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ja Dorpate 

Prancūzija blokuoja taiką 
Pabaltijoje 

Prancūzija paremia rusus 
reakcionierius 

: 

LITVINOVUI SUGRĄŽINTA I PREZIDENTAS PATVIRTI-
TAIKOS PASIŲLYMAS. 

Tą padarė pati Danijos 
vyriausybė. 

PERTRAUKĖ KONFEREN 
CIJA ESTAI SU BOL-

ŠEVIKAIS. 

LONDONAS, gr. 13. — De-
pešoje iš Stockbobno praneša
ma, ju«4.- estai su bolševikais 
pertraukė konferenciją, veda
me Dorpate. 

-Bolševikų atstovai pranešė, 
jog <lel kai-kurių aplinkybių 
jie pertraukia konferenciją li
gi paskutinių dienų šio mėne
sio. 

Copenhagen, Danija, gr. 18. 
—Rusijos bolševikų valdžios 
atstovas Litvinov dar vra čia. 

• 

Aną dieną jis, pasinaudodamas 
Danijos viešingumu, ėmė ir 
pasiuntė per paštą bolševikų 
taikos pasiulvma čia Ameri-
kos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Italijos pasinio?M j 

Danijos vyri ausy be tečiaus 
pastojo laiškus sulaikė ir tuos 
sugrąžino atgal Litvinovui. 

Danija nenori, kad bolševi
kai savo tikslams naudotųsi 
jos pasta ir siųstų talkininkų 
pasiuntiniams pasiųlymus, ko
kių talkininkai nenori matyti. 

Nesenai Maskvoje bolševikų 
Be to grūmoja jie ir Kijevui.' sovietą i turėjo kongresą. Nu-

| tarta dar kartą, ir tai jau de-
Londonas. gr. 13.— Pastaro- * im*0 kartą, pasiūlyti talkinin-

mis dienomis bolševikai išnau- kams taiką 
jo uždrožė didelį 
Denikino 
sparnui. 

NO GARFIELDO RE-
ZICĮNAVIMĄ. 

j — 
Kuro administratoriaus ofisą 

užėmė Hines. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
CHARKOVĄ. 

smogi gen. 

Washington, gr. 13.—Prezi
dentas WilĮtnias kuro admi
nistratoriaus Ciart'ieldo rezig-
navimą patvirtino ir tuojaus 
jo vieton laikinai paskyrė ge-
nerali geležinkeliu direktorių 
Hines. Hitas dabai- turi du o-
fisu. 

(Jarfield sakosi pasitraukęs 
iš užimamos vietos todėl, jog 
nesutinkąs su principais, sulig 
kurių vyriausybė pasidarbavo 
pabaigti angUekasių streiką. 

(Jarfield tiri tos nuomonės, 
jog ateityje (publika bus pri
versta mokėtį brangiau už ang
lis. . Nes jei anglekasiams bus 
didinama užmokestis, tuomet 
ir kasyklų kompanijos neapsi-
leisiančios. Į 

TRUKŠMAI ITALIJOS PAR 
LAMENTE. 

Nerimsta socijalistai atstovai. 

Rymas, gr. 14. — Socijalistai 
atstovai Italijos parlamente 
kuone kasdien sukelia tokius 
trukšmus, kad jokis konstruk-
tivis darbas su jais negalimas. 

Aną dieną socijalistai at
stovai Angliją ir Suv. Valsti
jas išvadino ])lutoki-a4ų šali
mis. Šaukė už Lenino sveika
ta. Reikalavo, kad vvriausybė 
pripažintų rusų bolševikų val
džią. 

Socijalistai atstovai labjau-
sia užsipuldinėja prieš kataii-
»kų atstovus. Nes tie jiems ne
pataikauja. Visokius jų suma
nymus grianja. 

Suprantama, daugiausia 
bjaurių žodžių nuo socijalistų 
tenka nugirsti Apaštališkam 
Sostui. 

To kongreso nusprendimo 
armijos kairiajam kopijų pasiųsta Litvinovui. <ji 

Ilgio apie 4(X) my- šis mėgino induoti talkininkų 

DIDELI NUOSTOLIAI PA
DARYTA STREIKUOJANT 

ANGLEKASIAMS. 

lių frontu Denikino armija pasiuntiniams. 

ESTAI NELEIDŽIA ORGA 
NIZUOTI RUSŲ ARMIJĄ. 

R E V K U S . •» 13. : Prancū
zų armijos generolas Esti vai 
pasiūlė Kstonijos vyriausybei 
leisti savo žemėje perorgani
zuoti gen. Yudeničo armiją, iius 
Taippat pasiūlė leisti Estonijo-
je ton armijon mobilizuoti bu
vusius nesenai pulk. Avalovo-
Bermondt > kareivius. 

(jen. Estivar sakė, jog nauja 
rusi] armija būtinai reikalinga 
išnaujo pakelti ofensyvą prieš 
Petrogradą. 

Bet pranešta, jog Kstonijos 
vyriausybė griežtai 
tuos pasiūlymus. 

atmušta atgal per kokias 40 
mylių. 

iš Maksvos oficijaliai pra-
uešama, jog be to užduoto l)e-
nikinui ssn,ugio bolševikai paė
mę miestą Vaiki. 

Bolševikai atmušti Caricine. 

Tečiaus ir šiuo kartu nepa
vyko žygis. P 0 šito Litvinov, 
turbūt, iškeliaus Dorpatan. 

SENATAS PATVIRTINO 
CUKRŲ KONTROLIUO 

Kai>kazo šone šalimais Cari-
ciint bolševikai atmušti. Jie 
tenai panešė didelius 

Dono kazokai 

iii 
TI BILIŲ. 

Washington, gr. 1.°). -Vakar 
senatas pravedė bilių, sulig 

nuosto- kurio vyriausybė autorizuoja-
taippat 

stumia raudonuosius atgal. 
ma dar vienerius 
t r oliuoti cukraus 

metus kon-
pro<lukciją 

Pietiniame fronte daugiau- ir kainą. 
na kovoja raitarija. š i ta arini- Bilius tuojaus pasiųstas že

mesniajam kongreso butui. 

Nukentėjo vyriausybė, darbi 
ninkai ir kiti. 

sia 
jos ckdis šiandie ten užima 
svarbesnę vietą už pėstininkus. 

Naudoįasi rogėmis. 

PRANCŪZAI SULAIKO TAI 
KĄ PABALTIJOJE. 

Pabaltijai grumoja bolševikai 

DORPATAS, gr. 8 (suveliu-
ta).—Taikintiems su įbolsevikais 
estams neleidžia talkininkai, 
ypač Prancūzija, katra darbuo
jasi už atgaivinimą senobinės 
Rusijos, buvusiose pirm karės 
jos ribose. Taip bent atrodo, 
jei Prancūzija paremia' Yude
ničo veikimą ir nori, kad su
traškinta ta šiaurvakarinė ar-

, mija butų atgaivinta toj pačioj 
Estonijoj. 

Prancūzija visgi nieko nesa
ko, kad estai veda konferenci
ją armisticijos klausime. Ar 
misticija nėra taika. 

Pramatomas bolševikų 
veikimas. 

Estai tokiuo* stoviu didžiai 
nepatenkinti, kaip lygiai nepa
tenkinti ir bolševikai tarybo
mis tik apie vieną armisticiją. 

Nėra jokia paslaptis, jog uti
litariniu žvilgsniu Estcnija nė
ra perdaug stipri. Prieš nuola
tini bolševikų armijos spaudi
mą e>tai, rasi, atlaikytu, keletą 
mėnesių. Gi paskui butų daug 
pavojaus. 

Žinovai įsitikinę, jog bolše-

Rytiniąme fronte siaučia 
smarki žiema. Tad kaip Deni-

a tmetėkino, taip'bolševikų int'anteri-
ja naudojasi rogėmis. Šitas 
pavartoja ir stojant mušiu. 
Bet šalčių metu tokie pėsti
ninkų susikirtimai retai pasi
taiko. Šiandie daugiausia ten 
veikia artilerija, dažniausia 
šarvuoti automobiliai. 

Sibermkai turi daug artile
rijos, apie viena armotą kas 
šimtas kareivių. Del tokio ar-
motų skaltliaus ne visos jos 
vartojamos. 

Pranešama, jog tarpe Deni
ui ko ir georgenų respublikos 
išnaujo pairo santikiai. Pasa
kojama, jog abi pusi ar tik 
nesutaikins anglai. 

Estai stipriai laikosi. 

Bolševikai savo smarkių a-
takų nepertraukia prieš estus 
visu frontu, pradėjus Suomijos 
užlaja ir baigus Narva, anot 
oficijalio estų vyriausybės pra
nešimo. 

Žiaurus mūšiai seka išilgai 
Kovoshell — Fedorovka—Ya-
mburg fronto. Bet visur estai 
atmuša bolševikus. 

Gi iš Maskvos pranešama, 
JOK Narvos fronte seka smar
kus mūšiai. Bolševikam* ten-
ka nelaisvių. 

Washington, gr. 14. — Pa
skelbta, jog svetimos šalys 
Suv. Valstijoms yra skolingos 
11 milijardų dolierių. 

Washington, gr. 13.—Natio
nal Coal Association viršinin
kai pranešė, jog anglekasių 
streiko metu padaryta nuosto
lių daugiau 100 milijono dol. 

Patys. streikininkai iš to pa
nešė nuostolių apie 6*0 milijo
nų dolierių vienais uždarbiais. 

Kasyklų operatoriai turėjo 
apie 20 milijonų dol. nuostolių. 

(ii pati vyriausybė, valdy
dama šalies geležinkelius, ne
teko apie 38 milijonų dolierių. 

(ii kaip didelius nuostolius 
panešė visa šalis ir ,v:mo:iės, 
katrie del stokos anglių kentė
jo ir kenčia, apie tai kol-kas 
nepasakoma. Tr greičiausiai 
nebus nei žinoma. Nes to ne
galima apskaityti. 

Panaikinami Angliniai 
Suvaržymai Chicagoje 

ATIDAROMOS KRAUTU- ]tarnavimo kompanijas, ty. kat-
VĖS IR DIRBTUVĖS. j ros pristato krautuvėms, dirb-

— tuvėms ir būstams reikalingos 
Del stokos anglių pirm sa-1 šviesos, šilumos ir spėkos, 

vaitės aštrus parėdymai Chica-j Gi visos kitos dirbtuvės ir 
goję pasibaigta su šiandie ryt- vietos, katros nėra būtinai rei-
meciu. 

Apie tai pranešta oficijaliai. 
Krautuvės i r dirbtuvės bus 

atidaryto* normales savo va
landas. Tas paliečia didžiulius 
bustus ir visus ofisus. 

Bet tų suvaržymų panaikini
mas paliečia tiktai viešojo pa-j naikinti. 

kalingos ir priguli nuo turėji
mo anglių, bus toliaus varžo
mos tuo, kad negaus užtektinai 
anglių. 

Iš AVasliingtono pranešama, 
jog už savaitės laiko gal pa
skutiniai suvaržymai bus pa-

KITAIS METAIS NEBUS 
VAIDINAMI IŠGANY 
TOJO KENTĖJIMAI 

Būrelį vaidintojų nu0 to sulai
ko šaltis ir badas. 

Visoj Kinijoj pakeliamas boy-
kotas prieš japonus. 

vikai imsis kitokios politikos, bus kalbos apie taiką. 

J i e sutrauks skaitlingą kariuo
menę £>rieš Pabaltijy ir užplūs 
visas viešpatijas. Tuomet ne-

DIDĖJA NESUTIKIMAI KI- Karės laivai stovi Foochowe. 
NLIOS SU JAPONIJA. 

I\inyo s ir Japonijos tardi-
ninkai dabar veikia Foochowe. 
Japonija atsisako atšaukti iš 
Foochowo savo karės laivus, 
nepaisant Kinijos vyriausybės 
protestų. Visos šalies gyvento 
jai stipriai paremia savo vy
riausybę. Reikalauja nubausti 
kaltininkus atsitikimo Foo-
cbowe. Taippat reikalauja, 
kad už nužudytus ir sužeistus 
Kinus butų pilnai atlyginta. 

Japonai užprotestavo prieš 
Kinijos vyriausybe, kam ji 
leidusi rengti demonstraciją 
mieste Ifoocliowe, kur įvyko 
kraujo praliejimas. 

Tikras vargas Kinijai. 
Kinijos vyriausybė paskel

bė viešai atsakymą japonams. 
Pareiškė, jog Kinija yra lais
va šalis. Gyventojai naudojasi 
konstitucijonalėmis teisėmis, 
kaip tai laisvais susirinkimais 
ir laisvu žodžiu. Pagaliaus ja
ponams pasakyta, jog demon
stracija įvykusi .tvarkingai. 

Varga s Kinijai. Nes Japo
nija yra tikra grobuonė. J i 
pasiglemžė Korėją. Posenovei 
nori išnaudoti ir Kiniją. 

Bet šiandie Kinijoje pakyla 
jau susipratimas ir todėl ima
ma priešinties japonų žiauru
mams. Tas japonams nepatin
ka. 

Pekinas, gr. 14. -^-Nuo to 
laiko, kuomet japonai užpuo
lė kinų studentus mieste Foo-
eliow, Kinijoj boykotas prieš 
japonus dar smarkiau prasidė
jo. Boykotuojamos visos japo
nų prekės, visokie daiktai ir 
kas tik yra japoniško. 

Iš visų didesnių pramonės 
centrų ir miestų pareina žinių 
apie įvykstančias kinų demon
stracijas ir smarkius protes
tus prieš japonus. 

Kiaijos komercijinių Butų 
sąjunga, reprezentuojantį 1,400 
miestų, paskelbė pirkliams per 
spėjimus. Sako, kiekvienas 
pirklys busiąs nubaustas, jei 
pirksiąs kokių nors prekių nuo 
japonų. 

Japonų laivai Kinijos uos
tus apleidžia be jokių prekių. 
Japonai pirkliai kreipiasi į sa
vo šalies vyriausybę kokiuo 
nors būdu sulaužyti boykotą. 
Paskiausiai iš Tokyo praneš
ta, jog bus imtasi priemonių 
sutruškinti boykotą ir sulaiky
ti prieš-japonišką propagandą. 

Faaiški, jog japonų pasiel
gimas Foochowe buv0 su tiks
lu išgauti iš Kinijos daugiau 
sau pageidaujamų koncesijų. 

Oberammergau, Bavarija, 
gr. Ii).—Javų neužderėjiinas ir 
aštri žiema pakėlė dideli vargą 
tarp žmonių, šitam mažam mie
stelyj. Vargo paliesti ir visi 
plačiam pasauliui žinomi vie
tos vaidintojai, katrie ka s įJe-
šimtieji metai vaidindavo Iš
ganytojo kentėjimus, parodant 
visas Kristaus kančias ir patį 
prikalimą prie kryžiaus. 
. Ateinančiais metais vaidini

mo nebus galima atkartoti, nes 
žmonės pavargę i r neturi tam 
tikslui reikalingų lėšų. Sako 
ma, jog vaidinimas bus atidė
tas į 1921 metus. 

Amerikos Raudonasis Kiy 
žius vietos gyventojams pri
siuntė drabužių ir maisto. 

Airijos Klausimas S. V. 
Kongrese 

REIKALAUJAMA PRIPA- I priklausomybės šalininkai pa-
ŽINTI AIRIJOS RES 

PUBLIKA. 

Reikalaujama, kadir turėtų 
įvykti karė. 

ŠIAURINĮ ATLANTIKĄ 
PALIETĖ AUDRA. 

Halifax, N. S., gr. 13.—Šito
mis dienomis šiauriniam At-
lantike siautė baisi audra. 
Daug laivų arba sunaikinta 
arba sugadinta. Kitus vilnys 
išmetė į pakraščius. 

BILIUS PRIEŠ LAIKRAŠ 
ČIŲ DIDUMAS ~ 

Washington, gr. 14. — Se
natorius Jonės, demokratas, 
padavė senatui bilių, sulig ku
rio reikalauja, kad dienraščiai 
nebūtų didesni, kaip tik 24 pu
slapių. Didesni dienraščiai tu 
retų brangiau mokėti už per
siuntimą paštu. 

Tas daroma todėl, kad lai
kraštinės poperos trūksta. Tuo 
tarpu kai-kurie laikraščiai su 
savo didumu išeina tiesiog iš 
ribų. 

kėlė klausimą pripažinti Airi
jai nepriklausomybę. Reika
lauja pripažinti nežiūrint nei 
to, kad su Anglija turėtų pa
kilti ir karė. 

Vakar Illinois valstijos at-
Washington, gr. 13.—15 Ai-j stovas kongrese, \Villiam JE. 

rijos pareina baisių žinių. P r a - ; M a s 0 I l i i n ( ] a v ė kongresui bilių, 
sidėjo te n persekiojimai air ių, jH np^ k l l v i o kongresas turėtų 
>'paė sinn-l'einerių oj-franizaei- ^<kirth#14,f)0ff*apinokėti Airi

jos respublikos čia pasiuntinį 
ir konsulius. 

Xežinia kaip kongresas atsi-
nefc į tą bilių. Bet jei bilių pri
imtų, tai reikštų Airijos res
publikos pripažinimą. 

Bilius pavestas komitetui, 
Ir kaip šiandie tas kongreso 
komitetas atliks išklausinėji
mus, paklausys argumentų to 
Viliaus klausime, ty. ir pačiu 
airių tautos stovį aptars. 

Šiandie tad AVasliingtonan 
suvažiuoja visa eilė Airijos sa
lininkų. Jie visi pakels savo 
balsą, kad kongresas pagaliaus 
tartų savo galutiną žodį: ar 
Suv. Valstijos veikia tikrai tei
sybės principais, ar tais prin
cipais tik prisidengia. 

jos vadų katrie stovi už Airi 
jos nepriklausomybę. 

Anglijos valdžia suima tuo> 
vadus ir kuoveikiaus būriais 
išveža Anglijon. 

Kuomet ten veikiasi ligšiol 
negirdėti daiktai, čia kongre
se airių prieteliai ir Airijos ne-

ATSISTATYDINO PADE 
REWSKI. 

Nes lenkuose platinasi 
socijalizmas. 

KALBA APIE BUVUSIO 
KAIZERIO GRYŽIM4. 

Berįynas, gr. 14. — Prūsų 
konservatistų sąjungos susi
rinkime kalbėdamas pastorius 
Rump pareiškė: "Vokiečių im
peratorius turi sugryžti ant 
Prūsijos erelio sparnų. Mes 
nereikalaujame . imperatoriaus 
iš pietinės Vokietijos.'' 

Paryžius, gr. 13.—Tš Varša-
i vos čia atkeliavo artimi Pade-

i "\vskio draugai. Pranešė, jog 
Padere\vski rezfgnavo iš prem-
jerystės. Prezidentas Pilsuds
kį jo rezignavimą patvirrino. 
Padere\vskio' draugai kaleno 
j | išnaujo užimti premjero 
vietą ir sudaryti liauja kabi
netą. Bet jis nesutiko. 

Svarbiausia priežastis jo at-
sistatvdinimo, tai smarkas so-
vijalistų atstovų seime veiki
mas prieš ji. Iš to Paderewski 
išvedė, jog šalyje smeriviais 
žingsniais platinasi socijaliz
mas ir todėl jam negali imt 
vietos vyriausybės priešakyje 

i 'ne- pat jo rezignavimą 
Varšavoje įvyko socijalistų 
demonstracija. Nešta didelėmis 
raidėmis parašai: "Šalin Pa-
dcre\vski." Socijalistų būriai 
paskui apsiautė rūmus, kur 
gyveno Paderewski, ir šitą op-
švilpė. 

Paskui socijalistai mėgino 
maršuoti prie prezidento Pil
sudskio rezidencijos. Fet paki
lo peštynės ir viskas pasibaigė 
daugelio žmonių sužeidimais. 

Po to atsitikiui-» Padurev.s-
k. rezignavo ir iš vaMiškų rū
mų persikraus ė \ savo viešbu
tį Bristol. Sakoma, iškeliausiąs 
jis Šveicarijon ir užsiimsiąs 
muzika. 

SENATORIAI KALTINA 
KITI KITUS. 

Washington, gr. 13.—Užva-
vakar pirmu kartu šitoj sena
to sesijoj buvo prisiminta tai
kos sutarties klausimas. Tas ' 
padaryta debatų metu geležin
kelių klausime. 

Republikonai senatoriai 
ko, ,,og taikos sutartis yra jau 
"mirus i ' ' ir ją galės pagadinti 
tik prezidentas su žadėtu savo 

jspeėi.ialiu pranešintu. Kad su
tartis nebuv0 ratifikuote. už 
tai kalti demokratai, sakė jie. 

Bet demokratai senatoriai 
tuojaus atkirto, kad sutarti 
parbloškė n e jie, bet republi
konai. 

Visgi atsirado keli senato 
riai, katrie patarė mesti šaiin 
partijinius užsivarinėjimus 
užsiimti tikrais reikalai-. 

Knoxville, Tenn., gr. 14. -
Nugaišo 50 tūkstančių dolie
rių apkainuotas buliukas veis
lės Aberdeen-Angus." Savi
ninkas neturi nuostolių. Neš 
buvo apdraustas. 

file:///Villiam
file:///vskio
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"DRAUGAS" 
LITHUANIAN DAILY FRLEND 

PubUahed Daily Ezcept Sundayt by 
DRAUGAS PUBUSHINC1 CO., Inc., 
1M0 W. Mth Su, Cbicago, minois. 

TERMS O F SlBbCRTPTION 
One Year $5.00 

Thursd&y's Edition $2.00 
At N£WS-STANDS 2c A OOPY 

Advcrtising ra tes cm application 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldtenias. 

P R E > C M F R A T O S K A t N A : 

CHICAGOJ I R UŽSIENYJE: 
Metams $0.00 
Pusei Metų 3.50 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

P renumera ta mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirušymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kan t krasoje a r esprese "Money Or-
der" a rba įdedant pinigus į regis
t ruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800W.46ihSt.Chicago,Iu. 

Telefonas McKinley 0114 

Protestantų Susi
vienijimas. 

Jau rašėme apie tai, kaip 
protestantai vienija skaitlin
gas ir įvairias tikėjimu šakas į 
vieną organizaciją. Dabar rei
kia pridėti apie jų pastangas 
sustiprinti kiekvienos šakos 
savą organizaciją. 

Daugiausiai paėjo pirmyn ir 
kitas protestante bažnyčias 
pralenkė Amerikos Kpiskopa-
lai. Iki šiol jie buvo tiktai ei
lė lygiu vienas nuo kito ne-
prigulmingų vyskupijų. Vic-
nybę palaikydavo suvažiavi
mai reti ir trumpi. 

Šių metų rudenyje IOK :- su 
sivažiavimas buvo DetroitV, 
Mieli, ir sutarė išrinkti cen-
tralę episkopaių bažnyčios val
dybą. Ta valdyba vadįsis Si
nodu ir bus Xe\v Yorke. 

Valdybos pirmininku še
šiems metams yra išrinktas 
Rt. Rev. Thomas F. Gailor, ku
ris iki šiol buvo protestantų 
episkopai ų vyskupu Tennessee 
valstijos mieste Nashville. Val-
dvba susidės iŠ septyni ii v v.s-
kupų, penkių kunigų ir dešim
ties pasauliečių. Valdyba turi 
laikytį mažiausiai keturis po
sėdžius kas metai. 

Kai kurie protestantai epis
kopai ai, ypač protestantai ne-
episkopalai peikia šitą centra
lės valdybos surengime visai 
episkopalų bažnyčią. Peikikai 
tą valdybą jau pramanė Vati
kanu. Nors Vatikano vardas 
yra garbingas kultūros istori
joje, bet protestantai jo neme
gs, a dėlto, kad katalikiškas. 

Rimtieji episkopalaį nenusi
gąsta bauginimų primesti ne
malonų vardą, bet del visa ko 
pažymi skirtumus tarp augš-
ciausios valdžios, esančios ka
talikų bažnyčioje i r tarp nau
jai susidariusios centralės E-
piskopalų valdybos. Tų skirtu
mų yra gana daug. 

Patys episkopatai pažymi 
skirtumą, kad popežius yra 

\ renkamas ligi gyvos galvos, o 
episkopalų centralės valdybos 
pirmininkas yra renkamas tik 
šešiems metams. Mes pažymė
tume dar porą skirtumų: a) 
popežius valdo katalikus nuo 
pat Šv. Petro laikų, t. y. nuo 
19 šimtų metų, o Episkopalų 
Vyskupas Pirmininkas įgijo 

1010 motais, b) p>pe-
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žiaus valdžia mnias i V. Jė
zaus žodžiais (Mat. 16, 16.), 
o Episkopalų, Pinnimnko vai* 
džia remiasi Detroito i šva
žiavimo nutarimu. 

Negalima peikti nei Detroi
t e suvažiavimo nutarimus, 
nei episkopolų veikėjus pildan
čius jį. Kur yra organizacija, 
ten turi būti ir centras. Be 
centro neapseina nei plačio
sios pašelpinės draugijos, nei 
priklių bendrovės, nei tautų 
administracijos. Tai kaip-gi 
norėti, kad be centralės val
dybos galėtiį apseiti tikėjimo 
organizacija? Mes galime ir 
turime ginčytis su episkopa-
lais už jų kaikurių pažiūrų 
klaidingumą, bet negalime 
peikti, kuomet jie pataiso vie
ną savo organizacijos truku
mą. 

Atsišaukimas Vladivostoko Lietuvių 
Komiteto Tautiškų Reikalų Ginimui. 
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Darbininkams Prie-
singi Laikraščiai. 

_»_——-~— 

Pittsburghe, Pensilvanijo
je, 21) lapkričio buvo posėdis 
darbininkų sąjungos, vadina
mos Central Labor Union. 
Tas posėdis kalbėjo apie lai
kraštį Nataonal Labor Journal 
ir sutarė atimti iš to laikraš
čio jam kitado s duotą darbi
ninku pritarimą. Pritarimo 
atėmimas daug reiškia, nes 
laikraštis skaitėsi darbininką 
laikraščiu, kol tą pritarimą 
(endorsement) turėjo. 

Pritarimas tapo atimtas del 
šitų priežasčių: a) National 
Labor Journal jau daugiau ne-
beišreiškia organizuoto darbo 
pažiūrą toje apygardoje, kur 
išeina, t. y. Pittsburghe ir a-
pielinkėje. b) Tas laikraštis 
šiais -paskutiniais metais nie-
kuotuet nuoširdžiai neparėmė 
pačias geriausias pastangas 
suorganizuoti geležies ir plie
no darbininkus, c) Savo redak
toriaus lupomis tas laikraštis 
prisidėjo prie kapitalistų spau
dos šauksmo, pasklidusio vi
soje Amerikoje prieš Plieno 
Streiko vadus ir prieš Pensil
vanijos Yalstijinę Darbo Fe
deraciją, tokiu būdu duodamas 
pagelbą patiems aršiausiems 
organizuoto darbo priešams ir 
padėdamas varytį plieno dar
bininkus atgal į darbą nežmo
niškomis sąlygomis, prieš ku
rias 'streikas protestavo. 

Šitas sutarimas tapo pat-
virtlnta s pilname Pittsburgo 
Centralės Darbo Sąjungos su
rinkime 4 d. Gruodžio 1919 m. 

Wi.n. Z. Foster, Geležies ir 
Plieno Darbininkų Sąjungos 
sekretorius 9 gruodžio prane
ša, kad National Labor Tri
būne ir Labor World negali 
skaitytis darbininkų laikraš
čiais, nes nuo senai padėdavo 
larbdaviams siikiužvti darbi-

nintvu organizacijų jiegas ir iš 
pat pradžios priešinosi pas
tangoms suorganizuoti gele
žies if plieno darbininkus. 
Tečiaus tuodu laikraščiu buvo 
pači u darbininkų įsteigtu. 

B r* 

SaVaa 

LIETUVIAI LENKŲ OKU
PACIJOJ. 

Seinai IX—X. 3. 20. Važinė
damas patyriau, kad lenkų ne
turima nei duonos nei pinigų. 
Kareiviams, kurie saugo lini
ją, duoda po pusę. svar0 duo-
nos? o kiti mei to negauna. Pa
vyzdžiui, -Seinuose visą savai
te mito kareiviai vien bulvine 
putrą. Lenkai pirkdami moka 
rusų pinigais. Niekas jų neim
tų, jei varu nebruktų. Patys 
kareiviai misusę-nuplyšę. Am
unicijos, matyt, neturi, nes 
daugumas pasisiuvę patronines 
iš druskinio maišelio ir pasi
rišę virvelėmis. Karininkai 
dailiai pasirėdę. Lenkai kaip 
galėdami vargina lietuvius, y-
patingai — stųikonus ir plėSi-

Vladivostokas, 
Puškinskaja 33 

Vladifroatoko Lietuvių Ko
mitetas, jausdamas didelį pa
vojų gręsiantį lietuviams Vla
divostoke ir visame Sibire, dar 
pabaigoj pereitų metų pradėjo 
rengties prie organizavimo lie
tuvių kariuomenės, Sibire, pa
našiai lenkams ir latviams. 

Suorganizavę būrelį lietuvių 
oficierų i r sustatę t am tikslui 
dekleraeiją (jos tekstas, savo 
laiku, buvo apgarsintas Cnar-
bino lietuvių žiniose) su para
šais Vladivostoko, Charbino, 
Chabarovsko ir Nikolskivussu-
rijisko lietuvių organizacijų, 
įteikė Gr. De-Martello, Pran
cūzijos pasiuntiniui Vladivo
stoke. 

Jisai prielankiai priėmė lie
tuvių delegaciją ir prižadėjo 
palaikyti jų reikalavimą, jei 
tik pritars tam ir kitos lietuvių 
organizacijos Sibire. Vladivo
stoko Lietuvių Komitetas tuo 
išsiuntė į Sibirą du atstovų 
agituoti kariuomenės reikale, 
rinkti parašus ant dekleraci-
jos, o reikalui atsitikus, ir su
šaukti Sibiro lietuvių suvažia-

I 

vimą. 
Centralims Lietuvių Biuras 

Sibire atsisakė pasirašyti po 
dekleraeiją,' bet sutiko šaukti 
susivažiavimą, kuris ir susirin
ko sausio 8 d., 1919 m. Ant ne
laimės Vladivostoko delegatai, 
bevarydami savo darbą, pasie
kė patį frontą ir, bolševikams 
užėmus Ufą, pasiliko jų pusėj. 
Tokiu būdu suvažiavime nebu
vo Vladivostoko atstovo. 

Suvažiavimas pripažinda
mas, jog steigti Sibire lietuvių 
kariuomenę nėra reikalo, nei 
tikslo, atmetė ta klausimą. 
Vladivostoko Lietuvių Komi
tetas, nenorėdamas separatiš
kai veikti, jau daugiau nebesi
lankė pas Gr. De-Martello ir 
taip pradėtas darbas sugriuvo. 

Kas iš to išąjo 

Apgarsinus Sibiro rusų val
džiai mobilizaciją nuo 18 iki 
43 metų, Centralinis Lietuvių 
Biuras negalėjo išgelbėti lie
tuvių nuo jos, ir vaikiškas butų 
manymas, kad Centralinio 
Biuro protesto klausytų rusų 
valdžia, kuri iki šiam laikui ne
pripažino Lietuvos nepriklau
somybės. Lietuviams mobili-
zuoto amžiaus prisiėjo veikti 
kožnam pagal savo nuomonę: 
vieni susispietė Novo-Nikola-
jevske ir sutvėrė savo* batali-
joną prie lenkų kariuomenės r 
kiti pastojo į latvių pulkus, o 
treti, ypatingai inteligentai, 
priėmė lenkų pavaldinystę. 

Ką nuveikė tame reikale Cen 
tralinis Biuras Sibire. 

C. L. B. S. nesigriebė prie 
reališko darbo, bet užsiganėdi
no tuom, kad birželio t d., per 
prancūzų konsulį, pasiuntė te

legramą Lietuvos valdžiai į 
Kauną, užklausdamas ką dary
ti. A r pasiekė ta telegrama 
Lietuvos valdžią Kaune, nežino 
nei pats Centralinis Biuras. 
Mes?gi abejojame. 

Kaltė Centralinio Lietuvių 
Biuro Sibire. 

Iš pranešimo C. L. B. S. ma
tome, jog jis neturi ne tik ma-
terijališjnj lėšų, bet i r inteli
gentiškų spėkų. Aišku, kad j is 
nieko ir nuveikti negalėjo.. Mes 
suvisai nemanome kaltinti nei 
jo, nei susivažiavimo iš tos 
priežasties, jog politiška aspi
racija mainosi veik kožną die
ną. Mes tik norime, kad nors 
dabar visi išvien imtumės dar
bo. 

Jei Centralinis Biuras ir to
liau prisilaikys susivažiavimo 
sausio 8 d. nutarimų, tai greitu 
laiku po jo atstovybe pasiliks 

išėjusių lietuvių, gal išnykti ir 
kitos organizacijos, nes pasili
kusieji jame veikėjai, jei dar 
užsilaikė, tai gal greit priversti 
bus pasitraukti. 

Kokią naudą atneš Lietuvai 
lietuvių batalijonas prie 

lenkų pulkų. 

Aišku visiems, jog susitveręs 
prie lenkų pulkų Sibire lietu
vių batalijonas negalės atnešti 
jokios naudos Lietuvai ir jei 
kada nors tas batalijonas pa
norės grįžti į Lietuvą, kaipo 
kariška jiega, rai lenkai jo ne
išleis kitaip, kaip nuginklavę. 
Bet viskas tas but pusė bėdos, 
jei tik lenkai, reikalui atsiti
kus, neišnaudos jį. Mes nenori
me įžeisti lenkų karišką valdžią 
Sibire, mes taip manome turė
dami mintyj santikius lietuvių 
ir lenkų Lietuvoje. 

Jei lenkų kariška valdžia Si
bire daro tai del lietuvių iš 
broliško jausmo, mes tariame 
jai širdingą ačiū. 

Kas palieka daryti? 
Visuotinas susirinkimas lie

tuvių Vladivostoke rugsėjo 28 
d. nutarė šaukti Rytų Sibiro 
lietuvių susivažiavimą Vladi
vostoke. Darbą atlikti pavedė 
komitetui. Vladivostoko komi
tetas, nenorėdamas separatiš
kai veikti ir Centralinio Biuro 
aplenkti, kreipėsi į Centralinį 
Biurą ir visas Sibiro lietuvių 
organizacijas, klausdamas: 

1) Ar sutinka C. L. B. S. šau
kti trečią lietuvių susivažiavi
mą ir rišti kariuomenės klau
simą. Jei tas techniškai neįvyk
doma, tai per anketos lapelius 
klausti visų organizacijų Sibi
re. 

2) Užklausti, vyriausiojo va
do lietuvių batai i jono Novo-Xi-
kolajevske, ant kokių pamatų 
jis susitvėrė ir kokiomis lėšo
mis užlaikomas. 

3 Ar sutinka lietuvių batali-

į Lietuvą 
METAIS ^ ^ 

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS. 5 
2 
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jonas eiti į kontaktą su Sibiro 
l ie tuvių o rgan izac i jomis? 

4) Ar sutinka visos Sibiro 
lietuvių organizacijos tuoj aus 
šaukti visuotinus susirinkimus 
ir ant vietų rišti kariuomenės 
^klausimą, o nutarimus tuojau 
siųsti Centraliniui Biurui, pra
šydami jo išgauti leidimą lega
li škai steigti kariuomenęt ; 

5) Iš savo pusės Lietuvių 
Komitetas Vladivostoke palai
kys Centralini Biurą morališ
kai ir mitfjjrtjališkai (kiek ga
lės) ir turi viltį, jog tame šven-

labai maža lietuvių. Apart jau i tame darbe padės jam i rk i tos 

Lietuvos Neprigulmybfc. 
(OFICIJALĖS ŽINIOS) 

Pranešimas iš Washingtono. 

mais. Už stuikas nemoka ne 
skatiko,o jei kas nevažiuoja, 
tai sumoka kanciumį per pe
čius. Žinoma, beglostydami ir 
pinigus atiminėja. Kaikas gau
na ir už lietuvybe, pavyzdžiui: 
2 mergaiti 5—6 metų yra ga
vę mušti, kad gatve eidamos 
lietuviškai kalbėjusios. Seinų 
gyvenimas apmiręs. Mokslo į-
staigos neveikia. Buvo susi
rinkę klerikų ir jau buvo pra
dėję mokslą. Tik X—3 iš ryto 
jau nevieno nebuvo, nes nak
čia visus, su profesoriais ir se
minarijos valdžia, areštuotus 
buvo išvežę. Du kunigu pir
miau jau buvo išvežę, o kiti li
kę, gyvena internuoti. Lenkų 
kareivių okupuotame krašte 
nedaug: Seinuose apie -<V), o 

kituose miekteliuose 20—iO. 
Sako buk Savatkuose daugiau 
esą. Lietuvių liaudis nekan
trauja, ar ilgai reiks laukti. 
Visi nusistatę lenkiškai nekal
bėti ir kiek galėdami lenkų ne
klausyti. Lenkai ima iš oku
puoto krašto vyrus pabaigu-
siu$ 18 ir 19 metus į kareiviją. 
Ketina imti ir kitų metų. Sa
ko, imą mokestį, iš tų, kurie 
pasirašė lenkams, kad parga
bentų cukraus. Mokestys labai 
didelės — reikia mokėti už 
langus, už duris i r t. t. Pre
kių nėra. Paklausti žydai, kuo
met bu s prekių, atsako: kai-
lietuviai atėję atvež. Visi par-
silaukę lietuvių išvaduotojų, 
net kaikurie lenkai. 

"Laisvė, ' ' Kaunas. 

lietuvių organizacijos Sibire. 
Pažiūrėkime į mųs kaimynus 

latvius. J ie jau antri metai or
ganizuoja savo puikus Sibire 
ir suorganizavę mano greit vež
ti i Latviją. Taip bent jiems 
pranešė iš Parvžiaus. Atminki-
nie, jog ir mums susiorganiza
vus kariškoj jiegoj, lengviau 
butų parkeliauti Lietuvon. Jei 
ne vienieu, , *ai bent su lat
viais ir tenai kovoti už laisvę 
tėvynės. () del organizavimo 
dar nepraėjo laikas: turime ir 
lietuvių oficierų, išsiblaškiusių 
visame Sibire. Sutraukime juos 
į krūvą, o tada pradėsime ieš
koti kelio į Lietuvą. 

J— darbą vyrai! 
Pasirašė: 

Vaitiekaitis, 
Pirmininkas Vladivo
stoko Lietuvių Komi
teto Tautiškų Reikalų 
G vnimui. 

Grubis, 
Vice-pirmininkas. 

Arcila, 
Sekretorius. 

Nariai: 

Kišas, 
Šatkauskas. 
Sandėris. 

Vladivostokas, 
Rugsėjo 30 d., 1919 m. 

PRUSAI, RUSAI IR 
LIETUVIAI. 

".Pittsburgh S u n " patalpino 
sekantį straipsnį apie lietuvių 
tautos kilmę. J i sako: "Klau
simas lietuvių rasinės giminy
stės yra neišrištas Europos 
moksii'H ių tarpe. Aišku tiek, 
kad lietuviai randasi Europoje 
pirmiau germanų bei slavų ra
sių. :Be to, kalbos skirtumas 
tarp lietuvių ir slavų bei tarp 
lietuvių ir germanų yra taip di
dis, kad nei vieni nei kiti nepri
ėmė lietuvių kalbos, nei pavie
nių tarmių nef-gi žodžių net iki 
vėliausių laikų, < kol nekurie 
iš jų nebuvo lietuvių pergalėti. 

Lietuvių kalba neturi jokio 
panašumo su vokiška kalba ar
ba su jos dialektais, dar ma-
*žiau su slaviškomis kalbomis. 

" Senoji lietuvių kalba pana
šėjo į Sanskritų savo skambėji
me, o1 lotynų bei grekų išsireiš
kimo taisyklėse. Įpročiai, ku
rie yra svarbiausia apšvietos 
žymė, lengvai prirodo lietuvių 
kilmę iš Indi jų. Tą patį liudi
ja Lietuvos upių bet-kalnų var
dai. Lietuviai atnešė Europon 
žemdirbystės bei gyvulių augi
nimo įpročius. Slavai bei teu
tonai paveldėjo tuos papročius 
nuo lietuviu, tą liudija žemdir
bį jos įrankių vardai daugunio-
M? slavų bei vokiečių šalyscTu1 

Šiomis dienomis mūsų Infor
macijos Biuras gavo visą pluo
štą įvairių pranešimų tiesiog iš 
Kauno. 

Visus svarbesnius praneši
mus paduosim ištisai. 

Protestas. 

Mes, Joniškio valsčiaus ir jo 
apylinkės pil., susirinkę rugsė
jo 8 d. skaičiuje apie 34 tūk
stančius žmonių pareiškiame, 
kad mes visomis pajėgomis 
remsime Laikinosios Valdžios 
darbą, kuriant nepriklausomos 
Lietuvos Valstybę, ir reikalau
jam, kad visi mūsų krašto oku
pantai išsikraustytų iš kur at
ėję, ir kad tam tikslui valdžia 
padarytų atatinkamus žygius, 
ir taippat priverstų Lietuvą 
prie Steigiamojo Seimo Vil
niuje, kuriame susijungs visi 
niusų okupuotieji kraštai. 

Pasirašo mitingo vedėjai 
(seka parašai). 

Protestas. 

Mes, Užpalių parapijos gy
ventojai, susirinkę į mitingą 
Užpaliuose rugsėjo 21 d. ir 
matydami, kad lenkai įr kolča-
kininkai .nori paskandini iško 
votą mūsų sūnų laisvę, mūsų 
pačių kraujuose ir uždėti mums 
žiaurų okupacijos jungą, griež
tai protestuojam prieš lenkus 
ir kolčakininkus. Laikinajai 
Lietuvos vyriausybei išreiškia
me visišką pasitikėjimą ir pa-
reiškiam, kad mes esame pasi
ryžę verčiau žūti, negu nešti 
lenkų dvarininkų ar kitokių 
grobikų jungą. 

Įgaliojamo pasirašyti Užpa
lių valsčiaus valdybą: 

<Parašas) • 

Pranešimas. 

Punsko' valsčiaus, Seinų ap., 
Anglinės kaime, rugsėjo 15 d. 
pas pilietį Antaną Judicką at
lėkę legijoniuinkai savavalin-

mą šieno, apipiešė sodą, vi
siems gyventojams įsakė nuo 
margo mokėti po vieną markę, 
įsakė nuo margo supilti po 1 
cent. avižų. 

Be to rašinėja visų^gyvento-
jų vardus i r pavardes ir tuos 
sąrašus kaž-kur siunčia, esa, 
žmonės pasirašinėja prie len
kų. , 

Burokų kaime lenkai taip
pat plėšia žmones, bulves kasa 
ir ką tik randa visa plėšia ir 
prievarta atiminėja žmonėms. 

Trakiškių kaime atėjo į pi
lietį D. Staškevičių du legijo
niuinkai, reikalaudami *tuikos. 
Šeimininkas atsisakė, bet prie
varta turėjo važiuoti. Nors bu
vo reikalauta važiuoti į Cipliš-
kes, tečiau nuvežė net į Suval
kus. Neturėdamas nei sau nei 
gyvuliui maisto, pametė "po
n u s " ir parvažiavo namo. Ry
tojaus dieną atėję du legijoni
uinkai suėmė Staškevičių ir 
norėjo tuojaus sušaudyti, tik 
del šeimynos maldavimų jį pa
leido. 

Aleksandruvkos kaime pas 
pilietį 61iaužį, rugsėjo 19 d., at
joję du iegiįonininkai su tnuk 
šmu vienas išsitraukė kardą, 
kitas išsiėmė brauningą ir rei
kalavo sviesto, sūrio ir kitų 
produktų. Šeimininkui atsa 
kius, kad neturi, tuojau pradč-
jo trioboje šaudyti ir kiek tik 
surado maisto, viską išsinešė. 

Kampuočių kaime pas P. 
Balavičių atėjo du legioninin
kai ir ėmė trankyties po na
mus, keikdami lietuvius, kad 
neduoda jiems lašinių, duonos, 
o paskiau nuėję į laukus paėme 
ginklus ir ėmė sakyti, kad išdė
siu kiaules ir avis; piemenukai 
pradėjo verkti, lenkai pagrasi
nę ginklais, ir, užmušę vieną 
antį, pasišalino. 

Protestas prieš visus Lietuvos 
okupantus. 

Mes, Plutiškių ir aplinkiniu 
gai paėmė vežimą dobilų, veži-1 parapijų gyventojai, susirinkę 

pagerbti &v. Kryžiaus Paaug-
vardai neturi jokios išvados 
kaip vienoje, taip kitoje kalbo
se, kuomet turi didį reikšmin
gą panašumą kaip lietuvių, 
taip Sanskritų kalbose.. 

Lenkų, rusų bei teutonų prie
kabės buk lietuviai esą jų ne
atskiriama dalimi, yra tik už
grobimo sumanymas, nes tai 
aiškiai rodo sulyginimas tų 
kalbų. Palyginamoji filologija 
prirodo, kad lietuviai yra at
skira tauta, paeinanti iš visai 
kitos rasės, visai kitokio budo* 
bei kitokios kūno sankrovos. 
Amžiais pirm Kristaus, kuo
met slavą' bei teutonai buvo 
dar besikilnojančiomis tauto
mis, lietuviai jau buvo ramiai 
apsigyvenę Pabaltijo? plotuo
se. 

Tas tai ramus lietuvių būdas 

stirnino šventę rugsėjo 14 d. ir 
viešai tarp savęs pasitarę, reiš
kiame visiems Lietuvos engė
jams, kaip anta i : lenkams, kol-
Čakininkams, bolševikams, vo
kiečiams ir kitiems griežčiau
sią pfotestą ir, visai pasitikė
dami dabartine Lietuvos val
džia, reikalaujam, kad Ji imtų
si griežčiausių priemonių pa
šalinti iš Lietuvos žemių vi
su s priešininkus, kurie prisi-
dengę įvairiais veidmainin
gais obalsiais stengiasi mūsų 
tėvynę Lietuvą pagrobti. 

Griežčiausiai reikalaujam* L 
kad veidmainingiausieji, plėš-
riausieji lenkai išsikraustytų 
iš mūsų tėvynės žemės ir ati
duotų nius^ tėvynės širdį Lie
tuvos sostinę Vilnių; 2. kad 
rusai Jsolčakininkai sustotu 

padarė juos aukomis lenkų, ru- j plėšę musn tėvynės miestus ir 
sų bei germanų, iš po kurių 
jungų jiedabar išsiliuosavo, 
įsisteigdami respubliką savo 
žemėje nup amžių. Reikia tikė-
ties, kad pasaulis, ypač alijan-
tai, trumpame laike pripažins 
lietuviams jųjų šventas teises.' 

Ytmijantis. 

IMPERFECT IN ORIGINAL 

sodžius ir išsidangintų ten, iš 
kur atėję; 3. Kad vokiečiai, ku
rie keturis metus mus kankino 
ir vožė mūsų tėvynės turtus 
svetur, kuoveikiausiai rmbaig
tų savo grobimus ir galutinai 
Imigiu kraustęsi iš Lieuivos. 

{Daugiau bus). 
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Lietuviai Amerikoje. 
SHEBOYGAN. WIS. 

Mų^ jaunimas pradėjo smar
kiai darbuotios neatsižvelgda
mi nė į "svieto pabaigi)." She-
boygano jaunimas sako, syki 
reiks mirti. I r kol kas varo sa
vo darinį. 

Čia suorganizuota L. K. K. 
rėmėjų skyrius. Išsyk prisira
šė 28 nariai. Tam pačiame va
kare išrinkta kolektoriai eiti 
per namus, prirašinėti naujus 
narius ir rinkti drabužius bro
liams, seselėms, nukentėju
siems JIUO karo Lietuvoj. 

Teko patirti , mus kolonijos 
lietuviai-katalikai nei vienas ne 
atsisako priklausyti prie L. Ii. 
Kryžiaus, lvaip vyrai, taip ir 
moterys visi rasosi. Vaikščio
jant po namus tenka užeiti vi
sokių nuomonių žmonių. Už
ėjus į namus vadinamo socija-
listo ir pakalbinus prisirašyti 
prie rėmėjų, atsako, kad jis 
nežinos jokio Haudonojo Kry
žiaus. Matote, kaip mųs soei-
jalistai myli savo tėvynę ir 
stengiasi jai pagelbėti. S.H'ija-
listai mėgsta nešioti raudonus 
kaklaryšius, liet kuomet pakal
bini prisisegti L. R. Kryžiaus 
ženklelį su raudonomis raidė
mis ant jo, tai iš tolo purtosi. 

Pažymėti dar reikia, kad 
mųs gerb. klebonas, kun. A. 
Maliauskas, uoliai darbuojasi 
parapijos labui. Šįmet atmoka 
apie tūkstantį dol. parapijos 
skolos. Ilgų metų gerb. klebo
nui. 

P. Rūtelė. 

CICERO, ILL. 

Lapkričio 15 d., š. m., Hv. An
tano paiitp. svet. L. D. Saigos 
49 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų. J . Šliogeriui prisimi
nus apie parėmimą; L. R. Kr., 
vienl>alsiai paaukauta iš iždo 
$5.00. Taippat padarė ir Labd. 
Są-gos ;> kuopa savo mėnesi* 
niame susirinkime lapkriėio lo 
d., 

l)r-ja Saldž. Širdies Jėzauf 
įmokėjo $1.00: dr-ja Mot. Die
vo 5Sop. prisiuntė $5.00. Reikia 
pažymėti, kad minėtų dr-jų di
džiuma narių yra nariais L. R. 
K. rėmėjų skyrių. Garbė toms 

• draugijoms.Kitos dr-jos, kurios 
buvo kviestos prisidėti su au
ka, atidėjo ant priešmetinių su-

* si rinkimų. 
Kaip buvo minėta '* Drau

go ' ' 284 num., paaukautiems 
daiktams su nešimui vieta ran
dasi po tuo pačiu adresu, t. y. 
pas p. J ; Gribauskų, 1331 So. 
49th Ct., Cicero, UI. 

Broliai ir sesutės! N'enuleis-
kimc rankų ir toliuus. Drabužių 
ir avalines pasiimtom Centran 
4 skrynias. Rinkiini* daugiau. 

Kalėdų dovanoms mūsų ko
lonijai Centras paskyrė surin
kti $400.00. Padirbėkime taip, 
kad surinktumėm du arba tris 
syk tiek. Lai Centras ir Lietu
vos vargšai pažįsta ko verti ei-

/cerieeiai. 
Lapkriėio 23 d., š. m., papra

stame susirinkime nutarta su
rengti viešas susirinkimas su 
programų arba prakalbomis, 
kuriame bus rinkliava paden
gimui lėšų, padarytų išsiun
čiant 4 skrynias drabužių. Ta
me susirinkime ypatingai atsi
liepta į moteris ir merginas, 
Jos daugiau negu vyrai gali 
pasidarbuoti L. K. K. mezgi
niu, siuviniu ir rinkiniu aukų po 
uamus ir įstaigas. 

Surengti programa išrinkta 
komisija iš M. Dambrausko, J . 
Mrekaus, [\ Garbiizo ir J . Mi-
koiuiiiio. Komisija, p a b a r u s 

su gerb. kleb., kun. H. J . Vai-
liunu, nuskirs dienų ir sudarys 
programų. 

Įplaukos L. R. K. rėm. 59 
skyriaus su liepos 20 d. : 
Liepos 20 d., 1919 .m., 

įstojimų buvo $24.00 
Rugpjūčio 12 d., 19i9 m., 

įstojimų buvo 4.00 
Rugsėjo 18 d., 1919 m., 

įstojimų buvo 5.00 
Rugsėjo 21 d., 1919 m. 
įstojimų per I)r. A. K. 
Rutkausko prakalbas. 58.00 

Rugsėjo 21 d., 1919 m. 
aidai . . 50.60 

Spalio 12 d., įstojimų. . . 12.00 
Spalio 12 d., 1919 m., au

kų 
Lapkričio 2 d., 1919 m., 

aukų 
4. 

Lapkriėio 2 d., 1919 m., 
už siuntinį nuo priva
čių žmonių 

Lapkriėio 11 d., 1919 m., 
per kun. J . Petraičio 
prakalbas 

Lapkričio 11 d., 1919 m., 
įstojimų 1.00 

Lapkriėio 23 d., 1919 m., 
įstojimu 
* i ' 4 

Lapkriėio 23 d., 1919 m., 
HŽ siuntinį nuo A. Raė-
kaus 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

Draugo Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčių. 

KALENDORIAUS KAINA - - 2 5 c 
Kas pikius "Draugo*' prenumeratą metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI. 

• • 

-

W >W*""1 ^ m 

REIKALINGOS moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie ftskir-
stymo sėklų; geras uždarbis. 

Leonard Sced Co., 
228 W. Kiužu- St., • Cbicago, 111. 

PAIEŠKO 

6.85 

4.00 

13.03 

243.57 

INDIANA HARBOR, IND. kaip tamsus debesys, nuslinko 
nuo manęs. Šviesi, rami saule-

Malonu yra, kad ar tai dide- lė ima žibėti mano sieloje. Pa
šiliuose, ar mažesniuose niies- lieka tik ramu. " D r a u g a s " 
tuose, kur tik randasi lietuvių, mane išmokino kantrybės ir 
kur tik yra lietuvių parapija, nusiraminimo. J is man parodė, 
ten nesėdi ramiai mųs tautie-lkad tas, kuris ant Kryžiaus 
H&u be»t, priešingai, yra užimti 'mirė, daug daugiaus už mus 

77.00 

1.00 

Viso iki lapkričio 23 d., 
1W9 m., įplaukė $500.07 

Per I>. Kazlauske, (lai
kas nepažymėtas) . .$ 2.00 

Per P. Mockaitį (laikas 
nepažymėtas) 5.00 

Viso sykiu $507.07 
Centran pasiųsta $158.45 
Pas iždininką randasi. .$348.62 

N'arių-rėmėjų 51) skyrius tu
ri 157. J. Šliogeris, rast. 

INDIANA HARBOR, IND. 

L. Vyciij 55 kp. nors jaunu
tė ir nariais neskaiUinga, bet 
gražiai darbuojasi bažnyčios ir 
tėvynės labui. 

Lapkričio 27 d., š. m., Audi
torium svetainėje, 3436 Michi-
gan ave., surengė vakarą. Yai-
diuo trijų veiksmų vaizdelį iš 
lietuvių gyvenimo "Karė s me
t u / Vaidintojai savo užduotis 
atliko taip, kad geriau negali
ma reikalauti. Žibinto role vai
dino A. Matulevičius, Žibintie
ms—S. Rodžiutė, Onos—O. Si
mą niutė. 

Keikia pažymėti, kad tos 
mergaitės abi yra čia gimusios 
ir augusios, bet karštos tėvy
nainės, energingos veikėjos 
jaunuomenės tarpe. 

Mariutės rolę vaidino J. Bu-
latuvaitė, Jurgučio—J. Naru
ševičius, Juodžio—J. Gusčius, 
Šaltvšiaus—P. Milius. 

S. Bulatoviutė gražiai pa-
deklemavo eiles. Su laiku bus 
gabi veikėja. 

Programe dalyvavo ir baž
nytinis choras, vedamas varg. 
A. (fleuažos. O. Sinaaniutė ir O. 
Erkmonienė padainavo duetą 
"Skambančios stygos." Pas
kui choras padainavo keletą, 
lietuviškų dainelių. Programas 
baigtas be tautinio himno. Kaž 
kode] liko apleistas? 

Publikos atsilankė daug ir 
visa buvo patenkinta. Net sve
timtaučiai kalbėjo, kad Harbo-
riškiai dar nebuvo matę tokio 
gražiaus vakaro. Pelno kuopai 
turėjo likti. 

Programui pasibaigus, pra
sidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
vėlumai. 

Ačiū varg. A. Glemžai už jo
jo nenuilstantį darbavimos ja'u-
nuomenės tarpe j taip-gi cho
rui ir visiems nariams pasidar
bavusiems surengime to vaka-
ro. 

J. Gusčius. 

visokiais darbais. Kasi besirū
pinančius kaip geriau ir pato
giau paduoti pagelbos ranki) 
nuvargintiems broliams, kurie 
likę numylėto j ' mųs tėvynėj, 
anapus jūrių. 

užpraeitą sekmadienį te
ko man būti miestelyj Indiana 
Harbor, Ind. Tenai patyriau 
daug prakilnių ir naudingų da
lykų; išgirdau gražias prakal
bas, kurios buvo surengtos lie
tuvių bažnytinėj svetainėj. 
Kalbėtojais buvo kareiviai, na
riai Sus-mo Amerikos Lietuvių 
Kareivių iš Centralės valdv-
bos. Su pagelba ge?b. klebono, 
kun. J . Čiuberkio, liko suorga
nizuota kareivių kuopa, prie 
kurios prisirašė daugelis jaunų 
vvrų. 

Tame pačiame vakare liko 
suorganizuotas ir L. Kaiid. 
Kryžiaus rėmėjų skyrius. 
Gerb. klebonas, kun. J . Čiuber-
kis, savo karštais žodžiais vi
sus ragino prisidėti pri(» ši<», 
taip reikalingos mųs tėvynei, 
draugijos ir pats pirmas prisi
rašą paaukaudamas L. K. K. 
5 dol. Malonu dalyvauti ten, 
kur'lietuviai vienybėj ir su pa
sišventimu darbuojasi tivynės 
labui ir teikia pagelba nuvar
gusiems savo broliams. 

Geistina butų, kad visose ki
tose lietuvių kolonijose, kur 
dar lietuviai snūduriuoja tau
tiniame susipratime, imtų 
pavyzdį iš Indiana Harboro 
lietimu. Vieversėlis. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
Ar gali būti kas geriau, kaip 

turėti šiame pasaulyje ištiki
mą prietelį? 

Aš tokį prietelį turi ir veliju 
kiekvienam turėti. Kas man 
gerai, tų noriu, kad ir kiti tu
rėtų. Mano prietelis yra laik
raštis "Draugas . " Kol jo ne
skaičiau, neturėjau linksmy
bės. Vis rodėsi kažko trūksta, 
vis rodėsi negerai. Na, sakau, 
užsirašysiu "Draugą" ar ne
bus kiek linksmiau! Užsirašiau 
ir, iš tiesų, jaučiu didelę laimę. 
" D r a u g a s " lanko mano name
lius. 

Vieną, kartą užėjo man di
delis nuliūdimas. Sėdžiu, ry
tuoju, o nuliūdimas kas kart 
vis labiaus spaudžia. Mąstau, 
delko tie žmonės turi tokią 
žiaurią širdį; delko jie už gerą 
užmoka kartybės tulžim, delko 
jie mane taip skriaudžia, delko 
jie tiekia pavydą ? Juk aš jiems 
nieko blogo nepadariau, už ką 
man kentėti neteisingus išme
tinėjimus? Verkti nenoriu, bet 
ašaros temdo akis; sieivartos 
kas kart labiau spaudžia. Neži
nia kaip ilgai tas nuliūdimas 
butų varginęs mane. Kada įsi
leidi į nuliūdimą, tai jau viskas 
pradeda baisiaus rodytis, negu 
yra. Tik štai į tą nusiminimo 
tarpą krasos nešiotojas įneša 
laikrašti *'Draugą." Pradėjau 
jį skaityti ir malonų suramini
mą jam<; radau. N'uliudinia.s 

kentėjo. , Seniaus likėjįmo tie
sas žinojau iš katekizmo ir iš 
pamokslų. Katalikiškas dien
raštis davė suprasti jų naudin
gumą kasdieniniuose visuome
nės ir atskirų žmonių gyveni
me. Jas atskirų ir išpildžius, 
ir man pasidarė viskas saldu, 
ramu, šviesu. 

Susigėdau savo nuliūdimo, 
pripažinau, kad jis yra silpny
be, ir kad aš turiu daugiau jie-
gų negu vargų. 

Dabar man rodos, kad aš 
nieko nekenčiu, niekas manęs 
nepersekioja. Visi -man geri. 
Jei kas gera man vėlina, tam 
ačiū. Jei kas bloga, ant to ne
pykstu. Visada man linksma ir 
ramu. Seniau nemintijau, kad 
dienraštis galėtų padaryti ge
ro. Dabar pati pamačiau. Da
bar su t*l)raugu" nesiskirčiau 
už jokius pinigus. Kasdien aš 
jo laukiu, kaipo brangaus sve
čio. Jei kokią dieną jis neatei
na man, toji dieiu. buiuį labai 
ilga. Tai-gi patariu k i kvienam 
"Draugą" parsikvie U į savo 
namelius, nes tie nameliai taps 
laimingi, kaip man. 

"Draugas , " kaip močiutė, 
mokina visų dorybių. Jeigu ne
moki tikėjimo apginti, tai 
" D r a u g a s " išuiokis. .Nuliūdi
me " Draugas'" suramins. Ne
žinai, kaip gyvenimą vesti, 
kaip pagerinti savo būvi, 
"Draugas"* išmokins. Žodžiu 
sakant, jeigu nori žinoti kas 
gražu, kas gera, kas prakilnu, 
tai skaityk *k Draugą." 

Kurie jau skaito "Draugą," 
tie pripažino man, kad tiesą 
kalbu. Katrie neskaito, tegu 
pabando. Paskaityk vieną nu
merį, paskaityk antrą. Kuo 
daugiau skaitysi, tuo labiau 
norėsi. Ilgainiu su juo skirties 
nebegalėsi. Kaip šviesa, šiluma 
ii- saulė patraukia prie savęs 
žmogaus širdį, taip lietuvio ir 
lietuvės jausmai prisiriša prie 
" D r a u g o " ir džiaugiasi. -Jis 
niekad nenusibosta, nes kas
dien vis naujas ateina. 

Vystanti šakelė. 

meldžiame duoti žinią apie 
save Domininkui Pupsiūi. Jei 
kas žinotų, kad jie yra mirę. 
tai tegu praneša "Draugui . ' 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
gą" atstovauja p. J . MAEGE-
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugą" už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į ji pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Bapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. 

Kas pas jį iš Grand Rapidso 
1 ietuvių užsirašo ' ' Draugą'', 
tam jis duoda dovanų "Drau
go ' ' kalendorių. 

I'uieekilu bcolio Jono- šimukaioio, 
paeinančio iš Kauno Oubcr. Uaeei-
niij pav. Jurbarko miesto, 4 metai 
atgalios išvažiavo \k Chicagos j 
(557 Metropolitan Str. Brooklyn, N. 
Y.) apie 25 metų amžiaus. Jis pats 
arba ka« apie .ii Žinote malonėkite 
pranešti Aiuo adresų: 

Marijona šiniukytė, 
4«31 S. Paulina Str., Chieago, 111. 

Pa ieškau Antano VYalatkos paoi-
r.anrio ift K a u n o Cluber. ir P a v i e t 
Krukių parap. Miadninkų sodžiaus. 
Turiu labai svarbų reikalą prie jo, 
jis pats arba kas -ap ie ji žinote pra
neškite sekančia adresų. 

Jonas YValatka, 
103 So. Kiver Str. Iki ta via 111. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Marijona Lenkartienė iš 
Švėkšnos, Tauragės Apskri
čio, Lietuvoje, paieško savo 
brolio Juozapo Merliuno, ku
ris visa laiką gyveno Chiea-
goje, o .dabar nežinia kur yra. 
Jei jis pats šitų paieškojimų 
perskaitys, tegu rašo seseriai; 
jei kas žinotų, kad jis miręs 
yra, tai tegu duoda žinią 
" Draugui ." 

Domininkas Pupsis is Jur
gaičių kaimo, Švėkšnos vals
čiaus, Tauragės apskričio Lie
tuvoje paieško šitų asmenų: 
1) Juozapo Dirginčiaus iš 
Skirsnemunės ir jo žmonos 
Anastazijos Pupsaitės-Dirgin-
čiuvienės 2) Taipgi Juozapo 
Gajauskio i s Tauragės para
pijos ir jo žmonos Zofijos 

PAKLYDO. 
Pull-tearer šuva, baltas su tamsių 

lopų ant nugaros, didelis. Dovanų 
$5 ar $10.00 radėjui. Atsišaukite. 

Kev. J. McNamcc 
Drover 2489 

Paieška u savo vyro Antano Vana
go, paeinančio iš Kauno l ted. Vidziu 
parapijos Karališkų kaimo. Aš prieš 
kare parvažiavau Lietuvon o ji pa
likau gyvenanti ant Wood Str., Chi-
cagoj. Rašiau keletą laišku bet at
sakymo negavau, Jis pats arba kas 
apie ji žinote praneškite sekančių 
adresų: , 

i )na Vaiiagit«te, 
liailiiuKii Kaimo Pilviškių Kastines 

Vilkaviškio Apskričio Suvalkų 
UutHTiiijos. 

PARSIDUODA 

Parsiduoda 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. PauUna Str., Chieago. 111. 

1XTRA BARGENAS. 
Parduodu keturis naujausios mados 
Mūrinius namus. 

Du ant 3 pagyvenimų ir du ant 
2-jų pagyvenimų Du narni) randasi 
South Sidėje, o du North Sidėje; — 
su naujausios mados įtaisy.nus: ga-
za.s, elektra, maudynės, bufetas, di
delis veidrodis, telefonas. Puik .os 
vietos, lietuvių apgyventos, grynus 
oras, gražios gatvės; turi būti par
duoti j trumpas laiką U Ž inaią eti
nių, kaip bus gal ima parduoti ko-
pigiausiai. Taigi meldžiu atsišaukti 
pas savininką. 

John A. W&lulis, 
N 1834 Wabansia Ave., 
N. W. Kamp. Girard Str., 

Chieago, 111. 

Parsiduoda bizni* geroj vietoj tar-
,pe lietuvių apgyventoj arti l ietuviš-

J T U p s a i t e S - ( i a j a i l S K l e n e S . o ) ;Veos bažnyčios, priežastis pardavimo, 

Tain-iii Stefanijos Pupsaitės!'savininkas , ina j Uitu hi/ni- randa 
iciiy ni M « v i « m j v ū * M ^ U ^ V V * i _ ; i U s i S a u k i t ( . ^ - e i t u Įnik'..: 
iš Jurgaičių. Visu tų .asiwuų j . ir,^ s. Hemutuge A*C. 

PaieSkau Jono Pociaus paeinančio 
iš Raseinių Apskričio Kvedarues 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą., jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
3202 Auburn Ave. 

Uždirbk 
$ 3 5 i k i $ 5 0 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra re ikalau

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

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

MASTER SCH00L, 
J. F . Kasnieka. Perdėtinis 

130 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

i V 

BUS BRANGIAU. . 
Užsisakikyte Gero MEDAUS 

5 Svaru Viedrukas $1.80c. Pri
statau j namus, Clilcago, 111. 
Adresuokite 

W. Strygas, 
General D. P. 6. Chieago. 

Ypatiškai galite gauti po 
šiais adresais: 

K. Marknckas. 
2123 W. Coulter Str. 

Arba prie A. M. 3022 W. 40th. 
Str. Ant antru lubų Chieago, 111. 

IV. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Micbigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 0 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nsdėliorais nuo 10 iki 31 išryto 
S * — — » 

~9 
T*l. Drover 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUTIS DENTIJšTAS 

Valandos: suo 9 ryto 4ki 9 rak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4711 6 0 . ASHIiAND AYMIfVK 
arti 47-tos Gatvės 

Veda Bi las Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj : 

69 W. W A S m j f G T O N S T R E E T 
ii Rambaris 609 

Tel. Central 5478_ 
Gyvenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4481 

. . . ~ W 

• • K 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

i Roselande: 1OSO0 8o. Mlchicaa Are. 
Telefonas Pullman 34* Ir Pullmjui 31M 
Cbicagoj: 4615 So. Wood Str. 

Tik Ketverto vakake nuo 5:30 iki 7:00 
TricfooM Tarto 713. 

> • • • » 

• • . - - L - . , 11 _ 

Telefonas Pnllmaa §06 % 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Michigan, Aveuue 
KMeland. 11L 

VALANDOSs 9 iki W vakare. 

. i 
Dr. S* Naikelis 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS I R CHTRURGAB 

4712 So. Ashiand Ave. 
Ptwwe Drover 7049 

V A L Nuo 9 iki i;> išryto, 2 iki 4 
po piety, 7 iki 9 vakare. 

Kettdeueija S880 W. 66-th S t 
Phone Proapact 158 K 

i Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le, Penna. 

visomis l igomis priima 
Nuo 8 iki ip vaL ryto 
N u o l%iki 3 vai. po pietų 
N u o 6 iki 8 vai. vakare. 

nuo 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIKTU VIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vietą 1 
Brighton Park. 

8914 W. 43rd Street., 
Tel. McKinley 263 

Ofisu-.: 1757 H . 47th St.. 
(47 ir W<Md gat.) 

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

Tel. Boulevard 160 
^*»^m m mm^m m tm^ mm ^» m^^mtm m mm »X 

*£ _ _ _ _ _ - - _ - - - - _ _ _ _ M 

J.P.WAITCHES | 
ATTORNEY AT LAW 

I A B r C V I S ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

I CHICAGO. 
fįnnBmmm*mmtm*m4Ęm*mimrm***Hm*m&4* -•^»85 
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Dr. A K. RUTKAUSKAS 
Talefonas McKinley 5744 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
K a m p a i W. 86-tos gatvės 

' » • • » • » » » » ! 

Dr. a M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Chieago, III. 

SP£CIJAI_1STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t 

il_i 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 0 iki 2 po p i e t 

Telefonas Yards 687 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

8 1 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 2 2-nd Street 
Tel. Rockwell 4999 

CHICAGO, IZAM 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

He_.it 1. 933 So . AMiltuad BĮ v. iMictkįįo. 
Telefonas Haymarket 3R44 

uri. A. A. ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgas 

S{Mxaialista.s Moteriškų. Vyriški} 
Vaikų ir visti chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halstcd SL, Chieago 
Telefonas D»"over 9688 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 — 3 po 
pietų 7-*8 vak. Nedėl_o_nis 19—12 d. 

r 
Dr.M.Stupnicki 

—m 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, IL-LDroIS 

Telefonas Vardu BOSI 
Valandos: — 8 iki 11 iš r y t e ; 
f» po pietų Iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

» mm i 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raides liejasi 1 krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra-
ial , tai tuomet yra ženklas, kad \ 
reikia Jums akialų. Meno IS m e t ų ', 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaln? 
net taip žemai net llr *_;••. 

JOHN SMETANA 
Akių Spetijalistas 

1801 S, A nhland Av. Chicaco 
Egzami~_~s suteikiamas dykai. 

K a n a p a s 18 - t o s iratvės. 
I-čios lubos vlrS P l a t f o apt lekoa 

Kambarla 14, 16, 18, 17 Ir I I 
Tėmyklte J mano paralią. 

Valandos: nuo 7 vai. l iayto iki 9 
vai. vakare. Tanedėliais, Seredo-
>mis ir Petnyčiomis. 

— 

S. D. LACHAWICZ 
Lietu\TS Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko plgiauala. Reikals raelcliiu at-
8i__.ukti, o mano darbu busite utgunėdlutl 
2314 W. 23 PI. Ohicago, DL 

TeL Oanal 1198. 

S 
rr 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

). 19 
Jie*. 15489 \V. 49 Aveuue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

RALBAMF. LIETI M i K J J 
.__ 

http://He_.it
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DRRUGAS 
J» !. ... l i ' l ' fM.1 - " n 

Pirmadienis, grnod. 13. 191fl 
Step as —* " • • • ' • = S ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t *— 

CHICAGOJE. 
KATAUKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis, gruod. 15 d., 
šv. Kristiona. 

Antradienis, gruod. 16 d., 
Šv. Euzebijus. 

KRAUTUVININKAI " ATPI
GINA' DRABUŽIUS. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

- - ' • • . — • - , • ! • • _ _ 

Iš WEST SIDE. 

.-i T - ••.-?,' -'• "' "• vumu-i' -. *•*'.-- v • •' -• iH+Vtj'fr '. rrrr ^ 
*• • i m T 

ATSILIEPIA IR PARKŲ 
POLICIJA. 

Chicagoje yra keli šimtai 
parku policmonų. Perui a i ir 
šįmet daugeliui parupo padi
dinti algas miesto poliemo-
nams, gaisrininkams ir kitiems 
miesto tarnyboje esantiems. 

Bet apie parku poliemonus 
pamiršta. Tie ima prieškari
nes algas. 

Tomis dienomis parkų po-
licmonai patys apie save pri
simini. J ie padavė peticiją 
miesto tarybai. Reikalauja ly
giu algų su miesto polirmonais 

BUS BRANGESNĖS LICEN 
CIJOS. 

Nėra ko pasidžiaugti. 

Didžiuliu dopartamentinių 
krautuvių savininkai Chicago
je, paraginti " f a i r pr ie*" ko
miteto ir kitu, katri0 darbno-
jasi už ))a])igiuimą pragyveni
mo, paskelbč, j0o- jie visokios 
rūšies drabužiams i r rūbams, 
taippat avalinėms papiginsią 
kainas. Kainos busią tokios, 
kokios yra buvusios pirm ka
rės 191 \ metais. 

Tuo tikslu krautuvių savi
ninkai tą savo ' 'papiginimą." 
šiandie plačiai paskelbė spau
doje. Gi spauda giria krautu
vininkų gerašinlvbe i r ragina 
žmones naudoties tąja prosą. 
Nes, girdi, jei publika parems 
krautuvininku sumanymą, tuo
met tos "p ig ios ' ' kainos gal ii 
visuomet pasiliksiančios 

Nekalto Prasidėjimo Draugija. 

m "M,'W sps ss 2& 

-

ev 

Ateinančiais metais Chica-
gai pramatomos didesnės iš
laidos. Miest0 biudžeto komi
tetas šiandie jau turi išlaidu 
sąstatą. Tad reikia dabar pa
galvoti, iš kokiu versmių gau
ti pinigu padengti visas išlai
das. 

Kituomet žymią išlaidų dalį 
padengdavo saliunai, pirkila-
mi licencijas, šiandie saliunai 
jau baigia nykti. Nėra pelno 
versmės. 

Pasakojama, jog miestas bus 
priverstas pabranginti viso
kios rūšies licencijas, nes ki
taip nebus galima surišti iraio 
m galu. 

Kokios gi tos kainos. 

py 

PLENUOJAMA BAUSMĖ 
UŽ NEAPšILDYMĄ 

PAGYVENIMŲ. 

Praeitomis keliomis žiemo
mis sveikumo departamentui 
buvo daug vargo nuolat einant 
skundams, kad apartamenti-
nių namų savininkai kaip rei
kiant neapšildo pagyvenimų. 

Ir tuomet buv0 dedamos pa
stangos pravesti parėdymą, 
Milig kurio aštriai bausti na
mų savininkus. Bet niekais 
nuėjo pastangos. 

Ta pati istorija atsikartoja 
ir šįmet, ypač dabar pakilus 
šalčiams. Ir dabar grumojama 

. . , v „ , ; krautuvininkai 
namų savininkams uz saldymą u. 
šeimynų, ypač turinčių mažus 
vaikus. 

Sumanomos aštrios bausmės 
namų savininkams. 

Tik gaila, kad tie sumany
mai nelengvai prigija. 

ŽMOGŽUDIS NEPAKAK-
TAS. 

Iv: 

Praeitą penktadienį sulig 
teismo nusprendimo turėjo 
but pakartas Arthur Haensel, 
kuris nužudė sav0 moterį. 

Paskutinėje valandoje te-
iaus iiugalabinimas sulaiky

tas. Pasirūpinta apeliuoti au-
gštesnin teisman. 

Krautuvių savininkai pas
kelbė štai kokia- " p i g i a s " 
minimam kainas už tuos daik
tus: 

Vyrams siutai $24.50 
Vyrams overkočiai . . 24.50 
Vyrauig čeverykai 5.95 
Vyrams autės 25 
Vyrams apatiniai rūbai 1.35 
Moterims siutai 25.00 
Moterims overkočiai 18.90 
Moterims čeverykai . . 5.95 
Moterims autės 25 

Moterims apatiniai rūbai 1.25 
Vaikams overkočiai . . 8.50 
Vaikams siutai 5.00 
Vaikams čeverykai . . . . 3.95 
Atsiminkime, jog tai yra 

minimum kaina ir nepasako
ma tu prekių kokybė. 

Kitaip buvo pirm karės. 

Jei kas mano, kad tos kainos 
sutinka su prieškarinėmis kai
nomis, tas klysta. Prieš karę, 
taigi 1914 metais, už viduti
nės rūšies vvriŠka siutą reik-
davo mokėti po 12 ligi 15 dol. 
Karės pradžioje kai-kurios 
krautuvės pardavinėjo parink
ti nos rūšies siutus po 15—i S 
dol. , 

Taip buvo su apatiniais rū
bais, taip su autėmis ir kito
kiais drabužiais. 

Kadangi čia skelbiama mi
nimum kaina, tai sulig tos 
kainos bus skiriami ir abejo
tinos rųšies prekės. Kiek 

turės tų pre-
jkių, tiek ir parduos nurodyto
mis kainomis. Geresnės rųšies 
prekės pasiliks brangios ir 
joms kainos nebus sumažina
mos. 

Keikia abejoti, kad tokiai-
"papiginimais" butų papi
gintas žmonėms pragyvenimai 
Nes skelbiamos kainos toli ne
sutinka su prieškarinėmis kai
nomis. 

Nekalto Prasidėjimo šventė
je, Aušros Vartų parapijoje 
būrys jaunų mergaičių apvaik
ščiojo iškilmingai savo metinę 
šventę Nekalto Prasidėjimo. 
Visos mergaitės išanksto atli
ko Išpažintį ir laukė tos gar
bingos valandos, kada galės 
džiaugties priėmusios į savo 
širdis šv. Komuniją. 

Vėliau prasidėjo šv. mišios, 
kurias laikė gerb. klebonas, 
kun. F. Kudirka, prie Aušros 
Vartų altoriaus. Visos mergai
tės užėmė paskirtas vietas ar
čiau prie altoriaus. 

Gerb, klebonas pasakė joms 
pritaikintą pamokslą. J i s sakė: 
"Nors mažos jūsų jiegos, bet 
jus, galite daug nuveikti; jūsų 
dorai ir nekaltas gyvenimas 
gali didelę intekmę turėti žmo
ni joje.'" 

Po šv. mišių 43 mergaitės 
padarė įžadus. Jos visos.drau
ge garsiai atsakė ant klebono 
klausimų. Paskui kiekviena ga
vo Nekalto Prasidėjimo ženk
leli. 

• 

Šitoje draugijoje, rodos, yra 
apie 100 narių. Labai linksma 
iš šitokių mergaičių, nes gali
ma tikėties, kad jos pasiliks 
apsaugotos nuo visų pavojų 
per galingą Šv. Marijos užta
rimą. Maloniau butų, kad visos 
mergaitės prie šitos prakilnios 
draugijos prisirašytų, (ada ne
reiktų senam tėveliui ir moti
nėlei barti savo J a u n a s dukre
les. 

[domi. Pamokinanti Lengvai Suprantama 

PASKAITA 
APIE PASAULI IR JO PABAIGA 

* : 

s-: 

m 

Laikys Kun. Prof. Bučys 

Utarninke, 16 Gruodžio, 7:30 vakare 
McCormick Club House Svet., 2530 Blue Island Ave. 

Įžanga 50c, 35c, 20c. ir 10c 
Kas arčiau sėdės, tas brangiau mokės. Paskaita bus su paveikslais. 
——*- a 3 
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s ^ p K BRUCHAS 
Jubilierine Krautuve 

3321 S. Halsted St. - - Chicago. 
Mūsų krautuvo yra pripildyta,- naujinusios mados tavoru del Kalėdų 

dovanų. Tamista nupirksit dovanas t ikros vertės mūsų krautuvėj . I r 
bukit užtikrinti, kad jus nupirksit geriausia tavora, žemiausia gauna
ma kaina. Atsilankiusiems, užtikrinam užganėdijima ir teisinga pa
tarnavimą. * 

ISsiskirimas: 
Deimantiniu žiedų, 

Lavoleriu. nuskartų, 
Laikrodėliu, lenciūgėlių. 

Branzalletu, Albomų ir t t . 

PRIIMAME LIBERTY' RONBS. 
Krautuvė atidaryta kožna va
karą ir nedėlioms iki Kalėdų. 

Puikus kalendorius visiems 
dykai. 

Nedalioj, gruodžio 7 d., Mc-
Cormiek'o svetainėje, gerb. 
prof. kun. P r. Būrys davė pa
skaitą apie Lourdo stebuklus 
su tam pritaikintais paveik
slais. Šita paskaita ir paveik
slai buvo labai žmonių pagei
daujami. Žmonių į paskaitas 
susirinko daug. 7 vai. jau Mc-
Cormtcko didžioji svetainė bu
vo pilnutėlė. 

Ir kų ėia žmonės išgirdo ir 
pamatė? J i e išgirdo tiesų apie 
. 'ekalta Šv. Marijos Prasidė
jimą ir pamatė Lourdo stebuk
lus. Gerb. kalbėtojas aiškiai pa 

i 
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IŠ T0WN OF LAKĖ. 

Liet. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
veikimas. 

ir gražiai nupiešė 

APSIVEDĖ 38,000 NAŠLIŲ 
MOTERIŲ ANGLIJOJE. 

KOVA PRIEŠ MAISTO 
BIURĄ. 

Perniai Chieagoje buvo įs
teigtas specijalis maisto biu-
,ras su tikslu papiginti mais
tui kainas. 

Bet ligšiol tas biuras neda
l ė miestui naudos. Tuo tarpu 
išlaidų padaryta daugiau 
$14,000. 

Ateinančiais metais abejoti
nas biuro gyvavimas. Xes kai-
kurie aldermanai pakelia aš
trių kovų. 

Londonas, gr. 11. — Pasibai
gus karei Anglijoje pasirodė 
216,000 našlių moterių, kurių 
vyrai žuvo karės laukuose. 

Visoms našlėms vyriausybė 
skiria pensijas. 

Dabar pranešama, jog iš a-
nų 38,664 našlės išnanj0 apsi
vedė. Vyriausybei yra paleng-

NAUJAS KOMERCIJOS SE
KRETORIUS. 

Washington, gr. 13. — Ko
mercijos sekretorius Bedfield 
prezidento Wilsono kabinete 
atsistatydino. Jo vieton prezi
dentas paskyrė kongreso atsto
vą Alexander, demokratą, iš 
Missouri valstijos. Senatas pa
tvirtino paskyrimą. 

pasakojo 
:'.!>">!iėms, delko visas katali
kiškas pasaulis tiki j Nekaltą 
Prasidėjimą. Apsireiškimas 
Panos Marijos Bernedettai 
Lourde visiems yra labai bran
gus. Žmonės taippat pamatė 
įvairias stebuklingas vietas, 
nupieštas ant scenos. Tos vie
tos priminė ir Lietuvos šven
tas vietas. , 

Žmonėms labai patiko. Visą 
laiką užsilaikė ramiai. Kodėl 
nepatiks? Čionai buvo atkar
toti senos močiutės žodžiai, 
kuriuos, ji mus senai mokino, 
kad Šv. Panelė buvo Nekaltai 
Pradėta. 

J. R. M. 

P R A N E Š I M A S BRIGHTON 
PARKO LIETUVIAMS. 

Šiandie, t. y. gruodžio 15 d., 
7:30 vai. vakare parapijos mo
kyklos kambaryj prasideda 
vakariniai kursai, kuriuos įs
teigė L. D. S. 57 kuopa. 

Bus mokinama rašomosios 
lietuvių kalbos ir skaitliavimo. 
Kurie da r nėra užsiregistravę, 
gali ateiti ir užsiregistruoti šį 
vakarą. 

Kviečiame pasinaudoti pro
ga. 

Komisija. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.J, 

Jau mėnuo praslinko kaip 
nmsų moterys ir mergaitės yra 
užsiėmusios atlikti vieną iš 
sunkiausių darbų, tai yra mez
gimą švederių mūsų karei
viams Lietuvoje. Pagirtinas tai 
darbas. Lyginant didumą mųs 
kolonijos, tai n^perdaugiausia 
moterių bei mergaičių ateina 
dirbti tą prakilnų darbą. Norė
tumėm, kad daugiau moterų 
bei merginų atsilankytų. 

Mųs broliai kanjasi su prie
šais už savo tėvynę, už nepri
klausomą Lietuvą. Jeigu jie ne
bus aprengti, negalės ilgai 
tverti kovos lauke ir negalės 
atremti skaitlingesnio priešo. 

Bet ne.' Mes, sesutės, jeigu 
norime pamatyti savo tėvynę 
laisvą, turime padėti savo bro
liams, turime kiek galėdamos 
veikti, sinti, mėgsti šiltus dra
bužius ir siųsti jiems. 

Negalime mes būti karei
viais, negalime nešioti šautuvo, 
bet mes galime savo kareivius 
aprengti. Aprengti mųs broliai 
kareiviai narsiau galės kau-
ties'su priešu ir lengviau juos 
nugalės. 

Gražu butų, kad visos mote
rys ir mergaitės, nors vieną ar
ba du vakaru savaitėje, pasi
švęstų tam darbui, o milžiniš
kos butų pasekmės. Čia nerei
kia savo skatiko pridėti, tik 
reikia pasišvęsti. 

Tai-gi moterys ir mergaitės! 
Esate kviečiamos ateiti utar-
ninkų ir pėtnyčių vakarais, 7 
vai., bažnytinėn svetainėn. Čia 
dirbama gražus ir prakilnus 
darbas. . 

Alumnietė. 

Kuomet bažnyčioje užgieda su 
vargonais, tai užmiršti žmogus 
viską, o jauties it kokiame pa
gavime. 
Užpraeitą pėtnyčią choras lai

kė priešmetinį susirinkimą. 
Susirinko Iveveik visi giedoiiai. 
Apkalbėję vidttjiniits dr-jos 
reikalus, nutarė surengti vaka-
rą-balių vasario 15 d., 1020 m., 
Columbia svet. 

T Kataliku Vienybės seimą 
liko išrinkta delegatė, p-lė Z. 
Mestauskaitė. 

Valdvba ateinantiems me-
tams paliko beveik ta pati, t. 
y. dvas. vadovu—kun. N. Pa
kalnis, pirm.—V. Daukša, viee-
pirm.—Z. Mestauskaitė, prot. 
rast.—O. Šilinskaitė, fis. rast. 
—A. Kušleikaitė, ižd.—K. Šu
kys, iždo globėjos—B. Ružgai-
tė ir Z. Jurgaičiutė, maršalka 
—K. Lauraitis, gaidų prižiurė-

Linkėtina valdybai geriausių 
pasekmių 1920 m. 

Alumnietė. 

Susivienijimo Lietuvių Ka
reivių 1 kuopos susirinkimas 
įvyks šiandie, gruodžio 15 d., 
7:30 vai. vakare, p. Kžerskio 
svet., 4o-tos ir So. Paulina 
gatvių. 

Visi nariai ir norintieji pri-
sirašvti, malonėkite atsilankv-
ti. (J ai i ir nenariai ateiti pa
sižiūrėti. 

Valdyba. 

VIEŠA PADĖKA. 

Katalikų Vienybės 1 skyrius 
šiuo išreiškia viešą padėką L. 
Vyčių 4 kp. artistams-inėgė-
jams už suvaidinimą veikalo 

Sugryžo" L. ii. Kryžiaus t tCJ, 

naudai, lapkričio 15 d., š. m. 
tojais: baso pusėj S. Ambrožė- Pelnas, $57.25, jau pasiųstas 
vičia, tenoro—K. Druktenis. L. R. K. rėm. Centran. 
Korespondentu Z. Jurgaičiutė. M. Z. 

PRANEŠAME VISUO
MENĖJ. 

Lietuvių Metropolitan State 
Bankas kuris dabar randasi 
Po num. 807-809 \V. 35 Street, 
bus perkeltas apie Naujus 
Metus i savo naujai rengia
mąjį namą, kuris bus po num. 
ii201 W. 22nd, kampas Leavitt 
Street, su padidintu kapitalu 

Valdyba, 
Metropolitan State Bank. 

(Apgr.) 
llllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllf 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į jj apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIŲSTI. 

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 gvaran tuoj amas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai ček| kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 

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

Labai retai tenka patėmyti 
laikraštyj žinučių apie Šv. Ce
cilijos giedorių draugij'ą. Ši 
draugija dailės srytyj veikia 
visomis jiegomis, nes tą gali 
paliudyti nesenai surengtas 
bendrai su L. Vyčių 36 kp. cho 
ru koncertas. 

Šv. Cecilijos choras yra gra
žiai išlavintas varg. Daukšos. 

kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiusime Lietuvon 2 0 auksiny. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

\ 

\ 

120 Tremont St., Boston, Mass. 
\ •V.H .V.\V.V.V^AV.V.V.%%VAVJ , .".V,,V.V.V.V' 
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