
I

t

w-• •• ‘ si.
< •’ tzc* -*

/

“DRAUGAS”

ruklhtenl IWI|» KierH Sml.n
Oa* Trar...... . ...............   ...•■> te.**
R». Miari» .

AT WEW»4R*AinM »«\ A COPV
DR.M GAZ Ft'm4xatNG Ine..
11.00 W. ««lh BU Ctik«*o. llll

**»

iA
LITHUANIAN DAILY FRIEND

rz

SEGONŪ EDITION

ANTROJI LAIDA

rublUbod and dl»trlbuUM nndrr prrell (Ha. 4«>. anlhontrd b, tbc Art of Octobrr a, !»|7, oo nie lt iht P" ornce o! Chlc«*n, IIL By 11> e <>r<1.r nt Ihc rre-ld<t>l, A. S. Burloou. l\»UnaMrr Genėtai.
—

KAINA 9 CENTAI
PitlCE ** cents

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, BALANDIS (APR11.) 2 D., 1920 M.
EATKRRD A8 SKCONB-CLASK MATTEK MARCH ai, !•!«, AT CHICAGO, II.I.IKOIS t'NDMl THK ACT OF MARCH «. I1G».

Anglija Paskelbsianti 
Kares Stovį Airijoje

EBERTO KARIUOMENĖ 

FRONTAN.

Sukilėliams darbininkams am

nestija.

METAI-VOL. V. No. 79

s
bėk v w» A Ji «

ivaivvių UUUVHAUi pUOAUUUUa 
vyriausybei

11.14.*!.. I

ANGLIJA APSIDRAUDŽIA 
PRIEŠ AIRIJĄ.

Į Airijos uostus pasiųsta dau
giau karės laivu.

Londonas, tai. 2. — Angli
jos vyriausybė imasi nepap
rastų priemonių prieš galimą 
Velykomis pakilti revoliuciją 
Airijoje, kuriai atsakoma lai
svė ir nepriklausomybė.

Oin .spėjama, knd rytoj Vi
soj Airijoj busiąs paskelbtas 
karės stovis su įsakymu vi
suose miestuose civiliams gy- 

y vontojams n (''pasirodyt i gat- 

-• včsc po 9:00 vakare.
Keli knrės laivai pasiųsta 

į Belfastą, kur jie išbus kele
tą dienų, kol pasibaigs pra- 
UUUoma.-> pavojus.

Didesniuose Airijos nūes- 
L tuotse ir svarbesniuose een- 

truošė ‘sutraukta daug ka
riuomenės.

Pasakojama, jog Anglijos 
premjeras Lloyd George ga

li vęs grūmojimų, kad jis hutų 
parirengąs mirti. Premjeras su 
stipria sargyba vnkar iškelin- 
vo Valijon.

Vyriausias Airijos reikalų 
sekretorius lan McPlierson at
sistatydino iš užimamos vie- 

, tos.
Visoj Airijoj anglų val

džia atlikinėja kratas, nreš- 
tuoja Anglijai
gyventojus. Visur žiaurus per- 
sekiojimni.

DARBININKAI IR VADAI 
PRIĖMĖ EBERTO 

SĄLYGAS.

ARMĖNIJĄ GLOBOS TAU- I 

TŲ SĄJUNGA.

-------------
Respublikoa neineis Cicilya.

Paryžius, Ikd. 2.—•Vyriausio
ji talkininkų taryta pasiųlė 
Armėnijos mandatą tautų są
jungai.

.1 Ąnnėnlins'ra'inuMiknn bnv 

muulus vmus jai pnguiun io- 
leritorijos, išėmus Ciciliją. Pa
staroji proiineija pasiliks 
prancūzų paboję.

Armėnija turės išęjimą į 
Juodąsias jure.-.

PRAŠALINTI 5 SOCIJALIS 
TAI Iš LEGISLATUROS^

5
Apie tai debatuota per dieną 

ir naktį. Turkais Nacijonalistais

noiA tikimu*

PASIBAIGIA STREIKAS 
GYVULIŲ SKER

DYKLOSE.

Bus paskelbta amnestija; su 
tiko nusiginkluoti.
• _________

Dusseldorff, bal. 2. — Iš 
Es^n via telefonu gauta ži
nių. kad bolševikinė revoliu
cija pasibaigė Ruhr apskrityj. 
Sukilusioji prieš vyriausybę 
darbininkai >u savo vadais 
nusprendė priimti Eberto vy
riausybės pasiūlytas sąlygas, 
nusiginkluoti ir pabaigti tuš
čius ir betikslius trūkimus, 
kokie neduoda naudos jiems 
patiems ir visai Vokietijai.

Kai-kurios bolševikų atski
rtos armijos daly-, kurioms 
va« lo vau ja . krašt liti niaukieji 
radikalai, kurių tikslas — vis
ką griauti ir naikinti, sakosi 
nepasiduosią vyriausybei. Sa
ko, vrrčhm kovosią ir Žųsią, 
kaip klausysią buržujų.

Bet tasai tų raudonosios ar
mijos dalių pasilaikymas pri
gulės nuo cent ratinio bolševikų 
komiteto. Tnip įvyks, kaip 
nuspręs tasai komitetas, ku
ris šitam reikale dar netaręs 
savo galutino žodžio.

Pasiduodantiems bolševiki
niams darbininkams vyriau
sybė paskelbs amnestijų.

Kuomet vyriausybė apsidir
bs sn Ruhr apskričiu, kitur 
veikiai numalšins sukilusius 
dsAminkus.

JAPONAI PANEŠ? DIDE
LIUS NUOSTOLIUS.

Kovodami prieš rusų 
bolševikus

Albany, N. Y., bal. 2.—Pen
ki socijalistni atstovai, Louis 
Waldinan, Augusi Clacssens,1 
Charle.- Salomon. Sainuel A. 
dą \\Hl n .’Niiuuei Ui r, vim iš, 
miesto Ne\v Yorko. vakar pra
šalinti čia iš legislatunv po 
ištisos dienos ir naklifs neper- 
i rinkdamos lcgis|ittTU*os sesi
jos.

Tie visi tocijalistai at-tųvai 
buvo intarti neištikimyiH>je 
šalini ir suspenduoti praeitą 
sausį susirinkus legiriaturai.

ir ligšiol legislaturos speri- 
jalis komitetus vedė tardnnus. 
Tyrinėjo apie tų socijalistų 
praeitį ir veikimą. Pagaliau* 
nną dieną komitetas indavė h - 
gMaturni savo tyrinėjimų ra
portą. Rekomendavo vi<u$ 
prašalinti. Taip ir padaryta.

Debatų metu buvo keliami 
dideli trukšniai. Kai-kurie at
stovai nesigailėjo epitetą soci- 
jalistams ir soc.ijalizmui.

Po mrbalsaviiuo prašalinti 
paskelbta, jog naujų atstovų 
rinkimai į vietas prašalintų 
negalėsią įvykti. Nes. sakoj 

pervėlu tas padaryti

Berlynas, bal. 2. — Vokie
čių vyriausybės siunčiamoji 
kariuomenė j- vakarus prieš 
hnITnrfFnt v,n<d<»VA l-i,

r/ užėmė to* didelio tolševikų 
pasipriešinimo. Iš ten kariuo
menė eina ant Ilannn. \Vest- 
fnlijoj, kurį bolševikai apiplė
šė.

Pranešta, kad Hnmm apy
linkėse- koncentruojama tolše- 
vikų armija. Matyt, tenai tu
rės smarkesnis susirėmimas.

Taippat -pranešta, kad bol
ševikų eilės mažėja. Daugelis 
darbininkų meta ginklas 
pasitraukiu iš eilių.

Pasibaigsią^ sukilimas.

Iš Ruhr apskričio apturima 
aršių žinių ir visokios paska
los skleidžiamos npie bolše
vikų stiprėjimą.

Vokiečių nacijonalės darbo 
federacijos jirezidentas 1^-gien 
tečiaus tvirtina, kml tam aps
krityj bolševikų veikimas pa- 
s>baigsiąs artimiausiomis die
nomis. Liegen sako, kad lenui 
ir kitur nebūsią gvneraln 
darbininkų streiko.

Sako, vyriausybės ir,unijų 
ten pasiųstas komitetas tele
foną vęs, kad taika bus pra
vesta ir taip greit, kaip tik 
bua suspėta nuginkluoti gin
kluotas gaujas ir kraštuti- 
niausius sindikalistus. Nrs 
prieš, tuos ir kitus veikia vi
durinieji soči ja! istai.

Duos amnestijos.

Legien sako, kad dabartinis 
vokiečių miniKterių .kabinetas |

anglių kasyklom* paliktu knip 
buvę aštuoniom valandos dnr- 
bo/dienoje.

Ateityje kompanijos panai
kins tonusus, sn kokiais kaž
kuriose vietojo ligšiol lmvo 
praktikuojumii. l'Ž atliktą 
darbą darbininkams turi but 
atlyginta prigulinti užmokės- 
tie ir viską.-.

iM’iejų motų laikotarpiu 
darbininkai n*-privalo pakelti 
bedarbės, l’akėlnaiems kur-

i—ij------  ...Iivio m^iuitn «lUt t M-
ri but uždėta jiabaudn.

Darbininkai net u n reikalo: 
j priešinii»*s arba prieŠginiatiti.; 
jei kduipnnijos pake!.: kainą' 
anglims, jei didesnė kaina Ims 
reikalinga anglių priMiukcijni.,

Patvirtino pt rašais.

Suvažiavę iuigleka-.ii « rgn- 
n i žarijos erntio viršaičiui ap
tarė n.*i'jos -utarties turini, 
sutiko ir padėjo Anv»» parašus.

Dari rašė: Fniltri M in<' 
Workers prezidentas Jt/'n I.. 
Levin, vicis-p’eridMntn^ Mar
ia}' ig M'ktvtoriuė-iždiniukas 
Green.

Po anų pa •*»-. -I i komjMi- 
uiją Mtsiovu T vieną nie.1 
lėkusį iš keturių valstijų: In
diana. Ohio. Illinois ir Penn- 
aylvania. <

We«<t Virginijoj, K en tuok y. 
ir kitų XTdrtijų nnglekarių at-1 

Movai taippat sutiko su antar-

WILSONAS LAIMĖJO FIU- 
ME KLAUSIME.

ANGLEKASIAI PADARĖ 
SUTARTĮ SU KOMPA

NIJOMIS.
SUTARTIS PADARYTA 
’ DVIEJŲ METŲ LAI

KOTARPIUI.

ir

Italija sutiko su prezidento 
nudmone.

Trieste, Italija, tai. 2.—Ita
lijos vyriausybė į Fiume pas 
d’Annunzio pasiuntė savo at
stovą. Atstovas įgaliotas pra
nešti tam Fiume diktatoriui, 
kad vyriausybė pagalinus su
tikusi su prezidento \Vilsono 
pasiųlyinain ir tą miestą italų 
kariuomenė turi apleisti.

yra apdraustas ir jis galės iš
būti ligi ateinančių rinkimų.

Bet tas kabinetas turi pas
kelbti amnestiją visiems dar
bininkams Ruhr . ąpskrityj. j 

"Neturi huVjoJrtok amnestijos 
niilitaristiulnms Kappo-Luett- 
uitzo sukilėliams.

I^egien turėjo ilgą konfe
renciją su vyriausybė* atsto
vu Baticr, neprignlmingųjų 
socijalistų vadu Dotetnnn ir 
didžiuntiecių socijalistų vadu 
Loebe. Po konferencijos pra
nešė, kad Vokietijai negru mo- 
ja generalis -t rei kas. Vokieti
ja išeisianti sveika.

APELIUOS PRAŠALINTI 
SOCIJALISTAL

New York. Imi. 2. — Praša
linti iš legislaturos penki so- 
cijnlistai paduos apeliacijų au- 
gštesnin valstijos teisinau. Jei 
tas nieko negelbės, tuomet 
bus kreipiamasi nugšeinusinn 
šalies teisman.

Lietuvos Misijos Antrašas: 
Į 257 West 71 str.. New York,

GRAIKAI LABAI NUKEN
TĖJĘ SUSIRĖMIMUOSE 

SU TURKAIS.

Įvyks pan islaminis kongresas.

joj susirėmė su turkni* ir i •»- <
vn įveikti turkų. Anglai d 
pastangas visai atkirsti M. 
Aziją nuo KuUslunUnupoliu a 
nuo visos Dardnnelių jiertakof.

Sulig pranešimų, Intai dide
lius nuostolius pnnešę graikai, 
kariaudami prieš turkus naci- 
jonnlistus Smirnos apylinkėse. 
Tik vienų užmuštų yra dau
giau Soti graiku kareivių.

Graikija į ten pasiunčia 
daugiau kariuomenės.

Ko nacijon&listai reikalaus.

Aną dieną eia anglų kariuo
menė užėmė turkų universiteto 
troliesius.

Čia nuomoniaujamn, jog nes- 
bus galima anglams pigini su
sitaikinti su turkais narijons- 
listais.

Naci jonai istai, sakoma, pn- 
reikaliius. kad talkininkai Ap
leistu Konstantinopolį. Smir
ną. Trakiją ir kitas teritorijas.

Nncijonalistai bevęik sutik
tų kai-kurias Turkijos provin
cijas pavesti talkininkų globai.

1 IM i’e priešingi, kad tose pro
vincijose turatų šeimininkauti

Konstantinopolis, tol. 2.—
Turkų nurijimulistų stiprumus 
taip padidėjo, kad Anglija pa
galbius yra priverstu tarties 
su nncijonnJistų vadais ir 
mandagiau su jais apsieiti.

Tuo liksiu vienas anglų ge
nerolas su vienu palydovu pa
siunčiamas iš ėiu Mažojon Azi-

■ jnn pas nacijonnlistų armijos 
vadą Mastaplul Kernai našiu 
Norima sužinoti to vado stuto- 

i mus raikaliivinius. 
i ėia turima vilties, kad toji 
t kelionė duos naudos. Nes ne 
i sutikimai talkininkų su tur

kais gal piLsibnigs komprnmi 
su.

Su nacijonnlistų atstovai- 
rin pasitarta ir apdrausta ge- 

; nerolui kelionė, kad apsaugoti 
jj nuo užpuolimų.

Paliuosuojami nacijonalistuL

Kuomet anglai au prancūzų 

pagelta ožėiiM- Kūneliui t taupo- talkininkni. Jir -MkorTuriiiyta 
Ij. tuojaus prasidėjo areštavi
mai žymesniųjų turkų vadų. 
Suareštuoti išsiųsti si>lori Mal

ta.
Tunu- suareštuotų buvo ir 

keletas naeijonulistų vadų. 
Miistapho Kernai atstovų 
K onst ant inojndy j.

Dabar nugini tuos narijorm- 
listus paliuosavo ir sugrąžino 
į Konstantinopolį, ėin jiems 
leido net sveeinotres vyriausioj 
anglų kariuomenės stovykloj.

Keliems iš turkų naci joną li
ūtų parlamento nariams anglai 
lobio kelianti -M. Azijon, ap
lankyti savo vadą Mustnpiui 
Teinal.

Anglai įveikti.

Koikuriose vietose anglų 
kariuomenė.. įnirtai Maž. Azi-

turi prigulėti turkams.

Pan-islaminis kongresas.

Angoron balandžio 15 d. su
šaukiamas pan-islaminis kon
gresas. Bus atstovai iš Indijon. 
Egipto ir Turkijos. Bus apta
riamos talkininkų paduotos 
Turkijai taikos sąlygos. Kon
grese pirmininkaus Mustapl.fi 
Kernai paša.

Jei pasirodys, kad taikos są
lygos neteisingos, tuomet bus 
atsiliepta į visą miisulmann 
pasaulį susijungti ir bendro- 
mis pajėgomis pasiprireinti 
talkininkams.

Turkni sako, kad viri mu- 
suhnnnai stos joigelton Turki
jai. Nes visi žino, kad talki
ninkai Turkiją nori suskaldyti 
imperijai!.-4ininis tikslais.

Sutartis paliečia apie 400,000 

darbininkų.

Naujoji sutartis paliečia n- 
pic 490,990 nugivlmsių minks 
tųjų anglių kasyklose ir 
jiems padidina užmokestį, 
kurios per metus bus apie 200 
milijonų dolierių dauginu.

Darbininkų atstovai buvo ‘ _
išreiškę norą (tik vieną no-’. . ■■ .*

rą), kad kompanijos nepadi.JJOO GAISRININKU AT 
tlins anglims kainos. , OlOTATVCIIklA

11.,t L..—— i A I TIjINm*
• •• ♦ r» ••*/•»>». t ruiai «ir* BUrV j *••••••*•••••••

parašais sustiprinta. kompani
jų atstovai susirinkę niispn n- 
dė kuoveikinus padidinti ang
lim* kainą nuo G5c. ligi 
tonui pas kasyklas.

Reiškia. visuomenei 
pakrapštyti kišcniiis.

Kietųjų anglių kasyklos.

Pasibaigus šitoms tary
toms. anglekasių orgnnizaei- 
jrs prezidentas Miris paskel
to, kad ji- tuojaus imsiąs 

I darhuotie.- išbaigti reikalus 
ir kietųjų anglių kasyklų 
klausime. Ir tų kasyklų dar
bininkai turės padaryti sutar
tį su kompanijomis.

Tnomet auglių imiusirijos 
klausimas bus pabaigtas po
rai sekančių meti). Nurims 
darbininkai ir anglekasyklą 
savininkai. Bet ne visuomenė.

Padidinta darbininkams už 
mokestis visuomenės 

lėšomis.

nimiis. Atsistatydinti (rer.i,
1 nnoti) sutiko I.IlMt gaisrinin
kų. tv. kuone pusė Chicagos 

viso gaisrininkų korpuso.
Kaip gaisrininkai, taip visi 

1 kiti darbininkai nepatenkinti 
i dabartine nžmukeriimi.

Tiesa, miesto taryba kaip 
jiems, taip kitiems miesti
niams dnrbininknnis padidino 
užmokentį. Bet ne tiek pn«li- 
(liula, kiek jų reikalaujama.

Pranešama, knd šiandie žn- 
l da sustreikuoti ir viešųjų žąs

inu v i re i ų darbininkai. Jų yrn 
254. Ir jie nejuitenkinti jmdi- 
dintu iižmokcstiini.

Streikuojantieji gyvulių 
skerdyklų įstaigose Cattie 

«l!*«•>». * *•«*•«**—• • «»* ♦•aaaj**:* «••• •eaaaaaaaoaaa
nubalsavo pertraukti streiką 
V sutikti su arbi t racija.

Per kelia s dienas jiems 
« streikuojant apie 10,090 kitų 

darbininkų turėjo <M*darbiau- 
ti, gi mėsininkai gavo progos 
pasipelnyti," imdami mėsai nn- 
e^ta« kafąn*.

Skerdyklų kompanijos pra
neša, kad šviežios mėsos ne- 
Irų keta. K n s kitaip kalta, tas 
apgaulioja žmones.

Streikavusius darbininkus 
sn kon^Minijomis. turbut, tai
kai“ teisėjas Alsehnlęr. Nes 
jin parižadėjo bul arbitru, 
kuomet jie augryšią darban.

Honolulu. bal. 1. — Vietos j 
japonų laikraščiui Nippu Jipii L..

J

t

iš Tokvo pranešta, kad japo
nų kariuomenė Sitorijoj di
džiai nukentėjusi arti Nikoli! 
jevsko susirėmime su bolŠevi- 
kų kariuomene.

Apie tai kablegrama suvė
linta

Mušis japonų so tolševikai“ 
prasidėję* kovo 18 dieną ir tę- 
sęsis per dvi dieni.

Kahiegranmje sakoma, kad 
japonai ne tik nukentėję, bet 
bolševikai dar sunaikinę japo
nų konridiatą Nikolajevake. 
Nežinia kur pražuvęs japonų 
kcn«nlis.

i

DANIJOJE ATIDĖTAS 
STREIKAS

I '---------------
PABAIGĖ STREIKUOTI 
CITY HALL KLERKAI

New York, tai. 2. — Angle
kasių organizacijos atstovai 
čia suvažiavę su minkštųjų 
anglių kasyklų kompanijų at- 
etovais padarė sutartį, parem-1 

lą prezidento Wilaono paskir
tos komisijos nusprendimu.

Nauja sutartis pradėjo veik- . 
t i su vakarykščia diena ir busi 

gera dviejų metų laikotar
piui. Darbininkams pripažin
ta 27 nuoš. dengiau užmokės-! 

ties, kaip buvo rekomendavu
si prezidento komisijos di
džiuma (du tieliu iš trijų).

Naujos sutarties vienam 
posme pasakyta, kad įrairiu* 
“ vidujinius nepasitenkini
mus“ (ne abeinuosius) įvai
riuose minkštųjų anglių lan
kų npskriėiuose išrys apskri
čių unijų viršaičiai tandrai sn 
kasyklų operatoriais.

AngiekaaiAi turi dirbti.

Naująja sutartimi minkštųjų I

r ’ SI

reik

I

Žada sustreikuoti žaismaviečių 
darbininkai.

Miesto taryba, negulėdama 
apsidirbti ir pasitvarkyti su 

miesto tarnautojais ir viso
kiais miesto palaikomai* dar 
bininkais, kurių didis streika
vo, vi<ą reikalą indavė mir.«- 

1 to majorui, šis nepasitenkinu* 
j rietus darbininkams tnojnus 

i pasiųlė urbitraciją.
Ir puikiai pataikė. Ne* 

šiandie streiką pertraukė ci
ty Imli klerkai. šąšln\*ų ir st

umtų išvežmtojni ir maisto 
(nspeldoriai.

Kol-kas tik vieni gaisrinin 
kai nerimauja. Kadangi jie 
negali streikuoti kaip kiti dnr- 
Idninkni, nes pačios visiionie- 

nęs už tai Imtų nepakenčiami, 
jie padavė raštu atristatydi-

I
Rymas, biri. 2. Italijon 

parlamentas didžiuma balsų 
išreiškė pasitikėjimą \yrinusy- 
l»e. Tik socijalistai pasirodė 
priešingi.

Londonas, tai. 2. — Ruo
šiamos generalin streikas Da
nijoje, kaipo protestą* prieš 
karalių, atidėtas ligi ateinan
čio antredienia.

Savo keliu radikalai Kairiai 
trnkšmauj?.

MMenMfck’_ - - .Msau... m- aar: . _

4'Draugo'* ofisas rytoj, ba
landžio 3, bu atidarytas tik 
Ilgi 12 00 dieni

PIRKITE KARES TAUPY 

MO ŽENKLELIUS (W.8 S ). I

S#.'

BALANDŽIO 2, 1920. -

Chicago. — ftiundie nub 
ryto laukiamas lietus su snie
gu; daug šalčiau; pavakarėj 
giedi a; rytoj gražus oras.

Mustapl.fi
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LlCTTVrv KATALIKU DIESRAiTIS

“DRAUGAS”
Itin kaMllmo iaakyru* nnUIdkohu.

PRKKVMEKATOS KAINA: 
CnilAGOJ UI VASiKNYJE:

ii.-ui-u .............................. 34.00
Pu«d Metų ......................... 3.50
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Moterų Mulkinimas

Kentėti už Milijonus
Kas žin kas yru pasakęs, 

kad žmogus osųs plėšresnis už 
visus gyvuoliu*. Liūtas ar 
tigris sudrasko nekaltų, lx‘l 
juodu moka pagerbti savo 
maitytojų. Žmonės, tii'Mi. mo
ka parodyti daug pasišventi
mo, bet kartais jie išrodo plėš
resni ir už tigrus, nes gerumu 
ir pusišventimu pasinaudoję 
mokn nužudyti tų, kuris jiems 
gerai padarė. Tų tiesų mums 
kas metai primena Didžioji 
Pėtnyčia. Jėzus Kristus nie
kam nieko blogo nebuvo pa
dargs. Daugelį ligonių buvo 
išgydęs, visų klaida.* apie pn- 
čiufe svarbiausius gyvenimo ir 
ateities reikalu* buvo prašaL- 
nęs, tris numirėlius buvo pri
kėlęs ji kapĄ. Tūkstančius 

aiRaiių papenėjęs, nesuskaito- 
mas nuliudusių minias nulink- 
sininę*. Tat visa tapo užmirš
ta, kuomet į minių įsipainio
jo pavyduolių jmpirkti agita
toriai.

Jie ėmė šaukti: "Prikalti jį 
prie kryžiaus" Miniu atkarto
jo šauksmų. Protų ir dorų už
miršusi govėda šaukė: "Jo 
kraujus ant musų ir musų vai
kų.” Ta.- šauksmas buvo bai
sesnis už keno nors prakei
kimų, nes tai buvo prakeiki- 
mns savęs.

Kristus gyveno ir mirė tie
sos ir dorda-s reikalams. To
ki ashH'iiy* vadinasi idealis
tai. Jeruzolimoje susirinkusio* 
minios vaikams tako baisus 
uždavinys boti gailiausiai.ir 
dsriiščinusiais idealistų prie- 
šais. dorybės ardytojais, 1 ie
vos temdintojais. Tai baisi 
prasikeikimo paaekmė. š'uui- 
dien ji taip put galinga, kaip 
r»in»» d»>wtiinliknu uiinfn «,u>- 
tų, gal. dar galingesnė.

Didžiosios Pelnyčio* kasme
tinė 
Ulės 
Tai 
nės
niais už tigrus gyvuoliais, ir 
knd neprn-ikeiktų savęs sto
dami kovon prieš idealistus, 
tariuiujnuėiiis dorai jr tiesai.

Laimingi, kurie pasišvenčia 
doro* ir tivoo* tik>lnTiis. Jie 
t u n* atkelti minios neišmintį 
ir egoistų piktylię; bet tų pa- 
«išventii*ių kentėjimas išgeL 
la» daugelį. Kristų* kentėju už 
visų jMsuulį, Mickevi ežius 
garbino kenčiančius už nulijo- 

---MA »*M

šventė turi daug reikš- 
minti junticm* protam*, 

persergėjinuts, kad žino- 
saugotų* i virsti plėšres-

-*•*•**, *«£*«« •••
tek Imt i nuižeenium. l»rt ir 
ji* neabejoti nui kada nors 
viri- lotinu* ir džiaugsmu spin
duliu, gal vaisium. kitiems 
fauonėm.*-.

Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 rtr., New York,

N. Y.

Tamsus žmonės lengvai ti
ki visokiais monais. 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 bedie- 
vija ir kaskart labiau didėjo 
taip vadinamas "apšviestasis 
absoliutizmas.”

Amerikos pasiliuosavimas ir 
trumpui |>o to įvykusi prancū
zų revoliucija buvo du skau
dus laktai, susilpninusieji ap
šviestojo ahsolin lizino madų. 
Bet ta mada buvo galinga. 
N*i dv idoSimtie* metu netm 
ko pu karaimus Liudviko Še
šioliktojo nugalabijimui, kaip 
Prancūzija jiateko iri kito ka
raliau# Napoleono Bonopar- 
t<*s valdžia. Tas apsigarsino 
nebe karalium, o imperato
rium.

Ugniniu žuvo Napoleonas; 
revoliucijos supurtė beveik vi- 
Mis Eurojtos viešpatijas. Ab
soliutizmo mada išnyko, mo
narchijos miula atabkiedė kon 
stituoijomiš. Kas kart labinu 
stip '-jo rcspublikų mada. Jų 
lahni sustiprino Suvienytų 
Valstijų prezidentas Wil*onas.

Jis atsisakė kų nors bendra 
turėti su knizeriū, vadino jį 
nutoknitu, nors kaizerio val
džia buvo susiaurintu ir kons
titucija ir Reichstago bej Sų- 
jungos Tmyiios teisėmis. \Vil- 
sono vedama Amerika nedarė 
skirtumo tarp konstitucijinės 
aprilaitos monarchijos ir turp

■ tvarkos, negalima butų nei 
laiško pasiųsti iš vieton į vie
tą, sakysim iš Chicagos j 
New Y orkų ui du centu. Tu- 
rėdoma* reikalų pats gautum 
važiuoti ir dar vežtis ginklų, 
kad apsigintum nuo užpuolikų 
pakelyje. Nes geležinkeliai ir 
jų siiugumas galimi yra tik 
dėlto, kad yra tvarkos, o tvar
ka yra galima tik dėlto, kai 
yra valdžios.

l>vi didžiausios ydos val
džioje yra paikumą* ir nedo
rybė. Paikuinas yra blogas, 
bet jis mažiau žalos pridirba 
už nedorybę. Protinga konsti
tucija gali apsaugoti šalį nuo 
įteikimo valdžios paikiem.*- 
asmenims. liet iki šiol dar 
niekas negalėjo surašyti taip

I vfkyr». l:nm*titn<nTn< Vnd t’k- 

rai apsaugotų valdžių nuo 
tekinio nedoriems asmeninis.

I\ ruja visuomenėje dora ky
la augštyn ir eina platyn, ta
da toje visuomenėje mažėja 
nedorų asmenų skaičius, tada 
lengvėja ir didėja geriesiems 
proga tapti išrinktai# j val
džių. Tai-gi respublika tam
pa gera tik tuomet, kada vi
soje šalyje iškyla ir suktiprė- 
ju dorybė*.

Be plačios, nugšto* ir 
rios dorybės visuomenėje nei 
ritina, valdžios forma, t. y. nei 
konstitucija, nei monarchija, 
tiri respublika neišgelbės ša
lies iš nelaimių.

"Lietuvos Ūkininkas’’ jau 
senai melų ir šmeižtų vartoja 
savo politikos tikslams pasiek
ti. Todėl jis skelbiu, buk kri- 
kšėiunysHiriiiokratui ir "Pa
žanga” norį gauti Lietuvai 
Karalių iš Londono. Tame

absoliutizmo. lokiu bud u A- šmeižta tiesu* nėra nei trupu*
menkos visuomenėje liko ir 
stiprėjo minti#, kad vienatinė 
ir geriausia valdžios forma 
viešpatijoms yra renpubliko.

Didžiausia monarchijos blo
guma yra ta, kad augščiau*yi 
valdžia visoje viešpatijoje ga
li tekti mažo proto ir mažos 
doros žmogui. Absoliutiškoje 
monarchijoje prie to priside
da dur viena bloguma, kud 
tas žmogus niekam neišduoda 
apyskaitos, kad jo valdžia ne
žino atsakomybės ir dėlto daž
nai visos šalies valdžių nežiū
ri visuomenės naudos, tesirū
pindama tik monarcho asmens 
arba jo šeimynos jiatogumais 
ir norais.

Negalima sakyti, knd res
publika yra be blogumų. Joje 
valdžia žmonėms tenka jjer 
rinkimu*. Beveik nepasitaiko, 
kad respublikos prezidentu 
taptų išrinktas minkštaprotis. 
Bet doros rinkiniai retai težiū
ri. Rinkiniai visada eina *d 
agitacijų, o agitacijos pasise- 
kiliui.- puit-nut UUU pailgų. 

Tai-gi respublikų silpnybė y- 
ru ta. knd josi* valdžia tan
kiausiai tenka piniguoč-iums.

Pamalę munurchijos blogu
mus, neslėpdami nuo savęs 
nei respublikos silpnybių kai- 
kurie žmonės išveda, buk vi
sokia valdžia esanti bloga. Tie 
vadinasi iinnri-lii.-tai. Jų klai
da yra neapsakomai tamsi ir 
blėdinga.

Kiekvienus vyras turi kulty- 
bių ir kiekvienu moteris turi 
kaltybių. Imk dabar ir sa 
kyk. knd reikia išžudyti vinis 
vyrus ir moteris, idant kalti
ninkų neliktų. Taip pat pro
tauja ir anarchistai naikinda
mi visokių valdžių dėlto, kad 
nei viena valdžia nėra Im- sil
pnybių. IJel los proto klaidos 
anarchistų mintis yra tamsi.

Ji yru blėdinga dėlto, kad 
kėsinasi panaikinti visus viso 
kios valdžios gerumus. Pir
mutinis valdžios gerumas y^u 
tvarku. Jei nebūtų valdžios nei 

k- * .Ar. J. :r:‘
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čia. “Lietuvos Ūkininkas” y- 
ra buvusio ministrų pirmi
ninko p. Hlrževyčiuus minčių 
reiškėjas. Šležc-vyčiaus mi
nisterija turėjo tų gera, knd 
nerėmė sav0 politiko* ant An
glijos diplomatų. Bet ta p. 
Sleževyriims ex-m i uis te riju 
yra bloga tuomi, knd kenkia 
savo įpėdiniui ir partijoms pa
laikančioms jį.

Jeigu buvusieji ministrai 
esančius ministru* tik kriti
kuotų. tui nieks negalėtų pyk
ti ant jų. Bet nedora yra, kai! 
visai pramunytais jHtsk.il ui.h 
kenkiama partijoms palai
kančioms dabartinę valdžių. 
Tokis apsėjinum jrnrodo, kad 
buvusiems ministrams rupi 
vien tik ministrnuti, o nerupi 
Lietuvos nauda.

Jeigu p. tinivauuuckns ieš
kotų Lietuvai karaliaus Lon
done, tai laikraštis galėtų tų 
ĮMiriišyti viešai. Dalyku* taa 
bejunės tada įeitų j Valstybės 
Tarybų ir Gnlvunauskui pri- 
svitų atsisakyti, liet Gaivn- 
nHU*kas. turbūt, karaliau* 
Lietuvai neieškojo nei Lundo 
ne nei kitur, todėl kas para
šytų tokį užmetimų jam, tas 
lengvai patektų teisman ir į 
belangę.

Todėl jo priešai neleidžia 
melo imt vieno asmens, liet 
leidžia melų aut dviejų parti
jų palaikančių jo valdžių. Iš 
to tikimasi dviejų pasekmių, 
pirma, kad krikščinnys-deuio- 
kratai atsimestų nuo Galva 
nausko, nes žinoma* yra jų 
griežtas repu bli kūniškumas. 
Antra, tikimasi ujišna-ižti pa 
čius krikšėionis-deinokrntus. 
už kuriuos buvusiems minis
trams yra malonesni bolševi
kai

Neturime užmiršti, kad ši
tų nedorų jiolitikų varo žmo
nės. kurie, būdami uunKtrai*. 
nenorėjo dirbti su žmonių at
stovais ir reikalavo, kad Val
stybės Taryba pertrauktų ųa-

Kada p. beimškiui užėjo u- 
pas niekus tauzyti, tai jis ap
sirinko “Moterų Balsų,” kuris 
patinka vien tikėjimo atsižo- 
dėjusioins moterim*. Nors mes 
neturime jonui perdidelės j»- 
garbos, bet via-gi ir jos lietu
vaitės. Nemalonu žiūrėti, jei 
kas jas ant juoko laiko, štai 
|H>ra jmvyzdžių.

Rymo knygynas.

P-nas Seiniškis rašo: "Taip 
istorijoje randai iki kad ‘-38 
metais pupežius Anterus įs
teigė Ryme knygynėlį.” Jei
gu ištiesų taip butų buvę, tai i 
nebūtų UŽ kų peikti tų popelių, i 
Varaus tik tieki ksd šv. Ante-i 

rus lajhj iM-mkUi.' |nd>aigu- 
je lapkričio 235 metų ir topo 
už tikėjimų nukankintas 3 
sausio 23(» m. Kaij» jis galėjo 
įkurti knygynėlį į du metu po 
savu mirties, to p. Seiniškis 
nepaaiškina. Ta* pat* p. Sei
niškis nesiteikė mums praneš
ti, kur buvo dingę* tas K'm n 
luižnyčios knygynas, kurio 
katalogo dalį, rašytų visu 
šimtu metų pinu jiopežinu* 
Antero, atrado mokslininkas 
Muratori. Paprastai knygynai 
būva senesni už savo katalo
gus. todėl ir Rymo bažnyčios 
knygynus skaitoma- senesnin 
už Muratorio vadinį. Tojo is
torijoje. kurios p. Seiniškis 
neskaitė, būtent “Liber Pon- 
tificalis”, iš kurio visi isto
rikai ima žinias apie popežių 
Anterų, yra parašyta, kad jis 

jsakė užrašinėti kiekvienų at
sitikimų, kada krikščionį Kv- 
mo valdžia žwH už tikėjimų ir 
tuo* užrašus dėti į bažnyčios 
knygynų. Tai-gi mums, pras
tiems žmonrins, dalmr rodosi, 
knd Rymo Ba&yČios knygy

nas buvo įkurtas ankščiau ne
gu šv. Anterus užstojo po- 
jiežiauti, ir kud minėtasis iš
liežius liepė į tų knygy nų '’čli 
kankinių aktus. Dabar klau
simas, kas geriau mokn isto
rijų, ur mes, klerikalai, ar 

progresyvių moterų raštinin- 

kasl “Moterų Dina” jo 

straipsnio hutų ni^priėmiiti.

Koks tai Jeronimas.

Toliau p. Seiniškis rašo: 
"Apie tokį jiut knygynėlį 394 
iil kalbu koks tai šventas Je
ronimas.” Iš tokio sakinio 
"Moterų Balso” skaitytojos 
supranta, kud Šv, Jeronimas 
buvęs taip sau žmogelis, o P- 
Seiniškis už Uit di<iis raštinin
kas. Tuumtuq>u. tas p. Seiniš
kiu matomai, nėra mokinęsis 
uei skaitęs Ketvirtojo šimtme
čio istorijos. Keturioliktame 
aiažyje buvo koks lai Dante 
Alighieri, ĮM-nkioliktaJin- koks 
tui Erazmu* šešioliktame ir 
septynioliktame gyveno koki 
tai Cervautvs ir 8hakvs|x»are, 
aštuonioliktame. kok» tui Goc- 
the. devynioliktame koku tai 
Mirkė vvči us. o ketvirtame 
kokis tai šv. Jeruuinuis. Jis 
buvo aiigštesni* u/, minėtuo
sius t įlomi, kiid nebuvo poe
tas, tik niok*iininka*, kurio 
veikalai yra ;ilūžini ir žinomi 
visiems mteh gantams, tik ne 
“Moterų Balso” bendradar
biams.

j yšėjų, bei. kokiu bud u |mhi- 
darč, kad tame knygvrc pa- 
tijuta surinktos viso# knygos 
i*(\jm-'ios pirm tūkstančio nn* 
tų, tai jau tik “progresyvūs 
moterys težino.” Pi».*aulij<* nė
ra tokio knygyno, kur butų su
rinkto* rišu* knygos, išėjusios 
pirm tūkstančio metų. K dm 
čia nieku* pliaukšti?! P nu 
Seiniškiu gnli tikėti vien tam
suoliai n<igii\iėju*irji nieko 
aide tai, kad didelė daugybė 
knygų yra žuvę taip, knd jų 

nėra nei kokiame knygyne.

Nejaugi Evangelijos uždraus
ta?

Kadangi “Moterų BhI*o“
. kimlijuc, kaip jxjpu|u, ulkv- 
1 lia visokiu* nieku*, dėlto p. 
Seiniškis rašo: “Taip ve vie- 

1 name vyskupų suvažiavime 
į 567 m. Toursc ir 624 m. To- 
ledoje, įsukė kunigams, knd 
jie pasakytų savu avelėm, kad 
neskaitytų jokių knygų, iš
skiriant "Dovydo psalme*”, 
už neklausymų šio prisakynin 
buvo grasinama, jog dievas 
ndn'ia kuro*.” Nors iš nugš- 
ėiau minėtų ]>avyz«ližių 
negulėjome įtikėti į didelį p. 
Seiniškio mokslų, liet jo tam
sumas vis-gi negali būti taip 
tiršta*, kati tikėtų, jog Taura’o 
ar Toletlu vyskupai draudė 
žmonėm* skaityti Evangelija#, 
arba nors ištrauka* iš jų arba 
ftv. Tėvų veikalu.*, arlia pačių 
vyskupų išleistuosius nutari

mus.
Prikišdamas tokia nesųmo- 

uę vyskiųiams p. Seiniškis ži
nojosi niekus rašų*, liet jis 
šaipėsi rašydamas. Jam rodė
si, kad moterims, ypač progre- 
syvėms, galima įkalbėti kų 
tik nuri. » l

Patartume toms progrcsy- 
vėms moterims, kad jo* pri
mintų p. Seiniškiui, jog yra 
veikalus "Conciliurum Collec- 
tio” Haniouin'o išleistas, ir 
ir jog tame veikale tilpo visų 
Tarybų, urbu. vyskupų suva
žiavimų ūktai ir įsakymui: Te
gu p. SendUdc praneša kokia
me tome ir aut kdinto pusla
pio ji# randa minėt y j j nuta
rimų ir du-gi liuiiginimų mir- 
čia kovoti už Evangelijų skai
tymų f P-mui Seiniškiui rodė- 
si, kmi jo Aailytojos nežinos 
skirtumo tam Evangelijų ir 
Dovydo psalmių, o čia pasiro
dys. kn<l jos žino net llardo- 
uin’o ir jo bendradarbių 
"Cuncilliorum Collertio”. Ta
da ne Seiniškis jmsijuuks iš 
moterų, bet motery* iš Sei
niškio.

Kokias Knygau Bažnyčia
TlmnHeia

t

nugščiansiiii Bažnyčios val
džiai x popeliui. Suvienytose 
Valstijose ktekvimn* tebūna* 

turi galę uždrausti blogų kny
gų. Nekalbant apie teismus 
k irk v urnas krūvon viršininkas 
guli sustubdinti laikraščio 
siuntinėjimų, jei jame pastebi- 
kų norų kenksmingų šalie* į- 
Atatmus. “Moterų Baisa. “ 
stebisi iš Bažnyčios, kad ji 
pritari* auinunyniui draudžian
čiam skaityti popeŽiaus pas- 
uicrktas knygas.

Vienos blogos knygos plati
na klaidus. To* rųšir* yra vi- 
šoki sapnininkai, planetos ir 
kiti burtų upausdir.lai, bei 
melagingai Dievo aj*rciškunų 
iškreipiantieji raštai. Antros 
rųšies blogos knygų- sukelia 

mokina blogų darbų. Tos rų- 
šios knygos vadinasi jx>rno- 
grafija, jei jos pluiksto lytiš
kus dalykus.

Tiktai tos motery’* gali kai
tinti Bažnyčių už pornografi
jos draudimu, kurios poeto* 
tų jmrunfrafijų mėgsta skai
tyti arba le’-.Li skaityti sa
vo dukterim-. Jeigu kas, ži
nodamas kaip jaipežiai ir dva
siškų* kovoja su pornografi
ja, perskaitys "Moterų Balse” 

jjupcikiinų dvnsiškijos už lu
tai ir nepastebės, kad jx) 
straipsniu yra pasirašęs vy
ras, tas apie visų “Moterų 
Balso” štabų mintys neper
geriausiai.

Meškos pasitarnauta.

P-nas Seiniškis prikrėtę į 
“Moterų Balsų” daug tokių is 
toriškų nesąmonių, kad inte
ligentas žmogus skaitydamas 
turi juoktis. Tas pate bendra
darbi* padarė, ka<| išrodo bok 
lieluvės "progrvsyvČN” mo
tery# yra ibpginėjos tokių da
lykų, kukių neginu gerbianti 
save moteriškė.

Kokis yra tas “Moterų Pro
gresyvia Susivienijimas,” to
ki* tegu sau lieka. Bet vis-gi 
jis yra lietuvių susivienijimas. 
Jo Seimas turėtų atkreipti re
daktorių domų, kad jo# apsi 
žiūrėtų kų deda į organų, ir 
kų guli teisingai mintyti su
doros intdigentas žmogus, 
skaitydamas tų organų apie jo 
leidėjas.

vo posėdžiu#.

SVAIGALŲ UŽDRAUDIMO 
NAUDA.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Deriguing Mokykla.
N ubu* lairtn* Ir mokymo bodu Jųa 
intapu laiku UUnokaita viro ama

tą
Mm turim* didltauriu* Ir <arlau> 

rtua kirpimo, d««i*nlftg Ir Mūvima 
skyrių*. kur kiekviena* gauna foru* 
praktiko. baMtnoMndauiaa

V urnom Mūvimo akyriuoaa motino* 
varomo, eicktroa Ji«c*.

Kviečiame kiekviena *trtt1 Ml* ka- 
kiuo laiku, diena ir ar vakaraK Po
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S. D. LACHAWICZ
Laikraštis, vadinamas “The 

Hartford Baily flourant” va
sario 19 d., 1920 m., parodo 
proldbicijo* naudų, kad mužyn 
eina skaičius jirasikaltėlių ka
lėjimuose.

Amerikos Suvienytose Val
stybėm* j«n nuo Naujų Metų, 
prasidėjus uždraudimui jiarda- 
VWI»<H Wuiitnltlo VYMui »»rwlz\........ - • —O—----- * ! 
imsckmės. fctai kų sako viršmi- 
nėlits laikraštis:

“Sumažėję# skaičius jmpuo
lusių kalėjimnn kriminalų ir 
kitų prasiknltčlių jiarodo pro- 
hibicijos jiasekinę. Pirm kelių 
savaičių nclaisvių skaičius pra
dėjo eiti mažyn, tnip knd iŠ 
buvusių kalėjime šešiasdešimts j 
ĮM*nkių prasikaltėlių, liko jau 
tik keturinsdešiints penki, ku
rių tarpe bnta dviejų moterų. 
Kult-jm.- kejtraktcrmi nuteku 
daug darbininkų, kurie atlikda
vo šioa įstaigos darbus. Jau 
svarstoma nr nereikės 
mažesniuose mą^tuoM.- užtlary- 

ti keturis Connccticuto valsti
jos kalrĮiiiūiK. nes tier brangiai 
atsieina juon ukluikyri, u palik- 
G tik du didesniu, į kuriuos 
Įierkelti i>fMr-ikaltėuti-. K . tini
mą jiolikti tiktai N u v J lavone 
įr IJarif'»rde”..,

Novicn toji* vieuoje vn!*fi jo
je yra toki* prohibii’ijn# jm- 

atskirti bloga-in# adąnfcb bet, kiek (<kn ir

Ll-tttry, Oralorlua |wt*ni»u)« IaJM- 
i«>M* k, pictauM*. Uokai* maiAU- ai- MtaUkli a inun oarUu tuali, ul(aa»<ttatl 
2314 W. 23 PI. Ohicago, DL

TH. OmmI 3133.
z*

Dar p. Seiniški* rašo: “Jvj*- 
kuaiaiHe visuotinatne susirin
kime 1179 ir 1215 metais Lo- 
tenino bažnyčioje mie-te Ro- 
muje parodė, kad visa kuni
gija nutari1 kaip vienas, kad 
Imtų btindžinmi \'*i tie žmo- 
nės, kurie drįstų skaityti ta# 
knyga*, kurios yru uždraustos 
pupežiaus. ”

Nusibodo tniryti p. Seiniikio 
istoriškusiu- klaida*. Ji# no- 
ufskiria Aatrėa Laterano Ta
rybos nuo Trečios, ji# tų patį 
niiosfn tumi* pačiame m rai j k 
nijv ant to paties puslapio vn- 
diim dvejaip. jis ljahrano 
vantų jierkreipio. te1! te*iKinni. 
Svarbu# yra klnu*imns apie 
knygų draudimų.

Latonūtn TaryLr. drundžia 
viso* knygos (skaityti knygas lw-t ne visas, 

o tik ta*, kuria.* pojježiu* jm- 
smerkia. Suprantančiam žum 

gui aišku, kad sunkusi# už- 
dųviųj*

Si. Gallcn'o Vienuolynu*.

Toliau* p. Seiniškis rašo: 
"Taip-gi garsu* senovė* ktjy- 
pynns yra St. Gullen, š»v ica- 
rijuje, kur nuo pat oštuido «ui- 
risus dar pinu tuk-tanno me
tų išėjtMo:
nurinktos ir jų yra, apie 
3(1 tūkstančių.** Tiesa, kud 

St Galim’o knygynas yra -m- 
nr.* ir garsu-, .liesa, kad j*-

•ute t ra daug senobiškų rnn\- knyga* nuo gvrųjų pavestu’iaikaibūti su asmenimis pri

(

riaučiai# blaivytai, -ir kitose 
vslatijus? Amerikoti esu gandai 
Himažėjituo kriminalų.

Todėl negalima tikėtis grei
tu pagerėjimo muaų uuvargiu- ■
toje tėvynėje Imt pilnoMoe 14*i- 
vybte, kanas dar ten visai

•Ji i .^**

rvyt.tr
jHtsk.il
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Lietuvos Laisves Paskola.
ATSIKRElPIilAS Į LIETU- 

VIŲ ORGANIZACIJAS.

Amerika# lietuviai paliegę 
iš po letenos caro ir rusų biu- 
rokratijos atvykę į šių Salį jau- 
sdami, ka<i organizacijoje yra 
galyW ir stipryto, pradėjo 
prieš daugelį metų organizuo
ti įvairiausin# organizacijas. 

. Dabar Amerikoje yra tukstan-

uvuiuluuu', kad Um urgauizaci- 
jo# pirktų tonų. Nejaugi tos 
eiga# spausdinto# organizaci
jų konstitucijos tai tik tušti 
prižadai, tik šabloniški išdilę 
žodžiai! ’

Tiesa, to negalimu prisakyti 
npie visa# organizacijas. Yra 
daug įvairiausių draugysčių ir 
šiaip orgnnizncijų, kurio# pir
ko tonu kiek gulėjo, dirba

^čiai įvairiausių organizacijų 

su įvairiausiai# uždaviniai# ir
kiek gali, tod, ant nelaimės, 
tokių organizacijų mažuma. Di

Uksinis. Yrn organizacijų su 

šventųjų vardai# kaipo drau
gijų patronu, yra su Lietuvos 
didvyrių vardui#, yra dad>i- 

zdinkiAkų, meno, dailės, politi- 

, ko#, inbdarvtos. mokslo, pra-

džiunia gi ko tni laukia, lyg 
ko tai bijosi.

Atėjo valanda, kurioje vi* 
organizacijos privulo iš

pildyti prižadus, kokias yra 
n5<ihrčž«» tnt«tvkb'<»»T nfė-ie

4UUUUi>. apui lo H Mluiuų 
nizacijų. Kiekviena jų turi sa
vo įstatus, arto taip vadina- 
snas -konstitucijas, kuriose už
brėžta tų organizacijų tvar
kymosi taisyklė# ir tikslai.

Prisižiūrėjus ir patyrinėjus 
į 4'ų vjtfų organizacijų ta# kons

titucijas, pastebėtume, knd di
delė, didelė didžiuma tų įvai
riausių organizacijų pamati
niuose tiksluose ym užsibrėžę 
dirbti dėl Lietuvos gerovės, 
kelti lietuvystę, siekti prie 
Lietuvos laisvės idealų. Vienu 
žodžin, rota kuri iš to* daugy
bės organizacijų nėra pasi- 
brėžtisi lą nr -kitų darbą at
likti dd Lietuvos.

Šiandien jau išmušė vn h in
dą, kuomet Lietuva tapo lais
va ir nepriguĮminga. Bet nnt 
tojj’laisvčsų^vistt pusių tyko
ja stiprų# priešai, kurie nori 
vėl pavergti Lietuvą, vėl pa- 
HtlliU Lirhrvc.7 gyvenfojn« po 
kojų. Šiandien Lietuvai reikia 

i gintu?, reikia atsistatyti karo 
išgriautu# namus, reikia susi- 

I tvarięrti, o tam rdkajįngi fi- 
nąnsai, pinigai, kuriuo^ tega- 

I Ii duoti Lietuvai tiktai ame

rikiečiai.

Tad kurgi tie tūkstančiai 
F organizacijų, kurios užsibrė

žė gelliėti IJeturų Kur jos? 
Į Nejaugi tų organizacijų na

riai, kurie prisiekė prieš tas 
konstitucijas pildyti jas, ne- 
jaugi jie šalti, šaltai žiuri į 
Lietuvos reikalus. Nejaugi tų 

Į organizacijų nariai įstodami į 
tas organizacijas šventvagiš- 

I kai prisiekė ? Kurgi tas garsus 
I senas prisižadėjima*. Juk mes

lu įsu.-, kuuiuuL vi.-us oiguiu- 
zacijos turi pateikinti darini 
savo gyvavimų. Atėjo laikas, 
kuriame visos organizacijos 
privalo pasirodyti, kad jos yra 
lietuvių organizacijomis.

Tml atsikreipiame į visa* 
įvairių įvairiausias Amerikos 
lietuvių organizacijas prašy
dami kiek galint dauginusiai 
iš savo iždų įvesdinti pinigų 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nus ir tuomi dikčiai prigelbėti 
Lietuvai.

Atsikreipiame į visus orga
nizacijų-nurims, kurie supran
ta organizacijų svarbų, parem
ti musų didžiausių, galinginu- 
#ią ir svarbiausių organizaci
jų, tai yra į Lietuvos valsty
bės organizacijų.

Atsikreipiame į kiekvienų 
paskirą organizacijų narį, kad 
jis, suprasdamas organizacijos 
svarbų, butų pavydžiu ki
tiems ir remtų Imi kitus kal
bintų remti Lietuvos valsty
bės organizacijų.

Lietuvos Misija atsikreipia 
į visų organizacijų bei kuopų 
valdybas, prašydama prisiųsti 
žinias apie savo organizacijas, 
kiek jos turi narių ir turto, 
kuomet^ susiorganizavo ir už 
kiek pirko Lietuvos Laisvė* 
Pankolos tonų. Tas reikia sta
tistikos delei, knd Lietuva ži
notų apie amerikiečių lietuvių 
padėjimų. Kuriosgi organiza
cijos geriau pasirodys, tos 
gaus dovanas ir jos bu# gar
sinamos laikraščiuose.
Pasirodykite! Pildykite senai 

išbrėžtus prižadus. <
Lietuvos Misija.

Lietuvos Vaikučiams į Pagelbą
Kauno 8. Trejybes Bažnyčios 

“VAIKELIO JEZAU8“
Gailestingųjų asmenų Drau

(2inrik “Dr-go” 77 num.). 

m Draugijos Valdyba.

8. Draugijų veda: a) valdy
to ir b) visuotinieji susirinki
mai.

9. Valdyto stovi dr-jos prie
šakyje. Vyriausia valdyto gy-

' vena Kaune. Ji susideda iš pir
mininko, vietos klebono (ex- 
oflicio) ir jam išrinkto pagel- 
bininko, iš sekretoriaus ir jo 

g pagelbininko; iš^iždininko ir jo 
fiagvllriniiiko ir iš dviejų sąna
rių. ’ ‘ ‘ :

10. Reikalui esant, valdybos 
pirmininkas gali kviesti į val
dybos posėdžius rajonų ir pa- 
vionių konferencijų vice-pirmi
ninkus ir kitų dr-jos įstaigų 
pirmininkus arba vioe-pirmi- 
n inkus.

11. Vyriausios valdybos par
eiga—žiureti, kad visur dr-jos 
veikime butų vienodumas ir 
knd dr-ja augtų sąnariais, veik
lumu, tobulybe ir gailestingu- 
m n 'ĮĮĮĮĮĮyRy:

12. Vyriausia valdyba tvirti
na naujai įkikurtįsius rajonus

ir

likviduoti juoa, užėjus reikalui, 
rūpinasi papildymu arto per- 
mainymu šių įstatų.

13. Vyriausios valdybos, ra
jonų valdybos ir pavienių kou-

-r-r, 14-^1 , - * * *
• }jąi 1AAVULMAU

yra 6v. Trejybės klebonas (ex- 
officio); pirmininko pagelbi- 
ninkų ir kitus vyriausios val
dybos, rajonų valdybos ir kon
ferencijų valdybos sąnarius 

renka visuotinas susirinkimas.

Pastaba: Kiekviena konfe
rencija turi savo valdybų ir vi
suotinus susirinkimus. Kiek
vienas rajonas turi savo val- 
lybų, susidedančių iš konferen
cijų vire-pirmininkų, ir visuo
tinų susirinkimų. Vyriausios 
valdytos vice-pirmininkas ir 
kiti valdybos sąnariai renkami 
slaptu balsavimu vieniems me
tams iŠ rajonų vico-pirmininkų.

14. Vyriausios valdybos pir-
T. ■» J * w -■ - " _  •• •aaasasaMO tuUV

džius ir visuotinus dr-jos susi- 
rinkiinus ir juose pirmininkau
ja; rūpinasi dr-jos įstatų ir vi
suotinų dr-jos susirinkimų nu
sprendimų pildymu; pasirašo 
nnt dr-jos dokumentų, sutarčių 
ir duoda reikalingus įgalioji- 
mus kitiems valdytos sąna-

draugas
Pastaba: Valdytos posėdžiai 

privalo būti daromi nerečians 
vieno sykio į mėnesį, visuoti- 
uieji-gi auririnkunui turi būti 
įvykdomi bent t rite knrt į me
tus,—antra Kalėdų, Velykų ir 
Sekminių dienų po mišių.

15. Valdytos sekretorius ve
da raštinę, korespondenciją, n t 
skaitąs, knygas, sustato metinę 
dr-jos veikimo apyskaitų.

16. Valdyto# iždininkas pri
ima ir laiko dr-jos pinigus, ve
da iueigų ir išlaidų knygas ir 
atsako už dr-jos iždų toi turtų.

17. Patikrinti valdytos vei
kimui ir apsaugoti dr-jos tur
tams visuotinas dr-jo# susirin
kimas renka revizijos komisiją 
iš trijų sąnarių ir dviejų kan
didatų.

Pastaba: Valdybos posėdžiai
teisėti, iei iriose dnlvrairis Isnnarvs gali tmrrtdvfi i#»r kori

mu ių uauguma, _j / revizijų# 
komisijų gali būti renkami tik
rieji dr-jos sąnariai.

IV. Visuotinas susirinkimas.

IS. B. visuotinieji dr-jos su
sirinkimai yra šaukiami: n) 
reikalui atsitikus, b) bent tris 
syk į metus minėtomis §14 die
nomis metinei dr-jos apyskai
ta; išklausyti ir jųjų patvirt inti 
ir c) išrišti tokiems klausi
mams, kurių valdyto be tam 
tikrų visuotino susirinkimo 
įgalinvimų išrišti negali, d) rei- 
kalaujant 15 dr-jos sąnarių 
raštu, įteiktu valdybai.

19. Visuotinieji susirinkimai 
daroma tam tikrais pakvieti
mais nrba apgarsinimais vie
tos laikraščiuose ne vėliaus 10 
dienų pirm susirinksiant: jie 
visuomet teisėti be atžvilgio į 
sąnarių skaičių.

20. Klausimai rišami visuo
tinuose susi rinkimuose balsų 
daugumu.

V. Draugijos Rajonai ir jų
Skyriai.

(Konferencijos).

21. Rajonų valdytos. Rajo
nų valdytos gema iš dr-jos #ky 
rių arba konferencijų vice-pir- 
mininkų. Rajonų valdyba rū
pinasi tam tikro rajono dr-jos 
skyriais. Rajonų valdylia pri
dera prie vyriausios dr-jos 
valdytos.

Pastaba: Jei kokioje vietoj* 
»utų įsikurusi viena tik kor..e- 

renrija, tai ji atlieka ir rajono 
valdybos pareigas.

22. Rajonų valdyba susideda 
iš pirmininko—ftv. Trejybės 
Urbono ir renkamų: jo pava
duotojo, sekretoriaus ir jo pa
vaduotojo; iždininką ir jo pa
vaduotojo ir dviejų sąnarių.

23. Rajono valdytai renkama 
toki no pat budu, kaip vyriausia 
dr-jos valdyto (žiur. §13—17).

24. Rajono valdytos teisės ir 
pareigos tokios pat, kaip vy
riausios dr-jos valdybos, tot 
tik rajono srityje. Rajono val
dybų susi rinkiniai daroma ne- 
rėčiaus vieno sykio j mėnocp 

nui arba vyriausio# konfereu- 
cijoa vice-pinnininkui.

25. Skyrių — konferencijų 
valdytos. Pasekmingesniam ir 
patogesniam veikimui visa Hv. 
Trejybės parapija išsiskaido į 
rajonus ir į mažus apskričiu*, 
vadinamus — skyriais arba — 
konferencijomis.

26. Kielo'icname skyriuje— 
konferencijoje dalyvauja ne 
dauginus, kaip 30 asmenų.

27. Dalykus konferencijos 
susirinkimų svarstomus pir
miau* peržiūri ir apsvarsto sa
vo posėdžiuose kouferancijos 
valdyba, enridedanti iš tiekos 
sąnarių, toki no pat budu išrin
ktų, kaip vyriausia dr-jos val
dyba (žiur. §13—17).

2S. Skyriaus konien-nrijos 
pirmininku yra ftv. Trejybės 
klebonas. Konferencijos vice
pirmininkų ir kitus konferenci
jos valdybos sąnarius renka 
vietinis konferencijos sąnarių, 
susirinkimas.

29. Skyrių — konferencijų 
pirmininko pavaduotojai skai
tosi rajono v&Uytoū #

ir savo skyrių—k"ntoroncijų 
atstovais.

Pflstnba: Rajone Valdybei 
pirmininku skaitą-i vietos kle
boną*. šiam nedalyvaujant, jo 
vietą užima vyriausios konfe
rencijos vice-pirmiįlinkas, arto 
kilos jo išrinktasis.

30. Konferencija- pirminin
kas veda susirinkimus žiuri, 
kad dr-jos įstatai, vyriausios 
valdykis, rajono valdi tos ir 
visuotinų konferencijos susi
rinkimų nutarimai Imtų knip 
reikiant pildomi.

31. Kiekviena Konferencija 
daro savo susirinkimus atski
rai—svkj j savaitę tam tikru 
laiku ir tnm tikroj- vietoje ir 
renka aukas, uŽsi įmigus susi
rinkimui dėžute.

32. Kiekvienas konferencijos

lerencijoo #uauiukunu> kandi
datus j dr-jos sąnariu*, kurie 
sekančiame konferencijos susi
rinkime esti priimami, jei kiti 
sųuariai tam neprieštarauja.

33. Pirm įsteigsiant konfe
renciją. naujus sąnarius pri
ima visuotinas konferencijos 
įkūrėjų susirinkimas.

34. Jei kokio sąnario veiki
mas nesutinka «u dr-j<># dva
sia. toks sąnarys guli Imti pra
šalintas iš dr-jos, vyriausios 
dr-jos valdytos ir visuotino są
narių susirinkimo nutarimu.

t
VI. Draugijos turtas. ’

35. Kiekvienas dr-jos sąna
rys moka kasmet dr-jos iždui 2 
auks.-^-l r. ir gauna dr-jos kvi
tų su pirmininko ir iždininko 
parašais ir dr-jos antspaude.

36. Dr-jos turtų sudaro: a) 
sąnarių mokesčiai ir aukos, i>) 
pašalinių asmenų toi įstaigų 
aukos, o) i ne i gos iš dr-jos 
įrengtų vakarų, kapitalo, pa
skaitų. koncertų, Jinteri jų, pa
likimų testamentų, ir kitų tam 
panašių dalykų.

VU. Bendros taisyklės.

37. Kiekvienas dr jos narys 
kalto kasdien: "Saldžiausias 
Jėzau pasigailėk iuhsiį*’ (3 kar
tus).

38. Dr-ja turi teisę pirkti sa
vo reikalams ir parduoti atriti
nta reikalui, nejudinamąjį tur
tų, daryti įvairins sutartis, do
kumentus, duoti įęaliavinius ir 
tt.

39. Dr-ja turi savo antspau
dų su tam tikru parašu.

40. Du kartu j metus laikoma 
šv. Mišios už dr-jos sąnarius 
dienomis vyriausios valdytos 
nustatytomis: vienos už gyvus, 
antros už mirusius dr-jos sąna
rius.

41. Likvidacija. Jei dr-ja 
sustotų veikusi, visa* jos tur
tas pereina į tas įstaigas, kurių 
tikslas arčiausiai stovi šios dr- 
jos tikslo, visuotino dr-jos su
sirinkimui ir nutarimui, spren- , 
džia vyriausia dr-jos valdyba,
o jei ir ši negalėtų nuspręsti, 
tai visas dr-jos turtas pereina 
į vieta* Kataliku Vyskupijos 
fF 1». »• ...1 1Xrainiių. A'i - J<rt» rnaą i tai 
gali turėti savo vardų ir 66. 
Užtarytojus ir Užtarytojas.

Įrengėjau: Prelatas Povilas 
Januševicins ftv. Trejybės Baž
nyčios klebonas;

Prelatas A. Dambrauskas 
(D. Vilniaus g. No. 34);

Ona žiznevsknitė (D. 
niaus g. No. 30);

Izatolė Mažeikaitė (D. 
niaus g. No. 34):

J. Stankus (Valančiaus gat
vė No. 1);

Kun. 2. Karinėtai (Upė# g. 
No. 1).

1919 metų, lapkričio mčn. 3 
dienų šie įstatai įregistruoti

Vii-

Vii-

3

IZABELA ZIGMUNTAITĖ.BRONISLAVA ZIGMUNTAITĖ.

Dvi seseri, panelės: Tzntoln ir Bronislavn Ziginuntaitės, nesenai toigė augštosnę mo
kyklą So. Oninba. Nebr. Iš Lietuvos atvyko būdamos visai mažos. Dabar So. O malins lietu
vių tarpe žymios ir uolios darbininkės tėvynės ir Bažnyčios labui. Gerb. kun. J. Krasnicko se- 
seraitės.

Vietiniai tėvynainiai, prijnuzdami jųjų prakilniems dartoms, toigiant joms mokyklą, 
surengė pagarbos vaknrų, kuriame įteikė joms aukso ir gėlių dovanas. Prie surengimo to va
karo daugiausia paaidariiavo p-nios Ona Žalpienė ir G. Olechnavičienė. Haggs.

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI,

Popežius Aleksandras šeštasis.

Klausimas. “Keleivyje ” 
pradžioje šių metų radau pa
rašyta. kad ]x>pežius Aleksan
dras Šeštasis turėję# su Rasa 
Vanozza penkis vaikus: Fran- 
cesco, Ceaare, Lucrezzia, Gaf- 
faredo ir penktų, kurio var
das yrn 
te duoti 
KU-”

nežinomas. Malonėki- 
n t sakymą |H»r “Drau-

Pranas Vaivada.

Alenksandro VI gerumai.

Atsakymas. Rodrigo Bur
giu gimė 1 sausio, 1431 metų. 
Popežium jis tapo ir Aleksan
dro VI vardų priėmė 11 rug
pjūčio, 1492 metų eidamas 62 
nartus. 2monė# gyvenusieji tais 
laikais, kaip prancūzas Yriar- 
te, gėrėjosi, knd Aleksandras 
Šeštasis turėjęs pilną mieštos 
rimtybės išvaizdų. Rymiečiai 
džiaugėsi jo išrinkimu, nes jie 
žinojo, kad Rodrigo Burgiu 
per 35 metu# buvo tvarkiai, 
sumaningai, veikliai, išmin
tingai ir naudingai vedęs Ry
mo Kanėeloriją. Jis turėjo vi
sa# nugštarn valdininkui rei
kalinga# vpntyhp#. Net didyn# 
jo priešas Guicciardini rašo, 
kmi Borgia turėjęs nepapras
tą išmintį su atsargumu, su
brendusiai viską apmintinda- 
vę# ir stebėtinu budu mokė
davę# įtikinti žmones, pačius 
sunkinusius dalyku# sugebė

davę# kuogražiausiai ir kuo- 
gerinusiai išvesti.

Tie Aleksandro Šeštojo ga
bumai pasirodė jam tapus po- 
jtežium. < 
ir apielinkėje įsivyravusias i 
žmogžudystes. Tiesa, tnm tik
slui jis pavartojo aštrių baus
mių. Jis užtarė žydus, knd jų 
nevalia butų persekioti. Jis pa
puošė Rymų gražiais triobė- 
siais, ištobulino muzikos ir 
tnpinimo menų jame. Stebėti
nu sumaningurnu jis užbaigė 
pavojingų nesusipratimų tarp 
dviejų tuomet galingiausių 
pasaulio viešpatijų Ispanijos 
ir Portugalijos jiervezdamas 
demarkacijos linijų tarp jie
dviem 
žemių 
baisių

sų daigtų: pardavė Išganyto
ją. ftv. Petras buvo popežius 
ir apaštalas, tečiaus užsigynė 
savo Mokintojo. Niekas liesie

ji* panaikino Rymefpia nuo žmonių tuos du liud- 

: nu atsitikimu. Neteiniiuuuc- 
nei Aleksandro šeštojo už jo 
apsėjimų. Nuodėmė laužanti 
fteštąjį Dievo įsakymų yra di
delė kaltė kiekvienam žmo
gui. Ji tuo labiau# didėja, 
kuo aukštesnę vietą katalikų 
dvasiškijoje užima žmogus ne
valdanti# snvo gyvuoliškų jau
smų. Įžeidimas ftventam a- 
paštnlui butų, jei Aleksandrų 
VI pastatytume lygiomis su 
ftv. Petru. Aleksandras buvo 
nevertas Petro įpėdinis. Bor- 
gin gnl buvo kiek geresnis už 
Judošių. tot nedaug.

Mėšlo mėgėjai.
Yni didelis skirtumas tarp 

mus ir taip “Keleivio*’ toi 
“Naujienų”. Mes iš popežių 
istorijos neišhraukinme kas 
buvo bloga. Bostono ir Clii- 
cagos socijalistų laikraščiai 
nieknda neminėjo to. kas joje 
yra gera. Praeities nuotikiai 
jiems ir mums yra proto mai
stas. Tik 
mėšlų, o 
nenorime 
tume, jei 
ir beragės negnlimn penėti tuo 

pačiu pašaru. Vyturys mėšlo 
nelesa. Nei mes nemėgstame 
knebinėti, kur kokis praeiti- 
je pasižymėję# žmogus nuaidė
jo lytie* nevaldymu. Mes tu
rėjome visų pluoštą laiškų a- 
pie lietuvio socijalisto naujas 
imi leist u vys tęs sujungtas su 
žiuogžudystė# tondyinu, tot 
nespausdinome. Purvino skait- 
tvrno reikia ieškoti socijalis
tų laikraščiuos ir jų skel- 

;biamose knygose.

Kaltės ištempimas.
Socijalistni ir kiti laisvama

niai rūpestingai surenka visus 
purvu# iš katalikų dvnsiški- 
jo« užtvarvių nevien dėlto, kad 
tnn« rrtirvuc mėmiln lw»t dnr 
ir drlto, knd tarčių iš ko su
daryti klaidinantį protavimų. 
I^aisvainaiuai sako: “Katalikų 
dvasiški ja vienaip šneka, ki
taip daro: neklausykite jos.” 

(Daugiau Bus.).

turinčių priklausyti 
ir tuomi pašalindamas 
karę.

Nuodėmės.

tas žmogus turėjo irBet
didelių nuodėmių. J kunigus 
jis buvo įsišventinęs ne dėl 
Dievo, nei dėl Kristaus, dėl
to kunigystė# prižadų jis ne
pildė. Apie 1470 jis ėmė tan
kiai lankytis pas moteriškę Va 
nozza Catanei. Ji pagimdė 
keturis vaikus: Jonų, Cezarį, 
Lukrecijų ir Godfridų. Borgia 
tada nebuvo popežium, tik au- 
gštu valdininku Ryme. Bor- 
gins prieini rašė, bet savo už
rašų neskelbė apie jo snnti- 
kiuH su Vanozza. Diduma šne
kėjo vienaip ir kitaip. Kardi
nolai, matomai, netikėjo pas
kaloms, nes Burgių išrinko po
pežium 1492 metais.

Tikėjusieji j jo knltę tada jmi- 
žymejo savo užrašuose, kad 
Borgia papirkęs kelis kardi
nolus. Vėlesnieji mokslininkai 
ištyrė ir parodė, kad pasaka 
apie papirkimą yrn pramane-

jie mėgsta žmonių 
mes prie to ėdesio 
priprasti ir ncgalč- 
norėtume. Vyturio

rinkliavų: totnrčioms ir naš- 
loičinms,—surinkome šiek tiek 
skatikų. Prieš Kalėdas aprūpi- Į 
nome 500 asmenų. Davėme' 
jiem# šventėms: po 4 svaru# (ta. Borgia tapo išrinktas del- 
dnonos; po 1 silkę ir po ln-1 to. kad kardinolas Ascanio 
Ainių. Bet tai lašas mariose!— Sforza davė balsų už jį, ir kad 
Norėtume įkurti dirbtuve#, „r# Į Sfor2os pavyzdžiu ėjo keli

Vidaus Reikalų Ministerijos daug be darbo skursta, bet ne-; kardinolai. 
Piliečių Apsaugos Departa- ifankuj ,r p------------- • '
mente. Draugijų rejestre No. palėtumėte jiagaminti mums:

50.
R. Dalskis, 

Departamento Direktorius.
St. Grobis, 

Departamento Sekretorius.

Kun. Prelato prierašas:
Siunčiu įstatus, pradėjome 

iralig jųjų veikti 14. XII.' 1919 
padariau štoę dr-jos vardu

Buvo mokslininkų sakiusiu, 
knd tr nn<ilraWimn> V»«----»»»• •••• 
nigišką skaistybę taip-gi ne
teisingai yra primetami Rod
rigui Borgia. Bet naujausieji

Miuipiuiui siutų,—unuyazinms 
oblių.—stalioriams grąžtų, kir
vių, oblių, etr.—būtumėme mil
tinai Jums dėkingi. Buvau 
prieš karų įtaisęs amatų mo- tyrinėjimai ]iarodė, kad Bor- 
kyklėlę, tot karas suėdė jų!— gia buvo kaltas.
Sal, sapieali!

Nu pagania.
Pr. P. Janušeriėiu5.

Kaune, 20-I-lir>0 m.

Katabkai neslepia- tiesos.

Judo&ius buvo vyskupas ir 
apaštalas; tačiau* padarė bai

PIRKITE LIETUVOS VAL* 
8TYBŽS BONŲ.
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Am. Liet. R. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimo Protokolas.

I
DRAUGAS ^y?****0*r**

■ ■—.......
Penkiadieni,. Imlnmi. 2 11*20

(Pabaiga)

Adv. B. Mastau*kas: Ar 
kun. J. Žilius būdoma* Pary
žiuje žinojo nr ne neteisingus 
užmetimu* ant Amerikos kri
kščionių demokratų, buk jie 
esu lenkiškų tendencijų. Jei 
žinojo, tai ar jisai, kaipo krik
ščionių demokratų atstovu* 
Paryžiuje, atitaisė tuos mela
gingus paskalų* ar ne!

Kun. J. žilius: Kalbėkime 
atvirai. Mum* buvo žinoma, 
kad p. Mastauskns rašė pir- 
miiiu* )<o fisemlonimu “Mart- 
kunas” ir išėjus mum* neprie
lankiam laikraščiui *4i«n Lit- 
UUUic lhuepvuuunlc «U bliui- 
psniu p. Mnrtkuno. me* ma
nėme, ka<l tai buvo rašę* p. 
Mastnuskas. Todėl kun. Lau
kaičiui važiuojant į Amerikų 
ir sakiau, kad su p. Mastuus- 
ku turi būti atsargu*. Bet su
grįžęs į Amerikų ir pniinę* 
geriaus dalykus oš pats už p. 
Mastnuskų balsavau į Lietu
vos Bonų Komiteto iždininkus. 
Kun. Jakaiti*: J u* sakėte, 

kad jum* buvo žinomo, kad p. 
Mastauskas rašinėjo po jiwu- 
donimu Murtkunas.Mulonėkite 
pasakyti į kokius laikraščius 
bei kada!

Kun. Žilius: Mums Dr. Biel
skis pranešė, kad ji*, p. M., 
taip buvo vadinamas, bet ra
šyti po tuo pseudonimu nera
šė.

Adv. Mastauskas: Jau aš 
pirmiau* pareiškiau ir šian
dien atkartoju, kud aš nei į 
prancūziškus nei į lietuviškus 
laikraščius nerašiau ir tokio ar 
panašaus pseudonimo niekad ; 
nevartojau. Į anglišku* 
rašeius rašiau ir savo 
pavardę padėjau.

Adv. Mastauskas: Ar 
žilius ž'mo, kad Lietuvos Mi
sija per spaudų užgauliojo ka
talikus ir ar prieš tai užpro
testavo!

Kun. Žilius: Skaičiau laik
raščiuose ir e-u kitais misijos 
nariais apie tai kalbėjau, kad 
tai yra negerai.

Adv. Mastauskas: Aš noriu 
aiškaus atsakymo, ur jus už
protestavote ar ne!

Kun. Žilius: Viešai protes
tuoti neprotestavau, tik kal
bėjau Lietuvos Misijos na
riams. Pilnų savo raportų aš 
išduosiu raštu.

Išklausius kun. Žiliaus, su
sirinkimas priėmė sekančių re
zoliucijų:

Amerikos Lietuvių R. K. 
Tarybos atstovai išklausę 
kun. Žiliaus raporto, keliuose 
svarbiuose raikaiuose negavę 
pafenl'.inanrių žinių pereina 
prie apsvarstymo kitų reikalų. 

Kun. M. Pnnkau* rezoliuci
ja: Am. Lietuvių Taryba pri
pažįsta, kad kun. J. žilius ne
tinka toliau atstovauti krikš
čionių demokratų pakraipą l>ri 
imta. 2 balsuojant prie* jų ir 
keliem* susilaikant nuo >»nl- 
savimo.

Lietuvos atstovo atsilankymas 
Lietuvo* atstovę J. l'ileišį 

žtsRankusį j po*čd] 4 vnl. po 
pietų JUn. Liet. R. K. Federa
cijos Tarybos suvažiavimo nt- 
siovai priėmė atsistoję ir •tri
nų plojimais. Suvažiavimo 
pirmininką- kun. J. J. .Jakai
ti* pasveikinu atstovų trumpa 
prakaiiMic, kurioj pabrėžė 
Am. lietuvių katalikų pilnų 
pritarimų Lietuvos laimei ir 
neprigulmylMd ir nurodė, kad 
Amerikos lietuvini kninlikci 
nesigailėjo darbo, pastangų ir 
pmigų Lietuva* m-prigubny-

- Ltmuva* «Uiuvns J. Vilei- Atsižvcigiani

Jaik- 
fikrų

kun.

Šis pasveikinęs F'ederanijus 
Tarybos suvažiavimo ntsluvus, 
pažymėjo, knd Lietuvos tai- 

I ilžiu* manymu, Amerikos lie
tuvių orgnnizucijos dėjo duug 
pastangų už Lietuvos Ini.-vę. 
l’ž jMigvlhų Lietuvai jos pre
zidento vardu turiu jum* nuo
širdų pmlėkos Žodį. Reikia 
žinoti ir supranti kokiose ap- 
linkybėsi* mes gyvenome. Tvė
rimo dnrlins reikėjo varyti 
visiem* bendrai. Pamatiniai 
klausimai: apsigynimas nuo 
vokiečių ir kitų priešų, žemės 
kluusinuL*, steigiamasis sei
mas visų lietuvių pajėgų rel-

■ hrtlnvn Stu hri’ ’' • ’ ' '
kratai* dirbome išvien. Paves
ti Lietuvos tvėrimo darbų ko
kiai utskirni griųiei butų bu- 
vę nenuoseklu. Sudaryti ka
binetų R* krikščionių demo
kratų mes negalime. Krikščio
nys demokratei atsisakė su
daryti kabinetų jmtys vieni. 
Dabartini* kabineto susintas 
yra dnuginu bepartyvis.

Lietuvoje dar neviskas su- 
budavota. Bolševizmo* dnr 
neužmigdytas. Musų partijai 
ir krikščionims demokratą irt* 
prisėjo bendrai prieš priešu* 
kovoti.

Ir čia įteikia imli žmonių į 
darbų iš visų pakraipų, kad 
nepasakytų kas, jog dnrbų va
ro vieno kokia grupė. Lietu
viška, tikra vaga einant, bos 
naudos visiems. Lietuvo* mi
sijai prikaišiojimų dai*u visi. 
Tautininkai irgi mus bara. 
Bereikalingų. ginčų reikia iš
sisaugoti. Jei kur jMtdarome 
klaidų arba jų dar pasitaikys 
ateityje — dovanokit.

Atkreipkime domę į pačius 
kraštutinius, kurie varo agi
tacijas prieš {Miskolų. Bus 
darbas pas<*kiningas jei mokė
sime kraštutinius suvaldyti. 
Katalikai, tautininkai, krikš
čionys demokratai turi prieš 
juos kovoti.

Kviečiu gerinamus atstovus 
dėti* prie darbo, kaip ligšiol 
buvo daroma. Jei kų kalboje 
pralėkiau, papildyčiau duoda
ma* atsakymu* į klausimu*.

Kun. J. J. Jnkniti* užklausia 
atstovų ur nenori kn* klausi
mo pastatyti. Klausinėtojų 
neatsiradus, atstovams susto
jus p. J. Vileišis apleido po 
sėdžių salę.

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimo pri

imtos rezoliucijos:

Lietuvos paskolos reikale.
Federacijos Taryba savo 

josėdyj. laikytame 1‘itts- 
nirgh, Pa., vasario 10 ir 11 

d., 1920, su noru ir džiaugsmu 
priima Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos užkvietimų 
darbuotis, knd įvyktų Lietu
vos laisvės i»a*kolii Ainųyikoje 
ir žadu tam tikslui pavarto
ti visas savo jėgas. Bet 
ta* dnrba* išeitų tikrai 
-ingas, Tarylms posėdis 

to reikalų, kad tirptų:
a) Viešai ir oficijaliui np- 

gandnla tekstas tos rezobuer- 
j«“. kurių išnešė Lietuvo* Val
stybės Tunlm užgirdomu tų 
paskolų.

b) Viešai ir plačini paskelb
ta kokiais budai* ir iš kokių 
šaltinių Lietuvos valdžių ap
rūpina tos pa-koloa išmokėji
mų.

Kuonuoilagnesni* ir kuosi- 
stematiškesni* bus tų būdų ir 
šaltinių surašą* — tuo [Nisko- 
Ins pasisekimai* bv* lengvi
ni*.

Atstovybės Washingtono klau
simu.

į Lietuvos’

kad 
vai- 
nui-

prezidento raštų iš spalių m..
1919 m., kuriuomi ingai i o jo J. 
Vileišį būti oficijaliu atstovu 
Lietuvos Valstybė* Ameriko
je ir atsižiūrėdami į J. Vilei
šio pranešimų iš sausio 15 d.,
1920 m., jogei jisai nuo vasa
rio 15 d., 1920 m. pradės Wa- 
*hingtonr, D. C. pihivti tojo 
atetovo priederme*, nu** Šiuo- 
mi:

a) panaikinain savo n (stovy 
t»ę Wnshingtovc, 1). C. ir

b) , uždarome Informacijos 
Biurų.

c) . Lietuvių Tarybos nnpirk 
tus daiktu*, esančius Ameri
kos Lietuvių Tarylni* buto 
Wnsliingtonc, I). C., Išskiriant 
rašomųjų mašinų, “šteel fi- 
ling cahinct”, “niemeogra- 
fn”, “linetimv” ir visų niky 
vų pavisti Lietuvos raidžiai 
ta išlyga, kad kuomet tie dul
ktai tnp* noręiknlingi Lietu
vo* valdžiai, tai tuomet ji 
juo* inteiks ne kam kitam, 
tiktai Anieriko* Lietuvių Ka
talikų Federacijai.

d) , knd išskirtieji daiktui 
privalo būti nusiųsti į Federa
cijos Sekretorijatų.

e) , jierduodamųjų IJetuvo* 
valdžiai daiktų surašo* su jj 
upkainiiujiiuu turi Imti laiko
ma* Federacijos Sekretorijnte. 

Tautinė Taryba ir publikaci
jos reikalai.

Jogei Amerikos lietuvių ka
talikai, prašant p. Valdemarui, 
pašventė Lietuvos reikalų pu
blikacijai apie $4(1,000.00 ir 
jogei Tautinė Taryba buvo 
pasižadėjusi duoti tų lėšų pu
sę, kurio* dn ligšiol neatly
gino, todėl mes rekomenduo
jame, kad p. Vileišis kreiptų
si į Tautinę Tarybų, idant iš 
jos pažadėtų piiblikncijni pi
nigų ir kurių du niurnu neaf- 
lygino, duotų p. Vileišio pami
nėtos brošiūros” Hearings l»e- 
fore the Committe an \Vays & 
Means II. R. Jan 1919 Purt 
4,” užvadintos ‘‘Relicf of Eu- 
ropean Popnlutions” by Mr. 
Clinndler, piginimui reika
lingų lėšų.

Kun. Bartuskos raporto rei
kale.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Taryba išklausiu
si kUn. Burtnško* laiškų, ajp 
gailestauja, kad kun. Bartiu- 
kn neatvežė pat* raporto į tų 
Tarybų ir todėl negulėjo duo
ti paaiškinimų gyvu žodžiu,ku
rių reikalų smarkiai jaučia 
Amerikos lietuvių krikščionių 
demokratų visuomenė. Togi 
dėl kun. Bartuškos raporto 
apsvarstymas atidėtas kitam 
Federacijos Tnrylm* suvažia
vimui, j kurį šiuomi kviečia
mo ir kun. Bartuškų.

Juliaus Kaupo raporto reikale.

a) . 1* $7,000, kuriuos gavo 
Julius Kaupas išvažiuodaiaas 
iš Amerikos $3.900 turi būt in- 
teikti Centralininm Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Komi
tetui Kaune.

b) . Užklausti kode! ligšiol 
Jul. Kaupa* neatsiuntė jokio 
raporto iš savo misijos. Lau
kiame, kad tokia rajiorta* k lio
vei kiaušiu taptų ateiųatn*.

Kopija* šio nutarimo nu
siųsti Jul. Kaupui ir krikščio
nių demokratų centrui Kaune. 

Federacijos Sekretosijato bu- 
dže-us.

Federacijos Sekretorijata* 
kas metai prieš Nauju? Mo- 

•***•■*» IE.**<^** t EI»4*

kų budšetę ateinantiems me
tams, kurio |mikaktų tų metų 
lėšom* padengti. Bndžcta* tu
ri būt užtvirtintas Federaci
joj* Tarybos.

Federacijos skyriai. 
Atskiri žmonės, nrpriklau-

deracijos kuopę; iŠ draugijų 
ir centr. organizacijų kuopų 
susidaro Federacijos skyrius; 
Apidinkė* skyriai sudaru Fc- 
deracijoa apskritį; apskričiai 
jungiasi į Federacijos Centrų. 
Konstitucija lieka Katalikų 
Vienybės, o vardas pamainy 
ta, kaip viršui pažymėta.

Pertrauka 10 minutę.

Vyriausias Katalikų Komite
tas.

Sesija 3 čia.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardo* jMSiliekn toliau tas 
pilta, Federacijo* ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyba vie

na.
J Am. Liet R. K. Federaci

jos Tnrybo* vnldybę slaptu 
t?flnl-Vn. 1

Kun. P. Bučys, pirm., 
Kun. J. J. .Jakaitis vice- 

pirm.
K. Oesnulis, vice-pirm.
J. E. Karosas, sekret.,
K. Krušinskns, ižd i n.. 
Kun. M. Pankus iždo glob.
L. šimutis, iždo glob.

Pa t n iv jai* be sprendžiamojo 
taiso Adv. B. Mastauskas, 
Adv. M. M. Hlikas ir finansis- 
tas J. ti. Milius.

Adv. M. M. dlikos paskirtas 
dirbti prie Lietuvos finansi
nė* misijos.

Kadangi svarstant apie sek- 
retorijato rietu nebnvo rezo
liucijų komisijos posėdyje, to
dėl tos komisijos kai-kurie 
nariai daro įnešimų atšaukti 
nutarimų, kuriuomi New Yor
ko apielinkė buvo nuskirta 
rastinės vietai, gi Federacijos 
raštinę įsteigti Chicago.

Balsuojant, didele didžiuma 
New Y’orkas ar Brooklyu pat
virtintu* Iftipo raštinės risis.

Kun. Bučys; Pirmininkas 
negali būti tikru pirmininku, 
jeigu ji* gyvį* Chicago, gi ra
štininkas New Yorke, todelei 
mų priseina nuo pirmininko 
vietos pnsitraukti.

• • m »
Kun. Kemėšis: Begalo »'ar- 

bu. kad raštinė butų New 
Yorke arba Brooklyne ir pasi
lik5”, knd prof. Bučys, ntsivcl- 
giant j moinėnto svarbų, neat
sisakys nuo pirmininkystės.

ftimutis: New Yorkas nuo 
senai yra vieta, iš kurio* Ame 
riko* lietuvių visuomenės gy
venimas yra diriguojamas. A- 
merikos lietuviams katali
kam* laimi svarbu, kad vy
riausio katalikų komiteto cen
trą*, raštinė butų New Yprko 
apielinkėje ir knd prof. Bučys 
aprigp'entų New Yorko apie 
linkėjo, idant kaipo pirminin
kas galėtų aktyviai musų vi- 
suomenišknine gyvenime daly
vauti ir vadovaujamų rolę už

imti.
Kun. Krušas: prof. Bučva y- 

rn Chicagos smegenys ir męs 
Chicagieėini' prof. Bučio nei 
už $10,000 neišlei*im.

Kun. Bučy*: Pirmininku ne
galėčiau Imti gyvrmlamas Chi
cagoje, bet nrt i raštinės galė
čiau tik tuomet gyventi, jeigu 
apsibusite mų mokėti.

Kun. Jakaitis: Jei tik prof. 
Bučys sutinka apsigyventi 
prie raštinės, tai Amerikos 
katalikų visuomenė ne tik mie
lai mokės algų, bet esu tik
ra*, kad ir paskirom* musų 
organizacijom^ ir Aineriko* 
lietnvinm* Yftfhfiknrn* Ir tė
vynei, iš to butų gausi nauda 

česnuli*: Remiu įnešimų, i- 
dant pirmininkas prof. Bučys 
apsigyventų prie raštinė* ir 
jam hutų apmokama; esu tik
ra*. kad katalikų visuomene 
tam pritari ir aš pat* pasiža
du pervažiuoti kolonijus su 
praknlbomto ir parinkti per T. 
F. aukų šiam dalykui.

Susi rin kūnas pritarto trink*

Dar nutaria, kad prieš Ta
rybos suvažiavimų Fed. Sok- 
retorijala* išsiuntinėtų sky- 
i miiii. puragimmu*, kad sky
riai rezoliunijas prisiųstų Fo- 
der. Sekr. raštinėn, bent dvi 
savaitj prie* suvažiavimų.

Pinigus, apie kuriuo* kun. 
J. Lobulis klausia laišku, nu
tarta lygiotnis dalimis pas
kirti Šveicarų ir Lietuvos 
moksleiviams. Tų darbų atliks 
kun. J. Lobulis.

Lietuvių Tautos šventė nu
tarta laikyti kovo 4. Sv. Ka
limi oro dienų; vasario 16 die
nų taip apvaikščioti, kati su
kčių* lietuvių iijmj ir surinkus 
kuodaugiausia Lietuvai pas- 
koltui, parduodant lionus.

Federacijos Tarybos suva
žiavimų '9 vai. vakare vakario 

! u. uždare kuli. J. J. •Jonai
tis. Maldų atkalbėjo kun. V. 

Dargi s.
Kun. J. J. Jakaitis, 

suvaž. pirm.
P. Budys, 

suv. vicc pirm.
Karosas,
F. Kemėšis.

suv. sekretoriai.

Kinti prie draugijų šūdam FeJįjuingsU .tp&dtommtaL

> % s SS

me saro kontrolėje apie 104 
lietuvių kolonijų, kuriose yra 
viltim kad jie Lietuvos pavar
gėlių nauuai pHsmarbuos. Yra 
taip-gi 200 kolonijų, kario*, 
mes manome, kad prisk’ė* prie 
bendro ir retludiilgiausio vi
siems šioje šalyje darlm, gel- 
liejimo iš vargo savųjų, Lietu 
voje vargų kentančių ir pri
glaudimo našlaičių, žūstančių 
nuo vargu ir l«do.

Musų siųsti drabužiai 
jau Kaune.

Pereitų savaitę gauta iš Knu 
no telegrama, kurioje sukoma, 
kad surinkti musų drabužiai ir 
siųsti Lietuvos Raudonųjain 
Kryžiui, jau |msiekė Kaunu. 
Tikimasi, kad netrukus bu* jie 
Lietuvos pa sargeliams dalina- i 

iiu. ..luui muuuiuuo UUVu .
visaip manyta. Bnvo net abejo
ta ar jie pasieks Liotuvų ar gal 
kur dings. Dauguma* net laiš
ku* yra gavę, kad buk vietoje 
siuntiniu drabužių skryniose, 
atradę vien akmeni*, h»»t 5i 
linksma žinia lai būna mum* 
paskatinimu prie dar didesnio 
veikimo gelbėjime musų brolių ' 
Lietuvoje.

L. R. K. R. atstovo laiškas.

Gerbiamas Daktaras A. Rut
kauskas, Lietuvos Raudonojo 1 
Kryžiau* Rėmėjų atstovas jau 
Kaune ir jisai savo praneši- 
manse apie LieUivn* ŽUH»nių 
padėtį tarp kitko štai kų rašo: 

•’ Už dienos, kitos .gausite nuo 
manęs <langiau laiškų kaip yra 
reikalinga Lietuvai ir jos su
vergusiems gyventojams jm- 
šelpa. Reikia Imtinai kogrei- 
čiausia milijonų auksinų aukų, 
nes Im- pagelbės ir pinigų žųsta 
musų graži jaunoji tauta. Ry
goje ir kitur Latvijoje lietuvių 
prieglnudos, kurios globojo ir 
tebegfoboja lietuvių vaikus, 
latvių valdžios persekiojamos, 
verčiamos išsikraustyti, arba 
prievarta turi auklėti ir versti 
į latvius. Nėra nei lėšų tų naš
laičių pargalienimui, nei par
gabenus jiems prieglaudos. 
Viskas yra palikta latvių va
liai. Pačioje Lietuvoje didelė 
stoka drabužių, stoka malkų ir 
šilumos ir stoka valgio.

“Žmonės luluii serga ir mir
šta dčmėtųja šiltine po visų 
Lietuvę. Be pagerėjimo gyve- 
nuno sųlygų. be ištekliaus nu
sipirkimui muilo ir apsivalymo 
nuo ‘kūno paukščių,’ nėra vil
tie* sulaikymo dėmėtosios šil
tinės pln tinimo b i.

Dr. A. K. Rutkauskas.”

Broliai, darban!

Viršminėtl daktaro žodžiai 
yra tai tik dalelė vargų, kokius 
musų brangus broliai ir sesu
tė* kenčia. Tui-gi nepadėkimv 
rankų ir nesakykime, kad gal 
kas kitas mu*ų brolių l>ei se- 
suėių Lietuvoje ašaros ima 
šluostyti. Stokime visi darban, 
darban, ir be sustojimo sk*ng- 
kiuMtt. kiek nors sumažinti' nors 
tų nelaimingų Lietuvos vaike- 
lių-našlai&ų vargu*. Gal tarpe 
jų yra ir mu*ų giminaičių, gal 
jų yra mum* ir labai artimų, 
tai ar-gi mes galime turėti už
kimštas nitais ir negirdėti jų 
aimanavimo, jų prašymo kęs 
neito nors sudžluvurio* duonos 
plutelės, kuri lieka po valgiui 
ant musų sotaus stalb. Jie lau
kia jūsų aukų i M lesę rankutes 
ir mahlauja pasigailėti jų, tai
gi ar mes būtumėm tokie kieta
širdžiai, kad n line* tumėm jų 
iiMŪouvinię. broliai ir sesutes, 
dėkitės visi prie T totuvoa Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų ir sa
vu molinėmis ir aukomis ateng- 
lates koduuguiusuu šelpti L«a- L.ux,fu ni 
tuvo* nurKiueJitiF.

Lietuvos Raudouujo Kry-
__ _______ ____ ___  . Remčiu Dnuidja iaaL. _ . 

iirnrviantf. Šiandie turi-' jau net 10<3fcrriui. Amerikoje

Kun.

. J. E.
Kun.

PASVEIKINIMAI

Am. Liet R. K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimui.

Įvykusiam vasario 10 ir 11 
d., 1920 m., Fort Pitt Hotel’yj, 
Pittsburgh, Pa., atsiuntė pa
sveikinimu* telegramomis ir 
laiškais:

1. Kun. B. Urba ir kun. J. 
Karulius — Wii*hington, 1). C.

2. J. Stulgaitis, vietinės Ka
talikų Vienybės vardu — Wil- 
kes-Barre, Pa.

3. Kun. F. A. Virmnuskis — 
Lnvrence, Mos*.

4. Jonas TrakšvIL, KatolRių 
Draugijų Vienybės vardu — 
Kvnushit. Wi*.

5. A- S. Vaitkų* — L'ayton. 
Oh > nfa i šia *» **»- ■*-

6. J. Brazas, Lietuvos Aud
relė* Dr-jos vaidu* — New- 
nrk, N. J.

7. Kazy* Krinnemis, Lietu
vos Vyčių 29 kp. varau — 
Nevnrk. N. J.

8. Joną* Žvirbli* ir J. Gr
indi*, ftv. Jono Krikštytojo 
Dr-jos vardu — Melrosc Park. 
UI.

9. —. Andriukuitis ir J. Va- 
leutukevičius, L. L. It K. A. 
137 kp. vardu — Rockford, TU.

10. Ant. Karlauskas, Kata
likų Vienybės vardu — Kas 
ton. Pa.

11. J. Brazas — Nevrark, N. 
J.

12. Kun. J. Laukaitis (tele
grama pas Run. Bučį).

13. Knpit. Pcnry (telegrama 
suvėlinta pas kun. Bučį).

L RAUDONOJO KRYŽ.
nAUAin VAunruo ntmcjy bflmrdiOi

Rinkimo aukų “ąvotos” jau 
pasiųstos.

savaitę- Lietuvos 
Kryžiaus Rėmėjų 
Centras pasiuntė 
Amerikoje lietuvių

Pereitų
Raudonojo 
Draugijų* 
kiekvienai 
kolonijai “quutu,” kiek kiek
viena iŠ jų turi nurinkti aukų 
nuo kuro nukentėjusių naudai 
Lietuvoje. Bandėme gauti visų 
lietuvių kolonijų odrv&us ir 
kiekvienai jų, pagal musų su-, 
pratimo, nustatėme "ųuotųJ’ 
Irai dnugnnnii *i sistema pasi
rodys kartais neteisinga, kad 
kuri kolonija gaus mažiau ar 
daugiau surinkti, tai meldžia
mo tuomi neužsigauti, net* nėra 
galima esant vienojo vietoje at
spėti, kiek kuri kolonija turi 
lietuvių gyventojų. Paragini
mus siuntėme daugiausia įdėt. 
Rnud. Kr. Rėmėjų •<*-
retoriniu*, taip-gi S. L. R. K. 
A. sekretoriams ir kitiems žy-

yra apie 220 liet kolonijų, ku
rių Širdys dar yra Jaltos ant 
varau Lietuvoje karo nukentė
jusių ir našlaičių. Įraukiamo ir 
jų su savo auka prisidedantį 
jaukiame ir jau laikas, kad jos 

sukrustų, nes Lietuvos varguo
liai yra ištiesę prie jų savo ran
kas ir laukia, laukia pašei po*. 
Tai-gi kur nėra dar Iaot. Rami. 
Kryk. Rėmėjų skyrių, lai jie 
organizuojasi ir lai pradeda 
taip fantų ir taip prakilnų 
miela&rdystės darhę.

Visais Liet. Rauti. Kr. Rė
mėjų reikalais kreipkitės pas:

J. Tumasonis, aekr^ 
456 Grand St.,

Brooklyn, JL, Y.

finiiMnnitimnvmiMitmmnntmtmm

. Duug UUUbių ipvlputl J 
go” knygynų, norėdami gauti J- 
vairių "GanpadiniŲ-Virėjų0 arba 
niškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokių knygų turime. Ji 
vadinasi:

“VALGIŲ GAMINIMAS” \
Jo* kaina be apdarų .... (1.33 

su apdarais .............. $1.50
Taippat turime kitų labai gra

žu; didžiai naudingų knygų:
••MEILĖS GALYBĖ”

Kaina ku apdarais ................ 7Sc.
Kaina be apdarų.......................4Jc,

UžsakymuM šiųskite šiuo adresu

"Draugas1* Pufai. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago. III.

A. L. H. K. LABDARING08 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA:

Dvosukas vadovai. proL kuu. P. 
Bufyi, 2634 W. Marųuvtle RuuJ, 
Chicago, III.

Pirmininkai A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina st., Chicago, III.
«. Vico-piamimakM F. Vemta, 

4539 So. Mnrshfit-ld avė, Chicago, 
Ui.

Nutarimų raštininką* J. Purto- 
ka*, 4437 So. Furficld avc., Chiea- 
go, 111.

Pinama; raštininkas B. Nenorto
ms, 4412 So. Riehmond st, Chira- 
gn, III.

Iždininkas kun. Ig. Albavičius,
717 W. 18th St, Chicago, IU.

Iždo globėjai:

St Jurcvlčia, 726 W. 18th Sų 
Chicago, IU.

J. įtūpki*, 4430 So. Mspfcvrood 
avc., Chicago, IR.

Direktoriai:

J. Stcpoukaitė, 4545 So. Foir- 
ficld avc., Chicago, 111.

J. Petraiti*, 4358 So. Wuhtcnaw 
avė., Chicagu, IU.

B. Seklockis, 3427 Aubarn avc., 
Chicago, III.

A. Valančios, 1412 So. 4'Jtb Arų 
Cicerą, III.

A. Nausėda, IMI N. Pauliu* St, 
Chicago, IU.

J. Hupfcs, 4430 So. Mapl«wood 
nve., Chicago, III.

Kun. M. L. Krušas, 3230 Aaburn 
ars., Chicago, III. x

F. Vcryga. 4539 Su MaraMiOJ 
ava., Chicago, 11L į

Prof. kun. Pr. BuČya, 2634 W. » 
Marųueltc Itaad. Chicago, IU.

Kun. Ir. Albavičius, 717 W. Ulli 
St, Chicago, 111.

Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 
st., Chicago, IU.

A. Dargia, 7^6 W. ]8lh sL, Chi
cago, III

Agitacijos komisija:

Prof kun. Pr. Bučys. 2634 W. 
Marųueltc Ruad, Chirago, III.

St Jueeričia, 726 W I8tš at, 
Chicago, m.

r A. TtaMh TM W Įfitį ;
rago, IU.

B. Noaortanis, 4412 So. Ibcb 
inond at, Chicago, III.

J. bllujcris, 1447 So. Mnh ava..

PIRKITE LIETUVOS VAL- 
STTBEB BŪRŲ.



S tolnnd. 2 1920

KAST ST. LOUIS, ILL. GRAND RAPIDS, MIOH

Kovu 14, 15 ir 16 dieuoiuin 
ėin buvo 40 valandų atlaidai. 
AtJaidri labai pavyko. Pasi- 
dni Iuivu.h tulikų gurb. klek, kuu. 
8. E. Knlesiiikkiui, vnvaiiavo 
daug svetimų kunigų iA St 
Loui«, Springfieldo ir net iA 
Chicngos. Oras buvo gražus; Lietuvos padėt] ir jo« vargus, 
tat puiki proga buvo žmonėms 
skaitlingai lankyti bažnyčių ir 
ntlikti velykinę iApažintj. Pats 
vibUni# klebonas džiaugiasi,1

/ kad žiuosmet minėti atlaitiai 

visu kuo buvo gražesni negu 
itatio pirmiau. Ir taip Kast SI.’

šeuyito jivlUi|M4 «*Miuio*ui •

I’o jo kalbėjo kiti L. L. S. na
riai, ragindami žmones pirkti 
L. L. Pusk, lamų ir priridvli 
prie U I* Sargų.

Per prakalbas įsirašė L- R 
H. būrin šie a.-menva: kun. Dex 
iria i užsimokėjo 81.00 įstojimu 

šgUMŠO UV4Ul«M4 UIUUU.41 UUUMl.l, U-.1/U JUaUJŲ laJCiUlU. 
ramiai laukia Šventų Velykų. ! liams). Jouz. Vaichunas (įsto

jimu $1.00) ir Stasys Slaviena?. 

. Smulkių aukų surinkta $4.50. 
Visu $9..*>l).

žmonių prakailiuse mažai 
Htvo Nežinia <W ko. Atrodo 
I g mnsų lietuviai nvsidomėja 
Lietuvos padėtim.

Čia yra gana daug jaunų vy 
'rų, bet mų? jaunuoliai, mato
mai, visai atšalę ir negirdi bal 
so nuvargintos motutės, Lietu
vos. Jie labiau mėgsta savo 
liuoslaikį prasėdėti prie kaži- 
rų, o kai kurie prie lnuikos vh 
■ii oaiteiš ‘ * M žMinKhine. *'

Teko patirti, kati Inoj p> 
Velykų, t. y. atvelykio ncdėlioj 
L. Vyčių 40 kp. žada rengti va- 
karų ]jarapijos naudki. Statys 
■eonu j f du, dat uettutly Lu, Voi- 
kalėliu. Apie jmvykimo nė kai 
bos nėra. Jau tiaug kartų minė
ta L. Vyčių kuops patenkino 
publik£ čiuo sykiu ir-gi noul- 

vib.

Kadangi vakaras rengiamas 
parapijos naudai, manau, kad 
vietinės katalikiškos draugijos 
neis vyčiams už akių ir tų va
karų nerengs kitokių pramogų, 
bet skaitlingu atsilankymu pa 
renis. Šeškų nebijom; žinom, 
kad jie neis ir jų neprašom. Vi
si geros valios žmonės trauk 
fcini tų nedėlių pamatyti, kų tie 
ryčiai mums phrodys.

Senas Apuokai.

KekinAdienį, kovo 21 d., L 
in.. Imvo prakalbos surengto* 
L. S. S. IS būrio. Pirmisusia 
kalbėjo vietinis klebonai, gerk 
kun. Debilia. Aiškino dabartinę

Ii L. L . 8 . 18 būrio veikimo.

KARININKAS 
BRONIUS MICKELIUNAS

DETROIT, MICH.

Ir vėl prisieina raAyti Lietu 
voa l^aisvės Paskolos reikalu. 
Kelios savaitė* atgal matėme 
laikraštyje, kad pradžioje to 
darbo pasirodė gražios pasek
mės, nors rašant apie tai tada 
nebuvo dar galutinai ištirta, o 
vien tik buvo džiuginančios ži
nios. Bet tai buvo praeityje, gi 
šiandie ar yra kas džiuginan
čio pranešti f Toli gražu ne I

Suėjus bendran darban su 

musų tautininkais, su tuo, rods. 
visų liko nuleistos rankos; visi 

sustojo, nutilo, nusiramino ir, 

rodos, ramini laukui patys ne

žinodami ko.

Nueini Komiteto stuurmki- 
man ir gauni patirti, kad tonų 
pardavinėtojai viens, kits už 
Kintą, kitų pardavė ir ]>o vis
kam. Kame priežastis, klausia
ma. Paniški, jog vieni mažai 
tam darbui laiko pašviMw’is, o 
kiti visai nebedirba, kaž kur 
dingo, it ore uuuuu. Daugumu 
apsiėmusių pardavinėti tonus 
nr komiteto snririnkinių nelan
ko, kiti net nė sykio nebuvo. 
Na, ir klausk dabar kas čia kal
tas. Alnu rodos, jog knita# mus 
pačių nerangumas, uealjuuti- 
ums, kaip j.ridera, tėvyuės rei
kalų. \’ienų {teiktinų dalykų 
pastebėjau—tai noras Imti pir
mu. Jei vienas už danginu poi- į 
dnvė bonų, tai kitas lig ir nž- 
vydi tam. Matydama!”, kad ano 
jau nrjMVj's ir nopraleuks, tai 
ir paliauja dirlięs.

Broliai, lartuvus piliečiai, 
mratkiine tao.« silpnumus šalin. 
’’ Idcinir, n< H trumpo* jnu lai
kas. Vargo žiedelis.

-----"g-1' -=-------- !----- L

t

DRAUGAS

UETUViy ATYDAI,
Nebūk Proatn Darbininku 

Visa Savo Gyvenimo.
Geriausias'liudns palikti sa

vistovių ir hnti savo bosų tni 
nusipirkti farnui. Mus paleng
viname išlyga- kiekvienam 
I.itftaviui kuris turi lįl'Mt ir 
daugiau apsipirkti 4d akrų 
ž»«mcb Wiseonfdnc1
ajjgyvrtitoj kolonijoj, kur Lie
tuviui, turi Bn. uyčiu, Mokyk
la, tlrmigijas ir savus žmoni .

Prityrę ukinink.-ti kurie 
nnis gyvena ilgus laikus jw- 
dės Jums, nes jie Im.- jūsų kai
mynai.
Nepraleisk Visa Savo Gyveni

mą Surukusiame Fabri 
ke ar šapoj.

4

lietuviu

T
DR.F.O.CARTER

REIKALAUJA

Lietuvaite stenografiste. 
Atsišaukite yp aid ik ai į:

i

REIKALINGA.

vus

i

Univcrsal Šute Bank 
3252 So. Halsted Str.

ui-tk Ai.rxn.%K. * 
luolnin slankantis Vargoninkas <l 
liula griūt imvv MinsU Krtspkitvi

«“k» uaip<« nirtaa
ttov OKrOKATEl’

L t CS» «*• »*H

J U. It«*f h—Kai Rlijee t*natiitfMi l'tffhva rota*. Tarakonus. Vaada-ntus MaVaVtM
J U. hu< fleoi ii iMiathtVnnlrnti’Un > aKtvlolIuakva ir bitus VMMMlukita.V art o Ja ntltv*-vąa» uitafittaar

Vaidiime A varna aausua. u*'bHL Vartujantata j-rfic. tlMMf AlrirkvA*

Kviečin visus priBidyti prie 
L. U S. ir padėt mums veikti 
lav’uvoB labui.

M. Stephen,
L. L Sargų rašt.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

[kuopa Įniki’ pusmetinį susinu- 

i kimn. Susirinkimas buvo ne- • •
skaitlingas, l>et gyvas. Išrinkta 
nauja valdyba, kurion inėjo se
kantieji asmenys: P. Kičaitė— 
piniL, A. Staiišauskas—vice- 
pirnL, P. Dabkus—rašt., vieton 
atsisakiusio iždininko Eitučio, 
išrinktas kun. A. Baltutis. P as 
Eitutis kuopos iždininku išbu
vo tris metus ir savo pareigas 
sužibi ngai pildė. Todėl kuopa 
laimi gailėjosi, katla jis atsi
sek'. Tikimės, kad p Eitutis ir 
uebudamas valdytoje taipgi 
veiks kuopoje.

Turėdami naują valdybų, ti
kimės didesnio veikim.;,,

N atarta paimti daržų pikni
kui. Diena dnr nvnuskirta.

Geistina, knd visas Chicago 
Jleights jaunimas rašytųsi jau
nimo organizacijon, taipgi į 
bažnytinį chorų. Tada taus ir 
žmonės pagerto, o nauda bus 
Bažnyčiai ir tautai.

Kauniškis.

i

Joniikėlio batalijono 2ros 
kuopos Mirė 23 d. lapkričio, 
1919 m. eidamas 21 metus am
žiaus; palaidotas Panevėžio 
kapinėse.

Paėjo iš ftiauliu apskr. Ly 
gumu p&r&p. Dubliakos vien 
sėdžio. Baigęs penktą klasę 
Šiaulių gimnasijos buvo pa 
šauktas į kariuomenę. Lietu
voje paliko gyvus tėvelius, 
brolius (dar vienas kariuome
nėje) ir seseris ir Chicagoje 
brolį Konstantą.

Tegul būna lengva gimto 
ji žaiuele šitokiu karžygiui.

(Žiur. paskutinį mdiašninko 

laišką, rutilą nniniškicms, ku-' 
ris ėia jwtt žemiau talpu.), j

i

tyro oro pakakimai, kur tavo 
vaikučiams bu* linksminu, ir 
kur gdi būti .-iiviMovin. tiž- 
<lir1»«Ininrtt* aut m-iiiiIvos sau 
pnilsj.

Atvar.iuok j Vilas Pavietą. 
Wisconsin kur yuli nusipirkti 
Turiną ui Bmdii kaina ir imi 
kibai prieinamu ifiygų.

Nontidoiiok nnt toliams, bet 
rnsyk šiandiena reikninudnmns 
pilnesnių jMuiškinitnų ir in
formacijų. Ta*, nieko nekenk*-, 
tiktai urrinu siisipnžins su 
musų Lietuvišku Kolonijų.

SANBORN & C0MPANY
Savininkei

Dept. C. Ea<k River. Wūc.

CICERO, ILL.

Vyrių susirinkimai 
trečiadieniais.

IH> Av. Velykų. i- Vyčių 
kp. susirinkimai vėl hua kuka
mi trečiadicniniit, Av. Antano 
pnrap. svetainėje.

Jau rengs gegužinę.

14

Pasirodžius šiltesniam, gra* 
žesniam orui, tuoj Sald. šir
dies V. Jėzaus dr-ja nutari* su- 
rengti gegužinę. kuomet r.nrs 
kaip oran dar luaionvaam ntri- 
rar ir gamta prie Mivę« vilios. 
Vaiiuwiil»v Vit»i į <q gt-Kttačiiy, 
ut> jmiuatysuirUuup vhmm vy
rai sugebėti jų surua^ti.

“Jonukas ir Marytė“ scenoje.

Sekmadienyje, kovo 18 <L 
frv Antano itaurpijou uvrtaiuė- 
je, Rv. Dievo M utim* Su j >uU il
gos dr-ja trengi’- vakarų. Vaidi
no ‘•JohuImu ir Maryti,*' 
|)>itmi j'.vgpžu kaiifoju kun. 
B* J. Vairiumu. l»uWik*M Imvo

Vrtb
1 A

PASKUTINIS BRONIO MIC 

KELIUN0 LAIŠKAS.

m.

iš

LEIBERIAI.
Dvi foundres, darbas inuto- 

AUišunkite.

LINK BELT C0.
39th & Stewart Ave.

VALDŽIOS

ČEVERYKAI

lUUli. 1'1U1,UKO AKIMI* 
JI MA AKV14STAS

aklu* IJ Ai kai|»M U<ttv IMIMrV.l*Mn*t.vwwti . *4. IK. »t. •* »». »!•G*ru« Aubm . .90. *>, MI, m. $1*. III. •>!Am< Htale gatve* 3? metai Krrtvam Aky- Att|ai»*'ii <»*. 
VlKK AkUų i4««« •h4<nn»* Totta.lM 1‘iaAallirMiil

Franklin 0. Carter, M. D.,
130 MJ. STATI-: ST.

Iki ■. —t. IkllS

**llmttgun AdmlnlMmcIja
IHOO W. 40 Slrvcl Chlcngo. UI.
K. V.

Ki:iK\I.IX<;l TRI CK KRIVI III 
I.KIHKRlVr.

Vyrai dol vidujinio darbo. w*re- 
liouarj. Paalovu. darius. tfte. j va* 
landa

Guiuliin*k, lirų*. C<itn|ian>. 
liamp. l'nkm Ir t.umbcr Gatvta.

, AiM C. lt Ir <J Track-

MElIGIMfc — MOTEHIS.
1 Urbti ui ūsų aamp.linlų kartelių 

skyriuj, prie klijavimo Ir lankstymo 
muipc-llnty korteliu — tvarus dar
bas — Svrų algų — J.lsu kalbi Ang- 
IIMuil, klausk Mr. Kvyner.

Ileatb A Mlllican. Mfg. Co.
!031 S. Canal Strrct

l*ai<kutlne proga l-tgytl Germine 
\rm) shoc». kun. eu laiku bus 
verti aukso. Kaina musų kapoj 
II..0 Klunrtatnc l’arvvl Posl. C. O 
D. i bile viola miesto ar ut miesto 
J«lgu netik- piningus gretinamo 
kuomet *1 00 uimokamaa iškalm*. 
atgalio*, r.lta'coj kan^i vai d tu tu 
n-yo suvitk. jo.ovo porų Overvaų 
KnanM Mnrching Hhora. mes juos 
nupirkome pataisome utdednme 
gera skūra Jie dalis r
yru verti |J3. l'L-lsakyk DABAlt 
Nuda&>tl juodai •*€. —Virs. Jei
gu negali pa u atvnJltm paraAyk 
arba * Mefobuok. Prldimk sus ir 
|1 00 u mes prisiusi tne fore rykus 
KIAGM.EV Tllli: * SMOK <XI. 

3Mut CottAgv Gnnr.
THefona. Doug. 5733.

Atdara Vakarais iki 3:90

DFVVNIS MfN. MOKYTI
Tuįjmam* fc»ii uauuouia mžu- 

•M l-ru<tq lMu«hrW4a« |iU»t nų—l«-ng'’aumu-a i<u.lxa kurta hMiMItiS lltlt.i riUli'iiižM aut «u**4c«a ryki08 «1Vi*r*>
VlKl.M I. lAltHIKO 

•utaupi* tau (><nla*v« Nu*J«ir ariat dHMl wi' g ntuvk rtMMirlta Urrik* ir nar*;tfun«ia tiaausl Junta M-‘a ) d rita t nr rvHMH Hir.tttarų kurt Jdr lurt uiatiutė.iiiif tIf *TA I H , ,r
tilta |aAatF?nktniui ik muM| HAX«.*CK itN'jtta iMloklte- masHi rr«>ii V Italaltoųr* »nitrttma u t tunka p'mift mwfcidrti «* Malkai Mi«>i|irWtnja| tarni»l«* Uik« raVtu* par4at io/;ant ir kutu <1aręw>uiMI a(lt<lutai tat* tltknsll* |i*sd»« »«u apeaaliMl rui»^< 1M13MI1 jį »•♦toteme11l*KI«*r IHhAl ant apAtttrvjtauol»er io lllFNf . | to a-r it* t. i«k| 4vuat| kurta tas lataku — « aat, at UU Ut.iuhe*-
TIDCC »f kttaa .tab • *lvina(ta ui1 !KL3 |4tac katuo* SRMI *KfTM Pl- 
MM.t V*At rąžykite ktanriiiti trihaiaujaMM1 • Irt ta luitaDdMIt* kaina ir uamu-

M r— A r> rvtijr <MMir*unr
C. AA LJ ĮHVC. I 3*3 c-hienta

EXTRA.
Pa i>i< iuoda nu i ijn- murinto 

j namas keturiu (4) pagyveoi- 
! mų mi geruutoiaib įtainyiuais 
Į ir gvrinuoioj ai'icliiikūj du blo- 

i kni (2) iki pnrkiu ir vienos 
; (1) blokas »H tiorTirld Boui- 
' vardo. ,
i Purriduoda nuujio mūrinis 

| munas tivįvjŲ 12) pagyveni- 
' tnu ]>o (6) šešis kambnriito ku 
; Elektra, mnihlyn<«iito ir kitais 

]uiniukunuii>.
Ataišaukite p«>

A. GRIGAS & C0.
, 3114 So. Halstad St. Chicago.

Rug. 3 <1., IPiy

Mieli tėveliai, broli ir 

seselės!

RllKpjučio 2li <1. išgijęs
Abelių, kartu su Imtalijonu, iš
važiavau j Na]M*lio dvurą, bet, 
antrą kuopą pnrcikalnviib fron
tai!, ir mane tą dienų išsiuntė j 
frontų raitą, dėlto, kad antroj • 
ku<>]H)j tik vienus karininkus te
buvo. Dabar iš trečios esu per
keltas antron kuopom Tų dienų 
aš su 23 kanuvinis, nmii paves
tais, pirmų kartų susiduriau su 
Ijolseviluiis. Bolševikai labai 
liuikštųs. Jie muši] rtut jrtiitį ku- 
greičiausia traukiosi. Fronte 
jokios Imimės nejaučiau ir su 
ka rvirittis laimi gerai sugyve
nu. Jie mano aš juos myliu. 
Prie pirmos progos jie maa 
obuolių attinša ir ]»uiiu kariiun- 

<«^»4.gae* Wr\.**M< e e*
•ta M etataVg.«*M. »»S*V4aa« »VHM •>

linksma.

Nuo rugpjūčiu 26 d. pradė
jom bolševikus vyti ir apie rug
pjūčio 30 d. jie atsidūrė už 
Dauguvos. Jau keliiis dienas 
buvau ]iinnutinėse poaicijose. 
Mano kuopos kareiviai visi 
drąsus ir bravo ifitvėruiingi vy
rukai. Alūnų kuopą boiševikni j 
laimi keikin ir girtais vadina 
abejnai visus lietuvius ui jų ne- 
jrajirnstą drąsumų. Vietiniai 
žmont'-B labai džiaugiasi, kad 
juos pidiuosavmne. Jie Inltai 
biednai gyvena ir apie Ih inskų 
FrUi Uaeiiti gfVriMHutui vintu*. 
Vį> kuto suiMukįiiia. Tik apka
sai, griuvėsiai ir virių (voros 
riogso. Ten lulmi kalnuotos 
vbntns; Hnlramina Dnhiir ui*« 
stovime atsargoje nuo Hvcntcn 
urie Kalkunų prie put Dvilinko, 
čia miestas urntyt. 0 mugu ar
tilerija taip ir duodu į miestą. 
Daliar nerimui, kada nuima vėl. 
reika į j*«irija* riti. Mnn visur!

|vi»tick gera Atoiiuuac. Kaip
■ išvykome iš Panevėžio, gyvr- 

W1‘

HrlkMlmgn įnervina dirbu *lonHa
lo ufiao turi mokrti nnv-
hakal Ir lonklBkai. A t m kauki t© 
adranj:

Šiuo

Dr. C. Z. Vrarfta 
4713 So. ,Viliami A»c.

DIDELES ALGOS DĖL 
MERGINŲ IR MOTERŲ.
1-taukų Talsytujus. K-u>kui lute*, ii 

Bstp dul rlaabia darta 27=*;^ 
Greitas. Trumpos Kursai. Galima li- 
muktl i Tris fiavalUM. Gauk Dlploms 
ir Genu apmuluuua Darba. Geriau
sia mokykla Chicagnj.

Msdamr Grrtrudc Hale 
Tns-kis laibos 14 W. U'aaliingtim St. 

1‘tsldlrbk Mokinant et

S.

SV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYB03 ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL.

Pirm. — Anfnnno Sutkus 1317 
Vietiny Str.

Vice-Pinu. — Steponus Kvito lis, 
12*8 8o Virtoiy Str.

<Nut. Rašt. — Jurgis Bukanfis 
1201 So. Victory Str.

I FiiuuiKU-RaKt —• Tavndorns Sta- 
nulia 502 So. UUea Str.

Kuaicriuu — Autanaa Bakšys 1339 
So. Virlory Str.
Kukis Globėjai: —

1. Pnuuu KaadHtvifitu 1017 — 
Eighl Str.

2. Jmuu U. Lrštya 1329 So. Jmk- 
MMJ Str.
3. Petru. Pocius 720 Eiglit St. 

Vsr&sllrns _
1. Kaziinirnm Stulgiiukiv 1839 S. 

Vieton’ Str
2. Jeronimu* ^- niulnas 759 Slieri- 

dun Romi
Kuygina — Ptnuaa Kapluraunkia 

1321 Su. Virtory St.
VcliavoN nešėjim:. — Slaniulova<i 

t’rbohv 911 Eight St.
Organo tJHiurėtojaa — KaHmic- 

raa Burba 1416 S. Pmcott Avo. 
8v. Antano Draugija guairinki- 

nitu laiko po 8 tai dienai pirma 
ackuuuiicui. kiek viena mėm«d. -nm 
vula.ida ]k> pM iu, Lm-iuviu avelei- 
nėję. 9:h ir So l.iacoin Slra. Wau- 
kegan Illmou

pramokau jų kaltos ir ėuu- ųut 
pus mane eiti žydui užtarimo 
prašyti prieš kareivių Relmy- 
kža« A* tol* r iiskrinn.lu* kiek

* •• 'k'-T*
moki-dniiui- )mjm<i!«davau. 
Šiaip gvveiiitoi tunu neldogai. 
Nesirūpinkite manimi, oi jok 
taipgi Dieve globojamas iš jo 
kv. VaAios nei-truksi u. Linkėji
mai pafhdnmietna htimynmiD 

Likite avniki tė«vliai. brolau, 
seseles.

irritviie bučiuoja 
Bromusd*—

PAKSIDIODA MAMAS k! KlZKIt'.
19 prležaallca Detlku'tu Ilgu Ir atiti

kiu oi-crnclju 
parduoti aavo 
Inauranca ir 
blotlu.

Ta* namu*
ir i>ą Ictigvlotnl* Kltgomi*.

liti tolesniu informacijų kreipki- 
tč* juta.

A. J. 1XMOMT.
IMI W. H M.. CI«Tu. Ml.

— eeinu priversta* 
narna au "Reai Katate, 
barte? Boa Vuult*".

immlduodn labai pire!

Anl parduvitno proportci Houthal. 
<lrj ketoj lietuvių apgyvento) nple- 
llnkrj iMiralduodn lt priežasties II- 
gos. Itundus nota f M 00 mindų 
kumpinta Kaina IC.&OO.

SSS U. 40 MrvM-t.
Saiinlnka* uipaknlmlam naroc.

bTATIAIKST OF TUK OWKKK 
HHM*. MAA AGKMKVr. C|lt< V. 

LAT1OK, tTX „ Kily* IKKD 
Bk THE UT OF CX»X.

IIF.KS OF Al Gi ST 
34lh, 1013.

<‘f letaiur ■*»--(> Ui Nimbui ImH; t'r Und >ni»- t'.iri imt iMitf • a.pt »uti'laja <1 tfhbeujB I Ui - 
(wt Aitru IM . lMo ItnmM.Cutmo ofm*, a N*uar> Pu’-Ur <v> ;.|»J for Uis •lat« MA«I |Hr»«ual'.y «4».

IH»f W. l»lh

g»t KvliAtaUakAA. «w9lir«0*k iii
«rw: !»<•' M «. <**!«arn. lt L.IMit « l'lčrais 

»•* tti:•I Malt* UUy* ta*»n Imadlmtor •f »r-TH»y b*fdeT

L rOBVAA 
Krv U III.: (tas
W. SBrtf

rx m»rt«••d

HtRI.l.V.V..
Parsiduoda 3 pagyvenimu |>u 0 ir 

3 ruimus anl cemento fundamento, 
vanos, kviosuos. ant Ko. Paulina St. 
nrtl Garflrld lUvd ... p.-dų laitas 
geriumUuuir l>sdėjime kaina pigiau, 
a. ka. pirks greitai savininkas ki* 
tame m lesi o utailanklktte raks Irs.

Jcw \\ i Ilona »,
4501 S. Paulina Mt. S l.utiu

PAIIMIH ODA l.tltAI PIGIAI.
Knndtlų krautuve, labai geroj vi..

luj prieš pat lietu visko bolurėta Ir 
e. ai Ūtos

Dėl
gtokySUi*. 1 «wbwi 

lirleiastles priverstas parduotu 
platesnių kialų krolpkltea:

X J.
MII tau. Visai hin-rt

K

K

Dr. M. Stupnicki 
3107 8o. Morgan Street 

CHICAGO. ILLUODl 
THc-fcaute Vanta 9OS3 

raundo.; -I Iki II U ryto. 
» po platų Iki l rak. NadHio- 
ml* nuo 1 Iki 9 ral. vakare

♦T

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

FARMOS z ŪKĖS.
Jau didžiumai m-t nustojo viltie, 

kad nrbua at|ilrlntna praryvmltnaa 
Ir beveik Urna, nra net pati vyriau. 
»>bo nuatojo darhavu.1 ncKalJ-datnn 
runurtl būda. K. rnllma daryti kari 
to Ižveticu* yru dauit Žinučių knd 
to nekenčiu t-r--d t-—1 f---
ne. fartneruM u*, v.kai . .u u‘> 
du parduoda už k. Knunntn carą 
kulną ir muaų turtu auga kaadlnn 
Ir tnc turim i lakama gyvenimą »ca 
analginll olmanavltnnl teigi Uer- 
blamli’jle taukečiaG Jei kurto norite 
ramu u. rrvvnlmo tai Inavrlklt aau 
furmu bet kur galima auriurti gi-rn 
virta n«» reikta fanna taip rinkti* 
patinkama kalji kad vaikinai rtnu- 
duniual* vo»tl o renkoai mergina jei
gu tu mota nual|>irk*i kur tarnui o 
potMi nebuai užganėdinta* tai yra pa 
bgiulma* g>» rainio kad apairtidii* 
blogu puilia taigi nir, |>alur»1tri kur 
galima nurauti tinkama vl«<* ogi Ml- 
rhiganu lietuviu uklmaky tarpa mov 
flonal turim *ueivienijitnua tr drnu- 
gyatč* Ir porapljaa Ir vlaoklua paul- 
Itnkaminlniuu m irau kolonijoj jnu y- 
ra ir gana turtingu lietuviu ūkinin
ku ■tit* aavo tarias turim v lauki u | 
irudHncrlJu kaip 
mažinu. Inžlnu 
tr taip toliau, 
kreipti* prie 
kad ko kam 
gaibgttia vien* 
čtal atebeal matidaml lietuviu dartrf- 
tuma ūkininkavime kada liet u via nu
li t>erka farma tai | pora metu jau 
to* Imiuu* „luoto daug kito** tno. 
pngelitaujame kart ko dauginiui* do
ru ir darOMitl taioMa atvažiuotu Ir 
čia n put gyventu pa* mua Gvrb la
nda ka* notidauil pirkti uk. kralp- 
kltlea prie doru irtetatngu įmonių o 
nu l>rie Iknaudotnln nmnln kurta „» 
pa.jata Di.ro n. uvtoto tik doreli 
taigi kretpkllto. prie Ar. Antano 
UraujriM*«, Cuuter Mtohlgaa kur 
vtot dori ir tetningi ūkininkai pri- 
klauM> m« turim tam tikalu nūn- 
kirto knmtaija kuri jum* patam*u* 
•tr po talku nuaakyai. kad agentai 
apgavo ant 9X0. ar daugiau kur 
Tinkamai* taip atitinka .u daugiau 
infonuarlju hrvIyklIM kuo adreau:

ŠV. ANTANO DRAUGIJA
Cuoter, Michigim. 

e-o Ksz. ia

tai iMbdlrby.tėa 
mėlynu automobiliu 

Jau mo. neprivalom 
avctlnitanOlų reikale 
prttrukrta tnc ]>..|. 
kitam net avellmlau.

’SC

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kaino, kurio, pritinka kiekvla. 
na m kUcnluL Gvanmtuojaitte kad 
autoupmaima Juiui 19% iki 
ant kiekvieno pirkinio; nekurto 
dalykai maliau nciru abuleaale 
kalnas.

Vyru ir jaunu vurkynu cutavl 
dndiuUuj pudirl.t. ..t—u—
t*« n<Mi(«i#anktt rialai tr urarlto- 
lai »u dirteluu* tr be. lor ritina 
Ir kitokio atylUua ti:.3O iki 140 
Pamatykite tauau .po.’ilale elta
•lutu Ir Ortrerkertu pu tli—FfeįtU 
»:». fSJ 39. tJi. ir C3V. Juodi 
Siutai po |4Ž iki Sži Mellnoa Vii- 
po* alutal tx> |3S Iki tlO. Valku 
•lutai ir orerkotai SS.90 ir *u«t- 
člau. Vyru kaline* 14 Ir cugAciau 
Mrflnua puivilnra krflttaa |B 50 Iki 
917.(0. Spocljalu nutikimu* aut 
klekvtona pirkinio aiunčtamo ; 
Europa.

Atdara kiekviena įimti* iki * 
vai. vakaro Hubatomla 10 vnl. Ne- .. 
dOlIvtnl* iki C vul. vakare.

S. G0RD0N,

1415 So. Halsted Street

K

»s». 11: as. i a.

FARMU PIRKĖJAI
K

Pirmiau ne gu pirksit. FA ĮIMA 
gaukite plalcaulua paalMdnlinu. Ui 
lietuviu bendrovia. apie EletuvMi 
kolonija tVlsronainc. kur jau daug 
IJetuvlu gyvena Ir dar t u kola n r lai 
apidgyvcn*. nes ten leme labai ge
ra ant kurios viskas laimi gerai au
ga nupaJaMit kokie metai nabutu. 
Dauguma musų pirk G u buvo Ifrrail- 

r* d”..v»1 ”',-''.*ų *•« tinka- 
v t.— Mn^ur nugai*Ju rasų.

Virta kibai ru’hi fnrmtm rnndoel ap 
linkui miesteli kurtame vt<d blaaie- 
rinl yrs Lietuviui ir dar yru progų 
kellema bliBlerlatna atidaryti kitokius 
Idanlua. iim trumpam* laika bua bu* 
davujama keletą* dirbt aviu Dar a«. 
bar žeme labai pigi auHylnar.t su 
kilu kampanijų prvkami Ui musų 
bendrove parduoda per pus pigiau. 
Grotloa upė. ežerai dtil.itia visa a- 
plelinke. visur gert keliai kad Ir 
bloginusiam, arų visur galima 19* 
važiuoti. Žodžiu sakant visi paran- 
kumal dėl fermeriu yra ant rieti* 
visur IJrtuviAkal kalbumo, sakoma 
Ir dainuojama, taip tenai gyvsnua- 
llejal jaučiasi kaip kad jausdavai 
IJaturuj..

Kai norite platesnių pH.nlMrtnlnm. 
tat prisiusimo savo sdrcaa, o mes 
prisiusimo jums knygele su plates
niais pnaBklntrnita paveikslai. Ir 
pienu.

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. HalsUd SL CLicigo.

uiiiiHiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiHmniuuimi

ERNEST WEINER
DRV OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood BU.
Mm duodam. 4 vt gubas rnampaa

K.:vargau u sobatotnla
Dideliam, paairmklm. gaunami.

Visokį. maiMijoUl. val’.ssu draM*
Ilsi, Kabas Ir >kott*.

PIUkSDOS

79c
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Penktadienis, baland. 2 d., 
šv. PranciSkus Paulietis.

šeštadienis, baland. 3 d., 
šv. Ričardas, vyskupas.

NUSIBODO JAI PRIŽIURS 

TI NAMUS IR VAI 

KUS.

Teisėjas pasiuntė jį kalėjimam 

liepdamas pagalvoti.

VKSULA SUGRIOVĖ 125 

NAMUS.

1G0 kitą namą žymiai 

dinta.
suga-

Raudonojo K ryžinus 
tangomis apskaityta, 
daleliu* mm* toliu-. yra ] 
rin«i vė'ndn t'htmcotc Ir 

liuke.*4*.
Nusekta, kml 125 gyvena

mieji namai visai sunaikinta. 
Dauginu Ilki -kitų namų taip 
apgriauta, kml juose gyventi 
negili ima.

Molrose Parko sugriauta 
50 namų, gi Dnnningv apie 30. 
Tuo* miestelius Inbjnusin bu
vo palietusi vėsuln.

Raudonasis Kryžius sušelpti 
nukentėjusius renka fondų. 
Norima surinkti nors pusan
tro šimto tūkstančių vienam 
Chicago.

Tomis dienomis įvyko iškil
mingosios viešos laidotuvės 
žuvusių žmonių.

{UIH- 
kaip 

padn 
* ftpv. motina 

nubuUu.

PIENUI KAINA TOKIA 

PAT.

Atolnnm pardavime pienas 
kiek atpigintas jmt balandžio 
mėnesį. Bet Šitno mėnesiu pie
ną*. nebus pigesnis suvartoto* 
joms. Nes šimtui svarų atpi
ginta vos 15 centų.

1UV0 CHICAGIETIS lA 
KŪNAS.

.John Kovalski, KI27 No. 
Wood gnt, yni voles dešim- 
ti metai. Turi jaunų moterį ir 
tris nu4ns vaikus D, 7 ir 4 

metų.
Nesenai jo mot erei inėju 

galvon kr-hia tai mintis pa
likti namus ir vaikus ir eiti 
dirbti. I'nsakė jinai:

“Eot per dešimti 
i&\\ euiliui.* UUUl
Gana jo. Tegu vyras luina na
mie ir auklėja vaikus, gi aš 
eisiu dirbti.”

Ne tušti jo» buvo žodžiai. 
Paliko namus ir vaikus ir išėjo 
dirbti.

Mažesnius vaiku* prižiūrė
davo vyresnysis vaiką.- dieno
mis.

Poroje buvo tikras pra
garas. Moteris atsisakydavo 
Imt namie.

Galų-gale Kovai: kini pa
karto toks gyvenimas. Neap
sikentęs kreipėsi teisman. Už
vakar Mrs. Kovnlski stojo 
prieš teisėjų Trudo.

Ir teisėjui jinai pasakė, kad 
verčiau pasidarysianti galų, 
kaip turėsianti Imt namie.

Teisėja* lieju'- jų uždaryti 
kalėj i man porai dienų. Gnl 
imi tų “meditacijų” atsimai
nys jos pagedusi mintis.

Paskui tr vėl bus pašauk- 
ta teisman.

Tuo tarpu vyras turi 
mesti darbų ir prižiūrėti 
kus namie.

pn- 
vei

IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Mulor.ųs įspūdžiai.

I tarninko vakare teko
Imti Dievo Apveizdos bažny
čioje. kndn baigtai keturiasde
šimt.* valnndų atlaidai. 
Malonus Imvo įspudi*. Altoriai 
gražini papuošti, bažnyčia pil
na, žmonių. Varpui suskambo- 
jus lik štai iš zokrislijos išeina 
būrys minist rantų, apie 41). 
Tai buvo gražus reginys. Ma
nytum. knd tni nniuliiikni, tie- 
•jus, švarus, gražus. Prasidėiim 

pruK'sijm, punuuiuu sv.-en* 
Kazimiorietes tvarkant tuos 
ininistrantus. Tada supratau, 
kad čia visas jų darbas. Prore- 
-ij"j<‘ dalyvavo daug kunigų. 
Gražu buvo žiūrėti .

[štikrųjų džiaugsmas Dievo 
Apvei-.alos parap. ministran
tams, kad jie turi geras moky
tojas. kurios tnip gražiai juos 
išmokino ir tarnauti, ir elgties. 
nes jų jMisielgiriias per pamal
das buvo kogražinusias. Nie
kur nėra tiek grožės, tiek sie
lai ramumo, kaip musų bažny
čiose. ’

Buvęs.

mnn

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

pranešta. 
Roosevelt 
lakūnui),

REIKIA SAUGOTIES 

GAVlKŲ.
AP

mi-
su-

lš New Yorko 
kad arui dienų arti 
lauko (kur lavinasi 
Mineola, L. L. iš 1,000 pėdų

■ augštnmo* sii monoplanu kri
to žemėn ir žuvo 
pitonas John M. 
mas cliicugictis, 
buvusioje karėje.

Nesužinota tos nelaimės 
priežastis.

lakiimi- ka- 
Foote. žino- 
pm*ižymėjęs

KAS JIEMS GALI 

DRAUSTI.

UŽ-

Polieijai pranešta, kad 
kentėjti*iems nuo vėsnlos 
šelpti fondnn pinigus nuu 
žmonių renka kai-kur ne tik
rieji įgaliotiniai, tot papras 
tieji apgavikai, katrie naudo 
jusi įvairiomis žmonių neini- 
mėmis.

Reikia jų apsikaugoLi. Rei
dą visuomet klausti įgalioji* 
uio ženklo rinkti aukas. Ap
gavikus reikia jmduoti polici- 
jai.

Kuomet gyvulių skerdyklose 
sustreikavo npie tūkstantiu 
darbininkų ir šiandie mažiau 
pagaminama šviežios mėsos, 
krautuvininkai galvatrūkčiais 
ėmė kelti mėsai kainas.

Kn* čia gali uždrausti jiems
w,«js u.

BU8 DIDESNĖ ANGLIMS 

KAINA.

Reikia laukti, tomis dieno

KALINIAI VALYS MIESTO 

GATVES.

Viešųjų darbų komisijonie- 
rius Francis pranešė, kad mie
stui yra tuojau* reikalinga 
tūkstantis dnnbinkikų. Reikia 
valyti miesto gatves.

Kadangi vargini bu* enutn 
tiek daug darbininkų, tnd nu
tarta gatve* šluoti pristatyti 
kalinius iš vietos kalėjimo.

Reikin laukti, tomis dieno
mis anglių pirkliai pnreiku- 
Inus didesnių kainų anglims. 
Kaip tos kainas bus didelės, 
šiandie negalima dar pasaky
ti.

Minkštųjų anglių kasyk
lų kompanijos tomis dienomis 
jadarė naujų sutartį su anglv- 
kaniais (žiur. pirmam pusi.). 
Padidino iietns užmokestį ir 
tratate padidinti kainų ang
lims.

Niekais nuėjo gerų žmonių 
porinnKos ajcMiiigon visuo
menę nuo išnaudojimo.

mis anglių pirkliai pnreiku-
Intis didesnių kainų anglims.
Kaip tos kainos bus diilelės.
šiandie negalima dar -pasaky
ti.

Minkštųjų anglių kasyk
lų kompanijos tomis dienomis
jmdarė naujų sutartį su angle-
kasiai* (žiur. piniuim pusi.).
Padidino jiems užmokestį ir
aulan* padidinti kainų ang
lim*

Tau darban bus leidžiami tik

Paminėjimas tautinės šven
tės, tai yra Hv. Kazimiero die
nos turėjo įvykti kovo 4 d. Te- 
cinu, patogumo delei, buvo per
kelta į kovo 7 d. Ta proga pa
sinaudojęs Tautos Fondo 31 
skyrius surengė prakalbas. 
Pirmiausia kalbėjo P. Aivickis. 
Chicagos universiteto studen
tas. Jis pajinsnkojo apie lietu
vių gyvenimų. Antras kalbėto
jas buvo p. J. Poška, kurs kal
tojo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį ir privedė, kad kiekvie
nas lietuvis katalikas toje tau
tos šventėje su aukomis turi 
prisidėti prie tėvynės reikalų.

Tautos Fondo 31 sk. valdyba 
larin ačiū kalla-tojams. taip-gi 
chorui, vargonininkui J. Ku
dirkai už prirengimų progrn- 
nos.

Tame vakaro aukojo sekan-
• i ’ji asmenys:

Kun. Ig. Alliavičius $12.00. 
Po 5 dol.: S. J. štimulis, J. 

ftimkus.
Pg 2 <1**1.; O. Sūuilulaitė, P. 

Bitiiiioiiė, J. Jovaišas. A. Be
nai t is. J. Vnlmieauskas. z

Po 1 dol.: P. M. Kuprimiis, 
M. M. Kuprionis, O. česnaitie- 
nė, M. Česnaitis, J. Kudirka, J. 
Baubkus, J. Puplauckas, P. 
Augustinas, J. Steponktu, A. 
Kansteta, B. Jnnknuckas, A. 
Norkus, A. Ruikis, K. Butkus, 
P. Jenutoričius, E. Benaitė, A. 
Benaitė, .M. Benaitė, A. Sas
nauskaitė. M. Ruikaitė, J. 
Cantaris, J. GriAius, J. Amuk- 
Ata, A. Bagdonaitė, P. Kinln. 
A. Gilvidaitė, K. Vasiliauskas,

nmžinii prasižengusieji kali-
F. Plaueiimas, M. Songaila. I>•

niai, kurie trumpam laikotar
Tamašauskaitė, M. Ziaas, J.

piui nuluiusli.

44 FAIR PRICE” KOMISIJA

VEIKSIANTI.

“Fair jiriee • • komisija ir
tolinus veiksianti Cliieagojft,
paskelbė apskričio prokurorą*
Clyne. Į jmsilraukiančio ko
misijos pirmininko Sprngue

Niekais nuėjo gerų žmonių v„.tų bus paskirtas kitas žmo-
ngiR* UJKMltlglHI visuo-

menę nuo tšnatūlojimo.
mis.

P<-rkrau*1ytojų unija iii*
FASDOltTI' II! .AM KASFAsroirri- bijimkas džiuma bnl*ų nutari- atšaukti

P11.DOMFpii.DOMt:

DYKAI.DYKAI.

i

stn-ikų. laimėjo $G daugiau
savaitėje. Už darbų sekmadie
niais bus dvigubai mokama.
Bus pabrangintas jirrkransly-

Kulis, K. Gaižutis. V. Juodelis,
J. Čepas, A. Petrulis, A. Jaku
tis, J. Januška, J. Grisius, O.
Bibilniiskionė, J. .Bmireblanc-
kienė, B. Amukštionė, A. Ariat-
tis, ,T. Seilintas.

Kitos smulkiomis.
Viso 1100.00.
Joitrn les- iš aukotojų patė-

mytų kokių klaidų, uftddžiu
pranešti Tautos Fondo rašti
ninkui, o klaida bus pataisyta.

P M KrrrrrlArii*
Tautos Fondo rnšt

1928 (’annljMirt avė.

IŠ BRIGHTON PARK.

i

Ifi BRIGHTON PARK.

Sekantieji pirko I*. L. P. bo
nų nemažiau 100 dol.:

lg. Rejieėka už $300.00.
į M. Jankrviria uz $3U().0U

Soinmrrt. M. .
F. Dnrgcln.

l’o 150 dol.: I’. Knuvo. V. 
KaricnaA. *VĮ

Po 100 tini.: K. Kilkiu*. V. 
Vilius, K. RepiĮcka. A. Stolnis,
G. <Vl|'rimuMi, M. M'H-ikuims 
J. Povilaitis, K. Shųudia, J. 
Jucius. M. Rudis. K. Vilonskia, 
Z. Lfikaiiskuų b. Atkočaitieuė, 
J. Alkor'aitis, A. Strolovshnitė.

F. Visgirdai^ J. I’oilžimviis,
J. Augis, A. |*ftl>uėkas, 8. Sla- 
vinr-kus, F. Fanlis, J. Gaiunis- 
kr>, V. Rolinskn.-, A. Barėčiu*.
K. Papievis, K. Balėiua, ’J*.
Balėiuuicnė, A. Volknitė, A. J. 
Normonth, IL Andrcliunaa, M. 
Čemerys, F. Vnir-vknu*kns J.i 
T * ♦. ’ r ’ , i 1J ♦ o, \ i m?
Rujišis, J. Kuodis, i’. Kviot- 
kus, A. Krenėimias, J. Znkai- 
tiis J. Gnlinsko*.

J. K. Er.čeris. rast.
(Daugiau bus.)

IŠ TOWN OF LAKE.

Kovo 21 d. Nriiool Hali salė
je L Vyčių 13 kuojia parengė 
teatrų.Vaidino dviejų veiksmų 
dramų “Girna tautos genijus.” 
Kuojhis artiatai-mėgėjai vaidi
no taip, kad gorimi jau ir norė
ti negalima.

Lietuvos liajoro rolėje febai 
atsižymėjo Pr. Birgiola. kuris 
darė žymų įspūdį savo imtu ra
li škn i« nudaviinais. Dnngerutos 
—jo žmonos rolėje, buvo J. 
Stirliaitė. Jos rolė buvo n<«len*. 
gva. su dainomis. Vaidino ge
rai. Ąžuolo, jo kimaus, rolėje 
buvo M. Kariairis. Jis josė ga- 
nn artistiškai. T ra viltis, kad 

ateityje iš jo stisilnuksimo at
sakančio artisto. Žibuoklės, jų 
dūktos rolę atliko Z. Jmgutai- 
tė. Jinai pMŠŽymėjo gerai ir 

iada ir gestikuiia- 
lėje reikėjo daug 
iro3ė. kad ji yra

šneka, ir išvaii 
rija. Jos rol 

įdainuoti. ParirC 

| ne vien gera lotojo, ls-t ir soli
stė. Z. Bnjorinnitė buvo Lie- 
tuvos rolėje. Jom rolė trumpa, 

•bet svarbi. IšknlSk nudatiinu 
atkreipė publikos donię. Mažes
nėse rolėse buvo; A. Panavas, 
M. Gasparas. M. Panavas, M. 
t^iurinsknilė ir M. Kniukšta.

Pertraukose buvo deklemaci- 
jos ir kiti įvairumai: Deklemn- 
vo Z. Jiirgulttilė, Ant “gryzy- 
nės” puikini jingrojo Ona l\ui- 
rinaitė. Didelį įspūdį darė Z. 
Bajorinaitė deklamuodama sa
vo originališkas eiles “Pakel
kime Lietuvos vėliavų.” Z. Ba- 
joriliaitę galimu priskirti prie 
dailės žvaigždžių. Ji žymini 
(ruošia mus vakarus.

Vakarus pavyko* LaukiAim- 
duugiau panašių perstatymų. 
Rengime šio vakaro daug pasi- 
darhavo kumiteUHi iš pp. M. 
Kadaičio, M. Panavo ir Janu-
fo.

vakare.

ri išgirsti.
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T
IESIAI stebėtina kaip galima kderiopais budais sutaisyti 
Armour’s Star Kumpi. Ir kiekvienas is ju skanus ir geras.

Pamėginkit virti Star Kumpi su kopusiais, cauliflovver, 
Brusscls Sprouls, etc. Iškepta karšia kumpi duoti su daržovėmis. 

Keptas kumpis su kiaušiniais visuomet skanus pusryčiams.

Spirgintas kumpis visuomet priduoda apetitą alkanam. Pamė
ginkite spirginta kumpi su bulvine koše. Šaltas virtas ar keptas Star 
Kumpis su bulvinių salad prirengiamas greitų laikų. Star Boiled Kum
pis gražiai ir lygiai pjaustosi.

Star Kumpis yra vienas iš ty visiems žmonių Armour Ovai Labe! 
maistų.

Pasiklausk apie jų savo krautuvininko.

ARMOURėėCOMPANY

»

Kas pirmiaus nusipirks ti- 

kietų dėl “RŪTOS” gaus ge

resnę sėdynę.

x----------------------------------------------
Telefonu Pullmur ei

DR. W. A. MAJOR
GHiVT<U4> in 

CKIRt RAAH 
otunA xt:ta Wvi.is.-u a-*.

▲dynoe Iki * Iftryto — 1 iki
1 po ploty — <:>• UU vnkare
NedAMotnla nuo iki II Uryio

W— ..............—..............

tM/7A£. «•<». «u« *.rJM
nt ZUuOm ruuM.a MatĮfi am. . MmatnaiNf — «r rūta, ra*

ta «-***--• r»M_ - Ant* rtii a*t toenr* 
JUKC. ~JU. tat tom «*tf H- t.<ltiiitĮtiI i.C ***** ato*-

hU rraitt. Mtu p Ifti. 6 M 
r-krT. IW ai taMW* KCfnur

Ka.tkijmRUFFLES? Ar 
tai fydnoH? Ne H Ar kve- 
biamj* vanduo? Ne 11 RUF- 
rLES yra tai paprasčiau*!* 
ptr.ukv tr odo* M»tipriutoji».

I*

JOSEPH C WOLON
Jetuvis Advokatas 

n tu>. ba saijjc tn'trin 
Cl r»«a lmc TU UumUMdl •' 

vakarai* >»ll W. H-n<J m*«*< 
Tai R~-k trcJl »»»* 

cznruao. rX
K

DR. S. MIKELIS

-; ricel’.-: skaitai apteik: iaiogtu ptiklaeaasu groži O ka» gal 
bot gr.irt-tni.i už ilgu*. blUgnnč:u». švelniu t plaukui? Ku galbūt 
tuiagetnio už čy»ų nroiežinču galvot ody?

jv i: r* i* r. i-: es 
panaikina ptci»k«nn»! Su jomi* nrrrikia .kelių mčnekių galvo* 
trynimo: dviejų ar triįtj dienų bėgyje RUr FLES pradu mažinti 
pleiakanaa. o taveitė* laike /ų jau nei rjmči neliks! Patimi tik retkit- 
člih suvilgant galv* bus uflckiimi. ka-l pleiskana* neauinanjimu.

Naaipirkte ugnakt RUJ F1.ES bunkutg aptickoje. Kaštuos tik 
«5c.. bei jt|» sakysite, kad jo* vertos daug daugiau. Pa*iildnim.-.i 
pr.d«fi<pH* kirk-itaai bonkn'.čv. Jti n<tf*ta*iie juaų aptickoje. tai 
ai:tęskite mums 75c. pačto markėmii, ar money urder šiokiu adresu: 
——F. AP. K1CHTER 6 CO.. SS&3S) Kraad**ay. Nr* York-——

a
■«

NAUJA KNYGA’

Žmogus ir Gyvuolys”
Para*/-: Kun. Pr. Bučy* 

IM atolą Kataliku Spaudo* Draucljo* letomta 
Alai truntna* turiny*

1. Kilnu1 IV. Mutrrl*
n. *~innlo VaMte yfc*.*.,. ru~_

CICERO, ILL.

*

r

Visi dr-jos Lietuvos Karei
vių nariai, nešiojantieji unifor
mas malonėkite snidrinkti pil
nose unifomitMu* Ditlžioaios Su
imtos vakare, ti ;J0 valnndų. pa
rnpijos svetainėn, 49th (*t. ir
15th St., Cicero, III.

Imsim ilolyvuuių prie Kri»-
taus gr»ls> \ i-lx kų naktį.

D. L. K Korespondentas.

PRANESIMA8.
Or. M. T. STRIKOL’IS

o, <iy »qi?įir <A»t >■»***

Lietuvis Dentistas
IM»T No. Ml<*ii«an. A

1.1
UIAMMSi 1 Iki I >1

PRAN LAIMAS.
T

S. A. Lietuvių Kareivių 2
IriKltMiU* l. ii.- i ri o W Įyo

landžiu 2 d., 1920 m., 7 20 vnl.
Rasinskin svetainėj.

731 W. ISth St.
Visi nariai mnlunėsite atsi

lankyti į minėt*, susirinkimų.

VU. «!»• Iki » ». »»k_

Dr. P. P. ZALLYS

111. IHŪU Vt. fr». RaAuu Ir Mok. *~|>lr intaf <>.
Kiekvieno* punktas yra nuosekliai i* s^HAantu tr alCkUU 1*4 to

ly t n*
Nn-aiem* parrrimu. ne* pats turinys rodo Jo* dl**4f vari*. 

Verta kiekvienam )*Utytl KUKA MA*

"DRAUGAS*? PUBUSHING CO.
1800 W. 46-th Street, Chicago, IIL |

Taip-gi buk daug svarbių rei-. 
kalų, kuriuos k^žnas vienas tu-'

Didelis Velykinis
Išpardavimas!

• .
Peimantil. aukao Bedu, 

t,«.nnWn) t*n. 
ctug+uu. tpiirv. kultam- 
kq. lakatu Ir riaokltf M- 
data n daiktu.

Musų ankrers perpil
dyta oautaualo* mado* 
tararai* tr kaine* m 
ne*, negu' kitur.

P. K. BRUCHAS 

3321 So. Hgbted St, 

1-mr.MO. HA-
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