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Estai su Bolševikais AMERIKA REIKALAUJA.
MA PASISKUBINTI SU

TAIKA.

~- - - - - - - - -
Rokpvitai visuose frontuos

varosi oirmvn
—

7 DIENOMS PERTRAUKTA KA BOLŠEVIKAI 'SAKO SU 
MŪŠIAI. --------------------------

•. ______

Tai pirmas žingsnis talkon.

m ^Aii_— .......................... .......... —.------------------

IDARBU0JA8I PALIUOSUO- 
| TI KARĖS NELAIS

Tno tikslu kreipiamasi j 
šventąjį Tėvą.

į

i|

'.y
kure prieš
ralis prok
skelbė, jogltrumpcij ateityj iš Ungarija kreiksi j Šventąjį
Suv. ValsT" 1 ’ : '

DEPORTUOS 2,000 RAU
DONŲJŲ

Talkininkai neturi nieko prieš 
pitahynns.

■ i r> W -
Washington, ransio 1. — 

Anglija ir Prancūzija puinfor-Į 
rnavo Suv. Valstijas, žinoma. 

!neformaliai, knd Amerikos vy 
4t4ff*t<rvhč nnsKknhmtif su ra-. '
į i 11 JliU V1111U UUbU.* ĄUlu i t-ly 
:8nkn, dnrykĮic, kaip patinka_______ įg
mn, pataisykite .-ulnrtį sulig
savo noro, mes prieš tai nieko 
netorėsimo, lik ausimi Idami 

jkuoveikiaua ratifikuokite.
Manoma, kmt tuojaus po 

i Naujų Metų susirinkęs sena-1 
ta8 be atidėliojim(t imsis tai 
kos sutarties ir mėgins ridi- 

Londonas, sausio 2,-Vakar lik"0'''’ "r “r k,'",,i|>-
įHilSevikai tu neliu telegrafu U ..
Maskvos Pedantė įsiutini t... Elisonu. »ton ui tat. kad se- ; 
kį prnn<«n>a: n”,“s I

“1920 metai, me. laimingai ““t“* "'V
jluiigsiine vjn eivilę kure. Šilu- arha "™or'' U>BU v"“'

Nutartis negeistina ir nepriim- ir Kaukazas turės sovietus. . -
T..:........i__________  : j tlUK-

Visuomenė jkrikalaujs 
veiki*indo ratifikavimo, 
dėl to šalyje siaučia visokie 
nerimuviiimi. Nežinia 1x4. ar

NAUJAIS METAIS.

Paėmė jie Jekaterinoslavą ir 
kitus miestus.

Dorpatas.gr.B'. , Suvėlinta).
—Tomis dienomis daugel kar
tų iš čia vieton korespondentai 
pasiuntė pasaulin žinių, jog 
estų su bolševikais urnrist iri ju 
jau padaryta, jog jau kalbama
si apie taikos sąlygas.

Bet tiktai šiandie loji šortai rija. Ukraina, Dono apskritys 
inukiamn nnnistieija pagalimu* 
imdarvta ir parašais patvirtin
ta.

ir Kaukams turės sovietus. 
Taippat sovietai bus įsteigti 
Berlyne,*. Wnshingtone. Bary-v t r* •’

Apie tai generali^

■ • I
, sausio 2. — Va-1 
ujus Metus gene-į 
ras l’almor pa- ju, Austrija, Čekoslovakija ir

Europoje vargas; reikalingos 
paskolos

’Washingtone užginamas 
paskolų reikalavimas

Rymas. sausio 1. — įlenki-

aus deiMiriuota Tt'Aų piigelliėti |>ali;fosu<>ti

,vių, alsiraiidHie-iH S't-l ijvj»*. 
Pasaulis žino, jog šventojo 

Tėvo mr.lr.nus ŽmlžUti kartai*

21!) jan de
F ivkuii

' alų . 4V,1» MMtr.iM, HOIUII'i

didelę domų. Jis suko, jog ir į purius bolšeVikus padaroI 
prieš, juos turi veikti ne lik intnkn. Ir bolševikai išpildo 
viena vyritUKybė, prieš kurių popežinus norus.

Nelaimėje. ir varguose tad 
bažnyčia, mokykla, š-iandio pinniausie ir kreipia- 

mnsi j tų. kurs; yra galingas 
žmonių dvasioj, reikaluose.

iriu.
:j raudonųjų gni-
► Ava Iv* t—— - - «««•*• • •«*••• .

raudonieji kėsinasi, bet taippat 
s|NUttUt.
|m t ri jotinės organizacijos ir 
pačios dnrbininkų unija*.

Ne.* raudonieji lygiai kėsina
si ir prieš visit* čia |Himinėtns 
į* taiga.*.

I’roknron« pnreiškhi, jog 
j pats laminas t račių jum bolše- 

atmeta sutartį, nes pataisyta '^*1 sov’PtV kongrese yra pa
sakęs; “I*

1.500,000 VOKIEČIŲ ŽUVO 
KARĖS METU.

■ikalmija kuo-
. Ne»žinje ir Ijondone. Sovietų auto

ritetu- užims iiugščiausią violų 
pasaulvj.”

„ . . .... senatas paklausvs visuomenes
Be to. kitam pranešime bol-|i,_i__ * •

šėrikai pazvmi, jog ( krainoj__________

ANGLIJA REIKALAUJA ,kiii ‘.hdij attnrrinja^jįii 
DIDELĖS PASKOLOS Ijinskiii pn-turųjų vi-atina prn-' 

i gaištis.
________ i Jei Aiih*i tlct Į>itliil«’-.iv <• E(b. 

Sako, be paskolos visų Europą rf,l‘ų nuo militnrizmo nagų, jos

S. VALSTIJOSE.

Sulig padaryto sutarimo, 
mūšiai estų su bolševikais per
traukiami septynioms dienoms. 
Tnippot sulig to patvirtinto 
sutarimo bols<*\ikai pripažino scvikmi |iazynu, jog i gramoji ________
Eslunijai nepriklaoramybą p^ę, Jefenterinoslavą h DAUGIAU KOMUNISTŲ į 
N«? be to pripažinimo Ėstom- NovommJravdtą Žiaurus ura- 
jo* vyriausylM* nenorėjo daryti įsjnj <ierk«s<i,
nnnisiiejjos. Dniepru, tolokai pietry t uos*..' ,

Armistieija inui veikti pra- nuo Kijevo.
dėjus sausio 3 diena. Jei nei 
viena pusė jmt tns 7 diena^ no- 
išreAiš jokių nepasitenkinimų 
prieš urmisticijų, tad pnVibui- 
gus terminui sutarimas auto
matiniai .prailginamas ir vėl 
reptynioms dienoms.

Estonija paliuosuota nuo 
privalumų.

Arinisticijo^ reikale padary
ta iiel penki atskiri dokumen
tai. Vienas iš jų. kuriimnii pri
pažįstama Est-onijni neprikiau- 
Hnnyhė, gana indomua.

Nepriklausomybės dokumen
te pasakyta:

•‘Paairemiant principais, k,o- j
kius IM-.-k.*;iH-
valdžia, knd kiekviena ntskin 
tuutn turi teisę laisvai pilti ap- 
spręsti savo likimą kad gali 
visuomet atsiskirti nuo viešpa
tijos, prie kurios buvo prigulė 
jusi. Rusija Im* jokių pasargų 
pripažįsta Eatoniiai pilna no- z _ 
priklausomybę, panaikina vi
sokius privalumus, Lokius Iss- 
tonijg tur* jo kituomet prigulė
dama prie Rusijos, ir Estonjji; 
skaito visai atskini nuo Rusi
jos tijn.”

A stovi savo vietose.

fe,.Sulig anuislicijęs sąlygų* 
estų ir bolšęvikų armijos pa*i- 
livka savo pozicijose. Taip va
dinama “iio maną land” (it*- 
mčv ju<tdu tarpe abiejų armijų 
policijų) pasilieka neutrnlė ir 
nnmlic'iamn.

Iš šimto taip vadina
mų bolštivikų yra vienas tikras 
Imlševikat*. trisdešimts devyni 
kriminulistai h* šešiasdešimts

i priedermė dabar ją ąp*ąų««fJ ' 
nuo bado ii aunrcliijos.

Europa jau daug skolinga.

.šiuo kuriu norima, kud SuV. i 
Valstijos Europai paskolintų . 
mažinusiu 13 milijardą dolii*-. 
rių. Di«le.«nėji tiulis, *npranta, 
mn, turėtų tekti Anglijai.

I.igšiol Suv. Valstijos jau 
yra |»nsk(dirnisins Europai arti 
'H milijardų dolierią. JI,
' Sulig pinigyno sekrrtarmuą j 
GIhsm raporto, štai kiek skolin- : 
gos Snv. Valstijoms Europos '-jį 
viešpatijos:

Belgija- $34.'?,445,000 
čeko-Sh aii ki ja—*5533( UXXI .a 
Prancnzijn—3.1*47,974.777 
Anglija—4,277X100,000

, Gi;«ikiju—4S^X»,(#2U_ —
[ Italija-1.620.922372 . . '

11 miltini ju 2aJKK)JMH‘ 
Paish turi nelnbai linksmas’ Rusija—lR7.72fi.i5r> 

jmžiurii* j Europos ateitį. Sli
eko, jog Shv. Valstijos yra vio-

lankia pragaištu.

Washington, atilsio 2. —čia 
Anglijoj tunbasadn ir Suv. 
Valstijų valdininkai užgina, 
kad Angliju norėtų Suv. Vai- 

).*tijo«e paskolinti pinigų.
Prezidentu Wilaonu sekreto- 

rili* Tumuity ir-gi saku, jog 
apie tų paskolų nieko nežino- 
nm Baltuosi* Rūmuose.

Berlynas, sausio 1. — Ofi- 
jcijaliai paskelbta, jog karės 
metu muųių laukuose krito pu* 
antro milijono vokiečiu karei-į 
vių.

Šin sknitliun nęįiiiinmi mi
rusieji karės nelnicvėje.

New York, sausio 2.—Iš Ah- 
.'Iglijos atkeliavo Sir (ioorge 

l'aish, buvęs laikraščio Stati*! 
redaktorius ir žinoma* anglu 
finansinis cksjMTtns.

Atkeliavo jis čia <li*kusuoti 
apie tarptautinį finansinį stovį 
*■.•. Amerikos* bankininkais su 

t Ūksiu tcuuli ditugian puskulus

idijotų.” ’
Ir štai tokie žnmnė.* mėgina 

įvykdinti Ala savo kokių tai 
tvarkų.

Visų žnmnių pnreign kovoti 
*ptie? tuos nonniKlčl’ns raude 
*ttUwitin. -

Berlynas, sausio lv — Anų Į 
dirnn -cngačljrrs saįtlnėjv’ Bu- • 
dnpeatc sulig t<*ismo nu-prcii-1 
diino nugalabinta dar 9 ku- į 
munistai dauginu, nežiūrint | 
talkininkų komiaijonierių pro-' 
tosto.

Komunistai (bolševikui) Un- 
""gnrijojo kituomet taip daug 

baisių daiktų buvo atlikę, kad 
šiandie ten J’.1 nesigaiiimn. 
Deš’inlimis teisiamu ir gula- 
binanin.

Dėl tų skaitlingų gnlabini-

su apėmė baimė. Jie pradėjo pro- 
tostuoti.

Į Bet Ungarijos valdžia neat
sižvelgia į Inos protestus.

NUGALABINTA.
*

TAIKA YRA NETOLIMA.

Taip tvirtina bolševikas 
Litvinov.

Sberijū fronte jie paėmę 1 
Mnriinskų. rytuose nuo Tom
sko.

Kitam pranešime Imlševikai 
sako, jog priešininkas jnu iš
muštas iš Čerkasai. Tiea upėm i 

'Trinka ir Meus bolševikai pa- 
.ėmę 2,000 Denikino kareivių, 
tris Šarvuotu* traukinius ir 
daug kitokio grobio.

Gauta žinių, jog gen. Deni-'
kino armijos -toris pietinėj )nij talkininkų komisijonieriu* 
Rusijoj labai blogas. Visu 
frontu jo armijų turi traukties 
atgal.

Tas pat vrn ir mi adm. Kol-
<’ako armija Siberijoj.

Irknckp paskelbta karės sto-

gia pnjimti miesto.
Buvo žinių, knd kareiviai J 

nužudę Trockį. Bet negauta 
patvirtinimo. e

ATSIMETĄ ATGAL DENI 1

HAVANA J X' STREIKUOJA
KELI TŪKSTANČIAI 

[ DARBININKŲ

Havana. Kuba. Miusio 1. — 
Paskelbė streiką Federari»d 
įflurhor unija, priL. kurios pri- 
.klauso kėli tūkstančiai dnrhi- 
i niūkų. -

Darbininkai reikalavo <ii- 
desnės moh'sties. Jų reikala
vimas atmestas. Dėl lo pakcj-Įknmi. 
la streikas.

Copenhagen. sausio 2.- Mn- ir pagerinti pinigų imiinymo 
xim JLilvinov, l>olš<!'viki; utslo- km>ų. 
ms/kut* riti 'konfemvo su An
gliji- atstovu O’Grndv korės 

•nelaisvių klausime, vietos soci.- 
jalistų laikraštyj paskelbė, jog natinė šalis, katra šiandie gali 
Hnikn įvyks kur kus veikiau,'pagellM-ti Europai ir pagerinti 
m* kaip nhdnai yra manoma.”

Litvinuv Kuko, jog kazokai 
yra stipriausia gen. Denikino 
kariuomenė* dalis. Bet kaso- 
kai žiemos kmnpnnijui netiri-

** Tai kini nkiuns reikalinga 
Rusija,’’ saku Litvinov.

.4

ten gyvuojančius snntikius. 

Anglija yra sąskaitą biuras.

“Angina,” sako Sir Paiidi. 
“vrn fiaunsinis sąskaitų biu
rą* visai Eitropai ir lodei An
glijai reikalingos didelės jki- 

hA- skolos, kokias luri duoti Suv. 
Londonas, .-ausio 1. — Pnga- ' menka, Angliju ir Prancūzija 'nlstijos.

l’uitu* iš Vokietijoj palinosuo- reikalauja muši; žalios medžią t “Jeigu reikalaujamų pinigu 
i ta.* rusų livlšcvikas Radek. .Ils gos. Nrbloknojmna Rusija reiš- bus gantu, Anglija ir Europa 
per Olandija iškeliavo bolšc- kin visišką atmainą visam pa- bus gerąjam tdovyj. Bet jei no. 

j vikinėn Rusijon. * 1’*—»-•- «• • • - : 1 •*- » *’* *

TAIP SAKO UKRAINŲ 
VALSTIEČIU VADAI.

.. ni .už Betilk itin.

jsuulyj ekonominiu žvilgsniu." i

.Serbija—26.790.463;
Be to. Suv. Valstijų* kwr»« j 

luotu vrn iin-kolinnsios Kuknį, f
10 milijonų ir Liberijai -*» mi- 1
11 jonus dol.

TCnropos vi^patijos už. tiu 
pn*kotns neinnkn nuošimčių. ' 
Neturi pir.igu.

Yra visokių pažiūrų.
Nežinia kaip nt-ineš šąlu** | 

vyriiiusybė j tą rcikalaujumų L 
naujų paskolų. Bet finan-ist'iil 
yru nevi« n<x!i»s hiojhkhič*. I

Sako, tokio* finansinės fir- I 
mo.., kaip J. P. Murgnii & ( <».. 
be abejonei*, gali jiarfiidi tokį 
milžiniškų sumanymą. Bet 
konsrrvntistni hiinkinitikni ne 
kaip Žiuri į tuo* vieus pienus.

Pastarieji stovi hbjau* už., 
savo šalie- reikalus. Juk ir pa-

tuomet twe šalis luutia bau- 
kratas ir baisų* daiktui."

Pavyko jain įveikti ukrainų* 
armijų. Tikinus paskui mini* kil, 
dūrė .«u I >oli<e vi knis. Nuo ku- nų pietuose 
rių jmtū turi dabar bėgti.

L’krainnnis kaip Denikina*. šiaurvaknrimse nno. Poltavos. ..... .. ~ , .- _ • rijai įsnnikmtosc ealyre ir pru-
kai. Bet pastarieji daug gorw- mus priglaus. Upė Denilctnn v‘hU’ r,,,k*di:igo -\>*i-
........ jJTSa.1 im m u.h. Fln'',*‘-

“Farekmėje vaKtioėiai pa- Pinigai reikalingi lekonstruk- 
lo prieš autokratą l įvaiki- 

i nuo Kijevo, va
karuose nuo .Ivknterino’Jnvu ir j

cijai.

Jis saku, jog dalelės pinigų
-urnos reikalingo- rekunMruk- šioj Amerikoj šiandie prngyve-

aiip bulšt>rikni vrn priešiniu- IMuuy&ta upės Dniepro ^’,I,nxįv i;, t
niimis brangus. Ir čia yra tiek- / i 
vargo, apie katrų ne visi žino. ’ 
Taii verčiau rupini ie« 1
reikniais, ne kaip geimdi 
knitijHm'iHs EnF>>isr- 
jn^- »

APIE200 RADlULy SU
IMTA CHICAGOJ. i

KAHiuūmcnE. rakiu*
------- -

Estai reikalauja Maskvos-Re Variava. gr. 31 (Rašo angį 
velio geležinkelio laikr. korespondentas). — An

•lni sngryž«ii iš l’krninos. Uk
raina merdėja. M'jėinu savo 
akimis jo# menlėjimą.

Ukraipos derlinguose pld- 
luut-e lumjuki jlu p; ūkininku 
— bolfievikai au Deni kinu. 
Vieni ir kiti tvriojn tn šalį.’ I

Gen. Deni kinas nepripažįstu j
jokios nDktroą rttriŪik*. .Bs nulijo pukiJ.dme. A’umdic na

maure tu revoliucija 1jors tnvotiš’m pereisime kairiau njn* šonan, j. tarinis stoi i> Šiandie
įįten ntmainir naujų I knurtų. •' l,uh sj'ndja Bnlknnno-.- Tuo 

‘ , A , , . . . , žvilgsniu tonai reikaimgn nre-
“Pellum ir ywi mmutermi v<^j |vnrklf Xw Bn|krtivo^ 

a Kom^.P«lobl«> wli „i.
Imujn į l-».ln>. pn<> Am ; kW |wr,ia,(,4i Boropo„ j. „j. 
Sw. Jin niie»«.n nl.im. h-n bjl>mw tow|il| nofad^-L

Paisli stovi ne tiktai nž di- 
Stauču kilčiai. idelea paskolas, liet dar jr lū

ilgus paskolų tčrdlinns.

Europą laukia pragailtir

f.igt'd
į vaizdino, kn* šiandie veiltilbd
i'^f- ,K«r P““1 RrTrn- nUu- vriki-j, prirt.M-.- r,'- 
I<n„ iMtilminuujn. l;£ jmro. im-T .„irtbr.Hrt 

1U<^‘ '-““““‘r'i'.- tam, k..li HrtuvBlmni, pu-
tuomet aii.i zniuia*.*. Neturima urieįimnm ,. - 

m .. ..................„T,.s .rar*m»«.

laisvę su bolševikiška tvarka.
Bet Denikina* nieko neža-l 

da. Jis nori visai |Minmšti lTk- 
,rai^

Ukrainos balsas.

Mun iškeliaujant iš t r e >•- 
įlies, Lkniiuos vyriuusvhe da
vė paskelbt: tokį utsiliepiinų į 
pasaulj*.

•‘.Urs kritome, liet mes iš-

Londonas, sausio 2.—Dėl bol- 
tševikų briovimosi pirmyn, l)c-, 
nikino kariuomenė buvo pri-1 
ver-tn paritnmkti iš Rostovo' 
ties Donu. Apie uii prunešn 
patys bolševikai iš Maskvos.

Anot žinių, Denikino karino- 
monė ėnm*i veikli Vlndiknuka- 
zc. Cinkaukazijoj. ,

sMituvi-iaiiiK. I Bolševikai taippat praneša, yyvŲujn. Gyvuoja, girdi, tik -rkmintpcu ;«j>-aiigf4i savo g%-‘
> Tn neutralč m«dn nrmiMici- ntMovni vi

jos metu prasidmia 10 kilcnnrt-Kušini. L i didelę Rusiją kai.
t “ - - — - * * 2-1 pri’^.jattn” nm« pukviesimę jus IM»-

f pietaa'i Kijevą.
ixnrrv:r.ų u.irKjvsr Juių. i^.»t,kiuas tnavune, musų -

.............................. nj'grynas, paremta* galuti- tų-ululimn..
n i t pienai*. Per praeitus kdi* l'k raino*- vyriamybr b<> kn-

Miko, kad jokia Ukraina nr-‘rupimunče ,iik tuo, kaip imi
___<.________________________—lu.i: ,:t. , , • .... ______ -• *

Teko pntiiH. luul dėl,sinti- 
ėinnėių ditieiių šalčių nepavy
ko ligšio! viaur sukilti uk- 

iruiniMiis valsrimaiii.* prieši

rų rytuow> nuo ežero Peipus, koncesijos pratiesti gdežinke- Deniklnns ir kaiiauja 
cbsi pm k-ui per tą ežerą ir eže- H iR Maskvos j lovelį. į bolševikus.

ligi i'lmrsko rytinio šono.
- — \.___L-~___ ”___
A, Gary, Ind^ sausio 2.—Čia va- SQ U paeini Rusijiū.

piiu apMUigou mvo gy-;
iena, «lidolė, la^iiskubloma 'vmtffci. knrin tyko oriešinin ' vadai itarimujasi. Jei

t ia* faiJi***** Denikino. luot

Naujų Metų dienų ir praeitų £ 
naktį Clilragnje įvyko medžio
klę .prieš radikalo**. Medžioklė 
m na i buvęi rengiama ir paga
linusi įkunjlM. I’oiu>ja .-41up« 
apie 200 radikalų ir į vai

»

valstiečiai, ginties prieš tą pragništj

tuo estų reikalavimu principe siveržė Ukrainon ncsiklaunda-jyr-
sutinkąs nes tas butų naodin- 'nias, ar tim patinka patieniš'na? , ___ ___ _

“ \ ukrainnms. Juk šiltai turi savų menesius mes pas*-kmingm .reivių lavina dar ir jurinin
•Pažymi n ul, jog sumanomą vjrhnmybę, (ari raginonie vaLtieėius ’‘ “ “'I ateityje vai-

gnlciifaJi pratžEsti apsRiną.1 Brt D* nikino ’
minerijaię paęei

k»r suspenduota knres stovis,
hnts Izro piskdbtns špilių
uel piitno darbininkų streiko , amer j.ounk j ta i visa ir hrioresi

•^ftmropa turra pragojau, )rt 
Amerikon gyventojai bendrai 
su Anglija H;’pri--taty» lai •*- 
nmusir.i žinomai pasaulio <lo- 
liai maisto ir reikalingos kalina
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gų. už ką šie reikalauja idant 
finansinė Lietuvos politika hu
tų tvarkingai vedama.

Kunigai reikalauja, kad

ANGELAI

Luominė Politika.
—

I Dienraštis ••Lietuva“ nežinia 
prieš kų, prieš lietų ar prieš 
šaltį, ėmė loto loti ant kuni- 
jgų. Ir tai nesiliuujn. 305 nu- 
mnryje. prapliupo vienomis pa
mazgomis, 306 dar gausesnė- 

’ mis.
Tarp kitko ji rašo: 

įlitiškų veikėjų) vietas užima 
niusų nedidelės 
ricapusiškos 
kę %unigai.

ku ^Lietuvos“

“jų (po

ir, priegtam. 
apšvietus posie- 

’’ Įdribai norėtume 
žinoti, kur tu tlidėji vispusiš- 

redakeijos ap- 
šviotti. Ar nepradėjo vėl j ją 

puo
tavo 
I)uo-

d?.iamo< -n Valstybės Tnry-. 
bos pritarimu ir jos išdirbto
mis sąlygomis. Kunigai rei
kalauja, knd už paskolon su
teiktus pinigus žmonės gautų 
tikrus bonus, o ne poporgaliuH 
su bite keno. parašais, nieko 
negvarantnojnnėinis. Todėl 
“Lietuva’’ šaukiu: “kunigo 
politika niekuomet vaistytai 
poguli eiti unt naudos.“

Vaistytai, kaip valstybei, nie 
viennm kitam Chicagos ban- 
kioriui. turinčiam laikraštį sa
vo kontrolėje tn politiku nei
na ant naudos. Jis galėtų pel
nyti. jei Lietuvoj finansuose 
butų betvarkė. o čia kunigai 
kišas’ su savo jiolitikn.

Tnip dnlvlmui“ omon! bnn- 
kivrių laikraštis kę-gi veiks 
nešaukęs, buk Lietuvos kultū
ringumas žemas. Kad ponai 
advokatai, tapę Lietuvos mi
nistrais, įteikė Budžiui kelis 
milijonus nunešti vėjais-, tai 
Imvo augštOg kultūros ženklas, 
kad dabar kaikurie kunigai 
sugalvojo taisykles, trukdan
čias Dodžio pėdomis eiti ki
tiems. tai baisus t rakštims li
beralų organe.

Tu. Lietuvos žmogeli, tik tu
rėk pinigų. Juos paimt bus 
kam. Chicitgojc yrn dienraštis, 
kuris mokės išvadinti takui- 
turinis kiekvienų, norinti, kud 
tavo pinigas butų suvartoja
mas viešiems ir aiškiems tiks
lam.-. o nebyrėtų slaptais ply
šiais į judušių krepšius.

kūninis žaltys, ten buvo dreu- 
gė ir piktoji <1 vašia, gundžiu
si J ievų. (don. 3, 1-5). Taip 
-pat Kristaus laikais viename 
žmoguje buvo via* lėgijn pik
iam dvasių. fVrit' 5, 9). T?e

KLAUSIMAI IR ATSA- ,
RYMAI. j

Klausimas 4. Ar tnt nedtm-1

REDAKCIJAI PRIS 
KNYGA.

Metodą Gaspey Otto Sauer, 
Mažas vokiškas kalbamokslis

S
 .rašinėti viena.- Įiagyrų 
liūs, „ pasididžiuojantis

olSlu! Jam su kunigu 
dairiu turėsime priminti. “L- 

VfioF; pirma penkias kiaules 
suskaityti“, paskui galėsi kal- 
tndfiU’iv kunigų apšvietę.

Pasisakykite Lie 
tuviais.

taš, kas pri]nuįsta, jog V. Jė
zus buvo Dievas, tas negali 
abejoti, knd yra angelų.

Įvairių tautų sutartis.

Angelų buvimą pripažino 
klaidinga Asyrijos lioi Babilo
no religija. Angelų buvimų pri
pažino tcisingojiS<-no Įstatymo

Jdangi velnių prigimti* nesi*-1 n.igkin dvylikti tukstan

etas vis-gi yni aiškus, j 
rtfemll?‘Lietuva’’ tarp lietuvių 

ttžiĄjjpyrusi kelia kovą tarp 
žmonių dirbančių įvuiriug <lar- 
bu*. Vieni būdami kunigais 

g.Itlėju tautos dorę, kiti bu- 
įui gyiiytojui- rūpinasi žmo- 
ii sveikata. Chicagos lilie- 

nlų laikraštis nori pažeminti 
pię_-pusantro tūkstančio Tto- 
ivi^Į inteligentų tik dėlto, knd 
ecyni kunigai. Jis rašo: 
Dluai unt žemo kultūros 

aliynio kunigui lošia vado- 
vJidAncių rolę tautos gyveni- 

jaie^
| *^*S MorgenstryėiM muk.— 
Unilitų išeina, kad Belgija 

-1920 metai8 buvo ant, 
žrt'jo kultūros laipsnio deltų, 
kad kardinolas Mercier ten lo- 
•• vadovaujančių rolę. Taip- 

pal :Rolandijn dvidešimtam 
aiiiiify.ie buvo nnt žemo kultu 

(miKitio dėlto, kad kutn- 
Kkų liunigus joj<> buvo mini- 
|Wų pirmininku. Prancūzija -a 

jsitiiišicos, moksliškos, li- 
(eroti-kos ii artistiškos kui 

žydėjimo laike buvo že- 
tjiunrr kultūros būpsnyje dėlto, 
kad Jainigai Mazarini, Rirlie- 
henir Bossmd “lošė vadovau
jančių rolę“.

Reikia turėti daug jstikus 
'•hipsK*. ir visai neturėti nieka
lo riji kultūros, knd galima 
^tiių* rašyti tokiu* -akiniu?, 
kokitp )>arašė “Lietuva” N. 
K

Į Ka»-ui čia yrn, kad “Lietu- 
Va’’ taip Mnarkiui sėju uc.su- 
Hkimą lietuvių tarpe smarkiai 
be sinti: a į luominę dūdų!

*5 Jtin vienas lnuikus, kuris 
^jukraštį “Lietuvę “ šelpi*,

. .Imi minėjome, kati šito sau
siu 2 d. Suv. Valstijose pnihi- 
jlęd/v įsurašymtis visų gyven
tojų. Taipjait minėjome, kad 
surašymų šalies gyventojų kas 
dešimti midui įsako Suv. Val
stijų konstitucija. Pastarasis 
surašymas buvo įvykęs 
metais.

Surašymus miestuose bus at
liktus dviejų savaičių laikotar
piu. (Ii fanuose — į 30 dienų. 
Surašymu užsiims apie 80,- 
tHHI žmonių, vadinamų cnuine- 
nitoriais.

Bendrai *u surašymu gy
ventojų įvyks ir surašymas 
pramonės. Vadinasi, bus su
rašytos visos dirbtuvės, ka
syklos, žibalo versmėj! ir tt.

Surašytojimis reikin In* bai
mės atsakyti į visus paduotus 
jų klausimus. Visi atsakymai 
niekam negali būt išduoti. Jie 
Ims žinomi tik vienai vyriau
sybei.

Štai kliui-inmi. į kuriuos rei
kia atsakyti:

Vardas ir pavardė.
Lytis ir pngyvt*nįinu vieta

1910

kiria nu0 angelų prigimties, o 
-kirtiuuę sudaro tik sąžinė ir 
jos atmainų pasekmės, tai 
aišku, jog ir gerieji angelai, 
sulig V. Josima mokslo, neturi 
nei kūno nei kaulų. Tuip pat 
ir Šventieji Tėvai mokinu, ftv. 
Grigalius Nnzijauiziotis , sako, 

religija. J ]>anušias angelam*!^“* piiumiti- >ra pro-
dvasias, neturinčias kūno aug-1 
štesnes už žmogų pirm poros — 
tūkstančių metų tikėjo ir Gro-i 
kai ir Berno* stabmeldžiai. Tą 
galime patirt j iš TertuUiano 
(Apol. 22; higuo 1, 404) apra
šytų apeigų. Trys čia minėto
sios eivilizncijos: Kaldėjoa, 
’vdu Ir Crnl-v «u Rnro'čfnls- 
lubai skyrėsi vienu nuo kilos. 
Bendras jų įtikėjimas į galin
gesnes už žmogų, turinčias 
proto, o neturinčias kūno dva
sias gnlėjo pareiti vien iš lion- 
dro žmonių giminės lopšio.

Kų pirmieji tėvai patyrėt“: 
Dievo, tų perdavė vaikams. 2y-, 
dų tautoje tas perdavimns išli
ko grynas dėlto, ka<l Dievas 
tankiai jį atnaujindavo siųsdu- 
iiuis pranašus. Kabiojoje, j ry
tus nuo žydų, ir Orekijoje, į 
vakartis nuo jų. tas pirmųjų 

I tėvų pulikimas sugedo dėlto, 
'kad žmonės ]ialinkę yra savaip 
i kraipyti kiekvienų tiesę, <• Die
vas nei Kaldėjams nei Gre- 
kanis pranašų nesiuntė.

Kiniu žydai pateko į Bubilo- minė nenueidavo 
iio nelaisvę, tada jie, dažniau 
girdėdami klaidingas Kaldėjų 
pažiūras į angelus, tankiau mi
nėjo savo tikėjimo tiesas apie 
angelus, kml jų nepamirštų ir 
ueiškraipintų. Delio angelai 
dažniausiai niinėjaini tos* kny
gose. kulias ta|»o parašytos ne
laisvėje vargstant.

Angelų prigimtis.

Kadungi angelai neturi 
nų, tai žmonės žinių apie 
gėlus neguli gimti iš mokslų, 
turinčių priemones vien kū
limus ištirti. Angelų buvimu 
gauname patirti tik i s Die
vo apreiškimo. Iš ten put yrn 
viso.- mus žinios apie angelų 
prigimtį.

Kas yra jiusukyta įvairiose 
šv. llušto vietose ir Šventųjų šeimyna. (Gen. 19. 1-15) kc- 
Tėvų veikaluose, tę išreiškė liuuninko išvaizdų turėjo Ra

polas. kuris vedė Tiobijų." Visi 
Taryba, sakydama, kud Die- ti,. angelų apsindšląmai nerū

ku- 
nn

Įtiiiė taktinė (Orntis 2ė n. 21': 
Migiu* 36, 71). Sv. Jonas Auk
saburnis angelus vadina lieku, 

Įiiėmis' ėsyla iau (Hom. 22 ir 
Gen. n. 2; Migau 22, 251). Ga
lima hutų ir daugiau Šventų
jų Tėvų jMuuinėti, tat tat už
imtų daugiau vietos.

Tečinus knikririeuif rrwb*»ri'.J 
imk angelai turi kūnų, rūta 
mioinonė rėmė*} Sv. Raštą žo
džiai.-. kur pasakyta*/•'Dievu 
vaikai moterystė® rodė žmo
nių dukteris“ (Gen. 6, 2). Mat 
kai kam rotlėsi, kml “Dievo 
vaikai“ c.*ų angelai. Teeinu* 

'tat buvo klaida. ‘‘Dievo vai
kai“ minėtoje vietoje reiškia 
žmones iš Seto giminės. Setas 
buvo Adonio ir Jiovos sūnūs, 
gimę.H po AbTmius mirties ir 
taip geras, kaip nabnėninka- 
brolis. Tai-gi Seto padiTinė.

, pildanti Dievo įsakymus vadi- 
> uosi Dievo vaikais, o Kaino 

padermė, apseinanti sulig pri- 
‘giiuties užgaidų vadinosi žmo
nių vaikui-. Ispradžių Seto gi 

moterystėn 
su Kaino gimine, tat ilgainiu 
tat įvyko. Tų muišytų mote- 

jrysėių pradžia pažymi Možis, 
irušydamns, kad Dievo vaikai 
vedė moterystėn žmonių duk
teris. Kv. Joniui Attksabt ruis 
rašo; “Kilkit lai tapruljta. 
pilnybė Imvo sakyti, buk ange
lai taip nupuolė, kad moteri
mis susidėjo, ir kitd bekūnė 
jų prigimtis susijungi* mi kū
nais ?_ Jug negulimas daig
ias, kdd taktinė prigimtis ka
da nors taptų tokių geidulių 
|apimtu.“ (In. Gen. hom. 22. 

, 2; Migiu* 53, 188), «4'
Angelai pasirodydavo žmo

nėms kokiu nors kūniškos jš- 
.vnizdos jin veikslu. Taip buvo. 
|kiul du angelu atėjo į Sodoma 
išvesti iš miesto laitų su jo

mgti ir to tnuiku savininkas 
riešui prisipažino,,kad žmonių 
tikėtu* pinigus sukišo į Įnik- 
^ėtj. Dabar tas jmU laikraš- 
įa ptip-gi stovi nut bn ūkini ti
rų kaip nnt dviejų kojų. Po- 
gggdįjj-pi.pįkjn rat.Luni

(adresas).
Amžinu.
Ar moka skaityti ir rašyti.
Kur gimė; tėvų vardai ii 

jų girnium vieta.
Jei gimė užrulM’žyj. tni 

kuomet atkeliavo Amerikon.
Jei ėin uutuializuvosi, lai 

kuumet gavo piliety lies raštus.
(•imtoji kalba.
Kcimyno- galva turi jaisaSy- 

ti ar gyvena nuusaviuusv mi
muose, ar -amdo; jei turi nuo
savus. munus, turi ^įsakyti ar 
Bumai tie skolų, ur skolose*.

Kiekvienas luri pOMtkyti <a- 
vo užsiėmimų.

Kas nesukalbu. angliškai, 
tokiom* bu* |Nxrupintas Įwr- 
toltjctogia.

Nuo fannerių bus kluusiumn 
daugelis smulkmenų, surištų 
sų i'urtuomis, ]»clnu ir nuosto
liais.

Svarbus daiktas, kad kiek- 
vimjpv Lmogm paduotų likitu

ketvirtoji Visatinė Lnli rimo 
T * * * * ‘
va- iš nieko pmlari*: “dvaai- , 
nius ir kūniniu* sutvėrimas, 
angelų ir jMiMiulio ir paskui 
žmonių, kaijio bendrai sudėtų 
iš dvasios ir kimo” (Dcnzigvr 
n. 428).

Išganytojiij. ir velniu.- pava
dinu * dvasiomis, duodumns 
valdžių nnt* jų apaštalam* 

ai-akymus, KurašytojauK į«i- 
kvtn paduoti tik tuos klausi 
nius, kokie padėti hlankosr.

Dar kartų paraginame visus 
Amerikos lietuvius, kud jie jmi- 
.-i-akytų lietuviai* ir prižiūrė
tų, knd surašylojni juos tokiais 
užrašytų.

Lietuviai išcivuii luriluiš-; 
kiui ]m.sakyti, jog jie g^iuę

W3rtįW

du progas nmiiyli, kad katali
kų. ypatingai vadų, tarpe yra 
daug lenkiškų! A. ž.

Atsakymas. Tik tas tarp 
katalikų lietuvių vadų mato 

(lenkiškumą, kas regi nesam 
ČiUg dųigtus. Jug lenkui užė- 

’inė VUnių p. Mieževyriui esant 
jninistrų pirmininku, p. Vilei
šiui, lanmiii ir kitiems esant 
ministrais. Jie visi netik neka- 
! Ištikai, liet katalikystės prie-

4r skaityme vokiečių kalboje. 
Sutaisė Emil Otto. U vienuo
liktos peržiūrėtos ife pataisytos 
prancūzų laidos prof. G. Suep- 

:fle. Lietuviam;; pritaikino A- 
domaa Vilintavitius. Heidel
bergas Julius Gross. 1919 m. 

'219 pusL . . ‘

Tos knygos prakalboje jmrit- 
i šyla: “Lietuviai iki šiol mokin- 
idavosi vakarų kalbų su jMigal- 
ba lenkų nrha rusų rauk ve- 

§ai. Jeigu ji,, ištiknjjų bnlti’dįtų. Tik Amerikoje jnu kiek 
Vilnių Atidavę lenkams, tai motų atgal liko sulaidytas liv- 
kalnliktj vadų negalima butų' tuviams nmkvedis anglų kal- 
kahinti už lenkystę. Jug nie- bos išmokti. Atgaviu Lietuvai 
kas nekaltina aviw užtatai, šiokių tokią liuosybę ir moky- 
knd vilkas veršį i

rvfi* V: t

iimus lenkams nvtiavė,

čių. Kadangi dvasios, lygiui 
gerosios kaip ir piktosios, ne
užima vietos apimtinai, tai to
je ] miš i oje vieloje jų gali būti 
nesuskaitoma daugyla*. I’us 
skirtingas dvasių buvimas vie 
toje vadinasi veiktinas, nes jis 
ujisireiškia veikimu. Kaikurie 
i aklini nkai vieloje lietuviško 
žodžio vartoja lotyniškų ir sa 
k<>, jog 
t o- ei rk umskript y viską i. 
yra jrtje definityviškai.

Vistiek knm kokis Žodi* ge
riau patinka. Tik reikia įsi
dėmėti skirtumų, kad kūnai 
užima vietų eirktiinskriptyviš- 
trai tirie’ e dvario*
|\ru vieloje dvlinityvu>kai ar
ini veikimai. Geriauaini tn 
skirtumų |Mirodo tas dalykas 
kad* kunus gali matuoti išil
gai .-keršai ir į nugštį, u dva
sias negali matuoti nei vie> lenkam.- palanku^ yra kenks- kalbos šį 
luiip. Kūnai iš mik o upimtos 
vietos guli tik slinkti į kilų 
šalimais pirmosios, o paskui 
tolinu. Nora tas slinkimą- einu 
ir labai greitai, bet visuomet 
iš būtosios vietos į jos urtv- 
miausių. Nei gndėinusius lėk
tuvas iš pirmo.: tunilės išgali

dvasios neužima vie- 
tat

smlrasko.'jjjoį.-,, pradėjus J.vdėti lietuvių 
m»? vfl L’ W ’

- - ka-ijgji turėti savo kalboje rank-
dnngi vi-i lietuviai katalikai Vil|Uju- ųvatimamą kalt...ms 
ir nekatalikai vienaip jiem.- j Išmokti. Aš, norėdamas ]iadė- 
priešim^i. tai priutūtiitėjuinas tg užkimšti vieną iš tų spragų, 
katalikų vadams, buk jie esą i j^įrižau sutaisyti iš praneu- 

'į “Mažų ' vokiškų 
nin> Lietuvai, nes ardo lietu- j kalbamokslį“ savo tautiečių 
vių oantaikų. uaudaL Jeigu neklystu, tai aš

Lietuviai katalikai Anieriko- pimuis pasiėmiau tokį sunkų 
je turi savo tarpe kitokį var- ,iaPbų. kaip kad vokiško kal- 
gą. Kaip tiktai nesąžiningi ka- liamukalio sutaisymns lietu- 
talikystės priešai paleidžia ko-jyįmjjg^ Pasirinkau Metodų 
kį nor6 melų prieš katalikus, (;uslM}y otto Sauer, nes kiek 
taip susyk kaikurie katalikai* maM tekp,skaityti įvairių ki-

susyk patekti j trečių. .. turi-jtiki į tų mdą stipriau negu i tokių Vokiečių kalbos metodų,

I Pranešimos no-lo vietoje tie- (^U!t jj suvartoti, kaipo vokie-

do. knd angelai turi*tų kūnų, 
o tik liudija, kud angelai gali 
ant žmoguty akių padaryti to
kį į-pudį. kokį pn-iaro maty
mas šiaip žmogaus. į

Angelai ir vieta.

Dirvos yru visur tuo puriu 
laiku, nes Dievas yra Im1 yibų 
ir be krašto. Angelui negali 
lygintis su Dievu: ,ih* yra apri
boti km p ir visi futvėrimni.* 
Iht angelų apribojimas ski
riu*! nuo kūnų iipribujimo.

Akmuo, medis, žmogus ir 
kiekvienu* kitas kūninis daig
ins turi ilgį, plotį , ar uugštį. 
Vieta apima kiekvienų kūni
nį daigtų tnip kaip maišu- np 
ima grudų* į jį įpiltus. Delio 

Lietuvoje ir pridurti <lnr gu-(*» sakosi, kud kūniniai dnigtai
‘ • - — --— 4—| yra npftutinai.

.lie apima tų dalį vietos, ku
rioje jie yrn. Vietn juos ap

l.ernijoft- vardų, kaip tai Kuu- t>nvo vietose
no. Suvalkų, ar Vilnimis.

Kadangi Lietuvos ręspubl;
ka oGcijnliai neprįpažinla, tai ’h|h vifrų šonų. Tokis ku- 
gal surašytojai lietuvius iš'-i- nų buvimas vietoję lotyniškai 
Gus priskirs prie Rusijos. Bet vadinasi ein*ums<*ri)>tive. DėLj 
suršytojų priędurmė šalę vfer- *r hvluvini inuk-diiaukm sa-. 
•h> Rusijos įsidėti kMlH*se Lų -.ko. knd kiminini daigiai vie- 
tuvus vurdų. Į |ioj»‘ yni rirkumsliriptyviskai.

Lietuviai utvislubjau,. mtmis jgc-
tų žiūrėti, kad jie Beimtu nžs .Mikius apimtinai.
rušjdi lenkais. Ne.- seniui: tarp 
buvo darumu. .. n'

Žodžiu Inrimit, visi lig. vio- <u 
no lietuvini tsyi pmusakyti f ‘ nį nr 
!; it ūkinis, kaip tik lietuviais. 'K'jtŲy

■

pimai |»vrlėkti per antrą. Dva
sių prigimti.- nėra tnip į rū
kyta į vietų. •«• !e| dvomoitM 
nereikia iš pirnuis vietos į 
trečią eiti jut antrą. Jos gali 
savo jiegą ir veikimų susyk 
ir tiesiog perkelti ten kur nori..

Mes ir kiti ku i dnigtai 
sugaištame kiekvienoje kelio
nėje tik dėlto,*knd turime pe
reiti per visas vielas iman
čius tarp mų- keliom* pra
džios ir pabaigas. Angelui ki
tokiu budu prilygdami vietų 
ir neturėdami reikalo eiti iš 
vietos į vietų linijomis ir pa
pročiam. nesugaišta įniko nei 
kiek. Saulės spindulys j kan
dę nulekia 180.000 nuiilių. Tni 
neapsakomas greitumas. Bet 
tnt vis-gi užima truputį laiko. 
Angelo pers i kelintas 
mės unt saulės arba 
neužimtų nei trupučio 
nes nereikia bėgti per 

'tarp vienus ir kitos.
Žmogui sunku suprasti, kaip 

tikroji buitis gali Imti ne 
valdžia vietos it* laiko. Bet 
tuip yru. Jug nelengva mums 
suprasti, kaip šviesos spinthi- 
Ivs su viena rekundn nulekia 
įeik du šimtu tūkstančių niai- 
lių, o Tad-gi taip vro.

Angelų iimintis.,

žmogaus jiegos yru tuip su- 
tvurkintoB, knd jis galėtų pa
žinti medžiaginius urba kūni
nius daigtus. Nes ir jo palitm 
prigimti> yrn nualžiaginė, or
iui kūnine. Angolai neturi ku
rių. todcl ir jų išmintis yra 
ptilaikinta dvasiam • pažinti.

Mus pučių prigimtyje yra 
šiek tiek dvasios. Jos veiklu
mas laliinusiui pasirodo mus 
miutijiine. T’tii-gi iš dvasinė* 
mus mintijimo dalies galinu* 
Šiek tiek numanyti angelų iš
mintį. Bot tos nų)s numany-' 
iiiap laimi menkus. Kus ąžuolu 
nematęs, tas nelaimi galėtų j- 
►ptdi jo išx*Hix41ų iš jrilės. Skir
tumas tarp mus mintie- ir tarp. 
ungvlo dar'yni didesni.**negu 
tarp gilės ir ąžuolo.

(Baugiau bus.)

Angelas nenpir'n tos vieto*. 
Kurioje jis yra. j tų juėių vie- 
*j gali putalpittti. kilų fenui- 

ir qekiininį daigių. Taip

- T
- f K ’
/

nuo ze- 
atgal 
laiko 
tarpę

Evangelijų ir paskui muša sa- gi pasirodė geriausiai savy- 
vieim. katalikams per veidų. mokslioms pritaikinta. Galima 

<sok yra kenksmingesnis Lie- knibos rankvčdį pradinėse 
tuvos neprigulmybei negu jr vidurinių mokyklų pinuose 
priešų šuviai.l<>w neri. UAįI'Utsosė, o.augStcsnėms klvsunių 
Ijetuvu nebūtų laisva, o vai-įjr su ęy moksli u ms norintiems 
totu Rusijos prispausta, ta* vyliaus pažijiti vokiečių kalbų, 
skleidžiu nesutikimų tarp lie- nt\jras kas prirengs to* jMięios 
tuvių, primeti nedarnas skait- .........
linziausiai dalini, būtent ka
talikams, nebūtas kaiies.

Ir lamistu ųpaidairyk, iš kol 
dažniausiai girdi melą apie! 
katalikų palankumų leirkam-.; 
Pažiūrėk ir paklmuinėk npie 
melo skleidikus, kokios parti
jos jie yra. kokiu.- lelegnuuua" 
tos partijos žmonės siuntinėja 
Kolčakui, kislel jie prisideda 
prie rinkimų, dnodnin’ių Ru
sijai teisę valdyti Lietuvę.

Jeigu Tanusta nuolatai skai
tytum “Draugą“, tai žinotum 
šituos dalykus, ir suprastum, 
kur

metodo* antru dalį.“
Adomas Viliroavičius

PRANEŠIMAS.

yra Lietuvos priešui. 
Knn. Pr. Budys.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 V,’. 46 Si

NORTH SIDE LIETUVIAMS 
Ur' • * '“/Cfifr"

šiuomi pranešu visiem •'Dran- 
skaitytojKni knritj prenume

rata iau pasibaigė, tai nukalėkite 
’ ai naujinti. Kurie'dabar aluaujiun 
prcuutuvrutą urim nauji prenume
ratoriai užsirašys '‘Draugif* aut 

, 192U ul tai gaus knlemlorių dykai. 
'■ IlrutigBii" metanui $G.00. Taip-gi 
kurie norėtumėt gauti laikraštį 
*' Draugu ” anl nidėlioa nrlm mene 

j rdo. malonėkit c praneši i laišku ar- 
< ba ubdjnukyli pas rniuit-.

A. NAUSĖDA,
1641 N. Paulina SL. Chicago.

Bell System

l’ei vicsft- metus Bell Teleph&ne SjfKtemns tvip 
kaip ir kiti telefonai, telegrafas, cable ir rn- 
dio k;<> temas, buvo po kontrul! ir priežiūrų 
valdžios Suvienytų Val»1ijų. Tai buvo ka
rės įsakymą*, kad duoti kūrės iigentproms, 
visoj šalyj gerjutndn komunikaciją.

/Š*

>2 -HT* >

I
i

UNH7.D STATĖS ! 
GOVKRHMERT

Pvr šį visų liuką normali s išsiplėtojimns v inų 
telefono systeinų lmvo valdomi vaklžios. Ma- 
tvrijolas ir išrengimas turėjo būti tau|K>uins 
prie įdėjimų Linijų reikalingų, kurvs tiksiains. . s 
Papra-'la- išsiplėlojima- turėjo lankti. •- į

f9 •
Tbe R»-R Telofinin Rygfcrunš daro didžiausias 

)Mi«tmiglia, kad •Lisivijn> visus hntitous raibiu 
InvinuiH, bet lai ium įniko kai Miriįhrarkta

"T* **
_ ' <• Zį t! j;. ji

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

i ■ -'*»- *I

i

moka.il


Dabar Laikas Perkelti
SAVO PINIGUS l SAUGŲ IR STIPRŲ BANKA

ŪNIVERSAL STATĖ BANK

, , 5T <> į-įii
Vyskupr.i:..

9. Ispanija; ... 
ai Vyskupai:. Fra. 
b) JvairŲs: ”

'•■UklndlvlUo, hUUha

4,859.29

99.39
H 5.490.99

20,455.75♦ r

KAPITALAS 
$200,000

355,592.64
31,996.18
53,418.00
R«n«

” 3^3! .00
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgu 
asui w<*t sami at. 

KnmiMU* K beartu SU 
Tetaromus GuuU <US.
Valandai 1—* Ir T Iki S mkar«. 
RcMdenaint:

Vakacijų Užrašai
Dildomojo lietuviu komiteto (lausanne,

ŠVEICARIJOJ) APYSKAITA.

DRAUGAS

Vaidevutis.

... •
* ■ - - -

Nuo vasario 28 d.. 1917 m. iki spalio 31 d., 1919 m.

l'ildemasis Lietuvių Komitetas (laiusaniie) įsteigtas va
sario 28 d., 1917 m. Jo tikslas: surengti Lietuvių Dieną visame 
katalikiškami* |Nisnulyjv. t*ugal leidimą, suteiktą Sv. Tėvo Be- 
nedikto XV laišku, iš vasario 10 d., 1917 m. Komiteto įstatai 
užregist rauta |>ns Šveicarų valdžių.

Savo svnrbų darbą Komitetas atliko labai sunkiose aplin
kybėse. Nelengvas buvo Lietuvių Dienos gavimas, dnr sun- 

i< kvsni* buvo jo veikimas.
Prie Lietuvių Dienos išgavimo prisidėjo sekančios ypatus, 

j Visųpirmn nuvyko Rynuui p. M. Yčas. Jam Av. Tėvas pažadė
jo šelpti Lietuvą kiek tai nuo jo priklausy*. Antras nuvyko Dr. 
V. Bnrtuška. Av. Tėvas jo prašė, kad kreiptųsi į Lietuvos vy
skupus ir juos paakintų, knd nusiųstų šv. Tėvui kolektyvi laiš
kų, išdėstant Lietuvos vargus kaip kad padarė .’jonkijos vvsku- 
]»ai. .Vyskujianis laiškai tapo pasiųsti iš Rymo ir Šveicarijos. 
Klek vMiaii kmi. prof. Bučys keliavo Ryman tno pat reiknlū.

',v»- -• i.. > ,5- • • •» -• (■ -t r-i,,»:

laimėjimas Uetunų dienos priklauso Prelotui Olšauskiui. ku
ris savo energija prr'auži- paskutinius ledus.

Atvykus jnm Aveicariion. susidarė Komitetas iš sekančių 
asmenų: pinn.—Prel. K. Olšausku, vice-pinn.— kun. Dr. 1*. 
Berniška, sek r.—kun. Dr. J. Puryckis, kasininkas—kun. V. Dži- 
midančins, narve—kun. A. Steponaitis. Komiteto'poeėdžiuo- 

. m* ncoticijahm dalyvaudavo p. J. Gabrys.
Komiteto veikimą trukdė priešai, kurių lietuviai turi ne

maža visose šalvsi*: taip-gi trnkdė ir karo aplinkybės. Pasek- 
mijiginti butų dnrhas ėjęs, jeigu Komiteto nariai butų galėję 
apvažiuoti k-nt,"didesnę dalį valstijų ir tenai ant vietos dalyką 
organizuoti. Tečiau leidimas nelengva buvo išgauti ir vos ke
letas žymesnių valstijų aplankyta. Be to. cenzūra trukdė siun
tinius (raštus į vyskupus) arba juos suvėlindama, arba visai 
ndaikydauia. Siunčiamų Taštti susidarė ištisi maišai į pavie- 

• aes valstijas, tai-gi nemažas darinis buvo cenzūrai ir geležinke
liams. Bnvo valstijų (pv. Turkija), kurios visai sulaikė musų 
raštus ir dalgir desėtkpis grįžta laiškai, pragulėję keletu metų 
evozuruj. Nežiūrint j dideles kliūtis, diena vis-gi įvyko ir <iavė 
žymius rezultatus.

Dabartiniais laikais dnr sunku duoti galutiną apyskaitų. 
Platus Kmuiteto veikimas, dokumentai, etc. bus paskelbta vč- 
liau. kuomet karo sunkenybės pranyks ir snsincšimns pnleng- 

*■ vės. Dabar duodam gerb. visuomenei tai. kas galima.
Komitetas dnr šiandie nėra tikras kas dol aukų, surinktų 

• rišo pasaulio katalikų Itažnyčiose. To netikrumo priežastys 
yra laimi, kn«i Anglijus ir Prancūzijos valdžios, pradžioje 1918 
m., nutarė sulaikyti Lietuvon siunčiamas aukas, ėjusias per 
Lietuvių Pili! Komitetą. 1 musannuj e. Iš kitos pusės, Vokieti- 
j.>s ir liustrų vyskupai, kad neturėti nuostolių keikiant pinigus 
į šveicarui ftauknš, MiMr*' siųsti jųjų šalyse surinktas aukas 
tiesiog j Lietuvą. Jo Exc. Vyskupo Karevičiaus vardu.

Kaniinolns llartmanntas laiške j Komitetų iš rugpjūčio 
9 <L 1917 nu mums rašė, knd Vokietija snirinkusi arti pusės mi
lijono markių, kurias jis pasiųs tiesiog Lietuvon. Austrų su
rinktų aukų skaitlius inums nėrn žinomas. Daugelį surinktų 
>*iu pinigų pasisavino lenkai ir juos siuntė tiesiog į Vilniaus 

- endeku rankas.
Apaštalų Nuncijus Locatdli Brusely.ie pasiuntė vyskupui 

Karevičiui Knunnn 82.820 markių, kurias Mūriuko dvi dioceziji. 
Liūge’o 30,8'20 m. Diocezija Numur o surinko 32.000 m. Rusijos 
katalikų bažnyčiose surinkta (turbut) 60,000 rublių. Av. Tė
vas. kn<l sumažinus Lietuvos žmonių vargus, iš savo dtiosnu- 
nm davė 20.000 fr. ir 10,000 lyrų.

k , Vyskupas Karevičius lnišku. rašytu sausio 12 <L> 1918 m., 
prmit'ša, jog įvairini* laikais gavo nuo Knrdimilo Gasparai iš 
Rymo 153,426 nik. 25 pf. surinktus Amerikoj, Italijoj ir kitur, 
laišku-gi iš gegužio 6 d., 1918 ni„ vyskupas praneša, jog gavo 
iš ten pat 37,478 mk. 45 pf., surinktų ir-gi Ahierikoj ir Italijoj.

Aiuouii duodami' gerb. visuomenės žiniai skaitlių aukų, 
K kurios jierėjo per musų Pild. Komiteto rankas.

* • ' 
Ineigų iiviso:

a) Nuo vyskupų gauta .. ...................................Fra.
b) Aiaip mm žmonių gauta.................................... ”
c) Nuu komiteto“Lituania”dėl pera. Lietuvon. ”

iP.;a% KnnĮim^Įu »»

I

I

d

---- 1 
Fra. 467336D0

Smulkesnis aukų parodymas jiagal šalis ir valstijas:

L EUROPA ............................................................ Fra. 294,616.48

1. Vokietija: ................................ Fra.
n) Vyskupai Fra. 4,760.00

z b) įvairus:.t.. ”

2 AustroVengrija ..
a) Vyskupai..Fra. 4.669.73
bį jvairųs: .. ” 821.26

I. Didžiai Britanija;..................
i ja: vyskup.......... 6,645.60

3,909.80 
lttandijar 1.7^..1. , 9.132.10 
iinlu; saka: vyskupai 34&60 
DM Britanija*įvairus 421.63

> 1

•, ’ - » J • , ♦

* “

■;'» * o-rtnim 
jr»8rr-- ^i- V
-..Fra. 2,230.00

’tOOft d«i1. Vidaus finpuošihunas 
1 išleista 2,000,000 dol. eztrn.
Aiidreiv Caniegie rezidencija 
kainuojanti, sako, taip gi kelis 
milijonus dolierių. •Senatoriaus 
Clark, Vinco Astai*, G. Gould *<», 
Perry Belmonto, O. Payne’o, 
Kornelijau* Vnnderbilt ir dau
žytas kitų—tni vis milijoninės 
rezidencijos. l ž Fifth Avenue 
butu galima kelis sykius nupir
kti Ijotuvą.

Viešbučiai.

Didžiausi ir brangiausi vieš
bučiai taip-gi yrn New Yorke. 
Būnant gyviausiu centru pirk- 
lykis ir pramonės yra reikalas 
iviešbučių. 
Pirkliai ir žymiausi pramoni
ninkai savo •pcrtraltūudja* da
ro dažninusi:*. Nvav Yorke, kur 
gludi visokių išdirbysčių susi
telkimas. Tai-gi atvažiavus šin 
miestan kiekvienom yra reika
linga gera vieta sustoti. Ka
dangi toks miestas kaip Neiv 
Yurkas yra visuomet gyvas 
dėlto čia svečių netrūksta. Jie 
randa' vietos atsakomo pntar- 
nnviino vietiniuose viešbučiuo
se. Aš čia paminėsiu keletą žy
mesniųjų:

! McAlpili viešbutis — ant 
*Broadwny, 28 augštų. Turi 
1620 kambarių. 1100 maudynių, 
1800 telefonų. Kainuoja 13,- 
500,000 doL

Manluittan viešbutis — ant 
Mndison. Kainuoja 3,000,(MM) 
<lol.

\Valdorf-Astoria viešbutis 
ant 5th Avenue. Tini 314 jiedu 
augščio. Janio randasi 14IM) 
kamlmrjų. Jį lanko turtuoliai.

liūtei Biltmore ant Mndison. 
Turi UMa) kambarių.

• Aster viešbutis nnt Broad- 
wav. Kainuoja 10^000,000 dol. 
Jo savininku yra nuskendusio
jo su Titanieu Astorio suims 
Vincas Astor.

Plazn viešbutis ant 5th Avė. 
Kainuoja 13,000,(MM) dol. Čia 
paprastai apsistoja milijonie
riai, liet už pinigus vra priima
mi ir Chicagcu* “mizerukni”...

Kitos New Yorko įdomybės.

Pennsylvanijos geležinkelio 
stotis, laimi graži ir brangi. 
Stoties namas marmurinis. Le- 
šuoja 50,000,000 dol.
tirand Centrai 'l'eriiiinal. Xew 

York Centrai linijų stotis ant 
42nd St. ir Park Avc. Turbut 
vienatinė pasaulyje tokiu išdi
dumo ir grąžytas. Kiek milijo
nų įdėta ton Motin turbut ir 
patįs savininkai nežino. Stotie 
užima 80 nkerių žt'iuės. Turi 67 
track’es, kurių ilgis 33 mylios. 
Stotvj gali vaikščioti ta jokio 
susikiinšimo apie 30,000 žino- 

inhj. Avie HMM) traukiniu kas-

(Pabaiga).
Panašiu budu veikiančiųjų 

Esclmuge New Yorke yra dau
gybė, tik kitur jau u< nnt taip 
plnėioH skalė*, ir dėlto jos jnu 
yrn prieinnmo* ir šiaip papras
tiems žmonelėms.

United Statos Sub-Tren.*ury. 
Čia milijonieriai laiko savo 
casli pinigus. Apskaitliuota, 
kad vanltuoM? esti knip kada 

«čia sudėta auksiniais ar sidab
riniais pinigais ligi 225,000,000 
dvi.

New Yorko bažnyčios.

Nerasime tikėjimo, kuris ne
turėtų savo bažnyčių ar mukios 
Imuuų Nyu Y oi ke. Aps kuilh ųų-J 
jamn, kad šiame mieste su 
priemiesčiais yra apie 1500 vi-< 
šokių bažnyčių, karių turtas 
siekia apie 2 milijardu dol.

Katalikai vieni turi 300 baž
nyčių su viršum. Gražinusia 
New Yorke bažnyčia tai šv. 
Patrieko, katalikiška, ant 5tb 
Avė. Ji užima visų lituką. Sty- 
lius gotiškas. Jų statė arelib 
tektas Jokūbas Renwick. Kam
pinio akmens pašventinimas 
buvo rugpjūčio 15 d., 1858 m. 
Užbaigta statyti gegužio 25 d., 
1879 m. Taigi jos pastatymasį 
ėmė 21 metus. Pamatai yra1 
granitiniai, gi visa budnvonė iš 
lialtojo marmuro. Jos pastaty
mas kainavo 3,000.000 dal. Ta
da. kada ji būvu statyta, mede- 
ga buvo kelis sykius pigesnė 
negu datar. 2eniv-gi kainavo 
tik 60,000 dol. Dalmr-gi nenn- 
pirktumei jos už fi.ouo.tMM) dol. 
Bažnyčioje yra 25U0 sėdynių, 
išklotų aksamitinėmi“ padnš- 
kai tomis. Altoriai yra iš balto j 
ju itališkųjų marmuro ir |»i 
puošti brilijnntais. Po didžiuo
ju altorium yra skiepas, kur 
laidojami diecezijos vyskupui. 
Per kiaurą dieną Jiažnyčioje 
šviečia olektrikiniai žirandie- 
liai, nes tukstančini keliaunin
kų. kas valandą nori jų pama
tyti.

Sv. Jono Dieviškojo liažny- 
čia yra brangiausia Amerikoje. 
Jos pastatymas lėšavo 3.500,- 
(HK) dol. Vidaus ]uigr:ižininiui- 
gi dar keletas milijonų dolie
rių.

Kv. Trejybės bažnyčia yra 
seninusia, uždėta 1697 iii. Vie
nos tik priešakinės durį*, bron
zinės, lėsavo 40,000 dol. fiv. 
Trujybės juirapija yra turtin
giausia Amerikoj. Metinių jei
gu ji turi 775,000 dol.

Av. Povvlo koplyčia. Ji ran 
dari svarbiame pirklybiuiame 
centre, ant Broadivay tarp Ve- 
sey ir Fultcn gatvių, netoli 
City Hali ir Poste Office. Ta 
koplytėlė yra istoriška vieta. 
Kolei New Yorkas buvo Suv.i 
Valstijų kapiteliam, tolei pir
masis šiob vaistytas preziden
tas \Vashingtonas buvo jos 
nuolatiniu lankytoju. Po šiai 
dienai koplyčioje yra užlaiko
ma sėdynė, ant kurios sėdėjo 
IVasliingtonns. klausydauias 
pamaldų. Prie koplyčios yra 
kapinaitės, kur palaidota kele
tas istoriškų garbingų ypatų. 
VA tų vietų Neu* Yorko pirkliai 
nesigailėtų užmokėti koleto* 
milijonų dolierių, tat jos ne
parduoda : ji laikoma knipo se
novės istoriškas brangus pa
minklas.

Fifth Avenue.

Apie Fifth Avenue aš daug

dien j ėin atrink ir išeina. Apie 
125,000 keleivių a t vežam n nr 
išvežama j dieni}.

New Yorke išeina keletą* 
šimtų visokių laikraščių. New 
York H e rai d dienraštis turi di- 
džiausiu presų pasaulyj. Jis at- 
*|iauzdina 4 puslapių laikrašti 
po 5000 kopijų į vienų miliutą, 
į vienų valai»dą-gi—300,000 ko-• •  • 
PW

l*er Ncw Yorko ;i.TŠią kas
dien pereina 10,00d,(MO visokių 
siuntinių.

New Yorko dalis, kuri milda
ži nnt VanbaHan Islnnd, yrn 
didžiauria* pramonės centrą* 
visoj žemėj. Apskaitliuujaiua. 
kad augštųjų namų—“Ay-

Kelionė automobiliu.

Atvažiavus Ne\v Yorknn 
Jiian pasisekė rasti gerą savo 
draugą K. K. V., kuris buvo 
atvykęs savo geru nauju auto
mobiliu šin miestan pasisve
čiuoti. Jis užsikvietč mnne pas 
save į IVestfield, Mass. Miniu 
aplėidova New Yorką npie 4 
••?il. po pint. Buvo gražus oras. 
Tiesiai pro 5lh Avenue leido
mės tolyn. Važiuojant į West- 
ficld pakelyj sustojome 
Bridgeport, Conn. ir Ncw Ba
reli. Conn. Šioj pastarojoj vie
loj truputį pasiganėme—už
kandome. Ir vėl leidomės tolyn. 
Apie 2 vai. ryto buvome West- 
fielde. Mass. Tokiu budu pada
rėme 180 myliu automobiliu. 
Turiu pripažinti, kad buvo ge
ras automobilius, geras ir jo 
valdytojas, nes neturėjome uei 
umžiaųsio nuotakio, nors va
itavome 30 ar 35 mylias į va
landą, kuone visu keliu...

Twentieth Century Limited.
Trumpiu tegalėjau visur sve

ri imtis, tat vis-gi man jmsisekė 
aplankyti keletas mylimųjų 
ypatų. Aš jaučiuos užganėdin
tu—mnn linksmiau...

Iš AVestfield gerasis draugas 
palydėjo j Springfield. Mass. 
mvo automobiliu. Kprin^f  irkle 
paėmiau Tventicth Century 
Limited—Chicagon. Už 18 va
landų buvau namie.

Tuentieth Conturv trauki
nys /•’n greičiausias Ameriko
je. Bet juomi važiuojant reikia 
kuone dusyk brangiau mokėti. 
Ku, užtat-gi ir veža! Rodos, 
per orų jilauki... Tuo trauki
niu važinėja, žinoma, tik tie, 
kuriems viena kita dešimtinė— 
nepiuigns. Dėlto čia nematysi 
žemesnėse* kiiasos žmonių, ilc- 
emi pi*f ziekvtauo keliauninko 
išpuola ]x> vienų tarnų; kiti ve
žasi dar sava po kelia “ex- 
tra”... Bet čia yra daug ir to
kių keliauninkų, kurie, uors ir 
rr.ilijonus turėdami, važiuoja 
paprastai l>e jokio iAdidnnm. ____________________________
Toko išsišnekėti su viena pane- : _ x . , ........ r- ,IlJko galima nemažai sutaupv-

PERVIRŠIS
$25,000

Stipriausia L'etuvių Finansinę įstaigą Visoj 
Amerikoj Po Valdžios Užžiura.

TURTAS SIEKIA VIRS $1,900,000.00
------------------ žiūrėk Depozitu Augimą -----------------

Kovo 3, 1917, Atidarymo Dienoj . .. .$16,754.95
Sausio 1, 1918 ...........................................  427,188.81
Sausio 1,1919 ...........................................  941,689.40
Sausio 1,1920 ......................................... 1,625,997.43

Kiekviena* lietuvis privalo uL;:r^sti ryšius su 
šiimm banku lie* rancįari parankioj vietoj, yra atda
ra* vakarai* du gyjt .Minaitėje; galima susikalbėti 
prigimtoj kalboj; žmonių sudėti pinigai yra kopil- 
nian/ini apsaugoti ,ne> banka“ turi, didelį Kapitalu ir 
Pervirši. o tankas yra vedamas pasekmingu ir iš
tikimu valdininkų turinčiu ilgmetinius patyrimu.“ 
bankiniuose reikaluose. Savas jms savuosius!

--------------------- BANKO SKYRIAI: ------------------
A mm* OI ■ ■■ T4X»-.;A^aaiaaaaaaaev^ aavua V J ViJ V»f MAtaJUtMAlį, A

gų Siuntimo. Laivakorčių, Apdraugos nuo Ugnės ir 
Apsaugos nuo Savybių.

----------------------------------------- VALDYBA---------  
JOSEPH J. LLIAS, Fnt'Z.

WM. M. ANTON1BKN, VJCE-PKEZ. 
JOHN I. HaODZICNAM.

VICE-PHHZ. 1H KAUIHRIUB.

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 South Halsted Street Chicago, Illinois

VALA.VlKili.—KakiUm nuo * ryto Iki & po plotu. V ta rainiui , 
Ir Subatoo vakarais nuo** ryto Iki S: 10 vakaro.

oemibesiu. .it mnnr užžavėjo. 
C’ia stovi brangiausios krautu
vė® pniktansios įnulti-milijonie- 
rių rezMhmeijos, kautai, laite- 
lioi, knygynai.

Kad supratus gztvės tartų.
5Uū kų- Nv. .Zekia ia4at-y«n Kev.

i rezidencija (\ T. Yer- York. Jis yra amerikiečių eivi-

2390.05
1.0GG.95

............................

zcrapernj“ verte šos nu ėst n 
dalies išneša 2500 milijonų dol., 
o burines* *0 invratmentai, sa
ko, siekių iki 250,000,1XA(KMJ 
dol. (du šimtu penkiasdešimta 
milijardų)!...

le, kuri sčslėjo ties manim. Iš 
kaltas paaiškėjo, lmd mano 
tnimynes raanin t rijų milijonų ’ 
dolierių turto Kaviniukė*. At- 
važiavus Chicagon jo* laukė 
šoferis su puikia liinousin’u. 
Iš išvaizdos sunku vis-gi sprę- 
rti apie ypatų kokybę.
- Tw«itUeUt C-etHttry Linu tni 

ne vien tik milijonierių trauki- Roacland, DI. 
Jis graitai bėga, per

- M:. -. r-" ••

ti. Aš pasinaudojau juomi, kad- 
ir brsutriflii nisininkAisii 
laiku sugrįši0 Chicagon, ki
taip buria suvėlavęs ir savo 
priedermių neišpildė*.

Džiaugi no*, laimi džiaugiuos 
iš savo trumpų, tat linksmų ir 

vakarų.____ į
■ ■“ k 

tai Rugsėjo 30 1019 m. :įs



MOJO LIETUVIŲ KOMITETO (LAUŠ*"NE ŠVEICA
RIJOJ) APYSKAITA. v

'V •

LM Iš LIETUVOS.
(Tų*u nuo 3 pusi.)

7. Grekija: ..................................... ”
Vyakufiai: ... Frs. 123.00

S 8. Holandija; ................................
Vyskupai: ...Krs. 188,171.1 u

B 9. Itahja: ......................................

nt A’yskupai:. Frs. 8,590.85
b) (vairus: ... ” 725.00

10. Norvegija; ..............................
t. Ap. vikarijntas Frs. 858.78

t. 11 Portugalija:..........
ę Vyksii|Mii:.... Frs.
| 12. Švedija; ................
P Ap. vikarijalas; Frs. 592.5P

13. šveieanja: ..............................
a) Vyskupui: .Frs. 19,6:14.55

S,1:W.75

• •

r • *

123.00

18S.I71.10

9.225.85

8.!:w».75

592.59

37,930.10

IŠ K ūži n miestelio, Šiaulių 
apskr. Knz. Griciui Johnston 
City, IIL gavo laiškų nuo savu 
sesers Marijonos Daunienės, 
kuri sekančiai aprašo savo var
gus:

’ H. AZUA:..............

T 1. Kynai. Indo Kinija
R Ap. vilai rijutas:...

t .2. Indija;........................................
Vyskupai: ...Frs. 6,tii»3.05

. IH. AFRIKA:..........................

I'.M 83.4h

6,663.05

Frs. 25,848.45

i

Frs.■ 3,489.55

L

Ir

1. Afrika (Abisinija, N*valiza ete) Fra. 378.45
Ap. viknri jutas:............. 378.45

2. Egyptas: ................................. ” 3,111.10

Frs.

A|k vi kari jutim...........3,111.1 U

IV. AMERIKA;

A. šiaurės Amerika .............. Frs. 75.828.09
1. Kanada:............ 4 4 25,443.91

Vyskupai.... Frs. 25,443.91 4

2/ Suvienytos Valstijos:.......... • • 5(1,636.18
u) Vyskupai: Frs. 2O.9U9.B3
a) įvairus.... ” 29,127.15

3. Meksika: ..................................... • * 348.1 M t
Vyskupai:... Fr*. 348.00

B. Centralė Amerika;........ .. Frs. 76.70
Rfthmdorijns K«,-pulilikii 76.70
Vyskupas: ........................76.70

76.863.74

l

►f*

k

!■

C. Pietų Amerika: F r c <158 95
1. Brasibja: ?.. . Frs. 103.05

Vvsk imi ia • 103.05

2. Anglų Gvinėa;.. '* 85&90
Ap. vikarijatas. 855.9(1

V. OKEANIJA:.......... Frs. 1,975.85

1. Antijų salos: ............... Frs. 1,291.70
Vyskujdju .... ” 1.291.7(1

2. Filipinų salos: .. .............. ” 559.U0
Vyskupija:.*.. Frs. 559.00

3. Fidijos sala: ........ .............. ” • 125.15 *
Parapija: ......... Frs. 125.15

Išviso Frs. 402.794.07

Aukos (vyskupų ir šiuip asmenų) nepieluo-
tos sulig saliu .............. Frs. 4.794.75

Taigi išviso iš svetur Frs. 407.588.82

Išlaidų išviso: Frs. 467,031.99

Skirtumas sulyginus --u visomis ineigoiiii*.... ” 804.91
Tų skirtumų sudaro:

1) Kasoje liko fr. 105.01. kuriuos kasininkas

PARSIDUODA

I
BARGENA8.

Paraidnurts GrOcern* Benoj tie- 
tuj prie* mokykla. Bumu* yra iš
dirbtu* i»m ilgu* jnetu* l’riria*- 
ti* pardivuno aš turiu 2 Bizniu* 
Fixtu re j yra verti 41000.00 l)al>ai 
(500.00. .Staliaukite greitai |>o 
numerių

4205 St. Latfrencc Avė.
Phone Kenwood 9754 

2Bloku į vakarius nuo Cottagc 
Grove Avė.

Pcųklzdienir. tAush 2,
—— — .—■

jnn eiti pus mainų į Eidukius. 
Paslleiilom per mišku* ir pel
kes; bridorn |>er vandenio. At
ėjus netoli NnrntaiČhi puma* 
tėm, knd aplinkui visi Muižiai 
dega, k. t. Nonitaičini, Bndvė 
liai, Lukošaičiai, Supiltai ir ki- 
tr. Keturias dienas buvom ne- 
vnlgiusibs, o dar toli turėjom 
eiti. BeeidiimcM* )>avargom: va
landėlę jm-il'M'jus vėl ėjom, 
bridorn per vuudenis.

Gnliaiis pasekėm niurnų. Ir 
ten radom daugybę kariuome
nės Mamų ir patėvį radom gy
vus. Visi laukai ir daižai bu\o 
numinti, viekas su žeme sumai
šyta. I.ainio tiktai, kad ten mū
šių nebuvo.

Musų gyvenimas ištiko nesu- 
degintas, tik atėmė vinis gyvu
lius ir visų mantų. Pabuvę pas 

žti j namus ir barniem eiti. Lx-t 
nuo šupilių turėjom grįžti at
gal, nes sargyba neleido.

Praleidę dar vienų savaitę 
vęl Imiidėnie eiti. Ir vėl nuo ftu- 
pilių turėjom grįžti atgal. Ta
lin su patėviu nuėjom |>as ko
mendantų išgauti leidinių. įlei
dimų gavom iki Kužių mieste
lio ir tada dosigavum į namus. 
Miestelis buvo tuščias. Radom 
tik iirėdiiinkų ir prisiuvu. Visi 
žmonės buvo suareštuoti. Su
areštavo ir mane ir nuvežė į 
Šiaulius, kur prabuvom l<) die
nų. Vokiečiams užimant Šiau
lius, mus išvežė Dvinsknn ir 
sukimšo kalėjiman. Ten turė
jom jierkęsti »lidžiau«į vargų. 
Musų buvo apie 11 šimtų žmo
nių. Husai žadėjo mus visus 
sušaudyti ar {Mikarti užtai, kam 
vokiečiams leidom apsikasti u- 
pie Kužių miest. Bet k-gi žmo
nės galėjo daryti vokiečiams. 
Be tu dar mus kaltino, kad buk : 
Kužių miesteliu žmones nužu
dė pulkauninkų ir sudegino 
“znamę.” Ištiesų-gi tai pats 
pulkauninkas sudeginu “ana- 
mę,” o jmts. būdamas vokietis, 
pabėgo Vokietijon ir visų savo 
pulkų |>ardavė vokiečiams, o 
kaltė krito aut nekaltų žmonių.

Mus kunigas ir-gi buvo su-i 
areštuotas, tni Šiaulių dzeko-l 
mis lakti rupinom, kad mos lm- Į 
tumėm paliuosiiuti.

K ūda iš Petrogrado atvažia
vo komisija njiZiurėti Kiižių 
miestelio, tai Šiaulių dzekunas 
tui komisijai išsakė, kų jai u 
sakė mirdamas pulkauninko 
“dienžčikas,“ kad Uis pulkui! 
ninkas buvo vokietis ir kad pa
liego Vokietijon. Tado mus Vi
sus imleidu.

Po to nuvažiavau Pelrogrn- 
dnn ir kurį laikų įgyvenau pas 
brolį Augustinų. Paskui par
važiavom nnuio. Brolis nupir
ko turnikų kuinelnilę ir pradė
jom gyventi. Mus laukai ketu
ris metus buvo nedirbami.

Dabar sudi<‘V, purins broleli, 
laiuksiiu hiišlm.-^

Mar. Daunienė.

Spaliu 3 d., 1919 m. 1

Aš. .Marijona Daunienė, ra
šau keletu žodelių tuivo broliui 
Kazimierui Griciui, sveikiuda- 
ina tamstų ir brolienę su jūsų 
vaikeiiuis. Ganiu nuo lamsto^ 
laiškų ir tuojau rašau atgal, ap- 
sakytinam savo vargus, kokius 
iškentėjau laike karės ir dabar 
kenčiu. Negalėsiu vieko aprašy
ti. Jau |>enkti metai kaip ken
čiu vargus, 1 milas.

ItnlnteGio 2 d.. 1914 m., pir
mų kinių puumli-m eiiiunl vu- 
kiečius {mr miestelį. Knip van
duo vertėsi Kvgos linkui. At
ėmė visus gyvuliu* ir visų 
mautų. Žmonėms lieja* mcls- 
ties, kad jie negrįžtų atgal, nes. 
sakė, jei prisiris traukties. jei 
mus ruskini atgal varys, tai j>a- 
liksim tik nkmetiis ir pelenus.

I’o dviejų savaičių ištikrųjų 
vokiečiai ir pradėjo Iraukties 
atgal nuo Rygos. Prie Kužių 
miestelio |>asigainino apkasus 
ir sustatė didžiausias anuotas.

Naktį. 12 vai., prasidėjo šau- 
dymnsi.*. Pamatėm, kad visas 
Kužių miestelis vienoje ugnyj. 
Mums nelieliko kur bėgti. Pa
šokusios iš lotos, vienmarški
nės, |>agriebusios vienų |>aduš- 
kų. supuolėm į tuščių bulvių rū
sį. Bėgdamos rusiu jiaduška 
užsidengėm veidus, kad neina- 
t j ti baisios ugiues. Rust j visos 
trys gulėjom kaip negyvos. 
Juliutė tada buvo 8 metų, u 
Staselė 3 m. Jus neverkė, nes 
buvo labai išsigandusios. Die
tas mus gyvybę saugojo, ims 
visų |>aduškų suskubi* į šmote
lius. Plunksnos pasileido ru
st j. liet mes likom gyvos.

Auštant mušis austojo. Išli
pusios iš rusiu pamatėm, kad 
mus gyvenimas sveikas stovi ir 
bažnyčia neliesta, o taip visas 
mieteli sudegęs.Norėjom eiti Į 
namus. Iw*t kareiviai neleido, 
sakydami, liėgkit kogreiėiausia 
kur norit, nes tuojau prasidės 
vėl mušis. Nežinojom kur bėg
ti. Visur pijna sužeistų ir už
muštų. Vieni Im* runku, kiti Im* 
kojų, kiti Im* galvų, kiti į šmo
telius sudraskyti, o kariuome
nės pilni keliai, pilni laukai.

Nubėgom miškan ir palin
dom jm> išvirtusiu medžio kel
mu. Buvo šalta, nes tni buvo 
balandžio mėnesyj, u visos trys 
vienmarškinės ir basomis ko
jomis, kaip tik iš lovos suIm’*- 
gom rusiu, taip ir miškan turė
jom bėgti.

Miške išbuvom tris dienas. 
Alano kojos buvo ledais apšalę. 
Visus inivum nevalgę. Mt*7x*j« 
Staselė. Imdama alknna. prn- 
dėju verkti.

Pusiaunaktyj utėjo karei
viai ir priidėjo mus varyti iš 
tos vieton. Verkėm visos trys 
ir prašėm, kad leistų jmbuti 
nors iki aušrai. Kureiviai pa
sakė, kad jeigu neisim, tai čia 
|iat nnt vietos nušaus. Turė
jo::: eiti, lx*t kur eiti. Visur pil
na kariuomenės. Tadu sugalvo-

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

4

SMVicHJUMe ValMųoM* vrtk Imtai dali- — 
kinu pu*, crlilu-lit, tkA KtaA* >r* 'tsamr |m 
oaulljc. Mrttl *»ra>M* nrranbru* urk i*»nru 
kirk -uifaju* vl«n* kitu* krauni K'*IMiHtai- 
»Imi "OMv. Utta-Ml l«T» Uk.ru |Ml)Kfnimu. »w 
pKUarUMaučU luMta-tvij*. kari ka«karta- 
nram Metram*** v*b>1i><w.

t alu-,1 suitr* scitaiur ttimmtu*.

KLAUSKIT BENT VIENO DOUGHBOY
KURIS TEN BUVO.

,a

patint ate* Ir varto
jamo* daurumo* lleturlŲ. kąri* aru 
JU* koacaruna U* aucital r«kom*n- 
duojaiMa kaipo garUuMa kcscartltrt 
padaryta Suvienyto** ValHijo** A- 
inor-.k*. M<* ralio* Ja» rurupint) 
ausfto arba tomo !6ao

Itelkalauklt* kataJoro. kur, Italu*- 
eiataa Sykai

GE0R6I & VITAK MUSICCO

*

*

BARGENA8 VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyry Ir Jauny Vaikluy padirbti 
ant order|o atutal Ir overkotai. bet 
neataliaukti: Vallauaiy modelių nuo 
•30.00 Iki »15.0(1.

Vyry tr Jauny Vaikinu Kateri 
■lutai Ir overkotai SIS Iki S2IUM>.

Vyry Kailure po S3JX> tr austdlku. 
Vaiky Siutai po 45.00 ir auctdlau. 
Pirk *aro orerkota dabar prio* 

■Irmy. kuomet kaino* p*k|la.
Mo* talppat turime pilny au* r 

> akuti nekloty aluty ir overkoty nt>v 
•a.Mi ir au«*£iau.

Full Pro**. Ttnodo. Frock Stu
lai Ir tt Jio.no Ir ■nriHan.

Aldam klakvien* vakaru Iki > 
vai. Nedc-lloml* Iki • valandai Su- 
batutui* via* diena Iki lt valanda*

Jie jum* pasakys. kud Suvienjttų Valstijų p4ž-
• • 3. ♦ ' \

Jie matė metinių salių keliu* Anglijoj ir r'rati- 
rijnj yra grrinuai Eurapnjr. — taipgi jie Žino.

Kukių rulę »e-l/.kr!iai sultim- Suvienytų Valuti- 
jų Jei plėtojusiu m perviržium.

Amerikos p-Hkclini turi augalų publikų* pasi
tikėjimų. kas įnik pinigų indėjimo. ura jirižįurėto- 
jni g*»1#lcv-li»* yrą atsakanti neveltui jum apdovano
ja, už gerų atlikimų savo pareigų.

Mrs turini gi-nausiun gvlžkcliit* pasaulyj*. ir tu
rim palaikyti geriatiKtni*.

liet- turini nuginti-didititu
iki $20POO.DOO.OOO dabar indėta j musų atske

liu*. laiv's būti diid**1a l»ėgyj«- keliūta metų, kad pa- 
-laikyti tinku tarpe tautinė* rinkos, bilijonas pra

platinimai kelių, padauginimui alučių, traukinių lu- 
. kornotyvų. pnjitin* stočių, automatiškųjų elektros 

signalų, n|mauK<w sumanumų, pust atmins a|Mnugi*jan- 
čių stočių prie skerskelių, pabudo mojimui inžiiH-rijas, 
<u kurtos pagalbu galima ekoflnni»ii trnusportaeijo* 
išlaidas.' * •>

l’atruukinm* prie gelikelių genauaių salios piliečių, 
kurie savu sumantunai*, vcninliškumn'is. privertų Ridi
kėlių mivriuę dar prie augiicstuu laiptinio, būtinai 
yrji reikalingi «ri mntingvrei. ištikimi darbininkai, 
esanti kumj>etirijoj su kitomis imliutrijonui, kariams 
ir. yrn reikalingi geri nmnugeriai. Amerikos gelžkclių 
industrija turi užimti pirmybę. su knpitaln, su manu- 
gerais ir su darbia i likai*. • <

A menkus gelžkelui varys ir luiu*us pustui) augs 
čiansio ifaitygtymu darbų, laminus tautos reikalams. < 
iiudnvtM ir plnipt inuuairija *ni Aiuvi uiuiia>k&S'pa- 
pėdfa vsduocinmnai įmani, kad nž mmi atliktų derlių 
turi būti atlyginta.

Tie. kurta- rrikalauja plalrMilt, UitunnaHj*. 
Kn- Utik crlčKHIt; iMuta-JImo ^*11 gauti lite
ratam. m tam (Ikrui- iMU^-iiiintal-. KaA-i- 
kllr |>n« The ,-VMM-taiUuu <>t Itallaa, Ear- 
cutKeK. ai llrua<lua>. Xrw Turk.

N
--------- =--------------- ■—■-=------- =g

su PINIGUS LIETUVO]

A. f A.

P. MAKARIENE
43 metų atsiskyrė

šiuo pasaulių Gruodžio 
29, 1918. Paėjo iš Kauno 
Guber. Raseinių Pav. Kal
tinėnų parap. Paliko dide
liame nubudime vyra su 
nų ir dukterį.

Metines pamaldos už 
velione atsibus sausio 3 
d. 1920 Šv. Kryžiaus baž
nyčioj 8:30 vai išryto.

Meldžiame visų giminų 
ir pažjstamų atsilankyti 
ant pamaldų.

Liekames nubadė

Antanas Makaras, vyras
V WH99

Frs. 804.91

TT-

99
♦ •

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Mai kės.

Pinu negu siųsite navų gentinis į laetuvų pinigų 

pasiklauskite pu* mus jųjų kurso. Me* siunčiame * 
ginu h negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome.

Kursas mainos kuMlien. Rašvkite šiandien:

iuoo, ouuuo
Elrbi-tn Makaraitė duktė.

..Frs. 984.91
.. ” 180.00

105.01
s!».45

290.45
500.00

Lausaiine.
Gruodžio 5 d., 1.919 m.

Centralis Bendras Lietuvių Bankas
Centras: 32-34 Oross Str., Boston, Mass.

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorncy at Law 
1U» W. Muuruo, Oor. CUrfc 

IUkmm iro?. TH. Ontra! tM 
CHICAGO. U.UMOU

Grt.1 XIH Ho. HalMtrt Street 
Teicfom* T

t

JAU VĖL SIUNČIAM

indavė 1J< tuvių Tuutos Taryliai...................
2) “Dcutsclie Bank*' Berlyne (100 m. kitados). . 

Ki Š) Kimustuvė •• l^'iiuin” (I Jiusaiim*) dur kaltu.. 
K 4) Anglių akcija dar nesugrųžitita.......................

...i......
ralotiA Ulšauskiui reikia išmokėti...................

Taigi skirtumas.............. . .r..................................

Sninlkt-snis išlaidų nurodymui*.
. 1) Lietuviui pasiųsta (i'iit ineina a) 325,000.00 

Ir. išmokėt i Valdžios ('cntminim Komitetui 
Vilniuje gruodžio 17 ir 19 d., 1918 m., h) 
taip-gi nuvežti per jumiuntinius rugsėjo 
mėne-yje 1917 m. ir išdalinti Kaune. Vil
niuje ir Suvalkijoj 55.00U.tMi rus. rulJių 
ete)........................................................................

2) Pašoliui svetur...................................................
3) Spaudu (atsišaukimai. brošiūros. lormulm-

140 ete).............................................................
Algos nariam* ir darbininkams......................

•_ « kurtu*, »> trraiO f JiUtttr, *umo, o' ..................... ..

7 • Piur<< išlaidos.............. ................
S) Kraut. u-legraniuK u-lvlonu- ..
P) Įrairi oe jšlnido* .*...........

Ok Zšlgl i»VJ3G ... t f ......... . , . .

Frs.
99

382^18.95
1BOBU50

99 41,261d)7
« • 22,645.65
•4 r «mwi Qi'

• '>H'VV<V*Z
J*

99 2,140.85
99 X3ll.39
99 2A17.G3

.Tn. 467.03L99

Pmoulis, baisau* kuro įsiūbuotu*. negreit nuriramig>. 
paniūkė* ir su<ūn*guliuo» Lietu vi y Dienos rezultatai.

Didelis tečiau ir tautiniu ir metUiaglnhi žvilgsniu derlias at 
likta. Visiems, kurie čia jmsidarbuvo arba savo anka prisidė
jo priguli širdingos padėkos žodis. Dulžiausin padėka priguli 
$v. Tėvui Benediktui NA , kuris leido tų divuų įr savu galinga 
ninku rėmė jų.

Piki. Liet. Komiteto turtas likviduojant jatekirtas lietu
vių Mokslo Draugijai ir Liet. amui. Kryžiui, mu* tųmauimu mi- 
kui atėjus Ims iuteikta. Skaitlines galutinai suteark^* ir patik
rino valdiškas skaitliuotujas Tiindrat ir išdavė savo {Miliudi- 
jitnų. r ? ?.{tį į J

LikvitU*cij(»s Kouusijoe nariai
Dr. V. Butožiu.

l-U. Jf

Uk.ru


2, 19jiu
— i ii aa.

Vnli

*35 iki *50 
į savaitę

Kirpėjui Ir krUuttal )T» rolkolau- 
jaiul viauomot. Jie turi trumpo* r*, 
landa* Ir lrnma Aorta.

Mm eulir.ir juo Uniokjll 4io darbo 
j trumpa laika dUBurni* ar vakarai*, 
ui mala kaina, SpecijuUa akyliu* 
mokinimo unt oluiuinu Coacr rnoil- 
nų.

e 
♦
♦
S
i

TdrtanM l*KllaMa 
Dr. P. P. ZALLYS 

Ličiui j Deutirtas * 
1008* So. Mlrhiran. ...taute

HL
7 *IASDO-*i • IM • -atara.

PRANEŠIMAS.

Piuksnos

79c
I

Bonus mokama kas TK

ir

---- x*t» pati tn... ,’w»y *k.i___ ,
tt m. >«t ■‘T.ITK KT. 

I m. nrt'infna.
<1* I — ... U>|, | l„

wummiHawtinnniuiiimniunmiiiitiuiHnim1nnnmnmmmiwinr.nH«ia7mini

■

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

41h W. Mnrkrt Str. 
Puti* illfc. Praną,

rtaomir priimt
Nūn ( Iki 1* vai. ryto 
Nuo 1 iki 1 r»l. po plotu 
Nuo t Iki t ta! t-kare.

šilimui praneši; S1MAN0 DAU
KANTO SKOL. IR BUD. DR-

—---------------- ----------- ------ —
J Talafona* 1’uUranti 4»

DR. W. A. AIAJOR 
gtwVt«mah nt 

CHIHt ku v, 
r*run» t II18 ttsMitraa

, Adync* « :o Un J Stryto — t ’•» 
i 3 po pietų — 8:10 Iki 1:3# raf 
• N'»<l»!iomi> nw 14 iki II i*
Z-—------------------------------

IDR.F.O.CARTER
Akm. Ausų,Nosies ir Gerklės

»■ t tjf CMCa.nnt* itns da-

luiia «4.|ik*Mi Miauki) 4to AteM UI*•«•*«• Mbiu tr 88»4klM , ¥<*JVĮtV rtttI*,-<,* k liti ę K|rtn- Rk- . Jlilt Mlta.rinK A t* 
•M*4 4a **»*«e*4**l |*«8 p»8»-
tV Ir

FRANKLIN O.CARTER, M.D. 
*•<• M. < Ant/« * lukoai rUrucn.■ t...i *itn ) . i >14191118 nns l uto)

Vatan .u* * iki • N«n!rii#a*.iH l« iki 13. 
. Tsdvfatutii r««ntVBl tlt.

Tol. Pruv«r #M1

Dr. C Z Vezelis 
UI.T4 VIS DENTiSTAS 

Volundnr; auo 9 rylo Uu 9 vak. 
Ncslirliutala pasu! lUlarniiti 

1712 su. AMlUlNTl AVKSVK 
arti 4*.lot liatioa

FATONIC
•I»(įSnjoy8_sTQMĄęiG ytek
r* valdui O<*ulm:r*lu kml «*n*M 

alaa i*>m*x tarti skltild yra EATO 
NIC. ITotallim ilsiu nsMtiarumto 
auvtrkkintino. o taa r»t*kl*. kad r«l ' 
«la tmnii-r.ntl vrnoį Cardoodairi* ' 
po. rimu «p'.i«Koriiu

M

Dr. L E MAKARAS
IJi-toii* GjUftoja* Ir Clilrunrn* 
ll^rtatar: l®ioo ta Mlrlitcon *,* 

THrtM*. I-Hllmau Mt Ir Vuitm** 31M 
ChkuMtnJ: 4818 So. Wood Str.

TU, Krtirra. takoLr mm AiM IM 1UX> 
Trt<4ua<M VariU m.( K--------------------------------

•••’*^gvro pada’ .s musų Muesto^rupuis]>avcikslus išžcmdirby-
• jaunuoliams. Kurie seiliau peri M ės. imlustrijos, prokytot*. 
{naktis po galvos įlaužydavus,!mokslo ir tt. Steigs judomųjų 
dabar susirenka vicoou vieton, paveikslų teatrui*.

..... i Trumpoje ateityje, su pagel
to . pamik -1». bendrai savin 
uy« Lietuvos ir Amerikos vien-1 
taurius j vienų didelę šeimynų, t 
Musų broliai Lietuvoje matys- 
Amerikos lietuvių gyvenimų ir 
veikimų, ir Amerikos lietuviai 
arčiaus susipažins nu musų' 
broliais ir sesulėmis Lietuvoje.

Prie ImiikIrovės vrn kvi<»č‘.;- 
mi prisidėt jiaveikslininkai, nr- 
tislni-lošėjai, mašinų operato
riai, veikslu rašė jai ir šiaip; 
dailininkai ir visi tie kurie su- lllltlll>inillillllinitll|ll!lllilllllįlllllllllllllllllllllll|l||llllll>!llllllllt|l|llllllll|l|»iiiliii 
pranta pnvi ikshi svarbų ir no
ri užtikrinti geresnę ir | įeini il
gesnę ateitį, ftėra y r-i 
Guli pirkti kickvieiuis lietuvis 
ir lietuvaitė.

Ponus A. T. Račiūnas dator jos (SPPLKOS) AKCIJOM E- 
huknsi I»O liotnrio klibini ia*.'UI metiufa
rfdjdanųie paveikslus. Auon-iuUibuM iiuų.uijv &uumo 2 u., 
tieji paimti šery ir plnčiausj 1920 m. 7. '■ui. vakare M. MvkL- 
apie tondrovę šiuc.ti, kreipkitės!žio du&ojuj «x*iainėj pu Ne. 
priė p. Račiūno. j2242—14 \V. 23 Plnec l'hicagn.

Siųsdami pinigun už šėrus ir J11- Ant *’° "unrinkinio malonė- 
norėdami platesniu žinių, adre- |*tUc ®al’,w būti, nes yra daug 
«uoMU: Liltaunan Film Cor 
imrutiu,,, lllll—134 (Iruml St, *?’

...... Įrviikanii tnx direktorėj unt trijųRmoklvn, N. 1. • i n , . ., metų. BniuluM kiekvienu* uaris
Povylas VuteniM. tar. ;iaw, „„

---------- , Kurie esate dar pilnai mužsinio- 
j nėję, už tų tortainc (serija) tai 
niulniirkiti* uŽHitnokėti. Paskutinis 

dd fomlrco. innkiKtis šių melų atsibus M'ttilo-
• j«- Gruodžio 31 <1. 1919 m. 

Deli. KiuuuiuukIuu.
j sm. W. 23 ri.c ERNEST WE1NER

DR\ UOUD.S
L KOl’ W 47U) kur, p Wood Se-

MHi lU' .lal... Kulia'
• tr Mutaton-U

UldaUan.* f.n'.f inklni. (kubai. 
Visokio taatorljolnl, n.Hn,i rtran 

: Hm *)•!■*• tt laSut**

ttmtimiHimtimmmiiitmmtiHtim

Lietuviai Amerikoje.
■ ... r „ Kuru,

'praleisti ir
vyko ir “IJetuva brangi”} Kliubas narių turi 34. Kiek- 

Lieluvini katalikai čia Veikia (Pantomimų, kurį padainavo vienam susirinkime vis dau- 
(kaip Dievo gartoi, taip ir Lie- tautinėmis vėliavomis jnuirrn- 

; tuvos labui. Jie nesigaili aukų 
; bažnyčios indnikymui. Nosku- 
t paujn jie aukos ir Lietuvos rei- 
' kabutis.

Neseniai teko skaityti loik- 
načiuoM*, kad (’lticagutj ir jus 
n.ivlinkės iiętuviškos ]Mirapijos 
jiakėiė parapijinį niukcstĮ nuo 
WžO() iki $10.00 į metus. Chicn- 
go Ileiglita lietuviai )tnrapij<>- 

j hy» jan trys motai kaip muku 
; po $L2.UO į meins. Jw ir tolinus 

uemunu mokėti maži8UK, uos su 
$6.IH> nebegalinta išsiversti, 
vuač jei yra kiek skolos. Rei- 

t i mokyklų, tai nemaža atsicu 
na. o juk viskas pabrango: a! 
uos, anglys ir kiti bažnyčiai 
reikalingi dniktai. Nesigaili 
taip-gi katalikai liukų intaisy- 
mni jvairių daiktu tožnveioj. 
Per tuos du ir pusę metus, kaip 
čia klelmnnuja kun. A. P. Bal
tutis, buvo įtaisytu už $1,000 
suvirs įvairių daiktų. Dabar 
vėl Adomas Leliugn ir jo žmo
na paaukavo $11(100, už ku 

r riuos nupirkta gražus kande
liabrai. prie dalinimo ftv. Ko

munijom. patinų ir gražus, mė 
lynas arnotas, kurį pasiuvo <*- 
eerys Kazimivrietės. Mitrrijoiiu 
fevcikmu-kivnė paisė trims al
toriams ninipondijan, kurios 
kainaiu $25.00. Steponas R 
Pnuiinu Riiiišiu iškloju žaliais 
lmr|x*tais užkrotę, o Marijona 
Eakausktoiė įtato'* didžiajam 
altorini naujų lininę uždangalų, 

t Toj vis n.Hiji genulnriai, prisi- 
prie *t<rtitlien« pirtim.jų, 

įminėtų “Draugi*.” 
r Lietuvos labui taip gi suan 
Į kauta nemaža. Kun. J. lmnkai- 

čio fondan sumesta j-$2(M).<M>.
' L R. Kryžiui, i>er l)r. A. llut-

• kausko prakaltos, sudėta $140. 
Paulina Kinikicnė ir Pranciška 
Ceanauskicnė po namus surin
ku, rudos, $150.00. Tnd-gi ir 
yra viršiaus negu paskirta, 
nes tik $2to buvo paskirta, su- 

) rinkti. Surinkta ir drabužių.
Neužilgo tos viekas išsiųsta į

*—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UH1CAG0 HEIGHTS, ILL.

> . - —

* kur gauna progos gerai laikų 
gražausitmoVįnfrhoVfiėrfti pn.Jpraleisti ir paMjtohHflnfl.

i

»

gūsius Mergaitė*). Stouo Dara
ta nemažai dartovori, kad gra
žini išmokinus tų juitrijotinę 
dainelę. Eiles, “Tėvo sugrįži
mas,” jausmingai padeklenm- 
vo A. Žukauskaitė.

Ant gulo sulošta komedijėlė 
“J mokslų.” (.ošėjai buvo: Po
cius—D. Gcštautas, jo žmona— 
Ą. Kniučiuuaitė, jų vaikai: D. 
Meškauskas ir A. Vaitkus. Ma- 
siulivnė—E^Zinkaitė, jos vai
kas A. lheikas. Siuvėjas—B. 
Mcškevičia. Mokytoja—S. Ei- 
Č.iirė. Nemažai triūso padėjo 

VI . * t V * •

jus gerai išmokinti lošti tų ko- 
nmdijėlę. Ir |>avyko, nes visi 
gerai sulošė.

Žmonių huvo unug. Visi už- 
giganėdiim. Be akijo, lauks ir 
daugiam tokių vakarėlių.

. Kaip kiekvienoj lietuvių ko
lonijoj randasi taip vadinamų 
p:uazilij-svetimoterių. taip ir 
n.usų tarpe keletas yra. Tie 
parazitai—tai tvirkintojai vy
rų moterų, o vaikų motinų. Ar 
nelaikąs butų jiems luirasti ko
kių “medicinų,” kad išnaiki
nus juosf Tarakonus toi bla- 
k'-s naikinama tam tikrais mil
teliais, bet tuos parazitus suvi
lioto jttF reiklų kitonišku budu 
pitiši-Jiuti, būtent: išvedus iš 
miesto aptepti snn»la ir apibė
rus plnnkznoima (įvaikinti iš 
gerų žmonių tarpo, taip Jcuip 
amerikonai dan: su slnkeriais 
bei uepatrijolnis. Kitaip nuo tų 
palaidūnų nentsiguisi. Jie tik 

' arde šeimhiiškų gyvenimų.
.lutą* vertu juu ėiu, nnt žemės, 
smala pasotinti, kud pragari* 
jiems Imtų lengvinus po smnli) 
iiniudytiea.

-- .4%,
9

BROOKtYN NEW YORK, 
N. Y.

giau įsirašo.
Todėl kviečiami Šios kolvni 

jos jaunikaičiai je2rašyti kliu- 
ton, o, bo abejonės, nesigulėsit 
tai padarę.

Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.

Dėdė.

(iniodžio 21 d. ftv. Jurgio pn- 
rap svetainėje L. Vyčių 23 kp. 
laikė metinį susirinkimų, ftis- 
me susirinkimo prisirašė nau 
jų narių. Valdyto sekantiems 
metams išrinkta iš; J. Gudavi
čius—pirm.. O. Guduvivintv— 
V’>ir* ičrn* .T —fili.
rašL, i*. Kukas—prut. tusi., 
.MoekeliupiuK'—iž<L Jėnaičiu- 
iė—i»d<> globėja.

Sm«irijikinum ntsilankė stu
dentas Montvilas, kuris savo 
gražioje kaitoje ragino jauni
mų vienytoje darbuotiem, pla
tinti katalikiškų spaudų. Ragi
nu jaunimų rašinėti į laikraš
čius iinims straipsnelius ir i<. 
Jam pabaigus kidliėti pasipra
šė hi.iso p-lė J. Pramiičiuiė 
■•Žvaigždės” redaktorė. Ji sa
kė. kad nėra reikalo remi i laik
raščių. Išsitarė, kad, buk, yra 
|K*rdaug katalikiškų laikraščių. 
Kaikurius pavadino •‘hurbii- 
•a’s.” ir tuščiomis harkmuis.

Knikurie išgirdę tokios kel
is -mė p tojui i apie p lę l’ra- 
iiiiiėiutę, kokiu ji jin veikėja, 
kautikė nr ne.

Ji aiškiai pažemino tuo;-. 
kfilriuvVeikin ir šiaip nepntin- 
kainus jai žmones. Lnbšr.usi.'d 
ji ažidpidditivjo art ‘•Vyčiu.’* 
Tiko ypų ir .“Draugui.” Ai 
prašau, knd p-lė l'rumiičiutė 
viešai pripnTudytų, kode! ne
reikia remti tų laikraščių ir už 
kų ji juos kaltina. Jeigu Iiepri- 
purodys dulko ji jiems kenkia. 
:u dauginus parašysiu.

Dr. S. Montvilas, 
Sanuiritnn Huspital.

REIKALAUJA.

Keikulinei klbcrl.il 
darban poMuVua.

Uiii. lk-lt Cotuiuuy 
nuli Ir Sli'unrt Are.

REIKALLNG1 
L E B E R I AI

Į. Centu), o vnrdni uukautojų pa
garsinti “Drapge.”

Lietuvos ljiisyės paskolos 
tonų Brooklyu’u ir Netv Yor
ko lietuviai jau supirko už 
apie $35JMXUK>.

K. J. Krušinskas.I

BROOKLYN, N. Y.

N. Y. 
surengęs

I

Dievotumo cioiuiitinuuns lie
tuviams katalikams ir tielruk- 
irtn. Noriai švontadiduiais ren
kasi j savo gražiai papuoštų 
bažnytėlę. Ypač Kalėdas iškil- 
miiimi šventė. Knip tomelių, 
taip if laike kitų mišių net nikų 
žmonių. atiduodančių gar to 
Kūdikėliui Jėzui. Tiesa, ir liaž- 
uyėin Imvo gražiai pn putota. 
Eglaitėmis apstatyta didelė ir 
graži Bedėjau* Stainelč. išve
džiotas elektrikus įvairiomis 
švMMMuiūa didis Aukuras, iš-

i.-_.

WAUKEGAN, ILL.

Atletu Kliubas.

Didelis Balius!!» I
— Rengiamas —

v

Dr-stės Šventos Petronėlės-:
NEDĖLIOJ, SAUSIO (JAN.) 4, 1920 M. 

Libertv Sv**ainėje. 30tos ir Uuiou Gatvių 
Pradžia G vai. vakare. Įžanga 35c. Ypauu.

Sis balius bu* viviuis iš gražinusių, tuip-gi kviečiame visus, 
knip senus taip ir jaunus atsilankyti, o tikrai busite užganėdin
ti. Kviečia nuoširdžiai visus KOMITETAS.

Pastovus darbas.
M dtns reikia 50 vynj.

Atsišu./.ite:

23-čia ir So. Katine Avė.

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Vardų Boilierini
Boilierių Plovejiai
Anglių Nesėji ai

Geros pastovios vietas 
*9 vai. į diena

f^VIVUlI*' •• f*U14 4WM.aM
žvieMimis, kad net širdį t raukė 
prie maldos.

Kalinių vakare mokyklos 
vaikui buvo nnrengę gražų va
karėlį. Programas kad i r trum
pas. tol gerai .apdirbtas.

I^rnvmndn A KnuiFitinailė 
ąrjižįa £>m>vvBJh‘mu jwvc’ki- 

7'nrk ui vijo-
j ras, yhsūtoiantis iš 40 vaikučių 

^.jr mergtiieių, jai vadovyste var- 
Į gmnrtlnkn, A. Htanšamiko, pa

dainavo keletu knledinių ir tau
tinių daundiii.

| Po tu toro mažų mergaičių 
klniiiL-. Ktakviunų. utergaiUi 
ondai ė į eiudrinku-uis kų nors. 
| pač- B. Il« ndoriutė ii K Ar-

šiame miestelyje lietuviai 
turi įvairinusių draugijų, ku
rion karts nuo karto luikraš- 
čiuose garsinasi savo veiki
mais. Bet neteko patėuiyti jo
kių žinių iš veikimo ftv. Bal- 
truiniejunfl atletų kliuto, (St. 
bnrth’« A. C.).

Atletų kliubas pradėjo g>- 
vuoti kovo 31 d^ 1919 m. Nuo 
to laiko Bunuigb <lu halių, vie
na išvažiavimų ir vienų pokylį.

Naujų Motų vakari* žadu su- 
rrr.gti kitų pokylį kliubu ka:n- 
tonje.

Vasarų buvo Kimrgaiiizavęa 
nvuidiiilnkų (baso-liall) rateli 
ir piliai sekmingui kišė, įveik- 
duiui vi-us npivlinkių svnidi- 
ninku*,

Dabar pradėtu orguimsuoti 
toskei-ball ir indoor base-bftll 
rateliai. Neunlgi> bus pasirun
gę ihitie" <čj vinis Ib&jah, 
ypatingai Chicagos lietuvių 
kolonijų kliuto rateliais, juigu 
Vikiu yra. Taip-gi yra ]iaganiė- 
jęs kukai* genus umšumus 
(bcaeni).

As > kliubas turi savo gerai

Gruodžio 22 <1., I). 
Dr-jų Su ryšis buvo 
vakarienę priėmimui Lietuvos 
finansinės misijos. Svečių n'.-1 
si kinkė daug. Ūpas susirinku
sių svečių buvo pakilęs. Lietu
vos tonų parduota nz apie 
$20.400.00.

Reikia pažymėti, knd kapito
nas Ferrv, kuris važiuoja ka
riauti už Lietuvos laisvę, tni|»- 
gi pirko Lietuvos Imlių už

Pradžių Ismų pirkimo pra
dėjo kun. Petkus už $1.000.00.

V—is.

SVARBU ŽINOtl.

BrooklynV. N. Y. tapo su
tverta Lietuvių Filmų Korpo
racija, “Lithtianiaii Film Cor- 
poration,” ir inkuriMiraotu tint 
$25,000.00 kapitalo. Korporaci
jos tikslai: traukti j m b minu
si u- pąyeiludUN, i&dirbt juto ir 
puiodyt žiuunėmsį mokyt pa 
veikslus traukt, prirengi judu- 
nueuis paveikslams lūžėjus; iš
mokyt norinčiiM ojierunti ju
damųjų [mlinksiu niacinas, su- 
pažhuliiiti au atokia judoinųjų 
jmveikalų-Umtrų vedimo siste
ma. įateigti Lietuvoje ir Ame
rikoje niuių auuuymu uiisus, 
ir įsteigti Amerikoji- ir Lietu
voje idnejuatografo studijas.

lĮ..'*? o.* ..Mjh—..
I3V4H||V^1 UMMiaiO • ••

Atsišaukite Roscue Str. 
Cnlifurniu Avė.

22ni ir Fisk Gatvių

25tli ir Qunrry Gatvių 
CommonweaJth Edison

iMvImto. kuri mis gerai atlika* 
|Lmolog^; **Kiiobo<hunnKT' 
Jil* it’.* ’V.iiulskia, V 411 
Įištuuiuų luotų, bei tai 
» ndn*š’. knip nenivi. Tni vis Se-

» iiguhm..siš*jirerigm komtod *««- i -1JWI ______ .
siūk kiiteinalėgraro "VgitmUMI 
Lietuvoje ir kitur, kuov trauks 
judumiii >sius |iuvcikslus ir 
yaudus iš lietuvi* imunių gy- 
veuimo, veikimo ir kitu svar-Lfl. ...

t*

kyklojt, kur ias mllraVenj Įni
ko susirinkimus. Turi i<ituieę» 
visokių žai>b*ifu j taukių, km]* 
puiiehing Uag. toxing glovra ir 
tt \ '
.. -Šia yra daug Amerikr*/

■—

:.1.JTER SCHOOL,
J. E. KaHiIrkn. IVnlėtinl.

190 N. Statė Str.
Kunųy laikr Gal. 4 luboi 

iiiiiiimiiimiiimimmiimimmmiiiiiiii

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

llllai VlvttOM- THmiiiiomi 
Oltata IH<ltnS--4vi:

UASUl.SulOA SAU 
katulKirU Otn

Ti-I. Centrai 517S
Gjirtiini**, 813 W. 33 nl St.

Vanh 4081

I -----------------------------------------
MERGAITES IR MERGINOS 

(PRIE OPERAVLMO I’VNCII 
IR KK’KER PRESU 

TAIP PAT IR BENGII 
1IANDS

lh*l h ugvau- švaraus darbo
' prityrimas nen-i
' išmokinsime ju.s i tranųm Ini-
1 ku. Geru alga mokinunties.
j 1 riliię
130.00 j 
št ūki o.

Extru 
savaite už nuolatini pribuvi- 

įiiin.
Valandos 7:30 iki 4:30 

Subatomis 11:45 A. M. 
Geni vietų gražioj šviesoj 

įdantoj.

Victor Mfg. & Gasket Co. 
5750 Roosevelt Road. iK

Co.

Ant purUavIuio buearno Ir arnrer- 
n«. soroj vivioj tarpo |irtuvin n per
lonu, j.

4311 H. Caltfumta A ir.

I iI į iI
I
< MI įiI

ikirfuigas -Mes rlUKSRCS

i 79c
merginos gali gauti __. 
savaite dirbau! nuo PLUNKSNOS.

*1

^'lUiOkau Kuoimli-rv llakuuaku. l>a- 
rma.aCIu Ik Kutino Gut^-rn lUiMUnlų 
Apskiuio GraĮukų Įtvaro. 1‘i-bkl mu
lai ai.ialKMi cyi'cnu l*bi|u<ivt|itiljoj 
A* m vau UUku IR lUrtuvua kuria* 
r.ir a* motina prato uuuiru kad 
auruaCUo. Jl> pat* arba Ima apie 
lUluU- praneškite ei kanfiy adtv«u: 

Enrtuiint-iu l?b<-U».
ihsu W. 48 Mne Cliii-aKu, 111.

milllllHIHIIttlIlIlHlllllllllimnilIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIHtlIKHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlU
1

=

t - 
x

Pirk Savo Plaunamą Mašiną

MUHKuuii:iiiiKim;uumirm:;;mmuuiiuiii .iiHHUHHiiimmiHHnmmĮiHhttF!

2894 Hdwaukte Avė.
Irai ag 31^5

g Kaiuzny & Co
H 5041 So. Ashland Avė 
a T-ei. iiuuiri eni <S»iį

nuo pasitikimos kompanijos 

čia pal. nereikia nei j miestų 

važiuot. ,
• •
Pristatome j visas miesto 

dalys.

K

x

*

x

M1

«•

K
I
I

* »
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JI
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Dr. M. Stupnicki
* 3109 So. Morgan Street

CMJCAUO, HAJMUMi 
UMuait Vanta Wll

Valanda*: — t Ibi 11 U ryta;
* po pM« iki • vak Had*lta 
nu nu» t Iki « *aL nkara.

iki 10. nuo 11 iki 1 po plot, nuo • 
tkl I valandai vakaro.

NmMIoihU nuo V iki 3 pu plct

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiaas 4930 W. 13 Bt.

Katnp. 48 Conrt 
Be*. 1238 W. 49 Atome 

Tolafoiuui Clraro 3164
Ofloo Cloaro 48 

KAU-.AM& lAi.TVVUm.il

S. D. LACHAWICZ

Dr. G. M. GLASER
PraJkUIrooJa 31 matai 

oriM» 3I1K So. Morgan Si. 
Kirti- U3 ro M., Oiicago, llt. 

MPUClJAI-lKTAS 
. MulerlMCfe Vyriiku. UlpKi chro 

n lik t; Up;.
U0aa* A «*.■*«.W* a*»W 8 Ut , *« taw * • < *>v

Toiorona* i »mn »»7

e------------- ------

<

Dr. S. Naikelis
LIETUVIS 

GYDYTOJAS llt CIUKL'KGAS 
4713 l-o. .VOiUnd Aro. 
llnmc Uruiir 7042

VAL. Nuo 8 iki 13 liryto, > iki 
po t>l«t«|. 7 Iki V t atara.

Redtk-nrlja S.-.M U. M-th ta. 
r*.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJKOL’IS

UKTt'U* 
Gr<1/i<.|» u <*turur*M 

PatluUa mv. *>v>«1ina virt* | 
Urudtt«u llillDll W. 43m1 Mimrt- 

Tai. MrKuuajr >*• M»... . MO* M .... “•

I
- I7ti.*. 1* tlailiMtMt.

S|HHOiiliM*» MrSrvilSn v,rtikų
Valko it *1*8 .lirunUSu im į 

Onai.; JUS* tat. IOUM-1 fu
Tvirtini*. Itruii-r MV*

VAEAMUAS: ts—il nl“ S-S »*»! 
Hc<9 5—8 V*. .VuW4tatak lu—13 <I.Į

0MS Z93 * i U trMMvat 2*4

J. P. WA!TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

1.II.HVIN ADVOKATAS 
a. yood siiuari 

CHICAGO.

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatai

(8 SO. LA HALI.K KTIIKCT 
u»-voc.tuu T»x HuinMltt »T 

Vakarai* t»H W. 31 n-l £rr«*l 
Tni. ItadkaoU «M 

(UllCAGO. L’

Mmvvob <l>.WIa»’ ■ ,,..lr 
m> piau.ua*.

•IMUI. u n.«aw.Uit>« b«uu _______

2314 W. 23 PL Chicago, ZBJ
TK. CMcnl 3188.

klbcrl.il
lAi.TVVUm.il
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Visi kurie prijaučiate moksleiviam^ malonėkite atsi
lankyti. Progrnme dalyvaus gabiausios moksleives ir 
moksleiviai. Taigi nei vienas nepraleiskite Šios progos 
neatsilnnki*.

Nuoširdžiai kviečia visus

I. Ini rirgf'fr Sąj ių>os 1 Skvrūbs

£tiiiiiii;miitiiiiiiiiiiiiimiiin:iiitiiiiiiiimiin miiiiiiuiiiiiiiimiiimiiiiiiiiniiiiiiin

'DIDELIS BAZARAS

»x«**

I

BRIDGEPORTAS.

tcai

i
w.,

iki

IS TOWN OF LAKE.

i

Mindo tarytu* poLirijinių

”4.

?AB*GO.

NAUJAS MIESTO PARĖ
DYMAS ŠOFERIAMS,

parapijos, tai reikėtų ąpė.i. 
knd jis padidėjo 10 nuošunčių.

Per tris -10 valandų pamal-

SUMANOMOS POLICIJOJE 
REFORMOS.

lituos
tiž-ičniinin

Tuomi nepatenkintas polici
jos viršininkas.

Evamdone du ku kaukėmis 
kareiviu anų naktį užpuolė 
gatvėje majorų Tavlor ir atė
nė $11.

Kalėdos mv. Jurgio bažny
čioje taip-gi buvo nepapra tai

. J*inniuu.-iM komitetai* nutn- 
panaikinti dvtcklivų biurų, 

paskui panaikinti 5 policijos

SUARDĖ SU31Rrx \UdA
BRAITGUKYB?® KLAU 

SIME.

šv. Sugeri ia. 
ftCŽt?.- 4 Ši.

Šv. uele

KAREIVIAI APIPLĖŠĖ
0FICIERĄ

Y
nv.'»

L. K rnšas. J • pui ir «u

I

. . . STATO

LIETUVOS VYČIU 16ta KUOPA
Br'dgeport'o

Nedelioj,-Jan. 4 d., 1920 m
ŠV. JURGIO PARAFUOS SVET., 32nd PUct ir Anbura Are. 

Prodn» 7 v»l v»lr»rę

Wiliiatr Dunn davė vėjo mo 
btriujs.

, A.--------—1

Aną vakarų Woo<fac V-ntr* 
Imvo sušaukta.* su.*irinkiinn*' 
su tikslu kovoti prieš brango- 
nybę. Susirinkimą sušaukė Ju- 
vmile Protective Associiition 
I»n«zidentė M ra. Joseph T. 

tBowen. katra šiandie Cliica- 
gpje veda' legnię kovą prieš 
brangenybę, organizuodama 
motcris-švimininkes. Mr*. Bo 
w,«n veikti prieš brangenybę 
pn skirt a S. V. teisdnrystės de- 

, imrinineiito.
Susirinkime pirmininkavo

f 
t

Drama Trijų Veiksmių
----- ---------------

Iš CHICAGOS LIETUVI!)- 
KOLONIJŲ

’l p I • aigė
brinkimas.

i£a? to iieina.
r*d dhrint j 

š .HagjMlJR.’.- rj’

Nr- kova senai vedamo. Bet 
ir-uoito jokio atpigimo. Kal
kime maisto produktai dar 
labjaib. pabrango. Geriausias 
pavyzdis pili būti kndir cuk
rus.

Tuščiai* snsirinkinini.s ž<>- 
liiais, kankionatK nebus gali

ma nl.dokti tikslų. Tad nerei
kia nei tvirtinti, kad kova yrn 
pasekmingu. Vargdieniams 
nieko gera ne} tedaroma.

aunu o ra ;-iUVil/paUiU
' rų nr koncertų, tni netingimo 
pnrnšy i i Ip'-roKpondrndjtt! į 
laikraštį, lx l ka'in r tusų holo 
nijnje įvykiui augėlesnės rų- 
šies atsitikimas tai nelabai 
*-kubi narnės jumrj pasigirti vi- 
auonicnei. Kas žin kodėl mes 
aplenkiame kore^pcndvr.cija- 
mi.« dažniausiai ImlMytios nuo- 
tikins.

Htai gruodžio 1t d. prisidėjo 
ir 16 d. to mėnesio uŽs‘hniTė 
Av. Jurgio bažnyčmj 40 va
landų i .'kilmės. Perriša’ tris 
dienas Įmonių Imdavo daug 
rytmečiais, o vakarais sunkini 
sutilpdavo. Per tas tris dienas 
apie trys tūkstančiai žmonių 
priėjo išpažinties ir priėmė 
Komuniją.

Ne paprnrtos buvo ir atiko jj žvakes.' 
parapijos naudai. Bažnytinė 
kolei: t n tomis dienomis davė

ryžiaus klo
jamas, gerb.Tam. A. Skrypko. 

.Dijakonn bara kun. A. Briškn, 
laubdijakomt, sve?ms iš Kaimas 
City, km. K. SkryjAo. Ijibai 
malonų įxptklį daro i*kibnės, 
l:U01I:eL eiIuLaiuiimiu'Uį_ ,,»* h»-

‘ nigų bal ai yra gražus ir stip
rų*. Taip l.uvo išiuo sykiu. 
"“P-gOB

is e V 
taip gi pasižymėjo gražiomis 
giesmėmis. Tame chore gieda 
apie 45 jauni asmenys.

Pamokslą apie tikėjimą sakė 
mokintas gamtininkai, kun. A. 
Petraitis iš South Chicago.

Ilga ir graži procesija padai
lino iškilmę. AugSčian minėto- 
cio. Im rnaičių ir ujargaič.ų 
draugijėlės dalyvavo su vėl a- 
vomis. Nešiu kaito'.:os mažų 
i.w rgaiėių |>oro ų Imi ais ru 
bais {tąsipuošnsios barstė žie 
dus ties Av. Sakramentu. K.tos 
didoenėsėB dalyvavo proenujo 
je gilių šakelėmis neši .os. Di- 
dejį vaikų dalis prikiši joje nc-

• J Biri \ VIC II • 
l»;i« lU'tilC flltKimai |’iUt, itH-hl/.tdDi f aV. ,Hii %iU <i tt

bus ĮirrMntoma paikus veikalas ** KATIUVTE”. taigi nei vienas nepraleiskite nepasi
naudoję proga pamatyti tokį gražų veikalų. •

Fo vaidinimni Ims šokis prie puikiausios muzikos Chicagoje.
Kviečia L. VYČIŲ Ifita KUOPA.

2

Sąj. kviečiu aUilardn t i ir pa- r 
tapti nariais.

Našlaitis.

sė
tuvių Kareivių 2 kuopos bus 
steirinkimas sausio 2 cL 192

8 vai. vakare. Dieio Ap-.ir.mJĮstūikrt ve.huniri
Jurę.iu parapijos choras Į ’r-izdos parapijos svetainėj, 

r.nt antrų lubų. Kviečiami v>- 
-i nariai ir viri vyrai nno 18 

45 metų amžiaus.
Rašt. J. Gotautis.

ou rrtuuKAMUM
---------Rengiamų* —--------

.L R K. Moksleivių Susivienijiim 
Ch cagos Apskrčio

Bite

Sv. Cecilijos giedorių drau- 
’ja ln:kys mėnerinį sunin:iki- 
ą pėtnyfioj, sausio 2 d., 1920 

•., Iiažnytinėj svetainėjo, 8 
vaL vakare.

Visi nariai malonėsite laiku 
su irinkti. Turime svarbių rei
kalų. i

Kviečia Valdyba.

Nedelioj, Sausio-Ja n 4, 1920
Brolių Strumilų Svetainėje

107tos ir Indiana Avė. Roselande

Pradžia 7 vai. vakare.

MOKSLEIVIAI.

k/l k H h t , H •’»W dolierių: tai ym, 900 prn?,i(M,. 5.^ valandų rvto kk-
-............... i---- ------------ brinko/ .7 ,U5‘:’rŲja".‘ 'dohrrių daugiau negū papras bonns >?f.rb knn M u Kn,-nn

Mr< Ikmen. Kabėjo rkonoim- h ’l1"* Jugu “ u’ ^Ujiui ,HUU“- iiėjo laikvti nuktumų. Jam
jos profesorius Finhcr iŠ Yab- Unnigos policijoj-. ;„yti ž,..olIjy priririšiman prie aMjKtavo kun. K. ZajkoįvakL; ir

J innmu*m komitetai* nuta-j_____ . . .. > “

num .-das, padauginti skaitlių Į.Jnrįo ^VčiJjTto-

• Javo jin 22 kilni.’u. Iški! z.'i 
pr:.> jo gerb. klclionits, ku- M. 

.ęlii. 
•' • -.kė n« lėliojv. Kun. K. ZajkoY.’- 

skis ,/uro dijakomi ir kum J.
• • Svir. kis su!>dijakuliiu Kun. V.
"iu . Kujiknu-ikai, mnrijo is s,

jH'iiriji “DrtntEn” odininistra orius.

uni utmMo Petkui kalbėjo
biuro valdininkas 

MJteker. Turėjo dar kalbiMi ži
noma Mis* Adam? ir kiti.

SusirinkinK' Im <• diktokin 
bn>*ya žmonių. 1 r auų bu- 
vo ir Willijim Dutr . 1 L an- 
gštesniojo teismo klerku.-. 
Dunn, pražilęs s ils. turi n 
sutikimų au Jnvcnilv I*ro1« 
tive Ass’n. Gi, knip augšėina 
raikyta. Mrs. Bowen yra to« 
asocijacijos prezidentė, o .Mis* 
Adntn* — direktorė.

Dur.n stato klausinius.
Kalbant M<*eker*ui Dunn 

nerimavo. Statė jam viso- 
ji klnu*ini iH. Primetinėj • 

jum. jei jis yra sinti*!ii tw. tni 
žm< rfėm*. 
mttlCo 1r

" M“ 
>*»> 
kiMle!

'3

r.-itr-'liaių pollrnionų S*l)
. ni-. j»lhirte»-ua

.••iv.r.alingų
y Ismii.u -HiiimKn;

;olų pareigų pildymą.
h:.'.!"ins suiitanyniains, 

inUMukinti detrktivų 
►markini priešinosi 
virsinitikns. Bet komitetas pasakė gražų pamokslų apie tti 
tai n aikn-ijs'' durnos.

Tai visa bus rekomenduoja
ma milžto tarybai priimti.

Miesto taryboje prasidės 
na'ri.i kova reformų klnusime.

K’J*UDŽ MOTERĮ IR
IMiptfrt’dųr 

ikro’ ? 
^iejt 

pakvū..

Miesto taryba pravedė pa
rėdymą, jog į auluuiubHių šo- 
rcrius negali būt priimami jo- § 
kie buvusieji prasižengėliai. S 
Kiekvienai šoferis ateityje tu- | 
rėš su savimi komisijos iSduo- E 
tų knygelę, katroje bu^ sofe- f 
rio fotografija ir id?ntifika- E 
rimo ženklas. }g

Knygelėj^ bus įrašomi viso- = 
kie šoferio prasižengimai už s 
pergreitą mžinėjimą. arlm ki-,1 
tokių parėdymų peržengimų. =

Šoferiai kas metai licencijas g 
turės atnaujinti. š

.r 
ks:i. «*. Sv;iskiS. Fy nuK'urnų 
kun. J. Svirrkns išėjo su :šk 1- 
mingomis miaiomis, o kun. 
KroSas, paėmęs Evangelijos 
žodž k “Ir Žodis tapo ku-.u Ir 
qy\’<-.ti tarpe musų,” pasJiė 
lyr.i ių Apie įpikunijj- n. 
Kun. Krušų be abejonės nik a 
pri is lyti prie geriausių Chi- 
cagoji Ib tuviškų pmnokslinin 
kų. i

Kalėdų aunin prasidėjo 
10:30. Ją laikė kun. K. Zsj- 
kovuku, o pamokslą rakė kun. 
J. Svirskas apie V. Jėzau už- 
gii.imų.

T< ko girdėti, knd Kalėdų ko- 
kkta fiiftic mt'.aia ftv. Jurg o 
par^pijuji' davei4200 dolivrių. 
l’žldūuKtan n,.irstai kkboiMH 
m užgynė. J i t >ikr padėjo, ku 1 
yrn laljin dėki: ipm savo parr.. 
])iji<<ir.: s.- Jie kuoskaitlin- 
giau-bu jniNirinjjp į savo Imi 
nyrių ir parap jte n iknlų ne- 
už .iršo.

Rep.

J. J. E!us Svet, 4600 ir Woed Gatvių 
—Prasdės—

ledelio], Sausio 4, 1920
—ir tęsis— 

UT/RNINKE. KETVERGE ir SUBATOJE. 
Pradžia nedeiionug 5 v. v. Kitomis dienomis 7 v. v.

Nuoširdžiai kviečiame visus, kaip jdunus, taip ir se
nus atsilankyti. Čionai rasite gražių muzikų prie knrios 
galėsite smagiai pašokti, taippat yra laitai gražių <laly- 
kų barare. Tie, kurie atjaučiate našlaičius atsilanky
kite visi, o atnešite dvigulių naudų, neą patys gražiai 
pasilinksminsite'ir tuo jiačiu laiku |>uremsite našlaičius.

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAM

taip Teikia mylėti V. Jėzų H v. 
Siikrnmcnte. Pamaldų prndžio 
jo buvo graži išk.kninga pro 
ccaija. Joje laidau ini pasižy- 
i”ėj<i mokykite vnik< Tų drau 
gijos: Nekalto Prasidėjo: o 
merguič’ų, ir Aninltj Sargų— 
Is ruaičių.

Nr.dėUo » vakar; pa- sakalų 
Baltė veria1 iš Karine, \Vis., 
kun. A. Daugys apie mirtinų 
nuodėmę ir jos pasekmes. Pa- 

; nedėlio nnkstyljoro juinialdo r

kii*k turi s
> kitko tuitlr

Mhl B-
-nutildv ir
Mis Adams.

. Bet Dunn FUinrkinu pakėlė 
balsų ir pareikalavo. I iI. -h i 
Hkmhh* pteiremran* vnlnir... 
■b inurirmipmte. J v jis veda- 
Mte priiš hrnn^nybę ir mi 

siu pagv l.ėii >
tA ktelcl ! • r o u- , 'vi '. blli \\ 1 .»9 gat. M.< ihulski?..

rlhos vanrUeniaųn. v.: irų t-n nuėjo Hv- Užbaigimas ntaniinko vak.r-
B , Dumi šaukė: prilt ir tenai įvyko tragedija, re bnvo itin iikilniinfęa.*. Niš-

». „ . Pvmiai Chicagoje įvyko 512. “Tegu Mra. Bowcu parinki . . (_ Jų • i
. savo groM-riiM-s sąskaitas. Te- r . V /. T S,T- •» . niuo ,. gnlvnžu r/mi uosurektugu J1UUJ pat d uodu Hil o braa-
k gins kailius ir ruphiBs: vurg- 
L dieniais. Kų gera padarė vnrg- 

dirninni.-. Mis.* Adams} Tegu
i rin pri rodo. Niekis n<- 

guli mano pavadinti bolševi
ko. Varguieninm- danginu g’1- 
r* c»o padaręs, kaip jos.’’ 

t Pakilo trūkimas.

S i-irinkiine pokjlo trukšmns.

r

ft P
i ’tt nužudė savo 

Auna ir patsai
Jie: HiU'l sugirdo 
piktadarį vijosi.

X JJTI J 
šaudymą. Ir 
Bet ta*ni jutspruko.

H a i.:» .ot rinli gy- f>ar ok lų sakė, kun. C už nu.*- 
nitpn<>ra» I’o n.uit. 453 luv», FVtičinH iš St. Lptthu Mo.j•wm(,

’.V- . .*•'• ivu-iią -<ji s t tar;-.n!to ryfj imi <• -!) ><;»• - . ~
‘■i susivaidijo. .Ji-’tr rn tydėldirnių šventii »ąso p-yį* ,(l01lio 4 <£, ]<K>J ■“

ii

TnutoH Fondo 32 »k. ■ URirin-
4 dtvnį abudu surivaidljo.

; na Uuf pametė namus ir išėjo kė sv< ėias iš Daytan, Ohio, kuu. nu 4 vįu piely Jurgio 
jiarttp. svet.. ant 3-čių lubų.

\’iri nariai i«i narės malo
nėsite koskaiilingiansia atsi- 

r, , . . lauky a. Čin galėsit gauti nniii-
'žmogžudysčių. Daugel ntritiki- ~VMANQMI SUVARŽYMAI pirkti ir Lietuvos pašto i nk

V.V.V.,.W.W.".V.V.%V.V.W.*.W.V.WZ/Mį

1 Pinigus Lietuvon į
r Al IM* CI11CT1 Tlr Al IMA ClltCTI... ...............  vr,y^ ■ t.

LlhTUVlŲ rRl kYbO' B-VE išmoka Lietuvoje

Washirgton, sausio 1.
IS WEST SIDE.

PRIEŠ MEDINĮ ALKO
HOLĮ.EKONOMISTŲ SUVAZIAVI 

MAS.

Sausio 4 <1. Ims metiniu sum- ■

■"

pakalbėti. mokėjo po $1’50 už uikan-
Bcl pirmininkė Mr». Boweu <HUu«; gi G4 aplankė teatrų ir 

uždarė suairinkimą. I’n**kė, kiekvienas už» tokėjo po $2.75 
į jog teatras buvo nusamdyta* Ir tie žmonės kitn„ mokina 

ckonomijo?

Ubų uuo 10 skatikų iki o auk 
smų. I

V. P.

ponios nrdtioda P“' ’West 88 P<t. M- Cib»Wa*-

120 Tremont St.
*5

100 Auksinų už $5.00 į
t. y. 20 auksin ų už Itiekvienų dolie j "■

Mes e ame po vilcttios kontrole ir kaucija. Pers unt-mv gvarmtuojamas. 1C

Pe:sit4>t’^- lūs Patis Kontroliuos te. i-
Mes šduosme Tamst t čciq kuri Tamsta pasiųri pats laišku į Letuų. Su 

tuo čekiu L ctuvojc gaus pinigus. Š s būdas yra greičiausis ir te singiausis. N eks 
p’ni ų negalės sulaikyti. •*** #

lunčirrl pngu de ;'®sunti o. lysk te ek’u aib Mon<7 Od ru pi 
duodrmi eiški antrjša to kun nor te kad pngaj butu Lietuvoje išmokėti, t iip,: ■" 
pat paduok savo a lku antraŠn. Už per iunt’mų nieko nereikia extra mokėt: Už “

, ■ ■ ■ ■ —
f’himttoje iš vi.*o« šalies yra Vidujinių mokesčių biur0 ko-’ 

siivažinvnsių apie 500 ekono- milijonierius Boper pranešė, 
inijn* profesorių ir kitų eito- :og kongresan bus jmduotas 
nomijtis reikalu žinovų. Čia jie *iuuanvnuts suvnržvti dirbimą rinkimas Labd. S.-ifrrunte 7 kp. i • i ' • ir L ' • 1. on 1
luii American Keonomic As- ir purdnvinrjimų medinio ai- iMįžnylincje p vatai nrjr, 4 vai. ,■ ~ 4 * ■ •• J-
sociution susirinkimus. jkoholio. po pietų.

Aną dieną iš tų ekonomis- Be kitko, sakoma, turėsią' Visi nariai kvieA:ami ko-
Duūū, kiii tą 3*2 užmokėjo llž pusryčius_ JB nui uždėto* augalo* mokestys kmtliilgiausia atsilankyti, 

j;. Ptrtrikalanta leisti Dunn po $1.15 UvI»*hhmm>; 402 uJ.titri medinio alkoholio, taip rinv* dang svarbių raikalijlap- 
.—u.-.c, — >»»xa ..1 -ai— kaip ant paprastojo. tarti.

Iš įvairių miestų praneša- ] 
ma apie naujas žmonių aukas nosinių mokesnių, kviečiami 

■ nno vartojimo medinio alkoho- atšilau kiti ir užsimokėti. Ne-

<Kjr uuo 
R ?om 505B
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