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Neleidžia B&iševikui 
per 

VOKIEČIAI ATIDUODA 
TALKININKAMS KA

RĖS PABŪKLUS. 

* Turbūt, estai pertrauks k o n-
M . Inta 

Londonas, gr. 18.—Karės se
kretorius Cburcbill parlamen
te pranešė, jog Vokietija tal
kininkams jau atidavusi savo 
5,000 anuotų,- 25,00*) kulka-
svaidžių, o,000 apkasų mortirų 
ir 1,700 lėk A vu, 

NESUTIKIMAI DEMOKRA 
TŲ PARTIJOJE. 

šiuo kartu tą daro taikos 
sutarties klausimas. 

Washington, gr. 18.—fairpe 
senatorių deniokratų ima ap
sireikšti skaidymasis. Šiuo kar
tu senatoriai, demokratai ima 
nesutikti nuomonėmis 

SUSIAURINS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ KOMPA

NIJŲ VEIKIMĄ. 

Sumanyta* į dalis suskaldyti 
trusta. S* 

Nesuspėjo vblciečiai kol-kas j sutarties klausime. 

NELEIDŽIAMAS PER 
TUVĄ KELIAUTI 

BOLŠEVIKAS. 
i 

-Bolševikai nori užimti dalį 
E stoni jos. 

ESTAI BIJOSI BOLŠEVIKŲ 
VILIUGYSTĖS. 

talkininkams pristatyti 42 lo-
komotivu ir 4,740 geležinkeliu 
vagonų. Nes tas nėra lengva 
pjularyti. 

Didėja bolševiku atakos 
prieš estus. 

Gelsingforsas, gr. 18.— Ne
gauta eia žinių, ar rusų bolse-

ian-

ŽUVO 43 DARBININKAI 
AMUNICIJOS SAN* -

DELYJ. 

Berlynas, gr. 18.—Marien-
(Suvėlin-'siele, arti Wilbelmsbaven, Vo-

REIKALAUJAMA DUOTI 
ŽEMĖS VALSTIEČIAMS. 

Dorpatas, gr. 1(> 
ta).—Estonijos premjeras Po- kietijoje, ištiko ekspliozija 
ŝ ka oj'icijaliai paskelbė, jog amunicijos sandelyj. 43 darbi-

vikas Kari Radek keliaus Dor- e>tų. su bolševikais konferenci- ninkai žuvo ir daugiau 100 sn-
patan konferencijon su Pabal- ja, regifs bns pertraukta ir ati- žeista, 
tijos viešpatijomis, kaipo so- dėta li^i sausio 3 d. Tas klau-
vietų Rusijos atstovas. simas tečiaus galutinai bus ap-

Pranešta, jog bolševikų už- laitas tik rytoj, 
rubežinių reikalų komisaras Tam tikslui esama priežas-
(ministeris) Oiėerin bevieliu ėių. Susekta, jog bolševikai Rymas, gr. 17.—Italijos par-
telegrafu pasiuntęs lietuviams mėgina užimti dalį Estonijos lamente socijalistal atstovai 
pasiūlymą praleisti per Lietu- Narvos pusėje. J ie tą nori pa- reikalauja eksproprijuoti nuo 
vą Radek'ą. Oiėerin už tą lie- daryti kaipo gvarantiją savo žemvaldžių didelius neapdirba-
tuviams pažadėjo palmosuoti Imilitarinįms sąlygoms, pasių- *os žemės plotus ir tuos pada-
kai-kuriiios poli 11 kinius prasi-lomoms estams. jlinti bežemiams ir mažaže-
žengėlius. K i t n sval.,)(,sm.k p r i ( ^ l s t i s miams valstiečiams. 

Vieni demokratai ' senatvini 
stovi už preaidenta Wilsoną, 
kuomet šis paskelbė, jog jis ne
sutiksiąs su jokiomis atmaino
mis, padarytomis sutartyje. Ir 
jei taip, tad verčiau sutartie 
tegu sau guli kaip gulėjusi se
nate. 

Kiti, demokratai senatoriai 
turi kitokių pažiūrų. Jie sako, 
jog prezidentas būtinai turįs 
pasidarbuoti ar šiaip ar kitaip 
ir kuoveikians pravesti taiką. 
Nes greita taika būtinai reika
linga šaliai ir visam pasaulini. 

Pastarieji tvirtina, kad jei 
prezidentas neatmainysiąs sa
vo pažiūrų, tuomet jie bendrai 
su republikonais senatoriais 
balsuosią už rezoliuciją, kurią? 
ja ir be patvirtinimo sutarties 
ir be prezidento proklemaeijos 
bus paskelbta taika, kaipo įvy
kęs faktas. 

Bet Lietuvos vyriausybė at- tai ta, jog, anot žinių, Praneu 
niotė Maskvon bolševikų pasių- *iįa su savo kariuomene no-
lyuią. rinti įsiveržti Pabaltijon ir iš 

Estai praneša, jog pas bolse-,'čia pradėti veikti prieš bolše
vikus nelaisvius, paimtus Nar- vikus. 
vos fronte, radę militarinių Anot premjero pranešimo, 
bolševikų įsakymų. Iš tų pati- ynx m aŽa vilties toliaus tęsti 
riama, jog bolševikai yra su- tarybas. Nes bolševikai nori 
manę užimti Estonijos plotus taikos, kad tuo tarpu estai sto-
net ligi Wesenburgo. v i tik už armistieiją. 

(Kari Radek yra pasižymė
jęs tarpe vokieėių bolševikų 
(spartakų) Berlyne. Už savo <~»en. Kastajev yra jau Esto-
uolų ten veikimą jis buvo su- nijos teritorijoj. Jis parveža 
areštuotai i r visas laikas lai- sovietų valdžios atsakymą' es-
komas kalėjime. Nesenai buvojtams rubežių nustatymo klau-
pranešta, jog Radek yra vio- sime. 
nas iš rusu bolševikų atstovų, I Tas klausimas paliečia tai-
paskittų konfereneijon Doi*pa/- kos sąlygas. (Ii estai nori tik 

i 

Ifc VĖL APIE BUVUSIO 
KAIZERIO TEISMĄ. 

VALSTIJA PAKELIA KOVA 
PRIEŠ PROHIBICIJA. 

Gryžta su žiniomis. 

Londonas, gr. 17. — Čionai 
naujos kalbos pakilo, jog tal
kininkai gamina notą Olandi
jai su pareikalavimu išduo
ti buvusį vokiečių kaizerį. 

(Jeneralis Anglijos prokuro
ras, Si r (Jordon Hewart, jau 

Washington, gr. 18>~Rhode 
Island valstijos A*ardu tos val
stijos prokuroras Riee auk
ščiausiam šalies teismui pada
vė reikalavimą feisti valstijai 
tam teisme pakelti bylą prieš 
konstitucijinį svaigalų probi-
bieijos amendmentą. 

Tai pirmoji valstija, katra 

New Yor*k, gv. 19. — Vie
tos laikraščiai praneša, jog ži
nomos didžiulės gvvuliu sker-

taikos dyklų kompanijos Cbieagoje 
busią suskaldytos į atskiriasį 
dalis ir jų veikimas bus su
siaurintas tik .ligi vienos mė
sos produkcijos. 

Sakoma, jog kompanijos 
pačios su tuo sutikusios, kuo
met prieš jas pakelta hyla už 
suokalbiavimus pagrobti į savo 
rankas visą maisto produkciją 
ir kitus reikalus. 

(Jyvulių ikerdyklų kompa
nijos, katros sudaro penkias 
atskirias į-staigas, lig-šiol yra 
galingas maisto produktų tru-
stas. Nes jos kontroliuoja ne 
tik visą mėsos produkciją, bet 
ir kitą maistą. Turi jos fer
mas, augina nuosavus galvi
jus. Turi jos geležinkelius ir 
traukinius. Visiems produk
tams nustato kainas. Kas tam 
trustui kartais pasipriešina, 
tasai sveikas žuvęs; Šitas tru
kias prarijo visą eilę mažesnių 
kompanijų.1 

Pagal i aus prilipo liepto ga
lą. Nes trustas ėmė ro<lyties 
viršesnis, už pačią vyriausybę 
ir |\ačius šalies įstatymus. 

Pasakojama, jog suardyti 

Talkininkai gelbsti 
badaujančią Austriją 

. 9 

EUROPA ŠAUKIASI AME- latyti dar ir pinigų — apie įfO 
RIKOS GELBĖTI milijonų dolierių. Pinigai bus 

AUSTRIJĄ. 
* 

Badaujantiems siunčiamas 
* maistas ir pinigai. 

duodami ratomis, kas mėnuo. 
Kanelieris Reuner prašė 

talkininkų paskolinti Austri
jai mažiausia 100 milijonų. 
Bet talkininkų taryba tą su-

Paryžius, gr. H). — Talki- ; m a sumažino/ 
ninku taryba AustrijosJ«ane- ; Vokiečiai duoda pagelbą. 
lieriui Reuner pažadėjo kuo-
veikiaus duoti pagelbą badau-
jantiente gyventojams Austri
joje. Suv. Valstijų.ambasado
rius Wal^ice paragintas apie 
tai pranerti" Wasbingtonan ir 
pažymėti, jog iš Amerikos rei
kalinga finansinė pagelba 
Austrijai 

Žymią pagelbą badaująs 
čiai Austrijai teikia vokiečiai. 
Bavarijos miestai tūkstančius 
vaikų parsiveža'iš Austrijos ir 
apsiima juos maitinti taip il
gai, kiek bus galima, kol ne
pasibaigs Austrijoje baisus 
stovis. 

Savo keliu, Prancūzija, An-i P a t i B a v a r i J 0 S valdžia- su-
ja ir Italija nusprendė, k a d t , k ° s a v 0 S l o b o n P a , m t i 5 

tūkstančius vaiku. 

15,000,000 ŽMONIŲ BADAUS 
EUROPOJE. 

ateinančiais metais Austrijos 
šelpime būtinai žymiai turėtų 
ori si dėt i ir Amerika. 

Bet jei kartais Amerika su 
talkininkų norais nesutiktų, 
visvien nuspręsta neduoti Au
strijai badauti ir kieku gali- Washington, gr. 19. Bu
rna ją sušelpti. ivęs maisto administratorius 

Taippat pašelpos pareika- iHoover čia paskelbė, jog trum-

Taip tvirtina Hoover. 

lauta ir iš Japonijos. Pastaro
ji į tai nerangiai atsineša. Te-
čiaus talkininkai tvirtina, jog 
tai visų bendras darbas. t 

Trieste yra apie 38,000 to
tą trustą įsakęs teismas. Ir r m kviečių iš Amenkos. Na
tai]) bus atlikta, kaip kituo-
met įvyko su galinguoju Stan
dard Oil Co. trustu. 

surengęs visus pienus teisti | teismo keliu pradeda kovą 
buvusį imperatorių. 

PIGUS GATVEKARIAIS 
VAŽINĖJIMAS. 

prieš visatiną probibiciją 
Jei teismas leis paduoti tą 

(nepaprastą apeliaciją, tuomet 
| valstija pirm visako tam pa
čiam augščiausiam teisme pa-

VOKIEČIŲ GINKLAI MEK 
SIKAI. 

Buvę siunčiami per Olandiją, 

poj ateityj ceutralinėje Euro, 
poje, išskyrus Vokietiją, l>c-
i\ą* palies daugiau 15 milijo
nų žmonių, jei laiku nebus pa
rūpinta pašei pa. 

Hoover tad žinomai Ameri-
tarta kuoveikians tuos kvie-jkoj javų korporacijai pataria 

kuoveikiaus didelį kviečių ir 
miltų išteklių ,pasiųsti ir pa-

pasiųsti Austrijon 
Duos ir pinigų. 

r ^* T vesti kreditan. Suomija^ Len-
B e maisto talkininkų tary-jkijai, Austrijai ir kitoms cen-

ba nusprendė Austrijai pris-»tralėS auijopo* šalims. 

ANGLIJA SUGRĄŽINS 
MERIKAI UŽGROB

TAS PREKES. 

«, , , ^ *.. rpikfllunc ^iniiinetion" n r i e s ! ( i a n n Meksikai vokiški gmk-
Cleveland, O., gr. 17. —čia m K a l a l l s injuncuon pnes , „ • > • • 

. . ' ' h. Z f« 0,»Ayi^mAnfA b„^a f,̂ .; A «̂_ lai — gatavi kulkasvaidziai 

Coblenz, Vokietija, gr. 19.— 
Čia gauta žinių, jog talkinin
kų militariniai autoritetai su- j Tų prekių vertė siekianti 100 
sekę, kad pi-r Olandiją siun- milijonų dol. 

^atvekariais važinėjimas žy-
te. Paskui pranešta," kad Ra-'vienos " armisticijos. Kuomet m i a i mįp**** ^ ž

r
2 5 c ' d a 0 

dek esąs lierlyne ir Rusijon pastarieji nesutiks su pasiūlo- ( į a m a 6 T l k e ta i . Lz «)0c. 

tą amendmentą, kurs turi jfe-a 
dėti veikti su sausio 16 diena. 

jis, regis, busiąs pasiųstas lėk-Ima jiems taika, manoma, patys 
tuvn). 

BOLŠEVIKAI NENORI SIŲ 
LYTI TAIKOS KOLČA-

KUI IR KITIEMS. 

; 

bolševikij atstovai pareikalaus 
pertraukti konferenciją. 

Didėja bolševikų atakos. 

Savo keliu bolševikų atakos 
prieš estus visam fronte kas
dien didėja, kasdien vis žiau-

* 1 * A. 1 * * 

nau estai atakuojami. 
Tame bolševikų veikime es-

Copenhagen, gr. 18, -Andai t a i ' ž i , l r i b l o S * ™ *&* i r v i" 
AnSliįos premjeras Liov.i.Uugingi.nu). \ e s jei jie tikrai 
(ieorge prasitarė, jog jei bei- W « « « " ¥ ***»> ^ ^ n o r ė -

Turbūt, laukia, kol anie tfa 
padarys. 

— 11 
tikėtų. Bet už transferins rei
kia primokėti po centą. 

(iatvekariu konduktoriams 
ir motormanams mokama 60c. 
valandoje. 
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PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 
fiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiisiiiiiii 

ABSI EKSPLIOZIJA 
ARSENALE. 

VAI, TAS ASTRONOMAS 17 d. neįvykusi pasaulio pabai 

PORTĄ! 
n c i . 

deorge prasitarė, jog jei bol- ! » . ' , . , " ' . Portą spėjimas apie pasaulio 
sevįkai pageidauja taikos su * ' i n ' l n t l , ' s kstomjo., tentori- ' ^ neišsipildė. Mūsų že-

ii • • i • • • •• • iu kokiems ten savo strateui- . • •c i • T̂  #» • 
talkininkais, .pirmiau ,pe turi ! * vvm r u i r n B T ° B u m c o ' me kaip buvusi vra. Begalinėse 

Bet tai dar ne viskas. Astro
nomas Portą sako, jog šio mė
nesio pabaigoje, ar gal ir per 
sausį ant žemės pradėsią bai-

spejimas apie p a s a u l b : 8 ^ - ; ^ 1 ? ^ S ^ a l n W vie
tomis pakilsiančios audros ir 

Kas skaitys šiuo žodžius, tas 
skiSi matys, jog astronomo 

Portą 

Dover, N. J., gr. 18.—Praei
tą naktį kuone visą šiaurinę 
New Jersey valstiją supurtė 
baisi ekspliozija. pakilusi amu
nicijos arsenale Picatinny. 

Olandijoje sulaikytas i-/ tai-j daug įvairių prekių. Anglija Po ekspliozijos vos pranešta 
kininkai pareikalaus vokieėių karės metu gaudydavo laivus apie įvykusią nelaimę ir tuo-
vyriausybės pasiaiškinti šitam su amerikoniškomis prekėmis 'jaus susinėsimas perkirsta. S«-

kulkasvaidžiai Washington, gr. 19. — Pinu 
ir tųy. dalys. įstojimo karėn iš Suv. Valsti-

Suprantama, tas transportas ! jų Europon buvo siunčiama 

atsitikime. 
Nes ginklų siuntimas iš Vo

kietijos yra peiįengimas tai
kos sąlygų. * • 

Be to, norima kuoveikiaus 

ir šitas konfiskuodavo. Negel-|kanėios ekspliozijos sunaikino 
bėjo jokie protestai. Ir taip telefonų vielas. 

susekti, ar kartais vokiečiai 
dar pirmiau m?bus pristatę Į grobtas amerikoniškas prekes 

sekė, kol pati Amerika neįs
tojo karėn. 

Dabar Anglijos vyriausybė 
pranešė, jo# karės metu už-

ginklų Meksikai. 

D'ANNUNZIO NEAPLEI
DŽIA FIUME. 

nematytos-negirdėtos vėsulos. šiuo kartu jį sulaiką moterys 
niams tikslams. > nKvse, kiek žmogui yra žino-!Aplink Kalėdas busią grkus- j 

Vietos laikraščiuose atspauz- ) n a . n e jVvko atmainos gruodžio n u ^ žodžiu tariant, visa žemėj 
susitaikinti su admirolu Kol-
čaku, gen. Denikinu ir kitais. 
Tai tik tuomet jiems butų pro- <****» indomi depeša. Sakoma, 1 7 (l Planetos-kitos pro kitas 
gos kalbėti apie taika su talki- [ w Prancūzijos premjeras n ų s krie jo paskirtais sau ke-
ninkais. JClemenceau eisiąs p a r l amen tan l i a i s I r v i s k a s p0senovei pasi-

Bolševikų atstovas LitvinovTr pareikalausiąs oficijaliai pa- l i k a T i k bereikalo padarė ne-
į tai atsako, jog bolševikų vai- *kelhi{ k a r e P r i e J **&* b o 1 ' 

ševikus. 
J r jei taip įvyktų, šičia kon

ferencija dar veikiau turėtų 
but pertraukta. 

Trieste, gr. 19. — Gauta ži-
busianti sujudinta savo pama- j R l u : Jog lakūnas dAnnunzio, 

Ekspliozijos metu, sakoma, 
arsenale buvę nedaug žmonių. 
Jų likimas nežinomas. Bet die
nomis ten dirbdavę keli šimt|d 
darbininkų. 

PLĖŠIKAI APKRAUSTĖ 
BANKĄ. 

tuose. 

džia. tiems kontrrevolincijonie-
riams taiką buvus pasinius per 
amerikoną Bullitt. Bolševikai 
gi tiesioginiu keliu nereikalau
ja Kolčakni ir kitiems siūlyti 
taikos. 

Madridas, gr. 18. — Čia 
streikuoja gatvekarių konduk
toriai ir motormanai. Kelioli
ka gatvekarių važinėja civilės 

i gvardijos sargyboje. 

Londonas, gr. 18. — Angli
jos vyriausybė kasdien išlai
dų nuo balandžio 1 ligi lap 
kričio 30 d., š. m., turėjo, a-
belnai imant, po $12,396,000, 
Gi karės metu kasdien buvo 
išleidžiama po $28,000,000. |Tai ve, girdi, kodėl gruodžio 

smagumu/vi šiems tiems, katrie 
labjans linksta p r i e mokslo 
teorijų, kaip prie amžinosios 
Tiesos. 

Po šitų visų nepavykimų tas 
pat astronomas Portą nesiduo
da išmušti iŠ savo užimtos po
zicijos. Tuojaus jis ir vėl pra
neša, jog visokios gyvybės pa
laikytoja Saulė apsivertus 
(turbūt, kitu šonu) ir todėl Iš
gelbėjus žemę nuo pražųties 

rasi, but jau ir apleidęs mies
tą Fiume. Bet šiuo kartu jį 

to miesto mote-Bet kas eta dabar tikės to-
, . , . . • sulaikančios kiems pasakoumams, iei įau I ^ . . . % irvs. Sakoma, tos susiorgani TKQ jam su savo J 

! zavusios 
kad jis 

ir pareikalavusios, 
su savo kariuomene 

neapleistų miesto. 
Kita svarbi priežastis, kuri 

sulaiko lakūną, tai paskelbtas 

Anglijos kabinetas atmetęs ša
lin visokius sumanymus apie 
Airijos savyvaldą. 

Vasario mėnesį Anglijoje į-
vyks generaliai rinkimai. Tad 

kartą nepfevyk0 jam su savo 
spėjimais. Juiv tai visvien kad 
jis sakytų, jog akmenys van
denyje ims plaukioti. 

Teorijos teorijomis ir pasi
liks. Bet kuomet ateis pasaulio 
pabaiga, niekas iškalno nega
lės nepasakyti. Nes tas yra ži
noma tik Tam, Kuris tai visa 
gražiai parėdė ir sutvarkė, Ku
ris leido pasauliui gyvuoti ir 
mums pasidžiaugti ir stebėties j PIRKITE KARĖS TAUPY 
tuo atliktu galingu darbu. MO ŽENKLELIUS W.S.S.). zų konsuliato bustą. 

sugrąžinsianti"* Amerikai. Jei 
ko truksią, tai busią pinigais 
atlyginta. 
• T r a žinoma, jog užgrobtų 

prekių vertė siekianti daugiau 
' m .,.. . .. . . Vakar piKm pietų keli plesi-
100 milijonų dolierių. - v

 l \ , / 
kai užpuolė ir apkrauste C icc-

NICKO NEBUSIĄ SU AIRI- r o State banką, \Vest 2.1 gat. ir 
JOS SAVYVALDĄ. Cicero ave. Kelis bankos dar-

,— bininkus ir laiškir išnešiotoją 
Londonas, gr. 19. ~ Laik- j uždarė yaulton ir laukiamu 

rašti s Daily News pa^amen- 'automobiliu nuvažiavo tiesi-
tinėse žiniose praneša, jog ' . . C4 , 

Cnicagon. Sakoma, paimta apie 
$5,600. 

plebiscitas, kurs tomis dieno 
mis ten įvyksiąs. Patys žmo- P r i e š rinkimus vyriausybė at
neš balsais nuspręsią, ar la
kūnui pasilikti ar apleisti 
miestą. 

• I I ^ 

sisako užsiimti Airijos likimo 
klausimu. 

Konstantinopolis, gr. 19. — 
Čia ugnįs sunaikino prancu-

GREY SAUSYJ APLEIS S. 
VALSTIJAS. 

Washington, gr. 17. — Spe-
cijalis Anglijos ambasadorius 
Grey sausyj apleisiąs Suv. Val
stijas. Ir ligi jo parkeliavimo 
nebus nuskirtas nuolatinis čia-
Anglijos ambasadorius. 
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Kataliky Vienybes 
Seimas. 

S Kiek vėliau paduosime skai-
jijHojams to seim0 protokolą; 
dabar užteks paminėjus, kad* 
seredos vakare Dievo Apveiz-
dos parapijos mokyklos sve
tainėje Įvyko susirinkimas 

'daugiau negu šimto delegatu, 
atstovavusiu katalikiškas lie
tuvių draugijas, prisirašiusias 
prie Kataliku Vienybės. 

Seimas pasisekė taip, kad 
šalininkai džiaugiasi, priešai 
pavydi. Sekretoriaus raportas, 
nustebino klausančius dėlto, 
kad trumpai ir aiškiai paro
dė, jog Katafiku Vientbė Chi-
cagoje vienu metu laikji ty
lomis padarė visa, eilę stambiu 
tėwn*i naudingu darbu. Xe-
kalbant apie aukas pinigais, 
surinktas Kataliku Vienybės 
organizacijų pastangomis, rei
kia paminėti ta faktą, kad šiais 
1919 m. Suvienytų Valstijų 
Krasai neprimant laiškų j 
Lietuvų, Katalikų Vienybė 
Chicagoje padavė tamtikrą 
raštų vietinam k rasos virši
ninkui, tas pasiuntė jį į Wa-
shingtoną, 1). C. įr netrukęs 
parėjo atsakymas, kad laiškai 
leidžiami iš Amerikos i Lie
tuvą. 

Katalikų Vienybės seimas 
17 gruodžio sutarė kviesti Mi-
litarę Lietuvos Misija. Ameri
koje į Chicaga. Tam tikslui 
tapo įgaliota komisija p. Po-
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vylas Baltutis, kun. F . Sera
finas ir kun. J . Vaičiūnas, kad 
įie: a) susižinotų su kiti} par
tijų lietuviais, b) kad parinktų 
ir įgaliotų reikalingus priėmi
mo iškilmėms veikėjus, c) 
kad užkviesti} katalikiškų or 
ganizacijų vardu augštus as^ 
menįs nelietuvius dalyvauti 
mušu iškilmėje. 

Šitų dalykų svarstydamas 
Sein a s pažymėjo, kad jis kvie
čia ne kasžin kokius asmenis, 
galinčius pasivadyti Militarės 
Misijos nariais, bet tuos, ku
rie yra išvardyti tos Misijos 
nariais Ekzekutyvio Komiteto 
pranešime, būtent: pulkininkas 
Gedgaudas, majoras p. Žadci-
kis ir generolas W. Swarthaut. 

Seimo vedėju išrinktas p. 
Petraitis iš Brighton Parko, 
jo pagelbininku p. J . Mockus 
Vs Cicero ir antruoju pagelbi-
kiliku p. Stulginskas losios 
kuopo s pirmininkas. 

Išrinktos taip-gi dvi seimo 

raštininkės i r dvi komisijos: 
mandatų bei rezoliucijų. 

Pirmasis Seimo posėdis už
sibaigė apie 10:30 vakare. 

Negalima geriau ir naudin
giau suvartoti laiką, kaip tų 
padarė Katalikų Vienybės Sei
mas 17 gruodžio, 1919. 

Sutartis, darbštumas, noras 
pasitarnauti visuomenei bei 
tėvynei ir nuoseklus to noro 
išpildymas darbais aiškiai 
spindėjo visame Seim0 ėjime. 
Nėra ko bijotis už mųs tautos 
ateitį, kol joje yra taip svei
kas ir stambus protingų ir 
darbščių žmonių branduolys, 
kaip Katalikų Vienybė Chi
cagoje. Tokių žmonių yra ir 
kitose kolonijose. Veikiai ir 
jose jie susiorganizuos. 

_ \ , 

Įdomi Korespon-
dencija. 

Šiame numeryje talpiname 
laišką lietuvio iš Prūsų. Norė
tume, kad skaitytojai nepralei
stų jo neperskaitę. Tai nepap
rasta korespondencija; tai yra 
rinitas, aiškus ir pilnas įvai
raus turinio pranešimas iš to 
mus tėvynės krašto, kurį per-
mažai palįstame. 

To krašt() lietuviai penkis 
šimtus metų buvo po- svetima 
valdžia. Vokiečiai • norėjo 
juos ištautinti, kaip norėjo tų 
mums padaryti lenkai ir ru
sai. Vokiečiai buvo ir vra *>ra-
lingesni bei sumaningesni už 
lenkus bei rusus, todėl Prūsų 
lietuviams buvo sunkiau ap
ginti savo tautybę nuo priešų, 
negu mums. Nestebėtina tatai, 
kad vietoriiis Prūsų Lietuvoje 
labai žymus yra ištautėjimas. 
Dėlto negalime juokiis iš Prū
sų lietuvių arba juos kaltinti, 
o turime jiems padėti ir juos 
pagerbti už ką nevisai ištau-
tėjo. 

M (v- esame katalikai, o Prū
sų lietuviai yra protestantai: 
evangelikai*liuteronai arba su
rinki nmįnkai. J Ų tikėjimas 
skiriasi mio katalikų. Dėlto 
apie savo tikėjimo knygas jie 
kaiha * taip, kad mes nevisi 
suprantant . 

Matome, kad Prūsų lietuviai 
kariauja už lietuviškų kalbą 
protestantų bažnyčiose, ginasi 
nuo vokiškumo, kaip mes gy-
nėnės nuo lenkiškupio. Žino
ma, kad mes džiaugiamėjj tuo-
įni ir linkime jiems pilno pa
sisekimo. 

Prūsų lietuvių širdyse tau
tos meilė tebėra skaisti ir gry
na, kaip ji buv0 mūsų širdy
se pinu trisdešimties metų. 
Mes jau žymiai apsipratome 
su savo lietuviškumu ir per jį 
dažnai parodome žmogiškos 
prigimties sugedimą. Prūsų 
lietuviai tarnauja lietuvybei 
lyg šventą pareigą eidami: 
grynai ir skaisčiai visai be 
pašalinių asmens naudos žvilg
snių. •/ 

Kun. J . D. 1). Kazokas yra 
žinomas Chicagoje lietuvių 
liuteronų dvasios vadas. J is 
norėjo, kad mes išmestume lai
ško pradžią, kur jis yra pami
nėtas^ bet mums išrodė, kad 
ir ta pradžia yra graži bei nau
dinga, kaip visas laiškas. Apie 
p. Bruožį neturime žinių, bet 
spėjame, kad ir jis yra arba 
protestantų kunigas, arba kan
didatas j dvasiškius. J is rū
pinasi, kad Prūsų lietuviai ne
įkristų' ir persenusius prieta
rus, kaip surinkimuinkai likę 
be vadų, i** kad neprasto!ų ti
kėję į Kristų visai. 

Mes lietuviai-katalikai 
branginame Katalikų Bažny
čią taip kaip branginome iki 
šiol, bet s-jprantame nekatali-
kų lietuvių jausmus ir reika
lus. Jie patys juos apsirupįs* 
o me s su jais vienijamės ben
dros motinom Lietuvos meile. 

Lietuvos Atstovybe Prie 
Vatikano. 

Lietuvos atstovybė prie Va
tikano žymiai skiriasi nuo ki
tų mųs tautos pasiuntinybių. 
J i neturi nei automobilių, nei 
brangaus buto, nei daugelio 
valdininkų. 

Ambasados Butas. 
Vienas kambarys tarp ketu-

rių sienų — tai atstovybės 
vieškambaris, raštinė, bugab 
terija ir archyvas. Jafie yra ir 
daktilografijai anga. Tame 
kambaryje gyvena ir dirba 
Lietuvos atstovas prie Apaš
talų Sosto. Ta s atstovas yra 
podraugei pats savo sekreto
rius, daktilografas, archivis-

vyskupas skaito visus lietu
viškus laikraščius. Tik nežinia 
kokiems tikslams jis tų, skai
tymą sunaudoja. 

Kitų tautų bajorija tarnauja 
savo šaliai ir padeda jos tik
slams. Mųs bajorija visiškai 
atsidavė svetimiems. Net ir 
patys geriausieji tos bajorijos 
asmenys, kaip Arkivyskupas 
Zalewskis, dar nepripažįsta, 
jog prišlijimas mintimis ir 
turtu prie svetimų yra kenk
smingas tėvynei. Mes nepatai
sysime klaidos, kurią daro ki
ti. Gerbiame Jo Augštą Malo
nybę kaipo Arkivyskupą už jo 
naudingus darbus atliktus In

tas, registratorius, knygvedy^ ' dijoje, bet liūdime, kad jisai 
kurjeras ir taip toliau, ir taip politikoje nesiskiria nuo kitų 
toliau. J is vienas dirbo visus 
tuos darbu s nuo 4 spalio iki 
10 dienai lapkričio. Dabar jau 
atvažiavo ir sekretorius p. 
Petras Alieiulis. Taigi dabar 
darbai jau bus padalinti pu
siau. 

Lietuvos reikalu atskyrimas 
nuo lenkuf ) 

Per pirmutiniu du mėnesiu 
Lietuvos atstovybė prie Vati
kano jau atliko žymių darbų. 
Pirmutinis ir svarbiausias tai 
buvo pervedimas demarkacijos 
linijos tarp Lenkijos ir Lietu
vos reikalų. Kunigas Jurgis 
Narjauskas tą padarė pirmu
tiniais savo susižinojimais su 
kardinolu Petru Gasparri, ku
ris veda popežiaus politiką. 
Lenkų klausimą Lietuvos po
litikoje pasisekė g&ai išaiš
kinti dėlto, kad ir šventasis 
Tėvas ir kardinolas Gasparri 
labai norėjo patirti tiesą, kaip 
dalykai yra. 
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Paskui kun. Narjauskas į-
teikė kardinolui Gasparri dvi 
noti: vieną api e kunigo Slap-
Šinsko išvežimą iš Giedraičių 
parapijos (netoli Vilniaus), 
kitą apie Seinų Seminarijos 
uždarymą. Abidvį noti yra 
paremti dokumentais. Trečią 
notą mūsų atstovas rengia 
(gal jau įdavė) apie tai, kaip 
lenkai suėmė ff skriaudė ku
nigus Antaną Sivicką ir Pet
rą Dvaranauską. 

Atsiskyrimas nu0 Rusijos. 

Dvidešimtą lapkričio Lietu
vos Atstovas prie Vatikano 
nuėjo i redakciją laikraščio 
Osservatore Romano. Tas 
dienraštis yra kardinolo Gas
parri'o organas ir visiškai tar
nauja Šv. Tėv0 politikos tiks
lams. Pr is i la ik^amas senųjų 
taisyklių tais visame pasaulyje 
skaitomas dienraštis atsiliki
mus ' iš Lietuvos paduodavo 
skiltyje užvaldytoje "Avveni-
menti iii flussia' ' t. y. Rusijos 
nuotikiai. Kun. Narjauskas ir 
čia įvykino Lietuvos nepri-
gulmybę, išaiškindamas, kad 
Lietuva dabar neturi nieko 
bendra su buvusia savo mo-
cekėle Rusija. N*eoficijališkai 
per kitus asmenis mūsų atsto
vas kelia Lietuvos klausimą 
kituose įtekminguose Rymo 
laikraščiuose. 

Arkivyskupas Zalewski. 

Ryme gyvenu Jo Augštoji 
Malonybė arkivyskupas Za-
leivski. J is moka lietuviškai ir. 
kitados rodydavo daug užuo
jautos lietuviams. Bet dabar 
arkivyskupas yra grynai len
kišką pažiūrų, nors jo^ tėviškė 
yra Veliuonoje ant Nemuno 
kranto. Mūsų atstovas buvo 
pas arkivyskupą, kaip tat pri
derėjo, bet pasirodė, kad pa
žiūros tarp arki\*grsku po ir 
mųs atstoVo kaunaūninko yra 
taip skirtingos, jog"*sudeririti 
jas niekaip negalime Arki-

Lietuvos dvarponių. 

Trūksta darbininkų. 

Mųs atstovybė prie Vatikano 
jaučia, kad* dvieja negali apsi
dirbti, dėlto ketina parsikvies
ti iš Florencijos p. Kalpoką. 
Tas yra artistas portretįstas, 
J is senai Italijoje gyvena, ge 
rai moka • kalbą, galėtų vesti 
iirformacijos biurą. Liuosu lai
ku galėtų lavintis savo mene, 
nes Ryme yra progos ir pa
vyzdžių. 

Atstovybės budžetas. 

Vietiniai lietuviai Ryme 
svajoja apie nuosavius namus 
pasiuntinybei, bet nežada tos 
svajonės veikiai įvykinti, nes 
žino, kad tai butų brangu. 
Samdant pritinkantį butą, ku
riame galėtų, dirbti keturi 
žmonės, ir kurio pryšakys bu
tų matomas su Lietuvos berbu, 
užmokant algas visiems ketu
riems atstovybėm darbininkams 
atseitų metams 122.000 lyrų. 
Kadangi lyra yra maždaug 10 
centų, tai atseitų apie 12,000 
,dolierių. Dabar mųs atstovas 
gyvena pas vienuolius mažame 
angštame kambarėlyje. 

Naujos atstovybes prie Vati
kano. 

Ryme dabar yra prisikimšę 
žmonių iš visų kraštų, todėl 
gyvenimas labai sunku gauti. 
Tame mieste dabar yra dau
gybė naujų atstovybių. Lat
vius atstovauja kunigas Ran-
cans. Rumunija taip-gi įstei
gė davo' atstovybę. Šv. Tėvas 
jai pavedė vieną atliekamą 
bažnytėlę, o rumunai-katali-
kai nupirko šalę tos bažnytė
lės namus savo atsfovui. Šv. 
Tėvas duotų bažnytėlę dova
nai ir Lietuvos atstovui, tik 
reikėtų pirkti namus sale jos, 
reikėtų juo s ištaisyti pritin
kančiai. 

Ryme ir ukrainai turi savo 
atstovą prie Šventojo Tėvo, 
nors jų tauta toli nevisa ka
talikiška, kaip lietuvių. Ukrai
nai džiaugėsi sulaukė kun.' 
Narjausko. J ie Ryme leidžia 
sav0 laikraštį ir to laikraščio 
skiltys visuomet atdaros Lie
tuvos atstovybei, 

Suomių (Finlandijos) atsto
vas vra kun. Christianson. 
Stebėtina! Suomija visa yra 
protestantų lįuterių tikėjimo. 
Viso labo tėra tik* dvi katali
kų parapijos. Suomijoje, bū
tent Elsinkiuojie (ivediškai 
llelsingt'ors) ir Vypuryje (šve
diškai Viborg). Tečiaus ir 
Suomija atsiuntė savo atsrtovų 
prie Šventojo Tėvo. 

Sn latvių reikalais lapkričio 
mėnesyje Ryme viešėjo Rygos 
vyskupas Kdvardas O'Rourke, 
bet jis grįžo į savo Vyskupiją. 

Džiaugiamės savo atstovu. 

Nors mųs atstovas nesiimti-, 
nėja mųs laikraščiams raportų 
iŠ save veikimo, tečiaus jis 

neveda slaptos diplomatijos, 
todėl jo darbai aiškus ir ma
tomi visiems. Kiekvienas ka
talikiško laikraščio skaityto
jas gali matyti, ką ta atsto
vybė- padarė naudos per du 
savo gyvavimo mėnesiu. Galė
tų matyti tų darbų naudinga-
mą ir nekatalikiškų laikraš
čių skaitytojai, jei laisvama
niai redaktoriai neužtylėtų ge
rus katalikų darbus. Katalikų 
vedama ta atstovybė nesunki
na Lietuvos iždo didelėmis iš
laidomis. Iš Kauno ji išvažiavo 
tik su 20,000 markių, t. y. su 
1,000 dolierių. Tų pinigų tu
rėjo ištekti kelionei, buto įkū
rimui, prezentacijai ir visam 
kam. Mažesni mųs organiza
cijų atstovai, 'trumpesnėms 
kelionėms ir smulkesniems rei
kalams ima po penkfs tūkstan
čius dolierių, t / y . po 10O.000 
markių. Tų ponų (išlaidų sąra
šą yra storą, o nudirbtų dar
bų apyskaita plona. Kun. Nar
jausko išlaidų apyskaita maža, 
bet atliktų darbų sąrašą yra 
stambi. 

** * Bilekas. 
v 

Redakcijos prierašas. Kiek
vienas lietuvis, iš tėvynės ar
ba iš ^Tnerikos, r.*aIi kreiptis 
su visokiais ambasados rei
kalais į Rymą, tik reikia pa 
dėt j šitokį antrašą: La Rap-
presentanza Lituana presso la 
Santa Sede. Piazza Campitelli 
9 Roma. Italia, arba asmeniniu 
laišku Very Reverend George 
Naiįattskas, Ltthuanian Re 
presentative to the Holy See 
Piazza Campitelli 9 Rome 
Italy. 

CHICAG0S LIETUVIU KA
TALIKŲ DRAUGIJOMS. 

Chieagos lietuvių kataliku 
parapijos pirmos sudarė vieti
nius katalikų centrus, t. v. 
"Katalikų Vienybes." Tą patį 
darbą dabar daro ir kitų mie
stu1 lietuviu kolonijos. Chiea-
giečiams stiprybės priduos dar 
ir tai, kad visos Katalikų Vie
nybės po parapijas turi savo 
vieną bendrą Centrą visai CHi-
cagai. 

Tik visą tą gražų organiza
cijos darbą reikės dar dapildy-
ti štai kuom. Kada buvo orga
nizuojama "Katalikų Vieny
bė " po parapijas—nebuvo 
griežtai reikalaujama, kad dc-
jos, sudarančios "Kataliku 
Vienybe, įstotų Am. L. 
R. K. Federacijom Jos tik bu
vo prie to raginamos. Šių metų 
Federacijos Kongresas Wor-
cester, Mass. nutarė, kad Fede
racijos, skyrių, arba Katalikų 
Vienybe galės sudaryti tik tos 
draugijos, kurios prigulės prie 
Federacijos, užsimokėdamos 
kasmet į Federacijos kasą po 
6c. nuo nario (nevėliau, kaip 
iki liepos 1 d.). Visos mūsų 
centralinės organizacijos su 
visais savo skyriais ir kuopo
mis jau prigult prie Federaci
jos ir moka jai už visus » v o 
narius po 6c. į metus. Belieka 
tik vietinėms pašelpinėms 
draugijoms padaryti tą patį. 

Aiški yra priežastis tokio 
Federacijos nutarimo. 

Mūsų pasekmingai organi
zacijai reikia turėti vienas 
stiprus centras. (?i tokio centro 
išlaikymas, jojo platus veiki
mas gyvu ir 'spausdintu žodžiu 
—reikalauja nemaža lėšų. Fė-, 
deracijos visos ineigos tai- tie 
6c.< nuo organizacijų narių ir 
parapijų aukos. Iš tų 6 centų 
tik tada susidarys nemaža su
ma pinigų,-kada juos mokės 
kuodidžiausias skaičius drau
gijų. Tžtat ir svarbu begalo, 
kad visos katalikų draugijos 
prigulėtų prie Federacijos. Del 
tų 6 c. draugijos iKMiubiednės. 
liet tie fi centai bus lvg ir ap-
draudęs .mokesnis, kurs jas ap I 
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NEPAMIRŠKITE PAPUOŠTI 

KŪČIŲ STALĄ 

:-LIETUV0S VĖLIAVA-: 
Kas da neturi, gali gauti "Drauge" 

Turime tik šilkinių po $1.00 

Užeikite ir j Mano Kampelį. 
Ai kaip man gera! Kiek aš 

turiu sargų! Kiekvienas mano 
žingsnis saugojamas. Galiu to
bulas pasilikti. Kumutės-kai-
miiikėlės nesnaudžia. Kad tik
tai aš žodį, tai bir, bir, bir ir 
paberia kairfjžirnius visų krū
vų. Kad jos tai darytų iš mei
lės, tai butų nef šio nei to, bet 
jų intencija ne ta. Jos mato pa
čios nemažų savo griekų ir jau
čia, kad ir kiti juos mato, už 
tai ieško, kituose griekų ir rė
kia. Mano sau, kad kai]) nusi
žiūrės ant rėkiamo, tai nema
tys jų. Nekoki tai vaistai. Men
kai gydys. • 

Kaip kas, kūmučių paklau
sęs, gal ir tiki, kad aš labai 
^riešnas, bet legU jis užeina j 
mano kampelj, tegu pasikalba, 
tai pamatys, kad tij griekų nė
ra, kad jie pramanyti. 

Kūmutės gerai žino, kad yra 
tokių, kurie jiems aklai tiki ir 
netyrinėja. Kūmutės sako: 
" D r a u g a s " niekai, ir tie atsi
liepia "niekai, niekai, niekai / ' 
Kūmutės kitaip sušuks ir tie 
paskui jas pasuks. ' I r tai]) jie 
nuolatos sukasi, kai]) malūno 
sparnai. Vargšai! > 
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Kada visokios kūmutės 
"Draugų" pašmeižia, manyda
mos, kad tokiu darbu kam-įtiks, 
tai jis vis kas kart randa dau
giau prietelių. Rimti žmonės 
net per draugijų susirinkimus 
gražiai išparodo "Draugo • ' 
nuopelnus. Tegul kiekvienas su ' 
pačiu " D r a u g u " pasipažįsta, 
o ne iš kitų pasakų apie j j 
sprendžia. Žmonės mėgsta ne
kartų paliežuvftuti. Kad tam 
viskam imtum tikėti, tar įsitik-
rintum, kad tame pačiame lai
ke esi ir šventas ir prakeiktas. 

Užeinantiems i mano kampe
li aš primenu nekartų, kad da
bai- daugelis žmonių labiau lin
kę klausyti melų, ne kaip tie
sos. Daug nukenčia nuo to, 
daug gero nustoja, bet dažnai 
to nei nejaučia, nes melagiai 
taip supainioja, kad žmogus 
klysdamas mano, gerai darus. 
Po ilgesnio laiko pradeda "aiš
kėti"—ai ka aš pasidariau, oi 
kam aš tikėjau. Ar tai butų ši
taip atsitikę, jei bučiau netikė
j ę s ? " Žinoma, kad nebūtų atsi
tikę. 

"Draugas;" 

draus -nuo laisvamanių intek Dalyvavo trys arkivyskupai, 
mės. Juk mes matėme visi, kas I keturi vyskupai, daug kunigų 
dėjosi toje pačioje Cliicagoje. 
Mūsų draugijos nebuvo orga-

ir pasaulinės inteligentijos. 
Darbų, katalikystės ir abei-

nizuotos, užtat laisvamaniai nai visos žmonijos labui, del 
daugelį jų įsikinkė į savo veži- pasekmingo veikimo, paskir-
mų—ypač didžiosiose Chieagos s tė į įvairias šakas. Kiekviena 
parapijose. jšaka, arba skyrius, turės savo 

Federacija gal daugiausiai atstovus Washingtone. Tie at
galės pasidarbuoti, kad išaiški- i stovai duos patarimu^ vfetl-
nus visiems mustj broliams ir! nėms atstovybėms. Taip vi-
seserims, kas jie yra, kokie jų šiems iš vieno dirbant, galfma 
tikslai, kaip elgties ir ko laiky 
ties. 

labai daug kų nuveikti. DeHo 
kitataučiams ir sekasi, kad jų 

Fed. Sefcr. i veikimo tarpo yra^ir vienybė, ir 
į sutartinė, ir sistema, ir sunia-

KATALIKŲ VIIKLUMAS. iiumas sulig tos sistemos veik-
^įti. Ai- p r^ i s kuomet it Hetu-

Seredoje, gruodžio 10 d., iai prje to? 
m. Tautinės Katalikų Labda
ringosios Tarybos atstovai 
(Committe of the National 
Catholic Welfare Council) su
sirinko \Yashintftone. 

Tėmijantis. 

PIRKIME KARĖS TAtflrtT-
MO ŽENKLELIUS (W.fi.S.). 

\$j 

Geresni Biscuits Padaryti Geresnių Budų. 
Mašina/ Pakiuoti. 

Lengvus, trapus, geri erackers — Oh! Bet jie 
gardus! Iškepti virtuvėj taip švarioj kaip 
Dutch šeimininkes. • • 
Jie padaryti iš švariausių dalykų, kepti mūsų 
geriausioj kepykloj. * 
— ir paskui šviežiai sudėti į tris viršelius. Jie 
neapsakomai gardus. Pamėginkite šiandiena. 

Pas Savo Grocerninką,. 

/ 

Sa\yyer Biscuit Gompany 
Telefonas llaymarkct 5160 

• : rarr^O 

file:///Yashintftone
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JONAS VILEIŠIS 
buv. Finansų Ministras. 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 

Vaidevutis 

Vakacijų Užrašai. 
. . 

P-no JV. Broožio laišką kun. 
I). D. Kazokui. 

Klaipėda, sptfiių 28 d. 1919 m. 

Didei (kerbiamas Pone Kunige, 

Iš 

Evangelikų lietuvių dvasiškija 
Po mažumą pradeda senliu-

teronu tikyba gautis. Kun. 
Abromaitis iš Rūkų, Tilžės 
apskričio ateina kas antra sa-

p. Simonaičiui siųstojo j vaite Klaipėdon lietuvišką ir 
'Pasiuntinio", sužinojau, kad vokiška dievmaldybą atlaiky-

sveikas Chicagojo kunigaujate ti. 
Drįstu Į Sveiką rašyti ir nors E v a n i , e l i k u l i o t u v h l k m i i f f U 

keletą žodelių ir iš mnsų te- tm[]n į̂  m a ž a Y m ^ 
vyne* didžiųjų vandenų : k m l ( J a i n u s Verdainėje ir bu-

praeitį, tiek sykiu su pagarba 
apie ją atsiliepiu. Ne aš vienas 

esantiems tautiečiams, praneš
ti. Su Sveiku jau raštiškai pirm 
penkiolikos melų pasižinau, 
kada dar Bitėnuose gyvenau. 
Ilgas laikas prašoko, bet jatis-

ves misi jono ri us Lokys Va
naguose. Kandidatę Bruzdei-
lyna valdžia dar nepristato. 
Kun. d-ras (Gaigalaitis atsisa
kė nuo kunigavimo ir dabar 
užsiima pramone Kaune. Kiti ntai liko tie patys. Ypaelai ge

riausios k lo t ie Ingojif S v e i - i k u u i K a i : Kn^relaitis, Reidys, 
kam mušu tėvvnė 
darbe. 

Suiseli: buvęs nusiionorius 
žadinimo , v . V.Y . . J . , 

Lauzenns.pucia vokiečių dude-
len. 

Mažosios Lietuvos Atgijimas. ; L i u t e r o m } dvas iškos knygos. 
Praėjusis pasaulkaris suteikė 

skaudžių smūgiu ir mūsų Lie
tuvai. Netekom tūlo tėvynai-

>nio karo laukuose, tūlą vėl pa
salus maskoliai nužudė. Bet 

Pirm trumpo buvo kviesti 
surinkimui ūkai ir sakytojai pa
sikalbėti api e mokykloms rei
kalingas knygas. Nutarta su
grįžti prie' Rambacbo Kate 

kaip audra orą valo, taip ir k i z i n o , i š l e i s s t i bibliškus nusi 
šis karas suteikė geresnio su
pratimo likusiems musij bro-

davimus. Buvo paliestos ir 
s-iesmiu knvgos. Senesnieji 

K U M . Tuo., po Perversmo su- k a s ž i n k ą s u t i k t l J t i k n e „ i e s _ 
sidaro Tautiška Taryba. Nors 
kryžeiviai visokiu kliūčių da 

tai 

mių knygas pertaisyti ir nei 
kokią negiedama giesmę iš

grąžindami, alsi- m e g t i Q d v a s i S k n lietuviškų 
šaukimus atiminėdami, paga- k ^ ^ s t o k a P s a l m i n e s 

liaus ir kalėjiman g ruzdami , ; d a f e f r k a h m < , . j a i k i 50 mark ia 
tai tečiau susipratimą nebe-' 
nusmelkė. Šiandien lietuviai1 Buvo sumanyta lietuviškų 

- susibūrė i didį Susivienijimą^dvariškų knygų leidimo drau-
ir turi Tautos Tarybas bemaž giją sudaryti, bet kas žin ar 
kiekvienoj parapijoj. Ypač Įvyks. Pagonų misijoms turė-
svartm yra susipratusių l ie tu- ! j 0 m u s ų ^ t u v i a i tūkstančius, 
viu leidžiamas dienraštis 
"Ba l sas" , kurs tuo tarpu Til
žėje eina, bet turim vilties, r1*** 
kad greitu laiku pradės kitas I ) l a t u s ( , a r J ) 0 I a i l k a i ' >'Pa(V' i r 

ir Klaipėdoj'eiti. Tai vis nuo- ^tarp Didžiosios Lietuvos evan-
?pelnai mušu jaunųjų tautiškų 'gelikų. 

1 

bet savo reikalams labai tau-
* _ 

O juk dabar atsiveria 

Kliūtys. Ko laukiama iš Amerikos. 
Rodos ir pas Sveiką už di-

Rusnėj tveriąs lietuvių milų 
audimo fabriką. Vis tai pir
mieji pavasario darbai po il
gos letargiškos žiemos. Turim 
viltį, kad kas dar ir negyvas 
rodytus, netrukęs atgis, nes 
kas pirm karo rodės negalima, 

i dabar jau vykinama. 
Jaunimo darbštumas. 

-j Tautiškai krutėti pradėjo 
Mnsų senieji tariamieji su, l ietuvių jaunimo draugijos, 

riiikinminkai dar vis mainono Yra jau geras skaičius karo 
vergai, maž rūpinasi tautiš- laike užsnūdusių sužadintas 
kais dalykais, maž ir dvasiš- ir kelios naujai įsteigtos. At
kaišiau. Šia vasarą turėjo iš- gaivino ir jaunimo draugiją 
vaduotojo krašto parapi jos."Santarą". Bet ir čia senieji 
savo synode. Didžia dauguma daro kliūčių jauniesiems. Kas 
nutarė prie Vokietijos evan- jų nesuprantama, tai nuodė-
uelikų bažnyčių prisirišti. O minga, velniška. Nemaž truk
sėčiau vokiečiai evangelikai do jaunim0 draugijoms bujo-
lietuvių teises ikiŠiol neikė ir ti finansų stoka. Jaunieji pas 
toliau neikti nor. Paveikslam tėvus būdami nedaug gauna 
Klaipėdos miesto lietuviams pinigų: nedidį galį narių mo-
prašant lietuvių dievmaldybą kęst] mokėti, o mokestį vėl 
miesto bažnvčion įvesti, vokie-reik už svetaines užmokėti kur 
čiai griežtai nuo to atsisakė, susėjimai nulaikomi. Knygy-
Bet, rodos, laikas ateina, kur nams steigti nebėra lėšų, o 

^.ažnyčios bus apvalomos nuo.juose gludo mūsų jaunimo ap-
vokiŠkų sielos perpirklių... j Svietą. 

ryšius. Gyvenimo sukurin pa-
puolųsj korespondencija nutru
ko: 'reikia }ų atgaivinti. Tie 
idealai, kurie "ledais ap.salo,'' 
reikia prifcRti iš letargiško mie
go. Reikia pralaužti, sutirpinti 
tuos ledų kalnus, kurie slegia 
mūsų idėjas, gimusias jam \se 
karštose krfltinėse... 

Nusprendžiau tat balinai ap-
lankvti savo draugus, viską nie-
tęs į šalį, neatidėliojant, tuo
jau. Suradau kas atliks mano 
pozicijos reikalus man nesant 
namie. Po kelių metų nuolati
nio darl>o tai bus kaipir pirmu
tinės mano vakacijos. . . Tik la
bai gaila, kad trumpam laikui 
tegaliu išvažiuoti. Kasdieniniai 
gyvenimo reikalai neleidžia il
gai svečiuotis. 

Prisiruošimas. 
Subata. Rugsėjo 20 d., 1919 

m. Truputį keistas mano pasi 
ryžimas tokiu metu turėti va-
kacdjas,—nevienas taip pagal
vos. Kada visi grįžta arba jau 
yra sugrįžę iš vakacijų, aš-gi į 
jas dar tik rengiuos. Bet rei
kia žinoti, kad kiekviena perse-
•nalė vienata turi savj ypatin
gus pamėgimus. Suirjeklyvij 
skonis žmonių labai įvairus. 
Vienas myli tą, Irit'M — kuką. 
Daugelis myli vaši t, jos kai* 
čius; bet nemaža yru tokiu, ku 
rie ir rudens laiką stalo nepra
stesnėj vietoj. Aš myliu rudenį 
su jo ypatybėmis. Vasara, 
abejonės, taip-gi turi daug pra
kilnių žymių savyje. Bet jos 
ypatybės ragina kiekvieną nau
dotis labiau gyvenimu be giles
nio supratimo jo augslesnių.jų 
uždavinių. Vasarojo žmogaus 
piigimtyje yra mažiau liaunu-
MO .Amūro dievaitis savo vei-
! r.nui tuomet turi plačiausi 
lanka. Gilesniam galvoji iui, 
įtensyviškesniam darbui žmo
gus tuomet yra netaip paslan-
kus. Ir mintijimui, ir fizikiniam 
darlnii ruduo vra atsakantes-
nis. Dėlto aš myliu rudenį. Ru
dens, gamta mokina mus tik
slingumo. Visokios rųšies aug-
menįs tuomet išduoda savo vai
sius. Po to jie apmiršta žiemai. 
Jų esybės tikslas—atnešti nau
dą išduoto vaisiaus pavidale. 
Vykdamas vakacijosna galėsiu 
prisiveizėti rudens varsai ir vi 
sai jo atmosferai. Šįmet pusė
tinai gražus ruduo. Dienos nei 
šaltos, nei šaltos. Nematyda-

Pramonės kilimas. m a s ( l i d e l i ^ o r e atmainų, pasi-
/ ėmiau vasaros drabužius, kurie 

Klaipėdoj sudarė lietuviai tinka dėvėti prie tokių aplinky-
sav0 pirklybos ir pramonės biii. Didesnėj kelionėj nemyliu 
bendrovę "La imę . " Įstojimas turėti sunkaus bagažo, dėlto 
50 markių, pajus (Šeras) 500 i m u s u Saviirr*trktai kas reika-
markių. Steigiama taip pat ] i n g a # Nesiimu net nei vienos 
Klaipėdoj "Lietuvių Bankas." knygos. Šiaip jau myliu laisva

me laike skaityti, bet šiuo tar-

-Vos pustuzinis 
metų prabėgo, o tie 
draugiški ryš ia i . . . tie 
idealai ledais apša
l o . . . " 

(Iš draugo laiško). 

Taip, pustuzinis metų prabė
go, truputį daugiau negu tiek, 
nuo to laiko, kada atsiskyriau 
su savo mokslo draugais. Ta
sai atsimhiimas man ytin bran
gus: jis primena malonią pra
eitį : mokyklą, studijas, jmmy-
stės dienų svajones, veikimą. 

Kaip tas laikas greitai bėga! 
Rodos, čia viskas buvo taip ne-
seniai: rodos, čia vakar jau
nuolių būrys sėdėjome mokyk
loje, klausėmės lekcijų, žaidė
me, rišome sunkias mokslo hy-
potezes, lavinomės—tuo tarpu 
jau tiek metų prabėgo, išsiskir
stėme po platųjį kraštą, gyve
nimo tvarka visiškai atsimainė, 
atsimainė idealai . . . Vidujinis 
karštis atvėso; kitas materija 
lizino įtekmėn papuolė, ledais 
apša lo . . . Kokia tai stebėtina 
atmaina! 

Kiek sykių atsimenu savo 
u su p 
. N e aš 

tokį jausmą turiu. Atsimini
mas mokyk, laikų kiekvieną su 
drebina: kiekvienas jaučia ma
lonius jaunystės dienų įspū
džius, jais džiaugiasi. Ištikro, 
mokykla—tai juk antra mūsų 
motina. Abiturientai ir šiaip 
jau moksleivija teisingai vadi
na savo nmkslo įstaigą "Alma 
Mate r"—Skaisti Motina, kuri 
savo esvlie pašvenčia prakil
niausiam tikslui, būtent, išauk
lėjimui žmogaus širdies ir pro
to. Bendri mokyklos uždaviniai 
taip jaunuolius suartina, kad 
tas pasilieka paskui neišdildo
ma žymė,—po tūlo laiko malo
nu atsiminti viską, kas dėjosi 
mokykloje, mokslo draugų ra
teliuose ar šiaip asmeniniuose 
nuotikiuose. 

g 

Po ilgo nesimatymo malonu 
susieiti su savo draugais, su 
kuriais lemta buvo praleisti il
gus metus ant bendro mokyklos 
suolo. 

Tie draugai, baigus mokyklą, 
išsklydo po visą šalį: vienas 
randasi viename mieste, kitas 
—kitame ir tt. Jau seniai pa-
geidavau su jais pasimatyti, at-
naujintrMraugiškumo malonius 

LINKSMA ŽINIA, 
Labai man linksma, kad Cbi-

cagos lietuviai katalikai prade
da susiprasti savo svarbiuose 
reikaluose. Kiek ištyriau, tai 
visur parapijoms patįs veržia
si prie didesnių mokesčių savo 
parapijos užlaikymui, nes su-
prauta, kad šiais laikais viso
kios išlaidos keleriopai padi
dėjo. Iš atskaitų gajima maty
ti, kad keli metai atgal janito-
riui reikėdavo mokėti į mėnesį 
25 arba 30 dol. Šįmet-gi moka 
ma jaiK75 iki 100 dol. I r tai, 
galima sakyti, pigus mokestis, 
nes dirbtuvėse darbininkai 
daugiau uždirba. Taip lygiai 
yra ir su visokiomis kitokiomis 
išlaidomis. Tik sulaisvamanė-
je katalikai, kurie norėtų, kad 
Bažnyčia paliautų gyvavus, iš-
sikalbinėja ir jie vieni tėra 
priešingi mokesčių pakėlimui. 

Sužinojau, kad šįmet nebus 
nei vienos parapijos Chicago-
je, kur butų pigesnė metinė mo
kestis už 10 dol. Kaikuriosc 
jau pačių žmonių nutarta* mo
kėti net po 12 dol. I r gerai da
ro. Nes juo daugiau bus moka
ma, tuo'skola greičiau mažės, 
tuo mažiau nuošimčių eis i 
svetimu kišenes... 

Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams. 

pu man malonu bus apsižvalgy
ti važiuojant kas dedasi gam
toj, kaip žmonės juda-Kruta.. . 

Vakacijos labai trumpos, o 
man reikia keletas mylimiausių 
ypatų aplankyti, kurios toli-to-
li randasi viena nuo kitos. Nėra 
tat laiko ką kita dirbti, sakvsi-
me, skaityti kokį rimtą veikalą. 

Katalikai jau tiek susipran
ta, kad kaikuriose parapijose 
organizuojama yra fondai vien 
tik skolų mažinimui. Parapijo-
nįs stoja fondan įmokėdami 
100 dol. Už tą sumą jie esti 
parapijos nariais per 10 metų; 
jie turi savo sėdynę bažnyčioje 
ir* skaitosi bažnyčios jundalo-
riais. Butų gerai, kad mūsų 
gerb. klebonai ir komitetai 
įsteigtų tokius fondus visose 
parapijose. Aš užtikrinu, kad 
geros valios žmonių pas mus 
netrūksta, tik reikia dajyką 
gerai išaiškinti. 

Cbicagoje musų parapijoms 
reikia daug pinigų, nes prie 
kiekvienos parapijos yra mo
kyklos, kuriose lankosi šimtai 
vaikelių. Mokyklos parapijose 
sudaro du trečdaliu visų para
pijos išlaidų, i Jei ne musų pa
rapijines molįddos, tai bažny
čioms nereikėtų tiek pinigų iš
silaikyti. Bet mokyklos- -tai 
tmišv ateitis. Parapija 6e mo
kyklos, tai kaip kūnas be gyvy
bės. 

Tą visa mato musų žmonės; 
mato, kad parapijos rūpinasi 
ne vien tik tikėjimo reikalais, 
bet ir lietuvystės, ir auklėjimo, 
dėlto aukos yra gausios, dėlto 
visi gerieji lietuviai patrijotai 
yra pasir5ržę mokėti netik po 
10 doV, bet ir daugiau, jei bus 
reikalas. 

Parapijonas K. L. 

GERBIAMIEJI:— 
Daugelis kreipiasi pas mumis su įvairiais klausimais apie musii 

veikimą. Kad išvengus arba nors sumažinus milžiniška koresponden-
eija mes per ši laišką atsakysime ant tu užklausimu kurių^flugiausiai 
mums* yra paduodama. 

Siuntiniai Lietuvon. 
Tie kurie Liepos mėnesije siuntė per.mumi smaisto savo gimi

nėms Lietuvoje daugiausiai yra susirūpinę apie siuntinius. Mes taip-
pi pat visomis savo apekomis stengiamės tuos siuntinius pristatyti bet 
dalykai taip susipainiojo, kad sunku yra juos išrišti. 

Tie visi siuntiniai dabar jau kelintas mėnuo kaip guli Liepojuje. 
Iš tenai negnlima nuvežti Kaunan nes Bcrmondtas su savo "Kolea-^ 
kininkais" ir vokiečiais buvo paėmė gelžkelį tarp Radviliškes ir Lie-
pojaus i savo rankas ir jokių prekių negalėjo iš Liepojaus 
pristatyti Kaunan. Dabar pradėjus vokiečiams ir "kolčaki-
ninkams" kraustyties, manome, kad greitu laiku bus linija atidaryta 
ir siuntiniai pristatyti adrosentams. Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Ministerija pasižadėjo paimti pristatymą tų siuntinių j savo rankas. 

Žmonės lairie siuntė tuos siuntinius neturės jokio nuostolio-, nes 
Lietuvoje mums už juos atsako Lietuvos valdžia, o iki pasieks Lietuvą 
tai vis siuntiniai yra apdrausti Taigi kas link tų siuntinių mes pra-... 
šome truputi kantrybės ir viskas išeis ant gero. 

Kiti siuntiniai kurie buvo Lapkričio mėnesije pasiųsti tai jau yra 
ant jūrių. Gavę platesnių žinių apie juos pranešime visuomenei. 

Kas link paskutinių siunlinių daugumas kreipiasi prie musų rei-,-— 
kalaudanii kvitų už tuos siuntinius. Kvitos yra siuntnėjamos bet kadan-
gi tūkstančiai tokių siuntinių suplaukė per kelias dienas tai ir su kvi-
tomis užtrukome. Šiuomis dienomis paskutinios kvitos yra siuntinėja-, 
mos ir jei kas jų negautų už savo siuntinius, lai praneša mums. 

Ant toliaus mes irgi manome priimti siuntinius del persiuntimo į 
Lietuvą, bet sekantis laivas neišplauks iki pradžios Vasario mėnesio ir 
kad greičiau pasiųsti pagelbą saviškiams Lietuvoje mes patartume vi
siems siųsti pinigus vieton tavorų. 

Pinigų Siuntimas. 
Padarė kontraktą su Lietuvos banką ir gavę reikalingus leidimus 

nuo Amerikos valdžios mes jau pradėjome siųsti pinigus Lietuvon. Tu-
rime užsistatė kaueija ant $25,000.00 pas Massaehusettes valstijos Ban-
kos Komisijonierių, kad apsaugojus persiuntimą pinigų. 

Pinigus pas save nelaikome kurie yra priduoti mums persiųsti 
Lietuvon mes tuojsius pasiuneiame Lietuvon. Mes išrašome čekį kuri 
žmogus pats pasiunčia Lietuvon ir su tuo čekių Lietuvoje galima gau
ti pinigus bent kokioje bankoje. 

Žydelis "bankierius" iš Bostono buvo paskelbęs buk negalima pi
nigų siųsti Lietuvon. Tas yra juodas melas. Teisybė yra tame, kad žy
delis negauna leidimo nuo valdžios siuntinėti pinigus. Mes kaip siuntė
me pinigus taip ir dabar tebesiunčiame. 

Nes už kiekvieną dolierį mums priaugate, išmokame Lietuvoje 20 
auksinų. Jokių kitų extra mokesčių nėra. Mes visados stengiamės duo-* 
ti kuogeriausi ir teisingiausi patarnavimą ir pinigų siuntime mes ga
lime pasigirti kad musų būdas pinigu persiuntimo yra praktiškiausis 
iv greičiausis. 

Kokie pinigai vartojami Lietuvoje. 
Lietuvoje visi pinigai yra valdžios vadinami auksinais ir skati

kais. Nors kol kas Lietuvos pinigų nėra bet markes ir rubliai yra vadi
nami auksinais. Vokiškos markes ir ost-markes yra lygios su auksi
nais. Ost-rubliai yra vertės dvejų markių ir yra vadinami du auksi
nai. Rusijos rubliai visai mažai tėra vartojami ir jų vertė yra visiškai 
maža. Galima pirkti tris Rusijos rublius už vieną arba net ir daugiau. 

Pasportų reikale. 
Mes pasportų neišduodame nes tas yra darbas Lietuvių Ekzeku-

tyvio Komiteto, 703 Fifteenth St., N. W., \Vashingtou, D. C. Visi ku
rie nori gauti visus ir leidimus grįžti Lietuvon turi kreipties virs pa
duotu adresu. Vietiniams lietuviams mos patarnaujame išpildime ap
likacijų ir dąyimV* priesaikos. 

v » Paieškojimai. 

pam laikui, kad vėlei sugrįšiu, 
bet prigimtis žiuri savo dėsnio, 
netaip lengvai duodasi atitrau
kti nuo priprastos vietelės. 

Nedėldienio pusiaunaktis. 
Linksmusis jaunimas iš vidur-
miesėio teatrų ir kitų pasilink
sminimo vietų važiuoja namo. 
Gatvėse matai marguojančius 
šešėlius ypatų, besiskubinan
čiųjų link savo namučių. Di
džioji Chicaga jau snūduriuoja. 

Paieškojimai kurie buvo pasiųsti Lietuvon per Joną E. Karosą dabar 
veilt'vfcii sugr įžo . Ko le t* ž inoma n e b u v o g a l i m a su ra s t i tai t i ems m e s v i 
s iems g-rąžiiinmc jo Uolierius a t g a l . R n r i c d a r n e g a v o t e a t s a k y m o a n t s a r o 
paieškojimo tai meldžiame mums pranešti ir dolieris bus sugrąžiutas. Kadan
gi nekurie. nedavė ludečkojimų stengtasi išgauti nuo mušu pinigų tai mes 
r e i k a l a u j a m e , k a d t ie k u r i e nor i gan i i p in igus a t g a l sugraž iną kvi tą k u r i a 
mes iiems išdavėm kada priėmėm jų paieškojimi**. 

Visi pinigai nuo tų paieškojimų buvo i>erduoti Bendrovei ir Bendrovė 
už ju«* pilnai atsako, .lonas K. Karosas tik buvo Bendroves ingaliotinis tame 
reikale, .lei kas turi kokių užmetinuj tai lai daro Bendrovei. 

Legališkas Departamentas. 
Musų advokatas p. Pranas Kalinauskas patarnauja mušu šeri n inkams 

visuose reikaluose; padaryme poperiu. duoda patarimus ir t. t. Su juomi ga
lima asmeniškai pasikalbėti Subatoms po pietų, o per laiškus visados. 

Bonų Iždas. 
Nekurie daro nžmetinėjimus buk Pendrovė vartoja Bonų Iždo pinigus 

savo reikalams, šiuomi pranešame. ks»d Lietuvos Bonų Iždas yra visiškai 
skirtingas nuo liendroves ir Bendrovė nėra vartojusi ir nemano vartuoti nei' 
vieno eeido iš Lietuvos Bonų iždo. 

Lietuviams Laivas. 
• 

Dab*r darome derybas, k«d parūpinus lietuviams pasižerinį laivą ant pa
vasario ka*la daugelis norės grjžti Lietuvon. Dabar reikia daug nesmagųjų 
kentėti ir daug pinigų išleisti važiuojant į Lietuvą. Kada4mes parūpinsime lai
vą tai bus galima stačiai per Liepoju arba per Klaipėda važiuoti į Lietuvą. 
Apie šį dalyką mes vėliau plaėiau pranešime. 

I Svarbiausi Užduotis. 
Dabar svarbiausi užduotis Lietuvią Prekybos Bendroves ir Amerikos Lie

tuvių tai yra sukelti didį kapitalą, kad šį pavasarį mes jau galėtume perkelti 
savo didžioją dali veikimo į Lietuvą. Dabar jau svetimi kapitalistai stengiasi 
užgrobti Lietuvos turtus. Mes Ameiikos Lietuviai turim eiti Lietuvos gyven
tojams į talką, kad apsaugojus Lietuvą nuo išnaudojimo. Vien tik organizuo
tu kapitalų mes tą tegalėsime padaryti. Bendroves įau tvėrėsi ir rengiasi į 
darbą bet iš patyrimo mes galime spėti kad jos nieko naujo nepradės pakol 
Lietuviu Prekvbos Bendrovė nepraveš jiems kelio. TAI LAI KIEKVIENAS 
LIETI VIS K U U S NORI SAVO KAPITALE ATNEŠTI SAU IR LIETUVAI 
NAUDA, lai deda savo kapitalą į Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrus. Apie 

būvu* jau pačiame įmigyje. 

5f5i 
(Daugiau bus.) 

džiųjų vandenų didi atmaina, j Kelionėj esant įspūdžių daugy-
Patėmijau, kad ir " Lietuva \', bė: kas valandėlę matai naujus 
jau dienraštis. Malonu butų gamtos paveikslus, sr. "dūri su 
sužinoti, kiek dabar Ameriko- kitokiomis gyvenimo apystovo-

1. A. -vi 1 •, v v a • xr- i • * • lai nn no^člrl iorn G i i Imtri Vio naudingumą Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų klausk to kuris jau yra šė-
je lietuviškų laikraščių emaf mis. Kiekvienas miestas-mies- J e i n e neaeiaienis, ji DUIU »e- r lninkav. ^rus dar ^ ^ „ „ ^ p i r k t i ^ $5.00 kiekviena. Amerikos Bondsai 

yra priimame už pilną jų vertė. 
Skirtumas nuo kitų bendrovių. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė skiria^ nuo kitų lietuviškų bendrovių tuo-
mi, kati ji yra progresyviškesnė, smarkesne. Ji turi gabių komersantų savo 
tarpe. Ji varo savo darbą nelaukdama kol kita.s ateis ir parodys kaip tą 
padaryti. 

Toliau ji yra sutvertą vien tik del Lietuvių, šėrininkas Lietuvių Pre
kybos Bendrovė* norėdamas šėrus savo parduoti gali tuojaus juos atgal par
duoti Bendrovei. Jam nereikia stengties kam kitam inkišti. Bendrovės čarte-
rls jai duoda teise pirkti atgal savo šėrus. Kitos Bendroves to nedaro. Lietu
vių Prekybos Bendrovė gali skolinti savo šeimininkams pinigus imdami kaipo 
užstatą šėrininko šėruš.. Kitos Bendrovės to taipgi nedaro. 

Taigi kiekvienas turėtų matyti kodėl jis turėtų prisidėti prie Lietuvių 
prekybos Bendroves vieton kokios kitos. Jis žino, kad jam prisėjus netikėtas 
reikalas pinigų jis tuos pinigus gali gauti pas savo instaiga. 

Gana lietuviu kapitalui vargauti svetimtaučių kapitalistams, stokime ) 
eilės Lietuvių Prekybos Bendroves šėrininkų. 

Su tikra pagarba. 

LIETUVIŠKOS ATVIRUTES 

Koks butų geriausias iš savai- telis, kiekviena kolonija turi sa-
tinių f Ar butų galima dabar vo charakteristines žymes. Sve-
Amerikoj gauti lietuviškų kny- tur išvažiavus viskas naują, 
gų paskolinti, nors iki to lai- • viskas prie savęs akį p a t r a ^ i a , 
ko, kol Lietuva savo pinigus ypač jeigu kur esi pirmą sykį. 
turės, arba kada prūsiškas Ilgesnė kelionė po svetimus Mes ttirime lietuviškų atviručių su 
markis pakils. Dabar kur 6 kraštus yra gera mokytuvė l'g*£^* SedeTino Ka^0 \re*o-
dolieriai lygus šimtui markių, geografijos. Tas praktiškai ap-; n°i- Turime su daugybę eiiu, Mai-
. . , . , . . . . . - i i «i 1 • 1 v ronio. ' Kainuoja 10c. viena, užsisa-
tai didelis nuostolis mums. j simoka beveik kiekvienam zmo- k a n t daugiau duodame nuolaida. 

Lugodamas Sveikam geros gni. Nors tokia kelionė man jau S i u n č i a n t užsakymą reikia kartų ir 
° ° ° . . " siųsti piningus 

kloties visuose veikimuose lie- ne naujiena, bet tikiu, kad man 
ku maloniai sveikindamas pa- ji bus naudinga*.. karniausiai. Gaila apleisti savas ^mestas. 

Ansas Bruožis. Žinau, kad tai daroma trum-
i t . 

Galima .siųsti krasos ženkleliais. 

Lietuvių Spaudos Bendrovė 
The Lithuanian Print Co. 

6400 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
120 Tremont Stv Boston, Mass. 
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NAKTIS IZOLIUOTAME S K Y R E I , 

a 

(Pabaiga). 
; Juk dar yra ir kiti sakramentai," sakė jaunikaitis. "Baž

nyčioje girdėjau apie juos. Ar nesuteiktumėt man paskutinį 
patepimą, duokit man Šv. Komuniją." 

Kapehjonas nustebo. Toliau klausinėdamas sužinojo visą 
jo gyvenimą; iš ryto anksti pasiketino ir Švenčiausi suteikti, 
nes nematė mažiausio mirties pavojaus. 

Jaunikaitis nesiliovė maldavęs: "Tėve, aš trokštu priimti 
Paskutinį Patepimą ir Švenčiausi Sakramente; rytoj jau bus 
per vėlu. Kasžin kas man, tarsi, sakyte sako. Tėve, neišeik 
Sakramentų nesuteikęsf" • 

Kunigas svyravo, potam negalėdamas nuveikti vidujo įsi-
tikrinimo, kad ėia vis-gi yra kas tokio nepaprasto, pasiketino 
ligoniui suteikti Paskutinį Patepimą ir Paskutinę Komunija. 

Vargšas jaunikaitis didžiausiame nusižeminime priėmė pa
skutinius Sakramentus. 

Po visam kunigas patarė tūlus prie Dievo atsidūsėjimus, 
kad butų lengviau kęsti ligos prispaudimą. Antgalo tarė: 

"Pasimatysiva anksti iš ryto. Laba naktį, lik sveikas, mie
las sūnau." 

"Laba naktį, Tėve, ir Sudiev. Priimk nuo manęs širdingą 
ačiū." 

Sesuo tyliai sėdėjo nelabai toli nuo lovos, rožančius slinko 
jos rankose. Laikrodžiuose praskambėjo pusiaunaktinė valan
da. Sesuo ėmė kalbėti adynas. Laikas nuo laiko jaunikaitis 
kartojo atsidūsėjimus kunigo jam patartus, kartodavo juos 
širdingai ir garsiai. Apie treėia iš ryto jis nutilo. Sesuo pri
ėjo pažiūrėti, manydama, kad ligonis užmigo. Jos patyrusi 
akis vienu žvilgsniu suprato, kad jau prasidėjo mirties kova. 
Iš vienuolės širdies išsiveržė jautrios bei gailestingos maldos 
UŽ mirštanti. Praslinko valanda laiko ir vargšas jaunikaitis 
apleido šią ašarų pakalnę, pasipuošęs baltu krikšto rūbu nuėjo 
pas dangiškąjį Tėvą. 

Tą atvirą sielą Dievas patraukė pas savęs nesuprantama 
atpirkimo malone iš tamsios sugedimo bangos. 

Sesuo užmerkė jo akis, sunėrusi ant krutinės rankas indėjo 
kryželį ir tykiai apleido kambarį, kalbėdama " I š gilybių šau
kiuosi." 

| a i koridoriumi beeinant laikrodis apskelbė penktą valan
dą. Nors tai buvo ankstyvas laikas, ji patėmijo pažįstamą iš
vaizdą kunigo kapelijono besiartinančią link jos. 

"Negalėjau nusikratyti mintimis apie mūsų ligoni per 
kiaurą naktelę/ prabilo kunigas, " t a t a i atėjau anksti. Kaip 
jis jaučiasi šį r y t ą ? " 

" J i s yra pas Dievą," atsakė su paguoda vienuolė. ".Jis 
mirė ketvirtoje valandoje * > 

Ar tai dėlto, kad jis našlaitis, mūsų Tvvas danguose, ap
reiškė jam jo mirties valandą .' Ar ^al doras, atviras bei pavyz
dingas tų katalikų vaikinėlių {Misielgimas, privertė jį apie sa
vo dusią mąstyti;' Gal jo paties nužemintas duosmimas, kuris 
paskatino jį duoti paskutini skatiką Dievo namų statymui! Ar 
užvis labiau, dieviška šv. iriišių aukos galybė, kuomet paminėtą 
jojo vardas, pagamino jam laiminga mirti i 

To nežinome, nei drįstame sakyti. Tiek žinome, kad visos 
tos jiegos yra labai galingos, patraukiančios dūšią link išga
nymo. 

Skaitytojau, pamąstyk apie tą tikrą atsitikimą. 

Lietuvos Neprigulmybe. 

Pranešimas iš Washingtono. 

(OFICIJALĖS ŽINIOS) bausti. Ar nubaudė, nežinia, 
nes- tie nurodyti plėšikai ir 
toliau varė savo darbą. Taip 
elgėsi išvažiuodami vokiečiai, 
tik kai kurie jų elgėsi kiek 

jn j žmoniškiau. * • 

į 
Pranešimas. 

(Tąsa). 
Lipneviėr\t> patenkino 

reikalavimą ir pasiuntė kartu | Daugiausia nukentėjo tie 
savo toogų prie arklių; kiek gyventojai, kurie gyvena ar-
pavažiavę, išmetė žmogų iš ve tiau stočių arba plentu. 
femo ir patys nuvažiavo kitu Į r t i k t a ( l a ž m o n e l į a į leng-
r™*11- viau atsiduso, kai išsidangino 

Tuomet p. Lipnevieius su po- : įs Lietuvos paskutinė vokiečių 
ra darbininkų nusivijo pas- kariuomenė, 
kui; netaip veikiai jiems pa- Parašą 
sisekė juos susekti. ligai be
ieškant, rado juos netolimam 
kaime, kur plėšė vieną trobe-* Paparčiai. Rugsėjo 10 d. 20 
lę. Kadangi Lipnevieius ne-• lenkų, atėję iš Musninkų ko
davę jiems laisvai plėšti, tai mendanturos, apsiginklavę ir 
Jie kitą dieną, keršindami jam, kariškoj uniformoj, su šautu-
vėl atvažiavo ji apiplėšti. (U- v a i s , o kiti civiliai su revol-
rokai Lipnevičiaus šeimyną veriais apsiautė klebonijos 
pakankinę ir galų gale uždarę narna, kad niekur niekas nega-
vienus į tvartus, kitus į svir-| lėtų išeiti ir keli inėjo vidun, 
ną, išvežė ka s tik jiems pati- Kunigą surišo lovoj, tarnus 
ko — visokių valgomųjų ir pakorė visus taip, kad ko-
šiaip jau daiktų. Lipnevieius jomis vos žemę siekė, šeiminin-
po kiek laiko išlindo pr0 sto-] kę nužudę įmetė į Nerį, Visą 
gą ir pakelė riksmą, bet buvo 
jau pervėlu. Kaimynai nuro
dė, į kurią pusę nuva&avo plė
šikai. Kai kurie plėšikų buto 
persirišo skarelėmis, kad ne 

si lenku legijoninkai, Lietuvių taip veikiai galima butu pa-, . . [H ° :\. . \ V 1 * 
v.Ji; L-i. _̂ _ LJL T : :-: kareivių u m 1 oi'moj, iškraustė zinti, bet vis tik Lipnevieius 
parą pažino. 

Daugely vietų, ku r tik gale 
jo, visur plėšė gyventoju.-, 
atimdami paskutinį > dargtą. 

£j Nuskriaustieji nutarei eiti vo
kiečių valdžiai pasiskųsti. 

Į Jiems nuėjus vokiečių valdžia 
\ '"įP* nurodyti, kurie taip el-
Vgįį^i. Gyventojai nurodė pa-
, J^eįus b i au r i aus iu s p lėš ikus , 
H u i u o s valdžia pažadė jo im-

t u r t ą išvežė 7-is vežimais . 

Uugsėjo !) d. Čiobiškiu vai
sė i aus, Lapeliu viensėdyje pas 
ūkininką Karaleviėių atėjo še-

visa, atėmė šešis tūkstančius 
auksiną ir norėjo atimti ark
lius, bet nerado, nes buvo iš
varyti ganyties. Tai buv0 ker
btas už tai, kad neprisirašė 
prie legijonu. 

-

Ilugpjuėio :>u d. Balnikuose 
buvo lietuviu milieija. Lenkai 
atėję-išvaikė mųs miliciją. Su
žinojęs tai Ukmergės komen
dantas issiunt" 7 kareivius 

išvyti lenkus. Bet tai nepasi
sekė. Lenkai paėmė lietuvius 
į nelaisvę. Vienas iš jų tarpo 
pabėgo iš Oyantų į Uteną ir 
visa papasakojo vietiniam ko
mendantui. Netrukus buvo 20 
kareivių pasiųsta į Ovantus. 
Lietuviai savuosius paleido, 
paėmė į nelaisvę 18 lenkų su 
komendantu, 7 nukovė, paėmė 
maišą granatų ir kulkosvydį. 

Pranešimas. 
Mūsų instruktorius, būda

mas Šiauliuose, sužinojo, kad 
lietuvių karo valdžios santy
kiai su kolčakininkais labai 
įtempti. Priežastis ' šito viso 
yra mūsų kareivių ir karinin
kų bėgimas iš Lietuvių ka
riuomenės į koleakininku* 

Eismantas, Šiaulių 3 pulko 
karininkas pabėgo j Kuršėnus 
pas koleakinius, kur mūsų sar
gybai buvo iš Šiaulių įsakyta jį 
suimti ir į Šiaulius pristatyti, 
bet jis (kada jį kareiviai Kur
šėnuose norėjo suimt) su pa-
gelba kitų vokiečių, nuginkla
vo mueų sargybinius kareivius, 
gerai apkūlė i r išjuokęs į ka
lėjimą sukišo. 'Šiaulių komen
dantui pasirūpinus, mūsų ka
reiviai buvo paleisti. Tas įvy
ko š. m. 4 d. vakare. 

Butvilas Jonas, iš Telšių ko
mendantūros, pabėgo į Kuršė
nus. J is buvo Lietuvos ka
riuomenėj paprastas kareivis, 
o dabar Kuršėnuose segi spin-
danėius pagonus su viena 
žvaigždute. Mūsų sargybiniai 

ir iš tųjų Lietuvos vietų* ku
rias jie yra užgrobę naudoda
mies tuom, kada musę jau
na, narsi kariudmenė fižimta 
fronte kovoje su bolševikai^ 
ir negali pamokyti tuos .prie
šus gerbti Lietuvos tautos 
teises. s^ 

3) Patiems pirkti ir kitus 
raginti pirkti Lietuvos vidaus 
paskolos bonus, kati sustipri
nus valstybės iždo lėšas. 
Parašai: '*• , 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

'Draugo' Kalen rius 

NAI. 

Steponas Kazėnas. 
Antanas $įbelis, 
Kazys Gudas, 
Antanas Avižonis, 
Antanas Tarvidas, 
Jonas Petrauskas, 
Petras Veleika, 
Gružauskas, 
Antanas Kazėnas. 

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

KALENDORIAUS KAINA - - 25c 
Kas prisius "Draugo" prenumeratą metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOYA-
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Pasvalio miestelio 

nuėjo į kolčakininkų štabą ir 
pareiškė, kad iš mūsų išbėgęs 
toks plėšikas, kuric esąs dabar 
jų tarpe ur reikaląv0 vokie
čių jį išduoti. Vokiečiai suti
ko ir pasakė, kad jie patys ji 
surastų ir j štabą pristatytų, 
Tada mūsų kareiviai nuėjo į 
tų butą, k u r gyveno Butv i lą 
ir pareikalavo jį į štabą. J is 
tuo pašaukė kitus savo kai
mynus, vokiečius, kurie užpuo
lė tuos kareivius, gerai pri
mušė, atėmė ginklus ir j ka
lėjimą įkišo. Vokiečių-kolČa-
kų štabas, kuris pats liepė 
mūsų kareiviams Butvile su
imti, ne tik kad neužstojo niu-
sų, bet dar pagyiė Butvilą. 

I 
Kitas incidentas įvyko rug

sėjo m. ?) d,, 4 vai. vakare. Mū
sų sar^'binis kareivis ėjo per 
miestą ir sutiko kolčakininkų 
patrulius, kurie sustabdė mū
sų kareivius ir klausė, ko jie 
nakčia vaikščioja. Mūsiškiai 
aiškino, kad jie yra sargyba 
ir kaipo sargybiniai turį tei
sės vaikščioti visur ir kada 
tik nori. Jie aiškįnosi lietu
viškai, tuo tarpu pripuolė ki
tas kareivis su šautuvu ran
kose ir surikęs "Kazvie ty 
nieumieješ po ruski govorit, 
n e vidiš, što pered toboju sto-
it ofteer/* Davė kareiviui 
šautuvo buože per galvą, o 
kiti pripuolę pabaigė įį muš
ti; paskui atėmė ginklus ir į 
kalėjimą įstūmė. Tos gaujos 
buvo karininkas Eismantas; 
jis tą sykį buvo su kauke, kad 
lietuviai jo nepažintų. 

Mitingas. • 

Pasvalvs 8-IX-19l9. 

Išklausius visą eilę prane-
šėjų-kalbėtojų, vienu .balsu 
nutarė: 

1) Remti laikinąją Lietu
vos valdžią vigais mums gali
mais budais kn\pįmedžiagiš
kai, t<tip ir dvasiniai jos 
voje už neprikluusoMtą-denTo, 
kratingą Lietuvos Respublikų 
su sostinė Vilniuje. 

2) Išreikšti griežtą protes
tą prieš, lenkus, koleakininkus 
ir kitus Lietuvos priešus, mė
ginančius mums trukdyti ku
riamąjį darbą ir šaukti laiki
nąją valdžią ^prie atkaklios 
kovos su jais net ginklu, kad 
išvijus juos iš Lietuvos ribų 

Nuo viso 
žydelių: 

Nison Nacan 
Samuelis Utinskis. 

Nuo Pasvali0 Vartotojų Ben
drovės: 

Pirm. D. Tonkūnas, 
Narys G. Marčiulionis 

Pasvalio Nuovados Viršinin 
kas: 

* 

P. Traškevičius, 
Mišeika. 

Pasvalio Jaunimo draugijos* 
" V a i r a s " : 

Valdyba pirm. A. Kuosa. 
Raštin. P. Traškevičius. 

Protestas. 

1919 m., rugsėjo 7 dieną , iš
klausę pranešimą apie dabar
tinį mūsų tėvynės, Lietuvos, 
politinį stovį, mes visi Ž. Pa
nemunės parapijos gyvento
jai: vyrai ir moterys griežtai 
pro tes tuo jame p r i e š : 

1) lenkų kėsinimąsi pasisa
vinti mūsų tėvynės širdį Vil-
nių. 

2) pr ieš p r i sky r imą pr ie 
Lenki jos mūsų vyskupo sost i
nės — Seinų mies to i r k i tų 
g r y n a i l ie tuviškų vietų, k a i p 
antai: Lazdijai, Punskas ir t.t. 

3) protestuojame prieš kol
čakininkų ir kitų mūsų priešų! 
kišim^sį į Lietuvos valstybės 
reikalus. 

Išreiškiame pilną pasitikė
jimą mūsų valdžiai, vedančiai, 

Lietuvą prie nepriklausomy
bės ir laisvas. 

L a r gyvuoja narsi mūsų ka
riuomenė ! 

&alin visi okupantai! 
Visos Ž. Panemunės para

pijos įgalioti — pasirašome: 
Vincas Bitinaitis, 
Juozas Kačiulis, 
Cecilija Kibildaitė, 
A. Povilatis, 
P. Patačius, 
Kun. Dek. J. Skinkis, 
Marė Jasenaitė, 
T. Mačiulaitienė, 
J. Skaisgirys, 
J. Bružauskas. 
J . Bernotas, 
J. Stračkaitis. 

(Dauginiu Bus.) 
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PRANEŠIMAS. 
Šiuonii pranešu (rerbi&masiug i 

Nforth Side. Kad aš parkeliu savo 
«y voniimi veta po No. 1641 N., T ė m V k į t e aštuoniolikieeiai, kad 
Paulina i Taipgi dabar visokiais | 1 9 2 0 m e t a m s Kalendorius su Lie

tuvos prozidenta*paveikslų ir su 

VISŲ DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

reikalais malonėkite kreiptis nau-
jon vieton be to galite užsisakyti 
'*Draugą" ant metu ir nedėliu ir 

™ k *. 4. 

Šventiemis, jau gatavas. Taipgi 
kas užslrašis dienrašti " D r a u g ą " 

galite nusipirkti " D r a u g o " ka-i ant 1920 metų per mane tas gaus 
lendoru. ir maldaknygu ir kitokiu j t a puikiausi kalendorių, taippat 

ir 
maldaknygių kaip tai "Ramybe 

! galima isigvti visokiu knygų bažnyčioms daiktų, visi ir visos 
] m ū s ų i , ' ^ I Jums "Pulkim 

"Aniolas Sargas 
Žvaigždutė" ir tt . 

ant kelių? ' 
' ' Dangaus 

malonėkite atsilankyti 
drabužių ir saldainių krautuvė 

8u pagarba 

A. Nausėda, į A. Stulginskas, 
1641 N. Paulina Str. 1817 South Union Avenue. 

niiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmumitmiiii 

-Silpnybes, paeinančios nno persidirbinio, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
" D r a u g ą R e i k a l e " 

Reinr/BOi. kurios kartą «lažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik viontu i 'aii i-Espeilerig ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
luus.i. vaizbažcnkliu 

^ .A-IsroraOR, (Įlcaras) ^ 
Jeigu ant pokelio nčra vaizbaženklio ikaro, lai jis nčra tikras ir jus tokio 

• iseimkit<>. 'Yivose aptiekoae po .'loe. ir 65c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
F. AD. RICHTliR «c CO., 326-330 Bro«dway, New York 

Ak, ADOMAS A. KAKALAU8KAS, SEKANČIAI RASAI'. 
AS labai sirgau per 3 metusi nuslabnejęs pilvelis buvo. Diapep-

slja. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų- Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vUties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigallėjas visoje Ameri
koj ir už rubežiu, bet niekur negravau savo ąpreiUatai pagrelboa. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti, lakatai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebaaė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras : 

SALUTARAS, 
d l E M I O A L INSTITUTION J. Baltrenaa, Prof., 

170? So. Halsted St., Tekphone Ganai 6417, Ohicago, UL 
į^ e»i* • M m i i • tm m 1 • — > — — — * 

AR NORI PASIDARYTI PINIGU? 
Ar Nori Padėti Pamatą Savo Busimai Laimei 

Newton Falls, Ohio yra ta vieta, kur. gali pasidaryti pinigų. %-

Newton Falk, Ohio yra ta vieta, kur turėtum padėti pamatą savo busimai laimei. 

NUSIPIRK LOTĄ NEWT0N FALLS'E, OHIO 
/ 

Nevvton Falls, Ohio sparčiai varosi priekin. Jis turi visa, kas yra reikalinga išvystymui didelio pramo
ninio miesto. Jis turi tris gelžkelius: B. and 0., Penna ir Nevv York Central, Gatvekarių linija sujungia jį 
su Clevelandu, Akronu, Warrenu, Niles, Girard ir Youngstovvn. Jis jau dabar turi viešą mokyklą ir aug-
štesniąją mokyklą, tris, bažnyčias ir banką. Nevvton Falls pats ir jo aplinkinės šalįs yra visiškai lygios. 

Keli didžiausių išdirbėjy yra apipirkę dirbtuvėms vietas šitoj apielinkėj. Nevvton Plieno kompanijos 
ir Maderite gumo kompanijos fabrikai jau yra statomi ir žada pradėti dirbti kada apie pavasarį. 

JŲS turėtumėte turėti lotą Nevvton Fallse, Ohio. Kaina lotų nuo $350 augštyn. 
Mums bus labai malonu pasiųsti vieną mūsų atstovų, kuris suteiktų platesnes žinias apie viską. 

Rašykite šiandien šitokiu adresu. . , į •S? t \ *W 

United States Realty & Secuiity Ca 
717^718-719-20.721 Berger Building Pitteburgh, Pa. 
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KANKAKEE ILL 

Atsišaukimas į Kankakee 
lietuvius. 

Broliai l ietuviai! Didelis ka
ras j au pasibaigė, bet mūsų 

Jbrolių kraujas liejasi kaip ir 
laike karo. Tėvynėj gyvenan
tieji lietuviai kovoja už liuosy-
bę. J i e nori sutraukti verguvės 
pančius, kuriais nori surakinti 
mus tėvynę rusai, lenkai ir vo-
kiečiai. 

Mūsų broliai pašvenčia savo 
gyvastį už liuosybę. Pusnuo
giai ir basi kaujasi už savo ir 
mūsų laisvę. 

Tata i , matydami mūsų bro
lių -pasišventimą, sukluskime 
ir padėkime jiems. 

Brolau lietuvi! Kaip jaustu
meis matydamas mirties pavo
jų karo lauke? Jūsų i r mūsų 
broliai š iandi e šalty j guli apks 
suose—-jr kas valandą pasiren
gę mirt i už tėvynės laisvę. 

Brolau lietuvi, amerikiet i! 
Laimingai šiandie es i ! ry4 y>a-
valgęs, apsivilkęs ir šiltame 
namo. Atmink ant savo brolių. 
Teik jiems pagelba, aukauk 
Tautos Fondam nes ta 'organi
zacija yra vienintele pagel ta 
mųs broliams. 

Tautos Fondas aprūpina mū
sų kareivius karo laukė, parū
pina ginklų, amunicijos; šelpia 
nukentėjusius nuo karo, aprū
pina našlaičius ir tt. 

Broliai kankakiečiai! Mums 
y ra paski r ta surinkti Tautos 
Fondan $150.00, Atlikim savo 
užduoti tėvynės labui. Neišleis-
kim tuščiomis kolektorių, kurie 
atsi lankys i mūsų namus ir 
prašys aukos. Mus broliai-ką
ramai, netekę ginklu, amunici
jos, maisto, drapanų ir t. t., tu-
i ė s pasiduoti priešams. Xa, o, 
a r malonu butų matyti saro 
brolį priešo r ankose ' Atsakysi 
—ne! Tata i aukauk Tautos 
F o n d a n ! 

Visų nmsų priedermė šiandie 
aukauti t ėvynės reikalams. 
K a s neaukaus tėvynės reika
lams, tas bus paskaitytas tėvy-
nės priešu. V 

Tat lai nelieka nevieno lietu-
vro nė lietuvaitės, kuris nepa
aukautų į Tautos Fondą! 

Tautos Fondo . 101 skyrio 
va ldvba : 

J . Dančiauskas, pirm. 
P. Žebrauskas, rast . 
K. Širvait is , i id . 

mėnesius, apleidžia ja ir skver
biasi į liaudies vadus, pradeda 
sakyti " p r a k a l b a s " ir t t . Aiš
ku, kad t o k s , " k a l b ė t o j a s " ne
užganėdina publikos, bet pa
piktina i r sykiu meta dėmę ant 
visų valparaisiečių. 

Šiandie, ka ip girdisi, mųs vi
suomenė į Valparaisiečius žiu
ri it ne į moksleivius. Bet kaip 
ten nebūtų, Valparaiso mokyk
la išleido ir "gen t lemonų." 
Teisingai reikėtų sakyti, kad 
valparaisiečiai nėra žemesnės 
rūšies moksleiviai už kitų mo
kyklų moksleivius. 

Mokykla kįla. Nūnai yra val
stijos pripažinta, valstijos pri
zini iaina. Vienok, kaip seniau, 
ta ip ir dabar čia yra mokina
ma lietuviu kalba. Ši mokykla 
pripažįs ta lietuvių kalbų, duo
da jai kreditą kaip ir kitoms 
kalboms. Je i mokykla pripažį
sta miisų kalbą, o mokykla yra 
valstijos prižiuriama, tat Reiš
kia, kad mūsų kalba pripažinta, 
kaip ir kitos europinės kalbos. 
Indiana valstijoje. Už tai rei
kėtų tar t i ačjiu mokyklos viršai
čiui už leisima mokint ies ir 
moksleiviams už lankymą bei 
palaikymą lietuvių kalbos kle
sti. 

Rašydamas apie mokyklą, 
matau reikalą pažymėti, kad 
žieminis bertainis prasidėjo 
gruodžio 16 d. Norintiems va
žiuoti čia mokint ies, patar t ina 
atvažiuoti pradžioje bertainio. 
Galima anksčiau ar vėliau Jsto-
ti, bet pradžioje yra geriausia. 
Norint sužinoti mokyklos sąly
gas, reikia kjreipties į mokyklos 
administraciją. Laiškas adre
suoti š i t a ip : Valparaiso l'ni-
vrrsi ty, Valparaiso, lud. Ne
mokantieji angliškai, gali rašy
ti ir lietuviškai. 

Kaip minėjau, čia lietuvių 
moksleivių yra didelis skai
čius. Tarpe didesnio skaičiaus 
moksleivių, gyvuoja dvi part i-
j i : katalikų ir socijalistų. Soci-
jalistų kp. nariai, kaip girdė
jau, plyšta į .dvi dali. Gi S. L. 
K. i\. M. A. 2-ros kuopos nariai 
laikosi vienybėje. Laiko susi
rinkimus kiekvieną nedėldienį, 
kuriuose išpildo literatišką 
programą. Menas iš žymiausių 
programų, ' praeito rudeninio 
bertainio, buvo lapkričio 16 d. 
Tą d i e n | buvo pamimHos 20 
metų sukaktuvės iiTfb mirimo 
žymaus literato Dr. Vinco Ku
dirkos. Programą išpildė p. P . 
CVsnulis ir .p-Iė L. Tirunaire. 
Pirmas pažymėjo jo nuvoktus 
darbus, antroji jo vargingą gy-

Šis-tas apie Valparaiso Univer-1 venimą, ypač mokslo metuose. 

ganizacijon. J o kalba žmonėms 
patiko. Paskui apie mokėjimą 
taksij išvažiuojant iš Suv. Vai. 
kalbėjo dar vietos darbuotojas 
p. F . K. Strzyneekis. 

Aukų tame vakare surinkta 
$79.90. Po prakalbų susitvėrė 
L. L. Sargų skyrius. Įsirašė, 
rods, 16 narių. Valdybon išrin
ktas F . K. Strzyneekis—pirm., 
A. Ivanowskis—rast. ir Ą. Ur-
l>elis—ižd. 

Narys. 
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P. K. BRUCHAS 
Jubilierine Krautuve 

3321 S. Halsted St. - - Chicago 
Mušu krautuve yra pripildytu, naujiausios mados tavoru del Kalėdų 

dovanu. Tu minta nupirksit dovanas tikros vertės inusų krautuvėj. Ir 
bukit užtikrinti, kad jus nupirksit geriausia tavora, žemiausia gauna
ma kaina. Atsilankiusiems, užtikrinam užganėdijima ir teisinga pa
to rnav ima. 

Surašąs Tautos Fondo 47 
skvriaus nariu, kurie įsirašė ir 
daugiau aukavusių i Tautos 
Fondų: 

S. S ta ras $10.00. • 
Po 6 dol.: J . Žukas, A. Sa-

tnalionis. 
Po 3 dol. 

mošiunaitė. 
Po 2 dol.: 

T. šikšnis, J . Ta-. 

lšsisUt rimas: 
Deimantiniu žiedų. 

Lavoleriu, auskarių. 
Laikrodėliu, lenciūgėlių, 

Itran/.aKetu, Albomų ir tt. 

PRIIMAMJE l i B E R T i " BONDS. 
Krautuvė atidaryta kožna va
karą ir nedėl ioms iki Kalėc'v 

Puikus kalendorius visiems 
dykai. 
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TIKROS ALGOS IR ATLY : 

GINIMAI. 

VALPARAISO, IND. 

L. (h'iniųs, M. Ši
manskis, P . Gudziaviėia; J . 
Grikšas, A. Urbelis, \M Mažei
kis, T. Skyrius, M. Janušaus
kienė. 

J . T r helis $1.50. 
S. Šikšnis $1.25. 
Po l dol.: VY. Kindulas, J . 

Žvirblis, M. Martinkienė, J . 
(Jrabašauskas, P. Valuokas, A. 
Norvidas, Z. Maseliuuass, B. 
Samalionienė, P. Metrikis, M. 
Butienė, P. čakonas, F . K. 
Strzyneekis, A. Ivanowskis, K. 
Mikneviėius, \Y. Rainis, O. J)a 
mošauskienė, VY. Laurinaitė, A. 
Mu/eikiutė. P. Ragenas, M. Si-
laikis, J . Juodvalkis, M. lvu-
r-inskas, J . Zliauba, J . Tame-
lis, P. Kantautienė, P. Kamo-
iiienč, \Y. S taras , A. Dainola-
kas, A. Kersienaitė, J . Norvi-
das, VY. Kilinskis. 

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $79.90. Tai dar tik 
pradžia. Pas iždininką dar bu
vo koletas dolierių, todėl (Vn-
trau pasiųsta $106.00. 

V. Kindulas, pirais 
P. M. Valuckas, rast. 

mas ir nuslugimas, bet pama
tinis dalykas lieka neatmai-
nomas, kad atskirai nuo budo j 
ir didumo jo uždarbio kiek-j 
vienas žmogus gali, nepeivi 

Tūkstančiai amerikiečių y-
ra lyg sužavėti pinigų. J i e 
klaidingai žiuri į pinigus, kai-1 mint ribų, spręsti gausumą at-
po į didžiausį turtų, nes pini- tygbnmo už savo darbą. J i s tą 
gu t ikra svarba yra tame k a ' ^ i i i atsiekti išmintingai ir 

apribotai praleisdamas tą, ką 
jis turi praleisti ir taupyda
mas tą, ką jis turi taupyti . 

tnxi 

NEV7ARK, N. J. 

Ne\varko katalikiškų draugi
jų ir kuopų atstovai arba, ta ip 
sakant, Nevvarko Kataliką 
Centras laikytame mėnesinia-
me susirinkime gruodžio 8 d., 
vienbalsiai nutarė prisidėti 
prie A. L. R. K. Federacijos. 
Tame pat susirinkime paaiškė
jo, kad Xe\varko katalikiškos 
draugijos, prigulinčios prie K. 
CM visos jau priklauso prie K. 
Federacijos, tik kai-kurios at
silikę su mokesčiais. Nutar ta , 
kad atstovai paragintų savo 
draugijas, kad jos iki Naujų 
Metų atsiteistų Federacijai. 

• V—is. 

sitetą ir lietuvius moksleivius. 

; 

JJ tados , man matosi, buvo 
giau rašinėjama i laikraš

čius apie Valparaiso mokyklą 
bei lietuvius moksleivius, negu 
dabar. 

Ši mokykla lietuviams yra 
teveik; geriausia žinoma, tad 
joje i r ' lietuvių moksleivių 
daugiausia yra negu kitoje ko
kioje, šioje šalyje, mokykloje. 
Per šią mokyklą pereina įvai
raus plauko lietuvių mokslei
vių. Vieni tur i progą ilgiau pa
būti, kiti t rumpiau. 

Moksleiviai, pabuvę ilgesnį 
laiką toje mokykloje, įgauna 
šiek-tiek daugiau mokslo ir tu
ri moksleivio išvaizda. 

Kai-kurie a tvyksta pilni paf-
tyviškumo; moksleivių susi
rinkimuose rėkia, agi tuoja už 
savo partiją, kurią gal tik iš 
vardo žino. Je i toks moksleivis 
pabūva mokykloje metus, ki
tus, partyviškumas jame atauš
ta ir surimtėja. Bet dažnai pa
sitaiko, kad koks karštuolis, 

Visais žvilgsniais 2 kp. gy
vuoja gerai. Šį bertatnį įsirašė 
kuopon penki nauji nariai. 

Kuopos Korespondentas. 

MELROSE PASK, ILL. 

VVAUKEGAN, ILL. 

3 d. L. vyčių 47 

jie mums nuperka. Žmogaus 
atlyginimas už jo darbą ne
priklauso vientik nuo to kiek 
jis uždirba. Daugiau priklau
so nuo to, kaip, jis praleidžia 
savo uždarbį. Tikras darbo at
lyginimas yra tai tie dalykai 
ir nauda, kuriuos darbininkas 
gali gaCtti už, savo uždirbtus 
pinigus. 

Aišku, kad žmogus gali du 
sykiu tiek uždirbti, kaip jis 
paprastai uždirba, ir iš to ma
žai naudos turėti) jei reikalin
gieji dalykai lėšuoja du ar tris 
kart daugiau, neg kaip pirma. 
Yra visiems matoma, kad a-
part be padidėjim0 a r suma
žėjimo algų, kurios išreiškia
mos pinigais, yra d ide l i s skir
tumas mindos, kurią gauna 
žmohės už tą savo uždarbį. 

Ką žmogus ^auna, kaipo al-
lyginimą, už savo J-M-IKĮ, Daga-

REIKALAUJA. 

DR.F.O.CARTER 
Akių, Ausu,Nosies ir Gerklės 

• Daktaro patai uavi-
HJ^"^^a ma« Jūsų akinis da-

l _fl M ^k atrenkant akinius. 
Z'Z m. aut STATE ST. 

I iru* pritarimas. 
Galvos -ska ui lojimas, 

\j»'iviškunins. insoni-
nia ir nevirškuliavi-
nias tankiai atsiran
da nuo silpnų akių ir 
reikta tuojau^ eiti 
pas daktarą. Kreivos 
akyti pataisomos. At-
daca subatoj po pie
tį} ir nodolioj. 

rKANKLIN 0.CARTER, M.O. 
120 So. Stato St. (Antros lubos) Ohlcnjfo. 

(Vienos durys i žieminis nuo Fuir) 
Valandos: 9 iki 0. Nerišliomis 10 iki 12. 

Telefonas <'cutral !-:!7. 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 

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

1 .romuti Seed Co., 
228 W. Ki iu lc St., Chioag*. 111. 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumlnM-io. Atei
ki te ant 7 vai. ryto. 

DRABUŽIŲ. 
Vyru ir Jauny Vaikinų padirbti 

ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

V y r y ir J a u n ų V a i k i n ų g a t a v i 
Kiutai ir overkotai $15^ iki $28.50. \ 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
\r . , i l n . o ; . . * « ; •»_ m- n n i • • . • 

Užmoka kasdiena. 

LORD & RUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

H E I K A 1 J N G O S . 
10 įn i ' i ga i č ių 17 m e t ų ir d a u g i a u 

liai-.s pri-ulį mio te, kaip j t o ' H ^ i«»«w» darto ;..u masinos. 
" . , : .svariam fabrike. Prityrimas nerei-

saVO UŽ(lar1)i i Š I e i d Ž m . V i e n a s k a l i n t i s . Turi t u n t u rti«tų |»aHudt-
jime. 

Atsišaukiu-: 
1 «dt .V larrant Mig <o. 

I7:JO N. Puuliiia Str. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Kirpejlai ir Tcriaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

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

MA&TER SCH00L, 
J. F . Kastiicka, Pcrdėtinis 

190 N. State Stfr. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

Vaikų Siutai po $5.00 if augščiau. 
Pirk savo overkotą flabar prieš 

žiemą., kuomet kainos *pak|la. 
Mes taippat turime pilną eilę bl-

^kutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Pull Dress, Tuxedo, Frock Siu* 
tai tt t t $10.00 ir augščiau. 

1 Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
v&l. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GOKDON, 
Cbicago, III. 

Jsti-igta 1002. 

SS 

4 1415 S , Halsted St., 

a-

DrJ. E. MAKARAS 
L i e t u v i s G y d y t o j a s i r C h i r u r g a s 

Uotselaad*: 10900 So. Miclrtrua Are. 
Telefoną* l*ullraan 3 4 | ir Pullman 31M 
GKicagoj: 4515 Ko. Wood Str. 

Tik Ki lve iao vukak» nu» 5:30 iki 7:00 
Telrfoim** Tardą 1t3. 

Telefonas Pullman S 3 6 * 

Dr. P. P. ZALLYS | 
Lietuvis Dentistas 

10G57 So. Mirhlgnn, Avenue 

___ 

f 

Koseland, DL 
VA1ANDOS: 9 lkl 9 vakare. ! 

««««€*€««<?^ €^3€!*€*€<$S*:€€! 

kpr')'tint!:ai pirk<įarnas, saugiai 
ir nuolat laupydamas, sau-
uiai h naudingai nulodamas 
pinigus i lokius patikrinimus 
kaip Karės Taupymo Ženkle
lius, Pinigyno Taupymo Pa
liudijimus, gali suuaudoti savo 
Tlarbo vaisių į reikalus ir sma-
g ' jnu^ savo .gyvenime, kurių 
jis reikalauja ir net pasilinks
minti. Kitas, 'gaudamas, tokia 
pat algą, gali boeikvodamas 
išdvkimui ir notaupvdamns at-
sidurti tokiame padėjime, kad 
n< galėtų aei reikalingiausių 

K t; I KALINGI 
Vaikui 17 metų amžinius ir suvirti 

l>iio k-n^vaiis darbo ant mašino.s 
švariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėti metų paliudi
jimą. 

Atsišaukite: 
Felt & TiiiTunt Mig. Co. 

17S5 N. r a u l i n a Str. 

S. D. LACHAWICZ 
I.iotuvys Oraliorius yuta:naujn. laido-

ue-č«o ko pffriausfo. Reikalu meldžiu at-
e: a ūkti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PH Chicago, UI. 
Tel. Ganai 2109. 

į D r . A . B U R K E 
(Liete vis) 

»•# • " ' • " • • • • " • • • • • • « • • • • « • • • • mjg 

sau dalvkų gauti. 
Nežiūrint a r darbininkas 

uždi rb* tiek pinigų, kiek jam 
teisingai už jo darbų priguli , 
ar ne, atsakomybę jis vienas 
teatsako už tai, kaip jis juos 
praleidžia ir tas negali btiti 
pavestas kitai ypatai . Lėšos, 
reikalavimai ir algos gali pul
ti ir kilti, kaip jūrių pakili-

Reikalingai pardavėjus prie 
Lunibcr ir Mill darbo tokis kuris 
turi gera pažinti su kontrakto-
riais. Gera proga geraju žmogui. 
Atsišaukite. 

Heitemann Lumber Co. 
5852 S. Ashland Ave. 

Telefonas Procpect 4000. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

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

CHICAGO.' 

nuo 
• -

i ' 

418 W. MAiket Str. 
PottsvHlc, P«'unf». 

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

^ • M M M W M M — _ _ _ _ _ , % 

i 

- 5 Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 MichJgan Are . 

Adynos 8:30 Uci 9 Išryto — 1 iki 
t po pietų — «:30 iki 8:30 vakare . . 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto | 
g ^ - - - - • • a 

___. 
t, 

^NedėlrOj, gruodžio 7 d., i 
baž n y t i niė j sr^eįii n ė je Tauf os 
Fondo ft .«kyrins taikė prieš-
metiuį susirinkimų. Apkalbėta 
bėgantieji reikalai ir nustatyta 
veikimas tolesniam laikui. Iš
rinkta njuja valdyba ateinan
tiems metams. Pirmininku iš
r inktas V. Kindulas, jo pag.— 
J . T r be lis, rašl.— P. Valnckas, 
ižd.—A. Jimča. Vakfybon i nėjo 
visi veiklus uariai , tat tikimės, 
kad ateinančiais metais T. 
Fondo 47 skyrius atneš tėvy
nei dviguba naudų. 

Po susirinkimo buvo T. F. 
prakalbos. Kalbi'jo Ig» Saka
lauskas is Chicagos apie da
bartinį Lietuvos padėjimų, ra
gindamas aukauti Taktus Fon
dan, \J. R. Kryžiui, pirkti Lie
tuvos valdžios išleistų bonų ir 

pabuvęs mokykloje apie tris v \ rus raš\ t'ies L. L. Sargų or-

kp. laikė priešmetinį susirinki
mų, frutarta surengti šeiniini-
nį vakarėlį Xaujų Metų va
kare. Surengimui vakarėlio iš
rinkta komisija i š : J . Bukanėio 
ir P . Aleknos. 

Gantą pakvietimas iš dr-jos 
fev. Juozapo, kad Vyeių choras 
pagelbėtų po Natijų Metų su
rengti koncertą. Vienbalsiai 
nutar ta pagelbėti. Nors choras 
dar jaunutis , bet, kaip girdė
jau, deda visas pastangas, 
idant gerai programų atliktų. 

Valdvbon 19'20 metams in-
ėjo: j i i rm.—S. Misiūnas, vice-
pirrn.—P. Atekna, prot. rast.— 
O. Burkįutė, iin. ražt.—G. Bu-
kančhitė, ižd—B. Visockis, iž
do klotfėjas—P. Ežerskis, mar
šalka—J. Petkus. 

Šiame susirinkime kuopon 
įsirašė ?dvi nauji na r i : V. Zup-
kaitė ir K. Vitkiutė. 

"Vytis. 

PAIEŠKO 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

ILINOJAUS FARMOS. 
>i0 akrų fai'iu.-i su budinkais gy

vuliais ir .mašinomis, (i aknj ,sodo.s 
l mylia nuo miesto, ant Rcro kelio 
ir su tuiškų • už nužemini a kaina 
*6,800.0O 

40 akru t'arma 7 kambariii na
mas ir kiti geri budinkai, 1 mylia 
nuo miesty) Modnas, žeme išdirbta, 
t'arma priklauso našlei užtat paroi-
duos pigiai už .$3,000.00. 

25 akrų. farma 20 akių dirba
mos žemes 5 akrai miško ir ganik-
los, sodas, budinkai senoviški, arti 
prie geležinkeliu iijniesto. Pri
klauso senai moterej ir parsiduos 
beveik už dyka. Tiktai $1,125.00. 
11 akrų pirmos klasos t'arma nau

jos mados buclmkHi, elektrds švie
sa netoli įmesto,. Šita farma ge
riausia visoj UUnojans Valstijoj, 
parsiduos už .$24240.00. 

60 akru pirmas klasos i'arma 
$15000.00. 

laidelis baigcnas atsišaukįl«- pfcr 
laišką arba y pa tiška i. 

PįiieSkau Jono Pociaus paeinančio 
iŠ Raseinių Apskričio Kvedarnes 
p a r a p ^ a u t l a u k i f t kairtio apie 40 me
tų scfnumo. Turiij* labai- svarbų rei
kalą, j is pats arba kas apie ji žinote 
praneSkite sekančių adresų: 

ifuo/.as Stasytis, 
_ «2(18 Auburn Avc. 

i 
. Ant pardaviino biznis lietuvių apgf-
ventoj vietoj, inif-žastis pardavimo sa
vininkas išvažiuoja j kita miestą. 

J. CENOKKY, r 

2114 W. 46 Pla<c Chicago. 

I DR. J. SH1N6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. l t St. 

Kamp. 40 Court 
lieji. J229 W. 49 Avguue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBA3IE LIETUVIŠKAI 

%"el. Drovcr 7042 

Dr. C Z Vezelis 
L l t r i ' t V I S DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 
Nedėl iomis pagal sutarimų 

vuk. 11 

MV£2 SO. \ S H L \ N D A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

•.'. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Chicago, ' 10. 

SPECIJALISTAŠ 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 0 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki»2 po piet 

Telefonas Yards 687 

Specialia Bargenae Našle parduo?: 
Ocras mūrinis namas susidedantis iŠ 
4 pagyvenimų po 4 kambarius. Vie
nas 4 kambarių namas užpakalij. At
sišaukite 

Mis. I 'niscvu/ , 
3010 Poplar Street, (!ii<-J__ol 

Dr. S. Naikelis 
LIETUVIS 

.GYDYTOJAS I R CiCfRURGAS 
4712 So. Ashland Avc. 
Phone Drovcr 7042 

VAI.. Nuo 9 iki 12 išryto, 2 iki 4 
po pietų, 7 iki 9 vakare . , 

Rezidcucijav 3336 W. 66- th SU 
Phone Prospėct 8585 

m 
ERNEST WEINER 

DRY 0 0 0 D 5 
1800 W. 4Tth kamp. Wood Sta. 

Mas duodame dvigubas ntanitvM 
Ketvergais Ir Subatomis. 

Didel iame pasirinkime gaunami, 
Visokie matertjolai, va lkams \drabu
žiai, i l ebės ir jakutės. 

Dr.M.Stupnicki 

First Na*. Realty & Oonstr. Co 
840 W. 33 St., Chica_o, 111. = 
P. Bomeika General Maiiager. 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLIITOIS 

Telefonas Yards &039 
Valandos: — 8 lkl 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare. 

J 

K * * * * * * * * * * * • » » » • » • • • • • »»*.; 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

I . I E T C V I S 
Gydytoja, ir Chirurgą* 

l'erkele savo gyveninio vieta 1 
Brighton Park. 

«!H4 W. 43rd Street.. 
Tel. McKinley 263 

Ofisatti 1757 Vi. 47th SU, 
(47 Ir Wo«l gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po piety, 6:30 Iki 
8:3u vakare Nedėliomis 9 Iki 12 rytaia 

TeL Boulevard 160 
, f tf* » » » » • • » » • » » » » » • » » » » » • , Migg 

•a 

PLUNKSNOS. 
^ty&'&w&'®w&%'&ty&w<&'i&&ty&&'&i&'cit'<ii/tyi 

l les id . 033 Su. Ashltuid Blv. Oliicayo. 
Telefonas Ha y mark 11 3544 

DR. A. k, ROTH, 
Itusas av"d>((»jas ir ehrVur_ja* 
Speeijalistajs Moteriškų. V.vriškų 
Vaikų ir visų ehronKkų. ligM 

Olistis: 3354 So. HkfKtėd S|.. t l i k a g o 
Telefonus Di-Over 00»3 

VAIiAKDAK: 10—11 ryto 2—3 no 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

5? • • • • • » » » » » » » » • • • • • • 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Tslefonas McKinley 6764 

UYOO V I 6 0 K J A 8 LIGAb 
8457 South Weetern Boulevard 

Kampas W. SS-tos - a t v ė s 
y-* — • • • • J Į 

» » ^ » i 

i 

i 
i 

Vakarais 2911 

•» • • -<m\į 

JOSEKI C W0L0N 
Jetuvjs Advokatas 

2t SO. LA S A M . E STRKET 
Gyvenimo Tel. iLumboldt 97 

W. 22-nd 8tr*st 
Tol. Rockvrell 6999 

CTltCAGO, rjl^ 

file:///SHL/ND
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. , D A R V I E N A P L Ė Š I K Ų 

AUKA. 
Penktadienis , gruod. 19 a.) 

Sv. Kvarta l inė diena (pasn.) . Nelaimingas nesuspėjo pakelti 
Šeštadienis, gruod. 20 d., 

šv . Kvarta l inė diena (pas.) . 

ranku. 

Aiiji vakarą du galvažudžiu 
inejo šalinimu po tinm. 3447 

N A U J I SUMANYMAI P R I E Š Wed 01 g a t Tuo metu sa-
PABRANGIMĄ PRA- Įlimie i o v o Kane Trunibull, 

GYVENIMO. ,«r»41 So. ftnvyer ave. datas 6541 So. Sa\vv('i 
>nekučįavo>i su keliais savo 

" F a i r p r i c e ' ' komitetas busiąs . kaimynais. 
ji panaikintas . i 'n^iufeloji p in ika i su ivvol-

v< riais. rankose sušuko i 

i 

Federalia prokuroras Clyne s u s P a e i t i rankas. Visi tno-
skelbia naujus sumanymus ko- l a u < pafclaiisė. Tik vienas 
roti prieš pabrangimą praf^r- jTriiiftbilll kažkodėl laiku ne-
venimo. Būtent, jis eia suma- '>nspcjoi ta padaryti , 
nė " f a i r p r i e * " komitetą pa-j Vienas plėšikas Šovė į ji. 
Iliaiiiyti moterų Šeimininkių Kulipka įsmego žemiau šir-
komitetais. | tuos moterų ko- *»*8« 
mitetus ineisią atstovai dar iš j Plėšikai apju-ailstė registerį 
Darbo Kederaeijo> ir Komer »r net įavo nukosėk i senins it 
cijo s \Asocijaei.|os. , 

Pasirodo, kad kol :y\>\ tie 
sumanymai bus įvykinti, tuo 
laikotarpiu gali padidėti viso
kiu daiktu ir maisto . pro
dukcija ir aukštos kainos ga- <v'iai » P ^ tai praneša visai ne-
li be kovos nuslinkti žemyn., žymiomis raidėmis arba ne-

Tas pat prokuroras prane-)žymiose vietose. 
*a, JOT su visokios rūšies pro-

Išdnmė. / 
Trumbull tuo ja u s mirė. 
Tokie atsitikimai Cliieagoje 

tai paprastas daiktas. Taip 
paprastus, kad vietos lajkraš-

l'iterininkais nėra lengva ka 
riauti, kaip kam atrodo. Tam 
tikslui reikalingi aiškus pri 
rodymai ir J ik prirodymai. 

Sako, lengva pasakyti profi-
terininkns sakišti kalėjim 
Bet nei vienas teisėjas nebaus 
imogans kalėjimu, neturėda-

ŽUVO DU DARBININKU. 

Mnrskall Field and Compa-
ny krautuvėje at i t ruko gele
žies sunkenybė, su kuria bū

vi i -
Ivo Jmlansoojama vienas kel-
tuvas, ir krizdama užmušė%lu 
darbininku Morgan ir Cot* 
tin. Sunkenvbė atsiliuosavusi Inas aiškiu prasižengimo taktu. , .. * . . VJ 

(ii aiškiui taktus surinkti i r ^ o nnq d e š i m t o j a i i ^ . 

juos patvarkyti užima ^ ^ : K A L Ė j I M A N U ž M U ^ Ą 
MOTERIES. laiko. 

TEISMAS PALAIKO STATE 
PUBLIC U T I L I T I E S 

KOMISIJA. 

Louis Xordi, 114.") Felton 
eourt, buvo Įpratęs mušti sa 
vo. meteri ir 14 metu dukterį. 

A Pagallaus liiiiipf) liepto ga 
(ialvekariu kompanija Cbi- la. 'IVisėjas Krv tą brutalių 

eagoje krikštauja. Turi prie- nubaudė kalėjimu vieneriems 

i 

žasties. 
Pirm keliu mėnesiu State 

Public Utilities komisija inies 
te Quinc\ , Ilk, lygiai kaip ir 
Chicagoje, uatvekarių kompa
nijai ieido imti nuo žmonių po 
7 centus vietoje 5e. už važiu; 
jimą. Taigi komisija tuo su
laužė padarytą miesto su-kom
panija kontraktą. 

Miestas užvedi bylą prieš 
kompaniją. Dabar* augsčiau-
sias valstijos teismas pripaži
no, kad S ta t 0 Public Utilities 
komisija turėjo teisę padidin
ti užmokesti. Už važinėjimą, 

* v 1 

gatvekariais pasilieka 7c. 
Cbieagos gatvekariu kompa- i 

* • | v • • • 

metams 

P E R S P Ė J I M A I P R I E Š 
SKARLATINĄ. 

Chicagos sveikumo komisi-
įomeriuį l)r. Robertson pei 
pėja gyventojus prieš ėmusi; 
miest,. siausti skarlatiną. Svei
kumo cfisan kasdien raportuo
jami nauji susirgimai. 

j Je i vaikams susopa gerkles 
be atidelrojlmo reikia šaukti 
uydytoją. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ NORTH SIDE. 

(Jiuodyto 14 d., š. m., .Motera 
Sąjungos 4 kuopa buvo suren
gus vakarėlį Labdarybės nau
dai. Sulošta "P ik to j i (Indrv-
bė . " Lošimas buvo šv . Mvko-
lo parapijos bažnytinėj svetai
nėje. Žmonių susirinko nedaug, 
gal šalčio pabijojo, o gal iš ap
sileidimo a r neatjautimo Lab
darybei. Nemažai čia vra geru 
vr-iki\jų, k\irie dideliai pasi
šventę darbnoties Labdarybės 
naudai, bet galėtu būti dau
giau, jei visi lietuviai suprastų 
ir atjaustu LaJ>djiryl)ė> įsikalą. 

Iiodos, kiekvienam geram 
lietuviui reiktu būtinai prigulė
ti prie Labdarybėj ų- ją remti, 
bet nemažai yra tokią, kurie 
nesupranta arba nenori jos 
remti. Remkime visi Labdarv-
bę kiek kas galime, nes ji mu
šu tautoje vra labai reikalinga. 

Veikalukas buvo juokingas, 
bet sykiu i r pamokinantis, nes 
parodė, kad boba yra gudresnė 
.už velnią. 

Pažvmėtina, kad motervs su-
geba gerai lošti net vyru rolė
se. Net negalima buvo pažinti 
ar vvras ar moterė lošia. 

Lošime dalvvavo sekančios: 
Abris Lengvutis—O. Valatkie
nė, Urti Lengvutienė, jo žmo
na—M. Bacevičiūtė, Žaltienė, 
boba—E. Mortinaitė, Velnias, 
žinomas nelabasis—Plečkai
tienė. 
, Žodžiu, lošėjos savo užduotį 
gerai atliko, Ypač pasižymėjo 
K. Mortinaitė. 

Po lošimui gana gražiai solo 
padainavo Lauruitienė, akom-
pouuojant pijami Lauraičiui. 

Programui pasi baigus p. 
Baeevičia, žinomasNortb Sidės 
veikėjas, pasakė gražią prakal
bo. J i s kalbėjo apie Labdary
bę, L. Vycią organizaciją, Mo
terų. Sąjungą "ir ant galo apie 
pirkimo Lietuvos paskolos bo-
nų. 

Po to žmonės gražiai išsi
skirstė i savo namelius. 

Iz. Čepulis. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Dr-jn Šv. Jono Krikštytojo 
laikys priešinei inj susi rinkimą 
nedėlioj, gruodžio 21 d., 2 vai. 
po pietų, bažnytinėj svetainėj. 
Bus rinkimas* naujos vaidybos 
ir apkalbami kit : svarbu* rei
kalai, todėl visus narius kvie
čiu susirinkti. 

Pranas Birgiola. 

PORK& 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS . 

L. D. S. 25 kp. priešmetinis su
sirinkimas bus nodėlioj, gruo
džio 21 d., 1 vai. po pietų, Die
vo, Apveizdos parapijos mo
kyklos kambaryje. 

Vietoj bnvnsiu susirinkimu 
kas pirmą nedėldienį, dabar 
bus kas trečią nedėdienj kožno 
mėnesio. O i a t praei tas susi
rinkimas nebuvo priešmetinis. 

Dabar meldžiu būtinai vic%ų 
nariu susirinku į ši susirinki-
ma. Bus renkama valdyba atei-
nantiems metanis. Daug turime 
ir šiaip svarbių dalykų aptar t i . 

M. Z. 

PRANEŠIMAS. 

Susivienijimo Amer. Lietu
vių Kareivių antros kuopos 
bus mankšt inimasis šiandie, 
t. y. 19 d., gruodžio, 8 valan
dą vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje (18 ir 
Union ave.). 

Kviekiame visus narius atsi-
lankvti. 

Valdyba. 
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P Lietuvon 

PRANEŠIMAS NORTH-
SIDIEČIAMS. 

IŠ S. L. R. K. A. 1-MO APS. 
PRIEŠMETINIO S U S I - / 

SIRINKIMO. 

. 

tnilltlllSI]fl9lliailllill!ll!llttlll»tlUII!!SI}l 
LIET. PAŠTO ŽENKLAI, 

į arba stampos) 

nija pradžiuginta tuo teismo J a u parduodami. 
nu>p»endimu. \ e > jos reikalas G a v o m e i š Tautos Fondo še-
yra beveik toks pat, kaip gal- š i ų r u š i u p o 1 0 skatiku, po 
vekai.u kompanijos miesty 20, 50. 60, p 0 3 auksinus ir 
Q» i n c >- - 5 anks. . 

Bet miesto advokatas Ettel- [ A m c r i k o s pinigais reikia 
son tvirt ina, jog yi n u ė s t u ' m o k ė t i 2 5 c u ž a u k s i n ą (lcen-
Qumcy esą kas-kita, gi Chi- t a s r ž į c k a t i k u s ) . 
eagoje kas-k.ta. Nepasako, < J š g a u t u j ų u ž t u o s ženklelius 
kokį J.s mato skirtumą. i p h l i g u Q 0 - e i n a L i e u V o s V a l - ! ^ 1 " : 

n u e n g o s gyventojams šian- ^ į ZQCf L į e t u v o s Misijai į S * / * * * " ? ^ T 
te ne tik reikia daugiau mo- A m e r i k 0 j e 10-^ Tautos Fondo 

keti už važinėjimą gatveka | j a Į t $ d o i a 8 , Nusiustas š tampas 
riais, bet dar reikia padengti • L : - ? ; u v a p a š t a s sulyg r e i k a . 
lėšas bylavunu.si miesto su k y i m 0 i š m a i c y s ant pinigų, 
kompanija. [Bet t a s išmanymas tur i būti 

atliktr.s ne vėliau kaip 1 d. 
V t L N A U J A S MOKYKLŲ ^ 1 9 £ 0 m e t u 

S U P E R I N T E N D E N T A S . * R a š a n t laiškus į Lietuvą į-
dėkite sykiu i r paš t 0 ženklų 

Cbieagos viešų.jų mokyklų ? t s a k y m u i : j u s i š k i a m s bus pa-
taryba turėjo susirinkimą. Ka- togumas k a d nereiks patiems 
datigi r hadsey yra rezignavus, . , , . . , ... f | L i f t t u v O R 

Hiuomi iiranešame visiems 
nortbsidiškiams lietuviams, 
kad nedėlioj, gruodžio 21 d. 
bažnytinėje svetainėje yra ren
giamas Lab. Sąj. kuopos baza-
ras. 

Daug kartų buvote kviesti 
Lab. Sąj. prisidėti prie prakil
nų dariau Taį-gi ir dabar, nors 
t rumpais žodžiais, kviečiame 
paremti šį baznrą,kairio 'pelnas 
eis našlaičiams priejrlaunos 
statymo t'ondan. 

Xesykį jau buvo prašyta jia-
auk. kas ką gali tani bažaru. 
Dsfv karta atsi liepiam, p . ady
dami northsidiškių paaukauti 

mažiau reikė-
Aukaujamus 

daiktus galima atnešti klehoni-
jon. 

Basaras prasidės tuofau po 
mišparų. Visus kviečiame at
silankyti. 

Kp. Valdyba. 

tad jo vieton mokyklų su
perintendentu išrinktas Mor-
tenson. 

Chadsey'ui buvo pripažinta 
mokėti $18,000 algos per me-

pirkti . Ant laiško iš Lietuvos 
4 Ameriką reikia l ipdyti 60 
skatikų, o už registruota 1 
auksinas 20 skat. 

Su užsakymais kreipkitės į 
1 ' Draugo ' * Administraciją 

tus. Mortensonui bus mokama m Q w 4 6 g t C n i c a g 0 j m 

tik $12,IHM). 
Išr inktas Mortenson tuojau s 

•paskelbė savo programą mo-
k«yklų pagerinimo tikslais. 
n a 

Geriausia pirkt i susidėjus 
keliems ant syk, tuomet susi-
Čėdija laikas i r išlaidos. 
mimimuimuiimmiiiMiiiimiiiiiiuiuu 

L. R. K. rėmėjų 43 skyrius 
laikys priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 21 d., t. y. rytoj , tuoj 
po pamaldų. 

Kurie tur i te kvitų knygeles 
užrašyniui narių, meldžiu at
nešti, l i r a labai svarbių daly
kų, kuriuos reikės aptar t i . Sy
ki lAms ir Tautos Fondo skvrio 
susirinkimas. 

Pr ie to reikės rinkti nauja 
valdvba ateinantiems metams. 
Kviečiu narius susirinkti. 

Pr . J . Paliulis, rast . 

Gruodžio 7 i , 1 vai. po pietų, 
Hv. Jurg io parapi jos svetainė
je įvyko S. L. K. K. A. 1-mo 
apskričio fH-tešnketiuis susirin
kimas. Susirinkimau 'pribuvo 
neperdaug atstovų, bet atsive
žė nemaža naujų sumanymų ir 
daug energijos. 'Atstovų suva
žiavo netik iš Cbieagos, bet iš 
Waūkegano, Ro&fordo, (Irand 
Rapids ir kitų kolonijų. Maty
ti, jog Susivienijimo nariai tu
ri daug prakilnios .dvasios. 

Pirmiausiai buvo. renkama 
i 

ateinantiems metams valdyba. 
Paliko beveik ta pati , išskiriant 
kaikuriuos narius, š ia is metais 
S. L. R, K. A. 1-mo aps. valdy
boj yra sekančios ypa tos : Dv. 
vadovas kun. M. Krušas,/pirm. 
— B . Jakai t i s , viee-pirm.—A. 
Jakut is , ižd.—Andriulis, rast. 
—V. Balanda. 

Linkime valdybai kogeriau-
sių pasekmių, kad ji ateinan
čiais metais daug pasidarbuotų 
dcl mūsų organizacijos. 

Be kitų svarbių sumanymų 
bei nutarimų, kalbėta apie S. 
L. R. K. A. seimą, kuris atei
nančiais metais įvyks (Miicago, 
111. Išr inkta komisija, kuri tą 
viską prirengtų, f komisiją p a 
teko sekančios ypa tos : gerb. 
kun. M. Krušas , «B. Jakai t is , 
V. Balanda, Andriulis, Jakut is , 
Raila ir Krikščiūnas. 

Aps. Rast. 

imgus 
GALIMA SIŲSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5.00 

t. y. 2 0 auksiniu už kiekvieną doiierį. 

Mes esame po valdžios kon t ro l e ir kaucija. Pers iunt imas gvaran tuo jamas . 

Perskros"** lus Pat is Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamsta i četq kuri T a m s t a pasiusi pa t s laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje g?us pinigus. Š:s būdas yra greičiausis ir te:singiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiunt imo, siuskite čekiu a rba Money Order iu pa
duodami aiški antrašą to kam nor ' t e kad pinigai bu tu Lietuvoje išmokėt i , taipgi 

s 

RED. ATSAKYMAI. 

Korespondentui iš Chicago, 
Heights, rašiusiam 14 gruod. 
Kadangi slapyvarde "Tėni i -
j a n t i s " jau senai naudojasi 
ki tas raštininkas, tai Tamis-
tos meldžiame pasirinkti ko
kį nors kitą vardą. Je i atsa
kymo negausime, tai korespon
denciją patalpįsime bė parašo. 

Vakarus Mylinčiam (Chica
goje) Aprašymas šaunaus mo
terų sąjungiečių vakaro telpa 
pirmiau prisiųstas p. Iz. Če-
pulio, todėl Tamstos jau ne
talpinsime. 

pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikiar ex t ra mokė t i . Už % 
kiekviena doiierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 2 0 auksinų. 5 

Lietuviu Prekybos Bendrove • I 
Room 505B 

S 120 Tremoht St, - Boston, Mas?, 
a a a a a a a o a o B a a a a e a a o E i B a a a a I B I I S I I H I B I E I I I I 

s 

P-as. K. MIKALAUSKAS 

Muzikos mokytojas Šv, Jtntan'o parap. mokyklos, Cicero, 111. 
Vienas iš solistu statamos operetes 

" K P R N E V I L O V A R P A I " 
Gruodžio 21 d. 1919. 

ARYAN GROTTO T E M P L E 8th ir Waba§h Avenue. 
. Prajižia 7:30 vai. vak. 
Ateik", pamatyk, išgirsk! 

A. f A. 
JUOZ. STASIULIS 
Atsiskyrė su šiuo pa

saulių 26tą diena sausio 
men. 1917, Paėjo iš Kau
no Redybos Raseinių (da
bar Tauragies) apskričio 
Kvėdarnos parapijos, u i -
ai t r i kaimo, Tėvas Prano 
Stasiulio gerai žinomo 
Brighton Parkiečiams ir 
Townoflakiečiams, ta ipgi 

•Mikolas Stasiulis jo bro
lis tos pačios parapijos, 
Paragaudžio kaimo, pa r 
siskirio su šiuome pasau
liu 24ta diena rugpjūčio. 
1917 m. Pamaldos atsibus 
Subatoj 20tą diena gruo
džio (Dec.) 1919, m., Ne
kalto Prasidėjimo S. M. 
P . Bažnyčioj an t 44tos i r 
So. Fairfield Ave, Brigh
ton Park . an t 8-ta valanda 
iš ryto , visi gentis i r pą^ 
žistami labai melcUiami 

atsilankyti , an t pamaldų. 
Labai nuliūdęs Sūnus, 

P ranas Stasiulis. 

• 
P I R K I T E L I E T U V O S VAL

STYBES BONŲ. 




