
CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, sausis 8 d., 
Šv. Severinas. 

Penktadienis, sausis 9 d., 

šv. Julionas, kank. 

PRISIPAŽINO PAŠOVĘS 

POLICMONĄ. 

Tai atliko paroliuotas iš 

Pontiac Įstaigos. 

Suareštuotas Harry Olson. 

Jis yra vieno protestantu 

prveerio sunus. Prisipažino, 
jo^ jis pašovęs parkų polie- 

moną Jolin J. McNamee ir iš- 

metęs gatvėn iŠ automobiliaus. 

Olson jau dukart paraliuo 
tas iš Pontiac reformatorijos, 
kur laikomi galinu pasitaisy- 
ti jauni piktadariai. 

.Jis tvirtina, o ir ta ret'or- 

matorija .jauniems piktada- 
riams yra palaimintoji vieta. 

Nes daug- j u iš ten pa raliuo- 

jama. Didžiuma j u ten ne tik 

nepasitaiso, bet dar labjaus 
išii oksta pi k? a< tarianti. Paro- 

! i Moti tuojai-s imasi savo se- 

no amato — ima piktadav«ou- 
ti. 

Ką jis pasakoja. 

Piktadaris Harry Olson šfai 

ką pasakoja apie savo praei- 
tį: 
"Nieko kita aš negaliu įvel- 

ti tan atsitikiman. Aš pašo- 
viau AfcNamee. kuomet jis 
mane norėjo pristatyti ligo- 
ninėn. apsivožus automobiliui, 
kokiuo važiavau. Savo kiše- 

niuose turėjau tlu revolveriu. 

Tas i vyko tuojaus apiplėšus 
Hagemanno jubilierinę krau- 

tuvę. Bijojau, kad policmo- 
nas neatliktu kratos mano !:i- 

šeniuose. 

Lengva apsilenkti su Įstaty- 
mais. 

"Paroliavimo įstatymai 
lengva apeiti. Užtenka vieno 

karto per mėnesį pasirodyti 
policijai ir viskas gerai. 
"Antru kartu buvau paro- 

liuotas praeito spaliu mėne- 

sio. Nukeliavau i \Vilniette pas 

savo svainį Holden, pas kurį 
turėjau apsigyventi. Kmiausi 

piktadariauti tuojaus pirmo- 
je lapkričio savaitėje. 
"Nuolat dirbau su savo l'» 

draugu. Stovyklą įsisteigėme 
La Strain viešbutyj. Su tais 

sėbrais aš susipažinau būda- 
mas Pontiac'e ir ten išmokau 

to visa, ką šiandie turiu. Nes 

pasirodo, jog cia piešimai via 

lengvas darbas. Ir galima pa- 

sidaryti gražus pragyvenimas. 
"Tai išpažįstu todėl, kad 

tasai pašovimas griaužia man 

sąžinę. Xegaliu akiu sudėti. 

Turiu vilties, kad mano pa- 

šautas policmonas pasveiks." 

Bijosi kartuviu. 
i 

Tasai nelabas piktadaris 
be gėdos dar tvirtina, jog jo 

sąžinė esanti nerami ir norįs, 
kad pašautas policmonas pa- 

gytų. 
Kuoramiausia jo sąžinė l>u- 

i vo visas laikas jam piktada- 
riaujant. Tik suminkštėjo 

staiga tuomet, kuomet pate- 

ko policijos rankosna. 

Nori jis, kad jo auka pas- 
1 veiktu. Xes kitaip jis galėtų 
i atsidurti dar po kartuvėmis. 

Pasirodo, jog bausminė įs- 

taiga piktadariu ne tik nepa- 
taiso, bet juos dar labjaus pa- 

bjurina. Įstaiga palaikoma 
pačių piliečiu lėšomis. 

. PIRKITE KARĖS TAUPY- 

i MO ŽENKLELIUS W.S.S.) 
£ 

E 

BUSIĄS AREŠTUOTAS SO- 

CIJALISTAS LLOYD. 

N 

j Turės atsakyti už kalbas apie 
revoliuciją. 

Valstijinio prokuroro ofiso 

paskelbta, jog veikiai bus su- 

areštuotas turtingas Obicagos 

(sooijalistas "VVilliam Bross 

I Llovd. 
I 
| Laikraščiu reporteriams ji- 
Isai prasitaręs, jo*? Su v. Vals- 

tijas pajausianti revoliucijos 
1 tan^a. Ir ta revoliucija bu- 

rianti baisesnė už revoliucijas 

Prancūzijoje ir Kusi jo jo. 

Llovd taippat buvo pažy- j 
mojęs, joir šalį nuo revoliuci- 

jos jai i apsaugoti ne depor- 
tavimai radikalu, bet sovieti- 

nė valdžios forma. 

| Nes, sakė Lloyd, vietoje do- 

jportuoto vieno radikalo tuo- 

jaus atsiranda šimtas kitu. 
* 

Paualiaus Llovd pasisakė, 
j o,ir jis ^sąs komunistu parti- 
Ijos narys. 

Chicagoje vis dar suimdi- 

inėjami radikalai. 
i 

I SUMAŽĖJO GIMIMAI CHI- 

CAGOJE. 
I 

j _ ; 
| Sveikumo komisijonierius 
l)r. Robertson paskelbė, jog 
HH9 metais Chieagojp gimimai 

; sumažėjo 1"> uuoš. kaip 101S 

j m. 
i ... 

Suprantama, pirmoje vieto- 

jje kaltinama karė. Paskui, sa- 
koma. daug gimusiu kudikiu 

neregistruojama, nors už tai J 

yra paskirtos bausmės. 

MALLEN PALIUOSUOTAS. 

Suareštuotas ('liieagoje Ra- 
inei Mallen, buvęs federalės 

Prakybos komisijos statisti- 

kas. paliuosuotas pa įėjus įsa- 
kymui iš \Vasliingtono. 

Sakoma, areštavimas Įvy- 

kęs tie! nesusipratimu. 

APVOGTA IR SUDEGINTA. 
REZIDENCIJA. 

Cbici.gos priemiestvj Lake 

Forest vagiliai iškraustė $17,- 
00(1 vertės degtinės iš bran- 

gintinos McGann'o rezidenci- 

jos ir pastaniją sudegino. Nuo- 
stoliai siekia poros šimtu 

•tūkstančių dol. Xes tai buvo 

tikri rūmai. 

PIRKITE LIETUVOS VAL- 

STYBĖS BONŲ. 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

NORIMA PANAIKINTI PRI- 

VATINES BANKAS. 

C'liieagos miesto tarybos 
teisminis komitetas pranešė 

i miesto advokatui pagaminti 
I projekt«i parėdymui, sulig ku- 
jrio turės Imt panaikintos pri- 
i vatinės lmnkos C'hicagoje. 

Ateinančiais metais privati- 
•nes bankas ims prižiūrėti val- 

jsti.ja sulig pravesto nesenai 

j Įstatymo. 
i Tečiaus tas nepatenkina ta- 

rybininkų. Perdaug žmonės 

nukentėjo nuo privatinių ban- 
k ii. Jas visai reikia panaikin- 
ti, sako aldermanas Cermak. 

MIESTO DARBININKAI 

NEGAUS DIDESNIŲ 
ALGU. 

Miesto tarybos finansinis 

komitetas nusprendė nepadi 
dinti šįmet algų miestiniams 

darbininkams. Miestas, sako, 
ir taip perdaug turi išlaidų. 

IŠ GHIGA60S LIETUVIU 
KOLONUI) 

PROTOKOLAS 

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS SUSIRINKIMO, 

Buvusio gruodžio 28 d., 1919 m. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun- 
gos Chicagos Apskričio susi- 
rinkimas buvo nedėlioj, gruo- 
džio 28 d., 1919 m., šv. Jurgio 
parap. salėj, 32-ro pl. ir Au- 

burn ave. Kadangi buvęs piiv 
niininkas, p. M. Mažeika, buvo 

pereitame susirinkime atsisa- 

kęs, tai-gi tam susirinkimui iš- 
rinktas p. R. Andreliunas. 

Susirinkimas atidarytas su 

malda. Protokolas iš praeito 
susirinkimo buvo perskaitytas 
ir priimtas. 

Delegatai pribuvo iš sekan- 

kaneių kuopų: 
20 kp.: M. Mažeika, A. Mu- 

reika, P. Mureika, A. (»lobis. 
25 kp. M. Zizas, A. Bislis. 
29 kp. J. Pabijonas, B. J. Ja- 

kaitis, M. L. Gurinskaitė. 

49 k p. A. Kreneius, P. Zdan- 

kus, J. Brazauskas. 
57 kp. A. Banis, R. AndreliU- 

ti«s_ 

(JO k p.: J. Mockus. 

Paskaitų komisijos raportas, 
kurion iuėjo p. Fabijonas ir p. 
Jucevičius. P-as Pabijonas pa- 
aiškina, kad p. Jucevičius pas 

jį neatsilankė, taip kad jis ne 

žino, ar yra kas padaryta kas- 
link paskaitų, ar ne. P-ui Ju 

ceviriui neatsilankius, p. 15;s 

lis išduoda už jį raportą, kad 

Licrb. kini. prof. Pr. Bucvč ap- 

siima paskaitas laikyti, bet 

kaip tik komisija sužinos apie 
navimą svetainės, kad jam pra- 
neštų telefonu, tai tuomet jis 
salės pasakyti ar bus užimtas 
imt dienos ar ne. 

Prie buvusios komisijos dar 
larinktas p. A. Mureika. Jie 

rūpinsis gavimu svetainės pa- 
skaitoms. 

Komisijos raporte) apie bu- 

siantį pikniką išdavė p. M. 

Mažeika, pranešdamas, kad se- 

rijos jau paduotos spaudon ir 

kad jos bus gatavos apie sau- 
sio 15 d. Išsiuntinėjimas seri- 

jų pavesta raštininkui. Toles- 

; is išgarsinimas paties pikni- 
ko pavesta komisijai ir valdy- 
bai. 

Raportai iš kuopų del pakėli- 
mo mokesčiu, kaip Centro raš- 
tininkas, p. A. Kneižis, buvo 
rašos ir apie prisidėjimu ])rie 
busiančio pikniko. 

20-ta kuopa pilnai sutinka su 

mokesčių pakėlimu, serijų ne-' 

ęalės paimti pardavinėti, nes 

kuopa taippat rengia pikniką 
su serijomis. 

2f)-ta kuopa sutinka su mo- 
kesčius ir prisidės prie pikni- 
ko. 

29-ta kuopa sutinka su mo- 
kesčiais ir prisidės prie pikni- 
ko. # 

Kuopos 49-ta ir »7-ta taippat 
sutinka su mokesčiais ir prisi- 
dės prie pikniko. 

60-ta kuopa nori žinoti, ko- 

kiam tikslui šis piknikas yra 
rengiamas. Kaslink pakėlimo 
mokesčių skaito, kad tai ne su- 

lig konstitucijos daroma. 
Iš visų raportų pasirodė, 

kad didžiuma kuopų pritaria 
pakėlimui mokesčių. P-as M. 

Mažeika labai plačiai kalbėjo 

apie Krikščionių Demokratų 

lapelius. Kiti visi svarstymai 

palikta metiniam susirinkimui, 
o eita prie rinkimo valdybos. 

Perstatyta kandidatus ant 

pirmininko: A. Ivrencus, R. 

Andreliunas ir A. Mureika. 

Pirmininku daugumjf balsų iš- 
rinkfas A. Krencius. Jo pagel- 
bininkas—A. Munfcika, antru 

pagelbininku—R./Andreliunas. 
L 

M- ^ 

l4aštiniukės perstatyta ta pa- 
ti M. L. Gurinskaitė, bot .jai 
atsisakius rinkta iš trijų kan- 

didatų, j kuriuos pateko: AI. 

Zizas, A. (įJobis ir J. Pabijo- 
nas. Didžiuma balsu išrinktas 

M. Zizas. 

Iždininkas J. A. Globis pa- 

likta tas pats. 
Jždo globėjai: J. Pabi jonas 

ir A. Banis. Dvasišku vadovu 

gerb. kun. F. Kudirka. Kores- 

pondentu Pr. Zdankus. Orga- 
nizatorium išrinktas p. M. Ma- 

žpika ir pavesta jam susižinoti 
su p. Sutkum ir Jucevičium, ar 

jie apsiiins buti organizato- 
riais. Knvgu peržiūroj i mo ko- 

misijon pateko Pr. Zdankus, A. 

lvreneius ir AI. .Mažeika. 

Kitas susirinkimas nutarta 

laikyti Šv. Antano parapijoj, 
Cicero, 111., sausio 25 d., 1920 

m., 2 vai. po pietų. Susirinki- 

mas uždarytas su malda per 

susirinkimo pirmininką. Iv. An- 

dreliuną. 
R. Andreliunas, 

Susirinkimo pirmi- 
ninkas. 

M. L. Gurinskaitė, 
Liet. Darb. Sąjungos 

Apskričio rast. 

IŠ BRIGHTON PARK. 
* 

Po Įvairias kolonijas girdi- 
si įvairus veikimai, bet iš nmsų 
kolonijos apie veikimus mažai 
kas i laikrašti parašo, turbut, 

korespondentų stoka. Pasiro- 

do. kad brightonparkieėiai ne- 
mažai veikia. Jeigu rastųsi ko- 

respondentu. tai pilni laikraš- 

čiai butu prirašyti žinių iš mu- 

šu kolonijos veikimo. 

Saldžiausios širdies draugija, j 
ši draugija sutverta aut gry- 

nai katalikiškų pamatų, bet 

tarpe avių randasi ir vilkų. 
Viename susirinkime pasigir- 
do vieno balsas, kad d r-ja pa- 
aukautų del laisvamanių var- 

po. 

Iš L. D. S. kp. veikimo. 

Pagirtina, kad L. D. S. 57-ta 

kuopa pradėjo traukti darbi- j 
įlinkus prie susipratimo. Kuo- 

pa įsteigė vakarinius kursiuv 

kur mokytojauja p. i g. Saka- 

lauskas. Kiek patyriau, žmo- 
nės jo mokinimu yra labai už- 

i ganėdinti. 
I , 

Iš vyčių dirvos. 

Iš laikraščiu pattMiiijau, kad 
L. Y. 3(> kp. yra pasižymėjusi 
veikime. Pastaruoju tarpu iš 

kai-kurių šaltiniu teko sužinoti, 
kad nesenai prieš vyčius susi- 
tvėrė koks ten "Bimbos rate- 

lis," kurio neva konstitucija 
parodo, kad du kartu savaitę 
eis išpažinties. (Čia yra kokia 
nors klaida. Red.). "Bimbos 

ratelio" nariai bijosi per pa- 
kylėjimu priklaupti ant abiejų 
kelių. Jiems maloniau gumą 

kramtyti. Niekados nemačiau, 
kad klausytų Evangelijos, o 

jau apie pamokslo klausimą, 
nėra ką ir kalbėti. Eidanii dar- 

gi vienas kitam pasakoja, kad 
už kleb. daugiau žiną, o čia ne- 
moka paskaityti nė ant malda- 
knygės. Žinoma, ne visi taip 
daro. 

Didesnė dalis giedorių yra 
gerų tėvų vaikai, ypač linksma, 
kad mes turime gerą vargoni- 
ninką, kuris chorą gerai veda. 
Bet randasi chore asmenų, ku- 

rie, nepriklausydami prie kuo- 

pos, įvairiomis priemonėmis 
bando kenkti vyčiams. Jau ne- 

syk} jie norėjo sugriauti L. A y- 
čių kuopą, bet vis nabagams 
nepavykdavo. 

Dabar, kaip girdisi, mūsų 
puslaisvamanėliai nori išvilio- 
ti giesmininkes, o paskui suar- 

dyti vyčių kuopą, nes laisvama- 
niai nepakenčia tų, kas dirba 
del tautos ir Bažnyčios. 

Jurgis. 

Iš BRIDCEPORTO. 

L. D. S. 29-tos kuopos susi- 

rinkimas j vyks sausio 8 d., 1920 

m., t. y .•ketverge, 7:30 vai. va- 

kare., ttv. Jurgio parap. svet. 

Visi nariai yra kviečiami at- 

silankyti, nes metinis susirin- 

kimas. Yra daug. dalyku del 

svarstymo. Atsiveskite ir nau- 

ju narių. 
J. A. 

EXTRA 

PRANEŠIMAS. 
Įfcc rai žinomas Chicagos lietu- j 

vinms lietuvis 

Dr. G. J. CtfERNAUCKAS 
akiu specialistas, baigęs Northern! 
Illinois College ir ilfjai praktika-1 

vęs St. TiOiiis, Mo„ at idaro ofisą J 
po 3255 S. Halsted Strwit. Egza- j 
minuoja akis ir pritaiko akinius, j 

PEARL OUEEN 
KONGERTINOS 

Dabar yra patvlrt'ntos Ir vart.o- 

Jamos daugumos lietuvių, kurio gra- 

jija koncertinę ir augštai rokomen- 

duojama kaipo geriausia koncertina 

padaryta Suvienytos# Valstijose A- 

merike. Mes galime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur] išsiun- 

čiame dykai. 

GEORS! & VITAK MUSIC GO 
1540 W. 47th 8t., Chicago, III. 

Bell System 

Jplaukos korporacijai tiek ženklina, 
kiek krau- 

jas kunui, neregularis. dirbimas kraujo 
tuo- 

jaus parodo reikalinga fiziška pataisa, 1as 

pats ir su korporacija. 

Korporacija užsiimanti su Telefono biznių, 
ant 

kurio publika taip daug yra pasitikėjus, turi 

turėti užtektinai įplauką kad vėliausios pa- 

taisos butu galimos padaryti, kad visos lini- 

jos butų geriausiam stovi j; kad darbininkų 
padėjimas butų vienas iš geriausių, kad ap- 
srtnga butų jiems užtikrinta, ir kad visos 

ki- 

tos reikalingos pataisos ir Įvedimai butų at- 

liekami tuojaus. 

Šaltinis iš kurio šias įplaukas galima paimti tai 

parokiuoti publikai už duota patarnavima. 

Su lyg dabartinio stovio tik vienas išėjimas yra 

tai augštesnes kainos už geresni patarnavima. 
Telefono Kompanija yra tai Trustisas publi- 
kos ant visų įplaukų ir išplaukų padarytų pa- 

. tarnaujant publikai. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, 

mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas PJrmndienf nuo 

7:30 vnl. 

vak. iki 9 vai. vak.f šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 
32ro place 

ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą.. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rašt., B. SckJeckis, IždJn., 

3327 Union Avenue. 3201 So. Halsted St. 3425 Aubnm Avenue. 

Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIUSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 

100 Auksinų už $5.00 
t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 

Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku Lietuvą. Su 

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

pinigy negalės sulaikyti. 
Siunčiant pinigus dei persiuntimo, siuskite čekiu arba Money Orderiu pa- 

duodami aiški antraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 

pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra mokėti. Už 

kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiusime Lietuvon 20 auksinų. 
s 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

120 Tremont St., - Boston, Mass. 

DIDŽIAUSIU ĮIETUVISM KRAUTUVĖ r.HlUAbUUt 

PHARL QLEBN KONCBRTINA^ v 

NfcMOKESl PINIGUS BEREIKALO 
I Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur-kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi- 

nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 

I bysčių. Balalaikų, gitarų 
ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 

' 

bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

i 

Steponas P. Kazlawski 
<4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVEB 7309 


