
DIEVO APVEIZDOS PARAP. CHORO 

Dainuos du Choru 

Nedelioj, Sausio-Jan, 18,1920 
DIEVO APVEIZDOS PAKAP. SVET. 

Pradžia 8 v. vakare. 

Koncerte dalyvaus pagarsėjęs Aušros Vartų Parapijos Choras garsaus 
muziko ir kom- 

pozitoriaus p. A. Pociaus vedamas. Muzikos mylėtojai vietiniai ir apielinkiu neprivalo 

praleisti progos išgirsti nepaprastu choru. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

šeštadienis, sausis 17 d.. 

Šv. Antanas vien. 

Sekmadienis, sausis 1S d.. 

Šv. Priska, kank. 

Pirmadienis, sausis 19 d.. 

Šventoji šeimyna. 

ĖMĖ VEIKTI SVAIGALŲ 
PROHIBICIJA. 

Uždaroma daugelis buvusiu 

saliunu. 

šiandie ne lik Chieagoj, I>et i 

visoj šalyj ėmė veikti visati-j 
na svaigalu prohihicija. 

Su šiandie visoj Šalyj yra i 

uždrausta kokius-nors svai-į 
gailis gaminti ir pardavinėti.| 
Taippat uždrausta svaigalus 
vartoti vitšo>e vietose. 

Tai nepaprastas šalies iŠ-, 
mėginimas. | 

Kongresas išreiškė troški-j 
mą praverti šalyj visatinąj 
prohihieiją. Tai buvo karėsi 

motu. Ta savo troškimą pa- 
/ 

1 I 

vedė aptarti atskirioms \:i!- 

stijoms. 

Valstijų didžiuma sutiko su 

prohibieija. ii* šiandie ją jau 
turima. 

Priverstinoje svaigalu pro- 

hibicijoje vienas daiktas atro- « 

do neteisingas. Privatiniuose 

namuose, namu savininkams, 

leista savo reikalams turėt' 

svaigalų kiek patinkama, jei 
tie svaigalai sukrauti pinu 
šios dienos. 

Turtingi žmonės tad iškal- 

no prisikrovė randelius svai- 

galu. Kai-kuriems gal užteks 

keliolikai metu. Kiti paliks 

dar ir savo vaikams. Taip pa- 
darė mažuma žmonių. 

(Ii didžiuma, darbininkai, 

šiandie neturi nei lašelio. Nes 

neturėjo pinigu ir tinkamos 

vietos. 

Bet reikia pasakyti, jog ši- 

tam atsitikime darbininkai y- 
ra laimingesni. Tureiai pose- 

novei galės nuodinties. < I i dar- 

bininkai visuomet turės sveiką 

kun$ ir nesudrumstą protą. 
Tad intariama neteisybė iš- 

eis darbo žmonių naudon. fr 

tuo reikia tik pasidžiaugti. 

Kuki.- veikti proliihicijai, j 
('liiea.uoje uždaroma tūkstan- 

čiai Inivusiii salimui. Ligsiol 

|i4. i>uvo atviri. nes laukta ko- • j 

kili n<»r> atmainij. Buvo ma- 

noma. kad proliibioiją sulai- 

kys kadir aukščiausias salios 

leisma<. Bet \isokie iukeriavi-i 

mai u u t* j i > laukais. 

Bus «1«»r visko, šalies vy- 

riausybei prisieis dauu; issilė- 

šuoti. kol žmonės atpras nuo 

>vaiiralu. Atsiras slaptu svai- 

galu dirbtuvių. Bot praeis vie- 

ni, kiti metai, žmonės ?im- 

pras ir tuomet prohibioija! 
duos jau vaisiu. Xel>i: v iraila 

i>>i!ėšavimn ir kitu pastangų. 

NEPAVYKO APIPLĖŠTI , 

BANKĄ. 
* 

Pašautas pclicmonas Glascow. 
i 

A n;) naktį penki |>!«*-si kai į- 
sikraustė miestelio Stelei 
!>nnko!i. (lele^nię Šėpą mėgino 
>u>kaldyti dinamitu. T>Iiuiisti- 

t.> ekspliozijn teriaus pažadi-, 
no kaimynus. 

Puttasi prie l>ankos. I*ir- 

miausia atlupo poliemonas 
(iiasc;>\\*. šit;i plėšikai paso- 
\ 1 * 

Tiiojaus susiK'uo l)»iry> «:v- 

vi iuoju. 'šaudymai. 
Plėšikai, prisidenudami šaudy- 
mais, he nieko vos suspėjo pa- 
.-jinisti iu laukianėiu antino- 

V " 

I 

)>divi. • 

Kiek palati'us ;>a.y:eM»'»n pa- 
kilo Cliieau'es polic'.ja. 

Keikia pažymėti, jo«r pikta- 
•danai i»erai l>uvo supienave 
užpuolimą. Pirm ineisiant 

hankon, jie perkirto visas te- 

lefonu vielas. jungiančias 
I miestelį su ('hiea^o ir apy- 

linkėmis. 

i NUTARTA VFIKTi BEN- 

DRAI SU VYRIAU- 

SYBE. 

Xational Association of Re- 

| tai! Clothiers konferencijoje 

| padaryta reaoliucija veikti 

bendrai su vyriausybe drabu- 
!žiu papikininio klausime. 

Bet apie drabužiu papiid- 
iliniu labai abejojama. 

DARBININKAMS REIKA- 
LINGI GERESNI NAMAI. 

Chieago Association of (1om- 
inonv industrijalis komitetas? 

vakar turėjo susirinkimu Mor- 
rison viesbutyj. 
Kalbėjo filantropas Rosen- 

thal temoje "Pagyvenimai ir 

jų draugijinė reikšmė." 

iiosentlial pasakė, joję darbi- 
ninkams yra rei kalimo geresni 
namai ii- tinkami geresniam 

pragyvenimui uždarbiai. Tas 

butu geriausias paakinimas 
amerikonizman. 

Minios perdaug susikimšusios. 

"Chieago išleidžia milijonus 

paties miesto padailinimui," 
sakė jis. "Bet mes iickuomot 

neturėsime gražaus miesto, 

kaip ilgai leisime dideliam gy- 
ventoju nuošimčiui gyventi 
lušnėse, pasibaisėtinuose ne- 

švarumuose. Miesto kokybę' 
galima pažinti tik iš minių pa-l 
gyvenimu sąlygų, bet ne iš 

mažumos žmonių, katrie gyve- 

na ties bulvardais parinkti- 
nuose apartamentuose. 

"įsigyvenimu problema šian- 
die labai svarbi. Ir šalis priva-| 
1<> kuoveikaius pasekmingai j 
rišti tą problemą. Svetimšalius 

mokinkime mes amerikonizmo. 

pagerindami ji"ins pragvvehi-j 
mą. To negalima bus atlikti j 

augštais uždarbiais. Radi kalis 

elementas—bolševikai—nepaei-: 
I 

na is geni namu. * * 
i 

Gerbia savo nuosavybes. 

"Jus nekuomet niekur nera- 
k 1 

. 

site tokiu žmonių, katrie orga-į 
nizuotusi su tikslu naikinti sa- 

\ -) nuosavybes. Kuo daugiau 
iik < šioj šalyj turėsime namu 

savininkų, tuo bus geriau pa- 
čiai pilietybei.'* 

Chicagoje gyvuoja ir veikia' 

Cliic^go Housing ass'n. ftita 

organizacija suorganizuota pi- 
giai parūpinti įsigyti nuosavus 
namus darbininkams. 

Apie tos organizacijos veiki- 

mą Liosentlial daugiausia pa- 
sakojo. 

International amfiteatre. 42- 

ra ir Halsted gat, prasidėjo 
naminių paukščių paroda. Yra 

visokiausios rūšies plunksnuo- 
čio. A'erta tą paro lą pamatyti, 

i • 
* 
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Iš GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

t 

PRANEŠIMAS. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki- 

mas l)iis sausio 1S d., 1920 m., 

Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2 

vai. po pietų. 
Visi skyriai malonėkite pri- 

siųsti delegates, lies yra daug 
dalykų svarstymui. 

Valdyba. 

IŠ WEST SIDE. 

Rytoj, t. y. sausio 18 d. Auš- 

ros Vartų parap. mokyklos 
mokiniai sulos gražu veikalą 
McCormicko Club Hali svetai- 

nėje, AVest Sulojo. Pradžia 

7:.*><) vai. vakaro. Apart to bus 
dainų, monologų ir t. t. 

AVest Sides lietuviai netu- 

rėtu praleisti pasitaikiusios 
progos. 

J. R. M. 

"RYTŲ PILIS" SCENOJE. 

Motoru Sąjungos 20 kp., is 

Brighton Paiko, stato scenoje 
5-kili veiksmu dramą "Ryty 
Pilis.'' Vakaras bus Seliool 

Hali svetainėje nedėliojo, sau- 
sio 18 d., š. mM 

' 

šis veikalas yra dar pirmą 
kartą Chicagoje statomas, to- 

dėl, be abejones, visiems bus 

rodu pamatyti. O prie to, kaip 
girdėti, sąjungietės, su pagel- 
ba vyrių 36 kp. artistų, žada 

puikiai, suloštir Nėra abejonės, 
kad mylintieji pamatyti gražus 
perstatymus nebus apvilti šiuo 

syk. 
Aktų tarpuose solo dainuos 

sąjungietės 'mergaitės, taip-gi \ 

bus ir dekleniaeijų. 
Po programo šokiai tęsis iki 

vėlumai. 

Sąjungietės! Paremkit są- 

jungiotes. 
Z. S. 

Iš BRIGHTON PARKO. 

Kataliku Vienybės skyriaus 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 18 d., bažnytinėje sve- 

tainėje, 2-nj vai. po pietų. Vi- 
sų draugijų, prisidėjusių prie 
Kat. Vienybės, atstovai kvie- 

čiami susirinkti. Yra daug 
svarbių roikalų, v ypaė reikės 
sud a ry t i k 01 n i t etą t pardav i nė.ji- 
mui Lietuvos laisvės bonų. 

Valdyba. 

Iš DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
25 kp., Įvyks mėtinis susirin- 
kimas ned., 18 d. sausio mėn., 
1920 m., 1 vai. po pietų, Dievo 

Apveizdos parapijos mokyk- 
los kambaryje. 
Kviečiu visi narius paskir- 

tu laiku atvykti minėtan 

susirinki man, nes turimo daug 
svarbių dalykų aptarti. Bus 

išduota raportai iš praeitų 
metų, ką esame nuveikę. At- 

eidami atsineškite ir naujų 
sumanymų labui darbininkų 
organizacijos. 

Šiais metais turime pasis- 
tengti stipriau suorganizuoti, 

prigulėdami prie darbininkų 
Sąjungos. Kadangi mes esame 

darbininkai, tai mūsų prie- 
dermė rūpintis savais reika- 

lais. M. Z. 

Svarbus pranešimas. 

Draugijos &v. Antano iš 

Padvos metinis susirinkimas 

jvyks nekėlioje, sausio 18 die- 

noje, 1020 m., 1 vai. po pietų. 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, S. Union ave. ir 

18-tos «atvos, Chicago, 111. 

Nariai malonėkite atsilan- 

kyti, n o s yra daug svarbių rei- 

kalų. Taipgi nepamirškit at- 

sivesti savo draugus įrašyti 
draugi jon. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Katalikų Vienybės 5 sky- 
riaus extra susirinkimas įvyks 
nedėlioję, sausio 18 d., 4 vai. 

])o pietų. Švento Kryžiaus pa- 
rapijos salėje. 

Visi draugijų delegatai 
teiksitės atsilankyti. 

Valdyba. 

S. L. K. K. A. 85 kuopos ex- 

tra susirinkimas bus nedėlioj, 
sausio 18 d., 1920 m., 2 vai. po 

pietų, Šv. Kryžiaus parap. mo- 

kyklos kambaryj įmin. 1. Pra-| 

sau visus narius atsilankyti, 
nes yra svarbus dalykas. 

M. šaučiuvenas, rašt. 
I 

Sausio 13 d. Dovis Sfjuaro 

parko svet. tlunimj 1 kuopa lai- 
kė savaitinį susirinkimu. Susi- 
rinkimas buvo skaitlingas, dėl- 
to aptarta daug kuopos roika- 
hi. 

Kiekvienu utarninką, }>o su- 

sirinkimo, bus išpildyti pro- 

gramai. 
Grerb. kun. X. Pakalnis, atsi- 

lankydamas, duoda gražius pa- 
tarimus, prižiūri, kaip tėvas 
savo vaikus. 

Visi alumnai esame labai dė- 

kingi kun. Pakalniui už jo pa- 
mokinimus. 

Po svarstymų eita prie žais- 
mių ir pasilinksminta. 

Alumnietė. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Nedėlioj, sausio 11 d., "Kan- 

klių" choras, prie parapijos 
Šv. Jurgio, turėjo metin] susi- 

rinki m«Į. J valdybę, ateinan- 

tiems metams pateko sekantieji 
nariai: pirmininkas, choro ve- 
dėjas—B. Janušauskas, pirm. 

pag.—J. Ramanauskas, prot. | 
rast.—M. L. i Gurinskaitė, i'in. 

rast.—K. Jovaišaitė, ižd.—I. 

Saunorius, iždo glob.—Krik- 
ščiūnas ir X. Kūlis, maršalka— 
,1. Baubkus, koresp.—M. L. Gu- 

rinskaitė, knygų peržiūrėjimo 
komisija—A. Budris. ir A. .la- 

sinskas. 

Nutarta surengti šeimininį 

vakarėlį pagerbimui sugrįžusių 
kareivių. Apie patį vakarėlį 
bus pranešta vėliau. 

Koresp. 

Iš NORTH SIDE, 

Rytoj, t. y. sausio 18, 1020 

įvyks Ij. Raud. Kryžiaus Rė- 

mėjų 43 sk. metinis susirinki- 

mas. Bus išduota raportas iš 

praeitų metų veikimo. 

Tie, kurie turi kvitavimo 

knygas, meldžiu atnešti tan 

susirinkimam 

Susirinkimas bus tuoj po 

sumos. 

Pr. J. Paliulis, rašt. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

Alimmų 1 kuopa laikys sa- 

vaitinį susirinkimą sausio 20 

d., 1920 m., Davis Square Park 

salėje, 7:30 vai. vakare. 

Visi aliunuai atsilankykite, 
nes po susirinkimo bus progra- 
mas. 

Kviečia Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

ttv. Cecilijos gied. draugija 
rengiasi ]>rie "Lietuviško Vo- 

deviliais, 
'' kuris bus vasario 

15 d., 1920 m., Colunibia svet., 

prie 48-tos ir So. Paulina gat. 

Gerbiamieji! nepraleiskite 
tos progos,, nesigailėsit. Bus 

vienas iš puikiausių vakarų. 

Tat-gi atsilankykite. Žinote, 
kad Šv. Cecilijos giedoriai su- • 

rengdami vakarus, užganėdina 
žmones. 

Alumnietė. 

Iškilmingas 

BALIUS!! 
PARENGTAS 

„ 

Draugystes Božžipvos Panų ir Moterų 
, NEDĖLIOJ, SAUSIO 18, 1920 

Šv. Jurgio Par. Salėj, 32ro Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c ypatai 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pui- 

kaus baliaus, nes apart šokių dar bus ir kitokių pamai- 

tinimų. Taigi kaip jauni, taip ir seni atsilankykite, 

o tikrai busite užganėdinti. 
Kviečia visus - 

KOMITETAS. 

5-iu Aktu Drama 
i STATO SCENOJE 

Moterų Sąjungos 20 Kuopa 

Nedelioj, Sausio-Jan. 18d., 1920 
SCHOOL HALL SVETAINEJE 

48ta ir Honore Gat., Ant Town of Lake' 

Pradžia 7 vai. v. 

j.; 
» 

Šis gražus veikalas, Rytų Pylis pirmą sykį Cbicagoje bus statomas sceno- 

je. Todėl nepraleiskit progos jo nepamatę. Tikimės, kad atsilankusieji bus pilnai už- 

ganėdinti. ( 

Aklii tarpuose bus dainos, solai. Poprogramo šokiai iki vėlumai. Kvieciąjue 
a / M. Sąj. 20 kp. 


