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Anglija Airijai Neduos
Nepriklausomybes

PATI ARMIJA PATVAR
KYS VOKIEČIŲ BOL
ŠEVIKUS.

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI
PAŽMŽ WESEL.

GARSIEJI GENEROLAI VA
DOVAUJA BOLŠEVIKAMS.

Essen, bal. 1. — Bolševikų Lenkams gali but labai bloga.
kariuomenė po žiauraus*mūšio
Washington, bal. 1.—Vielos
atsiėmė nuo vyriausybėj, ka
riuomenės
miestų
Wesel, lenkų pasiuntinybėje apturėta
žinių, kad bolševikų armijai
Ruhr apskrityj.
prieš lenkus vadovauja garsu
sis rusų generolas Brusilov,
liūs ruožus. l3e talkininkų aukurs 1916 metais tas pačias te
torizavimo kd-kas negalima
ritorijas buvo atėmęs nuo vo
nieko pradėti.
kiečių ir austrų.
" J e i padėtis ten eis blogyn,
Podolįjos fronte lenku ms
talkininkai už lai pasiims atsa
vadovauja buvęs rusų armijos
komybę.
generolas lenkas Jendrze\vski,
Bolševiku veikimas
kuris buvusios karės metu tar
Raudonųjų gaujų (burių) navo dviejose rusų armijose.

No. 79

Baltgudžiai Reikalauja Laisves
JUOS TURI PAVERGC
LENKAI.

džius matvti taikos tarybose
Bolševikų kareiviams vado
su bolševikais.
\
vauja rusų oficierai.
Anot pulkininko Yesovitov,
Lenkams grūmoja kare.
visoj Baltgudijos respublikoj
Berlynas, bal. 1.—Vokietijos
baisus gyventojų
įnirtimą^
armijos oficierai, kurie studi
Ryga, bal. 1 (Rašo angį. prieš lenkus.
y
javo Ruhr apskrityj bolševikų
laikr. korespondentas).—Teko
Maiuma nori revoliucijos.
veikimų, sako, visas apskritis
cia susieiti ir pasikalbėti su
Mažuma baltgudžių šiandie
yra bolševikų rankose. I r bol
Baltgudijos respublikos atsto
ševikai tenai kaip matyt, pa
vu, pulkininku Yesovitovu. stovi už tai, kad prieš lenkus
ANGLIJOS PREMJERAS
TURKIJOJE PAKELTA
čios armijos turės but nušluo
Jis pasakė, kad kuomet lenkai okupantus pakelti revoliucijų,
PASAKĖ GALUTINĄ
REVOLIUCIJA.
ti, kol vyriausybė suspės ap
ves taikos tarybas su bolševi nes kitaip nebus galima jų mrŽODI.
s
kais, tarybose turės dalyvauti sikratyti.
Ramybė tik vienam Konstan- skritį išnaujo p«imti savo kon
trolėm
Bet didžiuma veikėjų yra
ir Baltgudijos atstovai.
Airija, sako. negali atsimesti
tinopolyj.
priešinga tokiam žygiui. Sako,
"Vyriausybės ultimatumas
nuo Anglijos.
Lenkai šiandie savo okupa
Iš Varšavos užginta pa
jei butų pakelta revoliucija,
Londonas, bal. 1. — Depe- į bolševikus nepadarė didelio veikimų Ruhr apskrityj gali
cijoje turi žymių dalį Baltgu
ma suprasti iš sekančio atsi skleista žinia, kad bolševikai
tuomet lenkai turėtų progos
Londonas, bal. 1. — Angli šoje laikraščiui Morning Post įspūdžio," sakė leitenantas
dijos, kuri taipp'at pasiskelbė
tikimo:
paėmę' Vilnių ir todėl lenkų
talkininkams pasakyti, kad
jos parlamentas vakar po an iŠ Konstantinopolio pranešta, pulkininkas Hasse, kurį minirespublika ir nori but nepri
ta revoliucija yra bolševikų.
Kažkoks bolševikų vadas vyriausybei prisiėję krausty- klausoma.
trojo aptarimo
(skaitymo) kad turkų nacijonalistų armi •steris Gessler pasiuntė kuriaBet revoliucija turės įvykti,
priėmė Airijos savyvaldos bi- jos vadas Mnstapha Kemil mųjin susirinkiman pranešti Hoelz su savo gaujomis nu ties i šVaršavos. Tos žinios
Lenkai Baltgudijų tečiau sa- jei Baltgudijos atstovams bus
apie visų padėtį Ruhr apskri sitraukė į miestelį Planen. buvo paskleistos iš -Berlyno.
lių. Už bilių balsavo 348 at paša paskelbė karę Anglijai.
vinasi ir ignoruoja baltgudžių atsakyta dalyvauti įbolševikųt y j , " kadangi radikalai vadai Tenai
pasakė
bolševikinę
stovai; prieš — 94.
troškimus. Prieš tuos imperi- lenkų taikos tarybose, kuomet
Essuose pasiuntė mums ulti kalbų,
DANIJOJE ATIDĖTAS
atakuodamas
unijų
Pirm balsuosiant kalbėjo
Paryžius, bal. 1.—Per Buda
jalistinius lenkų žygius, sakė tos prasidės balandžio 10 die
matumą. Nereikia abejoti, kad vadus.
STREIKAS.
premjeras Lloyd (ieorge. Tarp peštu iš Konstantinopolio pra
pulkininkas, buvo pasiųstas nų.
tuojaus
Po to savo ginkluotoms
nešama, kad visoj Turkijoj vyriausybė pradės
k i tako pasakė:
Londonas, bal. 2. — Ruo protestas Varšavon. Baltgu
veiktt ir nurodys raudonie gaujoms įsakė sunaikinti vie
4
turkai
pakėlę
revoliucija
prieš
Baltgudžiai kreipėsi Maskvon.
"Žinau, su šituo biliu nesu
šiamas generalis streikas Da džių atstovai tuo pačiu tikslu
siems
absoliute
savo
valdžių.
tinio
laikraščio
ofisus
ir
spau
tiks; didžiuma airių žmonių. talkininkus.
Baltgudijos respublikos ta
Kiek palaukus, gal jau butų stuvę. Sakoma, padaryta a- nijoje, kaipo protesta s prieš veikia ir Paryžiuje.
Jei jų s paklaustumėte tos ai-1§ Tik vienam Konstantinopopervėlu ir visokie žygiai ne pie milijonas markių nuosto karalių, atidėtas ligi ateinan Nori atsikratyti bolševikus ryba kreipėsi Maskvon į h
ra
lyj
y
ramu.
Nes
tenai
su
rių didžiumos, ko ji nori, gau
ševikų valdžių. Pareikala
čio antradienio.
. S
duotų geistinų pasekmių."
lių.
ir
lenkus.
tum aiškų atsakymą: " M e s traukta skaitlinga talkininkų
kad be baltgudžių atstovų r e
Savo
keliu
radikalai
baisiai
Pabaigoje
\nnui
vadas
pa
Rusų oficierai vadovauja.
norime nepriklausomybės ir kariuomenė.
Be lenkų dar (žymių Baltgu- butų sprendžiamas Baltguditrukšmauja.
grobė
vieno
turtingo
gyven
Kiek sužinota, abelnam su
Airijos respublikos/'
dijos teritorijų turi užėmę bol- j jos likimas, kad lenkai nesi"Kovojančios spėkos," sakė tojo jaunų sūnų ir pareikala
"Tokiose aplinkybėse negali kilimui vadovauja turkų naci Hasse, "nereprezentuoja ko
ševikai. Baltgudžiai kuovei- i gavintų Baltgudijos Remiu.
STREIKAS
ITALIJOJE.
vo
išpirkimo
10(),(XX)
markių.
but kalbos apie apsisprendi jonalistų vadas Mustapba Ke- munistų partijos grupių. Bet
kiaus nori atsikratyti vienus J " Y r a vilties, kad bolševikai
Padėtis la}>ai opi.
mų. D. Britanija nekuomet Mil paša, kurs atsisakęs klau 4a+ būriai* kuriems .vadovauja
sūrite* su mūsų reikalaviLondoaas, bal. 2. — K Ita ir kitus.
,,
syti
Konstantinopolio
valdžios;;
nedali sutikti su tekino rei
Su bolševikais mažiau yra mais, sakė pulkininkas. " B e t
rusų oficierai.
Apginimo ministeris Gess lijos pranešta, kad tenai sus
kalavimu. Airija nebus res Talkininkai turi S. V. notą.
"Bolševikų suokalbiavimas ler tvirtina, jog Ruhr apskri- treikavo arsenalų, tabokos ir vargo. Su jais baltgudžiai gali jei kartais tam pasipriešintų
publika.' '
darbininkai padaryti taikų. Bet lenkai sa- lenkai, tegu tuomet j i e žinosi.
Talkininkai jau gavo Suv. ten ilgas laikas buvo vedamas tyj visa padėtis taip labai o-j kitų dirbtuvių
Premjeras davė palyginimų. Valstijų notų Turkijos klausi ir Kapp'o veikimas suokalbi pi, kad vyriausybė ten prieš) miestuose: Turine, Neapoliu j , į v i n a s i okupuotas Baltgudijos Uz pasekmes tegu pasimtų ant
ninkams davė progos staiga raudonuosius <kol-kas nemano Venccijoj, Florencijoj, Bolog-; teritorijas i r atsisako baltgu- savęs atsakomyl>ę.''
Premjera* Lloyd George da me. Suv. Valstijos pageidauja,
—
. »
pakilti. Kitaip jie ilgas laikas siųsti kariuomenės.
nft ir kitose vietose.
==*=—
vė palyginimų, kad Airijos kad turkų sultanas butų pra
nebūtų turėję tinkamų spėkų
Ir Saksonijoj būriai pikta
VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI
I PRANCŪZIJA PRIEŠINGA
noras atsimesti nuo Anglijos šalintas iš Konstantinopolio,
pakilti prieš vyriausybę.
darių trankosi po apylinkes
Brest, Prancūzija, bal. 2. —
UŽSIIMA PLĖŠIMAIS.
MALŠYTI BOLŠEVI
(visuomet pavartojamas Di taigi ir iš Europos.
KUS.
Su tuo Suv. Valstijų pagei "Mes laukiame nuo talkinin ir užpuldinėja ir žudo gy Vradėta atkasinėti ameriko
džiosios Britanijos terminas)
kų pranešimo, ar jie leis mums ventojus. Sakosi jie esų bol niškų kareivių lavonus, kurie
Griauja jie Westfalic'os mies
esąs artimas civilei Suv. davimu čia- n e vi>i sutinka.
tus.
Neleidžia vokiečių vyriausy
Pirmiausia sakoma, kad jei pasiųsti kariuomenės į neutra- ševikai ir naikina buržujus. bus vežami Amerikon.
Valstijose karei. Kaip tuomet
bei pasiųsti kariuomenę.
Jefferson Davis sukurstė pie Suv. Valstijos moka paduoti
Hague, (Mandija, bal. 1. —
anglių kasyklose palikta kaip! Sutartis paliečia apie 400,000
tines valstijas atsimesti nuo talkininkams nurodymus, tad
Paryžius, bal. 1. — Vokie Vokiečių bolševikų armija Rei
Suv. Valstijų, taip šiandie to-j t e S « J o s prisideda ir darbais
buvę aštuonios valandos dar
darbininkų.
tijos vyriausybė tikėjosi, kad no Prūsijoj ties tvirtove Weki darbų Anglijai atliekas de P ™ patvarkymo Turkijos.
bo dienoje.
Naujoji sutartis paliečia a talkininkai sutiks leisti jai sel susilaukė pagelbos ir at
Toliaus pažymima, jog ne
Ateityje kompanijos panai
Valerą.
pie 400.000 angiekasių minkš- pasiųsti Ruhr apskritin ka naujino atakas prieš vyriau
sama
reikalo
sultaną
prašalin
kins
bonusus,
su
kokiais
kaiPremjeras sakė:
tųjų anglių
kasyklose ir riuomenę su tikslu numalšinti sybės kariuomenę, kuri gina
kuriose vietose ligšiol buvo
" D e Valerą stato tokius pat ti iš Konstantinopolio. Nes jei
tų tvirtovę ir miestų, anot
jiems
padidina
užmokestį, ten pakilusius bolševikus.
praktikuojama.
Už
atliktų
reikalavimus ir tokioje pras tas miestas talkininku bus
SUTARTIS PADARYTA
kurios per metus bus apie 200
Tečiaus su tuo nesutinka pranešimų iš Rotterdamo.
kontroliuojamas—tai
visvien
darbų darbininkams turi but
DVIEJŲ METŲ LAI
mėje, kaip Jefferson Davis.
Sulig pranešimų, bolševikai'
milijonų dolierių daugiau.
Prancūzija, kuriai talkinintenai sultanas neturės jokios
atlyginta prigulinti užmokes
KOTARPIUI.
Kai-kurie Suv. Valstijų sena
Darbininkų atstovai buvo Į kai yra pavedę rupinties tuo Westfalijoj apiplėšė miestelį
reikšmės.
tis ir viskas.
te balsavusieji vyrai už Airi
Hanifi ir 'kita* vietas, kai-kuišreiškę norų (tik v i e n ^ no- i reikalu,
Suv. Valstijos pataria pada
Dviejų
meti},
laikotarpiu
jos nepriklausomybės rezoliu
Padidinta darbininkams už
rų), kad kompanijos nopadi-1 Prancūzijos užrubežinių rei- rias kuone visai susaikino.
ryti kuoplačiausia Armėnijos
darbininkai
neprivalo
pakelti
cijų kituomet yra turėję pra
mokestis visuomenės
Ten ir kitur uždaryta paštų
kalų ofisas pranešė Vokietijai,
dins anglims kainos.
respublikų. Čia sakoma, kad
bedarbės.
Pakėlusiems
kurnokėjus, katrie ligi paskutinųlėšomis.
didelė
Armėnijos
respublika
Bet kuomet sutartis buvo kad Ruhr apskritis yra neu ir telegrafų ofisai. Uždarytos
nors bedarbę darbininkams tu
jų kovojo prieš pietinių vals
patiems
talkininkams bus
parašais sustiprinta, kompani traliam ruože, kurs, sulig tai ir dirbtuvės. Tik vieni gatvetijų reikalavimus.
New York, bal. 2. — Angle- ri but uždėta pabauda.
kenksminga. Nes kaipo tokia
jų atstovai susirinkę nuspren kos sutarties, jokiais milita- kariai važinėja. Nes tie yra
Darbininkai
neturi
reikalo
kasių
organizacijos
atstovai
" Y r a agsurdas kalbėti a- neįstengs tvarkyties.
dė kuoveikiaus padidinti ang riniais veikimais neturi but reikalingi patiems bolševi
priešinties
arba
priešginiauti,
čia
suvažiavę
su
minkštųjų
pie apsisprendimų toms vieš
paliečiamas, išėmus nepapras kams.
Maža Armėnijos respublika
lims
kainų
nuo
65c.
ligi
$1.50
iei k o m a n i
anglių .kasyklų kompanijų at- - >
P i ° * P***** *****
patijos dalims, kurios per
Kai-kurios dirbtuvės sutikotuosius ten nuotikius.
yra daug parankesnė patiems
tonui pas kasyklas.
anglims,
jei
didesnė
kaina
bus
šimtus metų buv 0 viena nepa
stovais padarė sutartį, parem
Tuo tarpu ten bolševikų darbininkams užmokėti UK be
armėnams.
reikalinga
anglių
produkcijai.
Reiškia,
visuomenei
reiks
tų piezidento Wilsono paskir
dalinama šalis. Tai y r a atsisukilime Prancūzija nematan darbiu vi mų streiko metu.
pakrapštyti kišenius.
tos komisijos nusprendimu.
dalinimas ir šu tokiuo Ang
Patvirtino parašais.
ti- jokio pavojaus kaip sau,
Bet atsisakė tų padaryti
MIRĖ SULAUKĘS 103
lija nekuomet nesutiks".
Nauja sutartis pradėjo veik
Kietųjų anglių kasyklos.
Kruppo įstaigų valdyba.
taip Vokietijai.
Suvažiavę anglekasių orga
METŲ.
ti
su
vakarykščia
diena
ir
bus
Vokietija neleido prancū
Darbo partija u i respubliką.
nizacijos centro viršaičiai ap
Pasibaigus
šitoms -tary
gera dviejų metų
laikotar
Aurora, 111., bal. 1. — č i a
tarė naujos sutarties turini, boms, anglekasių organizaci- zams tenai okupuotj kelių
Ligšiol Anglijos parlamen
piui. Darbininkams pripažin
miestų. Prancūzija neleidžia
te darbo partijos atstovai ne mirė Timothy Carmody, 103 ta 27 nuoš. daugiau užmokes- sutiko ir padėjo .avo parašus, j jos prezidentas Lewis paskel
Pasirašė:
United
Mine bė, kad jis tuojaus imsiųs Vokietijai pasiųsti kariuome
aiškiai atsinešė į Airijos nepri-[ ™tų, pasirgęs vos vieną sa ties, kaip buvo rekomendavu
Workers prezidentas Jo'm L. darbuoties pabaigti reikalus nę malšinti bolševikus.
klausomybės klausimų. Iš par vaite.
si prezidento komisijos di
Lewis, vice-prezideatas Mur- ir kietųjų anglių kaąyklų
Carmody buvo gimęs lapkr. džiuma (du nariu iš trijų;.
tijos veikimo tečiaus buvo nu
Chicagos gaisrininkai nu
lay
ir
sekretorius-iždininkas
klausime. Ir tų kasyklų dar
manu, kad ta partija linksta 14, 1816, Airijoje. Amerikon
balsavo pakelti streiką.
Naujos sutarties vienam
Green.
buvo atkeliavęs eidamas 20
bininkai turės padaryti sutar
airių reikalavimų pusėn.
Miesto taryba vakar patvir
posme pasakyta, kad įvairius
;
metus.
Po anų pa- 'H. <- «II kompa tį su kompanijomis.
tino biudžetų — $130,560,963.
Vakar premjeras George
*' vidujinius
nepasitenkini
nijų
atstovu
«r
J
)
vienų
a
M
u
Tose išlaidose yra ir 4 mili
Tuomet anglių- industrijos
vertė parlamentarinį darbo
m u s " (ne abelnuosius) įvai
Clynes, atsakė premje- riuose minkštųjų anglių lau le-kajsį iš keturių valstijų: In klausimas bus p a b a i d a s po-4 Federalip apskričio prokti- jonai dolierių, kurie turi I
partijos pirmininkų Adamso- das
diana, Ohio, Illinois ir Penn- rai sekančių metų.
Nurims romi Clyne pareikalavus, Dr. pavartoti padidinti algas n
nų pasakyti viešai, kų jis ma- rui:
kų apskričiuose išrys apskri
darbininkai ir anglekasyklų Clarence A. Naymann išegza- sto tarnautojams.
" N e taip, kaip tamsta čių unijų viršaičiai bendrai su )sylvania.
nųs apie Airijos apsisprendi
West Virginijos, Kentucky savininkai. Bet ne visuomenė. minavo socijalistų Dr. A. J .
Streikas tečiaus nepasibai
sprendi."
mą.
kasyklų operatoriais.
i r kitų valstijų anglekasių at- j
Karalių. Susekė, kad Karalius gia. Nes taryba tarnautojams
Paaiškėjo, kad darbo parti
Adamson atsisakė tarti savo
Anglekasiai
turi
dirbti.
stovai taippat sutiko su sutar-; PIRKITE KARĖS TAUPY- yra beprotis. Bus padėtas pa neskiria tiek, kiek jų reikalau
ja stovi už Airijos apsispren
galutiną žodį.
Bet kitas darbo partijos va- dimų.
jama.
;MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). mišėlių įstaigon.
Naująja sutartimi minkštųjų thni.

Turkai Paskelbė Karę Anglijai

ANGLEKASIAI PADARĖ
SUTARTĮ SU KOMPA
NIJOMIS.

GAISRININKAI PAKELIA
STREIKĄ.

DR. KARALIUS " BE
PROTIS.

/
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DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Eina kasdieną išskyra* įiedėldieuius.
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
$6.00
Pusei Metu
S.50
SUV. VALST.
Metams ,
$5.00
Pusei Metų
'...'.
S.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba įdedant* pinigus į
registruotą laišką.

"Drangas*' Publishing Co.
1800 W. 46th St. Chicago, 111.
Telefonas McKinley 6114
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Kentėti uz Milijonus
Kas žin kas yra pasakęs,
kad žmogus esąs plėšresnis už
visus gvvuolius. Liūtas ar
tigris sudrasko nekalta, bėt
juodu moka pagerbti savo
maitytoją. Žmonės, tiesa, mo
ka parodyti daug pasišventi
mo, bet kartais jie išrodo plėš
resnį ir už tigrus, nes gerumu
ir pasišventimu pasinaudoję
moka nužudyti ta, kuris .jiems
gerai padarė. Tų tiesą mums
kas « metai primena Didžioji
Pėtnvėia. Jėzus Kristus niekam nieko blogo nebuvo pa
daręs. Daugelį ligonių buvo
išgydęs, visų klaidas apie pa
čius svarbiausius gyvenimo ir
ateities reikalus buvo prašą'.nęs, tris numirėlius buvo pri
kėlęs iš kapų. Tūkstančius
alkanų papenėjęs, nesuskaito
mas nuliūdusiu minias nulinksminęs. Tat visa tapo užmirš
ta, kuomet j minią įsipainio
jo pavyduolių papirkti agita
toriai.
Jie ėmė šaukti: "Prikalti jį
prie kryžiaus" Minia atkarto
jo šauksmą. Protą ir dorą už
miršusi govėda šaukė: " J o
kraujas ant mūsų ir mūsų vai
kų.'*' Tas šauksmas bnvo bai
sesnis IBŽ keno nors prakei
kimą, nes tai buvo prakeiki
mas savęs.
Kristus gyveno ir mirė tie
sos ir dorybės reikalams. To
ki asmenys vadinasi idealis
tai. Jeruz<>limoje susirinkusio s
minios vaikams teko baisus
uždavinys būti gabiausiais ir
' darbščiausiais idealistų prie
šais, dorybės ardytojais, tie
sos temdintojais. Tai , baisi
prasikeikime pasekmė. Šian.dien ji taip pat galinga, kaip
pirm devyniolikos šimtų me
tų, gal, dar galingesnė.
Didžiosios Pėtnyėios kasme
tinė šventė turi daug reikš
mės mint i jautiems protams.
Tai persergėjimas, kad žmo
nės >augotųsi virsti plėšres
niais už tigrus gyvuoliais, ir
kad neprasikeiktų savęs sto
dami kovon prieš idealistus,
tarnaujančius dorai ir tiesai.
Laimingi, kurie pasišvenčia
doros ir tiesos tikslams. Jie
turės atkelti minios ne'ršmintį
ir egoistų piktybę; bet tų pa
sišventusią kentėjimas išgel
bės daugelį. Kristus kentėjo už
visą pašantį,
Mickevviezius
garbino kenčiančius už milijo
nus. Tegu mųs kentėjimui
tek būtį mažesniam, bet ir
jis neabejotinai kada nors
virs laimės ir džiaugsmo spin
duliu, gal vaisium, kitiems
žmonėms.
Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 str., New York,
N. Y.

Respublika, Monar
chija ir Nedorybė.

tvarkos, negalima butų nei
laiško pasiųsti iš vietos į vie
tą, sakysim iš Chicagos į
^Kada p. Seiniškiui užėjo uNew Yorką už du centu. Tu
rėdamas reikalą pats gautum pas niekus tauzyti, tai jis ap
važiuoti ir dar vežtis ginklų, sirinko "Moterų Balsą," kuris
kad apsigintum nuo užpuolikų patinka vien tikėjimo atsiža
pakelyje. Nes geležinkeliai ir dėjusioms moterims. Nors mes
jų saugumas galimi yra tik neturime joms perdidelės pa
dėlto, kad yra tvarkos, o tvar garbos, bet vis-gį ir jos lietu
ka yra galima tik dėlto, kad vaitės* Nemalonu žiūrėti, jei
I kas jas ant juoko laiko. Štai
yra valdžios.
Dvi didžiausios ydos val pora pavyzdžių.

Moterų Mulkinimas.

Tamsus žmonės lengvai ti
ki visokiais manais. Buvo
laikų, ir tai neperseniai, ka
da tikėta, buk monarchija
prašalina visas tautų negales.
Ypatingai aštuoniolikto šimt
mečio antroje pusėje Europoje
kas kart smarkyn kilo bedievija ir kaskart labiau didėjo
taip vadinamas "apšviestasis džioje yra paikumas ir nedo
absoliutizmas.'"
rybė. Paikumas yra blogas,
Amerikos pasiliuosavimas ir bet jis mažiau žalos pridirba
trumpai po to įvykusi prancū už nedorybę. Protinga konsti
zų revoliucija buvo du skau tucija gali apsaugoti šalį nuo
paikiems
dus faktai, susilpninusieji ap įteikimo valdžios
šviestojo absoliutizmo madą. asmenims. Bet iki šiol dar
Bet ta mada buvo galinga. niekas negalėjo surašyti taip
Nei dvidešimties metų netru geros konstitucijos, kad tik
ko po karaliaus Liudviko Še rai apsaugotų
valdžią nuo
šioliktojo nugalabijimui, kaip tekinio nedoriems asmeninis.
Prancūzija pateko po kito ka
Kada visuomenėje dora ky
raliaus Napoleono Bonapar- la augštyn ir eina pjatyn, ta
tės valdžia. Tas apsigarsino da toje visuomenėje mažėja
nebe karalium, o imperato nedorų asmenų skaičius, tada
rium.
lengvėja ir didėja geriesiems
Ilgainiu žuvo Napoleonas; proga tapti išrinktais į val
revoliucijos supurtė beveik vi- džią. Tai-gi respublika tam
sas Europos viešpatijas. Ab pa gera tik tuomet, kada vi
soliutizmo mada išnyko, mo soje šalyje iškyla ir sustiprė
narchijos mada atsbkiedė kon ja dorybė.
stitucijomis. Kas kart labiau
Be plačios, augštos ir f:Ap
stiprėjo respublikų mada. Ją ries dorybės visuomenėje nei
labai sustiprino
Suvienytų viena valdžios forma, t. y. nei
Valstijų prezidentas YVilsonas. konstitucija, nei monarchija,
J i s atsisakė ką nors bendra nei respublika neišgelbės ša
turėti su kaizeriu, vadino jį lies iš nelaimių.
autokratu, nors kaizerio val
"Lietuvos Ūkininkas" jau
džia buvo susiaurinta ir kons senai melą ir šmeižtą vartoja
titucija ir Reichstago bei Są savo politikcjs tikslams pasiek
jungos Tarybos teisėmis. Wil- ti. Todėl jis skelbia, buk krisono vedama Amerika nedarė kščionys-demokratai ir " P a 
skirtumo tarp konstitucijinės žanga" norį gauti Lietuvai
apribotos monarchijos ir tarp Karalių iš Londono. Tame
absoliutizmo. Tokiu būdu A- šmeižte tiesos nėra nei trupu
merikos visuomenėje liko ir čio. "Lietuvos Ūkininkas'' ystiprėjo mintis, kad vienatinė ra buvusio ministrų pirmi
ir geriausia valdžios forma ninko p. Šleževyčiaus minčių
viešpatijoms yra respublika. reiškėjas. Sleževyčiaus mi
Didžiausia monarchijos blo nisterija turėjo tą gera, kad
guma yra ta, kad augščiausia nerėmė savo politikos ant An
valdžia visoje viešpatijoje ga glijos diplomatų. Bet ta p.
ex-ministerija
li tekti mažo proto ir mažos šleževyčiaus
doros žmogui. Absoliutiškoje yra bloga tuomi, kad kenkia
monarchijoje prie to priside savo įpėdiniui ir partijoms pa
da dar viena bloguma, kad laikančioms jį.
tas žmogus niekam neišduoda
Jeigu buvusieji ministrai
apyskaitos, kad jo valdžia ne esančius ministrus tik kriti
žino atsakomybės ir dėlto daž kuotų, tai nieks negalėtų pyk
nai visos šalies valdžia r.ežiu- ti ant jų. Bet nedora yra, kad
ri visuomenės naudos, tesirū visai pramanytais paskalais
pindama tik monarcho asmens kenkiama partijoms
palai
arba jo šeimynos patogumais kančioms dabartinę valdžią.
ir norais. -.
Tokis apsėjimas parodo, kad
Negalima sakyti, kad res buvusiems ministram^ rupi
publika yra be blogumų. Joje vien tik ministrauti, o nerupi
valdžia žmonėms tenka per Lietuvos nauda.
rinkimus. Beveik nepasitaiko,
Jeigu p. Galvanauskas ieš
kad respublikos prezidentu kotų Lietuvai karaliaus Lon
taptų išrinktas minkštaprotis. done, tai laikraštis galėtų tą
Bet doras rinkimai retai težiū parašyti viešai. Dalykas bea
ri. Rinkimai visada eina su bejonės tada įeitų į Valstybės
agitacija, o agitacijos pasise Tarybą ir Galvanauskui pri
kimas pareina nuo .pinigų. e i t ų atsisakyti. Bet Galva
Tai-gi respublikų silpnybė y- nauskas, turbūt,
karaliaus
ra ta, kad 'jose valdžia tan Lietuvai neieškojo nei Londo
kiausiai tenka piniguočiams. ne nei kitur, todėl kas, para
Pamatę monarchijos blogu šytų tokį užmetimą jam, tas
mus, neslėpdami nuo savęs lengvai patektų teisman ir į
nei respublikos silpnybių kai- belangę.
kurie žmonės išveda, buk vi
Todėl jo priešai neleidžia
sokia valdžia esanti bloga. Tie melo ant vieno asmens, bet
vadinasi anarchistai. J ų klai leidžia melą ant dviejų parti
da yra neapsakomai tamsi ir jų palaikančių jo valdžią, l^š
blėdinga.'
to tikimasi dviejų pasekmių,
Kiekvienas vyras turi kalty pirma, kad krikščionys-demobių ir kiekviena moteris turi kratai atsimestų nuo Galva
kaltybių. Imk dabar ir sa nausko, nes žinomas yra jų
kyk, kad reikia išžudyti visus griežtas
republikoniškumas.
vyrus ir moteris, idant kalti Antra, tikimasi apšmeižti pa
ninkų neliktų. Taip pat pro čius
krikščionis-demokratus,
tauja ir anarchistai naikinda už kuriuos buvusiems minis
mi visokią valdžią dėlto, kad trams yra malonesni bolševinei viena valdžia nėra be sil kai.
pnybių. Del tos proto klaidos
Neturime užmiršti, kad šianarchistų mintis yra tamsi. tą nedorą politiką varo žmo
J i yra blėdinga dėlto, kad nės, kurie, būdami ministrais,
kėsinasi panaikinti visus viso nenorėjo dirbti su žmonių at
kios valdžios gerumus. Pir stovais ir reikalavo, kad Val
mutinis valdžias gerumas yra stybės Taryba pertrauktų sa
tvarka. Jei nebūtų valdžios nei vo posėdžius.
MMMMmmmm
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augščiausiai Bažnyčios val
džiai popežiui. Suvienytose
Valstijose kiekvienas teismas
turi galę uždrausti blogą kny Vyry ir Motėm Ruby Kirpi
gą. Nekalbant apie teismus, mo ir Designing Mokykla.
kiekvienas krasos viršininkas Mūsus istema ir mokymo būdu Jųa
trumpu laiku išmoksite rišo ama
gali sustabdinti
laikraščio to./
siuntinėjimą, jei jame pastebi- Mes turime didžiausius ir geriau
kirpimo, designing ir siuvimo
ką nors (kenksmingą šalies į- sius
skyrius, kur kiekvienas gauna geroe
statams. "Moterų
B a l s a i " praktikos besimokindamas. (
stebisi iš Bažnyčios, kad ji Visuose siuvimo skyriuose masino*
varomos elektros jiega.
pritarė sumanymui draudžian-1
,.
.
*.*.*«.
t

rūsčių, bet kokiu būdu pasi
darė, kad tame knyįyre pa
sijuto surinktos visos knygos
išėjusios pirm tūkstančio me
tu, tai jau tik "progresyvės
moterys težino." ppsaulije nė
ra tokio knygyno, kur butų su
rinktos visos knygos, išėjusios
pirm tūkstančio metų. Kam
.
v
Kvfečiame kiekvieną ateiti Dile ko
čia niekus pliaukšti f! P-nu t .
Č i a m s k a i t y t i p o p e Ž i a U S p a ? - |kidb laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiurėti ir pasikalbėti del sąlygų.
Seiniškiu gali tikėti vien tam
merktas knygas.
Rymo knygynas.
Patterns daromos sulig mieros, vi
suoliai negirdėjusieji nieko
sokio
stiliaus ir dydžio iš bet kurioj
Vienos, blogos knygos; plati
madų knygos.
P-nas Seiniškis rašo: " T a i p apie tai, kad didelė daugybė
na klaidas. Tos rųšies yra vi.istorijoje randame, kad 238 knygų yra žuvę taip, kad jų soki sapnininkai, planetos ir
MASTER DESIGNING
metais popežius Anterus įs nėra nei kokiame knygyne.
kiti burtų spausdinai, bei
SCH00L.
teigė Ryme knygynėlį." Jei
melagingai Dievo apreiškimą
J. F. Kasnlcka, Vert-Mas
gu ištiesų taip butų buvę, tai Nejaugi Evangelijos uždraus iškreipiantieji raštai. Antros
190
N. STATE STREET. CHICAGO.
ta?
nebūtų už ką peikti tą popežių.
rųšies blogos knygos sukelia | Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų
Vargas tik tiek, kad šv. Ante
Kadangi " " M o t e r a B a l s o " žmonėse blogus jausmus arba
rus tapo išrinktas pabaigo kantrybė, kaip popera, atke- mokina blogų darbų. Tos rų
je lapkričio 235 metų ir tapo lia visokius niekus, dėlto p. šies knygos vadinasi porno
Dr.A.BURKE
už tikėjimą nukankintas 3 Seiniškis rašo: " T a i p ve vie
(Lietuvis)
grafija, jei jos plaiksto lytiš
sausio 236 m. K a i p jis galėjo name vyskupų suvažiavime
418 W. Markei Str.
kus dalvkus.
PottevlUe, P c u n a .
įkurti knygynėlį į du metu po 567 m. Tourse i r 624 m. ToTiktai tos moterys galį kai Į Su visomis ligomis priima nuo J
savo mirties, to p. Seiniškis ledoje, įsakė kunigams, kad
Nuo 8 iki l f vaL ryto
\
tinti Bažnyčią už pornografi i
Nuo
1
iki
S
vai.
po
pietų
nepaaiškina. Tas pats p. Sei jie pasakytų savo avelėm, kad jos draudimą, kurios pačios
Nuo C iki S vai. vakarą
niškis nesiteikė mums praneš neskaitytų jokių knygų, iš tą pornografiją mėgsta skai
ti, kur buvo dingęs tas Rymo skiriant "Dovydo psalmes", tyti, arba 'ei.iy.l.i skaityti sa
bažnyčios knygynas,
kurio už neklausymą šio prisakymo vo dukterim-. Jeigu kas, ži <jfm»mmmtm»m
~ — *
• • » • > » » » » » » '
Tel. Drover 704J
katalogo dalį, rašytą visu buvo grasinama, jog dieyas nodamas kaip popežiai ir dvašimtu metų pirm popežiaus mirčia kpros." Nors iš augš- <iskija kovoja su pornografi
LBETUVTS DENT1STAS
Antero, atrado mokslininkas čiau ininėtų pavyzdtžių mes ja, perskaitys "Moterų Balse"
t
Valandos:
suo 9 ryto iki 9 vak.
Muratori. Paprastai knygynai negalėjome įtikėti į didelį p. papeikimą dvasiški jos už ta
Nedėliomis pagal sutarimą
būva senesni už savo katalo Seiniškio mokslą, bet jo tam tai ir nepastebės, kad po 4712 SO. ASHLAND A VENTE
arti 47-tos Gatvės
gus, todėl i r Rymo bažnyčios sumas vis-gi negali būti taip straipsniu yra pasirašęs vy g . . , . . . , . • . , . » , . , . - - . . . . • - «
knvgynas skaitomas senesniu tirštas, kad tikėtų, jog Tours'o ras, tas apie visą "Moterų
už Muratorio radinį. Toje is ar Toledo vyskupai draudė Balso" štabą mintys neper' » » » » • • ! • • »• • • • < • • • « • • • • • • % {
torijoje, kurios p. Seiniškis žmonėms skaityti Evangelijas, geri ausiai.
Dr. I. L MAKARAS
neskaitė, būtent "Liber Pon- arba nors ištraukas iš jų arba
! Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Meškos pasitarnauta.
Šv.
Tėvų
veikalus,
arba
pačių
RaMlaAde: lSOOt S*. Mlehlsaa Ar*.
tificalis", iš kurio visi isto
T«lef*mM
34* Ir Pallauui t l M
vyskupų išleistuosius nutari
P-nas Seiniškis prikrėtę į [ ChicagoJ:PaUmaa
rikai ima žinias apie popežiii
4515 Ko. Wood Str.
mus.
Tik Ketrerro vokake noo 5;30 Ud 7:00
"Moterų
Balsą"
daug
tokių
is*|
Anterą, yra parašyta, kad jis
TtUemmm Y s c * l t * .
Prikišdamas tokią nesąmo toriškų nesąmonių, kad inte
įsakė užrašinėti kiekvieną at
sitikimą, kada. krikščionį Ry nę vyskupams p. Seiniškis ži ligentas žmogus skaitydamas
mo valdžia žudo už tikėjimą ir nojosi niekus rašąs, bet ji« turi juoktis. Tas pats bendra
J. P. WAITCHES
tuos užrašus dėti į bažnyčios šaipėsi rašydamas. Jam rodė darbis padarė, kad išrodo buk
} ATTORNEY AT LAW
knygyną. Tai-gi mums, pras si, kad moterims, ypač progre- lietuvės "progresyvės" mo
LIETUVIS ADVOKATAS
terys yra apginėjos tokių da
4542 S. WOOD STREET
syvėms,
galima
įkalbėti
ką
tiems žmonėms, dabar rodosi,
« 6 W. 18th STRBET
lykų, kokių negina gerbianti
tik
nori.
CHICAGO.
kad Rymo Bažnyčios knygy
McKinley 4320
Patartume toms progresy- save moteriškė.
nas buvo įkurtas ankščiau ne
Kokis yra tas "Moterų Pro
gu šv. Anterus užstojo po vėms moterims, kad jos pri
gresyvia Susivienijimas," to
pežiauti, ir kad minėtasis po mintų' p. Seiniškiui, jog yra
kis tegu sau lieka. Bet vis-gi
pežius liepė į tą knygyną ''ėti veikalas "Conciliorum Collecjis yra lietuvių susivienijimas.
kankinių aktus. Dabar klau t i o " Hardouin'o išleistas, ir
Jo Seimas turėtų atkreipti re
ADVOKATAS
simas, kas geriau moka isto ir jog tame veikale tilpo visų
Ofisas Didmiesty]:
daktorių domą, ikad jos apsi
riją, ar mes, klerikalai, ar j Tarybų, arba vyskupų suva žiūrėtų ką deda į organą, ir • 29 South La Salle Street
progresyvių moterų raštinin žiavimų aktai ir įsakymai. Te ką gali teisingai mintyti pa- I
Kambaris S24
gu
p.
Seiniškis
praneša
kokia
kas;
"Moterų D i r v a " jo
Tel. Centrai «390
doras inteligentas
žmogus, :
me
tome
ir
ant
kelinto
pusla
siraipsnio butų nepriėmusi.
pio jis randa minėtąjį nuta skaitydamas tą organą apie jo
Vakarais, 812 W. 33 St.
•
Koks tai Jeronimas.
Tel. Yards 4681
rimą ir da-gi bauginimą mir leidėjas.
« — — > — — — — — — — — « • —
I
:
čia
kovoti
už
Evangelijų
skai
Toliau p. Seiniškis rašo:
"Apie tokį pat knygynėlį 394 tymą! P-nui Seiniškiui rodė SVAIGALŲ UŽDRAUDIMO
NAUDA.
m. kalba koks tai šventas Je si, kad jo skaitytojos nežinos
S. D. LACHAWICZ ronimas." Iš tokio sakinio skirtumo taip Evangelijų ir
Laikraštis,
vadinamas
"
T
h
e
Lletuvye
Oraborlua patarnauju, laido*
"Moterų Balso" skaitytojos Dovydo psalmių, o čia pasiro
tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
Hartford Daily Courant" va sišaukti, o mano darbu busite uiganedlnti
supranta, kad šv. Jeronimas dys, kad jos žįno net Hardo
sario 1£ d., 1920 m., parodo |2314 W. 23 PL Cnicago, UI.
buvęs taip sau žmogelis, o p. uin'o ir jo bendradarbių prohibicijos naudą, kad mažyn
TeL Gaaal H M .
"Concilliorum
Collectio".
Ta
Seiniškis už tat didis raštinin
eina skaičius prasikaltėlių ka
kas. Tuomtarpu tas p. Seiniš da ne Seiniškis pasijuoks iš lėjimuose.
K'
kis, matomai, nėra mokinęsis moterų, bet moterys iš Sei
Amerikos
Suvienytose
Val
f
nei skaitęs Ketvirtojo šimtme niškio.
stybėse jau nuo Naujų Metų, } Dr. G. M. GLASER
čio istorijos. Keturioliktame
prasidėjus uždraudimui parda
Praktikuoja Z S matai
Kokias Knygas Bažnyčia
amžyje buvo koks tai Dante
Ofisas 8148 bo. Morgan £L
vinėti svaigalus, pasirodė geros
Draudžia.
{Kertė 82 ro St..
Cnlcago, IlL
u .
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Alighieri, penkioliktame koks
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pasekmės. Štai ką sako viršmi-
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SPECIJALISTAS
Dar p. Seiniškis rašo: " į v y 
Moteriškų.
Vyriškų, taipgi c a r o
nėtas laikraštis:
niškų ligų.
kusiame visuotiname susirin
"Sumažėjęs skaičius papuo OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto
kime 1179 ir 1215 metais Lolusių kalėjimai! kriminalų ir Ilki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t
iki 8 valandai vakare.
terano bažnyčioje mieste Ro kitų prasikaltėlių parodo pro
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
moje parodė, kad visa kuni hibicijos pasekme. Pirm kelių
Telefonas Y arda 687
gija nutarė kaip vienas, kad savaičių nelaisvių skaičius pra
butų baudžiami visi tie žmo dėjo eiti mažyn, taip kad iš
nės, kurie drįstų skaityti tas buvusių kalėjime šešiasdešimts
knygas, kurios yra uždraustos penkių prasikaltėlių, liko jau Resid. 933 So. Ashland Blv. Ghicago.
Telefonas llajmarket 8544
popežiaus.''
tik keturiasdešimts penki, ku
Nusibodo taisyti p. Seiniškio rių tarpe butą dviejų moterų.
istoriškąsias klaidas. Jis ne Kalėjimo kontrakteriai neteko
Husas gydytojas Ir chirurgas
atskiria Antros Laterano Ta daug darbininkų, kurie atlikda
Specijalistas Moteriškų. Vyriškų
Vaikų h* visų chroniškų ligų
rybos nuo Trečios, jis tą patį vo šios įstaigos darbus. J a u
miestą tame pačiame straips svarstoma ar nereikės Š į m e t . ^ ^ t ^ I " ^
%?***
St. Gallen'o Vienuolynas.
ni je ant to paties puslapio va mažesniuose miestuose uždary VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po
Toliaus p. Seiniškis rašo: dina dvejaip, jis Laterano ti keturis Connectieuto valsti pietų 1—8 va*. Nedėliomis 10—12 d.
"Taip-gi garsus senovės kny vardą perkreipia, bet tesižinai. jos kalėjimus, nes per brangiai
gynas yra St. Gallen, Šveica Svarbus yra klausimas apie atsieina juos užlaikyti, o palik
ti tik du didesniu, į kuriuos rianeiais blaivybei, ir kitose
rijoje, kur nuo pat aštunto am knygų draudimą.,
žiaus dar pirm tūkstančio me
Laterano Taryba draudžia perkelti prasikaltėlius. Ketina valstijose Amerikos esų gandai
lų išėjusios visos knygos skaityti knygas, bet ne visas, ma palikti tiktai Xew Haveiu* sumažėjimo kriminalų.
Todėl negalima tikėtis grei
surinktos ir. jų yra apie o tik tas, kurias popežius pa-] ir H a r t f o r d e ' ' . . .
Nevien toje yienoje valstijo to pagerėjimo mūsų nuvargin
30 tūkstančiu." Tiesa, kad smerkia. Suprantančiam žmo
St. Gallen'o knygynas yra se gui aišku, kad sunkusis už je yra tokios probibieijos pa toje tėvynėje be pilnosios ,blaiblogąsias sekmės, bet, kiek teko girdėti ir vybės, kurios dar ten visai ne
nas ir garsus, tiesa, kad ja davinys atskirti
Kun. P. Saurusaitis. Jr
me yra daug senoviškų r a n \ - | knygas nuo gerųjų pavestus įsikalbėti su akmenimis, prita-! simato.

tai Erazmas šešioliktame ir
septynioliktame gyveno koki
tai Cervantes ir Shakespeare,
aštuonioliktame koks tai Goethe, devynioliktame koks tai
Mickevyčius, o ketvirtame
kokis tai Šv. Jeronimas. Jis
buvo augštesnis už minėtuo
sius tuomi, kad nebuvo poe
tas, tik mokslininkas, kurio
veikalai yra amžini ir žim.nii
visiems inteligentams, tik ne
"Moterų Balso" bendradar
biams.

mm
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DR. A. A. ROTH,

Penktadienis, baland. 2 1920

Lietuvos Laisves Paskola.

DRAUGAS
Pastaba: Valdybos posėdžiai
privalo būti daromi nerečiaus
vieno sykio į mėnesį, visuotinieji-gi susirinkimai turi būti
įvykdomi bent tris kart į me
tus,—antra Kalėdų, Velykų ir
Sekminių dieną po mišių.
15. Valdybos sekretorius ve
da raštine, korespondenciją, a t
skaitąs, knygas, sustato metinę
dr-jos veikimo apyskaitą.
16*. Valdybos iždininkas pri
ima ir laiko dr-jos pinigus, ve
da ineigų ir išlaidų knygas ir
atsako už dr-jos iždą bei turtą.
17. Patikrinti valdybos vei
kimui ir apsaugoti dr-jos tur
tams visuotinas dr-jos susirin
kimas renka revizijos komisiją
iš trijų sąnarių ir dviejų kan
didatų.
Pastaba: Valdybos posėdžiai
teisėti, jei juose dalyvauja są
narių dauguma, 2) į revizijos
komisiją gali būti renkami tik
rieji dr-jos sąnariai.

ir savo skyrių—konferencijų
atstovais.

Pastaba: Rajono Valdybos
pirmininku skaitosi vietos kle
bonas. Šiam nedalyvaujant, jo
vietą užima vyriausios konfe
rencijos vice-pirmininkas, arba
kitas jo išrinktasis.
30. Konferencijos pirminin
kas veda susirinkimus, žiuri,
kad dr-jos įstatai, vyriausios
valdybos, rajono valdybos ir
visuotinų konfe?.'eneijos susi
rinkimų nutarimai butų kaip
reikiant pildomi.
31. Kiekviena konferencija
daro savo susirinkimus atski
rai—sykį į savaitę tam tikru
laiku ir tam tikroje vietoje ir
renka aukas, užsibaigus susi
rinkimui dėžute.
32. Kiekvienas konferencijos
sąnarys gali nurodyti per kon
ferencijos susirinkimus kandi
datus į dr-jos sąnarius, kurie
sekančiame konferencijos susi
rinkime esti priimami, jei kiti
IV. Visuotinas susirinkimas. sąnariai tam neprieštarauja.
33. Pirm įsteigsiant konfe
18. B. visuotinieji dr-jos su
sirinkimai yra šaukiami: a) renciją, naujus sąnarius pri
reikalui atsitikus, b) bent tris ima visuotinas konferencijos
syk į metus minėtomis §14 die įkūrėjų susirinkimas.
34. Jei kokio sąnario veiki
nomis metinei dr-jos apyskai
tai išklausyti ir jąją patvirtinti mas nesutinka su dr-jos dva
IZABELA ZIGMUNTAITĖ.
BRONISLAVA ZIGMUNTAITĖ.
sia,
toks
sąnarys
gali
būti
pra
ir c) išrišti tokiems klausi
Dvi seseri, panelės: Izabela ir Bronislava Zigmuntaitės, nesenai baigė augštesnę mo
mams, kurių valdyba be tam šalintas iš dr-jos, vyriausios
tikri} visuotino susirinkimo dr-jos valdybos ir visuotino są kyklą So. Omaha, Nebr. Iš Lietuvos atvyko būdamos visai mažos. Dabar So. Omahos lietu
vių tarpe žymios ir uolios darbininkės tėvynės ir Bažnyčios labui. Gerb. kun. J. Krasnicko seįgaliavimų išrišti negali, d) rei narių susirinkimo nutarimu.
seraitės.
*&&ĘĮĘĘ^
kalaujant 15 dr-jos sąnarių
VI. Draugijos turtas.
Vietiniai tėvynainiai, prijauzdami jųjų prakilniems darbams, baigiant joms mokyklą,
raštu, įteiktu valdybai.
35. Kiekvienas dr-jos sąna surengė pagarbos vakarą, kuriame įteikė joms aukso ir gėlių dovanas. Prie surengimo to va
19. Visuotinieji susirinkimai
Dagys,
daroma tam tikrais pakvieti rys moka kasmet dr-jos iždui 2 karo daugiausia pasidarbavo p-nios Ona Žalpienė ir G. Olechnavičienė.
mais arba apgarsinimais vie auks.—1 r. ir gauna dr-jos kvi
tos laikraščiuose ne vėliaus 10 tą su pirmininko ir iždininko
davęs kuogražiausiai ir kuo- sų daigtą: pardavė Išganyto
parašais
ir
dr-jos
antspaudą.
dienų pirm susirinksiant: jie
ją. Šv. Petras buvo popežiuš
geriausiai išvesti.
36. Dr-jos t u r t į sudaro: a)
visuomet teisėti be atžvilgio j
Tie Aleksandro Šeštojo ga ir apaštalas, tečiaus užsigynė
sąnarių mokesčiai ir aukos, b)
sąnarių skaičių.
bumai pasirodė jam tapus po savo Mokintojo. Niekas nesle
pašalinių
asmenų
bei
įstaigų
20. Klausimai rišami visuo
pežium. Jis panaikino Ryme pia nuo žmonių tuos du liūd
tinuose susirinkimuose balsų aukos, c) ineigos iš dr-jos Popežiuš Aleksandras šeštasis. i r apielinkėje įsivyravusias nu atsitikimu. Neteisiname
įrengtų vakarų, kapitalo, pa
daugumu.
Klausimas.
\ 'Keleivyje r žmogžudystes. Tiesa, tam tik neį Aleksandro Šeštojo už jo
skaitų, koncertų, lioterijų, pa
V. Draugijos Rajonai ir jų likimų testamentų, ir kitų tam pradžioje šių mėtį radau pa slui jis pavartojo aštrių baus apsėjimą. Nuodėmė laužanti
panašių dalykų.
Skyriai.
rašyta, kad popežiuš Aleksan mių. Jis užtarė žydus, kad jų Šeštąjį Dievo įsakymą yra di
dras Šeštasis turėjęs su Rosa nevalia butų persekioti. Jis pa delė kaltė kiekvienam žmo
VII. Bendros taisyklės.
(Konferencijos).
J i tuo labiaus didėja,
Vanozza penkis vaikus: Fran- puošė Rymą gražiais triobė- gui.
21. Rajonų valdybos. Rajo
37. Kiekvienas dr-jos narys cesco, Cesare, Lucrezzia, Gaf- siais, ištobulino muzikos ir kuo aukštesnę vietą katalikų
nų valdybos gema iš dr-jos sky kalba kasdien: u Samziausias faredo ir penktą, kurio var tapinimo meną jame. Stebėti dvasiškijoje užima žmogus ne
rių arba konferencijų vice-pir Jėzau pas'ųtailrk mušu'' (3 kar
das yra nežinomas. Malonėki nu sumaningumu jis užbaigė valdantis savo gyvuoliškų jau
mininkų. Rajonų valdyba rū tus).
te duoti atsakymą per "Drau pavojingą nesusipratimą tarp smų. Įžeidimas Šventam apinasi tam tikro rajono dr-jos
38. Dr-ja turi teisę pirkti sa
dviejų
tuomet , galingiausių paštalui birtų, jei Aleksandrą
u
skyriais. Rajonų valdyba pri vo reikalams ir parduoti atsiti da.
pasaulio viešpatijų Ispanijos VI pastatytume lygiomis su
Pranas Vaivada.
dera prie vyriausios dr-jos kus reikalui, nejudinamąjį tur
ir Portugalijos pervezdamas Šv. Petru. Aleksandras buvo
valdybos.
tą, daryti įvairias sutartis, do
Alenksandro VI gerumai.
demarkacijos liniją tarp jie nevertas Petro įpėdinis. Bor
kumentus, duoti įgaliavimus ir
Pastaba: Jei kokioje vietoje
priklausyti gia gal buvo kiek geresnis už
Atsakymas. Rodrigo Bor dviem turinčių
tt.
butų įsikūrusi viena tik konfe
39. Dr-ja turi savo antspau gia gimė 1 sausio, 1431 metų. žemių ir tuomi pašalindamas Judošių, bet nedaug.
rencija, tai ji atlieka ir rajono
Popežium jis tapo ir Aleksan baisią karę.
dą su tam tikru parašu.,
valdybos pareigas.
Mėšlo mėgėjai.
40. Du kartu i metus laikoma dro VI vardą priėmė 11 rug
Yra didelis skirtumas tarp
Nuodėmės.
22. Rajonų valdyba susideda šv. Mišios už dr-jos sąnarius pjūčio, 1492 metų eidamas 62
iš pirmininko—Šv. Trejybės dienomis vyriausios valdybos
mųs ir taip "Kėleivio" bei
Bet tas žmogus turėjo ir
metus. Žmonės gyvenusieji tais
klebono ir renkamų: jo pava nustatytomis: vienos už gyvus,
"Naujienų". Mes iš popežių
didelių
nuodėmių.
Į
kunigus-f.
laikais,
kaip
prancūzas
Yriarduotojo, sekretoriaus ir jo pa antrps už mirusius dr-jos sąna
istorijos neišbraukiame kas
te, gėrėjosi, kad Aleksandras jis buvo įsišventinęs ne del
vaduotojo; iždininko ir jo pa rius.
buvo bloga. Bostono ir ChiŠeštasis turėjęs pilną augštos Dievo, nei del-Kristaus, dėl
vaduotojo ir dviejų sąnarių.
41. Likvidacija.
Jei dr-ja
cagos soči jai istų laikraščiai
23. Rajono valdyba renkama sustotų veikusi, visas jos tur rimtybės išvaizdą. Rymiečiai to kunigystės prižadų jis ne niekada neminėjo to, kas joje
tokiuo pat bndu, kaip vyriausia tas pereina į tas įstaigas, kurių džiaugėsi jo išrinkimu, nes jie pildė. Apie 1470 jis ėmė tan yra gera. Praeities nuotikiai
dr-jos valdyba (žiur. §13—17): tikslas arčiausiai stovi šios dr- žinojo, kad Rodrigo Borgia kiai lankytis pas moteriškę Va
jiems ir mums yra proto mai
nozza
Catanei.
J
i
pagimdė
24.
Rajono
valdybos
teisės
ir
per
35
metus
buvo
tvarkiai,
jos
tikslo,
visuotino
dr-jos
su
Kauno Š. Trejybes Bažnyčios likviduoti juos, užėjus reikalui,
pareigos tokios pat, kaip vy sirinkimui ir nutarimui, spren sumaningai, veikliai, išmin keturis vaikus: Joną, Cezarį, stas. Tik jie mėgsta žmonių
"VAIKELIO JĖZAUS"
rūpinasi papildymu arba per riausios dr-jos valdybos, bet
džia vyriausia dr-jos valdyba, tingai ir naudingai vedęs Ry Lukreciją ir Godfridą. Borgia mėšlą, o mes prie to ėdesio
Gailestingųjų asmenų Drau mainymu šių įstatų.
tik rajono srityje. Rajono vai- o jei ir ši negalėtų nuspręsti, mo Kanceleriją. Jis turėjo vi tada nebuvo popežium, tik au- nenorime priprasti ir negalė
gija.
13. Vyriausios valdybos, ra dybų susirinkimai daroma ne tai visas dr-jos turtas pereina sas augštam valdininkui rei gštu valdininku Ryme. Bor- tume, jei norėtume. Vyturio
(Žiūrėk " D r - g o " 77 num.). jonų valdybos ir pavienių kon rečiaus vieno sykio į mėnesį, į vietos Katalikų Vyskupijos kalingas ypatybes. Net didysis gias priešai rašė, bet savo už ir beragės negalima penėti tuo
pačiu pašaru. Vyturys mėšlo
ferencijų valdybos pirmininku pirmininkaujant vietos klebo Kurijos žinybą. Dr-jos skyriai
rašų neskelbė apie jo santi-*
jo
priešas
Guicciardini
rašo,
III. Draugijos Valdyba.
nelesa. Nei mes nemėgstame
yra ftv, Trejybės klebonas (ex- nui arba vyriausios konferen gali turėti savo vardą ir "ŠŠ.
kius su Vanozza. Diduma šne
kad
Borgia
turėjęs
nepapras
knebinėti, kur kokis praeitiUžtarytojus ir Užtarytojas.
8. Draugiją veda: a) valdy officio); pirmininko pagelbi- cijos vice-pirmininkui.
kėjo vienaip ir kitaip. Kardi
tą
išmintį
"su
atsargumu,
su
25. Skyrių — konferencijų
Įrengėjai: Prelatas Povilas
je pasižymėjęs žmogus nusidė
ba ir b) visuotinieji susirinki ninką ir kitus vyriausios val
nolai,
matomai,
netikėjo
pasbrendusiai
viską
apmintindajo lyties nevaldymu. Mes tu
mai.
dybos, rajonų valdybos ir kon valdybos. Pasekmingesniam ir Januševičius Šv. Trejybės Baž
kaloms,Ties
Borgia
išrinko
po
vęs
ir
stebėtinu
būdu
mokė
rėjome visą pluoštą laiškų a9. Valdyba stovi dr-jos prie ferencijų valdybos sąnarius patogesniam veikimui visa Šv. nyčios klebonas;
pežium 1492 metais.
Trejybės
parapija
išsiskaido
į
davęs
įtikinti
žmones,
pačius
Prelatas
A.
Dambrauskas
šakyje. Vyriausia valdyba gy renka visuotinas susirinkimas.
pie lietuvio socijalisto naujas
rajonus
ir
į
mažus
apskričius,
sunkiausius
dalykus
sugebė(D.
Vilniaus
g.
No.
34);
Tikėjusieji
į
jo
kaltę
tada
pa
vena Kaune. J i susideda iš pir
paleistuvystes sujungtas su
vadinamus
—
skyriais
arba
—
Ona
Žiznevskaitė
(D.
Vil
Pastaba: Kiekviena konfe
žymėjo savo užrašuose, kad žmogžudystės bandymu, bet
mininko, vietos klebono (exniaus g. No. 30);
oft'icio) ir jam išrinkto pagel rencija turi savo valdybą ir vi konferencijomis.
Borgia papirkęs kelis kardi nespausdinome. Purvino skaitrinkliavą:
beturčiams
ir
naš
26.
Kiekviename
skyriuje—
Izabelė Mažeikaitė (D. Vil
bininko, iš sekretoriaus ir jo suotinus srsirinkimus. Kiek
laičiams,—surinkome šiek tiek nolus. Vėlesnieji mokslininkai tymo reikia ieškoti socijaliskonferencijoje
dalyvauja
ne
niaus g. No. 34);
pagelbininko; iš iždininko ir jo -vienas rajonas turi savo valskatikų. Prieš Kalėdas aprūpi ištyrė ir parodė, kad pasaka tų laikraščiuose ir jų skel
daugiaus,
kaip
30
asmenų.
lybą,
susidedančią
iš
konferen
pagelbininko ir iš dviejų sąna
J. Stankus (Valančiaus gat nome 500 asmenų. Davėme apie papirkimą yra pramany biamose knygose.
27.
Dalykus
konferencijos
cijų vice-pirmininkų, ir visuo
rių.
'
vė No. 1 ) ;
jiems šventėms: po 4 svarus ta. Borgia tapo išrinktas dėl
susirinkimų
svarstomus
pirtinų
susirinkimų.
Vyriausios
10. Reikalui esant, valdybos
Kun. Ž. Kariačka (Upės g. duonos; po 1 silkę ir po 14 la to, kad kardinolas Ascanio
Kaltės ištempimas.
pirmininkas gali kviesti į val valdybos vice-pirmininkas ir miaus peržiūri ir apsvarsto sa No. i).
Socijalistai ir kiti laisvama
šinių. Bet tai lašas mariose!— Sforza davė balsą už jį, ir kad
dybos posėdžius rajonų ir pa kiti valdybos sąnariai renkami vo posėdžiuose konferencijos
1919 metų, lapkričio mėn. 3 Norėtume įkurti dirbtuves, nes
niai rūpestingai surenka visus
vienių konferencijų vice-pirmi- slaptu balsavimu vieniems me valdyba, susidedanti iš tiekos dieną šie įstatai įregistruoti daug be darbo skursta, bet ne Sforzos pavyzdžiu ėjo keli
purvus iš katalikų *dvasiškininkus ir kitų dr-jos įstaigų tams iš rajonų vice-pirmininkų. sąnarių, tokiuo pat būdu išrin Vidaus Reikalų Ministerijos turime įrankių ir medegos. Jei kiti kardinolai.
ktų, kaip vyriausia dr-jos val
Buvo mokslininkų sakiusiu, jos užtvarčių nevien dėlto, kad
pirmininkus arba vice-pirmi
Piliečių Apsaugos Departa galėtumėte pagaminti mums:
14. Vyriausios valdybos pir dyba (žiur. §13—17).
kad ir nusikaltimai prieš ku tuos purvus mėgsta, bet dar
ninkus.
mente.
Draugijų
rejestro
No.
skulptūrai
kaltų,—dailydžiams
mininkas daro valdybos posė
28. Skyriaus konferencijos
ir dėlto, kad turėtų iš ko su
11. Vyriausios valdybos par džius ir visuotinus dr-jos susi pirmininku yra Šv. Trejybės 50.
oblių,—stalioriams grąžtų, kir nigišką skaistybę taip-gi ne
daryti klaidinantį protavimą.
eiga—žiūrėti, kad visur dr-jos rinkimus ir juose pirmininkau klebonas. Konferencijos vice
R. Dulskis,
vių, oblių, etc—būtumėme am teisingai yra primetami Rod
veikime butų vienodumas ir j a ; rūpinasi dr-jos įstatų ir vi pirmininką ir kitus konferenci
Departamento Direktorius. žinai Jums dėkingi. Buvau rigui Borgia. Bet naujausieji Laisvamaniai sako: "Katalikų
prieš karą įtaisęs amatų mo tyrinėjimai parodė, kad Bor dvasiškija vienaip šneka, ki
kad dr-ja augtų sąnariais, veik suotinų dr-jos susirinkimų nu jos valdybos sąnarius renka
St. Grubi s,
taip daro: neklausykite j o s . "
lumu, tobulybe ir gailestingu sprendimų pildymu; pasirašo vietinis konferencijos sąnarių
Departamento Sekretorius. kyklėlę, bet karas suėdė ją !— gia buvo kaltas.
Sat, sapienti!
mu.
Kun. Prelato prierašas:
(Daugiau Bus.).
ant dr-jos dokumentų, sutarčių susirinkimas.
Katalikai
neslepia
tiesos.
12. Vyriausia valdvba tvirti- ir duoda reikalingus įgalioji
Siunčiu įstatus, pradėjome
Su pagarba,
29. Skyrių -— konferencijų
na naujai įsikūrusius rajonus mus kitiems valdybos sąna pirmininko pavaduotojai skal sulig jųjų veikti 14. XII. 1919
Pr. P. Panuševičius,
Judošius buvo vyskupas ir PIRKITE LIETUVOS VALriams.
ir skvrius—konferenrjas ir
tosi rajono valdybos sąnariais padariau šios dr-jos vardu Kaune, 20-1-^920 m.
STYBĖS BONŲ.
apaštalas; tečiaus padarė bai
ATSIKREIPIMAS Į LIETU nematome, kad tos organizaci
jos pirktų bonu. Nejaugi tos
VIŲ ORGANIZACIJAS.
visos spausdintos organizaci
Amerikos lietuviai pabėgę jų konstitucijos, tai tik tušti
iš po letenos caro u rusu biu prižadai, tik šabloniški išdilę
rokratijos atvykę į šią šalį jau sodžiai:
sdami, kad organizacijoje yra
Tiesa^ to negalima pasakyti
galybė ir stiprybė, pradėjo apie visas organizacijas. Yra
prieš daugelį metų organizuo daug įvairiausių draugysčių ir
ti įvairiausias organizacijas. šiaip organizacijų, kurios pir
Dabar Amerikoje yra tūkstan ko bonų kiek galėjo, dirba
čiai įvairiausiu
organizacijų kiek gali, bet, ant nelaimės,
su įvairiausiais uždaviniais iv tokių organizacijų mažuma. Di
tikslais. Yra organizacijų su džiuma gi ko tai laukia, lyg
šventųjų vardais kaipo drau ko tai bijosi.
gijų patroną, yra su Lietuvos
Atėjo valanda, kurioje vi
didvyriu vardais, v ra darbi- sos organizacijos privalo iš
ninkiškų, meno, dailės, politi pildyti prižadus, kokius yra
kos, labdarybės, mokslo, pra- užsibrėžę
taisyklėse; atėjo
\nonės, sporto ir kitokiu orga laikas, kuomet visos organi
nizacijų. Kiekviena jų turi sa zacijoj turi pateikinti darbu
vo įstatus, arba taip vadina savo gyvavimą. Atėjo laikas,
mas konstitucijas, kuriose už kuriame visos organizacijos
brėžta tų organizacijų tvar privalo pasirodyti, kad jos yra
kymosi taisyklė- ir tikslai.
lietuvių organizacijomis.
Tad atsikreipiame į visas
Prisižiūrėjus ii- patyrinėjus
tų visų organizacijų tas kons įvairių įvairiausias Amerikos
titucijas, pastebėsime, kad di lietuvių organizacijas prašy
delė, didelė didžiuma tų įvai dami kiek galint daugiausiai
riausių organizacijų pamati iš savo iždų įvezdinti pinigų į
niuose tiksluose yra užsibrėžė Lietuvos Laisvės Paskolos bo
dirbti del Lietuvos gerovės, nus ir tuomi dikčiai prigelbėti
kelti lietuvystę, siekti prie Lietuvai.
Atsikreipiame j visus orga
Lietuvos laisvės idealų. Vienu
4odžiu, reta kuri iš .tos daugy nizacijų narius, kurie supran
bės organizacijų nėra pasi- ta organizacijų svarba., parem
brėžusį tą ar kitą darbą at- ti mūsų didžiausią, galingiau
sią ir svarbiausią organizaci
lįcti del Lietuvos/
Šiandien jau išmušė valan ją, tai yra į Lietuvos valsty
da, kuomet Lietuva tapo lais bės organizaciją.
Atsikreipiame į kiekvieną
va ir neprigulminga. Bet ant
tos laisvės iš visų pusių tyko paskirą organizacijų narį, kad
ja stiprus priešai, kurie nori jis, suprasdamas organizacijos
vėl pavergti Lietuvą, vėl pa svarbą, butų pavydžiu ki
minti Lietuvos gyventojus po tiems ir remtų bei kitus kal
kojų. Šiandien4 Lietuvai reikia binti) remti Lietuvos valsty
gintis, reikia atsistatyti karo bės organizaciją.
išgriautus namus, reikia susi
Lietuvos Misija atsikreipia
tvarkyti, o tam reikalingi fi i visų organizacijų bei kuopų
nansai, pinigai, kuriuo s tega valdybas, prašydama prisiųsti
li duot'r Lietuvai tiktai ame- žinias apie savo organizacijas,
rikieciai.
kiek jos turi narių ir turto,
Tad kurgi tie tūkstančiai kuomet susiorganizavo ir už
organizacijų, kurios užsibrė kiek pirko Lietuvos Laisvės
žė gelbėti Lietuvą Kur jos? Paskolos bonų. Tas reikia sta
Nejaugi tų organizacijų na tistikos dėlei, kad Lietuva ži
riai, kurie prisiekė prieš tas notų apie amerikiečių lietuvių
konstitucijas pildyti jas, ne padėjimą. Kurfosgi organiza
jaugi jie šalti, šaltai žiuri į cijos geriau pasirodys, tos
Lietuvos reikalus. Xejaugį tų gaus dovanas ir jos bu s gar
organizacijų nariai įstodami į sinamos laikraščiuose.
tas organizacijas šventvagiš Pasirodykite! Pildykite senai
kai prisiekė.' Kurgi tas garsus užbrėžtus prižadus.
senas prisižadėjimas. J u k mes
Lietuvos Misija.

* Lietuvos Vaikučiams į Pagelbą.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.
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ORKUGKS

Am. Liet R. K. Federacijos Tarybos
Suvažiavimo Protokolas.
šis pasveikinęs
Federacijos
Tarybos suvažiavimo atstovus,
Adv. B . M a s t a u s k a s : A r
I pažymėjo, k a d Lietuvos val
kun. J . Žilius būdamas P a r y 
džios manymu, Amerikos lie
žiuje žinojo a r ne neteisingus
tuvių organizacijos dėjo d a u g
užmetimus ant Amerikos kri
pastangų už Lietuvos laisvę.
kščionių demokratu, buk jie
Už pagelbą Lietuvai jos pre
esą lenkiškų tendencijų.
Jei
zidento vardu t a r i u j u m s nuo
žinojo, tai a r jisai, kaipo krik
širdų padėkos žodį. Reikia
ščionių demokratų
atstovas
žinoti ir suprasti kokiose ap
Paryžiuje, atitaisė tuos mela
linkybėse mes gyvenome. Tvė
gingus paskalus a r ne f
rimo darbas
reikėjo varyti
K u n . J . Žilius: Kalbėkime visiems bendrai. Pamatiniai
atvirai. Mums buvo žinoma, klausimai: apsigynimas nuo
k a d p. Mastauskas rašė pir- vokiečių ir kitų priešų, žemės
niiaus po pseudonimu 4 4 Mart- klausimas, steigiamasis sei
k u n a s " ir išėjus mums neprie mas visų lietuvių pajėgų rei
l a n k i a m laikraščiui " L a Lit- kalavo. Su krikščioniais demo
uanie I n d e p e n d a n t e " su strai kratais dirbome išvien. Paves
psniu p . Martkuno, mes ma ti Lietuvos tvėrimo darbą ko
nėme, kad tai buvo rašęs p. kiai a t s k i r a i grupei butų bu
Mastauskas. Todėl kun. Lau vę nenuoseklu. S u d a r y t i ka
kaičiui važiuojant į Ameriką binetą be krikščionių demo
ir sakiau, kad su p. Mastaus- kratų mes negalime. Krikščio
ku turi būti atsargus. Bet su nys deiuokratai atsisakė su
grįžęs i Ameriką ir pažinęs d a r y t i kabinetą p a t y s vieni.
geriaus dalykus aš p a t s už p . Dabartinis kabineto sąstatas
Mastauską balsavau į Lietu y r a daugiau bepartyvis.
vos Bonų Komiteto iždininkus.
Lietuvoje d a r neviskas suK u n . J a k a i t i s : J u s sakėte, budavota. Bolševizmas
dar
k a d j u m s buvo žinoma, k a d p . neužmigdytas. Mūsų partijai
Mastauskas rašinėjo po pseu ir krikščionims demokratams
donimu Mart k imas.Malonėkite prisėjo bendrai prieš priešus
pasakyti į kokius laikraščius kovoti.
bei k a d a i
I r čia reikia imti žmonių į
(Pabaiga)

•^

K u n . Žilius: Mums Dr. Biel
skis pranešė, k a d jis, p. M.,
t a i p buvo vadinamas, bet ra
šyti po tuo pseudonimu nėrav •

se.

Adv. M a s t a u s k a s : J a u aš
pirmiaus pareiškiau ir šian
dien atkartoju, kad aš nei i
prancūziškus nei j lietuviškus
laikraščius nerašiau ir tokio ar
panašaus pseudonimo niekad
nevartojau. Į angliškus laik
raščius rašiau ir savo' tikrą
p a v a r d ę padėjau.
Adv. M a s t a u s k a s : A r kun.
Žilius žino, k a d Lietuvos Misija per spaudą užgauliojo ka
talikus ir a r prieš t a i užpro
testavo ?
Kun. Žilius: Skaičiau laik
raščiuose ir su kitais misijos
nariais apie tai kalbėjau, kad
t a i y r a negerai.
Adv. M a s t a u s k a s : A š noriu
aiškaus atsakymo, a r jus už
protestavote ar ne?
K u n . Žilius: Viešai protes
tuoti neprotestavau, tik kal
bėjau Lietuvos Misijos na
riams. Pilną savo r a p o r t ą aš
išduosiu r a š t u .
Išklausius kun. Žili aus, su
sirinkimas priėmė sekančią re
zoliuciją:
Amerikos Lietuvių R. K.
Tarybos
atstovai
išklausę
kun. Žiliaus r a p o r t o , keliuose
svarbiuose reikaluose negavę
patenkinančių žinių pereina
prie apsvarstymo kitų reikalij.
K u n . M. P a n k a u s rezoliuei„ j a : Am. Lietuvių T a r y b a pri
pažįsta, k a d kun. J . Žilius ne
t i n k a toliau a t s t o v a u t i krikš
čionių demokratų p a k r a i p ą pri
imta, 2 balsuojant prieš ją ir
keliems susilaikant nuo bal
savimo.
Lietuvos atstovo atsilankymas
Lietuvos atstovą J . Vileišį
atsilankusį į posėdį 4 vai. po
pietų Am. Liet. R. K. Federa
cijos T a r y b o s suvažiavimo at
stovai priėmė atsistoję ir del
nų plojimais.
Suvažiavimo
pirmininkas kun. J . J . J a k a i 
tis pasveikino atstovą t r u m p a
prakalbėle,
kurioj
pabrėžė
Am. lietuvių
katalikų pilną
p r i t a r i m ą Lietuvos laisvei ir
neprigulmybei ir nurodė, kad
Amerikos lietuviai katalikai
nesigailėjo darbo, pastangų ir
pinigų Lietuvos neprigulmybės įvykinimui.
Lietuvos atstovas ' J . Vilei

=

prezidento raštą iš spalių m.,
1919 m., kuriuomi ingaliojo J .
Vileišį būtį oficijaliu atstovu
Lietuvos Valstybės Ameriko
je ir atsižiūrėdami į J . Vilei
šį o'pranešimą, iš sausio 15 d.,
1920 m., jogei jisai nuo vasa
rio 15 d., 1920 m. pradės W a sbingtone, D. C. pildyti tojo
atstovo priedermes, mes šiuomi:

deracijos kuopą; iš draugijų
ir centr. organizacijų kuopų
susidaro Federacijos skyrius;
Apielinkės skyriai sudaro Fe
deracijos apskritį; apskričiai
jungiasi į Federacijos Centrą.
Konstitucija lieka
Katalikų
Vienybės, o vardas pamainy
ta, k a i p viršui pažymėta.

a ) panaikinam savo atstovy
bę Washingtone, D. C. ir
b), uždarome Informacijos
Biurą.
c). Rietuvių Tarybos nupirk
tus daiktus, esančius Ameri
kos Lietuvių Tarybos bute
Washingtone, D. C , išskiriant
rašomąją mašiną, " s t e e l filing c a b i n e t " ,
"memeografą", " Į m e t i m e " ir visą arkyvą pavesti Lietuvos valdžiai
t a išlyga, kad kuomet tie dai
ktai taps nereikalingi Lietu
vos valdžiai, tai tuomet ji
juos inteiks ne kam kitam,
tiktai Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijai.

Vyriausias K a t a l i k ų
tas.

P e r t r a u k a 10 minutų.
Komite

v

Sesija 3 čia,
Amerikos Lietuvių Tarybos
vardas pasilieka toliau tas
pats. Federacijos ir Amerikos
Lietuvių Tarybos valdyba vie
na.
Į Am. Liet. R. K. Federaci
jos Tarybos valdybą slaptu
balsavimu i š r i n k t a :
Kun. P . Bučys, pirm.,
Kun. J . J . J a k a i t i s vicepirm.
K. Česnulis, vice-pirm.
J . E. Karosas, sekret.,
K. "Krušinskas, iždin.,
Kun. M. P a n k u s iždo glob.
L. Šimutis, iždo glob.

D a r nudarta, kad prieš Ta
rybos suvažiavimą Fed. Sek
r e t o r i a t a s išsiuntinėtų sky
riams paraginimus,- kad sky
riai rezoliucijas prisiųstų Feder. Sekr. raštinėn, bent dvi
savaitį prieš suvažiavimą.
Pinigus, apie kuriuos kun.
J . Dobužis klausia laišku, nu
t a r t a lygiomis dalimis pas
kirti Šveicarų ir Lietuvos
moksleiviams. Tą darbą atliks
kun. J . Dobužis.
Lietuvių Tautos šventė nu
t a r t a laikyti kovo 4, &v. Ka
zimiero dieną; vasario 16 die
ną taip apvaikščioti, kad su
kėlus lietuvių upą ir surinkus
kuodaugiausia Lietuvai pas
kolos, p a r d u o d a n t bonus.
Federacijos Tarybos suva
žiavimą 9 vai. vakare vasario
11 d. uždarė kun. J . J . J a k a i 
tis. Maldą atkalbėjo kun. V.
Dargi s.
Kun. J. J . J a k a i t i s ,
suvaž. pirm.
Kun. P . Budys,
suv. vice pirm.
J . E. Karosas,
Kun. F . Kemėšis,
suv. sekretoriai.

d ) , kad išskirtieji daiktai
privalo būti nusiųsti į Federa
cijos Sekretorijatą.
Patarėjais be sprendžiamojo
e), perduodamųjų Lietuvos balso Adv. B. Mastauskas,
PASVEIKINIMAI
valdžiai daiktų sąrašas su j . j Adv. M. M. felikas ir finansis- Am. Liet. R. K. Federacijos
apkainuojimu turi būti laiko tas J . G. Milius.
Tarybos suvažiavimui.
mas Federacijos Sekretorijate.
Adv. M. M. Šlikas p a s k i r t a s
Į v y k u s i a m vasario 10 ir 11
Tautinė T a r y b a ir publikaci dirbti prie Lietuvos finansi d., 1920 m., F o r t P i t t H o t e l ' y j ,
nės misijos.
P i t t s b u r g h , Pa., atsiuntė pa
jos reikalai.
K a d a n g i svarstant apie sek sveikinimus telegramomis ir
J o g e i Amerikos lietuvių ka retorijato vietą nebuvo rezo
laiškais: ,
darbą iš visų p a k r a i p ų , . kad talikai, p r a š a n t p. Valdemarui,
liucijų komisijos posėdyje, to
1. Kun. B. Urba ir kun. J .
nepasakytų kas, j o g darbą va pašventė Lietuvos reikalų pu
dėl tos komisijos kai-kurie Karalius — VVashington, D. C.
ro viena kokia grupė. Lietu blikacijai apie $40,000.00 ir
nariai daro įnešimą a t š a u k t i
2. J . Stulgaitis, vietinės Ka
viška, t i k r a v a g a einant, bus jogei Tautinė T a r y b a buvo
nutarimą, kuriuomi New Yor- talikų Vienybės vardu-AVilnaudos visiems. Lietuvos mi pasižadėjusi duoti tų lėšų pu
ko apielinkė buvo n u s k i r t a kes-Barre, P a .
sijai prikaišiojimų daro visi. sę, kurios dą ligšiol neatly
raštinės vietai, gi Federacijos
3. K u n . F . A. Virmauskis —
Tautininkai irgi mus bara. gino, todėl mes rekomenduo
raštinę įsteigti Cbicago.
Lawrence, Mass.
Bereikalingų ginčų reikia iš jame, kad p. Vileišis kreiptų
Balsuojant, didele didžiuma
4. J o n a s Trakšelis, Katalikų
sisaugota J e i k u r padarome si į Tautinę Tarybą, idant ii
klaidų arba jų d a r pasitaikys jos pažadėtų publikacijai pi- New Yorkas ar Brooklyn pat Draugijų Vienybės vardu —
virtintas kaipo raštinės vieta. Kenosha, Wis.
ateityje — dovanokit.
nigij ir kurių d a m u m s neaFKun. Bučys:
Pirmininkas
5. A . S. Vaitkų* — Dayton,
A t k r e i p k i m e domę į pačius lygino, duotų p. Vileišio pami
negali būti tikru pirmininku, O h i d
» »
*Vm—¥
kraštutinius, kurie varo agi nėtos brošiūros " Hearings bejeigu jis gyvęs Ctficago, gi ra
6. J . Brazas, Lietuvos Auštacijas prieš paskolą.
Bus fore the Committe an Ways &
štininkas New Yorke, todelei relės Dr-jos vardu — No\vdarbas pasekmingas jei mokė Means H. R. J a n 1919 P a r t
mą priseina nuo pirmininko ark, N. J .
sime kraštutinius
suvaldyti. ( | 4 , " užvadintos "Relief of Euvietos pasi/traukti.
7. Kazys Krūmelius, Lietu
Katalikai, tautininkai, krikš ropean P o p u l a t i o n s " by Mr.
Kun. BTemėšis: Begalo svar vos Vyčių 29 kp. vardu —
čionys demokratai t u r i prieš Chandler, platinimui reika
bu, kad raštinė butų New Newark, N. J .
lingų lėšų.
juos kovoti.
Yorke arba Brooklyne ir pasi
8. J o n a s Žvirblis ir J . UrKviečiu gerbiamus atstovus
Kun. Bartuskos r a p o r t o rei tikiu, k a d prof. Bučys, atsivel- belis, Šv. J o n o
Krikštytojo
dėtis p r i e darbo, k a i p ligšiol
kale.
giant į momento svarbą, neat Dr-jos vardu — Melrose P a r k ,
buvo daroma. J e i ką kalboje
111.
Amerikos Lietuvių R. K. sisakys nuo pirmininkystės.
praleidau, papildyčiau duoda
Šimutis: New Yorkas nuo
9. —. Andriukaitis ir J . Vamas atsakymus į klausimus. Federacijos T a r y b a išklausiu
senai y r a vieta, iš kurios Ame lentukevičius, L. L. R. K. A.
K u n . J . J . J a k a i t i s užklausia si kun. B a r t u s k o s laišką, ap
rikos lietuvių visuomenės, gy 137 kp. vardu — Roekford, TU.
atstovų a r nenori kas klausi gailestauja, kad kun. Bartušvenimas y r a diriguojamas. A10." Ant. K a r l a u s k a s , K a t a 
mo pastatyti.
Klausinėtojų ka neatvežė p a t s raporto į tą
merikos lietuviams
katali likų Vienybės v a r d u " — E a s
neatsiradus, atstovams susto Tarybą ir todėl negalėjo duo
kams labai svarbu, kad vy ton, P a .
j u s p . J . Vileišis apleido po ti paaiškinimų gyvu žodžiu,kuriausio katalikų komiteto cen
11. J . Brazas — Newark, N.
rių reikalą
smarkiai jaučia
sėdžių, salę.
tras, raštinė butų New Yorko J .
Amerikos lietuvių krikščionių
Am. Liet. R. K. Federacijos
apielinkėje ir k a d prof. Bučy:12. Kun. J . Laukaitis (tele
demokratų visuomenė.
Togi
Tarybos suvažiavimo pri
apsigyventų New Yorko apie g r a m a pas kun. Bučį).
del kun. Bartuskos
raporto
imtos rezoliucijos:
linkėję, idant kaipo pirminin
13. K a p i t . P e a r y (telegrama
apsvarstymas atidėtas k i t a m
kas galėtų aktyviai mūsų vi suvėlinta pas kun. Bučį).
Lietuvos paskolos reikale.
Federacijos Tarybos suvažia
suomeniškame gyvenime daly
Federacijos
T a r y b a savo vimui, į kurį šiuomi kviečia
vauti ir vadovaujamą rolę už
posėdy j ,
laikytame
P i t t s - me ir kun. Bartušką.
imti.
b u r g h , Pa., vasario 10 i r 11
J u l i a u s K a u p o r a p o r t o reikale.
Kun, K r u š a s : prof. Bučys yd., 1920, su noru ir džiaugsmu]
a ) . Iš $7,500, kuriuos gavo ra Cbicagos smegenys ir męs
priima Lietuvos
prezidento
A n t a n o Smetonos užkvietimą Julius K a u p a s išvažiuodamas Chicagiečiai prof. Bučio nei Rinkimo a u k ų " q u o t o s " jau
darbuotis, k a d įvyktų Lietu iš Amerikos $5,000 t u r i bu t in- už $10,000 neišleisim.
pasiųstos.
K
u
n
.
Bučys:
Pirmininku
ne
teikti
Centraliniam
Lietuvių
vos laisvės paskola Amerikoje
Pereitą savaitę, Lietuvos
ir žada t a m tikslui pavarto Krikščionių Demokratų Komi galėčiau būti gyvendamas Chicagoje, bet arti raštinės galė Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų
ti visas savo jėgas. Bet kad tetui K a u n e .
b ) . Užklausti kodėl ligšiol čiau tik tuomet gyventi, jeigu Draugijos Centras rjasiuntė
tas d a r b a s išeitų t i k r a i vai
kiekvienai Amerikoje lietuvių
singas. Tarybos posėdis ma Jul. K a u p a s neatsiuntė jokio apsiimsite mą mokėti.
Kun. J a k a i t i s : J e i tik prof. kolonijai " q u o t a , " kiek kiek
to reikalą, kad t a p t ų :
raporto iš savo misijos. Lau
sutinka
apsigyventi viena iš jų turi surinkti aukų
a) Viešai ir oficijaliaį ap kiame, k a d tokis r a p o r t a s kuo- Bučys
prie rastinės, tai Amerikos nuo karo nukentėjusių naudai
g a r s i n t a tekstas tos rezoliuci veikiausia t a p t ų atsiųstas.
Lietuvbje. Bandėme gauti visų
jos, kurią išnešė Lietuvos Val
Kopijas šio n u t a r i m o nu katalikų visuomenė ne tik mie
lietuvių kolonijų adresus i r
stybės T a r y b a užgirdama tą siųsti J u l . K a u p u i ir krikščio lai mokės algą, bet esu tik
kiekvienai jų, iiagal mūsų su
paskolą.
nių demokratų centrui Kaune. ras, kad ir paskiroms mūsų
organizacijoms
ir Amerikos pratimo, nustatėme " q u o t a . "
b y Viešai ir plačiai paskelb
Federacijos Sekretorijato Jm- lietuviams katalikams ir tė Gal daugumui ši sistema pasi
t a kokiais budais ir iš kokiu
džetas.
vynei, iš to butų gausi nauda. rodys k a r t a i s neteisinga, .kad
šaltinių Lietuvos valdžia ap
kuri kolonija gaus mažiau a r
Federacijos
Sekretoriatas
Česnulis: Remiu įnešimą, irūpina tos paskolos išmokėji
daugiau surinkti, tai meldžia
kas metai prieš Naujus Me
dant pirmininkas prof. Bučys
mą.
me tuomi neužsigauti, nes nėra
t u s t u r i paduoti smulkmeniš
apsigyventų prie raštinės ir
Kuonuodugnesnis ir kuosigalima esant vienoje vietoje at
ką budžetą ateinantiems me
jam butų apmokama; esu tikstemattškesnis bus tų būdų ir
spėti, kiek kuri kolonija t u r i
tams, kurio p a k a k t ų tų metų
šaltinių sąrašas — tuo pasko
kad katalikų visuomenė
ras.
lėšoms padengti. Budžetas tu t a m p r i t a r s ir aš p a t s pasiža lietuvių^ gyventojų. Paragini
los pasisekimais bu? lengves
ri but užtvirtintas Federaci du pervažiuoti kolonijas su mus siuntėme daugiausia Liet.
nis.
jos Tarybos.
prakalbomis ir parinkti per T. Raud. K r . Rėmėjų skyrių sek
Atstovybės Washint>tone klau
retoriams, taįp-gi S. L. R. K.
F. aukų šiam dalykui.
Federacijos skyriai.
simu.
A. sekretoriams ir kitiems žy
Atskiri žmonės, nepriklau
Susirinkimas p r i t a r i a triuk
miems lietuviams. Šiandie turi
į
Lietuvos santi prie d r a u g i j a sudaro Fe šmingais aplodismentais.
Atsižvelgiant

L RAUDONOJO KRYŽ.
RĖMĖJU KAMPELIS,
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me savo kontrolėje apie 104
lietuvių kolonijų, kuriose y r a
viltis, kad jie Lietuvos pavar
gėlių naudai pasidarbuos. Y r a
taip-gi 200 kolonijų, kurios,
mes manome, kad prisidės prie
bendro ir reikalingiausio vi
siems šioje šalyje darbo, gel
bėjimo iš v a r g o savųjų, Lietu
voje vargų kentančių ir pri
glaudimo našlaičių, žūstančių
nuo vargo ir bado. .

y r a apie 220 liet. kolonijų, ku
k u širdys d a r y r a šaltos ant
vargų Lietuvoje karo nukentė
jusių ir našlaičių. Laukiame ir
jų su savo a u k a prisidedant,
laukiame ir jau laikas, kad jos
sukrustų, nes Lietuvos varguo
liai y r a ištiesę p r i e jų savo ran
kas ir laukia, laukia pašelpos.
Tai-gi k u r n ė r a d a r Liet. Raud.
Kryž. Rėmėjų skyrių, lai jie
organizuojasi ir lai pradeda
t a i p šventų ir t a i p prakilnų
. Mūsų siųsti drabužiai
mielaširdystės darbą.
jau Kaune. l
Visais Liet. R a u d . K r . Rė
Pereitą savaitę g a u t a iš Kau mėjų reikalais kreipkitės p a s :
no telegrama, kurioje sakoma,
J . Tumasonis, sekr.,
kad surinkti mūsų drabužiai ir
456 G r and St.,
siųsti Lietuvos Raudonajam
Brooklyn, N. Y.
Kryžiui, j a u pasiekė Kaunu.
Tikimasi, kad netrukus bus jie IIUIIIIIUlIlUlIlINIlMĮMHIlIlHtHlllIUIIIlli
Lietuvos pavargėliams dalina
Daug žmonių kreipėsi į " Drau
mi. Apie šiuos siuntinius buvo
visaip manyta. Buvo net abejo go" knygyną, norėdami gauti įvairių '' Gaspadimų-Virėjų " arba
ta a r jie pasieks Lietuva a r gal
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
kur dings. Daugumas net laiš
minti valgius. Taigi pranešame,
kais y r a gavę, kad buk vietoje kad jau tokią knygą turime. Ji
siuntinių drabužių skryniose, vadinasi:
a t r a d ę vien akmenis, bet ši
"VALGIU GAMINIMAS"
linksma žinia lai būna mums
Jos kaina be apdarų
$1.25
paskatinimu prie d a r didesnio
$1.50
veikimo gelbėjime mūsų brolių su apdarais
Taippat turime kitą labai gra
Lietuvoje.
žią didžiai naudingą knygą:
L. R. K. R. atstovo laiškas.
"MEILĖS GALYBĖ"
. Gerbiamas D a k t a r a s A. Rut Kaina su apdarais
75c.
kauskas, Lietuvos Raudonojo Kaina be apdarų
45c.
Kryžiaus Rėmėjų atstovas jau
Užsakymus siųskite šiuo adresu
K a u n e ir jisai savo praneši
" D r a u g a s " Publ. Co.
muose apie Lietuvos žmonių
Chicago, UI.
padėtį t a r p kitko štai ka r a š o : 1800 W . 46 Str.,
M

Už dienos, kitos ,gausite nuo
manęs daugiau laiškų kaip y r a
reikalinga Lietuvai ir jos su
vargusiems gyventojams pašelpa. Reikia būtinai kogreičiausia milijonų auksinų aukų,
nes be pagelbos ir pinigų žųsta
mūsų graži jaunoji tauta. Ry
goje ir kitur Latvijoje lietuvių
prieglaudos, kurios globojo ir
tebėgi obo j a lietuvių vaikus,
latvių valdžios persekiojamos,
verčiamos išsikraustyti, a r b a
p r i e v a r t a turi auklėti ir versti
į latvius. N ė r a nei lėšų tų naš
laičių pargabenimui, nei par
gabenus jiems
prieglaudos.
Viskas y r a palikta latvių va
liai. Pačioje Lietuvoje didelė
stoka drabužių, stoka malkų ir
šilumos ir stoka valgio.
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A. L. R. K. LABDARINGOS
S Ą J U N G O S CENTRO
VALDYBA:
Dvasiškas vadovas, prof. kun. P.
Bučys, 2634 W. Marąuette Road,
Chicago, 111.
Pirmininkas A. Nausėda, 1641 N.
Paulina st., Chicago, 111.
Vicepirmininkas F. Veryga,
4539 So. Marshfield ave., Chicago,
111.
Nutarimų raštininkas J. Purtokas, 4437 So. Farfield ave., Chica
go, 111.
Finansų raštininkas B. Nenartonis, 4412 So. Richmond st., Chica
go, 111.
Iždininkas kun. Ig. Albavičius,
717 W. ISth St., Chicago, 111.

" Žmonės labai serga ir mir
Iždo globėjai:
šta dėmėtąja šiltine po visų
St. Juccvieia, 726 W. 18th St.,
Lietuvų. Be pagerėjimo gyve Chicago, 111.
nimo sąlygų, be ištekliaus nu
J. Rupšifi, 4430 So. Mapkwood
sipirkimui muilo ir apsivalymo ave., Chicago, 111.
nuo 'kūno paukščių,' n ė r a vil
Direktoriai:
ties sulaikymo dėmėtosios šil
J. Stcponkaitė, 4545 So. Fai£
tinės platiiumosi.
field ave., Chicago, 111.
Dr. A. K. R u t k a u s k a s . ' '
J. Petraitis, 4358 So. Washtenaw
ave., Chicago, 111.
Broliai, darban!
B. Sekleckis, 3427 Auburn ave.,
Viršminėti d a k t a r o žodžiai Chicago, 111.
w
y r a tai tik dalelė vargų, kokius
A. Valančius, 1442 So. 49th Ave.,
mūsų brangus broliai ir sesu Cicero, 111.
tės kenčia. Tai-gi nepadėkime
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St.,
rankų ir nesakykime, kad gal Chicago, 111.
J. Rupšis, 4430 So. Maplewrooč
kas kitas mūsų brolių bei se
sučių Lietuvoje a š a r a s ims ave., Chicago, 111.
Kun. M. L. Krušas, 3230 Auburn
šluostyti. Stokime visi darbam
darban, ir be sustojimo steng- ave., Chicago, 111.
F. Veryga, 4539 So. Marshfield
kimės kiek nors sumažinti nors
ave., Chicago, 111.
tų nelaimingų Lietuvos vaikeProf. kun. Pr. Bučys, 2634 W
lių-našlaičių vargus. Gal t a r p e Marąuette Road, Chicago, Iii.
jų y r a ir mūsų giminaičių, gal
Kun. Ig. Albavičius, 717 W. 18th
jų y r a mums ir labai artimų, St., Chicago, IU.
tai ar-gi mes galime turėti už
Kun. F . Kudirka, 2337 W. 23r(3
kimštas ausis ir negirdėti jų st., Chicago, IU.
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi
aimanavimo, jų prašymo kųsnelio nors sudžiūvusios duonos cago, 111.
plutelės, kuri lieka po valgiui
Agitacijos komisija:
ant mūsų sotaus stalo. J i e lau
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W
kia jūsų aukų ištiesę rankutes
Marąuette Road, Chicago, 111.
ir maldauja pasigailėti jų, tai
St. Jucevičia, 726 W. 18th st.j
gi ar mes būtumėm tokie kieta
Chicago, 111.
širdžiai, kad atmestumėm jų
A. Dargis, 726 W. 18th st., Chi
maldavimą,. Broliai ir sesutės,
eago, IU.
dėkitės visi prie Lietuvos Rau
B. Nenartonis, 4412 So. Riet*
donojo Kryžiaus Rėmėjų ir sa
mond st., Chicago, 111.
vo metinėmis ir aukomis steng
J. Šliogeris, 1447 So. 5uth avc.^
iatės kodaugiausiai šelpti Lie Cicero, 111.
tuvos mažulėlius.
Lietuvos Raudonojo K r y 
žiaus Rėmėjų Draugija t u r i
jau net 104 ąkyrius. Amerikoje
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EAST ST. LOUIS, ILL.
Kovo 14, 15 ir 16 dienomis
čia buvo 40 valandų atlaidai.
Atlaidai labai pavyko. Pasi
darbavus mūsų gerb. kleb.,-kim.
S. E. Kolesinskiui, suvažiavo
daug svetimų kunigų iš St.
Louis, Springfieldo ir net iš

FABIJONAS

»*ETR#TI»

A. PETRAT1S & CO.
MORTGAGE
•IEAI- t S T A T E

BANK

-INSJRANCE

EUROPEAH AMERICAN BUREAU
Sur.'.ia Pi r.-, I M P a r d j o d a La*uSwrt»s
IS1. T Ą R I J L S A S

l

324S U

Katsled Street,

TCLEPHONE

Chie*go, Illinois

BOUUIVARO 611

t\\

Iš L. L. S. 18 būrio veikimo.
—T

"Jonukas ir Marytė" scenoje.
Sekmadienyje, kovo 18 d.,
Šv. Antano paarpijos svetainė
je, Bv. Dievo Motinos Sopulin
gos dr-ja įrengė vakarą. Vaidi
no "Jonukas ir Marytė."
Dviem atvejais kalbėjo kun.
H. J. Vaičiūną*. Publikos buvo
vidutiniškai.
Vytis.

REIKALAUJA

Nebūk Prastų Darbininkų
S
Visa Savo Gyvenimo.
(Jeriausias būdas palikti sa
REIKALINGA.
vistovią ir būti savo bosų tai
Lietuvaite
stenografiste.
nusipirkti farma. Mes paleng
viname išlygas kiekvienam Atsišaukite ypatiškai į:
Lietuviui kuris turi $100 ir
Universal State Bank
daugiau nusipirkti 40 akru
3252 So. Halsted Str.
žemes Wisconsine„ lietuvių
apgyventoj kolonijoj, kur Lie
tuviai, turi Bažnyčia, Mokyk
la, draugijas ir savus žmoncj.
LEIBERIAI.
Prityrę ūkininkai kuri e &©Del foundres, darbas pasto
nais gyvena ilgus laikus pa
dės Jums, nes jie bus jūsų kari- vus Atsišaukite.
LINK BELT 0 0 .
mvnai.
39th & Stewart Ave.
Nepraleisk Visa Savo Gyveni
mą Surukusiame Fabri
REIKALINGAS.
ke ar šapoj.
tuojaus atsakantis.Vargoninkas ži
Atsikraustyk ant ūkės, kur nantis gerai savo amatą. Kreipkitės
tyro oro pakaktinai, kur tavo i
"Draujjo" Administracija
vaikučiams tius linksmiau, ir 1800 W. 46 Street
Chicago, IU.
E.
V.
kur gali būti savistovis, už
dirbdamas ant senatvės sau
REIKALINGI TRUCKERIAI I R
pailsį.
LEIBERIAI.
Vyrai del vidujinio darbo, w^reAtvažiuok į Vilas Pavietą,
housej. Pastovus darbas. 50c. į va
Wisconsin kur gali nusipirkti landa.
t
Gumbinsky
Bros. Company.
farma už žema kaina ir ant
Kanip. Union ir Lurabcr Gatvės.
labai prieinamų išlygų. .
Ant C. B. ir Q Tracks
Neatideliok ant toliaus, bet
rašyk šiandiena reikalaudamas
MERGINOS — MOTERIS.
•Dirbti
mūsų sampelinių kortelių
pilnesnių paaiškinimų ir in
skyriuj, prie klijavimo ir lankstymo
formacijų. T a s nieko nekenks, sampelinių kortelių — svarus dar
tiktai arčiau susipažins su bas — gerą algą — jeigu kalbi Ang
liškai, klausk Mr. Keyser.
inusų Lietuviška Kolonija.
Ilt-ath & Mfllfgan, Mfg. Co.
1834 S. Canal Street
SANBORN & COMPANY
Savininkai
Dept. C. Eagle River, Wisc.
Reikalinga mergina dirbti dentis-

GRAND RAPIDS, MIOH.

.Sekmadienį, kovo 21 d., š.
m., buvo prakalbos surengtos
L. S. S. 18 būrio. Pirmiausia
kalbėjo vietinis klebonas, gerb.
kun. Dexnis. Aiškino dabartine
Chicagos. Oras buvo gražus, j Lietuvos padėtį ir jos vargus,
tat puiki proga buvo žmonėms Po jo kalbėjo kiti į . L. S. naskaitlingai lankyti bažnyčįą ir riai, ragindami žmones pirkti
atlikti velykinę išpažintį. Pats j I- L. Pask. bonų ir prisidėti
vietinis klebonas džiaugiasi, f prie L. L. Sargų.
kad šiuosmet minėti atlaidai
Per prakalbas įsirašė L. L.
visu kuo buvo gražesni negu S. būrin šie asmenys: kun. Dex
kada pirmiau. I r taip Kast St. nis (užsimokėjo $1.00 įstojimo
Louis lietuviai katalikai dabar; ir $"2.(M) aukojo Lietuvos Šauramiai laukia Šventų Velykų. Iliams). Jouz. Vaiehunas (įstoTeko patirti, kad tuoj po J į m o $L00) ir Stasys Slavienas.
Velykų, U y. atvelykio nedėlioj | ^niulkių aukų surinkta $4.50.
L. Vyėių 40 kp. žada rengti va Viso $9.50
Žmonių prakalbose mažai
karą parapijos naudai. Statys
scenoje du, dar nematytu, vei buvo. Nežinia del ko. Atrodo
kalėliu. Apie pavykimo nė kai lig mūsų lietuviai nesidomėja
bos nėra. J a u daug kartų minė Lietuvos padėtim.
Čia yra gana daug jauną vy
ta L. Vyėių kuopa patenkino
publikų, šiuo sykiu ir-gi neuž rų,, bet mųs jaunuoliai, mato
mai, visai atšalę ir negirdi bal
vils.
so nuvargintos motutės, Lietu
Kadangi vakaras rengiamas vos. Jie labiau mėgsta savo
parapijos naudai, manau, kad liuoslaikį prasėdėti prie kazivietinės katalikiškos draugijos rų, o kai-kurie prie bonkos va
neis vyčiams už akių ir tų va dinamos " H o o n s h i n e . "
karą nerengs kitokių pramogų.
Kviečiu visus prisidėti prie
bet skaitlingu atsilankymu pa
L. L. S. ir padėt mums veikti
rems. Šeškų nebijom; žinom,
Lietuvos labui.
kad jie neis ir jų neprašom. Vi
M. Stephen,
si geros valios žmonės trauk
L. L. Sargų rast.
sim tą nedėlią pamatyti, ką tie
vyriai mums parodys.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Senas Apuokas.
—
Kovo 24 d. vietinė L. Vyčių
DETROIT, MICH.
kuopa laikė pusmetinį susirin
kimą. Susirinkimas buvo ne
I r vėl prisieina rašyti Lietu skaitlingas, bet gyvas. Išrinkta
vos Laisvės Paskolos reikalu* į nauja valdyba, kurion inėjo se
Kelios savaitės atgal matėme kantieji asmenys: P. Kičaitė—
laikraštyje, kad pradžioje to pirm., A. Stanšauskas—vicedarbo pasirodė gražios pasek pirvn., P. Dabkus—rast., vieton
mės, nors rašant apie tai tada atsisakiusio iždininko Eitučio,
nebuvo dar galutinai ištirta, o išrinktas kun. A. Baltutis. P-as
vien tik buvo džiuginančios žį- Eitutis kuopos iždininku išbu
nios. Bet tai buvo praeityje, gi vo v ris metus ir savo pareigas
šiandie ar yra kas džiuginan sąžiningai pildė. Todėl kuopa
labai gailėjosi, kada jis atsi
čio pranešti! Toli gražu ne!
Suėjus bendran darban su sako. Tikimės, kad p. Eitutis ir
nebūdamas valdyboje taip-gi
mūsų tautininkais, su tuo, rodą,
veiks kuopoje.
visų liko nuleistos rankos; visi
Turėdami naują valdybą, ti
sustojo, nutilo, nusiramino ir, kimės didesnio veikimo.
rodos, ramiai laukia patys ne
Nutarta paimti daržą pikni
žinodami ko.
kui. Diena dar nenuskirta.
«
(leistina, kad visas Chicago
Nueini Komiteto susirinki- Heights jaunimas rašytųsi jau
man ir gauni patirti, kad bonų nimo organizacijom t a i p g i į
pardavinėtojai viens, kits už bažnytinį chorą. Tada mus ir
šimtą, kitą pardavė ir po vis žmonės pagerbs, o nauda bus
kam. Kame priežastis, klausia Bažnyčiai ir tautai.
ma. Paaiški, jog vieni mažai
Kauniškis.
tam darbui laiko pašvenčia, o
kiti visai nebedirba, kaž kur
CICERO, ILL.
dingo, it ore durnai. Dauguma
apsiėmusių pardavinėti bonus
Vyčių susirinkimai
ne komiteto susirinkimų nelan
trečiadieniais.
ko, kiti net nė sykio nebuvo.
K a, ir klausk dabar kas čia kal
Po Hv. Velykų, L. Vyčių 14
tas. Man rodos, jog kaltas mųs k p. susirinkimai vėl bus laiko
pačių nerangumas, neatjauri- mi trečiadieniais, Šv. Antano
mas, kaip pridera, tėvynės rei parap. svetainėje.
kalų. Meną peiktiną dalyką
J a u rengs gegužinę.
pastebėjau—tai noras būti pir
mu. Jei vienas už daugiau par
Pasirodžius šiltesniam, gra
davė bonų, tai kitas lig ir už- žesniam orui, tuoj Saki. Šir
vydi tam. Matydamas, kad ano dies V. Jėzaus dr-ja nutarė su
jau nepavys ir nepralenks, tai rengti gegužinę, kuomet nors
kaip oras dar malonesnis atsi
ir paliauja dirbęs.
Broliai, Lietuvos piliečiai, ras j r gamta prie savęs vilios.
meskime tuos silpnumus šalin. Važiuosime visi į tą gegužinę,
Dirbkime, nes trumpas jau lai nes pamatysime,kąap vieaai vy
kas.
Vargo Žiedelis. rai sugebės ją surengti.
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DRAUGAS

KARININKAS
BRONIUS MICKELIUNAS
Joniškėlio batalijono 2 ros
kuopos Mirė 23 d. lapkričio,
1919 m. eidamas 21 metus am
žiaus Panevėžio kapinėse.
Paėjo iš Šiaulių apskr. Ly
gumų parap. Dublinkos vien
sėdžio. Baigęs penktą klasę
Šiaulių gimnazijos buvo pa
šauktas į kariuomenę. Lietu
voje paliko gyvus tėvelius,
brolius (dar vienas kariuome
Parsiduoda naujas mūrinis
nėje) *ir seseris ir Chicagoje
namas keturių (4) pagyveni
brolį Konstantą.
mų su geriausiais įtaisymais
Tegul būna lengva gimto
ir geriausioj apielinkėj du blo
ji žemelė šitam karžygiui.
kai (2) iki parkiu ir vienas
(Žinr. paskutinį nabašninko
(1) blokas iki (larfield Boullaišką, rašytą namiškiems, ku
vardo.
ris čia pat žemiau telpa.).
Parsiduoda naujas .mūrinis
namas dviejų, (2) pagyveni
mu po ((>) šešis kambarius su
PASKUTINIS BRONIO MIC Elektra, maudynėms ir kitais
T KELIUNO LAIŠKAS
palankumais.
—
Atsišaukite pas
Rug. 3 d., 1919 m.
' A. GRIGAS & CO.
Mieli tėveliai, broli ir
3114 So. Halsted St. Chicago.
seselės!
ŠV. ANTANO DRAUGIJOS
Rugpjūčio 2G d. išgijęs iš
VALDYBOS ADRESAI
Abelių, kartu su batalijonu, iš
WAUKEGAN, ILL.
važiavau į Šapelio, dvarą, bet,
— Antanas Sutkus, 1317 S.
antrą kuopą pareikalavus fron- Pirm.
T
V ictory Str.«
tan, ir mane tą dieną išsiuntė j
frontą raitą, dėlto, kad antroj Vicc-Pirm. — Steponas Keliotis,
1228 So. Victory Str.
kuopoj tik vienas karininkas te
buvo. Dabar iš trečios esu per Nut. Rast. — Jurgis liukantis
1201 So. Victory Str.
keltas antron kuopom Tą dieną
aš su 25 kareiviais, man paves Finansu-Rošt. — Tavadoras Stanulis 502 So. Utica Str.
tais, pirmą kartą susidūriau su
bolševikais. Bolševikai labai Kasierius — Antanas Bakšvs 1339
So. Victory Str.
baikštus. Jie mūsų antpultį koKasos Globėjai: —
greičiausia traukiasi. Fronte
jokios baimės nejaučiau ir su 1. Pranas Kasdelevičius 1017 —
Eight Str.
kareiviais labai gerai sugyve
nu. Jie mane aš juos myliu. 2. Jonas M. Loskys 1329 So. Jackson Str.
Prie pirmos progos jie man
3. Petras Pocius 726 Eight St.
obuolių atneša ir ponu karinin
ku vadina. Sočiai gyvenu ir Maršalkos:—
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S.
linksma.
Victory Str. Nuo rugpjūčio 26 d. pradė 2. Jeronimas Šimulnas 759 Sherijom bolševikus vyti ir apie rug
d a n Road.—
pjūčio 30 d. jie atsidūrė už Knygius. — Pranas Kapturauskis
Dauguvos. J a u kelias dienas
1321 So. Victory St.
buvau pirmutinėse pozicijose. Vėliavos nešėjas: — Stanislovas
Mano kuopos kareiviai visi
Urbonas 911 Eight St.
drąsus ir bravo ištvermingi vy Organo Užžiurėtojas — Kazimie
rukai. Mūsų kuopą bolševikai
ras Burba 1416 S. Prescott Avc.
labai keikia ir girtais vadina
Šv. Antano Draugija susmuki
abelnai visus lietuvius už jų ne*- mus laiko po 8-tai dienai pirma
paprastą drąsumą. Vietiniai sekmadieni, kiekviena mėnesi, -nia
žmonės labai džiaugiasi, kad valanda po pietų, Lietuviu svetai
juos paliuosavome. Jie labai nėje, 9th ir So. Lincoln Strs. Waubiednai gyvena ir apie Dvinską kegan Illinois.
retai užeini gyvenamas vietas.
Vis karo sunaikinta. Tik apka pramokau jįj kalbos ir ėmė net
sai, griuvėsiai ir vielų tvoros pas mane eiti žydai užtarimo
riogso. Ten labai kalnuotos prašyti prieš kareivių šelmy
vietos, linksimos. Dabar mes stes. Aš juos nuskriaustus kiek
paguosdavau.
stovime atsargoje nuo Šventėn mokėdamas
prie Kalkunų prie pat Dvinško. Šiaip gyvenasi man neblogai.
Čia miestas matyt. O mūsų ar Nesirūpinkite manimi, aš ^juk
_ ^ ir_ ^duoda
_ _ j miestą taip-gi Dievo globojamas iš jo
tilerija ^taip
m>*im&mftedą<^
vėl j šv. Valios neištruksiu. Linkėji•
' m a i pažįstamiems kaimynams.
reiks i pozierjas eiti. •Man visur
Likite sveiki tėveliai, brolau,
vistiek gera Abeliuose. Kaip
išvykome iš Panevėžio, gyve- seselės.
,lusų sunūs ir brolis bučiuoja
i#u pas žydft ir vien vokiškai,
Bronius.
žydiškai tekalbėjau. Truputį jus.

EXTRA.

i

to ofise turi mokėti lietuviškai ang
liškai ir lenkiškai. Atsišaukite šiuo
adresų:
Dr. C. Z. Vezelis
4712 So. Ashland Ave.

DR.F.O.CABTER

IŠNAIKINA

T E G t L P R I T A I K O AKINIUS
JUMS AKULISTAS

J. O. Iioaeh—Rat Klijus išnaikina
a Žiurkes, Peles, Tarakonus, Vande- .
nius Vabalius.
»
J. O. BUK R o a t h Pcmdoris išnaiki
n a Vandeninius vabalėlius, Bla
kes Ir kitus vabaliukus.
V a r t o j a m a s nekuruose
skyriuose
8. V. Valdžios. Svarus, saugus, n e 1
toks kaip kiti. V a r t o j a m a s per
46 metus.
25e. Visose Aptekose
JOHN OPTTZ INCORPORATEt*

Akys
Ausis
Nosis
Gerkle

, L I. Cfcr, M*w Y««fc
IĮ I

VALDŽIOS

Juuų uUyfa reikalauja naujų akinių. Ai
kaipo okulistas saliu j u m s p a t a r t i :
Paauksuoti
*4, *5, $«, f7, $8, $0, «10
Gryno Aukso . .$«, $7, $8, $», S10, $11, f l *
Ant State gatvės 23 metai.
Kreivos Akys Atitaisomos.
Visos Akių tAgos Gydomos.
i Tonsilai Prasaliuami.

ČEVERYKAI

Franklin 0. Carter, M. D.,
120 SO. STATE ST.
Valandos— 9 iki 6.

DEVYNIS MĖN. MOKĖTI
Paskutinė proga įsigyti Genuint'
Army Skoos, kurie sru laikų bus
verti aukso. Kaina mūsų šapoj
$2.90. Siunčiame Parcel Post, C. O
D. j bile vieta mieste ar už miesto
Jeigu netiks piningus grąžiname
kuomet $1.00 užmokamas iškalno.
atgalios. Pabaigoj karės valdžia tu
rojo suvirs 20,000 porų čeveryku
Russet Marching Shoes, mes juos
nupirkome pataisėme uždedame
gera
skūra.
Jie
dabar
yra verti $12. Užsisakyk DABAR
Nudažyti juodai 25c. extra. Jei
gu negali pats atvažiuot parašyk
arba t^lefonuok. Priduok si*e ir
$1.00 o mes prisiusime čeverykus.
KINGSLEY T I R E & SHOE CO.
3852 Cottagc Grove.
Telefonas Doug. 5722.
Atdara Vakarais iki 7:30

UAKGENAS.
Parsiduoda 2 pagyvenimu po 6 ir
2 ruimus ant cemento fondamento,
vanos, šviesuos, ant So. Paulina St.
arti Garfield Blvd. 50 pėdų Lotas
geriausiame padėjime kaina pigiauso kas p i r k i greitai savininkas ki
tame mieste atsilankikite vakairs.

T u o j a u s gali naudotis mu-1
mį Lengvų I&mokeftfių pliai\\į—lengviausias
būdas k u - '
ris kuomet buvo siūlomos
ant augštos rųšies dvira
gių.
TIRSAI 16
FABRIKO <
sutaupo t a u pinigus. Mu-<1
sų dviračiai
dirbti sulyg
mūsų naujo modelio abriko ir
parsiduoda
tie«iai
jums. Mes Jdedame geriau
sią, medžiagą kuri j u s turi j
užganėdinti.
44 STY1.U', spalvų ir di
džio pasirinkimui iš mūsų K A N d E l
linijos. įsigykite mūsų didelį, gra-Į
žių kataliogą.
Hiuguma tėvu užmoka pirma mo
kesti, o vaikai užsidirbdami ibinolda laik
raščius pardavinėjant — ir kitus darbelius
atliekant, tavo dviratis pade* tau apmokėti
ir galėsi lengvai jį išmokėti.
PRISTATOMA DYKAI ant
apžiūrėjimo
per 30 D1KNI . Pasirink tokį dviratį kuris
tau p a t i n k a — t a s h a r ant lengvų iSmokesčių.
TIDEC
ratai ir kitos dalys dviračio už
1 llVCd
puse kainos. NKSll SKITE P I 
NINGI' bet rašykite fciandien reikalaujant
mūsų didelio kataliogo kainu ir sąlygų.

MEAD

Kainos kurios pritinka kiekvie
n a m kišeniui. Gvarantuojame kad
sutaupinsime jums 10% iki 50%
ant kiekvieno
pirkinio; nekurie
•dalykai .mažiau negu wholesale
kainos.

J o t Willimas.
4501 S. Paulina St. 2 Lubų

PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
Kendžių krautuve, labai geroj vie
Plaukų Taisytojos, Manikuristes, ir toj prieš pat lietuvišką bažnyčia ir
šiaip del visokio darbo Bcauty Shops. viešąja mokykla. Del labai svarbios
Greitas, Trumpos Kursas. Galima iš priežasties priverstas parduoti. Del
mokti į Tris Savaites. Gauk Diplomą platesnių žinių kreipkitės:
ir Gerai a p m o k a m a Darba. Geriau
A. J.
sia! mokykla Chicagoj.
4614 So. Wood Street
Madame Gcrtrtule Hale
Trečios Lubos 14 W. Washington St.
Užsidirbk Mokinantės

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi
drabufciaį, padirbti ant užsakymo
bet neatsišaukti siutai ir overkotai su dirželiais ir 4>e, for fitt'ng
ir kitokio styllaųs 112.50 iki $60
Pamatykite mušu 'T&pceijale eile
srotu ir overkotu po' $15, 17.50,
$20, $22.50, $2i.- ir. *3u. Juodi
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki MO. VaikuJ
siutai ir overkotai $6.50 ir augščiau. Vyru kelines $4. ir augšciau.
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki
$17.50. Specijalis nuošimtis b% ant
kiekviena pirkinio siunčiamo į
Europa.

IDr. M. Stupnicki |
K

Ant pardavimo properte Southsidej geroj lietuvių apgyventoj apie
linkėj parsiduoda iš priežasties Ųgos. Randos neša $86.00 mėnesių
kampinis. Kaina $6,500.
226 W. 46 Stroet.
Savininkas užpakaliniam n a m e .
STATEMENT O F T H E
OWNER
SHJP, MANAGEMENT. C1RCULATION, E T C , REQL*IRED
BV T H E ACT O F CONRESS O F AL GUST
2-lth, 1912.
Of Draugas—Litliuanian Daily l ' r i i n d publishctt Kaily cxcept Sumlays a t C'likaHO, Illi
nois, for Aprll lst., 1920, State oj Illinois,
( o u u t y of'Cook.
Before me, a Notary Pul>li<- in anil for tlu?
State and county afonsaiil, personally a p JK-;II e<l
Rov. Vinoeut Kulikauskas,
\vho,
liavins been dūly sworu aecording to law,
ihposoa and say.s t h a t he is the Busines.-!
Mauager of tho Draugas Publishing Co., an<!
t h a t the follovvinK is, to the best of his
knowledge a n d belief, a tru© stattmient of
the owiuTship, nianaĮ4ciiit.'iit,
eirtulation,
etc., of the aforesaid publieatlon for the
ihvte shovvn in t h e a b o v o caption. reuuirecl

by t h Act of August 24, 1912, embodied in
««( tion 443, Postai Laws antį Regulations,
prlntod on the reverse of t h i s form, to \vit;
1. T h a t t h e nauies and addresses of the
publisber, editor, nianatrinK editor, antį busilibtta mana gers a r e :
Publisher: D r a u g a s Publishing Co., 1800
VV. 46th St., Chicago, IU.
Kditor: Uev. K i a n t i s Bučys, 1800 VV. 46th
St., C h i c a g o , 111.
ManaKing Etlitor: N o n e .
Business Manager: Vincent

Kulikauskas;

{ 3107 So. Morgan Street
CHICAGO, 1LLIHOI8
Telefonas Tarchi 5083
Valandos: — 8 Iki 11 i i ryto;
6 po piety iki 8 r a k . Nedėlio
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare.

CYCLK COMPANY
Dept. F-395 ( hieago

! TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

DIDELES ALGOS DEL
MERGINŲ IR MOTERŲ.

PARSIDUODA NAMAS SU BIZNIU.
Iš priežasties netikėtu ligų ir sun
kiu operacijų — esmu
priverstas
parduoti savo narna su "Iteal Estate,
Insurance ir Saftey Box
Vaults",
bizniu.
#
Tas namas parsiduoda labai pigei
ir su lengviomis išilgomis.
Del tolesniu informacijų kreipki
tės pas,
s A. J. LEMONT,
4847 W. 14 St.,
Cicero, UI.

NdėUomiir—10 Ikil2

Atdara kiekviena diena iki 3
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
kėliomis iki 6 vai. vakare.

J

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

Į
S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

FARMU PIRKĖJAI

Pirmiau
negu pirkaite .FARMA
gaukite platesnius paaiškinimus iš
Lietuviu
bendrovės, apie Lietuviu
kolonija
Wisconsine,
kur jau daug 1
J a u didžiumas net nustojo vilties
kad nebus atpigintas pragyvenimas Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau apsigyvens, nes ten žeme labai ge
sybe nustojo darbavusi negalėdama r a ant kurios viskas labai gerai au
surasti būda. Ką galima daryti kad ga nepaisant kokie metai nebūtu.
to išvengus yra daug žmonių kad Dauguma mūsų pirkėju buvo išvažito nekenčia k ^ - r i v i
f<r—rr:~< noiT r<o dr"irT'"d " " ' c ' .- H bet tinkanes farmeruii L.>. urfct ...u;_i^ ...i
v o WC«~J» niekur negalėjo rasti.
da parduoda už ką, g a u n a m gera Vieta labai puiki farmos randasi a p 
kaina ir mūsų t u r t a s auga kasdien linkui miesteli kuriame visi biznie
ir mes turim linksma gyvenimą nes riai yra Lietuviai ir dar yra proga
nesigirdi aimanavimai taigi
Ger- keliems biznieriams atidaryti kitokius
biamiejie tautiečiai jei kurie norite biznius, nes t r u m p a m e laike bus bur a m a u s gyvenimo tai jnsygikit sau davojama keletas dirbtuvių. D a r d a 
farma bet k u r galima surasti gera bar žeme labai pigi suliginant au
vieta nes reikia farma taip rinktis kitu kompanijų prekėms tai mūsų
p a t i n k a m a kaip kad vaikinas reng bendrovė parduoda per pus pigiau.
damasis vesti o renkasi mergina jei Gražios upės ežerai dabina visa agu tamsta nusipirksi kur farma o pielinke, visur geri keliai kad ir
potam nebusi užganėdintas tai yra pa blogiausiame ore visur galima iš
lyginimas gyvenimo kad apsivedus važiuoti, žodžiu s a k a n t visi p a r a n bloga pačia taigi mes patarsim kur kumai del farmeriu y r a a n t vietos,
galima surasti linksma vieta ugi Mi- visur Lietuviškai kalbama, sakoma
c h i g a n o l i e t u v i ų ū k i n i n k ų t a r p e m e s ir dainuojama, taip tenai gyvenančionai turim susivienijimus ir drau tiejal jaučiasi kaip kad jausdavosi
gystės ir parapijas ir visokius pasi Lietuvoje.
linksminimus mušu kolonijoj j a u yKas norite platesnių paaiškinimu,

FARMOS z ŪKĖS,

r a ir g a n a t u r t i n g u lietuvių
kų m e s savo tarpe turim

ūkinin
visokių

tai

prisiųskite

savo

adresą,

o

mes

prisiusime j u m s knygele su plates
1800 W. 46th St., Chicago, 111.
niais paaiškinimais,
paveikslais ir
mašinerijų
kaip
tai
žemdirbystės
2. T h a t t h e owners a r e : Rev. hi. Kiuszas,
3250 Auburn Ave'., t'hieaKO, 111.; Itev. Ig. m a š i n ų , i n ž i n u
mėlynų
a u t o m o b i l i ų pienu.
Alboviez, 717 W. 18tll St., t ' h i t a g o , 111.; Con-

giegation of Marian F a t h e r s , 2327 VV. 23nl
Place, ("hlcago, 111. Many others.
3. T h a t t h e known bondholders, inortgagees, and other security holders owning
or holding 1 per cent or more of totai
ainount of bonda, niortgages, or other eeeurities a r e : Rev. M. Kruszas.
4. T h a t the tvvo p a r a g r a p h s next above,
givlng the nanies of the ovvners, stockhoUiers, and security holders, if any contain
not" only the list of stockholders and secur
ity holders a s they a p p e a r upon the hookfi
of. the t onipany but also, In caaes where the
stockholder or security holder apppars upon
the books of t h e company a s trustee or in
any other fidueiary relatlon, t h e n a m e of tho
purson or corporation for vvhom such trustee
is acting, is given; also t h a t t h e said two
p a r a g r a p h s contain s t a t e m e n t s embrarcing
afftant's full knowledge and belief as to the
eircunistances and conditions under which
.stockholders and security holders \vho do
not a))peai - upon the books of the company
as trustees. hold stock and securities in a
eapacitj^ other t h a n t h a t of a hona fide
owner; and thi.s affiant lia^s no reaaon to
belleve t h a t any other person, aaaociation,
or corporation h a s any interest direi t or indtrect in t h e said stock. bonds, or other
securities than a s so stated by bim.
5. T h a t the average nuniber of eopioa of
ea<h i«sue of t h l s pul>Hcatlon soltl or distributed, through the mails or otherv»lse, to
pald subseribers tlujiug the s\x nuontlis precedlng the date shown above ir 13.470.
V. Kuliiuiutriip*, Algr.
Sworn to aini subseribed before me this
31«t day of M a i i h , 192u.
(Scu!)
ISdmuiid I). Wkko\VHki.
Notary Public
(Myy ^oimuisaion
expii es March 1», 1824).
pa

ir

taip

toliau.

Jau

mes

neprivalom

kreiptis prie svetimtaučių
reikale
kad ko k a m pritrūksta mes pasigelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau
tas n a m a s atrodo daug kitoks mes
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir
čia apsigyventu pas mus.
Gerbiamie kas norėdami pirkti uke kreipkities prie dorų irteisingu žmonių o
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne
paž|sta Dievo ne svieto tik dorelj
taigi kreipkities prie Šv. .Antano
Draugystės,
Custer Michigan
kur
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim t a m tikslu nus
kirta komisija kuri j u m s p a t a r n a u s
ir pp.!, laiku nesakysi, kad agentas
a p g a v o ant $50-0 ar daugiau kur
tankiausia taip atsitinka, su daugiau
informacijų kreipkitės šuo adresu:

ŠV. ANTANO DRAUGIJA
Custer, Michigan.
c-o Kas. Daunoras

Liberty Land & Investment Co
3 3 0 1 S. H a l s t e d S t .

Chicago.
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ERNEST WEINER
DRY OOODS
1800. W. 47th kamp. Wood St*.
Mes duodame dviguba* ntsmp**
Ketvertais ir Subatomis.
Dideliame pasirinki u e gsunajni.
Visokie maUrijoUii, ^alkams drsbsžiai, šlebės ir Jakntėa,

Piuksnos

79c
PLUNKSNOS.
lUUUIltIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIlllllUIIUlI

Penktadienis, baland. 2 1920

BRAUGAS
ss i

R—

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

IŠ GHICAGOS lIETUVIį)

JOLONIJP

NUSIBODO J A I P R I Ž I U R K

I š DIEVO APVEIZDOS'

TI NAMUS IR VAI

PARAPIJOS.

Penktadienis, baland. *2 d.,
KUS.
Šv. Pranciškus Paulietis.
Šeštadienis, baland. 3 d., Teisėjas pasiuntė ją kalėjiman
š v . Ričardas, vyskupas.
liepdamas pagalvoti.

6v. Kaz. dr-ja už $250.00.
Po 200 dol.: J. K. Encerių
fšeįmyna, S. Žilius, A. Žilienė,
F. DargolcA
Po m dol.: F. Kasys, V.
Kazienas.
Po 100 dol.: K. Kilkius, V.
Vielus, K. Repeėka, A. Stolais,
G. Čeberiunas, M. Moeikunas,
vJ. Povilaitis, K. Slepelis, J.
Jucius, M. Rudis, K. Yilonskis,
Z. Leikauskis, S. Atkoėaitieue,
J. Atkočaitis, A. Strelovskaitė,
F. Visgirdas, J. Podžiuvelis,
J. Atigis, A. Labučkas, S. Sla
vinskas, F. Ūselis, J. Gaižaus
kas, V. Rolinskas, A. Barščius,
K. Papievis, K. Balčius, Y.

Malonus įspūdžiai.

rtaruinko vakare toko man
imti Dievo Apvcizdos bažny
John Kovaiski, L627 No. čioje, kada baigėsi keturiasde
VĖSULA SUGRIOVĖ 125
valandų
atlaidai.
\Y(H)i\ gat.. yra vedęs dešim š i m t
NAMUS.
ti metai. Turi jauna moterj ir Malonus buvo 1įspūdis. Altoriai
tri.> mačr.s vaikus !), 7 ir 4 gražiai papuoš .i, bažnyčia pil
100 kitų namų žymiai suga
na žmonių. Varpui suskambė
metų.
j u s tik štai iš zokristijos išeina
dinta.
Neonai jo i no? erei mejo
——
galvon kcjfia tai mintis pa būrys miuistrantų, apie 40. B a l č i ū n i e n ė , A . V o l k a i t ė , A . J .
Raudonojo Kryžiaus pas
likti namus ir vaikus ir eiti Tai bm'o gražus reginys. Ala* Normouth, R. Andreliunas, M.
tangomis
apskaityta,
kaip dirbti. Pasakė jinai:
nytura, kad tai anioliukai, tie
Čemerys, F. Vaičekauskas, >].
didelius nuostolius yra pada
sus,
švarus,
gražus.
Prasidėjus
" E s u per dešimti motina.
Petrokas, K. Vaičekauskas, J.
riusi vėsula Chicagoje ir apy- Toks gyvenimas man nubodo. 'procesijai, pamaėiau seseris
Ru])šis, J. Kuodis, P. Kvieti*
l i n ki ė•s i . .
Kazimierietes
tvarkant
tuos
Gana jo. Tegu vyras l>una na
kus, A. Krenčiunas, d. ZakaiSusekta, kad 125 gyvena
ministrantus.
Tada
supratau,
mie ir auklėja vaikus, gi aš
tis, J. Galinskas.
mieji namai visai sunaikinta.
kad
ėia
visas
jų
darbas.
Proce
IESIAI stebėtina kaip galima keleriopais budais sutaisyti
eisiu dirbti."
J. K. Enčeris, rast.
Daugiau KM) kitu namų taip
sijoje
dalyvavo
daug
kunigų.
Armour's Star Kumpi. Ir kiekvienas iš jų skanus ir geras.
Ne tuštį jog buvo žodžiai.
(Daugiau bus.)
apgriauta, ka>d juose gyventi
(Jražu
buvo
žiūrėti
.
Paliko uannfe ir vaikus ir išėjo
Pamėginkit virti Star Kumpi su kopūstais, cauliflovver,
negalima.
EUikrųjų
džiaugsmas
Dievo
IŠ
TOWN
OP
LAKE.
dirbti.
Melrose Park'e
sugriauta
Mažesnius vaikus prižiūrė Apveiždos parap. ministranBrussels Sprouts, etc. Iškepta karšta kumpi duoti su daržovėmis.
Kovo 2L d. Sehool Hali salė
50 namų, gi Dunninge apie $0. davo vyresnysis vaikas dieno tams, kad jie turi geras moky
Keptas kumpis su kiaušiniais visuomet skanus pusryčiams.
Tuos miestelius labjausia bu mis.
tojas, kurias taip gražiai juos je L. Vyčių 13 kuopa parengė
teatrą.Vaidino dviejų veiksmų
vo palietusi vėsnla.
Poroje buvo tikras pra išmokino ir tarnauti, ir elgties, dramą "Gims tautos genijus."
Spirgintas kumpis visuomet priduoda apetitą alkanam. Pamė
liaudonasis Kryžius sušelpti daras. Moteris atsisakydavo nes jų pasielgimas per pamal
das buvo kogražiausias. Nie Kuopos artistai-mėgėjai vaidi
ginkite spirginta kumpi su bulvine koše. Šaltas virtas ar keptas Star
nukentėjusius renka fondą. bu t namie.
no
taip,
kad
geriau
jau
ir
norė
kur nėra tiek grožės, tiek sie
Norima surinkti nors pusan
Kumpis su bulvinių salad prirengiamas greitų laikų. Star Boded Kum
(Jadų-gale Kowal: kini pa
ti negalima.
lai
ramumo,
kaip
musų
bažny
tro šimto tūkstančių vienam karto toks gyvenimas. Neap
pis gražiai ir lygiai pjaustosi.
čiose.
Lietuvos bajoro rolėje labai
Chieago.
sikentęs kreipėsi teisman. TžBuvęs. atsižymėjo Pr. Birgiola, kuris
Tomis dienomis įvyko iškil Į vakar Mis. Ko\valski stojo
Star Kumpis yra vienas iš tų visiems žmonių Armour Ovai Label
darė žymų įspūdį savo naturamingosios viešos laidotuvės 'prieš teisėja Trude.
maistų.
v
^įJ
1 iškaiš nudavimais. Dangerutos
IŠ DIEVO APVEIŽDOS
žuvusiu žmonių.
Ir teisėjui jinai pasakė, kad
—jo žmonos rolėje, buvo J.
PARAPIJOS.
Pasiklausk apie jų savo krautuvininko.
verčiau pasidarysianti
galą,
Stirnaitė. Jos rolė buvo nelen
PIENUI KAINA TOKIA
kaip1 turėsianti bu t namie.
i
Paminėjimas tautinės šven gva, su dainomis. Vaidino ge
PAT.
Teisėjas liepė ja uždaryti tės, tai yra Kv. Kazimiero die rai. Ąžuolo, jo sūnaus, rolėje
kalėjiman porai dienų. (Jai uos turėjo įvykti kovo 4 d. Te- buvo M. Karlaitis. J i s lošė ga
ARMOUR AVDCOMPANY
Abelnam pardavime pienas po tų "meditacijų' 1 atsimai čiau, patogumo dėlei, buvo per na artistiškai. Yra viltis, kad'
kiek atpigintas per balamlžip nys jos pagedusi mintis.
CHICAGO
kelta į kovo 7 d. Ta proga pa ateityje iš jo susilauksime at
mėnesi. Bet šituo mėnesiu pie
Paskui ir vėl bus pašauk sinaudojęs Tautos Fondo 31 sakančio artisto*žibuoklės, jų
nas nebus pigesnis suvartoto- ta teisman.
skyrius surengė prakalbas. duktės rolę atlikp Z. Jurgutaijams. Nes šimtui svari/ atpi
Tuo tarpu vyras turi pa Pirmiausia kalbėjo P. Šivickis, tė. Jinai pasižymėjo gerai ir
Kas pirmiaus nusipirks tiginta vos 1"). centų.
MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
mesti darbą ir prižiūrėti vai Cbicagos universiteto studen šneka, ir išvaizda ir gestikulia
ią!
libandiinv visokiut maz'jojimvt,
tas. J i s papasakojo apie lietu cija. Jos rolėje, reikėjo daug kietą del "RŪTOS" gaus ge
trinkimui* muilavimus — ir riska* ta*
kus namie.
fiifko nepagelbėjo KUO tu bjauriu plfisvių gyvenimą. Antras* kalbėtbi.ua~... Man'fėd)* net daroti!"
ŽUVO CHICAGIETIS LĄ
resnę
sėdynę.
dainuoti. Pasirodė, kad ji yra
MARL.'} ^Sd^taf tam tau kęst be
reikalingai! žiurek, kokit mano plau
.jas
buvo
p.
J.
Poška,
kurs
kai.
i
v
.
.
,
.
,.
REIKIA SAUGOTIES AP
KŪNAS.
kai yrvhui, Ivclnui ir čytti.
O tai
\. •
• , v ,•
,ne vien gera loseia, bet ir solitidil, kad ai vartoju Rl'FFLES .*"
T • ,
GAVIKŲ.
• » • » * • » • • • » • • » • •
Kas tai yra R U F F L E S ? Ar
bejo apie dabartinę Lietuvos i x . * „ . . : ' . t
T.
Telefonas
Pullmaa
M
^
^
^
^
^
^
tai gyduolė? Ne !! Ar kve
Iš Xew Yorko pranešta,
Jos rolė
trumpa,
padėtį
ir privedė,
kad toje
kiekvie*U\ Z' rolėje.
Bajonnaito
bnvo
Lienas
lietuvis
katalikas
tau j tuvos
piantis vanduo? X e ! ! R U F 
DR. W. A. MAJ0R
kad aną diena arti Roosevelt
Policijai pranešta, kad nu tos šventėje su aukomis turi bet svarbi. Iškalba, nudavinui
FLES yra tai paprasčiausis
GYDYTOJAS I B
plaukų
ir odos sustiprintojis,
lauko (kur lavinasi lakūnai), kentėjusiems nuo vėsulos su prisidėti prie tėvynės reikalų. atkreipė publikos domę. Mažes
- CHIRURGAS
kuri į . tįįt'lDi ganilai suteikt žmogui priklausanti groij. O kas gal
Ofisas 11711 Michlpao Ave.
but grržcsnio DŽ ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
Mineola, L. f., iš 1,000 pėdų šelpti fondan pinigus nuo
Tautos Fondo 31 sk. valdyba nėse rolėse buvo: A. Panavas, (Adjnoe 8:8* iki » Išryto — 1 lkl
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
augštumos su monoplanu kri žmonių renka kai-kur ne tik taria ačiū kalbėtojams, taip-gi M. Gasparas, M. Panavas, M. 2 po pietų — 6:80 lkl 8:S6 vakare,
1 ^ t J 1 ^ I-" I v J© S
Nedėliomls
nuo
10
tki
U
išryto
panaikina
pleiskanas!
Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
to žemėn ir žuvo lakūnas ka rieji įgaliotiniai, bet papras chorui, vargonininkui ' J . Ku Laurinskaitė ir M. Kniukšta.
§ { » »• • • • » • • — » i » i i. » • • » • • • ' » » » » i
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pitonas John M. Foote, žino tieji apgavikai, katrie naudo dirkai už prirengimą progra
pleiskanas, t) savaitės laike j ^ jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
Pertraukose buvo deklemacičiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
mas chicagietis, pasižymėjęs jasį įvairiomis 'žmonių nelai mos.
jos ir kiti įvairumai: Deklema- J I 6 M » M W « • . • » • • • • > » • • • » m-»-»»-m^K
Nusipfrkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
1
65c.,
bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
Tame
vakare
aukojo
sekan
buvusioje karėje.
mėmis.
vo Z. Jurgutaitė. Ant "gryzyJOSEPH C. W0L0N
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
Nesužinota
tos
nelaimės
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money prder šiokiu adresu:
n ė s " puikiai pagrojo Ona Kui
Reikia jų apsisaugoti. Re ; - tieji asmenvs:
lietuvis Advokatas
~ — F . AD. RICHTER <& CO., 3t6-330 Broadway. New York
Kun. Tg. Albavičius $12.00. zinaitė. Didelį įspūdį darė Z.
l t 8 0 . LA 8AUTJC 8TRK1H
priežastis.
kia visuomet klaust". įgalioji
Gyvenimo Tel Hua?b«»ldt 9*
Po 5 dol.: S. J. Šimulis, J . B a j o r i n a i t ė d e k l e m u o d a m a s a mo ženklo rinki i aukas. Ap
v a k « r a i s J VII W . 3 S - u d Btr**t
Tel. Hockwell 68»»
KAS JIEMS GALI UŽ
gavikus reikia paduoti polici- Šimkus.
vo originališkas eiles "Pakel
CHTOAGO, rjL
Po 2 dol.: O. Siautulaitė, P. kime Lietuvos vėliavą.' J Z. Ba- - i —
» » » ' » — » ^ » ~ » mm. A-^
m - • -—
DRAUSTI.
lai.
t
Bitinienė, J . Jovaišas, A. BeNAUJA KNYGA
jorinaitę galima priskirti prie
naitis, J. Valančauskas.
dailės žvaigždžių. J i žymiai
Kuomet gyvulių skerdyklose KALINIAI VALYS MIESTO
Po 1 dol.: P . M. Kuprionis,
puošia niųs vakarus.
sustreikavo apie tūkstantis
GATVES.
M. M. Kuprionis, O. Česnaitiet*
darbininkų ir šiandie mažiau
lilETtIVIS
Vakaras pavyko. Laukiame
nė, M. Česnaitis, J. Kudirka, J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Parašė: Kun. Pr. Bučys
pagaminama šviežios mėsos,
Viešųjų darbų komisijonie- Baubkus, J. Puplauckas, P . daugiau panašių perstatymų.
Ofisas ir Gyvenimo vint»
Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis.
S252 So. HaJsted Str.
krautuvininkai galvatrūkčiais i-ius Francis pranešė, kad mie Augustinas, J. Steponkus, A. Rengime šio vakaro daug pasi
štai trumpas turinys
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 3 iki
4
po
pietų:
nuo
7^30
iki
9:10
wukaro|
ėmė kelti mėsai kainas.
I. Žmogaus Kilmė
IV. Moteris
stui yra tuojaus reikalinga Kansteta, B. Jankauckas, A. darbavo komitetas iš pp. M.
Telefonas Tards S541
II.
žraonitf
Veislės
V.
žmogus Dievo Paveikslas
4712 So. Ashland A r e .
Kas čia gali uždrausti jiems tūkstantis darbininkų. Reikia \ o r k u s , A. Ruikis, K. Butkus, Karlaičio, M. Panavo ir Janu lOfisas:
I
I
I
.
Dūšia
VI.
šv. Raštas ir Mok: apie žmogų.
VaL 4:80 iki 7 v. vak.
Telefonas Drover 7MS
P. Jenuševičius, E. Benaitė, A. so.
valyti miesto gatves.
taip daryti.
Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas.
V.
Kadangi vargiai bus gauta Benaitė, M. Benaitė, A. Sas
Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę.
BUS DIDESNĖ ANGLIMS tiek daug darbininkų, tad nu nauskaitė, M- Ruikaitė, J .
Verta kiekvienam įsigyti.
KAINA SOe.
3
*
*
»
»
*
*
*
*
*
*
*
»
*
^
»
»
S
»
»
*
*
:
*
*
*
#
V
J. Grisius, J. Šniuk
"1
CICERO, ILL.
tarta gatves šluoti pristatyti | Čantaris,
J;
KAINA.
Telefonas Pnllmsa ii5«'
'DRAUGAS" PUBLISHING CO.
šta,
A.
Bagdonaitė,
P.
Kirda,
kalinius iš • vietos
kalėjimo.
Dr. P. P. ZALLYS
1800 W. 46-th Street,
Chieago, 111.
A. Gilvidaitė, K. Vasiliauskas,
Visi dr-jos Lietuvos Karei
Reikia laukti, tomis dieno Tau darban bus leidžiami tik
F. Plauciunas, M. Sungaila, Ii. vių nariai, nešiojantieji unifor
Lietuvis Dentistas
mis anglių pirkliai pareika magiau prasižengusieji kali Tamašauskaitė, M. Zizas, J.
10«57 So. Mtchigan, Avenae
mas malonėkite'susirinkti pil
Renelaad. UI.
laus didesnių kainų anglims. niai, kurie trumpam laikotar Kūlis, K. Gaižutis, V. Juodelis,
VS LAN UOS s » t U 9 vakare.
nose uniformose Didžiosios SuKaip tos kainos bus didelės, piui nubausti.
J. Čepas, A. Petrulis, A. Jaku batos vakare, 6:30 valandą, pa
yt,
šiandie negalima dar pasaky
tis, J . Januška, J. Grisius, O.
—
rapijos svetainėn, 49th Ct. ir
| " F A I R PRICE" KOMISIJA Bibilauskienė, J. •Bunreblaue'ti,
i
kienė, B. Šmukštienė, A. Arbu- 15th St., Cicero, 111.
Minkštųjų
anglių kasyk
PRANEŠIMAS.
)
VEIKSIANTI.
Imsim dalyvumą prie Kris
tis, J . Seilintas.
lų kompanijos tomis dienomis
Dr. M. T. STRIKOL'IS
taus
grabo
Velykų
naktį.
\
LIETUVIS
Kitos smulkiomis.
padarė naują sutartį su angleOydytoja* ir Chirurgą*
" F a i r p r i c e " komisija ir
Deimantų, aukso žiedų,
P«»rk«»l» *nvo «rrvenlmo r1et% t
D. L. K. Korespondentas*
Viso $100.50.
Brlghton Park.
kasiais (žiur. pirmam pusi.). toliaus veiksianti Chicagoje,
auksinių laikrodėlių, len
C91« H . 43rd Strt*t„
T-l. M<Klnler 2«I
Jeigu kas iš aukotojų patėPadidino jiems užmokestį ir paskelbė apskričio prokuroras
OfUHH: n 5 1 W. 4Tth (««
ciūgėlių, špilgų, "^aultoni(«; ir w « * | icmt.)
mytų kokią klaidą, meldžiu
PRANEŠIMAS.
VniaodAK: 10 rytp Iki S po platų, S:3« lkl
nutarė padidinti kainą ang C lyne. \ pasitraukiančio ko
kų, laketų ir visokių si
9 Iki 11 tartai*.
! «:»«'• vakar*T«lNed^tlorafa
pranešti Tautos Fondo rašti
Boulpvcrd 160
dabro daiktų.
misijos pirmininko Sprague
lims.
S. A. Lietuvių Kareivių 2 , • M M r — —— — —
įy
ninkui, o klaida bus pataisyta.
1
Musų sankrova 'perpil
!**»
Niekais nuėjo gerų žmonių vietą bus paskirtas kitas žmo
kuopos susirinkimas bus ba
P. M. Kuprionis,
dyta naujausios mados
pastangos apsaugoti visuo gus.
landžio 2 d., 1920 m., 7:20 vaL
Tautos Fondo rast.,
tavorais ir kainos mažes
menę nuo išnaudojimo.
1928 Canalport ave. vakare, Rasinskio svetainėj,
i
nės, negu -kitur.
Perk rausty tojų unija di
731 W. 18th St.
džiuma ba*lsų nutarė atšaukti
IŠ BRIGHTON PARK.
PASPORTr BLANKAS
Gydytojas ir Chirurgas
P. K. BRUCHAS
Visi nariai malonėsite atsi
i
streiką. Laimėjo $(> daugiau
Ofisas 4930 W. 13 i t .
lankyti į mi/tėtą susirinkimų. i
PILDOME
3321 So. Halsted St.,
Rnmp. 4» Oo«rt
-avaitėje. Už darbą sekmadie
Sekantieji pirko L. L. P. bo- Taip-gi bus daug svarbių rei I \\
DYKAI.
Bes. t23t W. 49 Avenue
CHICAGO, ELL.
'
niais bus dvigubai mokama. nų nemažiau 100 dol.:
kalų, kuriuos kožnas vienas tUr
Telefoną* Cicero 8«B«
Piioae:
Drover
0«87.
Baltk* Consultation Bureau, Inc.
Ofiso Cicero 49
Bus pabrangintas perkraustyIg. Repecka už $300.00.
ri išgirsti.
į
35 Ko. Dcarborn St. Clikago.
_- , «_t f
KALBAMB LIETUVIŠKAI
,
mas.
M. Jankevieia už $300.00.
Roora 208
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DR. S. NAIKELIS

"Žmogus ir Gyvuolys"

Didelis Velykinis

Išpardavimas!

i DR. J. SHINGLMAN

Valdyba. J ^
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