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SECOND EDITIONI

KAINA O CENTAI 
PRICB CBNTS

Eberto Valdžia ir vėl
PRANEŠAMA, KAD DR. 

KAPP NUSIŽUDĘS.

i I Rprlvnp
Militaristai busią patraukti 

teisman.

i*
SAKOMA. BUSIĄ PIGIŲ 

ANGLIŲ.
-

sutaupysią daug pi 
nigų.

-j Žmonės

Nelengva bus nuraminti 
spartakus

REGULERĖ KARIUOMENĖ 
BERLYNO GATVĖSE.

JEbert atkeliauja iš 
Stuttgarto.

Berlynas, kovo 19.—Eborto 
vyriausybė išnaujokontroliuo
ja Berlyną. >

Vico-knnclieris Sclnffer, ku- Į 
rio rankose palikta miesto pa-1 
tvarkymas pasitraukus Wolff- 
gang Kapp, su apginimo mini-< 
storiu Nofke liendrai tlarbuo- 

• josi pravesti cin reikalingą 
tvarką.

Kaip šiandie vakare ėja lau-1 
kinines sugryžianti« iš Wuer-f

f

mis-, žmonių minios jų sutiko 
švilpimais ir «u pajuoka.

Tad keliuke vintoMi kareiviai 
už tai į miniai? atsuko kulkas- 
vniitžius ir visų eilą žmonių 
nužudė ir sužeidė.

Taip tai kariuomenė” atsi
sveikino” žotoiiėmis. kurie 

! jai neprijautė-.

Revoliucijonieriai busią nu
bausti.

AteinajitĮ pirauidienį ein ir 
vėl bus sušauktas kuriumHsis 
susirinkimas, kurs buvo atnau
jinąs sesiją Stuttgarte.

Eberto vyriausybės kandie- 
ris ■Rhuor. IndhodaTnns kuria-' 
mųjani susirinkime, Stut t gilo
te, pareiškė, knd Dr. Kapp'u; 
taniylioD pirmutinis pasiųląs 
gen. Ludviaiorff.

Baner pasakė, kad vyriaiisy- 
bė pasidarbuos prašalinti iš 
tarnyboj! visus ofirierto'. paro
džiusius neištikimybę, ir nu
ginkluoti karittoinenę. katra 
buvo prisidėjusi prie revoliu
cijos.

Pagaliau* vyriausylu* imsis 
priemonių nubuusti risus ru- 
vuliucijonierių vadus, ar jie 
butų uniformose, ar Ik? tos. 
Nuo tų .'adą lygini bu- atim
tos nuosavybės.

T *>e ’T* Vf'i"
slėninmo Exchange Telegrapli 
kompanijai pranešta, kad pr
adaręs galą Dr. Kapp, atsi
statydinąs utilitarinės valdžios 
kuiiclieris. Sakoma, kud api * 
tai žinių iš Berlyno pjnneštn 
telefonu. Bet ligšiol žinia ne
patvirtinta.

Paskui iš Berlyno telcfonuo- 
ta, kad tenai sugryŽęs prezi
dentas EK-ii. Bei ir šita žinia i 
n*, patvirtinta.

Pn-zhlen‘as Ehert parėdė 
inųx*rijaliam teismui LeipzigeĮ 
pradėti veikti prieš r<*voliuei-- 
jos vadus—Dr. Kapp, gen.! 
Luettvvitz, Gotlicb von Jagow, 
admirolą Trotha ir kapitonui 
Erlmrdt

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL. V. No. 67

NOSKE LĖKTUVU SUGRY- 
ŽĘS BERLYNAN. ,

Berlyne bijomasi spartaką 
užpuolimo.

SENATAS STOVI Už 
AIRIJOS LAISVĘ.

Wasliington, kovo 19. — S.
V. sonatas vakar didžiuma 

tai 
kos suturties.su Vokietija, su
lig kurios'Airija turi gauti lai
svą ir nepvikinu-omyhę pasi
remiant tautą ap-isjirendirno 
principu.

VARSAVOJ NĖRA konfe 
RENCLJOS TAIKOS 

KLAUSIME.
- 7IM

Latviai iivažiavo; žadėjo 
SBgryšti.

—VI

Konstantinopolyj Paskelbta 
Karės Stovis

UmibergijuK prezidentas Eberl, 
au savo ininisteriiiis.

Miesto gatvėse patruliuoja 
regulerė kariuomenė, ištikima 
Eberto rvrmum’bri. Kareiviai * • ■ 1 . * t
griauna ir naikinu gatvėse ba
rikadas, kokius buvo pagnmi 
Busi mnitarifttu vilkimoji ka
riuomenė.

“AtsisveikiDo” su žmonėmis.

Militaristų- ištikimoji ka
riuomenė, žinoma iš Baltijos 
armijo*. nenuromis savo vadų 
buvo išvestu iš miesto. Jai li
kimas nežinomas.

Kuonmt ta kariuomenė ėjo 
puošniausiomis sostinė* gatvė-,
—----------------------- ‘------------ -—

Sukilimai Lenkijoj; Denikinas 
šaukiasi Japonijos

LENKIJOJ APSIREI6KIA . DENIKINAS PRAŠO JAPO- 
BOL&EVIKIZMAB. NIJOS PAGELBOS

Apie tai gauta žinių Berlyne. Jo štabas yra japonų sostinėje.

Berlynas, kovo 19. — Iš Aug
Mpriot Silezijos pus-oricijH- 
linm Vnriovoj ir kituose lenkų 
miestuose prasidėjo sukilimai 
bolševikinio pobūdžio.

RUSŲ KARIUOMENĖ AP
LEIDO JEKATERI-

NODARĄ.

Tą miestą užima bolievikai.

Londonas kovo 19.—Angli
jąs kan\ *>fi<ių. paskelbė gau
toj iš Rusijai pranešimą, kad 
bolševikai jiaskdhę pmkleum- 
r’ją. kurioj išreiškiamas pnri- 
krtmiums užimti miestų Jeka- 
trrinodarų Kulmniaus provin-

Tolinus pranešime sakoma, 
kad gvn. Deuikino kariuomenė 
apleidom Jeknlerinodanj. Pas
kui kariuomenę miestą aplei- 
dusios moterys »u vaikaia. 

<1ą mi-iju pėririkfluri No 
voromiakan. ties .Tuodn-ininis

K^PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WJB.)

Honolulu, kovo 10.—Vieton 
japonų laikraštis Shinpo gavo 
žinių iš Tokyo, kad tenai nu- 
k<^invą» generolo . Denikino 
štabo viršininkas. Jam drau
gauja astuoni šta)»u oficicrai.

Kaip šiandie tių runų ofHe
rai turės konferencijų su Jn- 
ponijoa gencraliu štnhu.

Anui žirny, lie gen. Deuūki- 
no atstovai prašys Japonijos 
iniHtariuės |Kigell>os prieš 
boiševikm* pietinėj Rusijoj.

SUOMIŲ KARIUOMENĖ 
PA8ITP. AUKUSI NUO 

BOLĖEVTKŲ 
------------ SS 

Tai pridariusi po nepavykusio 
mūšio

Coblenz, Vokietijų, kovu 19. j 
—Čia gauta žinių, kati Berly
nan jau Mlgryžęs Eberto vy
riausybės npginimo ministe- 
ris Noske. Iš Štili t gurt o Bet_ 
l.vnan jis nuskridęs lėktuvu 
t nonų danu).

Militaristų kariuomenė iš
traukiama iš Berlyno. Tad te
nai prisibijotus spartakų flž-f 
puolimu.

Sugryžes Noske organizuoja 
reikiamos spėkas ginties prieš 
bolševikų atakas.
- Anot paskesnių depešų iš 
Stuttgurto, kur. sakoma, susi
rinkęs kuriuiuas vokiečių su
sirinkimas, rinkimai parla
mentai! Vokietijoje jvyksią 
birželyj. ,

NUTARTA NESIMAISYTI 
VIDUJINIUS VOKIE

TIJOS REIKALUS.

I

Talkininkai paremia Eberto 
Vyriausybę.

Paryžius, kovo 19. — Augš-
4_u.:_i...Yaaiaaaaa?•••« 

vakar čia nusprendė neoktipuo 
ti didesnių Vokietijos plotų 
Rhine fronte ir nesimnišyti j 
vidujiniu* vokiečių n-ikalus.

Pu g n Liaus taryba išreiškė 
pasitikėjimų Eberto vyriausy
be Japonijoj, kuomet gavo in- 

1 fotinaciją apie militnristų vy
riausybės puolimų.

RUSŲ KOLIUMNA PRA8I 
MUSĖ PER BOLŠEVIKŲ 

LINIJAS.

Pranešama, bus internuota 
Suomijoje.

I
GelsingforsM, kovo 19. — 

j Suomiu gcnerali* štabas pa
skelbė, kad suomių kariuome- 
nė buvo priversta atsimesti iš 

psavo pozicijų ties Soutiaerri. 
liaunuose nuo ežero Ladoga. 
Stūmiai atsimetą ant aianrva- 

: karų j Porajaervi.
Anot pranešimo. «r>dyha 

Soutiarrvi visai *unaikinta.

1

Revelis, Eslonija, kovo 19.— 
Ts Gcl*incfarw k uorei klausia 
dešimtimis rogių pasiųsta mai
sto j Abo, ku> pribuvusi 
kusi skaitlinga šiaurini 
armijas kolinmnn.

Ta kareivių kuli u runa, 
rini vadovauja gej. Skubri- 
stein. nesenai prasimušė per 
bolševikų karės linijas raka
mose ir inėjo Suonujon.

išnl- 
ru*ų

ko-

et**** v<-,--n ,n
i nuluriUh ž’velinguysen i> New 
I Jersey valstijos, senato angli
nio subkoinitelo pirmininkas.

i senatui padavė tris biliu* ang- 
i lių klausime. , Ir pažymėjo, 
kad jei hiliai bus priimti, tad 
šalies gyv<*ntojai ja-r metus 
sutaupys milijardą dolierių. 

štai tie bitini:
Atšaukti federaię kuro k<»n- 

t rolę.
Paskirti federal] utiglių ko- 

misijonjerių .-u $10,0(M> poi 
m*.*tus.

Sumažinti 30 nuoš. mokestį 
j vasaros metu už anglių veži

mą geležinkeliais.
Nelengva suprasti,

nauda gyventojams prnmn' 
nm iš tų bilių.

lUitKAt TURI LlAUilES 
SU SKERDYNĖMIS.

---------- v
Nebus atimtas nuo ju 

tantinopolis.
Kons

>Į- —
Variava, kovu 19.—<*in at

siųsti Rumunija* atstovai tar 
ties ku lenkias laikos klausi
me au ImlAevikino Ru-ijn, dar 
neturėjo konferencijos. Rumu
nijos vyriausybėje kaip kartas 
įvyko atmainos. Atstovai turi 
gauti įgnliojiinų nuo naujos 
valdžios. Tad jie ėia apsirikę 
ir laukia žinių iš Bukpresto.

Latvijos atstovai apleido 
Varšuvą taippat be konferen
cijos. Išvažiavo Rygon. Sukė
si gan-dą ntjBrvyTiar yt«- nffn- 
jų instrukciją ir -ugryšią.

PIETINĖJ RUSIJOJ SUSEK 
TA BUVUSIO CARO SESUO.

ALLENBY PERSPĖJA 
EGIPTO GYVENTOJUS.

Atrasta apsitaisiusi skarma 
lais; darbavosi jinai ap

link pabėgėlius.
_

r Washington. kovo 19. — A- 
merikos Raudonojo Kryžiau- 
organizacija* veikėjai pietinėj 
Rusijoj rusą pabėgėlių tarpe 
šule Novoro-siieka surado Im-, 
vusio Rmdjtis caro Nike lojau* 
seserį Olgą Alehsandrovun.

Jinai su kitai* pabėgėlinH 
gyveno prekybraiam vagom*. 
Bali skannnluis aptutaisiusi 
kitiems pabėgėliams patarnau
davo.

Apie tai •"<« paskelbė Rau
donojo Kryžiaus ofisas.

Konstantinopolis, kovo 19 — 
Talkininkų sp-kom- ein vado
vauja Anglijo- armijos gene
rolas Milne.

Be susin-miniŲ nra]hdvitn 
«,mi>>a>7i< turkų kar«-s ofisu.*. 
Čia turkų kareiviai pasiprie
šino talkininkų kareiviams.

Buvo pakilę apsišaudymai. 
Pasekmėje 2 anglų kareiviu 
užmušta ir 4 sužeista. Be to

k iki* užmušta 9 turkų kareivini.
«•-' Tnįkininkni užėmė karės ir

* laivyno ministerijų ofisus. Pn-! 
ėmė kontrolėj) paštus, telegrn-1 
fus ir telefonus.

Turi sustoti žudymai.

l'žėhius Koii.-tantinopolj tol-i 
kininkui turkų vyriausybei i

Mjtuiiermi pažymėjo, jug tal
kininkai toli gražu neturi pn- 
siketiniino |uinaikinti suirau* 
autoritetą. arba atimti nuo 
turkų sostinę.

Paskelbta karės stovis.

Jnėjus miestan talkininką 
kariuomenei tuojaus paskelb
tu karės stovis. Visur nmlo- 
nu»*e vietose išlipinta anglų 
kariuomenės vado, gvnttfrio 
\\ ilsom>, proklninaeijii. Pra
nešta. kad už kiekvienų pa
sipriešinimų arba kokį pada
rytą piktą darbą taikiniu- 
kąnu; kaltininkai kTi<»aA‘rišu
sią biu baudžiami.

Kad apsisaugoti kokių nors 
negeistinų ujisireiškimų. su- 
areštuota visa eilė žymesnią
ją turką. Jų tiirja* yra vienai 
turkų princas, s«*iuitorius 
Mnlimud paša, buvę* karės 
ininisteri.- Ujimai ĮHtša; jo 
štabo viršininkus Djjvud |>a-Cairo, Egiptas, kovo 19. — 

Augšlnsi- tnvliūv- 
nierius Egipte ir Sūdant*, 
f iel<i miiršulas Allenby. pas- 
ke)bė proklamaciją, užtirauz- 
daina* uyventojums susirinki
mus. purtMlavinius. 
protestų restditicijns.

t į prasižengimur
matą bausmėmis sulig karės 
j-intyino.

visokius

pugru-

JAPONAI SU KINAIS BEN 
DRAI VEIKSIĄ

Londonas, kovu 19. Tina1, 
korespondentus iš I birbino pra 
neša, kad Rytuose ja|xmai 
b.'tidrni veiksią *u kinais prieš 

i Rusijos bolševikus. Kinija 
i tnm tikslui ]Mi>tu(ysiunti 4 
1 divizijas, gi Ja|»onijii — 3.

________________ 
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S )

THINGS THATcNEVER HAPPEN
By GENE BYR.NES

praneši-, kad miestas nebus 
siignižintas turkams taip il
gai, kaip ilgai turkai neišpil- 
įlysią taikos sutarties sąlygų 
ir nepertrauksią žudynių nr. į 
mėnų Turkijos teritorijose* ' 

Talkininkų nugštieji komi ,

PRANCŪZAI PATAISO 
KLAIDINGUS MANY

MUS.

Paryžius, kovo 19. — Kuo
met Konstantinopolis 
tas vadovaujant anglą geno- 
’ilui Milne. laiskleista žinių, 
kad praiieuzų gvn. dT^pervy 
neturįs ten viršenybė*.

ladkrnštis Temps štai kaip 
pataiso 
nymu*:

Geli, 
taip ir
talkininką 
das artimuose

užim-

tuos klaidingus nui

šr., ir kiti

UŽ BOMBOS PAMETIMĄ 
KALTINAMI BOL 

ŠEVIKAI '

Geneva, kovo 1^-—1’olirijon 
otlforitetni pa.*kell»ė.tTraJ^|l 
mesta kituomet l*omha ries 
itmvrikontšku konsuliatn grel- 
ėmusiai l»us tai Imlšerikų dar- 
bus. Sulig policijos teorijos. 
l»ulšovikai mėginę išlieti |ui- 
giežų prieš Suv. Valstijas už 
deportavimą radikalių gaiva
lų.

Šveicarijos vyriausybė atsi
prašė Suv. Va klijus už tą »«•- 
lemtų Atsitikimą.

SUTAIKINTA PARLAMEN- 
- TO BUSTO INŽ1NIE 

RIAJ.d’Esperey kaip buvo, 
jiasi lieka vyriausia* 

kariuomenių va-i
_ _ _________ • Rytuose. <»•
anglų gvn. Milne yra komen- busto inžinieriai. Bet tuojau- 
dantim tik Konrtautinopolyj.a

Londonas, kove 19. - Bn- 
|Vu sustreikavę «’in Įmrlnmento

sutaikinta.

KARIUOMENĖ PEREINA
PATMVėTIT T>fTO^»WT

Noske įsakė areštuoti 
Dr. Kapp.

Paryžius, kovo 19.—Ofirija- 
liuose pranriHmiiose npie |ui-i- 
laikymų Berlyne sakoma, jog 
viešose vietone susirinkę gr 
vrntojų burini lukrriuoia ko 
(ai nepaprasto. Visur pastebi- 
mas susikrimtimas ir nepasi
tikėjimas.

Militarinėse spėkose nrlieli- 
ko buvusios drąsu*. Tarpe ka
reivių pukilii-i kHipir kokiu 

: jomiauba.
Berlyne knlIdTma, knd Imjše- 

vikui (spaliukai) turi |»nruošą 
tn ru-, i-----r..:..

noi vt * raniBil U**w

Pukelbta. Irad mcą kęroi.
V—. • __ t*“ v------ it^rnuotisviai bus in• I

lis Baltijos kareivių perėjusi 
bolševikų pusėn.

Nepavyko sudaryti kabineto.

Prancasijos užrubežinių n-i. 
kalų oGsas ĮMtskelhė, kad gvn. 
von Luettvritz, piindcugtla- 
m.'s bolševikų veikimu, buvo 
mėginąs Berlyno sudaryti k«*n-

1 Jk*t jam tas žygi- nepuvykę*.
» _ i .. ,«—
yilMi NOVU* F*vv taVt

I ktiuclieriu tur»\ię* but |Ri»kii- 
tiu gen. von. Demling, buvę- 
karės melu -voki«*ėių armija* 
vintu. Verdami fronte.

Buvo žinių, kud IVrlvuc pa- 
' skelbta sovietą valdžia. B<-t 
1 tus užginta.

Išakyta areštuoti Dr. Kapp.

Anot gautų žinių iš Zu.• I-o, 
Eberto vyriausybės apginimu 
ministeri* Noske jsnkęs 
suareštuoti buvusiai mdįtc.ri- 

j m*.* valdžios knueiior! Dr. 
Kapp ir jo pagvlbinink:: gvn, 
Luetlu'itz. *

Oririjaliai iš Berlyno patvir
tinta žinios, kud talkininkų 
misijos jokių ryšių neturėjo su 
nevoliucijine vnldžin. Viki r. 
merikniuti Berlyne njisnugoti. •

TAIP NIEKADįNEBUVA
Ant stalo guli laiškas nuo sutiedotines. Jau puse miuntos 

praslinko, o jaunikis dar to laiško nepaėmė; jis tik sako:
■- Pavalgęs pusryčiui turėsiu gana laiko perskaityti ką* Heijinj kąbhietą, in/mus ik-prL 

.. ; klausomuosius

ORAS

ji rato.
.G .<* ruJ sesija) i*t u*, j

, KOVO 19, 19 20.

Chioago. -r- šiandie si. 
tiškus, *mhmir gali uui 
rytoj pranuitomaa grnž

suturties.su
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“DRAUGAS”

Eitu Usllrn, tZakynu EnkliUnulm.
FKKNUMERATO* KAKTA: 

CniCAGOJ IK riMEMYJK:
Mrtani. .................................. M.00
Pu-cl M<*nj • •.... ZAO

8VV. VALST.
... ................................ ................. M.00
Ftucl Melu ............................. S.OO

Pr*nuiu<rala makul Ifcktlno. lau
ka* akai t oal nuo užalrofiyruo dieno* n* 
nuo Nauju Mėty. Norint permainyti 
adrną visada reikia pridurti Ir *enaa 
adrcMu*. rinląal ąrrlauala alųati llper- 
lu^it krnaoja ar eąpreae “Money Or- 
der" arba (dedant pinigu* J rcfil*- 
truoti) laibk*.

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

Telefoną* MeKinley 6111

Lietuviy Kolegija 
Ryme.

Ivoje turėtų susidėti ii dviejų 
dalių: nulių garantam* ir gy
venamųjų kumtarių studen
tams

Įsitaisant kolegijų liyuie ne
reikia pirkti bibliotekos, ne
reikia mokėti algų profeso
riams ir pati kolegijos triobų 
gali būti mažesnė, nes joje nė
ra reikalo turėti uulių pamo
koms Tat sumažinu triobų be
veik trečdaliu.

Vienas yni kolegijos nege
rumas, kad jų reikia statyti 
svetimoje žemėje. Teėiaus 
tarptautinė teisė truputį su
mažina kitų nejiatogumų. Su
lig jos trioba, kurioje gyve
na svetimos šalies juisiunti- 
ny.-, pnkluuso ue Uu sulmi, 
kurioje trioba stovi, liet tai, 
kurios pasiuntinys joje gyve
nu. Tokiu bildu Lietuvos kole
gijų skaitytus! Lietuvos nuo
savybe ir valdytųsi Lietuvos 
teisėmis, jei Lietuvos atstovas 
prie Šv. Tėvo gyventų vieno
je triotaje su kolegija. Tat 
butų visais žvilgsniais pa'ogu.

Lietuviai dabar gyvenantie
ji Ryme jau apžiurėjo vienų 
tam tikslui tinkančių triobų. 
Ji turi 1720 kvadratinių met
rų, keturiais augštais, padu

Katalikų Teologijos Fakultetas iš 
Lietuvių.

Ke.lniikų Bažnyčios sostinė
je Rymo mieste yra trys uni- 
versitetai. kuriuose klierikai 
ir jauni kunigui mokinasi I tintu j 40 kambarių ir kumba- 
aligštųjų teologijos dalykų. 11 ralių. Perkali! jų tlatar raikė 
tuos universitetus jie suartini j tų užmokėti 85 tuksiančių do- 
tik painokų klausyti. l’ainuLo- i lierių.
vedamus lotynų ktdba. Jų turi Ty padarius butų patogus 
suprasti visų tautų studentai.

Teologijos studentai neguli 
gyventi pakrikę j»o miestų, 
kaip kitų skyrių studentai. Ka* 
renginsi krikščionijos mokslų 
skelbti, tas jiirina puls tun 
įpra«t: tų mokslų pildyti m- 
vien pamukų laiku, tat per 
ištisų dienų ir ja*r ištisiu- jin*- 
tus ir toliau*. Ta krikšėi mi- das galėtų surinkti, tat ata*jo- 
jos praktika yru gana sunki ja ar turi teisę. Mums išrodo, 
ir neap.M-iiia ta senesnių ku-1 kad turi ne vien teiaę, bet ir 

prieilernię. Tiktai, jeigu Tautos 
Fondas tų mimų pirktu, tni 
Lietuvos valdžin turėtų mokė
ti nuomų už vietų užimamų 
Lietuvos atstovo. Jeigu kada

> nors Tauto* Fondas jsigulė- 
Į tų išluikyti tų nnmų iš savo le
sų, tai geriau butų ]mliuosuoti 
nuo mokesčio studentus, o ne 
nmluisadorių.

Norėtume, kad ir musų 
skaitytojai išreikštų savo nuo
monę apie šį sumanymų.

gyvenimą* Lietuvos atstovui 
prie Av. Tėvo ir to atstovo 
raštinei. Studentai už valgį ir
vietų turėtų užsimokėti, kaip
dabar užsimoka svetimtaučiu
kolegijose.
Visas vnrga- iš kur gnttti pi-

nigų. Lictuvos valdžia tiems
tikslaus neturi. Tauto* Fon-

Rengiant Lietuvai universi
tetų reikia rūpintis žmonėmis, 
kurie gulėtų profesorių ]>a- 
reigns eiti. Pirmųjų vietų uni- 
verritetuora užima teologijos 
fakultetas. Janu* yra šitie jni- 
grindiniai mokslai; dogmati
ka, moralė teologija, kononit 
teisė, krikščionijos istorija, 
ftv. Raštas, patrologiju, fun
damentali teologija. Prie tų 
septynių stamluaiLsių šakų 
prisideda oituntoji kai]M> į- 
Lingu būtent krikščionių filo- 

| sofijos sisteuiu *u virtu’-‘,*'- 
filosofijos istorija. Tokiu 
du mažiausias teologijos 
kultetas negnli apseiti Im* 
vynių profesorių.

Prie tų dar yni hitai 
kalingų ir naudingų teologijos 
mokslo šakų, būtent, (eologi
jos enciklopedija ir metodolo
gijų, žydų ir kitų semitų kal
bos reikalingos ftv. Raštui su
prasti. Asyrologiju ir egipto
logija yra naudingos tani pa
čiam tikslui, pustoniIė teolo
gijų su jviiirioniis aavo šako
mis: homiletika, socijologija, 
pedagogija. Duugriyje teolo
giškų fakultetų yni pastoralė 
medicinų. Prie to dur reika
linga Hskvtikn su mistika ir 
liturgija su bažnytinės muzi
kos istorija.

Jeigu pasitaiko studentų

visatiuu'- 
bu- 
fa
ile-

rvi-

nebaigusių regulerės gimna

Mitrin-luinch. tkiuginm<iH iria
me aprūpinti ftr. Rašto spėri- 
julistai*. Vyskupas J. Skvi
reckas yra v|pėms žiuoinas. 
Kalia jo garbingai užima vio
lų pruf. A. Dgnibiauąkiųs. Ka
nauninkas Ąlakranilra* Gri
gaitis yrn Senojo įstatymo 
sprrijalbdaf ir žydų kalbu* 
žinovas. Pn»fo*o> imis kvalifi
kacijų turi ir kun. Rėklaitis, 
n ui r i jonas Mari ju m pol ėję.

Turėjome pu»kų Kanonų tei
sės s|»e<*i išlieta nralstr, Irnn- 
lų Builrusp l oiiugiMiiu dvu- 

Akadeitaijo*- profesorių, 
bet nežinia ar ji* gyvas liko 
po bolševikai* ar mirė. Tarp 
poižyiiiėjnrių Kanonistų tu
rinčių puikius mokinimo ga
bumu.- yra vyykujia* A. Ka
rosu*, bet <lijecerinių vyskupų 
universitetui naudoti negali
me. Kun. d-raCA. Maliauskn* 
ir kun. d-ra* Jurgaitis yra 
spiH'ijalistui MĮcijologai, pe
rėję teisių skyrių. Pusaulinių 
teisių daktaras yru kun. A. 
.1 u sinti s. imrižymė jęs veika
lui* miglų kalboje. Kun. d-ras 
Jurgis Na r jau**. <' nėra rašę* 
spaudon. bet kitnonų teises 
puikiai žino. Jei atsižadėtų 
diplomatijos <le! katedroj tai 
gulėtų būti gera-- kanonų pro
fesorius. įvedu.- kanonų ka
tedrai u pi luti konkursų, jį hli-

zijos ar kolegijos kurtų.
priseina

tai
pridėti profesorius

lotynų bei gn*kų knlboins.
Lietuvoje dar reikėtų paga

mėtų, gangreit, kun. Kaz. Pra-
ptiolenis, nors jis neturi dak
taro laipsnio.

Bažnytinės istorijos -rytije

IMUtprarijos iyvgik viufto jos 
ąpšĮRtį*: diuurtaom virinta, |yi- 
rapijo* gyvenifn* Amerikoje, 
visuomenės veikime Kaune, 
kas žio ar tik nebūtų geriau
siai tikęs uždaviniui sutvur- 
kinti pastoralės teologijos at- 
naujintų komų. Tik reikėtų, 
knd perdirbtasis,kursas prieš 
išguhtinėriaut studentam- 
taptų įteiktas peržiūrėti Lie
tuve* vyskupam-. Kun. Ma- 
linuskiui esant Aiuerikdjc 
Lietuvoje įvyko stambių per
mainų. kurias labiausiai at
jautė ir gerinusiai pamatė vy
skupai, nes jie plnčini žiuri į 
bažnytinio gyvenimo ėjimų

p,. OMHnmlAe rnodlštatar W 
rime apsalti dėl sjn-ęijahsto 
stokos. Be tos katedros ap- 
sr*ina dauguma teologijos fa
kultetų. Kuo labinus gerėja 
šalyje rm-dirinos pa tarną vi ma.- 
tuo veikiau mažinusi reikalus 
kunigui mokinti, kaip turi li
goniai elgtis iki gydytojui at
vykstant, Mus tautos gyveni
me matylis didelis ir stiprus 
krypsny* sutvarkyti sveika- 
tisgssn reikalus. Tatg* gal 
ir niekad munis nereikės į m 
stnraK*j< medieinoa.

Asketikos ir mistikos teo
rijų geria u* ini žino tyin. d-rn* 
Jonas Naujokas. Jnm huvo į- 
tikėtas praktiškas asketkko* 
vedi m n- Petrogrado katalikų 
Akudeuiijoje. Dabar jis pro- 
fesoriuuja Zypliuose. T<*n per
kalta Seinų seminarija. Prela
tui Antannvvėiui mirus netu-

purižvmėjusio
liturgisto. Turime tažnytinės
rime raštnis

muziku* Alltfstą iluoVM if k«>nu
jM?zilerių p. Nanjalį bri kun.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Naumiesti* ant Šešupė*, 
Vasario 9 d;, 1920 ui.

Dntar dar nežinom koki Me
tanų gausim. Žnionėa 
kad kunigų prvlntų Staniulį, ar 
kun. Jonų Strunavičių. ar kun. 
Aleksandrų Grigaitį. Bet tikrai 
nežinia. Vi* vien kokį ntaiųa. 
tat tokio kaipįlleka negausim. 
Nors tmnųiai jam tarnavau, 
lečiaus suskubau pastebėti, kad 
tai šventas kunigas ir tėvas pa 
rupijai. Parapijiečiai mriinujo 
jokių rinklia^}, jokių mokan
čių. nei prieš karų nei datai*, 

špitolę, klebonijų, kitu* triobtf- 
sius ir tažnvčios pusę stogu ir 
langus—nereikalaudamas iš
parapijonų nei skatiko. Net an: 
mirtino {i&talo gulėjaina*. kad 
ištikusi aud ragausi o 21 išdaužė 
tažnycio* langių*, ir nuplėšė 
bk-kų nuo vienus palangėm, o 
kad Intai augs ta i toji palangė, 
tai nelabai utriradu kas taisy
tų, pasišaukė zakristijonų ir 
įsakė, kad kiek kaissss tiek, bet 
knd hutų sutaisyta. Nora toji 
julangė galėtų būti ir neap 
dengta hlvke, nes mūrinė ir ci- 
mentuuta. Nabašnitikos Bažny
čiai ut-rigailėjo košių. Visuo
met mandagus, o y|mc paste
bėjau dntar ligoje už mažinusį 
pntgrnavhnų sakė visiems, kad 
ir savo tarnams, “ačiū.” Nuo 
vokų turėjo iki pačiai mirčiai, 
tik puskutiniose valandose ran

kojo galvos linktelėjimu.

mmitnniinntHiimiimHHiuiiintmnuu

PRANEŠIMAS.
Lietuvo* Paito ženklų arba 

štampų galima bus gauti 
“Draugo” Ofhe tiktai iki į d. 
balandžio m.

Administracija.
niiiimiHHHiHiiitmiuitimuuiimmuiii

Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Derijaing Mokykla.
Husų* lataaaa tr ąąokyąno budu 
♦mwipM ttnra *****ve«»

M» luriano 4Miiau*iua ir cartau- 
•tua kirpimo, doalmiti* tr rtuvimą 
alnrlua. kur kltkvienaa fauna (aro* 
praktlkoa baalraokindamaa.

Vtruaae siuvimo akrriuoas raalinos 
varetnoa elektra* ‘ks*

KvIaCiama kiakvien* ateiti bite ko
ki no taiku. dles« ir ar vakarąla. wa- 
atthireu Ir pasikalbėti 4*1 m tyru

Pattarsa darotee* Milą mietas, M- 
aokia atiUasv Ir dydiia t* bet kariaj 
m*dU kayrea

MABTER DESIGNING
3CH00L.

J. F. Karaicka. VodtjM 
i»» n. ftatb rraarr, chicago.

Kampan Laka 8L akt 4-Uj luky

n*CT patarmės bei pagdbos. 
^fv^rricirnių knt. tvul. stutalh 
tui gulina m* universitete, la*t 
savo la'iidnibntije.

Kiekviena siekt iek žymi 
kataliku tauta turi jsikurus 
Ryme taip vadinamų kuk*gi- 
jii. Tuo vardu vadina-i stu
dentų t**ologų bemini Imt i*, ku
riame 
vnlgo 
j“ i 
tautu 
bendrabučio Ryme. I.i..-tuviai 
studentai budnvo kemšami j 
tankų kolegijų. Kai-kurieitg* 
pasisekė gyventi vokiečių ve- 
dnnmje Collcgitim Gerina- 
nicum •

J.taisius Lietuvos Atstovy
bę prie šv. Tėvo prisėjo min
tyti ir apie kolegij*.. Jos rei
kalas laitai aiškus, rirmiaiisia 
ruey neturime uugštosius b.*o- 
loifiju- irinigos Lietuvuju ir 
dar negivit jų isigįsime. Jei
gu kava riudvjitus siusime pu- 
kaimyniis, lai mus «iva»iškija 
pateks ]X) tuutiuc tų kaimynų 
Italu. Tik Rymas yru tuo 
žvilgsniu lygu- visuma tau
toms.

Jlvnųt užteks jkuriLs gyv,*- 
n<imųj] bendrabutį. Tos suly
dinamai yrn pigu.-. Jei Lietu 
voje taisysimės uugštųjį leu- 
logijoft fakultetų, ztni prufe- 
ooriy jgipritruksijiie, liet j:ri- 
IrukiiiiMt pinigų ir knygų. Bu 
viuiojp5 Vilniaus univiTsPem 
teologijos skyriaus hibtiotekn 
UijiG išvežta 1844 m. j Delio- 
gra<)ų ir ten liko ibilmr lx*lšv- 
rikAHis. Naujų bibliotekų fX*r- 
tani reikėtų maždaug 100,001) 
tumų ir tat ntaeitų apie 200,- 
(MM) dolierių. Ne visus rcika- 
liogus veikalus butų galima 
gauti. Jsikuriunt savo fakul
tetų reikėtų mokėti profeso 
rimus alga*, penkiolikai nr 
ilvidešiiiM-iai žinomų • skaitant 
pi giri po 120U ilolierių iim*- 
tatns atseitų tan> 18 ir 24 tuk
siančių dolierių metams. Teo- 

fakulteto triota Lietu-

jie gyvena, nakvoja, 
ir iš kurio jie vaikšėio- 
univursitutų. Lietuvių 
iki šiol neturėjo tokio

Žmonių senai tiek buvo, g«l

ku buvo jam kalta’t, už tat dė

I'^ImŪIoImim** Im»v«> Įm^M** iš-
kikili ligas. Kunigų buvo 44.

Frey-Brazį. Neteko jmtirti arpasižymėjo kun. A. Alekna.
minti ir progos pramokti nau
jųjų kalbų, kuriose yra daug 
mokslingų katalikiškos teolo
gijos veikalų. Tokios kaltais 
yra keturios: prnncuzų. vo- 
ki«*i’ių, anglų ir italų, ftitus 
reiknln* yru ln*ndras visiem*' 
lietuviško universiteto fakul- 
tetums, nes nei vienoje mokslu 
šakoje fakultetų baigęs stu
dentas negali imsitenkinti tuo
mi kas yru lietuvių kalboje 
sjNiusdintn.

Pagrindiniams teologiško 
fukidt**to mukslams mes turi
me užtektinai profesorių. Ils* 
gmutikų Petrogrado Aka
demijoje skaitė kun. Bhizie- 
jus Česnys. Jis dur ganu jau- 
nas. kad galėtų ir toiinus v<*s- 

i tų dalykų. Moralės l<*olo- 
gijos srytije me* turime ir 
Europoje žinomų moksluvyrį 
•relntų Jonų MneulevyKų. Ju 

veikalų “De institiu et iure“ 
išgyrė rimtas 'vokiečių moks- 
iniukų iirganiis Stimmen aus

jųdviejų kuria galėtų išgiil- 
dinėti ir muziko* istorijų. Tu
rimu keletu asmėhų perėjusių 
tažnytinės dailė* kursų, tat 
neteko imstebėti jų raštų 
-paudojK Ar jn* gulėt ų ’ būti 
tos šakos profesoriai* ar ne. 
ilntar gana stmku spręsti.

Tjunųmi sakant, mažam te
ologijos fakaltetui reikėtų de
vynių profesorių, viduiinišlcai 
nprujiiipiuti užtektų fienkioli- 
ko*. Mes jų turime dVidašhnt 
keturis neskaitant dij«*cexinių 
vyskupų. Ganu laimingai yra 
pasidarys kad net ir katedros 
gali spccijnlizuotis į šakas.

Geriausiai aprūpintos /ra 
katedra*: ftv. Itaštas, istorija, 
filosofija ir socijologija. Silj>- 
nni stovi dogmatiku. Avyro- 
logijn sii egiptologijų ir litur
gika visai nenprnpintos. Dau
ginu reikėtų ir mmitologų, nes 
atajotinn nr kun. Al. Grigai
tis grjž profesoriauti.

ftituu rašteliu turėtų peni- 
j juUn.rj, ■*»-
gmdeji t (Stiegi jų |m> rusų val
džia, o dabar išvažiavusieji 
tolinu npecijaluuotik itžru- 
tažyje. Kai-kurie jie jnn 
gražiai |Muiiž.'tn<*jo rimtais 
raštai* “.draugijoje”, tat į 
prafesnro* kandidatus mes jų 
nopHsknitčme d”Wot km! no 
žinome jų nbilitacijus ypaty
bių. kurui* dar reikėtų ištir
ti. Kus dar neišsirinko sau 
*|M*eijališkumo ir ntajojo, i 
kurių pusę kryjiti, tie galėtų 
liautis dvejoję, jei pažiūrėtų, 
ko mų- mokslui dntar labiuu- 
siui trukrta,

Mų« minty* hilmfusini kryp
sta prie jnuuų vyrų tels-stu- 
ditnoittMČili Frihtt r«*u
m-^-ruti įmigusių tenykštį fa
kultetų. Džiguglumės, jei jie 
parašytų apie save kokiai 
mokslo šakiai jie uolėtų pasi
švęsti. Imisvę jie turi pilnai; 
me* jiems dnr naušiidžiau }tn 
dėtume, jei žinotume, ko ga* 
limc tikėti* į* jų.

Jo veikalus lietuviai žino. 
Kun. d-ras J. Totoraitis ir 
kun. d-raa .1. Pnrick’Ts yra pe
rėję gerų istorijos tyrinėjimų 
mokyklų užruhežyje ir abudu 
jau žinomi Lietuvos ruštijo 
je. Totoraitis yra gerinu išty
rę* viduriui ii* mažius, o Pu
rickio veikalai yru iš naujo
sios istorijos srytie*. Tai-gi 
lengvu hutų *Od*ryti gražių 
bažnytinės istorijos sistemų iš 
trijų profesorių: Alekna pir- 
įnorius laikus, Totoraitis vi
duramžį Purickis nuo 16 am
žių pradžios iki dabar. Pir
mosios kiil<*<’iflgiijus istorija 
kiUulos buvo uŽHiėinv- p. Pr.

Duvydnifi*. tat jj* dabar tesi 
rūpinu tik pedagogijų. Gaila, 
kad neturime oemeiM *|iecijn- 
liui iižsiėmusio seiųisios krik
ščioni jos raštija arba patrobį 
gija. Prnfesorinnie irtorikanis 
lengvu hutų juuiidalinti tos 
kntrilros užilnvinį iki kol atsi
rastų tam tikro* s|rtcijii|istas.

Filiu Inmeiif n ita 1

profesorium buvo kun. Pran 
cisku.* Bučys. A|Kilugetiko* 
strai|isniai* Hiisįžyniėjo kun. 
J u.-tina* Staugaitis. Nors tų 
katedrų galiimrhutų aprūpin
ti, lu't )mgi*i>laujniim daugiau 
s|M*cijalistų.

KriterionisktakM fik»*ofijo« 
tų tėvijai i* tų tur'uue taug ir go
rų. Kun. D-nt» J. Htapnnuvy- 
rios yra garsunjf kVhmdt'o mo
kinys. Kunicai5dnktami Pr. 
K uratu* ir -V- Jtamys gavę 
magistru luip-nj ' Petrograde 
dar lavinosi tauvnin’o uui- 
veraibde Jo dįuttasi' dakta
ratu* atstoju profesoriau.* a- 
hiliturijtts liudųimų. Tie trys 
arliienv* Lnil.-iii jmUdnlinti ir 

it* *istcmų ir juu iatip*

per vyskupo apsilankymų. Vai
nikų rudos apie 10, net žydai ir 
liuterionis neatsiliko. Pamok
slus rakė 1 pralota* Stmiuta, 
ilK. Andžtulis ir III K. Kati 
liūs Griškabūdžiu klebonas. 
Palaidojo kapinėse išmarintojo 
duotaje. tiH-lriiniame g ra ta.

Bet kitų, Malonus Kuuigeli, 
niiešil ltltilK iiMlliirnn. knd —

----------------------i----------------s

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgun Street

CfflCAUO, n.Lixou 
TticfoM* Vardą M«a 

VaOndc*: — » Iki U M ryto;
4 no HM9 M • ri*. Hn4*uo- 
mi» nuo I IU t <*L vakar*.

*
pranešu jum* naujienų, knd 
Gelgaudiškio klebonas kitn. 
Pranciškus Bučys sergu ir art 
nei kun. Mikalkevičiam praloto 
laidotuvėsna neatvyko. Toji 
naujiena drtr iHhians mw litai 
įiiiia. Serga ir Vilkaviškio pre
latai Dahrila, šiek tięk ir Alvi
to kleboiia*. —

Didinskn* P ra net ik u* <iatar 
Naumiesčio nmitinėju dirvkto 
rišu* pagolbininku. Jonukas 
Povilaiti* ii V>iĮų«rhjuWjŲT h 
Maskvos universiteto ■tudcn- 
ta* ibi Imi r Kautu* Įtaigia hug- 
šioje moky kloje mediumo* kur
sų draugi* ligoninėje ir (gydyto-

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt

Kntnp. 46 Coort 
R«. I1H W. 4* Avraae 

Talcfanaa Cicero Hl( 
0/1*0 Oc«ro •> 

KALUAMK MKTt-Vl*HAI

>

Nedora Agitacija.
Demokratų šalyse, kur rin

kimai viešpatauju, paprastas 
daigta* yra ir agitacija, nes 

, kiekviena partija jierių s*v<» 
kandidatus, žmonės moka vis
lių suteršti, taip ji-* sugadina 
ir demokiutiuę nu liūnų agi
tacijų įiepuil i mi’.* ir m-*ųki 
nitiirunit*•-* •

ftjmcl ta* Suvienytų Vai* 
l‘jų Pteaidenlo rinkiniai. Par
tijos juu pra l«**h savu agita
cijų. Nors tar knndidafii j 
| rezidentus u**r.i pasižymėju
sio kutaliko. be*. Bažnyčios 
priešai bijo, Jr.d kartais iš 
nemokrutų partijos neiškiltų 
katalikus, gal Kohunta 
Vytis. Todėl jmi A me
rkę imtu ‘markini platinti 
taip vadinamų Ketvirtu Laip
snio Prisieki).

Žinantieji žmonės susyk su
pranta, jog tn tariamoji pri
rinka yri šmeižtas, ne? Ko
lumbo Vyčiai yra kntnlikui, o 
j tų neva Kolumbo Vyčių pri- 
riekų yni įtrnukta tokių sa
kinių, kokių niekada negali iš
tarti n*i vienas katalikus. Bet 
tu* visi bucinės supranta, kų 
katalikai gali ir ko neguli, 
dėlto kaikurie tiki.

Tų mebigingų prisiekę kiuės 
metu ypatingai pintino apie 
Altiauy ir Proridamp* Tadu 
tajn> busckln. kad platintojus 
laivo ."elintžeinis Amerikos 
priešą*, kuriu norėjo suirutę 
pasėti tarp amerikiečių. Ta-

I dn teismas sustnlslė platininių 
tos melagingus prisiekus.

Bet viena* politika*, Imda
mas rinkinių knudidatu ir ži- 
nodauuis, kad jo priešas I uvo 
KoIuiiiIki Vytia, sumaningai 
pa.-inumlujo tų priimnnylųjn 
prisuka. Juid rinkiumuso per
galėtų Kuluiidiu Vytį. T» prie- 
niouč jNisisekė. Tečians chdy 
kas jiariekė Suvienytų 'VaMi- 
jų kungri'-ų. Tvuai gudrusis 
politika* nei nebandė l vi rimti, 
knd Kcitumbo Vyčiai vartoju 
tų nrlm (Hinašių prisickų. Ji* 
tiesiog užsigynė, sakvdnnnt*. 
kad jis neturys nieko bendra 
su pint iimmųju pririekii.

Tat Miin. ’ihimn. .Inu n<‘knr-( 
tų imvu keliama įvairių šm<; i 
žtų prieš katalikių apskritai 
ir jirirš Kolumbo Vyčius ypa- 
tingai. Todėl KoIuuiIki Vyčiui 
nekartų Ividu prulotauUuus 
ir dn-gi mosotiNuns ištirti vi- 
eu> savo orpuiizavijo. slėpi
niu.-. Kurie juos ištyrė, tie vi
ri lindi jo, tad Kolnmho Vy
čiai yra gryna k uit liros. |>nl- 
rijotiamo ir lalriarylirs urgn- 
nizarija.

| fih>M»fijf> *i»t<*mų ir jo* iriu- 
rijų-

Tilta tikru |*i¥tuntb*» teolo
gijų* sjH-eijrtliriu nelurinu*. 
Be! turime ^ocijulugą užtek 
finui. Pačių įAątoralę teolo
gijų persimainė Bažnyčios 
luidšriai reikėtų žylitai įmai
nyti. Sunku’ ĮMHąkyti. kas tų 
paltu ry*. Kun, MnllBU-kir. 
t urėdu u uv- puikų socijulogu 
mokslų ir praktiškai prilyn'*

juiyąu iMtoutumiyiiėji Martiiii*- 
uė Merga sunkiai. Šakiuose 
pneš inriėlių nudegė “Jtibu- 
rio” giumuzijos Imtas. Kadi^i- 
Įri.uern niatitan«»<» nane», šue 
ka laikinai |x>rkell jęminiuijų j 
Gelgaudiškį. Naujam butui sta
tyti šakių gimnazijos valdyta 
nupirko Oškinės knrilonų, tat 
rodo* iš jo menka nauda bus, 
nes pusėtinai apipuvę*. Slavi
kų vartotojų tandirnė gerai 
verčiami; j dienų turi apie 3-—5 
šimfiui apyvartos. Rūpinasi iš- 
gaut iš valdžios šalo Altcrio tų 
sklyi>o žemėn savom namui «tn- 
JĮyti. FiruūumkaujM J užtariu- 
luių Joną* Naujokaitis.

-V - Jy-i— -r

pi»įįfy*MiiUi««ai ■ ■■

LIETUVA KRUTAMU08E 
PAVEIKSLUOSE.

21—22 d. kovo Bažnytinėj 
rvelainėj 11M) Su Mcude St. 
Wifite* Ra r re Pn.

23 24 bu- Pbiliuli'lpliiii. I’h 
lemykite kur ta* rodomu j 
draugo laikraštija. IVata K«n-

K

P MITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS
I
 lllu U K O inJM I MBblJt'. 1%’M] 
mu Kilmių ILtirbyrii.

. V. K Pnodxiun*u

DR. S. BiEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Z30I W»t 92«.r1 M. 

KW S- L*bWU SU
UBUI «x.

•«
JOSEPH C. W0L0N 

-letuvls Advokatas 
n MO. LA KAIJK sniLKT 
Gyvmluo T*l. Humboldt »T 

Vakar*!* I»11 W. tt-ad «u*rt 
vai. naškoau «m 

CHICAOO. IU-
«

I Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
£ IMM* A«m* 1
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Neva feljetonėlis.

I ••Mišką* ūži n, verkia,
gnudžin...

• *^9 • • • • • •• «•

Tiktai vienas šiaurės 
vėjas 

Blnšk'» žmones ir gi- 
relę”... 

Maironis.

Ndlnksmios man buvo pa
skutinės praėjusių metų dienos 
ūkanotoje Romos padangėje 
daugeliu atžvilgiu, todėl lau
kiau, nekantraudamas, Naujų 
Motelių ne vien sau, bet visai

//vynei-roouitei...
Nuo pusiaunakčio skamls jo 

Romos bažnyčių varpai, gar
sindami naują, auštantį metų 
rytą nešdami oro vilnimis 
AugšČianriąjam padėkos ir vii- 

Tr graži buvo ta 
varpų sutartinė malda nakties 
tyloje, nors sunku buvo ką nors 
spėti aiškaus ateičiai toje dau
sų tamsumoje, vis-gi tni reiškė 
Naujų Sietų rytą.

’ Beklausydamas varpų gau
dimo, nejučiomis jmr lėki a u 
minčių j Nemuno lygumas, ap
gaubtas hnltii sniegeliu, kol no 
sustojau žaliųjų girių pave
ikioj ... Čia dar ramybės nesu
radau: kaž-kas snmirgėjo, pra 
ūžė, sugaudė... išsiblaškė min
tis. Kiek įmanydamas rin
kau nutrukusius posmo siūle- 
Hus-aMn* ir... atsiliepė man 
toje migloje dainos meliodija: 
“Miškas ūžia, verkia, gnu-

anties himnų..

džia.” žinoma. n»» vi ėdriame I 
ore, nei-gi po nudros, bet prieš i 
audrą bei įrisiaubusioje Audro
je, koomet vėtros išjudiim šim
tamečių didvyrių šaknis.

Su širdgėla klausiausi, nuri
męs, miško buities pasąkojimij, 
| dėjau auuūities kĄpgon tųąs jo 
r skundo slėpinius, mokinausi iš 

jų ištvermės prieš spėką, klau
siau patarimų to žilgalvio sc- 
nulio—milžino. Jis daug-daug 

. man pasakė paslapčių, nurodė 
kelių-kelius, kuriais einant bo
tų galima su nclnini“ prasi- 
lenini, tik kas žiu ar norės jais 
eiti visi, Imat tie, kurie gimė ir 
augu Nemuno bnngų užliu- 
linoti.

Ko-gi ūži* miškas!..
Nors apė sukaustytn lodnis, 

vis-gi savotiškos gyvybės ji ne- 
rniMoja: ’ ji dirba be poilsio, 
nuolatos. Jeigu ji nusigąstų le
dų, tai greitu laiku pati taptų 
vandem-, ekmehiu-ledn, bet 
dirbdama, kaitaliodama šiltes
nius vandens stangumus su šal- 
tesniais, ji pataiko lygsvarą, 
npgnli net Siaurutį šiavrį ;be to 

mMSRKmL-< •—>=* 4»----- •- —Ja •
jok raauiinv, sau upes vnuuuo 
ir žiemos metu čiurlena pir
myn... Miškas džiaugėsi, kad 
jo sesutė-upelė, nepaisydama 
begalinių vargų dartatvori; ra
mu buvo giružei, tiek mačiusiai 
ir ti<<$ [MH'leidžiusioi audrų, 
kad kovos už būvį darbas gi
ltais brnofcnta Žengta j ateitį: 
(šlamėjo jis, pritardamas dar
bui: riubavo-lingavo, reikšda
mas iierybės padėkos Visaga
liui maklą už pergyveni ne am- 
Ains...

LOKIS

Penktadienis, kovas 19 1920

TM fektal. lmrin hm-nn imtlT’TAUTOS FONDO RElKALAp

Tautos Fondo Valdybos Susi- 
rinktinas

ninku!...
Jaunime! Myliu aš tave, kaip 

mylėti gali jaunutė širdis... 
Dauginu vienok meilės širdis 
pinn vainiką tiems, kurie jnu 
žuvo kovų laukuose...

Nustokime baidės) šešėlin 
mirties, net dnug gražesnė mir
tis už tėvynės laisvę, negu ke
turių sienų ajisuptame knmim- 
ryje... Taupykime savyje mus 
bočių dvasią, gyvenkime šešė
liais žuvusių karo metu 1919 
m., jie lemia mums gyvybės 
žydinį, eikime pirmyn, kad 
tuos kaulus, po žeme nubalu- 
siuos galėtumėme atgaivin
ti...

i-.linTrT • > 6
socyaJistas, ne ateistas, ne in
diferentas, bet Lietuvos, Lietu
vą mylįs, sūnūs, nėra pns mus 
“graiko nei jiagonies,” bet tik 
lictvvii:.

Užmirškite tuos nesusiprati
mus, kurie mums liend^ų darbą 
trukdė, laikas-oidaikns viena, 
gyva siena, vtana apsiginimo 
mintimi mums gyventi, susi- 
skaldžius, žlugsime bejiegiais.

Išstumkite iš savo redakcijų 
įstatų punktą, kuriuo galanda- 
te dnntis priešinguose abazuo
se, juk matote patįs, kad tulži
mi neprigirdysite nuomonių 
troškulio, o tiesa suras kelius
.žybtelėti viešumoj pilna grože, 
kada galėsime džiaugtis laisvės 
laimuže.

Jei Dievo butų lemta man 
pranašu-stebukladariu šiandie 
tapti, oš sumegsčiau Jūsų visų 
širdis tevj/nės meHės aukure... 
Iš viso gyvenimo džiaugsmų, 
tai butų mano didžiausis, už tn 
iaimykį Jums duočiau išimti iš 
krutinės savo širdį... su ra
mybės nusišypsojimu apleizda- 
mas pasaulį... Tad, 

"Užtraukime, Broliai, vie
nybės dainelę, 

Kurenkim širdyse tik mei
lės ugnelę. 

Laimėsime būvį, išvengsim 
pavojų, 

Vienybėj* išvysime laisvės 
rytojų...

I-bis—M—lis P.
Ryme, 31-1-20 m.

Vasario II <1. Fort Pilt vieš- 
bntyj, Pittsburgh, l’a., įvyko 
Tautos Komio valdybos narių 
susirinkimas. Dalyvavo šie 
Centro valdybos narini: vire- 
pirm. p-lė B. Viiškcvičiutė, 
kasininkas B. Vaišnoras, ka
sos glolM-jai J. Grajauskas. 
Kun. F. Kemėšis, ras. K. J. 
Krušinskas.

Tapo pertikrinto: kasininko 
ir raštininko knygos, ktfr at
rasta viskas tvarkoje, pinigų 
ra.*ta rakančią]:

G<1. kapdida^^^
Kun. J. laukaičio Fonde 

$22316.73.
l’ol. Kult. šelp. fondo 5.- 

400.55.
Viso $37.449.02.
Skaitytas laiškai nuo m-rh. 

Prelato Kun. Alšąu-ko, “Sau
lės” l)r-jos ptnnininko, ku
riame dėkoja už gautas Tau
tos Fondo $10,000.<>0 aukų ir 
prašo dauginu $20,000 “Sau
lės” mokykloms palaikyti. 
Tautos Fondo Centro valtiy- 
ba bandys išpildyti prašymą 
kaip greit turės tam tikslui ou 
kų. a

Kas link I)r. Knn. V. Bar- 
tuškos laiško, Taryba yra pa
darius tam tikra ta rymą, to
dėl Tautos Fondo valdyba nie
ko riKląiė.

Atskaitas atspausdini, 
galima piginusiu budu. 
jmusdinti 1,000 kopijų.

• ‘ I a:svės a..rvti kn-
da bus paranku. ,^

knip 
Atš

*

3

z

jai draudžiami išduoti jukią 
informaciją, kurią jie gauna 
atlikdami savo priedermes.

Trukdymas ir keblumas skai
tymo ūkių dariu' ntriliepin ant 
Agrikultūros Ikųmrtamento.

Cenzo bu* pažymėta per
mainos pereitų dešimties metų, 
dabartinis padėjimas, visos ki
tos informncijos paliečiančios 
agrikultūros darbus. Cehzo 
skaitlinės ypatingai svarbios 
dol “Buranu of Crop Estim- 
ates,” nes yrn pagrindžiai val
diškų raportų.

U

K
AUKOS ŠIAULIAMS.

NAUJA KNYGA.*

Žmogus ir Gyvuolys”
ParuM; Kun. Pr. HmCzk

JAIelntn KnlaliKy Spnuilna PmuKlloa IcAnmla. 
lnttn|ia« turini,

IV. Motrri*
V. žnu<u« Dievo Parrlk»la/i
11. fiv. Raila- Ir Mok. apie »n»opj. 

Ktrkvh'naa punktą* yra nuoskilai 1A rvildcnu# ir 
lytas.

NarnAomn fsutrrinių. n*n nata turiny* rodo joa 
Veria klrkvli‘nam įtinti.

“DRAUGAS” PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, UI.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j

Alai 
I. tmocau* Kilmė 
lt. Zmimlt) VcMta 
III. IhiMa

aUkUI

tlldt'lf rertf. 
KAINA 3®c.

’ Stebėtinas taa buvo miško 
girelės džiaugsmas pro ašaras, 
kutlijU'b^ L' li karl-knr-
tėmis buvo prrtrnukininn nežo- 
miškoN jH>rk unijos trankymai- 

vąa, liet savo jaunystės dienų, 
ir, it kok? praimtas Jordano 
klonyje, sudreba, galvą pakelia 
augštyn, gaudimo halsu praby
lu į platųjį aplinkregj, kelda
ma* iš amžių miegu *av<j nnu- 
kus, kur po milžinkapius buvo) 
putaklaidę..'

Suprato visi, kam kelia ui- i Ims, be pastovumo. Mus. lietu- 
kas ycnrlif sžssįgMAis* Jei-; v*ss, jos paLup*
vyriu* garsios praeities, todeii“nvanturi>tai«” koliojt...

| ptilkni-pulkų jau traukli pra
dėjo į deivės Aleksotas šven
tyklą, kad nors liekanas bran - 
gių atminimų iš žiauraus prie
šo nasrų išgelbėjus. Sugaudė 
miškas—galiūnas, kaip sidab
rinis varpo Įtaisas, ankstybą 
ty lą reikšdamas su gamta žmo
nėms, suvirpę širdis milžino- 
senelio, nebeiškentė jis, kad 
džiaugsmo ašaromis neprarau- 
dus...

Niek’tt, bcrod's, butų nesulęė- 
lęs tiek dvasios galiūnų, niėk’s 
nohnhn wnbė4<»« Golr hniein vA. 
uų-auatų pergyveuu/ taukam 
gal nebūtų buvęs žinomas ir 
vardas, jau senai užmirštas 
buities plėtojime, garsaus inųs 
praeities žydinio, kad ne tie, 
mišku apaugę, tik pasakose se
nelių minimi, vaidylos ir gar
sus jų kanklių aidai, kuriais iš
kalbingai pinta posmeliais anū
kų pasiaukavimo ir meilės tfc 
vynei darbai.

“Tiktai rienks šiaurės vėjas 
blaško žmones ir girdę”..., 
žiauriausios pergalės dantimis, 
knd ir viltį paskutinę išplė
šusi.. Čia lM»t-gi įtemptu kan
trybės tempu lakiojo erdvėse 
Maironio sielos garsai: “.. .O 
Vienok Lietuva, juk atbusi-gi 
kada—neveltui ji tiek daug iš
kentėjo”..,

Pranašingi žodžiai gyvenimo 
sūkuryje jau išsipildė, jau at
budo prislėgta krūtinė lietnvio- 
daininus, svajotos laisvės spin- 
• l*«1**4«»** •-•«««« 1 • r*•/*»*«* O**

veidrodyje... Nenoromis ver
žiasi iš lupų Baranausko žo
džiai:

“Kad tu, gudai, nesulauk-
* tnni.

Nebus kaip tu nori,
Nei kaip liepia tavo žiau

rus
Priesakai nedori!”

Dar nenusviro juodų debe
sų virtinė nuo musų žemelės: 
visi pravostavai-tautinitikai 
pučia vienon dūdom kad Rusi
ją atstačius “ plačiausiomis au
tonomijos teisėmis kitatau
čiams,” bet šiandie jau mus 
nebevylioja jų pažadai, kuriuo
se aiški rusų tendencija “raz- 
didajemria poloni (paskui 
njMddirbeim),” mes huriflinės 
ra ton geležine grandine, kad 
tautos gyvylię išgelbėjus. At
minkime ir giliai sau įsitėmyki- 
rue, kati lain»*simc tik mes, kad, 
be “fiV“ naudos, mums niekas 
rankos neišties.

Į būrį tad, broliai, į būrį vi
si, kam brangi ir šventa tėvy
nės meilė, kam rupi skaistesnės 
tėvynei aipities ryias. Atmin
kime, kad musų pasišventimas 
aktyvia niekuomet nebus pavė
luotas: kares dar pradžia; ko 
vos dar tik tepradeda siausti 
aplinkui; rusai dar galingi; j 
jei ne bolševikni, tai menševi- Bot kartais raudonumas grai
kai. tai kadčtai, tai liberalai, lai platinasi, sutinimas-vis ar
tai nacijonolistai, tai intemaci- 
jonalistai.tai oktiabristai-risų 
vienodi kelių galai,—visuomet 
jie rusais buvę bus. Klystų 
daturumn. maii/dama. kad po 
Isdšeriuno grūzdais jau visam 
pasauliui bus gera, todėl ir 
mums, lietuviams. Kam-gi šian
die nežinomi rusų budo, įritiki- 
nimų. nuorąonių kaitaliojimai- 
si!

liurijonierių grupę, kurį Ke
renskio laikais prieš bolševikus 
agitavo, šiandie jau už btAše- 
vizmą kovoja spaudoje, parisa- 
vindami sau intemarijonaliz- 
tną. Rytoj, sustiprėjus kade
tams, tarnaus jiems, poryt ki-

4a

ĮDRĖSKIMAI.

Kasdieninis Atsitikimas, 
idant Lenkaitiiniai maži įpjo
vimai ir įdrėskimai, (kuriuos 
viri žmonės kada nors savo gy
venime gauna) beveik vi Mados 
išgysta be jokių nesmagumų, 
nepaisant nr mes juos gydome 
ar ne.

Bet, gerai žinoma, jog ir kar
tais tie maži įpjovimai (dažnai 
ir didesni) ne taip greit i3gy- 
Kta. .

AMtaaMaoa cauo«<a^ |/tuuvua

skaudėti, tuoj tinsta ir galų ga
le renkasi pulės.

Kuomet pulės baigia formuo
ti, ekaudėjiniHe nnslojn ir 
įdrėskimas ar įpjovimas gy*ta.

šyn, skaudėjimas blogyn, tuoj 
vi*ą rnnką arba koją pradžia 
skaudėti. *

Dabar tik stiprus dunirgiš- 
gas gydymas išrydys. Jeigu 
dabar žaizda neprižiūrėto, tai 
padėjimas jiavojingas ir tan
kiai ypata miršta.

Daugelis žinomų paproeuu 
manė, jog tas nžrikretimu." žai
zdų buv0 “pagavima* šalčio” 

J_t__Mvt uminm RVim
ma, jog tio visi uždegimai, etc. 
tai praplatinimas bakterijų.

Kaip tik prijaučiate įdrės
kimą arba įpjovimą, tuoj užde- 
kitę (arba ištepliokite) žaizdą 
su jodą (lodinę), užritant su 
sterilizuota gnzn arba naujai 

iems, ir taip he krašto, be ry- skalbta muslino.

K. J. Krušinskas, T. F. rašt.
Tautos Fondo konstituci

jos jan yra gatavos, skyrių 
valdybos malonės pranešti 
kiek knygelių konstitucijos 
prisiųsti j skyrių. Tik sky
riau* valdyboms pranešus 
bus pasiųsta didesnis skait
lius, kitaip pamušime tik ap
ribota skaitlių, 
te’ pranešti.

K. J.

tnd tnalonėsi

Krušinskas, 
T. F. rašt.

456 Grand Rtroct, 
Brooklyn, N. Y. ,

ŪKININKŲ PAGELBA BEI- 
KALINGA DĖL PILNO 

ŪKIŲ CENZO.

Wnsliington, D. C.—Ed«in 
T. Meroditli. Agrikultūros Sek
retorius, šaukiu pngelbon visus 
Amerikos ūkininkus, prašyda
mas jų kooperacijos rinkimui 
pilno ir tikro ūkių cenzo.

Cenzo Biuras praimta Agri
kultūros Departamentui, jog 
darbas ėmimo cenzo neina 
taip gero: kaip reikėtų, Gal to
dėl. knd dnrbns šiais metais 
varomas žiemoje, o jM'reituDMC 
metuose visuomet Imvo Atlik
tas pavasarį ir vasaroje.

“Jeigu tik viena ūkė bus 
praleista, skaitlinės bus neuž
baigtos,” sako Agrikultūros i 
Departamentas. ’ ‘ Alsuomcniš- 
ka priedermė, turėti skaitlinė
se kuiną ūkę.”

Viri ūkininkai į pngelbą^ pa
lengvinimui cenzo ‘‘nsknifyto. 
jaimt, gauti suskniiij jų ir jų j 
kaimynų pkių!

Jeigu kas žino, jog nors vie 
na ūkė p r aj vis ta, praiietaita su- 
fkritytojui. Raštelis adresuo
tas “The United Stotos Censns 
o.._ • a •• ’♦ •oupvtvibui ai pi miname pm - 
tu bus perduotas apskričio di
rektoriui, kuris viską tinkamai 
prižiures.

Ūkininkams priminta, sulyg 
įstatymą, jog visa informacija 
teikta suakailytojams bus tai
koma konBdencijaliai, nebus 
duodamu taksų kolektoriams,

I

, Uksų asesoriaus. ir nebus nau-j 
LL- < uuta uirkaiu iuUun tik ur] cvu- j

| zos raportų. Cenzos sūskaitvto-1
SBSHa

Brooklvn, N. Y., .... $142.94 
NTj7\".VT iO.

Norvrobd, Mas&,.......... G3.G0
Cambridgc. Mtus., 102.00 
.Montello, Mass., ..........  66.00
Botrion, Mus., (Petraus

kienė) .............................50.00
Bnltitnore. Md., ........... 7G.00
Baltimoiv, MŲ., .’...........286.00
Wilkes Barro, Pa...........31.00
l^nvrence, Mafr,..............58.50
Rochester, N. Y.,.............50.00
N«*wark, N. .1.,.................46.75
Melrose Park, III., .... 13.7." 
AVestfield, Mass...............50.00
Northampton, Moša., .... 1.00 
Chicago, III....................... 5.00
Kenoslia. Wis.,................. 26.50
Trenton, N. .1..................... 35.00
New Britam, Conn., .... 88.07 
Detroit, Midi., ........... 150.00
Tamaųun, Pa................... 63.07
Chicngo. III.,.....................60.00
\Varrior Ran, Pa., .... 10.00 
Brooklyn, N. Y.,.............102.46
Išmokėta už plekntus .. • 3.50 

. 9S.96
.. 16.001

. 41.00 
. 31.12
. 34.43 
287.14 

. 70.00 
. 79-31 
. 25.95 
. 40.21 
. 12.00 
. 85.00 
. 19.00'

• • •

• •••«•• ••«••••••••••• 
Ch teatro. Ui.,........
So. Chicago, UI., . 
Aurora, III., ........ .
Chidago, 111., .... 
Ne vark, N. J., ... 
Chicago, III.............
AVestfield, Mass., . 
Melrose Paritu III., 
Leviaon, Me., ... 
\Vnukegnn. III., .. 
Rumfonl, Me.*, .... 
New Havon, Conn., 
Brooklyn, N. Y., ..

• •

Viso...........$2,448.70
Liet. Misijos Informacijų 

Biuras.

Važinėjanti Agentai Reikalingi
V.nu trlkaliac .■*!»«<l ant 
, .M.u ».HUV Kuurar "MM*- 
Ukr“ M, , l-klru. tvlMK. ra
sa. luuhm* 4-4*. 
-i>nk«, i»ud roanta. r»»> 
>x.kK»t* U *1 nMlrV
I, .Ihllia "Itaarrr- rillr

AKT IKNGVV IAMOMK- 
KIV J»<(U narbiui -a >>uUu 

llkalaa aat r<a«M 
kalnu

rulariTOMA Iri KAI 4- 
taratnimai *u> 3a 
RlTAPLiNKIAI *^„2^. 

a* nalno. rtNIGC NK'Ul.aKrrK. 
t.-t S«,ar>a>l> Inu,
K.pjrkita kui nraiatrati- muay kalnu Ir mv- 
aa 414*11® kaiai-su M f A r> CV< IJt COMTANT

EL Za U r-nri

WESTPULLMANIECIAI!

Atkreipiame Jūsų atydą. 
kad pas Jus dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Kiupe- 
lis 12115 So. Hnlsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugą”, taip- 
pigi guli ta užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį.

Pasinaudokite.

niniiiiiimmiiHiiniiiitmiiiiimiiiiiiiiiiii 
VISŲ DIENRAŠČIO “DRAU
GO” SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Tėmykitc aštuonioliltiniai, kad 

1920 metams Kriendoritu su Lie
tuvos prrzidcnta paveikslų ir su 
Šrentictnia. jau gatavas. Taipgi 
kaa uiniraši. diearašti “Draugą“ 
ant 1920 metų per mane tas gaus 
U puikiausi kalendorių, taippat 

Įgalima įsigyti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaip tai “Ramybe 

; Janui” “Pulkim ant kelių“ 
“Aniolu Sargu’* “ Dangaus
žvaigždutė“ ir U.

A. SiulgUiMMU, 
1817 South Uaion Avenue.

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA.

Wtt«hnrc’i, P”

Valdybos Antrašai:
J. P. Petraitis—pirmininkas.
J. Jnnausku—vice-pirmininku.
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas.
J. Daakšvi—finansų raštininkas. 
B. W. VTonhner—iždininkas.
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinsku, F. 
Venclovas, J. Mnrcinkevich, P. 
Bardzilaucku.

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tu, P. Marmokaa.

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA:

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA.

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster avė., 
Detroit, Mich.

Vice-Pirinininkė M. L. Gu- 
rinskaitė, 3347 Auburn avė., 
Chicago, UI.

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, UI.

'Iždininkas Knn. F Kudirka, 
2327 W. 23-rd pL, Chicago. 
m.

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str., Chicagc, IIL 

Literatiškas Patarėjas Kun. P.
Budys, 2634 W. Marąuette 
Rd,, Chicago, DI.

sv. KAZIMIERO DR-TE. 
Shcboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:
T. Grigaliūno^ pirm., 1437 So

I llth St.,
Jurgiu Bataitia, vicc-pinn., 1428 

So. llth 6L,
Ang. Juknialia, fin. rašt., 162G 

Ncw Jcraey avė.,
ProL aekr. Kazimierai Sinai- 

džiunas, 1017 Sviftą Avė.
Ižd. Antanu Cižaucku, 1318 

Ncw York Avc.
Kaara glob, Kazimieru LukAii 

ir Jonu Jočiu.
Marše Uca Pranu Daugirda. 
Suairinkimai atsibūva ku antri 

nc-dčldierd mėneaio. ?

8V. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL. •

Dvasiškas vadovas, prof. kun. P. 
Bačys, 2634 W. Manųneftc Road, 
Chicngo, III.

Pirmininkas A. Nausėda, 1641 N. 
Paulina st., Chicago. III.

Vicc-pimininkas F. Vcryga, 
4539 So. Mnrahficld avc., Chicngo, 
III.

Nutarimų raštininkas J. Purto- 
kns. 4437 So. Farficld avc., Chica- 
ro. III.

Finansų raštininkas B. Ncnarlo- 
nis, 4412 So. Ilichmond st, Chiea- 
go. III.

lėlininkas kun. Ig. Albaviėiiu, 
717 W. 18th St., Chicago, III.

Iždo globėjai:
t •

St. Juccvičia, 726 W. 18th Si., 
Chicago, 11L

J. Kupšis, 4430 So. Mnplctrood 
avc., Chicago, III.

Direktoriai:
J. Steponkaitė, 4545 So. Fair- 

ficld avc., Chicago, III.
J pKlraitis 4358 Sn WtuJil<»iuiur 

ava, Chicago, III.
B. Seklcckis, 3427 Auburn avc., 

Chicago, IIL
A. Valančius, 1442 So. 49th Avc., 

Cicero, III.
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 

Chicago, III.
J. Rupšiu, 4430 So. Maplcvrood 

ant., Chicago. IU.
Kun. M. L. Krušas. 3230 Aubarn 

nvc., (Tiicago, UI.
F. Vervga, .4539 So. Marahfield 

are., Chicago, 111.
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Mnrqucttc Itoad, Chicago, III.
Kun. Ig. Alhavičius, 717 W. 18th 

St., Chicago. III.
Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 

nt., Chicago, IU.
A, Dargia, 726 W. lfith at., Chi

cago, IIL

Agitacijos komisija:
Prof. kun. Pr. Bučys. 2«34 W. 

Marqucttr lluad, Chicago, III.
St. JuccviSa, 726 W. 18th rt., 

Chicngo, III.
A. Dargia. 726 W. 18th st., Chi

cago, 111.
B. Ncnartonis, 4412 So. Ricb 

inond at, Chicago, JU.
J. Šliogerio, 1447 So. 50th avė., -J*• - •viccru, iiio

Pirm. — A n tanai Sutkus. 1317 S. 
Victory Str, .

Vice-Pirm. — Steponas Kebeli*, 
1228 So. Victory Str.

Nut. Rakt. — Jurgis Bukantu 
1201 So. Victory Str.

Finanra-Rakt. — Tavadonu Sta- 
nulis 502 So. Vtica Str.

Kaucritu — Antanu Bakiy* 1339 
So. Victory Str.
Kmcoa Globėjai: —

1. Pratinu KaMldcriėiit* J01T — 
Eight Str.

2. Jonan M. lasikyn 1329 So. Jack- 
«wn Str.
3. Pelnui Porina 726 Eight St. 

M ar&a J kon:—
1. Kazimieru SUlginaltu 1339 8. 

Vietory Str.
2. Jeronimu šimulnaa 759 Shcri-

ilau Muau.
Knyjpiui. — Pranu Kapturauskis 

1321 So. Victory St
Vėliavos nešėju: •— Stanislovas 

Urbonu 911 Eight St.
Organo l’žžiurrloju — Kadmio- 

nu Burba 1416 S. Prcacolt Avė. 
Ši*. Antano Draugija auairinki- 

mo« laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -ma 
valanda po pietų. Lietuviu svetai
nėj* 9th ir So. Linooln Stn? Wau- 
kewan Blinoia.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS.

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS VALDYB08 
ANTRAŠAI.

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
2634 W. 67 th str., Chicago, 
UL

Kun. J. J. Jakaitis, vioe-pre- 
ridentas, 41 Proviaence str., 
Woroester, Mass.

Kazys ©emalis, vice-pres,, 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
Y.

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westmmsler avė., Detroit, 
Mich.

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 443 Parį: 

ava., Bridgeport, Conn.
L. Simutis, 456 Grand str., 

Brooklyn, N. Y.



rysianti Sakele,
------ -.-—-K

TAUPYMAS.

PAKLYDĖLIO KELIAS
I4---.------------------------------- ------------ ----------------------------- K

Keturių aktų sceniškas vaizdelis.

VEIKIA NOK )S YI»A TOS :

MOTINA—našlė, turi vienturti sūnų.
POVYLAS—jos sutins.
KAIRYS
KAIRIENE
KAIMYNAI—Lietuvoje (galima turėti keletu).
KAZYS ] .......................................... .
BYITRVS i 1 4,v.'I" <h«ugai Amerikoje.
Atsitinka kaime, Litlut ujf. Kambarys Įiriialo būti Št a

rus. Stalas staltiese aiUeslaa. Anl sienų kabu keli Šventųjų 
paveikslai; ant lant/u slui i kti/iius.

s J giminėj*.

k

^\KTAS L

Seetai 1.

1‘ždnnga pakyla.

POVYLAS (sėdi pi te stalu it skaito laišką: perskaitys uiSuną- 
sto ir ziurėtiamas į publiką kalba). Ir vėl gavau Iniškų nuu 
draugų. Jie kviečia mane į Ameriką. į tą fialai mintų šalį. 
Jie man rašo, kad ten taip video* gera, taip daug laisvės, 
o aukso tenai tiek daug, kad net kalnai supilti stovi. Žmo
gus In* dariai gali tenai gyventi, kaip koks poną*. (Atsąlu- 
'-ta), “i, kad aš galėeia tenai nuvykti ir jmmstyti tą lai
mės šalį. Ne, ilginus čia pasilikti negaliu, žinau, knd moti
na neleis; na, bandysiu dar motinėlės maldauti, gal ir leis 

• mane į Ameriką, o jeigu ir neleistų, tai tuomet iškeliausiu 
ir be jus žinios.;

7*
MOTINA (ineitiama, stebisi, žiuiėdamu į iiiiHmiIusį suitų). 

Mielas mano sūneli! Ar-gi tau ir vėl sukasi galvoje, tos 
netikusius mintys ajiie tą Ameriką. Ar-gi tau čia negera 
gjventi savu tėvynėje, Lietuvoje. Juk ne visi ir lenui A- 
merikoje yra laimingi; dauguma yra tokių, kurie kenčia 
didelį vargą ir net pėsti gryžtų j Lietuvą, kad tik galėtų 
per vandenyną |M»rplaiikti. Girdėjau, kad daug žmonių nu
siskundžia ant Amerikos. Štai musų kaimyno siutus rašo, 
kad jei jis galėtų, tai paukšteliu pavirtęs į Lietuvą lėktų.

POVYLAS (susiiapims). Alumytė, kaip nenorite uuute leisti 
į Ameriką, tai kus-žin-ką prikalbau*. Iš kur-gi gulėjote 
girdėti, kad iš tokio turtingo krašto, kaip Aųierika, žmogus 
neturėtų pinigų sugrįžti į Lietuvą. Tenai jie, mamytė, gy
vena, kaip ponai. Užtenka tik pažvelgti į fotografijas iš 
Amerikos parsiųstas, tai žmogus supranti, kaip tea žin<>- 

-^nės puikiai gyvena. O kurie peikia Ameriką, tai tik tie, 
kurie pavydi laimės kitiems.

MOTINA. Na, ar-gi negirdėjai, kaip Daugilaitis rašo savo 
tėvams iš Amerikos, kad jis laiisiai gailisi apleidęs savo tė
velius, kad jam nuolat mintyje stovi tos linksmos jauny
stės dienelės, kurias praleido savo tėvynėje, Lietuvoje, 
kad saulė čionai maloniau* šviečia ir vėjafis švelniau pu
čia, o lukštmgula savo čiulbėjimu čiunui kiekvieną linksmi
na. O ten, Amerikoje, troškus dirbtuvių dimini troškina, 
kasdien girdi vien tik mašinų duzgėjiuu;, negirdi ten luk- 
štingalus čiulbėjimu, ncdiutai saulės užtekant, nei nusilei
džiant. Skundžia*! jis, kud jo draugai jį išviliojo į Ame
riką, rašydami apie aukso kalnus. Ir jisai geidė lą laimės 
ir aukso šalį pamatyti ir laimės jmragauti. bet vieton lai 
įnės turi vien širdies skausmą ir ašarų upelį Ir kad til: tu 
rėty už ką, tuojau* gręžtų į Lietuvą. (Glostydama Pavy
to palvų). Ir daugiau dar galėėia papasakoti, bet ką tai 
pagelbės, vis-gi visų nelaimių neišpuKakosiu. (Apsikabina 
sūnų apie kaklą). Brangus iiuuio sūneli! Mesk ta* svajo
nes apie tą Ameriką. Gyvenk snvu tėvynėje, neapleisk 
manęs, savu senos motinėlės. Žiniai, kad tik tave vieną 
teturiu. Musų tėvelį* jau daug nagelių praslinko kaip il
sisi šaltoje žemelėje. Dabar tu-gi esi tik viena mano gy
venimu (Htguoda. o kaip išvažiuosi į Ameriką, į tą laimės 
šalį, gal ir su tuviui, sūneli, taip atsitikti, knip atsitiko su 
tavo draugais Amerikoje, štai, kol dar jie buvo Lietuvo
je, koki jie lmvo geri ir dori: užlaikė savo tikėjimą. Dievą 
mylėjo, geria* savo tėvus, dorai gyveno, liet kai]) lik nuva
žiavo | Ameriką, suėjo su blogais draugais, pametė savu 
brangiausią tikėjimų. (Put ylas mi ima n ja, vaikščioja pu 
kambarį; ntuliuu sau viena, susiėmus mukus, liūdnai kal
ba). Ncluiiuinga, nelaiminga ta Amerikos šalelė, kiek gi 
ten gražaus jaunimo žūva, kiek jaunėta savo tikėjimą, nu
puola doroje ir ko-gi ten neatsitinku, (llaiyiant motinai 
kalbėti. Put į/Ius atsisėda prie stalo tt Ittidnai rymojo; įui- 
baigus-yi utoiimit kalbėli. Purpiąs stojasi).

POVYLAš. Mielinusioji manu motinėle, žinai kaip aš l am- 
\ etą myliu ii' kaip myliu Dievų, gerbiu savo uitimą ir labai 

branginu savo tikėjimą. Aš su blogais draugais nesusidė
siu, manęs niekas iš kelio negalės išvesti; o Tamstų, mie 
lą motinėlę, niekados neužmiršiu: kur nš nei eisiu, kur aš 
nei busiu, visuomet Tamstą laikysiu savo mintyje. Tikėk 
man. motinėlė, nš busiu visuomet gerus, tik leisk man i 
Ameriką, aš nepadarysiu taip, kaip kili knd jmdnrė. Ten 
nuvažiavęs Imsiu doras, kaip ir ėm Lietuvoje. (Labiau* 
kreipdamas į mutinų). Mielu motinėle, aš nuvažiavęs į A- 
ineriką užsidirbsiu daug pinigų, ir Jumis, motinėlė, galėsiu
nnl sėftąlvėj* įj- pagerint* Jūsų gyvenimų. jog ria
Lietuvoje nieko gero nėra, vien tik vargu* ir liė<l<»». JPri- 
dėdanuts ranką prie aoi u ki ulines .-ako). Tikėk mitu, 
brangioji motinėlė, j»ąt tamstos suųu- bu* ištikimus iki mir
čiai, tik temk trume i Ameriką. mano Medis trokšta Amen* 

namnivti ir niekas manęs netfdJi atkalbėti. /Nrdaj.

Inta)

Krivių dienų atgal. George 
B. MM'allmn, iiiiininkas Mc- 
(.Vilium ll<w»ierv kompanijos, 
Northnmpton, Mn.-s., p»-r dirti- 
tuvė> langų išmetė $197, auk
siniais ir sidnhrininis pini- 
gnis. P. McCnlhini ne kvaih* 
ir nedari* nndavintų kokio ten 
naujo milijonivrimis ntvažin- 
vusio į Nvw Yorkų is Tesąs, 
kuris lūkiu budu prie savv< 
šrtukin burį Br<Mi«lway aktorių.

Jis vientik nudarė savo
■ luri>iuinkhm. Jie, visai nerei
kalingai, nietinėju $197, kui
nų sųvaitę jair dirbtuvės lan
gų. ir p. McCalIttm ėmė pn- 
vr»d’nrnnnrirt totrlr tvrt U 
galėjo isgnivuli, atkreipti <iar- 
bininkų domę j tai. Po truku
mui. pakeltam besivnržyniui 
sniege dvi tų iSmestų pinigų, 
p. McCallum aiškino sušauk 
tiems darbininkams tikslų to* 
nepaprastos ceremonijos. Jis 
sakė, jog j vienų savaitę buvo 
pamesta 11,76(1 adatų, kiekvie
na jmi 1*4 centų vertės. Tn.*- 
reiškiu, jog kotupnnijn pralai
mėjo pvr savaitę $?97 vertės. 
Adatų prngaišiniinų ni‘*ka> ne
galėjo stnrrųžinti.

Vilkti išmėtymas |>o kojų, 
savaitę atgal, turėjo tiek vrr. 
fča, kivk tas vienus auksinas 
(penkiasdešimtie* ilolierių). 
kurj jis išųivtė nnt vėjo. Bu
vo įspūdingos Įiajnokiniinas. 
nepaisant to, jog 
binitikni buvo perdaug užimti 
lieivškiUit ibiugiau pinigų snie
ge ir neklausė kų p. MK’ul- 
hun pu.«nkojo.

“Keturi iš kažnn m nkiti vv-• * • I
tų ir moterių, kurie mulė tu 
atsitikimų, mėtymo pinigų”, 
sako p. .MrC'nlIum, “tų patį 
daro savo gyvenime ir namuo
se. Nepažįstant ir nepaisant 
taupymo ir taupymo būdų, 
jie kuž.nų dienų metu pinigus 
per langų. Žmonėms vertėtų 
mokintis taupyt pinigus. Sei
kėtų pirkti Kurės Taupymo 
Ženklriiu* (War Snvings 
Stampsl, Imisvės bonus (Li- 
Is-rtv Bonds) ir t. t.”

šis nproknvinms nepritai
kytas tiktni AIrColhmi kompa
nijos darbininkams. Galina* 
sakyti, jog keturi iš visų js-n- 
kių šios šalies piliečių taip- 
jnit daro.
Suma tokio neraikulingo «<ik- 

vojitno, jeigu butų įdėta i*- 
tikimais ir naudingais rai
džios saugumais, reikštų skir
tinių tarp turto ir biednystės.

mine 
dnr keli dnr-

ANT PARDAVIMO.

ATVIi.lf MVM'KJtKiH VVyLVMK 
lin-SI Uarfiehl-blvd . plot-ryt'n1* 

kntnp.i* (iarll'bl blvd Ir Muy >Mt- 
vly. : |u>e>'r«tilaiy muro ir abmcm 
auriiAa, 7 Ir I kambarini, n U a: n
•«**•*•» •OMU** *•**>**—* ••••*«».,

wh.i.iam nri.rj j® co.
SOS E. i>di Ko. Aarntnl 7-SSS.

KXT«A HUIGKMVM
I'.ralduud* pulku* du uauial Vie

nus nntn.a nu kptiirial* pavyt lini
niui* po ketoiiu* ruimu* kiekviena- 
me Vnli** bianluvaa nu ujo* au Lt- 
*«ta ruimui* dėl pragyvenimo. Abu
du namai mūriniai, au elektra ir 
maudyne. l*n blokai nuo Uetuvtako* 
butrtyFlo* Dabar yra c»ra proga Be* 
savininkai i4v«J>u«>ja ant f ar m y Ir 
parriduoda ul plota kaina nicldtlu 
■ taUtauktl ••kančių udreauli

N. AMBEL. 
ilia Ko. 61«» Ava. etrtn. UI. 

Anl aulru luini 14 |ir»r-iakiu.

r

ii

458 Grand Street,

• d 

laKJt

--------- RENGIAMAS —J-----

Draugystei- Paneles šv. po Globa Šv. Juozapo

Riu Suloštu

KARES METU”
• e

Nedėlioj Kovo (March) 21 <|-, 1920 m. 

šv. Antano Parapijos Svetainėj.

15 tii Gatve ir 49 Court Cicero, III.

Frankiin 0. Carter, M. D
12<» ko. VTATK ST.

Bramsas

UŽGANĖDINK

VAIKUS

I

4

DR. S. NAIKELIS

■M

160 Second Avenue, 

New York, N. Y.

negu pirksit* FARMA 
plal-turtu* pnataklDlntus t« 

tHOdrorč*. opia Lietuviu 
SVfM-OMtnr. kur Jau daug 
gyvena Ir dnr tuksiančiai

PARTOSA

Tarakonai, Žiurkes, Peles! 
Naikina nn<Mtvyhę tiriu ligos penai J 
mainu iž ko veisiaai lygtu. J. O.ul- 
niuša juo*. Kitokios 
rųšira nekaip kiti, 
labai Išranku*
- lengvas var
tojimu*

Guunamaa 
klijam* ir 
poM-dt-rio for 
moj.

S. D. LACHAWICZ
lOMury* aralMTltM a*taza*iU& lald*- 

t»r«a, k* p>*kua*a. Keiksi* aaalMI* *4- 
e b>«»" keali* trtiaaMln*.!

s..--- ............................■...—-~.il
Tni. t»rov*r I»U 

Dr. C. Z. Vežt lis
IJETl’VIS IlKSmKTAM 

Valandų*; »uo » Tjto Iki 1 enk. 
NrsJMtnrtil* para! Mitnrlm* 

47l> SO. ASHI-*XL> AVKKC'E 
aru 47-ta* Gairė*

....-------------- ----------------------------------a

INDOMUS VAKARAS!

Aih veikalas pinui; kartų lošiamus Ciceroj, lodei kiek- 
viemim tildomų namatvti. Ji stiloš gnbiausi lošėjai.

Jeigu jie nori piragaičių.

I žganėdink juos, knd dėlto 
neverktų ir tokiu budu savo 
nervų nemintų. Bet neuž
miršk davinėti jiems saldai
nių P art oi u npvn|įuiui vidu
rių nuo iiMinvirškinamų daik
tų kurie randasi suldum.vnoso, 
taippat de! pulinosnvinio vi
durių ir dėl apvalymo krau
jo. Vaikai laimi mėgstu Par- 
tulti, nesi tos saldaimv turi lu- 
bai malonų skonį.

»
I’nrtoln labai tinka vaikams, 

nes apvaliau ir atgaivinant 
kraują tiepaHtifo jokio skaus
mo.

Kaina už vieną dėžutė 1 doL 
nž Aešins dėžutės 5 dvi.

Pirmaeilėje Aptiekoje.

ATYDA PIRKĖJAMS NAMŲ 
m FARMU

Pirkime ariat mainymo Namą ir 
■Farmu. visada nuaLei Ubai 
viaokiu auklybiu ir apgaviačių. ir 
taip dauguma musų tautiečiu daž
nai būna akaudžiai prigautak, Tai
gi jeigu manote ką pirkti ir kud 
išvengtu tų vian keblumų, turėtu
mėt ruada krdptcs pas tikiu £- 
nova tų visų dalyku knr jums au
teliu tikra drangiflu paiarnavima 
ir auėcdja joms šimtu* dobė n ų. 
Mes turime duHiausj paairitikima 
Najnų vukmc daira? miesto Chica- 
gog ir taipgi turime didžiausi pa- 
airinkinia Karmų šiose v alst i j<»r 
Illinoia WiseotuDU Miebigano ir In 
(lianoj. Norėdami pirkti narna ar
ba Farmą vianda lekuokite kur no
rite, koku** ir kiek pinigų galite į- 
mokėtį, o mos kogrriėiausin pairių- 
sime jums suraim ir pilnas infor
macijas. Reikalaudami teisingo pa- 
tąrfiftvHBė rtssdn krtšpk?.c= pas ~

•S. Slonksnis
3357 S. Halsted St. Chicago.

FIRMŲ PIRKĖJAI
Pirmiau 

<* tikit* 
Uetuvlu 
kolonija 
JJatuvlu
apalrrvon. u<* t*r> 4noi* labai «•- 
ra ant kurio* viaka* labni garai au
ra nrpaiount koki* matai nabulu. 
Dauguma nntaą .pirkėju buvo lt*all- 
tuUa po ii.iugaf raitųjų t>«< tlnka- 
tnoaac* virio* al*k ur n<>gal4jo moti. 
Vieta labai pulki fartno* rattdaal ap
linkui inlr*tcl| kvriauir viri buaia- 
>u: ;.:.t«aias tr 4-, ,.■ ..
k«lio<ua htanitariama atidaryti kliokiu* 
blinlua. na* irtunpatnr laika bua bu- 
davojama Sviria* dirbtuvių. Dar da
bar iom* lupai pigi •ullgtnaat *u 
kitu kotupunlju prekeitia tai. muaų 
brndru,. p.r<uoda per pua pigiau 
tlratina Uita* atarai dabina *M* *- 
piellnkr. vi*u/' geri kaltai kad tr 
bloriauriarn* ore vlaur galima ta
rai Junti Žo.ittn aak*nt ri*l paran
ku.nai drl ' irsneriu yra ant vieton, 
viaur LirtuvtaktSl kalbam*, aekoma 
ir dainuojama, taip tėtuti gyvman- 
tlejol jaučiasi kaip knd jauedavoal 
Lietuvoje

Ka* noriu plutnmlŲ paataklnlmu. 
tul prialųnkU* aavo adroaa. e rneu 
pririųelinr r ima kayg*l* *u ptat*»- 
ntai* parr(Lidtotata. p.»reikalai* ir 
pienu

Liberty Land A' Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago.

F=

LiETUViy ATYDAII!
Nebūtų Paprastų Darbininkų 

visa savo gyvenimą.
Tikriausias būdas palikti 

būda.* palikti savistovių ir 
būti mtvo l>oų tai įsigyti for
ma. Mes juigeltistiiue kiekvie
nam Lietnvių turinčiam $100 
įhigyti viena i> inust; 40 akrų 
Turinu AVisconrino, Lietuvių 
apgyventoj vietoj, kur galite 
turėti LietuviAkas Bažnyčias, 
Draugijas Mokyklas ir savu.-; 
žmones. Patyrė Lietuviai fat> 
tneriai kurie nuo seno č-ionais 
turi apsipirks fannas bus tavo 
kaimynai.

Rašykite nuims tuojaus rei
kalaujant pilnų informacijų, 
nes t ui reta proga, o mes jums 
prisiusime kningutė įrodant 
farrna.*, gelžkcliai, u,estai ir 
javai.

(Agdntai Reikalingi)

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai Dept L.

Eagle River, Wisconain 
Arba 908 Peopies Gas Bldg. 

Chicago, Ui.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS 

IJSHTM
Oy 4 rieja* te Cntroroa* 

rukai* **v* gr*MMina nata t

Vartojama* . 
per 4* metu*- ' f

J J c. vuuoea ■ 
rnutijsyaeoe. f

JOHN OPITZ. lXC. m
Manuferruring CArmitta

H*U T —a

Ar Jau Gavai Gražiausi Pasadije

KALENDORIŲ
S. L. R. K. A. yra išleidęs putinamą pasaulyje lietuvišką

■ tipui vijotą kaleudurią nu Lieluvo* Prvsjdcntu A. S nie tonos pa- 
I veikalu.

• Visi S. L. R. K. A. norai ir “Garao“ skoityuijui tą krimi- 
I durių gavo dovanai’; Jei Tnnnrtą rinr jo negavai. įsirašyk tuojaus 
| j Hadv. L. R. K. A. arba lik “Gurao" skaity toju, o lą puikų 
| kalendorių gnuri dovanai. R. L. R K. A nariam* ktdendoriai iš-
■ duodama tiktai per 'kuopą rašliuiiikUN.

S. L R. K. A. kuopos visose lietuvių kriionljom- Atucriko- 
K jv KluuA. iuforuiacŲų apie kaltnduriau* guvlrną ir pura^nią 
1 vietinės kuopus rūbininko. Jai ten nėra 8. L. It. K. A. kuopas, 
| klmisk iufimnaeijų adresuojant:

S.L. R.K. A. Centro Raštine
Brooklyn, N. Y.

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyru ir Jauno Vaikinu nadlrbU 
aut ordario alsiai Ir orirlMiU bal 
noaurttauku: vtliaaahj modaliu iot 
•90.00 iki »*4.0O.

Vyrų Ir Jaunų Vaikinu gatavi 
aiutai ir overkotai *ts iki SSOM.

Vyru KnilnAa po M-OO ir aucMiau. 
Valku Wutal po gLoo tr autMiau.
Pirk mvo overkot* dabar pria* 

tiem*, kuomet kalno* pakilt.
Mm lAlppat turima pttn* eit* t' 

akotj neMoiu aluty Ir overkoty n*v 
M.M> ir augoeiau.

Fui! Oraa*. Tuiedo. Froek F.»- 
1*1 Ir ii. Siū.M, ir mukčiau.

Atdara klakvian* vakar* iki • 
vai. Nedėllomi* IM « valandai ku-
batooiM via* dlen* Iki 10 valanda1 ' 

S. GORDOM. .
I41» a. HatatMl MU, Ctooaco, HL Į 
------- -T. -JĮ

DR.F.O.CARTER
T*XHT. PlllTAIKO AKIMIC*

I

Akys 
Ausis
Nosis 
Gerkle

,<
Apm*M>k so>v anl l*«o Invrntmcnlo.

Ant |inrda*(*no — Oralu* namas 
4 fialų. t-<> • Ir T kaiaharitMS ak- 
motu i.HcAakra. *vu«ų |1 ria* puolų: 
loji, kictp meiliu irlmtnitaa viduj, 
norint tinuti tikra varta reiki* f><>- 
niatrll. vlauua* fl*tuaae akyrlum •li
tų vaatlualų •ildoina taip kad Jaal- 
I oriau* n t reiktu: r* n* u* 19.44b: sn- 
—,ju.. .~.n v-m* «,* 
uična*»J. aatiBtnka* i*»aiiiK>>. sul
oštai pnr)u* nardau* tr rakando* <lrl 
7 kambarių. li*r*l<tuo* SS«ltų laikų 
ui U4.M4. m a myli nvAimUma; jo
gu turi I",-•(> ir n«*K pirkti veik 
tuojau*. Aiaitauk • IV. Vaa liuren 
Si. plet-vakarini* kaiiipa* Mato, kalu 
iau-y* *. ūm«iaii*a. reikalauk Mr. I. 
J. ScMcllocL

Laikai Į>anių*tyti kuom per 
Velykas geAię mazgosi suval
gius dairą. Duodu informaci
ją kaip dalyti gurus gėralus 
namie už dvka

C0SM0P0UTAN MER-
C ANTUE CO.

80 Winthrop St., Boston, 19
Mass.

•S

VAI KAMA. -J—-- ■ -1
ladiftctual* Invtrukoija aUi^Tlac 

dv|H>rlM>0ptna <1-4 ii>hIi> valkui)*. V»- 
Monjant knlunnadeAniU mtnuty U LIETU 
CbleaffM. Adr«*ut*kn*

IHnrtnf Ant* Fad.. IIL. arini 
.. . MOMhr- Ti*n*H KaMtary*,.. į
• — Nrlrnuu (nunl 4*34,. »v*iy**1

iii- - ’■

Tutlouii rullmiu 4*
DR. W. A. MAJOR 

onnrrojAji m 
ciuiiL'itOAs

O’toM ttlU lUtMgaa Au* 

A4n* »«• Iki » M*TU — i ua 
t 90 PtatO — tkl 1.1 • vakaru 
Neduotai* ouo 11 iki JI taryto

1i—......................—— .g

UIUUIUUIMIII UUmUUlUUMUIMiUUMUM

ERNEST WEINER 
ORY GOODS 

1800 W. 47th kam p. Wood St*.
Maa <u nuartu a»tgatw aitu* 

ir Kuba tonai*
PidaJtama nanrtnkim* 

▼taokie aaiarijotai, t 
Buk M*M« tr Jakui**

HIHHiniMIII

79c
Maksuos

ADVOKATAI
V. W. RUTKAUSKAS



Penktadieni-. kovas ti 1120

I

DRAUGAS

WAUKEfiAN, ILL

SHENANDOAH, PA1
---- ----- -J

Vietinė Lietuvos Laisvės1 nirno.
Paskolos stotie* valdyba*re.” Jį vaidino: Mikalojo Ro- 

' kovo 7 d., š. in., būro surengu aumovo rolėje—J. Pivoriūnas, 
ri advokatui Mastausktn pra- Kuauumvieuė*—P Semėniene, 
kalliaa tikslu, kad pirmiau negu' Aliošoj oariuko—■S. Liutkevi 
lankysis čionai gerb. Lietuvos Į čius, Bernstorfo, pasiuntinio— 
Misija, Shenandoah’rio lietu-'p. Sk ui tonas, Aainakienės—S. 
viai jau galėtų pasitikti ne su (Liutkevičir-nė. Reikia pažvmė- 
tuščiomis rankomis, bet «u tuk ti, kad vaidintojai gerai savo 

a A*___ • f_ 1 •_ • • v ■ *1*1
- •*

Toliau* sekė monologo*

Vasario 29 d., 2 vai. po pietų 
pVaukogano kolonijų atlankė 

• • . m-i. Datavo* Misijos narys, maj.
tano HM* >r Wr»fe p*U.ta.. Į (,„v A,., 8(oliw gi., b
rainiai atsilaikyti laike vaidi- 

Vaidinta “Caras Sibi-

htiuitinėmi* skaitlinėmis jau fe role* atliko, 
pirktų L. K P. bonų. Kaip su- - 
manė, taip ir padarė. Pturikvie •• Šapus* apie tėvynę,” kurį'at- 

pardavė už auviršum L.I Genu jįėjo. Neatvyko
L. P. bonų.

Kalbėtoja* .“*vo užduotį at-' 
tašu kvjfūilūbusia, i«es abejo
jantiems, kad gnli prapulti jų 
paskolinti pinigai, prirodė, jog 
taip uegali atsitikti, nes už pa 

* skolintu* pinigu* Lietuva at 
sako visu savo turtu. Tai gi 
dabar visi, kas tik galime, pi r 
kime kodaugiausia L. U Pa
skolos bonų, yfmungai draugi
joms g-ra proga patarnauti 
Lietuvai.

Prie progos uoriu pasakyti, 
kad I*. L. Pakkolos bonų Klo
čių yra parinkta net 12, su een- 
traline stotim J. S. Mockaiėio 
rastinė, 100 E. Centre St. Sto
tys, kur galima užsirašyti L. L 
Paskolos bonų f L,,A. P. Taba 
ras. 2. T. P. Kry£»nauskas, 3. 
J. Burauskas, kampas Centre 
ir Rover gatvių, 4. S. A. Ramo- 
mūtis, 5. P. Tainulynas, 6. A. 
Mr'kampas t*—ai h 
West gairių, 7. J. -knccraiičia. 
8. S. Soruka, kampas Centre ir 
Ferguson gatvių. 9. A. Ado
maitis, 10. A. Narjauskas. 11. 
P. Megvnis, 12. J. Abračinskas.

kalbėtojui, kuris buvo kvies
tas, pakalbėjo p. J. S. Mockus 
ir p. J. Janušauskas.

Gaila, kad neperdaugiatuia 
buvo publikos. 4.

• A Atsilankęs.

CIOIBO, ILL.

t

“RUTU VAINIKAS”

L. Vyčių 14 įįmm?***-
niam* susirinkime, buvusiame 
kovos 4 dn nuo savo vieton at
isakė daug jiaridarbavę* nqt. 
raštininkas, p. Juos. Mockus. 
Jo vieton išrinkta p-iė Br. Sie
ksite, kuri vėl sugrįžo veiki- 
man ir tikimės daug, daug pa
sidarbuos.

Z Pr.

CLEVELAND, OHIO.

B lietuvių veikimo.

Kovo 7 d., A. m*. Lietuvių Ka 
talikiš^ų Draugijų ir Kuopų 
Sąryšis, paminėjimui dr. Ka
zimiero dienotų lietuvių tauti
nė.* šventė*, buvo surengęs va-

svetį pasitiko priėmimo komi
tetas ir būreli* uniformuotų 
lietuvių-kareivių, tarnavusių 
Dėdės Šamo kariaotnenėje, ku
rie nulydėjo evatrinėn. Visu 
keliu plevėsavo Auieriko* ir 
Lietuvos vėliavos, kas darė ma
lonų įspūdį. Svetainė buvo pil
na žmonių. Visi laukė, kų pasa
kys mums gerb. maj. ou«loikis, 
atvykus iš Lietuvos. Tic-ba. ir 
pa pasako  jo daug akyvų žinių. 
Nupiešė šiandieninę Lietuvos 
|AU U įl JUį IH'pll
IdouiHiiuybę. Ragino visus pri
sidėti prio tos kovos perkant 
L L. 1\ bonus. Prašė r.pklcusv- 
ti tų, kurio suko nepirk bonų, 
nes pinigai pražns. Tei bolše- 
vildii ir kiti Lietuvoj priešai 
leidžia tokias kalbas. Maj 2a- 
deikis išparodė, kad pinigai pa- 
ekolinti LieUivai neguli pražū
ti, nes Lietuva atsako visu sa
vo turtą

Na, ir pirko žmonės bonų. 
Beveik visi buvusieji svetainė
je paskolino pinigų Lietuvai, 
Įdek kas galėjo.

Mu>n L R P. stoties valdv-• * «r
bų sudaro sekantieji asmenys: 
M. Skiriu*—pirm., J. Montvila 
—rašt., A. Bakšys—ižd. (po 
užstatu). Kiti įgaliotiniai par
davinėti lamus yra: kun. J. B. 
Kliena, S. Misiūnas, I\. Burini. 
K. Neverdauskas. P Bujanau.-- 
kaa, T. Baronas, B. Mačiulis, 
A. Sutkus.
“ 'A niiiivgHnitT-iai. jm>ir<M-tyki- 
mc tikrais tėvynę mylinčiais 
lietuviais.

J. M.

=

« ųg • f lls~H et>. *
V. V. Vaišnora. Ifalr* MU P™**1

| botais ir patrijotinėnū* dainn-

KEWANEE, ILL

CHICAGO HEIGHTS ILL •n**>

6. m. kovo 3 d. lietuvių Haž 
nyfiioj prasidėjo Misijos ir bai 
gėsi kovo 7 d. Misija* laikė 
gerb. Tėvas V. Kuhkauskas. 
Jis favo gražiais ir įspūdingais 
pamokslais patraukė daug 
Idatisytojų. Kaip rytais, <» ypač 
vakarai^ žmonių prisirinkdavo 

.pilna bažnyčia, žmones pasi
naudojo tonus misi jomis. Be
veik visos katalikiškos drangi- 
jtw atliko V'riykin* »*pnžmfj. 
Malonu buvo žiūrėti kaip ne
dėlios rytų beveik visa pilna 
bažnyčia žmonių ėjo prie Sv. 
Komunijos. Ilgai tos misijos 
paliks žmonių atmintyje.

• Nesenai netoli nuo miestelio 
rasta kų tik gimęs negyvas ku 
rtikis. Turhut, kokia nore pa- 
tvirkuri motina, norėdama pa-
«h'*pWę'MV<> pasileidimų, taip 
padarė., Šliejama, kad turėjo 
būti lietuvi*, ne* kūdiki* buvo 
•uvyniotas į lietuviukų laikraš 
t j. Tiesa, ii merginų pa*ė* i«s 
negalėjo atsitikti, ne* jų čia 
kaip ir nėra. Bet yra keletas 
patvirkusių moterėlių, kurioi 
megsiu nu avutuiiau vyrai* gy
venti. Gal ii jų katra tų baise- 
nyL* papildė!

ROSELAND. ILL

Pirmiausia gerb. kun. V. V'il- 
kufaitis kalbėjo apie Lietuvos 
dabartinę padėlį, nurodė lie
tuviams vienybės reikalų, ineL 
lės r įtikimo, patarė neremti 
visų tų. kurie priešingi Lietu
vos laisvei ir tt

lntras kalbėjo p. L. A. Va
liūnas ii New York- Kalbėjo 
daugiausia iš m?vo patyrimu 
kero lauke, Prancūzijoje, ir pn 
l>asakojo daug indomių žinių, 
kurias surinko va^inėanmn* po 
Europą. Ragino aukoti į Tau
to* Fondų, pirkti Lietuvos 
laisvės Paskolos bonus.

Baigdama.*1 kalbų pa
prašė žinomų nustoti ir pagerb
ti Lietuvos valdžių ir kariuo 
menę, ir po tris sykius, beuni 
pritariant, sušukta valio.-«• • • ♦ * • <«•« n m liejo uar p. t\. ta. ntaniu*
iš Akron, O. ir vietini* P. Mu- 
luoba.

Daiiurvo JJetevo* Vyčių 25 
kuopos ir C. L. T. Cb. i h jo* 
chorai. Dainos išėjo gerai. Dai
nininkai buvo pasipuošę tauti
niais žonMoHni*. JJ Žalio*, 
žiūrint laimi išrodė. A. 
Zdanavičius solo padainavo 
“ftių naktelę.” kuri silpnai iš
ėjo. Be to solistas perdaug da
rė nereikalingų judėjimų.

Deklamavo jvlč Paluh>nskiu- 
tė—“Krito už tėvynę.” Matyt 
iš jo* bu* gabi dekleiuatorė.

Žmonių svetainėj buvo apie 
ti00. Aukų surinkta 1313.75. Vi
so* aukos paskirta j Thvtos

Aukos Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.

Dėdė.

Kovo 7 d. H. L. Kareivių A- 
mcrrkvje 4 kp. surengė vakarų 
Brolių Stnumlų svetainėje. 
Atidarant programų vakaro

Puiki Drama Trijuose Aktuose kruviun pasaka iš Lie
tuvių srtiovcs istorijos.

Rengiu Visų Sv. Parapijos Komitetai.

Prigclbstant L Vyčių 8-tai kuopai. Veikalą sulos 
L Vyčių 4-tos kuopos artistai-megėjai. Rezisorius ar
tistas p. 1. Balsis.

Nedėliojo, Kovo-March 21 d. 1920 m.
Strumilų Brolių Svet., 158 E. 107 gat. ir Indiana Avė., Roseland, III
Pradžia 6:00 vai. vakare. Įžanga Prieinama.

Gerliiiimeji parapijom* ir apidinkiečiai malonėj eunte vakaro kviečiami ant to vakaro nes veikale* ir lošėjai 
iūganihdin> jituii.- kų u/.tikiinaiu iš kaluo, u prie to dar pnreinsšte parapija. Pasitikėdami ju*ų aUilankiruui. 
In ouuio lurituiu riidiiigai učių. Visų fiv. Parapijos KouuleUs.

Tarpuose grieš muzika povadovystė p. V. Niekaus.

•tauški!.*, B. Naujokas V. Gudino- 
nas, A. niurna, T Miškiniu, J. JaA 
kanaka*. A. Ra.lzcvk'iua, J. Jasai- 
•i*.

Kiton jhj 4Oc, 35c, 25c ir 10c. 
Viso labo truaukola $109.80.
Visiem* šakojusiems aria.
Pinigui pasiųs'i per Lietuvon 

Misijų Lietuvos Itatidouųjįini Kry
žiui, Kaune.

Kat J. Skrabulia, orkr.

REIKALAUJA

REIKALINGA PAGELBA.

Mes siūlome jums pastovių 
vielų gera alga, prityrimas ne- Lietuvos Pašto Ženklus

PRANEŠIMAS.

Pranešu Pranciškui Poškai, 
knd atsiimtų laiškus, nes vis 
ant netikro adreso ateina. Laiš
kai randasi pn* .1. A. Puškųt 
4436 Su. Washt>-naw avė., Chi
cago, III.

REIKALAUJA

reikalingas, dirbi i kaipo 
Paokieriai 
Truckeriai 
l*rie Mašinų 
Aasembleriai 
įrangų Piovtijiui 
Prie eleveitorių 
Alavėjiai 
koduoti >j kuru.- 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuii pri
tyrimo nrbu ne.

Fabrikas nrti Clyborn, Ash
land ir Belmont linijų.

Alši&tukite i 
Employment Ofise

Darbo laike tarpo 8 iki 4:30
Atsišankit

Geriau»ini budai jouiuntimo pinigų Lietovon. tai Lietuvos I’aito 
Ženkit (iiiai kėM.) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemDems netik dėl laiškų, bet ir didesnę su
mų, piaigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
sinus (>1.25) gauna paliudijimų, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
Pašto ženld&ia, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
Iždinės stotyse.

Paštaženkliaj yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati
kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skalikų sudąro auksinų). 
Paraidnoda po 25 ocntus už auksinų.

Lietuvos Pašto ženklai paroduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 tn. .Mažiau 
kaip už vienų dolierį markių nenunčiamo.

Reikalaukite vieliniuose Tautos Fondu skyriuose arba pas centro sek-
retortų.

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.—

Stewart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkway. :r....... ......  ."rz:
i Amerikos Lietuviai! -

Suteikite Musų Karžygiams Šviesos SpinduEų!
K lAoluvu* kariuoniota. tr |>rle*>< krauju Uodaiti*, didliuualolut*
g |»«iitnn<omlr tai variui* Urrtjo Ik Uotuvoa bolkcviko* ir vokic-Uy tai 
M tu*u barmuntįninku l>IMlkua
e Urtuvm knriunittr-nf noleidjl* untMnirm* l.lrtuvo* |>rlr.t*tn*. iob- 
® tiem* lenkam* rlltau Urltivon vrrltl*. kuri mų* vlaal luivrrrtu Ir 

;■ anu*U tnu»nr* <tar Intu*u nlHdu ir v<-l Jum j versijos puBCltu |>»n-
® įtartų.
■ Motutei* knrluoitit.-ta apij-nė ir d na mušt) liroilu* ir Jų turtu- 
g Urtuvo* kartuomrur Jau Ukkovojo Matūrai gurtanr* vurd# ir M**iu 
g ti**auly lara*

liet MMitvo* k«riuunu-nal ralkuliniu trrlrm. ruikalini*, kad art 
g rimą* lanaur- ksrrin* urkktv n<iM>m<>k>i*' «k*llyU tr raky 11, kad 
g nosrjllų nuiuo nrprn*lluvlnc» Gana tnnuww mošų brunvinj TetrytaJ* 
f Todėl kieno llrdia dar rrva. klano H tol d*r tratai t,-rjnr-» niek- 
f IS. |mdrkM>- krlr-tl nnr-u karravin*: alija|Uto jtema knjių siųskite 
Saukų plnlsal*. Ua kullum bu* rukalhM aar««r,a<na ke-ua*. <>«w da

bar, k«da nutilo Mrtuvo* (rantuota kovu*, pradi t* uoliai trirati ka
rai* 1*1 neidami jiem* knrkynrUiul, tnokykhia. iinruhn« prakaito*. 

I didinama ju lalkriUrtia Ir "Kartikių todia".
t, K n >-CM* ir rumcua aluaklla tlcalal Ijatitvan Muo adresu kauna*, 
g ■•KarGkli, SntUki** KedakrTja. u ritu atiduokite | tutinu iHilecur-ijoa 
m ranka* M'aahinct <me altkial pat>m*ju*. kad jie perta vatų “K a ris
ta tau jUdtm" Rtatatadjal

Urolui ameriklefiul. ncaic*u3ktt« luuaų kariuomenei Svleam!

•J “Kariškių Žodžio” Redakcija, Kaunas, Lithuan'ia- 
fl

Me* turime keliolika vaknū- 
rijų 1 mum’ IVbrriffe liatterie- 
plante *uyr< dėl 25 vyrų ku
rie gali pnpii rodyti kad jie pa
stovu* žinoma ir užtaiko dar
bo, alga gera pradžiai mi grei- 
tų pakelinių , jeigu pasirodys 
tinkami. Prityrjma* šioje lini
joj nereikalingas. Atsišaukite

Įtaikant susirinkimų dr-jos 
ftv. Autaigi ir be*var*tant te
gautus reikaln*. tarp kitko ta
po ramauyta parinkti aukų L. 
R. K. Kusirinkiu-ieji noriai tani 
pritarė. Iš dr-jos iždo* paskirta 
10 dol.

Taip-gi Lietuvių •Vkėsų 
KliuL> laikytam ausirinkimo 
n u tart h paaukoti iš iždo 10 do
lierių. Svetinėje ir perėjų* 
per geiv» valios žmonių u* 
mu* tajw surinkta $89.80.

Žemiau telpa aukoju*ių su
rašo*:

J. Jurkimi* $2.00.
F. VWu*$1.05
Po 1 dol.: B. Valančiumi*, I*. 

Simaiti*, S. Lindzleirgai, >1. Vii- 
veria, K. Kvictinikna, J. Hlypouia. 
B. Rudei!*. A. Piliponi*. V. Siti 
nua, J. iiiunga, A. irh'kih. a. sa- 
kalniuku. J. Kliuria. P. Petroniu. 
J. Melcnas, M. Grndvilu*. Ie Ad- 
tya M Linbinas, lg Prilekia, A. 
Greitini. K. Pctrailii. V. Savickai, 
F. Sūnaiti*, J. Liubiua*. Vnlantic- 
jui J., K. PilyjKMiū. J. Pinaitin, B. 
Šimkui. A. Staniriovaiini. M. Vjrib 
nuuriui*. K. Mufcikū, F. V. Bicl- 
aiun, J. Dambraunka*. P. Zujo*. ,1. 
Pilyponia. M. l*ilyponin, J. Vrvi- 
k*u>, A. Lekavifira*. J. Januška. A 
Irt-bcdin. M. S. Pilyponi*. A*. Kai
ria A. Blaikrrieiuv A. ftitnkni, A. 
Atanka*, A. Girdžių*. Z. Valadka, 
S. Valadk*. A. laiobikia, A. Rab- 
rauakai. 31 Balčianaa. J. Paku- 
tlntkiK, J. Smronli, 9 Kyborta*. 8. 
Pilyponii. J. Paulaudds. K. Nor- 
kenčiu* 
Y Po 50c.: K. J. Skraliuii*. K. Ga- 
lodua, A. Rraba. V. Kadnuikna. A. 
DanŠai K 29ya P. Ka\*rih. J. 
Joučaa. J. Nausėda. A. Povyisvi- 
cm*. A. Slraviiukaa, A. Auliiirią*. 
J. Sakalauskai K. Aianu.ana*. J. 
Pateiiriž A. iiomvita, ¥. mukiu. 
P. Ka. jM.vpnG* \ SaVįrjtMji, Jn- 
aiunaa. A Anibcaxaitia. J. Krapt- 
vjmae. r A*lt>u*ku» P. Lobiki*. 
M. M«k»'U A Pckuia. J. Oreiitav £ 
vrfiaa J Purinu. M. Mrarrin. J. tai* *. <
Saiųv V Puudaiclt*. A. ftauly* —

Eniphiynient Dept.

Vesta Accumulator Company 
2100 Indiana Avė.

LEIBERIAI.
Dcl fotutdres, darbas pasto

vu* AUisnukite.
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Avr.

' MEIKAUnnll XterntM| — kuri n 
Bari utoidirtrtl ) aarnttr po t i »0 nr 
tlMMrta Svari ;ra«Mto'iJa kari sali 
atlaikyti dwUUuolus tyrin*Jioiu» 

AtaMaubltn tirta tnSykltr |»4 •
Hr»nl And siuMVn S>*<lU-ntr. 

aus llruartnu, Mcm Vark. W. V. 
Kunbrryi Uil

VAIKAI IR MERGAITES.

Suvirš 16 metų amžiaus ir 
daugiau mokintis prie opera- 
vimo lengvo punch presų.

Lengvas svarus darbas.

Ray Tire & Rubber Co.
827 Ress Street

lUUudlnri Vyrai prtn fr«iihlo mū
šy IVsK-housr t tartas nsrlnvus Mc t 
vutanOn ItpradMoa.

riuiogti H4<H-aųcr A TrsuMrr Co.
3R«5 W 6.', Mh-H.

RElUM.TMGl I.KIUERI.U.
Darbu paatuvuM. Gera nitui ir *e- 

yus darbu **ln<Mi.
Tbr Klrx-W« Co.

W. SS < K. Morcan Mr.

VVR\I HKIK M.lMGl
>*rltrrinuu nnrelkallnsu* Darba*

(Kastoru*.. Grru i.iokrsllz
Am. 1*1 m siarasc fiattrry Co.

K

I
ATYDA 

Moterims ir Mergaitėms 
Tėvams!

MOTĖMIS IK MEKorNO* 
nvUlaSInitv iMHktos men0»'>* ra* 

<«rta darbo |iatai<>Jaal valgio nrorltik
im tnuv^^aufntn tsbrlkc ?<w ko- 
nm rrvata t • »rtl irimu plauto*. .

I r« Co.
5»2: UUMl.f-irl Aid i lloor.

IIKIKaI.IKGT kriauklai pn- mot* 
r lik u kotų ir anrtarokŲ. I’aaiovl rie
to. gera mukaafut. AUaiautata.

U. T.ISK.
I2M U'. Ilorriaon Nt. Cliiragn.

T«-t Monror IMU.

LVTHE H tvp H<nĖw M.U1.Vv
AFKKATORt M.

Itl IKAUNOf
Vyrta Sci j>uk.ivt»o dulkių -w«rs- 

hoUMy. IMibM pastovas. (*c ) Va- 
laaSa pnUUUoj

ChMHPi Miliute a Tran-fcr Co.

Tun mokėti aSaitrU blun prusla 
Ir kurtoU mlcrotnetvr. Atslksukite M 
iki 1« taryto.

Afbanch Tkurr CnsaiMiny 
3I«K» M*s«tiall Hito.'

KEIKAUNGI VVH.U. 
l'ritjrlm** neralknjinsaa Purka*

Mes turime vietų jūsų dulicritns gražioj 
sanitariškoj ir saugioj planloj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint, ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę.
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų, f Jeigu manai, kad tavo dukterci 
patiktų ši* darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

A tcrenti l-i tat

tauri ko r.iuruiv

RvlIUlinsu lMh*i l-SMuvu* 
ra niafccMlh. durta at>Unk> bos urna.

Gr-

K13M.1UKUO* MOTE1U* 
surusimu pavert*.

įtarto* įmatoma
Geros s«a;.iį...

■'**•» PupsrlnUndent
ta mmissky įmurtum* 
l ultiM A l.tioilM-r hkn i

REIKALINGI LEIRERLAI 
lTir lumberio.

Union Interior Finiah Co. 
5319 S. La Šalie Street

K-

Stewart-Warner Speedometer Corp.
1628 Diversey Parkuay

i
MĮ£Utatl4WOAS į HF1KAIJMGU.

Vidur-auM* ta.oini. ar ar- | 1>uo.kel.u fll/U4U r*,**
v»SlK pnUurtoi I* *Kru ukv — Mm - J prie I mito*
tiust CEKU v i TfĮai~r —-r*—r- mnu

IMS ĮhK llarrtMMi Galtv I IO1S4 1S<t> Atv.
1<-K«<ma* Mul >»:. (KimMmmI)
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

CHICAGOJE.
------------------------------------------------ ---------------

Karė Suv. \’al<tijų su Ja
ponija iieišvengtimi, nes pas- 

Penktadienis, kovas 19 d.,'taroj! jaučiasi turinti galinga 
S. J., S. P. M. SU2IED0TINIS' 

fteitadknis, kovas 20 d..1
Sv. Aleksandra.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

IS BRIGHTON PARKO.

AMERIKOS KOMUNISTAS 
SUAREŠTUOTAS SUO

MIJOJ.

Sakoma, jis bus parvežtas 
Chicagon.

I
ŠilKS

Imi-

M

Sulig Associnted Press do- 
)m*šos, Suomijos mieste Ako 

g suareštuotas Amerika* kamn- 
UisUie Jobu Kvcd, /.mmmu 
šalies komunistų vadas, 
ševikiznm platintojas.

Ilgus laikas policija jo
kojo visoj Amerikoj. Ne> jis 
su kitais komunistais atiduo
tas teisman už suokalbiuvinm- 
prit*š vyriausybę.

Aplankė rusų bolševikus.

Reod
suomių garinivyj. turėjusiam 
plaukti Anglijon. 
mėgino sugryžti .
I»olšpvik:n<‘ propaganda.

Kuomet jierniai jam Ameri
koje pasklnrė karšta ir ankš
ta, jis, jM-rsilaisęs darbininku, 
vienu garlaiviu per Angliją 
nukeliavo ftvedijon, gi iš ten 
bolševikinei! Rusijon.

Tenai Lenino ir kitų sus
tiprintas įvairiomis bolševiki
nėmis priemonėmis mėgino 
slapta sugryžti.

B<*t prilipo liepto galą.

.sunreštuotus vienam

. Jis slapta 
Amerikon su

i

Mėgino ginties.

Po suareštavimo jis pasisa
kė esąs kiržkoks Casgormlich. 
Sakėsi amerikonas ir Rusijon 
’ J.ei»avęs pirm {lenkių mė
nesių.

Bet jžangiarnuos? tardymuo
se pasisakė kas esąs.

Pils jj atrasta Anglijos, V»» 
kieti jos ir Suv. Valstijų pas- 

J poetai. Atrasta žynį: suma pi
nigu ir deimantų. Su savimi 
i> vežėsi daug visokių lailše- 
ikinių raštų, fotografijų til- 

ihas. sumažintas ligi pastos 
ženklelio, ir mnžiulytį koni) :i-

Gal bus parvežtas.

Aulie* vyriausyliė. Im abejo
nėm, pas'ularbiios, kad jis butu 
parvežtu- Chicagon, kur j » 
laukiu byla.

Jolin Ree.1 yru baigęs llar- 
tardo universitetą. Jis yra ra
dikalių raštų autorius ir labai 
žymus tar|x* komunistų šioj 
šalyj. i

Bot lieue didžiausia ir f>tip- 
rinusin bus Mtijinso Parite dr- 
ja šv. Oho* muierų ir panų. 
Nors savo tarpe turi narių, ku
rio- j lenku*' imžiuri.bot tns jai 
nekliudo ir neguli sustaklji' 
meilės prie tėvynės, Lietuvos. 
Tad valio jum* lietuvės ir lie. 
tuvnitės, nea tik ju> darbais 
galite auklėti stiprią, m parga- 
linu) lietuvių tautą. l«ni jūsų 
nupirktas už ftlOUJM) L. Ia P. 
nonas pergali Uciiivos priešus. 
Na, katra sekanti iš draugijų 
už Lietuvon uopriklnusomybę? 
Neubvjojam, kad d r-jos. kurios 
viena nešioju l.i- t. karžygio 
D. L. Kunigaik io Algirdo 
vardą, o kita Šonų ir Dukterų 
Lietuvos, taifegi ir Lietuvių 
I kė.-i) kliuluts ir kitos nepasi
lik' neiiięjr i iieii įiirmų tujų 
draugijų.

Bonų galima pirkti pas ko
miteto narius bei pas sinties* 
raštininką. Kas negali susyk 
užsimokėti nž bonų, gali pirkti 
ant išmokėjimo. Išmokėjimo 
laikas paskirtas iki liepos 1 d., 
1920 m., nes nuošimtis už lamus 
skaitysis nuo tu- dienos šių 
metų.

Tad pirkę ant išmokėjimo 
bonų |>asistcngkit išmokėti iki 
liepos 1 <1., 1921) in.

F. K. Strzj-neckis. 
Stoties“ rast.

1—7-
---------

■U* taUtah-nkll» Uima abcjojina K pirtim".

Moterų Ir mergaičių Nekalto 
Prasidėjimo ftv. Panos Marijos 
draugija gražini darbuojasi, 
ypatingai šiais 1920 metais* n*s 
paliko L. lt. K. Lnlslarių 8-tos 

gnrlms narė, įmokėda
ma $100.00; taip-gi nepamiršo 
nupirkti L. L. P. bonų už $100.

Pereitam nusirinkime nutarė 
narės sudėti $100.00 ir paauko
ti ftv. Kazimieru vienuolynui. 
Tame pačiame -usi rinkime sc 
kančios aukojo: Po 1 dol.: U. 
ihiiisinicnė, M. Poškienė, A.

. Juneviėie- 
IU-, r r. kusjNUuV icleur, ,S. 
Krasauskienė.

.1. Steponknitė pasižadėjo 
$10.00. Viso, sų smulkiomis. 
$28.65. Geras pavyzilia kitom- 
Brighton Parko draugijom.-.

M. Poškienė, rnit.

bendrininkę.
' Japonija neturi vielos žnm 
nėm> ant savo akmenuotų sa
lų. Japonam.' reikalingi nauji 
žemės ]ilotai. Kad tuos už
grobti ir pasisavinti, Ih* karės 
negalimu apsieiti.

Philipinų salos pavojuje.

Knomot įvyks karė. Japonu 
ja galės su vienu pu^lieniii 
utkiisti Pliilipinų snlns nuo 
Amerikos. Paėmusi 1n< stibis 
pradės veikti prieš iiaumi. | Ramanauskienė. I’.

Suv. Valstijų* Kvgii.v,. ap
saugoti Pliilipinų m* lik dėl 
toli mylios. ln-t ir <ielto, knd 
Japonijos pusėje šlovės Ang
liju, kurini šiandie nuoian- 
kiaujii mii.-n diplomatai.

NUŽUDYTAS DAR VIENAS 
TRUKŠMADARIS.

Policija ieško žmogžudžio.

Aną rytinei j tuščiam lute, 
ties Wnllaee ir 35-os gatvių, 
atrastu nužudytas Joseph 
llurley. jaunas trukšmndaris, 
buvęs giminingas žinomiems 
broliams O’Brien ir kitiems 
Chicagos mušeikoms.

Policija ir valstijinio pro
kuroro agentui darbuojasi su
sekti žmogžudžius. Sakoma, 
keli intnriami jau suimta.

Policija visas laikas sekio
jo nužudytą llurley. Nes jis 
turėjo artimų ryšių su viso
kie plauko sčhrnis.

Tik štai kol-ka> nežinoma 
ranka jj ėmė ir nudėjo.

Policija nuonioniatijn. kad 
jis ar tik nebus savo sėbrų nu
lių. Gal jis pasirodė jiems pa
vojingas. Tad ir prašalino.

Chicagoje tas darbu* yra 
lengvas. Nes bjauriausi pikta
dariai čia AitUkdi*.* baudžiami 
kalėjimu. Kiek palaukus jie 
paliuosiiujnmi ir išimųjų lei
džiama jiems piktadariuuti.

Daugelis išvengia bausmių 
iiž savo piktus darbus, 
policija žino, kartais 
veikiant piktus darbus, 
negali patvarkyti. Pati 
rija čia nežinomų spėkų 
žorna.

I ^įmours
trape mark

z

IS TOWN OF LAKE.

L Vyčių 13 kuo imi nuo Town 
of Lake rengia indomų vakarą.) 
kuris įvyks kovo 21 «|.. š. m., 
School ilnll salėje. Kuopos ar- 
tistai-mėgėjai vaidins dviejų 
veiksmų dramą “Gimė tautos 
genijus.” Į šį vakarą pakviečiu 
ir kitos Chicagos L.V. kuopas. 
tai|>-gi visus lietuvhis.

Korespondentas.

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
IR MUZIKA.

Kretinga,
Sauaio 25 d., 1920 įu. 

Nesenai sugrįžau j Lietuvą.

CICERO. ILL.

Vyčiai vaidino 'Valkatą.”

1 ? 
l

3

%

HBJSt OleomaTgarinc yra 
padirbta iš švariaus pieno, lau
ky ir pasiūdyta sulyg skonio. 
Jos padirbimas yra labai saugo
jamas kad tik tinkamiausi daly
kai "butų vartojami.
Turtinga maisto vertėj, nepaly-

4
ginama skonije, prieinama kai
noj — •

tSBSt Oleomargarine siū
lo jums geriausia lavota ui že
miausia kaina. Užsisakyk šian
diena. Tavo krautuvininkas tau 
pristatys.

Sekmailionyje. kovo 7 d., ftv. 
Antano ]uirap. svetainėj L. 
Vyčių 14 kuopa vaidino "Vai 
katą.” šį kartą publikos buvo 
pilna svetainė ir nė kiek neuž- 
Mvviė.Semu šiūte kol. scenoje 
buvo toks gražus veikalas, o 
ypatingai taip puikiai vaidin
tas. Publika buvę pilnai (inten- 
kinta. Roles turėjo sakantieji 
asmenys:

M. Liniančiui—M. Karkau- « • ’’’akas, Liniaviėien^ jo žmona— 
P. Mileikaitė, Liudmila—B. 
Šlegaitė, Zonė, tarnaitė- B. 
Jurgilaitė, Zigmontas—J. Moc
kus, Faddejus—y. Abrnčins- 
kas, Jurgis, valkata—A. Kren- 
eius. Režisierius—M. Karbaus
kas.

Prie- šio veikalo režisierius 
parodė savo darlištumą ir ga
bumą nuorganizuoti, vaidinimui 
tinkamas spėkas.

Tarpe aktų kalbėjo gerb. 
dvas. vadovas, kun. H. J. Vai
čiūnas, apie jaunimą ir vyrius, 
p. Al. M. Karkos apie Liet. 
Raud. Kryžių, kuopos pirmi
ninkas, p. Al. Zakaras apie 
kuopos veikimą (btrvo ir vaka
ro vedėju), p-lė (). Johnsonnitė 
apie veikimą kito* draugijos.

Po vaidinimui, kitame kam- 
Imryje. vaidintojai ir vakaro 
dariiinifikni susirinko užkan
danti vakarienes, kuri kuopt* 
pirmininko lėšoinia, šeiminin
kių—p-lių P. Ambrozaitėa, P. 
TumuliUnaitės ir’A. igtiataitės 
buvo puikini paruošta. Ten bt- 
veik viii savo įspudžiaia to va
karo ir aitrinai mintimis apie 
vyčių veikimą patidalinu. Tai 
tuomi tos puikus vakaras uisi-l 
baigt- pidikdnmns neiftlildonms ( 
įspūdžius. Pr.

a

ARMOlIRy COMPANY
CHICAGO •

r
__ i
■—»■

»
X—

Namuose radau viską laimin
gai. Dnluir įstojau į Lietuvos 
kariuomenę į penktą pėstinin
kų pulką ir esu pulko kapel- 
meisteriu. Dabar aš turiu 5-to 
pulko knpeliją. Jeigu tomistų 
gera širdis, tai paaukokite gra
žių gaidų (notų). Praneškite ir 
kitiems lietuviams. Kada grįši- 
te j Lietuvą, mos jus priimsi
me su maršu.

Leit. Antanas Račkauskas.

Benas “Lietuva,” ant Town 
of ludce, ketVergo vakare, va
sario 26 <1. susirinkime nutarė 
inpirkti kelioliką maršų, over- 

t rų ir 11, ir pasiųsti musų bro
li; m* kareivioms-muzikan- 
tnuis, esantiems Lietuvos ka
riuomenėje.

Todėl gi lietuviai muzikai, 
lianai, katrie pritariate musų 
durimi, knd pasiuntus muzikos 
(gaidų) Lietuvos kariuomenėj. 
Ištiesų-gi jiems butų maloni 
dovana nuo Amerikos muzikų.

T<xiel malonėkite atsišaukti 
laišku, arba vpatiškai, į lianą 
“IJetuva,” po num. 4523 So. 
\Viwwt Stl III
rijoa huną kiekvieno ketverge 
vakarais.

P. Dalobauakas, pirm., 
B. J. Keperša, rust.

MELR08E PARK. ILL.

tariame ariu

Ainer. Raudonasis Kryžius 
kovoja prieš epidemiją.

ESTONIJOJE BAISIAI 
SIAUČIA ŠILTINĖ.

Juo • 
unito 

Bet 
poli- 
vnr-

i

Revelis, kovo lfi. — ftiandio 
Estoniją valdo kaipir dvi vv- 
riausybi: estų tikroji vyriau- 

\ I. m !).,•» $ —- J.•• • *.««•« • ••%«*.-« 4 »«4 U44VMVJ44

Kryžiaus komisija, kurios vir
šininku yra leib*nnntH> pulki
ninkas Edvnrd Ryan iš Scran- 
ton. Pu.

Dalykas tame. Estonijoj bai
siai siunčia šiltinės epidemija. 
Prieš ją kovoti pavesta išimti
nai tai R. Kryžiau- komisijai. 
Komisija autorizuota veikti 
kaip tik jai |uitinkamn. hi tik 
sii-lidalyti epidemiją.

Tad daugel vietose gyvento- 
jum.- ]M*rsik««iinias nbleidŽia- 

Slin-innsųi " p^ilvj’viešpatį- uuw hp ^imiisijos leidimo. Va-
X kąkios dar nebuvo žlugu, ,L komisija

. imonuu liomus imperijai. 1 ko?J s« ‘‘P>«l-tnUa pavartoja 
Į Taikos sutartis Anglijai Po’Btkines ir ekonomines prie-

jg ii augino dominija- ir po*e monoK

F
IV«^WI. . HlfcHJIl V41tt|t> II

kontroliuoja 450.000.1)00 gy- 
tvmlojų. turi H0 užruliežinių 

pow-'rjij, protektoratų ir do
minijų.

r
 Yra s.’, angoje «u Japonija.

_Jr~
4

, TEISĖJAS K A VANAGU 
APIE KARE

Pramatoma kerė so Japonija.

Užvakar Chicagoje airių po
kylyje kalbėjo teisėjas Mar
elis Kiiviinngli. Ji- kalbėjo n- 
pi»» Anglija* veikimą, apie tui j 
!:• • sutarties nepuvykimą ir1 
apie neišvengiamų karę S.

i Vabdijv «u Japonija.
Teisėjo- .pažymėjo, kad ka- J

• rė turi* įvykti, nes Versaille-I 
taika Angliją padarė gr.- 

litpiansią pasaulyj viešjiati-

Ta galinga Anglija šiandie
- yra ankštai surišta su Jnponi-1 

ir Pranciizijrt.

į
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

'ffiAi SAYINGS STAMPS
I58UIO dy -nin 

UNITED STATĖS 
GOVEUhiMENT

L. L. Paskolos ratas musų 
kolonijoj knsknrt smarkiau se
kasi. Netik pn\#niai asmenys 
sukn, bet net ištisos šeimynos 
padeda smarkinu sukti.

Draugijos ir-gi neatsilieka, 
nes suprantu, kad kur vienybė 
—ten galybė, kur lietuviai, ten 
ir lietu vystė-

Dr-ja ftv. Jono Krikštytojo 
tautos darlie visuomet yra pir- 

<* • pi •* ii a m «4 v tttariim 
geli siu au aukomis Lietuvos 
reikalams ir šį sykį pirmutinė 
nupirko L. L Ia. bonų už $100.

Lietuvių Politikinis Kepubli- 
konų pašeipinis kliubas nors 
nonų skaitliumi daug mažes
nio, liet tvirta* tautos dvasia, 
ne# nupirko už $50.00 L. L. P. 
bonų.

VIEŠA PADĖKA
Nuoširdžiai

Gerb. Klebonui Kun. Ig. Al- g 
bavičiui už gražų patamavi- g 
ma laike Inidotnvių Ignaco | 
Lekavičiaus kurios atsibuvo = 
Kovo 16 d. 1920 iš Dievo Ap- -E 
vaizdo* bažnyčios į ftv. Kati i g 
miero kapines. Taipjmt tariu g 
avių grabor i ui Judeikiui, gi- g 
minėtus pažįstamiems ir vi- g 
sienis dalyvavusiems laidotu- g— 
vese.
Marijona Lckattene, žmoną, 
Leonas Lekavifia. brolis.

AR ŽINAI
kad tu JT* rįMlkk*! ruUtua. k*d l-w U»lutlų Pr«K>Ou* U*cdru>f ToiuMa cr«iUQ (*li p*uųau pu>l«u 

Mvtlklam* Lietuvoj*?
Kadunrl U«k daug plnlru J»u yr» »iui>čl*j»* ht Deadruv* ir keikti p*r*tuntttnul *tr tiek v«- 

Icurvėju. kad dabar

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

. 100 auksinų t2M -4- 2,000 . auksinų 40.00
200 H 4.00^: 3,000 60.00
300 »» 6.00 • 4,000

• * L* •
>• 8000

400 • f &00 6,000 100.00
500 n "10.00 9,000 ♦ ’ y % įoaoo
1,000 ■ 20.00 19M0

Lithuanian Sales Corporation
414 W. BROADWAY BOSTON, 27 M
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