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METAI-VOL. V. No. 13 

Norėta Pakelti Revo-
hucija Vokietijoje 
Siberijoje nužudyta du 

SUSIRĖMIMAI SU KOLČA-
KINIAIS SIBERIJOJE. 

Latvių laimėjimai Letgalijoje. 

amerikonu 
Latviai progresuoja 

sko fronte 

i 

Londonas, sausio 15.—Daily 
Mail korespondentas iš Įlaipi
no praneša, jogei du ameri
konišku kareiviu nužudytasis Į San Antonio. Tex., sausio 

BAISENYBĖS NUPASAKO 
J A M O S ' A P I E MEK

SIKA. 

AMERIKONAS APIE 
TRANSYLVANIJĄ. 

Stebisi visi, kas po Carranzos 
akių veikiama. 

Siaučia tik badas ir galvažu-
dystės. 

Ukrainos Žmonių Vargai 

Dvin-

REICHSTAGO RADIKALAI KINAI DUODA PAGELBĄ 
KURSTĖ MINIAS. 

40 žmonių nužudyta ir 105 
sužeista. 

BOLŠEVIKAMS SIBE
RIJOJE. 

trvs sužeista įvykusioje kovo-
je amerikonų su gen. Semiono-
vo šarvuotu traukiniu tarpe 
ežero Baikalo ir Verehneudin-
sk<>. 

Pasekmėje amerikonai vis-
r pci apvaldė rusų traukinį. 

Daugiau žinių apie tai trųk-
sta. 
Taippat gauta žinių, jog gen. 

Semionovo kariuomenė susirė
mus su čekais-slovakais. 

Iš Rygos dc|>ešoje sakoma, 
jog latviai Dvinsko fronte 
progresuoja. J ie paėmę Kor-

Berlynas, sausio 15.—Ofiei
jaliai paskelbta, jog čia prie
šais Reichstago rūmus ir kito
se miesto dalyse riaušių metu 
sausio 13 d. 40 žmonių nužu
dyta i r 105 sužeista. 

Taippat ofieijaliai patvirtin
ta. Jog tomis riaušėmis radi
kaliai elementai mėgino su
kelti revoliuciją visoj Vokieti
joj, ir jog riaušininkus kurstė 
patys Reichstago radikalai at
stovai. 

1'temjera.s. .J&juer vakaa-
Reichstage pranešė, jog vy
riausybė turinti liudininkų ir 
aiškiausių prirodymų, kaip ke
li Reichstago radikalai atsto
vai išėję per duris laukan šau
kė įnirtusias minias ineiti i rū
mus. 

Bet policija ir kariuomenė 
neleidusi riaušininkų prieiti 
prie duriu. 

Karės stovis. 

Berlyne ir visoj Brandenbur
go provincijoj paskelbta karės 
stovis. Ir, matyt, sukilimas pat 'ma, jog Odcssą nuo gen. Deni-

Bolševikai vengią, susirėmimo 
su japonais. 

# 

Londonas, sausio 15.— Mas
kvoje gauta žinių iš Č'eliabin-
sko, jog bolševikų kariuome
nei, katra pasiekė Balai stotį 
Siberijoje (apie 400 mylių ry
tuose nuo Taiga), duos pagel-
bą kinai bolševikai. 

I leešoje iš Maskvos pažy-„ 
mima, jog bolševikų kariuo
menė tikisi greitu laiku susi
remti su japonų spėkomis, pa
siustomis rytinėn Siberijon. 
fYcian* lfolševikai stengsis 
vengti, jei bus galima, imties 
priemonių priel ta? japonų 
spėkas. 

Traukiasi nuo latvių ir lenkų. 
Apie latviu ir lenku veikimą 

Dvinsko fronte bolševikai pa
reiškia, jog ten nieko svarbaus 
neįvykę. Sako, tai paprasta lo-
kalė ataka. 

Tečiaus bolševikai pasisako, 
jog jie atsimeta toliaus Dvin
sko fronte. 

IŠ Maskvos, be to, praneša-

10. - - Heriato subkomitetas čia 
veda tardymus Meksikos rei
kale, ^fauji liudininkai vis 
naujų žinių- ir baisenybių pa
duoda senatoriams, Pasakoja
ma vi cnt i k apie baisius toj 
šalyj žiaurumus, žmogžudys
tes, naikinimą nuosavybių. 

Tžvakar prieš subkomitetą 
liudijo trys amerikonai: T. M. 
McBee, galvijų augintojas ša-

Paryžius, sausio 15. — "Ką 
tamsta gera atradai Transvl-
vanijoj, kur šiandie veikia ru
munai?" paklaustas Marcel-
]us Redlicb iš Chicagos, kori 
cia sustojo keliaudamas j 

BAISENYBĖS BUVO CHAR 
KOVE ATEINANT BOL

ŠEVIKAMS. 
B i 

1 S 

Gyventojai galvatrūkčiais bė-
' go iš miesto. 

CHARKOVAS (Ukraina), 
gr. 7 (korespondencija).—Bol-

Ameriką, aplankęs paminėtą Sevįkai kasdien vis eina arčiau 
kraštą, katrą šiandie okupuo
ja rumunai. 

"Atradau nužudytą savo 
pusbrolį", sakė Redlicb. / ' J į 

miesto. Miestas, kurs priskai-
tomas prie didesnių Ukrainos 
miestų, galvatrūkčiais aplei
džiamas gyventojų. Apleidžia 

le Meksikos rubežiaus; James j gojo savo tėvo nuosavybę. 

nužudė rumunų kareivis tuo r i i o s t a ™d tie< katrie prama-
metu, kuomet pusbrolis sau- | i o s a u 1 )ada . a r b a i r »**! už-

J. Britt, advokatas iš Tampi-
co; ir (Jeorge K. Blalock, ki-
tuomet didelės amerikoniškos 
farmerių kolonijos Meksikoje sovka, per kur praeina Dvins-1 . 

• ""11 Vfl. ko-Pskovo geležinkelis. Tokiuo TV .' ..#*.... .Y1 . . Ts jų liudijimų paaiškėjo, jog 

. . Atradau savo tėvą* ir mo
tiną, velkančiu sunkų pragyve
nimą 
noms. 

siaučiant augštoms kai-

gelež 
būdu bolševikų spėkos perkir
stos pusiau. 

Dviejų dienų mūšiuose, anot 
pranešimų, latviai sunaikinę 
1-ąjį Petrogrado komunistų 
batalijoną, paėmę nelaisvėn 
brigados komisarą ir vadą su 
keliais šimtais kareivių. 

. . 

NORIMA PABRANGINTI 
LAIKRAŠČIŲ SIUNTI

NĖJIMĄ PASTA 

Meksikoje amerikonų gyvas
tys ir nuosavybės neapdraus
tos. Su amerikonais meksiko-
nai ten apsieina taip, kaip 
jiems patinkama. 

Britto liudijimas. 

Britt, kuris tarnavo Pran
cūzijoje karės metu prie tankų 
(kubiliniai karės automobi
liai) ir kuris nedirba jokioj ži
balo kompanijoj, sakė, jog 
amerikonų gyvybė buvo dau
giau vertinama Ąrgonne mįš-
kuose* kaip kad šiandie Mek
sikoje. 

Atradau, jog žydai be pasi
galėjimo suimami, plakami ir 
žudomi. 

(jus bolševikams. 
Ketvirta diena kaip dešim

tys tūkstančių žmonių bėga į 
pietus. Jų bėgimas pasiliaus gesnieji žmonės apleido miėj 

anksčiau. Jiems nebuvo t< 
baisaus susikimšimo. Pa-

Traukiniai aplipę .žmonėmis 
kaip bičių spiečiais. Negalima 
suprasti, kaip tokią sunkeny
bę gali atlaikyti vagonu ratai. 

Nešasi kas ką gali. 

Per keturias dienas -žmonės 
iš viso miesto kaip vilnis plau
kė visomis gatvėmis į geležin
kelio stotį. Pėsti, važiuoti tai 
visokios rųšies vežimais, tai 
rogėmis. Ir visi nešini sau 
reikalingiausių daiktų našu-
liais. 

Matėsi kai-kurie vilko su sa
vimi lovų paklodalus, kati net 
lovas. 

Oficierų šeimynos ir turtin-

Viskas brangu. 
t * Atradau duoną parduoda

mą svarui po 10 koronų (nor
maliai $2). Gi anglių niekas 
negali Rauti nei už pinigus. 
Už vaikus, lankančius mokyk-

tik atėjus bolševikams. 
Gyventojų evakuavimui nė

ra užtektinai lokomotivų, nei'ūžtelėjo minios vargdienių, 
vagonų. Tūkstančiai žmonių1 Ir visi ant Rostovo, ant Ku-
gu našuliais traukia sniegu ap-jbaniaus. 
klotais keliais. Eina žmonės 
skaitlingiausiais būriais per 
laukus, kur prasitiesia geležin-

Didžiuma bėdinų žmonių tu
rėjo mačus našulėlius. N& 

kepaliuką juodos viena-kita 
keliai. Kada-nekada pro j uos ! d u o n o f ; a r b a k i e k n o r p d ž i o v i a | 
praūžia traukiniai, kimštini įtl j l l v l l 

i 

; žmonių. 

lų, tėvams prisieina mokėti po 
5(K) koronų. Xes veltui nemo 

onia. 
"Visi traukiniai prikimšti 

kareivių. Civiliai iš trauki
nių tiesiog išmetami" laukan. 

"Visu r žiaurumai ir baisus 
vargas. 

" Je i Transvlvania pasiliks 

Geležinkelio stotyje. 

Humunijos valdžioje, į porą 

pradžioje numalšintas Miesto 
gatvėmis patruliuoja kariuo
menė. 

Vyriausiuoju kariuomenės 
vadu Berlyne ir Brandenburgi-
joj paskirtas apsiginimo mini-
steris Noske. Visur uždrausti 
parodavimai, susirinkimai ar
ba kokios nors demonstracijos. 

Šiandie ypač imtasi priemo
nių prieš galimus radikalų 
naujus sukilimus, nes jie pa
mini savo kelių vadų nužudy
mo metines sukaktuves. 

Vyriausybė paremiama. 

Radikalų sukurstytos 'žmo
nių minios nukentėjo ir visas 
žygis prieš vyriausybę nuėjo 
niekais. Nes komunistai (bol
ševikai) i r ' neprigulmingieji 
soči jai istai (labai giminingi 
bolševikams) neturi šiandie 
tiek daug šalininkų kiek jų 
turėjo seniau. 

Visuomenė paremia vyriau
sybę. Tai daro ne del jos geru
mo, bet del vargo sumažinimo. 
Vokiečiai yra nusprendė, nors 
kartą nusiraminti ir imti nor
maliau gyventi. Sako, gana tų 
visų per ilgus metus vargų. 

kine atėmę ukrainai. Tai nėra 
jokic bolševikai, bet tik ben
drai su bolševikais veikiantieji 
prieš gen. Deni kiną. 

Permainos Denikino armijose. 
Gauta žinių, jog gen. Deniki-

nas prašalinęs gen. Schilingą 
iš vado vietos Odessoje. Jo vie
ton paskyręs gen. Ignatjevą. 
Šitam buvo įsakyta organizuo-
ties ginti miestą. 

Bolševikai ofieijaliai prane
ša, jog Orenburgo ir Uralo ap-
skricinose nebelikę priešininko 
spėkų. Turkestano fronte bol
ševikams nebelikę jokio pasi
priešinimo. 

Busią apsunkinti svetimų kal
bų laikraščiai. 

Washington, sausio KJ. — Britt į Snv. Valstijas sugry 
Senatorius King, demokratas, jžo vos pirm poro s dienų. J i s ; 
iš Utalt valstijos indavė bi- padėjo globoti, lavonus ameri-

. -, v*. . . . . . . h T> , ;„ T^i... u - i n A . i »en i pramatau ten nauja ka
lių laikraščių siuntinėjimo konų Roney ir Boles, kuriuos, ^ J , K 

klausime. Bilius pavestas se- nužudė meksikonai žibalo lau- j r c -
nato paštiniam komitetui. kuose, netoli Tampico, gruo- j Turėtų interęsuoties Amerika. 

Sulig biliaus, angliški Uii-Klžip 30. 
kraščiai posenovei turėtų pasi- Britt tvirtina, jog abudu 
likti antroje pašto s klesėje, gi turėjo imžudyti Carranzos ka-
visi svetimų kalbų laikraščiai reiviai. Nes išimtos iš lavonų j r " į "yaiza0Yi" amerikonas 
turėtų g r e i t i trečiojon klesėn. kulipkos yra tokios pat, fco-Lj^J. g ^ ValsViias 

Bet trečiojoj klesėj už siun- kios vartojamos Carranzos ka- „ „." 
t imą laikraščių turėtų but 
mokama 8 centai svarui. 
AR LEIS VOKIEČIAMS PA-

TVARKYTI BOLŠEVI
KUS? 

Su tuo nesutinka vokiečių 
spauda. 

LAKŪNUI LIEPIAMA AP
LEISTI MIESTĄ. 

Washington, sausio 15.—Vo
kietija pradėjo ištraukti savo 
kariuomenę iš Schleswigo. Te
nai bus pravestas plebiscitas, 
ar ta provincija nori prigulėti 
prie Vokietijos, ar Danijos. 

Vienna, sausio 15. — Pa
reina žinių, jog mieste Fiume 
pakilo stipri opozicija prieš 
lakūną d'Annunzio. Lakūnas 
viešai intariamas, kad jo šei
mininkavimas sunaikins mies
tą Fiume. 

Lakūno oponentas Ruggerio 
Gottardi mieste išlipdino pas^ 
kelbimus. Tuose statomi lakū
nui visokie klausimai ir duo
dami publikai atsakymai. 

Tie atsakymai labai kartus. 
Sakoma, jog civiliai žmonės su 
lakūnu neturi nieko bendra. 
Tik vieni militariniai žmonės 
kol-kas su juo sėbrauja. 

Londonas, sausio 16. — Vo
kiečių laikraščiai iš kasžinkur 
gavo žinių, buk talkininkai tu
vį sumanymų pavesti Vokieti
jai pagydyti Rusiją nuo bol-
ševikizmo ir pastatyti tą šalį 
ant kojų. v 

Tokiam sumanymui laikra.š-
eiaį priešinasi. Sako, rasi, Vo
kietija ir apsimtij šį-tą veik
ti. Bet pirmiau turėtų gauti 
gvarantiją nuo talkininkų, i-
oant vokiečių žygiai nebūtų 
atlikti veltui. 

Pe r praėjusius kelerius me-
PRAŠALINA KNYGAS APIE tus Meksikoje nužudyta keli 

BAVARIJA KARĖJ NE
TEKUSI 655,000 ŽMO 

NIŲ. 

Kitų liudijimai. 
Kiti liudininkai liudijo apie Europos likimu 

kitus Meksikoje nužudytus a-
merikonus. Kaikurie, sakė, nu
žudyti tik todėl, kad jie 
amerikonai, kad jie yra S. 
Valstijų piliečiai. 

Kai-kurių išpasalų nužudy
tų amerikonų lavonai atrasti 
labai sumankyti ir subjaurio-
ti. Liudininkai sakė, jog Car
ranzos valdžia už tuos žudy
mus amerikonų visuomet kal
tina revoliucijonierius ir plė
šikus. Bet didžiumoje atsiti
kimų galvažudybėniis užsiint-
dinėja Carranzos šalininkai. 

Vargas su Meksika. 

Visais keliais kaip didžiau-
jsios bangos žmonės traukia ant Pačioje geležinkelio stotyje 
pietų. Nes tuč-tuojaus gali at- darėsi tikros baisenybės. Nie-
užti bolševikai ir juos atkirsti)kur nei pereiti, nei prisiglausti, 
nuo to šono, kur jie tikisi gau- Eilių-eilės žmonių per kelioli-
ti nors nmisto. Nes -hofsevikųį-kij valandų laukė progos priei-
šone laukia juos baisiausias ti prie langelio ir nusipirkti 
vargas. jbiletą. 

Aplipę visi vagonai j B u v o pasklydusių žinių, kad 
Kiekvienam pirmos klesės spekuliatoriai išnaudoja žm©~ 

vagone vra daugiau žmonių,jm ' s ' i™ l a »" didelius pinigus 
kaip vietų. Nelengva ka ikur ] u ž b i l e t l l s - I ^ ^ J 0 generolui 
gauti vietos ir pastovėti. [Majevskii paskelbti perspėji* 

Tai ne viskas. Žmonės p r ik i - ' m a išnaudotojams. Pagrūmota 
Toksai tai vaizdelis iš vie- be prie vagonų sienų, apačioje Mu o s t l l o J a u s b^ i o k i o teismo 

no, mažai kam žinomo, Kuro-j vagonų ir ant stogelių. Kiek-jsu*aU(,>Ttl- . I 
pos kampelio. i viena mažiausia vietelė užimtai Tas gal kiek ir pagelbėjo. 

paf- kaip'viduj, taip iš lauko. Didžiausia iš visų nelaimių 
Pilna žmonių tenderyj (kur(nelaimė žmonėms ta, kad jie >u 

Redlicb sakosi yra Ameri- sukrautos anglys lokomotivai). savimi gabenosi ir visokias 
epidemijas/ 

epidemija smau-
epidemijos 

pradėsiąs gaivinti Ameriką, čiun anglių. Į perus jie išvežė ir toliaus. 
kad šita labjaus interesuotus! 

Šalin, katrie kėsinasi prieš 
Vyriausybę! 

SVAIGALUS. 

Springfield, Mass., sausio 
16. — Iš vietos miesto viešo
jo knygyno prašalinamos vi
sos knygos ir brošiūros, ku
riose vra rašoma kas nors a-
pie svaigalus. 

Zurichas, sausio 16. — Su
lig oficijalės statistikos, Ba
varija karėje praradusi 6o5,-
000 žmonių. 

4,000 SVETIMŠALIŲ JAU 
DEPORTUOTA. 

j mane. Bei kuomet jis mėgina 
|savo pažvalgas ?;u prievarta 
antmesti tau ir pačiai S. Val
stijų vyriausybei, toksai neturi 
teisės net rugoti, jei vyriausy-

Newark, N. J., sausio 15.- jbė j)asiunčia jį atgal ten, iŠ 

Bus deportuota jų daugiau. 

Iš tų 163,000 užmušta, 398,-
000 sužeista ir 94,000 p a i r n t a i V a k * r v a k a r e ^ i a W b ^ M S kur jis yra atėjęs.' 
nelaisvėn. Darbo sekretorius AVilson pas

kelbė perspėjimą visiems sve
timšaliams, katrie kėsinasi su-

Kalbėjo ir senatorius Len-
root iš Wisconsino. Jis sakė, 
jog sutinkąs su Darbo depar-

atkakbai statosi pneš Suv.. K r i a u t i ^ a U e s vyriausybę. Sa-, ramento deportavimo progra 
Valstijas. I r kuo .toliau, tuo w > t o k i e Įg r , i a b e a t odairos bus. n i a , 
aršiau jis-atsinešė į Dėdę S a - j ] ) a s i l l l ^ i a m i ^ % k u r y r a a t 8enatorius apie soc 
m a - įėję, ir taip Veikiai, kaip vei-iBergęrį pareiškė, jog ta 

Bet nereikia pamiršti, jog; kiai bus galima gauti lani). Į kongresai! atstovu neįleid; 

7 ŽMONĖS ŽUVO VĖTROJE. 

Brusselis, sausio 16. — Šio
mis dienomis per Belgiją pra
ūžė baisi vėtra. Kiek patirta, 
žuvo 7 žmonės. 

šimtai amerikonų. Kaiminga 
šalis Meksika. Vis buv0 luke-
ruojama, ar kartais Carranza 
nepasitaisys. Suv. Valstijos 
nelabai nori maišyties į Vidu 
jinius svetimos šalies reika
lus. Visais laikais atsinešė 
draugingai. 

Bet pasekmėje pasirodo, jog 
Carranza yra nepataisytinas 
žmogus. Nes netik kad jis 
leidžia saviesiems šalininkams 
žudyti amerikonus ir kitų vie- PIRKITE KARĖS TAUPY 
špatijų piliečius, bet dar p a t s | l t 6 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

kantriam ir geram Dėdei Ša
mui karfafs'galį išsisemti kan
trybė, kaip jam kantrybė ki-
tuomet buvo išsisėmus matant 
vokiečių militaristų nepasi-
taisymą. 

Ir kuomet tas įvyks, nelai
mė bus CarraUzai. 

Subkomitetas čia surinkęs 
reikaling-ų žinių apie Meksiką, 
tai visa iricluos senatui. 

Sekretorius pažymėjo, jog : m a , s sulig ypatingojo įstai; 
su armisticijos pradžia iš j m 0 . 
Suv. Valstijų jau deportuota; 
4,000 svetimšalių, fiziškai ir 'SUVAŽINĖTAS IR PALIK-
protiškai nesveikų. J jų depor- TAS GATVĖJE. 
tavima visuomenė nei domos! i— 
neatkreipusi. 

Sekretorius par jog 
Nežinomas piktas žmogus ar 

jų keli su automobiliu nužu r 
kiekvienam suareštuotam vi-|dė AVilliam Harry Waters, 
suomet bus leista pasiaiškinti, j metų, 202 East Superio r g« 

Ir pajiko negyvą gatvėje. 
Tas įvyko vakare k e r d H 

Superior ir Rush gatvių. 
Tai kas veikiasi C b i c a g ^ B 

'*Kas tik šioj šalyj gyvena 
sakė sekretorius, " tu r i teisę 
turėti radikales pažvalgas ir 
turi teisę pertikrinti tave ir 
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U E T I V I V &ATALEKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną t&skyrus nedėidieniua. 

rRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IB l 2SIENYJE: 

Metama f 6.00 
Pusei Metų &_...... 3.50 

8UV. VALST. 
Metams . . , $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairasymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar esprese "Money Or
da. ' arba Įdedant pinigus i regis
truota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKlnley 6114 

Netrukdinkime 
Gero Darbo. 

Liberalu Tautininkų Seimus, 
buvęs Chieagoje 8-10 Birželio 
1919 metų pagimdė tos pa
čios partijos organizaciją, ku
ri pasivadino Chicagos Lietu
vių Taryba. Tos pačios par
tijos organas ir tos Tarybos 
organas yra dienraštis "Lie
tuva" . I r p. Butkus, pirmi
ninkas, ir p. Evaldas sekre
torius yra uolus "Lie tuvos" 
šalininkai. Tą dienraštį palai
ko visos draugijos prisidėju
sios prie Tarybos, nes tas 
dienraštis išreiškia jų mintis 
ir pažiūras. J is padeda vy
kinti visą Tarybos ir jos drau
gijų politika. Iš dienraščio tat 
galiine pažinti ir Tarybos dva
sią. Aklas mitų tas, kas nesi
rūpintų jos jąatirti. Kuo slap
tesnį Tarybos tikslai, tuo la
biau ji rupįsis vengti žo
džių, parodančių jos sųryš} >n 
dienraščiu "Lie tuva ." Ju« 

no. Dabar p. Butkaus ir Eval
do "Taryba** aną katalikų 
Vienybės sudarytąjį, komite
tą, matomai, nori panaikinti, 
pati save pasivadindama "p i 
lname savo sanstate eentraliu 
komitetu pardavinėjimui L. L. 
Bonų Chieagoje." 

Katalikai Lietuviai yra 
nuolaidus žmonės, bet muka-
riais jie vis-gi nepanorės bū
ti ir dėlto po p. Butkaus Ta
rybos valdžia neis. Jeigu tat 
toji " T a r y b a " neatsisakys 
lošti centralio komiteto rolę 
ir jeigu tat jai pasiseks, tai 
to vaisius bus apverktinas. 

Tėvvnei Lietuvai reikia, 
kad kuodaugiausiai bonų butij 
parduota. Norint tą įvykinti 
nuo perkančių negalima dau
giau reikalauti nieko, tik pi
nigų. Tečiaus p. Butkus su p. 
Evaldu reikalauja, kad kata
likai ir pinigus duotų ir dar 
prisirašytų prie mukarių. Tai 
yra aiškus kenksmas Lietu
vos reikalams. 

Kol bus žmonių, kurie fi
nansinius Lietuvos veikalus 
išnaudos kaipo priemone savo 
}>artijos tikslams, tol mus tė
vynės finansai stovės silpnai. 

šiandien nei vienam nėra gar
bės su juo susidėti. Bet fak
tai parodo, kad p. Butkaus 
Taryba ir liberalų *kLietuva" 
v ra kuoarčiausiai susitelku-
šios. Tik tie galį kitaip šne
kėti, kurie nori, kad žodžiai 
neatitiktų faktams. 

"L ie tuva" dar prieš libe
ralų semia ėmė leisti šmeižtus 
prieš katalikų dvasiškiją. Li
beralų laikraštis sakosi neuž
kabinąs Bažnyčios, tik kuni
gus. Išeina, kad jis nori baž
nyčios be kunigo. Prūsų Lie
tuvoje tarp lietuvių ir vokie
čių liuteronų yra mukarių, ar-
lui surinkimui akų sekta. Tos 
sektos mokslo žymiausioji da
lis yra, kad krikščionija turi 
buti be bažnyčios, arba baž
nyčia b e kunigo. Tai-gi niuka- Laisvės'*, išeinančios Broo 
rhi mintis išreiškia dienraštis 
"Lie tuva ." Tokios, turbūt, y-
ra ir p. Butkaus Tarybos pa
žiūros. Taip bent turi minty
ti visi protingi žmonės, kurie 
žino, kad organizacijos dva
sią reikia pažinti iš jai pri ta
riančio laikraščio. 

Būdama partijinė organiza
cija ta Taryba 9 sausio Į920 

šė rezoliucija, kad ji 
"pilname savo sanstate yra 
centralis komitetas pardavinė
jimui Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonų Chieagoje ir apie-
linkėje." Po ta rezoliucija pa
sirašė p. John P. Ewald. 

Bet jisai 3 gruodžio 1919 
metų girdėjo iš " D r a u g o " 
redaktoriaus, kati Chieagoje 
yra A. Liet. Rymo Katali
kų Vienybė, kuri pradžioje 
gruodžio mėnvsio sudarė ko
mitetą Lietuvos Laisvės Bo
nams pardavinėti. 17 ir 18 
gruodžio Katalikų Vienybės 

Lietuviai Komunis
tai Amerikoje. 

Jau senai būdavo girdėti, 
kad lietuviai komunistai, at
virai prijaučiantieji Rusijos 
bolševikams buvo labiausiai 
susitelkę Philadelpbijoje. Va-
karykščiui prieš tris karalius 
tenai Apskričio prokuratorius 
(District Attorney) Kane iš
davė ištarmę ant p. Juozapo 
V. Stilson, 4 'Kovos" redakto
riaus, kad ant jo uždedama 
paranka $10.000. Tečiaus 
Ntilsonas nepasirodė. J is nu
teistas kalėjiman trims me-
tante už peržengimą teisės va
rlinamos Espionage A et, iš
duotos kovo mėnesyje 1917 
metų. 

Juozapa s Šukys ir K. Vidi-
kas tapo nuteisti trims mėne
siams. Vidikas buvo ištrukęs 
iš kalėjimo tą pačią dieną, 
kada tapo suimtas. 

PhiladelpHa Press girdėjo 
iš vietinės policijos, kad Stil-
sonas ir Vidikas tapo pasta
ruoju laiku "siiimti Chieagoje. 
Jeigu juodu ištikrųjų suimti, 
tai juodu busią, beabejonės, 
greitai išgabenti iš Amerikos. 

K. B. Karosienė redaktoria-
vo už Stilsoną ir Suki tudvie-
jų nesant. .Ji 5 sausio 1920 m. 
tapo paleista užstačius 1,000 
dolierių parankos. .Ii visai 
neilgai išbuvo areštuota. Sa
koma, kad ja Amerikos vv-
riausybė gabesiant į Lietuvą. 
Amerikai g.il butų ir geriau, 
bet Lietuvai toki paukšteliai 
anaiptol nepageidaujami. 

klyn'e 6 N. yra atspausdintas 
suimtų lietuvių komunistu 
laiškas nuo salos Ellis. Iš to 
laiško gauname patirti, kad į 
bolševikų salą pateko:*J. Bis-
tris, A. Makutėnas, J . K. Plun-
gis iš Elizabeth, Žinevyčia iš 
Eli.nteld X. .)., J. Baniunas iš 
Lincoln N.iJ . , Jukelis, Krau-
cevvčia ir dar vienas. Suim
tieji lietuviai bolševikai ra
šo: ik Elgiasi su mumis ne 
bjauriai ." Iš "La i svės" N. 4 
gauname patirti, kad suimtas 
tapo M. Masys Rochesteryje, 
N. Y. 

Jtarta yra ir pati "La isvė ." 
5 sausio 1920 jos redakcijoje 
ir administracijoje buvo kra
ta. Prieš tą kratą iš tos pa
čios trioboš išsikraustė viena 
šeimyna. " G a r s a s " tą kraus
tymą paminėjo. " L a i s v ė " jį 
išvadino šnipu. Įžanginiai 
"La i svės" straipsniai kas
dien visokiais budais kaltina 

Scimn • tn komiteto parvirti- Amerikos vyriausybę už gy 

Demokratų Partijos Švente. 
Visi skaitytojai senai žino, 

gal jau pradėjo ir užmiršti, 
kad užpereitą savaitę ketverge 

daro didelį įspųdį Tsmrintienis, 
taip ir dvi didėsės partijos 
Amerikoje lošia ginčą, nors 

(8 sausio) "VVashingtone, D. C. I ištikrųjų sutaria kuogeriau-
buvo Amerikos . Demokratų j šiai. 
Partijos šventė. Prezidentas 
neatvyko į ją del ligos, bet 
atsiuntė laišką pilną reikš
mės. Buvęs užrubežinių daly
kų sekretorius William Jen-
nings Bryan pasakė progra
minę kalbą. Abiejų partijų 
laikraščiai neliauja rašę, kad 
Demokratų Partijoje pasida
ręs skilimas, kad jos žymiau
sieji asmenys nesutinką tarp 
savęs. 

Įsižiūrėjus į Wilsono rastą, 
įsiklausius į Bryano kalbą ir 
abudu tuodu dalyku apsvars
tant tarptautinės bei Ameri
kinės politikos šviesoje reikia 
pastebėti, kad Bryan'as su 
YVilsonu sutinka pačiuose 
svarbiausiuose dalykuose, nu
statančiuose partijos ir Ame
rikos politiką. 

Abi partijos delsia. 
. 

Juodu abu pripažįsta, kad 
Taikos Sutarties priėmimą ar
ba atmetimą turi atlikti pati 
Amerikos visuomenė. Ta Wil-
sono ir Bryan'o sutartis paro
do, jog iš demokratų pusės 
nebus daroma pastangų Taikos 
Sutartį ratifikuoti Amerikos 
teisdavybės įstaigose. 

Demokratai rašo ir šneka 
prieš republikonus, republi-
konai rašo ir šneka prieš de
mokratus. Pažiūrėkime, kaip 
abeji apseina su Taikos Su
tartim? — Nuo to 4aiko, kaip 
ta Sutartis t#po paskelbta per 
ištisus penkis mėnesius re-
publikonai ją trukdė senate, 
sustatinėdami savo pataisas 
prie jos. Kiekvienas vidutinio 
gabumo diplomatas, daug 
mažiau gabumų tirrfcbntias' trž 
senatorių Lodge arba Knox, 
butų galėjęs tas pataisas sus
tatyti su viena diena. Tečiau 
pataisų dalykas užėmė 150 
dienų. Iš to demokratų laik
raštininkai teisingai išvedė, 
kad republikonai tik delsia su 
taikos sutartim. 

Bet lapkričio pabaigoje re
publikonai savo delsimą užbai
gė, tardami paskutinį savo 
•žodį. Po to demokratai per 
mėnesį su viršum tylėjo. Tylė
jimui pasibaigus du žymiau
sieji asmenys pasakė, kad Tai
kos Sutarties pripažinimas 
priklausys nuo šalies gyvento
jų, kurie savo nuomonę pasa
kys prezidento rinkimuose. 

Delsimo priežastis. 
Pereitą vasarą republikonas 

senatorius M. McCormick rašė 
" D r a u g u i " laišką ir tame lai
ške aiškiai pasakė savo min
tį, kad Taikos Sutartis, kaip 
ji padaryta Paryžiuje ir įtei
kta Amerikos Senatui yra ne
tikusi. Kas tą sutartį skaitė, 
tas turi pripažinti, jog sena
torius tiesą pasakė. 

Sutartis įveda. Viešpatijų 
Sąjungą, o Amerikos, visuo
menė buvo kariavus, kad iš
vyktų Tauty Sąjunga. Ne vi
sos nei viešpatijos yra įleis
tos į tą sąjungą, o tik kaiku-
rios, nors Amerika buvo ka
riavusi už visų tautų sąjungą. 
Viešpatijos įleistos į Sąjunga 
neturi lygių teisių. Anglija tu
ri šešis balsus, Amerika wie-
ną. Amerika buvo kariavus 
už visų lygių tautų Sąjungą. 
Paryžiuje, arba geriau sakant 
Versailles'e, padarytoji Tai
kos Sutartis netik nepaliuo-
suoja pavergtų tautų, bet dar 
gvarantuoja Japonijos viešpa
tavimą ant Korėjos ir Shan-
tungo, Angį įjos viešpatavimą 
ant Airijos. Tuomtarpu Ameri
ka buvo kariavus už visų lygių 
ir laisvų* tautų sąjungą. 

Senatorius McCormick'as, 
rašydamas į mažą lietuvišką 
dienraštį galėjo buti ir buvo 
atvirus. Buvęs Amerikos Val
stybės Sekretorius i r spėja
mas kandidatas į prezidentus, 
kalbėdamas surinkime, turin
čiame tarptautinę svarbą, turi 
buti atsargesnis. Tečiaus ir 
ir AV. J. Bryan 8 sausio pasa-
*ke:'"jyfų* tauta paklojo 100.-
000 brangių gyvybių bei dau
giau negu dvidešimt bilijonų 
dolierių, kad pasaulis taptų 
tvirtas demokratingumu, o 
pamatinis demokratijos princi
pas yra dauguomenės teisė 
valdyti ." Paskui jis nukreipia 
kalbą, prie naminių Amerikos 
dalykų, už kuriuos nieks ne
kariavo. Po nukrypimo grįž
damas prie pradėtojo dalyko 
Bryan'as sako: "Demokratų 
partija negali buti vieno užgy-. 
nimo partija. J i privalo turė
ti konstruktyvi programą. 
Negana, kad ji pritartų tautų 
>ąjungai, bet j i privalo turėti 
ir delegatų rinkimo planą ir 
nustatyti pakraipą, kurios tu-

Tie rinkimai bus lapkrityje retų laikytis tie delegatai." 
Bryanas prie tų žodžių vei

kiai prideda paaiškinimą, kad 
Ameriką Tautų Sąjungoje ne
gali turėti kitokios pakraipos, 
kaip tik "absoliute neprigul-
mybė ir bešališkumas tarp 
Sąjungos narių. Mųs tautos 
balsas visuomet turi šaukti, 
kad butų lygi ir pilna, teisybė 
tarp tautų, nes ji yra vienati-
nis pamatas pastoviai taikai. 
£ a s balsas turi pakilti ginda
mas apsisprendimo teisę ir 
skelbdamas brolybės dvasią 
taip visatiną, kaip visatina 
yra taika už kurią mes stovi
me ." Nor s Bryan'as visus tuos 
žodžius ištaria lyg peikdamas 
republikonų partiją, bet išti-

1920 m. Tat reiškia, kad de
mokratai taikos sutarties pri
pažinimą atideda vienuolikai 
mėnesių. Tat reiškia taip-gi, 
kad demokratai su tą sutar
tini delsia dusyk tiek negu re
publikonai. 

Kiekvienam išmanančiam y-
ra aišku, kad demokratų ir 
republikonų kova už delsimą 
prie Taikos Sutarties yra te
atrinė kova. Kaip du aktoriai 
teatre šaudosi Į kits kitą, pa-

nimąsi nuo bolševikų, t. y. už 
komunistų areštavimus. Val
džios agentus "La i svė" vadi
na ' ' užpuolikais," " ochranka' ' 
ir kitais negražiais vardais. 

P-as V. Paukštys net baugi
na vyriausybę rašydamas: 
4 l ė l in inka i , norėdami apgin
ti sav0 turtą, savo leidžiamą 
laikraštį, galės kreiptis į augš-
tesnį teismą ir ten pareika
lauti teisybės." 

Kodėl ne? Teismas neužda
rytas nei vienam. Tik nežinia 
ar Brooklyn'o bolševikų 
"La i svė" daug laimės jame. 
J i tegu džiaugiasi, jei ją ne
pašauks į teisiną tie, kuriuos 
ji baugina. 

' SKAITYTOJI! BALSAI. 
Aš, Stanislovas Virkutis, at

sisakau skaityti liberališką 
laikraštį "Lietuvą " ir meldžiu 
jqs valdybą daugiau man neiei-
dinėti paraginimų. Buvau il
gus laikus "Lie tuvos" skaity
tojas, bet atsibodo man tie ne
švarus užsipuldinėjimai ant 
Krikščionių Demokratų visuo
menės ir ant katalikiški] laik
raščių. Kol "Lie tuva" buvo 
žmogiškesnė, galėjau ją skai
tyti. Pastaruoju laiku nebėr 
galima to pakęsti. 

Šitie yra jos šmeižtai ant ka
talikiškos visuomenės veikėjų: 
Lietuvos paskolos bonus su
rinksią nuo žmonių ir Lietu
vos valdžiai nesiųsiu;,prie Chi-
caginio seimo neprisidėję. 
Dienraštį ' * Draugą' ' kaltina už 
kokį ten Schnitzerį bankierį, 
kurio apgarsinimus pati "Lię--
tuva" tol talpino, kol gavo. 

Kada krikščionys-demokra-
tai rinko milijoną parašų pro
testui prieš lenkų žiaurumus ir 
Vilniaus užgrobimą, tada "Lie
tuva" liepė kunigams, kad tie 
paragintų tamsią minią rašy-
ties po protestu. Sako, kunigai 
valdo tamsią minią. Berods čia 
neįžeidė mūsų vadovų, bet mus 
lietuvius, katrų centais pati 
"L ie tuva" išeina. 

Šitai aš, S. Virkutis, užsisa
kau Lietuvos valdžios paskolos 
boną ant 100 dolierių ir mel-
džiu gerbiamojo " D r a u g o " re
daktoriaus prisiųsti man infor
macijas. Už (> mėnesius apsi
imu išmokėti. Tas liberališkas 
laikraštis "L ie tuva" per savo 
šmeižtą ant Kr. Demokratų pa
ragino manė šelpti Lietuvos 
valdžią. Mes matom iš laiške, 
kaip mūsų broliai šaukias mū
sų amerikiečių pagelbos. Anie 
sako: "mūsų širdys verk i'r ei-
nam į kovą su priešais alkani 
ir nuogi: girdim, kad jus neno
rit mūsų ?<c»l]>ti.'̂  Dėlto ir mūsų 
laisvamaniai kenkia tame bro
liškame darbe. 

Stanislovas Virkutis, 
1607 W. Garfield Blvd., 

Chicago, UI. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

(Prisiųsta-. 

(Žiur. pastabą: "Netrukdykite 
Gero Darbo."). > 

Sekanti Rezoliucija, iszneszta 
per Chicago* Lietuviu Taryba 
susirinkime laikytam sausio 
9-ta, 1920: 

"Kadangi Lietuvos Laisves 
Paskola yra didelės svarbos 
Lietuviu Tautos gyvybei ir 
gerbūviu ir jos pilnas pasise
kimas bus tik tuomet, kuomet 
visų pažiūriu lietuviai dar
buosis; bendrai, todėl Chicagos 
Lietuviu Taryba isz renka spe-
cijalna komisija sudarymui 
Chieagoje bendro Lietuvos 
Laisves Paskolos komiteto. 
Bet jei nepasisektu -sudaryti 
bendra komitetą 4ai Chjcagos 
Lietuviu Taryba skaito sau 
vii būtina pereiga darbuotis 
pardavinėjime Lietuvos Lais
ves Paskolos Bonu, i r prigel-
beti savo gimtiniam krasztuj 
kovoje už gyvybe ir gerbu-

kolos Bonu Chieagoje ir apie iHiil««iiiHHilMliiitHHiiliiiiiiliiiniM«i" 
linkėję. 

2. Chicagos Lietuviu Tary
ba del pasekmingesnio įvykini-
uio paskolos ir pasiremiant sa
vo instatu S. 5-P. 4., koptuoja 
tinkamus sziam darbui asme-

Uždirbk 
35iki$50 
į savaitę 

nis. 
3. Chicagos ir apielinkesi 

kolonijos tveria Lietuvos Lai
sves Paskolos Bonu lokalius 
Komitetus. 

4. Visi tokia susitverė lokali 
komitetai dirba po kontrole 
Chicagos Lietuviu Tarybos 
pilnai prisilaikant padavadi-
jimu Lietuvos Finansines Mi
sijos. 

5. Chicagos Lietuviu Tary
ba prigelbes suorganizuoti lo
kalius komitetus tose koloni
jose, iš kuriu nėra atstovu 
Chicagos Lietuviu Taryboje ir 
kurios tokios pagelbos reika
laus. 

6. Komitetus kolonijose or
ganizuoja vietos Draugijų at
stovai bei valdybos ir pavieni 
tėvynainei. 

7. Pradiniam organizavimo 
'darfcui Chicagos Lietuviu Ta
ryba iszrenką laikinąja komi
sija isz trijų savo nariu, at
stovaujančiu minėtu kolonijų 
organizacijas. Gi kolonijose, 
kur nėra Chicagos Lietuvių 
Tarybos nariu sineszama su 
vietos organizacijomis bei vei
kėjais. 

8. Lokalis komitetas suorga
nizuotas sziame susirinkime. 

9. Centras-atidetas. 
10. Išdirbimui pliano Lietu

vos Laisves Paskolos Kampa
nijos iszrenkoma specijale ko
misija iš 11 nariu. 

Sekretorius Lietuvos"*Laisves 
Paskolos Bonu S. Valanczius, 
c-o U NI VERS AL STATE 
BANK 3252 S. Halsted Street, 
Chicago, 111. 

Chicagos Ljętųvicu Taryba 

Kirpejial Ir kriaufiial yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus ifimokyti šio darbo 
J trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Karalcka, Pefdėttnls -

190 N. State Str. 
K a m p . Lake Gat. 4 labos 
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I V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Vienose Teismuose 
Ofisas DklmiestyJ: 

69 W. WASHIN6TON STREET 
Kambaris 609 

TeL Central 5478 
Gyvenimas, 812 W. S8rd St. 

Tcl. Yards 4881 
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VI. >> 

1. Chicagos Lietuviu Tary-
krųm -ne yra aiški ir aštri , 
L : 5 L J I- I • ba pilname savo sanstate yra 
kritika tos sutarties, kurios ' / , *; , J . pripažinimų demokratai atide
da iki rudens. 

Ta ip pat ir Wilsonas, neva 
kritikuodamas republikoniškų 
Senato daugnomenę už Sutar
ties nepatvirtinimų, kaltina jų 
už tokius daigtus, kokių ta 
dauguomenė nepadarė, bet jo 
minimos kaltės yra pačioje 
Senato nepatvirtintoje Sutar
tyje. 

Atmetus iš YVilsono ii- Bryn 

centralis komitetas pardavi
nėjimui Lietuvos Laisves Pas-

n — » • — * • • i i i y " ^ 

no išsitarimų lukštus, o pasi
likus tik minčių branduolius 
pasirodo, kad Taiko s Sutartis 
iki šiol nebeužtvirtinta Ame
rikoje ir iki rudens nesusi
lauks užtvirtinimo dėlto, kad 
ji nepatenkina Amerikos žmo
nių. 

(Pabaiga bur). 

Ben. M. Butkus Presidentas 
John P. Bvaldas Sekretorius 

2554 West 69th Street 

Br. G. M. GLASER 
Prakukuoja 18 metai 

Oftiias 3148 So. Morgan S t. 
Kertė 82 ro St.. Chicago, 111. 

SPEPIJALJSTAS 
Moterišku. Vyrišky, taipgi ebro 

niškŲ l i g y . 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 9 

iki 8 valandai vakare. 
nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
i 

N e d a l i o m i s 

g K 

DR. J, SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 Conrt 
Kes. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3616 
Ofiso Cicero 49 

KALBAMA LIKTI VIŠRAJ 

i 

> Telefono* Pullman 8 5 6 $ 

• A 
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CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

! 

Sekanezios dvi resoliueijos 
isznesztos per Chicagos Lietit-
viu Taryba susirinkime laiki-
tame sausio 9ta, 1920. 

UŽGIRIMAS SUSIVIENI
JIMO LIETUVIY KAREI
VIU. 

*' Kadangi Susivienijimas 
Amerikos Lietuviu Kareiviu 
kreipiesi prie Chicagos Lietu
viu Tarybos, praszant užgirimo 
minėtos organizacijos, todėl 
Chicagos Taryba užgiria Susi
vienijimą Amerikos Lietuviu 
Kareiviu, ir szirdingai sveiki
na jo karžygiška dvasia, besi
rengiant kovon už Lietuvos 
Laisve, i r vėlina Susivieniji
mui Amerikos Lietuviu Karei
viu geriausios kloties." 

UŽUOJAUTOS RESOLIU-
OIJA GERB. T. NARUŠE
VIČIUI. 

M Kadangi tūli Amerikos lie
tuvių laikraszcziai pasistengė 
pažeminti gerbiama lietuviu 
Tautos veikėja p. Tama Naru-
szevieziu neteisingai primėtant 
jam bičiuliavimasi su rusai 
kolczakiniais, todėl Chicagos 
Lietuviu Taryba vienbalsiai 
iszreiszkia gerb. Tarnui Naru-
szeviciui giliausia užuojauta 
del padarytos jam skriaudos/* 

Ben. M. Butkus Pres. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Michlgan, Avenue 

t vALANDOfti 9 Iki 9 rakare. 
Ėe€CC€€lgCCCCCCC.«i€CCC€CC€< 
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DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. , 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Rcsidensija: 

SI 14 W. 42nd Si. 
Telefonas at»Kinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

— 

• 

Su 

Wn,-< 

Dr.ABURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvttle, Penua. 

visomis ligomis priima nu> 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki S vai. po piety 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
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Telefonas Pullman €• 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IB 

LttlKl UbAfe 
Oftaa* U719 ftflcHltfan Ave. 

Adynoa 8:89 iki 9 išryto — 1 ik i . 
1 po piety — 6:89 iki 8:80 vakare. 

NedėUomis nuo 10 iki 11 išryto 
2 6 * • • • • Į • » » - • • • » • • • • • • • m m , 

TTX 

Tel. Drover 7048 

Dr. C. Z Vezelia 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE arti 47-tos Gatvės 
J o į n P. Evaldas 6ekr. * • ! • ' ' " " • " 

WARSAVIN©SS13aMPS 
WSU£r>,«fY THE 

UKITCD STATES 
C O V ^ m N ^ H l 

«c 

j 

•ŠE; m^^^^Ti 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IB CHIRUBGAB 
Ofisus ir Gyvenimo v;oi i 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: UBO S> iki i i ryte: nuo S iki 
po pktų: uuo 7.30 Iki 8:«0 vakare 

fetatetUM Y«rd« 8944 
(Hmm: 4712 So. A^JUlaud 
Vul. 4:30 iki 7 v. vak. 

Tel«f«atM> Orevcr 7948 

Ave. 
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SVARBIUOJU REIKALU. 
Rudeni 1919 m. Lietuvoje 

susitvėrė didžiai simpatinga 
organizacija, vadinama' * .Lietu
vos Liuosųjų Saulm Sąjunga." 
Ją pagimdė skaudžios Lietuvos 
gyvenimo sąlygos, kada iš vie
nos pusės viliojo liuosybės 
saulutė, iš kitos-gi—siautė vo-
kieėių bei maskolių begaliniai 
šlykšti ir žiauri sauvalė. Saulių 
sąjungą pagimdė tautos skaus
mas ir liaudies kančios. 

Puolant priešininkui Lietu
vą iš lauko, arba susitelkus 
jam viduje i r pakėlus ginklus 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę, Saulių Sąjunga > pasistatė 
sau tikslą—' 'ginti krašto ne
priklausomybę visomis pajė
gomis." Todėl karo metu Šau
liu Sąjunga užsiima karo dar
bu: rengia visą kraštą gintis, 
atlieka kariškas užduotis ir, jei 
gresia turto plėšimo bei naiki
nimo pavojus, eina sargybos 
pareigas. 

Ramiu laiku Šauliai užsiima 
kūno mankštinimu bei rikiuo
tės mokslu. 

šauliu Sąjunga yra neparti-
jinė savanoriu brolija, reiškia: 
liuosaisiais šauliais gali but 
visų partijų žmonės. Šaulys 
tik tada nustoja but Šauliu ir 
praranda visas šaulio teises, 
kaip įsimaišo į ginkluotą parti-
jinę kovą. šauliais gali but 
kaip vyrai, taip ir moterys, 
kaip jauni, taip ir seni. Šauliai 
savo tarpe dalinasi i dvi grupi: 
Šauliai rikiuotininkai ir neri-
kiuotės Šauliai, arba Šaulių rė
mėjai, kurių pareiga yra parū
pinti lėšų, maisto, reikmenų. 

I r tokia organizacija yra da
bar išsiplatinusi po visą Lietu
va ir ji jau, kad ir nesenai įsi
kūrusi, suspėjo atlikti didžiau-
sį darbą kovose su vokieėiu, 
bei rusų koleakininkų gaujo-
mis. 

Neginčijamai svarbu, kad 
šiose svarbiose kovose už ne
priklausomybę dienose, kada 
Lietuvą laukia dar milžiniškas 
darbas—paliuosuoti savo so
dybas, savo sostinę Vilnių iš 
nagu paskutinio okupanto—ne
ginčijamai svarbu, kad visų 
lietuvių tarpe Amerikoje susi
tvertą Lietuvos nepriklauso
mybės šalininkų Sąjunga, pa
naši j liuosųjų Šaulių Sąjungą 
pačioje Lietuvoje. Xesvarbu, 
kaip ta Sąjunga turi vadintis— 
ar Šauliu, ar Sargų ar dar kaip 
kitaip. Svarini, kad ji stovėtų 
ant nepartyvio pamato; svar
bu, kad ji kuogf eičiau ir kuo 
tinkamiau susiorganizuotų. 
Svarbu, kad tuč tuojau koloni

jose tvertųsi būriai, kad galė : 

tų artimiausiame jau laike rin
kti burių atstovai susivažiuoti, 
sutverti sąjungą ir nustatyti 
jos konstituciją. Del palengvi
nimo oroanizuoties, bus siunti-
nėjama atskiriems kolonijų ini
ciatoriams, kada jie kreipsis, 
projektas laikinųjų sąjungos 
Įstatu. 

Tariamoji ' 'Sąjunga," kai
po privatė savanorių organiza
cija, turi užsilaikyti savo lėšo-
mis. Sąjungos valdyba turės 
pasirūpinti surasti lėšų del 
padengimo savo iškašcių ir del 
sušėlpŲno tų savo skyrių, ku
rie del kokių nors priežasčių, 
butų reikalingi. 

Susispietęs "sargų" ar 
;"Šaulių" būrys, pats.sulig sa
vo nuožiūros ar iš savo tarpo 
renka ar pasikviečia iš šalies 
in>trnktorių gerai išmanantį 
rikiuotės, gimnastikos ir kito
kio sporto dalykų. 

Pirmasai projektojamos *l Są
jungos" uždavinys bus tvir
tas ir tikslingas vidujinis pa
čios organizacijos susitvarky
mas. Xes tik gerai viduje su
tvarkyta organizacija gali ga
minti tinkamus vaisius ir tu
rėti visuomenėje svarbą. An
tra užduotis: pagaminti savo 
narių tarpe kuoskaitlingesni 
tokių vyrų būrį, kurie del tė
vynės laisvės nesviruodami, 
nors į ugnį šoktų. 

Trečia užduotis—parinkti 
kiek išgalima aukų ir šiaip vi
sokių dovanų lygiai kaip ir 
laisviesiems Lietuvos Šau
liams, Lietuvos kariuomenei, 
ypač-gi pradėtai organizuoti 
pačioje lietnvoje Amerikos 
lietuvių vardo legijonus. 

Ši Lietuvos laisvės šalininkų 
'* Sąjunga " turėtų tai užmegsti 
betarpius santikius su Lietu
vos Šaulių Sąjunga Kaune. Be 
to, ji turėtų palaikyti nuolati
ni kontaktą su čia esančia Lie-
tuvos Militare Misija del gavi
mo reikalingų žinių bei patari
me. Amerikos lietuviai gir-
džiate trimito balsą ? Spieski-
tės į būrius, būriai į ''Sąjun
gą." Tegul ta "Sąjunga" bus 
Lietuvai neišsemiamas šaltinis 
medžiaginės pagelbos ir tėvy
nės ginėjų galingos rezervos. 

Povylas žadeikis, 
Liet. Kr . Aps. Min. 

atstovas ir majoras. 
30-XII1919 m. 

P. S. Dėlei informacijų ga
lima kreiptis šiuo adresu: Li-
thuanian Mission, 257 W. 71st 
St., Xevv York City. 

EUROPA 
AMERIKA 
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IŠ VILNIAUS. 

Vyskupo gyvenimas čia sun
kus: reikalavimai iš okupantų 
valdžios pusės dideli,—nevisa-
da jie ir galima išpildyti. Del 
menkiausio niekniekio reika
laujama kunigus lietuvius iškel 

' ti iš parapijos, skundžiama, 
šmeižiama prisispyrus. Liūd
niausia, kad tai daro lenkų 
dvasiškiai, arba jų prikalbinti, 
nesąžiningais melais inerzinti 
žmonelės. Kokios bus pasekmės 
tokio elgimosi nesunku prama-
tyt: nukentės begalo daug lie
tuviai, nukentės lenkai, bet 
daugiausia skriaudos turės 
Bažnyčia. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

The 
Inter-racial 

Couhcil 
120 Broadway New York 

ĮjERBERT HOOVER kalbėdamas apie Euro-
ropos vaikus sako: 

"Jie tūkstančiais mirs jeigu maistas ir 
priežiūra nebus sistematiškai jiems 
suteikta per kitų tarpininkavimą." 

Jis parvežė faktus iš Europos apie jų padėjimą tenais. apie kurios kiekvienas draugas, 
giminaitis ir širdį turis vyras ir moteriške turėtų žinoti. 

Jis gali apie tai papasakoti čia gimusiems Amerikonams, ir jie pildo jo įsakymus. 

Situacija aršėįa su ateinančia žiema. Jis neturi užtektinai maisto tiems vaikučiams, 
jam reikalinga pagelba kiekvieno ateivio žmogaus ir organizacijos Amerikoj. 

Pono Hooverio užduotis tai surasti greičiausia ir tikriausia būda kuruomi butų gali
ma žmonėms parodyti tikra Europos padėjimą ir kaip tie žmones žiuri į Amerika. 

The Inter-racial Council tapo suorganizuotas 1919, jis jau buvo pasirengęs dirbti kartų 
su juo ir jam pagelbėti. Jis gali padaryti viena ryšį tarpe tų kurie reikalauja pagelbos ir tų 
kurie nori duoti pagelba. 

The Inter-racial Council gali tą padaryti nes jis turi narius iš Jūsų organizacijų, šie 
nariai tapo perstatyti per Jūsų pačių organizacijas ir laikraščius, jei gelbsti surišti stip
resni rišj tarpe tų kurie atvažiuoja į Amerika. 

Jo nariai žino kad tik per susipažinimą jis gali Jums prigelbėti tuose dalykuose kurie 
Jum s žinomi. Jie žino kad tiktai taip jie gali prieiti prie geresnio ryšio ir susipažinti su 
vieni kitų idealais ir ir papročiais. S8$į??^: *' ' 

Kad suartinti žmones šį unjįa the Inter-racial Council tapo sutvertas. Kadangi dabar 
jau turime ta sąryšį su tautomis čionais, dabar randasi didele galybė užpakali Pono Ho
overio organizacijos kurį pilnai rūpinsis duoti pagelba per Amerikonus kad išgelbėjus vai
kučius Centralinės Europos. 

Sicinskis. 

Į Marijampolės vienuolyną 
nesenai įstojo ir kun. Kar. Ma
tulaitis, b. Igliaukos vikaras; 
stengiasi atvažiuoti taip-gi 
kun. Stakauskas iš Panevėžio 
ir kun. Oergelis iš A. Panemu
nės. Vyskupų leidimus abudu 
jau turi, tik iki šiol negalėjo 
atvykti kun. Stakauskas del su
painiotų savo reikalų, o kun. 
Gergelis del šiltinės, iš kurios 

ę vos tik dabar pradeda pakilt. 

Klausimas. Ar tiesa ką 
žmonės pasakoja apie poną 
Sicinskį, kad jo dvaras kiau
rai žemę. nuskendo, o jį patį 
griaustinis nutrenkė Kalėdų 
Rytą. Aš pats žinau Lietuvoje 
tą vietą, kur tas dvaras buvo. 
Ten dabar tik ežerėlis yra. 

j Ta vieta yra Upytės filijos 
parapijoje, Naujamiesčio vals
čiuje, Panevėžio apskrityje. 
Meldžiu paaiškinti kas ir ka
da buvo. Mano diedukas to 
neatmena, tik žino, kad to
kios kalbos eina. 

Senas Skaitytojas. 

Atsakymas. Tiesa yra, kad 
Upytės apielinkėje septynio
liktame šimte metų gyveno 
nedoras žmogus Sicinskis. Bū
damas atstovu į bendrą Lietu
vos ir Lenkijos seimą jis tik 
vienas laikėsi nuomonės prie
šingos visų kitų atstovų nuo

monei. Pasinaudodamas ne
protinga lenkų konstitucijos 
teise jis tą seimą suardė. Vi
suomenė negalėjo nieko pada
ryti jam užtatai, bet visi žmo
nės jį pasmerkė. 

Jis žmonių pasmerkimo ne
žiūrėjo^ su savo baudžiaunin
kais apsėjo kaip /žvėris. Upy
tės kunigas jį baugino Dievo 
bausme, bet Sicinskis iš to ty
čiojosi. 

Kalėdų rytą žmonės susėjo į 
rarotus. Sicinskis beveik pro
to netekęs norėjo dar labiaus 
žmones paniekinti: jis raitas 
rengėsi įjoti į bažnyčią. Bet į 
bažnyčios vidų neįjojo. Žaibas 
dvarponį nutrenkė pas pačias 
bažnyčios duris. Jo kūnas ne-
puvo, bet išdžiuvęs buvo baž
nyčios varpinėje. 

Taip tas kūnas išbuvo iki 
devynioliktojo šimtmečio vi
duriui. Vietinaį žmonės buvo 
visai apsipratę su Sicinskio 
lavonu. Vieną kartą jauni iš
dykėliai Sicinskio lavoną ap-
nerę kelinėmis ir sermėga at

sinešė į karčiamą. Tos savi
ninkas žydelis nepastebėjo. 
Visi gėrė gana ilgai, o paskui 
po vieną išsprūdo. Pasiliko 
tik apsikniaubęs ant stalo 
"ponas. ' ' Tai buvo Sicinskio 
lavonas. Karčiamos savininkas 
turėjo nemalonumų, nes tas 
ponas neužmokėjo pinigų už 
išdykėlių išgertą degtinę. 

Lenkmečio laiku maištinin
kai taip-gi pasinaudojo Si
cinskio lavonu. Muravjovas aš
triai įsakė tą lavone užkasti 
žemėse ir nebejudinti. Nuo to 
laiko jau nebėra Sicinskio la
vono Upytės varpinėje. 

Lietuvoje žaibo trenkimas 
apie Kalėdas yra labai retas 
daigtas, bet vis-gi pasitaiko. 
Žiemos Raibai, nors reti, bet 
už tat kenksmingi. Apie 1906 
metus Kumelionių kaime, Ma
rijampolės parapijoje žaibas 
nutrenkė žmogų - ant lauko 
pradžioje vasario mėnesio. Žmo 
gus su savo sūnum ėjo iš kal
vės ir buvo apsivilkęs kaili-

(Pabaiga ant 5 pusi.). 
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Krutami 
Paveikslai 

Lietuvos •V 

iš 
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— BUS RODOMI 
MELDA2IO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd Place 

Sausio 16 d. 1920 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Pamatysite Lietuvos Valdžią, "orlaivius,kariuomenę, ir daug kitų dalykų, rodis 

Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija 
B — B B B ū t a " " 
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KATRYTE. 
Jis buvo turtingas žmogus. Laimė jį pamėgo. J is turėjo 

pelningą vertelei ją, viso pilims namus ir septynias puikias 
dukteris; tiktai mio to laiko kaip jis apsivedė su protestante, 
apie trisdešimtis metų atgal, tai jis apleido savo jaunystės ti
kybą ir tapo atžagareiviu. Nuo to laiko jis niekad nebuvo prie 
sakramentu. Jo dukterys, visgi , ėjo seserų vedamon parapiji-
nėn mokyklon ir Imvo auklėjamos tikyboje. Be to jis turėjo dvi 
dievoti seseri vienuoli, jiedvi nuolat.meldė Dievo, kad brolis, 
sugrįžtu tikėjimam Bet visos pastangos išrodė bergždžiomis. 

Jei pirklys kurį' labjau mylėjo iš savo vaikų, tai buvo jo 
rudakė, garbaniuota Katrytė ; o Katrytė iabjausiai buvo mal
dinga iš visos šeimynos, ir begalo prisirišusi prie tėvo. 

Laikui bėgant Katrytė suaugo į patogia jauną mergelę ir 
karštą katalikę. Josios tėvo nuo tikėjimo atpuolimas baisiai 
kankino jos jautria širdį. J i tikėjo, kad Dievas kokiuo stebuk
lingu būdu patrauks josios pamotę prie tikro tikėjimo, nes ji, 
nors labai geros širdies bei valios moteriškė, nepažino tikro 
Kristaus mokslo. Katrytė manė, kad Dievas nepaliks be atly
ginimo jos pamotės gerašįrdingumą. Gi pamislyti, kad josios 
brangiausias bei mylimas tėvas, po buvimui kataliku iš mažų 
dienų dabar senatvėje prieš mirsiant darėsi atkaklesniu tikro 
tikėįimo priešu. Toksai apsireiškimas kų tik nesusprogino jos 
gryną ir jautrią širdelę. Didžiausios pastangos likdavosi be 
pasekmių. Kalbėk apie ką tik nori, j i s ir pritars ir dalyvaus 
kalboje, tik tikybos klausimas buvo tai užgintas vaisius. Tur
tingas pirklys niekam neleizdavo prakalbėti į jį apie tikybą. 

- Tūlą dieną Katrytė prisipažino savo tėvui, kad ji įstosian
ti vienuolynan. Jei skaisčioje dienoje perkūnas butų trenkęs 
po jojo kojomis, nebūtų iššaukęs tiek pasibaisėjimo. Riksmai, 
grūmojimai, ašaros, pataikavimai bei maldavimai nepadarė jo
kios intekmės,ir po ilgam tėvo nuliudimuiKatrytė tapo naujuke 
kaimiiuškame vienuolyne. Tam įvykus pirklys išrodė labiau 
užkietėjusiu ir visai neprieinamu; vienok meilė link dukters 
privertė jį laiks nuo laiko aplankyt ją. Kiekvienas apsilanky
mas jam liudijo, kad josios laimė vienuolijoje augte auga. Kat-
r y ė , nors nekuomet neprimindavo tėvo dvasinių reikalų, bet 
nesiliovė melsti Dievo jo atsivertimo. 

Tūlą dieną pasiekė žinia pirklį, kad jo duktė serga ir yra 
vienuolijos ligoninėje. Žaibų greitumu jis radosi prie jos lo
vos, gi ištikrųjų rado ją dikciai besergančią. Jis pareikalavo 
gauti geriausios gydytojus, vartoti atsakanėiausias priemones; 
ir viskas ko tik jis norėjo buvo suteikta. Viskas ką tik galima 
įgyti pinigais buvo daroma, gi mergelė ėjo kas valandą silpnyn 
ir silpnyn. Visa šeimyna ir gentys aplankė ją, ir vietoje pa
guosti jų ašaras, gydytojai vien tik pakartodavo: "Nieks ne-
gal žinoti kas yra j a i ; " gi savo tarpe jie kalbėdavos, *'jokiu 
badu ji negali išgyti.-' 

Tėvas tykiai užsilaikydamas nesišalino nuo jos lovos, jo 
širdis, tarsi, plyšta plyšo iš jausmingo sopulio. Baltas it lelijų 
žiedas Katrytės veidas, apsuptas garbeniuotais plaukais išro
dė pirkliui taip brangus, kad jis nedrįso sau net įsivaizdinti 
tikrojo pavojaus stovio. % 

" O , Ka t ry t ė ! " prabilo jis silpnu sielvartingu balsu; k,ine-
rmrk, mano kūdiki! nes aš to nepergyveneiaa!" 

J i atvėrė juodas akutes ir josios lupos ėmė krutėti. Žiūrė
dama tiesiog tėvui į akis ji prabilo aiškiai, nors pašnibždomis: 
" A š nemirsiu, tėtušėli, jei tu sugrįžšį prie tikro tikėjimo, ir vėl 
busi geru kataliku." 

"Ta ip , aš sugrįžšiu, Kat ry tė , " su ašaromis atsiliepė tė
vas. " A š sugrį'žšiu. Prisižadu tau tą iškilmingai, lai tik Die
vas sustiprina mane ištesėjime. , , 

Džiaugsmingas nusišypsojimas perbėgo Katrytės veidą. 
Išvaizna kokio tai baisaus ilgėjimosi bei mirtinoji varsa, tarsi, 
urnai išnyko nuo jos įsiligojusio veidelio. J i užmerkė jau da
bar skaisčias akutes ir išrodė kokio tai nepaprasto ramumo pa
veikslas. Ilgai ir tykiai klūpojo jos tėvas, atkartodamas prieš 
visą dangų savo pasiketinimą. Inėję gydytojai ištyrė jos pul
są ir vilties spindulys prašvito jų veiduose. J ie pamojo tėvą 
kitan kambarin. 

"Žymi atmaina įvyko gerojon pusėn," jie kalbėjo jam. 
"Kriz is jau praėjo. Mes duosime lai gamta sutvarko jos sto
vį . Vis-gi jos gyvybė kabojo ant plauko.' ' 

J is nieko neatsakė, bet jo vidujinis jausmas aiškiai jam 
liudijo, kad jis šiame prietikyje daugiau žino už gydytojus. 

Katrytė išgijo. Josios tėvas ištesėjo savo pasiketinimuo-
se. Kuomet j i galėjo atlikinėti savo vienuolines priedermes, 
jis atėjęs pranešė jai, kad jis jau susitaikė su Dievu. J i s jau 
sugrįžo į savo Tėvo namus. 

Katrytė dar tebegyvena, taip jau ir jos senyvas tėvelis. 
J i s yra karštas ir pavyzdingas katalikas-inteligentas. Daugel 
vietose užrekorduoti jo gailestingi darbai bažnyčių bei var
guolių šelpimui padaryti. J is laukia savo r>astarosios valan
dos giliai nusižeminęs bei gyvam tikėjime atsidavęs Dievo va
liai. J i s šelpia kaip įmanydamas savo dukterį josios pašauki
mo priedermių pildyme ir stengiasi, kiek galėdamas, atsilygin
ti Augščiausiam už netikusiai praleistus metus, netikėjimo ap* 
jakime. 

Reginys ligoninės kambaryje giliai įsmigo tėvo bei duk
ters atmintyje, gi Dievo angelų tapo pažymėtas danguose. 

Kas galėtų užginti čia atliktą Apaštalavimo darbą l 
Daug daugiau yra nuveikiama maldos galybe, nekaip kad 

pasaulis sapnuoja apie tai. Melskimės, tatai, už įvairių atska
lūnų atsivertimą, gi mūsų tikėjimas nebus be vaisiaus. 

K KATALIKO VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS. 
Lietuvių Rymo Katalikų Vienybės 1-masis Seimas prasidėjo 

gruodžio 17 d., 1919 m., Dievo Apveizdos parapijos svetainėje, 
7:30 vai. vakare. 

Pirm. M. Mažeika atidarė seimą. Centro Dvas. Vad. kun. 
Ig. Albavičius atkalbėjo maldą. 

Pirm. M. Mažeika pasakė įžanginę prakalbą. 
Prasidėjo seimo vedėjų rinkimai. 
Balsuojama slaptai iš trijų kaudidatų. 
Paskiriami balsų skaitytojai; B. Pasanka ir A. Zakaras. 

Didžiuma balsų išrinktas pirmininkuJonas Petraitis, o J: 
Mockus jo pagelbininku. 

Kandidatės į raštininkes: 
Z. Mastauskaitė ir Albina Alaburdaitė. 
Susirinkimas jas išrinko per aklamaciją. 
Rezoliucijų komisija (presos komisija): kun. prof. Pr. Bu-

čys, kum Ig. Albavičius, A. Augustinas, Pr. Zdankus, kun. F . 
Kemėšis. 

Mandatų ir knygų peržiūrėjimo komisija: St. Tamošaitis, 
Jonas Narakas, Aug. Jakaitė ir Bern. Nenartonis. 

Maršalkos: P . Varakulis ir Liud. Balinskas. . 
Pabaigus seimo vedėjų rinkimą pirm. užkviečia naujai iš

rinktą prezidiumą užimti savo vietas. 
Visųpirmiausiai pirm. J . Petraitis pranešė, kad kurie su 

mandatais susėstų areau, o kurie be mandatų—toliau. 
Valdybos raportai : 
Dvasiškas Vadovas, kun. Ig. Albavičius, pasakęs apie tai, 

kad Katalikų Vienybė praeitais metais buvo persiėmusį gera 
ir gryna dvasia, pasiūlė susirinkusiems išklausyti kun. prof. Pr. 
Bučio kalbos. 

Kun. prof. Pr. Bučys plačiai išaiškino apie militarinę ko
misija ir davė įnešimą, kad kviesti ją į Chicagą, būtent, Ged
gaudą, Žaojeikį ir Gen. Swarthout, susižinant su tautininkų 
sriove. įnešimas priimtas vienbalsiai ir išrinkta susitarimo ko
misija iš sekančių: kun. Serafinas, p P. Baltutis ir kun. Vai
čiūnas, ir duota jiems teisė prisirinkti kiek reikės pagelbinin
ku. 

Centro Dvasiškas Vadovas, kun. 1$. Albavičius, išduoda 
raportą žodžiu. Raportas priimtas vienbalsiai. 

Pirmininkas taip-gi išduoda raportą žodžiu. Raportas pri
imtas. 

Vit*e-pirmininkų raportų nebuvo. 
Raštininko raportas išduota raštu ir priimtas. 
Tuoni tarpu svetainėn .inėjo kun. F. Kemėšis, Katalikų 

Vienybės inicijatorius ir p-as Karosas, Federacijos sekretori-
jato vedėjas. Abudu svečiai likosi pasveikinti atsistojimu ir 
delnų plojimu. 

Kun. F . Kemėšis ir p. Karosas, abudu pasakė puikias pra
kalbas, vėlindami gero pasisekimo visiems suvažiavusiems de-
legatams. 

Iždininkas (J. Mockus) išdavė raporte raštu, jog įplauką 
buvo $117.30, o išlaidu $69.(X). Kasoj lieka $48.51). Raportas 
tapo priimtas vienbalsiai. 

Toliau kun. prof. Pr. Bučys aiškina apie reikalingumą Ka
talikų Vienybės ir jos stiprų susirišimą su Lietuvių Rymo Ka-
talikų Federacija. 

Paskiau mandatų komisijos raportas sekančiai: 
Iš 1-mo skyriaus, Dievo Apveizdos parap. (1.8-ta gatvė) 

35 delegatai. 
Iš 2-ro skyriaus, Šv. Antano par. (Cicero, 111.) 42 delegatai. 
Iš 3-čio skyriaus, Aušros Vattų parap., (VVest S i o » 3 de

legatai. 
Iš 4-to skyriaus, Šv. Jurgio parap. (Bridgeport) 6 delega

tai. 
Iš 5-to skyriaus, Šv. Kryžiaus parap. (Town of Lake) 4 

delegatai. 
Iš 6-to skvriaus, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios 

parap. (Brighton Park) 8 delegatai. 
Iš Šv. Mykolo Ark. parap. (North Side) 14 delegatų. 
Iš mandatų komisijos sužinojimų buvo delegatų išviso 112 

tą vakarą. 
Pirmą sesiją uždarė pirm. J . Petraitis. Kun. Ig. Albavi

čius atkalbėjo maldą. 
1-ma sesija uždarvta 10:15 vai., gruodžio 17 d., 1919 m. 

J. Petraitis, pirm., 
Zof.* Mastauskaitė, I rast., 
Alb. Alaburdaitė, I I rast. 

(Daugiau bus). 

vnsmo JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebcvįran, Wis. 
Pirm. A. Grebae, 1117 Kentu-

cky, Ave. 
Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 

New York Ave. 
Rast. A. Brusaka, 835 High 

Ave. 
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supę 

rior Ave. , 
Iždininkas T. Grigaliūnas, 143? 

So. 11-th St. 
Org. Raš. Ig. Brmala, 1717 

Brie Ave. 
Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai ataibuna kiekvieną mė

nesi po pirmai tą nedėlią. 
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigu Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Žcnkiai (markės,) kurios yra atvožtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti savieinsicms netik del laiškų, bet ir didesnę su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai pai siduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markių nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro K | * 

VISŲ LIETUVIŲ ŽINIAI f 

Iš Lietuvos. 

Štai ką man rašo sesuo, M. 
Ašmantaitė, iš Rietavo: 

Labai dėkoju už parsiųstus 
laikraščius, kuriuos aš gaunu 
tankiai, kaip ta i : "Draugą, ' ' 
"Darbininką," " Garsą' ' ir 
"Vyt į . " Ne tik aš viena pasi
naudoju, bet ir daugelis kitų, 
net nespėju perskaityti, kaip 
kiti prašo, kad paskolinčiau ir 
visi labai užimti ir interesuoja-

Silpnybės, paeinaneioB nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strčnoso, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
••Draugą R e i k a U " 

Sęimyuus, kurios kart* d&žrnojo jo veikiančią jiega, daugiaus be jo neapsieina. 
,Yr» tik vienas Pain-Expel le i i s ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženkliutas 
mušu vazabaienkliu , 

^ A.3STOH:OR, (Įifc©,ra.s) \fy 
' Jeigu aut pokelio nėrtf vąii'.b&žeiiklio ikaro, tai jia učra tikras ir jus lokio 

neimkite. Vlso»e aptiekoae po :Jac ir ftfic. Taipgi galima gauti pas isdirbejus : 
>. . . AD. RICHTKR A CO^, 326,330 Bn>«Hray, Ncw York 

J ' 

si amerikiečių veikimu ir žinio
mis. Brolau Jonai, jei gali ir 
ant toliaus parsiųsk man laik
raščių. Pas mus kad ir. yra, bet 
labai brangiai atsieina: negali
ma visiems arba kiek jų turėti, 
o kainuoja pavieniai numeriai 
nuo 20 iki 50 ir 60 skatikų. Pa
prastas elementorius po 5 ir 6 
auksinus. Jei galima, Jonai, 
parsiųsk ir knygučių, ypač vei
kalų, kurių matyti amerikiečių 
laikraščiuose. Tiek tuom laiku. 
Lauksiu nuo jūsų atsakymo ir 
įvairių naujienų. 

Sesuo Maryte. 

Neminėsiu kitų smulk-
memj, nes dabar jau veik visi 
gauna laiškus. 

Tik aš noriu paantrinti 
augščiau minėtus dalykus, kad 
visi amerikiečiai siųstų savo 
giminėms laikraščius į Lįetu-
vą.Mokestis nedidelė:' * Garso' ' 
vienas nuni. eina už 2c, " Drau-
iro" 2 num. eina už 2 centus ir 

NORTH SIDB LIETUVIAMS 
Šiuomi pranešu visiem " Drau

go" akaitytojajn kurių prenume
rata jau pasibaigė, tai malonėkite 
atnaujinti. Kurie dabar atnaujins 
prenumeratą arba nauji prenume
ratoriai užsirašys "Draugą" ant 
1920 m. tai gaus kalendorių dykai. 
"Draugas" metams $6.00. Taip-gi 
kurie norėtumėt gauti laikraštį 
"Draugą" ant nedėlios arba mėne
sio, malonėkite pranešti laišku ŠTr-
ba atsilankyti pas mane. 

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

rotorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
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Vienatinis Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos laikraštis 
dd PERKUHAS ff 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

[hšeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 'Perkūno' Bendrovė. 
Užsisakyk ' Perkūną' tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk. 

Prenumeratos kaina 
Metams: $1.50; pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų 'Perkūno' Bendrovės šėras $10.00. 
PERKŪNAS' 206 Cardoni Ave. Detroit, Mich. 

Pirmas 'Perkūno' numeris jau išėjo iš spaudos. 
'Perkūnui* sandarbininkauja geriausi Amerikos lietuvių rašytojai, 

poetai, dalininkai. Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
šauly i. 
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TOM HOEKSTRA THEODORE VVERNER 
IBMPatfAI 

J. J. STONKUS 

THEODORE WERNERC0. 
Chicago, 111. Roselande 11140-44 Michigan Ave. 

Telfonas Pullman 514 
Siuomi pranešame apie uiusų didelį Išpardavimą Overkotų. Paskirstytu i tris Jotus: 

Lotas 1. Regularės Kainos iki $35.00 Išpardavimo Kana . . . $18 .50 
Lotas 2 . Regularės iki $45.00 Išpardavimo $29 .50 
Lotas 3. Regularės " $60.00 Išparda vimo " . v $42.50 

Mes patariame J mus nepraleisti šios progoj nes gal kitos tokios negausite. 
Kitii metą Overkotai bus daug brangesni. 

THEODORE WERNER CO. 
11140—44 Michigan Ave Roseland, UI. 

VJ>A"A%VAV.V.VBVV.VA%%^^V-V«VAV-V.V.% 
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Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIUSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5 .00 

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuva. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų. 
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i Lietuviu Prekybos Bendrove 
į Room 505B 
į 120 Tremont St., - Boston, Mass. 
V.VA%V«WAV-WAV-WJVWdWW.iV.V. \V 
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tt. Arba tiesiog užpreuiimenio-
kit iš bile katros redakcijos, o 
ta kiekvieną numerį pasiųs 
jūsų giminėms. 

Geras laikraštis — tai vie
nas iš geriausių prietetių., ku
ris visokiame laike žmogų su
ramina ir daug nuo blogo su
laiko. O ypae dabartiniame lai
ke yra latyai kiekvienam nau
dinga turėti net ir kelis laik

raščius. Nes kiekvienam geram 
tėvynainiui atneša didele nau-
dų tautos ir tėvynės reikaluo
se. 

P. S. Daugybė vadinamu mū
sų katalikų skaito ir remia net 
savo didžiausių priešų laikraš
čius. Nevienas tokio suprati
mo gal išsiųsti ir į Lietuva. Tai 
butų vietoj gero bloga padary
ta. Kataliku laikraščiu- galima 

siųsti sekanėius: " D r a u g ę , " 
4 * Darbininką,» " Garsą, ' '4 * Vy
tį," " Žvaigžde," " Moterų 
Dirva," ' 'Moksleivį" ir "Tau
tos Jlvtu." 

Kas nežinotų kaip užsakyli į 
Lietuvy, kreipiatės į l>ont ku
ria redakcija. Tikiu, kad vi a-
dos Visiems patarnaus. 

J. K. Miliauskas.* 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• > : 

EXPORT, PA. klebonas, kun. Vaičiūnas—pir
mininku, plačiai žinomas mu-

REIKALAUJA 

Šio miestelio mažas lietuviu |zikantas S. Karalius—rast., L. 
skaičius (40 šeimynų) savo Kreteiunas—beno vedėjum, J. 
veiklumu ir duosnumu jau ne- Trepeika—ižd., J. Valansaus- virš $1,000.00. 
syki pralenkė didesnėses kolo-'kis—iždo glob., J . Baršaitis— 
nijas aukomis tėvynės reika-1 knygium, P. Petraitis—mar
iams ir rašymais protestų-pra-
šymų į valdžias ir kitais Lietu
vai naudingais darbais. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
Centras Kalėdiniu Fondan 
mums paskyrė surinkti $100.00. 
Nors proporcijonaliai imant 
niusu nesigailėta—Įsakyta su
rinkti 5, 10 sykiu daugiau, 
kaip kitoms kolonijoms, paly
ginus lietuviu skaitlių, bet, su
prasdami reikalą gelbėti tėvy
nę, griebėmės darbo ir susilau
kėme pageidaujamų vaisių. 

Pinigus surinkome šiokiu 
būdu: L). K. Vytauto draugija 
paaukojo $46.00, Sald. Širdies 

šalka. 
Susirinkimai beno bus kas 

pirmą seredą kiekvieno mėne
sio. Repeticijos bus kas seredų 
7:30 vai. vakare. 

Tat kviečiame eieerieeius ir 
Ciceros apylinkės muzikantus 
i r norinčius mokinties muzikos 
Įsirašyti. Nemokantieji griežti 
turės progos išmokti. 

L. Kretėiunas, beno ir orkes-
tros vedėjas, yra pasiryžus 
mokinti visai dovanai*nereika 
laudamas jokįo užmokesčio. 

.Mus gerb. klebonas, kun. H. 
J. Vaičiūnas, pažadėjo veltui 
duoti svetainę ir šviesą del 
praktikų taip-gi dykai. Taip-gi 

sjcaitytos. .Qaliina spėti, kad -KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI. 
abelnai Newarko katalikai ka-1* . 
ledinių auk,,, a r t a dovanų, su-1 . < P f ? « £ w

n U f L 3 . ^ B l m r A T T i m T T . E T R H W I A I 
dėjo apie pusė milijono dolie- W*»s d e l s a l c i 0 ' N e l blogumu, REIKALINGI LEIBERIAI. 
r j p nei gerumu tas žmogus nebuvo Y ardų Boilieriai 

Iš šitų 16 bažnyčių, lietuvių P * ^ y W - J ° ^P " Sicins-JBoilierių Plovejiai 
bažnyčioje mažiausia sudėta. <k,° l m r t l s yfa r e t a s . , l r »epa- Anglių Nešejiai 
Iš paduoto surašo matėsi, kad P r a s t f ^ t o \ fs i t ikimas. 
i r t i , v , • i •' Žaibo nutrenktvnu lavonai 
lo-kose baznvcrų aukos sieke ., . . ,„. , ^ \ 

veikiai sudžiūsta kaip siksna. 
Baisus žaibo karštis nužud* 
juose mikrobus, išdžiovina 
syvus, todėl nėra iš ko atsi
rasti puvimui. 

Apie nuskendimą Sicinskioj 22ra ir Fisk Gatvių 

WAUKEGAN, ILL. ! 

V—is. 

Geros pastovios vietas 
9 vai. į diena 

ROSELAND, ILL. 
atsišaukite Roscoe Str. 

California Ave. 
ir 

V. Jėzaus draugi ja $25.00, 8 
L. E. K. A. 123 kp. $10.00. Nuo I klebonas l)eno pradžiai paau 
balio liko pelno $41.00. Viso la- kavo 5 dolierius. Už tokią auką 
bo $122.00. tonas kun. Vaičiūnui taria šir-

Sufig iskalno p a d a l o nuta- ( H n ** •*** 
rimo, kiek surinkta viršaus; l^°Mm N * » d a b a l " a t s l -
$100.00, atiduota Tautos Fon-j 
dan $22.00. 

REIKALINGI 

Atsišaukite 

311 W. Austin Ave. 

Sausio 15, 1920. 
Telephonu "Draugo" Red. 

Šiandien jus patalpiuote prane
šimą kad Komitetas rengia didelį 
susirinkimų Waukegane Lietuvių 
svetainėje. Aš žinau visus Kr. 
Dem. Komitetus Waukeganc ir ži
nau kad nei vienas jie surinkimo 
nerengia. Tik svetainės komitetas 
persamdė ją vienam ponui iš 
Ohieagos. Nėea žinios nė kokie bus 
kalbėtojai, nei ką jie sakys, nei ko
kie jų tikslai. Jei jus žinote 1 i 
nors aiškiaus apie tą susirinkimą 
tai praneškite artimiausiame 
1' Dr. ' ' numeryje. 

Waukeganėtis K. D. 

Red. prierašas: 
Minėtasis pranešimas nėra iš 

" D r . " Redakcijos; o tik apmoka
mas apgarsinimas; už kurį redak
cija neatsako. Redakcija žino tik 
tiek, kad svetainė ant kampo So. 
Lincoln ir devintos gatvės \Vauke-
gane priklauso geroms lietuvių 
draugijoms. Bet su rengiamomis 
18 sausio prakalbomis mes netu-

L. R. K. rėm. Centrai] pa
siųsta $100.00. 

Tautos Fondan $22.00. 
Stasys Kondrotas. 

CLEVELAND, OHIO. 
— » 

Adv. B. F. Mastausko 
prakalbos. 

'eina 50c. Vėliau įstojimas bus 
pakeltas.' Mėnesinė mokestis 
ir^gi nebrangi, nes tiktai 15c. 
Tie pinigai bus skiriami pirki
mui gaidų ir kitiems beno rei
kalams. 

Kas trokšta lavinties muzi
koje, kviečius įsirašyti. 

Sekretorius. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Sausio 4 d. Tauto* Fondo 22 
skyrius buvo surengęs prakal
bas, su pasilinkMuininiu. Kal
bėjo plaėiai žinomas lietu
viams adv. B. F. Mastauskas 
iš \\ashington, i). C Savo kai-j 
boję nurodė Tautos Fondo 
svarbumų ir daug kitokių da
lykų išaiškino. Perskaitė Lir-
tuvos prezidento, A. Smetonos, 
gautų laiškų, kuriame preziden
tas dėkoja už išsiuntimą drabu 
žiu i f maisto. Kalba jo publi
kai labai patiko. 

Paskui kalbėjo vietos klebo
ną.-, kun. V. Vilkutaitis, ragin
damas remti Lietuvos valdžią 
ir aukauti Tautos Fondan, ku
ris daugiausia prisidėjo prio 
išgavimo jai laisvės. Aėiu kle
bonui, kad kiekviename reikale 
patarnauja elevelandiečiams. 

Pertraukose p-lės Kuzmaus 
kiutė ir (irigiutė deklemavo ei
les. Liet* Tautinis Benas, ve 
damas p. Bučio, gražiai griežė. 

Po programo prasidėjo šo
kiai. Aukų surinkta virš 100 
dol. 

Smagu Imtų, kad dr-jose bei 
kuopose kiekvienas varytų agi
tacijų, kad aukauti Tautos 
Fondan. 

Tautos Fondo susirinkimas 
bus sausio 19 d., 7:30 va i , 
(ioodrich House, 1420 E. 31st 
St. Norintieji gauti T. F. dip
lomų ar Lietuvos pašto ženkle
lių, galės gauti šiame susirin
kime. 

Lietuvos pašto ženkliukus 
Clevelandieėiai turėtų kodau-
giausia pirkti ir siųsti saVie-
siems į Lietuvą. Pašto ženkle
liai randasi pas T. F . rast., p. 
V. Rimtą, 6732 Edna ave. Gau
ta jau ir T. F. diplomai tiems, 
kurie yra padavę, atmainyti 
stampsus. 

Balandėlis. 

Sausio 4 d., š. m., lietuvių 
Sv. Kazimiero pobažnytinėje 
svetainėje įvyko vakaras. Su
vaidinta veikalas *4 Lizdas na
minio liūto." 

Veikalą vaidino: p. A. .Jan-
ois.—Nikodemo roję, p-ma M. 
Stankevičienė—Elzbietos, p. J . 
Vegelis—Rapolo, 1 sūnaus, p. 
J. Butkevičius, Jokūbo, 2 sū
naus, p-lė A. King—Rožėa, jų 
duktės, J. Rašymas—Pilypo, 
jų berno, J . Balčiūnas—Roko, 
jų kaimyno, A. Biržetienė— 
Alarcijonos, jo pačios, J . Pil
kauskas—Juliaus, jų sūnaus, 
K. Tuskenis—Augustas—Prū
sas verteiva, J. Misiūnas—De
šimtininko. 

Suvaidinta gerai. Visi artis
tai savo roles gražiai atliko. 

Publikos buvo daug ir liko 
užganėdinta. 

Viena ypatų bandė ardyti 
tvarką, l>et buvo priversta ar 
nusiraminti, ar išsinešdinti lau 
kan. 

Po vaidinimui eiles deklema
vo p. K. Gogelis. 

Paskui prasidėjo lietuviškos 
žaismės ir šokiai, kurie tęsės 
iki vėhmiai. 

Garbė lošėjams už atvaidini-
mą gražaus veikalo ir ačiū pub
likai už atsilankymą. 

Tilvikas. 

I dėjo žaislės ir tęsės iki vėlu 
mai. 

Ten Buvęs. 

PITTSBURGH, PA. 

Sausio 8 d., 1920 ui., ftv. Ka-
zimipro mokyklos svetainėje 
atstovai parapijų, įvairių drau
gijų, kliubų^iiMt. susiorganiza
vo į komitetą Pittšburjcho ko
lonijose pardavinėti Lietuvos 
paskolos bonus. Gerb. kun. J . J . 

i . * * ĮSutkaitis atidarė susirinkimą 
ir 25 atstovai užsiregistravo. Į 
valdybą išrinkta sekantieji: 
,). (i. Milius—pirm., A. M. Sut-
kaitė—rast., K. Stravinskas— 
ižd. 

A. M. Sutkaitė, rast. 

t 

NEWAEK, N. J. 

Šis-tas. 

CICERO, ILL 

Praeitą metą Ne\varke gy
ventojų skaitėsi apie 440,000. 
Tas metais gimė 11,275, o mirė 
5,526. 

Pastaruoju laiku mirtingu
mas sumažėjo. 1894 m. Xe\var-
kas gyventojų skaitė 203,933, o 
mirimų buvo 4,543. Sulyginus 
su praeitais metais pasirodo, 
kad mirimų skaičius gerokai 
sumažėjęs. 

Per Kalėdas 10 .Newarko ka
talikiškose bažnyčiose kalėdi
nių aukų katalikai sudėjo $455,-

Gruodžio 29 d. L. Vyčių 8 kp. 
buvo surengus šeimininį vaka- d v a r o n e t e k o girdėti, ar tai 
rėlį yisų Šventų parapijos sve- *&» ar ne. Del galėjimo ir ] 25th i r Quarry Gatvių 
tainėje priėmimui Suv. Vai. t a s y r a g»&Wtt daigtas. Lie- Commonvvealth Edison Co. 
kareivių, Juozapo Kareckio ir ^vo je yra perijodiškų ežerų," 
Juozapo Ramanausko, katrie *• y. tokių, kurie kokį laiką 
buvo šiaurinėj Rusijoj apie Pabuvę išnyksta, arlm nebuvę 
metus ir pusė laiko, ir išleistu- atsiranda. Ku r dabar yra di-
vėms p. A. J . Stonkaus, kuris d 7 s i ^ Vištyčio ežeras ten ki-
apleido Roselandą ir išvažiavo t a d o s buvusios pievos, bet žo- Mekanikai prie Viso darbo 
Clevelandan, Ohio. Vakarėliu"^ J o s e buvusi menka. Ten t u r i b u t i g e r i filleriai, darbas 
susirinko daug jaunimo. Buvo buvusios ganyklės. Daukšių e- vidUfj> 
ri mūsų gerb. kun. P. Lapelis, , ž e r a s V'^'^h užanka. Gal at
i m a ivwik«> m*** m-ikd *W laikas, kad jis visas apsi- % . . 
Kinis pasaM gia/iią pianai- i • . t * rime nieko bendro. Daktaras ku 
bą. išreikšdamas užuojautų bu- t r a u k s z o J l u n- žemių pluta. U n į o n Special Machine Co. I r i s t o m i s p r a k a l b o m i s r 
vusiemš kareiviams ir apgaJe- Paskui del kokios nors prie-
staudamas išvažiuojančio iš ž a s t i o s t a ^ l u t a n u s m u k s J 
šios kolonijos A. J . Stonkaus. d u ^ a •* v ė l a n t v i r š a u s b u s 

Be saviškių, vakarėly j daly v a - į v a n d u o ; T r a k ^ e ž e r a s t a i P " g l 

vo ir svečių. Visi išreišku savo 
mintis, pagerbdami buvusius 
kareivius. 

Apart programo buvo pa
rengta skani vakarienė, už ku
rią pagerbti reikia "šeimininkės. 

Ant galo J . Pivariunas aiš
kino apie L. L- Sargus, ragin
damas jaunus vyrus rašyties 
ton organizacijon. 

mainosi. 
Tik ties užakusiais ežerais 

I priklauso 

Reikalinga mergina ar mgteris, ga
li turėt ir viena kūdiki prieabelno 

. i • i i i namų darbo gera mokestis , mažoj 
Z e m e b U V a t o k i a , k a d a n t JOS šeimynoj plaut drabužių nereikia 

Kreipkitės 
3548 S. Halstcd Str. Cliicago. 

Vienais Laiptais 
negalima yra statyti murinės 
triobos. 

Jeigu Sicinsko dvarelis bu
tų buvęs medinis ir nedidelis, 
jeigu jis butų įgriuvęs tuo pa
čiu laiku, kada žiemos žaibas 
nutrenkė nedorą savininką, tai 

.. ., . , ,. t . nors tame visame nebūtų ste-
rasibaigus progranuu prasi- , , T v. , 

• ::_ v „ : i . . x. .,_ ,,_. _ _., ,buklo, teciaus butų nepapras
tas retų aplinkybių susibėgi
mas. Tokiais atvejais nestebė
tina žmonėms kalbėti apie 
Dievo bausmę už nedorybes. 

Kun. P. Bučys. 

PHILADELPHIA, PA. 

Sausio (j d. L. Vyčių 3 kp. lai
kė metinį susirinkimą, kuriame 
buvo renkama nauja valdyba. 
I pirmininkus liko išrinktas I. 
Rimgaila, vice-pirm.—K. But-
kaitė, p rot. rast.—O. Urboniu-
tė, fin. rast.—J. Navickas, ižd. 
—J. Briedžiutė, iždo globėjais: 
O. Unguraitė ir J . Valčiukas. 
Dvasišku kuopos vadovu, per 
aklamaciją, kun. Ig. Valančiu-
nas. 

Kuopa, kaip metinis rapor
tas parodo, gražiai auga na
riais ir puikiai bujoja. 

Gerkles Kliūtį* 
dal i po eiti nuo 

nesveikumo inigda 
linių gilių (tonsi-
Ii|), o kurtais nuo 
užsikrėtimo gerk
lės-- tuštumos. Gal 
turite s logas ir tas 
padaro gerklės 
kliūti. Xosis yra 

î  labai svarbiu orga
nu ir Jei .ii yra užkimšta, tai gali 
padaryti kliūtį. Dabar yra patn 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išegza-
mmuoti jums nosį. Ta as padary
siu miiioUajuai. Atsiduokite Nosies 
specialisto priežiūrai, kurs pasi
naudoja vėliausiais moksliniais bu
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prio Ktate gatvės . Aš užtikrinu sa
vo sugebumą. Jus gal pažjstate kai 
kuriuos šitų žmonių. Paklauskite 
manę?, jų pavardžių. 

DR. F. 0 . OARTER, 
Akių, Aibii, Nosies ir Gerklės 

120 So. State St. 2 lubos. Antros 
durjs i šiaure nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo '.) iki ti. Septinta-
dieniais nuo 10 iki 12. 

Reikalingos moterys suvirs 16 
metų amžiaus del lengvaua fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas suimtomis užsidaro ant 
piet. . 

upinasi ne-
pr ie"Kr . Dem." t e 

žinome ar jis priklauso prie kokios 
nors lietuviu organizacijos, nors 
lietuviškai moka kalbėti. Jeigu jus 
nor*._'• daugiau žinių tai kreipkities 
prie svetainės komiteto, jums len
gviau sužinoti viską ant vietos. 

(Apgarsinimas) 

Continental Can Co., Inc. 

PARSIDUODA 
Dviejų lubų naujas mūrinis namas 

su krautuvėms ir pagyvenimais turi 
būti parduotas tuojaus didejis bar-
genas. Randasi ant N. Yv\ ^ampo 
39-tos ir Sacramento Ave. atsišau-
kit: 

B. N. ROSEN. 
2409 Lawrence Ave. 

Telefonas Ravenswood 650 

5411 W. Goth Street 

Paimkite Šiaurinį ar Pietinį va
žiuojanti karą iki G3-čiai gatvei 
(63rd & Austin) karą iki Central 
avenue; paeikite du blokus \ pietus. 

PAIEŠKO 
PAIEŠKOJIMAS Lš LIETUVOS. 
Julijonas Gužauskas paeinantis iš 

Kauno gub., Skaudvilės Apskričio 
Kaltinėnų p w a p . , paieško savo bro
lio Jono Gužausko kuris prieš kare 

REIKALINGOS 
75 merginos 

del fabriko darbo 
nuo štukio 
$18 iki $21 

American Insulated Wire & 
Cable Co. 

954 W. 21st St. 

REIKALINGOS MERGINOS. 
Mokinties už Nursės. Kam 

dirbti keno kukniose už $15.00 
i savaitę, kadangi galima užsi
dirbti nuo $30 iki $40 į savaitę 
būdama Nurse, po kelių savai
čių mokinimosi. Mes pristatom 
į darbą išmokusias. 

gyveno Chicagoj ant Morgan gatves. rkATTAT A O "D A U I T U r t C D T T A T 
Kas apie ji žinote arba jis pats lai . ^ U U L A O r A K U U U S f l l A I J 

1900 S. Kedzie Ave. 

PARSIDUODA BUČEHNĖ U t 
GROCEIIM: 

iš priežasties kad savininkas trum
pu laiku turi išvažiuoti j Lietuva. 
Biznis yra cash ir geroj vietoj, ap
gyventoje visokių tautų. Norintieji 
geros progos atsišaukite 
1736 jPT. Hoyne ave. , Chicagn. 111. 
Arba Telefonuokltc llnniholrit SS 15 

PARSIDUODA 
bučeme ir grocerne liet. ap-
gyventoj vietoj. Priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite: 

J. Naudžiūnas. 
4064 S. Artesian Ave. 

EXTRA. 
2 augščio mūrinis namas 2 pa

po 4 kambarius prie 3204 So. 

Parsiduoda $500 žemiaus kaip bu 
vo. 
gyy, 
Wallaee St. $500 jmokėt, o likusius 
kaipo randa. Preke $3000. 

First Nat. Realty & Const. Co. 
840 W. 33rd St. W. Kazlauskas 

atsišaukia pus mane randasi tas laiš
kas: 

. , AgoUt Žiliene, 
R e p o r t e r i s . 4436 S. FairficUl Ave. Chicago, 111. 

ROSELAND, ILL. 

Sausio 7 d. L. Vyčių 8 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą Vi
sų Šventų parapijos svetainėj. 
Aptarta daug dalykų, nutarta :MOŽ S. Morgan str 
permainyti susirinkimus iš se 
rėdos i utarninka. 

l 'aieškau savo švogerio Antano 
Lėkštutis, 6 metai atgalios gyvena 
Daltimore, Md. anoj pus vandenino 
visa laika gyveno Liepoj u j . Aš gavau 
laišką, iš Lietuvos su svarbiomis ži-
nomis. Jis pats arba kas apie ji ži
noto praneškite sekančių adresų: 

Marcijoua Zubavieienė, 
Cttieago, 111 

Be to nutarta surengti dide-
, . . v ,. . • i h koncertą sul)atoj, sausio 24 
Priežastis permainymo susi-' 4 / "' 

. . . \ T j J A„„~ d. Iš anksto galima sakyti, kad 
rinkimų yra tame, kad daug ? • . 

* , , • J Z I Z koncertas pavyks, nes sušilau- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ A . nariu seredų vakarais dirba . \ . . x- sio 1920 m. Lietuviu svetai 
, „ ._ . . : . . _ , - :. i: - ^ * : i„.« kerne gabų vargommnką, p. ^ . , S1.°. L*f? m:> _ u Z , ; _T, 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Del foundres, darbas pasto

vus. Atsišaukite 
Link Beit Co. 

39-ta ir Stewart Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namas ir lotas netoli 

31-mos ir Union Ave., 6 ir 5 kam
bariai ir •"' "' irrr.*, " 
jama garažo stotojo. x^.^u^ $iu00.00 
Atsišaukite ?650 S. Kedzie Ave., 1 
lubos. 

Ant pardavimo 116 akrų farmų su 
gerais budinkais, gyvuliais ir maši
nerijom, 2 mylios iki stacijai Ed-
ge\vood, 111. Kaina $70 už akrą. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresų: 

Jul iau Žiedas, 
Rfd. l iox 2 E d g e u o o d , 111. 

WAUKEGAN, ILL. 

Didelis Susirinkimas. 

ANT PARDAVIMO 
FARM0S1! 

40 akrų farma juodos žomes su 
gerais budinkais ir mašinomis, pui
kus sodnas, 15 karvių 2 arkliai 5 
kiaule3 15 vištij, v iskas parsiduos su 
farma arba mainyais ant nainų Chi
cagoj. Atsišaukite pas 

P . UORKUIKA 
840 W. 33 Str. Chieago. III. 

S. D. LACHAWICZ 
i.istuvyti <}raf>or)UH pntarn*iuju, laldo-
• >•&• ko pigiauKia Keikalc mpldi lo at-
» u U i »> •••ano la>hn bu»M<> u*««n*rl*nf< 

2314 W. 23 PI. Chieago, UI. 
Tel Danai tlfM. 

B-
! 

-m 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRJKOL'IS 
U B T I ' V I H 

Gydytoja* Ir Ohlrurgae 
Perkėlė savo gyven imo vieta 1 

Brighton Park 
«»14 \\. 43rd Mtr«MA.. 

Tel MrKinley 268 
OfiMua: l~,6~, W. 47tb S t , 

(47 ir VVocd g*t.) 
ViiRn/ 'n . : 10 ryto iki 2 po pietų, «:I0 lkl , 
e... »*k.a4;e NedėltomiB 9 Iki 12 ry ta ia J 

Tel. Boulevard 160 

— — « 

« — f j 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

cmCAOo uumnh 
vai^ndoN 8 Iki 11 î  ryto 
•< po ptetu iki H vak M^d*llo 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

. - . , - . 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą.* 
• • • • t — i t IOIMMI <io MU-hiraa Are. 

j r*trftmm» PullmiMi S4t ir Pu 11 man S1M 
« l i ū a j m j : Cftlft S o . W o o d Str. 

{T ik Ketvergro v a k a k e nuo 5::M» Iki 7:0*' 
Tel+toom* Tard* TtS 

K > • -

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIET C VIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

CHICAGO. » 

t < - - - * - • » - - - ' 
» 
i 
t 
i 

JOSEPH C. W0I,0N 
etuvis Advokatas 

iV M ) L A H A L 4 J ! M » 4 f c . n n 
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! BARGENAS VYRŲ ] 
DRABUŽIŲ. ! 

Vyrų \t Jaunt) Vaikinu padirbti n 
ant orderio siutai ir overkotai bet1 

neaįsišaukti: vėliausiu modeltg nuo ! 
•20.00 iki $45.00. 

' " Vyrų Ir Jaunų Vaikinų gatavi ' 
siutai ir overkotai S1.*> iki $28.50., 

Vyrų Kelines po $:{.OU ir augSčiau 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augfcčiau 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilna eile y 

akut j nešiotų siutų ir o verk otų nuu t 
4S.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tusedo, Frock S iu-1 
tai ir tt. $10.00 ir augsčiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 X 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. S u - f 
batomts visą dieną iki 10 valanda' 

S. GOROON. 
141$ S. Halsted SU, Chieago. IU. i 

|«-t«igta 1002. 
8 — — n 

i i i i i i i i i i ia i i i i i i i i i i i i t t t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i tun 

ERNEST WEINER 
DRY GOOD^ j 

H00 W 47th kamp Wood Sts. 
Ide» duodame dviguba* rtamp«a| 

Kotvergals ir Subatomis 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

visokie materijblai, vaikam* draba-
*ini CiAĥ M ir iakutA#> 

Pluksnos 
79c 

Pluksnosl 
79c 

krautuvėse ir negali ateiti kuo 
jx)s suiširinkiman. 

Valdyba. 
Baršį. 

Įvyks Nedėlioję, 18 d., sau-
) 1920 m., Lietuvių svetai

nėje, Lincoln ir 9 gatvė 3 vai. 

ROCKFORD. ILL. kyti. Programas susidės iš dai
nų, Holų, duetų ir trumpų, juo-

Pastarasis L. Vyčių 83 kp. kiugų komedijėlių. Žodžiu sa-
vsuxiriukimais buvo gyviausias, kaut, bus ko pamatyti, paklau-

U anksto pranešu tat rock- P° Pietl^> Wankegan, IU. pan -
Fiudiečiams ir kviečiu atšilau- ga liuosa. Kolektos taippat ne

bus. 

ržpraoitJĮ utarninka 8v. An ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ a ^ a ^ , — . • • „ „ „ M - H — . 
tano parapijos svetainėj susi- 76a00. Daugiausia suaukauta Nutarta surengti prakalbas syti ir pasigersi . 
tvėrė lietuvių benas ir orkes- š v. Juozapo bažny^oje, nes net sausio 18 d. L'mty svet., an t | Koncertas bus Germama i š v e ž i o t o i a s ^tei^ukite-

kuri s užvard in ta . :^ . An-j $5,(372.92. X. Maįn ir Millbury St.Kalbės svetaiiujc;. Prasid.s ly^ia. i^nog iivenotojas ateisauiate. 
A. iviartiiiavicius, 

Kviečia visus skaitlingai su
sirinkti. Komitetas. 

(Apgarsinimas). 

Paieškau darbo -kaipo duo-
t ra, f ^ 
tuno l>enas ir orkestrą. Išrink- J Kai-kurių katalikiškų bažny-lp. M. Zujus, 4>\'y(v-io" redak-ival. vak. Nepamirškite diejios! 
ta \ aid} ba iš sin asmenų : ,^erb. rtij kalėdinės aukos ėia nepri- torius. v Pr. S—tis. 3438 S. t&MKftld Ave. 

Illinojaus Farmos. 
52 akrų geros žemes visa dirbama, 

5 kambarių naujas namas ir tvartas 
viskas geriausioj tvarkoj. Parsiduos 
už labai nužeminta kaina ir į trum
pa laika. Kas norite pirkti malonė
kite atsišaukite šiuo adresy: 

P . BORNEIKA, 
840 U . 33 Str. Cliicago. Ui. 

PLUNKSNOS. 
luut l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f f 

l lcsid. 933 So. Ashland Blv. Chieago. 
Telefonas Haymarket 3S44 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Spetijahstas Moteriški}. Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halstcd S t , 
Telefonas Drover 9693 

VAL.A1TOAS: 10—11 f j t o 3—S 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 
ii 

NAMAI ANT PARDAVIMO! 
3 pagyvenimų naujas medinis na

mas, cemento fundamentas, šiltas ir 
šaltas vanduo, maudynės, gazas, kie
tas medis ir kitos jtaisoa, 3 metai 
kaip statytos, randos neša/ į metus 
$4į)i>.00 Parsiduos už Jabai žema pre
ke $36(K).00 įmokei, rejkia $1500.00 
l ikusius po $-5 į mėnesi. Pasisku
binkite, properte randasi 42-1 Arte
sian Ave. , 
First Nat. Realty Const. Co. 
W W. 33 Str. Chieago, HlJi* 

VAKARINE MOKYKLĄ ^ 
Angliškos Kalbos. 

Kliasos i)rasidės panedėlio va
kare, sausio 19 d., 1920 m., 8 vai. 
Bus mokinama panedėlio ir ket-
vergo vakarais. 

L. Narmontaitė. 
3223 P » n i c l l Ave*. Ciiicago, UL 

Telefouas Boulevard 9923 

file:///Vauke-
file:////ashington


6 DRAUGAS PenktAfUonis, sausis 16 1920 

a— 

CHICAGOJE. 
Penktadienis , sausis 16 

šv . Marcelis p. Priscila. 
Šeštadienis, sausis 17 

šv. Antanas vien. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. , U*»k. l«««*»yj <i<-v.-ti «•-
Izinę kaukę. 

d., i Plauti rankas po kiekvieno 
[patarnavimo ligoniui. 

d.. Miegoti septynias "valandas 
[ar ilgiau. 

— | Užtektinai valdyti gera 
maisto, 

Atvirinti visas lėkštes ir 
puodelius, pavartotus ligoniui. 

Ligonį visai atskirt i nuo 
kitu namiškiu. 

•r * 

Ligoni užlaikyti šiltai. 
Pasivaikščioti kelias valan

das šviežiam ore. 
0 

Iš Ureat Lakęs stovyklos 
pranešama, jog i r t a rp niari-
ninku 
imi. 

PRANEŠIMAS. 
—mm JlAJJLill 

DIDĖJA SUSIRGIMAI IN 
FLUENZA. 

Sveikumo komisijonieriu s pa 
skelbia kova. 

Vhi<-agoję susirgimai influ-
enza dauginasi . Mirčių įvyk
sta nedaug. Bet naujas pavo
jas čiapat, jei nebus imtasi 
atsakančių priemonių prieš tą 
epidemija. 

l)r. Kohertson, sveikumo 
komisijonierius, sako, jog e-! ATIMTA NAUJAS AUTO-

"Draugo" Bendrovės šėri-
ninkų susirinkimas bus utar-
ninke, Sausio 20 d., 1920 m. 
Šv. Kryž'aus par. svetainėje. 
W. 46th ir So. Wood St., 
7:00 vakare. * Chicago, 111. 

"Draugo" Valdyba. 

Iš CHICAGDS LIETUVIO 
KOLONIJŲ 

s 

IŠ BRIGHTON PARK. 

didėja skaitlius susirgi-

MOBILIUS. pidemijai nebus progos išsi 
vystyti taip, kaip 11)18 me 
t a i s rudenį i r žiemos pradftio-. E m i , J o l m s o n < 2131 Patwvne 
ja. Xes žmonės yra p a s i r e n g ę ' p l a ( . e / a j | ę v a k a r f t w j o ^ 

m o n * mėginti savo nauja automobi-
Tcčiaus speeijalės priemo- V[{} , ^ . ^ i a v 0 

nės būtinai reikalingos. 
J e i susirgimai didės, tuomet 

prisieis kovon pašaukti '2,-
100 ligonių slaugotojų iš "Chi -
eago Training Seliool of Ho
me and Public Nurs ing" , Nes 

^dauge) namuose nėra kam pri-

Ties Lake View a ve. ir St. 
James place jį sulaikė trys 
plėšikai. Atėmė $15 ir išvarė 
iš automobiliaus. (Ji patys nu
važiavo. 

Paskui pranešta, jog toje a-
pylinkėję užpulta ir a p i p i l t a žiūrėti susirgusių. 

Iš sveikumo departamento J j v a ^ , m ' s - l s "«" ****** 
paskelbta sekantieji svarbus f3***' , s k l t o f l t " * 1 5 ' 
nurodymai, ka<l apsisaugoti 
influenzos. 

Namiškiams: 

63.RADIKALAI KALĖJIME. 

Chieagoje deportavimui ski
riama 241) pastaraisiais laikais 
suareštuotu radikalu. Iš ju 63 
yra kalėjime, nes neturi pa
rankos. Kiti paliuosuoti po pa
ranka. 

Kieku galima šalinties nuo 
kambario, kuriam yra ligonis. 

Neįsileisti į namus jokiu. 
lankytojų (vizitorių) ij- pa
tiems nelankyti svetima namų. 

fcalinties susikimšimo v ie tų j Kuone visi iš esančių kalė-
kaip tai susirinkimų, teatrų ir jime sutinka keliauti Rusijon 
tt. ,»r jie, jaučiasi kaipo " k a n k i -

UDaikyti vaikus sausai ir niai . 
šiltai. 

.Vcdėlioj, sausio II d. Brigu-
ton Parko klebonas, kun. lyriš
ka, laikė savo parapijos susi
rinkimą bažnytinėj svetainėj. 
Išdavus atskaitų iš praeitų me
tų ineigų ir inplaukų pasirodė, 
kad ižde liko 5J5O0 dol. 

PO to klebonas pranešė, kad 
pastatymas antrojo augšto 
(mokyklos kambariams) atsi
eis apio 36,000 dol. Kad neuz-
traukti didelės skolos ant pa
rapijos arba padaryt i , ta ip sa
kant, parapiją eash, klebonas 
pažadėjo paaukuoti 1000 dol., 
jei rasis 700 parapijonų, kurie 
paaukos po 80 dol. Visos sko
los tada butų apmokėtos, gi 
aukojusieji po 80 dol. turėtų, 
taip vadinamas, amžinas kor
teles. Stebėtis reikia brighton-
parkieėių duosnumu, nes su
manymas beveik vienbalsiai 
priimtas. 

Po to parapijonai pareikala
vo, kad klebonas prašal intų 

Baeeviėia. Kapor tas pri imtas. 
P o to sekė rapor tas iš vakaro, 
kuriame buvo vaidinta "-Kan-
ri Alena. "Pasirodė, kad finan
siniu žvilgsniu vakaras pavy
ko neblogiausia. Pelno liko 
apio 40 dol. Be to kuopa pasi
dirbo savo seeneriją, kuri atsi
ėjo 82 dol. 

Knygų poržiilrėjhųo komisi
ja pranešė, kad pinigų ižde nuo 
praeitų metų yra likę $9.54. 
Nežiūrint to, 5 kp. gerai gy
vuoja, 

Nutar ta prieš adventus su
rengti vakarėlį su pamaDgini-
mais. 4 

Susirinkimas uždarytas su 
m«fda, kurią, atkalbėjo kp. dva
siškas v(priovas. 

Kp. Korespondentas. 

I š BRIDGEPOR TO. • 

Mot. Są gos 1 kp. veikimas. 

Gal kas mano, kad Mot. Są-
gos 1 kp. jau nieko neveikia, 
kad nesigarsino laikraščiuose. 
Klaidinga butų ta ip manyti . 

Štai, sausio 11 d. buvo meti
nis susirinkimas. Posėdis buvo 
skaitlingas ir pilnas gyvumo. 

Pirmiausia svarstyta, kaip 
padidinus narių skaitlių. Vien
balsiai su tar ta pasiimti po ap
likacija ir prikalbinti nors po* 
viena nare. Į sekantį susirinki
mą visos apsėmė atsivesti dar 
po vieną naują narę. 

Sergančiai narei, poniai Va
ranavičienei, nutar ta nupirkti 
gėlių bukietas ir pasiųsti . To
liau išduotas rapor tas iš būvu-

KONCERTAS! 
DIEVO APVEIZDOS PAR. CHORO 

Dainuos Du Choru 
Nedėlioj, Sausio-Jan. 18, 1920 

Dievo Apveizdos Par. Svetainėje 
Pradžia 8 v. vakare 

* ii 

Koncer te dalyvaus pagarsė jas Auš ros Var tų Pai% Choras garsaus muziko 
ir kompozi tor iaus p. A. Pociaus. V e d a m a s . Muzykos mylėtojai vietiniai ir a-
pielinkių neprivalo praleisti progos išgirsti nepapras tų chorų . 

\< 

sio šeimininio vakarėlio giuo-
mokytojas-sesėris Nazaretie-'Įdžio 31 d., t. y. pr ieš Naujus 
tes, o jų vieton paimtų Kaži- Metus, kuri buvo kuopa suren-
nuerietes, bet klebonas pasakė 
negalis to darbo atlikti be vv-
skapo žinios. Tada kilo daug 

gus bendrai su L. Vyčių 16 kp. 
Vakarėlis, nesigiriant, buvo 

tikrai paikus, Sąjungietės pa-
trukšmo. Tapo t a i p g i .išrinkti i g a m m n vakariene, o vyčiai iš 
trvs delegatai. 

Žiūrėti, kad pagyvenimuose 
nebūtų jokio drėgnumo. 

Pagyvenimuose daugiau tu
rėti saulės šviesos ir šviežio 
oro. 

Parapijonas. 

I š NORTH S I D E . 

SKŲSTI. 
7 PROFITERININKAI AP 

Seredoj, sausio 7 d„ 11)20 m., 
įvyko Ii. Vyčių 5-tos kuopos 

Chieagoje suareštuota 38 c u - j m o t i n i s ^ ' ' i ^ i n i a s . Kar ia a l 
k i a u , profiterininkai, katr ie r 1 ^ " * * mmmM' i > m m a u s i a 

;ėmė aagštas kainas už c u k r ų ! l S d u o t a *&>** H Apskričio 
'praei ta rudeni i susirinkimo raportą isdave A. 

Je i galima, į darbą eiti pės- ' Dabar iš tų profiterininku ! ! 
tiems. septynis tederalė grand jury VAIKIŠTIS SUIMTAS PITT-

SBURGHE. 

Darbininkams: 

pildė programa. Atsilankiusie
ji buvo užganėdinti. 

Paskui kalbėta, kad surengti 
vakarą ant vasario 21 d. su 
programų. Pasirodė, kad ren
giant vakarus su programai* 
nieko negalimą pelnyti. Tai-gi 
ir pal ikta surengti be progra-
nto. 

Atsisakius mūsų didžiai 
gerb. pirmininkei, A. Nausėdie
nei 

vo raportą, linksma pasidarė, 
kad \J. Vyčių 16 kuopa tiek 
daug yra nuveikus. 

Paminėsiu keletą pavyzdžių: 
į Kalėdinį Tautos Fondą 16 kp. 
neatsiliko nuo kitų, o gal ir 
pirmoj vietoj stovi, nes suau
kojo virš 600 dol., Vyčio spau
stuvei 114 dol. O kur kiti viso- j 
kie, aukoj imai ! 

Gaila pasidarė tik, kuomet 
finansų raštininkė skaitė savo 
raportą. Pasirodė daug narių 
suspenduotų. Tikimasi, kad ir 
tie užsimokės savo duokles ir 
svkiu su kitais dirbs tautai i r 
organizacijos labui. 

Yra keletas atšalusių narių, 
kurie retkarčiais ateina i susi
rinkimus. Aš manau, kad vis-gi 
galima vieną vakarą į savaitę 
pašvęsti i r ateiti su kitais pa
si tart i , pasikalbėti, kaip išnau
doti laiką geriems tikslams, 
kad nepasilikti nuo kitų kuopų, 
bet dar pirmiau žingsniuoti. 

Darinkta valdyba. Knyginiu 
išrinktas P. ( ir i tenas, režise-
riuin—B. Janušauskas ir Mk 

OurinsKaitė. 
Taip-gi išrinkta komisija 

tvarkyti žaismes ir, ta ip sa
kant, sudaryti kokį programą 
po susirinkimų. Į komsiją pa
teko N. Kulys ir Volteraitė. 
Ka ip vienas, ta ip ir kitas yra 
labai darbšfųs. Tikimės turėti 
gerų pasekmių. 

Reikia pažymėti, kad 16 kp. 
turi darbštų pirmininką, J . j 

•:•: 

Iškilmingas 

BALIUS!! 
r-PARENGTAfc 

Draugystes Rožantavos Panų ir Molenj 
NEDĖLIOJ, SAUSIO 18, 1920 

Šv. Jurgio Par. Salėj, 32ro Place ir Auburn Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c ypatai 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pui
kaus baliaus, nes apar t šokių dar bus ir kitokių pamar-
ginimų. Taigi kaip jauni, ta ip ir seni atsilankykite, 
o tikrai busite užganėdinti. 

Kviečia visus 
,. K O M I T E T A S . 

Visus narius kviečiame uusir 
rinkti. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Šalinties tų, katrie čiaudi ir a t rado kaltais ir apskundė. 
kosti . Kiti profiterininkai dar iš-

Prieš kiekvieną valgymą klausinėjami. Manoma, kad jie Pirm kelių dienų 16• inetų 'p- lės Overlingaitė ir Valan 
plauti rankas. ,visi papuls teisman. lAnthony Samolis, kurs tarną- minai tė , iždininkė—P. Volte-

Kuolabjaus šalinties dulkių. ' įvo firmoje Chandler, Hildreth ' r ienė. Dvasišku vadovu gerb. 
Nespjaudyti ant aslos, šąli AUTOMOBILIAUS PAŽEIS |& Co., nešdamas tos firmos klebonas, kun. M. Krušas. 

vienbalsiai liko išrinkta 
buvusi pirmininkės p a g e l b i n i n - : « į į ^ cfrjto a n t r u s i n e t u s 
kė p-lė Šatkauskaitė . RaStimn-; p i r m i n i n k a i l j a L . V včių 16 kp. 
k ė * paliko tos pačios, būtent ; S u g i r i n k i m u 8 v e d a g e r o j e tvar

koje, be jokių ginčų.» 

L. V. Ch. Aps. choro nariams. 
Visi nariai ir narės yra 

kviečiami atsi lankyti į choro 
praktiką, sausio 16 d., 1920 m., 
į Mark White Square parko 
svet., 29-tos ir So. l la ls led gat-
vįų. 

Taijvgi y r a kviečiami atsi-
lankvti ir tie, kurie seniau bu-
vo choro nariais . 

Z. M., rast. 

ma, jog teisingai^ ta rnaus šv . 
Juozapo Apiekuno draugijai . 

A. Marcinkevičius, pirm., 
A. J. Palubinas, rašt.,v 

2231 N. Sawyer ave., 
Chicago, 111. 

ROSJCLAND, ILL. 

gatviii, arba viešose vietose. 
Čiaudint ar kostint, užsi

dengti burną su nosine. 
Miegoti devynias (?) va

landas paroje. 
Nepersidirbti, nepersivalgy

ti, nepersigerti. 
Saugot ies vartoti bendrą 

puoduką gėrimui vandens. 
Šalinties sergančių žmonių. 

TA. pinigus bankon staiga pražu
vo. 

Dabar jis suimtas net Pi t t s -Mrs. Peal Tolinekos, 39 West 
Burton place, paimta Paasa-
vant ligoninėn. J 9 pažeidė au- jo draugas ,Tames 
tomobilius išlipus jai iš ga t - | 
vekario. Šoferis suareštuotas. PLĖŠIKAI ATĖMĖ $142. 

Nors liūdna, kad buvusi mū
sų pirmininkė atsisakė, bet tu
rime vilties, kad ir nauja pir-

burgbe, Pa. Su juo suimtas ir mininkė d a u g darbuosis. 
Mitcbell. Dulkė. 

NUSILAUŽĖ KOJĄ. 

r ž imdama nauja valdyba 
savo vietas, išreiškė gražių 
minčių ir pažadų. 

Dirbkime! Parodykime, kad 
mes vyčiai ne tik varde, bet ir 
darbuose. 

Berželis. 

Sausio 7 di buvo L. Vyčių 16 
kuopos susirinkimas, kurį ati-

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Sus. Am. Liet. K r 2 kuopos 

Pa ta rnauto jams: 

But visuomet švariai. 

Trys plėšikai Fordo auto-, darė pirm. J . Banbkus su mal-
mobiliuj užpuolė praeinantį da. Senoji valdyba išdavė ra- susirinkimas bus šiandie, sau 

Elmer Johnson, 5800 Peoria James McDonald netoli jo na- portą, kas buvo veikta per išti- sio 16 d., 1920 m., Dievo Ap-
gat., nusilaužė koją čiužinėda- nm 4;")27 Pra i r ie ave. ir atėmė sus prae i tus metus. Iveizdos parapijos svetainėje, 8 
mas Washington parki $142. Kuomet raštininkė skaitė s a - v a l . vakare. 

CHICAGO, ILL. 

Draugijos Šv. Juozapo Apie
kuno valdyba šiems metams 
susideda iš sekančių asmenų: 
A. Marcenkevičius—pirm., A. 
Rimuška—vice-pirm., A. J . Pa
lubinas—p rot. rast., J . Kupši li
nas—fin. rast. , V. Kaitul is— 
ižd., J . Tamasevičius ir J . 
Alekna—iždo globėjai, F . Prier 
laidis ir J . Kiška—maršalkos, 
J . Pažereskas, J . Valait is i r A. i 
Repšys—prie karūnos, J . Vaš-
kunas—palubaunas sudžią, J . j ^ ^ (>* 
Sluoksnaitis—sudžius r a s t , F . j 
Vaškunas, J . Lapinskas ir V. 
K a i tūlis—t rustee. 

Valdyba savo vietas užėmė 
sausio 4 d., 1920 m., apreikšda-

A. L. K. K. Moterų Sąjungos 
46 kp. laikys priešmetinį susi
rinkimą sausio 18 d., 1920 m., 1 
vai. po pietų, Visų Šventų pa
rapijos mok. 5-tame kambaryj . 

Kiekviena sąjungiete būti
nai turi būti šiaine susirinki-
me, nes bus renkama nauja 
valdyba. Taip-gi yra daug da-
lvku del svarstymo. 

Kviečiu taip-gi moteris i r 
mergaites, kurios dar neprigu
li prie Mot. Sąjungos. 

P. S., rast. 

H. C. CHRISTOPHER 
Franklin Anglai. 

Tikri Pocohontas kieti ang-
i lai, Solvay • Coke geri anglai 
visuomet. Pa ta rnav imas ir 

Est . 18^9 
. L. Leiudecker, 

6541 S. Sangamon St. Chicago. 
Telefonas Normai 829 
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5-iu Aktu Drama 
STATO SCENOJE 

Moterų Sąjungos 2 0 Kuopa 
L 

Nedelioj, Sausio-Jan. 18d., 1920 
ŠCHOOL HALL SVETAINĖJE 

48ta ir Honore Gat., Ant Town of Lake 
Pradžia 7 vai. v. 

^ 

K' 

Šis gražus veikalas, Ryty Pylis pirmą sykį Chieagoje bus statomas sceno- ! 
je. Todėl nepraleiskit progos jo nepamatę. Tikimės, kad atsilankusieji bus pilnai už- I 
ganėdinti. g 

Aktu tarpuose bus dainos, solai. Poprogramo šokiai iki vėlumai. Kviečiame • 
M. Sąj. 2 0 k p . • • 
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