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Ką sako bolševikai apie 
| panaikinimą blokados 

r _ T
LONDONE KALBAMA APIE 

TAIKĄ SU RUSIJA.

Griaunama Winston Churchill 
politika.

BOLŠEVIKAI SAKOSI 
LAIMĖJĘ.

Atnaujinus susinėsimus Rusija 
pakilsianti

SECOND EDITION

Londonas, sausio 19. — Čia 
kalbamu apie laiką su sovietų 
Rusija. Kai kurie tvirtina, jog 
taika galėsianti įvykti.

Kaaerrijinlus. unntikins* ai 
naujinti su Rusija buvo *uma-
nęs (mi* premjeru?- Lloyd 
George augšėiamdo* taryba* 
susirinkimo Paryžiuje.

Tai dideli* smūgis juidary- 
tn \Vin*tono Churchill politi
kai, kūnų kantai rėmė North- 
cUffe spuūda. CliUlclŪll darba
vosi, kad Britanija pradėtų di
delę ginkluotų kanųmniją prieš 

• TU*ų hoiševiku*. prisidengtam t 
■Apsaugojimu savo gyvų reika
lų Persijoje ir Indijoje.

Darbo par t i jo* parlamente 
vada* Hendcr*on anų dieni) 
kalbėdama* pažymėjo, jog tn- 

z r»au«ia priemonė sulaikyti tai- 
ševiku* nuo veikimo ir intrigų' 
jy tuose *ir išgelbėti tanki ją— 
tai padaryti taiką au sovietų"' 
vaidila.

Copenhagen. sausio 19.—Iš 
iMnskvo* pranešama, jog tenai 
bolševikų valdžia negalinti at- 
sukž.inugti, kuomet gauta žinių, 
kad taiRinintrai nusprendę pa
naikinti blokadų Ru>djo« Sako, 
jog bolševikai laimėję. Sako, 
artima- tas laikas, kuomet bol
ševikiška Rusija padarys tai
ką su talkininkai*.

Bolševikų atstovas Litvinov 
ri« tvirtina, jog po panaikini
mo Nokados sovietų Rusija nt- 

, gimsianti. Kitoks buriąs eko- 
Į nomini* stovis.

Gelsingforsas. sansio 17 (*ti- šėiau*ioji talkininkų taryba

guli būt panaikintas ar putai- te lau*Ką (m* notą). InrybaĮ 
sytas pavartojant ginkluota- rdkalauja išduoti buvusi vo-| 
spėkas!" jkieėių tauerį.

Šitų klausim^ jau senai riša 
pasaulis ir ligšiol nesuranda 
tinkamo atsakymo. Tų klau**- 
mų šiandie via svarsto ir Pa
baltijo* viešpatijų konferenci
ja. Nes bolševikai labjausia ii 
palieėla Aitas viešpatija*.

Negalima k oi-k a* pasakyti, 
kokių priemonių imsi* konfe
rencija prieš bolševikus. Ar 
įkurs sąjungų ir nutars bendrą 
ofonsvvą prieš Išminų ir Tmr- 
M, «r gal veik* kiekviena ai
škinai, kaip katrai viešpatijai 
patinka ir išeina geriau.

Berne, sausio 19.—L'krainų 
misijai ėia pranešta, jog bul 

v nuuijue dalia uuisuko 
prieš pačių lik miną armijų ir 
prieš lenku*, katrie eina pagvl- 
hon ukrainnuvi.

Ukrainą armijos vada* I’et- 
lunt tUojali* iškelia t ę.- froil- 
tan.

Ekonomini* stovi* P k raino
je, kaip pranešama, neblogiau
sias, Nežiūrint ilgo kariavimo 

finiko, 1’kraina turi javų, ruk- 
i raus ir kitokio reikalingo mal
into.

■
PRIEŠ LATVIUS KOVOJA 

KINAI.

UŽDUOTA SMŪGIS BOL 
ŠEVIKAMS.

Taip tvirtina Herbert Hoover.

Rusija, anot Litvinovo, mai
sto turinti. Tik nesama geie- 
žinkcHu, kad tą maistą pririn- 

Įtvti į reikiama* vieta*. Re to, 
Rusijai yra labai reikalingi 

ižemdirliyętė?! įrankiai.

KOLČAKAS REVOLIUCIJO- 
NIERIŲ RANKOSE.

Mūšiai Irkucko gatvėse.

Svarbios Atmainos Pran-I

Washington. sausio 19.—Ži
noma* burę* Europos pašalpos 
genernli* direktorius Herbert 
Hoover pareiškė, jog |Ntnaiki- 
ninia* blokados aplink Rusiją, 
reiškia sugriauta ten bolševi- 
faiuns stipriausia atspirtis.

Hoover sako, jog ligšiol bol
ševikai už visokius savo šalyj 
sorijali-tiniu* nepnvykimn* 

Įt-rimtrino talkininkų hiokadų.
Bolševikai tų blokadą pavarto
jo kaipo padilginimą kovoti 
prieš savo priešininku*. Bolše
vikai orgnniMvo *k ai dingą* 
armija* tvirtindami, jog rtiM'i 
privalų patys gelbėt les nuo 
Imdo, nes, girdi, talkininlrri 

, šori imdu numarinti Rnrijų. 
IGi šiandie, kuomet blokada 

tm* panaikinta, po to veikiai 
ims nykti »r bolševikų tiranija. 
Nr« gyventojai tmu* užtektinai 
inninto ir reikalingų prekių ir 
nb'ho nedarys iš bolševikų.

Verehnii-Udinsk. sausio 
' (suvėlintu).—Pakilusieji 
soeijalistai 
pagrobė admirolų Kįolėakų, vi- 

Įsų rusų valdžios galvų (vadą) 
jir įsteigė naujų v ai tižią. 
Y%Pa*kui ravoliurijonieriai pa- 

: ,'eikalavo, kud adinir. Kolča- 
ka* jMiratytų atsistatydinimų.

Talkininkų rvpretentantai 
i pareikalavo čekų vado, gen. .Ja 
nin. apsaugoti Kolėako asmenį.

I> 
Čia 

revoliucijonieriui

Londonas, sausio 19.—Iš Ma
skvos pranešta, jog Lrkucico 
(Siberijoje) gatvėse seka mū
šiai. .. .

DALIS AMERIKONŲ AP 
LEIDŽIA 8IBERIJĄ.

5 
Baikalą.

' ■ • • t ..

ATSAKYTA PAGELBA
DENIKINUI.

Todėl Js turėjo ir griūti.

išrinkta naujas prezidentas; 
paskirtas naujas premjeras

I< pat jaunatvės politikoje. į 
IhT-fiiuiivl. kuris turi tris j 

varlius—Pati! Eugene tauis, • 
yra praleidę* ilgą, trukšmingų 
karijerų jsilitikoje.

Ji* yra gimęs Brnsselyj 18.56 I 
{retais. Jo tėvas. Emile De*- | 
chane!, senatorius ir Paryt am j 
kolegijų.- profesorių*, tm» ine- i 
tu Imvo prašalinta* iš Pinnra- ' 
zijo*.

Nauja* Prancūzijos prozi- ' 
denta* ]xilitikoje ėmė veikti 1 
Įmigę* teisių mokslu*. 
•Jft metą« amžiau*; .

1913 metai* renkant prrai- ' 
oentą ji* buvo kandidatu. Tuo- I 
met Poincare gavo vo* 18 tai- j 
-ą daugiau už jį.

Parlemento pirmininku feĮ~,s 
buvo nuo 1912 metų. 
1999 metų laikotarpiu taippat 
ji* buvo buvę* [Hurlninento pre
zidentu.

Tai parlaųiento pirmininkas
63 metų.

Versailles, Prancūzija, sausio 
19.—Sausio 17 parlamenta* ir 
selintas liendrnm susirinkime 
rinko naują Prancūzijai (»rezi- 
dentą. Prezidentu išrinktis 
ĮKiriainento pirmininkas ’l’mi! 
1 h>.-ctan<d.

Iš visų 889 halsų jisai gavo 
734 halsu*.

Kiti gavo Įtaisų:
Clmrlo- Jonnart liti.
George.- Clrmenreau 36. 
tam Bourgeoi* 6. 
K*p. J. Sadoui I.
Scatlering 3.

Dvikovoj buvo su Clemenceau. I

Copeuhagen, sausio 19. — 
Vietos intvių biurui iš Rygos 
oficijaliai pranešama, jog lat
gali jos fronte prieš latvius tail-

*, eidama*

Br talkininku pagelbos nebus 
galima perilgai Inikytio* prie* 
bolševikus. Tim tarpu bolševi
kai vis Inhjau* grūmoja. Bolše
vikai sunaikino rusų armija*, 
kaip tai gen. Yudeničo, adinir. 
Kolėako ir gen. Denikino. l’ž 
kiek laiko Trockis su savo or- 

.domis be nlujonės. užtel* prie.' 
■ Pabaltijo* respublika*.

Ir jei tuomet tog respublikos 
pailary* taiką su Rusijos Isilšo 

i vitai*, už tą žygį nieką* netu- 
irėa teisės ių kaltinti. Bus kal-

J&u padarytas projektas. ti tie, katrie atriaata šiandie 
' Konferencijos paskirta* ko- pripažinti ir priim-

mitetas jau padarė projektą!1’ »vpnklau-omų šalių šeimy- 
sąjungai. Bet tasai projektas Įno,u 
atkreiptas tik prieš vieną Vo-j 
kieti ją. kuri taippat yra iU<lelė[ 

. Palmlii^os priešininkė.
Kuliu- tik studijavo vj^ųl , - .

_ -• viena* daiktas—tai letuvin *ustovj, kiekviena* zmo. jog Pa- , 
bultijox vii^patijy

Šilu, im-mjenv. O...ura«,n|,',‘5* X™
n».i. k.„l k..ip V..ki.4ij.. taip'1’1“"“- l "■""'"J“’. 'r
ir rusų buKLevtkixtnns turčių 
būt atskirtas kaipir kokia vie-!
Ių dygliuota tvora.

Tokia tvora taigi ir gali hut • 
tiktai Pabaltijo* Mjjunga.

Bet Britanija į sumanomų są
jungų šaltai atsinešu. Gal ji 
turi visai kitokiu* apsiskaity
mu*. *

Kaip ten nebūtų, tat nei .mj- 
jnngn nei kitką* negaiš* duoti 
geni pa*ekniių ta visų talki 
ninku bendro pritarimo ir pa
rimti mo.

Kuomet Estonija. tat vija, 
IJetuvs ir tamkija padarys są
jungą. tai ta* faktus dar ne
reikš, kad tog viešpatijos turė
tų ir gulėtą pasekmingai veik
ti prieš talševiku*.

Visųpirinu reikia, knd talki
ninkai ta* viešpatija* pripažin
tų ir kuoveikian* duotų jonu 
reikalingą finansinę pageltu) 
patvarkyti vviujihį stovį, ši
tom* šalim* vi-ąpirnin reika
lingi pataisyti buvusieji gele
žinkeliai ir pravesti nauji. 
Taippat nū kalinga kiekvienai 
suorganizuoti stiprins armiją*. 
Gi be finansų nei to, nei kita 
negalime ntlikti.

Didėja bolševikų grūmojimai.

E*t on i ja jau yrn padariusi 
įžangą taikon sn bolAei’.kch. 
Ir iei kartai* šita čia konferen
cija nebūtų pasekminga, gali
mu* daiktas Edonija padarys 
taiką. *

Neleiiiria ėpi ap*4ikyti /ūso

Vienas svarbus daiktas.

Įsteigti Pabaltijo* vieš; «n rijų 
sąiiincą gali pakenkti ?in dar rita

lenkai* nesutikimai. Lietuviai 
*ti neimsitikėjiiuu atsineša j

! kol-kas im*«omu> 4uių apleisti.
Tnd lietuviai j lenku* atsine

ša kaipo į savo priešininku^ ir 
su anai* m-nori dėtie* kokion 
nors santarvifi.

Čia lietuviai atstovui mėgina 
lenkam* atstovam* išrodvti tas 
didele* Lietuvai daroinns 
skriaudas. Ir jei kartai* lenkų 
|*inai pasipi ųsjtaip jie inprntę 
visuomet daryti, galimu^ daik
tas liehiviiii nesusidės su len
kais. Tuomet konferencija ne
atsieta |Migeidaiijanų> tikslo.

Bolševikizmas yra liga.

Teko (msikalbėti su Estoni- 
jo* premjeru Tonnison apie 
liolševikirmų. Tonnison |ni*«- 
kojo. jog lmlSevikizma- yra ne 
kitkas, kaip tik liga. Jr kaipo 
tokių galima pagydyti supini- 
lyvni apsieinant, tat nepavar- 
tojnnt kokią nor* svarbesnę

«a« *jq.

Pietinė Rusija, gr. 23 (suvė
linta).—Gen. Denikino puoli* 
t|Ui* ėia paeina nuo to, kuomet 
Anglija atlankė tnl<*«ntai žinoti 
jam pngclbų.

Be Anglijos pagvihos gen. 
iMiikinn armijos bus Minni- 
kinio* taip, kad toiesniai ne*
bus galima jų nei jierorgoni- ,o vw®°» tak* turi šiandie ap-
zuoti prie* bolševiku*. gaubęs jauna* Paimi t i jo* res-

T.TnJRaI *,»> '.n

■■■
, Vladivostokas, sausio 19. — 
Siberijoje buvo apie 8,000 ame
rikonų kareivių. Iš ių, su), 
parėdymo ii Wnsh’mg tonoj

00 pasiųsta Manikių.

_ _ _______ T tgžUt w<w
. St Igu, visgi jo* turi*jo spėkų su

ją *ocijalirtai^revdUucijonic- n^itlingomis ir prastai-J

nm.
4 a __ ?

unv- ■------------- ---------
ll'.ig 'T*’ 

ežero Baikalo.

i'4'l

'išrengtomis, dar prasfiauap^ 
Gen. Setuionov ra savo ša r ginkluotomis krunanti* apž
ioto Jraukinia atsimetė ant 'ginti nuo bolševiaų. No tik jo* 

•r- • -^*-1 „iptaįn*. apsigynė, lwt dar jf va.
S. Valstijų gvneralis kemsu-jkarinę Europą, taigi talkinin-

sL* Siwė»ijnįęę-I* lTnv-firw. •pemtjęvj,, Uwc* tatrt-vikta- 
risę iš Irkucko «n savo Štabai m.t epidemijos.

ĄS***^- ■ JBBfiMB* į. n-» ~ ta*'

ne

isterikai pavartoja skaitlingą 
kariuomenę, kurioje yra ir ki

lnų pultai.
“tatviai visur atmuša *tip-

■ hnlševikn kontratakas." 
sakoma pranešime. ° Bolševi
kai (Miiieša dideliu* nuostoliu*.

“Latviai poėflsė vis- eilę so
džių ir (atsivarė pinnyu aut 
Ri^'o*.

••r^iimfn geležinkelių susi
jungimą* Pvtalovo ir keli so
džiai linkon Pskovo.“

Pusitaigit-v taJrr.v;:r.;;; (ta- j 
liotiivimui) ir suskaičių* bal- 1 

tuojau* buvo iBŠruktas 
ĮtascIintieL Pasirodė, jog ni**n- 
trn susirinkiHM* ir ji* visai ne
imta vo.

Po talsavimų pranešta, jog 
*U*irinkimo pradžioje soeija- 
listai nusprendę takuoti u;'. 
Doschanel.

Pirm 26 metų išrinkta- pre
zidente* Desehnnel buvo dvi
kovoje *u duba rtiniu premjera 
Ctr-nmnceau. Pastarasis savo 
laikraštyj aštriai buvo krit'ka- 
v«-s Drsrhtuirlį nž jo reikimą; 
prieš Brisaono ministeriją.

Deacliunel tąja kritika į-i 
žeidė. Pašaukė Clrairnceait.

rlmnel *u Clcmencnau kits su 
kitu susirėmė su kur !>••*. Des- 
clinnelini skundžiai pužei-tn 
antaki*.

P<» šito sekundantai pertrau- Į 
>• • Jo kalbu |n*r-,kė jiedviem dvikovą. Taip vis-

Devehanel yru prunzucų aka
demijom nurys.

i '
.. ATSISTATYDINO PREMJE

RAS CLEMENCEAU.

Tonnison pareiškė, jog Pa
baltijo- respublikos pagaliau* 
turi ką nors pradėti *u talše- 
viknis. Pntaitija ja>r keleris 
metus kentėjo nuo karė* vėsu- 

ilos. Pasta moju laiku mi visa 
; energija kovoja prieš bolšvvi- 
ku*. Bet ilgai kovoti negalės, 
jei prie tos kovo* talkininkai 
'neprisideda. Sako, talkininkai 
jgal ilgiausius metu* laikysis 
j dabartinė* jtolitiko* Rusijos 
įžvilgsniu. Tad ir l’almltija tuo .(vjtavon. Paskirtoj vietoj I Jo
viau laikotarpiu turi kariauti 
ir tai h* jokio tikslo! Tokia 
politika juk reiškia pragaištį 
jaunom* respublikom*.

TeuniMin atrodo labai inte
lektuali* ii*uiuo,
M... 5 iii.!. ... a!

twm iri imunini.

Premjero vieton painoku i
Millerand.

Paryžius, sausio 19.—išrir.- 
•ku* Prancūzijai naują prezi- 
Ideutų, vakar atsistatydino su 
[visais niinisteriai* premjera#, 
Clomeneeait.

Prezidentu.- Poiiieatt prem
jero vieton tuojau* pakvietė 
Alsai*,, civilį gutarnatorių Alc- 
zander Millerand. Tasai sutiko 
sutverti naują kabinetų.

Pirm to .Millerand kuntiravo 
mi prezidentu Poi nearė, pasieni 
*u prrzidentu-elekta Dcschanel 
*r *u nauju parlamento pirmi
ninku Hourgeoi*.

Atsistatydinę* premjero CU>- 
iHniionii «• lc«i !%•»•«•♦ 1

KOVA PRIEŠ SVAIGALUS SUVIENYTOSE VALSTIJOSE “
. IR LAIMĖJIMAS.

1642 HM-taia M ory lando ko. 
linnijn paskelbė pinnntini j- 
statymą prieš girtuokliu*. 
Girtuokliam* pabauda buvo— 
pristatyti kolionijo* valdytai 
100 svarų laboko*.

1048 inelttia St. L.um renn* 
klonyj milijonai turajo *u*i- 
rinkimą blaivybė* tikslais.

1664 melnit Mrginijuj įsta
tymų ieiilimo hutu* pravedė 
įstatymų, kuriuo buvo nž- 
drnoats tudiemu «4v*«lnt,ntn< 
(protestantų ministcrinin*) 
girtauti ir įaktinti žmonos.

Kiek juiskiau Marylande 
j buvo anvkržyta pardavinėti 
svaigalus indijonanis. Buvo 
leidžiama vienam indijonui per 
dienų pirktiem vienų galionų

Tai* laikai* prieš girtybę
K’1

‘ » --t. •

.•ir A
dėjo* lujikririo 16. 1917 m.

Reiškia, ėia įvyko svnrhioa j 
at maino*, šalie* valdymų pa- j 
imu’-avo rankoms visai nauji 
žmonės.

Kuomet Clemvncenii nepavy
ko laimėti pr<*xidento vietų ir 
išrinktas buvę^ kituomet jo 

|pri«>*ininka*, Įsi-idarė gana 
Įaišku. kad Clemenaeao turi pa
sitraukti iš pnuojerystė*. Tr

. Htiojntts taip ivvkn.
■•.-ausie- 1 ‘ . --UiKM

kovoje 2M0GŽUDIS pasmerktas 
i I I UI- • . .

laimėm. MIRI0P’

i* geležinkelio Ikdnuare, 
Imckuiviiniui A W«**tern kom
panija prušulino iš darbo vi- 
-u* tuo*, katrie pasirašinėjo 
ant Miliunininkų peticijų sn 
tikslu gauti licencija*.

Aiųisaliuninė sujungė (An- 
jti-Saloon leagiie) buvo įsteig- 

m ,«< Oberlm. O., 18!»3 me-
lestrliiiosr.l .lai*.

Nuo 1S!C met ą 
šiem*’’ ėmė. .M’kties 
|iricš “šlapiuosius”. 
-ekmėje “sausieji" 
Nr* vi*oj šalyj pravesta prohi- 
bicijn konstit unijiniu ani<<nd- 
inentu.

Šalis apsansinta.
Konstitucijini* prohibicijos 

amendmentas ėmė veikti sau
sio 16, 1920 rnrtni'k

Nuo iwr» 
kova tarpe 
“Miusųjų” elementų atkakliai* 
buvo vedama. Pirmiausia ta! 
kova prasidėjo mie*,, 
fiaskui )M*rėjo į dide*!iiuo*in* | 
miestu*. J'ngaliau* apėmė ats
kiria* valstija* ir )«btiigoje

* JZ; 
prohibicTja, ap

ligi 1919 meti) 
••slapiųjų“ ir

i
*

visų šalį.
Pirmoji 

imanti visų valstijų, buvo į* 
vesta Maine valstijoj 1851 me
tais. Paskui ana nalenrva
pradėjo įtekti ir kito* valsti
jos.

•? m

Barie. aanrio 18. — Studen
tas grafa* Are# Vnlley, kat-

’ _. ___-^82L nr• •T5‘
• ••O |^V1A4*O* iuvii^

nužudė Bavarijos re*publikos
prvridefttų Kurt šisner, 
mo |wismorktas miriojt1869 metais Chicagoje įs

teigta nncijoimlė proliibirijo* 
partya.

1S90 metais Reading gele
žinkelio prcridenla* įsakė pa- 
lites^uoti iHtv dnfiio VMH4 L*JOJ-. 
darbininko*, kntrn* lanko ’dauginu sniego ir šilčiau; rytoj • areštuota apie 15 ri; 
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Lietuvos Paskola.

{giedoti “Bože, cos Palikę,” 
kaip gulėjo ganuausiai. Kle
bonas kun. Antanas Slahžins- 
kas turėjo pertraukti pamal
das.

.Tam sugrįžus į klebonijų, į 
jų įsiveržė keletas lenkbernių, 
suėmė kunigų ir varu paso
dino į vežimų. Lenkų valdžios 
žandarai žiurėjo j tų visų ir 
nepadėjo kunigui apsiginti nuo 
užpuolikų.. Tada lietuvių, bū
relis šoko ginti klclionų, bet 
lenkų kareiviai juos sustalulė 
pavartodami ginklus.

Tat aikkiai parodo, jog visas 
atsitikimas yra lenkų valdžios 
darbas. Ji buvo prieš tai rei
kalavusi iš klebono, turbut ir 
vyskupo, kad lietuvių kalbų 
pauuikuiLų Giedraičių bažny
čioje. Kadangi dvasiški ja to 
reikalavimo neišpildė, tai ta
po |»aviirtotii sena endekų prie
monė. Tik ji dabar jau gali 
ramtis kareiviais ir žandarais.

Mums Amerikos lietuviams 
senai laikas pradėti darbais 
ginti Lietuvą, o mes vis tik 
šnekame ir Šnekame.

Nėra nei inužiuu^ios ubejo- 
nės, knd atvažiavusi iš Lietu
vos Finansinė .Misija yra tik
rai įgaliotu užtraukti Ameri
koje paskolų. Tn .Misija susi
deda iš ponų: Jono Vileišio, 
pinmnmko. Povylo Žadeikių, 
Vace-pimuninkTi. ir Jono di
liaus, kasininko. Įgaliojimus 

! jie gavo 31 spalių. 1919 m. 
Kaune. Po įgaliojimais pasi
rašė Galvanauskas minist<*riti 
]ėrinįninkąs, Stasys lzizorai- 
tiu už ministerių klibinėtu rei- 

* kalų vedėja ir V. Mašalnitis 
Mini.-u-iių kiujinvto Kancelia
rijos Sekretorius.

L Ministerių kabinetus duo
damas Misijai įgaliojimų iū- 

r Įraukti piis-kvlą įd<ivė draus? 
ir ceplynia nurodymus, kuriais 

r .Misija turi vadovautis.
Lietuvos Ministrų kaDuivtar 

nieko nežino apie Amerikos 
Brigudų, kurių generolu? 
Swartiioul orgmuzuoju. Mes 
tikėjome, knu ta Brigada ga- 

; vo įgaliotinius iug|»jucuj me- 
įiesyje. Koiiel p. Aunistrii Tn- 

Į inimnkn> apie uu numinėjo 31 
| bpuli^.' P. Uulvunuuskas tik 

rašo; “Jei Amerikos Lietuviui 
į Mumunjių ir Juktiškui pradė

tų orguiii zuuti praktiškų ir 
realinę karinę* jmgvibų Lietu
vai.” Nejaugi jis m linija, kud 

f Bngadu nėra lak t iš k m pradė
ta organizuoti, arba nejuugi 
jis nepripažįstu, kad ji yru 

|r ••/ealiiu- karine pHgcibu”/ 
» Jeigu taip, tai kum iš Tuukis 
t Fondo jMiuulu ltl.UUO uolienų.’

Truputį mums neputuiku, 
kad ant jguhojimu, įduotu I* i- 
Aamiinui Miaijui užtraukti 

’ Lietuvos LaibVcs paskolų, nė
ra Finansų Ministru pusirušy- 

a Lo. Jo parašas buvo reikalin- 
gcttiifi n<*gu parašui pj». S. Lo- 

I. zuraiciv ir V. Mašahuėiu.

Laisvamanių surin 
kimas.

I

lui-

Ilgų laikų lietuviui, atmetę 
Kristaus mokslų, pykdavo, jei 
kua,juus pavadindavo lainva- 
maiiiuis. Jie nepakenčia? kada 
žodis atitinka tiesų. Jh*t 11 
sausio p. Meldažio svetainėje 
prie 23nl pi. Chicagoje įvyko 
Inisvniiumių surinkimus. N<* 
tas žymėtina. kn<| tokia susi
rinkimus buvo, nes p. Meldn- 
žio svetainė yra pagarsėjusi 
tos rųšies surinkimais, liet 
tas yra nepaprasta, kud 
“Naujienos” lnisvanuinius |>a- 
vadinu Inisvuiiuiiiiais.

Su.iirinkusieji sutari*
Lytis nuošaliai nuo kilusiu 
larji sucijalistų ir komunistų 
kiviriiu todėl, kad prie laisva- 
umnių susivienijimo priklnu- 

Įso aliejų.
Laisvamanių 

tikslus yra “ 
fanatizmą”, 
višku funutizino. tai laisvama
niui to neliūdo, arba, geriau 
.-akunt, apie tai nešneka. Fa
natizmu žmonės vadina aklų 
savo nuomonių jirinietiuių ki
tiems prievarta, suktybe ir ki
tomis nedoromis priemonėmis. 
Juu senui nėra fu nu lizino ka
talikų pusėje. Bet socijalistų 
ir komunistų tar]x* to yra be
gulės. Komunistai išgriebę 
Rusijos valdžių panaikino vi
sus nekomunistiškus luikraš- 
eius, sjnhkJų suverži* labiau, 
negu tut buvo euro laikais ir 
žmonių už nepatinkančias pa
žiūra.*, žudo daugiau negu žū
ti v/iavo caro ministrai. Ta fa
natizmų nepeikė susirinkusieji 

1 p. Meldažio svetainėje Cliicu- 
lg«>- laisvaiminiai. nes tas tu 
natizmns dnr šiandien yra 

lgyv:is ir galingas.
Tų funatizmą jie npsuugojo 

imu kritikos užpuolimo sutar- 
jduini neužkabinti komunistų, 
i Toki u|>scjmių jie vadina 
laisvu mintijimu. Iš fiesų-gi 

Apie tų nelaimingųjų šaiį jame visai nėra mintijimo, no 
gauname žinių tik užuolanka yra liktai 

k .lUeiMMu'ių. llulų dienraštis tižiais ka

susi vienijimo
nnikinti religinį
Kud yra bedio-

Iš lenkų užimtos 
Lietuvos.
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ANGELAI
(2iur. ‘Dr-go’ num. 8, 20 ua.) Dievo pasiuntiniu. Bet Dievas

Gerųjų angelų santikisi su 
žmonėmis yra ketveriopos rų- 
šies. Tiek gnlime patirti iš 
retų, gangreit slebn’dingų at
sitikimų Įmminrtų Aventans* 
Rašte. Tos keturios rųžys yra 
šitos: 1) bausmingi angelų 
veiksmai. 2) meilingi ]>atar
navimai, arba pageThn, 3) tar
pininkavimas tikėjimo ap
reiškime ir 4) nuolatinė ne
matoma nngrlų sargų globa.

Bausmingi angelų veiksmai.

Tos rųšies atsitikimų ftv. 
Rašte jiaminėta labai mažai, 
mnždnne nnic tris. Pirmutinis 
uUhilikiiiuis būvu Uuiupui pu 
pirmųjų tėvų nuodėmės. Jis 
šitnip apsakytas Sv. Rašte: 
“Ir išvarė (Dievas) Adomų ir 
jaistatė pas daržų Eden keru- 
binn nhyšalini kertančiu kar
du.” (Gen. 3, 24). Čia angelo 
prisidėjimas prie liaudinės bu
vo tolyinas. Kerabinas tik ne
leido pirmuosius tėvus atgal 
į linksmybių daržų, arini rajų. 

I Antrus atsitikimas buvo 
: Dovydo laikais. Tam karuliui 
'nusikaltus apie 10*20 metus 
prieš Kristui užgunsiiuit. Die
vas leido ant žydų žemėti bai
sių nelaimę: p<*r tris dienas 
išmirė apie 70 tūkstančių žmo
nių. Maro pabaigoje Dovyila.** 
išvydo angelų, kuris buvo žu
dęs žmones. Tas ungelas stovė
jo pas jebuzieeio Arapno klo
jimų. (2 Beg. 24. 13-17)

Laimi galimas yra duigtas, 
kad tip žinonė* išmirė dėl už
krečiamos baisios ligos, sa
kysim atč-jurioa su ri ju iš ry
lų džiumos. Nuo tos gamtinės 
nelaimės Dievas veikiausini 
butų išgelbėjęs išrinktųjų že
mę, jei jos karalim- nebūtų 
imdąręs kaltės. Ta kaltė išro
dė maža: Dovydas suskaitė
savo ]Mivnldinius. B:*t ftv. Raš
te buvo uždrausta daryti Izra-
eliaus vaikų sąrašų, ftv. Raš
tus buvo žydų tautos konsti
tucija. Tai-gi karalius, laužy
damas ftv. Rašto įstatų, su
laužė savu tautos konstitnci-
jų. Dievas jiarodė gabiam ka
raliui. kaip kenksmingu yra
tautai, kada karalius konsti
tucijų laužo.

Dovydą^ nematė angelo žn- 
dant žmones. Jis jj išvydo tik 
įkišant knr<ių į makštis. Po tn 
regėjimo apsistojo žmonių mi
rimas. Nors angelas nebuvo 
žudęs žmonių, liet jis aptrireiš- 
kė Dovydui sn kardu, kad ka
ralius suprastų ir pajustų, jog 
Dievas jcuiurtitucijos ^‘įžengi
mų nedovanoja.

Trečias hausmingu* angelų 
veiksnias buvo kalėta šimtų

neapreiškė žinančiu*- kokių 
priemonę pavartojo, išpildyda- 
nuis Savo pažadėjimų. Dievas 
nepasakė, ar tas Jo ptudnnti- 
nye, kuri* tupo a^yni nurtivs 
priežastim buvo gryna dva
siu, ur gal tai buvo gamtinė 
priežastis.

Esant trinia minėtie-sieiur 
atsitikimums, kuriuos apipa
sakodama.** Sv. Bustas imus- 
mingų veiksnių pi-iskirin an
gelams, mes savo išvadžioji
mus aukščiau statytume už 
ftv. Raštų, jei atkakliai tvir
tintume. kad angelai niekuo
met nolmudžin Žmonių.

■p * . ,r** ' Y' Fv. , ,.i » ’ p i*

tris atsitikimus mes jMtžynii- 
me. jog nėra užtektinai aišku, 
ur tikrai buvo grynomis dva
siomis tos luiusmingusios prie
žastys, kurios dviem atvejais 
buvo žmonių mirties priežas
tim ir tapo ]Nivndintos Dievo 
pasiuntiniais. Kol Bažnyčia 
savo ištarmės apie šitų da
lykų neapgarsino, to) ir mes 
nedrįstame nieko tikrai saky
ti. Ba.-.i ir gerieji angelai bu 
vu žmoguus mirties priežas
tim. kada Dievas žinngni ski
ria mirtį už kaltes, u ual tut į- 
vyksta gamtinėmis priežasti
mi.--, kurias tuo atveju ftv. 
Raštas {Mivudina Dievo pasiun
tiniais nrlia angelais.

Ar šiaip yra ar taip, liaus- 
niingi angelų veikimai, su
lig ftv. Rašto, yra reti.

Naudingi Angelų Veiksmai.

Paprastai ftv. Rašte uprašy- 
Ueji angelų ir Žmonių santi- 
kiui išeina žmonėms ant nau
dos. Smulkių atsitikimų ne
gulima nei suminėti. Vienų 
stambiųjų ftv. Rašte yra ap
sakyta daugiau,, negu dvide
šimt. Agarui išbėgusiai nuo 
savo ponios Su rot; angelas pa

i

KRAŠTŲ.
Punsko raMttaus gyventojų 

raitai. įteiktas Lietuvos 
irvaidinu Prancūzą 

Angių misijom 
Kaune.

sako skaitlingų jos sunaus
padermę, (Gen. 14, 19); Lotų
ir jo šeimynų angelai išveda
iš Smlomos prieš tam mies
tui žudant (Gen, 19. 1 aq),
Abraomui angelą* daug kartų
pusitarnuuja (Gen. 22. 15), y-
patingai sustabdo jo rankų

melų vėlinus, Jczeicijni vieš-

juu ištiestų nužudyti jo sūnų 
Izaokų (Gen. 22, 11). ftito mi
nui Jokūbui angelas suteikia 
pamokinimų pralobti (Gen. 
31, 11).

Dievu angelas pribuvo, kud 
Mozė vedė žydus iš Egiptu 
vergijos (Ex. 14, 19). Balau- 
mtti pasirengus žydams kenk
ti. angelu*, jį privertė jiems 
laiminti (Num. 22. 2*2). Vė
liau* angelas padėjo Gedeo
nui paliuosuoti tautiečius nuo 
galingų priešų (Jnd. 6, 12). 
Nuvargusį pranašų. Elijų an
gelas pastiprino (3 Btf. 19. 5).

palatijnnt Jrruzolimų apgulė. Angclus Rap^ ToH-

| barų sunkius okupacijos vergi- 
įjoa. Jeigu nebus musų naddi- 
'ima išklausytas, ilginu ;iakęwti

Me*, Lietuvot* piliečiai, *usi- 
dedautieji iš 42 kaimų, kuriuo
se gyvenama apte 4.666 gyven
tojų. kurių tarpe randasi apie 
28 lenkai (tie lenkai yni atėję į 
niUNi.i Vidurių 2 metai atgal), 
nuo senovės buvome ir esame 
lietuviai. Rusai |»er 40 uictų vi- 
eokrhis hudais mm spaudė ir 
mnv*Aln ;S***tW;,*I i m

UKuuh's iivluvuus, suip ii bu
vę. Lietuvių kailių ir visus |>a- 
pračius branginome. nn l«*jona* 
ir niyiiHH*.

l*apkričio iŠ <1.. 1918 m. vo- 
kiekiams atidavus niuim- val
džių. |mi*» nuruiMukviiH-, įku- 
rėiiH* savo valdžių. Sava lietu
vių valdžia buvome imi tenkint i 
visi ir gera mums Imvo gyven
ti. Tečiau rugsėjo 7 d., š. nu ne- 
žinome komi {sakymu, okupa
vo nogėčiau painiurtus 4'2 gry- 
nni lirtuviako* kilimus lenkų 
valdžia.

l’o okupacijos tuojau lenkai 
pradėjo mus visokiais budais 
persekioti. Musų lietuvių vai- 
ščiaus vaidyba tuojaus iurčjo 
iš savo gyvenamų vietų pasiša
linti. nes gręsė jų suareštavi
mas. M n s-gi likusius įtaikinu, 
kaip tik įninuo. '

BnvuMos inusų valsčiuje 
penkios pradinės mokyklos, ku
riose mokinasi 280 vaikų 
nzziurytus, mokiniai taip bran
gų laika turi leisti Im* mokslo.

Ih’i draugijos: “Žiburys“ ir 
kooperatyvas “Lietuva” tapo 
likvidiuytes: kvoperntyvas.gi
lenkų 1w jokiu allygtntnm. iš
plėštas. Visus vyrus gimusius

negaHmo, turėsime griebtis pa
skutinių priemonių—ir žūti ar
ba laisvai gyventi.

Pu šiuomi meldimu įgalioja- 
mi* jmši rašyti siunčiamus dele
gatus. LSvka parašai I.

“Laisvė.” Kaunas.

L. R. K. R. KAMPELIS

1920 metas.

I

1900 ir 1901 metate prievarta
šaukia stoti į lenkų kari nume
ni*. l'ždėjo už žemę ir gyvulius
mokesčius. Daro rėkviziri jas
javų; jeigu pagal įsakymų ati
duotume, tai neliktų nei duo
nos nei sėklos.

Uždrausta vaikščioti imgul

kas norėtų, gali ir įš vieniui- 
ko siūlo rnegvti.

Visais reikalais kreipkitės 
pas Centro sekretorių Šiuo Mi
ronu ;

J. Tumasoms.
L. K. K. lt s«kr^ 

436 Grand SU 
Bruoklyn, \ V.

SERGĖKITE SAVO AKIS.
Pereitų savaitę iš^iuntinėji 

me skyrimus naujus 1929 pte- 
tnnis ženklelius. Kurie bubi dnr

..... * • >
irau, o bus tuojau* pasiųsti.

L Raud. Kryž. rėmėjų sky
riai gavę šiuos ženklelius lai ne- 
Įuuliilu jų Į šalį, bet lai šankia 
susirinkimus ir juose te nei vie
nas uoneka nepri rašytas prtr 
K Itaud. Kryžiaus rėmo jų sky
rių. Lai kiekvienas lietuvis ar 
lietuvaitė didžiuojasi tnrėdanii 
ant savu kratinės Lietuvos 
varguolių gelbėjimo ženklų. ' 
l^ai nelieka uri vienos šoiiny- 1 
uos. kurioje tas ženklelis ne
šviestų, neimtų ant šeimininko 
ai Im šciiiiimnkės krūtinių. Bro
liai. imkime pavyzdį iš anieri- 
kiečių, |iat> juua nelik šeimynų-; 
vyresni priklauso prie L Raud. 
Kryžiaus, liet net mažyčius 
vaikus prirašo, užmokėdami 
metinę duoklę vienų dolierį. 
Tui-gi ir lietuviai neturėtų linu 
tu gražaus pavyzdžio atsilikti, 
liet prirašyti vijsus savo šeimy
nos narius, iižuiokmit po rimų 

iiivtibė.** mukusties už 
kiekvienų. Butų musų iauuu 
gurlx\ jeigu na* stengtu ims 
savuosius varge gelbėti. l>ai šis 
mėliu ir buua daug vaisingas- 
tiis musų darbais ir paaišranti- 
mu, negu pereitus. Žengtinu* 
pirmyn ir šelpkime Lietuvoje

Suietunua serai pritaikinti akiaial 
bua palcBKvMtna Ori Jobu akta- 
knran tq renu nno Kalvos mau- 
dėjimo, knorort raidos liejasi | km 
*u kbntiH 4ir ■Htvl

j| tau. tai luomai yra tankias, kad 
Įteikta Jums Ettnrę. Stotac 15 met?

patyrimas priduos Jums irt r įausta 
patarnavimu ul prlslaam* kaina 
nei taip lomai net Iki »1M

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

1801 8. Ashland Av. Chicago 
FfMnilttA* mtntklAHiM djldU. 

Kampa* tS-tn«
3-i'los IuIkh. viri PUu'o aplkko*. 

Kambarį* 14. 13, 13. 17 ir 13 
Tėsnykltr | mauo paraS*.

Valandas: nuo 7 vai. llryta UU • 
I) vai. vakaro. F*>ine<t<'luia. S erodo- 

J teta ir retnyaomts.
1

f

I 
t

• in»-

snvuozius kiek gulime jiriaidė-
dami prie I
rėmėjų.

Ruud. Kryžiaus

Gauta drapanos.

K ai-kurios beturiu kokiui jos
juu pradeda siųsti Centrą n

n.,
Tririonaa Pullman ta

DR. W. A. MAJOR OmTTOJAM m
C-IUHL'ICGAN

Ortaaa t III* MicMfBN AVta
ASyao* SiS« Ul t Uryto — 1 UU
7 »« ntatM — C:M Iki >:M rakate. 
NedbUotata oue XI iki 11 tarytu

4—;------------—.............................h

drajiaiias. Gavome štai iš šių
linijų nuo vieno pas kitų kai
mynių : pamačius kų einant 
tuojau lenkų šaudoma: yra at
sitikiu uj. kad buvo ir užmuštų 
dėlto. Kas turi urklių, kuone 
kasdien varoma į stutkas be jo
kio atlyginimo: jau esame taip 
pribaigę gy vulius ir padarus, 
kad atėjus pavasariui neguli* 
ma bus žemės apdirbti, urs iš
važiavus reikia prabūti kelios 
dienos. Visi žymesnieji lietu
viai yra peraekiojuni; uždrau
sta parikalliėjimai arba toliau 
kur išvažiavimas: prieš tni 
prasižengusieji tuojau areštuo
jami ir baudžiami kalėjimu.

lx*gijoninirikai. negaudami 
iš savo raidžios maisto, eina 
naktimis ]io ūkininkus, daro 
kratas, atėję tuojau šaudo apie 
triniais ir grinčiojr; tokiu bo
du išgųzdinu moteris ir mažus 
vaikus; kitus kurie net u n kn 
duoti, visaip baugina: veda 
karti arba pridėję šautuvų prio 
krutinės nori šauti; tokių atsi
tikimų buvo šimtai.

Todel-gi mes jau negalina
mi ilgiau to prispaudimo, kokio 
ir prie vokiečių nebuvo. Iškęs
ti. išrinkome iš tarpo savęs <lo- 
legalus: siunčiame per musų 
raidžiu jrie Jūsų. Didžiai ^cr- 
biauata Misijos, kuri turi galę 
pldciųpmti mubų vargeta, per 
kr*Mnmn dabartim demarkari

--------------- ... -

teėjo, jog angelui yra pilni ge
nimo. Arias girdamas kam. 
lių Dovydų jam tarė; “Gera<

vietų: Chiragu, (BridgeĮKirt). 
111. 3 boksui, Chieago. 111. (AV. 
8.) 1 boksas, Philadelphia, Pa. 
7 lmksai. Bayunne, N. J. ir 
Honifstvad, Fu. jau prisiutftė 
iramogstus svedurius. VVurtoz* 
ter, Mass. žadėjo ir prisiųsti 
svederių- Kai-kurios kolonijos 
kiaunė, kokius drabužius dabar 
rinkti, ir buvo joms pranešta, 
kad butų geriausia rinkti nau
jus, bet neatmesti ir senų, jei
gu tie yra dar nesuplyšę ir ga
lima nešioti.

t

«■

* 1 
Vilny yra jau nupirkta 600; 

svarų. Kurios kolonijos yra Į 
prašę jų, toms siuučiainr. Gi į 
kurios norėtų inezgimui švede 
rių gauti, lai kreipiasi pus 
Centro raštininkų. Mezgimui1 
svoderių reikto dvilinkas my- 
las vaitoti, nes vknliukm yra

GIMS TAUTOS GENIJUS" 
Drama 11 dnivse, 10 asmeny lošia. 

KAINA 30 CENTŲ.

Asyrijos kariuomenė. Žydams 
nebuvo vilties atsiginti nuo 
skaitlingos priešų kūrinome 
nės. Bet nakčia ‘‘išėjo V. Die
vo angelas ir nužudė .Vyrij 
stovykloje šimtų iišttioninsdc- 
šiints |**nki.*- tūkstančius vy
ru.” (3 Rcg. 19. 35; T«. 37. 
36).

Gatittuų, duigtae, kad ta mir* 
tis bin-o Mebuklingn. bet gali
ma taip-gi. kad ji. įvyko dėl 
nežinomos gamtinės priržas 
ties, sakysim <iol nuodingų 
dujų. uUirandanėių vulkanų 
žemėse. Kars Palotinojo nėra 
ugniakalnio, liet ta žemi pri
klauso prie vulkaninių pioių. 
Žydai, radę savo priešų ka
riuomenės stovyklų vienų la
vonų. nemintijo apie gamtines 
tos mirties priežastis, tik at
siminė vakmykičini pnmkyta 
pranašu Izajo pažadėjuuų, jog 
Dievas veikiai palivoeuos Je- 
ntzolimų nuo priešų. Tų jkv- 
Rntouol

_ iiašat pagadino mgiiii. t. y 
A < /«—Ja . Ljari^n.<4Hi&Ca

jų nulydėjo pas gimines, iš* 
gelbėjo upėje nuo plėšrios Žu
vie*, paiiuosuvo jo nuotakų 
nuo nelaiihė.*. atgavo jo tėvo 
naudų ir padaugino turtus, o 
patį tėvų išgydė, kad praregė
tų. (Tob. 3, 25 — ll, lo), Iriu 
jaunikaičius įmestus į kakalį 
išgelbėjo nuo ugnies (Dan. 
3, 49), patį Danielių apsau
gojo nuo levų ii dnr jum mai
sto parūpino (Dan. 6. 22; 14, 
33-38).

Naujame J statyme aprašy
ta Avių Kūdra, arba Betasda, 
kurios vandenį angelas kart
karčiais įjudindavo, it- pir- 
maait, ligonis jėjęa į sujudin
tų vandenį tapdavo sveikai 
(Jon. S, 4). Angeiae išvedė »v. 
Petrų apaštalų iŠ kalėjimo ir 
imliuosavo mio rurengtos n- 
paštnlni mirtie* (Art. ll. 7}. 
Angelas taip-gi atidarė kab-. 
jhno duris, kor kiti apnštn 
lai bmo Mime^d )1H'.

«
idangstymas to

tui kokių tikslų. 
Jie sakosi kovoju prieš rali- 

225, išėjęs Ryme 3” lapkričio ginj fanatizmų, bet Rusijos 
kad 24 rugpjūčio gyvenimas jun juirodė. kad 

ini.'Vamanija, išaugusi į savo 
augšciuusių viršūnę — materi- 
jalistų komunizmų — yra pa
naikinimas laisvės kitaip min
ti jautienų.

L ąUitMMu-ių.
“L »£<'orioriiista d Italia N.

1919 rašo.
, Giedraičių parapijoje įvyko 

£ nelaimė. Ten puvo potvarky- 
r mas, kad nodčldivniais bažny- 
j ėioje jHMnaldos butų lenkiškai, 

u šiaip dienomis lietuviškai, 
t Nore ir tat buvo sknnuda iie- 
į tuviams, Egį ‘enk ai, užėmę tų 

Lietuvos žemų užsigeidė ]iaiwi 
t i tų mažų teisto šešėlį Ii 

r kusį įuiuvau.-,
Minėtąja dėoui šv. Baltnv- 

JK. miebuu ivMmėie. ūu prasi- 
riejmi lietuvių panuldoue.

bažnyčioje uMnrak’

ws.s.
VARSAVINGSSTAMPS 

(Opvaoanr tnb 
UfitTfefr šfAFfct*
OCVERNMLNT

--------------------- —
ir

i---- :—e-scrr?

:: Pitrefene Naejus Teatralros Veikalus:

“KANTRI ALENA“
U veilratnn. •» ntivtdltrin drtuna. 13 lošėjų M* fokites ka

raivlų. pasiuntinių, tarnų.
KAINA 35 CENTAI.

“DESENZANO MERGELĖ”
3 veiksnių dramų. 19 lošėjų i merginų/.

KAINA » CENTU



»
LIETUVIAI AMERIKOJE.

cicero, ill.

Penktadieny je, sausio 9 d., 
6v. Antano par. svetainėje jvy- 
ko Taiitmi Fondo ir L. Kaud. 
Kryžiau* ukyriyi suairinkiinai.

Narių nedaug susiejo. Bau- 
giaibiia tie imtys, kūne savo 
triasu ir pinigu prie visokių 
darbų prisidi-dn.

Daug reikalų apsvarstyta.
Aut galo rinkta naujos val

dybos. Tauto* Fondo okyrinns 
vaMylrui inėjo: M. Mažeika— 
pirm., Tnprikis—pirm. i»ap..

■ “f*" * ,r^j*tSFrr v
Grihauskas—litu rašt-. F. Gar- 
buoai!—ižd. Jhh> globėjus už
miršau.

Liet. Kaud. Kryžiau* rėm. 
aky r. valdyltou inėjo: M. Ma
žeika—pirm.. TuprikiK—Tice- 
pirnt., J. Sfliogens—nut. rat-i., 
P. Tamuliunaitė—fin. rašt.. P. 
Garbuzas—ižd., A. Sulgaitė ir 
St. Tnmoraitiii—iždo glob.

Turint šitokių gabių ir ri-ik- 
lių valdyht;, galima tikėtino, 
kad daug šiais metais gražaus 
darbo litis nnveikta. Vytis.

BRADDOCK, PA

MuH kolonija uekados nu
buvo ir nėra jamkutuiė Lietu
vos reikaluose, lietuviai ėia 
susipratę ir šelpia Lietuvų 
kiek galėdami.

Sausio 11 <L čia buvo sušauk
tas susirinkimas Lietuvos pa
skolos n*iknln. Kusiriiikime su- 
darižme komrtetų pardavinėti 
Lu’luvus laibkulus bulius. Ko 
nu tetai i inėjo: pirm.—J. Nnu- 
jokas, n»št.—M. Vitartas ir ižd. 
—A. iaudrikas.

Gavęs iš Centro įgaliojimų 
ir n*ikalii»gas_ įpfpnnagijąs, 
komitetas pradės pardavinėti 
bonus.

Tų pačių dienų fiv. Petro ir 
Povylo draugija laikė Mtairin- 
kifhn ir nutarė U<<tnvos jiasko- 
loa bonų pirkti už .'jDJ dol.

Gražus pa vyzdys riaomifi 
lietuvių draugijoms. Imi nevie
na n e] Miliuko nnpi rkusi Ik>uų, 
nes jeigu mes nepirksim. tai 
kus-gi pirks!

Visi stokime darban tėvy
nės naudai. Pirkdami bonus 
mes sumušime priešus ir iš%’y- 
sime lenkus iš savo krašto.

M. V., sekr.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

-flt 1 KATALIKU VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS.
.—-X

Šeimomis, F. Zinktenė, A. Jan- 
kauskis, J. Vilimais J. Patnn- 
rauskis, P. Jagminais D. Jag
minas, F. Banis. J. Srclmlius, 
M. Dnmbrnuskis, D. Vcmdnus 
D. Lukošienė, K. Jankau skis, 
.1. J Binkis. J. Knniinekiu. A. 
Meškeričins, I*. Rurncikis. O. 
Zaroitienė, J. Bukniu.**. L. Sa
lin, V. Giečkiua, V. Arlauskis,
J. Dambrauskis, K. Jankaus- 
kis, A. Vssitenakis. D. Kučin
ske. A. Miknantas, O. Kinčie- 
nė, J. Kriaučiūnas, J. Šimkus.
K. Dabulskis. T. ’Mttlinnmikis,
t- vr r» tr-ShtajN*

jus. A. Ziabrirkaite, G. dnnave | 
ėius. K. Jankauhkis, P. Bučius. į
B. M ikševirius, A. Balis. A. 
SEnžas, A. Milius, S. Perutia, 
P. Srėbalienė. V. Bcgočius, A. 
Steponavičienė. J. Druteinis, 
D. Macis. J- Cerajias, E. ir J. 
Vaitkevičienės, J. Bačerai, A. 
Gtmiprnuskit), A. Minlit. G. 
Damanskis. J. Vaisulis, A. Vei- 
uolia, F. Eitutis, J. labutis, P. 
Kiumncki*, F. Budika.*-, K. Am- 
bžis, A. Bulierienė, F. Dabkie- 
hč. J. Staniulis, M. Žukauskas. 
A. SliežieiH*, Z. Kasputi*, P. 
Ka\ eckis, J. Vaitkus, J. Braė- 
kus, J. Daugėienė, T. Patlulia. 
A. česnas. J. Dtuunuekiiš S. 
Kabota*, A. Staušauskns, M. 
Survilas J. Sukis, K. Jnrac- 
kas. P. Norvilas, A. Macaika*,
C. CrlKumvičionė, K. (Šileikas.

Kitos smulkiomis.
Dr-ja Sv. Petro ir Povylo 

*25.W. _ .X..'''J.

' REIKALAUJA
REIKALINGI LEIBERIAI.
Vardų Boilieriai 
Boilierhf Plovejiai
Anglių Nešejiai

Geros pastovios Alėtas
9 vai. j diena

PAIEŠKO
l’aleMcou tavo Antano

I ^kkl uito. < mitai itgalii-a gyvROa 
naltimore. Md anoj pu* vandenino 
vIm talka gyveno Liepoj uj At gavau 
tadka If lacUiroa ,u irarblomi* 
nnml* Jli palu arba kan aj-le JI 
ni.de pr n na* kitę arkanftv adrvay: 

MarvŲona 7-iiliaviCienė.
3<03 S. .Moruan Ktr.. (Iiiingo.

to
li-

m

Malunu pranešti plnčiųjai 
lirtjvių katalikų visuomenei, 
kad mus kfdonijo* lietuviai ka
talikai remia visus gražias M>- 
manymus ir nurisi aukauju tė- 

- r. t—ra. - . * C C.<y»W TCBąammn.
Nesenai suritvėn/s L llaud. 

Kryžiau-- rėmėjų skyrius šian
die jau turi upie pusunlro šim
to narių-rėmėjų.

žcniuiu telpa surašąs aukau
tojų ir kiek kun aukavo L. R. 
Kiyžiui
. Po 2u <ioi.; A. Bupiiiėkjs, K,’ 
L®Jiugn. H. Žutautas, D. Čes- 
naualcis, F. CeMutuskienč.

Po 10 dol.: kun. A Baltutis, 
A. Pocius. A. f jeliuga.

B. Bai'kansknitc
Po 5 JoL : J. Bimis. o. ČukK, 

P Mllmanta*. J. Milcainuskos, 
I). VejpMls, A. Lutis, V. Uau 
čius, O. Liauiluiiskinuė, B. Lu- 

i taitė. M. Hlmuienė. J. Visockid-

Draugija fcv. Kazimiero Ka 
rai. $13.00.

Draugija Av. Oitut- moterų 
$10.00,

Viso $394.00.
Daug dar yra uių* kuluuijuj 

tokių, korio iki šiol nieku ueuu- 
kavo. Tikimės, kad ir jie uent- 
bimkyri paaukauti. Dirbkime 
viri, aukaukime visi tėvynės 
reikalam*.

Tauto** Fondo Centras mus 
kolonijai paskyrė surinkti 200 
dol. Kų mums tas reiškia. Mes 
sarinkrim du a rlm tris syk 
tiek, jri tik visi išvieno veiksi
me.

Tn* viršui paminėtos drau
gijų* parodė tėvynės medę. |*u- 
a tiku ūda mos po 25, 15 ir po 10 
<|<>|. iš *u»vn iždų. Tikimės. kad 
ir kilos draugijos ncimsiUks 
nepasuku  vurios. Juk visi žino
me. kad pinigai tėvynei ir jos 
kariuomenei yra laimi reikalin
gi-

Drabužius nkubun renkame 
ir tuojau imsiųniun* Centram

Vyrai ir moterys* visi dar
ban ! Tėvynė šaukia!

NEWARK, N J.

Rauti. Kryžiau* tvot

J1: Po 2 dol.’: T. Rimkienė, P. 
Kumpi r. K. Dabulckia. F. Jo- 
MUtni. F. Vaitkienė. J. Vaitkus, 
,V. Pociue. X Aleksandravi- 
ėiu*, J. BukaMvkir. F. Krik- 
feukaitl*. P- Aimkus. M. Ben-

JI
įvyks metinis rinkimą* “au
siu 21 (L, š. m., 7:30 vai. vakare, 
fifr. Jurgio svetainėj, 182 New 
Vort: nvr Vimt* n*rMžin Imti 
imi Joty vau H.

Taip-gi gvrh. motery* ir 
mergino* nejunairilute kokiai“ 
laikais gyveunte. Tai-gi viaos 
i darini. Stokite tuojau* gelbėti 
ruvn viengrnctmi.

L. L. Sargas.

NEWARK, K J.

Po kelių mėnesių |M>rtraukos 
U Vyrių 'JSf- tos kuqxn< choras

darius. J- Kasputis.

(Tųsa.)
Kun. Ig. AHmviėiui. duoda įnešimų, kad Katalikų Vieny- 

lies Seimas išsiųstų rezoliucijas tiesiog j W ashingtonų, knd 
daugiau atkreiptų domos <iel Lietuvos urpriguhayhta. įneši
mas priimtas su pagy rimu ir pavesta rezoliucijų komisijai.

Pirm Seimų uždarant kalbėjo sekantys: kun. II. J. Vairiu 
ims, kun. F. Kudirka. J. Petraitis (seimo vedeja-i. Visi kalbu-
tojai pasakė įspūdingas pinkai Imu. Dar kuu. II. .1. VaMiunas, ■ 
baigdanuis savo kuilių, priainunė apie Lietuvų. kuri sužadino vi
sų suvažiavusių delegatų jniismns ir prad.-ui rinklia' iuui> 
Kalėdinin Tautos Fonduu.

Aukavo sekantieji:
Po 5 dol.: kuu. H. J. Vaičiūnas, kun. !g. Albavičius, kuu. F. 

Kudirka.
Po 2 dol.: kun. F. Kemėšis, prof. kun. l’r. Bučvs, B. .lakai- i 

tis, A- Nausėdienė.
Po 1 dol.: M. Dambranskis. M. Mažeika. J. Mikolamis. .1. 

4taro,<tn<«. Pr Ą Zskere** .T. Zfdiwrihn« St TnmnSai- ’
Ub, o- Pukuiuaus, A. Buccvnua, J. Umi.su, A. Iukluum, M. i'a-1 
navas. P. Varakulis. L. Balmskas, M. Andrhilevirienė, B. Ne-1 
Bartoms, J. Petraitis, Pr. Ednnkus, Z. Mastausknitė, M. Nausė- ‘ 
dienė. O. Rakauskienė. Z. \'ixgiviėit*ne. 1)7 Aduma&ulė. M. 
Adomavičia. A. Budria, A. Murrika. J. Šimkus, .1 .Kartinai-, A. 
Hrožis, V. Juodelis. S. Šiušius, F. Zakaras. \ . Kukuraitis, M. 
Saldokas.

Smulkiais $6.01. Viso $63.01.
Valdyba sekantiems ‘metama: dvasišku vmlovu—kun. F. 

Kudirka, pirmininku—M.. Zaldokas. vice-piniliniukai—M. Ma
žeika ir kun. II. J. Vaičiunas,*prot rašt.—Pr. Zdankns, finansų 
rast—B. Jakaitis, iždiniukė—A'. Nausėdienė, kasus gtutojus— 
Satknuskiutė ir A. Slakiutė.

Projektų komisija: M. Bojus, V. Stanciką.-. P. Cibulskis, 
J akiu t ė, lg. .Sakalauskas, knn. Kulikauskas. P. Baltutis, kun. lg. 
Albnviėia, I. Ilakis, A. Nausėdienė, kun. prof. Pr. Bnčys, J. 
Šliogeriu.

Neimu uždarė pirui. J. Petraitis. Maldų utkalbėjo kun. lg.
Albavičius.

Ateinančiam Katalikų Vienybės seimui vielų pavestu pu-
rinkti valdybai.

J. Petraitis, pirmininkas,
Z. Mastauskaiiė. 1 raštininkė, 
A. Alaburdaiiė, JI raštininkė.

iJETmV HTMv KATALIKŲ VIENYBES CENTKO 
R.LfcTlNlN'KO KAPOKTAS.

Atsišaukite Roscoc Str. 
California Avė.

* 22ra ir Fisk Gatvių

25th ir Quar«y Gatvių 
CommonvveaJth Edison

REIKALINGI

ir

Co.

Mekanikai prie Viso 
turi būti geri fillnriai, durims 
viduj.

Atsišaukite

darbo

Union Spėriai Machine
311 W. Austin Avė.

i «

Prr U lt. Katalikų Vienybės Centro suėirinkiiuų. htikytų 
liepus 2 tL; 1918 m., fev. Jurgio parap. svetainėje, . ‘vau, kaip 
supratau, išrinkto* Centro nutarimų raštininku liktai laikinai.

Nuo to laiku praėjo Is-maž flžėtts ii pusė, lu-t vi? atsiėjo per 
vieų tų laikų tų vietų palaikyti. To dnr urgan'n. Nenorint. nj>- 
bhkybėms verčiant, labo organizacijoj delei. prtotėjn ir finansų 
raštininko priederme*; man pildyti.

Pirmų kartų Centre vietų užimant, net prieš savo norų, 
dar gi ir vietų kuriai neišrinktae. prie tu dar organizacijai kų 
tik užgimus, galėsite suprasti delko ir trukumų rasite. Y|»a;iš- 
ki reikalai mano laikų sunaudoja, kad šiai oi uanuacijai nebūvi, 
guluna pasišvęsti kiek reikėjo arija kiek pradžioje kiekvienos 
organizacijos pridera.

Kitas dalykas vėl, artai Centro raštininkas lmvo ant tiek 
inlpnab ir be autoritetu, kad skyriams nereikėjo ir neprivalėjo 
jo klausyti, ar tai nebuvo skyriuos** tvnrkus aut k h-k turėjo Im
ti. Žinoma, nebuvo guliiun kaltinti visų skyrių. Ih-i didumoje. 
Tų tegul sprendža kiti.

Ypatingai pradžioje *a*ntraiinės urguui/ntcijua yra reika
linga jMfrainn ne vien |iaprastos linui lies arbu rauk fiel nių. bet 
inteligentijos. Nesulaukėme jnirarnus iš svietiškių inteligentų; 
iš to davėsi lyg suprasti, kad kur jie nesitiki materijalės para
mos, tui nesitikėk iš jų gauti dvasinės paramos. Bet tu* yra 
jų triunpregystė tiktai. Išauginus šių urgumzacijų. kukių mil
žiniškų paramų butų galima iš jos susilaukti.

Nesulaukia pilnom tikros paruniog iš kur laliiausiai tikėta 
si, tai vra iš dvnsiškijos, kunigų. Kunigas dnugiausiai pasirū
pino šių organizacijų sutverti, kitas kunigas, kaipo'luqs*iijoiias.i 
iabai nqnno* jų pnųčivii, iramiuB kuui^u- , ir kitur pra
kalbėt sakė prirūdydama- tvirtais argumentai^'delk<» šių orga
nizacijų remti ir platinti: ketvirtas kuuigas vienų skyrių išnu- 
ginu lygiu .-kaitlinini narių visus kitus alcyrius kruvur sudėjus. 
Bet čia vos tiktai keli kunigai išrdkuoti. Ar tylėjimus yra pa- 
ranui? (Kai kunigai eina j viršų jį <larbų, ui j rs klerikaliziuas; 
kai jie laikosi nuošaliai tai vėl kalti. Kunigai irieknip negali 
įtikėti, lbsl. prier.L (Daugiau l»us).

vėl pradėjo dainų rrp<*tiujii>.
Samdo b d. butu pirma dai

nų repeticija. J*o pert raukai *a’ 
buvo many i u, kad gal daugeli;- 
nchrntch*, liet janurodė pri<> 
•biurai. Netik risi MM dniniain-

na vienus iš gubiaUaių šioje 
apylinkėj chorvedžių, p- -loitas 
Banib iŠ Brooklyn. N. Y.

Nevaržo jaunimas gerų pru- 
g<. turi laviuties dainoje, jei Lik 
turi pat raukinių.

iaetuvus isnių puniavuiėji- 
mo komiteto ižd. ant greitosiou 
imskclbiiuns. kad per Lietuvos 

1. M . JU...tuuJ

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
I Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugų” arba paduoti 
i ji apgarsinimų, ar kokj dar
bų (jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.

iki e aus i o 8 bonų iždininkui 
komiteto Mtmukėta $9,331.IMI.

V—i*.
susirinko. imt atėjo keletas (

<

- Danių repeUaju* bus kiek
A-jęaH* irrtvt.no Vakarais Lte-fw mi

Oo.

Ralkallnca luru-ginn nr motrn*. sa
li turrt Ir viena kūdiki prieabelao 
num u darbo rara raokoatiu. mato) 
kelmynui plaut drabud* narcikla 
Kreipkite* 
3M* S. HaImnI MT. Ctih-aco.

Vienatį • Laiptai,

ICeikalhiKutt moUTVK nuvirs Ui 
nivtų amžinus dri lc»i»rv»UM fabri
ku darbo. Prityrimas šiaine darbc 
iirrciludinuas. Darbos inuIuvuk. 
Fabrikas kubalomis užsid&ru nnl 
pirt.

Contincntal . Can Co., Ine.

5411 W. ėf.ll. S'n*l

l'fliiiikitr šiaurmį nr Pirtinj »m- 
žiuujnnlj karį iki 63-čiiii guteū 
(GJrd &. Auirtin) iur, iki Centrai 
avenue; paeikite du bloku* j pieta*.

. t

i

KEIKALINOOS
75 HicruitKM 

dri labriku durto 
nuo šttikio 
$IK iki f2l

AmericAn Insulated Wirc & 
Cable Co.

934 W. 21rt St.

REIKALINGOS MERGINOS.
Mokintir* už Nursėr. Khiii 

birbti kapo kuknio.M* nž $l&00 
j kovaitę, kadangi galima ui4- 
dirbti nuo <30 iki <40 į bavaitę 
budimui Num*. po kelių savai- 

nrtclnlnni

Pnlckkau aavo draugėa t'rAuloa 
Mtakallėa Kauno rodybon Haaeinlu Ap 
akrlClo. * metilą atgal gyveno Enat 
«’amttrHIge. Mnae K ne Mno apie ja 
arba jt puti lai ataitaukta. ant 
nutruko:

Pilrom-lo AmtiruaalAule. 
t«IA JVatianMa Avė. Chkvu

HuuumiuMmuMiiiuiiuuinuiiiiiiiiiMm

\ ■ Uždirbk « 
)*35 iki *50 

į savaitę 
Ktrprjtai ir kriaušiai yra ntikalau- 

Jantl vliuoinot. jie turi trumjiaa ra- 
laoiUa Ir lengva dirba.

Moa gulime J ui Iknnkyu Uo darbo 
I trumpa talka dienomla ar vakaroti, 
lll moka kaiaa. tif^eŲalIa rkynui 
mokinimo ant uiuvaiuu l“owvr mali- 
t»ų.

iii.

l'iletkun Jono Vadeiko purinančio 
I* Kauno tiubera. I laiviniu par. 
Kraity lutrap. Kuponu mdua Apie 
I knti> gyvena ant Toien nr Lake. 
Turiy labai Mvarby reikalo, Jta pati 
artai ka* aplo Ji tinote i>rane4kHn 
torto adreav:

l*HUt<*i*l«il« tlK-i-ki-, 
nirf <rXrno.! <Tr DV

MASTER SCHOOL,
J. F. KaMili'ka, Prrdčunl-

190 N. Statė Str.
lUunp. Laka GaL 4 luboa 

tiimiiitimtiiiiiiiiiiHimmmiiminiHim

b. D. LAUiAMU
4

l-alcAkuti Jono VellCkria U Kaunu 
Uuber. Vlelluonna nitrilo plrnilan gy
veno Llneoln Ir Antano rmpatiako Ir 
ik V**4lw.uu— otMvdeli,,. Jo „.lt*-*,- 
buvo • Boa at 1‘lantailon. Tarlltvllle. 
< 'onn.

u»
Ona llorklte
I Jft.w-,tatanA>

lalanti AK*.. tUM-kfonl. lll.

P&ieikau darbo kaipo duo
noj išvežioto jas atsišaukite:

A. Martinavičius, 
343C S. Emcrald Avė.

PARSIDUODA

l.l<*.u<’,» OrnlH>'iui iiliinMiJu. I.llfc 
uvim te« plnnnili. H»kal« muaru it- 
alavkti. o miBi .tarini Vania vl*aM<><«lL 

2314 W. 23 Pi. Chicago, HL
TnL (tanai iiM.

FAKstlH <>I»A III <1.11 M: III 
<UUM>3<W«

ii iirioiuiiliri ka<1 mvlmnkai truui- 
|>u laiku luti Itaalluott | Uotuvt, 
lftml- yrn m-h ,r srer*»f *»*4cJ. np- 
Kjvontojc v lauki u tautu- Norintieji 
norui tironui »uuuukitc
tlsr. X. lluiiu- *ta>n ilikstfu. III. 
Arba 'rclcf<ain<«l.lt<- llnmlMildi 2113

B'

3109 So. Morgan Street 
CHiaaUO. ILLI«OUI 
leto-rouai Vanta M>3»

galando*: — • Iki 11 1* ryto; 
t po pietų UI • rak. Nod41M- 
uiti nuo 4 iki • »al vaJuuo.

_______________________________ •

EXTRA.
litai lAltilaui kaip bū

vu S au«*Clo tuurilill niuuui 2 pa- 
IO v. pu 4 kamtautua |>rlo 9394 Su. 
Uullarr tn. lifto inioki'l. u likusius 
L. n*v ran«la l*rokn *Zft»0.

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

ANT PAItDAVIMO.
I'nralduoda namai tr lota* nutolt 

Sl-Kioa Ir l'tiion Avė.. I ir l kam
bariai Ir dldil. karnč. dabar trartu- 
>ma avalo vietojo. Kalno »S«#o 00 
Atmaukite ?CL® tl. Kcdrlv Avo., t 
luta m.

Ant paritaviuiu III uk.ru lattuų *u 
serai* butllnkAt*. cjiullata ir nuli- 
mrnjutn. : įkyli m ll.l aUuipu K4- 
Koaood. 111. Kalnu 170 ui akrą. Mu- 
lunvkllo utoMauMi tonu udrcnų.

/nttan Zk-dau.
Ilitl Ilo* 2 Ed^t-avo'l. lll.

i darbų ifanokuaUs. 
DOUGLAS PARK HOSPITALl 

1900 S. Kedrie Avė.

REIKALINGI LEIBERIAI.

Dėl foundres, darbas pasto
vus. Atsišaukite

Link Beit Co.
39 ta ir Stcuart Avė.

Mano kiyipo žinovo okulisto 
vardas.

yra jum. uilikrlnt- 
mu. Juio« utAJra 
Iku uiuor- aKinly. 
J ui atrlnafft |r.,» 
kinuvu *>k uitai*, u 

į ru uuu oi.tlk* ur 
upt4.iu< UI it*. Jie Ik 
dubli cnll būti kk.

|MMI >1 u U U-U u* PU- 
U.m.uw.u muitaiti, Jei taa unitai- 
•in. dauKlau? Mani, uuMnai.l 
ra tinovala Al unaittiunvau aki* 
ir prilaikiau aiuniua par paata* 
ruoiiu*

2> rmtu- |rrta- Siu..- gataS*.
KeiiblJuklUi ateiti <&> ir duoti 

ulrdttal Ikccumlnuotl miVu akta, 
nte t*. Urtitorauk* MU Juou J*»- 
kios prtrrvlita. Jus dJttauriilėi du, 
uti'J*. J u* Kuuoile tik ui tat., paLttr- 
natiui* uptuuiolriiU, Kainouita 
Ju.U nk)» yru verto. Kertaiuku nt- 
afaUJIino. Nni raita kita- Ju.

FR. 0. CARTER, X. D. 
Akta,, Aumj, 5u»ta* ta tri-rkl,-*.

UU Nu. *-l»U Nl.. 3 lubo«. chratau 
UrataukuM* k'k>U taku tu |wr 
V»ImkI<« t ryto Iki • rak. N<- 

Ui-iiUcuiau lt iki ll e. rytu

» T.

«•—................. ...................»
Dr. L E MAKARAS į 

IJrtuvM GjdyloJaa ir ('blrurgn* | 
ItoM-taade: lovoe I* MliMiaa A,«. ‘| 

T.uranai rn!?mm tiM!
i hliaguj: 46ir. Kn. Wood SU-.

Tik au*»rg» ,u» UUU 11.1 t «n|

Tilifiali Tarai “tX
K

K-

—-s-

------------------ -------------- --a
J. P. WAHCHES

ATTORNEY AT LAW
UCrVVU ADVOKATAS 
ratj h. WOOD KTREKT 

CHICAGO.

I JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

t» HO. LA KALLR STKKKT 
Oynultuo Tai. Humboltu 91 

j Viiinli ttll W. n-ntJ SitmK 
Tol. Iltrtktrdl

CHICAGO. ru-

| DR. S. 8IEŽIS
Lietuvis Gvdvto‘?.s___ _ .. Gvdytoj?.s ir

Unirurgas
2301 Mot 22nd M.

Kaunpu* S- IamivIU SL
Telefonai Carai 41ST 
V.UaOna «—b ir t nu y t ..karo. 
lUaildaludJa:

3114 W. 4toi<l Kl
Tolvfunaa McKlnley <ba* 

VuluiMloa: Iki 10 UryU>.

■X

H. C. CHRISTOPHtR_
F ranki i n Anglai.

Tikri Pucoliontas kieti ang
lui, Solvay Coke guri anglui 

TUlionrimic 5r

Parilduotl* «r<wra* «cruj Uetunij 
^rzyrartoa* t,imta utau ■«...
ral niuo. ItartlavtlM prlatakui anvi- 
iitnka* IftviliuojA | km* m rara. jei. 
kra neri-tu tnUora nykiu Ir narnu 
pirkti; AUUtauhu* Mun antroku.

A Orotrinm.
ra. a—; m.

Lygybė.
Ėst 1*«>

L. Leindecker.
6541 8. Sangamon St Chicago.

Telefonas Normai 829

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

41* W. Mark< < Htr. 
roHftiUte, Praus.

Su Vtaomla UKoota pruni* 
Nuo t tkl 1* vaL ryto
Nuo 1 Iki > vai. po statu 
Nuo • iki • vai. vakara

Į . .......................................

a

11‘ . l z — V » . v t W t> i>‘» k VV, J

Hrohl. P33 bu. AMihuHl IUi. U<k*gv. 
'Iclrfoua* llajmnrkrt 3314 

DR. A. A. ROTH, 
Kuaaa gydiiuja* lr chirurgą* 
SlKt-IJalliUi, Moterių. Vyrtika 
Valku Ir vlaq chronišku Ilgu

Ultaai: 33^1 Ko. Hatatrd bU cbajagu 
Tdrtuaai Brotrr MS3

VAIJkNDAK.- IO—If ryU> 3—3 po 
|ik<u 1—• vok. NcdHJotnta IO—iŠ <L

nuo

X VAKARINE MOKYKLA !

DR. S. MAIŠELIS

piF.Knni’7
LIETUVOS PASKOLOS

Angliškos Kalbos.
Kluk-rai praiudrs paini kliu vg. 

Lare, cauaio 19 d . 1920 nu 8 vai. 
Bu* muknunua palieti ėiio ir krt- 
toriru k aka raut

L.
2323 I*anx41 Ala. Cbkaųp, 10.1 

■ eteuuuta- Ho«tanirW MuM j 

K——----- ———...............ura. ■—«

i
BIZNIERIAI GARSINKITE

•‘DRAUūt.’^

ni.de
Umi.su
irrtvt.no
uk.ru


fl f

t
4

f

DRAUGAS = Pinnndibnta. sausis 19 1920
—-----

Į CHICAGOJĖn18”™'KOLONUI!
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, ,influenzą vis daugiau

----------- SUSIRGDINA ŽMONIŲ.
Pirmadienis, sausis 

šventoji šeimyna.
Antradienis, sausis 

šv. Fab. ir Sebastionas. kauk.

19 d..

20 d..

PRAĖJO VISKAS RAMIAI.

Ant visados palaidota visokie 
svaigalai.

vaPrieš sausio 16 dienų 
kare. ty. prieš visatines pro- 
hibivijo^ pradžią. Chicagoje 
nuvu iuukuuiia nepaprasto 
trakšimi. Ypač vidnmieri.yj ti
kėtasi nepaprastų orgijų, ko
kios via dažnai pasilaikydavo.

Bet vakarė prieš sausio Hi 
nebuvo nieko ypatingo. Kai- 
kuriose vietose svaigalai par 
davinėta taveik atvirai, knd 
paskutiniu kurtu atsidžiaug
ti. nežiurint gyvuojančios ka
rė* meto prohibieijo*.

Su pusiaunakčiu viskas pu
si tai igė. Net didžiausi svaiga
lų mylėtojai nvjuirodo savo 
gailesčio, kad prieš juos užsi
daro to “gaivinamojo” skys
timo {altiniai.

Vietos prohibieijo* komiri- 
jonierin* pranešė visiems zvai- j 
galų savininkams (išskyrus 
tune, katrie turi svaigalų sa
vo namuose) per sekančia* 
dešimtį dienų (ligi sausio 26) 
pristatyli jo bitinui sąrašus, 
kas. kiek ir kokių svaigalų tu- 
ri Tni ir viskas.

Italui degtinės artai alkoho
lio galima gauti tik vaistinėse 
ir tik su gydytojo leidimu.

Žmonės apsipras. Bus svei
kesni. stipresni ir turtinges- 
ni.Jląrlią žmonėms ypač išauš 
haujn gadynė.

KAM REPREZENTUOJA 
PRIVATINIUS ŽMONES.

p Miesto advokato Kttelson 
K. i*ak yiuu suspimduota* miesto 

skundėjo pirmasis nsi*tentas, 
advokatas M’ebster. Susjien- 
duota* už tai, kad jis ėjo teis
man privatiniais reikalais, ty. 
patarimu* lamas privatiniam 
žmogui.

Kttelson sako, jog \Vebste- 
riui miestas moku |ier metu* 

ir todėl ji* turį* tar
nauti miestui, tat privatiniams 
klijentams.

SULAIKĖ POLICIJOS 
TOMOBILIŲ.

AU-

Suv. Valstijų maršalo pa-
v •*!**»■* 1l<* «•!>•*« «•««•»

—*-*^““*“*"ž* ■ —«1U*’

pendnotas.
Antini gatvėje jis su revolve

riu sutaikė pravažiuojantį poli
cijos automobilių (polic? pat
ini). Ktibic Miko-i pamanę-, 
knd tni yru pnprastas sunkus 
automobilius, guta-nnntis svni 

’ gnh»<
Bet ima t minė.

( SU8TABDĖ KOMPANIJAI
DARBUS

* ------------
Postai Telegrajdi and C'nble 

kompanija neužmokėju* mies
tui reikalingų mokeairių už 
naudojimąsi miesto gatvėmis. 

J Todėl lai koiiipanijai sulai- 
«l icjrta darbai, vedaiui guivėse 

La Snlle ir Monroe.

t b Todėl tai kompanijai sulai- 
' a • * • _ •

ŽUVO KETURI DARBININ
KAI

j Auą dienų tari Chicagoje, 
Smdair Oii Kefining koiupa- 

plairoje. ištiko žibale 
rkepliv/ija. Zmu keturi dar 

■■MtiMNl tr keli suleista.

Visi žmonės pakviečiami ko
von.

Sveikumo koinisijuiiierius 
Dr. Itobertftun paskelbė visų 
eilę taisyklių, kokių žmoni** 
tnn'tų prisitaikyti.

Nes inflnenzu mieste plati
nasi visu smurkumu. Išpra- 

Į <lžių paroje susirgdavo de
šimtimi*. Paskui šimtais gi 
dntair jnu tukstimčini*.

Ir ritintai prme*rimu npa- 
naujus susirgimus. Bet sako
ma. susirgimai esą taip silpni, 
kad hiliai mažai žmonių miršta. 
Ktir-kas daugiau žmonių mirš
ta nuo plaučių ligos.

Svarbiausia* daiktas tai 
tas:

Kuomet žmogų* luisijunta 
gavęs slogų, kuomet kimų ima 
varstyti šiurpuliai, nieko ne
laukiant eiti namo (ku* vrn 
darbe) ir gulti šiltai lovon. Ir 
tuojau* šaukt ie* gydytojo.

Tik tokiuo budu-kiekvienas, 
katras suserga, guli apsisaugo
ti blogesnių pnM-kmių.

Miesto tarytai* finansų ko
mitetus autorizavo sveikumo 
depnrtmentui paskirti $18,000 
kovai prieš influenzą.

Parėdyta dizinfikuoti 
tint rus. Apžiūrėti, kml 
ruošė ir bažnyčiose ir 
rinkimų salėse Imtų visuomet 
užtektinai šviežio oro. Įsaky
ta vėdinti vistic viešąsias vic 
tas.

įsakyta dizinfikuoti gotvo- 
karius. Uždrausta ta svarbaus 
reikalo lankyti ligoninėn.

Žodžiu tariant, imamasi vi- 
ęĮj galimų priemonių, kud 
kaip nors suturėti epidemijai 
plėtimąsi.

Ir kuomet visi įsakymai ir 
parėdymui įsakmiai Ims pildo
mi. ta' abejonės, epidemija ne
ras sau tinkamos dirvos ir iš
nyks. kaip imai.< metais.

Tik danginu švarumo, at
sargumo ir dtąsos!

POLICIJA NUGRIAUS 
MINĄ.

IS WEST SIDE.

L. R. K. Lab. Są go8 7 kp. pra 
eitų metų atskaita.

Nuo sausio 1 d., 1919 in., iki 
gruodžio 31 <L 1919 m. kuopos 
iždnn inėjo: 
Sausio 12<1..........
Vasario 2 <1........
Kovon 2 d.................
Balandžio 5 d..........
Gegužio 4 <1 
Birželio I <1, 
Liepos 6 d..

‘n •• °

Dilgsėjo 7 d................
Spalio 5 d..................
Gruodžio 7 d............

• ••••••••••

visus 
tcat- 
susi-

KA

Miestelyj AVinnetkn 2OO pė« 
dų nugštiis kaminu* prie van
dens darbų pasirodė publikai 
pavojingas. įsakyta policijai 
nugriauti kaminą.

Viešųjų mokyklų superinten
dentas Mortenson mokytojoms 
įsakė aiškinti va* kam* meili, 
nio nlkoliolio ir nnmie dnrotnų 
*>vnignių pavojų.

Viso mėnesinių ineigų 
p buvo per šiuos 1919 

motus ........................ $125.20
, Nuo vakarų. Italių ir rinklia- 
, vų 1919 m.:

Kausiu 12 <1. I‘. Petraus
kas • .$

• Sausio 12 d. už prngra- 
mo ir taizaro serijas 

Sausio 12 d. nauji nariai 
Sausio 12 <1. iš našlaičių 

dėžutės .•................
Vasario 2 <L nuo pa

veikslų knygutės..
Kovos 23 d. nuo pro

grama serijų........
Kovo* 23 d. nuo lioto ti- 

kietų ......................
Birželio 1 d. nuo knygu

tė* ..........................
Birželio 1 d. Kapinių 

rinkliava ..........
Uepns 6 d. aukų rink

liava ...................... 315.23
liug. 3 <1. už tikiotų se

rijas ....................
Spalio 5 d. nu<» progra

mų ir .......................
| I^pkr. 2 d. nuo progra

mų ir hazaro...........
I.apkr. 2 d. Garbės na-• • n ai
Gruodžio 7 d. Garis**

k ••••••••••«• 

Gruodžio 7 d. uuo pro
gramų ir hazaro ..

SVETIMTAUČIAI APIE 
KANTRIĄ ALENĄ.”

—‘ s
Sausio 4 d. pasitaikė mnn va

žiuoti (’lnrk gatveknriu tino 
Liueoln Park j didmiestį. Sė
dėdami! gatvekuryj du senyvu 
vyru angliškai knItajosi. Vie
na* pasakojo antram apie lie
tuvišką veikalų. Kuko:

“Nor.. dnugyl** veikalų e«u 
lošęs ir daugybę teatrų aplan
kę*, tat tokio įspūdingo ir ui- 
imančio, knip ka<l mačiau Nau
jų Metų vakarų lošianl lietu
vius. nebuvau matęs.

“Kiek, sako, tame veikale 
yra medžiagas kiek jausmų, 
sunku butų apsakyti. Ka* tą 
Veikalų punuĄ tai vienas buvo 
i.: luHiiųįiuui><u įuinvių. ii uo 
nė kiek neabejoju, kad greitu 
laiku tas veikalas bus išverstas 
į kitas kalbas. Nors, sako, žo
džių nesupratau, bet veikalo 
genimų galima buvo matyti iš

Į Kadangi Suv. L K. Am. be-1 Publikos hnvn pilna avėtai, 
pariyviėkart, todei-gi g*U pri
klausyti prie šios orgnnizacijoa 
ka* velija ir trokštn mitsų tėvy
nei, Lietuvai laisvės.

Yra žinių, kad Lietuvos val
džia reikninuja iš Amerikos L 
Brigados. Nn, ir paaistatykim* 
sau klausimą: nrtie Amerikos 
ez-karoiviai sudarys reikalingą 
skaitlių kareivių? Jta abejonės, 
kml ne. Čia visų reikalas. Mu
sų tėvynė šaukiu pageltam im 
vien karai vi us, tarnavusius S. 
Valstijų kariuomenėje, liet vi
su* lietuviu*.

Vyrai, lietuviai, noužmirški-* 
me žodžių musų gerbiamo dai- 
niaus Mnlronin:

<«r» «• •* S

ne, Mūri laimi rainiai tūta naiki*. 
Matyti, knd Tbwn of take 
žmonės myli dnilę, nf tai ir 
skaitlingai atsilanko į pareng
tus vakaru*.

Kliubni ačiū už tokį vakarų. 
Nemažai reikėjo darbų pašvę
sti kol savo atliko. Tai-gi <lar- 
1 moki t ės ir ant toliau*.

K—kas.

A t rita n kr darni ten vakaran 
padarysim dvejopų naudų: su
šelpsime “Šiaulių” Sąjnngą ir 
paremkime e^-knrririų orgnni- 
zaci jų. J okubas.

I

4

1.00

27.10
3.35

44.53

1.00

15.00

33.00

.30

7«.fH

28.21

93.27

1.20

252.00

80.00

4.45

Viso inėjo per 1919 m. $978.24

Suvedimai.

L Iėne*iiiių ...............
Vakarų, rinktaivų ir 

(tarta*** narių ..
Buvo likę ižde........

t

Vish lotai.................

IHaidos 1919 m.:

Vi padarymą serijų $
Už spaudą ................
Atvirutė* ..................
Kuopos reikalams iš-

.*..$125.20

97824
87.57

$1,191.01

5.3?

3.00
2.00

EB KAREIVIAI VEIKIA.

Teko sužinoti, knd S. Ameri
kos Liet, kareiviai subruzdo 
veikti. Nevien organizuoja kuo
pas, kurios juu rundnta kiekvie
noje kolonijoje, tat kimba ir* - - . I

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

VcAt V*""" T<*.n>B<»*
OIUa» OMmleUijt

A W. U'AMRlKUTON STTIEET
KMharto M»

Tek i’raoml MTS 
nyttataMK SU W. S3n! M.

TH. Vard. 4«M

>■

lošimo.”
Kelioms dienoms praėjus, 

patėmijatt “Drauge” platų aj»- 
rnšymų apie tų lošimų ir pa- 
gnrsiniinų, knd “Kantri Ale
na” bus atkartota didmiestyj 
—Aryan (< raitu Temple teat
ro.

Išlikrųjų neapsiriko L. Dar
bininkų Sujungus Ch. A|M»kri- 
tis, paimdama* tų teatrų ir 
kviesdamas L. V. 5 kp. artis
tus atkartoti “Kantrių Ale
nų.” 
knd, jiems pavyk* dar goriau 
negu pirmų sykį Prudontiai 
svetainėj, nes čia buvo netikus 
*oena.

Ar rasis chicngirtis, kuria 
nepanorės jmnuityti “Kantrių

I
K. GANITAUSKAS

Mirė 15 A sausio 1920, 28 
metų amžiaus, paėjo ii 
Vilniaus Gubcr. Švenčo- 
nių pavieto Ceikinės pa
rap. Končonių sodo*. A- 
nierike ižgvveno apie 9 
metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Ona (po 
tėvais Jučaitė) ir 2 vai- 
kučius

Laidotuves atsibus pa 
nedeli sausio 19, 1920 ii 
Gary. Ind. į Sv. Kazimie
ro kapines.

Visi gimines ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse po num. 1529 
G&rfield Str., Gary, Ind.

Nnliudus
Ona Ganitauskiene.

I _______________ r___
Stokim į lilę-už nnlitną yrn pasilinksmini-1

mo vakaras vasario 14 <L, 7thi 
Regiment Annory cveL. ant}! 
34-to* jratyės ir lt ‘»o»'vęrth J 
«v,. Vftknrp* bn* labai indo 
mus, nes komisija nutarė |»n- > 
kviesti abu didžiuliu choru, tai Į 
yra L Vyčių Chicagos Apskri
čio ir “Birutės,” taip
gi ir solistų. Mnnouie, kml mu
sų garta)* dainininkai neatsi
sakys palinksminti ex-knrei- 
vius karžygius, kurie kariavo 
už pasaulio demokratiją ir da
bar yra pasirengę stoti L Bri- 
gadon ir plaukti imt juros, knd 
suremti |*cčiais t»u L. kariuo
mene ir atstatyti krutinės 
prieš Lietuvos priešini. Kol dar 
to negali padaryti, tai teikia 
reikalingą pagelta;, ne* nutari* 
dalį iM*liiu paskirti Lietuvos 
“Hiatilių” Sąjungai paremti.

rili kas gali.

šalj, 
Prikelkime Lietuvą mu-

■* v sų.
(ti kas iŠ musų negali? Viki 

gali.
Agit. Kom.

IS T0WN OF LAKE.

Nedėlioję, sausio II <L, š. m., 
(’. S. P. S. svetainėj Liet. Te
atrališkas Kliulins “Lietuva” 
statė scenoje voiknlą “Kantri 
Alena.”

l.ošinias girai pavyko, nes 
kliuboa stengėsi, kiek gnlėda- 

AA ne kiek neabejoju, publiką užganėdinti. Viri 
nrtistai savo užduotis gerai at
liko. Antonijaus rolę p. Staniu
lis gerai atliko. Alenos rolę p-lė 
E. Dagaitė gerai atliko, tik bią- Į 
kį truko jĄrvumo. Ktarisos ro-j 
lę p-lė Vaičikauskaitė gerai at- i 
liko. Henriko—S. Vaiėis gyvai' 
lošė. Kunigaikščio rolę J. Ita- 
lekas gerai atliko. Mnrijiinosj 
rolę p-lė B. tau raitė laitai ge-1 
Ffii atliko. Iš jū» bus gnbi arti*-' 
tė. Karalienės rolę p-lč p. Ku- ' 
delaitė atliko taip, kadjr ge
riausia artistė nebūtų geriau 
atlikus. Pakonijaus rolėje N. 
Klimašauskas mažai gyvumo 
rodė. K»ij>o karvedį* turėjo 
boti gĄ'vesnis. Butų atrodę 
daug geriau. Pasiuntiniai ir 
kareiviai vieni gerai, kiti silp
nai Iom*. Dugo rolėje p. Anų- 
ėauskas gerai ir rimtai loši*. 
Alenos vaikai: Knnkutės rolėje 
A. Šliogeris jH*rsilpnas buvo. 
Ja*ono rolę K. ta u raiti* gana 
gerai lošė, tik jieraštrią knita) 
turėjo. Vyskupo rolę V. Ka
si m*kas silpnokai atliko, tat 
nėra ku atebėtiea, ne* buvo 
daug lošėjų, kokie 31). b rezi- 
šeriui sunku yra visus sutvar
kyti. Bet garta* jam, knd taip 
viskas puikiai išėjo.

Alenų?” Jau kud svetimtau
čiai įdomauja ir gėrisi tuo vei
kalu, 'tai kų besakyti apie pa
čius lietuvius!

Laukimo uznenoft.
Lirtuvia.

18 KAREIVIŲ VEIKIMO 
ANT T0WN OF LAKE.

Pritariant visom* kuojiom*.

Lietuvos Pašto Zanklus <

I

1 • . •
Uvriausiaa būdas pasiuntinio pinigų Lietuvon, tai Lietuvai Pašto 

ženklai (markė*,) kurios yra atvežios ii Lietuve*, kad amerikiečiai nu- 
' sipirkę galėtų nusiųsti *aviemaien» nelik dd laiškų. t»cl ir dtdcsnfum- 
• mą. pinigų vietoje.

Kiek vieniui perknntia Lietuvai Pašto ženklu nemažiau kaip ui 3 auk
sinus ($1.25) gauna paUnd'.jutų. kurį numautos Lįst a von kartu au 

I Pašto lenktais. Lietuvai Valdžia patais gyvais pinigais. Pašto arba 
I Iždinės stotyse.

Poštaženkliai yra šitokiu kainų: po 10, 15. 20, 30, 40, 50 ir G0 akati- 
kų, taipgi po X ir po 5 nuksinus \iena. (100 skatikų sodai o auksinų). 
PanuJuoda p«Vo rantus už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklui pnmduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mariau 
knip už vieni} dolierj irarkių neaiunčianic.

llciknlaukili vietiniuom- Tautos Fondo skyriaor artai pas ecn.ra sek
retorių.

Susivienijimo Uetuvių Ka
reivių Amer. 1 '.kuopos, ant 

|Towu of take, susirinkimą* 
buvo panodėlio vakare, gruo
džio 12 <i. Kareivių prisirinko 
pilna svetainė, taip-gi ir naujų 
nemaža įsirašė. .Malonu pažy
mėti, kad tųjų jaunų vyrų su
sirinkimai tikrai gyvi, o kas 
svarbiausia, knd jųjų tarpo gy
vuoja tėvynė? titeilė, ne* kiek
vienas pasirengęs kovoti už tė
vynės Ii uosy I*,*, -a

Susi v. L K. Am. 1 kp. ren
gia koncertą n<*<iėlioj, vashrio 
1 d., 1920 m., p. J. J. Elias sve
tainėj. Patyriau, kad progra- 
lue dalyvauH gabiausieji Clii- 
rago* lietuviai dainininkai. 
Taip-gi bus ir<*ru.k{dbėtoju.ku- 
rie išaiškins 1 italų kareivių or
ganizacijos.
.Mtuikštiniinii-is ir šiaip lavini 

tnas jaunų vyrų bus kiekvieno 
utarninkn vakare, p. Ežrrskio 
svet, 46-tos ir Su, Paulina gaL 

Lietuviai, plomaujanticji ka
reiviais, gali nleili |Mižiurėti. 
įžanga visiems (liuesu. Jeigu 
mes trokštame tėvynei laisvės, 
jeigu musų gįslose teka lietu
viškas kraujas, remkime tą kn 
raivių organiza* iją.

Lietuviai nn - rikiečiai, mes
kime į šalį visus partyvišku- 
nms ir ginčus, nes jei už parti
jas agituoKime. musų priedai 
pabaigs tėvynę terioti, apipil
dami musų senus tėvus, bro
lius, seseris, išdegindanu jų 
sodybas ir palikdami ta maisto 
ir apradain.

Kareivių Sus. mes galime 
rimti tik įsirašydami į org.*lr 
užsimokėdami $1.0(1 Įstojimą- 
Mėnesine mokestis 25c. , t

į Suv. Kareivių yra priisaa- 
mi vyrai 1? M4A mebj 
amžiaus, vedusieji ir nevedu

' K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brookiyo, N. Y.
tiiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiifiiitsiiiniisikiiiiiij muiliniu i linini iiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiniiii i

Buvęs Centro iždininkas. rieji.

«••••••Taip tvirtina augitas diploma
tas.

mokėta .............
BUVĘS KAIZERIS NEBUS |C<*’,tra,, l’“*'Uria HH!! 

TEISIAMAS.

O-—*-— :,J

... 1,049.77

...$1.060.12

10.35

Kan. Pr. Buču,

Londonas, sausio 16. — 1
“Aš netikiu, knd buvęs volfie. 
e:ų kaizeris butų teinamas. : 
Lygini aš galiu užstatyti savo 
nnrškinins, jog jis nitais tei- 
*>nmas I*>ndone”.

Taip tvirtina čia augštni 
stovį* diplomatas. Jis sake:

“Talkininkai darbuojasi bu
vusį kaizerį išgauti. Bet jie 
jo nenori ir jie butų nustebin
ti, jei 'u. krtueris butų išduo
ta*. Negyvuoja tokie įstaty
mui. su kuriais butų galhiui 
priversti Olandiją išduoti jį. 
Ir todėl Olandija turės pro
gos atsisakyti, jei rei kai a vi- 
maK bu* padarytas

“Olandai labai didžiuojasi 
tt savo neoriklan-omyta ir jie 
-jaštriai priešinai* ptieš tiso 
įkių prievartų

Viso
Pas iždininką liko ....$13(189

Narių 7 kuopa turi 82, ir 8 
Garbės narius. Viso 90.

Vardan nnšlaiėių, ošiu vi
siems Gari*'** .nariams ir rėmė
jam* ir tiems, kurie dirbo per 
visu* metus nesigalėdaini' jie- 
gų dėl našlaičių, netekusių tė
vo nė močiutė*.

A. Cibulskis, pirm , 
M. česnavičius, raik

Prierašas. P. Cibulskis įdavė 
V1.UUU AAUilUilAUI ĄT/ti.lU, BU* 
rie Centro knygose yra įrožyti, 
kaipo intriga 1919 metų, nors 
kuo|>o» knygose jie, turbut, 
priskaityti prie 1920 metų dėl
to, kad kuopos valdybos per
maina įvyko pirma negu Cen
tro iždo perdavimas naujam 
iždininkui.
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