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METAI-VOL. IV. No. 290 

Radikalai Priešinasi 
Baigti Streiką 

: į 

Negalima kovoti prieš vy
riausybę - sako Lewis 

* 

KOVOJAMA KARČIAIS Bet vargiai .jie ką laimės, iš-

SAKOMA, PLIENO INDU
STRIJOJE STREIKAS 

BUS ATŠAUKTAS. 

ŽODŽIAIS. 

Spėjama, streikas turės 
pasibaigti. 

ėmug paprastus savo priešgi-
niavimus kadir geriausiems 
sumanymams. 

Ir kuomet šiandie čia viršai
čiai nubalsuos streiką baigti, 

sosfl Indianapolis, gir.-10.—Angle-!rytoj visose anglekasyklose at-
kasių organizacijos viršaičiai sinaujins darbai. Milijonai ša-

Pittsburgh, Pa., gr. 10.—Cia 
plačiai kalbama apie atšauki
mą streiko plieno industrijoje. 

Ateinanti šeštadieni Ameri-
KOs Darbo Federacijos nacijo-
nalis komitetas turės susirinki
mą VYaskingtone. Tad sako
ma, jog tame susirinkime bu
sią rekomenduota atšaukti 
streiką plien0 industrijoje. 

Žinovai tvirtina, jog ilgesnis 
streikas gali kartais suskaldy-
u suorganizuotus darbininkus. 

MAJORAS KOVOJA PRIEŠ 
RADIKALUS. 

EPISKOPALAI PROTES-
TANTAI JMA SEKTI 

KATALIKUS. 

New York, gr. 10. — Su v. 
Valstiją eprikopalai protes
tantai skelbia] jog šitam mies
te jie įkūrę savo bažnyčiai 
sostine. Girdi, kaip kataliko i 
turi Rymą su Apaštališkuoju 
Sostu, taip*S.-Valstijų episko
patai čia turėsią savo augs-
čiausią, šešeriems metams ren
kamą vyskupą. Šis gi turėsiąs 

PADUOS PARLAMENTUI 
BILIŲ AIRIJOS KLAU

SIME. 

Airijai pasiūloma du parla
mentu. 

Londonas, gr. 11. — Angli
jos premjeras Lloyd (ieorg'c 
Airijos savy valdos bilių par
lamentui induos ateinanti pir
madieni, rašo laikraštis Dai
ly Mail j 

Tas pat laikraštis pažymi 

Bolševikai Negaus 
Pageidaujamos Taikos 
Tikros taikos nenori nei 

\ 

- p . 

savo dvasiškių tarybą, lygiai j0g Diliumi pasiūloma Airijai 

Waukegan, UI., gr. 10.—Mie
to tarybos paremiamas vietos 

• vakar ligi gerų išvakarių varė lies darbininko lengviau atsi- !
n m j o r a s Bidin^er American 

karčius debatus apie preziden- dus. j g ^ & W i r o £ 0 streikinin-
to Wilsono pasiūlymą baigti Nebe pamato vienas kalbėto- kains uždraudė turėti savo su-
streiką. l r nieko galutina ne- ' jas susirinkime posakė, jog s į r į nkhuus pri e u ž d a r i ų du-
nutarta. Susirinkimą^ pertrau- streiką tęsti ilgiau negalima, r m Susirinkimai turi but vie-
kta ligi šiandie ryto. šiandie nes prieš anglekasius stovi vi- gj C į jį^- įleidžiami vientik 
9:30 konferencija bus atnau- sas pasaulis. Anglekasiai ant turintieji uniįos ženklus, 
jinta ir bus išrištas streiko milijonų darbininkų su jų špi- _ : .. 
klausimas. mynom* užtraukia skurdą ir * * keliu sakoma majoras 

tikisi panaikinti radikalų pla
tinamą propagandą 

kaip Šventasis Tėvas turįs 
kardinolus. ^; 

Episkopalų protestantų vy
skupai, kaip matosi, visaip 
.negina palaikyti nestiprią sa
vo bažnyčią. Šiuo kartu jau 
ima pamėgdžioti katalikus. 
Gal netolimi tie laikai, kuo
met įjie pamatys tikrą šviesą 
ir pereis visątinon katalikų 
Bažnyčion. 

ANARCHISTAI BUS DE 
PORTUOTI. 

turėti du atskiru parlamentu 
su bendruoju senatu. Bet se
natui teisės dar nenustatytos. 

Biliaus pasisekimas parla
mente, sako laikraštis, prigu
li nuo pačios vyriausybės pil
no pasidarbavimo. 

Pirmasis admiraliteto lordas 
Long, aną vakarą kalbėdamas 
pažymėjo, jog pirmu kartu D. 
Britanijos' istorijoje Anglijos 
vyriausybė patenkinsianti ai
rių tautą. 

vargą, jei tokiuo sunkmečiu 
atsisako pildyti savo prieder-

Js nusiklausimu galima nu 
manyti, kad streikas bus at
šauktas. Xes to nori veikiant v- mes. 
sis organizacijos prez. Lewis J is sake, jog anglekasiai, 
ir daiigelis lokalių unijų vii- pertraukdami streiką, vyrian-
šaičių. Tik būrys radikalų sybci nepasiduos, bet tik per-
smarkauja. trauks kova. 

Radikali; ebment 0 pyiešakTjj 
stovi Illinois anglekasių pirmi
ninkas Farrington. J is varosi 
u / t a i , kad nepasiduoti vyriau- lymai anglekasiams yra se-

Prezidento pasiūlymai. 

Prezidento \Vilsono pasiu-

TAIPGI SUGALVOJIMAS. 

Washington, gr. 10. — čia 
nuomoniaujama, jog neužilgo 
aukščiausias šalies teismas ga
li atšaukti karės meto proliibi-
ciją. 

New York, gr. 10. — EI Ii s 
saloje laikoma anarchistas 
Berkman ir anarchiste Gold
man. Jiedu paskirtu deportuo
ti. Jųdviejų advokatas mė
gino juodu paliifbsuoti. Bet ne
pavyko. Gal bu s apeliuojama 
augščiausian šalies teisman. 
--Ell is saloje yra apie šimtas 
visokio plauk0 radikalų, bol
ševikiškų agentu, katrie pas-

BĄISUS VARGAS IR BADAS 
VIENNOJE. 

Žmonės pagrobia vaikams 
skiriamą maistą. 

Estonija 
BOLŠEVIKAI PRIEŠINASI 

ARMISTIČIJAI. 

Estonijos atstovai atsisako 
kalbėti apie taiką. 

U 
Geneva, Šveicarija, gr', 11.— 

Australijos sostinės Vien
uos cia 
Krvžiaus vienas viršininke. 

7 

Jis pasakoja, jog Viennoje 
vaikams skiriamą maistą da-' ! ' 

kautieji: 
1. Tuo jaus gryžti darban s u 

14 nuoš. didesne nžmokestimi. 
2. Neturi but jokių atmainų 

darbo sąlygose. Turi but dir
bama 48 valandos savaitėje, 
kaip pirm streiko. 

Paskirta komisija iš tri.ip •> 

sybės norams. 
' Lev/is ir sekretorius Green, 

tuo tarpu, tvirtina, jog jie ne
kovosią prieš vvriausvbe. Juos 
seksią ir didžiuma anglekasių. 
J i e sako, jog turį nuo prezi
dento gvarantiją, kad angleka
sių reikalai nuodugniai busią 
perkratyti ir darbininkams žmonių trumpoj ateityj ištirs 
bus duota tas, kas j iems tikrai anglių kainą, operatorių pelną 
priguli. I ir visą stovį ir pabaigoje tars 

Tuo keliu radikalai buvo nu- I savo galutiną žodį. 
stelbti ir turėjo laikinai pa- 4. Ta komisija taippat nu-
liauti kovoję. statys anglekasiams užmoke-

Visgi debatai vakar dar ne- stj. 
pabaigtu. Kaip šiandie po 5. Komisijoje turės p 0 vieną 
trumpu diskusijų susirinkusie- atstovą: anglekasiai, operato-
ji viršaičiai balsuos. 

Konservatistų didžiuma. 

Viršaičių susirinkime di

liai ir vyriausybė, 
6. Anglių kaina pasilieka 

dabartinė. 
Komisijai veikti apribuota 

taraisiais laikais S. Valstijose žnai suvartoja išalkę patys te
buvo suimti už kurstymus'vai. (Ji vaikus palieka'Raudo-
darbininkų ir-už visokius kr i - ' n o jo Kryžiaus priežiūrai. 

u s (>a] Anot jo, dažnai suaugusieji 
nuo vaikų tiesiog atima mai
stą. Daugelis žmonių maitina
si šuniena. Išalkę vargdieniai 
maistui pavartoja ir kates. | 

Baisus daiktai dedasi Vie-
nnoje. 

Tad sausieji sugalvoja prieš 
svaigalus tiesiog juokingus ir 
negalimus daiktus. Pav. reika
lauja, kad vyriausybė paskirtų 
pusę milijono dolierių mokės-j Ir tie visi laukia deportavi-
čių už kiekvieną puskvortę įmo į tas šalis, iš kurių yra at-
degtinės. kyko. 

Dorpatas, gr. 9.—Bolševikų 
atstovai čia konferencijoje ne
sutinka su estais daryti armi-
stieiją. Jie sako, jog armisti-
cija gali but paskelbta, bet tu
ri but kuoveikiaus tariamasi 
pačios taikos reikalais. Ki
taip karė negali but pertrau
kiama. 

Estonijos vyriausybė, tuo 
tarpu, negali vesti taikos tary
bų, nes tas butų priešinga tal-

Nori tikros taikos. 

Kokie gi bolševikų tikslai! 
Tan klausiman nelengva at

sakyti, kadangi bolševikų de
legatai yra neprieinami ir jie 
tuo klausimu nieko tokio vie
šai nepranešė, išėmus trylika. 
taikos sąlygų (Tos sąlygos bu
vo padėtos vakarykščiam 
" D r a u g o " num. Red.). 

Vienas daiktas aišku tai 
tas, kad bolševikai reikalauja 
tikros taikos, bet ne vieno mu
sių pertraukimo. Bolševikai 
pasirengę kadir tuojaus pada
ryti armisticiją, bet kaipo 
Įžangą tikron taikon. 

Bolševiku atstovai stipriai 
kininkų norams. Pasirodo, jog p r įešinasi neutralei juostai. 
estai šiandie atsidūrė tarpan 
kūjo ir priekalo. 

Priešinasi del daugelio teelini-
kalių priežasčių. Sako, tai vi-

Lietuva su Latvija stovi kol- s aį nereikalingas daiktas tarpe 
sugryžo Raudonojo }ca< a n t šalies. Ir tik rankioja kaiminių galiu 

• * _ v • »• i * . . . » ..«W * ** 
P I O > U U - V H ^ M ^ V l ^ . ' O v • 1 ! • _ . „ . .->.* *__ 1? ? * reikalingas sau informacijas. ; Bolševikai pasirengę ])ripa-

Tarpe bolševikų reikalavimų |žinti nepriklausomybę Estoni-

Lenkai Nesutinka Tarties 
su Lietuviais 

4 

Didelis Lietuvių Kares Grobis 

SUSEKTA METODĄ PAKEI 
STI MEDŽIAGĄ. 

džiuma yra konservatistai. IŠ laikas ligi 60 dienų. Po to ko
to galima padaryti išvadų, jog misija paskelbs savo raportą, 
šiandie "bus paskelbta streikas Komisijos žodis bus galutinas. 
pasibaigusiu. 

Be abejonės, šiandie susirin 
Jam negalės pasipriešinti nei 
kuro administratorius, nei 

kime radikalai kovą atnaujins, kitkas. 

LIETUVIŲ EGZEKUTIVIO 
KOMITETO PRANE

ŠIMAI. 

Lietuvių Kgzekutivis Komi
tetas "VVaskingtone gavo se
kančias kablegramas iš Pary
žiaus nuo p. Balučio ir iŠ Lon
dono nuo p. Bielskio: 

TAIPGI LAKŪNAS PRYČE- TURKAI AUKSO ATSARGA 
RIS. 

Kitus pavadina girtuokliais. 

TURI PRISTATYTI 
TALKININKAMS. 

Paryžius, gr. 10.—Turkijos 
aukso atsarga yra sukrauta 
Berlyne. Tad augščiausioji tai-

sprendė, kad tasai turkų auk
sas turi byt pristatytas Pary
žiun. 

) 

New York, gr. 10, — Pasta
romis S. V, armijos lakūnų 
lenktynėmis išilgai šalies (nuo 
AUantik-o ligi Pacifiko ir a t - 1 k ^ k™(*Te™]f. ***•'** 
gal) laimėjo gabu s buvęs pro
testantų pryčeris Maynard. 
Jis puikiai prasilavinęs lako-
n y etėję. 

Aną dieną jis kalbėdamas 
Anti-saloon sąjungos susuiri-
kime lakūnus išvadino girtuo
kliais. Sakė, jog jis vienas ne- Paryžius, gr. 10.—Augščiau-
ragaująs svaigalų ir todėl jam j šioji taikos konfereneijos ta-
pavykę laimėti lenktynėse. iiyba priėmė principus, sulig 

Toliaus Maynard sakė, jog'kurių magesnieji vokiečių ka-
visos nelaimės su lakūnais y- rės laivai-turi but padalinti ma 
ra Įvykusios ir įvykstančios žesnėms viešpatijoms ginti sa-
del lakūnų girtavimo. 'vo pakraščius. 

VISI GAUS VOKIEČIŲ 
KARĖS LAIVŲ. 

Paryžius. — Lietuviai užė
mė Radviliškius. Paėmė nuo 
vokiečių-rusų du šimtu anuo
tų, du tukstamčiu kulkasvai-
džių, daugelį amunicijos ir ka
rės medžiagos. Tarpe Taura
gės ir Batakių lietuvių kariuo
menė perkirto Šiaulių-Tilžės 
geležinkelį ir tuo būdu apsu-
Po vokiečių-rusų kariuomenę. 

Paryžius. — Vileišio misija 
Amerikon iškeliauja gruodžio 
6 garlaiviu Lafayette. 

Šaliniais Šiaulių lietuviai 
pilnai nugalėjo vokiečius-ru-
sus. Talkininkų komisija, vo
kiečių generolo Eberhardt 
prašoma, sustabdė lietuvių o-
fensyvą tik už trijų kilomet
rų nuo Šiaulių. Pasekmėje su
tikta su sąlygomis, kad vo-
kiečiai-rusai tuojaus apleis 

Paryžius, gr. 10.—Manehes-
terio (Anglijoj) universiteto 
profesorius Sir Ernest Ruther-
ford, garsus fizikas, sakoma 

Lietuvą, atidavę lietuviams vi- j susekęs priemonę 
sus ginklus i r karės medžią- pakeisti vieną medžiagą kita. 
gą. Sulig padarytos ir patvir-l Reikštų, kad paprastą geležį 
tintos sutarties, vokiečiai-rtt- butų galima padaryti auksu. 

pažymėtina štai kas: 
Jie nori gauti savo preky

bai Estonijos uostą Revelį. 
Jie nori neutralizuoti Suo

mijos užlają. Nes, sulig jtt nuo-

jai ir kitoms Pabaltijos vieš
patijoms. Bet su sąlyga, kad 
ir anos pripažintų sovietų Ru
sija. 

Pagaliaus jie priešinasi, kad 
monės, tuomet iš užlajos pasi- Pabaltijos viešpatijos aktiviai 
trauktų anglų karės laivai irj»r pasyviai dalyvautų bloką-
nebūti/ pavojaus Kronštadtui doje.sovietų Rusijos. ^ 
ir pačiam Retrogradui. ^ Galėtų pagelbėti Petrogradui. 

• Bolševikams' vra labai svar-
BOLŠEVIKAI NORI TIKROSį,m s d a i k t a s 1 i k l . o j i t a i k a . N(>s 

TAIKOS. tuomet jie galėtų paliuosuoti 
savo kariuomenę šitam fronte, 

Priešingi pasiūlomai neutralei j tai viena. Antra gi, butų dide-
juostai. lė pagelba Petrogradui, nes ta

sai gautų maisto. 
Bolševikai . nuomoniauja 

taip: kad }ei su Pabalti ja jie 
susitaikintu, tuomet iš anos 
pakraščių butų «prašalinti tal-

kie šiandie gyvuoja tarpe nen- kininkų karės laivai ir butų 

DORPATAS, gr. 6 (Suvėlin
ta).—Estonijos vyriausybės 

' 7 " 7 . %?" Įtiksiąs yra "padarvti su sovie-g kokjuo būdu • _ .r ^,., . * ; . , 
tu Rusija santikius tokius, ko-

APAŠTALIŠKASIS SOSTAS 
IR PRANCŪZIJA. 

sai ligi gruodžio 14 turi visai 
pasišalinti iš Lietuvos. 

Anglijos atstovas Kaune, 
pulk. Ward, buvo sumanęs 
Lietuvių - Lenkų - Talkininkų 
konferenciją su tikslu išrišti- W* i S ^y1110* šiandie jau nesa-
lietuviu su lenkais nesutiki- m a abejonės, kad tarp Apasta-

tralių šalių ir sovietų Rusijos. 
Estai 'pageidauja gyventi suti-

patogus tuomet vandeniu susi
nėsimas Pabaltijos su Petro

kime su bolševikais, neturėti gradu ir šiaurine Rusija. 

Paryžius, gr. 10.—Anot ži-

mus. 
Lietuvių vyriausybė suti

ko su tuo pasiųlymu. -Bet iš 
Varsa vos atsakyta, jog lenkų 
vvriausvbe nenorinti tarties 
i r nenorinti, kad kas ^sveti-
mas maišytusi \į vidujiniu-
Lenkijos reikalus. 

liškojo Sosto ir Prancūzijos 
bti^ atnaujinti santikiai. 

36 LAIPSNIAI ŽEMIAU O. 

gr. 10.—Va-Billings, Mont., 
kar čia užregistruota šaltis 3t) 
laipsniai žemiau O. Tokių di
delių šalčių čia nėra buvę nuo 
1897 metų. 

""Londonas. — Lietuvių spė
kos pilnai įveikė vokiečius. 
Lietuviams teko 20 armotų, 
50,000 šovinių, 30 lėktuvų, 50,-
000 bombų, 8 automobiliai, 100 Honolulu, gr. 10.-^Japonijos 
kulkasvaidžių; 75,000 patronų v y r į a usybė pasiunčia taikos 

JAPONŲ TAIKOS MISIJA Į 
SUV. VALSTIJAS. 

juostų, 10,000 raketų. Kitkas 
dar neapskaityta. 

misiją aplankyti visas talki
ninkų šalis ir nuvežti vyriau-

Lietuviai užėmė Šiaulius irjsybėms pasveikinimą del pa-
Joniškius. Lietuvoje yra 20 darytos taikos. 
anglų oficierų. Daugiau iške
liauja. 

Misija aplankys 
Valstijas. 

ir Suv.. 

karės, bet podraug neturėti nei 
susinėsimų, nei prekybos. 

Bet užvissvarbiausias estų 
tikslas—tarp Estonijos ir so
vietų Rusijos pravesti neutrar 
lę žemės juostą. Už pertrauki
mą mūšių estai nuo bolševikų 
reikalauja pripažinti Estoni
ja i nepriklausomybę. 

Kalbant apie nepriklausomy
bę, reikia žinoti, jog kaip Es
tonija, taip ir kitos Pabaltijos 
viešpatijos nereikalauja joms 
pripažinti nepriklausomybės 
tikroje to žodžio prasmėje. 

Nes jei bolševikai pripažintų 
Pabaltjjos šalims tikrąją ne
priklausomybę ir šitą šalys 
priimtų, tuomet reikštų, jog it 
Pabaltijos šalys pripažįsta so
vietų Rusiją. 

Pabaltijos viešpatijos to ne
nori. Jos nori, kad bolševikai 
oficijaliu keliu atsisakytų nuo 
savinimosi Pabaltijos, kaipo 
priklaususios Rusijai pirm eu
ropinės karės. 

Ve kodėl jie pirešinasi ar-
misticijai. Armisticijai gyvuo
jant, frontas butų ne tik užda
rytas, bet tenai turėtų but ne
žinia kaip ilgai palaikoma ir 
kariuomenė. 

Estai stovi už armisticiją. 
Pirmoje konferencijos die

noje estų atstovai griežtai pa-, 
reiškė, jog jie pirmiausia nota 
tarties armisticijos klausime] 
(ii taikos klausimas bus rišasl 
ma s paskiaus. 

Bet pirm vi sako, pasakė es-jj 
tai, bolševikai turi pripažinti 
Estonijos nepriklausomybę. 

Bolševikai tam reikalavimui 
priešinosi. Bet pagaliaus po il
gų diskusijų sutiko. Vienas 
bolševikas atstovas diskusuo-
damas mėgino įsigilinti istori-; 
jon. Tečiaus jam tas nepavyko, j 
Nes vienas estų atstovas patai-, 
sė jo klaidingus išvedžiojimus. 

Pasirodė, kad tasai estų at
stovas yra istorijos profeso-] 
rius. 

\ 
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"DRAUGAS" 
UTHUANIAN DAILY FRIEND 
bUahed Daily Except Sandara by 

RAUGAS PUBIilSHTNG CO., Inc., 
W. 46th S t , Chicago, Illinois. 

TERMS OF SUBSORLLTION 
j» Year . . . . $5.00 

Montns $3.00 
ursday's Edition $2.00 
At HEWS-STANDS 2c A COPY 

Advertlsiiig rates on application 

" " 1 f!1 ' .T • 
D R A U G A S 

T '-*' 

KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
kasdieną išskyrus nedėldicnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $«-00 
Pusei Metu 3.50 

7V. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3 0 0 

Prenumera ta mokasi iškalno. Lal-
a skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
o Naujų Metų. Norint permainyti 
esą visada reikia prisiųsti ir senas 

resas. Pinigai geriausia siųsti išper
ti krasoje a r exprese "Money Or-

T " a rba įdedant1 pinigus j regis-
uotą laišką. 

"Draugas" Pubtishing Co. 
800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

rašyti neteisingų ir panieki
nančių rasti} katalikų veikė
jams, jus turite trukdinti 
jiems jų darbą/ ' 

» 

Iš lietuvių tarpo atsirado 
"ka ta l ikų" prisiėmusių šito
kį uždavinį. Nesistebėkime! Iš 
mųs tautos išėjo tie, kurie su
lenkino visus Lietuvos dva
rus, iš mųs tautos yra tie, ku
rie parsidavė lenkams arba 
rusams. Kodel-gi iš mųs tau
tos negalėtų būti žmonių duo
dančių su kumsčia į veidą tam, 
kuris dirba tautos darbą ne
ieškodamas garbės, neimda-

1 ? 
mas nei algos 
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ficijalės komedijos 
Seredoje, o gruodžio, siu 
etų, asmenys vedantieji lit>-
vių politikos reikalus AVasli-
gtont\ l). C, atvyko i Pildo-
ojo Tarybų Komiteto posė-

New Yorkan viešbutyje 
aldorf Astoria pranešė, kad 
tuvių kariuomenė atėmusi 
vokiečių-rus u du tūkstančiu 
motu. 
Pasirodo, kad Liftu vos J)e-
gacija iš Paryžiaus telegra-
yo, jog lietuviai minėtame 
imėjime gavę " two Imndred 
nnon," t. v. du šimtu armo-

Kapitona>-gi Bielskis • <4 

ndono telegrafavo 7 gruo-
10, 1919 m., kad lietuviai tą

jį pačiame laimėjime atėmę 
wentv eannons,' t. v. dvi-
šimt anuotu. 
Alės nesakome, kad ponai j 
dantieji Lietuvos reikalus 
iierikos sostinėje pamelavo 
ldomojo Komiteto posė-
iui, norėdami sudaryti upą 

igvinanti koki nors sau 
ištiną nutarimą. Taip pa-
•astai daro nesąžii/lngi fi-
nsistai. Mes neįtariame taip 
audžiai mus augštuosius po-
ikus. 
J ie tiktai nežino, kas tai y-

ofieijalių pranešimų rim
bo. Jie nesiskiria nuo tų 

siu liežuvninkiii, kurios 
kelis kartus dešimteriopai 

didina paskalą leisdamos jį 
r savo burnas. 
Nesistebėkime, jei galų gale 
tirsim, kad lietuviai iš vo-
ečių-rusų atėmė tik dvi ar-' 
oti. I r tai bus gerai. Bile 

anie atėmė iš lietuviu. 

Liūdna matyti. 
Katalikiškoji Lietuvių vi-
cmienė šiais karės laikais ne* 
railėdama savęs kloj0 aukas 
vynės reikalams. Xe visos 
* aukos teko t e n kur buvo 
ikalingiau>ios. Kaikurie as-
enys mažai arba nieko nau-
« nedarvdami tėvvnei, ėmė 
dėles algas iš jai paskirtą pi
gų. Prie tu algų paskyrimo 
i tapo ir katalikų priešai. J ie 
žadėjo kai kuriems silpnadu-
• 8 katalikams: "Duosim 
uis paskyrimą, kataliku fon-

tui'ės jums mokėti tirštai 
as. Bet jus turite užtatai 

Spalio mėnesyje šiais 1919 
metais Lietuvoje pradėjo eiti 
mėnesinis laikraštis " T a l k a . " 
Jį redaguoja p. Petras Šal
čius, gyvenantis Kaune, o 
spausdina tą laikraštį Tilžėje 
Jogamasto spaustuvėje. Tas 
redakcijos tolumas nuo spaus
tuvės sunkiai suprantamas, 
bet spėjama, kad redaktorius 
turi gyventi Kaune, nes vra 
Kooperacijos * departamento 
valdininku prie vienos lietuvių 
ministerijos. SpauzdinimasTil-
žėje laikraščio redaguojamo 
Kaune parodo, kad Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos santikiai 
eina tankvn. Tėvvnei bus iš to 
naudos. 

Laikraštis " T a l k a " yra 
skiriamas vien tik kooperaci
jos reikalams. Mųs tautos pre
kybos iki pabaigai devyniolik
tojo šimtmečio beveik nebuvo. 
Tik paskutiniais laikais ji pra
dėjo kilti. Atskirų žymių pirk
lių Lietuvoje vis-gi nesusilau
kime, bet prieš karę jau buvo 
atsiradę apie tris šimtus san
krovų, priklausančių vartotojų 
draugijoms. Tai-gi Lietuvos 
prekyba, matomai, kyla to
kiu būdu, kad žmonės sudaro 
draugiją Sju tikslu nusipirkti 
išvien tų daigių, kurių jiems 
lankiausiai reikia visiems. 
Idant jų sankrova galėtų veik
ti, įsteigėjai sudeda kiekvienas 
dalį pinigų, už kuriuos per
kama pirmieji reikmenys. 
Nors kiekvienas įsteigėjas į-
moka mažai pinigų, bet esant 
daug įsteigėjų, susideda žymi 
suma. Daigtus išpardavus, pi-

rįžta su pelnu. 
Kadangi tokios sankrovos 

yra kuriamos vien su tikslu ap 
rūpinti pačių pirkėjų reikalus, 
dėlto jos ir vadindavosi su
vartotoji! sankrovomis. Yedi-
ma s tokios bendros pirklybos 
yra sutartinas darbas. Loty
niškai toki darbą vadina co-
operatio. Iš to ir kilo vardas 
k'iperaeija. Lietuviai turėjo 
iam tikrą vardą sutartinam 
i laibo i. die sakydavo Talka, 
dėlto tuo vardu ir tapo pra-
io'iit;\s kooperacijos la»l;iaši'-. 

Mųs redakcija gavo keliot. 
ką egzempliorių pirmo nunv i . 

rio "Talkos ." Jei visi tolymes-
imvji numariai bus Uup geri, 
'.;:up pirmasis, tai galėsime pn-
Hdžii'ugtį ir htrėsHBG naudos. 

Amerikoje beveik negirdėt 
vartotoji] draugijų arba kope-
raeijų. Čia visa pirklyba eina 
agentais, apgarsinimais, dide
liais nuošimčiais tenkančiais 
perkupčiams. Ta amerikinė 
pirklybos rųšis daug prisidėjo 
prie. to, kad viskas pabrango. 
Kooperacijos arba vartotojų 
sankrovos galėtų žymiai atpi
ginti reikmenis, dėlto ir čia lie-
tuviams Imtų naudinga susipa
žinti su koperacija. 

»> numans Vienas "Talko: 
atseina l auksinas. Neperse
niai, turbūt, per klaidą už au
ksiną norėta gauti dolieri. Tat 
jau perdaug. Užteks, jei auksi
ną skaitysime, ketvirtą dalį 
dolierio, nors bankinė kaina 
yra 1 centai ir pusė. 24 pusla-

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
Marijampolė, 

Rugsėjo 29 d., 1919 m. 

( "Draugo" korespondencija). 

Marijonų vienuolija paleng
va auga. Dabar ėia yra aštuoni 
kunigai. Kunigai Rėklaitis, 
Dargis ir Andziulis jau nuo 
pernai rudenio pas marijonus. 
Šią vasarą įstojo kun. Krik-
ščiukaitis.Jis gyvena vienuoly
ne jau nuo žiemos. Kun, Česai-
tis nepersenai parvažiavo iš 
Šveicarijos. Vakar atvyko kun. 
Matulaitis (jaunas) ir liks ma
rijonu. Kun. Navickas (teolo
gijos magistras) išvažiavo į 

jau po aštuonias .klases. Kitose 
yra tik pa kalias Mases. Prieš 
vakacijas visose " Žiburio' * 
gimnazijose buVo beveik 1100 
mokinių. O po atostogų tas 
skaičius keliais šimtais padidė
jo. 

Šią vasarą abi Marijampolės 
*' Žiburio' ' gimnazijos buvo ati
duotos valstybei. 'J Žiburys f ' 
dabar Marijampolėje gimnazi
jos neturi. Marijampolėje, be 
dviejų minėtųjų valstybių gim
nazijų yra dar dvi: viena reale, 
pernai rudenį Bulotos įsteigta 
su jo žinoma spalva ir pakrai
pa, ir žydų antra. Tokiu būdu 

Šernus ir" tenai' bus klierikų m u s u m i e s t e >'ra keturios gim-
dvasios tėvas. Bfrolių novicijate u a z i J o s -
vra aštuoni: vienas jų Albinas Š™*im(> ministerija, paėmu-
Žilinskas. Aš jį mokinu, eina » Marijampolės "Z ib i ino" abi 
jau penktos klasės kursą; pen- Sl™»azijas, po atostogų atsiun-
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ki eina į gimnaziją. Rengiasi 
dar atvažiuoti kun. Gergelys. 
Darbo turime tiek, kad visko 
neaprėpiame. Kun. Česaitis 
mergaičių gimnazijoje mokina 
tikybos. Aš aštuntoje ir septin
toje klasėje abiejose gimnazijo
se dėstau istoriją. Kun. Rėklai
tis mokina truputį lotynų kal
bos (6 valandas) ir yra novici-
jato vedėjas mueų ir mergai
čių vienuolijoje. Novicijatų 
(vyrų) vedėjas iki rugpjūčiui 
buvau aš; Vilniaus vyskupui 
norint, ta pareiga teko kun. 
Rėklaičiui. Aš pernai žiemą bu
vau Seinuose lietuviškos gim
nazijos direktorius. Pernai va
sarą man buvo įsakyta kraus-* 
tytis į Marijampole ir rugsėjo 
mėnesyje atlaikęs pirmas lie
tuviškas rekolekcijas klieri
kams vos tik susikūrusios lie-
tuviškos seminarijos, Seinus 
atsisveikinęs, parvažiavau | 
Marijampolę. 

Suvalkijoje "Žiburys" yra 
įsteigęs daug gimnazijų: Mari
jampolėje, Seinuose, Sakiuose, 
Prienuose, Vilkaviškyje, Nau
miestyje ir Kybartuose. Pra
džia išėjo iš Marijampolės. 
Kaip vokiečiams užėmus Lietu
vą, pirmosios karo baisybės bu-
vo% praėjusios, Marijampolėje 
"Ž ibu rys" sutarė steigti lietu
višką gimnaziją ir įsteigė. Dau
giausia prie to darbo buvo pri
sidėjęs akademiją b«-gūsis Jo
nas Dailidė. Gyvuoti jai neilgai 
lemta buvo. Vokiečiai ją užda
rė, išvaikė mokinius ir jos uo
liausiąjį darbininką kl. Dailidę 
išvežė į Vokietiją, iš kur jis 
pernai rudenyje išbadėjęs ir 
džiovos baigiamas sugrįžo j 
Vilnių ir tuo mirė. 

Vilniuje per seimą, buvusį 
rugsėjo mėnesyje 1917 m., pa
jutome, kad vokiečiai leis steig
ti bent kelias Lietuvoje gimna
zijas. Aš pats ėjau į vokiečių 
valdybą sužinoti jų nuomonės. 
Truputį lengvesniam vėjui pūs
telėjus, dar Vilniuje būdami 
sutarėme steigti Marijampolė
je. Aš parašiau prašymą, kuris 
buvo parvežtas į Marijampolę 
"Žibur io" valdybai pasirašyti 
ir įduoti Marijampolės apskri
čio viršininkui. Neilgai trukus 
taippat padarė ir Seinų "Žibu
r i o " skyrius. Taip pirmiausiai 
gimnazija buvo įsteigta Mari
jampolėje tą patį rudenį adven
tuose, o po Naujų Metų Seinuo 
se. Paskui viena po kitos stei
gėsi ir kitose vietose. Išsyk bu
vo kalbama, kad tiek gimnazijų 
negalės laikyties, nebusią mo
kinių.Dabar praktika rodo,kad 
mokinių visos? vra gana. Pil
na gimnazija yra Marijampolė 
je, čia ir mergaičių ir vyrų turi 

pių knygutė Amerikoje pap
rastai atseina 25c. Tai ne
bus neteisybės tiek imti už 
"Talką ," jei tik to naudingo 
laikraščio leidėjams teks pini* 
•-Va i. 

tė direktoriui raštą, pareikšda
ma, kad lotynų kalba nesanti 
priyalomas dalykas. Jos atsto
vas lankydamas ' ' Žiburio' ' 
gimnazijas taippat pareiškė, o 
"Žibur io" valdyba įsakė laiky
ti privalomu dalyku ir išdėstė 
ministerijai priežastis, del ku
rių tai daro, ir kurių viena yra 
ta, kad gimnaziją baigusių mo
kinių be lotynų kalbos nepriims 
į užsienio universitetus. Neži-
nia, ar ministerija vers pildyti 
tą savo įsakymą ir "Ž ibur io" 
gimnazijose. Mokiniai "Žibu
r io" gimnazijose iki šiolei ta 
ministerijos "malone" dar ne
panorėjo naudotis. 

Šį pavasarį Seinuose vietoje 
vienos mišros gimnazijos buvo 
įsteigta dvi skyrium: bernai
čiams ir mergaitėms. Kad gy
ventojai tenai neturtingi ir mo
kesčio už mokslą^iugali mokėti 
tokio, kaip kitose, tai Kuų. ka
nauninkas Laukaitis šią vasarą 
iškeliavo Į Ameriką gimnazi
joms aukų rinkti, ues jos pa
čios išsilaikyti negali. 

Seinai dabar lenkų u, imti. 
Lietuvių kareivius drąsi-t i besi
ginančius išvijo rugpju'io 23 d. 
Antrą dieną nakčia Viuviai 
kareiviai iš Lazdijų v.f.puolė 
lenkus, daug išmušė (vieni sako 
45, kiti G4) ir vėl atsimetė į Sei
nus, bet neturėdami gana šovi
nių, pasitraukė. Lenkai sugrįžo 
ir iki dabar laikosi. Labai žiau
riai su lietuviais elgiasi, taip 
nei vokiečiai nedarė. Kunigus 
Joną Naujoką, Antaną Sivicką 
ir Petrą Dvaranauską suareš
tavę išgabeno iš Seinų. Gimna
zijų mokinius išvaikė, draskė jų 
kepures, ženklelius, paėmė dra
bužius ; kas nesuskubo išspruk
ti nurėdė ir nuavė. ] bažnyčios 
bokštą įstatė kulkasvaidį. Vy
skupo protestai nieko negelb
sti. Sako, kad ir pačiam vysku
pui nei į sodną išeiti neleidžią. 

Lenkai išvarė iš Beržininko 
kun. Lastauską. Dabar tenai 
klebonauja jaunutis kunigas 
lenkuojantis Marazas. Šiandie 
sužinojome, kad lenkai visose 
okupuotose vietose paskelbė 
mobilizaciją vyrų uuo 18 iki 40 
metų. Tai tau ir demarkacijos 
linija. 

Kun. J. Totoraitis. 

Šiuomi pranešu, kad Mari
jampolėje gyvuoja didelis kny
gynas vardu ' 'Šešupė." J i val
do ir veda nuo pernai įsikūrusi 
čionai vienuolija Vargdienių 
Seseles. 

Jos turi savo knygyną, spau
stuvę ir ruošos mokyklą. Išviso 
seserų yra aštuoniolika; dvi 
padar ius ia įžadus, keturiolika 
naujukių ir 2 postulantės. (Jas 
vadina bandinėmisi). Šįmet siū
losi arti šešiasdešimties kandi
dačių, .bet galima priimti tik 
dvidešimt, nes nėra vietos ir 
jiegų tiek daug vienu kartu la
vinti. 

Marijonų vietinės vienuoli-
įos vvrosnvsis vra kun. Vincen 
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KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI. 

g a u s i m a s 2. Kiek žmonių 
skaitosi visame pasaulyje? 

N. ž. 
Atsakymas. Pilnai tikrų ap

skaičiavimų yra tiktai svie

tas Dvaranauskas. Po jo val
džia yra septyni kunigai: ketu
ri įžadų ir trys naujukai. Bro
liai be šventinimų dar nėra pa
darę įžadų. Jų yra aštuoni: 
septyni naujukai ir vienas ban
dinys. ' 

Trys marijonai įnokintojau-
ja gimnazijose: Totoraitis (is
torijos daktaras), Rėklaitis 
(teologijos daktaras) ir Česai
tis (taip-gi teologijos dakta
ras). Kunigas Pijus Andziulis, 
buvęs mokintoja seminarijos 
prefektu Veiveriuose, yra ka
reivių kapelionu ir pradinės 
mokyklos mokintojumi. 

Kiti trys marijonai aprūpina 
parapijos reikalus: kun. Vin
centas Dvaranauskas (teologi
jos magistras, buvęs Seinų se- Klausimas 3. Kada Taikos 
minarijos vice-regensas ir pro- Konferencija ims svarstyti 
fesorius), kun. Jonas Krikščiu-j Baltijos kraštą tai-gi ir Lie-
kaitis (buvęs Filipavo klebo- > tuvos reikalus! N. Z. 

Ketvirtadienis, gruocl. 11 1910 

Klausimas 4. Ar jau dabar 
Lietuvių tauta stovi pirmoje 
vietoje talkininkų akyse del 
gavimo neprigulmybės 1 Ar 
nėra kitos tautos pirmesnės 
už lietuvius, kaip ana Estai, 
Latviai, Korėja ir k i t i ! N. Z. 

šiose kultūringose šalyse, o Atsakymas. Nei Estai, nei 
kitur tėra tik spėjimų. Sude- Latviai, nei kiti čia minėtieji 
dant tikrąsias žinias ir atsar- nėra pirmesni už Lietuvą, bet 
gins spėjimus į krūvą išeina, Į didieji talkininkai nelabai pri-
kad žmonių ant žemės gyvena jaučia mažų tautų neprigul-
apie pusantro bilijono. Kiti 
bilijoną vadina milijardu. Pu
santro milijardo rašosi šitaip 
1,500.000.000: Kiti sako, kad 
visų žmonių skaičius išnešąs 
1,626,000.000. Reikėtų sudėti 
27.1 tokias Lietuvas, kad iš
eitų visos žmonijos skaičius. 

&etvii 

nas Antano iš Būgnų brolis) ir 
kun. Vincentas Dargis (buvęs 
Turoslio klebonas). 

Kunigas Rėklaitis veda vidu
jinį Marijonų vienuolyno gyve-

Atsakymas. Taikos Konfe
rencija šiek tiek minėjo Pa
baltijo žemes ir Lietuvą, svar
stydama taiką su vokiečiais. 
Nėra žinios ar Taikos Konfe 

mybei. J ie paliuosavo tik 
tautas buvusias »jų priešais: 
po Austrija ir po vokiečiais. 
Tautos-gi buvusios po Rusija, 
kol kas paliekamos vergijoje. 

nimą, lavina brolius ir padeda r e n c i j a s v a r s t y s kada nors 
organizuotis seserų vienuolijai, j Lietuvos reikalus atsidėjus. 

K. R. 

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU 
VIUS IR LIETUVAI-

' TES AMERIKOJE. 

Sunkiai praslinko mums 
keturi metai sunkaus karo, 
nes 'daugelis likome be pas
togės, be kąsnelio duonos, o 
nekurie nežinia kur ir šiandien 
blaškosi po pasaulį, nes karo 
audra nunešė juos kažin kur. 

Neva aprimo šiek-tiek pa-

Mųs neprigulmybę gali svar
styti netiek Taikos Konferen
cija, kiek Tauhj Sąjunga, jei 
jis išdygs iš Taikos Konfe
rencijos. . i 

4.878 
Susirgimų influenza būdavo 
kasdieną per aną rudenį, 'vie
name tik New Yorko mieste— 
taip praneša Sveikatos Depar
tamentus. 

rn. 

šaulio karas, o Lietuva vis 
dift su ginklu rankoje turi 
ginti savo tėvynę nuo ištvir
kėlių Rusų i r užgrobi k ų Len
kų. Mes, Lietuviai, kaip seno
vėje žydai, su kirviu vienoje 
rankoje taisome savo sugriu
vusias triobeles. kitoj rmikoį 
su kardu gimime stivo tėvynę 
nuo užpuolikų. Mes priemo
kai sumanėme, sustiprinimui 
nupuolusios dvasios, pasista-
tvti Prienuose "Tautos na-

« 

mą", kuriame susirinkę šven
tadieniais galėtumėm pasikal
bėti apie tėvynės reikalus, pa
silinksminti ir sustiprinti sa
vo dvasią. , 

Tam tikslui tokioj brange
nybėje reikia daug lėšų, per 
tai kreipiamės į savo tautie
čius, gyvenančius Amerikoje, 
idant sumetę po keletą dolie-
rių prisiųstų pažymėtam tik
slui kunigo Povilaičio vardu 
savo aukas, už kurias busim 
labai dėkingi. Aukas malonė
kite siųsti šiuo antrašu: 
Lietuva 

Prienai, Suv. red. 
. Kun. A. Povilaičiui. 

Visi gerai atsimeneme t$ baisią li
gą, taigi dabar tur ime pasisaugoti 
nuo jos išanksto. Influenza paprastai 
užpuola tokius žmonės, kurių orga-
nizmes yra nusilpnėjęs, taigi JŲ krau
jas neturi jiegos atsiginti ligos. 

Todėl reikia duoti kraujui, raume
nims, nervams, kaulams ir visam kū
nui tokiu gaivinančių dalių kokios 
randasi garsiame Elixire Partoglory, 
Tai sustiprins jūsų organizmą, duos 
jiegos atsiginti nuo ispaniškos in-
flucnzos arba nuo kitos šio laiko li
gos. 

Tūkstančiai žmonių vartodavo Par 
toglory ir pasekmes buvo puikios, ir 
mums buvo jie dėkingi už tai. I r Jus 
busite dėkingi. Suvartokite penkias 
bonkutes, tai pamatysite pat |s . Jų 
kaina tiktai $5,00 viena bonka Pa r 
toglory kainuoja $1.25. šiandieną 
negaišindami laiko tuojaus parašy
kite tiesiog j Apteka Partosa, 160— 
?nd Ave., New York, X. Y. 
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LIETUVIŠKOS GAIDOS. 1 
J. šokių Kinkinys styey orkestre! 
knyKučitj. 

1. Kokly Rinkinys No. 2 stygų orkestrai 
10 knygučių. 

0. Trimitas, šokivj Rinkinys pučiamai or
kestrai, 10 knygučių. 

4. šokių Rinkinys, Pianui. Jame yra 18 
lietuvišku šokių. 

i i a yra ]\auiausių lietuviškų šokių, maršų, himnų, suktiniu, ovorturų !r 1.1. Pia
no knygutės po JI.00. Kitų instrumentu po 50c. Visai orkestrai tiktai $4.00. 
•r, F:intasia, smuikui solo, su pritarimu Plano 75c. 
6. Penkios damos Pritaikytos mokyklų chorams 60c, 
7. šešios Riesmes lotynų kalboj maišytam chorui 35c. 

Parduodam gaidas. Pianus, grojamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen
tus. Viską kas yra muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10306 Michigan, Ave., Chicago. 

i i 

» 

JUSU PYPKEI 
RUKALAS 

JEIGU geidi daugiau iš pyp
kes užsiganėdinimo, tai 

rūkyk Prince,Albert tabaką. 
Išmėginęs rasi, kad tasai taba-

) kas jums patiks. Jo skonis, 
kvapsnįs ir švelnumas toH 
gražu lenkia visokius kitokius 
rūkalus kokius kada nors 
vartojai. 

i • 

M 

the national joy smoke 

pavelyja jums rūkyti kiek tiktai norite. Nuo jo liežuvis 
neperšti nei gerkle neisdžiusta, nes perštis ir džiovi
nimas yra prašalintas musu užpatentuotu procesu. 
Nusipirk kiek-nors Prince Albert šiandien ir pats 
persitikrink, kad tai yra puikesnis pypkei ir cigaretams 
tabakas, negu kada nors nikiai. 

Gaunamas raudonuose krepšeliuose, raudonose blešinese ir pusė 
svaro blekės humidoruose arba svaro stiklo humidoruose, kuny 
dangteliuose randasi kempe drėgnumos palaikymui. 

A. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WIN5TON-SALEM. N. C 

m—m 
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MELROSE PARK, I L L 

' Čia y r a L. R. Kryžiaus n*-
mėjų skyrius. Susitvėrė rug
pjūčio 17 d., s. m. ir iki šiol j au 
daug ką nuveikė tėvynės labui. 
Nar ių skyrius turi apie 80. 
Aukų surinko ir pasiuntė Cen
t r a i $95.00 t a i p g i surinko i r 
pas iuntė t r i s dideles skrynias 
drabužių, kurios svėrė t>~0 
svarų. Drabužiu rinkime dau
giausia pasidarbavo p-nia M. 
Janušauskienė, nes davė veltui 
sunešimui kambarį. Taip-gi ne
mažai t r iūso padėjo ir M. Mar-
tinkienė ir R. Butkienė rinkda-
mos drabužius po napius. Ne
mažai pas idarbavo užrašinėji-
me narių A. Skuodžis, J . Ori
nis i r J . I rbelis. 

Lapkrič io 23 d., italu bažny
tinėje svetainėje L. R. K. buvo 
prakalbos. Buvo trys- kalbėto
ja i . P i rmiaus ia kalbėjo kun. 
Seraf inas apie L. R. Kryžiaus 
reikalinga pašelpa. niusų bro
liams, kar iaujant iems su viso
kiais priešais . 

A n t r a s kalbėtojas buvo kun. 
Mikšys. J i s taip-gi kalbėjo apie 
Raudonąjį Kryžių ir apie da
bart inį Lietuvos padėjimą. Ra
gino žmones aukoti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui . 

Treč ias kalbėtojas buvo Dr. 
Rutkauskas . J i s kalbėjo apie 
Lietuvos valdžios bonus ir ra
gino, kad kožnas lietuvis juos 
pirktų. 

Kalbėjo d a r ir apie R. Kry
žių, r ag indamas aukoti ir spie-
sties vienybėn, nes kur vieny
bė, ten i r galybė. 

P o prakalbų buvo aukų rin
kimas. Nors publikos mažai 
susirinko, bet suaukav 0 $156.-
00. Aukavo šie asmenyse* 

P o 25 dol . : A. Junėa , 1\ ša -
kenas i r P . Gudziaviėia. 

J . Jodvalkis $11.00. 
P o 10 dol . : B . Šiksnis, M. Ši

leikis, Lietuvių Republikonų 
Pal . Kl iubas . 

P o 5 dol . : S. Rajut is , L. Ma
žeika. 

P.o 2 dol . : J . Černiauskas. A. 
Ivanauskas , M. Janušauskienė, 
A. Bersonai tė , V. Salkait is . 

P o 1 dol . : J . Grinis, V. Rai
nis, P . Ragenas , J . Noividas , 
O. Veliusienė, J . švi lpauskas , 
Z. Zapolskas, K. Rimtautas , J . 
Januška , J . Kulinskienė, K. 
Švilpauskas, M. Piepulienė. M. 
Munkevičienė, P . Munkernu i s , 
K. Čiapienė, J . Ruslis , J . Ale-
linnas, 8 . šykšnis , A. Janušau
skas. 

Smulkių aukų 1 dol. 
Viso $156.00. 
Padengimas lėšų už nusiun

timą drabužių į Centrą (už ex-
presą) $20.48. 

Pas iųs ta L. R. Kryžiaus rė
mėjų Cent ran $135.52. 

Kur ių vardai netilpo, malo 
nėkit praneš t i susirinkime. 

A. UrbeUs. 

Ši tame susirinkime nutarė 
p i rkt i Lietuvos valdžios išleis
tu bonu. 

V. Jakucevičius, prot. rast . 

CLEVELAND, OHIO. 

AURORA, ILL. 

Lapkr iė io 28 d. buvo susirin
kimas L. R. K. lėmėjų 15!) 
skyriaus. Pr is i rašė šie nauji 
nar ia i - rėmėja i : 

A. Kumšt i* $2.CM). 
P o 1 dol . : S. Mikelionis, L. 

Petkevičius, J . Petkevičius, P . 
Petkevičius, .M. Gostaučiukė, 
A. Žekonienė. 

Viso $9.00. 
N u t a r t a pasiskubinti su rin

kimu drabužių. 
Tą pačhį dienų buvo susirin

kimas draugijos ftv. Kazimie
ro. Nor s ta draugi ja nėra di
desnė už kitų kolonijų draugi
jas , bet y r a daug pasidarbavu
si Lietuvon labui. J i rengia 
prakalbas , renka aukas ir dra
buži us, L. R. Kryžiui. 

Čia nuo senai jau gjVuoja 
Clevelando Lietuvių Tautinis 
benas, kurį puikiai veda p. K. 
Bueis. 

Pas taruoju laiku kilo suma
nymas, kad pagerint i tų bena 
ir kad finansiniai gerai stovė
tu. Kad tą atsiekti , kun. Vilku-
taitis C. L. Dr-jų Sąryšiu įne
šė mintį, kad Clėvelando lietu
viams reikia vieno didelio be-
no. Todėl reikia, kad visos Cl. 
draugijos beną remtų ir kad jo 
palaikymui butų įsteigtas fon
das, kurį kontroliuotų C. L. Dr-
jų Sąryšis. I š to fondo butu 
apmokamas beno mokytojas, 
perkama gaidos*, apmokama 
svetainė, kurioje benas daro 
prakt ikus ir tt . 

Tai-gi, kaip matosi, Clėve
lando lietuviai turi užsibrėžė 
didelius da rbus : Greitu laiku 
mano pasistatyti didelę muro 
bažnyčių, pas ta tyt i mokykla ir 
sudaryti didelį Clev. Liet. be
ną. 

Genys. 

Pi rma dovana teko A. Rolie-
nei, an t r a—J. Ridžiui, trečia— 
A. Tamašunui, ketvir ta—A. 
Gutienei. Su tuo ir pasibaigė 
vakaras. 

Pelno vakaras davė 76 dol. 
su centais. Už tą pelną Šv. 
Onos draugija žada įtaisyti 
bažnyčioj kokį daiktą. 

Lapkričio 30 d., vakare, L. 
Vyčiu l^p. laikė susirim: mą. 
P i rmiaus ia / svars ty ta apie ge
gužine, kuri ateinančią vasarą 
bus Atholyj. 

Vakare prieš Naujus Metus 
nu ta r ta surengti vakarienę. 
Tam tikslui, išrinkta komisija. 
Pelnas eis bažnyčios naudai. 

Išr inkta komisija del rengia
mų parapijos t'ėrų, kurie bus 
po Naujų Metu. 

E. Puščintė. 

• .i 

W E S T V I L L E , ILL. 

M I L W A U K E E , W I S . 

K r\ -Mihvaukee's L. Rauti 
žiaus rėmėju skvrius gražiai 
darbuojasi . Nors nedidelis na
rių būrelis priklauso prie sky-
rio, vienok pasidarbavę surin
ko aukų Sb dol. 4 c. 'Kautos 
Fondo skyr. paaukav 0 4 0 \ d , 
4J) e., šv . Kazimiero draugi ja 
- 5i) dol., tokiu būdu Centran 
'pasuHH'-m čekį ant J 7b dol. 
Bet tai dar ne viskas. Alihvau-
kiečiai žada dar du ar tr is syk 
tiek surinkti. Tam tikslui ren
gia du vakaru vidurmiestyj , 
ant Ne\v gatvės. Tuose dvejuo
se vakaruose manome padaryti 
porą šimtų dolierių. O-gi dar 
Šv. Ju rg io draugija neaukavo. 
Tikimės, kad ir ji paaukaus 
nemažiau 50 dol. 

Neužilgo gal L. R. K. rėmė
jų skyr ius . i r dar kelias šimti-
nes pasiųs rėmėjų Centran. 

L. R. K. rėm. Komitetas. 

Lapkričio 27 d., t. y. Padėkos 
Dienoje, L. Vyčių 85 kuopa bu 
vo surengus pirmą metinį po
kylį. 

Viename kambaryj jaunimas 
žaidė i r linksminosi, gi kitam 
kambaryj buvo sustatyt i stalai 
su įvairiais užkandžiais ir pa
puošti žaliomis rūtomis. Kada 
vakarienė buvo pagaminta šei
mininkės žaidžiantį jaunimą ir 
svečius pakvietė prie stalų ir 
prasidėjo užkandžiavimas. Lai
ke užkandžių pasakyta eilė 
trumpų prakalbėlių. 

Keikia pasigir t i , kad turė
jom du svečiu: miesto polici
jos viršininku, kurie taip-gi 
pasakė gražias prakalbėles. 
Vienas iš jųdviejų yra lietuvis 

Pinigus Lietuvon 
GAUMASIŲSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5 . 

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 
Mes esame pa valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaran tuoj amas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

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

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi • " 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už •£ 
kiekviena delieri kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų. « mm 

I i * * PrekyU fc„dr.v, : 
Room 505B m 

Boston, Mass. j 

Uždirbk 
$35iki$5l 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

jami visuomet, Jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais. 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . 'Casnicka, Perdėttnig 

190 N. State Str. 
Kami*. Lake Gat. 4 lubos 

iv. w. RUTKAUSKAS' 
; ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

. Ofisas Didmicstyj: 

69 W. WASHINGTON 
Kambaris 609 

Tel. Centrai 5478 

Gyvenimas, 812 VV. SSrd St. 
Tel. Ya ids 4681 

5 120 Tremont St., 
\\U\\\\\mm\\\\VmVm\\\m.mmmS.mmVmm.mmmmVn\'mmmmmmJ'J,m*l 
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RED. ATSAKYMAI. 

Leitenantui J. K. Miliui. 
Meldžiami* parašyti , kokią Ta-
mistos pranešimi} nepalalpino-
m<\ l i e s tokiu neturimo. Pope-
fOfl dirbtuvei neispildžius kon
t rakto su milinis ir suveliuus 
vagono pristatyme 22 dieno
mis, prisėjo suvėlinti daugu-
nnj straipsnių. *«° f** 

ir buvęs vyeių kuopos pirmi- ž a i i a i P u š e i (Detroite, Mich.) | ~ 
. . . . i ii ' l 'aieškau k 

Tamstos kvietimo i prakalba 

ATHOL, MASS. 

Lapkriėio 27 d., š. m., Šv. 
Onos moterų ir merginų drau
gijos buvo vakaras . Žmonių 
prisirinko pilna svetainė. Vė
liau atėjusiems reikėjo stovė
ti. 

P i rmiausia sulošta komedija 
" Ž y d a s s ta t inė je . ' ' T rumpas 
veikalėlis, bet juokingas. Žmo
nės iki soties prisijuokė. Visi 
lošėjai savo roles gerai atliko. 

Paskui gerb. kun. Jaka i t i s 
pasakė prakalba apie Šv. Onos 
draugijų. Ta draugija jam yra 
žinoma, nes j is ją sutvėrė i r 
sustatė konstitucijų. Pagyrė 
moteris i r merginas, kad uo
liai darbuojasi tautos ir Baž
nyčios labni. Ragino visu.? iš 
vieno darbuoties, kad susilauk
tų naujos ,gražios bažnyčios. 

Ant galo ragino nepriklau
sančias moteris ir merginas 
priklausyti prie Sv. Onos dr-
jos. Prakalba visiems patiko. 

Po prakalbai tapo atloštas 
an t ras veikalėlis " K u r č i a s 
žen tas . " I r šito veikaluko lošė
ja i gerai atliko savo roles. 

Ant galo buvo bandymas gi-
liukių ant išstatytų 5 dol. ir pa 
duškaitės, kuria, paauk. J . Ste-
ponkaitė. Trečia dovana buvo 
auksinis branzolėtas, paaukau
tas V. (Jedaitienės ir ketvirta 
dovana stiklinių indų—paau
kautu G. Likai lės. 

ninku. 
Po vakarienei vėl sugrįžo i 

žaidžiamąjį kambarį ir vėl gra
žiai linksminosi. Pašokę iki vė-

< * 

lam laikui, išsiskirstė į namus 
pilni geni įspūdžių. 

Tai taip \Vestvil!ės vyčiai 
praleido Padėkos dienų. 

Už pagaminimų vakarienės 
ačiū O. ir A. Jurgučiutėms, L. 
Orbškiutei, J . Karpiutei i r O. 
Ve i ve raitei. 

Vakarienėj Dalyvavus. 

I'a ieškau Kazimiero Briedžio, jis 
1917 išvažiavo iŠ Ke\vanec's j Coloru-
do žadėdamas greitai atrašyti laiš
ką. Aš dabar gavau iš Lietuvos laiš
ką kad jo vaikai l iko siratos. Brolis ; 
Pranciškus mirė, o Vladas nelaisvėj, i 
Kas apie ji žinoto arba jis pats pra- | 
neškite šiuo adresų: 

K. Nork e viela, 
719 X. Tremont Str., Kcuaj iee , III. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

STREET 
H 

l 
l i 

l ' a j e š k a u draugrų J u o z a p o D o b i l o 
ir Fr. l a u k a i č i o . Malonėkite atsi
šaukti šiuo adresų: 

Geo. J. Žilinskl. 
kson Are . St, J. H. 
•mpliis, Tenn. 

LIET. LIUOSYBĖfS SARGŲ 
RAST PRANEŠIMAS. 

negalėjome patalpinti , nes per 
vėlai atėję. Žinutė tilps. 

H 

Kvedaruos Jonukui i Dievo 
Apv. par. C'liiea^-oje). Ta pati 
žinutj' telpa prisiųsta pirmiau 
kito mijs l<ores]>oii(leuto, todėl 
Tamstos netilps. I*nva>iiną 
talpiname. 

kambario ant North Si- j 
des, geistina kad butu apši ldomas ir 
m i e mažos šeimynos. Kas turite to- ' 
ki kambari meldžii.i greitai atsi l iep- j 
U sekančių adresų: 

F . J. U. 
'2tm St. Paul Ave. Chicago. 

-i. — 

REIKALAUJA. 

Lietuvos Liuo«ybes Sargams. 

Tėmykit visados L. L. Sar
gų rašt inės pranešimus. Skai
tykit susirinkimuose ir kas kam 
neaišku kreipkitės su klausi
mais į L. L. S. raštinę. Nera
šykit labai ilgų laiškų ir sva
jonių, rašykit tik t ikrus daly
kus, kf) norite žinoti. Neklai-
dinkit patys savęs su visokiais 
laikraščiuose pranešimais ir 
atsišaukimais, nes daug daro
ma, kad tik kaip nors pakenkti 
mūsų visų darbui ir mūsų visų 
pasišventimui, kadangi mes 
žinom, jog tur im savo tar
pe įvairių priešų, kurie deda vi
sas pastangas, kad tik 
pakenkti darbui. 

Vietoj abejoti ir tikėti ką tik 
minėtiems, mes ir mūsų prie-
derystė butų tiesiog pasmerkti 
visus, kas tik kėsinasi mūsų 
darbams. 

Lietuvos kareivių paveikslai. 
Dar liko L. L. Sargų išleisti] 

L. kareivių paveikslų papigin
ta kaina, kad visus išbaigti ir 
kad kiekvienas galėtų sau ir sa
vo giminėms įsigyti. Atvirutės 
yra keturių rųšių. Už vieiuį do
lierį galima gauti visa. dvyliką, 
reiškia po tr is iš kiekvienos 
rūšies. Taip-gi dar yra keletas 
paveikslų ir-gi trijų rųšių. Kas 
norėtų visa kompleta gauti, lai 
prisiunčia $1.25 ir gaus 12 atv. 
ir 3 paveikslus. Tie skatikai 
eiua i kareivių iždą, L. karei-
vių naudai. Užsakymus siųskit 
Money Orderiu a r vekiais var
du L. L. Sargu raštinės vedėjo: 
J . K. Milius^ 458 Grand St„ 
Brooklyn, N. Y. 

REIKALINGOS moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
s tymo seklų; geras uždarbis. 

Leonard Sccd Co., 
228 W. KJnzlc St., Chicago, 111. 

KKIKALINCiOS MERGINOS. 

I u-l lcngvaus fabriko darbo. Geros 
darbo sąlygos. Darbas pastovus ir 
ger^ ateitis. 

Atsišaukite 

American Klectric Co. 
6101 S. State Str. 

i ...- . 11* n . . * — -

R E I K A L I N G I VYRAI, 
Prie lumberio. 

Atsišaukite nuo 7 išryto: užmo
kestis kasdieną. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

Paieškau savo tikro brolio Motie
jaus Kielos, paeinančio i.š Kauno 
Cubernijos Tkmerges pav. Šilų parap. 
Raguvos Valsčiaus. Prieš kare gyve
no Chicagoj, meldžiu atsišaukti se
kančių adresų: 

Ona Juzieiiene. 
2S34 S. Oakley Ave. Chicago, IU. 

I'aieškau Rožes Skindzieriutes, pir
miau gyveno Norvvood, i Mass. ir 
Pranciškos Ziekevičienės pirmiau, gy
veno Kast Cambridge, Mass. Tūrių 
prie jų svarbų reikalą meldžiu atsi
šaukti sekančių adresų: 

d i a r l e y Jonas, 
4584 S. Paul ina Str. 

Paieškau Pranciškaus Kelpšo paei
nančio iš Kauno Gubern. Raseinių 
Jiezdo Kaltinėnų parap. Lauminų 
kaimo. Tūrių labai svarbų reikalą, 
jis pats arba kas apie ji žinote pra
neškite šiuo adresų: 

Pa bar yra patvlrt'ntos ir "r*rto-
tamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytos* Valstijose A-
merike. Mes galimo ja^ parūpint; 
augšto e r t a žemo teuo. 

Reikalaukite katalogo, kur} išalun 
A lame d.kai . 

GEORGI & VITAK MUSIG CO 
1540 W. 47tb St., Chicago, m 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
RoKelande: ĮOOOO S©. Mlcidjraa Ave. 

Telefenan Pnllman S4t Ir Pollm«a 3100 
Ohicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo tukake nuo 5:30 iki 7:00 
g Telrfotuu* T»rda 7SS. 

» • - - - • « •• n 

3 ***i*±*i***ž±**i^±**±**U 
Telefonas Pallraan S N 9 

I Dr. P. P. ZALLYS 1 
Dentistas 

* 10657 80 . Michigan, A v e o u e 
JS H*oeiand, DL 

VALANDOS: O iki 0 vakare. 
«€C€€C<4gCCČtC€iCC«4 1 
V . . . » « . „ , *l 

i I 

A. Dargis, 
728 W. 18 Slr. 

PARSIDUODA 

I'aisiduoda grocerne ir saldainių 
krautuve. Vieta lietuvių apgyventa, 
biznis išdirbtas per 9 metus. Parsi
duoda armonika ir koncertinka 7 
mėnesiai vartota. 

Del platesnių žinių kreipkitės. 
4544 S. Paul ina Str.. Chicago, IU. 

l į a i » » I — M » » » » — » » • • » » • • • • • • • II | ; 

Telefonas Pul lman 80 

DR. W. k. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 1171* Michigan Are . 

Adynos 8:30 Iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 0:20 iki 8:30 vakare.) 

Nedėliotais nuo 10 iki 11 išryto ] 

f Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUTIS DENTISTAS 

suo 9 ryto Iki 9 vak. i 

(Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvi l le , Penna. 

visomis l igomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

: : — -

nuo 
i 

h 

— - K 

ATTORNEY AT L A W 
ji J.P.WAITCHES i 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 
a - - • • . - « 

įį * » • • » ! • • • » • » » 

Valandos 
Nedcl iomis pagal sutarimą 

i 

4712 L-
K — * 

SO. ASHLAND AVEKUE 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 28 motai 

Ofisas 3148 Ko. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Chicago, I1L 

SPECI./ALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niš'icų ligų. 
OFISO VAI^AJfDOS: Nuo 0 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t ] j 

iki 8 va.landai vakare*. 
Nedėl iomis nwo 9 iki 2 po pie t 

Telefonas Yards 687 

— 

- - i • f . . i 

Reikalaujame Pardavėjų. 

Parsiduoda Barbcr Shop ant 3 kė
džių, viskas geram stovij , geroj vie
toj, geras biznis su pagyvenimų 4 
kambarių randa pygi, patogi v ieta 
pavieniam arba vedusiam gyventi. 
Atsišaukite 

94. B.. 

Prie pardavinėjimo lotų ir2_į6 AV' 5 1 G a t v c 

nanm mokama fferos komiši 

Chicago, UI. 

Dr. S. Naikelis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4713 So. Ashland Ave. 

f h o n e Dro-rer 7049 
VAL. Nuo 9 iki 12 išryto, 2 iki 4 

po pietų, 7 iki 9 vakare. 
ttesutencija 3336 W. 00-Ch 8 l 

Phone Prospoct 8B8B 

nas. Galite lengvai uždirbti su
virs $60.00 i savaite i r dau
giau. Expensai apmokami. 
Atsišaukite į 

Room 410 
17 N. La Salle Str., 
J . M. Zewert, Mgr. 

EKEIIfilEEIIIRHI 

PAIEŠKO 
Paieškau Jono. Poc iaus paeinančio 

iš Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apio 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, j is pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas 'Stasytis, 
320U Auburu Ave. 

Ant pardavimo po num. 3621 Sa-
erantento Ave. du mediniai namai 
po viena pagyvenimą. Namai geroj 
vietoj netoli nuo Western Foundrek, 
bažnyčios ir mokyklos. Atsišaukite 
pas 

Charles Wickart 
3724 S. \Vashtenaw Ave. 

EXTRA BARGENAS. 
Parduodu keturis naiijausioa mados 
Mūrinius namus. 

Du ant 'A pagyvenimų ir du ant 
2-jų pagyvenimų Du namu randasi 
South Sidėje, o du North 6idė16: — 
su naujausios mados įtaisy.mus: ga-
i:as. elektra, maudynės, bufetas, di
delis voidroclts, telefonas. Puik .os 
vietos, lietuvių apgyventos, gryna:-! 
oras, gražios gatvės; turi būti par
duoti i trumpas laika už mažą su
mų, kaip bus gal ima parduoti ko-
pigiausiai. Taigi meldžiu atsišaukti 
pas savininkų.. 

John A. VValulis, 
1834 Wabansia Ave., 

N. W. Kamp. Gintrd Str., 
Chipago, 111. 

• 

• * > » * • » » » } { 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOLTS 

LIETUVIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta 1 
Brighton Park. 

8914 W. 43rd 8treet.. 
Tel. McKlnley 2C3 •" 

Ofisas: 1757 W. 47th St., 
(47 ir H'ood srat.) 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

TeL Boulevard 160 

Kcsid. 933 hoį AshlanU Blv. Chicago. 
T e l c f o n s f Haymarket SR14 

UK. i i . A. ROTH, 
Rusas «y|lytoja> ir cliirurgs> 
SpecUaHstįi.s MoKrfSkę, Vyriškų 
Valkų ir • risii chronišktj l igij 

Ofisas: 3354 So. Halstrd St.. Chicago 
Tclcfof tas Drover 96»3 

YALAKDAfs: 10—11 ryto 2—S p o 
pietų 7—8 y a k . Nedėl iomis 10^—12 d. 

Dr. M. Stupnicki 
n— — « 

3109 So. Morgan Street 
CAGO, ILLINOIS 

Te le fonas Yarda ROM 
Valandai : — 8 iki 11 Iš ryto; 
S po pMtų Iki 8 vak Nedalio
mis nuo. 5 iki 8 vai. vakare. 

—( m » . . i 

- — -
~*k 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Tslefonas McKlnley 6784 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 8 6-tos gatvės 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 1 

29 SO. LA SALLE ST11EET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

2 2-n d Street 
Tel. Rockvrell 6»B» 

CHICAGO, U / U 

= 
S. D. LACHAWICZ 

Lietuvya i GraboriUs patarnauja, laido
tuvėse ko ifigriaueia. Reikale m«ldžiu at
sišaukti, o Ą iano darbu busite užgaaedtnt! 

2314 W- 23 PI. Chicago, d 
Tel. Ganai 2199. 

=: 

• ^mm + 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi£s 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
R c s . 1229 W. 49 Avenuc 

Telefonas Cice ie 
* i 

3656 
Ofiso Cicero 4 a 

KALMAME LIKTUVliSKAI 
- — M ; » : • • • • » 4 « « • • » » • « • • « • • • • • • * a j 

\ 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, gruod. U 1919 
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PASKUTINĮ SYKĮ CHICAGOJE 

SIBIRO 
ŽVAIGŽDE 

Drama 3 Aktų, 4 Atidengimų 

Stato Scenoje 

LIET. VYČIU 36-ta KUOPA 

iiiiiiftiiiiiiaiiiiifiiitiiiiitiiiiiiiiiiifififiiitffiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiititiiiiiiiiiiitittfiiitii 

Ned., Gruodžio 14, 1919 

Dievo Apv. Par. Svet. 
Prie 18 ir Union Ave. 

Pradžia lygiai 7 vai. Vakare 

Veikalas perstata gyvenimą lietuviu caro ištremty Si
biran u? sukilimus Lietuvoje 1 831 m. 

Norėjai pamatyti gyvenimą lietuviu, caro ištremtu Si
biran, atsilankyk—ši drama perstatys. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PASMERKTUM! SIRIRAV 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, CUKRAUS SPEKULIANTAI 

TURI PRIEMONIŲ. 
Ketvirtadienis, gruod. 11 d., . 

Šv. Dai;:azas. Danielius. 
Penktadienis, gruod. 12 d., 

Sv. Donatas. 

VARGAS ŽMONĖMS SU 
GATVEKARIAIS. 

Cliicatfos muisto biuro di
rektorius t*oole tvirtina, jog 
cukraus miestan pristatoma 
daug. Bet cukraus spekulian-

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Besisukinėjant po Brid^e-
porta teko sužinoti, kad pir
mą nedėldieni po Kalėdų, t. 
y. 28 d. gruodžio, šių metų, 
yra rengiamas nepaprastas va
karas. Programa išpildys šv. tai taip pataiso, kad cukrus. 

vagonuose išguli po keliolika Jurgio mokyklos mokiniai. A-
dienu. 

Šiandie šimtą kartu geriau 
* ^ i 

ėseiam eiti, negu važiuoti 
atvekariais. Su v. Valstijų i 

-yiiausybės parėdymu gatVe
priai neapšildomi. Važiuo-
ant galima tiesiog sustingti, 

oterims gatvekariais važinė-
imas yra pavojingas daiktas. 

Žmonės moka didesnę mo-
l*ft*ti KŽ važinėjimą. (Jatveka-
lai nešildomi. Kas-gi ėia ]»ei-
ijasi, jei ne kompanija. 
Jei jau būtinai yra reika-

ngas toksai meškos patarna-
imas žmonėms, anglinio kri 
o metu žmonės turėtu kur-

Ir tik tuomet 
ma iškrauti iš vagonų, kuomet 
žmonės niekur negauna pirkti 
cukraus. 

Tas daroma su tikslu didinti 
cukrui kaina. 

Aiškiai žinoma, turima rei
kalingų faktų, bet niekam ne 
ateina į galvą suvaldyti spe
kuliantus. 

part veikalo, kurį žada staty-
a ti, bus dar drilių ir kitokių pa-

marginimų. Kaip tik sužino
siu kas daugiau bus tame va
kare, tuo jaus pranešiu. 

« 

Ateinanti nedėldieni Šv. Jur-
gi o bažnyėioj bus 40 valandų 
atlaidai, v 

Rūta. 

ŽMOGŽUDIS BUS NUGALA 
BINTAS. 

Ateinanti • penktadienį Clii-
cagos kalėjimo kieme sulig 

— 

Iš TOWN OF LAKĖ. 

" " r * as mažiau mokėti už važinė- teismo nusprendimo bus nu-
Pf- palabintas (pakartas) Arthiir 

L. Vyčių 13 kuopa statė sce
noje istorinį veikalą *'Išgriovi-
inas Kauno pilies'1 gruodžio 7 
d., School Mali svetainėje. 

Šis veikalas, tai]) didelis ir 
gražus, sutraukė gana daug 
žmonių. Kiekvieno siela trok-
š!a pamatyti, kaip narsiai ko 

Visomis pusėmis skundžias E. Haensel,; 28 metų, buvęs f. v n j o l i etuviai s l l , a v 0 p r į e ša is 
onės prieš daroma s j iems|V. armijos Kareivis. L | l a i j lVM į tAVVIM., L i e t u v a > 

* i v * * *- * • t 
su r neteisybes. 11 
teisvbė — brau 

pastaroji i Sugrvze 
i mokėti šovė savo jauną moterį, kuri 

iš tarnybos jis nu- I\aip visur patėmijimai ant 
i i i u •» į t i n i av»i I T I I I M -' : i _ . _ A ., _ * 1 • r * _ _ A ' . 

šalti, yra perdaug aiški ir nenorėjo su juo gyventi i r gy-
delė. 
Kuras turi but taupiamas. 
t kaip kompanija patarnau-

taip žmonės turėtų jai ir 
lyginti. 

veno pa< motiną. Be to jis bu* 
vo dar pašovęs ir savo mote
ries motiną. Teciaus ta pagi
jusi. 

Gubernatoriui Lo\vden buvo 

s eikatos ir naudos išeina, taip 
ir v ia nebus bergždžia pastaba. 

Paskirtame laike užlaida pa
sikėlė ii- prasidėjo lošimas. 
.Jeigu buvo keblu .persiimti vei 
kalo gražumu, tai publika kal
ta. Ištikro mane nustebino toks 

geresnės opinijos apie to per
statymo pavykimą. 

Ahiktmės rolę p. K. Norvilai-
tė gerai atliko. Zulelės rolę p. 
Z. Bajorinaitė taip-gi nitvaidi-
no gerai. Tos panelės butų ge
riau atsižymėjusios, jeigu ne
būtų savo nosių į miltus įkišu
sios. Aiškiai matės neteisvbė 

» • 

žiūrint į jų veidus. Tuose lai
kuose lietuvaitės, ar jos buvo 
augšto gimimo, ar paprastos 
kaimietės, savo veidų jokiais 
pelenais "nepnošė." Jos buvo 
gražios, šaltu, tyru vandenėliu 
nusipraususios. Tai pažemini
mas savo y pa tos. 

Geriausia vaidino p. Straše-
vicz Roberto rolėje ir Visman
tas, senas bajoras, p. M. 
Kniukštas. Visi kiti nieko ste
bėtino neparodė, silpnai vai-j 
dino. Tokiems dideliems veika
lams reikia artistų. Apskritys 
lik gal butu galėjęs tikrai at
vaidinti. Xe savo darbą atliko 
te . i 

Prie to dar, broliai vyčiai, 
jeigu esate tikrais patrijotais,' 
nedarkykite savo pavardžių: 
lenkiškomis galūnėmis, kaip 
vicz, virius, etc. Programai] 
dėkite lietuviškas pavardes. 

Afras. 

Pranešimas Visiem Chicagiečiam 
Dėlei trukumo kuro, sulig įsakymo valdžios rengiama operetė 

EVILIO VARPAI JJ 

Aryan Grotto Temple, 8-ta ir S. Wabash Ave. 
GRUODŽIO 14 D., 1919 M. 

YRA ATIDĖTA ANT 

Gruodžio 21 d., 1919 
Tikietai geri tie patys. Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. 

LIET. VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS. 

.•*B*»-q."(*<.*> •'**• • ' H ' B o m a m s ! 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

MŲ SAVININKAI TURI 
GERUOSIUS LAIKUS. 

rekomenduota pasmerktajam pasielgimas. Nuo pradžios iki 
mirties bausmę pamainyti ka- gahu z„)onės nuolat šnekucia-
Iėjimu. Bet gubernatorius ne- vosi. 

Apartamentmių namų savi
škai naudojasi dabartiniu 
'liniu krizių. Nors tų na-
nepaliecia vyriausybės pa-

elbti suvaržvmai, bet kai-į 
_ v,, Auditor 

sutiko su rekomendacija. 

MELDĖSI VIEŠBUČIO 
PRIEANGYJ. 

Kalti tame to\vnoflakiečiai, 
IK s jų daugiausia buvo su ma
žais vaikais. Ar-gi gali taip bu 

. ti, kad laike vaidinimo vaikai 
j ža is tų ir bėgiotų p o sve ta inę . 

mm viešbučio prie- Del Dievo meilės, bandykite 
angių praeidamas to viešbu- nors kiek ramiau užsilaikyti va 
ėio manadžeris Christian at- karuose negu paprastai namuo-
rado klūpojanti kažkokį žmo- »« darote. Jeigu jau negalima 
gų ir besimeldžiantį prieš pa- vaikų prie savo šono bei ant 
sauli0 pabaigą. 

'•Tamstai čia nepn 
melsties," pasakė mandagiai _ vosti. 

rie savininkai mėgina susai 
i ištisias žmonių šeimynas. 
ragelis iš jų visai ma?.ai ap-
'o namus. Turbut, jie mano. 

d <lel to bus pateisinti. 
veikumo komisi joni eriaus 

sas už verčiamas žmonių 
aiskundimais prieš aparta 
ntiniu namu " b o s u s . " Ta- Christian, prisiartinęs prie ne^| Tvarkos vedėjos mergaitės 
rišta su žmonių sveikumu. Ir l^rzi^tamo. 
lel komisijonierius pasis- "AŠ galiu melsties 
igs sutvarkyti godišius. kur tik noriu," atsakė aštriai užsimokėjęs $1.00 norėjo pa 

h. Vyčių 4 kp. svarbus susi
rinkimas įvvks ketverge, gruo-j 

" • o 7 o . i 'aieskau brolio Jono Kimukauio. 
dŽlO 11 d., Š. 111., 8 Va i . V a k a r e , paeinančio iš Kauno Guber. Rasei-
i i i r t l rvHntt 1 -n iKn i -v i V i u i nn n i ų p a v " J m b a r k o miesto, 4 metai 
inokNklos Uambanj. \ IM na- a tKal Ioa iSvažiavo ui cfekacoa j 
riai kviečiami susieiti, nes rei- (Mi Metropolitan str. Brookiyn, N.' 
. . .. . , V.) apie 25 metų amžiaus. Jis pats 
vCS a p t a r t i r e n g i a m a s V a k a r a s . a rba kas apie ji žinote malonėkite 
Tame vakare, kaip žinote, L. panešti šiuo adresu: 

r , Marijona siimikyte, 
Vyčių 36 kp. artistai-mėgėjai 4«:M S. Pauium str., chicago, m. 
paskutinį sykį atvaidins 
"Sibiro Žvaigždę." Be to, tu
rime ir kitų svarbių reikalų. 

Kviečiame ateiti ir prisira
šyti tuos, kurie dar nepriklau
so prie šios jaunimo organiza
cijos. 

Kvėdarnos Jonukas. 

! kelių pasisodinus ramiai užlai-
•itinka kyi*> tai geriau jų visai nesi-

! bei jaunikaičiai tame kalti. Ma 
visur Hau» kfl(* kiekvienas atėjęs ir 

nepažįstamas. "Ar , sveikas, m a t - v t i vaidinimą, o ne į susti-
* * 1 1 1 • V • • 

Gaila, kad negaliu išreikšti 

'vlein banka-krautuvė anų nežinai, kad gruodžio 17 bus r u s i u s v a i k l l s netvarkoje žiūrė 
ną apkraustyta. Paimta pasaulio pabaiga?" tl-
tės $100,000 brangių daik- " N e , " atsakė Christian, 

Banka-krautuvė yra vi- "bet aš žinau, jog tamstai pa- • 
įpiestyj. Tuo metu tam pa \ sibaigė laikas čia melsties." Nužudyto detektivo Lene-
m bloke buvo net 13 polic- \ Ir išstūmė žmogelį per duris lian šeimynai — našlei su aš-

ų. I r nesuimta plėšikų. laukan. tuoneriu vaikų, bus mokama 

Iš American * Express Co. 
pensija, 90 dol. per mėnesį. 

lėšikai užpuolė moterių 
bužių krautuvę po num. ofis0 paskelbta^ jog sunkesni Stevens buste plėšikai nuo 
1 Drexel boul. Pardavėja kaip 25 svarai siuntiniai turi Richard Gregg, 6909 So. Park 
laryta kitan kambarin ir iš-
ta šilko vertės $500. 

turėti medines arba stiprias ave., nuvilko overkotį ir su tuo 
poperines dėžes. . I pabėgo. 

CHICAGO, ILL,, (BRIDGE 
PORTAS). 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
UTETFVtS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių tem
pimą kas yra yrU-
ža^timi galvos skau
dėjimo, svaigulio, 
aptemimo, nervotu-

mo. aKaudanrloa Ir užsidegus karščiui akių, 
kreivų akių. nemiegrio ir kitų keblumų. Spe-
cijalė ctyda a tk re ip ta 1 mokyklos vaikus. 
Egzaminuoja akis ir teisingai prirenka aki
nius. Kodėl eiti pas svet imtaut i Ir mokėt! 
daugiau? 

Valandos nuo 11 ryto iki 7 vai. vakare . 
Nedėliomis nuo 9 Ugi 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Opnenheimer krautuve. 

Telefonas Drover 0660. 

Šiandie, gruodžio 11d., 1919, 
8 valandą vakare "Lie tuvos" 
redakcijoje N. 3249 So. Mor
gan Str., bus susirinkamas as
menų garbinančių \x >scvną, 
buvusį "Lietuvos^ redaktorių. 
P-nas K. Drangelis kviečia 
tuos garbintojus ir kitus, kad 
ateitų ir kad įstotų į Šerno 
Draugų Būrelį, jei ka s dar nė
ra įstojęs. 

F. P. BRADOMS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark 

Itoom 1207. Tel. Central 220 
CHICAGO, IL.LINOI8 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

I l g U * -t-g IJLt- f AJL>_»,» f ** * •)• *• * n i ' l I U l f M i M I I i 
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Lašas j Viedrą 
Kiekvienos šeimininkes išlaidos yra padalintos i dalis; 

maistas, randa, drabužiai, šviesa ir šiluma, naminiai ra
kandai insuranee, mokslas, pasilinksminimai, — ir tele
fonas. 

I.š visu šitų išlaidu telefonas yra mažiausias ir visai mažas 
nuošimtis visu išlaidu. 

Y v. ta maža suma tu turi visuomet ant savo pareikalavimo 
milijonus dolierttj vertės propertes ir gerai prityrusius 

' darbininkus. 

Rizrftjo esantiems telefonas mažiau atsieina 
privatiems žmonėms. 

negu še i p 

Tikrai reikia kokio atsitikitimo o jus tuomet sužinoti te
lefono tikrąja vertė. 

.šiandiena kuomet pragyvenimas toks brangus ir viskas ki-
la tai telefonas yra tikrai bargenas; kiekvienas prenu
meratoriui ekonomiškas. 

CHICAGO TELEPH0NE C0MPANY 

(ĮQllWJįršTO>lACtfS $AftX 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau 
šias vaistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o t a s reiškia, kad rei
kia pamėginti vienai Parduodama 
paL visus aptlekorius. 

BUS BRANGIAU. 
Užsisakikyte Gero MEDAUS 

5 Svaru Viedrukas $ 1.80c. Pr i 
statau j namus, Chicago, 111. 
Adresuokite 

W. Strygas, 
General D. P. O. Chicago. 

Ypatiškaį galite gauti po 
šiais adresais^ 

K. Markuckas. 
2123 W. Ooulter Str. 

Arba prie A. M. 3022 W. 40tn. 
Str. Ant ant ru lubų Chicago, 111. 

S 

} 

I 

1 

^ S S Š ^ S S - r K r b S a b ^ ^ ^ i ^ ^ ^ S ; ^ ^ ^ 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiarimas 

Henry1 J. Schnitzėr State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA i 
ir gvar&ntuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzėr State Bank 
! 41 Washington Street. New York, N, Y. Į 
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