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Bolševikai Pradėjo Ofensy 
są Dauguvos Fronte

• O f T\ • *oje Seka *sOfa I ries
Anglų Valdymą

V aria va. bal. 2 (suvėlinta). 
—Vakar bolševikai pakėlė ata
kas prieš lenkus abiem šonais 
Dauguvos, inalyt, su tikslu 
briautie# aut Vilniaus.

Bolševikų spėkos užatalmvo i 
lenkų linijas Lepel apskrityj.' 
rytuose nuo Vitaliaus ir šiau-1 
šiuose nuo Borisovo. Tečiaus 
buvo atmušti.

Ir latviai praneša, kad mu ! 
šiai tęsiasi įvairiose dalyse i 
šiauriniam fronte. Latviai ir
gi sako, kad bolševikus utmu- 
ta. . r< • 

Žiaurus mūšiai, anot prane
Šimų, seka Ib-lino apylinkėse, 
išilgai Dauguvos rytiniam io- 
ne.

Tarpe Polocko ir Borisovo 
hotševrtrni tnlppat ritfarKliii 
nžatnkavę lenkus. Bot lenkui 
kontratakomis atmušę bolševi- 
kus į rytus.

Konstantinopolis, bnl. 2 (su
vėlinta-.—Sulig ria gautų de- 
pešų. bolJevikai paėmė Terėko 
t ori tori jog soriinę V Ind i kanka 
zų. šiauriuose nuo Tifliso.- \

x . B
Berne. Imi. 5. — Mėdikalis 

studentas August šfnhler zno- 
loginiani darže iukrito vienan 
meškos urvan. Kol suspėta 
duoti png'dbų, meška sutružki- 
iKo jam vienų kojų ir vienų 

•* rankų.

Londonas, bnl. 5.—Sinn-fei- 
nerių sumanymas sunaikinti 
Airijoje visus anglų valdžios 
rekordus ir pačių valdžių jw- 
likti Im? priemonių vakar pra
dėtas pildyti, kuomet vakare 
antkart įvairiose Airijos daly
tu* buvo pakelti gaisrai.

Anglijus valdžia kovoja prieš 
tuos negirdėtus apsirriškimus. 
Bot kova neduoda geistinų pa
sekmių. '

Praeitų savaitę sunaikinta 
Gt> policijom knzarmių įvairiose 
šalies dalyse ir 21 mokesčių 
rinkimo ofise sudeginta rekor
dai i

Su Belfastu galimn susinešti 
tik |>cr telefonų. Nes kailelis į 
Angliju perkirstas. Lygiai nu
kapotos telegrafų vielos.

Suokalbininkai . užpuolė 
G ėni i d CdnTra! Belfaste,
kur yra pem«ijų. darlio ir kiti 
biurai. Užpulta ir Airijos liau
ka. Vienur ir kitur sunaikinta 
dnug dokumentų. Buvo mėgin
ta sudeginti ir trolMudai.

Limorirke sumukinti nuirtų 
ofisai.

Bet apie ginkluotų airių su j 
kilimų šiandie negali Imt kai
lius, rašo Daily Herald kores- 
pondentas. Sake, airiai bijosi, 
skerdynių. Nes nngbu tik ir 
lukeriuoja provokacijos.

I’ati Airijos sostinė Dubli
nas vnkRr buvo stiprini ajįjoo- 
stos kariuomenės siena. Gatvė
se patruliavo būriai kareivių su 
trinkomis ir kulkttsvitidžiais.

Pačiam Dubliue pnkelta 
dnug gaisrų įvairiuose valdiš
kuose ofiauoiu). Vieni ofisai su
naikinti, kiti ifigelhėti. Kai-ku- 
rimie muMtto dnlvM* buvo gir
dimi tandynmi.

Dublinu uoste visns laika*11

♦

=

ŠVENTASIS TĖVAS PA 
AUGŠTINO ADM.

BENSONĄy

W*uUūigton. Imi. 3. — Sven

NACIJONALISTAI NETO 
LIAUSIĄ NUO KON

STANTINOPOLIO.

' Jie paėmė miestų Adabazar.

Londonas, bal. 5.-Mūrio- 
pha Komai jmšos kuriitotnenė 

; ana diena paėmė miestų Ada- 
UįUUU aiuMijuj AzUjuj.

Adabazar yni už 75 mylių 
rytuoju* nuo Konstantinojiulio 
ir už 23 mylių nuo Anglijai 
prigulinčio uosto. Isniid, per 
kurį susinėdama su vakarine 
Mažąja Azija.

Talkininkai padavė reikalu- 
vinių Turkijos vyriansyliei, 
kad ji atsižadėtų turtų nacijo- 
n.'ilirių veikimo.

KONSTANTINOPOLIS AT- 
KIRSTAS NUO M. AZIJOS,

Kernai mobilizuoja ka
riuomenę.

Londonas, bal. 5. Talki- 
įlinkam.-* su turkais nacijomi- 
listais išeina vis bloginu. Naci- 
jonalistų kariuomenės vadas 
Mustaplin Kernai paša atsisa
kė klausyti. sultano įsakymų. 
Paskelbė visur generalę mobi
lizacijų. Bimšiasi ginties nuo 
talkininkų.

Turkų kariuomenė apleido 
Trebtzundų ir mobilizuojama 
Djuverzlike. kur jau yra 9,000 
kareivių su kulkasvnidžiais ir 
annotonas.
-JCrcluzuiuie. kol-kas rainu. 

KoiiFlnntiiio|iolyj paskelbta 
prezidento \Vils<m<> nota apie 
pratalinimų turkų iš Konstan
tinopolio. Nota padarė griaus-. 
mingų įspūdį.

Konstantinopolis kuone vi-1 
sai atkirstas mm nz.ijatinė.-, 
Turkijos. Pirmiau turkų sosti
nė daugiausia maisto gaudavo 
iš Anatolijos. Aiaiidie taip no
ro. Tad Konstajitinopolyj di
džiai pabrango maistas.

Sivns, Amnsia. Tnknt, Sam-1 
šonu ir daugel kitose vietose

I§ KIJEVO PALIKĘ TIK 
GRIUVĖSIAI.
—

Bolševikai daug žmonių 
nugalabina.

Berne, š\iic«rijn. Imi. 3.— 
Atkrlinvūsdmi Galicijos niies-

bėgėliai ] 
Ukrainon 
griuvėsi uom> 
kovos ukraifų su bolševikai--,

Tas micM 
kartų Imvo • imrėjos 
rankų į 
nuo holtavikii buvo paėmęs 
ir gen. iKmilian-. šiandie mie
stų vaido boĮ-evikai.

Kiiuomet i miv.-tas 1 u rojo 
daugiau 4l».<KXt gyventojų. 
Šiandie iiubalikę nei 150.000. 
Maisto gulirilu gauti. Bet neiš
pasakytai brangus.

Pabėgėliai pasakoja, kad 
iiugšėinusiojr valdžia mieste 
yra lwilš«*viki.i komiteto ran
kose. kad bolševikų Imriai die
nomis ir naktimi- trankosi imi 
miestų ir dbJ'Ji.ii gatvėse gir
dimas ^uudyam-.

Policija pamainyta liolšcvi- 
kais. Kasdien įvyk.-ta žmonių 
gabihininiai. Gyventojai vrn 
nuutetiniaiu terore.

pasakoju, ka<l <lide]is
* ma.'rias Kijevas guli 

Tai jui^rkniės

as apie dešimtį 
iš vienų 

kinis. Jį lcituomet

ŠVEICARU/. PRIELANKI 
BUVUSIEMS VALDOVAMS.

t

Spauda aitriai kritikuoja 
vyriausybę.

i

KONGRESAS APTARS KA
REIVIAMS BONUSŲ 

KLAUSIMĄ.

Tam tikslui prisieis išleisti 
arti 2 milijardu.

Washington, M- 3. — Kmi-
. .

miteta# pagalinus nutarė r<- 
komenihmti kongresui priimti 
snmnnymų. sulig lįiirio turė
tų Imt n t lygint n visiems bu
vusiems kaivivinms, dalyviu 
vusiem- buvusioje karoję.

Amerikos knreivių Legijo- 
litis (organizacija) yra puroi- 
knlavu.-i. kml kii‘kviėnam bu- Į 
viisiaiii kareiviui nž ki»‘kvie- : 
nų tarnybos dienų Imtų už
mokėtu nors |h» pu-antro <lo- j 
lierio.- Bet kongreso komite
tas nenustatė atlyginimo kie- • 
kybta. Tai paliko apgalvoti | 
{Mii’iam kongrosni. .

Konjifelas tik pasiūlė kml 
tam tikrini vyriausybė notų-- 
r<tų išleisti jokių boml.-ų.Į 
Bet reikalingus pinigu.- su
rinkti kndii* taksomis nuo jier- 
tckliaus -daiktų.

Apsknitonui. kad jei kon- 
gre-ųi.- prielankiai atsineš j tų 
sumanymų, vyriausybei prisi- 
•is išleisti arti porų milijardų

i dolterių.

I

KROATAI ŽUDO KAREI 
VIUS.

Olandija Apsidraudžia Prieš 
Bolševikus

OLANDIJOS BURŽUJAI 
STFTGTA TTNT.TA

Kovos prieš besiplatinantį 
bolševikizmą.

Hague, Olandija, Imi. 
Bolševikų sukilimui Miline pro 
vincijnj ir indiisl rijimam 
\V esi fa Ii jos npskrityj, neperto- 
liniišia mm Olanduos rubežių, 
jnu padaro mivo žymių intakų 
į Olandijos komunistus.

Oia pranešta, kad j va irios 
rovnliucijonierių grupė.- Ams
terdamo įsteigusiu- lokalį ko
mitetų, kurs turįs* tikslų im
ties bendrai "darbuotiem’* su 
vokiečių komunistų partija.

Tad Olandijos vidurini- vi
suomenės luomas, kurs pa
prastai somjnlistų vadinamas 
biiržnjiniii, ėmėsi priemoni' 
sulaikyti komunistų kurstymų

5.

platinimą ir apsisaugoti niln 
p-trllf’ icmre

Pirm kelių dieni} ria įslojgta 
"nacijomilė sąjunga prieš re. 
voliucijn” pasiryžo Visomis 
priemonėmis remti vyriau-yi»ę 
ir supažindinti Olandijos gy. 
ventnjus su baisiomis bolšerj. 
kiziim pasekmėmis.

Bolševikai neįleidžiami 
Olandijon.

■ Kasilieii žymu- sanillitis vo- 
kiečių liolševikų mėgina jicrei- 
ti Olandijos rtihėžių. Bet sur- 
gylm -n atsidėjimu saugoja . 
rubežių ir neleidžia ineiti šion 
"šalin nei vieno, katra- -u sa
vimi neturi sptTijalio leidimo 
(paso).

Vokiečių bolševikui 
lijoje buvo pasiutę Ola> 
vyrinii-ybei anglių. I'ž ta 
norėjo gauti muisto. Bet Om. 
dijos vyriau-ybė pnsiųlpnų 
paliko lw pa-ckniių. 1‘rnnešė, 
kad vyriausybė turinti tiesio
ginius -n-inešimu- tik su tri- 
suta vokiečiu vyriausyla* Ber- fi 
lyne.

I‘o šito nepavykimo vokie
čių bolševikai pradėjo grūmo
ti, kad jie .-u juievariH ineiriij—-- 
Olntidijon ir tuomet ohirnlui 
pijusių Imn-mę.

Kad taip, tad Olandijos vy. 
riausyl#* į Vokietijos paruln*- 
r.į imsiuntė daugiau kariuome
nės. Be to. visu i4iruliežiu su
organizuota ir apginkluota ri-. 
vilių žmonių -argylm.

Kaip iiii.-stelėnni, taip vai
ri iečiai turi -augotie- l^ilševi. 
kiauto. Ne- ji.- nei tiems, nei 
kitiem- negali duoti kų gem. 
Bet blogu—tai inlmi dnug.

Chicngoje aut geležinkelių 
sustreikavo liegių sukiotojai. 
Streiku# paliečia wt 11 atski
riu geležinkelių. Bet. sakoiiia, 
streiko nesama nut liegių gy 
volių skerdyklose.

Aplink praeitų pusiaunaktį 
2,'ilMi bėgių siikicriojų pametė 
darbus. Geležinkelių kompani
jos anų vieton mėgins pastaty
ti kitus darbininkus. Tad jui 
tils trukšinas. reikalingu įstli-1 
,.. . ii’ijine n p.-a ilgu.
Policijoj viršininkus Gnrrity 

pranešė, jog |>er praeitų naktį 
apie 3tK) policitjonų buvo pri
statyti prižiūrėti tvarkos gete- 
žinkelių ynnhmse. šiandie po- 
licmonų t eikėsių daugiau.

’l'ik dalis bėgių sukiotųjų 
streikuoju. Streikas nelogalis. 
Nes-darbui i nkni pakėlė maištų 
prieš savo organizacijų Brotli- 
erhood of Maihrny Trninmen.

. i, .-.—t i--------------- - . -»
Vienna, bal. 3. — Priktart- 

smičiuj Jugoslavijai provinci
joj K mari joj vaistiniai daž
nai užpuldinėja serbų karei
vius ir Šituo# žudo be pasigai
lėjimo. Valstiečiai kareiviu? 
užpuldinėja su šakėmis, kir
viais ir kitokiai# pabūklais.

• " u 1
KAME MATO IŠGANYMĄ.

Geneva. Imi. 3.—Vyriausybė 
paskeltu- įsakymų Vokietijos 
pnrubežyj stovintiems karei* 
vinms ir muitinių valdinin
kams nedaryti jokių trukdymų 
ineiti ’ Šveicarijon buvusiom 
Bavarijos ir tVuertemliergijos 
kandimu m ha Badeno kuni
gaikščiui, jei jie norėtų npsi- 
gvventi šioj šalyj.

Kni-kurie laikraščiai aštrini 
kritikuoja tų keistų vyrinu.-y- 
liės įsakymų. Viena.- laikraščių 

rrinil- 
«vl»ė vrn demokratinė ar mo-• • 
mirchistinė.

turkui nncijonaliKtai dirbdinul klausia, ar Šveicarijos vyri 
apknsiiK. Ruošiasi ginties prieš HVbė vrn demokratinė nr i
t alkiui nkus.

Angoron sutaukinmas nin- 
s ui manų kongresas. kuriame 
vadovaus Mustapha Kernai.

Londonas, Imi. 4. — Žinių 
agentūros depešoj iš Copenha- 

Vtuvi keli anglų karė# laivai su Į K<.no sakoma, jog iš Varta vos 
pagamintomis veikti anuoto
mis.

"AUKSINĖ SAVAITĖ’’ 
PETROGRADE.

BruaaeliS. bnl. 4. Ptiiti- 
cujuis Andre Tnrdieu pareiš
kė. kad Prancūzijos išgany 
mus yru jai esant sąjungoje 
su Angliju ir Suv. Valstijo
mis.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By.GEME BYRNES'

IMS SVAR8TYTI CUKRAUS 
KLAUSIMĄ.

Wnshington, bnl. 8, — Tuo- 
jnu# Po Velykų koflgTOMiS ims 
svarstyti cukraus klausimų. 
Bus pašatiktn- pa.-iniškinti 
generalis prokuroras Pnliner, 

(kodėl jis nesutaikęs kilimo 
’ I • I •nuūiu* viifciUi,

Ap-I»i itoniii, kad dol proku
roro
mus 
kulo 
rių.

Seimtoriu- McNarv iš Ore- 
į guliu valstijos suko, kml Ktf- 
I Ims cukru- importuojumns čia 
i |#t Loui-innų.

SAKOMA, TROCKIS KE
LIAUSIĄS LONDONAN.

parėjusi įif-juit virt i n tn žinia, 
knd Rusijos bolševikas Troc
kis, knita komisaras, turbut. 
kvliaasiųs Londonan, paskui 
Paryžiun. kurnurėsiųs tarylms 
su tnlkiuinkais taikus reikale.

Washinglon, bal. 5. — Vai- ---------------------------

t L . 1 I ’ t , rMzl 1 1 ’ i.'L» SNIEGO PUSNIAI CHICA 
tu, knd Petrograde bolševikai' 
imskellię "auksinę savaitę.* 
Per tų savaitę ludtavikai daro 
kratas privatiniuose namuose

r J lasis Tėvas Bettediktas Pen- 
X (neliktasis paaugštino S, Vai-

M a *D A 4 . .J usy yy I XK* *t|M4** M'

vanojo jį fiv. Grigaliaus Didžio' 
jo Ordenn. Jam taisai Onlena-i 
lm» iudtiotiis ateinantį šernui-, 
dienj Bnllrmcrės katedroje. i 

. Admirolą* Bcnson yra pa-| 
ryzdingaz krikščionis katuli-, 
ka*. Jis pasižymėję? karėje. ’ 
šiandie jis yra. "Unitui Statės j 

•TitTrii Tn-L ILt-ri” —i—L ~ę:‘'“an* pinuimuKu..

ir atima nuo žinomų visofaur 
auksinius ir kitokius brangin
tinus daiktus. Tas jiavarloja- 

‘ «v«, n-nrnnlrZ't t ttnlūnvilrH Vnlrli.......... t. -—
niūkūs.

■-1“ # 
PORTUGALIJA RATIFIKA 

VO SUTARTI.

Aintidic Chicngoje knipir vi
dužiemis. Velykų “diojių anksti 
u’telčjo nnt Cliicagos sniego 
1 usniai iš šinnrrytų šono. Per 

Įtem*. l»r,i-,» . n- 
lij*.'*. Tik vėlai mi(įtj paliovė 
snigti J -r .
sniego. Pataisoinii- susisieki’ 

šiandie Cliicngn kasasib iš
------------- j mas. Nes vakar kai-kur nova- 

Lisbona, liaL 5.—Poringa!) žinėjo gatvekarini. Jtaugvl ne
jos senatas ratifikavo taikos tose neturėta clortrn# Svicso, 
sutnrtį su Vokietija ir apie tų Traukiniai atėjo žymiai #wu-

> tuojau* pnuirfta talkininkams, j vėlinę.

Susus: — Nors dar uk p radis a sezono, bet ai, tcU, jau iš
leidau visus pinigus.

Tėvas: — Tai gerai, vaikeli, ai siunčiu tau telegrafu $500 
žjryt Vaikinai via bus vaikinai.

tt
- pįU -į.

NEGALIMA NESIOTIES 
SVAIGALŲ.

New York, Imi. 4. - Pėde
lis teisėjas Garvin JJrook- 

lyrif nusprendė, knd tie žmo
nės, katrie k išminose nešasi 
buteliu.- degtinės. turi 
prisluutomi prie plėšikų 
Aies ir areštuojami Im» 
ranto.

Imt 
rų- 

\vn-

nepasidarbavimo eufc- 
suvnrlotojni turi* bervi- 
prukišti milijardų dūlią-

GELEŽINKELIEČIŲ KLAU 
SIMAS VĖL PAS PRE 

ZIDENTA.

Washington, Imi. 4. - Gele. 
žinkel iečių užmokėsiie- klnii- 
xinm< iš naujo jmduota- ap
spręsti iNiriuni prezidentui 
VVifaoniii.

« roi. a • • •• " • t?ntiDuo ni»Aua.ia ib m 
BERIJOS JAPONŲ 

KARIUOMENĖ

Honoluln, bal. 4. — Vietos 
japonų Inikrnštta gavo žinių iš 
Tokyu, kad japonu kariuo
menė nebusianti ntAnokia iš 
Si ta* rijos. kol ten nepaaiAkė*- 
rinnli vira padėtis.

..j?*

PALIUOSAVO R. KRY
ŽIAUS NARIUS.

Washington. »
Raudonojo 

j gauta žinia, 
j Siiierijoje 
i nelaisvėn
Kryžinu- 
sii<»tas tik

• die iš N<-w Yorko.

m«. 4. — čia 
kairi1 

kad bolševikai 
imlinosavo pi.

amėVi konišl
tuiriiis. Nejvt. 

viena- A. (’. Two

BALANDŽIO 5, 1920.

Šiandie iš<inlie> nspininukę; 
temperatūra kįla; rytoj nejau- ; 
tovus ornrį

i.
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ve už pakraipos permainų.
Tuouitarpu lietuviškoji lai- 

svamanija dar vis tebenešio
ja lentų ant kaktos, kad ne
galėtų žiūrėti tiesiog. Laisva
manių susivienijimas Cliica- 
goję riaumoja: “Atidūlinti 
Bažnyčią nuo Viešpatijos ir 
Mokyklų nuo Bažnyčios.’’ Su
tvėrimui nemokančiam nurim
ti nuo kaktos lentų pririštų 
prie ragų labai pritinka riau
moti. Bet tautu taptų neini- 
luinga, jei duotųsi jam vesti, 
kaip kaiminė buliui.

(Pabaiga) 
i 

Tuo tarpu lapkričio mėnesy 
ju aoeijalisių liaudininkų ini- 
cijatyva Lietuvos Vaistyliės Į 
Taryboje liko pakeltas klausi
mas apie sušaukimą naujus 
konferencijos nuo visų Lietu- Į 
vos piliečių, kad išnaujo per
rinkus visų Tarybos sąstatų. 
Tokia konferencija buvo pie
nuojama ant gruodžio 15 die
nos Vilniuje, bet ant šio suma
nymo Valstybės Tarybos dnu- 
guma nesutiko, jiačią konferen
cijų atidėjo ant 16—22, sausio, 
1919 metų ir nutarė joje tik pa
pildyti Lietuvos valstybei są
statų naujais nariais. Tuo lai
ku visa Lietuvos siauroji dalis 
juu buvo Užimta bolševikų ii 
konfereucijbu tegalėjo atvykti 

kalbėję: “Mes katalikai etai.! atstovai vos iš Lietuvos 10 ap-

Tikinčiųjų Vienybe,
I’-nns l’aul Scott Movrcr 

dienraštyje Daily Newn 27 ko
vo rašė, knd Benediktas XV 
pritariąs krikščionių vienybei. 
Čekų sostinės Pragos urkhy.s- 
kllĮUlo Kūliku lUilljoslUs l(.‘tt-- 
publikos katalikų suvažiavime

Katalikų Bažnyčia 
ir Prancūzija.

Pirm penkiolikos im-ty 
Prancūzijos laisvamaniai vi- 
saip niekindiuni Katalikų Baž
nyčią padarė, kini pojiežiaus ir 
Prancūzijos nutartis vadina
mu Konkordatu tapo panai
kinta. Tas Konkordatas Imvo 

[ išgyvenę- 1(15 metus, nuo 18U1 
iki 1906 m. Laisvamaninuis 
pasisekė dėl keleto priežasčių, 
labiausiai deltų, kad jie savo 
agitacijai turėjo dnug pinigų. 
Buvo spėjančių, kad prancūzų 
laisvamaniai iŠ Vokietijos 

i gaudavo, pinigų per pairius 
tarpininkus. Mat vokiečiams 
rengiant karę rujx'-jo, kad 
prancūzai pestųsi tarp savęs.1 

■=“ lūkiu budu butų silpnesni ir j 
mažinu mintytų rengtis į ka-

a- rę-
L Dabar vokiečiai pinigų juu 
r nebeduoda prancūzą laisva- 
t maniams. Prancūzijoje kova 
L prieš katalikystę mužeja. Nė- 
Į raut agitatorių, visuomenė imu 

dalykus mutyti taip kaip jie 
vro.

F x C’hicagos Baily News dien- 
? • raščio. kon*a]*undentiis užjH'ivi- 

toje sulKitoje telegrafavo į 
Ameriką: “Daugeliu Prancū
zijos vadų šiundien yru įsiti
kinę, kud Vutikaims veikiau
siai yra didžiausiu tarptauti
nei jiega jiasaulyje.” Tokiu 
budu palikti Prancūziją be at
stovo prie popežiaus yra sta
čiai negalimas duigtas.

Moulrealyje. Kaiiudoje, išei
nantis didelis prancūzų dien
raštis lai Pres.se 24 kovo ru
sė, kad Pruncuzijo.' santikiui 
tu Šventuoju Tėvu jau prasi 
dėjo, ir kad los ivspublikos 
atstovas prie Apaštalą Sosto 
jau yra puskirtas. To atstovo 
pavurdė yra Douleet

Prancūzų liusvmuuuių dien
raštis “Mutin" Paryžiuje 
1966 metais daugiau.-iai rėkė, 
kud Bažnyčia luitų atskirta 
nuo viešpatijos. Dabar ir jis 

r pamatė, kad viešjmtija tapo
atidalinta nuo Bažnyčios, ir 
kad vieš; m t i ja i tat išėjo ant 
nenaudos. Todėl “Malin” da
bar rašo straipsnių paginan
čių Benediktų XV' už mokėji
mų prisitaikyti prie demokra- 

. 2 Ujos Tukinu Eun»Į,u_ie. už mo
kėjimų palaikyti visuomenės 
dvuaių ccntrv ir už “dvasišką 

L bolonini vinių” rytų Europos. 
E Tuo dvasišku kolonizavimu

** ttl f * V’n.livAn •x»a^** i•*•*
—. ••^..»a* ******* «*•••••••

norų .sueiti j vivnyltę su Rusi 
jo? krikščionimis. kurie prisi
laikydavo pravoslavijvs ejirui 
viešpataujant ir neatsižadėjo 
tikėjimo užėjus bolševikams 

,Tgmnj idniipMvu ir panas.jai.- 
Mįįiitais ‘‘Motin" Tinteirino «»■

KA . FA' T-.* t <

me pirmyn ir 1versiniė> jadi- 
tikus veiksmo. Mes ištiesime 
ranką tikintiems protestan
tams, kurie kaip m«M tiki Jė
zaus Kristaus dievybę ir lk*- 
šimtj Dievo įsakymų. Politi
koje mes dirbsime su jais. 
Viešpatiją statydami me.- dir
bsime su tikinčiais izraelitais 
(žydaifi) ir su liberalais, ši
tuo- principus aš išdėsčiau Jė
zaus Kristaus Vietininkui jk>- 
pežiui Benediktui Penkiolik- 
tąjam ir jis juos pilnai pagy
rė/’

Vokietijoje ūejsTsenai buvo 
didelis pužiurų skirtumas ka
talikuose, Berlyno srovė min
tijo. kad katalikui neturi dė
tis su protestantais į amntų 
bemirijuz. Kolonijos srovė, 
priešingai, tvirtino, kad tai 
geriausias ir reikalingiausias 
butUi.' darbininkų ivikulams 
aprūpinti. Dabar jau. turbut, 
nėra nuomonių skirtumo, nes 

'visi katalikui di*di»i sil pro 
te-stantaia į amatų bendrijas.

Prancūzijoje prieš preziden
to rinkimus Paryžiaus arki
vyskupus kardinolas Ainettc 
išleido aplinkraštį, kuriami* 
sakė, kad kHtalikni. jeigu kur 
nors matytų, knd savus katu-, 
likų kandidatas nelaimės, te
gu tenai balsuoja ne už ka
taliką, lx-t už žmogiį nors ]>ri- 
silniklintį tcisyla-s ir laisvė.-.

Dabartiniam popvžiui pri
tariant Prancūzijos katalikai 
vienija apie save ir tikinčius 
protestantus ir Žydus, kad vi
si bendrai atsigintų mm plin
tančio žiauraus bedieviško ko
munizmo. To- sutarties pasek
mės jau matytis. Prancūzų 
parlamentai (pradėjus svarsty
ti reikalą respublikos santi- 
kius su Katalikų Bažnyčia 
pirmą kalbą sakė parlamento 
narys protestantas ir Imvęs 
purforius p. Solier. 1‘inn kvle 
ln (lirom ir žvrlu lilršbtnn <>r. 
gnnizaeijo.' pasisakė eisimi 
ėius išvien su kitais tikėji
mais. Tą sutartį pnineįizni ve
dina Tnion .Sacrėe, t. y. šven
toji Vienybė.

Nereikia perdėti jo> reikš
mės. Tikėjimų skirtumai iw- 
išnyks’. Katalikui neima atsa
komybės už protestantų pu 
žiūras, nei žydai Krislai!'* n<*- 
pažįri. Nesusidarys viena mar
ga tešla iš įvairių kita kitai 
religijų. Kai-kurie Inbai gerk 
tini ir augšti prote-tantų dva
siškiui Amerikiečiai buvo no
rėję sulieti viras krikščioni u 
religijas į vieną. Tuojni tiks
lu trys Amerikos Protestantų 
««v. Vnnni vwl«oiwA»A
1918 m. laukėsi pas pipežių, 
bet -Benediktas XV jų suma- 
nymni nepritarė-

Kadangi yra tik v ienas tik
rasis Dievo apreiškimas ir vie
na tikroji religija, tai tikėji
mų “tuiliejimo neguli hutL■*»

Delei Lietuvos Valstybės Tąrybos 
Sutarties.

—________
4. Tološko Vfndislavai*—ku

nigas.
J 5. Falkevičiua Jonas—ūki- 
.ui ūkas. • ž

ti. Staiikeviėius— visuomenės 
veikėjos.

Bet gruodžio mėn. |»abuigoju 
du nariai Jouaa Lu< kiuvičiuz ir 
Stankevičiuj nuo baltarusių so 
cijalistų iš Lietuvos Valstybės 
Tarybos išstojo. Be to Kauno 

į Konferencijoj rausiu 16—22 
diciL buvo nutariu papildyti 
baltarusių grupę atstovais iš 
Gardino gub. ir balandžio 4 
di'-ną, 1919 m. Vals:ylx's Tary- 
lx»n įstojo šie trys nariai:

1. Voronko Jazep juristas.
2. Korčinakis Jonas!—pravo- 

r elnvn knnigiD.
3. Bieleckia Konstantas— 

medicinos daktaras

(b) Žydai.

Nė žydų Bundio. nė kitus 
kairesniosios grupes nesutiko 
dalyvauti Lietuvos Valstybės 
Tarylioje. Dalyvauja daugiau
siai sionistai ir šiaip lieparty- 
viai. Žydai buvo padavę suva
žiavimą savo bendruomenių 
atstovų suvažiavimą ir daugu
mu yra nutarę dalyvauti Val
stybės daryboje i/ jiasiuntę 

tria narius:
1. \yg<Hiskis Jnkulias—me

dicinos daktarus.
2. Radimilevičius N a tanas- - 

fil<izofijos daktaras, pirklys.
3. Rozenbauinas Siuįonas— 

juristus, advokatas.
Tokiu būdu Lietuvos Valsty- 

hėsTarybos narių. išrinktų.pri- 
rinktų ir inėjusių nuo tautinių 
mažumų ir sričių iš viso 47 ns- j 
moiiys. Delei j vairiu priežasčių, f 

i iš Valstyliėa Tarybos išstojo 
į Htnu. Narutavičių.'. Step. Kai- 
; rys, Jonas Vilriši.<<, Danielius 
Alseika, Luckovi&us Jonas D 
StaiikevičiuK. o Antanas Sme
tona tapo išrinktas valslyltės 
prezidentu ir dabar valstybės 
Taryboje liko 40 įtarių, kurie 

, šitaip grupuojasi frakcijomis.

Krikščionių Demokratų 
frakcija

1. Ktm. Staukraitis Jusiina.<, 
2) Čarneckis Voldemaras. 3) 
Bizuuskis Kazys. 4). Brokas 
Liudas. 5) Dovydaitis Pranas, 
(i) Draugelis Elizejus. 7) Ivu- 
nuuskus Motiejus. 8) Puryckis 
Juozas. 9. Stulginskis Aleksan
dras. 10) Kaulys Kazys. 11) 
Vailokaitis Jonus.

Tautos Pažangiem frakcija.

1) Kun. Pe'rulis Alfonsus.
2) Yčas Martinai. 3) Maluiau- 
skus Donatus. 4) K u u. M i runas 
Vladas. 3) Noreika Liudas. 6) 
geruos Jokūbas. 7) Voldema
ras Augustinu*. 8) Basanavi
čius Jarui*

Žemdirbių frakcija

1) Bumiitis Saliamonas. 2) 
Jakimavičius Jonas. 3) Kovo
ta tuias Juozus. 4) Hnniguaifius 
Jpuhs. r-

Tautos Laisvė* Santaros 
f raketos.

1) Alekna Jui giKi 

Nepartiniai.

1) šilinga- htąn>& 2) Petru- 
Ihi Vytautas. 3) Biržiška Mi
kai*. 4) Kiniui** Paira*. 5) Bau 
lys Jnrgi-. 6| Šatas Vincas.

Gudų frakciją.

U l^ta'^kiei Vaclovas. 2) 
rnikęviciUN Jouaa. 3) t^enpuu 
Ico Dominika*. 4) Toiočko Vla
dislovas. 5) Korrimikis Jmt is. 
6) Bieleekis Konstantas. 7) 
Voronko .lažep.

žydą frakcija

U Vaiski. J-ku*—. 2.

skričių. Konferencijoj dalyva
vo 187 atstovai ir tuomet nuo 
ūkininkų ir darbininkų liko ]>a- 
rinkti šie p«*nki atstovai:

1. Brokas Liudas—darbiniu- 
kas.

2. Ivanauskis Motiejus—dar
bininkas.

3. Jakimavičius Jonas—ūki
ninkas, veterinarijos gydyto
jus.

4. Kovaliunas Juozas—ūki
ninkas.

a. datas V’incaa—liaudies 
mokytojas.

VI. Gardino sryriij (buvu
sios rusų Gardino guberni
jos)*
Gana didi dalu atstovų toj 

konferencijoj lialsavo prieš to
kį prirengimą ir lie to J. Vilei
šis buvo atšauktas savo par ii- 
jns iš Tarylios.

I1L Lietuvos Tautų mažumos 
atstovybė.

Papildyti Lietuvos Validy- 
Im*s Tarybą atstovais nuo tau
tų mažumo.' Lietuvoje buvo di
džiai svarbu, idant Lietuvos 
Valstybės Taryba galėtų kul- 
bėti visos vaUtyla-s vardu. Ir 
bultarusiai ir žydai reikalavo 
sušaukti savu Uyutinių tarybų 
susirinkimą. Baltarusiams bu
vo busta vokiečių okujMieijps 
valdžios suvadinti tokią Tary
bą ir jie tam tikromis sąlygo
mis vrn nutarę įnešti Lietuvos 
Valstybės Tarylx»n. I.apkričio 
27 dieną, 1918 m. Baltarusių 
Tūry lai yra pusi imtųsi šiuos 
šešių# nuo įvairių grupių įta
rius.

'1. Lui-kevičius Jonas—litera
tas arciiiulogm*.

2. Ijistauskis Vnclavas—li
te ratus.

3. Sienutška Dominilikas— 
telmikas.

— ................ 1 —s
ko| visi nesueinn į tą tikiųi- 
nią. liet |Mo«ilikdami sau sky
rimą stovėti visi tikėjimai 
guli veikti liendrą virimus rei
kalingą durltą. būtent gintis 
imą užpiiuhinriu visus tikėji
mus liedivviško ma t arija lizino 
'itaiorgunjzęvu.Mo Rusijos ko- 
inuuizmc ir turinčiu daug pa: 
sekėjų visose šalyse.

Kunigų Bernai 
Pakilo.

Kad kietoms išpiešima bcr-
:tą už darbelius, Įtarių taz bsr 
naa nemėgsta minėti, tai 
“Naujienos" tukuiui lun šiitų 
vietelę. PrieJ Velykas tie bu
vusieji kunigų bernai ėuit; ra- 

i„;.- ; *• ” **»*UH»9* £ •
Dainų turinys rudo vaikiau 

arklio iįuiiniį negu žmogaus, 
SiM-ijnlis'tni seniai tvirtinda
vo, kad tarp jų Ir g/vri*»liif 
prato nėsų skirtumo. Skaitant 
“Naujienų” dainas beveik 
rciJša tikėti tata pazakymut.
i. R: h • •' w^ž* ■

Fuusimai ir aTsomF
Popurius Aleksandras VI

^nkmočio suirutei s'iąučiain 
Lietuvoje rusų bįurokratas 
korikas Mura\ijuv*s patinda
vo, kada kokio noru kaimo lau
kuose Tęsdavo nušautų rasų 
kareivį. Tada Murr.vijevas lie
pdavo kainų sudeginti, jo 
fayonee išbugdinti j gilumų Ru
sijos arba Sibelijų. iMumvi
jotas protavo: viauoa nusikal
to. tai ir viri yra kalti. Knip 
kitados protaudavo M ura vi
jota.*, taip dabar protauja lai
svamaniai: už vieno Įmpežiaus 
kritę jie kaltinu porų šimtų 
popežių ir šimtu? tūkstančių 
kunigų. Apšviesti ir dori žino- 

ru» nusidėjo, o ne didelę or
ganizacijų. prie kurios j ta pri
klaus. *

Katalikų tikėjimas nėra A- 
lekrandru šeštojo prauianvflK 
o Kristaus paliktas. Tarp 
Kristaus žodžių ir durbų skir
tumo nebuvo. Kati kaliai apie 
krikščioniją atitraukdamas do
mų nuo Kristaus, u lenkda
ma.- jų prie Aleksandro išau
tojo, tas mulkina savo klau
sytojus arba skaitytojus.

Aleksandras šeštasis viena, 
ar du Dievo įsakymą sulaužė. 
I>ct kitus ptakymus išpild«\ 
Jių tnip-gi sąžiningai išlaikė 
visas Kristaus skelbtąsias tie
sa*. neturinčias tiesioginės į 
tėkmės ant žmogaus upsėjinio.

t Kas, žinodamas Aleksandro 
šeštojo paleistuvystę, pri mė
tinėje jam veidmainystę, tas 
upseina nesąžiningai. Jeigu 
sugriebei kų nors bemeluojant 
nesakyk, kad jin vagia. Lais
vamaniai kalbėdami apie ka
talikų dvasiškijų priinėtiuėju 
jai daugiau kalčių negu toji

Kalkinimas žmogaus už dvi 
kulti, kuomet ji» yra ]mdap‘.s 
tik vieną, taip j>at yru nedo
ras, knip ir palefatuvyatė. To
dėl neikiek negeresni už Alek
sandrą šeštąjį visi tie, kurie 
iš jo nuodėmių išv<<dn, buk 
dvusiškija vienaip šneka ki
taip daro. Netik katalikų dva
siški ja nėra veidmainė, bet nei 
patfi Aleksandras nebuvo veid
mainys. Jis nesigyrė savo pn- 
loistm'yste, bet jb jos nei nouž- 
aigynė; jis nei nenuteisino jos.

Aleksandras šeštasis mirė 
18 rugpjūčio 1503 metų. Nuo 
jo mirties praėjo lieveik 417 
metų. Nedoras daigtas yra se
ną to paties žmogaus kaltę 
leisti |»er liųiita taip, kad žmo
nės miutylu buk nauju. Ta ue- 
dorybę daro laisvamiuiiid kal
bindami, kad žmonės šiandien 
netikėtų Katalikų Bažnyčiai 
deiio, kad pinu Keturių šųutų 
metų vienas augštas žmogus 
susiJuukė keturių vaikų be 
šJiubu. Jei Iuin sužinojus, kad 
jo pažįstamas, budaiaus kūdi
kiu, pavogė kels obuolius iš 
kaimynų sodo. Šiandien saky
tų. kad ta- pažįstamasis ym 
obuolių ingis, lai liulų velniš
kai nedoru- šmeižtas. Dar ne
daresnė yra širdis tų, kurie 
atkasa pirui keturių šimtų 
metų buvusią kaltę, kad pa
kenktų r.ięndivn kult arinis::: 
■iiirhui oanienų užimančių tų 
pačių vieta, kurių turėjo se
nai miręs nusikaltėlis. Nuo

—
Rachmilevičina Natanas. 
Rozenbaumas Siaioua?.

Paskutiniu laiku, kaip girdė
ti. įstojo Valstybės Tarylmn ir 
keturi nariai iš Prusa* Lietu
vos.

■■■

*J-' X

....................................oi 

I Ąldtaandso mirties nei vienas j 
’ pop"Mu* nępitdare fokto^ kal
tės kaip jis, nors jau pra 
ėjo 400 metų sti viršum.

Kaltas Aleksandras košta
sis kad be šliubo tuąilaukd 
keturių vaikų. Bet ue soeija- 
listums tinka peikti jį užta
tai. Jųg beveik visi socijulis- 
tai be šliubo gyvena ir vai
ku* veda. Daug'geresnė už 
*ioe-ijniistų yra dora karulių, 
minuirų ir kilų augsią valdi
ninkų. Teėįaus tų ]>ouų apėji
me jgileitit u vystė yra taip nuo
latinis daigias, kiul upie tai 
niekos nei noiuintija. kaip a- 
pie oro ]x*rinuiną. Kaltas buvo 
Ali-ksandras, bet jį kaitinti tu
ri tęDę tiktai viena Katalikų 
Bu/.in cm,. ( .\uą 
skelbiamosios pužiuros, nei pa
saulio didikų įpročiai nėra ge- 
rvsilj už Aleksiunlru lUnbiLs 
Katalikystės priešai, norėda
mi papeikti juos, turi pirmu 
atsižadėti <mv« pažiūrų arba 
nu<įsek liūno. Rimtai protau
jančiam žmogui aišku, kad 
tiktai dideli* Katalikų Baž
nyčias dorus augštiunas tą pu- 
dai'ė, kud Aleksandru galima 
erzinti katalikus. Socijalistus 
ir laisvamanius negalima joi- 
vrzinti primenant jiems jų vu- 
gy.'ti’.', žmogžudystes, paleistu
vystes ir melus taip pat, kaip 
rūkorių negalimu paerzinti I 
priminimu, kad jis tabaką ru
ko.

Titulas.

nASTa^^H5TH1

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

mo ur Deaigmng Mokykla. 
Mu*h> UMm» ir mokymo LuOu 
trumpu iNlku Mtiaokoila »i»o pino

to.
Ma« turime <Jid4l*u«iu» ir r^rlm- 

iuim kirpimo, dcuuaUiK Ir Mūvimo 
•kyriu*. kur kiokrten** rauna <utm 
praktikos be«u»ekln<l*in*K

Vlsuoae uurlmo (įkyriuose maltuos 
varomos eloktroa Jleca.

Kneeumo klokvi«M autu Ule ko- 
kluo laiku. <H«n< ir ar vakarai*, pa- 
ataur*o lr paalkalMU da) aolycu-

i-aurrn* daromos aullr tu toro*, vi
sokio aulUu* ir dj-itao U bet kurtoj 
tn»dy kuyrna.

MASTEB DESIGNING 
SCHOOL.

<1. V. KaMilck*. Y<Jt>a
1*9 N. 8TATE 8TRJEET, CIKCAOO.

Kampai Loke St.. ant I-tų lubų

«r X

8a

ta. a. o V K h t k
(Lietuvis)

«U W. Markei 8tt.
PotisvllLc, ftauuk 

rUoml* Bcųmla priima noo 
Nuo S IV U t*L ryto 
Nuo 1 iki B VaL po plato 
Nuo B iki I nl. t*Um

----- -r----—----«X-—
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Katalikai jiopežių vadiną 
Šventuoju Tėvu. Aišku, kad K. 
Aleksandrasšeštasis yra never 
tas to vardo. Taigi reikia iino- j 
t i, kėd ue jta jį užjicinė po- i 
ĮM'žianis, o pustrečio šimto 
durų, gerų, šventų jaipežių. 
Benediktas XV yra du šimtai 
šešia-ridešiintasis poj>ežius. 7S 
jo pranokėjai yra pripažinti 
šventieji tai yru trečia dalie 
visu skaičiaus. Neapsakomai 
augštos doros žmonėn, kaip' 
Pijus V IT, Pijus X ir daugybė 

kitų netapo pripažinti šven
taisiais, bet yra pavyzdžiai vi
sam pasauliui. Nėra ir nebuvo 
kitos tokios vietos ir tokios 
žmonių »’ ‘edc iuės, kurios 
pildytojai uutų buvę taip dori 
žmoni*, tutėję tokį didelį ti
krų šventųjų nuošimtį savu 
tarpo.

Kadangi kas trečias, maž
daug, popežius yra tikras 
šventasis, kadnngi yra buvę 
ištisų šimtmečių, kuriuose 
vienas iMpežiua po kitam visi 
buvo šventieji, kadangi ir ne
pripažinti šventaisiais buvo 
Mugėtai dori asmenys, tai ir 
susidarė žmonėse įprotis va
dinti popežius šventais Tė- 
mi”. 13 C. *«Xr> tatviu^ UVU"

ficijnlis. Patys ]>u]M*žini .jo nie
kad nevartoja.

Titulai yra geri tada, kudn 
jie teisingai tinka thuiguuuu'- 
nei. nigs yra ir išėkyriipy. To
kių išskyrimų, kaip Aleksan
dras VI. Imvo labai tnaža po 
|x žių tarpe. Saują smilčių, j- 

, berta į Michigan ežerų nesu- 
i drumsčia jo. Taip ir Aleksan- , 
I dras VI iicpainaikįs to fakto, 
' kad tn*čdali- jmpeŽių yra 
šventieji. -—J
TrUii*p«M siivvdnut hus rin iš

aiškintu. išeina Šitos aiškiai 
prirodyto tiesus: l-ma Buvo 

|l»opežių sulaužiusin stunihų 

Dievo įsakymų: IT Iras už-,

įsigy.’ e Kristaus, Aięliaandru 
\ 1 siiluHŽ.- Šeštąjį Dii-vo į-a- 
’kymą. 2-ra Katalikų Bažnv- 

«-ią tų nuodėmių lUKlejHO, nes 
ji iu*<lepia tiesu*. 3-čia Neprot 
tinga yra dėl žmonių nuodė
mių kaltinti Dievo -uteiktąjį 
ČHiooėina Baznyrioe

’. S k-
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Dr. L E MAKARAS
Ucuvta Gydytajoa ir Chlrargaa 
ltoM>8uad«i 1«OM ta. IUcMtm At*.

TfirfMm. |-«Ub>m >4* Ir l*«ltaaa >1M
ChJcacop bo- W«o4 8ir.
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J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 
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S. D. LACHAWICZ
CrMlmrtu. patarnauju. >*10o- 

lu.M ka ptravaik- ilaUuJa Oi«J4il, ae 
•Maukti. o mano darbu tnuat, ulganMiat: 

2314 W. 23 PL Chicago, IU.
TcL CojmU 1188.

JOSEPH C WOLON
Jetųųis Advokatas

11 BO. LA KAJ.LK HTKtVI 
(J/irolmo Tol. Uiuaboldt 17 

Vyturau »»11 W. M-o4 air*M 
Tai. EnckaraU'ŠMt

« —
CHICAGO. IU

4-tn Nedora yra už vieno nuo
dėmę kaltinti .vilnis; todėl ne
dora yra už Aleksandro VI 

” **- * r'
kaltę peikti popelius ir kata- 
Iik,v4ę. o-tn Dur nedonau yra \ 
išieškinėti seniai mirtnhj kal
tes, kud sutrukdžius dalau 
gyvemuičių žmonių kulturiiiį 
darbą. 6 ta Ncsugialęa žmogus 
iš praeities mėgsta atsiminti 
naudioguri ataitikiiuus, liet yra 
žmonių maitiuančių savo dva
sią mėšlais. 7-ta l’opržlai 
pmtoriamda žmonių rųfts ant ’ Vi 
žemės. Ka« jiems akaftoai di
džiausia uuodėmė, tas pasaulio 
didikams )ra paprastas daigi- j*a 
tas, oi MK-ijaJistai savosioms 
net Nako, kad taip ir turė
tų būti. Š-ta Didu šventųjų 
nuošimtis tarp paežių suda
rė įprotį, kati žmonėm pope- 
žįu» tituluoju ŠvcntaMAU Tė- ) 
*4b.’ 4dn’ P;d\ * ■popeliai tu 
titulo neyar^l^ Z’

>
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TAUTINIS KATALIKŲ MOTERŲ SUSIRINKIMAS.

Iškilmingu ir dužių sužadi- | stovia tvarkymo*! dėltri susi- 
mtm iu okamuejimu giusuiuo Įęitt* 
“Jave Dieve gariiinam.” po- kia 
draug su Vyu^ujiu SchrciubMi Įdži 
atsisveikinimo žodžiais, pala- ’ 

rianėitus ue užmirš t i prakilnius 
bvi svarbius priaiinitamui už
duot's, NVadiingtone, D. C. k»>- 
vo 6 d^ 1920 |»o trijų rū/ito ap- 
svarstymo dienų išsirinkus vai 
dinink<*s lx*i vedėjas užsibaigė 
svarbiausius katalikių moterų 
'UuiirinkiuųtK, kuris ku«>mei 
nors bnvo vyskupų sušauktas 
Tautinės Katalikių Moterų Tn- 
rjbos.

Vyskupas Schrcmbs 
vadovauja.

Konferencija įvyko vadovan
. MK. t .r V

JįUli i i hil ttfriįuliUi

Hciirenilis, D. Dn Toledu^ Ohio 
vyskupui, pirmininkui Pasauli* 
nių urgnnisąrijų Tautinės Ka
talikų Gerbūvio Tarybai*, su 
kurin Tautinė Katalikių Mote
rų Taryba tiesiog susivienijo. 
Pirmininku konferencijoje bu
vo kun. Jonas J. Bnrko. C. S. 
P., veikiantysis raštini n kas 
Tautinės Gerbūvio Tarybos. 
Raštininku huvei kunJonas M. 
Oooper, Bh. D,, veikiant vhLs 
atstovų raštininkas Tautinėje 
Katalikų Kapi Taryboje.

Šimtas dvidešimt šešios 
atstoves.

Susirinko šimtas dvidešimt 
šešios xu įtaisu v ima teisėmis 
atstovi*. Jv» u u tu va v o trylikų 
iš keturiolikos visose Suvieny
tose Valstijose {įruviucijaa. Bu
vo dvidešimt* atstovių bė nnui 
dažų. Didis skaitlius žingei
džių avecių -iankėsi kunfvrenri- 
jų laike.

i Mikunton išvieu bu uuuuiu reiš
kia karščiausius (mdėkos žo- 
—iua už jūsų pritarimų l>vi pa 
skatinimų. Susirinkiino ūpas 
yra kuogvriausias ir žada di
džių naudų.” Gi įžanginėse 
prakalbant* vyak. Salireiuliso. 
kuu. Burke ir kun. Coopero, už
sidegimo ir prie darlio uolume 
ūpas įsiskiepijo, o įaivyrulęs 
aiškini rodė, jog darbas katali
kių motorų pradėta* yra Die
višku noru krikščioniško ryšio 
bet katalikų tikrinis šventųjų 
bendravime. Kadangi krikščio
nybė m*vien reiškia gyvenimų 
imties savyje, pagalinus no tik 
kituose bei dėl kitų, bet teeiaua 
nuolatinę pgfiamo Kristuje 
vimijiię. lita pi ųĮdinųb i4vu*la 
uis ryšys buvo pamatiniu tik
slu tautinės organizacijos, prie 
to reikėjo pridėti protų, gabu
mus, dar-gi pastangas įgudusių 
veikėjų. Tatai įžanginiai 
rLraipsnini skatino atstoves, 
kml uoliai imtųsi už tvarkymo 
ei dariai tveriant* draugijų Die
vo bei tėvynės meilės dvasioje.

Sulig šv. Tėvo noru.

Kun. Burke |>abr<*ži*. kad Šv. 
Tėvas mano Amerika busianti 
priversta imtieji svarbiausi pa
sauliu alclal.Mnu darlių. Ame
rika yrn demokratija, gi demo
kratija reikalauja nevien sųži- 
nės išauklėjimo, la*t supratimų 
kaip vykinti sukinės nurodo
mus uždavinius. Tiksiąs nega
li užstoti veiklumo, Abu sujun

gus ir veikiant išvieno reiškiu 
iniHvkmę.
Persiėmę orgaiiisacijos dvasia.

DRAUGAS

ROCKFORD. ILL

Skarmalas ar vėliava?

Paiuat i niai organizavimosi 
'dėsniai nevien buvo išrailcšti 
i Tautinės Katalikų Gerbūvio

Palytėjo svarbiausių mintį.

įžanginėje kalboje, vyskupą.- uv,„
Sdtrembs išreiškė pamatinę ITanias” ^šalčių* minn^’£ 
kuuleruncijai nmitp Jm jmbro- Į rtonl;.>(tJlini buvo jau 
žė, kad. Katalikės Sori«nytų *įr(|YW jK,j mintyj, su^irinku- 
\ aisti jų luote n S išmoko vy- gju Rt8tovu. ne* atanindėin iii 
kinti prakilnius darbus prakil
niai įvairiuose patarnavimuose 
valstijos bei Bažnyčios reika
lams karo metu, gi dabar turi 
progų pritaikinti savo patyri
mus bei uolumų reikale, kuris 
kaskart augštjs jųjų jjastan- 
gus Dievu bei šnliea duria*. “

Kaip Tautinė Kutdikų Karo 
Tąrylju buvo sutverta, kad at
stovautų dvidešimt milijonų 
šios šalies kutnlikų, nešančių 
pagelbų kariaujanticiuK liej jų
jų šeimynoms čia ir už vande
nyno, ir kai|> tas darbas tajai 
pastoviu l’antinėjt* Katalikų

(
I

I

A-^43^- -a------ t -------- U- • i.
aaauvsaiy jfv* nun^ tun-

i
K’jy gulėtų iš vieno veikti. Jo
kiai jau csanėiui draugijai ne
bus daroma pvriškada. Priešin
gai l»«s tvirtinnmoM ir skutiioj- 
mot* visos draugijos, tiktai, kml 
jųjų pastangos jiosckminginu 
«urinttudntų fantai, hnftnni roi 
kėjo sutverti centralų tarylių.

Jaučiamu pasekmė.

Kad prakilnus dariais buvo 
pratoluiai atliktas, dariaus ku- 

/ris išduos gausintum vairius, 
jautė tai viai beeiltrigiaut pa- 
giiuųLiipuii Mų^ivgžiaviiuuL 
Kardinolu* Gibbomuts atsiuntė 
vyskujiui 8chremli*mi sekunčių 
4n!««rr.

Karinėje Turybujo, susidedan
čioje ii visų arkivyskupų bei
vyskupų Buvienytiise Valstijo
se, lygiai, tarė vynkujųis
Schreinbts yru uždaviniu katuli
kių moterų sutverti centrai*.
X— ------- 1--

Kiančiai katalikių moterų d rau

šių atstovų, n<*s atspindėjo jų 
kallsise, jų pasitarimuose, jų 
darbuos**, likosi įstatuosna 
ištraukti, koriuos pačius motu- 
rj s auivarkė ir priėmė, net pu 
siskirstč veikimo būdų. •

e
Išrenka valdybų.

VaJdsbon išrinko sekančias 
ypatus: Ponią M. Guviu, iš N. 
Y.—pirm., jMinių W. T. Dom.«- 
vnn iš SL !x>uh<, šio.—1 pag., 
p-lę A. Regan, iš San Fraųcis- 
<x>, <’al.—JI jiag., ]M»nių T. Mo- 
lainpby iš Pittsburgh, Pa.—III 
pug.. p-ly F. iš New
Orleane—ižd., ponių LL Ben-

“Draugo” No. 72, š. m., ko 
reapondcnvijoje iš Ruvkfurd 
UL, keturi asmenys, jiusivadinv 
save tikrais tėvynainiais, pro
testuoja prieš mane už jin vadi
nimų skarmalo—skarmalu. Ne
žinia dol kokios priožaAtios. iir 
tai dvi trumpamų, atminties, ni
tai dėl blogos valios protestuo
tojų kvartetas porsiųto dalykų 
kitai]i, tiekai]) ištikrųjų buvo. 
Jie sako:

"b. L. K. K. A. 137 kuopa 
laikė susirinkimų kovo 14 <L, š. 
UI. AusVUTsįTUs <hiiUj iiupuLiiK- 
tų reikalų eita prie irnujų su
manymų. Pirmas sumanymas 
buvo, kad S. L lt K. A. 137 
kuopa įritaisytų Lietuvos val
stybinę vėliavų. Sumanymų vi
si nariai priėmė ir nubalsavo 
nupirkti. Tik staiga u. Povylas 
Petrėuas pradėjo sakyti, kad 
'nriiiiyirkit tokiu skarmnhi, 
kiup kad buvo pakabintas pri- 
iiAmt gerk Lietuvos atstovų 
kovo 3 d_ 1920 m.* ”

Ištikrųjų buvo štai kaip.* 
Perskaičius protokolų, sekė 
laiškų skaitymas. Buvo laiškas 
atsiųsta.** nuo p. Norkūno, ska- 
tnumtis lietuvius nusipirkti 
tautiškas vėliavas. 1 .aiškų per
skaitė kuopos raštininką.**, p. 
Jonas Valentukevičius. Paimi- 
gus skaityti taip-gi patarė kiek- 
vienaiu įsigyti. Tada aš pasi
prašiau balso ir ]Misnkiau štai 
kų: Iš luiško matyti, kad tos 
Vėliavos yru visai, nebrangios, 
lotlel nš dumiu įnešimų, kml 
musų kuopa nusipirktų vienų 
ir, reikalui esant, turėtumėm 
kuo pasirodyti prieš svetim
taučius. Dabar-gi net geda, at
važiuoja pas mus Lietuvos val
stybės atstovai, nueiname mes 
jų pasitikti, ateinu Hvotiiutau- 
čiai jų pažiūrėti, o mes prie 
puikios Amerikos vėliavos ]ia- 
kabiname skarmalų, kuris daro 
gėdų netik iniiins liet visai mu
sų tautui

Kaip mutote, aš ncĮMtžymė- 
juu nė dienos, m* metų, nė at
stovų vaidų. Aš tik pažymėjau, 
kad nmnis, kaipo tautos daliai, 
reikuliuga turėti vėliava, ir tik 
vėliava, o m* skarmalu papuošti 
lietuvių susiriiAinius. Bet kaip 
lietuvių patarlė sako: "Surik, 
vagie, kepure dega, o vagis 
capt už kepurės.” Taip ir čia 
buvo, p. Steponaiti#, netik ką

vų reikia <iar ir ko kito. Taip
gi netikiu, ka«l Lietuva butų 
taip žuuiųi nupuolus, kad bile 
skųdurų,su<lėtų iė trijų spalvų, 
skaitytų savo vėliavų. .Jeigu 
niekas nėjo plėšti tos "vėlia
vos,” tai dar iiiųirirodyiiia*. 
kml jinai laivo gera. Mes gyve
name šalyje, kuri iki šiol pri- 
pažįsta privatiškų nuotMivyijv, 
o nepildančius to įstatymo 
mnarkiai baudžia.

Pasakomas, kad angliški 
dmhrašėiaj išgy rė įiapiiošimų, 
tai ir čia stoka kvartetui žino
jimo anglų kallms. Angliški 
dienraščiai prirašė tokių uvmj- 
inniiių. kini net koktu buvo i uos 
asjųlj u. oas,i-, Kuu p. ^u,-
ruuskas buvo.vakuro vedėju ir 
jis esųs tu kuDiitetu pimūdii- 
ku, o tuo tarpu Steponaitis 
buvo pi numinki i tr vedėju. Jie 
padųvė ištrauka- iš p. Vileišio 
kalbom o p. Vileišio pas mus 
visai 'tęhuve. Re;>orteriai rąžė 
tų, kų p. Turanskas jiems sakė: 
.lis save paskaiiė už pirminin
kų, o advokatų llraėiulį už p. 
Vileišį. O apie papuošimų, tai 
gali būti, kad p. Turauskas 
jiems sakė, bet šie. neinatyda- 
mi jokiu papuošimo, visai apie 
tai neprisiminė. Nes faktas, 
kad jokio papuošimo nebuvo, 
nebuvo nei IJetuvos himnas 
giedimias, o jie dar drįsta save 
vadinti tikrais tėvynainiais. 
Jeigu jie butų tikri tėvynni- 
niai. tai jie nesidžiaugiu iš to, 
kad Rockford’e jianluvė lmuij 
už $80U. -Jeigu jie butų tikri tė
vynainiai, tni jie Lietuvo** 
himno iiciiiainytu ant bile Italu 
baikos. Jeigu, ji 1 tikri tė
vynainiai. tolį jie n. kuhlytų 
lietuvių jiegų, u šauktų vi
sus į darbų, u m* kaip dabar: 
alėjų į S. L LL K. A. 137 kuo
pus susirinkimą, kviesdami pri
sidėti. sakė: “Pas mus visko 
yra: ir darbininkų ir žmonių iš 
-ko vakiylNj išrinkti, tik. ot, 
Pclrėjuts, paiuriė, tai, mv* |ui- 
klnusėiue ir atė iome. ’ ’ Tai Uh

Primušta, kad yra surinkta 
kareiviams dovanų apie 30 dė
žučių. Nutarta išsiųsti į Cen- 
• rn. Tnip gi npįtaK’ suteikti do
vanų po porų pnuėiakų ir po 
šiltus marškinius tiems karei
viams, kurie šį pavasarį va
žiuos j Lietuvų. Paskui buvo 
skaitytas laiškas iš Centro, ku
riame prašomu pinigų. Nutarė 
varyti didesnę ugitaeijų ir iš
rinko agitatorius, kurie lunky- 
sia į surengtus vakarus ir pik
nikus, o kurtais ir pu namus, 
kalbindami narius ir kviesda- 
mi moteris ir iiiergimis prie 
mezgimo. Apsiėmė darbuotis 
šie asmenys: pp. Kašėtn. Lan
džius, ponios Stoškionė, .Juš
kienė ir Lindžiuvivnė. Vieno 
jia vari lės neimtėmijau. Visi 
yra smarkus darbuotojai. Tiki- 

eeriomdu pn’ekrmtj.'
Koresp.

LIETUVIAI!
GRAND RAPIDS, MICH.
kiuoini pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien 
lašlį "Draugu’’, kitiems ir į 
Lietuvą. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu ir pri- 
duodu į dienraštį “Draugų." 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus.

Tais 
šiuo

reikalais kreipkitės 
adresu:

Y. MARGELIS,
544 Myrtlc Str., 

Grand Rapids. Michigan.

PVSlMJtlA III.IlkAS

rit.uu.UK

UYKAl.

ltaltlc l'cMiMiltatlcm lUirt-au. lui-. 
33 So. Drarlx.ni Si. <11 icag<>. 

lUMini *.*UC

i'.ULMiti <»i»A Ji.AM Vi st lU/.Mt, 
B prleiaatlca netiki lu Ilsu Ir alin

ki 11 operacijų — auuu iitivcratan 
parduoti aavo narna au “Heul Eatato. 
Inaurauc* tr Saflcy Box V«U1U~. 
Ii taniu.

Ta* nntna* parauluu4a lobai Piteri 
ir su lencvKitnl* iMisoou*.

l>el toleaniu InTunnuriju kreipki
tės pa». .

A. J. UEMONT.
4MJ W. ll si.. Ctcrro. 111.

singor i* Bultiuiore, Md.—rust. juu ant susirinkimo šaukė, lx*t

džiai p. Sti*|>wiiuiuiu. A.* jiems 
patikimi: Jeigu jus einate per 
draugijas lik dėlto, kad Petre
liu užgimėdinus tni nustokite 
ėję. Aš palariau-reikalavau, 
kati visus lietuvius įtrauktų į 
darlių im <ivl nmuo jausmų už- 
ganėdiuuuo, liet dėl Lietuvos 
naudos.

Aš gerbiu Amerikos ir Lie
tuvos vėliavas, užtai ir reika
lauju. kad tokie susirinkinui? 
butų pa puoši i vėlaivoinis, u ne

Iš ki«*kvi<*not* arehidieeerijut1,
kurių jtb keluriolik.' Suvieny.
tose Valstijose, išrinkta |>o vie
nų direktorę. Seka jų vardui:
Baltinio re—ponia H. Be n z i n
gvr iš riritimore Md.; Boston
ponia F. *K. SJattery iš Bos

dar ir į laikraštį parai*'*, knd
tui buvus jo vėliava. Delko į>.
Steponaitis griebėsi sau už ke
purės T Tur būt jis jaučiasi 21-
ve kulto. Juk uš kaUiėjau apie 
_> .«....., .. js-Lj. —•
uieiv* ur, ’* Jie uu ruitu

• • 44.
tiw

va • » priminė tik vieną.reiškiu-

riui romiais.

••

Jau aš sykį parakiau |xr
Draugą,’’ ir dnr sykį atkarto-

ju. kati mano gyvenimas per
trumpus, kati kovoti su tokiais
ŽmoiMUiiis. kurie <btlyku« nn.

verčia augštyn k<»jomis. ir taiji-

REIKALAUJA

LEIBERIAI.
Dėl ioandrc.-*, dūrinis pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th & Stevvart Avė.

VALDŽIOS

CEVERYKAI

1U4K \U1XGAX.
tuoju tu iitoAkanti* Vurgunlnkiir ti> 

n.mtln Kerui būvu amalu. Kreipkite* 
I ‘

"DnuiRn” VlmiriUlracAJa
1 Štili W. JO SU'vvl Cliteaso. m. 
E. V.

VAIKAI.
!»cl urneo durbo : A matų 

Cinu* nr, atnuiriiiii g*rn» a Iro* 
dilnl. gem t.roRn tiraalluvint.

.Vaitaukite l’uahlcr 41S N. 
uiontu lUvd

i.hu i ea i\iiKt:i, <x>.

HIJU 
pra*

Korra*

HKIK.11.1XGI TKl CKEICIAl IK 
l.KI ŪKIMAI.

Vyrui dcl viUujInlo darbo wure- 
ėa ii nr. ”4i» r bu*. |t|lv. i va- 

lauuii.
<»U*ublnslk> liroa. <'«>nt|*nny.

Kunip. t nlon ir l.umla-r Cialtėa. 
Aut C. U. Ir Q Tračia.

REIKALINGOS MOTERIS.

IM fabriko darbiu pastovus 
darbas gera mokestis. atsišau
kite:

Pallman Couch Co. 
3759 S. Ashland Avė.

COIL VINIOTOJAI.

Prityrę, Augšfiausios algos 
nmkuina pradžiai ir Hunus.

Thordarson Electric Mfg. Co. 
501 So. Jefferson Str.

KEIK 11.1 AGI
U1X.HAX1KAI IK l.HUI.HIH 

PASTOVI A IIIUHIS 
GtltA MltaLSTlb

A«*cu>blin* ir bene h <1urba>: juachl- 
nu <>iM.tatoriui nnt Kam line iniino; 
tulikui v;ral dvi kulvyntoa Ir fouodre*.

1x4 beria!
dėt vidujinio dartMi ir laukinio darbo. 
Pm.iutyklle Mc. Ilarmatunio. Brige* 
Huum-. KamJ* lundulph 4r W.-1l> 
Hlrerl. «'iiir.;K4l kiekvienu dienu Ma 
auvalte ir Nedelb.j Balandžiu I 1. nrba 
ruibklle nr utallankyklto ) Ktuiiloy- 
turui Officc «K

IHIi.l ČIUMPANT 
Hart«->. III..

Chlrago auburb.

l‘4*h utine proitn |idpll Gerintai* 
Army ntoocs. kurie «u laikų bu» 
verti aukeo. Kulną inunv kapoj 
|2 "d. f :-.r-'in.n>* Fnrcel i’u«i. C. O 
t*. ) bliu riet* minėte nr Ui miMto 
Jnlgu netikę pininku* Kretinam* 
kuomet 11.00 uttuokania* likainn. 
atgnliaa. PutiairoJ kur.« vaidilų tu 
l+.fo euvlr* 20.000 poru i'cvcrylt* 
ItuuKit Murrhlnc Shoc*. li.oe Jooe 
nupirkome pataleeiun uHetlutn* 
imtu t-kuru. J iv .lubur
yra verti 012. Vlainakyk U .111.1 R 
Ntidulyll Juodai 36 c. citra. Jei
gu negali nata alvrUiunt pimljk 
aite* l«.»ro.iuok- i’riūuok *iw ir 
f t 10 n rtvš
1U.XOM.1A lllll. A MU >1. .«< 

3833 Cviitagv Grot r.
Tdrfnuaa Dous- 3731 

AUlara Vakarai* Iki ‘M>

r-r i

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Smotono* Kerai pritaikinti akintai 
5 bu* palcurvlnlmu dėl Ju*q aklu. 
| Kuomet tų kenti nuo galvon *k*u- 
> a ėjimo. Kuomet raide* neput 1 kra 

■ r^, kuomet akaltal ar siuvi ar IK- 
kai. tai tuomet yra tankia*, kad 

) reikt* Jum* akinių, klano 15 metų 
‘ patyrimą* pridun* Jum* rerlau*!* 
; patarnavimų ui prieinam* kaina 

uet taip lemai net Iki 18 00.
JOHN SMETANA
Airių Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago 
l^iJimlBJU aiitcikiama* dykai. 

Kampa* IM-to* pitvd*.
t 3-čkai luitus viri Piatt'o apticko*. 

Karubnri* 14. 1b, 1*. 18 U llt
Te-tuykite* 1 uuuio para**.L JI_____> Valandų*; nuo 7 vai. taryto Iki I 

J vai. vakar*. Panedėliota, Seredo- 
$ cnia ir PotnyCIotnia. '

K'

t*

Namų kailio* kyla uugMtin kitą
dien neluukilc ilgiuu-bcl pirk 
minui DABA U.

3 uugktų naujus nitiru luunas nnt 
Bridgėporlo, viri flinlui po 5 rui
mu* guEo.*. elektra, vanos, ir kip 
niiak-rnifiki įtuisynmi. Kuiną 9,500

2 u ugnių — 4 puto veniniu muro 
iiumu* pu G ir 4 ruimus, gazy np- 
Kliautim* uututimtikiii, mudu $12U 
inencMtii kuiiui ♦10.500.

2 niigšty muro įminu* au žiorų 
lulnii puikoj vietoj aid Bridgepor- 
tu «avminkui leikJiimi pinigai

kONVMtn 1,ANKSTV1<»J|AI
Prityrę 123 rurantuoJuium tuip pat 

tii<-r*uHe* kurna nori niukinti*, dur
iai* iiuatuvua.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

. UKTOTU
J Orilyudaa tr CMrorgaa 

Parkai* *vc eyr«tiimo rlat* I 
■nokto* nrit.

MM W. JM mrcak. 
Tai Mrglnlar *<« 

Oflaaai n»7 W. 4TM M.
(4T ir WM roki 

Vabunloai aa r*«v lai i «a» I--**. IM »aa 
l;M vakare NadOtioaila • Iki 11 rytai* 

Tai Baauia.ard IM
y- -.  ............. .........................-—I

punluu* pigiai.
2 uugMiu nivuiiti* lubui gera*

įvirta** muilus. 4 pagj-vi-niiiiui. po
5 ir 4 ruimu* rutulu >>0 rucnrsaui
Imu.u ♦3.100.

I”;i<jjhu žirni; • k'lei miti-lu
u.iihti kreipkitės jwt»:

Kf-nkv I-ūim-Iujm' IV,,
IN3» m-lnanil Ate.

u <rri;iu s m mi:hgajtex.MOTI3US IK MEllGlHEK.

l^nrvua. Ir«ru» fabrikui., prltytl- 
iuum nvrtiikaKnituj., Uų.mdtlu mokiniui 
SIS.00 ic Uunua au goru i-ru*u pakj'li- 
ui ui.

11M»nlat-MMi i.
501 Ko* fa*<r<

f , — ■■■—..
501 bu. Ja-n<-4*o<* Str.

I

Tt

ANT PARDAVIMO

ton, Muse.: Chicugo- ponia E. 
J. Cndnhy iš Cbicagos: Cinchi- 
imti—pouia F. E. MucKentepi* 
iš Cioctehttti, Ohio; Dubufpje 
—ponia L Nush iš Omuhu, 
Nciir.; Mihvaukee-jsmia Jas. 
JI Markuti iš Mil.raukte,M’u*.; 
New Orleaną—p-lė F. Loeber 
ii New Orleanu, La.: Ne v York 
—ponia M. Gaviu iš New York; 
(begoti—ponia A. Garbet iš 
Beatlle. VYarii.: Philadelubia 
—ponia T. Mnlaiupliy iš l'itla- 
burgi). L'a.; St. Louis—is'nim 

1. pųnvvuu m SL Luųis, 
Mo.; SL I’uul—ponui W. J. 
OrTvOle iš St. Paui, Minu.; San 

W«h8* •••irtrr.Atn ftaŪilani. • v* *■_____--JA 1 Hm,...

atstovų. Nariaj su uiunu suma
nymu piktai sutiko nupirkti 
Lietuvos vėliavų. Bet, dnleiski- 
Uie. knd aš kidbeduinus turėjau 
omenyje tų “vėliavų” pri imu n t 
majorų Pmr, Zadeikį, tai ar aš 
įžeidžiau Lietuvos vėliavų, nr 
ne? .Jeigu uš įžeidžiau ]uivadin- 
damas skarmalu, tai protėst uo
tojų kvartetas įžeidė netik Lie
tuvos vėliavų, liet visų lietuvių 
tautų, kabindami jį. Taip, kų 
jus, gerbiami “Draugo” skai-

gi nedrauguusiu su tais žmonė-
inis, nors jie Imtų save pa**ivu 
<lmę prieteliais.

Povyiap P. Petrėnas.

WORCESTER, MASS.

S. SL0NKSNIS,
3357 8. Halsted St. 

Chicago. Phone Blvd. 5009

Aut luirdavliuu proporte Moulli*l-
<JcJ auroj lietuvių upKyventuJ u u lė

trinių liei numo asmens vnliji- .$an Santa Fe- po-
mu* jnsŲ aaiiK'iiyje |>usiUii iiiiUi j

, likusiai Tautiuci Kuujt- 
kių klotnrų TarylmLV Vytkp- 
|Mu> Schreiul*. siisirųikimiii 
praeitu įžiurti .skutai

' Tbk-Iiir TaUlin- 
ienj Tmyb-is at-

uis E. AVockbaugh ii Denver 
|q.
NcgaUmp nuveikti gereraio 

darbo. mi paduoti treresn*; pra- 
dfcft draugijai. jLjįr,

(Prtuiifii bus.).

WoMM»U*ri<< lietuviai nors ir 
smarkiai <liirl»noja*i, liet mažai 
laikraščiuose garsinasi. Ypač 
"Drauge" hilmi retai galimu 
rusti korcs]N>iiiienrijų jš musų 
kolonijos. O it kituoto* laikraš
čiuose nelaimi tankiai. Reiškiu, 
kml ummės lubui užsiėmę dar
bu, tnt neturi įniko nė korės- 
pondeucijų rašyti.

O < .1 !**••*/» •*U*«**b%• *«• •*• «<•••** ••X**W****~
jo Kryžiaus rėnu skyriaus mė 
nrrinis KU*ir:::kitnax- Kadangi 
(mr praeitus <lu susi rinkimu 
labui mažai minų buvo atšilau 
kę, tai dabar buvo skaityta net 

ir mėlynu spalva nepadoru dar trjia protokolai ir viri buvo pri
imti. Paskui wki- rapurtai. o

t y tojui, pamanyt umėt apie tau
tų, kurt, priimdama tavu val
džios atstovų, nnt puikios Ame
rikos Vėliavos apie 6x9 pėda* 
rlsrlttvtt/A rMsVraltt o<cw~»*M~f*~ jf*. .................................. g«**
kės ketvirtainiškų* suraukšlėtų, 
sutrintų skudurų f As tokį dar 
lių skaitau įžeidimu visos tau
tos. Nesti vėliavų rgperŲu*, vie
nok žinau, kml: raudonu, balta

Ainer., vėliavos; kad radėjus
Im spalva* ir padarius vėlia ]•*> jų ftdtarinim.

j*a*,*j>***»
Tairtana* 1*011*0* *M 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentiktai

* 10*57 Ko. Mkhlsaii. Avean*.

VALANlKMl * IU * vakar* I

1 p . 1 . - r .....

Dr. M. Stupuicki i
3107 So. MorgKT btrcet 

CIUCUOO, U4XHOD< 
Tutelonn* Vanta MUM 

_ Valanda*; — t UU U M ryto; >
» po ploty Iki • rak. N*dlllo- I 
«Mte R»u» t <V« • •»-* TiiėLiriL.

J**r*lduu«lM MUloutobUlua laimi lU-
Bl*l Mltchell 1*1 N m.-L 7 paaaUerlų.
Kuu J| ilr*'Ml V teku* *arain atovij. (*-
litu* matyti takarai* l iki •.

Lietuvos Misijos
257 West 71 str., New YorkI

liu kcj parai d uodu I* prlctaBtlr* II- 
KO*. 1 Urn'Juv lieta 4*4.00 iurnualų 
kampini* Kulnn (C.CbO.

33* U. JO Kuvv-t. 
Satliiiuka* ni|takulitilani name.

CIKSI DIODĄ I.AHA1 PIGIAI.
Kcndlly krautuic. Ubui geroj vie

toj t.rk-0 pat llcluvlkk* Italnyčui Ir 
virtaju mokykla, loti laitui avarblus 
lirtriauUca priicrataa laardueti. 
|.lateanltj 'tintų kreipkite*;

A. J.
1*14 Ma. llood Mnx<

J**l

AKI KHkU’iVu:
lrvulu lubų inurlnla kanu au l.tia- 

lala dėl Mdmynu*. ou aU»ek‘t|. Iitoder- 
mik** U gerai „ptuokanll*. rundaal 
gėloj vietoj aru lhUnyi'loa tr luckyk- 
lo« ant 17 Gatve* J rytu* nuo llulotcd. 
Alaltauklte

Maik K*h- A l.a haiin* 
lala t*. IM tkr.

J. Vilimą*,
4301 K. Pauliu* Str.

Antrašas:

i
•"”w.’rutkauskas

ADVOKATAS 
Ofltu DldmlcM J J:

29 South La Šalie Street
Kalniam 324 

. TrJ. Centrai «3IM>

B
I
■■

Vakarais, 812 W. 33 St
TeL Vanta 44B1

■MBnmvMiii

o

i

rit.uu.UK
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1" DRAUGAS Pirmadienis, bal. 5 1920 m.

CHICAGOJE. |
-------------- --------

RYTOJ BUS ALDERMANU 
RINKIMAI.

x—---------------------------------------—
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

IŠ GHIGAGOS LIETUVIU
KOLONIJP

IS WEST SIDE.

ATSIIMKIT]? L/ISKU8 f|iiimiiiimiiiiiiiiiminimimiminimiiin»iiiimiHnmiiiiifiiHuimHmimHmimmiiiiiinnmniiiiiimiiiimmimimiiiimHiiiu

Pirmadienis, baL 5 
šv. Vincentas Fer,

Antradienis, bal. 6 
šv. (klestinąs. V. Celsas.

d.,

SAKO. MAŽAI PABRANG 
SIANČIOS ANGLYS.

Tonui busiu daugiau keliolika 
centu,

Namuose vartojamų minkš
tųjų anglių kaina, matyt, 
padidėsianti nedaugiau kaip 
15 centų tonui, kuomet angle- 
knsyklų kompanijos sutiko 
darbininkams padidinti užmo- 
Irnct; 27 flnnS.

liup čia sako Uonaumers 
anglių kompanijos- preziden
tas Upham.

Jis tvirtina, jog didžiuinn 
anglių pirklių Chicagoje gal 
mažai nrhn nieko nepridės au- 
gsčiuu, kiek bu> imama kasy-. 
kių kompanijų.

Sako, Consumers kompanija 
vis dar panluoda minkštąsias 
anglis po $7.25 tonui. Bet su 
ateinančiu trečiadieniu gal ke- 
liolikų centų užtiesianti.

Iš kitų versmių tečiaus su
žinoma. kad vietos pinkliai 
nuo $1 ligi $1.50 imsią bran
giau tonui. .

Reikia tikėties pabrangi
mo. Nes pirkliai paliuonuoti 
nuo vyriauayiiė* kontrolės. 
Tarpe jų negali būt konkuren
cijos. žmonėms anglys reika
lingi. Tad bus užtektinai iš- 
oauilojimo.

Vienas angliškas laikraštis, 
rašydamas npie nnglių pa
branginimą. sako, kad kuomet 
anglekasiai buvo sustivikavę 
dėl didesnės užmokesties, vy- 
riausyiiė prieš juos parūpino J 
“injtmction”. Dabar prasidėsi 
išnaudojimas žmonių. Klausi- . 
mas, ar vyriausybė parūpins 
“injunetion” prieš anglinius 
profrierininkus. -

KUN. McCABE APLEIS 
CHICAGĄ.

Dalmr jau tikrai žinomu, 
knd De Paul universiteto pre 
ridentas gerb. kun. McCahe 
apleis Chicagą. Ateinanti 
penktadieni iškeliaus į Kun- 
fĄs City. x

PIRKDAMA LAIKRODĖLĮ 
NORĖJO PARODYTI 

TĖVUI.

dailiai apsitaisiusi 
inėjo jubilierinėn 
po nu m. 5453 So.

Jauna, 
moteris 
krautuvėn 
Raistini gat.

Pasirinko tinkamu ’dn lai
krodėliu ir iMMikė, kati vie
na iš tų pirksianti. liet pir- 
iniaus turinti parodyti savo tė
vui, kurs netoli gyvenąs.

Krautuvininkas >u “kestu- 
merka” pasiuntė savo klerką. 
Jinai su laikrodėliais i nėjo į 
uranus ant kampo 55 ir Mor- 
gan gut. Klerkas pasiliko lau
ke.

fiis ilgai nesulaukdamas jos 
išeinant jnėjo vidun pasitei
rauti. Patyrė, kad moteris su 
laikrodėliais užpakalinėmis du 
rūnis išėjusi gatvaitėn.

f

• Rytoj, balandžio 6, Chiea- 
go« devyniose vnnlose bus ren 
knmi nklermanai kitose 26-oho 
voniose seninu išrinkti alder- 
mnnni.

Balandžio 13 d. įvyks “pri- 
mary’” rinkimai.

PASKIRSTYTA NESUTIN
KANTI ŠEIMYNA.

Policijos seržantas Tliomns 
Moran, t»012 No. I'nion avė., 
turi 7 suaugusius vaiku®. 
Jauniansins yra 13 metų.

Kol motinn buvo gyva, tarp 
1 vaikų buvo -usiklausima-. 
buvo šeimynoje meilė ir su
tikimas.

Pirm kelių metų mirus mo
tinai, seržanto moterei, tarpe 
vaikų ir tėvo {inkilo nesutiki
mai. Pasekmėje 4 vaikai krei- 

[ ]M»si teisman ir apskundė tėvų 
I brutaliam apsiejime su jais.

Teismas parėdė keturioms 
vaikams apleisti namus ir ap
sigyventi kur kitur.

Teisėjas Ery, kurs klausė
si vaikų nusiskundimų ir tė 
vo pasakojimų, pasakė, jog 
jam pirmu kurtu tenkn gir
dėti taip karčius ir neatlai- 
džius nesutikimus šeimynoje.

• _______________ _

RAKETOS IŠRADĖJAS 
VO CHICAGOJE.

BU-

Chicagoje lankėsi profeso 
rius llobert (ioddnrd iš Clark 
kolegijos, IVorcester, Mass. Jis 
yrn išradęs raketų, kokių bu 
šią galiniu nukauti ant mėnu
lio. paviršaus.

Inžinierių. sąjungos suvi
rinkime jis plarirti išaiškino 
apie savo išradimų. Pranešė, 
jog darysiąs mėginimus, kuo
met surinksiu* reikalingų ka
pitalų. Tam tikslui jis jau yra 
gavęs $5,000. •

---------------------------<
IŠ POLICLTINIO REKORDO.

Policijos leitenantas Loftis. 
viršininkas policijinio būrio 
gaudyti plėšikus, pranešė de- 
tektivų viršininkui, jog per 
kovo mėnesi tasai būry# «tla- 
kęs 25 areštavimus jr atra
dęs pavogtų daiktų vertės 
$20.000.

I.4ib. Są-gos 7 kuopa buvo su
rengus vakarą su prnkallnimis 
kovo 14 d., <1920 m. Kalbėjo p. 
J. I’oškn, Universiteto studen
tas. Plačiai apibrėžė Lnlnlnrin- 
gos Sąjungos tikslą ir jos pra
kilnius darbus. Smagu buvo 
klausyti įspūdingus kalbus. Jis 
sakė, ka<l laikui bėgant juimn- 
tysim našlaičių namą priešais 
Šv. Kazimiero Vienuolyną, kur 
bėgiu*, žais lietuvių vaikdini- 
nnšlaičiai. Jie nuo senai laukia 
to namo, o mes ne visi dar su- 
prantmne tą reikalą. Tame na
me sykiu ims ir prieglauo'n mus 
seneliams.

Po jo kalia.jo p. S. Juecvi- 
*’nc. T d) go* ^-"nfro nr.-r 
mzntonus. Jis sakė, kad mažai 
žmonių prijančin Lnh. Sųj., nes 
mažai atsilanko į prakalbas. 
Daugelis dar negirdi našlaičių 
balse, Šiurio kožną dieną prašo 
musų pageliais. Po prakalbų 
mergaičių chora.s, pritariant 
pijanu p-lei K. Gasiulioniutei. 
atgiedojo Amerikos himną.

P-lė L. Kirsiutė padeklama
vo eiles “Našlaitėlis,” o P. 
Kirsiutė “Motinėlės kalba ” 
Paskui p-lė E. GasiuEunintė 
i r-gi padeklemavo eiles.

Ant smuikus grojo J. Rie- 
kauskas, B. Stakenas, V. Ra
dzevičius.

L. Vyčių 24 kuopa vaidino 
dviejų aktų dramą “Išgama,“ 
kuri gerai pavyko.

Po to kalliėjo dvasios vado
vas kun. F. Kudirka. Nurodė 
milžiniškus Labdaringos Są
jungos darbus, kurijos nudir
bo taip trumpu laiku. Kvietė 
visus nepriklausančius palikti 
nariais I-ulIkI. Sujungus. Pro
gramą užlmigė mergaičių cho
ras atgiedodamas IJetuva,••tė
vynė musų.

Vardu našlaičių, tariu ariu 
visiems: knlliėtojaiiis, Lietuvos 
Vyčiams, mergaitėms giesmi
ninkėms, deklvinatorkoms bei 
sinuikoriams.

Per prakalbas kuopon Įsira
šė į garbės narius p-nia K. 
Saunorienė įmokėdama 20 dol. 
ir nariais: A. Aitutis, P. Bra
zauskienė, J. Mikulenas, .J. Ur- 
1-ikas, M. Vaznanienė, A. Raup- 
liriiv, J. šeštokas, P. Paleliu- 
nas, G. Vilkienė, S. Radzevičiū
tė, M. Šilinienė, A. Žilinskas, 
D. Žilinskienė ir J. Kuplia.

Pajamų buvo $24.05.
- Našlaitis.

—---- 1
Lithunnian Kales Corp^ 414 

Brondvnv, Su. Boston, Alaas. 
“Draugo” rodfckeijon prisiun
tė atėjusius iŠ Li< tuvus laiškus; 
Mot. fyšukoviėiiii. nuo A. Ka
valiauskienės iš Raišupio kai
mo, Saanavoa vnl.: Augustui 
l'ivariunui, iš Pajuosčio dva
ro; T. Toloikiui nuo A. Tolei- 
kio iš Kelvpi’ių, Tauragės apa, 
ir Ignui Gukliknn.-kiit nuo K. 
Guldiknuskienės iš Klovainių į 
miestelin.

s

CICERO. ILL.

Svarbus susirinkimas Lietu
vių Rymo-Katalikų Federaci
jos Skyrio įvyk.- balandžio 11 
<1., 1920 nu, Av. Antano parapi
jos svetainėj, 4 vai. jw pietų. 
Gerbiamieji UTccros lietuviai 
katalikai. Ntnu hikalo n.- nįisi- 

I rinkimas šaukiamas, kadangi 
yra dnug svarbių reikalų kau
link musų kolonijos. Yra taip
gi iš Centro prisiųsta laiškų, 
kurie visiems bu- svarbu išgir
sti.

Pranešu, kad mokesčių ne
reikės mokėti, kaip iki šiol kml 
reikėjo į Kataliką Vienybę.

Prie to bus išduotas iš Fede- 
racijos Seimo ra{>ortas. Mus 
atstovas kun. H. J. \'aičinnas 
plačiai išaiškins suvažiavimo 
nutarimus.

Valdyba.

METINĖS SUKAKTUVĖS.

ŠALTIS PADARO DIDE
LIUS NUOSTOLIUS.

Šįmet staigus ir netikėti 
šalčiai Suv. Valstijom- padarė 
didelius nuostolius daržan ■* 
ir laukams. Ypač daug nuos
tolių turima valstijose Texa», 
f I X t » r* A
UilUUiuiHU^ •UierS/Uii ja «*••»«••* 

sas.

Ir lllinois valstijoj praeitų 
dienų šalčiai daug pakenkė 
diiržani> ir pavasariniams Inu- 
•tams.

BANKOS SUŠELPĖ NU- 
KENTĖJUSIUS.

Cliicagoa ibnnkos davė $7,500 
romiau šelpti nukentėjusius 
nuo andai siautusios Chiea- 
gos pakraščiais vtanloft.

DAUG BRANGIŲ AKME
NĖLIŲ ATVEŽAMA 

AMERIKON.

t _ t « imi. — t ivtv« 
nuitinės viršininkas paskelbė, 
krul šiandie Suv. Valstijose 
bus suvežtu kuone dvi trečda
li iš viso pasaulio brangių 
akmenėlių ir kitokių blizgalų. 
Ui tuos surinkta daug muito.

IŠ S. L. R. K. A. SEIMO 
RENGIMO KOMISIJOS 

SUSIRINKIMO.

Subntoj, kovo 27 d„ 7:30 vnl. 
vakare, ftv. Jurgio parapijos 
svetainėje įvyko augšėinus mi
nėtos Komisijos susirinkimas, 
kuriame tolimesnių
Cliicagos Apskričio veikimas. 
Nutarta atspauzdinti' tikietus 
seimo vakarams, taip knd už 
savaitės laiko bus galima juos 
guuti jias visus Chieagos Aps. 
Susivienijimo narius ir nares. 
Kas turite kokius atsišaukimus 
knslink Seimo arlia Chieagos 
Aps. reikalais, kreipkitės Aps. 
vnldybos nn t rašai s: pirm.—B. 
Jakaitis, 901 W. 33rd St, Chi
cago, IIL rašt.—V. Balanda,' 
3258 So. Union avė-, Clucago, 
III.

1-mo Apskr. ražt

LABD. SĄJUNGOS 6 KP.' 
1919 METŲ ATSKAITA.

t O, »• , •

Kovo 20 d„ 1919 m., New 
Yorke įvyko pinuos lietuvių 
amerikiečių pramonininkų su
sirinkimas tikslu apkalbėti, 
kaip Įiogelbėjus Lietuvai eko- 
nimiškai. To susirinkimo |>a- 
sekmė buvo sutvėrimas Lietu
vos-Amerikos Trnmonės Ben
drovės «u | mina tini u kttpiluhi 
$1,000,000.00. L

Jau vieni ’i^itai praslinko 
nuo pradžios organizavimosi 
L A. Pramonės Bendrovės. 
Per tuos metus Bendrovė tin
kamai ausiorgnnhuivo. Sukėlė 
kapitalą jnu j beftįrinj milijono 
dolierių, užvedė barnų statymą 
susidėjusi su Lietuvių Statymo 
Bendrove, Akron, Ohio. Ten 
laikinai knp'iinlą indėję uždirlm 
dalininkams dividendus. So pa
skutiniu bertainiu 1919 m. pra
dedant jau moka 8% metinio 
dividendo.

Bendrovės direktoriai 1919 
m. pabaigoje, matydami, kad 
paprastais kelinis, tai yra ex- 
pretm ir k rasa, Lietuvai jokios 
pageltas negili imn pristatyti, 
nutarė dėti Bendrovės pastan
gas. knd sjiecijnliu laivu j Lie
luvų persiuntus-lietuvių ame
rikiečių giminėms dovanas, su- 
sidednnčins iš rūbų ir maisto. 
Tuo pačiu Įniko Bendrovė pri
ėmė persiuntimui ir Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus Bėmčjų 
organizacijos surinktus drabu
žius ir maistą persiuntimui 
r • -----niriuivn iiuuu'ii^j<Mii au j 
Kaune. laivas išplaukė pra
džioje gruodžio. 1919 m.; gi ko
vo 15 d„ 1920 m. gauta žinia 
nuo p. J. B. Kaupo, Bendrovės 
direktoriaus Kaune, kad jau 
siuntiniai kelyje iš LiejMijnus j 
Kauną. Nora su daug vargo ir 
trukilėsių visgi Bendrovės 
siųsti siuntiniai savo tikslą jai 
siekė, fiulvg iš Lietuvos prane- 
rimų, bus tai pirmas siuntinis 
tiesiog pasiekęs Lietuvą.

Pradžioje IfčJO m. Bendrovė 
įsteigė pinigų -iuntiino ir Lie
tuvon keliaujantiems patarna
vimo agentūrą Brookiync, ka 
me jia ta r nnu ja pasportų' išga 
vinie ir Lietuvon išleidime bro
lių lietuvių amerikiečių.

Bendrovė- -ickiai vra ne

DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJE
----------------  TIK VIENA KARTA ----------------  •* • r ’ * ■■ •

Utarninke, BaL (Apri!) 6 d., 1920, 7:30 vai. vakare 

A. L. R. K. Moksleivių Sus-mo 22 Kp. .
----------- FF.IISTITVM -----------

„ GERIAUSIUS’ SAVO ARTISTUS MĖGĖJUS

Naujai irr4o)r <lramo}<- |1 >h. I-uirOo* Vardy. 
Xaui*a trlkala*. Nauji arll-lal. .Xauil drabutlal.

ĮŽANGA. 35c,. 50c., 75c.t ir $1.00

RŪTA
Sėdynės Rezervuotos. 

| Nusipirkite Tikietus Iškalno. Nieks Sėdynių Neužims.
= Ateikite Visi. Po Lošimo bus Pasilinksminimas.
S •
mmiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHHiuiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimmi ............................................... .

=
2

=

sm
iim

m
iii

m
iii

in
m

iim
ni

i

daro pienus namų statymo sky
rių veikiai jierkelti Lietuvon, 
taip-gi ten steigti dirbtuves 
vilnų ir linų išdirhinėjimui— 
būtent audinyčias.

Tų pienų įvykinimas nėra 
vienos dienos, nei vieno asmens I 
uuj ixu>. lm» prdduueju, iuup 
musų plačioji visuomenė tam 
pritars ir savo sudėtais dolie- 
riais prigvibčs. Dirbtuvių įstei
gimas . reikalauja spėkų ir ne 
šimtų tūkstančių, liet milijonų 
dolierių kapitalo. Jeigu per 
vienų motų musų pnetolini 
amerikiečiai jau sudėjo j ber- 
tainj milijonų, tai tuo pačiu 
pirmųjų metų žingsniu ža
giant kol pilnų milijonų suda
rys ims keturios metus laiko.

Pirmieji metai Bendrovės 
gyvavimo rodo nenuolnidų 
rimtų progresų. Jei taip seksis 
ir ateityje, Bendrovės įkūrėjai 
ir jos rėmėjai netaps apvilti. 
Dabar Bendrovėje darbuojasi 
šie Amerikos lietuvių ekonomi
stai; Centraliniame ofise Bal- 
timorėje p. J. S. Vasiliauskas, 
konstrukcijos skyriuje Akrone, 
p. A. J. Stakius, pinigų siunti
mo skyriuje Brooklyne, p. M. 
Milukas.

Pastaruoju laiku yra nutarta 
kelti didžiųjų dal; viso Bendro- 
vėu veikimo Lietuvon, ir juu i 
ten rengiasi vienas iš Bendro
vės valdininkų, kuris rūpinsis 
jau daromų pienų tenai į vy ki
li ini u ir dabos Lietuvoje aliel- 
ims Bendrovės reikalus. Kon
strukcijos skyrius Akrone bus 
pelningai likviduojamas ir ke 
liamas Lietuvon, kaip greit te
nai delei to kelias ir sųlygos 
bus prirengtos.

Amerikiečiai lietuviai pienus 
ir visų darbą pastūmės pirmyn 
dėdamiesi prie Bendrovės užsi
rašant joje šėrų kiek kas išga
li. Bendrovės šėrų pirkimas 
yra pelningas dolierių indėji- 
nuis ir iš to bus nauda Lietu
vai.

P. Molis.

KOMISIJA SIBERIJON.

Waahington. — 1 Ir riteri
Quick. nirminu buvęs narys 
I Hdų l'askolos Komisijos 
(Fartn Loan Board), tapo iš
rinktas pirmininku komisijos 
prie Amerikos Kand. Kryžiaus, 
kuri prižiūrės iiaigimą Rauti. 
Kryžiaus darbo Liberijoje. Po- 

*•»••• • • t tr* . tnnrt Amuletų Iturtf* tiuliui nuaii- 
ingtone, neužilgo keliaus j Vla
divostoką.

Kiti nariai komisijos yra Dr. 
Rurjolpb B. Triislor, pinui įlin
kas Sibcrijos Komisijos, Geor
ge R. Barge, Amerikos Raud. 
Kryžiaus majoras Prancūzijo
je, kuris tokj pat dnrl»ą vedė 
Prancūzijoj ir W. Cooke Letvis) 
Amerikos Raud. Kryžiaus už- 
žiuri'tojas, kuris jau išvažia
vęs j Vlmlivostoką.

LAIVINIS LIGONBŪTI8 Į 
PAGELBĄ AMERIKOS 

RAUD. KRYŽIUI.

p-j...., rten bilnio TOTOnMi F;-
48.n.nk|)nis dwd buryjo rtiuomobk, „anų A-
’ J Domės krchuama daugiausia, brikos Raud. Kryžiaus Komi- 

(kad Lietuvai )>agelbėjus airi- , (kurie važiavo Sibcrijou)

Mėnesinių mokesčių... *
Išlaidų .............................  179.55

Kuopoje narių yra 95. 
Užsimokėjusių 43. _
Atsilikusių su mokestimi 53. | saugojus nuo svetimtaučių iš- , jai prisiėjo praleisti laiką ta-

4

sijos (kurie važiavo Sibcrijou) 
statydinti iš griuvėsių ir ap- į Yokohamoje, kuomet Komiri- 

I saugojus nuo svetimtaučių iš- - jai prisiėjo praleisti laiką ta- 
S. B„ r*št- j naudojimų. Dvadrovės jpodėjai, me mieste, kol jų laivą pataisė.

I K

*

NAUJA KNYGA

“Žmogus ir Gyvuolys”II
Pu r* V: Kwn Pr. IW

IMtiotn Kataliku Ppaodoa ItraUKljaa TcZomla

x

1. Zmocau* Kilmė IV. Mutrrbi
lt. Žmonių VriUra V. įlieto i’ardkihn
lt t. IhiilA VI. Av. llaAtaii Ir Mok. apie fanorų.

Klekvjfinnv punktą* yra nuosekliai i* gvildentas tr aUkial tMt«- 
tylaa

Nendteme pagyrimų, nes tartays tcOb Jss diicU vono-
Vcrta kiekvienom islsytl. KADKA SOc.

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
1800 W. 46-th Str et t, Chicago, DI.

------------- -------------------------------------- —x

O/ Jeiw Dori idėti savo Oyl (J/ 
Į *u,‘’ nc**V s<% • melu* ar dao*Un g JL^ /
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BOND & SHARES SYNDICATE
Kunbarj* 501 ZOD nmaduay , Nrw York. K. Y.

Ligonbutis taippat-gi aprūpino 
Vietą ir medikališką prižiūri-ji- 
mą 300 pažeistiems Čekų karei
viams, kurie buvo po priežiūra 
Raud. Kryžiaus darbininkų.

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, WLs.

VISUS MIESTO GYVENTO- 
JUS APRĖDĖ DRABUŽIAIS.

Vladivostokas. — Ameriko* 
Raudonasis į< ryžius aprūpino 
“Chit’o” miestelio gyvėuto- 
jus dnbnžiais, tarp kurių bu
vo 3,000 mainerių, 5.000 gele
žinkelio darbininkų ir jų šeimy
nos, 3,000 Vokietijos ladaisvių 
ir 1,000 civilių žmonių, laike 
nesenai buvusių lm i šių šalčių.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.8.S.).

i

Pirmiainku—J. Bidaktut, 1127 
St Ckūr Are,

Viee-pirrnininkaa—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th St

I raštininkas-*-V. Ragaiši*. Ifil2 
Indiana Avė.

II iiialitiiiikas—J. Dvilnitūt, 1120 
Alobama Are.

Iždininkas—A. Juknelis, 1G2G 
Ncw cJrscy Are.

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
bickas.

L Daunoras, 
ininkan—Ig. Erma-

la. 1717 Eric Are.
Susirinkimai būna kiekvieną mė- 

unq po pinnni tą nedėlią.
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{Naujas Mėnesinis Laikraštis “MEILE”!
Im-hHui Ktm. M. i. I rbooa*

l*i-i-nun>crnl0: S.
Metant* ......... .

.........
Pavieni < nuna-ri* .
1 l irutK-ij na-taaiA

friu Ulkratta obnlala "Meile Dievo", ortjmo Ir tl-vynėa.
Vodnmaa grynu! |u>uUiklMioJ<b dvasioje Adreaae:

“MKW
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Nuo 10 d. Kovo iki Gegužio 10 d. 1920

“DARBO VALANDOS”
■■ T A TT^O A CS’T'TC riPTlZ (T f\f\ 

JumiiiYzio i io iJii\»pL.vv
Nežiūrint žinndienineg brangenybes, mos savo iietuvinnis tė- 
vinniniams padarom progą jsigjti naudingą igiikraštj savo na-* 
mus, tai “Darbo Valandos”. Todėl jiej šiuos mėnesius kas nor 
užsirašyti Ijaikraštj lai siunčia tn* jaus už prenumeratą $2.00 
Igukraštj gaus ;>er motus. Adresuokite:

“DARBO VALANDOS" PUB. C0.
6400 Superior Avė. Cleveland, Ohio.
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tai cyduoM? Neit Ar kve
pianti! ■»*udu6? Ne?! RW- 
l'L.ES jrra tai. papratiiauti* 
planką ir <xJ6» ewtmrintoji*, 

kuru prigclbi gamtai auii ikt itno<tn priktauianti gruij. O kaa gal
bot frairraio oi ilgu*, blizginta*, hretahu plaokua ? Ka* gal būt 
•maerMato mr frreta MĮj?* -

pa naikina pleiskanai! Su Jonii* nereikia keliu m£ne»i< galvot 
tryuitao: dvitją ai uiM įlietu bė«, jt.RUFFLES pranta tnailM) 
pleiskanas. O «ava?la laike 10 jan ne žymįt neita I Patari tikrrtkar- 
mis auvūgain gal -ą bn» tihcktittu. kad pleiakano* ncatūnaujititii 

Nusipirkte šiąnakt RVFELES bonkuc apuckoje. Kašmoa tik 
6$c.. bet ;n« *aky«tr. ra d jo* verto* dau t daugiau. Paaiškinimai 
pnditi pru ktekrienu* bonkute* Je. negausite jum aptirtoje, ui 
stsl'jakite amate ?$c. pata merktai!, ar neoejr order linkta adrestt: 

—— r. AB-«JCSTU 6 CO. Bz»diue. S.- Y-k — — k
■■■
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