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Anglija Paskelbsianti 
Kares Stovį Airijoje 

Vokiečių bolševikai pasid 
vvriausvbei 

EBERTO KARIUOMENĖ 
FRONTAN. 

Sukilėliams darbininkams am
nestija. 

ARMĖNIJĄ GLOBOS TAU
TŲ SĄJUNGA. 

PRAŠALINTI 5 SOCIJALIS-
TAI Iš LEGISLATUROS^ 

Berlynas, bal. 2. — Vokie
čiu vyriausybes siunčiamoji 

Į kariuomene* i vakarus prieš 
n | bolševikus pasiekė Hagen, ku-į Armėnijos re>pub)ikon bus 
d j r j užėmė be didelio bolševikų į imtos visos jai prigulinčios j 

j pasipriešinimo. IŠ ten kariuo-
! menė eina ant Harnm, \Vest-
jfalijoj. kuri bolševikai-apiplė- prancūzų globoje. 
Lx* , j Ar meni ia tuiv^ 

RespubEfcM neineis Cicilija. A P i e tai debatuota per dieną 
_ * ir nakti. 

Paryžius, lai. 2.—Vyriausio
ji talkininkų taryba pasiųlė 
Armėnijos mandatą tautų są
jungai. 

Anglai ves Tarybas su 
i Turkais Nacionalistais 

2.—Pen-1 Albany, N. Y., bal. 2.—Pen 
ki socijalistai atstovai, LvAuV GRAIKAI LABAI NUKEN- : joj susirėmė su turkais ir I 
\Valdman, Augusi Claessens, 
Charles Salomon, Samuel A. 
de "\Vitt ir Samuel Orr, visi iš 

TĖJĘ SUSIRĖMIMUOSE 
SU TURKAIS. 

ANGLIJA APSIDRAUDŽIA 
PRIEŠ AIRIJĄ. 

Į Airijos uostus pasiųsta dau-

Londonas, bal. 2. — Angli
jos vyriausybė imasi nepap
rastų priemonių prieš galimą 
Velykomis pakilti revoliuciją 
Airijoje, kuriai atsakoma lai
svė ir nepriklausomybė. 

Cia spėjama, kad rytoj vi
soj Airijoj busiąs paskelbtas 

DARBINLNKAI IR VADAI 
PRIĖMĖ EBERTO 

SĄLYGAS. 

DUS pasKeiota amnestija; su
tiko nusiginkluoti. 

Dusseldorff, bal. 2. — Iš 
Essen čia telefonu gauta ži
nių, kad bolševikinė revoliu
cija pasibaigė Ruhr apskrityj. 

Pranešta, kad Hamm apy
linkėse koncentruojama bolše
vikų armija. Matyt, tenai tu
rės smarkesnis susirėmimas. 

Taippat pranešta, kad bol
ševikų eilės mažėja. Daugelis 
darbininkų meta ginklus ir 
pasitraukia iš eilių. 

Pasibaigsiąs sukilimas. 

Iš Ruhr apskričio apturima 

Juodąsias fares. 

vo Įveikti turkų. Anglai d 
pastangas visai atkirsti 31. 
Aziją nuo Konstantinopolio ir 

anelių 7>ertako:\ 
mų, labai dide-

ištisos dienos ir nakties neper-1 Konstantinopolis, bal. 2.— j liūs nuostolius panešė graikai, 
traukdamos legislaturos sėsi- j Turkų naeijonalistų stiprumas; kariaudami nrieš turkus naci-

teritorijoš išėmus Cicilija Pa- n " e s t 0 *^ew Yorko, vakar pra- Įvyks panislaminis kongresas, j nuo visos Danu 
staroii Bfėrinciia nasiliks ^ ' i n t i ("'ia i š legislatums po i Sulig praneši 

jos. • I taip padidėjo, kad Anglija pa-
. 

Sukilusieji prieš vyriausybe | a r 5 i " ži™u i r visokios paska-
darbininkai su savo vadais 

karės stovis su isakvmu vi-! į sp rendė priimti Eberto vy-
suose miestuose civiliams gy- '•-»-»«'"< pa^-y tas sąlyga*, 
ventojams nepasirodyti gat-

^se po 9:00 vakare. 
Keli karės laivai pasiųsta i 

nusiginkluoti ir pabaigti tuš
čius ir betikslius trukšmus. 

A. koki" neduoda 

WILSONAS LAIMĖJO FIU 
ME KLAUSIME. 

Italija sutiko su prezidento 
nuomone. 

Trieste, Italija, bal. 2.—Ita
lijos vyriausybė Į Fiume pas 
d'Annunzio pasiuntė savo at
stovą. Atstovas Įgaliotas pra
nešti tam Fiume diktatoriui, 
kad vyriausybė pagaliaus su-

Tie visi socijalistai atstovai j y l i aus yra priversta tarties 
buvo intarti neištikimybėj.*11 naeijonalistų vadais ir 
šaliai ir suspenduoti praeitą 
sMiisi susirinkus legisiatuitii. 

Ir ligšiol legislaturos speci-
jalis komitetas vedė tardymus. 
Tyrinėjo apie tų soeijalistų 
praeiti ir veikimą. Pagaliaus 
aną dieną komitetas indavė k-
gislaturai savo tyrinėjimų ra
portą. Rekomendavo visus 
prašalinti. Taip ir padaryta. 

IX*batu metu buvo keliami 
tikusi su prezidento Wilsono | dideli trukšmai. Kai-kurie at-
pasiųlymais ir tą miestą italų ; stovai nesigailėjo epitetų soci-
kariuomenė turi apleisti. | jalistanis ir socijalizmui. 

nau<tos jiems 
j Belfastą, kur jie išbus kele-1 P a t i e m s i r v i s a i Vokietijai. 
ta dienu, kol nasibaurs nra-' K a i - k u r i 0 ? ^ e v i k ų atski- I n a i r o i ^ c i o 

vietas 

matomas navoms. 1 rios armijos dalys, kurioms 
Didesniuose Airijos mies- į ž iovau ja . krašttrtimausien 

tuose ir svarbesniuose cen- i radikalai, kūnų tikslas - vis-
iruose sutraukta daug k a - ' k a S r i a u t l i r n a i k i n t i , **°si 
nuomenės. 

Pasakojama, jog Anglijos 
premjeras Lloyd George ga
vės grūmojimų, kad jis butų 
pasirengęs mirti. Premjeras su 
stipria sargyba vakar iškelia
vo Valijon. 

Vyriausias Airija^ reikalų 
sekretorius Ian McPherson at-
sistatvdino iš užimamos vie-

w 

tos. 
Visoj Airijoj anglų val

džia atlikinėja kratas, areš
tuoja Anglijai neištikimus 
gyventojus. Visur žiaurus per
sekiojimai. 

PASIBAIGIA STREIKAS 
GYVULIU SKER

DYKLOSE. 
gyvulių 

nepasiduosią vyriausybei. Sa
ko, verčiau kovosią ir žųsią, 
kaip klausysią buržujų. 

Bet ta*ai tų raudonosios ar
mijos dalių pasilaikymas pri

los skleidžiamos apie bolše 
yikų stiprėjimą. 

Vokiečių nacijonalės darbo 
federacijos prezidentas Legien 
tečiaus tvirtina, kad tam aps
krityj bolševikų veikimas pa-} 
sibaigsiąj: artimiausiomis die
nomis. Liegen sako, kad tenai 
ir kitur nebusią generalk 
darbininkų streiko. 

Sako, vyriausybės ir .unijų 
ten pasiųstas komitetas tele
foną vęs, kad taika bus pra
vesta ir taip greit, kaip tik 
bus suspėta nuginkluoti gin
kluotas gaujas ir kraštuti-
niausius sindikalistus. Ntsjvu Baucr. ncprigalmingųjn; gštesnin vaistijos teisman. Je i : j-eMas 

; mandagiau su jais apsieiti. 
Tuo tikslu vienas anglų ge-

I nerolas su vienu palydovu pa
siunčiamas iš čia Mažojon Azi-
jon pas nacijonalistų armijos 
vadą Mastapba Kernai paša. 
Norima sužinoti to vado stato
mus reikalavimus. 

Čia turima vilties, kad toji 
kelionė duos naudos. Nes ac 
sutikimai talkininkų su tur
kais ga-1 pasibaigs kompromi 

jonalistus Smirnos apylinkėse. 
Tik vienų užmuštų yra dau
giau 800 graikų kareivių. 

Graikija Į ten pasiunčia 
daugiau kariuomenės. 

Ko nacionalistai reikalaus. 

Aną dieną čia anglų kariuo
menė užėmė turkų universiteto 
trobesius. 

Čia nuomoniaujama, jog ne
bus galima anglams pigiai Su
sitaikinti su turkais naciona
listais. 

Nacijonąlistai, sakoma, pa
reikalaus, kad talkininkai ap-

Smir-

# 
: ' ***VJJ Paliuosuojami nacijonąlistai. 

APELIUOS PRAŠALINTI 
SOCIJALISTAI. 

u. 
Su nacijonalistų atstovais įleistų Konstantinopoli. 

Po nubalsavimo prašalinti ; čia pasitarta ir apdrausta ge- įną. Trakiją ir kitas teritorijas:, 
v j paskelbta, jog naujų atstovų neroluį kelionė, kad apsaugoti J Nacijonąlistai beveik sutik-

rinkimai i vietas prašalintų | jį nuo užpuolimų. j tų kai-kurias Turkijos provin
cijas paverti talkininkų globai. 
Bet jie priešingi, kad tose pro-

Kuomet anglai su prancūzų vineijose turėtų šeimininkauti 
pagerba ažėmė Koit^aatinopo---talkininkai. Jie ^ako? TiarlgįS' 
Ij, tuojaus prasidėjo areštavi- turi prigulėti turkams. 

\ mai žvmesniųjų turkų vadu. _ . . . . . 
ITO«T v/«4r K„I o D «*~ > c, L .- r • *• i xi T Pan-islaimnis kongresas. New York. bal. 2. — Prasa- ; Suareštuoti išsiųsti salon Mal- ~ 

Legien turėjo ilgą konfe- jb t i iš legislaturos penki so-^ta. Angoron balandžio 15 d. su-
renciją su vyriausybių atsto- cijalistai paduos apeliaciją au-1 T n r } V suareštuotų buvo ir į kaukiamas pan-islaminis kon-

naeijonalistų v a d ų . į ^ ^ ^ B" 8 atstovai iš Indijos, 
atstovų i Egipto ir Turkijos. Bus apta

riamos talkininkų paduotos 
Turkijai taikos sąlygos. Kor. 
grese pirmininkaus Mus-tap! n 
Kernai paša. 

yra apdraustai ir jis galės i 
būti ligi ateinančių rinkimų. 

Bet tas kabinetas turi pas
kelbti amnestiją visiems dar- j "^ ^ P ( . • 
bininkams Bubi . apskrityj 

'Neturi ha\ jokios amnestijos, 
militaristaiams Kappo-Luett-
witzo sukilėliams. 

gulės nuo centralinio bolševikų j prieš tuos ir kitus veikia vi-; socijalistų vadu Doteman ir į tas nieko negelbės, tuomet į ^ U f . t a Kernai 
komiteto. Taip įvyks, kaip dutinieji socijalistai. \ didžiumiečiu socijaJisrų vadu j bus kreipiamasi augščiausian I fConstaatinopolyj 
nuaręs tasai komitetas, ku- ^ a n m e s t i j o g ! Loebe. Po konferencijos pra-1 šalies teisman. ]}^ar a n g l a l tuos nacijona-
ris šitam reikale dar netaręs I nešė, ka<i Vokietijai negrnmo-: : ^ ^ p a l h l o s a v o i r ^ o ^ ž i n o 
savo galutino žodžio. Legien sako, kad dabartinis ; ja generalis streikas. Vokieti-: Lietuvos Misijos Antrašas: j Konstantinopolį. Čia jiems 

Pasiduodantiems bolševiki- j vokiečių ministerių kabinetas j ja išeisianti sveika. """" TT" — " — -
niams darbininkams vyriau- \ • ; '' ' " '* 
sybė paskelbs amnestiją. 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str.. New York, 

Kuomet \-yriausybe apsidir
bs sn Ruhr apskričiu, kitur 
veikiai numalšins* sukilusius 

Streikuojantieji 
-kerdyklų Įstaigose Cattle 

JAPONAI PANEŠĖ DIDE
LIUS NUOSTOLIUS, 

ANGLEKASIAI PADARĖ 
SUTARTĮ SU KOMPA

NIJOMIS. 

anglių kasyklose palikta kaip Sutartis paliečia apie 400.000 
buvę aštuonios valandos dar- '• darbininku, 
bo/dienoje. 

Ateityje kompanijos panai-j 
fcms bonnsus. su Kokiais kai-
kuriose vietose ligšiol buvo 

leido net svečiuotres vyriausioj į J « pasirodys, kad taikos sp
angių kariuomenės stovykloj, j i>'gos neteisingos, tuomet bus 

Keliems iš turkų naci jonai i- į atsiliepta 
štų parlamento nariams anglai 
leido keliauti M. Azijon, ap
lankyti savo vadą Mustapba 
Temai. 

Kovodami prieš rusę 
bolševikus. 

Flandlers,' unijos darbininkai, 

Honolulu, bal. 1. — Vietos 
japonų laikraščiui Nippu Jipi 

. . i š Tokvo pranešta, kad japo nuoalsavo pertraukti streikai , . . £ , . , . . . * , . j nų kariuomene Sibenjoj di 
ir sutikti su arbitracija. 

Per kelias dienas jiems! 
vfrAilnniflnt nr>io 1 (!(¥¥) k'*^U; 

dąrbminkų turėjo bedarbiau-: 
t i. gi mėsininkai gavo progos į 
pasipelnyti, imdami mėsai au-| 
uštju kainas 

sk'Tiiyklii kompanijos pra-1 

neša. kad šviežios mėsos no-
trųksta. Kas kitaip kalba, tas 
apgaulioja žmonas. 

Streikavusius darbininkui 
su komp;mijorrii>. fr:-l>u*. '?..-

SUTARTIS PADARYTA 
DVIEJŲ METŲ LAI

KOTARPIUI. 

Anglai įveikti. 

į visą musulmonų 
pasauli susijungti ir bendro
mis pajėgomis pasipriešinti 
talkininkams. 

Turkai sako. kaxi visi mu-
sulmanai stos pagelbon Turki
jai. Nes visi žino, kad talki
ninkai Turkiją nori suskaldyti 

Padidinta darbininkams už
mokestis visuomenės 

lėšomis. 

Naujoji sutartis paliečia n-
^ic 400,000 ^r.g:cicasių minkš-; 
tųjų anglių kasyklose ir 

praktikuojama. Už atliktą! i i e n ? s *&*** l d m ^ ± \ 
'darbą darbininkams turi bnt j k l ! n o ? ^v r , , e t u s b l , s a | ) , e ^ j Kaikuriose vietose anglų 
! atlyginta prigulinti užmokės-j m i l ^ o n i ] dohenxi <^"?«an. | kariuomenės būriai Maž. Azi- f imperialistiniais tikslais, 
| fjs , r viskas. ' Darbininkų atstovai buvof _,-

Dviejų' metę laikotarpiu Į »««Skc norą (tik vieną no- p i | C D | y | | | r i l I T ! nimus. Atsistatvdmti (rez, 
I darbininkai n-privaJo pakelti Į r a ) ' 'k a^ kompanijos nepadi- | , |UU UAIOnlllmMJ A l " 
! bedarbės. Pakėlusiems kur- (liT1* anglims kainos, 
i nors bedarbę darbininkams tu-; Bet kuomet sutartis buvo 

- Angle- " m i t B *^ta pabauda. į parašais sustiprinta, kompani-! 
atstovai Darbininkai netari reikalo, jų atstovai susirinkę nuspnn-j 

SISTATYDINA, 
New York, bal. 2. 

•?S.n\ nr.ken; ^ arti X . -la- k ^ organizacijos atstovai ^rbininkai 
. . . . , ,v . ("da nuvažiavę su mitik-štnin l pneeunties arha prieiigimauti. d<> knoveikiaus padnlinti ang-jevsko susirėmime su bolševi- u a ^u^aziavę su minkštųjų, i r » 

- L anglių katvkln komnaitnii »t-<3*1 kompanijos pake!:: kasna !'m< karną nuo 6->c. hgi $!.o0 
KU kariuomene. ang.ių KURKIU Kompanijų at- * • • j-» • , . , „ • n o ,.a . . „ 

kovais padarė sutartį, parem-1 —&**, J« ^'<lesne karna bus tonui pas kasykla*. 
reikalinga anglių produkcijai., Reiškia, visuomenei reiks 

PABAIGĖ STREIKUOTI 
CITY HALL KLERKAI. 

į nuoti) sutiko 1.100 gaisrinin
kų, ty. kuone pusė Cbicagos 

' viso gaisrininkų korpuso. 
Kaip gaisrininkai, taip visi 

i kiti darbininkai nepatenkinti 
dabartine užmokestimi. 

pasiza< ;n kg) 
'nervai 

Apie tai kablegrama suvė
linta 

Mušis japonų su bolševikais 
prasidėjęs kovo 18 dieną ir tę
sęsi? per dvi dieni. 

Kahlegramoje sakoma, kad 
japonai ne tik nukentėję, bet 
bolševikai dar sunaikinę japo
nų konsrrliatą Nikolajevske. 
Nežinia kur pražuvęs japonų 
kcnsnlis. 

Žada sustreikuoti žaismaviečiu T ^ - m i e s t o t a r r h a k a i r 
darbininkai. \ J'('ms- t a i P t

 k i t i e n i s m i e ? t i ' 
! niams <larbininkams padidino tą prezidento Wilsono paskii-i re,Kannga aneruų proanKcijai., iteiskia. visuomenei reiss 

tos komisijos nusprendimu. Patvirtino parašais. pakrapštyti kršenius. Miesto taryba. negabVlama Į užmokestį. Bet ne tiek padi-
Nauja sutartis pradėjo reik-,1' Kietųjų anglių kasvklos j apsidirbti ir pasitvarkai su ! Clinta. kiek jų reikalaujama, 

t i suvakarvkšč iad iena i rbas ' Suvažmve anglekasaj < rga- . . 5 f w \mieAo tarnautojais ir viso-1 Pranešama, kad šiandie ža-
gera dviejų metų laikotar-j n , z a o , i<* ^n t io viršaičuu ap-į Pasibaigiis šitoms tary-Į kiais miesto palaikomais dar- j da sustreikuoti ir viešųjų ža 
piui 

metų 
Darbininkams pripažin-! Uro nacjos sutartie, turini, boms, anglekasių organizad- hininkais. kurių dalis streiką- mariečių darbininkai. Jų yra 

ta 27 nuo*, daugiau užmokės-^ « * * • i r P*<^o™> parašus, jrs prezi<lentas Leiri* paskel 
Pasirašė: l mini Mine bė, ka<l jis tuojaus imsiąs 

darbuoties 
ties, kaip buvo rekomendavn-; 

si prezidento komisijos d i J ^orkers pre/nlentas Jc'>n I.. 
Ijew*is. vice-įvezidnils^ Mur-

I įay ir sekretorius-iždininkas 
uZiuiiia \M"Ū Įtariu i?« irųą). 

HuifiiminfiiuiHiiiiiiuiuiiiMuuiinitnn 

PRANEŠIMAS, 
"Draugo" ofisas rytoj, ba 

landiio 3, bus atidarytas tik 
ligi 12:00 diena. 

Administracija. 
iHnnnttHt»wmHimB»»ni»nHm{mH 

DANIJOJE ATIDĖTAS 
STREIKAS. 

Naujos sutarties vienam 
posme pasakyta, kad ivaiiiuss 

"vidujinius nepasitenkini-
I mus" (ne abelnuosius) įvai-

Londonas, bal. 2. — Ruo-j riuose min^štų,įų anglių lau-
>:--\-MI',- •Zi-nerajis streikas Da- kų apskričiuo?e išrys apskri-
:••;• •;(.. kaino pF'-^^a^ ]!n°s ••':ų •; ; vivšairįini ''f'- n> <u 
IcaraUi, atidėtas Ligi atelnan-i kasyklų operatoriai?. 

Anglekasiai turi dirbti. 

pabaigti reikalus 
ir kietųjų anglių kasyklų; pasiūlė arbitraefją. 
klausime. Ir tu kasykla dar-i ] r p„ikiai pataikė 

• • > , , . 

bininkai turės padar>-1i sutar-s šiandie streiką pertraukė ei- išreiškė pasitikėjimą vyriausy-
di kompa- tį su kompani.įomis. f ty ball klerkai, sąšlavų ir at- be. Tik socijalistai pasirodė 

r :•) vieną an_- j Tuomet anglių industrijos! matų išvežiotojai i r maisto priešingi. 

in ?n<raHipn' 

}(rreen. 
Po anų pa 

nijų'atsto^j 
lekasį iš keturių valstijų: In- klausimas bus pabaigtas po-į inspektoriai 
diana, Ohio. Illinois ir Penn- rai sekančių metų. Nurims! Kol-kas tik vieni gaisrinin-
sylvania. darbininkai ir anglekasyklų j kai nerimauja. Kadangi jie 

West Virginijos, Kratucky i savininkai. Bet ne visuomenė. | negaIi streikuoti kaip kiti dar-
i r kitų valstijų anglekasių at-i 

vo, visą reikalą indavė mies- j 254. Ir jie nepatenkinti ]>a<li-
to majorui, šis nepasitenkinu-' dinta užmokestimi. 
šiems darbininkams tuojaus 

Rymas, bai. 2. — Italijos 
Ne> parlamentas didžiuma balsų 

A 

BALANDŽIO 2.1920. 

Chicago. — Šiandie nuo 
i bininkai. nes pačios visuome- J ryto laukiamas lietus su snie-

Savo keliri ra 
•nksmanįa. 

!a:s: 
lartinh 

storai taippat sutiko su su t a r- PTRKITE KARĖS TAUPY-,n('s už tai butų nepakenčiami, gu: daug šalčiau; pavakarėj 
v*i;»k*tųju f imi. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).| jie padavė raštu atsMatydi- giedra; rytoj gražus oras. 
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Eina kasdiena išskyrus nedėldienius. 
PREKUMERATOS KAINA: 

CHlCAGOjr IR CŽSJESVJE: 
Motoms $6.00 
Pusei Metų 3.50 

SCV. VAI6T. 
Metams $5.00 
Pusei Metu ] . . . ' 3.00 

Prenumerata mokasi iškaino. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St, Chicago, UI. 

Telefonas Mi-Kinley 6114 
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Kentėti už Milijonus 
Kas žin kas yra pasakęs, 

kad žmogus esąs plėšresnis už 
visus gyvuolius. Liūtas ar 
tigris sudrasko nekaltą, bet 
juodu moka pagerbti savo 
maitytoją. Žmonės, tiesa, mo
ka parodyti daug pasišventi
mo, bet kartais jie išrodo plėš
resni ir už tigrus, nes genimu 
ir pasišventimu pasinaudojo 

chija ir Nedorybe. 
• i • — - • - - • • • 

Tamsus žmonės lengvai ti
ki visokiais monais. Buvo 
laiku, ir tai neperseniai, ka
da tikėta, buk monarchija 
prašalina visas tautų negales. 
Ypatingai aštuoniolikto šimt
mečio antroje pusėje Europoje 
kas kart smarkyn kilo bedie-
vija ir kaskart labiau didėjo 
taip vadinamas "apšviestasis 
absoliutizmas." 

Amerikos pasiliuosavimas ir 
trumpai po to įvykusi prancū
zu revoliucija buvo du skau
dus faktai, susilpninusieji ap
šviestojo absoliutizmo madą. 
Bet ta mada buvo galinga. 
Nei dvidešimties metu netru-i sreros konstitucijos, kad tik 

ta, sakysim iš Chicagos j 
New Yorką už du centu. Tu
rėdamas reikalą pats gautum 
važiuoti ir dar vežtis ginklų, 
kad apsigintum nuo užpuolikų 
pakelyje. Nes geležinkeliai ir 
jų saugumas galimi yra tik 
dėlto, kad yra tvarkos, o tvar
ka yra galima tik dėlto, kai 
yra valdžios. 

Dvi didžiausios ydos val
džioje yra paikumas ir nedo
rybė. Paikumas yra blogas, 
bet jis mažiau žalos pridirba 
už nedorybę. Protinga konsti
tucija gali apsaugoti Sali nuo 
įteikimo valdžios paikiems 
asmenims. Bet iki šiol dar 
niekas negalėjo surašyti taip 

Moterų Mulkinimas. L 

Kada p. Seiniikiui užėjo u-
pas niekus tauzyti, tai jis ap
sirinko "Moterų Balsą," kuris 
patinka vien tikėjimo atsiža
dėjusioms moterim.-. Nors mes 
neturime joms perdidelės pa
garbos, bet vis-gi ir jos lietu
vaitės. Nemalonu žiūrėti, jei 
kas jas ant juoko laiko. Štai 
pora pavyzdžių. 

Rymo knygynas. 

P-nas Seiniškis rašo: "Taip 
istorijoje randame, kad 238 
metais popežius Anterus įs
teigė Ryme knygynėli." Jei
gu ištiesų taip butu buvę, tai 
nebūtų už ką peikti tą popežių. 
Vargas tik tiek, kad šv. Ante-

raščių, bet kokiu būdu pasi
darė, kad tame kny;.;yre pa
sijuto surinktos viso 5 knygos 
išėjusios pirm tūkstančio me 
tu, tai jau tik ' progresyvės 
moterys težino.*" P.'saulije nė
ra tokio knygyno, kur butų su
rinktos visos knygos, išėjusios 
pirm tūkstančio metų. Kam 
čia niekus pliaukšti?! P-nu 
Seiniškiu gali tikėti vien tam
suoliai negirdėjusieji nieko 
apie tai, kad didelė daugy)* 
knygų yra žuvę taip, kad jų 
nėra nei kokiame knygyne. 

Nejaugi Evangelijos uždraus, 
ta? 

nA5TB2^h5Y5TEn 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desigabg Mokykla. 

augsčiausiai Bažnyčios vai-1 
džiai v popežiui. Suvienytose 
Valstijose kiekvienas teismas 
turi galę uždrausti blogą kny- \ 
gą. Nekalbant apie teismus.; 
kiekvienas k rasos viršininke- « 
gali sustabdinti laikraščio j 
siuntinėjimą, jei jame pastebi-j Me3 t u n m e d:džiausiU5 ir g e r l a a . 
k ą noi^ k e n k s m i n g ą , š a l i e s į- i t u s kirpimo, deaiifnicg ir siuvimo 

, . skyrius, kur kiekvienas gauna geroa 
praktikos besiiaiok'lndam.aš. 

Musys Utezna Ir mokyčio būdu iųm 
trumpu laiku Išmoksite viso ama

to. 

štatams, 
stebisi iš 

"Moterų 
Bažnvėio; 

Balsai 
kad suose si u v: T. e skyriuose mažino* 

ftauangi 
ko po karaliaus Liudviko Še
šioliktojo nugalabijimui, kaip 
Prancūzija pateko po kito ka
raliaus Napoleono Bonapar
te^ valdžia. Tas apsigarsino 
nebe karalium, o imperato
rium. 

Ugniniu žuvo Napoleonas; 
revoliucijos supurtė beveik vi
sas Europos viešpatijas. Ab
soliutizmo mada išnyko, mo
narchijos mada atsb*kiedė kon 
stitucijomis. Kas kart labiau 
stiprėjo respublikų mada. .Ją 
labai sustiprino Suvienytų 
Valstijų prezidentas "VVilsonas. 

rai apsaugotų valdžią nuo 
tekinio nedoriems asmenims. 

Kada visuomenėje dora ky
la augštyn ir eina platyn, ta
da toje visuomenėje mažėja 
nedorų asmenų skaičius, tada 
lengvėja ir didėja geriesiems 
proga tapti išrinktais j val
džią. Tai-gi respublika tam
pa gera tik įuomet, kada vi
soje šalyje iškyla ir sustiprė
ja dorybė. 

Be plačios, augštos ir ';^'p-
rios dorybės visuomenėje nei 
viena vaklžios forma, t. y. nei 

j konstitucija, nei monarchija, 

" Motera Balso"! 
kantrybė, kaip popera, atkerus tapo išrinktas pabaigo 

je lapkričio 235 metų ir tapo !lia visokius niekus, dėlto p. 
už tikėjimą nukankintas 3'Seiniškis rašo: "Taip ve vie-
sausio 236 m. Kaip jis galėjoj name vyskupų suvažiavime 

į įkurti knygynėlį j du metu po j 567 m. Tourse ir 624 m T o 

Jis atsisakė ką nors bendra i nei respublika neišgelbės ša-1. 
moka nužudyti tą, kuris jiems t u r ė t * s u kaizeriu, vadino jį 

i 
t 

gerai padarė. Tą tiesą mums 
kas metai primena Didžioji 
Pėtnyčia. Jėzus Kristus nie
kam nieko blogo nebuvo pa
daręs. Daugelį ligonių buvo 
išgydęs, visų klaidas apie pa
čius svarbiausius gyveninio ir 
ateities reikalus buvo prašaL-
Ttps f r i c nmnirpl i i i , : h u v o n r i -
— » - , —-~ ~ _ _ . - t - - -

kėlęs iš kapų. Tūkstančius 
aiKanų papenėjęs, nesuskaito
mas nuliūdusių minias nulink-
sminęs. Tat visa tapo užmirš
ta, kuomet į minią įsipainio
jo pavyduolių papirkti agita
toriai. 

Jie ėmė šaukti: "Prikalti jį 
prie kryžiaus*' Minia atkario
jo šauksmą. Protą ir dorą už
miršusi govėVla šaukė: " J o 
kranjas ant mūsų ir mūsų vai
kų."' Tas šauksmas buvo bai
sesnis mž keno nors prakei
kimą, nes tai buvo prakeiki
mas savęs. 

Kristus gyveno ir mirė lie
sos ir dorybės reikalams. To
ki asmenys vadinasi idealis
tai. Jeruzoliinoje susirinkusio;; 
minios vaikams teko baisus 
uždavinys būti gabiausiais' ir 
darbščiausiais idealistų prie
šais, dorybės ardytojais, tie
sos temdintojais. Tai baisi 
prasikeikimo pasekmė, šian
dien ji taip pat galinga, kaip 
pirm devyniolikos šimtų me
tų, gal. dar galingesnė. 

Didžiosios Pėtnyčios kasme
tinė šventė turi daug reikš
mės mintijantiems nrotams. 
Tai persergėjimas, kad žmo
nės saugotųsi virsti plėšres
niais už tigrus gyvuoliais. ir 
kad neprasikeiktų savos sto
dami kovon prieš idealistus, 
tarnaujančius dorai ir tiesai. 

Laimingi, kurie pasišvenčia 
doros ir tiesos tikslams. Jie 
turės atkelti minios neišminti 
ir egoistų piktybę: bet tų pa
sišventusiu kentėjimas išgel-
bės daugelį. Kristus kentėjo už 
visą pasaulį, Mickevviczius 
garbino kenčiančius už milijo
nus. Tegu mųs kentėjimui 
tek būti mažesniam, bet ir 
jis neabejotinai kada nors 
virs laimės ir džiaugsmo spin
duliu, gal vaisium, kitiems 
žmonėms. 

autokratu, nors kaizerio val
džia buvo susiaurinta ir kons
titucija ir Reichstago bei Są
jungos Tarybos teisėmis. Wil-
sono vedama Amerika nedarė 
skirtumo tarp konstitucijinės žanga" norį gauti Lietuvai 
apribotos monarchijos ir tarp'Karalių iš Londono. Tame 
absoliutizmo. Tokiu būdu A- j šmeižte tiesos nėra nei trupu-
merikos visuomenėie liko 

lies iš nelaimių. 
"Lietuvos Ūkininkas" jau 

senai melą ir šmeižtą vartoja 
savo politikos tikslams pasiek
ti. Todėl jis skelbia, buk kri-
kščioovs-demokratai ir "Pa

savo mirties, to p- Seiniškis 
nepaaiškina. Tas pats p. Sei
niškis nesiteikė mums praneš
ti, kur buvo dingęs tas Rymo 
bažnyčios knygynas, kurio 
katalogo dalį, rašytą visu 
šimtu metų pinti popežiaus 
Antero, atrado mokslininkas 
Muratori. Paprastai knygynai 
būva senesni už savo katalo-1 Seiniškio mokslą, bet jo tam
pus, todėl i r Rvmo bažnvčios į sumas vis-gi negali būti taip 
knygynas skaitomas senesniu į.tiržtas, kad tikėtų, jog Tours'o 
už Mūra torio radinį. Toje is - ja r Toledo vyskupai draudė 
torijoje. kurios p. Seiniškis žmonėms skaityti Evangelija.^ 
neskaitė, būtent 

ledoje, įsakė kunigams, kad 
jie pasakytų savo avelėm, kad 
neskaitytų jokių knygų, iš
skiriant "Dovydo psalme^.'', 
už neklausymą šio prisakymo 
buvo grasinama, jog dievas 
mirčia koros." Nors iš augš-
čiau minėtų pavyzdžių įm* 
negalėjome įtikėti Į didelį p. 

i , 

tificalis' 
"Liber Pon

is kurio visi isto-
arba nors ištraukas iš jų arba 
Šv. Tėvų veikalus, arba pačių ' 

Kviečiame kiekvieną ate*it; tnle ko> 
kiuo laiku, dien* ir ar vakarai, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del salygrų. 

Pauerns daromos su!:g mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kurioj 
ni^dg kaygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Ve<?Maa 
190 N. STATE STREET. CHICAGO. 

Kampas Lake St.. act 4-tų lubų 

pritarė sumanymui draudžian-'va rŲmos e l c k l r o s jiega-
čiara skaityti popežiaus pas
merktas knygas. 

Vienos blogos knygos plati
na klaidas. Tos rųšies yra vi
sokį sapnininkai, planetos ir 
kiti burtų spausdir.iai, bei 
melagingai Dievo apreiškimą 
iškreipiantieji raštai. Antros 
rųšies blogos knygos sukelia 
žmonėse blogus jaasnn.^ arba 
mokina blogų darbų. Tos rų
šies knygos vadinasi porno
grafija, jei jos plaiksto lytiš
kus dalykus. 

Tiktai tos moterys gali kai
tinti Bažnyčią už pornografi
jos draudimą, kurios pačios 
tą pornografiją mėgsta skai
tyti, arba :e':.;šii skaitvti sa-

«-* -

vo dukterim-. Jeigu kas, 
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Dr .A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 m. Marfcet 6tr. 
PoitsrlDe, Ponna. 

riaomlM liromis priima 
Nuo 8 Iki 1* Tai. rrto 
Kuo 1 11d J vai. po platu 
Nuo ( lkl I raL vakar*. 
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nodauias kaip popežiai ir dva- \ i 
siškija kovoja su jwrnografi-' 
ja, išskaitys "Moten; Balse" 
papeikimą dvasiš&ijos už ta
tai ir nepastebės, kad po 
straipsniu yra pasirašęs vy
ras, tas apie visą "Motorų 

Tai. Drovar 704S 

Dr. C. Z Vezelis 
LDETTJVIS DENT1STAS 

Valandos: su o 9 rrto iki * vak. 
Nedėiiomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASBJtAST) AVEKTB 
arti 47-tos Gatvės 
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"Lietuvos Ūkininkas" y-
stiprėjo mintis, kad vienatinė I ra buvusio ministrų pirmi-
ht geriausia valdžios forma | ninko p. Šleževyčiaus miacių 
viešpatijoms yra respublika. 

Didžiausia monarchijos blo
guma yra ta, kad augšeiaus^a 
valdžia visoje viešpatijoje ga-

Balso" štabą mintys neper-
geriausiai. 

Meškos pasitarnauta. 
tikai ima žinias apie popežių į vyskupų išleistuosius nutari- P-nas Seiniškis prikrėtę į 
Anterą. yra parašyta, kad jis į mus. j "Moterų Balsą" daug tokių is 
įsakė užrašinėti kiekvieną at- j Prikišdamas toki$ nesamo- toriškų nesąmonių, kad inte- I 
sitikimą, kada krikščionį Ry- ne vyskupams p. Seiniškis ži- ligentas žmogus skaitydamas: 
mo valdžia žudo v.i tikėjimą ir nojosi niekus rajas, bet ji? t tej juoktis. Tas pats bendra-! 

šaipėsi rašydamas. Jam rodė- darbis padarė, kad išrodo buk į 

-8 

tuos 

reiškėjas. Šleževyčiaus mi
nisterija turėjo tą gera, kad 
nerėmė savo politikos ant An
glijos diplomatų. Bet ta p. 

Ii tekti mažo proto ir mažos į Šleževyčiaus ex-niin,isterija| bankiniu "aktus. 'Dabar klau-
doros žmogui. Absoliutiškoje I yra bloga tuomi, kad kenkia i j . j m a s > ^&< geriau moka isto-
monarcliijoje prie to priside- savo įpėdiniui ir partijoms pa 
da dar viena bloguma, kad laikančioms jį. 

užrašus dėti į bažnyčios 
knygyną. Tai-ff mums, pras
tiems žmonėms^ dabar rodosi, 
kad Rymo Bažnyčios knygy
nas buvo įkurtas ankščiau ne
gu šv. Anterus užstojo po-
pežiauti, ir kad minėtasis po
pežius liep*' į tą knygyną ^čri 

Dr. L L MAKARAS 
j Lieta** Gydytoja* tr Chlnogaa 
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Ji yra blėdinga doko, kad 
kėsinasi panaikinti visus viso-

Lietuvos Misijos Antrašas: kios valdžios gerumus. Pir-
257 West 71 str., New York,! mutinis valdžios gerumas y^a 

tas žmogus niekam neišduoda 
apyskaitos, kad jo valdžia ne
žino atsakomybės ir dėlto daž
nai visos šalies valdžia nežiū
ri visuomenės naudos, tesirū
pindama tik monarcho asmens 
arba jo šeimynos patogumais 
ir norais. 

Negalima sakyti, kad res
publika yra be blogumų. Jojo 
valdžia žmonėms tenka per 
rinkimus. Beveik nepasitaiko, 
kad respublikos prezidentu 
taptų išrinktas minkštaprotis. 
Bet doros rinkiniai retai težiū
ri. Rinkimai visada eina srf 
agitacija, o agitacijos pasise
kimas pareina nuo pinigų. 
Tai-gi respublikii silpnybė y-
ra ta, kad jose valdžia tan
kiausiai tenka piniguočiams. 

Pamalę monarchijos blogu
mus, neslėpdami nuo savęs 
nei respublikos silpnybių kai-
kurie žmonės išveda, buk vi
sokia valdžia esanti bloga. Tie 
vadinasi anarchistai. Jų klai
da yra neapsakomai tamsi ir 
blėdinga. 

Kiekvienas vyras turi kalty
bių ir kiekviena moteris turi 
kaltybių. Imk dabar ir sa
kyk, kad reikia išžudyti visus 
vvrus ir moteris, idant kalti-
ninku neliktų. Taip pat pro
tauja ir anarchistai naikinda
mi visokią valdžią dėlto, kad 
nei viena valdžia nėra be sil
pnybių. Del tos proto klaidos 

Jeigu buvusieji ministrai 
esančius ministrus tik kriti
kuotų, tai nieks negalėtų pyk
ti ant ją. Bet nedora yra, kad 
visai pramanytais paskalai* 
kenkiama partijoms palai
kančioms dabartinę valdžią. 
Tokis apsėjimas parodo, kad 
buvusiems ministrams rupi 
vien tik ministrauti, o nerupi 
Lietuvos nauda. 

Jeigu p. Galvanauskas ieš
kotų Lietuvai karaliaus Lon
done, tai laikraštis galėtų tą 
parašyti viešai. Dalykas bea 
bejonės tada įeitų į Valstybės 
Tarybą ir Galvanauskui pri-
seitų atsisakyti. Bet Galva
nauskas, turbūt, karaliaus 
Lietuvai neieškojo nei Londo
ne nei kitur, todėl kas para
šytu toki užmetimą jam, tas 
lengvai patektų teisman ir į 
belangę. 

Todėl jo priešai neleidžia 
melo ant vieno asmens, bet 
leidžia melą ant dviejų parti
jų palaikančių jo valdžią. Iš 
to tikimasi dviejų pasekmių, 
pirma, kad krikščionys-demo-
kratai atsimestų nuo Galva
nausko, nes žinomas yra jų 
griežtas republikoniškumas. 
Antra, tikimasi apšmeižti pa 
čius krikščionis-demokratus. 
už kuriuos buvusiems minis
trams yra malonesni bolševi
kai. 

Neturime užmiršti, kad Si

riją, ar mes. klerikalai, ar 
progresyvių moterų raštinin
kas i "Moterų Dirva' ' jo 
straipsnio butu nepriėmusi. 

Koks tai Jeronimas. 

Toliau p. Seiniškis rašo: 
•'Apie tokį pat knygynėlį 394 
m. kalba koks tai šventas Je
ronimas," Jš tokio sakinio 
''Moterų Balso" skaitytojos 
supranta, kad šv t Jeronimas 

si, kad moterims, ypač progre-
syvėms, galima įkalbėti ką 
tik nori. 

Patartume toms progresy-
vėms moterims, kad jos pri
mintų p. Seiniškiai, jog yra 
veikalas "Conciliorum Collec-
tio" Hardouin'o išleistas, ir 
ir jog tame veikale tilpo^visų 
Tarybų, arba vyskupų suva
žiavimų aktai ir įsakymai. Te
gu p. Seiniškis praneša kokia
me tome ir ant keiinto pusla
pio jis randa minėtąjį nuta
rimą ir da-gi bauginimą mir
čia kovoti už Evangelijų skai
tymą? P-^nui Seiniškiuį rodė
si, kad jo skaitytojos nežinos 
skirtumo tan) ntVSiJKeii.iu ir 
Dovydo psalmių, o oia pasiro-
dvs, kad jos žino net Hardo-

tieiuves "progresyves" mo
terys yra apginėjos tokių da
lykų, kokių negina gerbianti 
save moteriškė. 

Kokis yra tas ''Moterų Pro
gresyvia Susivienijimas," to-į 
kis tegu sau lieka. Bet vis-gi į 
jis yra lietuvių susivienijimas, j 
Jo Seimas turėtų atkreipti r e - j i 
daktorių domą, kad jos apsi
žiūrėtų ką deda i organą, ir 
ką gali teisingai mintyti <pa-1 
doras inteligentas žmogus, j 
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L U . T I V B ADVOKATAS 
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ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty J: S 

29 South La Salk Street j 
Kambaris S24 | 

" Tel. Central 8396 g 

• ii • I • 
skaitydamas tą organą apie jo j į Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
leidėjas. 

buvęs taip sau žmogelis, 0 P l l m ' 0 i r J° bendradarbių 

anarchistų mintis yra tamsi.: tą nedorą politiką varo žmo
nės, kurie, būdami ministrais, 
nenorėjo dirbti su žmonių at
stovais ir reikalavo, kati Val
stybės Taryba pertrauku.! ga-

Seiniškis už tat didi? raštinin
kas. Tuomtarpu tas p. Seiniš
kiu matomai, nėra mokinęsis 
nei skaitęs Ketvirtojo šimtme
čio istorijos. Keturioliktame 
a'mžyje buvo koks tai Dante 
Aligliieri. penkioliktame koks 
tai Erazmas šešioliktame ir 
septynioliktame gyveno koki 
tai Cervantes ir Sliakespeare, 
aštuonioliktame koks tai Goe-
the. devynioliktame koks ta i 
Mickcvyčius. o ketvirtame 
kokis tai Šv. Jeronimas. Jis 
buvo augštesnis už minėtuo
sius tuomi. kad nebuv© poe
tas, tik mokslininkas, kurio 
veikalai yra amžini ir žinomi 
visiems inteligentams, tik ne 
"Moterų Balso" bendradar
biams, 

St. Gallen'o Vienuolynas. 

Tolians p. Seiniškis rnšo: 
"Taip-gj garsus senovės kny
gynas yra M. Gallen, Šveica
rijoje, kur nuo pat aštim+o am-
;'iaus dar pirm iukstanr;,-; 

"Concilliornm Colleetio". Ta
da ne Seiniškis pasijuoks iš 
moterų, bet motery? iš Sei
niškio. 

Kokias Knygas Bažnyčia 
Draudžia. 

Dar p. Seiniški* rašo: "fvy-
kusiame visuotiname susirin
kime 1179 ir 1215 metais Lo-
terano bažnyčioje mieste Ko
moje parodė, kad riša kuni
gija nutarė kaip vienas, kad 
butų baudžiami visi tie žmo
nės, kurie drįstų skaityti tas 
knygas, kurios yra uždraustos 
popežiaus," 

Nusibodo taisyti p. Seiniškio 
istoriškąsias klaidas. Jis ne
atskiria Antros Laterano Ta
rybos nuo Trečios, jis tą patį 

SVAIGALŲ UŽDRAUDIMO 
NAUDA. 

B 
I Tel. Tartis 4«8l 
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S. D. LACHAWia .; 
L!«UTy9 Graborius patarnauja, !a!do-

tBv^sc ko pitfausia. Reikale mejcUtu at-
sfiaukti. o maao darbu fcusiie nigaatdiatl. 

2314 W. 23 FL Cfaicago, HL 
Ttš. Ganai tim. 

! Dr. G. M. GLASER j 

Laikraštis, vadinamas "TheĮ 
Hartford Daily Courant" va-| 
sario 19 d., 1920 m., parodo! 
prohibicijos naudą, kad mažpi 
eina skaičius prasikaltėlių ka
lėjimuose. 

Amerikos Suvienytose Val
stybėse jau nuo Naujų Metų, 
prasidėjus uždraudimui parda
vinėti svaigalus, pasirodė geros 
pasekmės. Štai ką sako viršmi-
nėtaslaikraštis: i •^taruky. v>r»kų. uipgi chro ; 

niskij ligų. 
"Sumažėjęs skaičius papuo-l OKISO VALAXDOS.- NUO 9 ryte 

. • i i- •• i • • i . i lkl 18, nuo 12 ik; 2 po plet, nuo 6 
lusių kalejiman kriminalų ir j įk5 » ^ , ^ 4 ^ TS±trt 
kita prasikaltėliu parodo pro-! *—**ąm nuo » iki 2 p o BML 
lubicijos pasekmę. Pirm kelių 
savaičią nelaisvių skaičius pra- j ^ 

Praktikuoja IS m«ta! 
Ofisas S148 So. Morgan St. 

Kert* 52 n> St.. CbJcago, HL 
' SPECUALISTAS 

Resid. »3S So. Ashland Blr. Ojicago. 
Tulcfooaa Rannarkdt s&44 

dėjo eiti mažyn, taip kad iš ^ • ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i)u\-usių kalėjime šešiasdešimts 
penkių prasikaltėlių, liko jau 
tik keturiasdešimts penki, ku-i 
rių tarpe bnta dviejų moterų. 
Kalėjime kontrakteriai neteko 
daug darbininku, kurie atlikda
vo šios Įstaigos darbus. Jau 

mieštą tame pačiame straips- svarstoma ar nereikės šįmet 
n i jo ant to paties puslapio va
dina dvejaip. jis l^aterano 
vardjj perkreipia, bot teskžinai. 
Svarbus yra klausimas apie atsieina.;.!- i 

..... • i , - Į 

visos 

N. Y. tvarką. Jei nebūtu valdžios nei' vo posėdžius. 

\ 

tą įsėmsio-
surinktos ir jų 
30 tūkstančių.^. Ties;\. kad 
St. <!alIen'o knygynas y a $£-
nas ir garsus, .tiesa, kad :.•---
me }ra daus: s«M^-SVn ran\-

knygą draudimą. 
{. .• T 

knygos skaityti knygas, l>et ne visas, 
draudžia 

yra apie i o tik tas, kuria.- popeiius p«-
smerkia. Suprantančiam žm-) 
gui aiški;, kad -mik:isi< už-
davinvs atskirti 

mažesniuose mietuose uždary
ti keturis Connecti 
jos kalėjimas, nes r 

'i tik du ii'jcs:-!. ; 
į>-I"K'-I :: | ' i . » * - ! J C u f t r t M i > 

!•:;•! y-alikl' liktai N'cv-
ii Hartforde'*. .. 

X(-\K n toje vieuoif 

.. valsii-
i>rangiai 
. o :wdik-

knriiv.s 
t • * .* — 

. I V I T ' i ' -

liavcac 

valsfijo-

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gjdTtoi** tr cbinu^as 

SpccijalHtas Motertikę, Vyriau 
Valkf ir vlsn '•hmnlSkn Ugn 

urwas: SS34 so. HaTsted R.. Chicafo 
Tctefonaji Inorrt MM 

VALAFTOAS: 10—11 ryto t—X pa 
plrtn 7—j) vak. ITrd6I»omi« 1©—1» d. 
M * » f « » » u t M t « » t « « « a » « « a « 

,v \ n tokios prohibicijos pa-

rmnčiais blaivybei, ir kitose 
va.sti.jo;-? .\rrifnkos esą gandai 
sumažėjimo kriminalų. 

Todėl negalima tikėtis grei
to pagerėjimo nmsų nuvargin* 
toje tėv>iiėje l)o pilnosios b l ^ 

enrj r > | . , ' : - , ? l SI 

oga>i;»v į sr̂ KiiK1-. 

)avi> 
bet, kiek i<>kn girdėti ir \ v\ho%, kurio»; dar ten Tis£i-js$-

jsikalb'ii su a?menimi?. pr'rta-! siaut o. ~~ 

\ 

f. 
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D R A U G A S 

Lietuvos Laisves Paskola. 
ATSEEREIPIMAS Į LIETU 

VIŲ ORGANIZACIJAS. 
! nematome, kati tos organizaci-
! jos pirktą borui. Nejaugi tos 
I visos spausdintos organiza<-i-

pabėgę! jų konstitucijos, tai tik tušti 
'du-i prižadai, tik šabloniški išdilę 

Amerikos lietuviai 
iš po letenos caro ir rusu 
rokratijos atvykę i Šia šalį jau-! žodžiai! ' 
sdami, kad'organizacijoje yra j Tiesa, to negalima pasakyti 
galybė ir stiprybė, pradėjo; apie visas organizacijas. Yra 
prieš daugeli meti] organizuo- j daug įvairiausių draugysčių ir 
ti įvairiausias organizacijas, j šiaip organizacijų, kurios pir-
Dabar Amerikoje yra tukstan-į ko bonų kiek galėjo, dirba 
čiai jvairiausiu organizacijų | kiek gali, bet, ant nelaimės, 
su Įvairiausiais uždaviniais ir į tokių organizacijų mažuma. Di 

\ 

tikslais. Yra organizacijų su 
šventųjų vardai? kaipo drau
gijų patroną, yra su Lietuvos 
didvyrių vardais, yra darbi

ninkiškų, meno, dailės, politi 

džiuma gi ko tai laukia, lyg 
ko tai bijosi. 

Atėjo valanda, kurioje vi
sos organizacijos privalo iš
pildyti prižadus, kokius vra 

monės. sporto ir kitokių orga
nizacijų. Kiekviena jų turi sa
vo Įstatus, arba taip vadina
mas konstitucijas, kuriose už
brėžta tų organizacijų tvar
kymosi taisyklės ir tikslai. 

Prisižiūrėjus ir patyrinėjus 
tų visų organizacijų tas kons
titucijas, pastebėsime, kad di
delė, didelė didžiuma tų ivai-tif t> 

I I 

kos, labdarybės, mokslo, pra- užsibrėžę taisyklėse; atėjo 
laikas, kuomet visos organi
zacijos turi pateikinti darbu 
savo gyvavimų. Atėjo laikas, 
kuriame visos organizacijos 
privalo pasirodyti, kad jos yra 
lietuvių organizacijomis. 

Tad atsikreipiame j visas 
Įvairių Įvairiausias Amerikos 
lietuvių organizacijas prašy
dami kiek galint daugiausiai 
iš savo iždij Įvezdinti pinigų j 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nus ir tuomi dikčiai prigelbėti 
Lietuvai. 

Atsikreipiame Į visus orga
nizacijų narius, kurie supran
ta organizacijų svarbą, parem
ti mnsų didžiausių, galingiau
sių ir svarbiausių organizaci
ją, tai yra į Lietuvos valsty
bės organizacijų. 

Atsikreipiame j kiekvieną 
paskirą organizacijų narį, kad 
jis, suprasdamas organizacijos 
svarbą, butų pavydžiu ki
tiems ir remtų bei kitus kal
bintu remti Lietuvos valsty-

riausių organizacijų pamati
niuose tiksluose yra užsibrėžę 
dirbti del Lietuvos gerovės, 
kelti lietuvystę, siekti prie 
Lietuvos laisvės idealų. Vienu 
žodžiu, reta kuri iš tos daugy
bės organizacijų nėra pasi-
brėžusi tą ar kitų darbą at
likti del Lietuvos. 

Šiandien jau išmušė valan
da, kuomet Lietuva tapo lais
va ir neprigulminga. Bet ant 
tos laisvės .įį.visų pusių tyko
ja stiprus priešai, kurie nori 
vėl pavergti Lietuvą, vėl pa
mini i Lietuves gyventojus po 
kojų. Šiandien Lietuvai reikia 
gintis, reikia atsistatyti karo bės organizaciją. 
išgriautus namus, reikia susi
tvarkyti, o tam .reikalingi fi-
nąnsai, pinigai. kuriuos tega
li duoti Lietuvai tiktai ame
rikiečiai. 

Tad kurgi tie tūkstančiai 
organizacijų, kurios užsibrė
žė gelbėti Lietuva Kur jos? 
Nejaugi tų organizacijų na
riai, kurie prisiekė prieš tas 
konstitucijas pildyti jas, ne
jaugi jie šalti, šaltai žiuri Į 
Lietuvos reikalus. Nejaugi tų 
organizacijų nariai Įstodami i 
tas organizacijas šventvagiš
kai prisiekė? Kurgi tas garsus 
senas prisižadėjimas. Juk mes 

Lietuvos Misija atsikreipia 
i visų organizacijų bei kaopų 
valdybas, prašydama prisiųsti 
žinias apie savo organizacijas, 
kiek jos turi narių ir turto, 
kuomet susiorganizavo ir už 
kiek pirko Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų. Tas reikia sta
tistikos dėlei, kad Lietuva ži
notų apie amerikiečių lietuvių 
padėjimą. Kuriosgi organiza
cijos geriau pasirodys, tos 
gaus dovanas ir jos bu s gar
sinamos laikraščiuose, 

T > - ~ : j — t - i i . - ! T V U _ I . : I . V - T « ; 

i a jnuuvMic : i uuYMte senai 
įbrėž tus prižadus. 

Lietuvos Misija. 

Lietavos Vaikučiams į Pagelbą. 
Kauno š. Trejybes Bažnyčios j likviduoti juos, užėjus reikalui, 

"VAIKELIO JĖZAUS" (rūpinasi papildymu arba per-
Gailestingųjų asmenų Drau- j mainymu šių įstatų. 

gija. 

Pastaba: Valdybos posėdžiai 
privalo būti daromi nerečiaus 
.vieno sykio į mėnesį, visuoti-
nieji-gi susirinkimai turi'būti 
įvykdomi l>em tris' kart i me
tus,—antra Kalėdų, Velykų ir 
Sekminių dieną po mišių. 

15. Valdybos sekretorius ve
da raštinę, korespondencijų, at 
skaitąs, knygas, sustato metinę 
dr-jos veikimo apyskaitą. 

16. Valdybos iždininkas pri
ima ir laiko dr-jos pinigus, ve
da ineigų ir išlaidų knygas ir 
atsako už dr-jos iždų bei turtų. 

17. Patikrinti valdybos vei
kimui ir ansfliiornti dr-10* tUT-
tams visuotinas dr-jos susirin
kimas renka revizijos komisiją 
iš trijų sąnariu ir dviejų kan
didatų. 

Pastaba: Valdybos posėdžiai 
teisėti, jei juose dalyvauja są
narių dauguma, 2) į revizijos 
komisiją gali būti renkami tik
rieji dr-jos sąnariai. 

IV. Visuotinas susirinkimas. 

iŠ. B. visuotinieji dr-jos su
sirinkimai yra šaukiami: a) 
reikalui atsitikus, b) bent tris 
syk į metus minėtomis §14 die
nomis metinei dr-jos apyskai
tai išklausyti ir jąją patvirtinti 
ir c) išrišti tokiems klausi
mams, kurių valdyba be tam 
tikrų visuotino susirinkimo 
įgaliavimų išrišti negali, d) rei
kalaujant 15 dr-jos- sąnarių 
raštu, įteiktu valdybai. 

19. Visuotinieji susirinkimai 
daroma tam tikrais pakvieti
mais arba apgarsinimais vie
tos laikraščiuose nekeliaus 10 
dienų pirm susirinksiant: jie 
visuomet teisėti be atžvilgio j 
sąnarių skaičių. 

20. Klausimai rišami visuo
tinuose susirinkimuose balsų 
daugumu. 

V. Draugijos Rajonai ir jų 
Skyriai. 

(Konferencijos). 

21. Rajonų valdybos. Rajo
nų valdybos gema iš dr-jos sky
rių arba konferencijų vice-pif-
mininkų. Rajonų valdyba rū
pinasi tam tikro rajono dr-jos 
skyriais. Rajonų valdyba pri
dera prie vyriausios dr-jos 
valdybos. 

Pastaba: Jei kokioje vietoje 
butų įsikūrusi viena tik konfe
rencija, tai ji atlieka ir rajono 
valdybos pareigas. 

22. Rajonų valdyba susideda 
iš pirmininko—Šv. Trejybės 
klebono ir renkamų: jo pava-

ir savo skyrių-
atstovais. 

-konferencijų 

Pastaba: Rajono Valdybos 
pirmininku skaitosi vietos kle
bonas. Šiam nedalyvaujant, jo 
vietą užima vyriausios konfe
rencijos vice-pirmininkas, arba 
kitas jo išrinktasis. 

30. Konferencijos pirminin
kas veda susirinkimus, žiuri, 
kad dr-jos įstatai, vyriausios 
valdybos, rajono vaidybos ir 
visuotinų konferencijos susi
rinkimų nutarimai butų kaip 
reikiant pildomi. 

31. Kiekviena konferencija 
uaro savo susirinkimus ats»ci-
rai—sykį į savaite tam tikru 
laikai ir tam tikroje vietoje ir 
renka aukas, užsibaigus susi
rinkimui dėžute. 

32. Kiekvienas konferencijos 
sąnarys gali nurodyti ]yov kon
ferencijos susirinkimus kandi
datus Į dr-jos sąnarius, kurie 
sekančiame konferencijos susi
rinkime esti priimami, jei kiti 
sąnariai tam neprieštarauja. 

33. Pinu įsteigsiaui konfe
renciją, naujus sąnarius pri
ima visuotinas konferencijos 
įkūrėjų susirinkimas. 

34. Jei kokio sąnario veiki
mas nesutinka su dr-jos dva
sia, toks sąnarys gali būti pra
šalintas iš dr-jos, vyriausios 
dr-jos valdybos ir visuotino są
narių susirinkimo nutarimu. 

VI. Draugijos turtas. 

35. Kiekvienas dr-jos sąna
rys moka kasmet dr-jos iždui 2 
auks.—1 r. ir gauna dr-jos kvi
tą su pirmininko ir iždininko 
parašais ir dr-jos antspaudą. 

36. Dr-jos turtą sudaro: a) 
sąnarių mokesčiai ir aukos, b) 
pašalinių asmenų bei Įstaigų 
aukos, c) ineigos iš dr-jos 
Įrengtų vakarų, kapitalo, pa
skaitų, koncertų, lioterijų, pa
likimų testamentų, ir kitų tam 
panašių dalykų. 

VII. Bendros taisykles. 

37. Kiekvienas dr-jos narys 
kalba kasdien: "Saldžiausias 
Jėzau pasigailėk musę*' (3 kar
tus). 

38. Dr-ja turi teisę pirkti sa
vo reikalams ir parduoti atsiti
kus reikalui, nejudinamąjį tur
tą, daryti įvairias sutartis, do
kumentus, duoti i-raliavimus ir 
tt. 

39. Dr-ja turi savo antspau
dą su tam tikru parašu. 

40. Du kartu į metus laikoma 
šv. Mišios už dr-jos sąnarius 
dienomis vyriausios valdybos 
nustatytomis: vienos už gyvus, 

Dvi seseri, panelės: Tzabela ir Bronislava Zigmuntaitės, nesenai baigė augštesnę mo
kyklą So. Omaha, Nebr. Iš Lietuvos atvyko būdamos visai mažos. Dabar So. Omabos lietu
vių tarpe žymios ir uolios darbininkės tėvynės ir Bažnyčios labui. Gerb. kun. J. Krasnicko se-
seraitės. <^įl 

Vietiniai tėvynainiai, prijauzdami jų j ų prakilniems darbams, baigiant joms mokyklą, 
surengė pagarbos vakarą, kuriame įteikė joms aukso ir gėlių dovanas. Prie surengimo to va
karo daugiausia pasidarbavo p-nios Ona Žalpienė ir G. Oleclmavičienė. Dagys. 

BRONISLAVA ZIGMUNTAITĖ. IZABELA ZIGMUNTAITĖ. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Popežius Aleksandras šeštasis. 

Klausimas. "Keleivyje" 
pradžioje šių metų radau pa
rašyta, kad popežius Aleksan
dras Šeštasis turėjęs su Rosa 
Vanozza penkis vaikus: Fran-
cesco, Cesare, Lucrezzia, Gaf-
faredo ir penktą, kurio var
das yra nežinomas. Malonėki
te duoti atsakymą per "Drau-

davęs kuogražiausiai ir 
geriausiai išvesti. 

kuo sų daigtą: pardavė Išganyto
ją. Šv. Petras buvo popežius 

Tie Aleksandro Šeštojo ga- j ir apaštalas, tečiaus užsigynė 
bumai pasirodė jam tapus po-' savo Mokintojo. Niekas nesle-
pežium. Jis panaikino Ryme j pia nuo žmonių tuos du liud-
ir apielinkėje Įsivyravusias; nu atsitikimu. Neteisiname 

gą. 

(Žiūrėk "Dr-go' 
13. Vyriausios valdybos, ra-

7 num.). i jonų valdybos ir pavienių kon-
„ . .. „ , , , j ferencijų valdvbos pirmininku 
m . Draugios Valdyba. | y r a š v T^yUs U e b o n a g ( e x 

8. Draugiją veda: a) va ldy- į o f f i c i o ) : Pirmininko pagelbi-
; ba ir b) visuotinieji susirinki- ninką ir kitus vyriausios val-
i "-ai- idybos, rajonų valdybos ir kon-
; 9. Valdyba stovi dr-jos p r i e - ' f e r e n c i j u v a l d y b o s sąnarius 
; J^ -*" } 1 ! a " s i a v a J ]* &- renka visuotinas susirinkimas. 
i vena Kauno. .Ji susideda iš pir

mininko, vietos klebono (ex- Pastaba: Kiekviena konfe-
off'ieio") ir jam išrinkto pagel-; rencija turi savo valdybą ir vi-
bininkn, iš sekretoriaus ir jo suotinus susirinkimus. Kiek-

.pagelbininko: iŠ^iždininko ir jo ; vienas rajonas turi savo val-
pagelbininko ir iš dviejų sąna- lybą, susidedančią iš konferen-
rių. • cijų vice-pirmi ninku, ir visuo-

10. Reikalui esant, valdybos tinų susirinkimų. Vyriausios 
pirmininkas gali kviesti Į vai- valdybos viee-pirmininkas ir 
dybos posėdžius rajonų ir pa- kiti valdybos sąnariai renkami 
vienių konferencijų vice-pirmi- slaptu balsavimu vieniems me-
nitikus ir kitų dr-jos įstaigų tams iŠ rajonų vice-pirmininkų. 
pirmininkus arba vice-pirmi- u Vvriausios valdvbos pir-
n inkus. mininkas daro valdvbos posė 

11. Vyriausios valdybos par- džius ir visuotinus dr-jos susi-
eiga—žuip'ti. kad visur dr-jos rinkimus ir juose pirmininkau- klebonas. Konferencijos vice-
veikime butų vienodumas ir ; j a : rūpinasi dr-jos įstatų ir vi-'pirmininkų ir kitus konferenci-
kad dr-ja augtų sąnariais, veik-; suotinų dr-jos susirinkimų nu- j^s valdyl>os sąnarius renka 
lumu, tobulybe ir gailestingu- ; sprendimų pildymu: pasirašo j vietinis konferencijos sąnariu 
mū* '• ant dr-jos dokumentų, sutarčių | susirinkimas. 

12. Vyriausia valdyba tvirti-.ir duoda reikalingus įgalioji-! 29. Skyrių —- konferencijų 

duotojo, sekretoriaus ir jo pa- i a n t r 0 s 'už mirusius dr-jos sąna 
vaduotojo; iždininko ir jo pa-Irius 
vaduotojo ir dviejų sąnarių. 

23. Rajono valdyba renkama 
tokiuo pat būdu, kaip vyriausia 
dr-jos valdyba (žiur. §13—17). 

24. Rajono valdybos teisės ir 
pareigos tokios pat, kaip vy
riausios dr-jos valdybos, bet 
tik rajono srityje. Rajono vai-
dybų susirinkimai daroma ne
rečiaus vieno sykio į mėnesį, 
pirmininkaujant vietos klebo
nui arba vyriausios konferen
cijos vice-pirmininkui. 

25. Skyrių — konferencijų 
valdybos. Pasekmingesniam ir 
patogesniam veikimui visa Šv. 
Trejybės parapija išsiskaido į 
rajonus ir į mažus apskričius, 
vadinamus — skyriais arba — 
konferencijomis. 

26. Kiekviename skyriuje— 
konferencijoje dalyvauja ne 
daugiaus, kaip 30 asmenų. 

27. Dalykus konferencijos 
susirinkimų svarstomus pir-
tniaus peržiūri ir apsvarsto sa
vo posėdžiuose konferencijos 
>amvi>a, e i iMueuat lU IS lleKOS 
sąnarių, tokiuo pat būdu išrin
ktų, kaip vyriausia dr-jos val
dyba (žiur.*U3—17). 

28. Skyriaus konferencijos 
pirmininku yra Šv. Trejybės 

41. Likvidacija. Jei dr ja 
sustotų veikusi, visas jos tur
tas pereina į tas Įstaigas, kurių 
tikslas arčiausiai stovi Šios dr-
jos tikslo, visuotino dr-jos su
sirinkimui ir nutarimui, spren
džia vyriausia dr-jos valdyba, 

jct i i CM iie^m'-iu i i u S p i ę s t i , 
tai visas dr-jos turtas pereina 
į vietos Katalikų Vyskupijos 
Kurijos žinybą. Dr-jos skyriai 
gali turėti savo vardą ir ŠŠ. 
Užtarytojus ir Užtarytojas. 

Įrengėjai: Prelatas Povilas 
Januševičius Šv. Trejybės Baž-
nvčios klebonas: 

Pranas Vaivada. 

Alenksandro VI gerumai. 

Atsakymas. Rodrigo Bor
gia gimė 1 sausio, 1431 metų. 
Popežium jis tapo ir Aleksan
dro VI vardą priėmė 11 rug
pjūčio, 1492 metų eidamas 62 
metus. Žmonės gyvenusieji tais 
laikais, kaip prancūzas Yriar-
te, gėrėjosi, kad Aleksandras 
Šeštasis turėies pilna aueštosl Dievo, nei del Kristaus, del-
rimtybės išvaizdą. Rymiečiai to kunigystės prižadų jis ne-
džiaugėsi jo išrinkimu, nes jie pildė. Apie 1470 jis ėmė tan-

žmogžudystes. Tiesa, tam tik
slui jis pavartojo aštrių baus
mių. Jis užtarė žydus, kad jų 
nevalia butų persekioti. Jis pa
puošė Rymą gražiais triobė-
siais, ištobulino muzikos ir 
tapinimo meną jame. Stebėti
nu sumaningumu jis užbaigė 
pavojingą nesusipratimą tarp 
clviejų tuomet galingiausių 
pasaulio viešpatijų Ispanijos 
ir Portugalijos pervezdamas 
demarkacijos liniją tarp jie
dviem turinčių priklausyti 
žemių ir tuomi pašalindamas 
baisią karę. 

Nuodėmės. 

Bet tas žmogus turėjo ir 
didelių nuodėmių. Į kunigus 
jis buvo įsišventinęs ne del 

žinojo, kad Rodrigo Borgia 
per 16 metus buvo tvarkiai, 
sumaningai, veikliai, išmin
tingai ir naudingai vedęs Ry
mo KanceJeriją. J is turėjo vi
sas augštam valdininkui rei
kalingas ypatybes. Xet didysis 
jo priešas Guicciardini rašo, 
kad Borgia turėjęs nepapras
tą išmintį su atsargumu, su
brendusiai viską apmuitinda
vęs ir stebėtinu būdu mokė-

Prelatas A. Dambrauskas j davęs Įtikinti žmones, pačius 

Vil-
(D. Vilniaus g. No. 34); 

Ona Žiznevskaitė (D. 
niaus g. No. 30): 

Kabelė Mažeikaitė (D. Vil
niaus g. No. 34): 

sunkiausius dalykus sugebė-

kiai lankytis pas moteriškę Va 
nozza Catanei. J i pagimdė 
keturis vaikus: Joną, Cezari, 
Lukreciją ir Godfridą. Borgia 
tada nebuvo popežium, tik au-
gštu valdininku Ryme. Bor-
gias priešai rašė, bet savo už
rašų neskelbė apie jo santi-
kiu* su Vanozza. Diduma šne-' 
kėjo vienaip ir kitaip. Kardi
nolai, matomai, netikėjo pas
kaloms, nes Borgia išrinko po
pežium 1492 metais. 

Tikėjusieji į jo kaltę tada pa
žymėjo savo užrašuose, kad 
Borgia papirkęs kelis kardi-rinkliavą: l>eturčiams ir naš- . 

laičiams,—surinkome šiek tiek ! n o , u s - V ^ * " 1 ^ mokslininkai 
J. Stankus (Valančiaus g a t - | ? k a t i k * 1>r i*5 Kalėdas aprūpi-; « * * ir parodė, kad pasaka 

^ j l ^ l j . nome ;)00 asmenų. Davėme! apie papirkimą yra pramany-
Kuii. ž ' Kariačka (Upės ^. j jiems šventėms: po 4 svarus: ta. Borgia tapo išrinktas del-

No. 1). 
1919 metų, lapkričio mėn. 3 

dieną šie įstatai Įregistruoti 
daug be darbo skursta, bet ne- j k i i kardinolą 
turime įrankių ir medegos. Jei 
galėtumėte pagaminti mums: . , 
skulptūrai k a l t u , - d a i l v d ž i a m s ! k a d ^ r n » s l k a l t " ™ Į>™ ** 
oblių,_stalioriarns grąžtų, kir- j " ^ ^ s ™ * * * telP"^ ne
viu, oblių, ete—būtumėme am- ^> s i n*ai yra primetami Rod-
žinai Jums dėkingi. Buvau j " S " ' B°rgia. Betnaujausieji!laisvamaniai sako: ''Katalikų 

Vidaus Reikalų Ministerijos 
Piliečių Apsaugos Departa
mente. Draugijų rejestro No. 
50. 

R. Dulskis, 
Departamento Direktorius. 
St. Grubi*, 

duonos; po 1 silkę ir po % la«! to, kad kardinolas Ascanio 
šinių. Bet tai lašas mariose!— Sforza davė balsą už jį, ir kad 
Norėtume įkurti dirbtuves, nes j šforzos pavyzdžiu ėjo keli 

Buvo mokslininkų sakiusiu, 

nei Aleksandro Šeštojo už jo 
apsėjimą- Nuodėmė laužanti 
Šeštąjį Dievo įsakymą yra di
delė kaltė kiekvienam žmo
gui. Ji tuo labiaus didėja, 
kuo augštesnę vietą kataiik 
dvasiškijoje užima žmogus ne
valdantis savo gyvuoliškų jau
smų. Įžeidimas Šventam a-
paštalui butų, jei Aleksandrą 
VI pastatytume lygiomis su 
Šv. Petru. Aleksandras buvo 
nevertas Petro įpėdinis. Bor
gia gal buvo kiek geresnis už 
Judošių, bet nedaug. 

Mėšlo mėgėjai. 
Yra didelis skirtumas tarp 

mus ir taip "Keleivio" bei 
"Naujienų". Mes iš popežių 
istorijos neišbraukiame kas 
buvo bloga. Bostono ir Chi-
cagos socijalistų laikraščiai 
niekada neminėjo to, kas joje 
yra gera. Praeities nuotikiai 
jiems ir mums yra proto mai
stas. Tik jie mėgsta žmonių 
mėšlą, o mes prie to ėdesio 
nenorime priprasti ir negalė
tume, jei norėtume. Vyturio 
ir beragės negalima penėti tuo 
pačiu pašaru. Vyturys mėšlo 
nelesa. Nei mes nemėgstame 
knebinėti, kur kokis praeiti-
je pasižymėjęs žmogus nusidė
jo lyties nevaldymu. Mes tu
rėjome visą pluoštą laiškų a-
pie lietuvio socijalisto naujas 
paleistuvystes sujungtas su 
žmogžudystės bandymu, bet 
nespausdinome. Purvino skait-
tymo reikia ieškoti socijalis
tų laikraščiuose ir jų skel-

jbiamose knygose. 

Kaltės ištempimas. 
Socijalistai ir kiti laisvama

niai rūpestingai surenka visus 
purvus iš katalikų dvasiški-
jos užtvarčių nevien dėlto, kad 
tuos purvus mėgsta, bet dar 
ir dėlto, kad turėtų iš ko su
daryti klaidinantį protavimą. 

na naujai įsikūrusiu? rajonus J mus kitiems valdybos sąna-(pirmininko pavadno 

prieš karą įtaisęs amatų mo-Departamento M c r e t o n u s . , ^ . ^ M ^ ^ — J . ^ 

Kun. Prelato prierašas: 
Siunčiu Įstatus, pradėjome 

su!i- .u;.!" veikti 14. X I I . 1919 
1 P ' V ^ O »*%€> i *G5i te»j"iit"» VnmVinH* 

,jai s«a; 
^ąiifirifusottuai'mu šios nr-jos varnu 

tyrinėjimai parodė, kad Bor
gia buvo kaltas. 

Sat. sapienU! rr A .., . , . 
Katalikai neslepia- tiesos 

?>u pagaroa, 
Pr. P. Januševičius. į Judošius buvo vyskupas ir 

Kanne, 20-1-1920 m. į apaštalas; tečiaus padarė bai-

dvasiškija vienaip šneka, ki
taip daro: neklausykite jos.' 

(Daugiau Bus.). 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 
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P e n k t a d i e n i , baland. 2 19& 

Am. Liet. R. K. Federacijos Tarytos 
Suvažiavimo Protokolas. 

Adv. 

(Pabaiga) 

B. Mastą iškas: Ar 
kun. J . Žilius būdamas Pary
žiuje žinojo ar ne neteisingus 
užmetimus ant Amerikos kri
kščioni Ų demokratų, buk jie 
esą lenkiškų tendencijų. Je i 
žinojo, tai ar jisai, kaipo krik
ščionių demokratų atstovas 
Paryžiuje, atitaisė tuos mela
gingus paskalus ar n e ! 

Kun. J . Žilius: Kalbėkime 
atvirai. Mums buvo žinoma, 
kad p. Mastauskas rašė pir-
miaus po pseudonimu "Mar i -
k u n a s " ir išėjus mums neprie
lankiam laikraščiui " L a Lit-
uanie Independante" su strai
psniu p. Martkuno, mes ma
nėme, kad tai buvo rašęs p . 
Mastauskas. Txxlel kun. Lau
kaičiui važiuojant j Ameriką 
ir sakiau, kad su p. Mastaus-
ku turi būti atsargus. Bet su
grįžęs j Ameriką ir pažinęs 
geriaus dalykus aš pats už p. 
Mastauską balsavau į Lietu
vos Bonų Komiteto iždininkus. 

Kun. Jaka i t i s : J u s sakėte, 
kad jums buvo žinoma, kad p. 
Mastauskas rašinėjo po pseu
donimu Martkunas.Malonėkite 
pasakyti į kokius laikraščius 
bei kada? 

Kun. Žilius: Mums Dr. Biel
skis pranešė, kad jis, p. M., 
taip buvo vadinamas, bet ra
šyti po tuo pseudonimu nėra-
fcv, ą 

Adv. Mastauskas: J a u aš 
pirmiaus pareiškiau ir šian
dien atkartoju, kad aš nei i 
prancūziškus nei Į lietuviškus 
laikraščius nerašiau ir tokio ar 
pasa laus pseudonimo niekad 
nevartojau. Į angliškus laik
raščius rašiau i r savo tikrą 
pavardę padėjau. 

Adv. Mastauskas: Ar kun. 
Žilius žino, kad Lietuvos Mi
sija per spaudą užgauliojo ka
talikus ir a r prieš tai užpro
testavo? 

KUBU Žilius: Skaičiau laik
raščiuose ir su kitais misijos 
nariais apie tai kalbėjau, kad 
ta i y r a negerai. 

Adv. Mastauskas: Aš noriu 
aiškaus atsakymo, ar jus už
protestavote ar ne? 

Kun. Žilius: Viešai protes
tuoti neprotestavau, t ik kal
bėjau Lietuvos Misijos na
riams. Pilną savo raportą aš 
išduosiu raštu. 

Išklausius kun. Žiliaus, su
sirinkimas priėmė sekančią re
zoliuciją: 

Amerikos Lietuvių R. K. 
Tarybos atstovai išklausę 
kun. Žiliaus raporto, keliuose 
svarbiuose reikaluose negavę 
patenkinančių žinių pereina 
prie apsvarstymo kitų reikalų. 

Kun. M. Pankaus rezoliuci
j a : Am. Lietuviu Taryba pri
pažįsta, kad kun. J . žilius ne
t inka toliau atstovauti krikš
čionių demokratų pakraipą pri 
imta, 2 balsuojant prieš ją ir 
keliems susilaikant nuo bal
savimo. 

I šis pasveikinęs Federacijos 
Į Tarybos suvažiavimo atstovus, 
i pažymėjo, kad Lietuvos val-
«džios manymu, Amerikos lie
tuvių organizacijos dėjo daug 
pastangų už Lietuvos laisvę. 
L'ž pagelbą Lietuvai jos pre
zidento vardu tariu jums nuo
širdų padėkos žodį. Keikia 
žinoti ir suprasti kokiose ap
linkybėse mes gyvenome. Tvė
rimo darbas reikėjo varyti 
visiems bendrai. Pamatiniai 
klausimai: apsigynimas nuo 
vokiečių ir kitų priešų, žemės 
klausimas, steigiamasis sei
mas visų lietuvių pajėgu rei
kalavo. Su krikščioniais demo
kratais dirbome išvien. Paves
ti Lietuvos tvėrimo darbą ko
kiai atskirai grupei butų bu
vę nenuoseklu. Sudaryti ka
binetą be krikščionių demo
kratų mes negalime. Krikščio
nys demokratai atsisakė su
daryti kabinetą patys vieni. 
Dabartinis kabineto sąstatas 
yra daugiau bepariyvis. 

Lietuvoje d a r neviskas su-
budavota. Bolševizmas dar 
neužmigdytas. Mūsų partijai 
ir krikščionims demokratams 
prisėjo bendrai prieš priešus 
kovoti. 

I r čia reikia imli žmonių \ 
darbą iš visų pakraipų, kad 
nepasakytų kas, jog darbų va-

prezidento raštų iŠ spalių m., 
1919 m., kuriuomi ingaliojo J . 
Vileišį būti oficijaliu atstovu 
Lietuvos Valstybės Ameriko
je ir atsižiūrėdami į J . Vilei
šio pranešimą iš sausio 15 d., 
1920 m., jogei jisai nuo vasa
rio 15 d., 1920 m. pradės Wa-
shingtone, D. C. pildyti tojo 
atstovo priedermes, mes šiuo-
mi: 

a) panaikinam savo atstovy
bę Washingtooe, D. C. ir 

b), uždarome Informacijos 
Biur-ą. 

c). Lietuvių Tarybos nupirk 
tus daiktus, esančius Ameri
kos Lietuvių Tarybos bute 
Washingtone, D. C , išskiriant 
rašomąją mašinų, "s tee! fi-

deracijos kuopą; iš draugijų Bar nutarta, kad prieš T a - m e savo kontrolėje apie 104: yra apie 220 liet. kolonijų, ku-
ir centr. organizacijų kuopų rybos suvažiavimą Fed. Sek- lietuvių kolonijų, kuriose y ra i rių širdys dar yra šaltos ant 
susidaro Fideracijos skyrius; j retorijatas išsiuntinėtų sky- • viltis, kad jie Lietuvos pava r - j vargų Lietuvoje karo nukentė

j a m s paraginimus, kad sky-; gėlių naudai pasidarbuos. Y r a ! jusiu ir našlaičių. Laukiame ir 
riai rezoliucijas prisiųstų Fe- ' ta ip-gi 200 kolonijų, kurios, j jų su savo auka prisidedant, 
der. Sekr. raštinėn, bent dvi URS niunoinv, kad prisidės prie laukiame ir jau laikas, kad jos 
savaitį prieš suvažiavimą. i bendro ir reikalingiausio vi- \ sukrustų, nes Lietuvos varguo-

Pinigus, apie kuriuos kun. įsiems šioje šalyje darbo, gel- liai yra ištiesę prie jų savo ran-
J. Dobužis klausia, laišku, nu-įbėjimo iš vargo savųjų, Lietu kas ir laukia, laukia pašelpos. 

Apielinkės skyriai sudaro Fe 
deracijos apskritį ; apskričiai 
jungiasi j Federacijos Centrą. 
Konstitucija lieka Katalikų 
Vienybės, o vardas pamainy 
ta, kaip viršui pažymėta. 

Pertrauka 10 minntų. 
dalimis 

ling metiieogi-a-

ro viena kokia grupė. Lietu
viška, t ik ra vaga einant, bus 
naudos visiems. Lietuvos mi
sijai prikaišiojimų daro visi. 
Tautininkai irgi mus bara. 
Bereikalingų. ginčų reikia iš
sisaugoti. Jei kur padarome 
klaidų arba jų dar pasitaikys 
ateityj* dovanokit. 

Lietuvos atstovo atsilankymas 
Lietuvos atstovą J . Vileišį 

atsilankusį į posėdį 4 vai. po 
pietų .Am. Liet. R. K. Federa
cijos Tarybos suvažiavimo at
stovai prieme atsistoję ir rici
nų plojimais. Suvažiavimo 
pirmininkas kun. J . J . Jakai
tis pasveikino atstovą trumpa 
prakall)ėle, kurioj pabrėžė 
Am. lietuvių katalikų piiua 
pritarimą Lietuvos lai.«vei ir 
neprigulmybei ir nurodė, kad 
Amerikos lietuviai katalikai 
nesigailėjo darbo, pastangų ir 
pinigų Lietuvos nepriguhny-
bės įvyki niurni. 

ijieiavus atsiuvąs J . Vilei-J 

Atkreipkime domę į pačius 
kraštutinius, kurie varo agi
tacijas prieš paskolų. Bu? 
darbas pasekmingas jei mokė
sime kraštutinius suvaldyti. 
Katalikai, tautininkai, krikš
čionys demokratai turi prieš 
juos kovoti. 

Kviečiu gerbiamus atstovus 
dėtis prie darbo, kaip ligšiol 
buvo daroma. Je i kų kalboje 
praleidau, papildyčiau duoda
mas atsakymus į klausimus. 

Kun. J . J . Jakai t i s užklausia 
atstovų a r nenori kas klausi
mo pastatyti . Kiausinėtojų 
neatsiradus, atstovams susto
jus p. J . Vileišis apleido po 
sėdžių salę. 

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimo pri

imtos rezoliucijos: 

Lietuvos paskolos reikale. 
Federacijos Taryba savo 

posėdyj, laikytame Pitts-
burgb. Pa., vasario 10 ir 11 
d., 1920, su noru ir džiaugsmu 
priima Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos užkvietimą 
darbuotis, kad įvyktų Lietu
vos laisvės paskola Amejrikoje 
ir žada tam tikslui pavarto
t i visas savo jėgas. Bet kad 
tas darbas išeitų t ikrai vai
singas. Tarybos posėdis ma
t o m i kalą, kad taptų: 

a) Viešai ir oficijaliai ap
garsinta tekstas tos rezoliuci-
jos, kuria išnešė Lietuvos Val
stybės Taryba užgirdama tą 
paskolą, 

b) Viešai ir plačiai paskelb
ta kokiais budais ir iš kokių 
šaltinių Lietuvos valdžia ap
rūpina tos paskolos išmokėji
mą. 

Kuonuodngnesnis ir kuosi-
stematiškesnis bus tų būdų ir 
šaltinių surašąs — tuo pasko
los pasisekimais bus lengves
nis. 

Atstovybės Washingtone klau
simu. 

eabinet", 
fą", " l ine t ime" ir visą arky-
vą pavesti Lietuvos valdžiai 
ta išlyga, kad kuomet tie dai
ktai taps nereikalingi Lietu
vos valdžiai, tai tuomet ji 
juos inteiks ne kam kitam, 
tiktai Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijai. 

d) , kad išskirtieji daiktai 
privalo būti nusiųsti į Federa
cijos Sekretorijatų. 

e), perduodamųjų l ie tuves 
valdžiai daiktų surašąs su jji 
apkainuojimu turi būti laiko
mas Federacijos Sekretorijate. 

Tautinė Taryba ir publikaci
jos reikalai 

Jogei Amerikos lietuvių ka
talikai, prašant p. Valdemarui, 
pašventė Lietuvos reikalų pu
blikacijai apie $40,000.00 ir 
jogei Tautinė Taryba buvo 
pasižadėjusi duoti tų lėšų pu
sę, kurios da ligšiol neatly
gino, todėl mes rekomenduo
jame, kad p. Vileišis kreiptų
si į Tautinę Tarybą, idant iš 
jos pažadėtų publikacijai pi
nigų ir kurių da mums neaF-
lygino, duotų,p. Vileišio pami
nėtos brošiūros" Hearings l>e-
fore the Comraitte an VYays & 
Means H. R. J a n 1919 Part 
4 , " užvadintos "Belief of Ku-
ropean Populat ions" by Mr. 
Cliandler, platinimui reika
lingų lėšų. 

Kun. Bartuskos raporto rei
kale. 

tar ta lygiomis 
kirti Šveicarų ir Lietuvos 

Vyriausias Katalikų Komite-j moksleiviams. Tą darbą atl iks 
kun. J . Dobužis. 

Lietuvių Tautos šventė nu-
tas. 

Sesija 3-čia. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardas pasilieka toliau tas 
pats. Federacijos ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyba vie
na. 

I Am. Liet. R. K. Federaci
jos Tarybos valdybą slaptu 
balsavimu išrinkta: 

Kun. P . Bučys, pirm., 
Kun. J . J. Jaka i t i s vice-

pas- voje vargą kentančių ir pr i 
glaudimo našlaičiy, žūstančių 
nuo vargo ir bado. 

Mūsų siųsti drabužiai 
jau Kaune. 

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Taryba išklausiu
si kūn. Bartuskos laišką, ap
gailestauja, kad kun. Bartuš-
ka neatvežė pats raporto į tą 
Tarybų ir todėl negalėjo duo
ti paaiškinimų gyvu žodžiu,ku-
rių reikalą smarkiai jaučia 
Amerikos lietuvių krikščionių 
demokratų visuomenė. Togi 
del kun. Bartuskos raporto 
apsvarstymą? atidėtas kitam 
Federacijos Tarybos suvažia
vimui, į kurį šiuomi kviečia
me i r kun. Bartušką. 

Jul iaus Kaupo raporto reikale. 

a ) . Iš $7,500, kuriuos gavo 
Jul ius Kaupas išvažiuodamas 
iš Amerikos $5,000 turi bnt in-
teikti Centraliniam Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Komi
tetui Kaune. 

b ) . Užklausti kodėl ligšiol 
Ju l . Kaupas neatsiuntė jokia 
raporto iš savo misijos. Lau
kiame, kad tokis raportas kno-
veikiausia taptų atsiųstas. 

Kopijas šio nutarimo nu
siųsti Jul . Kaupui ir krikščio
nių demokratų centrai Kaune. 

Federacijos Sekreterijate T>u-
dietas. 

Federacijos Sekretor iatas 
kas metai prieš Naujus Me
tus turi paduoti smulkmeniš
kų hudžetą ateinantiems me
tams, kurio pakaktų tų metų 
lėšoms padengti. Budžetas tu
ri bnt užtvirtintas Federaci
jos Tarybos. 

Federacijos skyriai. 
Atskiri žmonės, nepriklau-

pirm. 
K. Česnulis, vice-pirm. 
J . E . Karosas, sekret., 
K. Krušinskas, iždin., 
Kun. M. Pankus iždo glob. 
L. Šimutis, iždo glob. 

Patarėjais be sprendžiamojo 
balso Adv. B. Mastauskas, 
Adv. M. M. Šlikas i r finansis-
tas J . 6 . Milius.. 

Adv. M. M. Šlikas paskirtas 
dirbti prie Lietuvos finansi
nės misijos. 

Kauaag j svarstant apie sek-
retorijato vietų nebuvo rezo
liucijų komisijos posėdyje, to
dėl tos komisijos kai-kurie 
nariai dar© įnešimą atšaukti 
nutarimą, kuriuomi Xew Yor-
ko apielinkė buvo nuskirta 
raštines vietai, gi Federacijos! 
raštinę įsteigti Chicago. 

Balsuojant, didele didžiuma 
Xew Yorkas ar Brooklyn pat
virtinta.? kaina raštines viota 

T ~ — * " 
Kun. Bučys: Pirmininkas 

negali buft •tikru pirmininku, 
jeigu jis gyVes Chicago, gi ra
štininkas New Yorke, todelei 
ma priseina nuo pirmininko 
vietos pasitraukti. 

Kun. Kenlėžis: Begalo svar
bu, kad raštinė butų New 
Yorke arba Brooklyne i r pasi
tikiu, kad prof. Bučys, atsivel-
giant į momento svarbą, neat
sisakys nuo pirmininkystės. 

Simutis: $ e w Yorkas nuo 
senai yra vieta, iš kurios Ame 
rikos lietuvių visuomenės gy
venimas yra uinguOjanias. A-
merikos lietuviams katali
kams labai svarbu, kad vy
riausio katalikų komiteto cen
tras, raštinė butų New Yprko 
apielinkėje ir kad prof. Buey-
apsigyventų New Yorko apie 
linkėję, idant kaipo pirminin
kas galėtų aktyviai mūsų vi
suomeniškame gyvenime daly
vauti ir vadovaujamą rolę už
imti. 

Kun. Krušas: prof. Bučys y-
ra Chicagos smegenys ir męs 
Chicagieėiai prof. Bučio nei 
už $10,000 neišleisim. 

Kun. Bučys: Pirmininku ne
galėčiau būti gyvendamas Chi
cago je, bet arti raštinės galė
čiau tik tuomet gyventi, jeigu 
apsiimsite mą mokėti. 

Kun. Jakai t i s : Je i tik prof. 
Bučys sutinka apsigyventi 
prie raštinės, tai Amerikos 
katalikų visuomenė no tik mie
lai mokės algą, bet esu tik
ras, kad ir paskiroms mūsų 
organizacijoms ir Amerikos 
lietuviams katalikams ir tė
vynei, iš to butų gausi nanda. 

Česnuli>: Eemiu įnešimą, i-
dant pirmininkas prof. Bučys 
apsigyventi) , prie raštinės ir 
jam butų apmokama; esu tik
ras, kad katalikų visuomenė 
tam pritars" ir a š pats pasiža
du pervažiuoti kolonijas su 

tarta laikyti kovo 4, šv . Ka
zimiero dieną; vasario 16 die-j Pereitą savaitę gauta iš Kau
ną taip apvaikščioti, kad su- j no telegrama, kurioje sakoma, 
kėlus lietuvių upą ir sur inkus!kad surinkti mūsų drabužiai i r 
kuodaugiuusia Lietuvai pas-j siųsti Lietuvos Raudonajam 
kolos, parduodant bonus. 

Federacijos Tarybos suva
žiavimą 9 vai. vakare vasario 
11 d. uždarė kun. J . J . Jaka i 
tis. Maldą atkalbėjo kun. V. 
Dargis. 

Kun. J . J. Jakait is , 
suvaž. pirm. 

Kun. P . Bučys, 
suv. vice pirm. 

• J . £ . Karosas, 
Kun. F . Kemėšis, 

suv. sekretoriai. 

PASVEIKINIMAI 
Am. L i e t B . K. Federacijos 

Tarybos suvažiavimui 
Įvykusiam vasario 10 ir 11 

d., 1920 m., For t P i t t Hotel 'yj , 
Pittsburgh, Pa., atsiuntė pa
sveikinimus telegramomis i r 

Tai-gi kur nėra dar Liet. Raud. 
Kryž. Rėmėjų skyrių, lai jie 
organizuojasi ir lai pradeda 
taip šventą ir taip prakilnų 

i mielaširdystės darbą. 
Visais Liet, Kaud. Kr. Rė

mėjų reikalais kreipkitės pas: 
J . Tumasonis, sekr., 
4.36 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
1 / V 
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Kryžiui, jau pasiekė Kauną. 
Tikimasi, kad netrukus bus j ie 
Lietuvos pavargėliams dalina
mi. Apie ŠkiOS siuntinius buvo; Daug žmonių kreipėsi į "Drau-
visaip manyta. Buvo net a b e j o - ' ? 0 " knygyną, norėdami gauti į-

laiškais: 
1. Kun. B . Urba ir kun. J . 

Karalius — WashLngton, D. C. 
2. J . Stulgaitis, vietinės Ka

talikų Vienybės vardu—Wil-
kes-Barre, P a 

3. Kun. F . A. Virmauskis — 
Lawrence, Mass. 

4. Jonas Trakšeiis, Katalikų 
Draugijų Vienybės vardu — 

i Keuosha, Wis. 
5. A. S. Vaitkus — Davton, 

6. J . Brazas, Lietuvos Auš
relės Dr-jos vardu" — Xew-
ark, X. J . 

7. Kazvs Krumenas, Lietu-
vos Vyčių 29 kp. vardu — 
Xewark, X. J . 

8. Jonas Žvirblis ir J . Ur-
belis, Šv. Jono Krikštytojo 
Dr-jos vardu — Melrose Park , 
111. 

9. —. Andriukaitis ir J . Va-
lentukevičius, L. L. R. K. A. 
137 kp. vardu — Rockford, Tll. 

10. Ant, Kariauskas, Kata
likų Vienybės vardu — Eas 
ton, Pa. 

11. J . Brazas — Xewark, X. 
J. 

12. Kun. J . Laukaitis (tele
grama pas kun. BuČj). 

13. Kapit . Peary (telegrama 
suvėlinta pas kun. Bučį). 

L RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS, 

Rinkimo aukų " ą u o t o s " jau 
pasiųstos. 

Pereitą savaitę, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Draugijos Centras pasiuntė 
kiekvienai Amerikoje lietuvių 
kolonijai " q u o t a , " kiek kiek
viena iš jų turi surinkti aukų 
nuo karo nukentėjusių naudai 
Lietuvoje. Bandėme gauti visų 
lietuvių kolonijų adresus ir 
kiekvienai jų, pagal mūsų su-; 

pratimo, nustatėme "guo tą . " 
Gal daugumui ši sistema pasi
rodys kartais neteisinga, kad 
kuri kolonija gaus mažiau ar 
daugiau surinkti, tai meldžia
me tnnnii neužsigauti, nes serą 
galima esant vienoje vietoje a t 
spėti, k i 'k kuri knjor.ija turi 
lietuvių gyventojų. Paragini
mus siuntėme dauginusia Lirt. 
Raud. Kr. Rėmėjų skyrių sek

ta a r jie pasieks Lietuvą a r gal 
kur dings. Daugumas net laiš
kus yra gavę, kad buk vietoje 
siuntinių drabužių skryniose, 
atradę vien akmenis, bet ši 
linksma žinia lai būna mums 
paskatinimu prie dar didesnio 
veikimo gelbėjime mūsų brolių 
Lietuvoje. 

L. £ . K. E. atstovo laiškas. 

Gerbiamas Daktaras A. Rut 
kauskas, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų atstovas j au 
Kaune ir j isai savo praneši-
ttOĘHfcę apie Lietuvos žmonių 
padėtį t a rp kitko štai ką rašo : 

"Uždienos , kitos .gausite nuo 
manęs daugiau laiškų kaip y r a 
reikalinga Lietuvai ir jos su
vargusiems gyventojams pa-
šelpa. Reikia būtinai kogrei-
čiausia milijonų auksinų aukų, 
nes be pagelbos i r pinigų žųsta 
rausų graži jaunoji t a u t a Ry
goje ir kitur Latvijoje lietuvių 
prieglaudos, kurios globojo i r 
tebegloboja lietuvių vaikus, 
latvių valdžios persekiojamos, 
verčiamos išsikraustyti, a rba 
prievarta turi auklėti ir versti 
j latvius. Nėra nei lėšų tų naš
laičių pargabenimui, nei par 
gabenus jiems prieglaudos. 
Viskas yra palikta latvių va
riai. Pačioje Lietuvoje didelė 
stoka drabužių, stoka malkų i r 
šilumos ir stoka valgio. 

"Žmonės labai serga ir mir
šta dėmėtąja šiltine po visą 
Lictuvų. Be pagerėjimo gyve-

vairių 'Gaspadinių-Virėjų" arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jan tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIŲ GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų $1.25 

su apdarais $1 JO 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
" M E I L t S GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 

"Draugas "' Pufai Co, 
1800 W. 46 Str., Chicago, HL 

s 
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A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO 

VALDYBA: 

nimo snlvori ho iŠtfik!ifi.!2S HU-
si pirkimui muilo i r apsivalymo 
nuo 'kūno paukščių, ' nėra vil
ties sulaikymo dėmėtosios šil
tinės platinimosi. 

Dr. A . K. Ru tkauskas . " 

Broliai, darban! 

Viršminėti daktaro žodžiai 
yra tai tik dalelė vargų, kokius 
mūsų brangus broliai ir sesu
tės kenčia. Tai-gi nepadėkime 
rankų ir nesakykime, kad gal 
kas kitas mūsų broSų bei se-
sučrų Lietuvoje ašaras ims 
šluostyti. Stokime visi darban, 
darban, ir be sustojimo steng-
kinx'»s kiek nors sumažinti" nors 
tų nelaimingų Lietuvos vaike-
Iių-našlaičių vargus. Gal ta rpe 
jų y ra ir mūsų giminaičių, gal 
jų y ra mums ir labai artimų, 
tai ar-gi mes galime turėti už
kimštas ausis ir negirdėti jų 
aimanavimo, jų prašymo kąs
nelio nors sudžiūvusios duonos 
plutelės, kuri lieka po valgiui 
ant mūsų sotaus stalo. J ie lau
kia ,]usn aukų ištiesę ranki"f 
ir maldauja pa>ieailėti jų. tai- j 
gi ar !'.!(-.- !>utumėm tokie kieta- j 
širdžiai, kad atmoslumėm jų 
maldavimų. Broliai ir sesutės, 
dėkitės visi prie 1 ietlivos Rau-

\ rvf iaus Rėmėjų ir sa-
s ir aukomis shma:-

Dvasiškas vadovas, prof. kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąucttc Road, 
Chicago, 111. 

Pirmininkas A. Nausėda, 1641 K. 
Paulina st., Clucago, 111. 

Vice-pimi»*aka8 F . Veryga, 
4539 So. Marshficld ave., Cfcieagft 
111. 

Nutarimų raštininkas J. Purto-
kas. 4437 So. Farfield ave.? Chiea-
go, Iii. 

Finansų raštininkas B. Ncnarto-
nis, 4412 So. Richmond st,, Chica
go. m . 

Iždininkas kun. Ig. Albavičius, 
717 W. ISth St , Chicago, 111. 

Iždo globėjai: 

I 
? 

i, K 

" JIK'l! 
-einii Lie- i 

prakalbomis ir parinkti per T 
F. aukų šiam dalykui. 'rotoriams, taip-tri S. L. R. K 

Susirinkimas pri taria t r ink-;A. sekretoriams ir kitiems žy-
Atsižvelgiant j Lietuvos' sami pfie draūeųu sudaro Fe- 'šnijmrak apįsdismcuUu. • Miiffis>- neturtams. Šiandie furi-

kiios ifooau«!aiiriuii 
tuvos mažulėlius. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiais Ivmejų Draugija t a r i 
jau net KM skyrius. Amerikoje 

St. Jucevičia. 726 W. 18th St., 
Chicago. I1L 

J . Rupšis, 4430 So. Mapicwood 
ave., Chicago, Iii. 

Direktoriai: 
J . Stcponkaitė, 4545 So. Fair-

field ave. Chicago, 111. 
J . Petraitis, 4358 So. Waahtenaw 

ave., Chicago, 111. 
B. Seklecki8, 3427 Aubura ave. 

Chicago, 111. 
A. Valančias, 1442 So. 40th Ave. 

Cicero, 111. 
A. Nausėda, 1641 N. Paulina St., 

Chicago, 111. 
J . Rupšis, 4430 So. Maplewood 

ave, Chicago, 111. 
Kun. M. L. Krušas, 3230 Auburn 

ave., Chicago, 111. ^ 
F. Veryga, 4535 So. Marshfk-ld 

ave. Chicago, III. 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2G34 "W. 

Marąucttc Road. Chicago, 111. 
Knn. Ig. Albavičius, 717 W. 181» 

$t., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 2337 W. 23rd 

st., Chicago, 111. 
A. Dargis. 726 VV, ISlh st., Chi

cago. 111. 

Agitacijos komisija: 

- Prof. kun. Pr. Eučvs. 2634 W. 
jMiU'queiU- KOJJ'1. Uhicajro. 111. 
I St. Jucevičia. 7-G \V. 18tn st., 
Chicago. 111. 

A. Dargis, 72G W. ISth st., Chi
cago. 111. 

B. Ncnartonis, 4412 So. Riet 
inond st.. Chicago, 111. 

J. Šliogeris, 1447 So. 50th ave« 

n 

Cicero. Iii. 

PIRK1TI L1BT4JV08 TAIr 
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Penktadienis, baland 1 1120 
' -S , -remtam *jmmm* 

LIETUVIAI AMERIKOJE I 
I 
l J 

- K 
BAST 8T. LOUIS, ILl*. GRAND RAPIDS, MIOE. 

Kovo 14, 15 ir 16 dienomis 
čia buvo 40 valandų atlaidai. 
Atlaidsi labai pavyko. Pasi-

Li L. L. S. 18 bario veikimo. 

Sekmadieni, kovo 21 d.. 
darbavus mušu gerb. kleb., kun. m., buvo prakalbos surengtos \ 
S. E. Kolesinskiui, suvažiavo 1- S. S. 18 būrio. Pirmiausia 
daug svetimų kunige iš St. l kalbėjo vietinis klel)onas, gerb. 
Louis, Springfieldo ir net iš kun. Dėsnis. Aiškino dabartinę { 
Chieasos. Oras nuvo gražus. Lietuvos padėtį ir jos vargus 
ff lf TYintri Yvr<rwro n u v r . v n •,rvnAr«q! Po io kalbėio kiti L. L. S. na- i 
skaitlingai lankyti bažnyčia ir; riai, ragindami žmones pirkti 
atlikti velykine išpažintį. Patsj 1- L. Pask. bonu ir prisidėti 
pietinis klebonas džiaugiasi. p"ie '-• I- Sargų. 
kad šiuosinei minėti atlaidai 
visu kuo buvo gražesni negu 

Per prakalbas įsirašė L. I 
S. būrin šie asmenvs: kun. Dex 

kada pirmiau. Ir taip Kast St. i nis (užsimokėjo $1.00 įstojimo 
Louis lietuviai katalikai dabar; ir $2.00 aukojo Lietuva. Sau 
ramiai laukia Šventų Velykų, jiiams). Jouz. Vaichunas (įsto 

Teko patirti, kad tuoj po ^i-^o $1.00) ir Stasys Slavienas 
Velykų, t. y. atvelykio nedėlioj 
L. Vyčių 40 kp. žada rengti va
karų parapijos naudai. Statys 
scenoje du," dar nematytu, vei
kalėliu. Apie pavykinto nė kal
bos nėra. Jau daug kartų minė
ta L. Vyėįn kuopa patenkino 
publikf. Šiuo sykiu irgi neuž
vils. 

Kadangi vakaras rengiamas 

Smulkių aukų surinkta $4.50. 
Viso $9.50. 

Žmonių prakalbose mažai 
buvo. Nežinia del ko. Atrodo 
lig mūsų lietuviai nesidomėja 
Lietuvos padėtim. 

Čia yra gana daug jaunų vy
rų, bet mus jaunuoliai, mato
mai, visai atšalę ir negirdi bal
so nuvargintos motutės, Lietu
vos. Jie labiau mėgsta savo 

parapijos naudai, manau, kad j i i u o s l a i k j p r a s ė d ė t i p r i e kazi-
vietinės katalikiškos draugijos į Q k a i . k u r i e p r i e į ^ va_ 
neis vyčiams už akių ir ta va- jgaaaag "Afoonshine." 
I r o v j xu*rtzr\€r<z V i t r . l r , u n r a t m u m ' _ -
**.«»*.•. • i c * « ^ ) - ^—^-a^.^. r ~ « . . * - - 0 ^ . 

LIETUVIŲ ATYOAI. 
Nebūk Prastų Darbininkų 

Visa Savo Gyvenimo. 
(Jeriausias <buda> palikti sa

vistovių ir būti >avo bosų tai 
nusipirkti farma. Mes paleng
viname išlygas kiekvienam 
Lietuviui kuris turi ^ 0 0 ir 
daugiau nusipirkti 40 akru 
žemes Wiseon>ine,, lietuvių 
apgyventoj kolonijoj, kur Lie-

| tuviai, turi Bažnyčia, Mokyk
la, draugijas ir savus žmonc ;. 

Prityrę ūkininkai kuri*, eio-
jnais gyvena. ilgus laikus pa-
i dės Jums, nes jie bus jūsų kai-
I įnynai. 
Nepraleisk Visa Savo Gyveni

mą Surukmsiame Fabri
ke ar šapoj. 

Atsikraustyk ant ūkės, kur* 
tyro oro pakaktinai, kur tavo 
vaikučiams bus linksmiau, ir 

| kur gali būti savistovis, už
dirbdamas ant senatvės sau 
pailsį. 

Atvažiuok į Vilas Pavietą. 
Wisconsin kur gali nusipirkti 
farma už žema kaina ir ant 
labai prieinamų išlygų. 

Joniškėlio batalijono 2-ros! X e a t i d e » ° * a n t toliąos, bet 
knopos Mirė 23 d. lapkričio, ***** &*»*** reikalaudamas 
1919 m. eidamas 21 metus am-! ! > 1 , n e s l l , ų P***k™m ir in-
žians; palaidotas Panevėžio i t o r n ' a t 'W- T % n i ^ o nekenks, 
kapinėse (tiktai arčiau susipažins su 

, , .. '.v x. ,. , _ ! mūsų Lietuviška Kolonija.. 
Faejo i . Šiaulių apskr. Ly-| g ^ o j ^ & COMPANY 

i Kiūra ~v*iw. DUUŪUJLOS vien ' « . • • , . 
- - - oaVĮninkai 

REIKALAUJA 

REIKALINGA. 

Lietuvaite stenografiste. 
Atsišaukite ypatiškai į: 

Universal State Bank 
3252 So. Halsted Str. 

'IŠNAIKINA 
J. O. Koa'-h—Rat Klijus išnaikina 
2iurk»«. Peies, Tarakonus, Vande
niui! vatutl'u*. 
J. O. Bus Roach Powderi« iSaaikl 

i ua YaiiUeninlas vabalėliu*. Bla
kes ir kitus vabaliukus. 
Vartoiamas nckuruoae skyriuose 
S. V. Valdžios. Svarūs, saugus, ne 
toks kaip kiti. Vartodamas per 
46 metus. ttc. Yiso«e .tptekose 

JOHN OHTZ INCOKPORATEL> 

KARININKAS 
BRONIUS MICKELIUNAS 

LEIBERIAI. 
Del foundi-es, darbas pašto-i 

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. | 

39th & Stewart Ave. 

REIKALINGAS. 
tuojaus atsakant is Vargoninkas ži- Į 

ncn l i s gerai savo amatą. Kreipkitės 
j 

••Draugo" Administracija 
18O0 M. 4« Street Ckicago. U!. 
E . V. 

R E I K A L I N G I T R l CKEKI .U IR 
L E I B E R I A L 

Vyrai <lel vidujinio darbo, ware-
houaej. Pastovus darbas. 50c. j va
landa. 

Gambinsky Bros. Company. 
K a m p . I nitui ir Lumbcr Gatvės. 

Ant C. B . ir Q Traefcs 

VALDZI03 

ČEVERYKA 

MERGINOS — MOTERIS. 
Dirbti inusu sampelinių kortelių 

skyriuj, prie klijavimo ir lankstymo 
sampelinių korteli,. — švarus dar
bas — gera alga — jeigu kalbi Ang
liškai, klausk Mr. Keyser. 

Heath & Millūran. Mfg. Co. 
!8S1 S. Cznstl Street 

ras,kutinc proga įsigyti Genuine 
Army Shoes. kurie su laiku bus 
verti aukso. Kaina mūsų šapoj 
$2.90. Siunčiame Parcel Post. C. O 
D. j bile vteta mieste ar už miesto 
Jeigu netik-. pir.»ngus gražinamo 
kuomet $1.00 užmokamas iškalno. 
atgalios, pabaigoj kart-s valdžia tu 
rt'jo suvirk 20.000 porų čeveryki; 
Kusset Marching Shocs, mes juo.s 
nupirkome pataisome uždedame 
gera skūra. Jie dabar 
yra verti $12. l'žsisakyk I>ABAR 
Nudcižyti ,,.-i,,, 25c. ex!ra. Jei-
gt.i negali pats atvažiuot parašyk 
arba ">Iefonuok. Priduok size ir 
$1.00 o mes prisiusime čeverykus. 
KINGS1.KY TIRE & S B O E OO. 

3852 Cottafiv Grove. 
Tetefoaas Dotift. 5722. 

Atdara Vakarais iki 7:30 

DR.F.O.CMTEI 
T E G I I - PRITAIKO AKINTUS 

JV51S AKILISTAS 

Jusg ul.ys reikalauja nauju akin.ų. Ai 
kaipo okulistai Kairu jums patarti: 
Paauksuoti U. $i>. S€. įt, «8. «». $I» 
Gryno Aukso . .$• , $R, $*. Sf>, f l« . $11, $1J 

Ant State gatves 13 metai. 
Kreivos Akys Atitaisomos. 
Visos Akiu Liįros gydomos. 

Toiis-l-i Prašalinami. 

Frankun 0 . Carter, M. D., 
120 SO. STATE ST. 

Valandos—U iki B. Ndėuoiui: —10 1U12 

. 

DEVYNIS M£N. MOKETI 
Tu^j.iu.' gtiii namloti& nm-4 

tą l.vutzMį l^mokt-^LŲ ptm-
nų—lons^iausias būdas ku
ris kuomet buvo siūlomos Į 
ant aug&os rūšies dv;ra- j 
šį. 

I U - A i I- K \ B K I K U | 
sataupo tau [ h n Hu-
s;T* dviračiai dirbti suiy*t| 
niusv naujo modelis iJttri-
ko ir parsiduoda tiesiai' 
jums. M M Įdedame periau-1 
si? n m l t i c m kuri jus torij 
užganėdinti. 

•14 STYLIV. stialvų ir di-" 
diio ]vasirinkin'.ui iš mūsų 1L\N<.EKJ 
linijos. Išimkite mušu didelį, gra
žiu katalioKa. 
htiuruma tėvn užtunka pirma mo-
kt-stį. o vaikai užsidirbdami išmoka laik
raščius nardav-.nejant — ir kitus darhcliua 
atiiekant. tx t« dvirati- padėt Uta aiMnukrti 
ir in*Hr3t ietiK^ai JĮ išmokėti. 

l'Kl>TATOMA DYKAI ant apžiūrėjimo 
per 3 * DIKNV. Pasirink toki dvirati kuris 
tau patinka — i-ash ar ant lengvu išmokas-
Hų. 

ratai ir kitos dalys dviračio u i 
l>use kainos. M t s l l SKITB Pf-

N'lNlil l'i-t rašykite šiaudini reikalaujant 
tuusu didelio kataliOKO kainų ir ąalygu. 

O'CLB COMPANY 
Dept. F-39S ( lueago 

TIRES 
M M ; i i.r 
ti.usu diile 

M E A D 

a _ v ^ a - ^ a ^ ^ ^ c — C T J Kviesiu visus pnsiclfti pne t^,^5- ~ - r ^ „ ^ ^ ..1 . i o»¥ininmu 
be, s k a i t l i u atsilatiMnu pa- į fc & „ " ^ ĮMi ^ » ; * £ L £ * * " ^ l ū g t C. Ea^le River. Wiac 
rems. Šeškų nebijom: žinom, 
kad jie neis ir jų neprašom. Vi
si geros valios žmonės trauk
sim tų nedėlių pamatyti, ką tie 
vyčiai mums parodys. 

Senas Apuokas. 

Lietuvos labui. 
M. Stephen. 

L. L. Sargų rast. 

GHIGAGO motam ILL. 

Šiaulių gimnazijos buvo pa 
šauktas i kariuomenę. Lietu 
voje paliko gyvus tėvelius, 
brolius (dar vienas kariuome-

DETBOIT, MICH. 
Kovo 24 d. vietinė L. Vyčių 

kuopa laikė pusmetinį susirin-
: kima. Susirinkimas buvo ne-

Ir vėl prisieina rašyti Lietu-; skaitlingas, bet g>*vas. Išrinkta 
vos Laisvės Paskolos reikalu. Į nauja valdyba^ kurion i"ėjo s<.>-
Kelios eavait^s atgal matėmojkautieji asmenys: P. Eičaitė— 
laikraštyje, kad pradžioje to 
darbo pasirodė gražios pasek-

pirrn^ A. Stanšauskas—vice-
pirm., P. Dabkus—rast, vieton 

mės, nors rašant apie tai tada t atsisakiusio iždininko Eitučio, 
nebuvo dar galutinai Ištirta, o išrinktas kun. A. Baltutis. P-as 

EXTRA. 
Parsiduoda naujas mūrinis 

nėję) ir seseris ir Chicagoje j namas keturių (4) pagyveni-
brolį Konstantą,. \ nių <,u geriausiais įtaisymais 

Tegul buna lengva gimto- į įr geriausioj ąpielinkėj du blo-
ji *mwc aiuaou AAi«jr|įiui. ; Kai [Z) IKI parKiu ir vienas 

(Zrar. paskutini nabasninkoj (i) blokas ik: (iarfieUi Boul-
iaiška, rašytų namiškiems, ku-! vardo, 
ris čia pat žemiau telpa.). 

Reikal inga mergrina dirbti dentis-
to ofise turi mokėti lietuviškai ang:-
liškai ir lenkiškai. Atsišaukite šiuo 
adresų: 

Dr. C. Z. Voaelis 
4712 So. \>lilar«I Ave. 

PASKUTINIS BRONIO MIC 
KELIUNO L A I Š K A S . 

vien tik buvo džiuginančios ži
nios. Bet tai buvo praeityje, gi 
šiandie ar yra kas džiuginan
čio pranešti! Toli gražu ne! 

Suėjus bendran- darban su 
mūsų tautininkais, su tuo, rods, 
visų liko nuleistos rankos; visi 
sustojo, nutilo, nusiramino ir, 
rodos, ramiai laukia patys ne
žinodami ko. 

Nueini Komitete susirinki-
man ir gauni patirti, kad bonų 
pardavinėtojai viens, kits už 
šimtų, kitų pardavė ir po vis
kam. Kame priežastis, klausia- '' 
ma. Paaiški, jog vieni mažai 
tam darbui laik<"> pašvenčia, o 
kiti visai nebedirba, kaž kur 
dingo, it ore durnai. Dauguma 
apsiėmusių pardavinėti bonus 
ne komiteto susirinkimų nelan
ko, kiti net nė sykio nebuvo. 
Na. ir klausk dabar kas čia kai-
tas! Man rodos, jog kaltas mųs **> «v- Velykų, L. Vyčių 14 
pačių nerangumas, neatjauti-j kp. susirinkimai vėl bus laiko-
\ū&>. kaip pridera, tėvyaėš m-Jau trerhuli^iais. šv. An'auo 
kalų. Vieną peiktina dalykų j parap. svetainėje, 
pastebėjau—tai noras būti pir- j j a u ^g*. gegužinę. 
mu. Jei vienas už daugiau par- i 
davė hunu. tai kitas lig ir už-' Pasirodžius šiltesniam, gra-
~.,i: •„,„ M. , . , .^ .„ . ,C- i-.wi o,,^ ! žesniam orui, tuoj Sald. Šir-
T r \xz irtu:* j .rxai * vtcriiitt--* n«>« «*»•••- • 

jau nepavys ir nepralenks, tai d u > ? v - J ^ l l s , i r " j a n u t a r ^ M1" 
i rengti gegužinę, kuomet r.ors 
kaip oras dar malonesnis atsi-

Eitutis kuopos iždininku išbu
vo tris metus ir savo pareigas 
sąžiningai pildė. Todėl kuopa 
labai gailėjosi, kada jis atsi
sakė. Tikimės, kad p. Eitutis ir 
nebūdamas valdyboje taip-gi 
veiks kuopoje. 

Turėdami naujų valdybų, ti
kimės didesnio veikimo-. 

* 
Nutarta paimti daržų pikni

kui. Diena dar nenuskirta. 
Geistina, kad visas Chi<sgo 

Heights jaunimas rašytųsi jau
nimo organizacijom taipgi j 
bažnytinį chorų. Tada inus ir 
žmonės pagerbs, o nauda bus 
Bažnyčiai ir tautai. 

Kauniškis. 

Parsiduoda nauja* mūrinis 
M namas dviejų ,(-) pagyveni-
| mu po (6) šeši? kambarius su 
i Elektra, maudynėms ir kitais 

* 
i parankuraais. 

Atsišaukite pas 
A. GRIGAS & CO. 

. 31H So. Halsted St. Chicago. 

m 
K.\Kl i t .N. \S . » 

l'arsiduoda 2 pag>-venimu po 6 ir | • 
2 ruimus unt cemento fondamento, 
vaaos, šviesuos, ant So. Paulina S t 
arti Garfleld Blvd. 5< i>ėdŲ Lotas j 
periauaarae padėjime kaina pigiau-
se kas pirks greitai savininkas ki
tame mieste ;,isilankikitc vakairs. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

DIDELES ALGOS DEL 
MERGINŲ IR MOTERŲ. 

Joc Hilhma^. 
4 5 0 l S. i':'iii:n.': S t . i L u b ų 

Kainos kurios pritinka kiekvie 
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 

juiiia 10% iin 50%' 
ant kiekvieno pirkinio: nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 

PAlLSin iODA LABAI PIGIAI. \ kainos. 
Kendžių krautuve, labai geroj vic- ! t 

P l a u k e Taisytojos, Hauikuiistėš , ir į toj Įuieš pai iiciuviška bažnyčia ir į \ y r u jaunu vaikynu gatavi 
i ^ . x „ . - . _. - n - T > . . , » . . . ! • d r a b u ž i a i Tvarlirhti :>nt . , i ^ i , — ^ i 

*.(- u v • *w«%iv u u i +*\s a ^ n u i ^ O M M | K S j * »v*-M»jrt, n u m ; m a , 1 t f i l d . (Ml ^* ttl OHW t ~ - - . . - . - . . 
l>el i 

Kug. 3 d., 1919 m 
Mieli tėvoiiai, broli ir 
s e s e l ė s ! j - • • • — -J== 

&«r^»a« oc A a - i ^ af*f- ANTANO DRAUGIJOS 
Rugpjūčio 2b d. isgyęs is 4 1 » B R A ¥ * 

Abelių, kartu su batalijonu, iš-] vALDlfaus* ADRESAI 
važiavau j šapelio dvarų, bet, j WAUKEGAN, DLL. 
antra kuopą pareikalavus fron- j Pi™. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
tan, ir mane tų dienų išsiuntė j ! Victory Str. 
frontų raitą, dėlto, kad antroj j Viec-Pirm. — Steponas Kcliotis, 
kuopoj tik vienas karininkas te- • 3228 So. Victory Str. 
buvo. Dabar iš trečios esu per-! Nut. Rast. — Jurgis Bukantis 
keltas antron kuopon. Tų dieną j 1201 So. Victory Str. 
aš su 25 kareiviais, man paves- j Finaiisu-Rasi. — Tavadoras Sta
tais, pirmų kartų susidūriau su n ubs 5 0 2 ?0- Uti<?a Str. 
bolševikais. Bolševikai labai I Kasierius — A u tanas Bakšys 1333 

Greitas. Trumpos Kursas. Galima iš
mokti | Tris MM uito*. Gauk Diplomą 
ir Gerai a p m o k a m a Darba. Geriau
sia mokykla Chicagoj. 

Madamc Gertrnde Hale 
Trečios Labos 14 W. Washinc1on st. 

Užsidirbk Mokinantės 

P . 1 R S I D I O D A NAMAS SL B I Z N I l . 
13 prTežasUes netikėtu iigu ir sun

kiu operacijų — esmu priverstas 
parduoti savo narna su "Real Estate, 
Insurance ir Saftey Box Vaults", 
b i i n i u . 

Tas namas parsiduoda labai pigei 
ir sų, lengviomis iSligomis. 

I>el tolesniu informacijų kreipki
tės pas. 

i 

A. J. LELMOVT. 

prieiasties priverstas parduoti, 
platesnių žinių kreipkitės: 

A. J. 
4* H So. V o o d Street 

•Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgan Street ; 

CHICAGO, ILLHf OIS 
T.MefOBU Vard* 5812 

Vaivados: — I Iki 11 tf rrto; j 
& po pietų iki 8 vak. Nedėllo- i 
mis nuo S Iki 8 vai. vakare. ! 

bet nea(si*kakt; 

4847 W. 14 St., Cicero, m . 

CICERO, DLL. 

Vyčių susirinkimai 
trečiadieniais. 

ir paliauja uirnęs. 
Uroliai, Lietuvos jiiliečiai 

meskime taos bilnnrii;;i^ šalti: 
Krbkime. n« s trur.i]uis jau lai 
kas. Vargo žiedelis 

i a > i -

•> M/.! ' ["MIIIC \ 

oea pi 

gamta prie ^avc< \nlios. 
i '% 
k : ; : p v'«'n< -• • 

p « Š i " v 
:iH 

I A. PETRATIS & CO. 

rai sngebt's jų sureagti. 

"Jonukas ir Marytė" scenoje. 

S p k m a n i ^ ' M j c k o v o 1^ d.. 
Nv. Antano Į«arpijos svptair.ė-

ije, Hv. Difvo Moti»)(»r Sopulin
gos dr-ja Įrcniji' \«karų. N aisl. 

!?n> ".limukas ir Mani ė." 
l)\icn! atvejais kaHn''̂ > kun. 

Į H..I. \'aičii;:ia>. Publikos PUVO 

baikštus. Jie mūsų antpulti ko-
groičiausia traukiasi. Fronte 
jokios l)aimės nejaučiau ir su 
kareiviais labai gerai sugyve
nu. Jie mane aš juos myliu. 
Prie pirmos progos jie man 
obuolių atneša ir ponu karinin
ku vadina. Sočiai gyvenu ir 
linksma. 

Nuo rugpjūčio 26 d. pradė
jom bolševikus vyti ir apie rug
pjūčio 30 d. jie atsidūrė už 
Dauguvos. Jau kelias dienas 
buvau pirmutinėse pozicijose. 
Mano kuopos kareiviai visi 
dręsųs ir bravo ištvermingi vy
rukai. Mūsų kuopų bolševikai 
labai keikia ir girtais vadina 
abelnai visus lietuvius už ju nc-

So. Victory Str. 
Kasos Globėjai: — , 

1. Pranas Kasdėlcvičius 1017 — 
Ei&ht Str. 

2. Jonas M. Lcškys 1329 So. Jack-
son Str. 
3. Petras PoHus 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 

Victory Str. 
2. Jeronimas ^imulnas 759 Slieri-

dan. Road. 
Knypins. — Pranas Kapturauskis 

1321 So. Viotory St. 
Vėliavos nešėjas:. — Stanislovas 

Urbonas 911 Eigiit St. 
Organo l'žžiu'ctojas — Kazimie

ras Burba 1-516 S. Prescott Ave. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po S-tai dienai pirma 

Ant TtftdavimA T\J*/)Y%OJ.#£ Scutlisi -
dej geroj lietuvių apgyventoj apie-
l inkej parsiduoda iš priežasties li
gos. Randos neša 8S6.00 mėnesių 
kampinis . Kaina 86,500. 

B U W. 4« Street. 
Savininkas užpakal iniam name. 

kegan IU'moi 

]»pi-asta drąsumą. \ i l t i n i a i ! . ^ ^ ^ ^ kipk%-i«ia mėnesi. -n,a 
/.moms labai džiaugiasi, kadjv a ] a . ,d a p o piotu% i^tVLym s v c t a i . 
juos pahuosavome. JJC labai į nėjc? 9 { h i r S o ]Afffdn ^ W a u . 
biednai g>"\*ena ir apie I>vinska ' 
i f i n i U Arti ii ^VArUai t ia? '\H*;a>. 

Vis karo sunaikinta. Tik apka
sai, griuvėsiai ir vielų, tvoros 
riogso. Ten labai kalnuotos 
vietos, linksmios. Dabar mes 
siovime attargoje nuo Hventen 
prio K a!kimų prie pat Dvinsko. 
c 

pramokau jįj kalbos ir ėmė net 
pas mane eiti žydai užtarimo 
prašyti prieš kareivių šelmy
stes. Aš juos nuskriaustus kiek 
mokėdamas jHJjruosdavau. 
Šiaip gyvenasi man nelnogai.\™ ™£>.TEU,^JrtrlZnlZTl 

ST.VTKMENT O F T H E OWNER 
SHTP. MANAGEMENT. CTRCC-

LATION", ETC.. Kl \>; IKI :> 
BY T H E A t T OE CON-

RKSS OF A C G l ST 
•241 h. 1912. 

Ot l»r»usrn»—I^thtmnlan r>ally JYicrnl pub-
lisliod l'aily <x-cp; Sonday* at <:hiraj;o, llii-
nois. for April Ist., 1S20. St«:e ot lilinois. 
t"«unty of (.-ook. 

Before n » , a Notar> Pol>lic in and for tin
s ta te cnil ronnty afort-sai'l, pcrsonalty ap-
p«̂ artf<l Rev. Vlnni i t Kulikaoakaa. who, 
havInK bc« i daly ,iworn arrordlng to )aw, 
ūvpcme* and says that h* i« the Buj;n<!v 
ManaĮTcr of tl«c I'raueas Ptib)(«!)injt Co.. and 
that thf loIlowitiK ia, to thc N>st of hia 
kcoivledire and »>cl!«-f, a truc matetnpnt of 
the ownerahlp, manaitpiiiont. <ir<ula;ion. 
• t o . , of thc afotvsaid pabltration for tk,' 
A:\IK- sbo^n ia th^ al>ovc captfon. roquir^*i 
by t*- A<t of Augvat Z4. 1S1I. einijnrfird ja 
sertion 443. Postai U w s and Recalations, 
prlatod on th<" reverse of thia forui, to wit: 

1. That the name* and addrrasca of the 
publiaher. e<litor. mana^inK edi-.or. and Lusi-
nciw m a n a p t * are: 

PubMsher: r>rauĮtas Puhliahin* Co.. !$©« 
\V. 4Sth St., Chl<-a(to. II). 

Bditor: Kev Kran'-# B o ' r s . ISO* V . 4<ith 
St-. t'hl<-asro. III. 

ManaeinK Kdltor: Kone 
n»»mi.w Manai:,'): Vinrcnt KaiikMUskaa, 

!^W \V. 4«th St.. Chliairo. III. 
Z. That thc o»ners are: R*>-. M. KrilKzaa. 

3JJ0 AObarn Ave.. ChicaRO. III.: R*v. U . 
A•:...,.. 7. 717 W. !(H!i St.. D i t a g n . Ifl.: C « B -
preiratioB of Jlarian Kath^ra. «I27 TV. 2Jr<t 
Plaee. ChioMto. III. Hany othera. 

J. That the known bondhot*-rx, mort-
imireea. and otlier ("V-arity holdent oaninK 
or holdint 1 l«-r rem or M N of totai 
arnount of l>on<i«. mortitaan'K. or other soeur-
ttie» ;ir,-: Rev. M. Kruna**. 

4. That the two pararrapha next abo»e. 
gįbwittį the nan>e« of the ownera, ato*-k-
hoidei'a. and aeeurity holdera. If any eonraln 
not only the liitt of atoikholdem and aeenr-
Ity holde«» m* they appear apon the hooku 
of the .-ompany bot ar»o. in < ».«e.« where the 
ato. kbohl"r or secarlty holder appears upon 
thr lrfwik« of the company a* traMee or In 
any other fKia< iary rtlation. the name of th» 
neraop or <-orporatlo« for r h e m aaeh trastee 
IK netlnit. ia aivrn; alao that the nald two 
|>arafrrapha i<«»t*li» atateinenta embrai ln« 
arfinnfii fatt kno*l«1re and belicf aa to the 
tiri uinatam ca aad rtnidtti'Tna and^er wa4e* 
«?wkhoMeea atv-1 »«< arity holdera who d© 

othtM thar: that 
SiM>«a*)iia;yi. omusijar- Nesirūpinkite manimi, a5 juki„Xr'lsat, i«m» iide 

; i . lui-nja taip ;r ilnodu 
l);il>ar ' eičinai:, kada : 
:*( ' :k^ i i>t»7:<•' : ; i s < * i t j . A 

i 

•ko U'VrJCi 

i r . M - that any o i lnr pi-rTmn. a<wo< iatlon 
rporatlon haa any Intereat dlre-t o; in-

• i ] » T - ] * V A . . s j u.re«-t in the aald atork. borids, or other 

vel Įsv. \ anos ueistruksiu. Lmk<'ji- .,,u, : i., n.an a» «< ««ted i.y h,r-.. 
S. That tho averacc natuber of <opie« of 

aokt or dtf»-
ot.herwiv, to 
motu b* prv-
IJ.4T*. 

t'VVt'- <CM•)*>>.. T. KatfkaaaiMa. MaT, 

miestą., taip-.ci Dieve irlobojamas iš jo!;;;1 

BBS vėl i sv. Valios ueišt ruksiu. Linkėji- j ̂ :f„r 
. •« . v . I_A * S. That ttta averacc mnaber ; | visumnai pazifitaniH-nis Mfttmvuams- •«.!. i*«»e of thM i«ibn.a»ion 
. . . , . , . * . . . . ' . i - • i i j tributed. throuKb tt,e malti" <*r 

kaip lakito sveiki tėveliai, brolau,! pa.i.i «ub* n^-m dariBi! tb> a.̂  
* j į 'odoift ">e <Wito showa «%w» tr 

: „ U4-~ ir - \~~zz 
» Swnm *o »n»» *«* 
. * . i * . . . . . . . . - * k. - - ,. • 

rtbe«l Kefsre w« thta 

«.l3Hl.wi t). Hl<V»«ol.i 
Xouu*v i-;. . 

O ly <:nuia.i.«»,8n eiyirco MurcU 1*. 1»24). 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

FARMOS z ORĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustoje darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ka galima daryti kad 
to išvensrus yra daug žmonių kad 
to nekenčia fcp<--c? rr l r--~ r—•.-• 
nes farrneriin L . j v . k i i l -^ ^i 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mušu turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą, nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger
biamieji* tauieCiaį , jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
patinkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
palima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chtgano lietuviu ūkininkų tarpe mes 
Čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
n. ir gana turtingu lietuviu ūkinin
ku mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
masinu, inžinu mėlynų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gclbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
ta» liai'tiHa atr t ido d a u p k i t o k s m e s 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbSčių žmonių atvažiuotų ir 
Čia apsigyventu pas mus. GerbiR-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų trtelsingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
P-i*į*ta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi krelpkitics prie Sv Antano 
Draugystės, Custcr Miohifran kur 
v«9i dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus-
Mj-ta komisija kuri j u m s patarnausi 
ir po laiku nesakysi, kad agentas ' 
•apgavo ant »:.0f> ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės Šuo adresu: 

8V. ANTANO DRAUGIJA 

i ^et neatsisaskti siutą: ir cverko-
tai su dirželiais ir be, for f i t t 'ngj 

i ir kitokio styliaus HZ.JO iki $60 j 
Tamatykite mušu specijale eile { 
siutu ir overketu po l l i r - * * . į i ž _ i 
$20. $22.38. $25. ir $30. J u o * T 
Siutai po $45 iki $«5. Melinos vtl- I 
nos siutai po $35 iki S10. V a i k u ! 

I siutai ir overkotai $6.50 ir augs- { 
čiau. Vyru kelines $4. ir augštiiau. j 
Mefinos pusvilnes kelines $5.50 i k i ! 
$17.50. Specijalis nuošimtis i% ant [ 
kiekviena pirkinio siunčiamo 
E u r o p a 

Atdara kiekviena diena iki 
vai. vakare Subatomis 10 vai. N e - f ^ 

H i C laV-i C f o l • • • t a •• «uv dėliorais iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 

š 

1415 So. Halsted Street 
x • 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FAUMA 

gaukite platesnius paaiškinimas iš 
U c t u v i u bendrovės, apie Lietuvfai 
kolonija Wiscons:ne, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
P a u g u m a mūsų pirkėju buvo išvaži-
r,Mn r-~ - i - . .~M .--,*-• ,, ^ t i n j { a . 
..<-•:..„ ».v.-.-> uicKur negalėjo rastu 
Viets lab^i pu'ki farmos randasi a*̂ ' 
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
kel iems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu*. 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suligina£t su 
kitu kompanijų prekėms tf.l mūsų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore, visur gal ima iš
važiuoti, žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenaa-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesni g paaiškinimo, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais l t 
pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

ttiiiuiniiiimiiiMiiiiiiiiHitmmimiiiim 

ERNEST WEINER 
DRV OOODS 

1SCC W. 47tt kamp. Wood Sts. 
M M (Icodaice dvtgubaa n u c i p u 

Ketvergaia Ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkimą gaunasaJ, 

Visokia materijoial. VaJ^asia draba-
žlai. Uabės Ir 'a.kntc* 

Fliiksnos 
79c 

A .**» I f A * i PLUNKSNOS. 
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Penktadienis balanJ. 2 1920 

L CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Penktadienis, baland. 2 d. 
šv. Pranciškus Paulietis. 

šeštadienis, baland. 3 d. 
Šv. Eičardas, vyskupas. 

VfiSULA SUGRIOVĖ 125 
NAMUS. 

I 
l T 
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ai 

• 

V 

b !• 

* 

a r 
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ICO kitą namu žymiai suga
dinta. 

Raudonojo Kryžiaus pas
tangomis apskaityta, kaip 
dideliu* nuostolius yra pada
riusi vėsnla Chieagoje ir apy
linkėse. 

Susekta, kad 12o gyvena
mieji namai visai sunaikinta. 
Daugiau 1(X) kitu namų taip 
apgriauta, kad juose gyventi 
negalima. 

Melroso Park'o sugriauta 
i50 namu, gi Dnnnin^e apie 30. 
Tuos miestelius labjausia bu
vo palietusi vėsuia. 

Raudonasis Kryžius sušelpti 
nukentėjusius renka fondą. 
\ o r i m a surinkti nors pusan
tro šimto tūkstančių vienam 
Chieago. 

Tomis dienomis įvyko iški!-j vakar 
mmgosios viešos 
žuvusiu žmonių. 

laidotuv es 

PIENUI KAINA TOKIA 
PAT. 

AiKMimm paroavime pienas 
kiek atpigintas per balandžio 
niėnesj. Bet šituo mėnesiu pie
nas nebus pigesnis snvartoto-
jarns. Nes šimtui svarų atpi
ginta vos 15 centų. 

NUSIBODO .TAI PRIŽIURĖ 
TI NAMUS IS VAI 

KUS. 

Teisėjas pasiuntė ją kalėjiman 
liepdamas pagalvoti. 

John Kovalski, 1G27 No. 
Wood gat., vi-a v«Je,s dešim
ti metai. Turi jaunų moterį ir 
tris mažus vaikus f), 7 ir 4 
metų. 

Nesenai jo moterei inėjo 
galvon kc!:ia tai mintis pa
likti namus ir vaikus ir eiti 
dirbti. Pasakė jinai: 

"Esu per dešimti motina. 
Toks gyvenimas man nubodo. 
(iana jo. Tegu vyras būna na
mie ir auklėja vaikus, gi aš 
eisiu dirbti." 

Xe tušlj jo* buvo žodžiai. 
Paliko namus ir vaikus ir išėjo 
dirbti. 

Mažesnius vaikiu prižiūrė
davo vyresnysis vaikas dieno
mis. 

Poroje buvo tikras pra
daras. Moteris atsisakydavo 
but namie. 

Gaių-gale Kowal:kiui pa
karto toks gyvenimas. Neap
sikentęs kreipėsi teisman, l'ž-

Mrs. Kowalski »tojo 

IŠ GHICAGOS IETIMJI 
KOLONIJŲ 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

&v, Kaz. dr-ja už $250.01). 
Po 200 doL: J. K. Bnferiti 

A. Žilienė, | 

Kasys, V. 

Malonus įspūdžiai. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

prieš teisėja Trude. 
Ir teisėjui jinai pasakė', kad 

verėiau pasidarysianti galą, 
kaip turėsianti but namie. 

m . . . ,. . . v , .. Paminėjimas tautinės šven-
Teisėjas liepė j , uždaryti ^ {&[ v r Q g v K a z i m i e r o d j e . 

kalt'jiman porai dienų. GaJ 

i tarnink* vakare teko man 
Imti Dievo Apveizdos bažny-
<-iojc, kada baigėsi keturiasde
šimt* vaiandų atlaidai. 
Malonus buvo įspūdis. .Altoriai 
gražiai papuošti, bažnyčia pil
na, žmonių. Varpui suskambė
jus tik štai iš zokristijos išeina 
būrys ministrantų, apie 40. 
Tai buvo gražus reginys. Ma
nytum, kad tai aniolinkai.'tie-

ŲS, švarus, gražus. Prasidėjus 
^roeesijai, pamaėiau seseris 
Kazimierietes tvarkant tuos 
ministrantus. Tada supratau, 
kad ėia visas jų darbas. Proce
sijoje dalyvavo daug kunigų. 
Gražu buvo žiūrėti . 

Ištikrųjų džiaugsmas Dievo 
Apvei;:das parap. ministrai!-
tams, kad jie turi geras moky
tojas, kurios taip gražiai juos 
išmokino ir tarnauti, ir elgties, 
nes jų pasielgimas per pamal
das buvo kogražiausias. Nie
kur nėra tiek grožės, tiek sie
lai ramumo, kaip mūsų bažny
čiose. * 

Buvęs. 

šeimyna, S. Žili:: 
F. Dargela. 

Po 150 dol-Tl 
Kaži c na?. 

Po 100 dol.: K. Kilkius, V. 
Vielus, K. Repeeka. A. Stolcis. 
G. Oelįeriunas, M. iWikujias, 
J. Povilaitis, K. Slepelis, J. , 
Jucius, AL Radi*, K. Vilemskis, { 
Z. Leikauskis, S. Atkoėait.:oi:e, I 
J. Atkoeaitis, A. Stn-lovskattė, 

F. Visgirdas, J. Podžiuvelis, 
J. Augis, A. įfcLuėkas, S. Sla
vinską*;, Fi Ūselis, J. Gaižaus
kas, V. R«ilitwkas, A. Barščius, 
K. Papievis, K. Balčius, 31 
Balčiūnienė, A. Voikaitė, A. J. 
Normouth, R. Audreliunas, M. 
Čemerys, F. ¥ai(Vkauskas. J. 
Petrokas, S. Vaičekauskas, J. 
Rupšis, J. Kuodis, i \ Kviet-
kus, A. Kremfianas. J. Zakai-
tis, J. Galinskas. 

J. K. Enčeris, rast. 
(Daugiau bus.) 

Iš T0WN OP LAKE. 

-ŽFVO CHICAGIBTIS LA
KŪNAS. 

Iš New Yorko pranešta, 
kad aną diena arti Roosevelt 
lauko (kur lavinasi lakūnai), 
Mineola, L. L. iš 1,000 pėdų 

-augštumos su monoplanu kri
to žemėn ir žuvo lakūnas ka
pitonas Jobn M. Foote, žino
mas ehieagietis, pasižymėjęs 
buvusioje karėje. 

Nesužinota tos nelaimės 
priežastis. 

po tų "meditacijų" atsimai
nys jos pagedusi mintis. 

Paskui ir vėl bus pašauk
ta teisman. 

Tuo tarpu vyras turi pa
mesti darbų ir prižiūrėti vai 
kus namie. 

REIKIA SAUGOTIES AP 
GAVtKŲ. 

KAS JIEMS GALI UŽ-

Kuomet gyvulių skerdyklose 
sustreikavo apie tūkstantis 
darbininkų ir šiandie mažiau 
pagaminama šviežios mėsos, 
krautuvininkai galvatrūkčiais 
ėmė kelti mėsai kainas. 

Kas čia gali uždrausti jiems 
taip daryti. 

BUS DIDESNĖ ANGLIMS 
KAINA. 

Reikia laukti, tomis dieno
mis anglių pirkliai pareika
laus didesnių kainų anglims. 
Kaip tos kainos bus didelės, 
šiandie negalima dar pasaky
ti. 

Minkštųjų anglių kasyk
lų kompanijos tomis dienomis 
padarė naują sutarti su angle-
kasiais (žinr. pirmam pusi.). 
Padidino jiems užmokestį ir 
nutarė padidinti kainn ang
lims. 

Niekais nuėjo gmj žmonių 
pastangos apsaugoti visuo
mene nuo išnaudojimo. 

PASPORTV BLAJTKAS 

Policijai pranešta, kad nu
kentėjusiems nuo vėsulos su
šelpti fondan pinigus nuo 
žmonių renka kai-kur ne tik
rieji įgaliotiniai, bet papras 
tieji apgavikai, katrie naudo 
jasi Įvairiomis žmonių nelai
mėmis. 

Reikia jų apsisaugoti. Rei
kia visuomet klausti Įgalioji
mo ženklo rinkli aukas. Ap
gavikus reiki? paduoti polici
jai. 

Kovo 21 d. School Hali salė
je L. Vyčių 13 kuoiia parengė 
teatrų.Vaidino dviejų veiksmų 
dramų "Gims tautos genijus." 
Kuopos artistai-mėgėjai vaidi
no taip, kad geriau jau ir norė
ti negalima. 

Lietuvos bajoro rolėje labai 
atsižymėjo Pr. Birgiola. kuris 
darė žymų Įspūdi savo nafura-
liškais nųdavimais. Dangeruto* 
—jo žmonos rolėje, buvo J. 
Stirbaitė. Jos rolė buvo nelen-. 
gva. su dainomis. Vaidino ge
rai. Ąžuolo, jo sūnaus, rolėje 
buvo M. Kariahis. Jis lošė ga
na artistiškai. Yra viltis, kad 
ateityje iš jo susilauksime at
sakančio artisto".' Žibuoklės, jų 
duktės rolę atliko Z. Juigutai-

THE &AM 
VVfciATAM 

IESIAI stebėtina kaip galima keleriopais budais sutaisyti 
Armour's Star Kumpi. Ir kiekvienas iš ju skanus ir geras. 

Pamėginkit virti Star Kumpi su kopūstais, cauliflovver, 
Brussels Sprouts, etc. Iškepta karšta kumpi duoti su daržovėmis. 

Keptas kumpis su kiaušiniais visuomet skanus pusryčiams. 

T 

Kas pirmiaus nusipirks ti-
kietą del "RŪTOS" gaus ge
resnę sėdynę. 

tė. Jinai pasižymėjo gerai ir 
šneka, ir išvaiz& ir gestikulia
cija. Jos rolėje reikėjo daug 

•a 
ne vien gera lošėja, bet ir soli
stė'. Ž. Bajorinaitė buvo Lie
tuvos rolėje. Jos*olė trumpa.! t * * ^ S ? * f *į . ™ 
bet svarbi. IŠka% nudavimu OYBVTOAS m 
atkreipė publikos domę. Mažės-i 1 rnrurRfiAs 
nėse rolėse buvo: A. Panavą?, 
M. Gasparas. M. Panavas, M. 
Laurinskaitė ir M. Kniukšta. 

Pertraukose buvo deklemaci-
jos ir kiti Įvairumai: Deklema-
vo Z. Jurgutaitė. Ant "grysy-

KALINIAI VALYS MIESTO 
GATVES. 

Viešųjų darbų komisijonie-
rius Francis pranešė, kad mie
stui yra tuojans reikalinga 
tūkstantis darbininkų. Rei-kia 
valyti miesto gatves. 

Kadangi vargiai bus gauta 
tiek daug darbininkų, tad nu
tarta gatves šluoti pristatyti 
kalinius iš vietos kalėjimo. 
Tan darban bus leidžiami tik 
mažiau prasižengusieji kali
niai, kurie trumpam laikotar
piui nubausti. 

"FAIR PRICE" KOMISIJA 
VEIKSIANTI. 

"Fair price" komisija ir 
toliau? veiksianti Cliicagoje, 
paskelbė apskričio prokurorą?-
Clyne. J pasitraukiančio ko
misijos pirmininko vSprague 
vietą bus paskirtas kitas žmo
gus. 

FH.OOMK 

DVK.AI. 

Bailio OotMsnltatloii Burrau. Inr . 
3.'. Sft. J»«liiK»r»i St. ( l ik'SKO. 

Perkraustyto jų unija di
džiuma balsų nutarė atšaukti 
streiką. I^aimė'jo $G daugiau 
savaitėje. Už darbą sekmadie
niais bus dvigubai mokama. 
Bus pabrangintas perkransty-
I1IO.N 

uos turėjo Įvykti kovo 4 d. Te-
čiau, patogumo dėlei, buvo per
kelta i kovo 7 d Ta proga pa
sinaudojęs Tautos Fondo 31 
skyrius surengė prakalbas. 
Pirmiausia kalbėjo P. Šivickis. 
Chicagos universiteto studen
tas. Jis papasakojo apie lietu
vių grvenimą. Antras kalbėto- "'*.""* " . "V"- ^ " T 
,-«J K, .„ T D -i i i i dainuoti. Pasirodė, kad ii vr, 
jas buvo p. J . Poška, kurs kai-' 
l)ėjo apie dal)artinę Lietuvos 
padėti ir privedė, kad kiekvie
nas lietuvis katalikas toje tau
tos šventėje su aukomis turi 
prisidėti prie tėvynės reikalų. 

Tautos Fondo 31 sk. valdyba 
taria ačiū kalbėtojams, taip-gi 
eborni, vargonininkui J. Ku
dirkai už prirengimą progra-
nos. 

Tame vakare aukojo sekan
ti c ji asmenys: 

Ivun. Ig. Albavičius $12.00. 
Po 5 dol.: S. J . šimulis, J . 

Šimkus. 
Po 2 dol.: O. Siautuiairė, P. 

Bitinienė, J . Jovaišas, A. Be-
naitis, J. Valančauskas. / 

Po 1 dol.: P. M. Kuprionis. 
U. M. Kuprionis. O. Česnaitie-
nė, M. Česnaitis. J . Kudirka, J. 
Baubkus, J . Puplauckas, P. 
Augustinas, J . Steponkus, A. 
Kansteta, B. Jankauckas. A. 
Xorkus, A. Ruikis, K. Butkus, 
P. Jenuševičius, E. Benaitė, A. 
Benaitė. M. Benaitė, A. Sas
nauskaitė, M. Ruikaitė, J . 
Čantaris, J. Grisius, J. Šniuk
šta, A. Bagdonaitė, P. Kirda, 
A. Gilvidaitė, K. Vasiliauskas. 
F. Plauciunas, M. Sungaila, Ti. 
Tamašauskaitė, M. Zizas, J . 
Kūlis,' K. Gaižutis. V. Juodelis, 
J . Čepas, A. Petrulis, A. Jaku
tis, J . Januška, J. Grisius, O. 
RihilanskieTiė, J J3imreblauc-
kienė, B. Šmnkštienė, A. Arbu-
tis, J . Seilintas. 

Kitos smulkiomis. 
Viso $100.50. 
Jeign ks'- iš aukotojų patė-

mytų kokią klaidą, meldžiu 
pranešti Tautos Fondo rašti
ninkui, o klaida bus pataisyta. 

P. M. Kuprionis, 
Tautos Fondo rast., 
' 1028 Oanalport ave. 

Spirgintas kumpis visuomet priduoda apetitą alkanam. Pamė
ginkite spirginta kumpi su bulvine koše. Šaltas virtas ar keptas Star 
Kumpis su bulviniu salad prirengiamas greity laiku. Star Boiled Kum
pis gražiai ir lygiaį pjaustosi. 

Star Kumpis yra vienas iš tų visiems žmonių Armour Ovai Label 
maisty. 

Pasiklausk apie ju savo krautuvininko. 

ARMOUR A ^ C O M P A N Y 
C H I C A G O 

X . 

f 

OOsas S IT IS Kfv^yiMJ A»e. 
AdyBot 8 : S « iki 9 lferyto — 1 Iki J 
t p o p i e t ; — « :J» iki S .S« rn.karfl. I 

j Nedėliomlo nuo 16 iki H ttryto | 
S - . , . , . . . . . . - . . , . i . . . . . . . . 

JMSAE !'£k, i « > mar. nieiti gal- J 
rct! !$ban4šimu vintitis Kieifijimti', 

I 
K -

! n ė s " puikiai pagrojo Ona Kui-į 
zinaitė. Dideli Įspūdi darė Z. 
Bajorinaitė deklamuodama sa
vo originališkas eitas ^Pakal
kime Lietuvos vėliavą.'' Z. Ba-
jorinaitę galima priskirti prie 
dailės žvaigždžių. J i žymiai 
puošia mus vakarus. 

Vakaras pavyko. Laukiame 
daugiau panašių perstatymų. 
Rengime šio vakaro daug pasi
darbavo komitotas iš pp. M. 
Karlaiėio, M. Panavo ir Janu
so. 

V. 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Aovokatas 

t f SO. TiA KA.liLK «T«KK7 
Gr»»ntmo Tel Uumboldt »T 

• ak&raifl t»l l W. It-rd Str^-« 
Tel R<v>kwrell •«>* 

OR. S, NAfKEUS , 
U E T C V T S 

G T D T T O a A S m C H I R r R G A S 
Of!a%s Ir Gyvenimo rt«t« 
S252 So . H a l s t c d S t r . 

V&:«utdos; nuo t Iki 11 rrte: Boo t fkt 
« po pi«tc: noo ?:J0 iki 9:<9 »aS»r» 

Trl rtonm Tara* KA4 
Ofisas. 4718 So. Asblsnd Are. 
VU. 4:S8 Iki 7 v. ra.k. 

Tttefaaat Orvrcr 7M« 

Irinkimvs, wuriiarimm — ir rt>*** »o» 
' Mts n€ftuiltii»-itw U itftmri* f>*W»-
<-o?w.„ < ilmoftt& net rf«rs*i.'" 

SARE. ".Va, tai i«M t a tęst ht-
rHieUnįroi! Ži#rfi, kotic mm* pme-
Z-.ji frai«s. i r e ton i- Ijfli. O tai 
t.xW, . .s- ei rarSoja KVFFLEST* 

Kfls tai yra RUFFLES? Ar 
tai gydnolė? \ e ! ! Ar kve-
piafMįs vcnuDO? N'ef! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 

• - pir.uMi ir odos sustiprintoįis, 
I b. r:- į :i{je!^: įrsnn^i su te ik t imogui prikiaasanti grroiį. O kas gal 
I but gražesnio už iljus, bn'2jraiK:C5, švelnius plaukus? Kas g d but 
| smagesnio už čv?tą nenieiinčią gaivos odą? 
1 R U P P L B S 
Į panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia .kcliiį mėnesių gah"os 

t rynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žyrnės neiiks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant gah*5 bus užtektinu, ka'I pleiskanos neatsinacjinių. 

N'usipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c. bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti nrie k i fkvkaos bonkstės. Jei T^giVrak^ jūsų apriekoje, tai 
atsiųskite etoms 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu : 

— — o - F . AP. RICHTER & CO., 326X0 Bro^hraj . Hew Y « * 

f~ 
N A U J A K N Y G A 

CICERO, ILL. 

Visi dr-jos Lietuvos Karei
vių, nariai, nešiojantieji unifor
mas malonėkite susirinkti pil
nose uniformose Didžiosios Su-
batos vakare, (S :30 valanda, pa
rapijos svetainėn, 49th Ct. ir 
15tb St.. Cicero, Ifi. 

Imsim dalyvuma. prie Kris
taus grabo Velykų naktj. 

D. L. K. Korespondentas. 

I Dr. P. P. ZALLYS 
* Lietuvis Dentistaj 
* 19687 So. Mtchifan, Arenue 
9 R«Mi»wL ni, 
f » U M W « : I W I takar*. ^ 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
I^ira,^'•: Knn. Pr. Bn<"-.v« 

ISleista Katalikų Spaudos Draugrijos IeSomis. 
Štai t r e m r a s fnrinys 

I . žmogaus Kilim- IV. Motert?! 
I I . žmonių VcJsMs V. žmosriL- Dfcro Pareikšta* 
I I I . DuJia VI. šv. Raštas ir Mok. apie iannffii 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iŠ s^'Udentas ir aiSkiai išdės
tytas. 

Neradome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didele rar te . 
Verta kiekrienam jsigyti. KAINA SOcs 

"DRAUGAS^ PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chieago, VL 

. . . . . - 3 

PRANEŠIMAS. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Sekantieji pirko L. L. P. bo-
nu nemažiau 100 dol.: 

I*. Bepeeka už $300.00. 
m. .Tankevieia rii $3U0.W. 

S. A. Lietuvių Kareivių 2 
kuopos susirinkimas bus ba
landžio 2 d., 1020 m., 7:20 vai.; 
vakare, Kasinskio svetainėj, 
731 W. iStb St. 

Visi nariai malonėsite atsi- j 
lankyti j minėta susirinkime. 
Taip-^i bu^ dat^ svarbių rei-.. 
kalų, kuriuos ko^ag \ienas tu- f 
ri į u r š t i . 

Valdyba 

PRANEŠIMAS. 
Dr.MT.STRIKOLIS 

uaiiva 
Ofir*oit* ir Chlrmem 

P^-icn" HM *f CTvenIr.i6 «i«C4 | 
RrlĮrhtoo Park. 

«M4 W. tSr* OtHrf 
T»l MoK!ai«7 Ui 

OM«M: nS7 w . 47ta M . 
(«•> Ir ifmi got.) 

V»:»n«t«n: ;• ryte Iki J po B i t o . « : » Iki 
I:t» va**r« N«!#notn!« t Iki I » tytAi* 

t 
I 
t 

T*t p»it)»v»rd 1M 

! • » • 

į ( 
i 

DR, J. SHiNClMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4D30 W. 13 St. 

f»'.i,,(p. 49 Conrt 

Tei»foi>*a Oc*ro N M 

~T 

— • » • • • « v 

Didelis Velykinis 
išpardavimas! 

4@k Deimantų, aukso žiedij, 

ciijpcliu. Spilpij. kulioai-
k«.i. taketų ir visokit; si
dabro daiktų. 

Mūsų sankrova perpil
dyta caojansloB m- i M 
tavomis ir tutino* mažės-
n*'*5s ti^c*! feitur 

F. K BRUCEAS 

3321 So. Kalsted St.. 
\CH> 

l",: >?!«-: *«ftT. 
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