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Estonija Formaliai 
Reikalauja Pripažinimo

PAKALTOJOJE STOVU PRI 
GULI NUO TALKININKŲ. t

ANGLUOS DARBO TARTO 
JA IR AIRIJA

Ta partija stovi ui Airųą.

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

Nebus Gyvulių Skerdyklų 
Kompanijų TrustoAiandie i$ryto t'hicagon at

keliavo gm. J din Per*hing. 
Jani drungnu p jn štnba* i* •• 
id'ii-ivrių.

I
žymų svečią g«*l«*žinkeli*i 

..ji pažymi, jog toli- būtyje |M»itiko miesto mnjo- 
______ Paholtijojr glovi* ir t«« <n «r žymiau*h*ji 
konferencijų* likimą* pripili pilėčiai.

nuo talkininkų.

Neretu, Kolonija. gr. 17 (su
vėlinta t.—Di«kn«iinjant apv
estą su bolševikais konfrrenci- 
jo* klausimą, kai kurie vietos

t

I tarlm 
atstovui 
|Ul*ių-tl

Talkiiinkų
________________ •

Stovis hbaltjjtje priguli
I “Italuir talkininkai pirmic-
ji turi atlikti žingsnį.” pasakė 

TALKININKAI RKKALA- tai rusų armijai pavyktų pn- vicna^ žinoma* <li|domata*.
VO PRIVILEGUU BU- Įimti IVtrogradą. tnomet ta pa-j Estonija vieiai jau parimk*. į 

|ti armija galėtų atri*ukti prie* įoAįpj* {mzicijoje Movi ir ko ji * 
ipnrią h«toniją ir šitą ratraš- ,Borį kitaip, estai kartai* ir 

gali susitaikinti *u bolševikai*. 
Savo keliu, E*toaijo* vyriau-l 1W

|*ybc yra prielanki to* ru*ų ar- j.a J|r netaiką su bolševikai* iš- 
i. -• --------------- - —•—• « _♦ i

i - imtinai priguli nuo talkininkų.
Užsienių reikalų miniricri*

Estonija. gr. 15 m i jo* perorganizavimui. Ir vi
ry- tuomet mielai leistų tą pada-

Jo pagtubimui ruošiaiiNi* 
ivairio> iškilni yliė*. l'hiragujr 
ji> svečiuosi* šiandie ir rytoj.

Cliicagojr mirė Chicago
| Tml Kandie Paltai t i jo ji* tai- Grand O|M*ra ('otu|tany direk

toriau Cleofonte Cam|mriin*.

(Suvėlinta).—Estonijo* _ _
rian*ybė formaliai pareikalavo ryti, jei E«t<miją oTieijaliai pri- pa^iškri j^ kmifrrenri 

angariaurio* taiko* konferenci- |>ažintų admirolu* Kolčakas, sU i^u^kai* sutrak.le

• Edonijo* rubežių nu*tatymo 
Taip estų vyriausybe atsuk.- klausimas. Tarai klausima*, j 

<|id£iai ,varbw bh ji« 

Kas reiks daryti ta Matukams, negali sunrdyti konferencijo*. 
Estų vyriau*yW^ atsakyme* K<* R*t<mi> atstovai pari- 

talkininkam* jiakėlė naują ri- vengę sutikti su plebiscito pa- 
tnaciją. Nežinia ką I»radė* Ui- kai-knriora teritorija-

kininkai šitam klausime. Jei **• 
talkininkam* yra svarbus daik-| n**t**, išvažiavo reprtzec

jos tarybos pripažinti Estonijai <?en. Denikinas ir talkininkai, 
nepriklausomybę. *~

Aita* formali* rrikalavimas talkininkam*, 
padaryta* gruodžio l.X kuomet 
estų vyriausybė davė atsaky
mą j to* augMriansio* tarybos 

notą.
Augščiaurioji taryba reika

lavo estų atmainyti ravo at*i- 
nerisną j šiaurvakarinę gen. 
Yutlmiėo armiją ir į pačią 
šianrvakarinę rusų valdžią, i 
Tarylm reikalavo, kml estai 
judiaiitų nuginklavę tą armiją J 
ir duotų jai progn* petriorga- 
nisuoti nepavykus paimti Prt-

Eetonijo* vyriausybės tarai 
talkininkam* atrakvmas Imvo 
paricaitvta* Amerikos, Angli
jo* ir Prancūzijos militariaių 
ir poiitikinių misijų nariams, 
taippat šiaurvakarinės vai- 
džio* ir jo* armijos roprezm-Į  ̂
taniams. Tą atliko estų mini- 
►terių pirmininką*.

NEPAVYKO SUM0N0P0LI 
Z UOTO MAISTO PRO 

DUKTUS

Londonas gr. 2n. 
partijo* parinmrnt* 
nu*|ivend< Airijon 
<ieh«gacijii. Ih*h*gacija virto.r*
ištirs mililnrini Anglijos vy 
riaii-yliė* veikimą ir |mtir- 
priežasčių. k<*lel vyrimtsybr 
atsisako dn*Hi lai*vę Airijai 

įtariai partijos orgnaa* pa*- 
merkia vyriaiisvltė* atsineši-j 
litų i Airiją, sako, dalia rt i nė kio* didžiulės gyvulių 
vyriausyl"'-.* politika ka*a duo dyklų k«Hii|mnij>>* Cliiragoje

A ratam* A <’«u, M«*rris A C«*~
w . — • —

I

.Sutiko atsisakyti visų pažah 

nių vedamų reikalų.

hę po Britanijos iiii|n-rijn.

Sako. <laux kartu vy ria n * v- 
bė buvo pažailėjuri purinu*-n 
tan i nduoti kilią Airijos *avy- 
vul«|o> klausimi*. Ir ligšiol to 
neišpildė. Tokion |«i«ieliniuii 
]tašantij<> Anglijos garbę.

Ik- šito ta |iati vyriausylN- 
žinnriau*i>>rni* prirmonėtni-

rėiainas 59 metu* amžiau*. Ji* 
gimę* mieste Parma. Italijoj. 
Gruodžio 22 <L Tėvą Pauli«tų 
liažnyčioje įvyks p*lulingu*io* j 
pamaldos. Mirusio lavonas Ims i . . , .

. .___ . .. . . .. Igiau nieko nedaro,
išvežta* l JO gimtinę vietą. Ita-i 
lijon. • : . «
_________________________________ I laisves.

v

Washuųton, gr. Ji. Pen- 
*ker-

Soift k Ctt.. \Vi|*on A <’•*. ir - 
l'utlahy Packing ('«•.. gavo 
puikių kalėdinių dovanu.

Gencrali* prokurorą* Pal- 
mer |m«kelleė vyriausybės pi.- 
darytą sutartį »u k<mtpnnijn 
mis. Sulig *utartir*, to* kom
panijos i sekančiu du metu tu- 

I MI 
reikalai*

'per.*,kH«jii žmones, kurie dau- •’* |**tsiskiiii aut vismmmt 
kaip tik v’ų,’ki«i* |Mišaliniai* i ?.... 

išn-iškin *av« troškimu*, nori Jr «**»»*<• rimtik mė*.- pra- 
dukcija.

l'ž snnkalbinvimu* snmono-I— ■ —| _ --------- ----------- v c •ti’ianimin niiių fiiiii

Anglijo* politikių.- misijo* SUMAITINTA. DAUG GUMI mai*i» produktu
pirmininkaa, laitai intakus dip
lomato* Pakelt i joje, įmik. Tni- 
leats. iškeliavo Ijmdonan. Kai- 
koriam laikui jis ajcisto* (*<> 
IM-nhagent*.

Taippat tuojau* Cufo-ulmg**-

NIŲ LANKŲ AUTO 
MOBILIAMS.

'ta* duoti |Mgrlhos Kolėakui ir 
Itamkinui. tad lygiai turi bu t 
svarini iš|»ildyti ir r*tų rrika-

Kai-kurių nuoimmiuujama. **■*!•*■ ntktri|da j ( oprnba- komirijomrnii* 

jog talkininkai reikalaujami ’rrM^ I tani joje. e

^mąadink* Eriouijo* troškimu J 

poeta. Bet, matyt, jie rimtai 
|ia*idari»uo*, kad Eatoniją pri- 
pažintų Kolėaka* ir Denikinas. 

Į lr jei tik ta* batų atlikta, čia 

trirtinama. jog ktmveikiau* CUKRAUS KAIP
* Eetomjoje hutų imtasi prie TAT* »*na

|ierorganizavinto šiaurvakari- | 
jttėa armijo*. Husai tnomet

. . . daug ką laimėtų.
stėnų ptnuiuinka*. I

Estų vyrianaybė atsakyme Prigulintis actą Blaškymas 

išaiškino nava at*inriuatą j j Eotonija v«a tik buvo.pradė-

vi*uk* iiun*tu-. pnid«-ju* duo
na ir įmigus cignrni*. net na- 
mitiiuis ruknmlai*. Mažesnes 
nuiislo kompanijų* kitan pas
kui kitas turrilavo nykti, ne- 
allaikydai:wt* konkurencijos,

Itar krlHas lovių — to* 
kom|mnijos Imtų suntonopoH- 
z.*ivii*io* Amerikoj ne tik mai
stą. I«*t ir visu* |»rngy veaimui 
reikalingu* tlaiktns. Įmgnliau* 
m-t Atešąsias Įstaiga*, 
geležinkeliu*, kasykla*

Pajusta pavojus.

Karė* iiH*tu |mjų»ta 
|mvojn*. kuomet 
rinu*ylwi pri*iejo pirkti mai
stą armijai. |silikinta. kad ko
ki muistą nepirk*!, daugel a<# 
>itikiniiiu*<- turi siųddurti s 
to trusto diktatūra, -u jo nu** 

*tatyt«<mi« kninnmi*.

Ir kuomet (Migaliau* imta 
galvoti katė* im-tui (uiimti 
\yrinusyla** kontro|ėn gyvulių 
skerdykla*, sužinota, kad jo* 
m | m i maino*, nes *iiri*to* ati- 
priai* ryšiai- *u hm.. 
l itų matai* nrudukti. **___ .

ZO» stovi*
Šilu UŽIeko y» 

l’iiskirta komisiją 
kom|tanijo* |mleru 
kmiui. tmmofNdi^ 

iuat*tu |*ra4Jtrriją ir 'liktuoju 

kainas.

Skerdyklų komimnijm* pa>

šalie* 
ir tt.

tikras 
šalies w-

|*,,IAII<*tl IIUII-IO |'I'MKIKl U* VI 

'*oj šalyj to* kowi|Nifiijo* liu- 
v.. |iutraukto* .'ii*uk<MuylN'*ii. 
Ir ku'HiN-t jo- pamalė, iš kur 

i|«ėia vėją*, gražumu -ntiko 
> |M-r*i*kirti -u visa tuom. ka* 
- nepriguli jų už*k-miiuui.

Washincton. gr. 3M.
gre*u koHMtctni. kuri* tyriae-i 
jn karė* išlaidas, kapitonas: 
Clendening liųdydniua* pru 
nešė, jog Suv. \*ul*tijų !"«••«» 
link, k<»rpu*o vyri.iu-i'ije *t« 
vyMaje Verm-uil. IVunrunijn 

Atstovas Martin iš lx>ui*ia- J>- daldiau-dami* kruvinais ii 
,na. |mt* cukraus augintoja*, ►•uodie stovi sukrauta guiui- 
^kaltina uostų darbininkų ritei- n’’J lankų nutoimddlinm*. 

ką. Hako. ku**nu< imsilniigė ta* Tų lanku verte siekia dau- 
streiką*, cukrau* dirbtuv'-* - giau X> miliji-nų 'kuieriii. l-aii- 
ilirhama dienomis ir
ir to |«*ekinė* jau matoma*, neriu* atviram oru- taip Misi 
Nes cukrus pasiekia turgavir-, naikino, kad šiandie jie 
tęs. Jis suko, jog sausi,, pra- kum netinkami, 
džiojr bu* galit 
'ti Kuboje ir tuomet

ryta polengunimų.

Kovoj* prio* vyriauzybės • 
kontrolę.

Martin kovoj* prieš McNary I 
hilių. sulig korio vyriausybė 
turėtų kontroliuoti cukrų. Tą 
Inlių praved*- 4eme*ny*i* ka

Iš talkininkų pu*<* laukia- ( 
ma luta nors nauja. Visų domu n*n iškeliavmur Muv. Valstijų 

k Pabaltijo* 
viršpat i jose. John Gadr.

- - 'J J

K

HVISI SAUKŲ CUKRAUS,
H BRAUSI

• •

Atimi*'kai guhslami |s-r išli-u- mm*

PrigvHntū
at*inršimą j Kriooijn v< 

______________, rasų raidžią, jusi įsigilinti j konferenciją su 
Pažymėjo, kad j tą valdžią at-llmlšcvikų atstovai*, kuomet natua* ta* n|>rirvi*ki

Waahinftoa* gr. *J>.—šaliai 
trūksta cukraus. Visaip aiški- 

"imas. Ta 
rine&a draugingai. Išgink Ino ja (gavo nuo talkininkų notą nuų riamari. ka* reikia darytL Ba

gi tik ta* gen. Yudenič-o armi- j armijos reikale. |*ekmėjr niek<» gera neišeina,
jna dali*, kalio* perėjo Eatoni- Svarbiausioji bolševikų tai- Zmone. neturi cukrau*. Je« 

jos rubrti— žiotų ^yrian**-**-1 ko* aąlyga eatams—neleisti m- tenka svarą-kitą pirkti. pri*i 
riauonmC paairenguri sngrąžin- vo ribom atgaivinti Yndeničo eina brangiai užsnokėti. 

ti nuams ginklu* be jokių *ą- 
*m-

d ■ d

Grūmojo visai žaliai,

Prail/.itijt- *a\tt Įsikūrimo Į*- 
Iminėtos gyvuliu skerdyklų 

kompanija* laivo už*w-iiiii*it>* 
vientik tis'—o* produkcija.

Kuomet eit na-a |uivyko į«i- traukto* atrakomyl‘£*ti už lo
danti milijonu*, jo. sii tais kiu* neleist inu* < ta ritu*. Kad 
milijonai* puolėsi monopoli m—niaukti ai ši—nių |M*vkmių, 
žuoli kitu* mai*tw |«rodaktu-. kompanijos nusileido ir sutiko 
laidelė visur *av„ krautuves. pamesti nmnnfmlizmdi maisto 
karioM* hm., i m šlavinėja mm produkciją.

i
i I

i

Iui**
♦

Toj purioj stovykloj i—ą *ucukrau- gan
bu* f««ia- krauta ir keli tukstan>-iai imt- 

'lorinių dviračių, katrie taip- 
pit ligši<d bu* niekam verti.

Komitetą* negalėj,, iitsiste ; 
įlieti tukini* liudijiiiuiis ir ka
ry* dejairtium-nlo nenpaižiurė- 
jimais.

Cukraus trukumo priežasčių . 4blmr vra ^„.te ir
_« ■________________ g_____ 1_____— . I •

tenai sutrukdomas.
Martin sako, jog ir In* to« 

kontrolė* bu* galima, kiek tik 
norima ir prieinama kaina, 
cukrau* iš Kubo*.

i Suprantama, kokiais tikslai* I 

ji* (iriešingu,. kontrolei.

Kaipgi m ofcaperta?

|xa- 
visokią

—

BOLŠEVIKAI PAĖMĘ KK 
LIS somius ESTOLIS sontius ESTO

NU OJE

Taippat paėmę nelaisvėn tris 
kasoki) pulkus.

Vienas užpuoliku tuojau 
nušautai.

Londonas, gr. jn. Ibdšrvi- 
kai iš Ma*kv<»* praneša a|ii • 
žiauriu* iniišin*. kokir seka Į 
Estonijo* fronte. Narva npv-1 
linkė**-.

Tenai, anot pram*šimų. Im>I- 
šctikų kariuomenė jt«-r*ihrio- 
vusi prr r*tu dvgliuota* vielų 

šalyj tvora*. pnrib*idnri pirmyn ir
I NČIHII*' keli- -’slžiu-.

Tidiuus pranešama, jog tad-' 
ševikų raitarija hIlikusi peM-k- |lM. ^ieiMa*. liet lonias-Hte- 
uiingą užpuolimą |»r»--š Kn-ue- 
M S|«*ka,ia. už PC» myliu pi*1- 
rytmam nuo Narvu*. IW*mr m* 
laisvių.

Turkestane liolšcvikiii užėmė1
I

Dublinas. Airija, gr. M— 
Vakar čia atlikta |m*ike*ini- 
iiuis |>rie* Airija* valdytoją 
lordų-leitmantų Fremdi.

Ijinlui-leitemintui važiuo
jant automobiliu tarpe Ash- 
to«n vartų ir 7Hi4»-mi |mrka. 
paleista keli šūviai i* revolve
rio į autoniobilii^ Viena kulip- 
ka niižmlė pr„ šalį praeinanti 
civilį žnmgu. Viena* polirmo- 

bL

PATARIA TAUPYTI LAIK
RASTINĘ P0PER4

I

štai kokių paduodama:
Perdaug šiaadie cukraus *u-l 

vartoj* žmoni-*.
Perdaug cukrau* išritančia-' 

ma Europon.
IM norių darbininkų rifai-* 

ko keletą savaičių arlmvo dir
bama cukraus dirbtuvėse.

Daug cukraus susikrovę vi
sokio* rųšie* fabrikantai.

Truknta f ąnilijocų tosų. Ihdlingvr. Jo* svarbiu*. Mtai:;"’n,i*:*
• Nuo sausio 1 ligi laukr. I,R 

Kongreso atstovas llangvn iš Enropon išvežta U’4b.M(W.4i:;
lova valstijos, žemdirbystė* HrBnj eukran*. 
komiteto pirmininkas, rako. | Ki-ma-t Europoje (tmlarvla1 
jog šiaadie pasauliui trokšta 3 anBiMici^ karė* «iep«r1amm j 
milijoną tonų cukrau*. Ji* tą u baybox p^a^joje buvo 
ravo tvirtinimą paremia Inu, <22,000JKMI *varų cukraus. Ir’ 
jog pirm karė* čia. Suv. Vai- ta!, ęykrns karėM sekretoriau* 

stijose. per metu* kiekvienam į meduota Prancuzijo-
žnmgui cukrau* išėjo K3 svarai vynausyf*-! 2%e. .varui. 
(butraL tiek suvartota), kan-Į Kongresą* jNmlė rozoliuri- 
n»e<u ,.> svarai, gi įlahar 92 ją, kuriąja pareikalauta gene 

*Tar*b ralio prokuroro išuiškinti. ko-
Atstovą* Itallinger gi tvirti- dėl Lonuuano* cukrau* svarui 

»»a. jog perdaug cukrau* iši-e paskirta 17c. kaina, 
žarna Europon. Ji* sakoj ]s»ni*iann si prieile antn. 

jog negalinu daryti «kriau«lo* rinm žinių, jog cukrau* 
savirni* gyventojam*. Ir ji* įėjimai šįmet e»ą perpu* ma

I
I 
i

t

LmAmo, gr. 20.—čia ofici- 
jaliai paskelbta. jog Copenha- 
gm« tarybos tarpe Anglijos at
stovo Jame* (Ttirady ir hol 
šėrikų a trio v o IJtvinovo Be
laisvių snsimainymo klausime

VMhiaftan, gr. 30. 
gresui buvo |M«luota* 
-umhžinti 
laikraščiu* 
laikraštinės

Kongn-so 
•ę* 'langei

| Apie tai skaitlinių pndnada 'r P"n«gmn laikrašti-
— — - - - —i-i... --------|a.|w-rę taip.

• Nuo sausio 1 ligi latikr. 1 '

LMriMM, gr. 19.—Laikraš
ti* Daily Esrfvm praneša, jog 
talkininkai nusprendę toliau* 
nelaukti Amerikoa taikos su
tartie* reikale.

Tomi* dienomis Anglija pa- visai nepertraukto*. ,
*ių*ianti ParvžiuD savo at.sto- 
yus au Įgaliojimu pasirašyti atidėto*, kad duoti progos vie- 
p» laikos sutarties protokolu, aam jr kitam atstovui pasitar

Ta*, bu„ galutina* ratiHkavi- ti *u savo valdžiomis kaiku
ma* tniko* sutartie* «n Vokie- riuo*e paine*nitio«e klnn«inmo. | darbuojas i nždran.*ti iivežimą že*ni.
ti>- I*. , (cukrau*. | Tai žinoki*, jei nori.

Tarybo* kokiam laikotarpiui

nnt n-

- K«»n- 
lulin-

t r
lei'tžiamu* 
dr| •irilriikitmi 

|n>|mTo*.
kohiitrtn*. iškl.tii- 
m.MiHinių. atmetė

taupyti 
kiek yra galima.

Komitetą* i~itikiri«v. jog 
varžymais nebus galima 
-tekti gei*tinų pa **kmių.

MII
. I

SOUU ALINTAI MAGINA 
SUARDYTI PAR 

LAMINTĄ.

l’st Kaniienogur-k. Ten jiem 
pavykę paimti nelaisvėn Iri 
kazokų pulku*.

'SMARKI POLICUANTR; SU-
1 ANKETAVO SAVO VYRA

Rymas, gr. 19. Italiji** par
lamente socijalistai atidovai 
nu-piervle labjaa* ištempti -i 
vu veikimą u|iuzirijoje. knd 
tuo Imdu kimveikinu* «iuirdyG 
iahnrtin; ĮMirlmis-ntą.

jnl’*!i.
, i *u. k tu,u«**t 
j'.v.*kir*t> ta*.
inrlammtan
‘laimėsią dar daugiau af«tovų

rutuli;* išėjo sveikas.

Užpuolikai buvę keli. Mili- 
tarmė gvanlija tuojau* šūviai* 
atrako j |Mi*ike*intoju*. Viena* 
iš jų nušauta*.

X’fii/ik<> |*» t,, mi<**to gatvė
mis pmdun«k-jo |*»ra tanki). 
Ta- |«kėk didį nerimavimą 
tarp gyventojų.

SULAIKYTI PAŠAUKTI
NIAI TRAUKINIAIAtlanU, Ga.. gr. M- Aną 

dieną policija* imn-iga* <*uė- 
).il<lyti Mr*. B. Cook. !r |ū» 

minusia luuijti (Milicijantė mini- 
< štaio savo vyrą.

Nutempė jj jiolicijo* nnova- 
ik,„, kui ir apkaitino už girta 

vimą.

I

•M*laii.c::t ** bu* 
t uomet M-kcnt:n 
rinkimnose jie J

*

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W S S )

Vienna, gr. 19. — švenčių 
laikotarpiu visoj Audrijoj don 
knr<> stoko5 sulaikyti viri 
aažieriniai traukiniai.

—---------- J
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Chicago. — ftiandjP1
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GMmr.nL


I

i

GUAIPRANESMAS.

I

. *’ dėti
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. “DRAUGAS

“DRAUGAS”
TO* U1IA:

nijų pajėgas, ypač katalikiškų 
organizacijų atstovu*. lai stoja 
jie j gražų lenktynių vinių su 
kitokiai* lietuvių komitetais, 
ar įstaigomis; lai parūpina 
lietuviam* katalikam* kredi
tą prie* tautų; lui jtarudu vi
siem*, kud lietuviai katalikai 
di<lžiau*iai Lietuvą myli ir dvi 
jo* gyvybės ir laimė* mokė* 
|»a.*iauk<>ti ir pasišvęsti. To
kie Katalikų Komitetai lai »•- 
|NUiiir*ti(. pri*ių*ti žinių į Ka
taliką F<*<leracijo* raiti*.*, 
kirk jie yra išviso liūnų savu 
kolonijoje f meilavę, kad butų 
galima Mitru ūkti j krūvų visą 
Katalikų visuomenė* jmsidar- 
ba vilną.

Viri, kas gyva*, į darl*ą. Vy
rai. nmžery* ir vaikai — vi*i 
i* diliiHi Ievyne, geli ■•tų.

Am. L. R. K. Federacijos
Valdyba.

NESPAUSDINTOS ŽINIOS 
U LIETUVOS

^Lietuvių Katalikų 

Visuomenę.
-

^IlJetuvu* vabižio* jtasiunti- 

Uiai šaukia niu* atlikti svar
bią priedeniM; — -urinkti įgr
iuvai paskolų- |M-nki* milijo 
ous dolierių. «

Tai musų motino- šauk* 

• išginbuių. tų baisą 
^*^ė* ]mtrellsm. kle*. 

L.Jikiu. labinu ne- 
"tNaikai. atjam'-ia 

laisves l.ruil^ * ,?--------------
iriame m*i 'fi*ukųw>auvalia- 

iiqo niii-ų kntštj. iH*i rara 
rų siautifiMi. Tėvyuės 

ttuosuviiiKi reikalim.m- tudel 
, katalikai, turime būti

rnii.

Mes matam**, kaip daug iš
ėję IJetiiva laike šio* Imi- 
karės. Ji

i>u kentėti 
•ava laisvę ir 
tu visai* savu 
tavu laisvi** aukuro ji jau pn 
dėjo visų >nvo turtą ir *avo šu
tų KyvyU*. Ji malu, kad jo* 

pajėgi** jau netrūku- galė> 
Ssiaemti. Tislel ji šaukiasi 
■lupų |mg**llMi*: nebe aukų, bet 
paukolu.-. n<* malonėk — l»*-t 
įvesto* pri«*«leniH** atlikimo.

Xrbu*i mr liesi ėdžiai, ie-bu- 
timr •sunu* |(aiaidiuini ir |mi 
emisini*- savo močiute tai* 
loliarim-. kurių ėia mea šiek 
db-k prisirinkome, ramiai Im>- 

idarlHUMiami. karė* žiaurumų 
M1*Jjėję.

Ne liekanas iiuiiM-skiiia*. I«*t 
lu'diiun* kiekvi**HM. tiek ]«»*- 

kiek tik* juiMgulitni*.
Nndė*imc tuo* penkis mili- 

* — tui kolą už. lni*Vę lai 
imr. lietuvio tardą i-gell* 
•. Nc.«udė-ime tai jui-i 
simr e-ą neverti to* lai.*- inrdziago- kitiem dviem mok*- 

, kuriuo reikalu u jame.
Kviečiame visu- 

'iclutiti- kataliku- stoti neat
idėliojant į didelį darltą: 
^iruiį1 dieną *au*io 1920 metų 
pRinuto musų karžy gių — <lar- 
dninkų tukstaiM-ių . tuk*- 
aiiėiu*. gerai pi-itengn-in i 
birbą Steigsime n-ur kuo- 

iėiau-iu lloiių |«uiduiineji- 
l,io|y”’"’b Iii*. Jeigu kokioj*- 
ttis^’j** b«tmiai katalikai 
tik katalikų l.o'nite

<c-idajbundami jie duiigiuu 
•*;ai jadny*. tai b»i ne.

—A’loi tu

'U--, iiitraukdam* 
ą ?«• i o V plo

xim 
mtzija. Ją veda p. Pranciškus 
Dovydaiti*. žinoma- raštinin
kas ir bu\ę* ministrų pinui 
kinka.. Ji. dnlmr turi didžiau- 
.«• nt|m4j “m—i kišt i į jokį 
l«». rųšie* darbą. j jokię |*oli-
tikę.*’ Ir ministram- ji* j»ir- 
miiūnkavo tiktai vieną *aiai- 

(Ki.kiii |Ki*itniuk«* j šalį 
ir dirl*,, tylų darbą gimnazi
joje. u jo kiil>iiH<lii.* dar visą 
iih iv-i valdė šalį.

I*. Dovydaiti* vukierianu 
Kaului vablant. ypnr pilti me- 
lui*. laivu | m ragavę* tokiu 
-iink<*ny biu. kml ja.* galima 
lanadiati šiMiiškmm*. Ih-I var
gu ir nvturtii |«a*imirė Dovy
daičiu jauuinu*iii* >unu* Juo 
xukax.

Nuo įmlitiku* Dovydaiti* 

i nutolo, kad nenori prisi
dėti nH prie katalikiška dien 
rašėm. t«*i*in<iunui*i*. kml du- 
kip užtektinai «**ą tam darbui 
jaunesnių žmonią.

Dovydaičio svajonė daliar y- 
ra imdaryti Lietuvuj,. rimtą 
katalikišką ntoksL. ir fibu-ofi- 
J*** laikraštiją. Tumu liksiu ji* 
nito pernai prmlėjo leisti “|je- 
tuvo* Mokyklų.” nor* neturi- 
A* nei skatiko kišrnyjr.Ta* lai
kmati* pinu visko užsiima 
itatkslo ir mokinimo dalykais. 
Pernykščiu. (19IK m.) ii u ma
riu- sudėjus krūvon išeina 
knyga ."*■» puslapių. Niai* 1919 
įimtai* Kurnu* buvo daug ma
žiau spaustuvių argu reikėjo ir 
leidėja* truko pinigu. t <■!♦•! 
“Lietuvos Mokyklų*” pirtim- 
**• *ą*itniny* išėjo tiktai ru
denyje. Tą sąsiuvinį išleisti nt

• • 
“VjO
• • • 
viiii 
rija 
k it* 
icnuje. užėju. pilnam pinigi
niam neturtui valdžioje. pašel- 
|ui. Duvyilaiti* negavo. T«*d«*l 
dnlmr leidėja- turi m-ap-aku 
imti daug Valgo.

To mi uubiiua. Dovydaiti* 
dar *i«inet žada išlei-ti miltų 

Lietui*** Mokykite“ knygų. 
M pri»* to dnr turi prirengę-

h n vieni rimt iriu
’ a • •\ H’UU* 
lo«ofijui. o kitu 
k-Luti', 
g rafijai

Induli gražu* tu. p. Dovy
daičiu darlėt urna*. Bet mum* 
•šmdo. kad ■ -imt mėn«>iniuiii 
rimtam laikraščiui “Draugi
jų'' Lietinėje dar m ia ruika 
l„ dauginti mokdiugų laikraš
čių .kaičių.. M< * mielu noro 
iip'imtuiiH* *'Livtinu- Mokyk 
i;;” platinti An.erikoje. 
jeigu pri«ikur. dar 
laikmačių, j kuriuo- 
žmogų* Miriuk* »i*ų 

gj. IKI II lUII* JH'gie

k! 
daugiau 

'•••nu* 
įaudžia 
•i’-.llkvl'.

Lietuviai Studentai Šveicarijoje L t L SPAUBOS DMV-
Friburge lietuvių studentų 

kolonijoj prasi Idai vinn dangus 
ir risi taikcij gyvena. Kun. J. 
Tamošaiti* liko Isuauoj, kur 
buvo vasaros atostogoms nuva
žiavę*. Jam lieka tik rengti*** 
prie <l<>ktorato. Duok Di«*ve, 
kad ta* gera* ūpas imsiliktų 
Friburge ir toliau. Reikia vie
nok tikėt, kad. atvažiarua nau- 
jiems ir rimtiems utini*-n t am* 

iš Lietuva* (atvainsija— I*. Bi
stras, Ruginis ir llaulinaitisl. 
Aliu Fondas .šelps ju«v regu
liariai, tie dirbs nuoširdžiai ir 
viskas Ims gerai. Gaila man tik 
likusių trijų panelių (ketvirto
ji—Miliutė Komanauskailė—
išvažiavo IJetuvim. ža«lėjo 
*tot i naujai įsteigtą kongrega 
riją Marijain|sd*-j**), nes jų 
padėjimu* laimi ndengvas. A- 
merik«»s Tautus Fondas siunčia 
Frilmrge “Litimnijai” |dm- 
gus su tikslu šelpti riaanrius 
Friburgu universitetą lietu
vius sttalentus-***. Tik išimti 
nai yra šrl|*a*ni 3 kolegijustai, 
kurie dar pri«-> karę* Imiv<> atva
žiavę FrilMirgau ir kuriems čia 
iH-daiig li««ka. kad neiksią už
baigt: lai Kušys. Krslavana* 
ir Muraška. Tai-gi. knd gnut iš 
Litunnijo* |Miš«*l|tą. reikia lan
kyt universitetą. Kaip lik |m- 
nelės atvažiavo Frilmrgnu (va- 
>ari«ę 1918 m.) kliu. Vilimavi- 
ėius jas nuv<*tk- į imiver*it«*tą 
ir jo* ta|Mi įniairikiiliiHttus. 
Jums lmvo net imu ta ryt n- rota 
išimtis: |mgal taisyki*-* Frilę 
miiv< rsitet«i gal Imt įmatriku- 
huoto* tik turiiM-ios buo-alau 
reat’ą. brt atsižiūrėdami j tą. 
kad Lietuvoj nėr universiteto 
ir. kaip |mbrėžė kancleris ir 
l'akultatė* drkaua*. atinimbinii 
anksčiau lankiusių Frik uni
versitetą liet, studentą «larl»- 
šlumą—jus tapo priijui*** «u 
l*apni*(ais 7 kirsiu rusų gim-. 
naziją |mli*lijiamis (viena tu- 
rijo X kiršių t su sąlyga išlai
kyt su laiku kvuliiMų iš bitynų 

LuIImis. Im- kuri*** negalima Imi 
prileisiotms prie kvotimo ant 
k«4i<*-n«*rs akademinio lai p 
suio. Aut ttrlaimė* jus atvažia
vo nriiMikr«laii*M> kallsi. im*. ru
są gimnazijom* |«*kutiiiiu lai
ku lengvai |*alii***uiMiavo nu«> 
luditų iiHtkslo. Viena tik Miliu
tė Romanauskaitė genu kulliė- 
ju vokiškai ir <lar viena iš jų 
biški suprazdavu praiM-uzų 
kalltą. Nežiūrint į tą. jm* lmvo 
priverstos lankyt universitetą: 
kun. Vii. ja* raminu, sakyda
ma*. ka<l kiau*ydam«>* lekcijų 

' iiniversiti-te jos išiiM*k* kalbos. 
Paritui iiuity*laiie>s. kad nieks 
iM*i*rina. jos pra*k*jo mokintis 

prancūzų kaliu** |*r* Nr***ris 
I ršuli«-h*M. kurių |»usė* jo« 

ragavo m-mažai kritiko* drlto 
universitetu lauky imi ir šiaip 

turėjo iH-iiiMloiiunnj. Atėjus ru- 
delnui l!l|H hu N*****rys (mtari* 
jums įstot |ias jų į taip va«|i- 
minią G. B. kb**ę, prais uzų 
kulis** <le|*-i. Taip jo* ir |*tuia-1 
ri*. Bei kml skaityti* studentė
mis t«ė*l«*i viršimnėtu* prieža- 
stiesl j<»s lauk* kirkvi<*uą kokiu 

unr* pni|*>soriaii* kui.ą. Bai
gų* G. B. ir guvu* tam tikrą 
diplomą, jus vis gi dar turi 
<laug dirbti, kad tiuiždaug ga 
lėtų gerai kalla-t ir rašyt pran
cūziškai. 1b t to maža. Daugu-1 
ma pn»fesorių. kurių kur*ų jo* 
reikalauju klausyt, skaito v«*- 
kiečių kalitoj. kurios j*’- nrliu. 
kaip I ršu|«- l'rnržylė. visai 

nemuku (*liiliar |m*i lakarijasjj 
ją pradėjo mukiai ii-*), arba, 
kaip k.t •> dvi. taip iiutzu* ii*» | 
ka. jog turi daryt nepilnu* už-

našio* apmokėti xi*a- boa*, 
la*-!******* n taip |a*niaug n* 
*u laikraščių. |*ennažm kny 

-li

ražu* lietuvių ludboj. Galima 

butų imt už *podjali*kumę 
prancūzų literatūrų. Iwt jo* 
profesorių* stato taip diiieliuM 
los kalbu* mokėjimo reikalavi
mu.*, knd jos negali apie tą 
svajot. Tai-gi reikia miiiiie mo
kintis vokiečių kaN**. Fri
burge ir pa* ScMTi* Uršulie- 
tes lieveik ni*r tam proginę ėia 
būtinai reikalinga dar lotynų 
kallet. kuriai joe tiernni neturė
jo laikot. lurėdaiiMM visas di<>- 
na* užimta* pranrum kailius 
k)<**<'*mis.

Žinoma, nnlmgės taukiai m:- 
siiiiiiiusKis žiūrėdavo į ateitį! 
I«aika-* eina. *k«4a auga. Viena 
net sakė, kad bijo jinraėyt tė
vam.*, kad ant -kolos u ukimisi. 
m** išsigąstų. Ji manu tad atei
tyj savo įlarlms atnliriiti. To
kio mokslo rezultatai uvaiaktpę 
Kn|tiliilimu ir važimU lieta- 
uhi laitų gėda. Tempia 1ad taip 
toliaiu irai galų gale ir pavyk* 
ką |m<iary t. Praktiškai žiūrint 
j dalykų gi*rinii*iai butų jei vie
ton uniiiTsiteto. įstotu j kokių 
kitų b*iigi*<*>nv mokyklą, kurių 
gn-iriau galėtų įmigti ir sugrį
žtų Lietuvon kų-iM>r> iiwiki*ia- 
tiH»s ir su diplomu. Tas Imtų 
g«*riau negu kad išvaikščiojus 
keliu* metu* universitete, neiš, 
laikine jokių kvotimų. is-LisHų 
paskui ką daryt. I* jų trijų tik 
viena—Iršulė l’ruežytė lai* 
iia»kykiojr, kita O. Petrauskai
tė gal ir norėtų, bet ta* neįvy- 
kuiainasi* «ialy kas <h-l jo* laimi 
*d|Hs» sveikatos ir ne|*apra- 
ato in-rviškuiiHi. Tnčioji M. 
Andziulylė laimi rimtas žune 
gus. bet ji visai urtmri uaiky- 
lojaut. Kų ji galėtų <laryt atei- 
lyj*' -sunku praiuaiyt. Ji **- 
rui moka lietuvių kaliai, gal 
gulėtų itžsiimt vertimąją ar 
šiaip ką m»r* panaša**. Fri
burgas |»ndurė į ją laimi gerą 
įlekna*: Kusi joj ji jau l>ui u vi
sai arti Mirijnlumai. ifatar ji. 
kiek žinau, džiaugias |«ižinit> 
katalikų Bažnyčios prakilnu
mą ir sinip iiuilyt visai |s*r.*i- 
iiiaine. tik ji lalui nemėgsta 
kalliėl.

Ketvirtoji yru Julija Zilrvi- 
•ailė. įmigusi hm rgairių gimus 
ziją IMrapilyjr ir tnini|m kli
ką mokytojavu*' luje imč-ioje 
•slaipije. Bebodama Frilmrge 
Zilevicailė gyveno |m» Seseris 
I ršulietea. vaikščiojo j imiver- 
siletą ir gerai išmoko |»ninru- 
ziškai. N'elaiiiM*. kad ji upeirgo 
piauriais ir šįmet i univrrsite- 
tą ie-lie,-ęrįžu. ne* gydosi ,'tieste 
D.i vos-1*1 u t z. GraiiiMtiii'ieiMi. ar
iu Grisono. kantone. Av. Juiel 
za|Mi ligoninėje. Į*Fribui*ų ji 
Ihivo atvykusi *u savo broliu 
Knrilui. kuri* Imigė |nlną gim
naziją i*etrn|Hlyj<* ir kunigų 
Neminariją ten pni. Dėl jaunu
mą negalėjo šventinti* kunigu. 
Du I ui r ji* studijuoja tiobigiją 
toliau ir gyvenu Alliertinume. 
A'«;iip ji* yra gura* ir gulai*, tik 
kariai* |M-nlau-.- |msidn«ski 
liūdnom* mintim*.

Penktoji yra < >na Vosiliutė 
gimusi ir augi»-i \m«*rikojc 
mieslv U«>lee-1«r. Mh>. Ji 
puikiui iiH«ka angliškai ir gerai 
valdo piuiią. Ji jau atvažiavo 
čionai moke<latiui muziko-. 
Mum* šveicar< iu* ji labiau |<a- 
tuika už kita* lū-tuvaitr* deltų, 
knd ji nesblidžiuuja jiati išsi
duoti *Miu latnikirį, iiu. •valy
ti *a\o kurprr ir tl. Dar ne i 
n.d ją eiotmi HuilMiir. tolei tje- 
gali nieko sakyti, kokia ji pasi
rodys toliau. \<*niok<*l:iiiui 
prniM-uaų nei Vokiečių kuiliu
kui kn- į umviT-iirių stoti ne
gali.

Neštoji yra Jnva Vilimavi 
raitė, kunigu Adomo m**u«i. Ji 

» •
t.-up gi gyi> na |ki« S-seri* I r 
sulieti**, l« t n*Uu su ja Miaci- 
<bima nieke ing.tliu jmsakyli1

jau <laug Spaudos Draugijos 
kuopų Mfeitvarkč. Išrinko vai 
'lybę, jo* narių adresu* pri- 
muntė, nurodė kruo vonių pri- 
siųsti knygas, prisiuntė j Cen
trą lianų įuokesčius. liet yra 
dar kuopų, kurios visa tu dar 
nv|>adarė. Pagi-Klaujun n butų, 
kad paM.skulMiitŲ suaitvarky ti. 
Jau artinasi Nauji Metai. Sau
sio in«‘*nesyje visoms kuopom*, 
jau afMiiiMikėjusioms. Imis išsių
stu* knygos—”ls*geudo.* arini 
Pasakojimai apie Kūdikėlį 
Jėzų** ir antroji **Mandagu
mas.** Ala laimi naudingu*. 
Kiekviena- žmogų* *u mal«Miu- 
inu iš jų gale.- {KV-iskaityti ii 
IMuJiiMiky t i.

Kas priguli prie Spaudo* 
Draugijų*, tam lakias kny gidės 
tenka už pu.*ę kainos. Tuo 
žv*lr-mu žiisigui jau yra nau
dinga prigulėti p'rie tukinti 
draugijos. Kur nėra kuoj-is ir 
negalima j«»s sutverti, tai gali
ma prisirašyti ti<*>iog prie 
Centnę prisiuM-iant iMietį 
draugijų* sekn ioriur.

Jei kas neturi noro prigulė
ti prie draugijos, o nori tn: ;iv- 
imtas knygeles gauti, gali 
kreiptis į “Draugą.” •,la*gwą- 
dų” kaina .*itlr. •• “Mamlaga- 
mo* *—2Hr.

Su ateinaiM-iais metai* Ims 
liejau* rengiamos kito* kny
gos ir kaip tik Imi* užbaigtu*, 
lui vėl |gisiųsi.in* S | ui te los 
Draugijos nariaauę 
knd kola ilgia u-ia
draugijų Įgytų, tuumrt ir ivar- 
beanių knygą galima Imlų iš-' 
leisit Maža Ims narių, nmžos 
jiegu*. tai sunku ir ką nors 
ypnlinvo nuveikti.

Judinkime visi su-mlėję lą 
*varim knygų leidimo dariių. 
Varykime j lobi riu-ų literai li
rą. kad turėtume anvu knllioje 
įvairių raštų, iš įiairių i*s*k*io
šakų. Ta darl-o viena- ku* ur-! 
(aijiegs adikli. Tai gulina pa j 

•taryti tik bendromis jiegiMuis.| 
Dalu r tlažimi teukn išgirsti' 
“Ar uėra lietuvių kalboje to I 
kių ir tokių kuygų.*** ir prisi-' 

eina paaakylt kad i*-ra. Toki* 
atsakymas m*nialonu* ir paže i 

aūnantis, jei jmnušini reikia 
| m sukyli svetimtaučiui. Dažnai 
už st<tkų knygtĮ ’iet kn* kaltina 
laikraščių lei«lėju*. liet luj ji** 
gali padarytu jei tenai trūksta 

Jm-SY
Spaudu* Draugija, gerai įsi

galėjus. gal lm». tNijiegtų <lau- 
gylię*skyliu ir trukumų užtai
syti. Taigi praturtėjimą* lie
tuvių literai aro* dnug prigulė* 
nuo S|Htudos Draugijos gale*. 
<1 ji tiek jiegij turi**, kiek ją vi- 
*iM*iin*nė supras ir |iamiis. Ne
reiktu tat |Mi-iteukiiiti aimn- 
inanavitiini* ir pakritikuvimai. 
kiti/, bet stoti tuojau- į prak
tišką «b*.rlNj.

Svarinę 
narių tn

V. K.

P. 8. (‘ekiu* ir Money Or-< 
daria* rašykite vardu ku u F. 
Kudirkos, o juo* ir kito* viso
kio.- laišku* siųskite vardu kun. 
V. Kulikausku. Draugijų- M-k- 
r**’oriau* tilj? W. i£Jrd p|„ 
Cbciogu. UL».

U/ndonas. gr. J t. — l*pani 
jw miv.tr Barrelonn viena* 

darbininką* m m* užtaisyta 
fw»«nhą. Ikanlm ek»|*l lodavo ir 
nukirto rauką.

Totui, <li<-nonii- tenai imtu 

|**rdažnai liudyti ImhiiK**.

KALĖDŲ DOVANOS

UZ*M*\MK UlhkJit KU>

Pirk M u. u

Apiehokes
Krautuvėj

KtoMftr Tou>»-
IJr-<rw Irena 
ia«Mri« <lnll>
EHelllc Hert-*4*l«»r•
Klr*irw U'iuJirl*
Kl«-U*r < *le«n«ra

Commonvealth Ediaon 
Elecknc Sliops

• Z Ua*s a
F-d-ra!

Kapotus
DYKAI

•



(Pranežimat ii Wazhingtono).

Vakacijų užrašai t

rug
ini-

Kilnumu :i|Hr*linkės 
piliečiai. Mumnukę j

(T»«)., 

Rrtolineijn, priimta 
l*> d. Šimoni n m.

Lietuvos Neprlgulmybė
(0FICUALR8 11X108.)

Lygiai Imivo 12 vaL nakties. 
kuotiM-t a|J«*idžinu (’liieagn iš 
EngieutNsI stotie*. Tiesiąja 
Pennsylvanijos ycleži nkelio li
nija traukiu Pittsburgbo link— 
Naktį važiuojant obeerracijai 
nėra virtos. Pullmano kare jau 
visi miegojo. Ui valandėlės 
juodukas (lansk* man vietų ir 
aš atguliau. Traukinys, šnibž- 
i lama s ir ūždamas, smarkiai 
lėgo |srmyn. Vieuoj-kitoj vie
toj teturėjo jis tik sustoti.

Guliu ir... svajoju. Gudrus 
dvidešimtojo amžiaus žmonės 
—mintiju sau. Pasikinkę garo 
jiegą. nusiliedinę iš geležies 
tvirtu* namus-vagouus. dumia 
stebėtinu greitumu į udimian- 
sius miestus per lygumas, grio
vius, kalnus, upes. - Garvežis. 
kuris traukia tokią sunkybę, 
naktį vra, tarytum, juntašus į 
lauriprrį. Jis stebėtinai alsuo
ja. lyg Imtų slėgi amas kokios

stns—Smoky Pittshurgh... 
1 Visur kalnai, pakalnės, grio
viai. Musų traukinys, it kirmė
lė, raitosi tarpokalniais, paspė
tais tlėdamas visas savo pa
slaugas greičiau dasiirti prie 
savo tikslo—stoties.

Pittaburftuu ir ja įpisiinHi

Esu Pittsburgbe. Traukinys, 
sunkiai atsidusęjęs, sustojo ant 
Pransylvanijoa stoties lygiai 
12:40 p. m. Eastem tirae. Cen
trai tiine buvo 11 jjO a. m. Čia 
ilgai nelaukęs imu kitų trauki
ni į Bridgerille, Pa_ kuris ran
dasi už keleto mylių nuo Pitts- 
burgho.

Malonu buvo pasimatyti ir 
širdingai pasisveikinti su savo 
mokdo draugu K. M. K_ kuris 
Bridgcvillėj yra žymiu piliečiu, 
garlsngu “ohivatdiu”... Turi 
naujų gražu liainą su visais 
moderniškais intaisimais. Gy
vena kaip “buržujus”—ne 
taip, kaip ase* ehieagiškiai 
“mizr rakai.’* Atsiminiau mo
kytinu laikus: užtekdavo dviem

IH-tygariškos galvbės: jin šnyp-| ąnažyrio kamlmrdio. Aiandie-gi 
hA1A- Iilltntfl* ffl aiLlrt tns Akriac tui a tvmsMnaum99 lru/*aiA Irisui.'Šėta. (Nitoja; n nkia, fes ąįcįs-tai 
jau tikrai lyg uešrmūknja 

siaubimo atrodo!

Nestebėtina, kad naktie* me
tu matydami tokį rivilisnrijo 
tvartui tyrynų žmonės iš kailio 
neriasi. Traukinio vnluj viri 
patogumai nors ir ilgiausiai 
kebutN-i. Atėjus nakčiai gali 
miegoti, pust i-kriokti, kiek tik 
tinkamas. Neramių miegalių 
įtaisau* kriokimo čia mažai te- 
girdėsi. Monotonis traukinio 
dundėjimą* yra galingesnis ui 
žmogaus plaučių veikimų: mie- 
gniis-kriokilui* gali čia būti ra
mus. niekas jam neišnirtinės.

Nepratumeji dažnai geleži n- 
keliu trankytia keliauninkai 
miririnindžia negalėjimo užmi
gti, nors trauklioj Pullmano 
kare kiekvienas turi minkštų 
plačių lovų. Prie tokių keliau
ninkų rųšies ir aš priguliu. La
kai norėjosi užmigti, kad gyve- 
suiu laivu* dienų, bet mano pa
stangos tavo velt ui. Miutįs be
tvarkiai pynėsi galvoj; var
čiaus nuo vieno šono ant Into, 
bet iš to viro išė jo tikras fia«- 
co. Tas |iats Imvo ir su mano 
kai m,va u. turėjusiu “ npfier 
berik ” tula vokiškojo tipo per
sona. Keliaus anksti. Paval
giam pusryčius. Buvo gražus

“išėjus į žmones“ kuone kiek
vienas tari erdvus namus, luk- 
>iėkai parengtus su keliais ar 
krlbdika kambarių. Aiaadie. 
žiuriu. tie vargingi seniai eta- 
di jotai yra vyrais, taip sakant. 
“|mi ūsais,“ linksmiai gyvena; 
kaip kuru* iš jų. anot įlainiaus. 
“maderoms gerklę | Jauna.” 
“vintų” ar, panie tegn. ** mau
nu ” pliekia... Neseni taip, jau 
laitai tie laikai, o vienok kokia 
atmaina!

BridgrviUe mažas angieka- 
sių miestelis, kalnuose paskea- 

mylimų draugą čia svečiuotis. 
Jaučiaus kaip namie. Vakare 
parengė savo name dėl manęs 
mažų koncertėlį. Pernakvojus, 
ant rytojaus po piet, automoiu- 
lis nurėžė mane Pittsburghų 
parodyti.

Pittshurghaa yra vienas di* 
ližiauaiųjų Pennsylvanijos val
stijos miestų. Guli ant krantų 
dviejų didelių upių: AUagheny 
ir Monoagahria, kuriuodvi su 
šiltėja | Ohio Rirer. Pitts- 
burghas su Allegheny paskuti
niame surašė gyventojų (1910 
m.) turėjo 53X906 žmones. Jis 
guli centre didžiausių ir pro- 
dMrtiviMi—ių anglies, petro 
leum’o ir natūraliu gano (įlotų

unjant traukimą mylia 
j hemkričiančius kas va- 

gnmtns paveikslus.
kad (Muo valstijos 

mačiau, išėmus rytinę 
Nakties metų fe ifil

«>

io valstija, turbūt, atsižy
mi gerais keliais, nes teko pa- 
tėmyti statistikoje, kad ji yra 

Kur. Valstijose au-
lių skaičiumi.

t Pittsburgho 
linty kalnuotumas didėja. Pra- 
v erinoinmisii ffiirsSr
lia^, taų»-gi ūkės, keliai liudija, 
kad tuc* gvvcuaine pramouės 

Mri-
Inu nebrtoli ir Plieno M iv-

įtraia. Be 
upių Ohio, y ir Mo-

f |Į rfinkif*1! Miestą 
jungia apie 50 griežinių tiltvj- 
Pittabvgbaa skaitoma griežles 
ir plieno išdirbimo miestą. Iš 
visos statomoaio* griežinys ir 
plieninės nedegus, išdirbamos 
Suv. Valstijose. Pittsburghas 
pagamina 37 nuošimčiu*. radi
nes, daugiau negu ruse. Čia 

padarė savo milijonus Carne- 
gir. Sehvrnb’ ir kiti plieno lwi 
geležie* išdirbysčių vedėjai.

(Daugiau bus).

I

JAU ItEJO IS SPAUDOS DIDELIS ŠIE NIKIS 

‘Draugo’ Kalendorius 
KALKNDGRIU ptnėia rražu* Pirmojo Lktuvos Prahdrats K. SMETONOS psveikabri. 
K.dciotnrinj*- yra parymvtu* dirtim paaainku ir švenčių.

KALENDORIAUS KAINA ■ ■ 25c
Km prisius “Dranąs*’ proramrvats metanu, arba pnari neto gau K \I.EX|m>RIC DOVA

NAI.

dvarininkų buo-lio, u n<- vi-o-i 
a (nelinko*,

X kud hm*- t n pnreiškhną 
gricšėiųnsia -merkiam ir jn 
malšinti cimnti kartu *u 1**i- 
*ė4a Lietuvo- vyriausybe;

4. kad savo priešininką l«-n 
ką priim-im tik su ginklu ran- 
kasė;

X knd me- lik laisvai ir ne- 
prikb<u*oraai IJetuvai turim 
ir norim prigulėti, ir

(i. kml Įlenki jos reime esan
tieji taip vadinami Neinu n- 
pirlimkės at.-fovai nėra mu-ų 
atstovai, bei tik mažo k-nkų 

^būrelio.

.Mv- jMiii’iškiaiiH* \i.Mim |m* 
šauliui, ypm’ Santarvei, kuri 
dabar lemia tautų likimą, sa
vo reikalavimą tuoj watKlė- 
liojant pripažinti nepriklauso
ma valstybe, ne* tai yra Imti
na ir Lietuvo- gy^-enlojij p*n»- 
wi ir viso pasaulio ramyla-i. ir 
įsakyti virietn* nm-ii priešinin
kams baltcviknam ir kolča- 
kininkams a|4cist IJefuvn* 
valstybę.

Be to me* n-i kalnu jam iš 
savo vyriausylM’*:

L Visos, kurie -u ginklu ran
kose stojo pri<< I Jei u vos rai
džių. nulunst laupą tėvynes 
išdavikus;

± Visu* dvarininkus, kaipo 
aiškins lenkų luistangų rėmė
ju*. ir kitas priešingu* Lietu
vai gaivalu*, tuoj išsiųsti į 
L;etnra, gilumą, kad būdami 
arti fronto nekliudvlų musų 
kuriuomenei valyti tėvynę nuo 
priešininkų ir neremtų žo- 

tartn lenkų legijunų 
mvų priešininkų: 
dvaru- |wvr-t vietos 
ar knin«*ėių komitetų

pjūvio 
linge.

Mes, 
vaiMų 
mitingų skaičiuje per du tūk
stančiu ir sužinoję apie vrrii- 
niąsį į Lietuvą lenkų ;r kito
kių karo gaujų, nutariam 
griežčiausia protestuoti prieš 
juo* visas.

Reikalaujam: *

1) kad santarvė m-atidėljo
dama teisybė* vardu pripažin
tų musų nepriklausomybę:

2) kad įsakytų lenkams iš
eiti iš Vilniaa* ir išrikraustyt 
iš musų žemių;

3) kad įsakytų voki<<ėinim<. 
kolcakiainkam* ir į juos įiana
šiem* tuojau išeiti iš musų 
krašto.

4) Tegu žino rautanv. kml 
mes esam pasiryžę ar žūti ar 
būti laisvi.

Valio, musų narsioji karino.

Mitingo vardu pasirašė Ai- ’ 

roonių raiščiau*.
Valdvbo* pirmininkas

mr.) Ourvt.
ir da 1 parašas.

Uatavoa Vyriausybei
Latdifeose įvykusios pro

testo demonstracijos vesoliuci- 
ja (24-UII-19 m.)

Kalba iš jau plėšomo lenkų 

Lietuvos krašto; kai Imi tas 
(Jetuvos kampelis, karį jau bu 
m krsiiH-si lenkai iš|4ėšti 
IJrtuvos ribą; 
linosavimo iš jų 
kalba mitinge, 
Lazdijuose, š. m., 
rinkę iš liudiju.
M V 1 m « « « r-1 i"VfTi 1 ^X"lfsB, 
rii 
nė*, vadinasi tų parw Itmriamm jei lai prievartai įvykus mes 
gresia fiavojuM Imti atskirtoms ir |>atvk1 umėm kokiam laikui 
nuo Lietuvos vaistyki-*; kalba 
tas Lietuvue kraštas, kurį jau 
šiandie virtos išsigimėliai, su 
legijomnkų («g*-llaa. stengiasi -i 
mu* prijungti Is-nkijai. kaliui 
skausmuos ir pareiškia:

L kad Seinai, Lazdijai. I’un 
ska* ir kitos Seinų apielinkė* 
yra grynai lietuviškas Icraš 
tas ir turi butinei prigulėti 
Lietuvai;

2. kad čia yra lenkų tik ne
dideli* būrelis ir kad jų su- 
kilimas prieš Lietuvos vyriau
sybę buvo daroma* tik lenką

DIDELES
SERGĖKITE SAVO AKIS.

Lietuviu Masinis Susirinkta
PRAKALBOS!!

Visi lietuviai dubantieje srvvuolių skerdyklose esate 
kviečiami alsiiankvti ant mėnesinio susirinkimo kuris 
bus

I

(pn-
Nedėlioję, gruodžio 21 d.
ant 45 Ir S. Paulina gatv.

i* 
kaltai išsi- 

valandoj: 
įvykusiam 

24 d. xuxi- 
Dud liečiu.

Rudaminos, 
ir Seinų parapijų*

Lietuviai Stock Yardu Darbin ukai! Nepraleiskite 

šitos progos kiekvienas ate kitę ir išgirskite genaus us 
kallr*toiu< kurie išaiškins dabartini Unijos stovi ir l^a 
tą unija mano veikti ateilije. Bus geriausi lie 
bėtojai. Tai|>gi ir Amerikonai.I

I tižiu ir
♦ ir kitų

X Jų 
žmonių

; priežiūrai, kad iš jų negalėtų 
galienti turto mn*ų |Mie*inin- 
kam*.

Kn-į Kartu |rižadam vi-ai IJe- 

žmo- t u vai ir *avn vy riau-i lM-i. kad 
• • A • *_ I

lenkų okupacijai, tne* nenu
stosiu! tarnavę savu tėvynei ir 
imdėsiin vi-omi* priemonėmis 
laisvu* neokupuoto* Lietuvo- 
vi*u<HiM*nei siekti Lietuvos 
laisvės ir iH*priklausoinylH*s.

Ta musų kalba turi būti pa
reikšta Santarvė* valstyliėm* 
ir visam |ui*anliui.

Protesto demoti-l racijos j- 
galioti visų vardu | m si rašo:

(pas.) Kučinskas iš landi jų. 
Marcinkevičius iš Vevolaminių

(Daugiau Ihis.).

PINIGUS LIETUVON
ts

JAU VĖL SIUNČIAM

I

PEARL QOEEN 
KONCERTINOS

X

JI
JEIGU MAN SKAUDĖTĮI NUGARĄ

tai Muarą lai ai a'ekuoMet aerartuaaa

Ištikrųjų yra tokių vaškinių žvakių, ką atraslo gvn»« praši- 
lininiui trumpam laikai skaudėjimu nugaroje. Tai via faktas. 
Bet-gi vaškinės žvakės ir pleisteriai nėra gerus daikjn*. ir dvlt-i 
tik nedaugelis daktarų pataria juo* vaitoti, o ypač šio- gady
nės nauji daktarai nenori nei klausyti apie tai. Vaškine* žva
kės ir piristeriai drMo negeri kad jie prašauna tiktai ženklu* 
ligos.

Jeigu man skaudėtų nugarą, tai aš stengiau* prašalinti 
priežastų skaudėjimu ir tai sykį ant virailos, ir padaryčiau taip 
kaip kasdieninė praktika ir prityrimą* |uir<xlo protinginiisiui 
ir tikriausiai.

Ai mesčiau gėrė* *vaižinančiu* gėrimu* ir kavų. * iwh-iui 
išryto atsikėlęs ir vakare eidama* gulti padaryčiau *an jmmIu- 
ką garsingos ir sveikos arbatos Partoberb ir išgerčiau kukarš- 
fiausioa.

Ta arbata truputį karti, bet ji prašalina svarbiausi'* prie

žastis skaudėjimo nugaros, ne, apvalo ink<tus. paliimsuoja no., 
deginimu, | įrašai i im slogų šlapinimos pūdės. apvrU kraujų mm 
rukštie* kuri (indam raumenis sustingusiais f tnipfmt apvalo 

visiškai ėhpinimosi pūslę nių, deginančių ir nervikalingų <la 

Uą.

PABTOHZRB yra pa^..- ••4a* i* žolių ir sveikatingų *nk 
r..’iu ir *ia nrapkainuojuna- ’ntvk.i- - i. ..i--’ ■ i n ■ |'

persidirbusiems ir nu-ilpnėju-iem*. s-
Virna didele dėžutė kainuoja 1 dolierį. o šešios didelės dėžu

tės tiktai 5 doBeriu* pa« aptiekorių ir chemiką N. C. Pnrto*.!PIRKITE KARES TAUPY 
160 Seeond Avė, Neu York, IL Y. M0 ŽENKLELIUS (W S 8 )

-rr

■-

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.
Pirm n-gu •ių<ite >?»v<» gentims į l.ii-hivų pinigų — 

paeiklauskile jais m»»* jųjų kur.-o. Mes siunčiame pi

gini’. n«*gti vi*i kiti ir už pinigą* pilnai atsakome.
Kursą* nmiuos kasdien, (tašykite šinndieu:

Ceatralis Bendras Lietuviu Bailus
Centras; 32 34 C rosi Str., Boston. Maži.

Skyrius: 366 W. Bruadvay. 8. Boston. Masu

UMUIItlItlMItlMNIUINIII—
M—

»

N

I

Taupykite

A

L>> « 1 tt*

Perkant visu* savo RAKAN
DUS. PEČIUS. KAKPETUS, 
PIANUS. V1CTGHOLA8, SIU 
VAMAS MAAINAS ir tX paa

P. KVORKA &

BAIGIMAS VYRŲ 
DRABUHŲ.

Vf»i U
Krautuve aid,

!*<•«■> VSotnia >kl • vaL vakar*, 
t«kuitau Iki !• vakar*.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRIFAS 

3130 S. Halrted St. CHcago. DL 
Kuri* »»uftate i>*v<-ik«lua K iJrluvo* 

***• SvlinSami r-■•ISurv k it* įlaurMna -**• 
StSrUa*. M** e< n m* m* a*m« ee4*r«eM 
S.4HI«a. SuSrSam Mit vtas* t* k*4>t| aklr- 
Uau*.

Traukiam* Į-iTrika— mmmm. l-o*ė 
IW«) <♦.«. ■*< iro**. «'w>ijua*. gi y
;.«v>*ruua l>*rta* utiiakiuMM^^

■a rhon*

'i
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TAIKA!

žodi* kuris 
••(•eros svei- 
pasisekimo"

LAKUI K LIETUVOS.

<

TAIKA!

I

•U

4

V

levičiu*

•ml

vi'okiu kailiu. lai

Ūdrija
Rugsėjo 14 d.. 1919 m.

Mylimiausius kunige broli ir 
brangiausia Aliutė!

Jūsų laišką apiaikinu. širdin 
gili ačiū. Aš kelis kartu* lian- 
uzihu į Jus siųsti laišku*, liet, 
kaip rašote, neaplaikėte. Viii- 
ras ir Antanas, tavo broliai, 
dar gj venn \*aršavoje. Sugrįž
ti negali, nei laiškų neatsiunčia, 
nes k rasa su Lenkija |hti rauk
ta. Lietuviai Vnršavoje pir
miau rengdavo kou<i*rtus ir 
Antanas gaudavo daug pagv ii- 
liių už grojimą ant smuiko*. 
Mokslas jo Pragoję, maloniai, 
nenuė jo <la vė jais. n<»r- ni:ini.*iii. 
kad, iietariiauiiamas kariuome
nėje, (KUiiiršo jau griežti.

Mikutis, grįžęs iš Augustavo, 
visų laiką mokytojavo Ūdrijoje 
Pereitai* metais npsipač-iavo 
ir-gi su mokytoja, p le Geno
vaite Vasiliute. iš Kaimo .Ind 
vygni jMiėmėme žentą iš Krau 
liių, St. Gavelį. \ ra tai žmogus 
gabus prie visko. Darlištus. ge
ra* šeimininkas. Žadame staty
ti įimliiyrią ir prietaisas aliejui 
spausti, tik dalmr. žinoma, vi
siems gana sunku. Degtinė ir 
kitokie gėrimai |ms mus už
drausti, ls*t žvdeliai slapta dir- 
V Palei S< •irijus. Trako girio- 

w utr»»sta bravoras. Ibi žydu
•uti, o 2 gaudomi.

*l’as mus prasiplatino vagy

stes. Cibulskių Novirkutis ta|»o 
<ugauta> j* už. vagystę skau-
'’ ktas. o |m» trijų 

lis. Jis išdavė 
pus prisi pa ži

gu luūlldė. Die 
i valdžiai u/.tad.
a. lies kitonišku 
ui 1o butų su- 
•s ir-gi trej,-lą 

irk. , i»gę. Porą atra-
JoliM*. o viena y^iigo.

Musų didelis MslTTfts Is-vi ik 
miuiikintas. Rusai aname savo 
įbazų užliejo— sb-ĮK -i su ark 
iais ir vežimais tar|** medžių. 
Jžilėjo taisymo kanuolėm* 
iirlituvę. Per tris mėnesius ėja 
liovėjo. Karves, avis, žųsi* iš- 
jjovė. T tikslą nč-i u* arklių niau- 
lė musų ežere. Pievas išganė; 
M*r mus kiemą |s>ri*jo tūkstan
tiai vežimų sii knmiolėmis. 
luiunirija, maistu. Rusams pa- 
iitraukus. vokiečiai užplūdo. 
.*inn užpludinio. abi kariumi**- 
lės šaudės vjsai netoli musų, 
jlėpėinės nuo kulkų kur galė- 
laniL Tvarto sienos pilno* kul- 
:ų. Prie tvariu durių krito 
tomlia ir išrausė dideli* duok*.

• • t
Daliar kleliomiiijii pa* mus 

,uu. J. Jtailyibi. Kliu. Kru- 
elis Ralbieriškėje. kini. Jurai- 
is Kalva riju j<-. Daug kunigų ir 
MŪistamų mirė, ir taip: kitu, 
'iplijuuskas. kun. A. Iladuši*. 
iii. Kurtinaiti*. Seirijų kun. 

iatilius ir fiaiaidota* savo 
Ue|ie. Mirė Viuea* Paulau*- 
a.— Mankunų. Vinea* Židana- 
4*ia. Petras Jeniiias l’drijuj. 

filė Krutulienė— Butriini.* 
Kanauka- Pakašove.

Igną*— l’drijuje. 
kelionėje įMbgiuiisia mirė

V ją.
gia-link

■rbiuiiikiii už du-nų dnrl*» m<»-
uinii <i rtib. Valuir už rovimų 
Inu in«iki-jaii iini1'-i-iih» p<* *» 
rnrki-s už dii-nų dutl*>.
lingių pinu*.- **• ruli.. kvit-ėui 
80 rub.. avižų 29 i . miežių 
jo rub., u/, im-iikutį arklį 

JIM» rub.. g'Tl-Ml! J.1MMI 3.990. 
*2 Zlmlmną killiH-liukų i uit. 

uirvė 1 .(Mm) i .ih.. ,t |n : i ub..
ųsiu 15 rub. Ihitu ’.'iiii rub..
••jturė—1’». 2n. 25 rub. Skuriu- 

kuril.i M-niu'l J.diliui buvo 
••t 4d kii|M*ikų. diilinr 18

uvu 
*» r.

Traukinis j P”” ’ką *iua tri«| Lietuviai nepiliečiai, kurie 

kartus savaitąj. Autoui dalių 
pn* mus dar nematyti. Mašinų 
dirbimui žemės neturime;šieuo 
pjovimui laimi sunku gauti.

Malko* dalia r brangios; gi
rias vokim'-iiti išnaikino. Pus 
vokiečius buvo galima pigini 
pirkti- už 4 kiaušinius <» veži
mus malkų, žmonės prisivežė 
laimi daug. I’ž keturis kiauši
niu* galima buvo gauti tik vie
ną kartų (i vežimu*, tai-gi žmo
ni'**. žinmlami, kad prusa* |xt 
pietų visuonirt kvailas, siųnda- 
vo tame laike, tai moterę, tai 
vaikus (si vieną, tai (mžįsta- 
mus, na. ir tada už 4 kiaušinius 

kiekvienam diimiiivo |mi (i veži
mus malkų.

Vokiečiai išleido lietuviškoj 
■ r vokiškoj luilboj parašytus 
|M>l**riniiis pinigus.

Pas mus timm kari visi svei
ki. Nenorėiiama* trukdyti savo 
ilgu laišku brangaus jum.* lai
ko. langių jau laiškelį.

Likite sveiki.
Bučiuoju Jus ir norėčiau dar 

kiniu nors su Jumis |ai*inuityti.
Jūsų Antanas.

APIE ISVAŽIAVIMA U 
SUVVAL. IR TAKSUI.
Atsiduriu* kt-liani* į užru- 

In-žj, nuo |m*irHŠynm |*i “Ar- 
tni.-iii-ij;i ’’ ir imi taiku* sutar- 
limi. ir pradėju* *vi*tiintau- 
ėiniii* <*iti iš šio* šalie*, dauge
li* keleivių pradeda matyti, 
kad yra kai-kurie tak*ų mm 
ineigų įstatymų reikalavimai, 
kuriuos nikiu išpildyti.

Kad imletigvinti keleiviam* 
ir tinkamai išpildyti įstatymų 
reikalavimu*. Iiiternal Kevenui* 
Biuru* parengė vienokį būdą 
išrinki i tak*u* mm tų. kiirh* 
nori iš šii,^ šalies išvažiuot i. 
I'risitaikant Biuru suteiktų 
ri-gidim-ijų. bu* prašalinta duu 
ge.l gaišties iškeliaujant.

Svetimtam'-iai. nežiiirint ar 
jie Imtų ap*igyvem; ar neap- 
sigyvenę i rvsideiil or iioii-rt*- 
-ident). norintieji išvažiuuti iš 
šios šalies, turi nueiti |uts tak
sų kolektorių tume distrikte, 
kuriame jie gyveiut ir išpildy
ti reikiti imu*, apsimokaid. 
jei reikia, visus moke*niu^ už 
ineigas, iiiiimint tų mėnesį, ku
lia nu- ji,, iškeliauja. Iš jų rei
kalaujama prinalyti. kiek už- 
dirbo I9l(i, 1917. 1918 ir 1919 
m. Kolektorių* prirengia raš
tu* ir išrenka tų sumų, koki 
yra reikalingu. Raštu* yra |ia- 
dnrybis dviejose kopijose ir 
vieną kopija gauna svetim
tautis pari*lyti vidau* ineigų 
agentui išvažiavimo uoste, sv- 
kiu *u r<i kalu vinių išvažiuuti 
leidimu. Ta^ leidimą*, kuri* 
gali Imti išiluola* tik vidau* 
im-igu agentu iškeliavimo uos
te. (tarmių, kad ta* asmuo iš
pildė visu* reikalavimus ima
gų 1918 jr pirmesnių metų 
akto.

Svetimtauti*, kuri* neturi 
paliudijimo nių, kolektoriaus 
*avo di-lrikio, kuriame ji* gy
venu. turi gauti |udimlijiuui 
mm kulektoriuu* to distrikto. 
kiniaim- uosta* ran<ia-i.

Ameriko* pilieti*, reikalau
damas leidimo išvažiuoti, (tiri 
(mėli prirodymą, knd ji* uz- 
simukėjn visus terminiu* mo
kesnius *avo taksų mm inoigų 
iki lai dienai, kuomet ji* iš
keliauja ir .'ra sutvarkę* daly 
ku- luip. kad likusioji dali* 
bu- užmokėta tuomet, kuomet 
mokei i reikia.

\metiko* piliečiai ir *ve j 
limlauėiai. kt;ri*-m- nerriki-i 
taksų mokėti ir kuri,, uepildė 
jokių raštų, turi turėti tinka
mą piirmlyiną vidaus ineigų 

į ■ i'<i»ii’»kiti. j«>g lai yra liesų 
Į kad 
kuri 

' v isu

• ’ll s I

yra buvę po Rusijos valdžia, 
išvažiuodami turi mokėti už 
lų uždarbį, kurį jie uždirbo
1917 m. 2$t. Prie to, už neuž- 
*i mokėjimu laiku, New Yorko 
uosti* pridedama pusi- tu^ su* 
mos kaipo Imtisinės ir $1(1.00 
viršum tu už “kompromisų." 
Kumproinisa* yru dėlto, kud 
svetimtautis 1917 m. turi-jo bū
tinai mokėti 2% už savo už
darbį, o jis nemokėjo, taigi 
Suvienytų Valstijų vyriausyla- 
turi teisę- jį duoti teisman ir 
už tai nubausti ateivį $1000 
arini metais kalėjimu. Teeinu 
ji to mslaro. liet priima $10.09 
kai|a> kompromisą. {statymai 
leidžiu užilėti bausmę ir už
1918 m. Tik imprastai į tai m*, 
kreipiama domu*, t ž kitu.-l 
metus reikia mokėti už ineigas 
viršum $1000 (uivieniams, vir
šum $209(1 vedimiems. jei gy
vena sykiu su savo moterim. 
Ik- to už kiekvienų vaikų, ne- 
turintį IK įlietų, nusimuša |xi 

$20(1. Kas viršum tos sumos, 
už tai reikia mokėti išvažiuo- 
įaut 12$/ už 1918 m. uždarbi 
ir K'/ už šių metų uždarbį. 
Paveiksimi. jei išvažiuojantis 
yra vedęs. turi du vaiku ir 
uzdirlta |»o $.’XMIII per metus, 
jam reikia inokėti$60-4-$30-|- 
$l(K=$100 už 1917 m.; $JKMIO- 
$24(IO=$aiOX12~$72 už 1918 
m. ir $fl0(lX.O8—$48 už 1919 
m. Bet jei jis uždirbtų tik 
$2400. tai už 1918 m. ir 1919 
m. nieko nemoka.

ŠMHMiii praneau (ierbiaauaaus 
N’urth Side. Kad aš parkeliu savu 

gyveuima vėla |h> No. 1641 N. 
Paulina Si. Taipgi dalur v mukiai a 
reikalui* malonėkite kreiptis nau
jau vieton Iv to galite užsisakyti 

"Draugif* ant metų ir nedėlių ir 

gulite nusipirkti "Draugu** ka- 

leiiikiru. ir maldaklŲųni ir kitokiu 

iMŽnyėiuiiiM daiktų. Visi ir visut 

iiuiluiiekile atsilankyti j musų 

drabužių ir saldainių krautuvė.

Su pa gariu

A. Ni—rši, 

1S41 N. Parima Str.

Pinigus
GAUMASOm

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE atanka UctaM*
100 Auksinų už SSjOO

Mes esame po valduos kontrole ir kaucija. Pernuatšnas gvarantuojemas.

Jm P&Hf lCMrtrsiMM9t£.
Mes išduosime Tamstai čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausi* ir teisingiausis. Niefca 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dei persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa* 
duodami aiški antrašu to kam norite kad* pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimu nieko nereikia estra mokėti. Už 
kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

t. y, 2#

nuli 
V Hl 
nūn 
y’y

Taika yni lai 
girdima* visur, 
kalas, taiko* ir 
yra tai Kalėdiniai linkėjimai.
Gera avrikata yra tai brandim- 
Ii* pasi*ekimo. Darykime tai
ka *u aato viduriau* |*‘r |«‘ 
geliui Triner* Ameriran Kli 
ier <»f Bitter Wine kuri* pra

kaliau uegrumuluviiną blogų 
a|**titą. gaivu* *kaudėjima ir 
t. t. Dėl šalčių, ir kosuliu ge
riausia turėti Triner'* t'migli 
Nedat i ve tai tikriausias vais
tu*. Jeigu tmtsil* supute. tai 
reikia gerkle išplauti *u Tri- 
ner^ A nt i|uit riti. Jeigu neura
lgija.-' nuiiatiziuu* tave kan
kina tai Triner* Linimenta* 
dilo* tau greičiausiu |»agelhų. 
Vaistininkas kiekviena* už
laiko šiuo* vaistu* savo ster
ke. Taipiatt tenai* galėsi gau
ti dykai gražių Triner* Sieni
nį Kalendorių 192(1 (ariat už 
Idr. aiųadaiiia* mum* (mėta) 
.lo*epli Triner (ompaiiy 1333- 
43 S. Asliland Avė.. Chieago. 
III. (Apgr.)

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 29 dienos 1919 m. “Drau
gą“ atstovauja p. J. MARGE

LIS, 544 Myrtle str.
Pas jį galite “Draugų“ už

sirašinėti, nusipirkti paduoti 

I ji pajieškojimiu ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų.

ftiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran
du Rapids, Mieli. “Draugo 

agentui.

Kii* imi- jį iš Grumi llapidso 
lietuvių užsirašo “Draugų“, 
tum jis duoda dovanų “Drau
go** kalendorių.

Mi .ikrų l'unnų su budinkai* gy
vuliais ir niHMiiiiHiiis. <» akrų mmIim
I myliu imu bim-kIu. ant geru kilio 
ir mu miškii už nužrniitila kaina 
ffi.HNUMl

441 akrą farma « kambarių na
mas ir. kili gi ri budinkui. I mylia 
nuo laimio mmIiibm. žeme išdirlMa. 
funiiu prikiauMi našlei užtai |mrsi- 
dims pigiai už ♦ l.OOO.lMi,

2-*i akrų farma 20 akrų dirbu- 
iih» žciiir* .*» akrai laiško ir tanik
io*. sodas. liudinkai m-mniški. arti 
prie geležinkelių ir mieaUi. Pri
klauso actui molerej ir parsiiluos 
Is-veik už dyka. Tiktai $1,125.00.
II akru pirmus klanu* farma nau

jini nimbai budiukai. elektros avie- 
na lietuti niiecm. Nitu farma ge
riausia visoj lliinojaus Valstijoj. 
|iarsiduiM už $24240.00.

00 akrų pirmu* klases fu r imi 
$|.<4MMI(M).

Dideliai iNirgi-nas alsuumkiU- per 
laišku artai ypal takai.

Firrt Mat Reali? A Constr. Co. 
840 W. » Et, Chioco, HL 

P. Bonifdka Geaml Manafar.

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St Boston, Mas*

VISŲ DlENRAiČK) “DRAU
GO” SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Tėiuykite uštuiHiHilikieėiai. kad 
1920 metama Kaiemhirius su Lie
tuviai prezidentą paveikslų ir su 
NveiilH-uiia. jau gatava*. Taipgi 
kas užairafiia dieniašti "Draugą'' 
ant 1920 metą per imuie las gaus 
iu puikuotu kalendorių. Udppat 
galimu įsigyti visokiu knygų ir 
muldaluiygių kaip lai "Ramybe 
Jonai** "Pulkim ant kelių** 
"Atliula* Sargu*** "Dangaus 
žvaigždutė” ir lt.

A. Stribukas, 

1S17 Sootii Union A

I

PRANEŠIMAS
Mums yra labai malonu pranešti Chicagos ir apiehnkių

LIETUVIAMS
knd suorgaiūzavome naują lietuvių korporaciją Chicagoje, vidurmiestyjc.

9
Baltic Consultation Bureauir

*
1) Siunčiame prekes Lietuvon-eaportuojame
2) Siunčiame pinigus Lietuvon ir kitur,
3) Važiuojantiems Lietuvon parūpiname PA- 4>k tame dykai.

ir afftdtvilus, 
reikaluose informacijas šulei-

'CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Km tiktai u Cicero norite 

gauti “Draugų“ arba paduoti 
į jį apgarsinimų,, ar kokį dar- j 

bą (joba) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So 49-th A ve
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kilosiu mygu.
Pasinaudoki'*. 

miiiiiimmimiiiimiiiiiimimimmmm

• r

1 urėdami reikalų kreipkitės ypaltškai arba rašykite j

BaLTIC CONSULTATION BUREAU
Room 1508 105 W. Monroe St. Telefonas Majestic 8347 Chicago, IIL
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Nemani mų* kolonijoj liko 
įririgtaa L. R. Krykiau* *ky- 
ma. Bžgyj pastarųjų kebų sa
vaičių surinko jau du šimtu du
burių. Parišven tusios moterys, 
kaip P. Rimkienė ir F. Oeanau- 
doram, eina pe» lietuvių namu* 
ir renk* aukurs prirašinėja 
prie skyrio nariu*-rėmėjo*. 
Oarb* butų Cbica^o Heighta’o 
lietuviams, kad visi pastotų ua- 
riaia-rėmėjais L. R. Krykiau*. 
Bet kaip kitur, taip ir pa* mes 
randasi tokių lietuvių, kurie 
nė sykio «lur nėra aukavę nė 
Tautos Fondam, nė L. Ii. Kry
žiui. Bet ir tie, kaip ir visi kiti 
mėgsta vadi utie* save lietu
viai*. - Maža tėvynei naiala it 
tokių lietuvių.

Pastaruoju laiku pa* mus 
pradėjo madon eiti kasi ravi-

. mas ii pinigų. Policija turi ne
mažai bėdos: gaudo ir gahe 
aa belangėm šiomis dietMHuis 
tako girdėti, kad policija su
ėmė ir patį jų, L y. karini inkų 
karalių. Nabagas tarėjo užai- 
mokėti JO doL, o jo draugai po 
5 doL Tai gražus lietuvių dar 

kebai! Tėvynėje tėvai, broliai 
ir ueurry* gal badų kenčia, u čia 
sūneliai kastruoja iš ikdicrių. 
Vyrai, gaila kasi jus dar galvas 

aut pečių nešiojai.

Busi (ruski t, nes dabar labi

Rytiy, t y. gruodžio 21 <L 
dr-ja Saki, dirdies V. Jėzaus 
rengi* vakarų, Sv. Antano par. 

i svetainėje, Statys scenoj du 
veikaluku: l*aixvę Bežen
giant” ir •*Priei Vėjų Nepa
pūsi.” IMnas skiriamas aaš 
laivių pri**glaiidni.

Į Tikimasi, kad ciceriečiai tų 
vakarą jiarems, ne* paremdami 
sykiu prisidės prie pa
greitinimo įsigyti lietuviam* 
našlaičiams priegiaados namo.

CICERO, ILL.

(ierlMamieji:—

Man n>do«, jog dar nc|Munir- 
šot<* ĮMtraginiimj iš plakatų ir iš 
sakyklai*, kad nukautumė< dra
buži Lietuva* pavargėliam*.

Tad-gi malonėki t e sunešti 
a rita pn siųst i kogreiciausia. 
ne* jūsų atidėliojimas |iailgiua 
kančia* musų vargstančių bro
lių ir sesučių. Drabužius pri- 
duokite sekančia adresu:

0. A. Bovultata 
srnftk Ava, 

karap. Lapham St,
Milvaakae, Wta

Nedėboj. graudžiu 21 <L. I 
vaL }m> (lietų, parapijinėj sve
tainėj lak Kųj. 3 kp laikys su-* 
smukimų. Baigiasi sartai, rei
kia suvesti rnųgslMėta atskai
tos. Tat kviečiu nariu*- ir na- 

kastis, lUr j įnėors:. Dvi stam- 
j bius priežastis yra ilrlko mes 
turime priklausyti prie l*ak

pavagrHtas, mtėlnustome jiems 
ašara*. Antra pildir Kris* 
taa* prnmkymų Kuris pasak.-: 
“Kų padarėt gera iš tų iua

taip

Artina* Kalėdų vakmšjos. 
Diena ui dieno* iš inokyklot 
■□olų keiiauriūse ant trumpam* 

poilsio. Ta kelionė tegul nebu
vo tuščia, bet išpurtykime *avo 
žadėtu* darbu* dėl tėvynė* la
ba ’

Daug ii imuoj jaunuolių lufių 
visuomenė norės kų naujo iš
girsti įvairiuose *u*iritikiuiu«>- 
*e arta surengtos prakali*im

Moksleiviai bei moksleivės, 
nenusiminkime, bet iškaliu* pri- 
sirengkiinc. Tegul risuonseiM* 
išgirsta tų. ko ttar nėra girdė
jus. Ypač tie moksleiviai. kuri<- 
studijavo Teologijų, F'ilozoli- 
jų. Medicinų, Astronomijų ir 
tt Tegul visumurnė atiaiaa ta
vu kalbų ilgai.

Brangus broliai ir nemitri*! 
Dabar yra reikalas rajeinti vė- 
suomenę jirie apšvietus, mok
slo: prie skaitymo gerų knyjpj 
bei laikraščių.

lauke prakalbų neminu rėki 
•Moksleivį.” 
Darbininkų,”

Jei mes, moksleiviai. |tan*a- 
žiavę aut vakari jų žiurisins- 
gerų laikų, mų* tėvynė ir mu
itų abatui* nesidžiaugs, o takiu* 
mokslrivijos visuoinrts* nepa- 
retus.

Brolau, sesute! Ar iširi siek
ti augštcMiio mokslo! Jeigu no
ri, tai tavo idealai šių Kalėdų 
vakacijosr kovoti s-u Lietuvos 
priešai*, kaip kovoja mūra bro
liai Lietuvoje. Laike prakalbų 
faktiniai ižradinėkime tėvyis-s 
priešus, o atliksime gražų įlar- 
•|Q
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...Kitų Juokingų Paveikslų...

Nerišlioj, 21d. Gruodžio *19 
Dievo Apveizdos Svet, 

lSto. ir Uaioa Avė.
—BUS RODOMA DU KARTU...

3 vaL po pietų —: u 7 vai. vakare
Pelnas sk> rainas Lietuvos Raudonam Kryžiui. 

Kviečia visus .LR L Koanmia.

Uždirbk 

'.*35 iki *50 
į savaitę

Kupajuo ir kriauklai yra rcikaUu- 
ian.l rtauomc-l. »w luti trun.paa »»- 
l.ndii ir kurti l-rla

M>» lullmr ju« iktn.Ail! «<• d->rl- 
I Irumpa laika Untiumu ar vakarai*. 

, Ui uia-a kaina. KiMu-ifalia atirroia 
mokinimo ant muvnmu l'onrr makt- 
ni|.

S. D. LACHAVKZ
l>a*OTta «;rn» iri— *n»ttaiAa 

twc. sm Aa p gt««taa. M*tata ataria at- 
n lataktl. • *••• štai b*- a*|e BiOMABtaėl, 

2314 W 23 PL Chicago, m.
I<L CsmI 31M.

I

MASTER SCHOOL,

IK M. šute Str.
Kan*. bakr Ual. 4 totam

iM*|M«rsikelsiiiH* i savu nunią. 
yra koks ikišiol buvo, būtent:|*

Litnuaniaa Devdopment
Corporalion, r:

330 FiAh Av.. »ew York. N. Y. .

REIKALAUJA.

!»
i_

L P. W AITCHES
ATTORMEY AT LAW

IAET1 VI* AUKNLATAN
4343 K W<MM* STO4O.T

CMKAOl

taaaeoaaaaooaaaonoaaaeaa
Dr. P. P. ZALLyT* "1 

Lietuvis Dea* 
i**ti im. hitMsm.

VAIAMMMl • IM •

i

DR. J. SHINGUUN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. U St

lU-c 123* W. «• 
T«4sl<«aa '>W» MM

Oltau l'torro 41
■ UAim: METI (H*AI

r-»r t>. m irk urs

REIKIA VYRŲ

Dirbti prie lumlsriu. 
kiti* ant 7 vai. rytu.

L/.moka kasdienų.

Aid-

LORD & RŪSHMELL(IJtilUMMUUI Ib-vrkifMlie'nt 
t urpuratiuo)

Avmme aad »ta ttreet, 
■«wYork, B. T.

{gijo namu* navų muo*.- 
vybėa »u tikslu jidrigfi ja
me t<avv paidovų l’eslrų-llaš- 
ttaf ir IJefuvių Bankų, kur 
Amerikai* lietuviai galėtų bu 
ti *|Mlipinaini vimuom* jų hoM- 
kiniuone rrikaluom*. k. *. pini 
gų riuatiman ir mainoma*, Ui- 
vakorte*. legaliMū ir imtaria- 
liai patarnavimai ir tt.

Narnai yra dabartė* |nrtai 
»*onii ir pritaikomi prie virš 
paminėtų tikslų, ir jnu»ų į*, 
taigų* ulini* tuur namu* taip 
greitai, kaip greitai tik reino- 
drliavimo tiariuo* bu> užlsaig- 
tax. tirėta gražinu* ir jmtugnux 
išlaukinių ir viduriniu ištai>y- 
nso. namai |mnižyiui «vn ih-. 
papautai patogiu ]iadšjimu. 
8-ta Aveoue ir 25-ta tiatrė y- 
rn tokioj Ntnr Y orkų mk**to 
vietoje, kur tik keli blokai 
prie didelė* pennylvania gelž- 
kelio stotim ir iri,, vandeninių 
Ferrų, ir netiktai ta* — na 

mai pačiame centre viaų pože
minių grlžkelių (Aubvraye) ir 
gntvekarių fidreet <*Mr) linijų, 
{gijų* tokioj rentralėj vietoj 
n nona vu M namus Liatavo* At 
statymo Bendrovė užėna* tuu- 
mi puikių rtrntegiškų polici

jų, iš kuriu* gali kuononek 
likučiai tarnauti Amerikon lie
tuviam* vinDom- jų reik n I no-*. 
*ųryiyjr ra Lietuva.

Tuo tarpu mn.«ų adrrsav, ko! i f 

——n— 

Koplyčios (llyuM*) kvartetų, 
lai nuvyksta gru<*Ižiu 31 <1.. va
kare, j Ncuark Aruiory.

Balandžio ?? tL * I i;
3 ai— 1 » i \ nrkr Ik,
įleli k'>:ie«*rtai. i«aiaiuinku>* juu 

i pradedu oruanizunli ir lavinti.
1 V-u

8 2434 So. Laftin SU.

viriui iš s‘d'M-ių >t;.l*i’tioj 
o|H*i'**tri

• K01NEVILI0 VARPAI”
Graedšia 21 A 1919 m.

ARYAJT OROTTO TEMPLE.
Stli ir \V:tbasi. Avė.

Dr. G M. CLASER Į

l*rakŪkuoja JI MMSal 
llfeaa 314* su. Munaui •*<. 

K*-ru- 31 ru M- Clta-atiu. IU.
MtK'lJ AUSTAS 

M-«*«eAv. V>»m*a *-“*** <tao 
Su K •) Ito*.

lii'UUi lALASl“*: Nuo y ryto 
Iki i*. *«. 1S iki 3 M* Stot, šuo •

.ki t aaluaSul lakai,
N* 4.-liu<i.to nuv * .ki ! |*>* i.H-t 

TilotvUiia YiilUa CIT

---------------------------------------------------------------------------

t 
:!
1

x

<*rw*džio 13 <L L K. K. 11 I 
kuoja būvu surengus Italių. < 
Nor* ir Apkrenta*, bet giedur- l 
kų buvo, žmonių sUMirinko ma- ' 
žai. Lyg nuostabu, kad Av. Jur- ' 
gtu dr-ja davr salų Advente i 

bolto-vikauM* Imlių rengti.
Idrtuviai tėvynėįa su rusais I 

kUėiakiniais ir boBarikai* 1 
kraujų lieja, tūkstančiai Lietu- 1 
vos jaunikaičių aukauja savo ' 
brnngiauių turtų-gyvvbę. kad I 
išvijus iš lastavus rusus. Naw- 
arko jaunuoliai ka* trečiadie
nį Lietuvių raetaiaėj daro bau- ' 
dymus, lavinasi ir ka* valandų 1 
{msiretigę važiuoti į Ljetavų, I 
kad prisidėti prie iškovojamo 
Lietuvai laisvė*. Kiti lietuviai 1 
toj (mėtoj svetainėj su nuais 1 
rengia koncertu*, kaipo ge- i 
riaucii prieteiiai.

fvairuiuų netrūksta.
Kaip kitai* nariais taip ir 1 

šįmet atarto rudėj Kalelių sa
vaitėj vakarai* bus įveL 
rus |>rugrainai. Kviečiamus yra 
įlaiyvauti visus tautos, (vairių 

chorų. k*I*mu dų Nevariu he
lių ir kitko g..linm išgirsti bei 
tMiniatyti. Įžanra visiem* lino. 
*a. Kįtori, kaip garsinam*. pro 
gramai prasidės gruodžiu 22 
d. Pradžia 8 vai. vakare.

Ka> i>**n išgirsti Sietino*

K|M-cLuh. I'. ts.n .c Nk-> lurdi. >
III tfMlM t»4 MUS MUM.*,*,I■ ll* 14

4 S" • K* ••<*»• r i* VU.
n** « teaiata.riM ■ m»» UX4-*U*I1*. At-

M r-. ftattoSM-a.
asla t*«etar Mmf, <Uu«sic

ia4i»

SUDEDU PININGUS.
TU kų taju

K Bingele

"DAKTARAS NAMUOSE"
•įpras.. a|>i* -*!*•» tauriu*. kite

li*. hdu> tr t c. *r **»<• koksu. ll- 
it«« kn. fru v<itl.-jM>uui lalp kart 
tuo* valuti!. ral'MU auMpIrk'i ap<>. 
k»u rrl« |M. m n*. Kainu.ua 41 
Naudiac. M.«k'i.a- ai )ai«> U. 
auekn.

AOrr-

M. ZukaitM 
451 Hudson Avė. 
Rocbester, N. Y.
— e

Urikaliiiirao 
lam.lnr ir 
turi seru 
ritu*. <»<-rn prųts •.»mm xin<>gui. 
A *MMi likite.

|t*ldBVėju* prir 

.Uiti <Lrls. lūki* k n* 

(sįžniti »u kreti! tuklu-

H <<«litu, talkai l« turtu 
'■tr* 4*1 l»-n*taw. fabriku
ttMAa nkit<

I

»ų alk* 4 
įga-ų • • • v v ■ 

ųm <9 e* -
»*• aa »a • •• •* «
Man «*«•*>.• •. •—«
%as»u.i^ •*- «

•A U b*’ M« *k. K
» atiVokt**. *'*• •> e » ito«.«

.1... !«.ii»- iMielklJ
ktaltos Akintai ........................  I

>'Ht. f* tr • ••tatri «i- • !•!•■• •* J
h •« emk»« r«*g*|W>i«» «r »■ kO* * .DhIM .(h

v
>m • • tutau *• b | • »-• »>

1553 W. 47th 8L ir Aahland Av.
Vr4va«M» v r BBM

e*>«
4 •t* 

r>rr«

tr r«. 
«4<ri«-

lletknlii.K' liAtafisI >0'1 l«4>dre« 
■lurl.uK PHM..VU*.

• Mk HHi I .mimmimi
SSi* ir %*r.

a

iri!
i

11 •I 
t

i

V. W. RUTIAU$KAS~]

i

I

II

I

X1

ADVOKATAS
luino % t-Ktar Trtou.u.-.
«Wita- ItoltaS m

k
t,< liMlral Mta

l.rtrtoHMH* U 33«U M

VH. VsnU

I rato

II PAIEŠKO TIKRAS MEDUS.
ra>t**ao Jus.. I'iaiaua lo»*.lta»<'l.. 

t» lUiM.aiŲ ApaUrtfio K»f<lutn« 
|tara|>. kautlaukn. ka.tnu apie t* me
lų M-aumu. Turtų labui avarbų rei
kalą. Jta pala arba luta apie Ji lipote 
l-r. ir i u tekančių aireaų: 

4uioa M*. * lėta
23B2 lulair* Ate.

5 svarų vi ėdru ka* SI.85

10 svarų viedrukas $3.50

60 svarų Blekinese svaras 
29’-e.

*n k»

III M

|««| |«rHAaartto i«AT«la« im»«* aaa- 
Ifc' mRžuoš* i k ItA IUŽM'BIa

J • »
M ItaM-. • Wam«ra.

P SELINTAS

F4G3 G'lbert Courl

Chicago. UI.

limHilffllIlHHUlINHNIlinil'HIIIIIIIIII'H

»Ttofosta l*uUmaa ••
DR. W. A. MAJOR

UTOTrrUlS ut
crnai aoaa

!A4rsc« I M Iki 1 Ury*» — I 1*1 
t S po Stoti, — «:■• Iki S:S» rakars. 
j Nod-llntula aito I* iki 11 Ikryta

■ . .........................................

............................................................................ ...

Dr. M. Stupoicki
3101 ta. Moroan ttreet

CMJCAOO^UUIOU

Vata»4«a: — • Iki 11 O ryto;
■ »• (.totu Iki t vok. SuSMto-
lai* ku«' t Iki * «al. •"*W *

I

A

r

Dr. S. Naikelis
LIETUVIS 

ca urvu m tu < aini atua* 
4TI3 M. A-hlaart lir.
4Tmum Mr'vr 3*44

l Al. Nm * <kl IT l*r, t m. i 1*1 4 
I-- pelų. • iki > uk»n

ll« *—J h> U . ss-il. s*.
l*f..i>« |*r»-|> <1 4i*ū

•oatraono- • vvani»M**oa**o 

ll«Md m to«. Vhtaad M*. <>aacu.
IHrlreu- Ha.Markei 3*41

DR. A. A. ROTH.
Ilu^a. *>4>H.>a* ir <t»l«nga* 

Sfu-i ijuIlMa. MeterSSKo, l >rl*ku 
laiku ir .imi <4>nu.i«l»v litu 

iiiiMi-. uit •*«. M-ltood m. Iluiaao
T«4rC*u*a« I .*,•••-< SUOS

l ll lkUla lu—1| r>lm 3—* |u> 
e*lu •—A iak_

PIRKITE LIETUV 
STYBtS Bf*

e-

/

RI

A 

f' 
į/ !
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u

Kainu.ua
%25e2%2596%25a0lurl.uK


CHICAGOJE.

diena (pas ).

apeliacijai. t

U lltoa KOLONUOS.

•fiMlIlį

Nažleitii

Ii BRIDGEPORTO

I

%

&

• 1

Fas/ak*.- IMri ilga |rogr»»mu turės padurta b ik n pnušdetL Svetainė 
airidary* 6:1 j ai idengma* padk<4a 7 JA

IR JIE PAKELS KOVĄ 

PRIEŠ FRANCE. 

NYBĘ

—
FiUpatrick kreipiasi j ^uber

nalotin.

L—,..
šia. jog vit-šą-is 

'dalimi pakilę 
t ikanu* profit*i jliiiikii- ir pi i. - 

iu nin-nluni*.

gruod 22 d .

nno-pn*n<li. 
vo nito n*"i

kniiitiivininkni, 
nu-piemk pakelti 

IKibnmziuu; pr-i-

..

Imlu-tiijnli-lų (I. \V. U 1 
galva llnyu’iHnl -u lt* kitu -avo

j-_____

T’pili. m.. niM-^iktu* m tunu 1*. 
| 'diniiikui. J. l'nliiMHiini. liko iš- 
I 'rinkta* P. Cilud-ki*.

Nutarta, knd ki*o|*u< iidūiin
BH *

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. haywood. turbut. veli
________ i ATSIDURS KALRJI

MAN.

1

Į-

I

tealadienis, gruod. 29 d
sv. Kvart l aė ____

Stkn.art>-nis. gruod. 21 d. Suvėlinu paduok* artfumenUi 

Sv. Toma* ap.
Pinaadients

S v. Zenono Kareivio.

PRIE! KIAUtlNIŲ BEAK 
GUMĄ.

lliicagu* ihirlm F<*drra**i 
jos |in*zii|rntn* I’ilttjmt i iefc 
laišku kvet|»ė*i i ••'il--t n • :*t
IsiUdeii. Praneša. kml lihnoi- 
valstijų* ž«"liuliiby*|«’-* d<*|iart 
ainenhi prižiiin’ti luai-lą di
vizija iu".tliu l:a -:i\„ |«ireigri.

Ijiiške *rik«ilil.'l. jus Hiht 
g»* |ei|.illlU"M« e-aiiui daugiau 

’kkl milijonu kiaušinių. Knd 
tuo tarpu dm bininkui iii:ii* 
to suvartotujai priver-li tuzi
nui mokėti *l.tsi. Ir už tu<»- 
pinigu* tratinami -upuvu-ieji. 
maistui netinkami liau-iniai.

Pu-iro*lo. jog tam., yra kaltė 
kianš:rių in>|e*ktiiriii. latru 

neatlieka savu priedermių. liet 
dnr (iri-idedn plėšti /.mutie*.

Fitr.)intriel: laiške pareis- 
-<*niinu*iila- 

•H"š ir*-uv:d

J LAISVĘ ŽENGIANT
Drama Keturių a t dengimų

Lietam lovos ož Neprilhnsoaybę

Mv. Kntimieųa Akademijų* 
Rėmėjų bratvriju- susirinki 
trata bu* gniodik* 21 4, 1919, 
Av. Kalimiem Vienuolyne, 2 
vai. po pietų.

\*i'i skyriai miikmėkite pri
siųsti delegate*. ne* susirinki 
urna bu« labai nartu*. Ym 
daug dalyką avar-tyraui.

Valdyba

ka- m linkytų |iu* save pinigų 
daugiau •’$> «l«»l. Visus kitu* 
tuojau pasiųsti (’entran, ura 
( • niro |Ni«l*'*li«*ji luinke pinigui 

. neša di<l«—uį niinšimtį. Septin
ta l;u«j*r. taipgi |aiin-iduuja. 
knd ir \i*<».- kinųsis nelaikytų 
(•a* save 'langiau 36 <M. L S. 
pinigų.

Aeimininią vakarttia.
Vakare prieš Nauju* Metu* 

lak Sąj. 7 kin>|in n-ngia šei- 
iiiiliiitį vakarėlį Aušros Vartų 

jmrapijos svt*lainėje. Įrengi
ami vnkari-lio jau yra stuiukan- 
ta 1.5 4d. Aul:av»»: A. ('ibul- 
-kis .5 «h<L. |*i 2 4d.: kun. F. 
Kndiika. M. Slnnl.elis, M. <*•«.*. 
navičin* ir J. Saunora*. K. Pa- 
liuaienė žadėjo |mutaryti stati
nę naminio midau* ir (lavaišin- 
ti ai <ilaukiusiu< sn*t«4iu*. 

įlžjiiif** ženkleliu* jau galima 
‘••:.i»ti |ia- M. Si nukeli. 2334 \V.
'22 mi II. ir P. Mn&rikų. 2XV» 

Į V.’. 23rd Si.

I 
I

-imti iš frde ralio kalėjimo, 

kuomet ju advokatai buvo iki- 
Ž*i4’j».* priimti a|M-lmei jn.

|5i-kirta- įnik*- argumentu* 
(tmlimti :«|»*liii>*ipii i.*m nuu-jo 
ir lliiyumąl -ii mh<i di augai' 

yra lui-vėje.

Ili-triklo prolnrora* t’lvti 
;>|**lui«*iju tei imti! |mdavė 

pelieiją. kad jų pi:.ink«>* Im 
tu |mnaikiuta, ir jie vi-i iš 

naujo iKiiruli kalėjiman. ki*n 
iih-1 n«*|mvyk«t jiem- |w<deuli 
l«|N-liueij»-.

Dra tulžių
< IlieiU'oje 
kaaVą pVH*š 
•_*\ veninio. Tuo lik-lu jie nu-- į 
pn-ndč -nšaukti čia. j -an-i*i Jnrgio mokyklos katulsiryj. 
12 ‘L i- vi-sas Šali«-s alnibllžatl 
krautuvininkų -uvužun imą.

Suvažiavime, sakuum. I»u- 
tniuimn-i pu|>itfiati drabužiu- 
taip, kad jų kuiną visieto* bu
tų priritoMua ir is-np-uaki-

AS ZMOG2UDI8 nanfi.

r--------- PralHižių krautuvių savi-
|vokato nužudy niukni jau atliko “dalelį** 

r laušimu. .darlui (liiragoje. Ibnaesė
ie 

Ilgšiui ne|iavyko ;*'„ 
Tinlį. kuri* 

d** “*• ^"b.iglier Mi
• liigau ga?\įi*».

Kon»nel'lu tei-IUM- (•askella-j 
, jog (iallagber žii 

nežiiMHiio piktadario 
ranku*.

Teismą* |ianiKino |M»lieija 
|M*i«larbiioti susekti |uktndarį.

Vi
Katra! Pirmų Kartą Stato Cicero j 

Švenč. Jėzaus Širdies Dr-ja 
NedSIloj, Gruodžlo-Dec. 21, ’19

H. Aatam Parap. Svctahije, 4M1 Ct ir 1S Gatv.
Vrikithį .■‘ttloš įfabtĮJt l'itrrt miulni ii tfpir *.J
A|mii to lutu perstatyta koun-dija "Ftiri Wjį HrpfiĮMiti" 

rcln*> A-ĘintiHis \fiuni

hUBtU|bi7:lS«<M. |faaf«

Draugija Su*. Brolių lūetu 
vių laikytame *n*i rinkime 
gruodžio lo tL, A m_ tarp kitko 
nutarė (niaukanti i* iždo iJrta 
v*«* Raud. Kryžiui $25.110.

Taip-gi rinkta aukoti ir tarpe 
narių.

Ištikimieji mu*ų tėvy nė* *u- 
nų* *u išgale aumKė $29.00. 
Vien tat ja*idan; $54.00.

Auką nutarta pasiunti tiesiog 
fj<-tnv«w> Delegarijai Paryžiuj 
ĮMinlaiiniui IJeluma Raud. 
Kryžini.

Siųirantanl kaip didelei yra 
renkaliiupi (Mgellvi mūrų tėvy
nei šiame laike, pinigai jau iš- 
*iip>ti iA|wrkant draftą ant 600 
frankų.

J. Blankui, pina^
P. Jakabaaii. nut ražt

.trsmmMiv.u:

Nmlėlmj. gnaelžio 7 «L Tau
tos Komio oj skyriau* įvyko 
l>riešiiM*tiiti* susini ik imas, Av. 

Atidarius -nsiriiikiiuą, Imvo 
renkama vaklylm atriuantiėm* 
motorui Į (Mnniiiiiikus išrink
tas m-rai žinomas darlmntoja* 
l'ovyla* Baltuti*. |-a* vice- 
ptrut. -P. V.-vceknuska*. 2-ra» 
—J. Diinšn. fin. rašt.—A. Bud
ri*. |»rot. rašt.—V. Petrauską*, 
iiil.—B. Sekinėki*.

Išrinku* vaklyla) arte mukė- 
jitna* dtmklių. Mėnesinių duok
lių suniokėin $27.<s» ir Jnoza* 
Kūrina* (mankavu $25.<st. Iš
viso šliaukant* $."i2.<$J.

Susirinkiiimn a trilaukė i*e- 
mažai narių ir viri nž*iH**kėju 
savo dradtle*. Viri supranta, 
knd šn-mlie Lietuvai (Mgrlba 
reikalinga. Ktekėtraa, kad vie
ni hridgrfMirtiečiai liHuviai *u 
ri*|M< tę i Tnnto* Fondo skyrių 

j deda auka-' ant tėvyuės aukuro, 
---------- .. ------ ,— —..... _. i i, kiti, ir tni daux. mažai krei- 
apridirl« kotniMa*. N* * t. -Ipj, j «aj

:ki.. k.,r un.,1. ii,.lav«i. bn.l^.r.

I—m- 
l*. r,.n. .««■.<.. «».l» t«. * ir k..| ,w.

» ..K.r, 31
ny. Ir -r..,. W-jM

(Si šinu*t mi<**1o l................
ritu p»reikiilavo alauginit -Pi 
rėlijomi <|a»l. ištaiakuu* 1920 

’ ... . jbčl.* pirašykim į T. F. skyrių.
Km- |.ri-iei* abiry ti.’ Pnbrna-1f , ______mu

...... ........... .........rųši’"* lieeUa i-

n 
Ipi,. iiuniažinta* kninas d.abii 
žinm*. liet tn- tik leurijoh*. 

nu- Praktikoje poM-imvei diubii 
kini heį|M-rkatni ir liarbitiin- 
ki.to- im p« •• iumtM.

ĮKURTA SĄJUNGA PAT 
VARKYTI PRAMUŠT 

GALVIUS

I.'EzINIA KAS BUS SU
MIESTO BIUDŽETU

Mi«*>la> tarylnss finansini* 
koonit«-ta* ėmė svarstyti Ubi- 
rajpi* Idiidže"* lirjil metams. 
Nieką- neguli pasakyti. k; *p

1'r.imuAgnlviai* galinui |m 
v* d i nt i vi*u* tuo*, katrie be 
jokio nt-ai gurno trankori miv- 
-to gatvėmi* >11 antomobiliai- 
nrlia moton-ikliai* ir attbridžia 
ari* žudo praeiviu*.

To* npie* pra*iž«*tigėl«ni n** 
vi*uoinet |*teiikn (mlirijn* 
ranko*na. pri*»ei* «

Arliu jei ir Mmrrštuojaiiii ^iuli visokio* 
nevi*uou>«*t jie patraukiami j,,^* ,|a„ jr „jp vj^a* |Mil.nin 
tieeon. Taqa* jų |ui-inMlo dali- .-inla. 
geli* privilegiriiiotų. prieš Kaip nmtod ziihhmui- mi<-t<-. . , f____
kuriuo* liudyti karini* ntrian brag%a |»mgvventi. Kn-'*’ bnd;.-v|mrtieėiai 1930 mėtota
............................................................... paliktą T. F*«mdo *kyrio im- 

« riai*. I Jrtuvu* šel|»ėjai*.

T.MmAm.
Į--------------------- .----------

1 no kaujari *u |»ri<*šai* už lae- 
•out n*. nMVIM jąjmrif. Jeigu nūn tmkri- 

im* drneiau jie k<K*u*.
jKa:p !.?«•* gj’lim jUiii* pagrl-

ne* ta orgnnizaeija uno 1914 
, turtų neša pagelią) mus tėvy- 
Im i.

Knip linksma hutų, kad vi-

ko ir (adirija HuugAtu livpin- 
nia.

Knd tuo* ir kitu* pramuši 
galviu* ne|«alikti Im* nidMiidi- 
tuu už |ira*iži*nginiu*. tam tik

ai įkurta *iijiingn t lyga), 
junga kaipo kokiu** tinklu 

pjtto* mi<*«tI| ir |ia«i«Uirl»iiu*.
I pru*iž**ngu*ieji nutoimil»i-

i rwi>vcii^iŲ

Melui mnke«ėiai didinami. Ne 
‘lengva išsisukti.

• •

It WF8T 8IDE.

!«. Vyrių a kp. laikė priešine- 
tiuį Kuairinkimų. Sutarta Užga
vėnių vakare surengti vakarėlį. 
Apkalliėta vakaro, kuriame bu* 
euvaidinta “Kantri Alena,” 
reikalai.

Kuopa MMJėjo getu Zukatutko 
kardui $2.’i.<Kl. <«i Mparadavėa 
reikalam* netoli $22.(1).

Valdyt* eekaudmui metam* 
l«likn teveik ta pati, iėakyru* 
iždininkų. Ir taip: pirm.—A. 
JUureika. vire-piui.—A. BačU. 
rašt.—P. J. l'alialia, fin. rašt. 
—A. V. GerdžipiKM. ižd.—J. 
Martišių*, rez.—I*. Sriuba*. 
korwp.—X Valuaa*. M. Am 
druškeviriu*. tvarku* vedėja* 
—Pr. Valaiti*.

GeriaUMų |>a*ukjiiių valdytai 
įlariiuotir* orgaaiaaeijo*, baž- 
nvrio* ir tėry nė* naudai.

Draugija Av. Mykolo Arka- 
nūdo nedelioj. gruodžio 2! <L, 
I vnL |m pietų laikys prieėme- 
tinį *uririnkiiną Ar. Mykolo 
Arkaniolo para |ū jo* urėtai nė j. 
Viri nariai Imtinai turit būti 
šiame suririiikinie. ne# bu* rin
kimą* valdybos *rkantietn* me
tam*. Be to dnr yra daug *var- 
liių reikalų.

P. R, aM. raM.

L R. Kry žiaus rėmėjų aky- 
riu* buky* priešmetiuį mtairin
kimą ned*4ioj. gruodžio 21 <L, 
tuojau po pantakią, bažnytinėj 
svetainėj.

Yra labai daug tvarkių rei
kalų. todėl kviečiame vi*u* ša
rkai *u*irinkti.

TaMyba.

■r
Nariai esate širdingai mel 

dž'iame susirinkti, nes turime 
daug reikalų aptarti, taip-gi 
bu» renkama valdyba 19311 me
tama.

Valdyba.

11

i

a

o

4

r T 
■RM

•f i

Praeita** L. Vyčių 16 kp. *a- 
I sirinkinuiii alrilankė Moterų

Sąjungos 1-ime kuopo* *• *to-
■ vė* (mu įtarti, ar neimlų geriau 
mmvmiiiju* laukti Naujų Me
tų. Nutarta surengti šeimininį 
vakarėlį. Programą surengs L 
Vvėių Ki kuopa. <» vakarienę 
pagamins sąjungietė*. ___

L Vvėiu 16 kuopa gražiai P° bažayrioa avėtai- At. Jur. parap mokyklos
- ’ .—T" i-a*. — ’F! -'kamh, aat 3-ėiu labų.

Viri nariai ir naws trikri- 
tė* atsilankyti į iį saririnki- 
mą. ne* turime daug svariau 
rvikalr apsvarstyti, taipgi bu* 
rmkiuna nauja valdyba 19211

Altoriau* Puošimo Draugija 
Nekalto Prasidėjimo parapijo
je priešmetinį sūri rinkimą lai- 

jkya 21 gruodžio 1919 m. tuoj

labdaringo* Sąjungos 5-tis 
kuopos priesmetini* susirinki
mas bu* nedelioj. gruodu 21 
<1., 1919. 1-mą vai. po piety

(itmediju 7 4 |.ab. Sąj. 
laikė priešu etinį

kji.d
*u*i rinkinių 

l«tra|ėjiuėj evetniiM-j. IJatouna 
Anų vakarą peuki plėšikai prnnrAti. knd tnnie audrinkime

| KOVA SU PLĖŠIKAIS

užpuolė jubilierinę krautuvę nary » Joną* Krotku* pažadėjo darbuojaai. Turi įsteigus 
nmAėti 100 <1«4. ir išlikti Lak rinę mokyklą, kurioje mokina 

nariu. .lozn|Mta nmkeleivi* K. Kalinauaka*. (1a- 
Kudulirnė ir gi ieirašė į gar- Ii lankyti viri, jei tik laika* |a- 
I*'-* nariu*. įlinkėdama si <l«»l. 1 velija. PaiiMAt* laiva Įmnede- 
Sūri rinkimą* naujiem* garbės lių ir krt vergą vakarai*, Av. 
nariniu* išreiškė (Mi -arln airi- Jurgio |«rap. svetainėje, 
lojimu. Reikia pažymėti, kn 1 

J. Krotku* yra daug |»r-i*Ur- 
liavę* li« tuvių tiirjM-. J. Kudu- 
lienė |h*: ižyntėjtn gausiotni* 
ntikooi'ite

l‘n to M-k* rinkimą nnuj<<* ip<>k*l<«ivi* V. Balanda, 
valdybos. ,’aMyha imliko tai

p<i nmn. J *<22 WeM 42 gal- 
K raut u vės savininkas te 

•’iau* privA galvažudžiu* |m ( 
vartoju kumeti* taip |ui-«*kmii; 

\pii. kad tie turėjo (atbėgti 
nh-ko nepešę.

Blugimi išėju kitam krau 
t ūkininkui pu num. 1618 W. 
Roo*evelt road. Tenai pti<*A 

•“šiku* (Kaartoln rvvulveii*.
*uMe*jo imimti ke
ly vertė* brangiui

•Sjj- gnrliė*

Kitopn rengiasi prie atvaidi- 
tunto “Katriutė*.’* Vaidins 
sausio * <1.. 1920 m. 
turi

1 *k« tių.

raka.>nė> 4400 Fairflaid are. Viaaa 
nare* kviečiame atailaakyti ir 
at*ive*ti naujų narių. Bu* daug 
svarinu samaninių svarstoma 
ir nauja valdyl* renkama.

KrieGa TdžvU
It T0WN CFLAKK.

Mbdaringo* Sąj.
Taijugi k-|MM> priešine tini* *u*irinki- 

s-utvėrus maiyjų vyčių nan* bu* rytoj, t. y. gruodžio 
kuiuri-r *ado%auja 21 <L, 5-ty valandų vakare. Sv. 

Kryžiau* jwimpijine> <vvtai 
Vyti*, aėje.

Tai|»gi teiksite* užsimokėti 
Ltuo* visa* užvilkta* mokesti* nž 

1919 metus.

J. Mikiis. ražt

a

t

PIRKITE KARR8 TAUPY
MO 2ENKLELIUS (W8S).

a. a. Pociui, tmmąm
LIETUVOS VYČIU CHięAGOB APSKRIČIO CHORO 

. KURIA STATO SCENOJE OPERA
.** KORNEVILIO VARPAI'* 

GrnodLo U d, IMS.
ARTA* OROTTO TEMPLE tth ir Vabaah Avc

Pradžia 7:90 vai. vakaru
Nepraleisk progos. Ateik (simatyk. ilgink!

Biznieriai garsinkite* “Drauge”.
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