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GYVENO 140 PĖDŲ ŽEMĖS 
GILUMOJE.

' -į.........
AMERIKONAI APLEISIĄ

manchurija.
BUS PASKIRTA VIETA 

TAUTŲ SĄJUNGOS 
VALDYBAI.

i

Augsčiausias Teismas ir
Tai žemės drebėjimo pasekmė 

Meksikoje.
Adm. Kol ako armija išblaš Prohibicijos AmendmentasNuomomauiama apie BrusseŲ.

_______
Wa&hington, sausio 3. — 

i Kuomet hbvo daronui taikos 
sutartis, tautos sąjungos vai-, 
ityhal luivrinė bnvo parink- 
*." C-. • •• . • * r* ,. . 1
vą. tieuevus liauginiisia norė
jo pre*. AVilsonns.

Vt pdroa dienų bna įgrve- 
dbrrtą tautų sąjunga. Igyvcn- 

Įdinimi* n«»tiir»'~i *evy atstovo 
Suv. Valstijos. Ne* jos nerati- 
fikavo taikos sutarties.

Susirinkime Paiyžiuji* tau
tų sąjungos nariai išnaujo 
parinks sąjungai nuolatinę 
vietą. NuonioninujniiUi, kad 
vietoje tienevos Im, parinkta* 
Belgijos miestus Bnisselis.

kyt*.|-vi w " v ” '

Mexico City. sausio 13.—Ve
ra i ruz provincijoje ]x> žemės 
drebėjimo plyšo kelių kulnų 

'viršūnės ir atsivėrė
< • v •* •

i apylinkes.
Kas čia apsakys 

l>win v l»e<, kokia* ; 
žmonės išlikusieji gyvi 

] pastarojo žemės drebėjimo.

fttai vienas atsitikimas . i •«.
Negirdėtų nelaimę praleido į kai ir'rusų 

'miestelyj Rarrgnen Nuevu 
1 prof. Franciseo Rii'vros* su sa-

VOKIEČIAI SUTINKA NU- vo
BAUSTI SAVO OFICIERUS. drebėjimo metu plyšo

žemė ir profesoriaus namai su 
visa šeim.nm nugarmėjo ntsi- 

Įvėrusinn prapultim I4P |»čdii 
ųrilion.

Dievas davė, kml namai nei 
neapsivertė, nei nesulūžo. Pro
fesorius su visa šeimyna 
išgyveno visą savaitę, kol 
Vq išgelladas.

Kaimynai šelpė.

J

savo oficierus

ugnekftl* ■

Londoną!,. *au*io 13. —
Baily M a ii: korespondentas iš 
Darbino pran’‘šn, jog Irkur- 
Ira. Si Keri ik ■»*. turi *h%«i mn- 
apti* '•ucijatisi-u ruYcHiuuju- 
*i*eriai. <»i| admirolo KoKako 
i* niijn v"*4i išblaškytu.

lrkuckn apleido ei riliui ja
ponai.

Uždraudžiama turėti svaigalus 
o o v» #4 1»ą v n e c*

Už bolševikų pakilimą Keren 
skii kaltina talkininkus

tas visas 
pragyveno 

nuo

Iš knikurių versmių pntir- 
iug jnjė’. *’i« čekai-sluva- 

) orijalistai revo- 
liurijonierini sutarę būti tai- 

ĮPoje.

AUGSČIAUSIAS TEISMAS 
ATSISAKO VEIKTI PRO 
HIBICIJOS KLAUSIME.

Sako, jis neturįs jurisdikcijos.

ANGLIJA PASIUNTĖ AT- 
STOVĄ BERLYNAN.

Tų pat veikiai padarys ir 
Prancur/a.

Su atlyginimu Lietuvai nežinia 
kaip bus.

-------------------------------------------------------------

JEI BUSIĄS PREZIDENTU. 
ATKELIAUSIĄS AME 

RIKON.

Londonas, sausio 13. — Lor
dą* Kilmarnock. vakar iškelia
vo Vokietijon. Berlyne jis hn*
Anglijos pasiuntiniu.

Vokietija ėja išprndžių Ims 
atstovaujama paprastojo dip- 
tonmtitiio phlydoVu. Kirk pa 
luukus ju vieta busianti pa-

Berlynas, sausio 13.—Sausio 
9 dieną Vokietijos vyriausybės 
vardu kunclieris Bauer užtik
rino generolų Nies-el, talkinin
kų komisijor Pabaltijoje virii- 
niuką. jog oficieriai ir karei
viui. katrie grūmojo ini komi 
sijai veikiant Piilmltijoje, bmf

ten 
bu-

DAR VIENAS SMŪGIS 
SVAIGALŲ MYLĖ 

TOJAMS.

nngšrinta pasiuntinyste. Pirm susekti ir tinkamai nubausti, 
korės Vokieti.jn AnKlijo.i** ture- FU to. kanelieri* išreiškė 
jo ambasadą. gailestį, kad tas lurėjo įvykti

J<evo pasiuntinį Berlynan Pn balt įjos e vak ua v mm metu.
-- vętfcffii pnrkiiš »T l*iūįmūrijn. į (Tmvti inri<iemn« turėjo įvy- : 

ik* to. abidvi šalys veikiai kli Ainulinose, kuomet vokia- 
paskirs Vukietijou generaliu.- ėįų kareivini buvo atrėmė šau- 
•tr paprastuomus konsufins /tuvn’s prie? kai-kuriutn, komi
, Anglijos .<qmndn išreiškia sijos narius. Savo laiku apie 
apgailestavimą. ka<l galutinos tai buvo pranešt n telegraino-

• taiko* padaryme neturėjo pro- 
gt*x dalyvauti Amerika, ta ša- 
lw. katra nusvėrė dabartinę 
karę.

Kni-kurie laikraščiai apgin
ti, kml taikos įvykinime nnln- 
lyvavo nei Rusija, katra karės; 
pradžioje buvo ištikima Angli
jai ir Prancūzijai talkininkė.

KA8 KALTAS UŽ BOLŠEVI
KŲ STIPRĖJIMĄ 

RUBUOJE?

Talkininkai—atsako 
. Kerenskį!

Londonas, sausio 13. — Čia 
vienam priemiesčių"gyvenu rir- 

. Kukuojantis kituomet buvęs 
premjerių Kemukii.

I Anų dienų jis parakė; 
•’Pranrnzijn. Anglija ir Suv.

į Valstijos didžiai supurtytos

Washington. sausio 13. — Ha 
sausio 16 ims veikti visntinn 
svaigalų proiiihirija visos*’ 
Suv. Vnlst ijose.

Tad vidujinių mokesčių rin
kinio ofisu. puškelis’*, jog su tn 
diena vi*nj šalyj bu- uždrau
sta kokius nors svaigalus lai
kyti sukrautus privatinių kom
panijų sandeliuose.

Iz’idžiama svaigalus turėti 
išimtiniu tik privatiniuo-e na- 
muose namiškių reikalams. I’ 
visur kitur visokie svaigalai

Washinglon. sausio 13. — 
Augšriiiusia* šalies TeumutH 
vakar atsisakė svarstvti kinu-, 
simą. ar proltinicijos mnend-Į 
inentas nėra priešingas šalie* 

■ konstitucijai.
T« ;«>iius pnskelliė, jog ji* ta

me klausime neturį* jurisdlk- 
rijos (teisės).

Amendmento knnstitueijuna- 
|lį klausimų buvo įeidavusios 
iJtlmde l*land valstija ir N<-a' 
,Jrrw* lietai! Liųitor i»eaiens’ 
; Assoeintion.

Reiškia, knd tame klausime 
paskntinj žodi turi arba k«n-

\ yriunsyIm* atsisveikino su gresa.* arlm alskirios valstijos, 
jais, {mtarduniu nepaiuiršti su- į 
vo -kalbos, papročių ir tuutiš-, 
•sji.no ir turėti viltj nt<*itvj<‘. RH0DE ISLAND VALSTIJA

; Nes ••.Musų simpatija, musų 
prižiūrėjimas, musų karštu

SKELBIA PROKLEMACIJA 
ATSKIRTIEMS VO 

RIEČIAMS.
Paryžius, kausiu 13. — l‘ran-Į 

vusijos preiijera.* Clemeneeau 
pranešė, kad jei jis busiąs iš 
rinktas Praų elizijos preziden*

j tu, tuomet keliausią.* Auieri-; 
! kon ir agituosią* ten už tau
pų sąjungą.

IVezidento linkiniai jvyfc« 
sausio 1.7.
—

NEBUSIĄ BRANGINI
AUTUVAL

Berlynas. Kiurio 13. — Vo
kietijoje vyria tįsy hė jmskelbė 
proklcnuiciją j visus tuos vo
kiečius gyventojus, katrie nu
tartie* atskirti nuo Vokietijos.

Vandens ir maisto tni šei-
■ mynai virvėmis kasdien nulėk
davo kaimynui. Ir šitiems pri- 

.riejo turėti užtektinai diųs*-.- 
stovėti ant prapulties kranto.

Augščiausias saugojo nelai
mingąją ri'imynų nuo prašų- 

i lies. _L;,_ į... -rg-. .- ■ - - - L
tu-, uiha žemė Hlrtatijo Imtu lnrtf apskrity)*^'paskelbė, jou 
Guvus kiek supuYtytn. tuomet

" šeimynų hutų pražuvus. 
. ./ ' I

Nežinia, kaip su atlyginimu.
Po to knnctierio pažadėjimo ųnĮ^lt.

gen. Niesapl padavė kanclieriui 
sąrašų visų daiktų ir medžia
gos. kokių vokiečiai suuaikinoį 
arlia pasiėmė Vokitdijon, kad 
tuo tarpu sulig padarytos su
tarties jie tai visa turėjo palik
ti Pahaltijoje (Lietuvoje).

Tarpe kitų daiktų gen. Nies- 
•*el reikalauja vokiečių sugrą
žinti Pabaltijui (Lietuvai) 120 
Inkomotivų, 1,200 vagonų ir 
15,000,000 šantuvų pilnų pat
ronų.

Knnrlieris sąrašą priėmė ir 
paprašė duot i tinkamo laiko tą 
reikalų ištirti. Apie pasekmes, 
sakė, ji« paskiau pranešiąs.

t Ntw Yorfc. it* 12. - A u
Nes jai butų imkilys Ii.*. lu'V (‘•«wryJ<U) išdirbėjai. Si- sakoma pruklemacijoj?.

* “■* * Dantelis vokiečių nuo Vo-
I»f-r M-kanėiii’* penkis mėnesius kietijos atskirtu ntidnms len- 
ne|Mibmngsių geresnės rųšies kūno* pl:iėiiis teritorijų* ir su
šniurai. Bet taipgi ir neatpig grąžinus prnm*uzams provin 
šių.

••Suusieji” triumfuoja.

meilė. visuomet hu> -n jumis”.

Naujas krateras veikia.

Iš San Miguel apskričio pra
nešama, jog tenai aUMarp AMERIKONAI SLAKERIAI tiesiog bolševikiniais. 
,____ • naujau krateras
šinnrkuniu veržiasi.

Dar nėra žinoma. kiek

rija* Alzasą ir Išimtine.

visu

toje
provineijoji* žuvo žmonių nuo ^e* sakoma, Meksikoje įvesiu

...........  I bolševizmų.

EINA PRIEŠ DĖDE 
ŠAMĄ.

Žemė* dreliejiino.
Naujai pranešama, jog Jala- 

pa’oj 50 /.liutnių užmušta ir 
apie 200 -užrista.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 25,400 
NELAI8VIŲ PIETINĖJ 

RUSIJOJ.

Paėmę daugelį visokių ginklų.

bolševizmų

gi im
tys, kaip praneša, visoj Mek
sikoj įgyvendinsią lw>lševikiz- 
iną.

Aršiausiu jie kovoju prieš 
įsimaišymą. Jų baimė aiškį is 
tų žodžių, padėtų jų luikrns- 

sub-komitetas eiuase:
tyrinėti

BUS IŠKLAUSYTA.
• - -

Washington, -mušto 13. x- 
Augščiaurias Teistnns sutiko 
ifklėmH’ff R bode* IrinnJ rnl- 
stijoi- arguiiit-nlų prieš svaign-į 
lų prohiltirijos ainendmentų.

Valstija nori patirti, ur ta
sai prohibicijos inivndmentas 
sutinkąs su šalies konstitucija.*

Tomis dienėmis Teismus iš- 
klausv.o urgumentų ir. nuuto- 
ina. kuoveikinus jML-kelIu savo1 

(galutinų žodį.

turi but *ug*lwnti j vyriaiisy- 
Ih** sandelius.

Jokiose viešose vietose netu
ri but svaigalų.

Tni imskutinis to ofiso žcslis. 
Ne* j-tat ynais turi but j vestas 
Im* jokios atodairos.

Visaiinn prohibicijn neturi 
nieko bendra su katra meto 
primini cipt. Pastaroji
vija turėjo šiokių-tokių pa-’ 
lengvinimų. at-įžiūrint ~f ap
linkybe*.

V i ra tirui proiiihirija 
kitkas. Aštriai uždrausta svai
galus pardavinėti ir vartoti.

■t

VISOJ

LEGISLATURA NEPRIIMA 
ATSTOVŲ SOCIJALISTŲ.

Socijalistų partija sušaukia 
susirinkimus.

PREZIDENTAS SUŠAUKIA
TAUTŲ SĄJUNGĄ SU

; iinmtį^irbolš. vikanis vyk■' SSBINKIMAM.

sta Kurijoje įrigyvendinti.
£■;i“B«'t kas čia kalta**} Kalti Waahington. sausio 13.—-Prr-

Londonas, sausio 13.—Bolše
vikai oficijaliai praneša iš 
Maskvos, ką jie yrą atlikę ir 
laimėję (Metinėje itusijoji* lai
kotarpiu mm gruodžio 21 ligi j 
sausio 9.

ir taip: Fninna nelaisvėn 
25.400 Dvnikinn kareivių; pri
imta <1541 nrmotų; 50 bombų

San Antonio, Tex.. sausiu 
13. — fkmato -- ----------—,
čia nikeliavo tyrinėti stovį 
Meksikos klausime. Bus dnug tai baimė lxilš<*vikizmo. 
liudininkų, pabėgusių iš Mele- tervenrijos gi imsekniės — tai 
riko*. Bus liudijama prieš ir 
už Carnuizo- vnldžių. Suhko- 
initetas kadangi duos progos 
paaiškinti apie stovį Meksiko
je ir (’arrran/4>* šalininkams.

Daug slakerių Meksikoje.
Karės metu iš ftav. Valali- 

jų nnu kareiviavimo

” Intervencijos priaža-ti*. • 
Jn-

revoliucija |iašiose Suv, Val- 
stijuse,”

Kursto .juodukus.

Kad sulaikyti Suv. Valsti
jas nno įsimaišymo Meksikon 

j (nes butų prieita prie jų kni-1 
|1io), šlakel iui kuršio Suv. Vnl-|

RAKETA 200 MYLIŲ 
AUG8TUM0N.

Norima patirti tolimų erdvių 
atmosferų.

plr, t dkioinkm ui -flninų«r«u»lu>. „„Irklų); .11 tnnkif; <£>» ku).
..u.nun-lu.H ir kitu 'J'*"“1'"’ <“”1 «««*» k..v.i.l*iu, <HM» irHryU mi.

" druidu, „.Uiuiui-ų." .•"-""k'"1"". nturiu*-,

daugelis jaunų vyri), ypač ra
dikalų. Tai via slakeriai.

Jų skaitlių teo padidino dar 
dezerterini 
armijos.

Sakoma, 
slakerių ir

iš Suv. Valstijų

jog anH*rikoni*kų 
deecrterių Mokai-

Kurpki.' «*k„. ri Kuto. |«<»*»»»li F->kUdi™> l-ur^iu. 
je. Susirinkime netur»*> atstovo 

fSuv. Valstijos.
" •’< • / • ~ - ■ t .

KORĖJOS ARMIJA EINA
PRIEŠ JAP0NU8.

ka“, Ymlcnič, Druikin ir kiti j 
tni stipriausieji senosios mo- 

’’ T»ėteh1jo« riemdntal .Tie yra 
demokratijos priešininkų.”

I

kai]M> tokius talkininkai rėmė] 
| su arniisticijus pradžia.

ĄiufUja iuluouirl puskttilx;,l 
talnmiai neremsianti nei

Honolnlu, sausio 13. Naci-
, > • --- --- IjontU Korėjos armija iš Sibe-

'"‘ j“ įr S?,**’ 
• ’nonn Htėmė miesteli Kn (*hin.

- - •.
'koja Busią pcf 30.000

■■■■■. - ■JI

POINCARE IŠRINKTAS 
NATORIU.

BE

Paryžius, -ausiu 13. — 
kartinis IVanmzijos prezi
dentą* Poinearė baigia savo 
tnrnyhą. Aną diena jis tnd iš
rinktai! senatorių iš Mause 
departamento.

Da-

Albany. N. Y., sausio 13. — 
Vakar vietos legisbituroje bu
vo dedamos pastangos priimti 
ntgul prašalintus Išniki* *<>ci- 
julistus atstovu*. kurie praša
linti tik todėl, knd jie yra so- 
gijalirtai ir kad jie ntdoranja 
partiją. giminingą holšrrilrii- 
mui.

Daugeli*- atstovų argumenta
vo už socijalistų* atstovus.

Pasekmėj*. 71 halsu prieš 33 
nulini "Uolu nepriimti b-irislntit-

Wasiiington, sausio 13. — 
(’lnrk kolegijos jirufvsorhis | 
Goddard. kaip skelbia >Sinitli-| 

Isoninn įstaigos valdyba, sugnl- 
Ivojo iiiotislų, kaip pnsiųsti t<»- 
jlimoii augštiimon n|Miratą (ra-; 
ketui su rekordiniais Bistru-į 
inentatM.

Balionas ligšiol *n rekordi
niai- atmosferos instrumentai* 
pakildavo nugštuniun 19 įnyliij. 
IU-1 liulije- utuirul»i. |u»-

1 kilti ligi 200 mylių, tv. kur 
liuigiusi žemi'* atmosfera.

Jei tns įvyktų, tuomet su re
kordiniais instrumentais butų 
imtirta daug kus indouuiu« 
apie orą loiuooje augštųjuoje, 
apie clieii.ikalę sudėjimą, tein- 

j|ieraturą ir lt., kur ligšiol žmo
gui nėra žinoma.

< - . ., L1LX» -_ag

Irus snstuturi soriiidistą atsto
vų.

l’ž sorijiilistus ftt-luvns 
•'merkiui stoju advoketų ••***»— 
jacija.

Puti socijalistų partijų su
šaukiu inass-niitiiigus. 
prieš legixlHturos lų žygį 
luino*, gausios aukos.

prieš mivo vyriaa^ylię.
Bet */uIu-vmI>* «l|dr«-riai-bol- 

ševikai visgi pripožįata, jog 
jįsiveržiruių* visuomet gulimos, 
t Nes Kuv. Valstijos turi tam 
tlk*lui reikalingi/ priemonių 
ir žmonių. Turi- geležinkelius, 
laivus ir auksą.

Tarnauja Carranzai.

Carranza. Meksikos prezi-i 
•lentn«, yrn aitrus m* *ų šalių' 

j priešini n kaa., Tad šlakeliai da-| 
j bar su juo išvien ilirlm prieš 
•Dėde Samų.
I jm" •Į Cin tvirtinama, jog Carran- 
|M bene jau linksta jinskelhti

T*t T111 11Ft

au tikslu dar labjaus |mkenk- 
ti Suv. Vaistijoni*.

Senato s u hk am i t etos tni ri- 
sa ištini ir pram-š senatui. Pa-

Kovai 
dm*-

Apėmė juos baimė. 
Piniuau tie siakerini, 

(Uriiavori 
naudai liendrui m 
nais, gyveno i* didelio truku
mo. Jie susiorganizavo į ats- 

I klrias kolonijas. įsteigė laik
raščius. Viskas įjori gerai.

Bet štai imsihaigus karei ir 
nepaliaujant Meksikoj* žudyti

nors
Suv. Vf»*--*»ių n<- 

»«xriko-

OREGONO VALSTIJA UJ 
MOTERŲ LPGIATZISĘ.

PINIOYNO SEKRETORIUS 
SENATORIUM.

Salėm, Ore., egurio 13. - _
Oregonu valstijos lvgi*latnra 
*prcijalėje sesijoje patvirtino 
konstitnrijinį moterių lygia, 
tolsės nmendmentą.

Oregun yra 25 valstija. rnti- 
fikavn*; tą amendinmlo.

Wariungton. sausio 13.—Du
kart inis pinigyno sekretorių* 
Glass pisi t raukia iš užimamos

0- 
riutit

Jo virtą uinigym* ofise. .*ui- 
koina. užimsiąs pinigyno sek
retorių u s asistentas laffing- 
welL

Gal dar šią savaitę jj« bus

I • ••• • -VT T

us. pakeltu kiaušiams 
nple intervenciją- 

! Suikčliu?- MptUIlė IMUUM-. Su 
visu trukšmu jie pakilo prieš 
tVashingtono i-yriausyby.

akukyt; brJševiky hrio-.AJnnii Aujcr.kau komujjų pu-. Kų
: . ... .tą. IsdiSn.

i šiandie bolšcvikmu- a»*-l M **• t”10111 amvptk-htp
,™ aiiku. k.d K I DIT0 AMIEIKWE

Išviso reikia 36 valstijų.

f SAUSIO 13, 1920 M.Berlynas, sausio 13. — Pa
sakojamo, jog vokiečių vyriau-

gyventojai mėgina neįsileisi i - - ----- — : ====‘
i flkikion nmnarvlhstų. ; civilizacijai. Nes ten japunai Į _

Kmuskii pažymėjo, lirirango ekonominiais tikslais, šybė trumpoj ateityj pusių- starasis imsis priemonių, kati.
,apsidrausti nu«> galimo pavo-i ‘mi <n*r šią «avapę 
-• isxu. jy aftrt'tūržū.

Chicago. — Šiandie išdalit* 
dchetanolB ir šalčiau; ryt<*j nt-..

%25e2%2580%25a2sji.no


».

t DRAUGAS

UETUVn* KATAUKV DIKNRAtfHS

“DRAUGAS”
Etas kaadlcn* Hnkjraa nMMilknlus.

FUEjrvMEiLvnis kaina: 
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Prus ūme ra 11 taokM! l&kalno. Lai
ka* akaltoad nuo utalralymo dlenoa no 
nuo Nauji) Uotų. Norint pormalnTtl 
adrmo riaada reikta prlatųntl tr arnns 
odro—r. Pinikai rarlauala riboti lUper- 
kont kruo}< ar eipreoo “Moner Or
da. ’ arba įdedant plnluua j ręsto- 
truoU lalkkit-

“Draugas” Pubiishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, III.

Tricfonan McKtnlcy <114

nuo bažnytinių Lietuvos reika
lų aprūpinimo Vatikane. At
stovu prie šv. Tėvo turėtų 
liktis kanauninkas Narjaus- 
kas, o informacijos biuro ve
dėju turėtų būti kun. Prapuo
lenis. Darbo, ir da-gi garbingo 
darbo, yrn abiem užtektinai.

Bolševikai ir Gaile* 
tingumas. t

Katalikų Federacija ir Darbi- KLAUSIMAI IR ATSA-
ninku Klausimas.

Kun. Prapuolenio 
Darbai.

Nno 1 sausio iki 9 gruodžio 
1919 motų kunigas Prapuolė- 
nis 208-niuose numeriuose į- 
vairių Romos laikraščių patal
pino 378 straipsnius-straips- 
nclias su įvairiomis žiniomis 
apie Lietuvius, Lietuvų ir jo
sios reikalus, visuomet pažy
mėdamas atspaustuose nntgnl-
viuose, kml tai Lietuvos rei
kalai.

Minėtieji straipsniai ir ži
nios, išėmus keletą tilpusių 
“La Civilta Čattolica”

, rencijoje) ir Corriere della 
j Serą” (Milinne) viskas buvo 

paleista Romos laikra&’iuo 
I se, mitai: “L’Ecunomihta d 

Įtaria . “Cuiriere d’ Italių”. 
Į “II Messugero”, “11 Tempo”

*

(Flo-

Kokis buvo caras tokis, bet 
jis buvo žmogus. Jo pati buvo 
moteriškė, jo dukterys buvo 
mergaitės, jo sūnūs buvo vai
kas. Juos visus bolševikai nu
žudė. Jie nepasigailėjo žmo
gaus nepajėgusio suprasti 
savo ministrų nedorybės, jie 
nepasigailėjo moteriškės, nei 
mergaičių nei vaiko. Toms 
mergiščioms ne politika rupi
joj tas vaikiščias dar buvo 
tnip TnnŽas, 'knd nei -upra.-ti 
negulėjo kas tai yra jtolitiksr. 
Tų mergiščių ir to vaikiščio 
kraujas stitaškė ne vien ka
lėjimu sienas, bet taip-gi ir 
bolševikijos sąžinę.

Tiesa to taško ant bolševi- 
kijos nematyti, nes ji visa y- 
ra raudona. Ji žudė žmones 
kulkasvydžiais Petrogrado gat 
vėst. Ji nušovė sergantį 'pro
fesorių ligvmburio lovoje dėl
to, knd jo nuomonės išrodė 
jiavojingos raudoniems agita
toriams, pagriebusiems valdžių 
iš didžios nelaimingos tautos 
rankų. Jau įsivyravus Rusi
joje bdševikija pereitais me
tais nugalabijo keturioliką 
tūkstančių kitaip mintijančių.

P. A. Stolipinas skaitėsi 
kraugeringiausias Rusijos mi
nistras, o ir tas tik G tukstan 
čius politiškų prasikaltėlių te- 
uugalabiju.

“11 Popoio Romano”, "II l’je- 
<ųltf“; “B (įjornale d* Italių." 
“La Romui Nuova”, ”11 lluJ- 
letino Bumo”, “L’ Epoca”. 
“La Vore dei Popoli”, ”L’ 
Israetita”, “La Voce’ dell 
Ukraina” ir “L’ Italių”. (Ši
toji prancūzų kalboje). Knip 
gulinui trinyti. takų kun. Pra
puolenis pramynė užtektinai. 
Jam atsėjo pergalėti nemažu 
kliūčių. Užkirsdavo jam kelių 
lenkui vienur, ji- ėjo kitur.

■ ■ Visiems šiti«-ui< dalykam.*, 
išlaidos iki šiam laikui tik a- 
pyčin|M>mis ėmus, išneš*- 3.829 

. lyrų ir 18 peuteziinų, H. y. 
nepilnai 290 dolierių) nepris- 
kaitunl nuolatinių mažmožių, 
kaip antai išlaido* laikraš* 
čigms pirki i. vežėjams, trani- 

I vajams ir t. t.
Už -tų dideli pasekiningimių 

kun. Prapuolenis išreiškia pa
dėką Lietuvos Biurams Berne 
(ftvcicarijcje) ir Paryžiuje 
(Prancūzijoje). Tuodu Biuru 
kun. Pranuolcnini nrislntvdn- * •
vo žinin-žinelių prancūzų knl- 
boje. Jis ja* išversdavo itnliš

• •

ftinndicn tie biurai liovėsi, 
regis, darlmvęsi. Nors jų ži
nios kun. Prapuolenio rankose 

Ir buvo tik privatinėmis žinio
mis, už korių talpinimų pri*i- 
«ddavo užmokėti laikraščiam*, 
tečiaus nereikėdavo laužyti 
galvos, ką būtent skelbti. Ir 
versli iš prancūzų kalbot į itn- 
jų yra kur kas lengvinus ne
gu iš lietuviško padaryti ita- 
lišką

Ačit^ tams aplinkybėiu.-, bet 
lahmnsia arini kunigo Prapno- 
Icnio sumaningumui, darbslu- 
nit>‘. ir 1 .tatnvo« var.
das ir jo.- reikalai gražiai ta- 

& po pasakyti Italijos risuome-

į '2. Kas bus toliau, t-miku į.*|n*- 
■ t i. Geriausia hitų atidalinti

Tą visa atsiminus kaip mink
šta išrodo Suvienytų Valstijų 
vyriausybe! Ji nei vieno iioi- 
fcrviku netik nepasmerkia mir- 
tyn, nei nebaudžia priversti 
nais darbui* arlrn sunkiais 
kalėjimais, u tik išgabena te
nai iš kur bolševikai atėję. 
Gerai daro Amerikos Vyriau
sybė, kad žmonėms nepripažį- 

autiems nei dužios, nei Die
vo, nei nieko viršaus kaip tik 
anedžiaginę jiegų, juirodo tru
putį tos jiegos.

Kol Amerika davė jiems 
laisvę sakyti, rašyti ir atspau
sdinus skleisti jų nedoras 
klaidu.*, tol jie juokėsi minty
dami, kartais ir šnekėdami, 
kad Amerika |>aika, o jie iš
mintingi. Amerika brangino 
laisvę, o jie branginu jh’gą. 
Jie rengė išgriebti Amerikos 
spėkas, kad panaikintų josj 
laisvę. Jie apsiriko ir nuste
bo psiiiatę, kud Amerika jiati 
nori j>n>aįloti savo jiega.*.

Kaikurie lietuviui yru |>u- 
linkę prie neišmintingo gai
lestingumo: pajutę, kud poli
cija gaudo luilševiką, jei ne 
padeda, tai nors netrukdo 
jam slėptis. Tą įprotį lietuviai 
nejučiomis gavo Išgyvendami 
po neteisinga ir neteisėtu liti- 
*ijoĄ biurokratų vnldžin. Rusi
jos žandarai ilnzmuusmi gau
dydavo nekaltus žmones, dėlto 
gyventojai padėdavo gaudo
miems, ne guudnntimns.

Amerikoje yru visai kas ki
ta. Cin vyriausylrė neskriau
džia nekaltai, negando tautos 
užtarėjų. Amerikos valdžia 
tik išprašo i* savo namų tuos, 
kurie nori Juos uždegti, tik 
prašalinu visų laisvės pavojų. 
Taip dutykanis «*ant butų ir 
neprotinga ir nedora Ameri
kos vyriausybei apsunkinti 
jos gi’rų ir naudingų darbą.

Sautikių klausimas tarp dar-1 racijos tūlų filosofiškų teo- 
bu ir kujiiluiu siuiidie kiekvie
noje tanioje ir visuomenėje 
yrn svarbių svarbiausias; liet 
ypač jisai turi būti svarbus 
Katalikų visuomenei, kuri gali 
ir turi daugiausia pasidarbuo
ti vykdymui Ramybės ant že
mės. Socijalės skriaudos, eko- 
nominini išnaudojimai, baisios 
nelygybės turtų ir incigų jmi- 
daliniiue, tai nuolatiniai nera
mybių šaltiniai. Nesvajojant 
apie negalimus daiktus: apie 
visišką skriaudų panaikinimų, 
apie visiškos ekonominių jėgų 
lygybės jvykinimą—reikia te
einu Kristaus pasekėjams ru- 
pinties visomis jėgomis, kml 
butų imšalintcM pamatinės 
pue/.u.-iyaugiiiunulua sknau- 
dns ir nvlvgjbes. Tarpe tų 
priežasčių yra: neaprihąvimns 
sauvalės kapitalistų, nepripaži
nimas žmogaus teisių dnrbi- 
ninknins pramonėje ir t..

Katalikų Federacija, kaipo 
vykintoja Kristaus mokslu ant 
žemės, savo pirmuoju ir svar
biuoju uždaviniu Im* abejo skai
tys vykiuimą socijalės teisv- 
Ihs, pasidarbavimą naudai vi
sų skriaudžiamųjų ir išnaudo
jamųjų. Tu reikalo žvilgsniu 
irai reikės trumpoje ateityje 
įvesti tūlas atmainas musų Fe
deracijos programų, kuriame 
šitas reikalas gal neganėtinai 
stiprini juibri-žtus, ar nevisai 
aiškini išdėstytas.

Oia paduosi m ištrauką iš 
laiško vieno žymaus katalikų 
veikėjo ir rašytojo p. M. D., 
kurs šiame klausime šiai ką ra
šų Fciierncijos šekretorijattii:

“Nuo teisingu sutvarkymo
Mantikių tarp Purlio ir Ka
pitalo priklauso viso pasau
lio geri tautų santikuii. vi
sos žmonijos lalias ir pažan
ga ir "ramybe ant žemos.“ 
Neįvykdinus industrijos de
mokratijos—tuščia kalba 
apie visokį demokratiškumų. 
Santikiai tarp Darini ir Ka
pitalo—tai vieta, tai laukas 
kur demokratija turi susirea- 
lizuoti. Kiekvienas, kurs pri
sideda prie įvykdinimo tos 
demokratijos, padaro milži
nišką darioj, nes prisideda 
tuomi prie jvykdinimo Kris
taus idėjos, prisideda prie 
to, kad greičiau ateitų “Die
vo Karalija.”

Toliau laiško autorius nuro
dinėju reikalą musų Federaci
jai aiškiau pasistatyti darbi
ninkų klausime. Jisai rašo:

“Juk Federacija tai orga
nizacija, kuri neapsirube- 
žinodama siaurumu kokios 
nors ]>olitikmta partijos.— 
kad ir KrikŠriotuų Demo
kratu—dės vpatinCTS pa
stangas gmvinime Krist aus 
Dvasios musų visuomenėje, 
visuose jos s snukiuose. San- 
tikiai-gi tarp Darbo ir Kapi
talu yra pamatu visiems ki
timus visuomenėj santi- 
kianis, lodei Federacijos 
pareiga bus inkunyti Kris
taus Dvasių tuose Darbu ir 
Kapitalo santikiuose.

“Nesenai gavau R. K. Fe
deracijos naują programą ir 
konsuiucijų; joje kaip tik 
lirrmažui suteikia rietus 
Dariai klausimui. Tw» pus
lapius, kur lutlbmna apie 
įvairias filuaofijoe sistenuis, 
reikėtų paaukauti Daniu 
klaMsimui Minriima* tų “fi- 
lozofijų” yra visai bvreika-

PIRKITE
LIETUVOS PA8KOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 Si.
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Pamaldos už Tėvynę..

rijų: nuiuraliuuo, u»toriuio | KUumuimm. j>su girdėju* 
nmterijnlizrn«\ etc. Kas jam. 'tatnučių krikščionis, knd ir nc- 
musų broliui lietuviui tie vi- jkatnlikns. viešose maldose tni- 
sokie “izmai,*.’ “istai!” Ką nėjant savo šalį, nrbė tėvynę* 
jis veiks su jais! Jis jų nei 
nesupranta, o čia reikalauja 
mu iš jo jų atsižadėti! Antra 
vertus, jei tas “izmų” kriti
kos nuturi ns žinojo, kad to
kių randasi uiusų taq>e, tai 
vėl tokia savo kritika jų-gi 
neatvers: tniii reiktų prira
šyti ne koletų eilučių, bet. 
mažiausiai, keletą tomų. Tni 
“cui bono” tas viskas, kam 
ir beminėti.
”Mnn rodos, kad Fo<tera- 

cijoskonstitueijojc galima bu 
vo nsrlAti iytnt-d knrirrie rre- 
KUUiUUii JOKIU MlUuUltljų, 
aiškiai išdėstyti organizaci
jos tikslą. kurF-yra Kristau* 
(Kasius kuniiime—plačiau
sioje šio žodžio prasmėje, ne
kliudant taippat nei teologi
jų. nei Tomizmų. ncsYia ne 
teologijos raukvedvs. Pada
rius tokią įžangų —išgvilden
ti imviliui bent šiuos kelis 
punktus: 1) Tautystė, 2'1 
Apšvietu. 3) Katalikų susi
artinimas. 4) Medžiagiška 
jmšelpa. 5) Darbo klaiuamae. 
Darbo klausimo paragrafo 
negalima jokiu budu taip la
kyti. kaip yra ant puslapio 
4-to po punktu 4-tn: ‘Mes 
žiūrime j darluninku.* ne kai
po į i>rivilegijuotus žmones, 
bet kaipo į lygius su kitais 
žmonėmis draugijos narius 
etc.’.... Ne! to vietoje reik
tų atvirai pasakyti: šiais n r 
panašiais žodžiais :JMeš žin- 
nnn> į darbininkus, kaipo į. 
svarbiausi ir naudiugiaiu} 
visuomenės luomą, kuriems 
lygios teisės yra, Tiesa, drau
gijoje pripažiid’is (bet lik 
ant popero*). rečiau tas iš 
tų, lūul jie yru kapitalistų 
pavergtais,—mos ta'l reika
laujame, kati darbininkų tei
sta tikrai hutų įvykdintos, o 
įvykdratos su pagvllm ind«- 
> t rijo.* rfcwm7. ro ti ;a vnno. ’'

Paduodami šitų balsą visuo-

ki-

ir ineldriiuit Dievo palaimos 
jai. Mos lietuviui, brangindami 
*avo žalį ir gimtąją kailių, ma
žai viešų maldų atliekame tą
ja kalba, niekur ir niekuomet 
neminėjame musų tėvynės Lie
tuvos vardo, nei uemeldiiunn* 
jai juiluimos iš Dievo. Mų ro
do* Suplikacnjbsc po penktam 
punktui galėtume įdėti žo
džių: “Idant musų tėvynę 
Lietuvų palaiminti ir nuo prie- 
šų upgįnti teiktnmois, meld
žiame Tavęs, V*i<*špatie.” Mel
džiame kitų daiktų Suplikacijd-

įminimos savo tėvynei! Kas 
turi teisę ir galę taparirupinie 
šltuuiui.

AntniJicnL, imu i 13 W2M|

baudžia. Nore tai Lietuvių R. kur yra daug d ra c 
KsUulkv Kunigų Sąjunga iiv- kibs pamaldas gali »urvn 
turi f. ;-.- kišti- ; pamaldų keletą kurtų į metus, vienąsyk
tvarkymą. bet jei ji sutartų vienos, kitąsyk kitos duodamo* 
įvesti į Suplikacijas maldų už pradžių pamaldoms ir iikil- 
Uetnvų. tai ir vienodumas lie- 
tuvių iNUiiy«wtM» butų, u vys
kupai nrpeiktų. Vnrgas tik 
tiek, kad Kunigi) Sąjungos 
Seimu reikia laukti iki rugpju: 
čia u r rugsėjo mėnesio, ir kad 
didelė dalis kunigų prie tos sų- (yra naudingesnė už Snplikaci- 
jungos nepriklauso.

Sąjungų. prieš nutarsiant į-’

mėnm. f •r’4-TwSf,z' vraįm
šitokiu būdas pasimelsti už 

tėvynę neįvvda politiškos var
sos į Suplikacijas, nesudaro 
diplomatinių klausimų ir keb
lumų. Mišių auka Lietuvai dar

|8S.

”.7 ' • . Beveik galima įspėti iš angs-
Iruukti į Suplikucijus Tomis- Lietuvoje bus įvosta
tos siitntinytąjų muldų. turėtų maldo uj Lietuvą į Suplikaci- 
dar žiūrėti, ką sakys Amerikos jr Asnerikojo veikiau 
valdžia. Kątalikų priešai, be- įrigyvę« Hnirnsi? 
abejonė**, praneštų detekty
vams, kad katalikiškose lietu
vių bažnyčiota yra giedama 
malda už Lietuvą, o nėra mai
lius už Suvienytas Valstija*. 
Tada Suvienytų Valstijų vy
riausi In' turėtų įtriekaln* sakv-

nyčios yra neištikimos šiai ša-

M. Juzėnas.

Atsakymas. Tamisto^ suma- 
nyiiuia vra gražus ir naudin
gus. Jis iki šiol neįvyko vien 
dėlto, kml iki 1918 metų Lie
tuva buvo svetimų spaudžia
ma. Maldų už tėvynę nevalia 
buvo viniai giedoti Didžioje 
Lietuvoje jier rusų žandarus ir 
šnipus, o Mažoje Lietuvoje per 
vokiečių policijų. Dabar jnu 
gni ir yra taip kaip Tanūs t u

budru; pari-----
melsti už tėvynę.

US Amerikų meldžiamės 30 
gegužio, už nabašninkus, t. y. 
vainikų diena, arba decoration 
day, ir jiaskntinis lapkričio 
ketverges, nrlia Padėkos diena, 

būva pamaldų 4 kovo. JLtaiK 
...... , -. tik prilaikyti 1 n-* gražius pa-
hm Ji t- iiejii* Amerika-tun. - « —ai u. ^.x=+ i-nr—- .i Kun. P. Bučys.
pilna* tentas ant šios žemes.;___________ » . -fia?
Suvit-nvtos Valstijos nedraus
melstis ux tėvynę, kurioje gi- ... > ”
mėme, bot jos teisingai bus no- Dai« žmonių kreipta i “Drwn- 
pusitenkinusios, kad užmiršta- 8°”.

aiškinu* sakant knygų, kaip ga 
minti valgiu* Taigi pranešame.

liw.j*lj, kurios piliečiai? esam.. •■Omp.diaiM.CTrtjų - ,rt>.
ir nž.larbiu naudojam™. I"““1“ ,“k“‘ -

_ Ą J minti vaiptre. Taigi pranešame.
Tai gi Amerikoje reikėtų } ud jftU tokil} toyw (urimc j; 

Suplikacija# įdėti dvi maldi: 
pirmo už Ameriką, nes Ameri
koje dabar gyvename, ir iD 
Lietuvą, nes lietuviai esame. t kajna be apdarą

Kaikurie sako, kad tokiu bu- *u apdarais ..

vadinasi:

įukIuimIi KMmąnyinn, tik n.> [du Suplikacijos pasularytu- 
geliu trirtinti. nes neteko j perdaug politiškos. Dėlto dau- 
skaityti laikraščiuose, ateinan- £‘ liu kolonijų lietuviai šitaip 
čiuoM? iš Lietuvos.

Ubai gulimas daigias, kml I draugijos sutaria drauge ūž
tas gražus ir geras sumanymas ,• prašyti savo kolonijos baŽny- 
liko nebeįvylrintas. Priežastis-Ičioj,. Mišias už Lietuvų ir vi- 
gi yra tokia. Katalikų Dažny- įsus draugijos in corpųre sueinu

pridaro. I’ašdpinės tr idėjinės

“VALGIŲ GAMINIMAS” 
...JLUT

...........

Taippat turime aiū) minu gra 
žiu didžiai naudingų knygą: 

“MEILĖS GALYBĖ“ 
Kaina «u apdatain 7St.
Kaina be apdarų  ............... 45c.

l.įsakynius niurkite šiuo adresu 

“Draugas ’ PubL Co.
čia yra visatinė, dėlto viešo-Į į luižnyrią tų Mišių išklausyti. 1600 W. 46 Str., Chicago, III. 

joje turi Imti; Ta pačia proga buvn ir jiamok- limiHHllHintHlimiilimmiumimiHUH 
’ ’sliįj apie tėvynės muity. Kar- ~

“jos pamaldos
Visur \ieuudus *U Uedidviėmia 
atmainomits pritaikintomis, prie 
vietinių reikalų. Katalikų^Jcle- 
Iionai neturi teisės mninyti 
riešas pamaldas bažnyčiose, 
jei tos imnnninos nėra vysku
po užtvirtintos.

Nepritinka, kml vienas vys
kupas darytų pamaldose per
mainas, paliečiančias visa tau
tą. Lietuva yra padalinta į 
tris vj'skupijas, dėlto darant

I Į . ___
tais pasidaro dar ir šventė č»vv- PIRKITE LLkTŲ VOS VAL- 
tainčje su i>rakal1»omis ar kott- STYBĖS BONŲ. r
ceriui r. Didelėse kolonijose. Draugo Ofise, 1800 W. 46 St

menei pasvarstyti, mes kartu permainas viešose pamaldose
reikia susitarti trims vysku- 
I uitos.

Nuo 11 lapkričio 1918 m. 
Lietuva išsiliuoeavo. Tada bu
vo daug svarbių reikalų ne- 
aprupinta. Pirmiausiai reikė
jo lietuvio vyskujaj Vilniuje.

prusome ir kitų musų veikėjų 
ir rašytojų prisidėti savo min
timis, kad pririnkus reikalin
gos medžiagos naujai, patobu
lintai Federacijos- konstituci
jai. Manome, kad pirmumu A. 
L. R. K. F<*tl. Tarybos siivažia- 
liuma išrinks kelių žmonių ko-gruodžio 1918 m. jis tap.1 
misijų naujai konstitucijai su- konsekruotas Kauue, o 15 
redaguoti.

♦ F. K.

AUKOS ŠVENTO KAZĮ- 
MIERO SESERŲ VIE

NUOLYNUI.
----------

Iš Chicagos.
Pius ir Ona Ptiznfl£d $100.00
M. PupėiuUs (j> >■inertine)
..,. *.•, .»-•«*,, 100,00
Jod\-ygn Stepon kaitė .. 100.00 
Elena Trakėnaitė . . - u- • *rX).00 
Liudvitui Malašanskiulė 10.00

Iš Baltimorės.
J. Sakuvičius --. 100.00
Kun. J. Lietuvninkai ... 25.U0

—
Viso $4«5.UO

tingas ir ne vietoji*. H lo tik 
gali išrūdyti, kml Federacija 
nu >i.i gyvenimu, l»vt .<j>cku- 
liūly vė draugija, kuri uuu

PRANEŠIMAS.

konsekruotas Kauue, o 15 
gruodžio jis apėmė valdyti 
V i laurus vyskupiją. i

Per Tris Karalius, t. y. 6 
sausio 1919 m. Isilševikui, pas
kui lenkai užėmė Vilnių. Nuo 
to Įniko trys Liet n vr>s vvsku- 
jmi negali padaryti 1»endro nu
tarimo. Jei jie nenaskubo ives-
ti gražiųjų pvrinntiin. sulig 
'lanikMos patarimo, j suplikti- 
ctjiūr prieš Tris Karalius 1919 
m., tai tos ]M>ruiaino9 nėra iki 
šiol; jei suskubo, tai yru.

Amerikos lietuviškų parapn- 
jų kk-lMinai turi klausyti Ame
rikos vyeku|>ų. Bet Ameriko* 
katalikiškieji vyeku|>m nedrau
džia Lietuviams klobouaum j ve- 
-*ti į pamaldai’ daigtų, įsigyve
nusių Lietuvoje. Bet Amerikos 
lietuvių klelnmai turi pri»ta|y- 
ii kovo vyfku] Mirus prirodymų, 
knd įprotis jau yra įsigyvenęs 
Lietuvoje. Kd kn< tų prirody/ 
Mų dar neturime. r

Kada dalykas yru laimi uis 
kini «nra< •riandinms ir iredaro

r

P-1

rf

Vienatinis Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos laikraštis

‘“PERKŪNAS"
Išeina kiekvienų mėneaj. t/eidzu garai 'Perkūno* Bendrovė. 

’Utasakyk ’Pęricuną’ tuojau. Perkūnui dievaičiui nenuaidėk.
Prenumeratos kaina

Hetams; S 1.50,- pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų ‘Perkūno’ Bendrovės šėraa $10.00,

‘PERKŪNAS’ 206 Cardoni Avė. Detroit, Mich.
4‘lraiua ‘Perkūną* numeri* Jau 1MJ0 t* *n*urto».

■I'ertrontti’ »an<larhinlnk*aja ceHanm Ameriko* lietuviu ra»rloj»t. 
tMMSui. dalininkai. Jvnire«nU> Ir aereanlo laikraSto nerasi naamo 
pasaulyj. 7 . K

*’ LIETUVIŠKOS GAIDOS.
1. »uki<l Blnkmrt tt»«H vtkMtin. ii

Uinka,, Nk ; ..kiurti
- l.« ka rat«č*>
; 1 Trmiea*. Aaluu raktamM ar.

tvirtu. t» kanrara
... ,x. u

O* yra tvainsa*)? r.ijtucHM Mitu, nariu, tiitunv. auktfim. rrartara Ir t-l. pi*, 
r.« knyral+a tl M. Kuu laamtaMKUs jh> IK Vlnal trtaatu tru**l >1 M.
t nutikta*. unatnrt aMa. ui tMtartM. Mm .............a................. .
*. 4ataa* prUaikyta* tnaioaiii cbaraata ........k,•*<•■•■••*•■••••
T. Mi* *Mrm* tounn kalktu tuKiunaan i-birai . ................  U*.

ParttaatNMt *»■**»< riaoa*. *vj« , taunfto.l .
ta» vuM w ,-'t ytmrVfj.

v. hiūauš
1030E Michigca, Avė,

t

•t

Chicago

| PINIGUS LIETUVON |

Iš p. Kasimivru Bylos 225 N. 
Chcstnut str. Sl.chnndbuh, Pa , 
per Gerbiamą kun. S. Ihiutir- 
nių gavuntę dešimtie* dolierių 
čėlrf. Išrašymą Kun. J. Laukai
čio vardu. Kadangi tai yru nu- žymios |amnamw, tada kirbu ■j . —- — ... . ■ - X-, ■ t*.. «. m —» i ųį»T.M

savo njirių reikalauja uibju tfo.Ikovldyn

ka ųrm> 11 k.-lrtlpv kuriems 
knn. I^auknitis renka, tni mes. 
jo adreso n' žinodati&'jiariuih 
tėme čekį j TuutiM Fondo, raš

na, gali pasidrąsinu tų mažy
tę pTinaliuj įvesti ir neteiktai. 
ip vyskupe- už aiškiai gerutį 
ir gandingus HoigUu, nuardaji 
K&- jviųūr)ę

' C* ■

Stoafa

JAU VĖL SIUNČIAM
Dabai Siunčiau. Tiktai Vienu Markes.

Pirm nogu siųsite savo gentims i Lietuvų pinigų — 

pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi- 

giuus negu viri kiti ir ui pinigus pilnai atsakome.
W ■ o I ♦ 1

Kurtas inrtinos kasdien. Rašykite šiandien:
-*** *■.■. 1'

f
=
=
s

čadras Lietuvių Bmikas
Centrus; 32-34 CroiB Str., Bostou, Mass. v* 

SkyniM*. 366 W. Broadway, S. Boston Mass.
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a&lri nK-taf kc!p lfcttrtlnėjt yra tani kibirkštėlė’
i-'j N:; ti' rn kilk’? ir. Įtrynės toMU?. N■ huHrtų kit?. - - - ------ .

kaip matosi, trumpu įnik n taip kas mus ragintų nrbn už mua Į MHKALnĮGI LEIBERIAI. 
ikrilavino, Pirmoje žaismėje dirbtų. Ne! Slt>kim patys <lar- 
lietuvių mokinių nebuvo maty- tom. u turėsim pasekmes ir Lie- 

t _ ti. Bet pantaruje teko matyli (tuvai bu* nauda.
i kaitaju4įurlk kumJF. KutaAhk i ūkum u.Luiuyįų^Juk jr met mu- ' '
Jis piruiiausin prieš mų» akis tam už atletikų, tai turime jųjn 
pastatė tėvynės reikalus. Btf- , 
imu t ant slengščio Naujų Metų, t

I praši- visų sudainuoti tautos 
himnų ir... suužė svetainė nuo 
galingų talsų. Po to kun. F.

1
 Kemėšis kalbėjo, ragindamas
visus uoliau dirbti ir remti vi-

sft> organizacijas ir tandrove?. ,
Knlbėjo A. J. Alėtais apie

jaunimų ir jo idėjas, gražiai 
nupiešdninas užduoti*. Ragino i 

i nenuilsti ir naujuose metuose 
daug gražių darbų nuveikti 

i kaip tėvynės, taip ir Bažnyčios 
Įnirai. Po kolbai gražiai pa- 

skambino ant pijano E. Jan- 
cnilė. Po jai mkfi kalba F.

ii . ' .j '.J.;. ,
skambino gabi L .įaugate. Dar
kalbėjo «pin jftiininin .1 Grum
tas. Po jam gražiai eiles padek-

LIETUVIAI AMERIKOJE.
A.--------------------------------------

PHILADELPHIA, PA. Vakarienės laike pirmiausia

REIKALAUJA.

Yardų Boilicrioi 
Boilierių Plovtjmi 
Anglių Nešejiai

—-------------------------- -
Dr. L L MAKARAS

IJetorta Gyibtujoa tr ChirOnr*-
R~te*d«> t«*M O*. Mteblna O,*. 

.'rtrtMMM rallMM M( Ir raitau* HM 
caiemeoji 4*IS Hc W<>od Htr

TUt Krt.mo •Mtnke uw Si** UI ti«
T*.r,— Varta HO-

th Neteisingas užmetimas.
—

' Gaila laikraštyje vietos. Ne- 
Įužsimokėtų nė atsakinėti į tu
kins užmetimus ant Pliiladel- 
pliijos lietuvių, bet. vardan tei- 
Avbrs, jau negaliu nutylėti. 
Kai-koks rašytoja* “Saulės” 
756 num. Intai įžeidė Philadel- 
ipbijo? lietuvius. Jis rašo: 
“Philadalpliijoj yra dvi pnra- 
piji, o nieko neveikia ir kns jus 
ten apžabojęs snaudulio nisvj 
laiko. Išskiriant North pus\*, 
South pusė tai nuo senai jau 
miega Philndelphijos padan
goj* h ė juodas varnas lėkda- 

.«mas nekranktelėja. kad kelki- 
ta-Įi -.^djįifrekljv 

Philadelphicčini, o darbą ap- 
_ dirh“ kilk”

litiosų tas. kuris taip ražo, 
pats, turbnt. kur kanųie miega, 
kad nemato Philadelphijos 
dtfrMj. Tokiems pstnriu, jej ne
gali teisybės rašyti, tni nė 
šmeižtų nerašyti ir savęs ant 
juoko neišsistatyti.

Philaddphijoj, tiesa, yra dvi 
parnpiji: šv. Kazimieru ir šv. 
Jurgio. Jos gana darbuojas, tik 
mažai giriasi. Paprastai taip 
ir yra: kns dsug giriasi, tas vi
sados mažai darbuojasi. Iš vi- 

2 no giriinosi iianintysL kad ten 
nė pusės nėra tiek nuveikta, 
kiok pasigirta. Antra vertus, 
tegul sau giriasi, jeigu nori. 
Kų nuveikia, tame uėrn nieko 
priešinga, liet nereikia kitų ne- į 
teisingai užgaulioti.

Philadriulua nebuvo ir nėra 
prakilniuose darbuose atsiliku
si nuo kitų kolonijų. Jeigu pa- 
ziurėlunieHi | rekordas, j»uiuu- 
tytnmėin. ar Philadelphijos ko
lonija i etas tik dauginusia au
kų sudėjusi aut tėvynės auku- 
*o, ; - ■ —i--- ---------------

naudotiem. Tai gera proga su
sipažinti su žaismėmis.

Augžtolėlis.

a
KEWANEE, ILI

Po ilgų atostogų ir mus vy- 
čiai pradėjo krutėti.

Šaurio 1 d„ 1920 uv, tažny- 
linėj svetainėj įvyko vakarėlis

Kas daugiausia supažindino 
svetimtaučius su lietuvių tau
ta, jei ne Philadclpbijos šv. 
Kazimiero klebonas, gerb. kun. 
J. J. Kaulakir, kuris išleidžia 
angių kalboje laikraštį “Lith- 
uanian Revieu.”

Philadvl phijus kolonija labai 
daug veikia, o ypač šv. Kasi
miem parapija. Kiek ji yra 
nuveikusi prakilnių darbų Baž- 
nyvitm ir tautos labui, galėčia 
prirašyti pilnų lnikraštį, ir tai 
dnr netilptų. Bet užteks t ų porų 
žodžių, nes Visuomenė ganu ge- 
raitinr. Philadrlphij.-.r. veik: 
mų ir j Lokius “Saulės” raštus, 
manau, niekas nė domės neat
kreips. Jeigu “Saulėje” nie
kad nebūva parašyti apie Phi- 
ladtdphijos lietuvių kolonijų 
velkinu;, tai nereiškia, kad 
nieko neveikia.

Vaplan teisybės, tas užmeti- 
jnl Ph<ladr.1phijm

vių būtinai turi būti atšauk
iu.

Kvtuuuecmi, ineekil neran
gumu į šalį, o praeikit dirbti 
tėvynei, Lietuvai, nes ji tn i.t 
uiuit lankia. Tat darban!

Starkus.

Geros pastovios vietas
9 vai. j diena

Atūžaukite Roscoe Str. 
California Avė.

ir

GARY, IND. 22ra jr Pisk Gatvių

Gruodžiu ųl d., 1919 m., L. 
Vyčių 82 kp. buv" surengus va- 
karien? paminėti .m>huh ir sn-

25th ir Quarry Gatvių 
Commonwealth Edison

unt'j svetainėj |yyic<i vaKareus (Naajus Metus. Vcdėjum 
tu pamarghiinmi.< Visųpinnn ' |,uv<) vietinis vargonininkas.
suvaidinta komedija ‘ ‘ Daina ta 
Galą” Jų vaidino sekantieji: 
Garliausko rolę—P. Zujus, 
Grybo—J. Piliixmis, Veroni
kos ir Teresės—p-lė»: M. Kve- 
tinskiutė ir 0. GalcckiutA Vt- 

tudmUuiM savų U&luųUy ii'. 
rai atliko.

Jaunutė:: vy-tfis suvaidino ko- • 
medijėl? “Tylėk, nes tuojaus Į

loinavo D. Gustaitė. Po to gra- suminsin.” Šis veikalukas ir-gi 
žiai duetų atliko A. ir S, Buk- 
Šaitėa. Paskui kalbėjo 8. Fau- 
razas. moksleivis M. Dauman
tas iš Amsterdam, N. Y. Gerb. 
svetys gražia ir jausminga kal
ta sužadinu visų jHUanius, nes 
ragino remti L. R. Kryžių ir 
pirkti L. paskolas tanus.

Ant galo knlbėjo J. Karosas. 
Jis mokėjo visus prajuokinti. 
GaUfttts prašė visų, kad kiek 
kas gnli punukputų L. R. Kry
žiui.

Aukavo:
Kun. F. Kemėšis $3.00. 
Po 2 dol.: P. Ragauskas, J. 

Balčiūnas ir V. Deltuva.
Po 1 dol.: A. J. Aleksis, mok. 

M. Daumantas, J. Karosas, J.
1 Stauk, J. Gabrys, K. Tvorku- 

nas, p. Grudžinskns, R. t’irliir- 
kas. A. Vnronrekas. J. Stašai
tis, P. šarkus, J. šaltys, A. 
Sutkaitis, J: Balčiūnas. J. Ka- 
sevifiua, A. Buknys, K. Kriš- 
tupaitiė, T. kaulys, A. I’etkua, 
A. Abišala, J. Grigas, O. Jan- 
čaitė. O. Bnikauskaitė, K. Ban
kas. S. Paurazns. M. Taukienė, 
P. Bilzienė, F. Stankus, «J. 
Gružtas, P. Karpriys, J. Gri
gas, M. Vaičiūnas, P. Aftdri- 
jau.-kas ir'K. Buzikas. '

Smulkių surinkta $2J<8. Viso
445.89. •

Po to sudainuota vyčių liim- 
mus Lietuva, tėvynė musų ir, 
linkėdami vieni kitiems laimin
gų Naujų Metų, išsiskirstė į 
imiuus.

gražiai iSėjo.
Paskui- rakė pora deklrmari- 

jų ir ant galo, akomponuojnni 
pijanu p-lei M. Kvct i nukaitei, 
vietinis vyčių choras padaina
vo keletu dainelių. Programų 
užbaigė Lietuva, tėvynė musų.

Programui paritai gus prasi
dėjo linkėjimai.

Beje', pasidarbavus p-lėins 
M. Kvctinskiutci ir O. Galec- 
kiutoi. hi. *o Įtaisyta žvejonės 
kūdrelė. Daiktus tam reikalin
gus beveik dykai gavo minėtos 
mergaitės iš Szold’o krautuvės, 
nes toje krautuvėj, jus t..... ..

Bepig butų,kad mes turėtum 
daugiaus 'tokių darbščių mer
gaičių. kaip viršuiinėliou liuva 
ir Rūkomasis ratas, kuris kick- 
vionnhi bandė giliukį. Prie ratu 
duugiau&iu triūso padėjo B. 
Maršalkn.

Vėtrų Sesutė.

VALFARAISO, Hu>

SauriA 2 5 vai. vakare
laivo šsukiHnu susirinkimai 
Uuirerritcto mokinių. Šnsirin- 
kiinai buvo padalinti į skyrius: 
Augštoa Mokyklos ir Kolegi
jos.

Kitokių priažaiuMų delei ne
teko imui buii susirinkime. Bei
vėliaus sužinojau, kad Imvo
šaukiami dol vienų atletų.

Vv-itiiul: Š ikti-

DETROIT. MICH.

L. Vyčių 79 kp. vakaras.L. Vyčių 79 kp. vakaras.

šuhatojo, saurio 3 d., vaka
re, prasidėjo “Basket Bali’’
iaiHmc.Pr.blikot atsilankė daug 
Buvo ir lietuvių, nes apsidai
rius snridunlavai su pažįstamu

«----------------- ----- ------------------------------y

; Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Streel 

chicago. ii.ijooih 
Tvlrfonak Vardą MII

VaiRorio*: — t Iki II i* ryto;
4 po pieta Iki • vok Kartėlio- | i 

| mla nuo t Iki B vai. rokam I
U 1 

-sK

Co,
K 3

taip-gi ir kuopos pirmininkas, 
p. A. šlapelis. Atsilankė gru
žus svečių būrelis. Stalai buvo 
gražiai papuošti mergaičių, ku
rias verta pabirti.

daug kalbelių, linkėjimų .Gra
žini kalbėjo gerb. tabūnas, 
kun. 1< Dailiuos.-, linkėdamas • S 4 • -A • * * •i išimus mintingu metų ir ragin
damas darbuoti vs.

Gražių prakalbti? pasakė 
| svočiai net iš Rochesterio, N. 
Y. p. A. širvinskns ir iš Chi
cagos p. K. Gntibis, raginda
mi jaunimų ‘ labinu pamylėti 
dailę ir muzikų, taip-gi nenuil
stamai darhuoties tėvynės ge
rovei. Kalbėjo ir vietiniai. Vi
sų kaliais buvo gražios, įspū
dingos.

P-lė Cetkšniutė gražiai )»-

REIKALINGI

Mekanikai prie Viso darbo 
turi būti geri fillerisi, darbas 
viduj.

Atsišaukite

Union Special Maciūne

x

Co.
311 W. Austin Avė.

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETI VIS ADVOKATAS 
4513 S. WOOT> STREET 

CIUCAGO.

K------------------------------------------
■pT AniSTOAŠ. * 

j Dr. M. T. STRIKOL’IS

Rolkalinou mantini* ar motaria. Ra
li turvt Ir viena kūdiki prioibelno 
namu darbo gera mokeMla. mažoj , *■ 
BeitnjyioJ plaut drabuBij 
Krclnkitea 
3*4« K. HalM<xl Str.

Vkmali lAlptal*

nirclkia

ehimp).

rirkicmnvo orios: Vyčių choras i 
šauniai |uuiainiivo keletu, lietu
viukų dainelių. Svečiai buvo už-

Rcikaliugm moterys suvirti 16 
metų amžiumi drl lrmgvan» fabri
ko darbo. Prityrijnna šiame darbe 
****rtM**ž»**l■**«**»^ I »«!•***> *%***IU

III U. C«, I -1- .*.. . jgancdiuU.
I’u vakarienių, pasiklausę 

(gražių, daimdių. žaidi- iki vė
lumai. Gi .Milauki; Naujų Metų, 
linkėdami rien: bitam, kmi ši
tie metai butų dm./ laiminges
ni už ĮUHe»tii<»riu>*. išsiskirstė.

dilenėlis.
įgaliai dėkingi vyčiai yra 

toms moterėlėms, kurios šį liei 
tų paaukavo, 
liks, nes publikos buvo daug.

Girdėjau, tad mųa vyčiai ir 
toliau taip darbuosis. Taip ir 
reiktų, nes gana jau apsnūdu
siais būti

Šiaip Kcvvanėj jokio veiki- 
,mo nesigirdi. O juk tiek ir tiek 
darbo yra.

Laikas pradėti rongties prie 
"Laisvės Savaitės.” Kol kas 
dar vis taip sau slenka diena 
paskui dienų, savaitė paskui 
savaitę, o nė žingsnio nesimato 
prie durta.

Antras, dar svarbesnis, dar
iu. S kou Miii<«*ins laukia—tai irę- -t©** *Y
rai prisirengti prie Lietuvos 
paskolos. Čia jau ne vieno ir ne 
dviejų asmenų darbas. Jei mes 
norim turėti pasekmes ir su
teikti Lietuvai paramų, turimo 
stoti visi darban, kone tik dar

REIKALINGI VYRAI!
Pelno, turimi, Ar esi užsiganėdinęs su

darbų?

ne tai sunaudok 
laika dirbdama."

o uždirluH didesne alga

savo

.MIVO 
prie

Jei 
liuosn 
musų, 
negu dirbtuvėj. Mes reikalau
jame gerų intelegentiškų vy
rų dirbto nuolatos arta liuo-« M
šame nuo durta laike. Atsi
šaukite kaMiieiui nuo 10 ryte 
iki 5 vai. po pietų arba Utar- 
ninko Šarados ir Ketvergo va- 
karais, sausio 13. ir 14 ir 15 
diena nuo 6:30 iki 9 vai. va
kare, klaupkite.

J. MOZERIS.

Wm. D. Murdock & Co.
17 N. L& Šalie Str. Chicago.

Room 410

/ - * * ’ •

H.nmlknLiln I laimina DirLdnmi
ril&tnutiRiiG Muturai numanu
SJ

Lietuvos Pašto Ženklus
Grriauaiaa burine pimuntitao phii/ij Lietuvon, tai Lietuve* Failo

Fabrikas Kuivitonim ursidaro ant 
piet.

Continental Can Co.,

54! 1 \V. Slreet

Paimkite šiaurinį ar PioUnį va
žiuojantį knn} iki 63-čiri gatvei 
(63rd fc Austini tarų iki Centrai 
avenue; paeikite du blokus 1 pietus.

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

REIKALINGOS
75 merginos 

dėl fabriku darbo 
nuo štukio 

i iki |2!

Amencan Insulated Wire & 
Oable Co.

954 W. 21>t St.

PAIEŠKO
Kun. Htonlnlo*** liimoa** pr*nn*a 

mvo broliui. Juosui. Amerikoje gyve- 
ninCtam. kad mo* via dar vvilkl lobe- 
umu« ir norim*, kad apl* **ve para- 
lytum*! Bluo adremi.

Jirnnva. Kauno apskričio. 
Klrbonul S. liltna.inl

veidu. A trilaukiame ji buvo pil
ni viiiuzijoaiiio. lurjmu gneta 
beįuu, bet kaonn-t žaidėjai pra
dėjo “gčmę,“ dar didesnis en- 
tuzijazuiMS pakilu publikt>jc.

JSjgĮi aa ynl^-rf irirčtai* 
ei, 191D m., vakare, šv. Jurgio leyki buvo atvažiavę iš Chiea- 
liaknytinėj.- svetainėje. Įgon Armour Institute mokiniai.

GH-srlečifrf uralinmčjo. Tifl. 
puratrioėiai padare 28 
“jiuint,“ o tb'.^igieriai gavo

Kaip praeitais metais, taip 
I Ir 1919 Lietuvos Vytių 79 kp. 

baro surengus šeinūninį vaka
rėlį praleidimni senų ir šutau- 

>iaujų Motų graudžiu 31.
I

ffnnHnlrti? grnSr^h bėralini 
‘jaunimo. pradėtu žaisti viso
kius tautinės žaisle*.

12 vnl. vakaro vedė- tik 20. Tai jau antrų s)kį vai-

|fenkinl (markė*,) kurios yra atvežto* ii Lictuvo*. tad imerikh-ėbi nu- 
upirkę arivtij uiuuųiai MVKauuau» netik tai taiakų. bet jr dnk-anę pu
mą. pinigų vietoje.

Kiekviena* perkautu Lietuvai. Paštu taiklų lu-jnniiau taip už 5 auk- 
■iuu* ($1.25) gatiiii fuliudijinup kurį nmiuutu* Lirtavua tartu *u 
įkastu raikiau, unnuio* VuiiLua patam g?'ui* i nugaip, paaio arta 
Iždinė* ataryM- •

iiiniiiiiiHiiiiiiiiHiimiiniimimmmitiiii

*35 iki *50 
į savaitę

Klrpo/ui Ir krlauCiai yra ralkoloo. 
j»ml Ttauotntl, Jie turi trumpos va
landai Ir leoara darbo.

Muo gailine Jui Iflmokjtl Slo darbo 
| trumpa l-iho dlenomli or vakarai*, 
ui mai* kam* Bpecijello įkyriu* 
mokinimo ant «l u vara u l’o»‘er moM- 
n-».

MASTER SCHOOL,
J. F. Koralck*. I^nh-tlnla

190 N. Statė Str. 
Kamp. lako Git. 4 l»l»* 

miimmniimtnmmmmiinimmmnm

Jt

a«

ITtTVVTK 
OydnAjM tr Qujw|m 

Parkais •'* mvinim# |
Išartu

on><M» tni w. <m> hu <41 Ir W*«d «*!.> Vtludar I* ryto Iki f |m> tortu. «;W IM 
»;»■> VAkarr No44U«mU 1 Iki U rytai*

Tol BoolrrasM 1(0

41

X

K

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Ved* IU1*» Visnooo Tcimnoae 
fintui in«lmw«»ryj:

n* w. ivAuHwavox
Kajiiluni, uu» t |

TH. Centrai M7S
Gjtvtilm**, mt W. llrtl M. |

Tfl. Yard» 46M

:;3

x

1 

-i SI
■K

JOSEPH C. W0L0N 1 

Jetuvis Advokatas 
n KO. IA hAl.LP. •.nilHErj 
Ojrreuino TOL Hutuboidl t? 

Tbkorsto l»ll W 13-nd 8U*M 
Tol. neckvtll •»»» 

cniCAGo. r j.

I

r

Dr. G. M. GLASER
Praktikuojo SI matai

OO.MM 8I4« So. Morkui SL 
Kertė SS ro SL. Cblcago. UL 

SPBCI J Al.IMTAS 
Molcritky. VyrlMtt). talpai chro 

nllky ll(D-
OFISO VALANDOS: Nuo S ryto 
Iki lt. bud 11 Iki S po plot, auo • 

Iki 8 r^lnndal vakaro.
Neriėllomia nuo • tkl 3 po pi«C 

Tololonaa Yarda 417
t------.................... ..

S. D. LACHAWICZ
UetsTT* cm>«nu» -

ko iiw|<Miu *t-
MLokbti «>..,»*-U>kn kam, •AaaMCIiio 

2314 W. 23 PL Chicago, IIL
Trl (Mnal tlM.

i 
Moč
ia tr 
■tai-

Paidkau piMMacrv*. VauIido* 
kaltės; norėčiau auairaėinėU »u 
kltou.ii cluilnėmia Malonėkite 
llepU K-kunCiu adrotu:

Antnnui* Mockaitė, 
3111 Ik*. Uiti. M.. Sprtmrfs ld. III-

______  . _ _ t

PA1HAK.MIMAS M IJETt VOS.
Kun Stonlrtova* litmanu praar-

KmIG.1 luraiui Xm*rikmn

*yv«&*n<iara. kud .114-1 vinį dur rrol- 
kl iebe*«me ir norime Lad apie na
rę panurramei nuo *ntra«ų:

KJctraaul Irtmauul
Jonai* Kamiu Apikr

l.itliuanln

PARSIDUODA
Ant pnrd«vimr. buz'/-~nr liHuvitj ap

gyvento) vietoj. Geru htam* poni* 
duoda i* priLUurtJi* li***. AtalKiuktU;

Hudui,.
1*M W. Aurtli Are.

PARSIDUODA.
bučemc ir groverue liet, ap-

Paiuaūmkbai yra šitokių kainų: po 10. 15, 2u. 30, 40, &0 ir W skali* vietoj. Priebuti pa*
" ’ . ’4a»-*.*t4r* m tat ViitGv.- \ n •

F DR. J. SHINGLMAN
; Gydytojas ir Chirargas- ----------------
«

Ilndd. 033 ho. Axliland Blv. ailca^o. 
TrHoua, llnynsarkci 3M1 

DR. A. A. ROTH, 
Uitu, gydytoja* Ir chlruryi.

Spceijallrtak MotrrUku. VyrtikŲ 
Valku Ir ilMJ dironliky lljrų 

orui*: įsM so. ar. ci>kvun»
Telefoną* Dreve? M93

VALAND.4S: t»—II ryto 3—3 po 
p>e<q 7—S vok. Ncdėliomin 10—12 d.

Ofisas 4930 W. 13 SL
b.an>p. 41 C'jurt 

Rc«. 42Z0 W. 4* Atrau*
TM*ron*a CIC4.1* 3H< 

Ofiso Cicorc 4» 
KALUAMK UETVVUKAJ

$

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

♦ Idos: Ho. Mhhlrnn. Armuo

VAIVADOM » Ud »

■—■■■■■■■■■■m. 
iiimimiiiimiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VYRAI.
Pasisavinkite sau geresni gy

venimą padarydami savo 
liuosa laika brangių!

Mes turime suorganizavę 
lietuvių skyrių ir reikalaujame 
keletu intelegentiškų ištikimų 
vyrų dirbti sn mumis, keletu 
valandų KrJa šutvių
dienų kas savaite per visus me
tus. Jus galite atlikti šį dar
ia laimi lengvai ta atsitrau
kimo nuo dnhartinia jūsų už
siėmimu. Genui pelnu pui
kus pakilimas gyvenime. At-
bišaukiie nuo lu vai. ryte iki
1 pc “iet arba nuo
vai. vakare, klauskite

G Ba 9

ADAM MARKŪNAS

■tirsitp ant vietos. Atsišaukite: 
J. Naudi:ūdas.

4064 S. Artcsian Avė.—

. DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytoju ir 

Chirurgu 
2301 M est £3ad SU 

Kkmpok K Leavltt KI 
TolaloiMA Canal 4333. 
VaUttritM 1—1> ir 7 Iki » vakar*. 
HeMdcnatJa: f

3114 W. 42ud NL 
Tel c tona* M c Kini n 4>1» 

Valandų*; lld it tarytu.

Su

X

X

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

4l» W. lUrkrt Str. 
FotUrUlc. Fmfia.

M*otnl« ll*oralo priima ot>- 
Kao I iki 10 vai. ryto 
Kuo 1 iki 3 *ol. po purttj
Nuo < iki 3 vaL rokam.

------------------------------------------------K

Tat. Drovar IMI

1

Lietuvių Skyriaus Vedėjas.
Room 847 First National 

Bank Bldg.

68 W. Monroe S'.r, 

Chicago, IU.

t
9 v,-.j

Dr. C. Z. Veželis 
LIETUVIS DEKTUTAS 

Vakario*: amo > ryta Iki > rak.
Nidčllomii pači! autoriau 

4313 SO. .ViHI.AXD AVKSCB 
arti 47-to. Gottes

i- . • aukdi.u* ti* u- Mli^ų ad3un> .

Lietuvos Failo taikini |uinuduu» tik iki 31 d Kino, lVJlt ju. Midum S- -<l .

Tat dnhar Valparairas galį jut- 
1‘iiUtnngli gabiais žaidėjais. 
Delio ir univensitetaa, be aliejų, 
pakils-daug augščnjiL nes pir: 

žnuintn neiti-

Parsiduoda po 25 erotus ui autainų

rio> paki ieU“ prie stalo, kuris 
lwo nukranus valgiais ir pa- 

gėlėmis. Stalų taip 
lUtrgailėn-l’)'-

p; u znomma pa w ' takoLųtfi. v,etato.'-- Tani.« Fm-n Po. .unn. mL-•
iv’.urn? ' V ■ t ('

Pn roigiu! uruimirtk. k*4 
Mo* tolina* ura *k0*iul yra 
NIC. Proioiuo vwu*K. J. KRUŠINSKAS,

■156 Gr^fid Str

MK
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DRKUGit

CHICAGOJE
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KATALIKIŠKOS ŠVENTO.

Antradienis, sausis 
šv. Potitas, kank.

Trečiadienis, sausis 
šv. Feliksas Hilaras.

13

14

d..

d.,

“DARBININKAMS“ PAR 
DAVĖ DEGTINĖS.

Bnvusian Sam Nvanlan sa- 
liunan. ’.MMH Mackinau* avo„ 
aną vakarą inėjo du apsisuo- 
dinusiu darbininku su blcši- 
nėm, kokiomis nešamas už
kandis einant darban.

Gražiai prašneko į saliuni- 
ninką, pavadindama jį tinka
muoju vardu. Paprašė “iš-

Saliunininkas davė. Paskui 
vienas iš darbininkų papra
šė, ar nebūtų galima vienos 
kilos “burnelės’’ buteliukyj 
parsinešti numo.

Saliunininkas suliko. Ati
darė jis niekam nežinomas 
duris rusiu. Inėjo. Tue-tįlo
jau* paskui jį inėjo ir abudu 
darbininku.

Tonai viskas juiaiškėjo. 
sirodė. kad darbininku 
detektivu, peraitnisuaiu j 
nūs drabužius.

Atrado jiedu toj paslėptin< j 
£ 10 bačkelių degtinės ir katilą,

kuriam buvo dnronui deirtinė. 
maišant vandenį su alkoholiu.

S-aliunininkas paimtas poli- 
1 nuovadon. gi svaigalai 

konfiskuoti.

Pa
yra
<e-

r
rijai

- .....

r
Gal gatvės naktunis bus tam

sios.I

GAL BUS SUMAŽINTAS 
SKAITLIUS POLICI

JOS.

LUTHARDT PASITRAUKĖ 
IŠ POLICIJOS TARNY

BOS.

Buvo priverstas tą padaryti.

Iš policijos tarnyba# po 25 
metų pagalinu* pasitrankė 
\Villtam II. Lutlmrdt, kituomet 
svarbus asmuo i*>licij<»j?.

Jis 14 metų ištarnavo kai* 
po vyriausias klerką® detvkti- 
vų biure. Paskui buvo milici
jos viršininko llealy sekreto
rius. Kiek paskiau buvo pas
kirtas antruoju viršininko pa- 
drjėju ir pnliaigoje vėl de- 
toktivų biur<» klerku.

Kuomet prieš viršininką 
llimlr Imm rnlifiti'!’hvli • nf 
hnrdt buvo suspenduota^ lašt 
paskui ir vėl pašauktas tar
nybon.

Kuomet dtibartinis policijos 
viršininkas užėmė vietą. Lnt- 
• ardt buvo viršininko ofise 
sekretorių. Kiek palaukus jui- 
kilo nesmagumų. nes policijos 
raštuose neaiškumų apsireiš
kė.

Tame buvo intartns sekre
torius ir jis buvo pasiųstas 
atostogosnn. Sugryžus jis bu
vo priimtas detektivu bitinui.

Iš ten dnhnr rezignavo.
Neturi vargo. Gaus i»cnsiją.

VIETOJE ARGUMENTO 
REVOLVERIS.

_ų^. visi miesto viršininkai, 
katrie tori sąryšį su miesto 
išlaidomis šiems melams. tvir
tina, kad, turbūt, prisieis 
amybos paliuosuoti dalį 

licmonių ir gaisrininkų 
pinigų trukumo.

Pagalimu gnl prisieis nak
timi* palikti tamsias* visas 
ta* gatves, katro* šiandie np- 
šriečiamos guzu ir gazolino.

Automobilių stotyje 
num. 2300 AVrst Divisicn 
nušautas tos stoties savinin
kas Edvard Sonintcrfield.

Jj nušovė Weinberg, kitos 
stotie® savininkas. pakilu* 
ginčams. \Veinterg. neturėda
mas tinkamo argumento, pa
vartojo revolverį,

Weinterg suimtai*.

Po 
gal.

/-

nuo
|M>- 
del

PABRANGO GATVIŲ Iš 
TAISYMAS.

KRIZDAMAS SUSIŽEIDĖ 
IR MIRĖ.

Gatvių grendimo taryba pa 
skelbė, jog namų savininkams 
šįmet brangiu u atsieis mokyti 
už gatvių ištaisymą ligi 3 
nuoš.

Nes ]Mibrimgo medžiaga ir 
darbininkai.

TUŠČIOS PASKALOS APIE 
VOKIETIJĄ.

ir krito

susirgo, 
npie tą

Amsterdam. sausio 12.—Bu
vo pasklydusių žinių, jog Ber
lyne r o vol i uc i jo n i erini sugrio
vę vokiečių vyriausybę.

Dabar iš Berlyno pranešama, 
jog tas yrn netiesa.

Draugo" Bendrovės šėrt- 
ninkų susirinkimas bus utar
ninke, Sausio 20 d., 1920 m. 
Šv. Kryžiaus par. svetainėje. 
W. 46tb ir So. Wood St., 
7:00 vakare. Chicago, III. 

"Draugo" Valdyba.

Iš CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ .

IS BRIDGEPORTO.

Stanley Negoslci, 18 metų, 
845 No. Lincoln gut., per 
Nauju* Metu.* HumboMt jiarke 
čiužinėjo nnt ledo 
augJHcninkn-.
» <Po to jis smarkiai 
Bet tėvams nesakė 
ataitikimą parke.

Buvo nuvežtas fiv. Elzbie
tos ligoninėn. Tenai jis mirė.

Tėvai ir gydytojai nuo mi
rusio draugų patyrė apie jn 

t Kritimą ant iedo.
-------------------------------------------------------------

į DAUG LĖKTUVU PARDUO
DAMA

r e. Chicagoje buvo lėktuvų pa
roda. Parodos metu parduota 
j,700 visokios njšies lėktuvų. 

I* Viena žibalo* koniĮMinijn iš 
Oklnlioma pirko net 447 lėk- 
tuvujų kurie bus vartojami 
žihalo lankuose.

TURAS PASIUNTINYSTĘ 
SUOMIJOJE.

rrvcuuiLU|(wu( Niūriu —nu\. 
Valstijų vyrinustbė* steigia sa
vo pasiuntinystę Suomijoje. 
Valstybės departamentas rei- 
kulnujn kongreso tnm tikslui 
paskirti pinigų. .

PIRMIAU T URA JO NU 
ŠAUTI ŠUNĮ.

PATARIA KUOVEIKIAUS 
RATIFIKUOTI SU 

TARTĮ.

karštai niek irias L Neužilgo pa
sirodo ir tėvas, bet mergaitė 
įniršta. Bumai mergaitės auk
lė prndihln tėvui išmetinėti. PRANEŠIMAS : :

Draugo Kalendorius jau išsibaigė
.Tėvas sUsigriandciiM jr įtiki 
Į Krl«tn tr I Tstn mnk«>-i

Pvrstniytne randasi ir dna- 
giau gražių ir pamokinančių 
iiliotikių, liet ja '^v ei misis ne
gali surašyti. ’

Perstatymo pertraukom? trys 
mergnitės imsakė eilių. Eilėn 
buvo j.»ritnikytos tam laikui ir 
laliai gražiai pasakytos.. Kn«u 
tiumni |M>ratatymni ir gi buvo 
atsakanti; jnu gražesnių nri>a 
•••••* l-n «i ♦ abu»ai»b arttb.Lii lobti)«•*•'••••••••• • — ••• «• 
ii.

l’o |ierstat.vmn hernniėiai iš
pildė ginmnstikos drilių, kuris 
ir-gi gražini išėjo. l’«» ilriliaus 
mažųjų chorus sudainavo Lie
tuva, tėvynė musų'ir tuomi va
karėlis užsibaigė.

gražiai užsilaikė.
Prasčiokėli*.

**" ■* rt——

Tuoįaus darysime antra laidų. Nesitikėjome, kad taip daug išeis.
Prašome ‘Draugo’ prietelių ir rėmėjų turėti kantrybės, o greitu laiku Jus už

sakymus išpildysimc.

SE 3E T £ S

Banko Turtas Virš $1,900.000.00

- - - - - - - - - - - - - - - - -

mokame Nuošimti I.

KTlritrMAJi irt HAvarMAS. Vnlvcraal Mut» Banką* yra tolp Btlpru* ir mukiu kaip ir IdA- 
vtatiua dldttauiita* bankui v^durmlratyj. n«* yru |>o atlrtauau vul»iljlnrt valdlliui uUiura Ir pn 
nuolatine prirtluru Ibuklmg diruktoHŲ Ir paark minei, .|r puiyrurlų banku raktininku. turinčių 
plutų tr llcutalln) patyrimų bunklnuonr rokui wuw. i’niVernui Siute Banke tmonių mideli pini, 
nui »ra i>llnul apakUKoU lt nieku ii necail luti, ne* tuntam turi mų kapitalų, pervirtu Ir n»- 
padahnt* pelnų niekianti daugiau* kaip |SJI,W»6.M. v eu virt <*• •Arininkų rara* turtu duoda 
drpntitorium* dar ill4r«n| ultlkrlnlmų — todklu lakant yra tai Įmonių flnanatnė tvirtovė

KAPITALAS
$200,000

PERVIRŠIS 
$25,000Kad jnu niekas iš nmsų inte

ligentų, (o kai-kurie juos vadi
nu net ir “tcligciitais“), kurių 
čiuimi yra devynios galybės, 
neparašo apie įvykusį mokyk
ite vnikitėiu vnknrėli. rrvnd^in

<1., įieuciiiiviuu vuKure,
po Kalėdų, tni aš. Imdamas 
nors prasčiokėlis, bandau iš
braukti keletą žodžių ir pasi- 
įlaliiiti mintimis to įvykusio 
vakarėlio.

Daug čia įvyksta vakarų ir 
kitokių iškilmingų ir triukšmin
gų dalykų, nnt kurių tankiai 
imsitaiko- Imti, liet iš tų visų 
unotikių niekados tiek,džiaug
smo ir prakilnios dvasios žmo
gus neišsineši. knip iš vnikurių 
surengtų vakarėlių. Nežinau 
uelko. I*>t taip yra. Turinu dėl
to, knd jų nekultos sielos daug 
jautriau ir daug gyvinu išlieja 
ir ntiduodn tą, ką jie daro ir 
sako ir. turbut. dėlto, kad tie 
žodžiai ir darbai paeina iš ne
suteptų širdžių, ir, turbut, dėl
to, knd jio mums suteikia vil
ties kaip tautos, taip tikėjimo 
žvilgsniais: ir. turbut, dėlto, 
knd jie yra musų.

Viso programų to vakarėlio^ 
negaliu atiiiinti, uo jv |mj iuu- 
kn neturiu, todėl perbėgsiu jį 
spa rč i a i s ž i 11 gs n i n i s.

Visų pirmiausia, rodosi, vai
kučių ir mergaičių rlmraa mu 
dainavo dvi ilniueli. l’o to ma
žų mergaičių būrelis išpildė la- 
Ini, labai gražų drilių: po tiri- 
liaus prasidėjo ]H>rstatymn.-.

Perstatymas pats savyje ne
ilgai truko, bet buvo toks jaus- 
ftimgas, kml dauguma žmonių 
verkė la^žiurėdaiiu į t ims ma
us aktorius.
Aktoriai savo roles atliko 

gerai, o kai-kuriv net ir per
daug gerai pagal savo amžiaus. 
I ž tą vnikurių išlavinimą di
džiausiu padėka ir garte pri
klauso seserinis mokytojoms. 
Seserys mokytojus yra Nazn- 
rietės.
• Perstatymas “Penkių metų 
kankinė,” paimtas iš pirmųjų 
amžių krikščioni jos. Jisai per
statų kiek pirmieji krikščirmys 
turėjo nukentėti už išpažinimą 
Kristaus, ir kirk jie tu rijo 
ilrąsus ’:«• tvirtybėa.

Ctia nAratntvnra* na rodo vin- a • •
im Rymiečio jiasirlgimą su sa
vo moterim ir mažąja jojo duk
rele. Kada jisai sužinojo, knd 
juody! yra krikščionės, tai tuo
jau* iš piktumo jiaveda jas 
Caesero teismui, kuria juodvi 
pasmerkia miriop. Nors ir nu
teistos mirt i n. jiedvi neišsiža
da Kristaus it Jojo mokslo.

Teismo vietoje, po ištannėa. 
taria viena savo vyrui, o kita 
savo tiarai “rodiev“ ir pasako 
jam. kad melsis už jį, nors ji
sai jas išdavė.

Kūdikio žodžiai matyti su
griaudino siek tiek tėvo širdį, 
nes paskui jisai jmts prašo, 
kad teisdavys pakeistų mirties 
iilsrtnę ištrėmimu.

Teisėjas išpildo jo prašymą 
ir juodvi tnni]>a išvežtos ant

S Už Pinigus Padėtus iki 15d. Sausio

Lincoln, Neb., sausio 13. — 
tVilIiam J. Bryan. kuris *n«- 
kaldė demokratų partiją tai
ko* sutarties klausime, pasi- 
priešimlmnns prezidento Wil- 
suno nuomonei, muša telegra
ma* savo šalininkam.^ senato
riams patardamas kuoveikiaus 
-------------- -------- fįtf

Tft TOWN OF I.AKF.

Alutnnai darbuojasi

SU- 
ttž-

Alinimų 1 kp. laikė susirinki
mą Davis Sųuare Parko ovet. 
Nariu susirinko daug, ftin 
sirinkiinan pa žaisti buvo 
kviesta ir aštunta kuopa.

Pirmiausia svarstyta ren
giamojo vakarp reikalai. Ko
misija pranešė, knd svetainė 
jau paimta. Kokį* veikalą 
yh«nn»p» *tnty* ■eoitnje. llll* vė. 

linu pranešta.
AluiiiiiAi iširi* taip-gi nuosa

vą laikraštį, laikraščio vardas 
ini<: **■ 
zimos. 
nai nesnaudžia. Vieną gražų 
tinrbą atlikę, imari kito.

Teko girdėti, kad lieveik vi
sose kolonijose yra stiriorgani- 
zavę alinimai, bet jų veikimo 
negirdėti. Avarini«f Jauni 
esate, tat veikitą. Kaip pas Pil
site, tada turesiia laiku ilsėtiee.'

Tat-gi, jaunime, į darbą lt 
linkite jiavyzdį iš ftv. Kryžiaus) 
parap. alinimų. Veikiantį jau-j 
nirną tautai ir Bažnyčiai lau-i 
kia graži ateitis.

Alumnietė.

Av. Kryžiaus mokyklos i
Tas phhmIo. kad alum-1

KAREIVIŲ ATYDAI.

Imviiiimo* formacijos 3-ėios 
kuopos Susivienijimo Ameri
kos Lietuvių Kareivių bu* Av. 
Jurgio parap. *Vet., utarninke, 
sausio 13 d.. 1920 111., 7:30 vnl. 
vakare. Tni|»-gi bu* aptaria 
npie rengiamą Susivienijimo 
balių, kuri* įvyks vasario 14 ti.. 
7th Hcgiment svetainėje. .

. Valdyba.

IS T0WN OF LAKE.

S
Dabar yra laikas perkelti savo pinigus i Parankų Saugų ir Stiprų Lietuvių 

Valstiįinj Bank9

-ATiii ah ė-irtiGv- t'ni,traut Matt* «««>>>>«« m>-«. >Zi~r.6Viį
klwkilet><> nortUuiUvImn. ni-» banko fondai yra skolinami lik anl Irunir-lalklnlų plrruoa klUmoa 
rraranrtjų (arcurlllea). kurta* galima apvrrati | |>lnl*na ktekrlrno) valandoj

NrpMKTIK atMr sni auaBttį hsr; l&eskn
arba IraAu ) kny*ut<> du nyk I malua. Ita uolu Ir IJrpoa mrnraiuoer

PAKANKAMAS VIETOM Vn)v<rra»l Mntn Mankau randasi labai parankioj Ir crRlnamoj 
virio). Prtvailuoli galima |l vl»ų daliu mlarto ) labai trumpa laikų. Halatrd Knlvakarial auatoja 

pne banko durt).
PARAMCTMAA VAUaNT»V Vntrernal Stnt<< Ranko Volandoa rm labai parankine nrtlk 

luuit-rbun b«t Ir darbininkam. įlankai yra atdaras kaadlrn nuo *too vai. rrtr Iki t po plotu, 
o l'taminkaia .ir Pubaioinii |wr via* dinos iki 1.3* vai. Vakaro, doodant proso darbtninkama 
SžttfcU sssitsiitss tsstisiss reikšte be ntrJtrsbMfm* m- <*•»*-. »► »— utau. nu.-u.ju.

KVPIKAl.HtJIMA*. l'nlvrraal Htnto Banke kiekvienas rali aualkalbMI aavo prinlmtoj kalboj 
Ir. atlikti aamvnlkkua bankinius rrlkalas t>« kitq tarpinlnkysita.

UANKINAH riKRlNKlJta. l'nhvnMl Maiv Bankas nad-ruj* kankinu skryneles po JS.fl# 
fliaUma suauUJuuU Ubc.~V Bcad'sv. bukumentlj lt pklėhl **m*£anrtd9 SkrynaMa rra
apauu<otoa nuo urnira tr vokiu mndamlMtįaustais Itaisyniata l'iprakome atsilankyti Ir aptu
rėti. u tikriname Jok busite pilnai uAganCdlntl murmnu ir stiprumu.

in vrurrhtKNTai. J euru -Camma norėtum iadu<xi anw platave aiU 4iuaa&>«, auūkUafla nagu 
luinkoer yra mokama, ta) mes taimstal notiol aulrlktamc patartim, kaip U, padaryti Ir Noktas 
rruLrnncljaa teecuntlea) pirkti MabUIamn alM-lalikyli Ir pakalbėti.

INM/KANCK HKYHIVM. Volveraal Hiate Bankas turi Inauranee skyrių, kurtame apdrnu- 
4U» rw.u.u. U naminius rakandus n&a nunirs pertausmsr ir stlprinenląf* draugijose ikanipanljo. 
art J r Iru Tomistu inaurance ImiKissi. tai atnaujinkite Mator banke, o busite vtantro iilgabMintl 

l’ATA lt IM AM. I'nlvttraal Stale Banko vaidrba vlaodue noriai sutelkta kiekvtrnam se*i 
patanina įVAlrluom finiunelSkuosr rrlkaluoer. uStalsi atsitikus progai ra Ii te draatal kreiptis ; 
Institucija.

Ii

i
----------------------------------------------VALDYBA: -----------------------------------------------

JOS. J. EI JAS, PRESIDENT WM. M. ANTON1SEN. V1CE-PRES.
JONAS I. BAGDŽIUNAS, V1CE-PRES. IR KAS1ER1CS

S UNIVERSAL STATĖ BANK S
JĮ 3252 South Halsted St., Chicago. ■
.SiaM»mmmuniia»HMMiamiaaaia»mS

T

ftv. Kazimiero Akademijos 
Bvmčj(| Draugijos susirinki
mas įvyks sausio 13 <1., 7:30 

•m.Laov. U>«- at auiliMiiu lvn*$. i«l. '•Moaaaev., -
nytinėje svetnipėje. Ant šio 
susirinkimo kviečiamo* visos 
Tuirč* atsibinkyti, taip-gi no-| 
rinčios pirsirašyti prin tos taip 
prakilnioj draugijos.

Valdyba.

;.\w.v.v.v.v.v.w.v.w.w.v.v.v.v.w.w.■■■■■Pinigus Lietuvon
GALIMA SIUSTL

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje
4AA A.iL^ln.i ..4 AA
■ W Vingia ■ ui wa«

. t. y. 20 auksinių už kiekviena dolierj.

4

S
H 
S

ERNEST WEINER
DRY GOOD5

1800 W. 47th kamp. Wood BU. 
Mm duodam. dv*n>**> Mimpu

Kkiw*U tr bulKUMuia-
DUMUim poMrtakun* įkumuatf.

Vtackl* mataruotai. raiką tu Oram- 
•r takMM.

Mes esame po valdžios kontrole h* kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 
Persiuntimą Jus Palis Kontroliuosite.

Mes išduosime Tamstai čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvę. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Sis būdas yra greičiausia ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti. . ,

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo, siųskite čekiu arba Moncy Orderiu pa
duodami aiški ant rasa to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinu.

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

■■ 
S

s 
H ■■ 
S
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t

..jos tari-ių ten atstovu.

lutumuuii lotaun au

Koko. tas turėtu būt atlikta

Pluksnos
Detektivai ieškodami pik- 

a: tadarių mėgino ineiti bilijar- 
a dinėn salėn, 868 Millon ai e.

Bet detektivai buvo užsiun-.
' ūinii šunim, kuria abonioju 
£ tarpdury j ir neleido ineiti vi

dun.
Keturiolika šūvių paleista į 

šunį ip patiesta.
Po to detektivai snarežtavo vai. Keikia, kad ir S. Veisti- serga ir miršta. Mirdama ji 

L- ^-rigta. viduj atraitus.

ligi sausio 16. Ne* tų dienų
Paryžiuje pirmu kartu susi- nežinomo- salos. Ten tegyvo- 
rvnka tauti; sąjungos ntsdo- nant juodviem mergaitė su- . • «. — - --- ---

{trokšta pamatyti <ėv; ūr už jį
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