik mokslas jums liepia 
priešingai rašyti, kad Žrwn»ė«l 
daugiau nejsibaugintų. 

"Draugo” Skaitytojas.

Zitralęym&s. Tiesa, nei pritv- 
timns nei mokslas man nei 
kart .j nejmqidė, kad butų ko
kis nors aitvaras. Kiek sykių 
teko is arti ištirti pakakoji- 
mus apie vaidinimus, tiek sy
kių pasirodė, kad tuose jmsa- 
kojimuose bota klaidos, įsi- 
nnovusios nežinant ir nenorim 
žmonėms, lh*t karčiais pasako- 
jin*ej apie vaidinimus kilo iš 

S 7*- ui “* * .juokdarį, .„mmiiomno. Dnr
ų sknnuJ, dnryn

Dirbtuvei ner® auod-nu-K. jei M ,mB;,aik„ n,n^|T> g
... ....... **...... “'-•-pi.-tuvįat, taiki.. .... irta | 

----------- u.................................■ leniiurių tapo atapnudintn S 
F. Kudirka, iždininkas kunJpluošlas mano aprašymėlių a. £ 
I. Aibavyėins. «ekreturina V.jpie vaidinimus, dūšių ir vėl-'E 

, t......................... jnių pasirodymus. Jei TumisU
____________  X w
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Vienatinis Amer. kultūrinis juoku ir pašaipos laikraštis 
-“‘PERKŪNAS'’’

Išiua kiekvieną mėnesį. Leidžia garai ‘Perkūno’ Bendrovė. 
Užsisakyk ‘Perkūną* tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

Prenumeratos kaina
Metams: $1.50.- pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų'Perkūno* Bendrovės šėras $10.00. \

‘PERKŪNAS’ 2(16 Cardoni Avė. Detroit, Mich.
Pirmu ‘Perkūno* nun>erl» Jau HM-jo II apaudoa.

‘Verkimui* aandarblnlnkauja jrrlauiu Amvrikoa lietuviu rn*ytojai, 
poetai, dalininkai, (vairesnio Ir reraanlo laJkraAMo neraai viauma 
paauulyj.

:: Pasiūlome Naujus Teatralių!: Veikalus
“GIMS TAUTOS GENIJUS”

Drama II dalyse. 10 asmenų lošia.
Kaina so centų.

vių visuorn.-r.e, kini per savo ftijou. C*fa jau ne apskritis, bet 
veiks stnčiai iš centro quota— 
$30.000.

Vi«o qnnta snsidaro 5 mili
jonai dolierių. Tiek mažiau
siai reikia surinkti paskolos 
Lietuvai.

Butų tinkamiausia, jeigu 
viotoa KoimteUu, kokius par
tijos jie ten nebūtų, tarp sa
vęs susižinotų ir išrinktų gal 
viso centro vieną ar kelis 
žmones, kurie vienytų tame 
centre visų darbą. Jie galėtų

orgaiiiuicijns ir atstovus prie 
Mo darbo džiaugsmingai dė
jo*!, dodnri tr vyliame* toliau 
aktyviai drids. L‘ž visą šiuo 
žvilgsniu iki šiol padarytą pa
galbą Lietuvos Misija jnn šiuo 
laiku skaitlingą Am. lietuvių 
orgnnuumijų aUtovauu lanu 
širdingą juidėką. Lietuvos Mi- 
siįn tvirtai tiki, jog kaip tie 
dvylika narių, ' ■ 
gnnioacijų parinkti, taip ly
giai ir kitų orgRuizaeijų at-

.T i -
J paskolos reikale

Ncw Yorke ir pagaliau* at
stovai ir pinnininkni {vairių 

centrų ar paskolos 
kurie faklinai paskolą 
a. uoliai r<um> L. Mi-

ąij<w vy kilimui tąjį nždaviKį. 
kaip gerais patarimais, taip

i-ėš . 
t**- dsri*1* ‘v manu kuri

Sau «ytilomdatvti. kokiose vietose k 
susirinkę kuomet reikia suruošti masini 

mitingai, priveiadėtų, kad
surinkti pinigai butų pri-

siunčiami Lietuvos Misijai ir 
knd kiekvienas, kursai yra, 
uJpirkęa bonų, tikrai gautų 
tu bonų. kaip tik jie bus pa
daryti. Pagaliau Lietuvos vi- 
-įsasuič- ^La*rf*k**jo 4w uau- 
ey’.-ę save reikalų, aavo m-'

r

o p. Stancikas iš-

ui kų jis yra kitų žmonių 
skriaudoj priežasti*; dirbtu* 
v*i gi nuodėmė. yra, už lut ji

“KANTRI ALENA”
G veiksmų. 9 paveikslų drama. 13 lošėjų ir keletas ka

reivių. pasiuntinių, tarnų.
KAINA 35 CENTAI.

LAIKRAŠTIS IS LIETUVOS

F

' “DESENZANO MERGELE
3 veiksmų drama. 19 lošėjų (merginų). 

KAINA 20 CENTŲ.

Draugas Publishing Co
1800 Wcst 46th Street

Skiriamas Koperadjos Reikalams.
J __

Lietuviams Inkai pravartu susijiažinti su to laikraščio & 
turiniu, ypač užsiimantiems prekybų ir pramonė Ir tems 
kure interesuojasi tais dalykais.

Kaina numerio — 25c. su prisiuntimu.

Turime 1 ir 2 numer.

"DRAUGAS” PUBLISHING OO.,
1800 W. 46 th Street, Chicago. UI.
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AL RK LABDARINGOS

UKriTKO
VALDYBA

I LIGONIO PRIR ENGIMAS I 

OPiRAOUAl.
II AffitacRos komisija- ▼*

Prof. kun. Pr Bučys, 2634 W 
Marąneno Road, Chicago, III.

St Jųcevifia, 726 \V 18Lh st 
Chicago. JU.

A. Dnrgia, 720 W lKlh at, Chi
cago, Ul.

B. NenartoniM, 4412 Ha Rkh 
mand rt_ Chicago, III

J. Sl'agvris. T447-So 5OUi avi:., 
Ciaero, IU.

Stenlisavlmas

Sterilizavimu vadinasi išnai
kinimas perų, tų mažyčių gyvu 
lėlių ir grybelių, kurio užkrečia 
žmonos ligomis. Sterilia, loty
niškai reiškia bergždžių. Kuo
met grybeliai ir vabalėliai tam
pa arba nužudyti, arlm suval
dyti taip kad negali veistis, tai 
nėr liga negnh platintis.

Grybelių ir vahalėliij perų 
vrn visur. Kad jų nebūtų gydy
tojų ir slaugių ruknose, tai rei
kia tuos rubus sterilizuoti prieš 
operacijų, idant perai ii gydy
tojų arba slaugių rūbų neįkri
stų į ligonio žaizdų ir neužkrė
stų jos. Dėlto gydytojai prieš 
operacija pasideda savo viršų- 

, T» į” *4 

baltų, užpakalyje susegamų, 
drobinį nibų, penatų į marški
nius arba priekaištę. Tie marš
kiniai yra nuolat virinami labai 
karštame vandenyje ir kaitina
mo sausame iinie, kad neturėtų 
perų. Ant rankų gydytojai už- 
siniauja gumines pirštines.

Paklodės, didelės ir mažos, 
rankšluosčiai, didclt ir maži, 
risi visokios rųšies skudurėliai, 
vartojami prie operacijos, turi 
pereiti per sterilizacijų, t. y. 
turi būti išvirinti ir išdžiovintu 
Jie visi yra kaitinami didžiau
siame karštyje geležiniame ku
bile; tam tyčia pritaisytame.

Plieniniai įrankiai, t. y. pei
liai. žirklės, laneėtai, žnyplės, 
adatos prieš vartosiant yra 
vcrdnmi kursčiau®ame vande
nyje. Viskas yra atvirta, iškai
tinta kas tik vartojama ant ar 
apie žaizdas.

Ligonis ant operacijos stalo.

Jis guli augštelninkas. Jam 
uždengiu veidų au kaušu, ap
trauktu skara ir ima lašinti 
migdančius vaistus: cblornfor- 
mųarba eterų-Viema.- gydytojas 
laiko ligonio rankos pulsų, da- 
IsHlamas kaip plaka širdis. Li
gonis skaito: vienas, du. trys ir 
tt iki užmiega. Jam užmigus, 
gydytojas nuima tų rankšluos
tėlį, katras vakarykščiai buvo 
uždėtas ant sergančios vietos. 
Tų nuėmęs gydytoja* uždeda 
kitu du, viens vienoj pusėj, ki
tų kitoj pusėj tos vietos kur 
bus pjauta. Paskui daktaro 
asistentus numazgoję su benzi
nu pjuutinų vietų, nudžiovina 
jų, ištepa su iodina, ir užkloja 
paklodėmis. Tnip nelieka nei 
vienos vietos ant šiaip ir ligo
nio, kud būt uestcrilizuota.Dak 
tarai ir slnugės guli be baimės 
gluuKtytips, nes nepaliečia nie
ku, km* necteriluuota. Daktarai 
ir slaugės užsimauna kepures, 
pnslpėdumi plaukus, kad kar
tam plaukas nvuždulkčtų ant 
įrankių ar žaizzlos, ir užsiden
gia burnas, kari kvapu nepalei
stų j ligonį grybelių arlia gyvu
lėlių perų.

Užsivilkę ilgu- marškinius— 
užmovę pirštines: įvelka ran
koves į pirštine* tr pradeda 
operacijų.

Po operacijai ligonį sūrinio- 
ju į puklodes it laikomas šiltai 
kol fiabunda.

M IPmVVHBKSHToli nuo didesnių miestų ir nio darbo, iš dalies prie soči- 
• miestelių tarp miškų ir girių, jalistų, tačiau praktikos dar

ant derlingos keturkampio* bo pačiuose Ainuliuosc nėra- 
plokšties nežinia kuomet įsi- dome. Su tuo npu nukeliavome 
kūrė Medinių sodžius. Čion 
įsitaisė gyventi, baudžiavų! 
pranykuc, dvidešimts ūkinin
kų gaspudorių, o iarp jų ir 
gavę po pilnų ii ubų du broliu 
Vincas ir Anupras Vileišiai, 
'budu pasistatė geru* triube- 

<. abudu pavyzdingai vedė 
ūkį ir veždami tai javus, 

us, tai obuolius į toly-;
ų už IS mylių mokėjo 
d ganėtinui skatiku.

is Vileišiu (dėdė dabar- *u “Varpu 
ht’r* Tnv• ,,T ,7/> t-MJVUilJlUU* » </.-

į dukrelę, dėjo savo su
lų skatikų į naujai ato
lų buvusio pono Purino 
t, kur pnskui žuvo jo pi- 

Vincentas Vileišis, da- 
Vilcišių tėvelis, turo- 
kvletų sūnų, gal būt 
nigo paskaitintas vy
simų Petrų išvežė j psnclj 
gimnazijom o kno- 

.ei? per lenkmetį gimna- 
buvo uždnryta, išgabeno 
Šiaulius gimnazijom Jsi- 

męs ten iiek-tiek mokslo, 
lis Petras, tapęs paskui 

.inieriu ir uolu tautos dar- 
rinkų, jau nuo ketvirtos klc- 
4 mokėjo ant savo kojų nt- 
Stoti, o kas svarbiausia, mo- 
*įo sužadinti ir ištraukti 
.dėduli jau kitus bepriaugan- 
js brolius, būtent brolį An
au, kurni paskui paliko dak 
ru ir brolį Juozų, kursai, 
lėdanu* jau 16 metų, metęs 
to rugius bepjovęs ir peš
is iškeliavo prie brolio Po- 
o mokytis ir tiek parodė 
(Orgijos, jog IJinnburge gri
ežė ghnnaziion ir pabaigęs 
*1 šešias klesac, įstojo Kau- 
JMimū'ar* ion, gi paskui, tė-l 

HAiiu. MJit aznuųuntū, palupu į. 
migu; bet vos vienus mėtė-1 
.s, (taškui jis Skapiškiu! 
rupijoj pasini iri-. Kuomet 
mns gimė sausio 3 dienų, 
72 m., jo brolis Petras jaul- 

jvo bebaigęs universitetų, 
rti broliai jau mokinosi, liet 
r Jonui, kaip šeimynoj jau-, 
tusiam, neliko lemtu ilgui 

idos ganyti ir jau 9 metais 
ižinu.- tapo išvežta.1* j filiau- r\ kad ruoštis gimnazijom 
paprastos ūkininko grįčios 
buvo jau ketvirtas, kur- 

u praliejo eiti mokslus. Vi- 
ua tanu- nu<>|>elnas—lai brolio 
’etro, kursai, tėvui pasimiru-, 
•uriliko jaunesnių brolių glo- 
ju ir auklėtoju. 
Šiaulių gimnazijoj Jonui te- 

o būti 1887-1R92 m. Tais lai 
ais tarp Šiaulių gimnazijos 
■ūkinių buvo ir į-ivj ravimi Ru 
jos laisvamanių intdigenti- 
• įtaka. Viešpatavusi Ru*i- 
ij caru Alcksand;^ 11! reak- 
ijt kėlė priešs*rti> visus trokš- 
asuus laisvis sluoganius ir. 
ūnoma. prigrieliė savo įtaikon 
■ jautrinusių gimnazijos jau- 
Jomuur. Gimnazijos mokiniai 
irėju savo aluptų bibliotekų. 
lOkiniai gerėjusi uždraustu 
pamaži jo - viršininko ir su pa- 

zimėgimu skait*- Nekraaovo, 
c Irinu, fteiguiK ■ o, M to, 

aršino, Tolstojų, Dostojev<- 
o, ginčijos)/ ’ilelei I’isarevo,

MMftchMilirvskio stmi- 
* lių ir įpkaite tai Darvino, 

b- Engelso knygų ir 
•retai jų visai nesu- 
ioF rųsies mokslo 
ii jau nuo ketvir- 

uti, u paskui 
ketus, iki guunnzi- 
hm. Imti tai šios

I globėju, tai ypa- 
____ (0*.-ju’’ tarp savo 
nių draugų. “Paragavę 

S^dviujintę pw\” i*kv Jo- 
Vileišis. “me» mokiniai 

g nie____________ revnUuciji-

_______ i

Dauguma žmonių labui žin- 
geidauja apie operacijas, t. y. 
ligų gydymus pjaustymais. 
.Mokslas išpjauti ligų iš žmo
gaus kurio grekų kaitroje vadi
nusi chirurgija, tai reiškia 
rankų dariny Iš grok iš ko žodžio 
chirurgus pasidarė angliška? 
žodis surgeon. Aš parašysiu ke
letu žodžių apie chirurgijos* 
darbo pradžių, t. y. apie prircn- 
gimų ligonio ojirracijai.

Pavyzdžiui imsime patrūki
mą lotyniškai bepiia, angliškai 
ruplure arba jam panašių ligų, 
lotyniškai vadinamą Appendi- 
citis—lietuviškai: aklosios žar
nų-' uždegtum. .Imi uzvja?. 
jaučiasi pjūtis ir aštrus skaus
mas dažniausiai dešinoj pusėje 
viduriuose kaip vyrams, tnip ir 
moterims.

Pirmiausiai gydytojas išti
ria ligonio širdies karštį, pla 
kimų ir alsavimų; paskui duo
da vaistu paleidžiančių ir ištuš
tinančių vidurius. Europoje li
goninės išplnujn sergančiųjų 
vidurius vandenin jk» kelis kar
tus. Tns yra daroma dėlto, kad 
ištuštinus ir išvalius visai vidu
rius.

Užmigdymas pasidaro visai 
nepavojingas ir po operacijai 
labai lengvn būva viduriams 
pradėti dirbti. Vnlgio ligoniai 
prieš operacijų duodama tiek, 
kad palaikius spėkas, bet kad 
pilvns ir žarnos operacijos lai
ku butų, jei galima, tuščios.

Prirengim&s.

Taip|jat apvalo ligonį ir iš 
viršaus. Jis turi gerai su muilu 
visas nusimazgoti. Paskui gy
dytojas, nrba jo pagelbininkas, 
nuskubi jilaukus nuo tos vie
tos, kur bus įpjauta, idant be
pjaunant neįpultų į žaizdų nu
pjauta plauko dalis, nes ji žaiz
doje imtų puti ir užkrėstų jų. 
Nuskustų vietų numazguja su 
nlkohohu arlia benzinu, kad 
prašalintų akim nematomus iš 
oro krintančius mažyčius pe
rus. Tam tikslui ištepa jodina 
tų vietų, kurių reikės pjauti. 
Darant o|>eraciją vaikams, iodj 
iu/ atskiedžia arini sumaišo sa 
alkoholiu, lodina užmuša visus 
ligi) perus, bet vaikų mini yra 
peraštri. Ant iodinu užteptos 
vietos gydytojas* uždeda mažų 
rankšluostėli ir pritvirtina jį. 
Rankšluostėlis prieš pridėsiant 
prie kūno bu v n smarkini įkai
tintas snu.sainr karštame indo. 
Tas įknitininuts taip-gi darosi 
tuomi tikri u. kad užmušus ligų 
perus.

Viskas ka.-* čia aprašyta yra 
dar ana vakarykščiui prieš 
operanijų.

H u va tokių atsitikimų. Kart 
akloji žarna, prasidėjus užde
gimui, guli trukti trumpu lai
ku. Tada ojieracija turi įvykti 
kungrru'iausiai. Tada nėra lai
ko išmnzgot vidurius ir atlikti 
kitus čia aprašytus prirengi 
mua.

Dvari&kaa vadovas, prof kun. P 
Bučys, 2634 W. Marųueltc Road. 
Chicago, III.

Pirmininkas A. Nausėda. 1641 N 
Paulina st, Chicago, Ul.

Vicv-pinnininkaa F. Vcrjga, 
4339 Sa Marahfield ave.. Chicago. 
IU.

Nutarimų ra&rininkAs J. Purto- 
kaa, 4437 So. Farfidd aw.. Chicn- 
gv.IU-

Finansų raštininkas B. Neneria 
nia, 4412 So. Ridunund st., Chica
go. Ui.

Iždininką* kun. Ig. Albavičius, 
717 W. 18tb Si.. Chicago. Ul.

IMo Hobėiai"

universitetan, Petrapiliu. Tuo 
laiku ir čion tarp studentų 
varžėsi dvi srovi: bandininkų 
ir socijalistų, tarp kurių ir 
nuims toliau prisiėjo bręsti. 
Bo to jnu aiškiai pradėjo at
sirasti nnuja srovė: tautiškasis 
lietuvių jndėjimns, į kurį mes 
išpradžlos, kaijN) internncijo- 
nnlistni. su pašaipa žiūrėjome. 
Ilgainiui susipažinome su jnu 
esama jn lietuvių literatūra, 

” ir bent mnn jau 
*iT n!»*

bo dirva. Veikiai tapau lietu
vių studentų draugijos pirmi 
ninku, pradėjome rūpintis tai
syti lietuvių vakarus, spekta
klius, paskui jnu ir patys ra
šyti “Varpui”. Didžiai apsi
džiaugiau pamatęs “Varpe” 
1894 metais savo pirmųjį strai- 

*• Evoliucija ūkininkys- 
tės Lietuvoje”, kurį |>atsai 
V. Kudirka nuo vardo redak
cijos buvo pagyręs. Nuo to lai
ko tapau jau uoliu “Varpo“ 
platintoju ir siuntinėjau jam 
vertimų, žinelių. Tuomet jnu 
nutariau palikti ir juristu, knd 
baigus Lietuvoje apsigyventi.

V. Kudirkai įnirus, toko 
man paskiau, jau universitetų 
įmigus, ir arčiau prie “Varpo'” 
“Ūkininko” leidimo prisidė
ti, o paskui drauge su P. Vi
šinskiu ir pamatus “Lietuvos 
Demokratų Purtijos” statyti. 
Užsigyvcnnn Vilniuje ir daly
vavau visame Vilniaus atgi
mimo darlie iš pradžios maža
me būrelyje—“tarp dvylikos 
lietuvių npaštrdų”—o paskui, 
didėjant ien lietuvių inteli
gentijai, tverdamas įvairins 
draugijas, darydamas vaka
ras, spektaklius. Susilaukus 
spaudos, aktyviai dalyvavau 
brolio Petro įsteigtame dien
raštyje “Vilniaus Žinios”, 
kuriu paskui teko būti per 15 
mėnesių redaktorių ir leidėju. 
Be to teko būti “Lietuvos 
Ūkininko” įsteigėju, paskui 
••Lietuvoj Žinių”, kurių pas
kutinį numerį išleidome jau 
vokiečiams Vilnių užėmus.

“Prieš pat vokiečiams atei
siant, susidarė ūpas, jog lie
tuviams negalimu apleisti Vil
nimis ir todėl ten pasilikau, 
nors žmonų su vaikučiais jau 
buvo Rusijon iškeliavus. Pasi
likę Vilniuje, ižpradžioa ban
dėme drauge su baltarusais,

St. Jurcvičia. 726 W. lHlh Si.. 
Chicago. UL

J. Rupšiu. 4430 So Mnph'uood 
are., Chicago, III.

Direktoriai:

•J. Htrpcntantč, 1545 Sn. 
ficld are.. Chhagn. III.

J. Petrai lis. 4358 So. Waditcniiw 
■ve., Chicago. 111.

B. Scldecki*. 3427 Auburn n iv., 
Chicago, UL

A. Valančius, 1442 So. 49th Avr., 
Cicero, IU.

A. NmiMėda. 1641 N. Paulina St?, 
i ’hieago, UI.

J. Rtipšti, 4430 Su. Maph*wood 
■ve., Chicago. IU

Kun. .M. L. Kraš*x. 3230 Auburn 
ave., Chicago, IU.

F VerygB, 4539 So. Msrshficld 
ave., Chicago. IU.

Prof. kun. Pr. Bučys. 2634 W. 
Marųuettc Road, Chicago. Iii.

Kun. Ig. Albavičius, 717 W 18th> 
St., Chicago, 111.

Kun. F. Kudirka. 2337 W. 23rd 
si.. Chicago. III.

A. Dargi*. 726 W. ioih Chi- 
eugo. III.

Fair-

•V. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Waukegan, UI

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
Sa Victoria St.

Vice-Pina. — Antanu 'Taurina. 
1125 UuaJn St. N. Chicago, in

1331 Preirott Su
Finansų Rašt.—Jeronimas 

mulynas. 759 Sheridan Road.
KMierioa—Antaiuu Bahžya. 1339 

Sa Victoria 3t„
Kaaoa Globėjai:—
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie 

torio St.
2 Km Muknška, 1411 So Vie 

toria SL
3. Pranu Kaadelcviėitu.

8th 8t.
Harta1te»>-
1. Pranas Dapkus, 1407 

rott St..
2. Mykolas Gaiiun, 736 

minga Avt.,
Knygius—Pranas Kopturauska* 

132! So. Victoria St,
V'vliSVūS uėšėjna — StaliiiMUvas 

Urbonas. 911—«th St . -
Organo Viiiurėtoju — Antanai 

j, Sutkus, 1317 So. Victoria St
Sv. Anuuo Draogija ausi rinki 

nitu laiko po 8-tai dienai pirmi, 
sekmadenį, kiekvienų mėnesį. 1-mų 
valandų po- fKetų; Idrtissfų srruri

Se

1017

P re.

C'UOl

3<l lfrJO

Itrirr pašto
(arba stampos) 

Jau parduodami. 
Gavome ii Tautos Fondo že

lių rųiių po 10 skatikų, po 
15, 20, 30, 40. 50, 60. po 3 auk
sinus ir 5 auka.

Amerikos pinigais reikia 
mokėti 25c. ui auksinų (loen- 
tas ui 4 skatikus).

Tolau budu pirkdami šitas 
įtampas Lietuvos Valdžiai pa- 
darysite gerokų aukų, nes jų
tikroji vertė dabar yra kur ^ 
kas žemesnė, ne kaip šių nu
rodyta.

D gautųjų už tuos ženklelius 
pinigu 60r; eina Lietuvos Val
dai 30^ Lietuvos Misijai 
W •■>* *«"**&* 9 - 

išlaidoms. Musiųstas st&mpad 
i Liatnvų Paktas sulyg reiki 
lavinto išmainys ant pinigų 
Bet tas išmanymas turi būt 
atliktas ne vėliau kaip 1 d 
liepos 1920 metų.

Tunse ir tam tikrų blankd i 
reikalingų dėl ismainymt ! 
štampų ant pinigų. Ant blan 
kos reikia padėti savo vardų- i 
pavardę, pažymėti už kiek nu j 
pirkta štampų ir nusiųsti 
blankus tani kam si 
štampas.

Rašant laiškus į Lietuvų j 
dėkite sykiu ir pašto 
atsakymui: jūsiškiams bus 
togumes, kad nereiks patiems
pirkti. Ant laiško iš Lietuvos 
j Amerikų reikia lipdyti 60 
skatikų, c už registruotų 2 
auksinas 20 skat.

Su užsakymais kreipkitės į 
* 'Draugo* ’ Administracijų 
1800 W. 46 it, Chicago. IU.

Geriausia, pirkti ĮnjaidėjUs 
Keliems anl syk. tuomet susi- 
čėdija laikas ir išlaidos.

B. K Balutis.

Gteve.

GrXtE2XT-aL
Silpti) bu, ptoinanMo* auo jwrt>dlH>iuxj, mikimn, suaviu ir raumeau 

• ue-ui^uiHi. ■■•■ubu sue^OM, vra graltai pauUMniUTmm, vvtojstM

PAIX-EXPELLERI
■‘UrMri Reikale ’

ŠriitiyiMui, knHtif 1 vtLiUlui^a Jo Jisyv, iIm^k* I*X* ronpah-raa.
Vrn tik viuiiM t’AlH.I.Z|tellr.r)s ir dcl ju*u npss opųjį tuo, jin yra |tniruklintas 
mttftt raislnimkliu

ANOHOR Ikaras;
i ■>K’> nni pake'ln tara mkbnlcuUlo ikaru, Iii jin artn tikras Ir jas lokio 

vrlmk'tc *•' w«a sptkktar po 3je ir (Jie Tvipp galima gauti ]*ss iMirbčjns :
AD. RtCMFFR & CO.. 3U-430 Ncw Vnrti

žydais ir lenkais susitvėru- 
šiame Piliečių Komitete vary
ti valstybinį kurinio dariu), 
bet delei lenkų užgrobiamo:* 

i politikos turė jome nuo tn dar
ioj prasiSalinti ir jnu vien tik 
su taltgudžiais -ir žydais ir 
maža lenkų saujale buvome 
išleidę du Lietuvos Valstybės 
l'niversuln, kur reikalavome 
laisvos nepriklausomo# Lietu
vos. Parkui buvo išleista ke
letas atsišaukimų “ Broliui 
Lietuviai,” ‘•Lietuviai*’, kur 
smarkiai buvo nupeikiami vo
kiečių okupacijoj valdžios 
darbai delei rekvizicijų, delei 
apsiėjimo su gyventojai*. Bu
vo išleista ir keletas kitų lu
pelių, kur buvo ginama Lie
tuvon, kaipo valstybės, nepri
klausomybė.

“Sujudo vokiečiai, pradėjo 
daryti kratas ir kadangi slap
tų agentų buvo nemažai tarp 
lietuvių, surado kaltininkų. 
Mane ir draugų Janulaitį suė
mė ir laike 7% mėnesio ka
lėjime ir paskui išvežė Vokie
tijon j belaisvių liagerius. Tuo 
tarpu Vilniuje užsilikę* lie
tuvių būrelis varė savo darbų. 
Mums paaūuk*, su
tuu i m rtjiu ir juos informuo
ti apie rokmrtų politikų Lie-

tuvoja. l'žgiinė idėja sutverti 
Lietuvos Tarybų. Pasisekė ir 
mum*, pusiliuosuoti iš liogerio 
ir grįžti Lietuvon. Tapau ii* 
rinklus ir už Vaistyta Tary
bom kur draugo fu Kairiu 
Biržiška ir Nnrntaričium su
darę inivome “opozicijos Im- 
ri-lį’’.

“Vystėsi darbas. Pragyvc-
nonw daug svajonių. Svar
biausiu laimėjimu buvo išneš
toji Vasario 26 dienų Idetuvoa 
nepriklausomybė.’*

Pradėjus tvertis Lietuvos 
valdžiai, Jonas Vileišis uoliai 
visut dalyvauja. Antrame ka
binete jis yra Vidaus Reikalų 
MudbtėriiA. o ketvięlanų. 
itanoų Mimstertu.

** • f

»

i zj //

Daug žmonių kivipiri į “Drau
go kn.'gjnų. nur^iaaii gauti j- 
vairių "Guspadmių-Virėjų” arba 
aiškinus sakant knjgų, kaip ga 
minti vairios Taigi pranešami 
kad jau tokių knygų Uiruuc. Ji 
vadin uri:

“valgiu rj

J c* kaina be apdarų
su apdarau............ ****:-, Sf-56

Taippat turine kitų labai gra 
žiu didžiai naudingų knygų- 

“MEILES GALYBE” 
oviua ko apdarai* 
Kama be apdarų

l iv«kymn« «iiwkiie ši«to-w
----------- pohL fj*

Str., Chicago, UL
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nesni, jie dauginu gali pakelti. 
Korespondentas.

DRAUGAS 4

f
.1

l

sSR
I ummnnnnmininmitnnntnimmnHn J

ERNEST TITRO E'w5w w;
DRV GOODS

•800 W. 47Ui kamp. Wood 8t»
*4*1 iluiKliii!, T-irut*** *i»Q>tr,.

Ketratiala ir MuIi-uhiu*
Dldatl »tr.* ^**>nnkltn* ,«un*rui | 

Vl*okl« tnatartjolai, mkiou rtrax>a 
Btal. 4l*b.* tr takui*-

10) Nutaria padnryti ineigų
’IM*? - Tam ’ 

išrinki a komisija iš sekančių 
ypatų: prof. kuu. I*r. Bučys, 
2634 W. nTth St., kun. Ig. Al- 
bavičitt“, 717 IV. I8tli St., J. 
Gnrhiskn*. 3347 Anburn Avė.

11) Pirmo* kuopos, prie &v. 
Kryžiaus parapijos, atstovai 
pranešė, kad j Labd. Sųjungų 
gdojn j gmrbėK narius ftv, Elz
bietos Moterių ir Mergaičių pa- 
švlpine draugija ir ]>-lė Gulnai 
tė, rašt. pirmos kuopos, jma.'zė- 
dam<>8 po šimtą dol. j Labd. 
Sųjungų.

12) Centro lidininkas išdavė 
ineigų ir išlaidų raportų, kuris 
skambėjo sekan<r,ini:

Tuoign per
^.,4-,. v-.i«

l^iaalŲ............

REIKALAUJA.

MIMSGIMV LOVV niRIHMMiAI
Aarn.lilrrial, |w>liKh*rUi*. U.-noc- 

rorial. ir Mnad-makarim 
pr|r nnuh' >oi«inritov 
vaoniatn pr<i«t< rortoma

Ataitaukltc tonjaun 
tlil.-aa’i. Milai Hnl

HIJ lėni
tln.kll* TJ Ht Kurq L'UllpkHo ant 

Ford A To kur| yra pure bluko nuo 
Hnlvtrd (latve* >

Vyru ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dcsigning Mokykla.
Mūrų* latrai* ir mokymo budu jus 
tnitupii laika Utinnkaitc viau am*.

to
Jin tun.n<* didliaualua Ir karinu- 

uu* kirpimo, dtolpnln* Ir alavinio 
akyti ua. kur k M.'k viena* mum <vrua 
praktiko* tx*unokIndamnr.

Vlauuac Mnvtmn «*mlu<M* tn.iAuio* 
varomu* «<«ktr<« jlrca.

K • l«n'iamu k lok v Ir na alviti kilo ko- 
k tuo lu'.k.u. diena tr nr vakarauk |>a- 
nltlur/tl Ir paati,an>ru drl i*alysų.

•' ~rna daromo* nuli* uibto*. VG 
oOklo MlUMM Ir didiki I* bot kurioj 
madų knygų*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. 1”. kaMiieka Vodfjja
ISO X. STATĖ KTItEET.-CIIICAtm.

Kumpo Lako St . ant <-tų lubų

Lietuvių R. K. Am. Labd. 
Sujungus Centro pricšmvtinis 
susirinkimas buvo nedėliojo, 
gruodžio 28 d., 1919 m., 2 ra!, 
po pietų. Dievo Apveizdoe pa
rapijos svetainėje, prie Union 
avė. ir IS-tos gatvės, Chicago, 
liL

SUbiriukiuių atidarė pirui , 
A. Nausėda. Maldų atkalbėjo 
kun. prof. Pr. Bučys.

1) Protokolas iš praeito su- 
ririnkimn buvo perskaitytas ir 
priimtas.

2) Visų pirma patikrinta
kuopų bei draugijų atstovai. 
Pasirodė, knd atstovų iš kuopų 
• * l-l ,-,.4.

gi buvo prisiųstas laišku ra
portas iš 17-tos kuopus, Ke- 
nosim, \Vis., kuris nurodė kuo
pos veikimų.

3) Kaslink našlaičių prie
glaudai aukų rinkėjo: kunigai 
Marijonai sutinka, kad ir tuo- 
jnus pradėti rinkti aukas, bet 
pirm pradėsiunt rinkliavų, esa
ma reikalinga turėti paveliji- 
man Ju Malonybėm arkivysku
po.

Kad paklausti pavelijimo Jo 
Malonybės arkivyskupo įgalio
ta sekantieji kunigai: Skrep
lio, Krušos ir Serafinas.

4) Kiek kuri kuopa turi su
rinkus aukų iki šiolei j našlai
čių prieglaudos fondą.

Pagal kuopų atmokų rapor
tų skambėjo maždaug sekan
čiai:
l-ma kuopa $360.00; 2-ra kuo
pa $l(X).00; 3-čia kp. $500.00; 
4-la kuopa $250.00; 6-tn kuopa 
$T»20.00 ; 7-t* kuopa $500.00: 
b-ta kuopa $400.00; 9-ta kuopa 
$35.00.

5) Pakeltas klausimas, kad 
butų tuiudiugu ĮiaduryLi knygu
tes su surašaui ir paveikiais 
garbės narių, kad kiekvienas 
garbės narys galėtų turėti sa
vo namuose ir matyti garbės 
narių surašą ir paveikslus.

Sumanyta sekančiai:
Viri garbės nariai, įmokėję 

].»o šimtų dolierių ir kuris 
norėtų turėti knygutę «i sąra
šu ir paveikslais garbės narių, 
turėtų primokėti 10 doL j gule n 
grmui išlaidų. Gi kurie garbės 
nariai yru įmokėję jmj du šimtu 
ir 'luugiaus. tni tų paveikrini 
j knygutę patalpinti dovanai.

Garbės narių knvgutėn gali
ma butų {^talpinti aprašymų 
apie Labd. Sąjungos praeitį ir 
jo* veikimą.

Virš minėtas įnešimas )>sve- 
*taM kuopų nutarimui.

Minėtas i molinas neturi nie
ko In-ndra au garbės narių su
rašo, kuris bu.* tam tikroNc 
knygoHe našlaičių prieglaudos

6) Kuu. Serafinas už jo 
brangią dovaną jiakeliaiuab į

nartus.
7) Nutarto jmdarvti pnliudi- 

jimai, arlia diplomai, viriams 
garljes nariams, kurie galės tu
rėti aavo namuose.

Painuninimui paliudijimų iš
rinkta kouurija iš sekančių 
y pu tų: kun. Pr. Bnčyr. 2634 W. 
69th St, Kun. Ig. Albaviėius, 
717 W. 18th SL, J. Gurinskas, 
3347 Auburn Avc.

8) -Kuil lg. AlbaviėuiN iš- 
rinktas atstovauti I*a1k!. Są
jungų T*. B K Federnrijos 
Taryliuj 1920 metams.

9) Prašomu vDų kuopų fi- 
nonsti rnštininkn. knd lamiuN-

ralkalinri 
t»brlkn. N«. 
tinoartna

----------------K]LIET, LABD. SĄ 008 GEN-

i betų. Tie mielu noru apsiėmė 
darbininkaniK ateiti į talkų.

Suariu 18 d., 1920 m. įvyko nors k j’e.ym b™?“*
auririnkinins Lietuvos Laisvės reikalais. Būdami jnu-

bonų pardavinėjimo komisijos, 
daug svarbių reikalų apsvarstė į 
ir galutinui prirengė LietuVor 
bonus pardavinėti, kaip tik bus' 
gautos visos informacijos iš 
New Yorko.

Valdyba: pirm.—A. Valan
čius. 1442 So. 49U1 Avc., rašt.— 

Grihauskas, 1331 So. 49th 
, ižd.—J. Mockus. 1301 So. 

5Wh Ct.

_____kis, J. Muaeris, J. Mra-1 ;“uv‘ 'uaurc, vu*. n u. para 
lakas, P. Jakšti?, A. Zakaras ! "nudai. Kalbėta ir apie 
Jų antrašai jau buvo ” Brau l;i‘< '’akarą, kurį kuopa rengia 
g,,/’ ’_________________________tkovo 7 d. Tikimės, kad abu va

karai pavyks, nes kuopa turi 
'darbštų režirierių, p. M. Kar- 
kauską, u visa kuopa yra jo 
pagalbininkė.

Po susirinkimo pasirodė, kn 
taupos veikiančioji komisija 
j ra nuveikusi, nes jai jmvesta 
\udan ti |k» susirinkimų prog
ramas.

yAve. ( Programą vedė jnua K.
I K. Mikalauskas. 1435 So. IKečkienė. Pinninuriai tlia- 
R9tli Ct l'jgų apie skolų atliko p. Aleks.
I J. Karpis, 1324 So. 50th Avc.' Zakaras ir J. Narakas. Po to

P. Petrauskaitė, 1515 So.‘apie lietuvišką .gintarų kulbė- 
p8th Ct. 1 jo p. Al. M. Bačkas. Nupiešė

F. Btrclčiuuas, 1527150. 4Sth gintarų iš tautinio, ir iš. istori- 
|iik>, i» etanutHHŪo ir iė este-

• Zmonw išgir
do stebėtinų dalyką. Prakalbos 
puriklnusyti atėjo ir ue narių.

P-nas Raėlcus ateityje žadė
jo Tdk- tokių pat mok?Hškn 
prakalbų po kuopos susirinki
mui jiasakytj.

Ant gulu dialogų: ‘•Karinin
kas. ir kareivis”, atliko J no*. 
Mockus ir AL Krencius. Žmo
nės prisijuokė ir suprato kokią 
karšta yra tėvynės meilė Lie
tuvos kareivių.

6is vakaras — lai tavo pra
džia darbo, kuris tęsis per iš
tisus metus. Po kiekvieno kuo- 
nos savaitinio susirinkimo, ku
ris tęsis neilgiau valandos, ku
riai.m: tas svarstoma tiktai ne
atidėliotini kuo|x*s reikalai, 
bus programas ir žaislūs.

U Vyčių kuu|>a šioje koloni
joje užima pirmą vietų skleis 
dumi apšvietus ir tautinio su- 
eipratimo.

CICERO, ILL

Compau, 
Amiur.

Pluksnos

PLUNKSNOS.
luiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiimiiiiii

Pluksnos
79c

X j. i 
' £

e

Šiandie dar dauginus gabių 
veikėjų darinkta Mokančiai:

F. ZdankUB, 
Avc.

K. Deveikis,
ve.
M. Mažeika,

Avė.
S. Tamošaitis 1447 So. 50th

1441 So.ibUth

1505 So. 51 st

1447 So.

Senai jau L. Vyčių litą kuo
pa turėjo tokį susirinkimų ir 
po jo programų, koks buvo 
trečiadienyje sausio 14 d.. Sv. 
Antano jiar. svetainėje.

Sūri rinkimo apkalbėta ren- 
iri.nviin veVervi »wlr«»>ni n*<—•

50th

i
I

*

I

Pu ieškau Jurgio U,vnihki<» ir 
llanvles l.« vinakiuU* jiedu puri- 
nn ii Kninio Gub. RiiHcinių Pav. 
Jurl>nrk<> miesteliu, gyvenu t'hicn- 
g>>. III. Malourkitc alsifaiukilc ant 
šio nilreno;

VWW^*n«v>r* c**( irtv i<? .'TU! 4 t-1-T* t <?
r. Ii. Box

NAUJIENA.
<.<‘ruw.ui Ir praKUUtinuMa lun-tl 

aaiim tai

M. t rita, 1339 So. SOtli Avė. tinio atžvilgio. 
•T. M italai nia, 1529 So. 50th 1

M lve.
Ir musų vietinis gerb. klebo- 

taK. kur.. H. J. Vaičiūnas.
Keikia tikėtis, kad su tokiu 

eiklia valdybų ir jos pagelbi- 
užtikro ciceriečiams 

ta garbė, u Lietuvai tėvynei
*1 *

I

i 

neprigulinybės >>arama. ’
J. Gribauskas

i ------------------------------ :

KEN08HA, WI8

Sausio 18 d., š. m., L. Vyčiu 
28 kp. surengė labai puikų va
karų su vaidiuiinu. Buvo du 
veikalu: “Visi Geri” ir “Dan- 
rus Brangus.” Vaidinimas 
fiuikiui pavyka Mėgėjai savo 
Įolvs gerui mokėjo. Ypač daug 

loko padan- vokieti* beaiškia- 
lamny savo bvet-iums dangnus 
>ranguuny Vokiečio rolę atli- 
o V. Straševiėia. Jis gerai 
tekėjo nuduoti vokietį. Žmo- 
ių buvo nepaprastai daug; tik 
atimate musų rimtųjų, kurie 
avė taip vadina. Nora butų 

^audisgiousias ir gražiassias 
ietuvai ar pasilinksminimui 

engtas vakaran, jų ueinaty- 
i. Gal jie mano, kad savo ne- 

įlankymu imi kenks geriems 
• • •» •• ra 4 *v.,-*rVyi1MIIIIHII|n Ifinil.

Peilis — šautuvas.

.. 1,234.13 j

Ižde lieka.................. ♦!l,®2.70;
Prierašas. Po to prieš užbai

giant metus dar buvo j plaukų 
jau minėtų ”Drauge.”

13į išrinkta raidyną sekan
tiems metanu:

Dvasiškas vadovas prof. kun. 
Pr. Bučys 2634 W. G7th St.: 
pirm.—A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina St.; vice-pirm.—P. Vo- 
rygn, 4539 So. Marshfield 
Avė.; nut. rašt—J. Purtokas, 
•1441 So. \VashU-ijnw Avė.; fin. 
rašt.—B. Ncnartonis, 4412 So. 
Richmond St; ižd.— kun. lg. 
Albaviėius, 717 W. IStli St.; iž
do globėjai: —S. Jucevičia, 726 
. ISth SU, J. Supsis, 4430 So. 

MapkivGGd Are.;
Direktoriai išrinkti nauji:
J. Steponkaitė, 4545 So. 

Fairficld Avc.
Senieji direktoriai jiasUieka 

.M.kiuilh-ji;
Prof. Kuu. Pr. Bučys, 2634 

W. 67U1 SL
Kun. Ig. Aliu, ičius, 717 TXT. 

18thSL
Kun. F. Kudirka, 1644 Wa- 

bansia Avc.
Kun. JL L. Krušas, 3230 Au- 

bum Avc.
A. Nausėda, 1641 N. Paulina 

8t
š. Dargia, 726 W. 18th St.
A. Valančius. 1-142 So. 49th 

Avc.. Cicero, III.
B. Sekleekis, 3427 Auburn 

Avė.
T’. Verygn, 4339 So. Marsh- 

fidd Avc.
J. Petraitis, 4504 So. Warii- 

tcnaw Avc.
J. Ilupšis, 4430 So. M apie- 

uood Avė.
14) Pagal daugumos balsų 

nutarta ir šiais meluis Centro 
y. Dievo Apveitdos parapijos 
svetainėje, prie 18-tos gatvės 
ir Union A ve.. Chicago, III.

Centro susirinkimai bertai- 
niniai, priešmetiniai ir meti
mai bus paskutiniame nedėl- 
«tir.ni»i Wi/mn«.i« A ĮrnZ.nrvatniHt 
Centro susi rinkimai paprastai 
prukutiuėmis r'-redamib mėne
sio.

15) Išrinkta komisija peržiu-

ANT PARDAVIMO.
GF.FA PROGA JAUNA VE

D2IAMS
Pitlal |>urwiduix!a naminiai rakau ' 

dal arti llrtuvilko* tmlnyi'iiM Bridi- , 
ten l'arkr. bulku* kambarini 
tmKTvi r.lmu nnt nntru nuritu 
re, i-|«l dnlktnl nauji ir K*ri 
kaati* |>arilu v linu, kftvaiiuaja i 
tn Ineta.

Kreipkite |*n»
F. siaMili.

443M Mn. Fnlrtb-lil Ale.
TvIi-riHia*. MrKInb-y &•<».

Trirfoera. l-alInM* mcJ
Dr. P. P. ZALLYS I 

Lietuvis Dentistas 1&C17 So. M k <*!<*.*, Aioumo

VaLA.VIMVKi • DU » vakar*.
JI aidima pap i mm.* v.iiuii j-mdit- 

M kalvu peili, u rviKalIų prlait-ju* 
kaltui ■autuvą SI callbor

l'villa-aauluiiui uėnt tai kokia L*la
la* bat Tirono ii rvruiu»‘>> t
ktunaių didikų. Kuuiurt jlo ■ud.'taa || 
kruta atrotfa knip klArnlnui prllla I I 
to* I* KtrlKURlo plMOlO, Tiriu* Ir nl- I 
Rn'luota* Kulka* ir kojuke vru imk*- I 
volą* tnlllani pc'llj. kuomi t pollia y. I 
ra reikullnaa* liktai atautaml Ir imli Į 
vnrlull. — prl»l*ju» pavojuj tik pa* I 
traukl-j kojuk* Ir !J kalibrų auitųa

AKoO yru icOTUitiMoa tkradlniaa
Ale prllial kitur yra lutrduodninl Iki I 

BtC 00 Ir liaučiau — liet ina* ant ne- I 
I upnbuoto laiko juoa panlnvirrulnir j 
j po M.Ū. uitai kad r.iirim* kad Amo- I 
nea «u jiula ai*alt>aUntų.

Ne- Jų lurliny tiktai >.*»<>. n*lr.u. 
kito litrai n r* jų gnll pritrukti, ulal- 
<H«k>k Vi. U- X,at,<}laua.

X(m miknių vi«a auniA plnurų mo
kiu. Kaitr.u* paaiųau « luiuaiua

drt
no- ..pri... limo, prlllu «Alnrn,'» yru |.<>rtlrt>-
kita '* ~ ~ ""

rUMIH ODA.
IjiImI pulku* KTori-ri* ir Ir* ('rimtu 

Kodą ir Arklį* *u vrtlniŲ. labui |>ato- 
Bloj prie p»l Sv. Krylmu* IiatayčKi*. 
l*araiiluoil« |H prlrlnjua* kud mum* 
pormat* perkame kna krautuve At- 
-Umukil

4&M S. Hi-rniltagr Air.
A«ti pardavimu I>ry liovei* Krautu

vo lAMuvlu al>K) vonioj vintpj. Atal- 
kn ukf to |

“Hr«iut«i” AdmbilMrarija 
ixmi U. icUi str. Cblcaco. IlL

S. D. LACHAW1CZ
Ij.-u,,, •lr«--or(u« *ni«.«.*uju lal**- 

uv*. hu i i •«u*i* b*.'**)* invMU* el>
■ U.H., ■ i *«n-.lnrt<u l>.*.lt.
2314 W. 23 PL Chicago, UI.

Tri. lauaJ 9IM.

I

I

i kaip aplaikyai *i dal>ka.
. MA. Ulini Al IZZPOKTERb DEF. 41 
i ima K. Aahlaml Avc. Chh-aou. III.

ANT PARDAVIMO
p m -U* ekrų foniin, V0 obttriitiią . 
niedŪŲ 1 akru* uiagą ttrru bariu' i 
40x50 |Hxių fi kniubarią namą*. 
p-l£ki’li» l»cKa už]Mkalij fartntn, 
tiktai 2 luylio* į Orund Hnvcn.

Psincitltiuit lnbui |Mgini ir ant u- 
inufctBČio jeigu r» ikala*. Atsišau
kite : •

WM M1LLKR. 
4239 Su. Halrrted Str.

FAKMA AMT I'AIIDAVIMO
11* Akrų au gūrai* budtnkuta ir 

rnalln. ruomla Kaina f'B.oo ul tikra.
Mano, art mink** imittr metyti »|>n- 

tlMutl CMcMSuJ iki 27 divtiue bu. m«>- 
nnaiu nuo 10 ryto iki C vai. vakare. 
Nrd.’-llnj per »l*ų diutUĮ po Muo adre- 
•*:

IBM U. lis Kinui 
ClUtasu. III.

I’o ST dienai raly Kiti uiti 
adreau.

J. 1.1I4IAK,
m<i k«. 3

Edk<-«lfHMl III.

UnutM

r

Z*

Dr. L E MAKARAS 
L4i*a*i* Ujd>toJ*a ir dairiu*** 
ll^rtandr. uote aa. MlrMraa <,«. 

Trlrfnu. ralhua Ul Ir F«lta»a HM 
Chtcacul: 4Alb Mo. Uood 8kr.

TU* fcrttvrga lakatui dm a O* Ud la* 
TrIHMMM TarO. UI.

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW

IJI.Tt VIS ADVOKATAM 
<MJ S. WOOD KTKKET 

CHICAOO.

4

DR. S. NAIKELIS

•X

a
jI

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS I IKTt'VtH

Ordylala* U CMrnra** 
l,*rk«l* «rvrtiln.o vteia lttnimt** inm t»l< H . «3rd Mrw<_ Tai MrlCia>*v ME iMtaot i'J> «na

*-------------------------------- - --■—11

iDr. M. Stupnicki
j 3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, I14JW(MK 
TrtrtcMio* Tor*!* *051

ii

tr- 4t

F'

Su

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

418 W. Marhrt Mr.
I*ott*v Ule. Pruria.

vtiKirnia IlKorula priluia nuo 
.Nuo ■ IKI lt vai. ryto 
Nuo 1 Iki B vai. po plotų
Nuo ( iki 1 vnl rukara

------------------------------------------------------ --IJETVVIK 
GYDYTOJAS IK CHUH.KG.YM 

Clftam tr Uy«MUiuo • >»•* 
3X13 So. Hal.tc! Mr.

Valančia’ nuo * IM 11 ryta nuo I I I po l-inu t.eo t M iki *.U roki TuIHmum Toni, t»H
Oflma: 4119 So. Aabland Ai 
VaL 4:M IM T v. vak.TrUfmuM Dpnrr IMI

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Veda Iltie* VImkmt TeiMDiKieo
Otlei DIJmk-»lyJ:

60 U. W VililSGTOM HTKMS3 
Kambarį* «0» 

Tit («ntr*l M7B 
Gyirnlma" BIS W. SBril M.

• 1.1. turi. Mki

l**r*ltli>»4a P'iimdA *ero) lietuvių 
Mpcyiruluie vinlvj* būni* Gl<ui Ki
rai eina. 1’ardnvlmo prlelaaUe ■uvl- 
niakii* llvntluoju I KU* micirta. Jei 
k» norMu gailina alkiu Ir namu 
pirkti; AUUtaiuklte Muo antralu;

A. GedrlOM*.
43311 Su. K i*m1 M. Cliii*«<i.
-_____ _______ —- i

■■■■■■■■■■■■■■■I'
ATYDA BARGENŲ IEŠKO

TOJAMS.

Iš nelaimingo nuotikio su L. 
Vyčių 14 kuopti ir jos svečiais 
gruodžio 31 d., 1919 m. soeija- 
listai ir liberalai prirašė pil
nus savo organus, norėdami 
žmončuin parodyti, kad didelis 
nesu tikimas yra turp L. Vvčiy 
14tos kuopom ir jos dvasiško 
vadovo, kun. ii. Vaičiūno,

Kun. H. Vaičiūnas yra netik 
kuopos nariu, jos dvarišku va
dovu. liet ir organizacijos gar
bės nariu. Oa.rbė* nario varde* 
suteikiama* nž ypatingų orga- 
nizacijoj pasidarbavimų. Ne
veltui jj gavo ir ktin. Vairiu- 
ha?. Jq Širdyje vyčiai arčiau 

via stovi.
Visi šios kolonijos veikėjai 

bei veikėjos priklauso prie L.

5*.
Tel Drovttr 7041, 

Dr. C. Z. Vezclis j 
IAETVVDi DFJVTDiTAii 

ValaaSo - . •*! ,
Nud-llumi* |<*M|M* **.w—**u* 

4712 NO. ASIII.AbD AVKNIFĮ 
arti 47-to* Gatv4e

I s- a

•»I•**ri jiv
)y«(* M iiki jiiiiniiiiaą nežiūri' 
į intrigų, dirlm savo ir tiek.
Saugiu 18 d. turėjome daug 

ančių U Wn u kevalui. Puiri r-<a •
ina net ir geidi na butų, kad 
rankeganiečiai ir keitoshie. 
ini veikėjai stiprini «n<iriblų 
-■fldrni vnyVt? Kur Vienybė, 

Im gulybė—luhniu*ini dviejų 
doiiijų katalikams.
Vasario 15 <L. š. ml, minėta

liepa Matyt antru kartu durie- Vyčių kuopot. Jeigu ištiktų 
I veikalų “Valkata” ir laimi koks nesutikimas tarp vyčių ir 

/ gerai padarys. Nors pernai jj gerb. kun. Vaičiūno, lai ir ko- 
vnidino labui puikiai. Bet del'louijos veikimą.- suirtų. Mus 
l/U^ao Mi U Moli,. Al IMU 11U ii bu ne- .kiubuim* m gum oupi^uU u 
matę. Buvo daug npgsllestavi I buriamas vūmr pirmutiniu ne- 
mo. Tai-gi šįmet bus proga vi- ’guli lo dasileinū
aik-u- —-^-*^*1 Oi—xt_! Y.1.11T yilc  J-  ltjTi.H..;,.. mAigvjM. ..... j ..u. .J.. ...
dar geriau prisirengę ir dau- betai y ir rašymu* j auvo orga

nus vyčiams tiek pakaukė, 
kad erčiau dur juos bUriir tu 
kiro dvarišku vadovu, kun.Vai-

gu*a įspūdžio padarys. Viri 
laukiame minėtu* dienu.s.

^‘Valkatą” statys ne puti L
D. S., nv» Darbininkų Sąjtin- čiunu.

MėeTt&i auritvėrė ir ji da- 
buriiniu laiku uiimU Lietuvos 
ttaįMMą parituta bei kitais ne dėl vieno kukio atrilikūno____-
tauto**.r Darbininką reikalai*, p*-* juos nugarmėtą. L

'?**•••» **ta hwu *«i umubi «m< i i

Tat u bcrcitaiiagm- ją buvo 
džiaugfm:^. Silpuadvo&ių, ku-

tų skaitlių narių, prigulinčią 
prie Labd. Sąjungų*, vardu, 
kun. Ig. Alb&vičiaaa, 717 W.

rėti knygas. Komisijon inėjo: 
J. Mfltulainia, 1529 So. 50th 
Ave^ Cicero, III.: J. Pudžiuvc- 
lis. 4515 Rn. M<>zart St.

Susirinkimą uždari' pirm., A. 
Nausėda. Maldą atkalbėjo prof.. 
kun. Pr. Bučys.

Jonas Purto kas.
Lab. bą-gos Centro rašt. 
4441 S. W!Mbtenaw avė. 

Centro raštininkas prašo, 
kad Labtl. Sąjungos visų kuo
pų nut. raštininkai prisiųstų 
kuopų valdybą adresui.

Jonas Purtokas,
!jh. Są gos Centro rait 
4441 S. 1Vauhleaaw avė.

iiurridiioda 3 nujsščių medini? 
namop 5 j Migy veninių jK, 4 jr 
5 kambarių *-u mūrinių fun
damentu rruKiv- >720 i n li
tu* f Nainiu- randuai ant Bri- 
ilgiiportu. preke $3.900 jmoket 
$.'•00 o likusius kaipo randa.

iFinl N&t. Re&lty A Const. Co.
840 W 33 Str.

Wm. Kazlauskas
a ' !

{T*Momm PuUm*n «•
DE W. A. MAJOR

GYDYTOJAM IK
CKUlLntlAr.

(Mino* llltB MJc!»iK*n *«* 
Ikdyne* «:M iki * Uryto ~ I iluj 
j t po pMų — 4:M iki l:M vakare t 
| Nedeiioml* nuo 14 Iki 11 Itryte Į 
M.,.-..---- -----------—---- ---i

X- •M

X'
BARGENA8 VYRŲ 

DRABUŽIŲ
Vyrų ir Jkuuv Veikiau paUirMi 

ant crSertn etutal tr overkoteL bet 
nea.Miaukti: vtlieualų modelių nuo 
»XbUU Iki S4A.OO.

><*•*« •• flfcllli M VmtVStoov

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

Kiunp. 4t Co«iT 
Hm. I33> W. 4» A»Kine

T*l«IoMui Cl<wo >«»« 
on»o nrero <» 

AA1.KAMK JJCTVV1I!|A1

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja t» matai 

Oli-*« 314N bo. M*rrc»u M.
Krrtč 33 n> SL. dibaC’*- UL 

SPECU AUSSJUt 
Molcriikų. Vyrukų. uup«i «ar« 

niikų lirų.
OFISO V A JUNGOM: Nuo » riti
Iki !B. nuo II Iki X l>o plot. nu« ■ 

iki k islandai vakaro.
S'«l H<>tnl» nuo I IM 1 po plot

Toloforum Yarda 481
S'

'I

...

“K

»•

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

1* NO. LA KALLE N1ICEEY 
Uyw*n*mo Tai Humboltu S? 

VeknreM 1*11 W *J-n<1 Btr»*t 
Tel. Krukeell •*** 

CIUCAOO. ra.

•f-
I

*

18Ui St.g

I
Dek yra tariu tėvynainiai ir
tiek prisirišę prie tažnyčias,
kril meta jų nuo užbrėžtojo

Fl.

i
1

I

i]““
»

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas

Chirurgas
»B| We*t 22»4 M.

Kamila K Lnavlt* ML
TlMutu C^MmU tll i.

irir

VabMMlo* 1—B tr T Ht » kaaiirt:

1114 W. 42*1.1 M

*

I
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s ORIUOJU

j CHICAGOJE. j

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, dr. robertson wash
------------ INGTONE.

Penktadienis, sausis 30 d., 
fiv. Martino ir Sabina.

fieštadienis. sausis 31 d., 
fiv. Petras Noliasko.

Praneša kongreso komitetui 
apie brangenybę.

INFLUENZA PALIETĖ 
SKAITLINGĄ ŠEI 

M YNĄ.

Du mirė, trys blogam 
jime.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

LABAI SVARBUS SUSI
RINKIMAS

* 
>r

per 
kml

1
Pvnk tadlcnU, •■auah 30 1000*^

L -
Mun>« nrltyre tr nrerf-
IMtir* tncrglnoa r*li uMlrbU nuo 

r*m lalitinv*. I-»>»<l*4aii?l<W»ui 
I tnnluuor um »l<n au mokMlmų 
fcalr Ilk ittnukM*. f Urbo ••lygaaa 1a- 

! iw<l itvr>A <t«-ra tmiMpnrtacUA I* ve 
-r»j «I»Iim mMtoK Hmm v.ii«n4oa Ir 
'pure Ulonai »»<ib»l<ij. AteifcMikH*.

Ptano * I>nn>n SuRtlr 
3HMI x. IUm-Iao A ir.

■ ■■.------------ . -L —--------------------- --- ...............—— -i

Km* apRako Uonivos grožy | R F i K A | A || I A 
bę? Kna kelia jaunimo dvasią? | IILIAMLRUJfl 
Ar nu iirtuvihiui diuncJvt Lichi 
t aviškose dainoje glodi Lietu
vos grožylk*.

Torltl lietuviškas daiįvirs, 
jaunimas privalo mylėti

Jaunimas, išauklėtas dailės 
krytyje, gnlėjt dailėje pakelti 
mus tautą.

Geriausia dailės auklėtoja 
yrn L Vyrių Chirngos Apskri
čio chorus.

Praeitą motą choru.v jiastalr 
operetę “Korncvilio Varpai.’* 
Ir net ke lis sykius davė progos 
chicagieciams pasigeri ;, ypač 
paskutinį sykį, kuomet t-J sta
tė visą veikalą vidun irsčio te
atre.

Daliar choras turi užsibrėžęs
uo.j lllileų cvlkUią. UuHUa U>U- 
zikas-kompozitorius, p. A. I’o- 
viu.i, visa širdimi dirba, ir de- 
dn visas pastangų, knd knoge- 
rinusia išmokyti.

Knd tas darbu butų pasek
mingai niliktn«, reikia visiems 
vyriams Apskričio chorą rem
ti.

Kns turi tyrą, sknniluintį bal
są, lai įstoja į dainininkų eilę.

Khjii laikas nepavelijo dai
nuoti, yrn kviriiaiuas įstoti į 
rėmėjų eiles, įmokant $5.00 j 
metus. Rėmėjai-nariai naudo
jasi visomis choristų teisėmis 
ir gnunn veltui tikietus į ren
giamus choro koncertus.

Choro praktikai būva kiek
vienos pėtityčioR vakare. Mark 
White Square parko svet., 29-, 
tos ir So. Halsted gatvių.

Z. M.

t'nion Spreinl Jfnchme <‘n. 
eikalaujii vaiki) ir mcntničių 
dol kncnaits fabriko įtartai.

Baltutis, vi«e-|Ht<uininkai, X 
įGarnckns, BnifrerkD ir S. 
Austyiuis— rnšl^unkni. J. 1‘et- 
kus, iždininku. Dirnša 
N'nngži-nii- iždo gkdiėjai.

Išrinkta 19 rinkėjų eiti 
namus rinkli ir prašyti,
lietuviui duotų paskolą Lietu- 
vai.

Išrinktoji valdyba tuojaus 
išrašė reikalavimą į .Yor- 
kn, knd l-'innnrinė Mi.-ijn pri
siųstų visas reiknlingds infor
macija*;. Knip lik jMircis atsa
kymas, tuojaus bus pranešta 
per lnikrašt., ka^ dary ti.

Broliai ir aes'K* lietuviai. 
Atsiminkime, ku<| jau artina
si pavojinga valanda musų 
brangiai tėvynei Lietuvai. Da- 
liartinc Laisvė* paskola vnf tai 
vii'uuuiiv jui. U.bjįįu
dnluir snausim* ir nesijudinsi- 
:ne darbuotiem liuo'iioilamiės iš 
vergijos į ui ričių, tai vargsim*. 
Gal du ilgiau negu vargome per 
500 metų. Jeigu mes dabartinė
je valandojg neduosime ir no. 
prašysime, kad kiti duotų |>a- 
skolą Lietuvai, tai busime ly
giais senų laikų tėvynės apkn- 
lėjnis. Kehuainie geresni ui 
Jogailą. Jis nurišo Lietuvą su 
Iz'nkijn ir nenorėdama* jos 
neprigulmybą pražudė. Jis pa
matęs lenkiškų blovizgų pnsi- 
gerėjo jais labiau negu savo 
tautos laisve. Kai kurie ir mes 
č-in esame įtikėję į dolierį, knip 
Jogaila j lenkišką garbę. Jo- 
Igniln nežiūrėjo kaip kitiems 
bus tolinus gyventi tnip ir mes, 
turėdami visnko pilnai, už
mirštame savuosius vargstan
čius ir šaltį kcnt:mriiu» Lietu
voje. Dabar viąa Lietuva yra 
tikrai jnu amerikiečių rankose, 
triip knd buvo anais laikais Jo
gailos rankose. Ką jis padare, 
tą visi turėjo jgmtėti per dau
gelį metų. Taij)]>at bus ir dn- 
bar, jeigu amerikiečiai lietu
viai neduos pinigų Lietuvai 
išsigclbi-ti nuo *ą^utiea. Jeigu 
duosime tiek, klek vrn manoma 
gauti, tai žinomas dalykas, kad 
tada niekos nei pavojos gauti 
Lietuvą po savi valdžia, nes ji 
tada turis dk^giaus jiegos 
ii užtarėjų.

Šita paskola jiadarys' stiprų ' 
ryšį taqj šitos Šalies ir Lietu
vos. Amerikos lietuviams nie
ko dauginu dabar nereikia da
ryti kaip tik sukrauti didelę 
krūvą pinigų. Tai bus geruuu 
ais ginklas nuo visų Lietuvos 
priešų. Todėl viri jauni ir geni, 
didi ir maži stokime prie to 
prakilnaus darbo gelbėti tėvy- ■ 
nę ir savo koloniją iš sanuntos, I 
kurią užsitrauktų, jri mažai 
surinktų. 8. A.

Katalikų Vienytais dr-jn tu
rės Inliai svarbų susirinkimą 
l>čtnyčioj, sausio .‘IU d., 1920 iii., 
7 :.'IO va), vakare, Av. Jurgio pa- 
rapijos svetainėje. Visi komi
tetai. Liet. \ iitatyls-s tarnų par
davinėtojai ir jų valdilia bnl: 
nm turi ateiti šin susirinkiman. 
Sykiu nepamirškite atsinešti 

i visi) surašą valdytos Lid. V. 
tarnų par<lavinėjiin<>.

’l’aip-gi primename koloni
joms, kurios dnr neturi sutver
tu knmitefu. tmrnl atrinnėia «n-| 

I vo alsini ą j Katalikų t u*nyta*s 
! susirinkimą, gi mes pagelbėsi- 
mr sutverti kjmiitetą ir sutvar
kyti visus kitus reikalus. Liet. 
Vaistyta* tanių pnnlavime.

Liet. F i nnns i nė Minija yra 
užversta, darbais todėl ji ir 
kreipėsi į Katalikų Vienytas 
vahlylią Chicagoje pagelbėti

Itenrh Mechanika, prityrę 
prie pidu vi mn rasių dale
lių, laihr tr nriling maši
nų operatoriai, Icibrrini 

ir taip darbininkai.
iO MERGAIČIŲ.

i Dcl fabriko darbo: S1G.UO i a. 
i vaite mokinanti**; $20 iki $23 nuO 
šiokio dirbant.

Anvriran Inmilntcd XV i re & 
Cab|c Co.,

9>’»4 W. 2Ist Street.

Chicagos sveikumo komiri- 
jonierius Dr. Robertson vieši 
\VasbLtgUlno. Ji.- iškeliavo ten 
>u miesto tarytais komitetu. 
Kelionės tikrins — pranešti 

apie siaučiančią 
maisto brangenybę ir parei
kalauti, kml mai.-tas nebūtų 
išvežamas Europon, kuomet 
jis namie būtinai reikulimnts.

Vilkui jniivjo žinių is Wu.-h- 
ingtono, kad Dr. Roliertson ir 
tarytais komitetas jau prane
šė kongreso žemdirbystės ko
mitetui, kokiai- tikslais atke
liavę.

Žmonių nepasitenkinimai.

Chicagos delegacija kongre
so komitetui tiesiog pasakė, 
jog Amerikoje ima veikti vic- 
na latainrybė, ncs žmonės dcl 
brangumo neturi iš ko pra
gyventi. Ih>l maisto brangumo, 
sakė, Chicagoje pakilęs dide
lis nepasitenkinimas. Delega
cija patarė, kad kongresas už
draustų giltam t i maistą Euro
pon. Nes tai vienatinė priemo
nė |3iipiginti maistą.

Paskui delegacija reikala
vo, kad kongreML- išleistų įs
tatymą, sulig kurio atskirtos 
valstijos galėtų bausti apkal
tintus maisto profitarininkus. 
Nes šiamlie turi teisę tą da
ryti tik federalė vyriausybė, 
profiterininkai ilgai teisiami 
(proteguojami) ir tas žtuonėm- 
neduodu jokių palengvinimu.

Vargas su vaikais.

Dr. Robertson nupasakojo, 
knip daugelis Chicagos mo
kyklas lankančių vaikų šian
die nednvalgę. Tokių nelai
mingų vaikų skaitlius nuolat 
didėja de| neįperkamo maisto. 
Tuo tarpu įlaug maisto išga
benama Europon.

Dr. Rota-rtson pu-akė:
Dėl nepaprasto muisto 

brangumo ir dėl jo stokos A- 
merikn -ergą; serga Chicagos 
mokyklų vaikai, daugelis tų 
vaikų eina mokyklon be pus
ryčių.

Ahlennanas Fetzer šukė, jog 
musų vaikai kaip reikiant nr- 
pavalgydinami, kad motery* 
cukraus neguli gauti. Jos ei
nu |»er krautuves ir prašo 
cukraus, kaip kokioj išmal
dom. Gi cukraus kaina ne
kilome! dar negirdėta.

Negelbės did**?’* nrodnkcijn

Daugelis nuomoniauja, knd 
mai-ta* galįs atpigti išdidi
nus produkciją.

Tas netiesa, sakė alderma 
nas Fetavr. Kas iš to, kml 
produkcija bus padidinta, jei 
viskas bus išvežama Euro- 
|m»u.

Tiesa, Europai reikalinga 
IMigelIui. Bet nereikia pamirš
ti, *ku<l ir musų pačių vaikai 
veikiai gali badmirinuti.

padė kongre-iii

________ t 

šeštadienį susirgp in- 
Albert Kantata, sūnus 
Karauta, ->S42 I.aą- 

Antrytojaus liga

Anų 
flUenka 
i Iim r * • • 
rinp nve.
}*ueavo Alberto seserį Caroli- 
nn.

Pirmadienį susirgo dar ketu
ri vaikai: ('baries, Emilv. Mar
ika ir Annn. Antradienį liga 
palietė tėvą ir motina.

Antrytojaus. ty. trečiadienį, 
susirgo dvi paskutini mergai- 
ti. Bertha ir Mario.

Tą Įtarių dieną tuojaus po 
pusiaudienio mirė Albert. l’ž 
trijų valandų mirė ir Carolinn.

Viena ligonių riaugotoja 
t rusinsi nelaimingos šeimynos 
namuoae. Sla ligoto ja sako, 
kad kiti trys vaikai labai blo
gam stovy j. Oi tėvas su mn- 
tina, turbut. pasveiks.

BANKŲ PLĖŠIKAS SUSEK 
TAS KALĖJIME.

Brideville kalėjime uždary
tas Ijonis Klein alias Matt- 
hnws. Pirm kelių savaičių 
Klein atkeliavo Chicagon iš 
rytinių valstijų. Pinkertono 
dolcktivai jo čia laukė. Nes 
buvo pranešta, kad jis vrn pa
vojingas plėšikai.

Suareštuotas ir uždarytas 
knlėjhnnh. Kmk jMiliiukus gan
to informacijų, jog Klein yni 
Lankų plėšikų vadas.

Perniai miestelyj Averyvil- 
le. III., buvo apiplėšta banka. 
Bankos kasierius pakviestas 
Chicagon pasiatiriauti apie 
plėšikus.

Detektivni kasierių pasiėmė 
kalėjimam Tenai visa eilė in- 
tariamų galvažudžių [Mistatyta. 
Jr leista kasieriui juos peržin- 
rėti, ar kartota jų tarpe nebus 
plt-šikų, katrie apiplėšė Avery- 
ville tonką.

Kasierius tuojaus pažino 
Kičiniu tob bankos plėšiką. 
Kitų nesurasta.

SUSPENDUOS RADIKA
LIUS MOKYTOJUS.

Chicngok viešose mokykime 
ee«djt_.S- mu*iioiiv «vmi/ tuvAMvjų, $%•*« 
{rie prielankiau ja bolšcvikiz- 
mo iiVjutn*.

Mokodilų AujM^rintcndMitaH 
parėdė l praverdi inniymun. 
Susekti tokip mokytojai arba 
mokytojom taojam* bua Huapon- 
duoti ir pašaukti prieš apeci- 
jalįl mokyklų komitetą pn«i 

ir pinkui išgirsti 
i-

Gera užmokestis ir pusto- 
vu* dariu*.

Atsišaukite į

EMPLOYMENT DEPT.

*11 W«Mrt Ar*

MERGAITES? 4
IH Ihineh Presų Rvredging Ma- V Q 

Ainu Stalinio Earhn
b-ąy. -icvuiu, vy.

4343 R.nvcnrsuod Are.

LKIRRRIAI

_«—

ARBU0JA8I SAVYVAL 
DO8 REIKALE.

Chicagos miesto tarybos <lo- 
. legali ja išvažiavo Springfiol- 
don. Tenai valstijos konstitu- 
cijinėj konvencijoj paridar- 
hnos. kad konstitucijoje hutų 
pažymėta Cbieagai savyvaldn.

Chicago* savyvnldos kiauši
niui daugeli- priolnnkiauja.

NERIMAUJA MOKYTOJAI 
IR MOKYTOJOS.

Wood teatre pataisyt n puoš
nus moterims rūkomasis kam 
bary*. Teatro nžveizda J. J. 
RoMBihal sako, jog šiandie

tvarkyti.
P. Baltutis.
Katalikų Vienybė* įga
liotini* Chicagos ir jos 
apylinkių generalis solc- 
ret orius.

REIKALINGI.
Vyrui Tilly mnuMi; O!re» Irom*. 

trr» ir papranu Išbertai dirbo lumbrr 
ritrdoj: darbai tsutlnviM Ir Karna 
aitri* Atatlaiitdt* pro Unr«ln Gaire* * 
varly Ir reikalaukite yardoa auperin- 1 
tendent.

Eiliniui Rini-a Jaunhrr < nmp»ui» 
S<3I So. IJik^Jii Mrrrl. <'tti<-»£n.

■ - ■ — 1

Pnrtovtm Darba*
——————

Gera Užmokestis.

Atsmaukite

!E4l Rnltimnre A vėline, 
Sonth Chicago. III.

Ifi BRIDGEPORTO.

Įvyko puikus susirinkimas 
Av. Jurgio parapijos •svetainė
je sausio 21 tl.. š. m. reikale
sudaryti vietinę stotį Lietuvos 
Laisvės Bonams pardavinėti.

Atėjus paskirtam laikui, su
sirinko daugelis atstovų nuo 
draugijų, vietinių veikėjų ir 
šiaip pavienių geni žmonių nt- 
jnueianrių tėvynės Lietuvos 
reikalus. Kada jau buvo įniktu* 
atidaryti susirinkimų, gerb.

i

klvtonas, kun. M. L. Krušas, 
pasirodė ant estrados. Jis pa
aiškinęs susirinkimo tikslą ir 
svnrlją, paprašė susirinkusių 
kai imi krikščionių-demokratų 
pradėti susirinkimą su malda. 
Atkalbėjus puikią., gerh. klebo
nas atsisakė tolinus vesti susi
rinkimą ir patari' išsirinkti ve
dėjų liej raštininką. Išrinkta 
p-ns P. Baltuli* pirmininku. 
S. Austytum—raštininku. Gerb. 
klebonas perstatė p-ną Baltutį, 
! ad jis paaiškintų dauginus 
apie visą Finansinę Lietuvos 
M i? i ją New Yorko ir apie Chi- 
caguje susidariusią Bendrą Ko
mitetą. P-ns italtutis labai aiš
kiai išdėstė vi.-ą veikimą ir 
tvarką vieno ir kito. Apie Fi
nansinės Misijos New Yorke 
išleistu* įstatus p. Baltutis tu
ri* jo ir puskaitė iš jų svarlies- 
niuB nurodymus. Prie Bendro 
Chicagos Bonų Komiteto jis 
pats priklauso, lodei gerai žino 

• šZoIrĮrio

Ifi BRIGHTON PARK.

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO KUOPOMS.

(j. Vyčių Chicago* Apskričio 
Veikiančiosios Komisijoj* svnr- 

?• L*ė ** ~ L** — mmLma—2I- T, ..IrLi.r. į— V. t t ,,!■ „4 n Z
• »un r* u r* 11 titntitvran i rate*

.sausio 31 <1.. vakare. Dievo Ap- 
veukloa parapijos svetainėje. 
Vici kuiipą ntelovai via kvie- 
ėinmi i-kaidingai 'suvažiuoti, 
kurio* kuopos neturi išrinkn- 
tuoe atstovų į Veikiančiąją Ko
misiją, lai ntvažiiinjn tų kuopų 
valdybos.

Susirinkimai* hu.*< svarbus 
tuomi, knd reikės užvesti nauja 
tvarku registravime vakarų 
šieum metams. Be to, reikės ap
kalbėti Užgavėnių vnknraN ir 
kiti svarbus reikalai.

Apskričio Valdyba.

R08ELAND, ILL.

Chicagos Teachers’ Federn- 
tion. prie kurios priguli api« 
dvi treėdali viešųjų mokyklų 
mokytojų, turi-jo susirinkimą 
ir tarėsi paskelbti mokytoju 
streiką, jei nebus padidintos 
algos mokytojams ir mokyto
jams.

Chicagos mokyklų taryba 
mielai nutiktu padidinti ai- 
gat. Bh tam tikslui neturima

I

Tikrai galima buvo sakyti, 
kad geriausiai ėjo susirinki
mas. Bet buvo ir tokių, ku
riems buvo nemalonu girdėti, 
kad viskas eina prie tvarkba 
ir prie sudarymo vietinės sto
ties Lietuvai paskolą rinkti. 
Vienas šoka ir sako, kad dar 
negulima daryti komiteto, nes 
dnr ne visos draugijos yra, rei
kia palaukti pakol bus susirin
kimas draugijų susivienijimo 
atatovų. Gerb. klebono* paaiš
kino, kud jokiu budu negalima 
toliaus lankti, nes ir taip ganu 
jau vėlai pradedame dirbti J 
Paaiškėjo, kad yra gana atsto
vų iš draugijų, todėl ir visai 
buvo neatkreipta domu į prie
šingumą.

Paduotas sumanymas išrink
ti rcgulcrišką stoties valdybą 
ir varyti darbą pirmyn. Suma
nymui viri pritarė. Į valdybą 
pateko žymus asmenys, kurie 
tinkamai dirbu tėvynei Lietu
vai.

Sukatoj, sausio 24 d. MeKin- 
ley Park didžioje svetainėj bu
vo L. Vyčių oo Kp. šeiminisicas 
pasilinksminimo vakarėlis. 
Puikiai sveriamą žaidžiant be
silinksminant pasirodė nnt pa
grindų p-Iė J. Rimkaitė įr pu. 
giedojo Amerikon bei Lietuvos 
himnus. Vėliaus p-lė Rimkaitė, 
pritariant pijrmu p-lei Jo vai
kaitei padainavo ‘‘Kur bakūžė 
samanota.” Antru atveju ji. 
dainavo angliškai.

Dėl negero oro dauginus so-1 
Račių nebuvo.

Jaunimo buvo nemažai, ir 
visi pasitenkinę puikiu pas;- * 
linksminimu išskirstė 11:30 
vai. vakare. Teko girdėti, kad 
36 kp. laikys kas antrą ir ket
virtą seredą ‘-usirinkimuR Me- 

T>««re|<
progrnmėlius. žaislus ir šokius.

Ten Buvęs

Ifi T0WN OF LAKE.

Nora sunkiai mes fia turimo 
vargti, bet jausmai' ir meilė 

'tėvynės neužgeso, mueų širdy-'

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos Dabar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. GRĄ2ISIME JUMS 

PINIGUS
N/*r« rrrrenlo liūdo u* Ui kurre UUnoktl an»tl*k«l knltx'-ll. ■kuityti Ir 

rOvtL JU yra l.-iirtluuidua. nrriruuala* Ir llkrlaiuUa budai UUnuktl tire 
■ niriv kaliu, naniir< Kiekviena lekcija iio komo kalba aplo biaklrua dalykus 
t.ilp lupiantauiui Ir pertikriuunvlu budu, kad mukltus 0<-llk sali, bet turi . , 
ilsica atimatl. Jas |wnrtato dab'kua taip stiklai Ir praktiškai, kad Intsre- į 
•SuKutnaa klrkvlsnns ellutva, klokt lrno todtio spaudimai j tnnklnlo >nlut| su 
tokiu spMtii. kad Jis nrkribi akli) »»» Iskeijos. kolei noko neišmoksta. I * ta
ri maa nnalt&kŲ lodini Ir vrrtlinaa llctuvlkkon kalbon talpai jrra prakUkkas.

kis kursas susideda IAma-km •*•«_*... ......a« •• ••••• •« ass s^ae « re— MS-MII
punlnply.

Atsi k« mūre mokinys ____ „ _ ___
"Gerbiamieji:— IdeMliu priimti nuo inanr* Mrdmciausl* Jums padrlu* 

ui Jūsų uMtkuntj mokinimą ir iiopullarikkas lakrljaa Jūsų metodua J ubų 
nckinimu mm u^gaoMlirtas visai* žrilgaa'.nia Taipgi, aAu ir uX JMireUa- 
alj* <r«tnriniuMr. Jutų rumodas kursas stotretmaJ Jra pieną. Uu aa«Ma pa- 
raibu. J<>kEPH KIJACTKAK. Norrlstoa-n. 1%. July 1J.

Turime kimtns pumUty ialNty.nuo aavo mokiniu Jeigu Jie mokdjf po 
110.00 ui kurso vra taip ulican<‘du4l — busi utrunMlntas ir tamfnta. MO- 
kėdauias dabar Uk 13.00 ui ty ton i kurna. Bot uislmkyk tuojaus — dabar. 
Veikius nuli būt prev^lit. Atminkit. n>ra turime tik i 10 My kursŲ po 11.00 
klekvlnnan Po to Ir VM bus po 110.00 kiekvienas kursus. Tnlrl buk pir
mos ffiipik 03.00 šiandien. Jdrh markly ui 10c. dol IMisAOių prIMunUmn 
kuiso. To meta nieku neriaikuojl. Jelsu nepaliks, prlalyak lekcijas mums 
Stasį ui Iri Jų (3) dienu po Jų aptuN-JUuo. mos suarstinaiinc pinikus Ala 
kursus yra vertas <30.00. Husų kaina Ilk, 010 00. bet tam uita d* bu r turi 
prumi rauti Jj ui 03.13 nu markėmis. Naudokis Ala pruca. i'rlsiysk pini- 
rus Uundlrn, VMtkrtniime. knd nnsiicaiU-eite. i'inirur siusk **Mdnr> Orde
riu” Muo adresu:

D. BEN. WAITCHES
4456 SO HERMITAGE AVĖ. CHICAGO. ILL

i

Av. Onos dr-jn turės savu 
mėnesinį su-drinkimą vasario 1 
U 1920 m., Visų Aveniu parapL 
joa mokyklos kambaryje, 10WW 
So. Watosb avė.

Malonėkit^ visos narės atsi
lankyti atnivezilnmos nors jjo 
vieną naują nary.

Su pagarba. Raštininkė.

X*

*■

I amllal ,at«|H>uadlntŲ ant arto* pupli-ra* lėk
it - _ rtf-; totas — t į

■ako apie muso k-irre. tAtneke* anciokai:

.................................................... ..................... .. ...........................................1

Svarbios Prakalbos
•: Rtncla >- TOKS OF I.AKE LIET. MFZHAMKV KIJI HAS 

PĖTNYČ10J, ŠAUSIO (JANUARY 30 D., 1920 M. 
BGntlmpo Sretamėj*. 0501 Soulh Hersitese Aveam 
l'HMlta • »-L aakarr VrHul.

harbktilnkal TėmylOt Jri Jum* rupi «*»o nrvenlni* Ir ateiti p«ir*- 
rlntl IaI nlallank>klt» ant Hų pmiuJbŲ • i*cirretr npH UI Ir
du-i* ko tuujo daiiillnoallr 

fttrdlncnl kvlaCla virea I.. M. K. KOMiyffr.MI.

Į 

F 

!

Rozalija Zubovičiere
Blirė sausio 27, 1920, 

8:40 vai vakare. Paėjo ii 
Kauro Guber Raseinių 
Jiezdo Parimbrago sodos 
pabiro dideliame nuliūdi
me vyra Tadeuia, 19 metų 
aunu Petrą, seserį Ona ir 
broli Petru Jukiuų.

Laidotuvės atsibus su
batoj sausio 31 d- 8:30 
vai. ii ryto ii šv. Kryžiaus 
bainyfcios i Bv. Kazimie
ro kapines.

Gimines ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiaioi da. 
lyvauti laidotuvėse po 
nnm.
4332 S. Hermitage Avė.

Geriauaiafl budai piuiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Palto 
ficnkhu (marku,) ktirusi yra atvežtos ii Lietuvos, kad amerikiečiai nu- 
riptrkę galėtų nusiųsti ssvrcmsirms netik laffltų. bet ir dldronę su
mą. pinigų virtoje.

Kiekvienas perkamu Lietuvos Palto žci.ldą nemažiau kaip uf 5 auk
sinu (31.2S) gauna paliudijimą, kurį nuduotus Lietuvon kartu su 
Pašto icukiaui, Lh-Luvus Vaidila pakeis o vau pinigais, Pašto arba 
iždinės stotjrae.

Paataicnkliai yra šitokią kainą: po 10, IS, 20, 30, 40, 50 ir 60 akati-
---------------------f I*** — •• f* -

Parsidnodn po 25 renius už auksiną.
Lietuvos Pašto ženklai panudooa tik iki 31 d. Karti, 1920 m Mažiau 

kaip už viena data rj markiu ntaiunčiamo.

x Reikalaukite victininoae Tautom Fondo akyriuoar arba paa centro sek
retorių

; . K. J. KRUŠINSKAS,
moterys danginus ruko, knip 456 Grand Str.,

MMMOUMIUIMII mmt

BrookJyn. N. Y.
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