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Estonija Formaliai
Reikalauja Pripažinimo

PABALTIJOJE STOVIS PRL
GULI NUO TALKININKŲ.
Estonija gali susitaikinti su
bolševikais.

FINANSINĖ IR KOMERGIJINĖ LIETUVOS MISI
JA AMERIKOJE.

PETROGRADE NUŽUDYTA
350 ŽMONIŲ.
Tas padaryta už suokalbiavi
mą prieš bolševikus.

No. 299

Kaip Pabaigta Anglekasių
Streikas

—
Revelis, Estonija, gr. 17 (su
Gelsingforsas, gr. 2V. — Anot
NORIMA ČIA GAUTI PAS
vėlinta).—Diskusuojant
apie
žinių, Petrograde susektas suo IŠVELKAMA AIKŠTĖN PRO įsiūlyti kompromisą, papemta
KOLA LIETUVAI.
KURORO TAKTIKA.
tuo, kad darbininkams reikia
estų su bolševikais konferenci-i
kalbis prieš bolševikus. Su
i
pasiūlyti daugiau 14 x nuoš.,
jos klausimą, kaikurie vietos 1 Kalbama apie 100 milijonų do areštuota $00 žmoniti, kuriu Senato komitetui tikras siur kaip buvo pasiūlęs kuro admi
tarpe buvo prancūzų ir anglų
diplomatai pažymi, jog toli
lierių.
prizas.
nistratorius Garfield.
piliečių.
mesnis Pabaltijoje stovis ir tos
Bet operatoriai, sakė Ogle,
Iš tu 350 žmonių sušaudvta
konferencijos likimas priguli
Washington, gr. 21. — Sena griežtai atmetę tą pasiūlymą
NEW YORK, gr. 21. — Vie
sulig revoliucijinio teismo nu
nuo talkininku.
tos angliškoje spaudoje pas
to komitetas tyrinėja buvusį pažymėdami, jog tai butų ne
M
Dabar talkininkai pirmie kelbta. kad šion šalin atkeliavo sprendimo.
streiką anglekasyklose ir kaip paprastas bailumas, tai butų
ji turi atlikti žingsnį," pasakė finansinė ir komercijinė misija
TALKININKAI REIKALA ttuaciją. Nežinia ką pradės talaiškus anglekasiams pavedi
MADRIDE STREIKUOJA tas streikas pabaigta.
vienas žinomas diplomatas.
nuo Lietuvos vyriausybės.
VO PRIVILEGIJŲ RU ikininkai šitam klausime. Jei
Gruodžio J 9 d. komitetas mas publikos ir vyriausybes
REDAKTORIAI.
Estonija viešai jau pasisakė,
SAMS ESTONIJOJE.
talkininkams yra svarbus daikpirmiausia išklausinėjo gene- teisių.
Misija pranešė turinti vilties
kokioje pozicijoje stovi ir ko ji
t as duoti pagelbos Kolčakui ir n o r L G i k i t a i p > e s t a i k a r t a i s į, Suv. Valstijose gauti 100 mili
Madridas, gr. 21. — Strei ralį prokurorą Palmerį, kurs
Siurprizas komitetui.
Tad Estonija pareikalavo
dalyvavo
prie
užbaigimo
to
jonų
dolierių
paskolos.
Denikinui, tad lygiai turi but „ a ) i susitaikinti su bolševikais.
kuoja vietos laikraščių redak
Prokuroras teciaus tuo nepapripažinimo.
svarbu išpildyti ir estų reika
(Čia paminima misija — tai toriai. Jie leido savo laikrašti streiko.
Tad šiandie Pabaltijoje tai
Prokuroras komitetui prane- sitenkino.
Jis operatoriams
lavimą.
ka ar netaiką su bolševikais iš- bus pp. Vileišis ir Žadeikis). EI Ęiberal. Vyriausybė tą su
Dorpatas, Estonija, gr. 15 Kai-kurių nuomon.aujanm, ; i m t i m i į p r i g n l i nuo talkininku,
laikė. Tad vietoje ano strei šė, jog pabaigimas anglekasių pranešė, jog kuro administra(Suvėlinta).— Estonijos
vy jog talkininkai reikalaujami | Užsieniu reikalu m i n i s t e r k NUSKENDO 43 ŽMONĖS. kuojantieji redaktoriai ėmė iš streiko, tai dideli s vyriausybės toriaus pasiųlyma s esąs permariausybė formaliai pareikalavo nepalinks Estonijos troškimą R i r k p a r e į § k ė , jog konfereneileidinėti laikrašti vardu EI laimėjimas/ Jis sakė, jog su žas. Gi streikas būtinai turi
streikininkų viršaičiais nepa- but pabaigtas,
augšėiausios taikos konferenci pusėn. Bet, matyt, jie įimtai j n e s t u s U bolševikais sutrukdė
Halifax, gr. 20.—Atlantiko Popui a r.
daryta jokios sutarties. Ang-| Pagaliaus Palmer pareiškė,
jos tarybos pripažinti Estoni jai I pasidarbuos, kad Estonija pri- Estonijos rubežių nustatymo vandenyne nuskendo prekinis
1
nepriklausomybę.
"
pažintu Kpleakas ir Denikinas. klausimas. Tasai' klausimas, anglių garlaivis Manxman. Žu PRANEŠAMA APIE DENI lekasių viršaičiai neverčiami jog streiko atšaukimas d a r ar]
šitas formali s reikalavimas
apsiėmę atšaukti streiką, pasi-jtuo žvilgsniu yra skubėtinas.
I r jei tik tas butų atlikta, čia 8 a W j aidžiai svarbus. Bet jis vo 4o žmonės iš įgulos.
KINO LAIMĖJIMUS.
padaryta- gruodžio 13, kuomet tvirtinama, jog kuoveikiaus ^gaVl
remdami prezidento Wilsono nes teisėjas Anderson Indianakonferencijos^
suaravti
>s
polyj gali anglekasių viršaičiiu.
estų vyriausybė davė atsaky-j.Estoni joje butų imtasi prie $m agonijos atstovai pasi
Gelsingforsaa, gr. 21. — Gau pasiūlymu.
Anglijos politikinės misijos
Prokuroras sakė, jog strei- ( nubausti kalėjimu už perženginiu i tos augšėiausios tarybos j perorganizavimo šiaurvakari- Į r 0 ngę sutikti su plebiscito pata žinių, jog gen. Denikino ar
pirmininkas,
labai
intakus
dip
notą.
nės armijos.
Rusai
«iųlymu kai-kurioso teritorijomijai pavyko įveikti bolševi kas atšaukta be jokių vyriau-į mą teismo "injunction'VGi to
lomatas Pabaltijoje, pulk. TalAugšėiau>ioji taryba reika daug ką laimėtų.
kus ties Volga, tarpo Carieino sybės.pažadėjimų. Anglekasiai .vyriausybė nenorinti. Nes ji-i
se
lents,
iškeliavo
Londonan.
Kaiturėjo pasiduoti prieš stiprią.viršaičiai butų nubausti, tuo-1
lavo estu atmaiuvti savo atsi- Prigulintis estų atsakymas.
ir Kamišino.
kuriam
laikui
jis
apsistos
CoDanijon
išvažiavo
reprezen
nešima i šiaurvakarine gen.
Depešoje sakoma, jog nelais ir neatlaidžią vyriausybės ran- met, sako, pakiltų baisus stovi<|
Estonija vos tik buvo pradė
penliagene.
tantai.
industrijoje.
Yudeniėo armiją ir i pačią
vėn paįmta 10,200 bolševikų ką.
jusi įsigilinti i konferenciją su
Taippat tuojaus Copenhage- kareivių. Be to, paimta 5 ar_,
•
.
Toksai operatoriaus Ogle lin-l
Šiaurvakarinę rusą valdžią.
Iš talkininkų pusės laukia
bolševiku atstovais, kuomet ma kas nors nauja. Visų doma
K* sako operatorius.
Į į ^ padar, ^
^
nan iškeliavo m Suv. Valstijų niotos ir 2o kulkasvaidžiai.
spM_|
Taryba reikalavo, kad estai
įgavo nuo talkininkų notą
ta rusų
rusu
s u b a i g u s proliiirorui 1 iud\ s t o r i a m s .
komisijonierius*
Pabąli i jo-;
paliautu nuginklavę tą armiją armijos reikale.
.**• šmndio atkreiptu i ^openbaviešpatijose, Jotai Gade.
Nes prokuroras senatoriams
ir duotu jai progos persiorga
AIRIAMS NĖRA KO TIKĖ- kom. pakvietė į liudininkus
Svarbiausioji bolševiku tai geną, Danijoje.
minkštųjų anglių kasyklų ope liudijo vienaip, gi operatorius
nizuoti nepavykus paimti Pet
TIES RESPUBLIKOS.
kos >ąlyga estams—neleisti sa-į
ratorių asocijacijos. pildomojo kitką nupasakojo.
rogrado.
Atstovas Martin iš LouUiąvo ribose atgaivinti Yudeniėo
Komitetas ir tolesniai tęs iš-|
Estonijos vvriausvbės tasai
na, pats cukraus augintojas, Taip tvirtina anglų vyriausy komiteto pirmininką Alfred M.
armiją arba organizuoti kitą
Ogle.
klausinėjimus.
talkininkams atsakvmas buvo
kaltina uostų darbininkų strei
bės atstovas.
kokia kariuomene, prieš bolše&ita s kitką papasakojo apie
paskaitvtas Amerikos, Anglį- ., * ,,
ką. Sako, kuomet pasibaigė tas
.
*
..
'
. . vikus atkreipta.
pabaigą streiko.
Rio I^neiro, gr. 20. — Bra
jos u* Prancūzijos numarintų i Tuo tarpu talkininkų taryba BET CUKRAUS KAIP NĖ streikas, cukraus dirbtuvėse Londonas, gr. 21. — Užvakar
dirbama dienomis ir naktimis vakare mieste Liverpool vie Jis sakė, jog gruodžio 5 d. zilijos senatan induota moto-|
ir politikinių misijų nariams,j• reikalauja leisti perorganizuo
RA, TAIP NĖRA.
ir to pasekmės jau matomos. nam susirinkime kalbėjo Bo generalis prokuroras Palmer rių lygiateisės politikoje bitaippat šiaurvakarinės vai ti Yudeniėo armiją.
Nes cukrus pasiekia turgavie nai- La\v. Pažymėdamas apie mėgino kasyklų operatoriams liūs.
džios ir jos armijos reprezen
Pasirodė, jog tokiam atsiti Visaip aiškinama, bet nėra tes. J i s sako, jog sausi 0 pra
tantanis. Ta atliko estu minipasikėsinimą prieš Airijos val
kime Estonijos vvriausvbė turi
pasekmių.
džioje bus galima cukraus gau dytoją lordą Erencli Dubline. BOLŠEVIKAI PAĖMĘ KE NORĖTA NUŽUDYTI AIRI
sterių pirmininkas.
surištas rankas.
LIS SODŽIUS ESTO
JOS LORDAS LEITE
ti Kuboje ir tuomet bus pada Law pasakė, jog vyriausybė
Estų vyriausybė atsakyme
NIJOJE.
Washington. gr. 20.—Saliai ryta palengvinimij.
Bet veikiai atsigavo ir davė
NANTAS.
išaiškino savo atsinešimą į
pavartosianti
kuoaštriausias
šiaurvakarine rusu valdžia. prigulintį atsakymą taikiniu- trūksta cukraus. Visaip aiški
priemones prašalinti galvažu Taippat paėmę nelaisvėn tris
Kovoja prieš vyriausybės
namas tas apsireiškimas. Ta
Vienas užpuolikas tuojaus
Pažymėjo, kad į tą valdžią at kams.
džius ir pravesti tvarką.
kontrolę.
kazokų
pulkus.
riamasi, kas reikia daryti. Pa
sineša draugingai. Išginkluoja
nušautas.
Pabaigoje
tarė:
sekmėje
nieko
gera
neišeina.
Martin kovoja prieš McNary
gi tik tas gen. Yudeniėo armi NEPERTRAUKTA TARY
14
Londonas, gr. 20.—Bolševi
Vvriausvbė nekuomet neŽmonė
neturi
cukraus.
Jei
BOS
SU
BOLŠEVIKAIS.
s
bilių,
sulig
kurio
vyriausybė
Dublinas, Airija, gr. 20.
jos dalis, kuiiog perėjo Estoni
kai
iš
Maskvos
praneša
apie
sileis
taip
toli
eiti,
kad
leisti
tenka*
svarą-kitą
pirkti,
prisi
turėtų kontroliuoti cukrų. Tą
Vakar čia atlikta pasikėsini
jos rubežius. Estų vyriausybė
žiaurius
mūšius,
kokie
seka
airiams
įsisteigti
respubliką".
bilių pravedf žemesnysis bu
mas prieš Airijos valdytojoj
visuomet pasirengusi sugrąžin Apie tai oficijaliai paskelbta eina brangiai užmokėti.
Estonijos
fronte,
Narva
apy
Cukraus trukumo priežasčių tas. Bilius dabar yra senate ir
Londone.
lofdą-leitenantą Prencb.
ti rusams ginklus be jokių są
linkėse.
BERGER
IR
VĖL
IŠRINK
štai kokių paduodama:
tenai sutrukdomas.
lygų.
Lordui-leitenantui'
važiuo
TAS
ATSTOVU
KONTenai,
anot
pranešimų,
bol
Londone, gr. 20.—Oia ofici
Perdaug šiandie cukraus su
Martin sako, jog ir be tos
jant automobiliu tarpe Ash-I
Rusai gali atsikreipti
GRESAN.
ševikų
kariuomenė
persibriojaliai paskelbta, jog Copenba- vartoja žmonės.
kontrolės bus galima, kiek tik
town vartų ir Pboenix parko
prieš estus.
vusi
per
estų
dygliuotas
vielų
gen e tarybos tarpe Anglijos at
Perdaug cukraus išsiunčia norima ir prieinama kaina,
paleista keli šūviai iš revolvej
Ir vėl. sakoma, nebusiąs pri tvoras, pasileidusi pirmyn ir
stovo
James
O'Gradv
ir
bolcukraus iš Kubos.
ma Europon.
Estonijos teritorijose leisti
rio į automobilių. Viena kulipj
0
paėmusi
kelis
sodžius.
imtas
kongresam
Del uostų darbininkų strei
Suprantama, kokiais tikslais
rusų armijai persiorganizuoti ševikų atstovo Litvinovo neka nužudė p r 0 šalį praeinant)
,Toliaus
pranešama,
jog
bolestams yra pavojaus, pasakyta laisvių susiniainymo klausime ko keletą savaičių nebuvo dir jis priešinga s kontrolei.
civilį /žmogų. Vienas poliemoMilwaukee,
Wis.,
gr.
20.
ševikų
raitarija
atlikusi
pasekbama cukraus dirbtuvėse.
atsakyme* talkininkams. Nes visai nepertrauktos.
nas pažeistas. Bet lordas-teitej
Kaipgi su eksportu?
Vakar Wirconsino valstijos minga užpuolimą prieš Kreme- nantas išėjo sveikas.
Daug cukraus susikrovę vi
estai iš niekur neturi g varant i- Taryboj kokiam laikotarpiui
Apie tai skaitlinių paduoda penktąjam distrikte įvyko kon- na Spaskaja, už 85 mylių piet- Užpuolikai buvę keli. Mili<
jos, kad j u šaliai bus pripažin atidėtos, kad duoti progos vie sokios rūšies fabrikantai.
Dailinger. Jos svarbios. Štai: gresan atstovo rinkimai. Buvo rytuose nuo Narvos. Paėmę ne- tarinė gvardija tuojaus šūviai*
ta nepriklausomybė. Estai to nam ir kitam atstovui pasitar t
Trūksta 2 milijonų tonų.
Nuo sausio, 1 ligi lapkr. 1 du kandidatu: socijalistas Ber-'laisvių.
kiam atsitikime yra nuomo ti su savo valdžiomis kaikuatsakė į pasikesintojus. Viena'
ger
ir
republikonas
Bodenstab.
Turkestane
bolševikai
užėmę
Europon
išvežta
1,246,869,413
nės, kad kuomet perorganizuo riuose painesniuose klausimuo Kongreso atstovas Hangen iš
iš jų nušautas.
Pasirodė,
jog
didžiumai
balsų
Ust-Kamienogorsk.
Ten
jiems
svarų
cukraus.
Iowa valstijos, žemdirbystės
tai rusų armijai pavyktų pa se.
Neužilgo po t 0 miesto gatvė
Kuomet Europoje, padaryta išnaujo išrinktas socijalistas pavykę paimti nelaisvėn tris
komiteto pirmininkas, sako,
imti Petrogradą, tuomet ta pa
mis pradundėjo pora tankų]
kazokų pulkus.
ti armija galėtų atsisukti prieš MIRĖ OPEROS DIREKTO jog šiandie pasauliui trūksta 2 armisticija, karės departamen- Berger.
Tas pakėlė didį nerimavinuj
Seniau
jis
buvo
išrinktas
at
milijonų
tonų
cukraus.
J
i
s
tą
to
žinyboje
Prancūzijoje
buvo
pačią Estonija ir šitą sutruŠRIUS CAMPANINI.
tarp gyventojų.
savo tvirtinimą paremia tuo, 22,000,000 svarų cukraus. I r stovu. Bet buvo teisiamas už SMARKI POLICIJANTĖ; SU
kinti.
Chicagoje
mirė
Cbicago jog pirm karės čia, Suv. Val tas cukrus karė s sekretoriaus prieškarines kalbas. Teismo AREŠTAVO SAVO VYRĄ.
Sav 0 keliu, Estonijos vyriau
SULAIKYTI PASAŽIERI
sybė yra prielanki tos rusų ar (Jrand Opera Company direk stijose, per metus kiekvienam 'įsakymu parduota Prancūzijos apkaltintas. Padavė apeliaciją,
NIAI TRAUKINIAI.
Atlanta, pa., gr. 20.— Aną
i r kuomet praeitą pavasarį
mijos perorganizavimui, i r vi torius Cleofonte Campanini, žmogui cukraus išėjo 83 svarai vyriausybei po 2V2C svarui,
suomet mielai leistų tą pada eidamas J>9 metus amžiaus. Jis (būtent, tiek suvartota), karės Kongresas pravedė rezoliuci- jam reikėjo eiti kongresan, iš dieną policijos pareigas ėmė Vienna, gr. 19. — švenčii
pildyti Mrs. B. Cook. Ir pir
ryti, jei Estonija oficijaliai pri gimęs mieste Parma, Italijoj. metu 75 svarai, gi dabar 92 ją, kuriąja pareikalauta gene- kongreso prašalintas.
laikotarpiu visoj Austrijoj dej
Tad dabar išnaujo išrinktas miausia nauja policijantė suar
^
ralio prokuroro išaiškinti, kopažintų admirolas Kolėakas, Gruodžio 22 d. Tėvų Paulistų svarai.
kur 0 stoko s sulaikyti visi p
Atstovas Dailinger gi tvirti- del Louisiano? cukraus svarui socijalistų balsais. Ir, sakoma, eštavo savo vyrą.
gen. Denikinas ir talkininkai. bažnyčioje įvyks gedulingosios
išnaujo jis nebusiąs priimtas Nutempė jį policijos nuova- sažieriniai traukiniai.
Taip estų vyriausybė atsakė pamaldos. Mirusio lavonas bus na, jog perdaug? cukraus iŠve- paskirta 17c. kaina.
don, kur ir apkaltino už girta
išvežtas į jo gimtinę vietą, Ita žarna Europon.
J i s sako, Iš kouisiana gi priede aptu- kongresan.
talkininkams.
GRUODŽIO 22, 1919 M.
vimą.
lijon.
jog negalima daryti skriaudos rimą žinių, jog cukraus uždeKas reiks daryti talkininkams.
PIRKITE
saviems gyventojams. I r jis įėjimai šįmet esa perpus mu>
PIRKITE KARĖS TAUPY Chieago. — Šiandie ir T}
LIETUVOS PASKOLOS
Estu vyriausybės atsakvmas PIRKITE KARĖS TAUPY- darbuojasi uždrausti išvežimą: žesni.
Draugo Ofise, 1800 W . 46 St. MO ŽENKLELIUS W.S.S.). gražus; šiandie kiek šilčiau.
Tai žinokis, jei nOri.
talkininkams pakėlė naują R> MO ŽENKLELIUS (W.S.&).\cukraus.
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Stovis Pabaltijoje priguli nuo
Talkininkų
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VISI ŠAUKIA CUKRAUS,
CUKRAUS!

i.

Pirmadienis, gruod. 22 1919
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UetuviaiStudentaiŠveicarijoje

raayjtus tuoj į universitetą, bet
galėtų kokius metus palvęst
prisirengimui ir kalbų mokslui,
(Pabaiga iš praeito nunx). rodyt Fribtfrgo studentam* ne- kad paskui, pradėjus lankyt
NEPAMIRŠKITE PAPUOŠTI
Friburge, taip-gi mokinasi užsitikėjimo ir rodo geubkną, universitetą, galėtų geriau
lietuvis* vienuolis Jonas Navic bet, kiek žinau, Friburgo stu dirbt, nes vieną syk kalbų neiškas. J i s priguli prie Kongrega dentės tik laukia, kati iš anksto mokus—reikės jiems pašvęst
cijos La Salette. Į ją jis įstojo ateitų kokis nors jų padėjimo visą atliekantį nuo kursų klau
dar būdamas Amerikoje. Fri-I ; š r i š i m a s - Amerikos atstovams simo laiką ir negalima naudo
burge jis gyveua tos K o n g r e - I ^ ^ ^ ^ J ^ . ^ * 8 , . ° e ; tis nei profesorių lekcijomis,
dtrįso aiškiai pasakyti dalykų, nei knygomis bibliotekoj ir tt.
gacijos namuose Villa.,M*>nt
Kas da neturi, gali gauti "Drauge"
nes tas butų galėję pakenkti
Galų gale mokslas turi laimi
Planeau. J i s čionai rado labai
Lituanijos Fondui. I r be to de užsitęsti, kas dar brangiau kai
stiprų
įsitikinimą,
kad
labai
di
Eina kaacHpna išskyrus acdėldlenius.
Turime tik šilkinių po $1.00
legatai buvo pranešę, kad Fri nuos negu pramato to forsuoto
PRENUMERATOS KAINA:
Katalikų Vienybė su visomis delė dalis Amerikos lietuvių
burgo studentai gaus iš Ameri universitetan užrašymo speku
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
visuomenės norint
Metams
$6.00 prie jos prisidėtomis organi katalikų
Pusei Meto
3.50 zacijomis žada prisidėti prie unijos su lenkais. Prieš tą įsiti kos pašelpą tik iki karo galo. liacija; be to, tas viskas duoda
6UV. VALST.
Karas pasibaigė, buvo tad lau medžiagą svetimtaučių kriti
Metams
>
f 5.00 Amerikos Lietuvių E. K. Fe kinimą br. J . Navickas smar
Pusti Metu
3.00 deracijos. J e i tat įvyks, tai kiai protestavo ir klausė, iš kin kta tik galutino Tautos Fondo kai, kuriems ta istorija atrodo
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
pranešimo, kad toliaus studen naiviškumu, vertu buvusių Ru
sveika jiega vie ta klaida atsirado. Europiečiai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne bus nauja
nitą Nauju Metų. Norint permainyti šame inųs gyvenime.
lietuviai tvirtino, kad kunigas tų nešelps.. Delegatai, tiesa, sijos piliečių.
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
Jonas Žilinskas taip liudijęs klausė nesyk: *'Kuomet mano
Gal tai ir nemano darbas tą
adr< \as. Pinigai geriausia siųsti išper
atiduodama vis nauji ir nau
te
baigti
universitetą?"
a
r
:
(OFIOIJALĖS ŽINIOS.)
ka* Jkrasoje ar exprese "Money Or
kanauninkui Jurgiui Narjausviską rašyt ir kelt tą klausimų,
dai* burba Įdedant pinigus į regis
kui. Navickas kreipėsi prie * Kuomet manote važiuot Lie bet aš matau, kad kiti tvli ir (Pranešimas iš Washmgtono). ji didžiausi plotai mūsų žemės
truota laišką.
ir miestai! Vokiečiai su kolNarjausko ir tas patvirtino, jog tuvon?" Bet aiškių atsakymų vargsta, o kol tas visiems bus
"Draugas" Publishing Co.
čakininkais tebeplėšia mūsų
kun. Jonas Žilinskas tikrai taip nieks jiems negalėjo duoti.
(Tąsa).
aišku praeis dar porą metų.
sodžius!
1800 W. 46th St. Chicago, UI.
Tuoj po Velykų, š. m., atva Tas dalykas man visus praei
sakęs. Navickas atsivežė gerą
J
o
Malonybei
Daug
kartų
laikraščiai
buvo
Telefonas McKinley 6114
Atėjo paskutinė valanda,
Ministerių Pirm., Kaune.
pranešę, buk
Paderewski's liudijimą iš Amerikos. Jis bu žiavo iš Lietuvos Ed. Turaus tus metus stačiai širdį ėdė, aš
mirties valanda!
Jūsų Ekscelencija!
atsistatydįsiąs, bet tie prane vęs tenai žymus lietuvių kata kas. Jis baigė Voronežo gimna pati prityriau viršminėtos sis
Bet prieš tai Lietuvių tauta
Kybartų ir Virbalio miestų
šimai vis pasirodydavo klai likų moksleivių ir pilnų blaivi ziją prieš porą metų. Gabus ir temos blėdį, bet nenorėjau nie
sako visam pasauliui, kad
su apielinkėmis gyventojai
dingi. Tečiaus pranešimai ne ninkų organizacijose, jis talpi inteligentiškas vaikinas. Ka ko rašvt.
laisvės ir savo nepriklausomy
Žinoma, geriausia butų, kad rugpjūčio 24 d., susirinkę ap
būdavo visai tušti. Lenkijoje nęs verstus ir originalius dangi jam prisiėjo beveik me
bės niekam be kovos neati
darėsi daigtų priešingų Pade- straipsnius lietuvių katalikų tus but Petrapilyje prie bolše tą patys Friburgo studentai svarstyti dabartinį Lietuvos duos ir atimti jąsias — atims
laikraščiuose ir pats redaga vikų rėžimo, daug dirbti viso perstatytų Tautos Fondui, nes padėjimą, priėmė rezoliucijų
re\vskio pažiūroms ir jo no
vęs 4 'Tautos Rytą," būdamas kiose tremtinių organizacijose, atvirumas tokiuose dalykuose* -protestą, kurį turi garbę įteik tik per josios lavoną!
rams. U alų gale muzikas atsi
Tatai težino visi mūsų prie
katalikiškojo universiteto stu dalyvaut tremtinių Lietuvon geriausias kelias, bet tas sun ti Jūsų Ekscelencijai. Šiųomi
sakė būti ministrų pirmininku.
dentu AVashingtone, D. C. galienrme ir sagrįžus Lietuvon ku įvykinti: jei, pav.. studentai prašo Jūsų Ekscelencijos pra šininkai!
Lenkai korespondentai tvir
Išreikšti šį paskutinįjį prieš
Tai-gi jus jį galite pažinti ge syk su kitais draugais " k o v o t " kels klausimą, kad esančios nešti apie išreikštus mūsų re
tina, kad to atsisakymo prie
riau negu aš.
su socijalistai ir tt., tai jis at Friburge studentės geriaus pa zoliucijoje protesto reikalavi mirtinąją kovą griežtą nusi
žastis yra naminiuose LenjkiApskritai apie vyrus studen važiavo Friburgan pavargęs ir darytų, išmaniusios universite mus prancūzų, anglų, Ameri statymą susirinko Kybartų ir
jos reikaluose. Bet ne visada
sunervuotas augščiausiam laip tą į kokią kitą mokyklą—tai tos kos, vokiečių ir lenkų valdžių Virbalio miestų su apielinkė
taip būva ištikrųjų, kaip ko tus aš mažai ką galiu pasakyti
snyj . Nežiūrint į tą, kunigai jį be abejo, užsigautų. Studentai atstovams, kartu pareikšdami mis visi gyventojai be skir
iš
savo
matymo.
Girdėjau,
kad
respondentai sako. Jeigu P*tumo tautos, tikybos ir luomo
Pirma Kataliku Vienybės dereu'skiV butų atsistatydinęs apie pabaigą spalio, šių metų, nuvedė į universitetą iv jis ta vėl nenorės prisipažint, kad Laikinajai Lietuvos valdžiai ir akyvaizdoje viso pasaulio
po imatrikuliuotas ir vėl dėlto, jie universiteto nedaug kų su didžiausią mūsų pasitikėjimą ir
seimo diena veikiau buvo pa dėlto, kad ūkininkai su soči- vyrų studentų lietuvių buVo de
kad skaitytis studentu ir gauti pranta. Jeigu pats Tautos Fon- reikalaudami jokiuo būdu ne reikalauja sau:
švęsta
formališkumams
ir jalistais įgij 0 daug jiegos len vyni. Tarp jų yra jums žinoLaisves!
šiaip teisių
reikalaujamiems kų seime, tai Paderewskk> vie nias K. PakšVas. J i s mokinasi! pašelpą iš "Lituamoa," vėl tu- daSfFeikalautų iš studentų-čių duoti mūsų laisvėm ir nepriNepriklausomybės!
ri be naudos lankyt universite tam tikrų kvalifikacijų ir vieną k 1 ausomyl)ės: velė-žusim!
daigtains. Visa dvasia ir turi- tą butų turėjęs užimti žmogus sociologijos.
Vilniaus!
syk nutarus kuriuos šelpt pri
Tegyvuoja Nepriklausoma
. nys pasirodė antroje dienoje, palankesnis . ūkininkams ir
Girdėjau, kad Berne* į uni tą ir mokintis namie kalbų.
O priešams, esantiems mūsų
Be to, aš visai nenusistebė žiūrėtų (tą galima daryt visai Lietuva!
18 gruodžio. Retai pasitaiko socijalistains labiau už Pade- versitetą vaikščioja p. Cizikausodžiuose ir miestuose, vistiek
matyt seimą taip trumpu lai reN\;skį. Tuomtarpu įvyko vi skas ir p-lė Leonaitė, kuriuodu siu sužinojus, po kiek laiko, kad neužgaunančiu būdu) ar jie
Rezoliucija - Protestas.
ar jie lenkai, ar jie vokiečiai,
ku atliekant tiek daug taip sai priešingai.
drauge atvažiavo. Juodu drau jis serga. Duok Dieve; kad to praktiškai imas už darbo, tuo
Kybartų ir Virbalio su apie- ar jie kolčakininkai, sako:
svarbių ir taip apmintytų da
Padere\vski'o vietą užėmė p. ge dirba Lietuvos atstovybėje, neatsitiktų, bet toks " b e par- butų išvengta laiko, sveikatos lenkėmis gyventojų, susirin
Šalin iš Lietuvos!
lyki], kaip tat Įvyko Katalikų Leopold Skulski's, buvęs ki- kurios pirmininku yra d-ras d o n o " žmonių universitete ir pinigų mažai produktivus kusiųjų
rugpjūčio 24 d., iš
Protestą įgalioja pasirašyt
Vienvbės Seime pereita savai- tuomet Lodzio miesto prezi Šaulys, padėjėju kun. Davamin- greitas užrašymas negal duot suvartojimas ir net per tą butų skaičiaus 5,000 žmonių.
Organizacijiniui Komitetui
te.
dentu. įXodzio prezidentus p. tas-Dzimidavičius ir raštinin gerų rezultatų. Turbūt tas-pats išvengta nesusipratimų stu
Lietuvių tauta, tiek amžių
(13 parašų)
atsitiks ir su atvažiuojančiais dentų tarpe, nes jie nereikalau
Skulskis.
buv
patekęs
tada,
0
ku
Pranas
Jucaitis
iš
Sintautų.
Tiesą sakant, }>cr tris metus
kentėjusi, iškilus visame pa
studeutais, reiškia jiems atva tų pat}. Icritikuot vieni kitų.
Protestas.
nei kartą neteko matyti taip kada rusai jau buvo pasitrau P-lė Leonaitė via buvusio misaulyje obalsiui laisvo tau
»
Kun.
Jeronimo
Valaičio
se
žiavus
jie
tuoj
bus
užrašyti
pasekmingo >urinkimo, kaip kę iš Lenkijos, bet Vokietija nistro duktė.
Mes, kaimų . įgalioti atstosuo Ona yra mirusi praeitą pa toms apsisprendimo, viešai
universitetan,
dar nebuvo sugriuvusi. Rinki
minėtasis.
Be abejo Tautos Fondui ru
vasarį (reiškia 1919 m.). Prieš pasisakė norinti tapti nepri-tvai, Girkalnio valsčiaus, atmuose
įvykusiuose
po
armistiAr
negeriau
butų,
kad
naujai
J i s iš Suvienytu Valstijų
pi padėt Lietuvos studentams
kelis metus ji buvo Friburge klausoma Demokratine Vals- istovauję penkius tūkstančius
eijos
Skulskis
prezidento
vie
atvažiuojantieji
svietiškiai
stu
vyriausybės demokratiškumo,
ir studentėms išeit mokslą Fri
porą metų, pažinau ją. Petra tybe, kurioj visi. piliečiai, be \gyventojų, turėdami omeny:
tą
prarado.
J
o
įpėdinis
tapo
dentai
(kunigai
lengviau
atva
žmogiškumo ir teisybės vardu
burge ir matyt juose ateityj ge
L Kad Santarvė, po įtaka
pilyje ji lankė Locliwickos skirtumo tautos, tikybos ir
žiavus
orijeutuojas,
nes
jie
soči
jai
istas.
pareikalavo, kad butų pripa
rai prirengtų darbininkų, bet
Skalon kursus. JovS tėvai gyve luomo gyventų kaipo lygus su Prancūzijos didikų, iki šiol
klauso
daugiausiai
lotynų
kal
Lodzid
mieste,
žinoma,
v
ra
žinta Lietuvos neprigulmybė.
lygiais, laisvi su laisvais.
nežiūrima ar tikru keliu eina
dar nepripažįsta Lietuvos ne
boj skaitomas prelekcijas) uo- na Vilkaviškyje, pas juos ji ir
lenkų,'
bet
jame
vokiečių
yra
J i s išnešė, protestą prieš len
Naujam gyvenimui besiku- priklausomybės - mūsų šven
ma. Tautos Fondas vengia pamirė sugrįžus iš Petrapilio
labai
daug.
Žmogus
aiškiai
kus, kurie briaujasi į Lietuvą
(sugrįžo ji vasarą, 1918 m.). riant, Lietuvių tautą iškarto čiausio tautos siekio, bet mums
ir laužo pamatinius kultūrin priešingas vokiečiams amžinų Skulskį.Tai-gi ministrų pirm. čiams buvo ta, kad vokiečiai Labai bu\0 dora mergaitė, ge turėjo imtis kardo ir lieti krau mirtinai kovojant su rusų bol
gumo dėsnius. Jis kreipėsi dieną nebūtų galėjęs tapti permaina Lenkijoje nereiš- lenkams nepavedė Lietuvos rai ją pažinojau; 1917 m. tan ją, kad neleisti eiti į Lietuvos ševikais, leidžia įsigyventi ka
prie
Lietuvos
vyriausybės Lodz'io miesto prezidentu ta kia permainos naminėje eko- kol dar Vokietija išrodė gakiai susitikdavome. J i dirbda žemės plotus visokios rųšies ro nuvargintoj mūsų tėvynėj
da,
kada
p.
L.
Skulski's
juopažymėdamas tuos, kuri(> katanominėje lenkų politikoje. Ji linga. Lenkai, turbūt, įgijo vo t. v. "Liaudies Sąjungoj" gruoboniams, neturėdama ne kolčakininkų bandoms ir vis
mi
tapo.
įlikų lietuviu visuomenę šmei
nereiškia nei bažnytinės poli- vilties, kad jie susitaikydami ir kitose kat. organizacijose akimirksnio net mislies pa gilyn ir gilyn slenkantiems
žia pramanydami melą, buk
P-nas 1. J.
Padere\vski\> tikos permainos. Lenkija* su- su vokiečiais pelnys Lietuvą,
susidariusiose I rusų revoliuci grobti svetimąsias žemes, tik lenkų ponijos legiJoniams;
-ji stoja už lenkus.
lenkų seime nebuvo prisirašęs Įpranta, kad pirma turi apsi- kurios negavo iš anglų,
vien gindama savąją, kad ga
2. Kad Santarvė jau keli
jai įvykus,
nei
prie
vienos
partijos,
bet
Tas Seimas taip-gi užgyrė
dirbti su užrubežiniais savo j Vokiečiai, gal i r pavestų lenMirė ir Vytautas Endziulai- lop rainiai stverties kūrimo mėnesiai, kaip vilioja mus
Lietuvos Sargu organizaciją ir protų ir širdimi jis visuomet klausimais, ir tik po t 0 gali j kams Lietuvą, ^ei lenkai atsi- tis sugrįžęs Lietuvon, Kaune, savosios valstybės darbo ir veidmainingais pažadais, bet
pastiprino komitetą susidariu priklausė prie N. D., t. y. tau griebtis vidujinių
permainų. Įsakytų Danzigo ir juostos iš- pavasaryj, 1919 m. Tai vis per- statytį naują Nepriklausomos iki šiol netik nepadeda kuri
sį su tikslu pardavinėti Lie tininkų demokratų. Ta parti Paderewsski 'o
atsistatydini ilgai Vislos. Bet lenkams sun sidirbimo aukos. Kad tamsta Lietuvos Valstybės rūmą, ku laisvos, nepriklausomos vals
ja susideda iš dviejų
šakų: mas reiškia permainą užrube* ku bus atsisakyti to gardaus
tuvos paskolo s ženklus.
žinotumei, kokį sunkų ir reika riame visiems butų patogu ir tybės, bet dar įvairiais bu
Tarp nauju Seimo dalykų katalikiškosios ir laisvamaniš žinėje Lenkijos politikoje.
kąsnelio ypač dėlto, kad rei laujantį daug nervų darl>ą pri gera gyventi.
dais trukdo kūrimo ir krašto
kosios.
Paderewski
priklausė
s
yra įtaisymas projektų komi
Nekliudydama kitų - Lietu apsaugos darbą;
Ministrų pinnininko permai kės laužrnti Paryžiaus Taikos siėjo dirbti po revoliucijos tai
sijos,kuri išanksto ir rimtai ap prie katalikiškosios.
3. Kad laikas jau atsižadėti
na įvyko po to, kaip Pade Sutartį, kuomet ta sutartis yra mažai saujai katalikiškos jau va tikėjosi, ir turėjo teisių
Padercnvskio
įpėdinis
p. rewski's sugrįžo iš Londono, [vienatinis Lenkijos stiprybės nuomenės Voroneže ir Petrapi tikėti, vpatingai tiems, kurie pasitikėjimo grobonių paža
svarstys tų, ką įnešama į visa
tinius surinkimus. Šita komi L. Skulskis priklauso prie tos Matomai, kad Anglija nepa-, pamatas.
lyje ! Socijalistai vedė smarkią iškėlė obalsį laisvo tautoms dams, o daugiau remtis savo
sija apsaugos mus didžiąją or pačios tautininkų demokratų tenkino Lenkijos norų. Pade
Lietuvos politika turėtų ne- ir pasekmingą agitaciją darbi apsisprendimo, kad Jinai ras tautos jiega ir valia—nutarėm:
ganizaciją
nuo neapmintytii partijos (narodowa demokra- rewskiui nepasisekė savo šalies ' snausti. Ypač mųs atstovybė ninkų tarpe, reikėjo but opozi juose didžiausios
paramos
1. Griežtai protestuoti prieš
žingsnių, nuo seilėje gimusių cija). Karės laiku ta partija tikslus įvykinti su talkininkų Berlyne turėtų sužinoti ką cijoj. Susii'inkimai, mitingai,
mirties kovoj su savo prieši atskyrimą nuo Lietuvos kraš
:
projektų, kurie išsyk išrodo sumanė nusikratyti klaidomis pageiba. Matomai tiems tiks-jlcnkai siūlo vokiečiams už
Nors tam praėjus, matyt, ninkais. Bot štai... Lietuva tik- tų, kurie kaip etnografijos,
lyg gražus, o kelioms dienoms ir žiaurumais įgytų užmetimų; lams nepadėjo taip-gi nei Pa- Lietuvą. Mųs atstovybė Ber kad ne viskas buvo būtinai rei ką pradėjo gyventi, kaip iš taip istorijos ir strategijos
praėjus pasirodo arba kenks dėlto ji truputį permainė iš derejvskio pažintys su įtek lyne turėtų dar patirti, ar len kalinga, daug buvo daroma josios atėmė lenkai Vilnių, žvilgsniu priklauso Lietuvai;
vaizdą ir vardą, pasivadinda mingais amerikiečiais. Todėl kų diplomatai neturi vilties pergreit ir per karštai; nebuvo mūsų širdį, tą AŠimtametine
mingi , arba tušti.
2. Išreikšti
pasipiktinimą
Į Katalikų Vienybės valdy ma liaudies' (ludova) parti lenkų ministrų pirmininkas 'pasinaudoti Amerikos parama. laiko mąstyt, viskas degė.
lietuvių svajonę,
Lietuvos I veidmaine Prancūzijos politi
s
Šiomis dienomis į Ameriką
bą pateko gražiai sutariąs j a l j ° programą tapo įtrauk atsisakė, o jo vietą užėmė
M. Grandefille. Valstybės minties lopšį, pri ka, kurie skelbėsi mažųjų
sidengdami padedant mums tautų išvaduotojais ir tuo pa
žmonių burvs. Jei reikės tos ta paragrafų, galinčių patikti žmogus, prieš kurį vokiečiai atvažiuoja p.p. Vileišis ir Žadeikis. Jųdviejų
uždavinys
ginties nuo bolševikų, ir iš visų čiu metu stengiasi uždėti ant
organizacijos pirmininkui vi socijalistams. Norėta toje pa nieko neturi.
AM.
L
R.-K.
FEDERACIJOS
pusių apsupę mus jie pradėjo išsiliuosavusįų
Lenkai negalėjo
pradėti lyra padaryti, kad lenkų pocepirmininkui, ar valdybos čioje tautinių demokratų par
tautų naujus
VALDYBOS ADRESAI.
skverbttes vis gilyn ir gilyn. lenkų ar rusų vergijos grandi
nariams sueiti i santikius su tijoje sudaryti trečią šaką su k r y p t i p r i e vokiečių, kol augs- litika nelaimėtų Amerikos paŠiandien jau Suvalkai, Seinai nius;
Žymiais šios salios asmenimis socijalistiška spalva. Tas žy eiausiu Įlenki jos valdininku ramos. Mųs lietuviška visuoKun.
J.
J.
Jakaitis,
prezi
nelietuviais, tai tie nelietuviai miai pasisekė. Pilsudskis kar buvo Padeteuskis. Ir pajjiu-: menė Amerikoje turėtų palen- dentas, 41 Providence St, ir Punskas-lenkų ir tas viskas | 8. Kreipties į visų šalių
lenkais yra atimama ne ko |darbo žmones, kuriems sveti
turės ir gerą nuomonę ir ge tais išrodė socijalistu ištolo romig. i1-' jausmais jis smarkiai a v i n t i p. Vileišiui šitą jo tikslą Worcester, Mass.
žiūrintiems, bet ištiesų jis bu buvo priešingas vokiečiams. pasiekti. Pirmiausiai mes tu
voje, bet' atiduodama jiems mi pavergimo ir užgrobimo
rą įspūdį.
Kun.
Pr.
Bucvs,
viceprezi
Į valdybą įėjo du kunigai: vo ir yra tautinis-demokratas, To negalima sakyti apie p. rime saugotis, kad neprotin dentas, 2634 W. 67th St., tais, kurie iškėlė gražiausius tikslai, prašant, kad jie eitų
pasaulyje obalsius: išvaduoti [mažųjų tautų pagerbon, dary
inžinierių L. Skulskį. Jo santi- gais darbais arba šauksmais Chicago, III.
dva.-ios vadovas bei viee-pir- arba N. D.
Pilsudskio
patarėjau
K. kiai su Lodzio vokiečiais ir su'neapsunkintume mųs politikai
jnininkas, trys moteris kos, inJ. Mockus, iždininkas, 1301 save vertąsias tautas, kurie dami atitinkamą įtaką į savo
šiandien gali daugiausia pa valdžias ir prisidėtų prie įigentų, pramoninkų ir dar- l)mowski's neužima ofieijalės toiymesne Vokietija būdavo 'jos uždavinius. Paskui reikia So. 50th Ct., Cicero, ffl.
I gyvendinimo laisvės, lygybė>
•[ parodyti Amerikai, kad mes
^ninkų. Šita Katalikų Vieny- vietos, bet ištiesų vedė visą geri ir prielankus.
Kun. F. Kemėšis, sekreto daryti.
Lietuvių kariuomenė
ka-| brolybės ir tautų apsLsprendiėfe valdyba skiriasi nuo dan Lenkijos politiką už Pilsudskį. DideJė priežastis lenkams ( esame . susitvarkiusi i r susi- rius, 381 Westminster ave.,
liauja su bolševikais! Lenkams mo principų.
Dctroit, Mich.
elio valdybų tuomi, kad j ją | už PadiMvvvskį ir ves už p. vesti politiką priešingą vokie- < klausanti tauta.
(1). B.).
'pateko asmenys protingi, dar
bštus, augštų jausmų. Jie jau
yra pasižymėję savo veiklumu.
UTHUANIAN DAILY FRDEND
Didžiausia lietuviškų organi
FnbUahed Daily Kxeept Sundays by
zacijų liga beveik viaur tebėD R A U G A S P C B U S E Ū M O OO., Inc.,
1800 W. 4 t t b Sfc, Ghfaago, niinoU. ra ta, kad žmonės pirma išren
ka valdyba, o paskui jau žiuri
At NEWS-STANDS 2o A OOPY
ar ji mokės ir norės veikti.
Advertlsing imies on application
Čionai įvyko kaip tik priešin
gai: pirma pažiūrėta kokis
LUrrilVlV KATALIKŲ DIENRAŠTIS kandidatas gali, nori ir moka
dirbti, o paskui jau jį išrinko
į valdybą. %

"DRAUGAS"

KŪČIŲ STALĄ

:-LIETUV0S VĖLIAVA-:

"DRAUGAS"

Lietuvos Neprigulmybė.

Lenky Ministerijos
Permaina.

Katalikų Vienybes
Seimas.

i

Pirmadieni*, gruo<J. 22 1919
^5

..

Lietuviai Amerikoje
ss

MILWAUKEE. WIS.

— ~

garbė priklauso. Kalbėtojai
buvo vietos klebonas ir p. Mik
šys. Pastarasis nors pirmą kar
tų kalbėjo, bet gana gerai.
Klelx>no prakalbos visuome
nei patikdavo ir patinka, nepa
tinka tik mūsų socijalistams.
Vilija.

1

•', .1 . . . • J, B ! —

B

DRAUGAS
____

Aukas galima siųsti fondo
sekretoriaus vardu: J. Rasinskas, 2123 \Vatson S t , Pittsburgu, Pa., kuris, įtraukęs į
knygas, priduos iždininkui. Au
kų atskaita bus paskelbta laik
raščiuose.
Gruodžio 9 d. šelpimui streikierių fondo komitetas laikė
susirinkimų, kuriame išrinko
komisijų pranešinėti į laikraš
čius apie tikrąjį dalykų stovį.
Komisija streiko reikalu:
P. Paulionis,
A. Žvirblis,
W. Maciauskas.

Kadangi įš sio miesto nesi
mato laikraštyj jokiu žinių, tai
kai kas gali manyti, kad čia nė
ra lietuvių, arba kad ir yra, tai
nieko neveikia. Kaip patyriau,
tai paprastai uiilvvaukiečiai ne
mėgsta apie save daug kalbėti,
nors kartais ir labai prakilnus
MELROSE PARK, ILL.
darbus atlieka. Teisyl>ė, kad
vietos lietuviai yra labai mažai
Mus kolonijos tikri lietuviai
organizuoti.
darbuojasi ir daug jau yra geDONORĄ. PA.
Čionai randasi tik L. H. K. ro padare tėvynei. Xors čia nėrėmėjų skyrins, choras, kaipo ra stambių veikėjų, kaip kitoPranešimas Liet. Ukėsų
draugijėlė, ir dvi pašelpini se kolonijose, teėiau Melrose
Kliubo nariams.
draugiji.
Parkas nepasilieka užpakalyj
Šiuonri pranešam, jog L. U.
Pirmiau gyvavo ir Tautos kitų kolonijų. Kaikada dar net
K.
laikytame
susirinkime
Fondo skyrius, bet kad nariai užima pirmesnę vietų.
susidėjo iš katalikų ir vadina
Štai T. F. Centras Alelrose gruodžio 14 d. vienbalsiai liko
mų tautininkų, kurie nepasiti Parkui buvo paskyręs surinkti nutarta, kad nariai, kurie yra
kėjo katalikų fondui, ir norėjo i Kalėdinį Fondų $150.00, bet išvažiavę į kitus miestus, būti
visus pinigus siųsti tiesiog i surinkome l>eveik dvigubai, t. nai atsišauktų laišku ir pri
Lietuvų, o kiti buvo tam prie y. $235.(X) ir aukos jau pasiųs duotų savo gyvenamos vietos
šingi, tai iš tos priežasties Tau tos Centrui. Girdėjau, kad dar adresų, kompanijos ar dirbtu
tos Fondo sk. suįro, gi visi na- ne viskas. Drabužių Melrose vės vardų ir kokį darbų dirba.
riai-katalikai susispietė į L.JB. Parkas L. R. Kryžiui surinko Šio pranešimo neišpildė, liksi
K. skyrių, kuris dabar veikia. už keletu šimtų dolierių, kurie te suspenduoti bei išbraukti.
Kaikurie nariai atsišaukė ir
Kaslink moterų ir jaunuo gal jau Lietuvoje.
menės, tai visiškai čionai nieko
Daliar Tautos Fondas atsi pasiaiškino, bet dar yra daug
nebuvo jųjų varde.
šaukia į Amerikos lietuvius, tokių, apie kuriuos L. U. K.
Apie keturi mėnesiai atgal kad surinktų 100,000.00 dol. nieko nežino.
Todėl malonėkite kogreilietuviai susilaukė naujo klebo Mus-kolonijai paskirta surink
no, kun. A. F. Daugio, ir dabar ti 306* dol. Taigi reikia darbuo- čiausia atsišaukti laišku, pri
duodami savo gyvenamos vie
pradėjo judintis. Ir taip: porų ties, reikia gelbėti Lietuvą.
Tat melroseparkieėiai, dar tos adresų.
mėnesių atgal klebonas suor
L. U. K. Valdyba.
ganizavo K. K. Dailės Rateli. b a n ! Pasidarbuokime ir surin
kurio tikslas bus lavinties dai kime tuojau mus kolonijai pa
MINERALŲ GAMINIMO
lės srytyje. Valdyba išrinkta skirta suma. Tėvynę mylintie
STOVIS SUVIENYTOSE
is sekanėių ypatų: pinu.—O. ji melroseparkieėiai nepaliks
VALSTIJOSE 1918 M.
A. Nevuliutė, pag.— l*. Svirs kurčiais. Šauniai pasidarbavo
kis, rast.—J. Bareisi g, ižd.— pirmiau, pasidarbuos ir dabar.
Vidaus Departamentas pasTaipgi girdėt, kad vietos
P . Markūnas.
kelbė preliminari raportų, kiek
Buvo manyta suorganizuoti lietuviai rengiasi prie pirkimo mineralų pagaminta 1.918 m.
ir L. D. S. kuopa, bet daugu Liet. valdžios bonų. * Sako, Pilname raporte, kuris grei
mas katalikų dar jpratę skai kad vienas Melrose P a r k a s tai bus išleistas, bus parody
tyti laisvamaniškų spaudą, tai Liet. valdžios išleistu bonų tu ta pilni skaitmenys, kuriuos
ri išpirkti už keletu tūkstančių
tuo tarpu dar nieko nennveikSuvienytų Valstijų Geologijos
dolierių. Tai bus, girdi, atlik
ta. Turime viltį, kad greitu lai
skyrius tais metais surinko.
tas didžiausias d a r b a s tėvynės
ku katalikai susipras ir suma
T a i s metais pagamintų mi
labui.
nymas išsipildys.
neralų vertė siekė $5,526,000,Lietuvos Sargas.
Pereitame L. K. K. su&irin
000, t. y. už pusę milijono ver
kime Sv. Kazimiero d r-jos at
tės daugiau, negu 1917 m., bet
PITTSBURGH, PA.
stovas atnešė aukų—$50.00
pačių mineralų pagaminta ma
Lietuvos vargšams. Iš L. Ii. K.
žiau. Kuro buvo pagaminta
Streiko bėgis.
surengtos pramogėlės komisija
daugiau, negu 1917 m. nors
pridavė $33.55. Tat su kitomis
Jau dvylikta savaitė' oina kietųjų anglių ir mažiau buvo
aukomis ir mokesėiais pasiųsta kaip čia tęsiasi milžiniška ko išvežiota. Anglių išparduota
Lietuvos vargšams per L. Ii. va darbininkų su kapitalu plie 5 nuošimčiais daugiau, bet jų
K. rėm. Centrų $176.45.
no isdirbystėj.
vertė, del pakilusios kainos,
Tame susirinkime V. GenPapirkti kapitalistų laikraš siekia viršum 17 nuošimčių
ėauskas paaukavo sidabrinį čiai tankiai parašo, buk jau vi daugiau. Indomu tai, kad ne
laikrodėli vertės $6.00, kurį si darbininkai yra sugrįžę dar žiūrint, jog petrolėjaus išleis
manoma išleisti per serijas. Už bą n.v Tokiems melams kitų ko ta buvo tik 4 nuošimeiais dau
atspausdinimu, tikietų lėšoms lonijų streikuojantiems darbi giau, jo vertė padidėjo vir
padengti J. Jasuleviėius, J. 13a- ninkams patartina netikėti. smu 82 nuošimčių.
Naugių (metalų) pagaminta
rei&s aukavo po $1.00 ir P. Ži P a s mus streikas yra gerame
upe. Darbininkai pasiryžę ko 1918 m. 3 nuošimčiais dau
lius 50c
Svarstyta ir apie drabužių voti iki galui, kol nebus perga giau, negu 1917 m. Skaitme
nys parodo, kad geležies, ru
rinkimų. Visi tam pritarė. Nors lėtas plieno trustas.
Tarpe kitų įvairių tautų, dos ir plien 0 buvo pagaminta
inihvaukieėiai toli užpakalyje
pasiliko kitų kolonijų rinkim*' streikuojančių,lietuvių randasi mažiau, bet jų vertė buvo auk
drabužių, bet geriau vėliau ne apie :},000, kurie tvirtai laiko štesnė. Spyžio pagaminta tru
si, išskiriant apie porų stam putį daugiau, bet išvežiota jo
gu niekad.
Kitas projektas buvo, kad, bių tautininkų lyderių, kurie mažiau. Varis ir zinkas netik
dar daugiau pinigų surinkus streiklaužiauja. Vienas jų yra kad patys .per save, bet ir
Lietuvos pavargėliams, pada gana stambus veikėjas, kuris kaipo medžiaga žalvariui, belyti sutarti su judamųjų pa visų laiką maišėsi tarpe strei- abejonės, užima pirmą vietą po
nuduodamas
ištiki geležies šios dienos svieto in
veikslų (teat tų) savininkais, kieriu,
kad už išparduotus tikietus L. mu darbininkams, o paėmęs dustrijoje ir 1918 m. jie užėmė
R. K. rėmėjai gautų puse; pini $15.00 pašelpos nuo vietinio augšta vietjj, tarpe karei rei
gų. Laimėta! Pasidarbavus elu- šelpimui streikierių komiteto, kalingi! naugių. Vario buvo
disienri ir O. A. Nevuliutei, nuėjo streiklaužiauti. Lietuviai pagaminta truputį daugiau,
sutartis padaryta su dviem te labai pasipiktinę tokiuo jo bet zinko mažiau ir abiejų
vertė buvo žemesnė, zinko net
atrais. Pusę pelno už išparduo darini.
tus tikietus eis L. Ii. K. Tikietų
Suvargusiems
streikuojan 25' nuošimčiais. Karei reika
atspauzdinta gana daug ir da tiems darbininkams su šeimy lingų naugių, manganeso ir
bar L. ii. K. rėmėjai deda vi nomis maistu duodama pašelpa chronito, kuriuos vartoja snllendas atmokėti kietinimui plieno, pagaminta
sas pastangas juos išparduoti. iš unijos.
R. K. Dailės ratelis Šv. Ga- patrupinu Lietuvių komiteto daugiau, negu kuomet nors
brielio parapijos bazar^ užbai streikierius šelpti fondas, ku pirmiau. Chronito 88 nuošim
gė su labai įvairiu procramu. riame randasi įvairių draugijų čiais daugiau jo daugumu ir
brangimui
kuris suaidėjo iš dainų, prakal ir pavienių suaukautų pinigų 275 nuošimčiais
daugiau, negu 1917 m., o manbų, dribo, veikalėlio, artistinių apie $1,042.05.
šokių, eilių ir dialogų. V. UadzSušelpimui streikierių išmo iianeso rudo s daugiau paga
viliutv ir Yalentuke tikrai ga kėta iki gruodžio 1) d. $591.50. minta 136 nuošimčiais jo dau
gumos ir 100 nuošimčių ver
lima buvo pavadinti progra- Fondo palieka dar $451.15.
mo žvaigždėmis, kurios gražiai
Geistina, kad visos lietuvių tė*. Aukso ir sidabro iškasta
pašoko. Pasižymėjo driliuje draugijos ir iš įvairių apieiin- mažiau, negu būdavo iškasa
inalos nier.uaitės po vadovyste! kių aukautų šelpimui stroikuo- ma per daug pirmesnių metų.
Nors sidabro vertė ir pakilo
K. GeuėauskaiU-s, kuriai ii'-jaučių darbininkų.
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nu 0 81 cento už uncijų 1917 m.
REIKALAUJA.
iki 97 centų 1918 m., to paki
limo neužteko padengti kasi REIKALINGOS moteris ir mergi
mo lėšas.
nos dirbt!; lengvas darbas; prie išskir
Deimantai, auksiniai žiedai, špilkos, laikrodėliai, branzalėtai, len
Triobų statymui medžiagos, stymo sėklų; geras uždarbis.
Leonard Seed Co.,
ciūgėliai, Ibekelai, yra vėliausios mados gaunami mošų krautuvėj.
molh) produktų namus statyti, 228 W. Kinzle St.,
Chieago, IU.
Dideli- nasirinkimab aramafonu ir Lietuviškų rekordu. Kainos že
akmens, cemento ir gipso ga
miausios ir parduodame ant lengvų išmokėjimu.
^
minimas labai buvo nupuolęs.
1918 m. potašo pagaminta
REIKIA VYRŲ.
54-,000 tonų, arba 68 nuošim
5
čiais viršum to, kas. buvo pa
Dirbti prie lumberio. Atei
=
gaminta 1917 m.
kite ant 7 vai. ryto.

|

KALEDU DOVANOS
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VISU DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJU DOMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS.
Tėmykite aštuoniolikieeičii, kad
11)20 metams Kalendorius su Lie
tuvos prezidentą paveikslų ir su
Šventiemis. jau gatavas. Taipgi
kas užsirašls dienrašti
Draugą"
ant 1920 iu<etų per maue tas gaus
ta puikiausi kalendorių, taippat
galima Įsigyti visokiu knygų ir
maldaknygių kaip tai "Ramybe
Jums"
••Pulkim ant
keliu"
''Aniolas
Sargas"
" Dangaus
Žvaigždutė'" ir tt.

A. Stulginskas,
1817 South Union Avenue.
IIIIIIIHIIIIIII

Užmoka kasdienų.
LORD & RUSHNELL.
2424 So. Laflin Str.
REIKALINGOS.
10 mergaičių 17 metų ir daugiau
prie l e n g v a u s
darbo ant mašinos,
Svariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėtų m e t ų paliudi
jimo.
•
Atsišaukite:
F e l t & Tarrant Mfg Co.
1785 N . P a u l i n a Str.

i
Užprašome visus savo ka^tumerius senus ir nauju.*. Kiekvieni
duosim gružu

JUOZAPAS F. BUDRIKAS,

K «-

Reikalingas pardavėjus
prie
Lumber ir Mill darbo tokis kuris
turi gera pažinti su kontraktoriais. Gera proga geram žmogui.
Šiuomi pranešu (lerbiainaMus
Atsišaukite.
Nerti Side. Kad aš parkeliu savo
gyvenimą veta po No. 1641 N.
Heitemann Lumber Co.
Paulina St. Taipgi dabar visokiais
5852 S. Ashland Ave.
reikalais malonėkite kreiptis nau
Telefonas Proppect 4000.
joji vietoj be to galite užsisakyti
"DrangU*' ant m e t u ir nedėti u ir
galite nusipirkti "Draug**"" ka
lendom, ii- maldakuygu ir kitokiu
bažnyčioms daiktu. Visi ir visos
KeikalinKi vaikai 1<J motų i'" »»malonėkite atsilankyti į mūsų virS del l e n g v a u s fabriko darbo.
Atsišaukite.
drabužiu ir -saldainiu k r a u t u s .

DR. J. SHINGLMAN

1641 N. Paulina Str.
iiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiu!iii:iiiiii!?miuiiiitiiff

GRAND RAP1DS, MICH.
LIETUVIAMS!
Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio, 20 dienos 1919 m. "Drau
g ą " atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str.
Pas jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nusipirkti paduoti
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų.
Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Grands Rapids, Mich. " D r a u g o "
agentui.
Kas pas jį iš (Jrand ltupidso
lietuvių užsirašo " D r a u g ą " ,
tam jis duoda dovanų "Drau
g o " kalendorių.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLE
LIAI JAU CHICAGOJ.
•Juos galima gauti Lietuvių
Darbininkų Krautuvėj 901 W,
33rd Street, Įvairumas kainų
nuo 10 skatikų iki 5 auksinių.
Norintieje gauti juos lai pa
sistengia nusipirkti tuojaus
nes nedaug jų prisiuntė.
B. J. Jakaitis.

K a m p . 4 9 Court
R<*i. 1220 W . 49 A v e n u e
Telefonas Cicero 3656
Ofiso Cicero 49
K A L B A M E LIETUVIŠKAI

•
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Reikalingi
leibcriui
del fondres,
d.ubaa pastovus.
Link llolt Coiunany
39th ir S t c u a r t A v e .

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

. ;"_Q&

Dr. M. Stupnicki

Telefonas Pullman f t

DR. W. A. MAJO
GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
Ofisas 1 1 7 1 1 Micnlgan Ai
Adynos 8:80 iki 9 Išryto 2 p o plotų — 8:30 iki t : 80

OH1CAGO, LLLniOIS
Reikalingas siuvėjas nrie vyrų k o 
Telefoną* Yard» &OSS
tų turi gerai žinoti visa k o s t u m e r ^ n
darbų, gali uždirbti po $40 į savaite
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
ir daugiau. Atsišaukite.
B po pietų iki 8 vak. Nedėllomis nuo 6 iki 8 vai. vakare.
J o s e p h I*. SalK'l,
•U
Hiili Ilorkk'y Ave. YoungsUnvn. Oliio. *<

Nedėliomis nuo 10 iki 11 ii

Km

ANT PARDAVIMO.

Ant p a i d a v i m o biznis lietuvių apgyventoj vietoj, ])!iežastis pardavimo sa
v i n i n k a s išvažiuoja j kita miestą.
J. CKNOS&Y,
2444 \V. 46 P l a e e
Chieago.

418 W. Market Str.
Pottsville, Penjia.
visomis ligomis priima
Nuo 8 iki 10 vai. ryto
Nuo 1 iki 3 vai. po pietį
Nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Su

3109 So. Morgan Street

\ a u j a s pijanas mažai grain.tas a š
puti mokėjau $400 parduosiu už $300
iš priežasties neturėjimo vietos kur
padėti.
A. N. Mildažiu te,
38;{ \Valuut Str.
Ntnvark, N . J.

Lietuvis Dentistas
10657 bo. Mlcb«|ra«, A r a i t
Kooeland, m .
VALANDOS: 8 Iki • vakaro.

Dr. G. M. GLASER

L

Pallman I

Dr. P. P. ZALLYS

n

Praktikuoja 28 metai
Ofisas 3148 So. Morgan St.
Kertė 32 ro St.,
Chieago, III.
SPJECIJ AL.1ST AS
Moteriškų, Vyrišku., taipgi chro
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
iki 10, n u o 12 iki 2 po piet, n u o 0
iki 8* valandai vakare.
NcuV-liomis n u o 9 iki 2 po p i e t
Telefonas Yards 687

• • • • • •

Tel

i

271M1

4tti
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*

8i!« S. IValMusli Ave.
Hutrison

Lietuvis Gydytojas ir
Rmclande: 109«0 So. Michisaa
Telefonas Pnllmma 348 tr PallmM
ChicagoJ: 4515 So. W o o d 8 t r . |
Tik Ketvergo vakuke nuo 5:30 Iki
Telefonas Tardo ttS,

Ofisas 4930 W. 13 St.

ltm-kueU Baruos Co.

IVlel'onas

Dr. L E. MAKARAS

Gydytojas ir Chirurgas

PRANEŠIMAS.

A. Nausėda,

veltui.

REIKALINGI
LINKKDA.MS LINKSMI KALEDU IK LAIMINGU NAIMU >LET
Vaikai 17 metų a m ž i a u s ir suvirs
prie l e n g v a u s
darbo a n t m a s i n o s =
švariam fubrfke. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėti metų paliudi
jimą.
3343 S. Halsted Street,
.Chieago, Illinoiil
Atsišaukite:
F e l t & Tarraiit Mfg. Co.
TilIlIlIlIlIllIlIlIlilIlIlIlIlIltfilIUlilIlIlIlIlIlIlIliHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIII
17.15 N . P a u l i n a Str.
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Su pagar

kalendorių

m.

• • • » ,

Tel. Drovci

! Y, W. RUTKAUSKAS I Ehr.C. Z. Veze\
\t-dii
6!»

»
»

į

S

ADVOKATAS

Itilas Visuos** T e i s m u o s e
Ofisas Diclmie^lyj:
W. \ ! ASHINGTOIST STItKKT
Kambaris 609
Tel. Central 5478

Gyvenimas. bi2
Tel.

Yards

\..

i

L1KTL VIS 1>ENTISTA.^
Valandos: s u o 9 ryto iki
N e d ė l i o m i s pagal sutaru
4712 SO. A S H L A N D AVI
arti 4 7 - t o s Gatvės

i 1 it.

Dr. S. Naikel

4681
::

LIETUVIS
G Y D Y T O J A S I R CHTRL1
4712 So. AsUland Av<
Ptaonc Drover 7042
V A L. N u o 9 iki 12 išryto,
po pietų, 7 iki 9 vakare.
Rezidencija 3 3 3 * W . 90-tI
P h o n e ' I ' r o s p o c t 85S."

ILLINOJAUS FARMOS. SERGĖKITE SAVO AKIS.
SU akru faittuį su hudinkais gy
vuliais ir mašinomis, G akrų sodos
1 mylia nuo miesto. <uit gero kelio
ir su miškų už nužeminta kaina
.+6.800.00
.
*

40 akrii t'anna 7 kambarių na
mas i)> kiti geri budinkai, 1 mylia
nuo miesto sodnas, žeme išdirbtu.
forma priklauso našlei užtat parsi- Smetonos serai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del JUSIĮ akiuŠVENTO JUOZAPO DR-JOS duos pigiai už ^iOOO.OO.
K u o m e t tų kenti n u o galvos sk-n:dojinio,
k u o m e t raidės liejatsi : kru
VALDYBOS ANTRASAI:
25 akrų i'arma 20 aki-ų dirba
v,;, k u o m e t skaitai ar siuvi ar ra
mos žemes 5 akrai miško ir gan ik- sai, tai t u o m e t yra ženklas, k a d
Sheboygan, Wis.
los, sodas, budinkai senoviški, artį reikia J u m s akinių. Mano 15 metų
Pirm. A. Grebaa, 1117 Kentupatyrimas priduos J u m s geriausia
prie
geležinkelių
ir
miesto.
Pri
patarnavimą už prieinamo, k a i n a
cky, Ave.
. *
klauso senai motei*e,į ir parsiduos net taip žemai n e t iki $3.00.
Vice-pirm. J. Stauskas, 1414
beveik už dyka. Tiktai $1,125.00.
JOHN SMETANA
New York Ave.
11 akrų pirmos klasos t'arma nau
Akių SpeciįaUsfcas
R a s i A. Brusaka, 835 Higb
jos mados budinkai. elektros švie
Ave.
1801 S. Ashland Av. Chieago
sa netoli miesto, šita iarnia ge
E g z a m i n a s nuteikiamas dykai.
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supęriausia visoj lllinojaus Valstijoj,
K a m p a s 18-tos gatvė*.
rior Ave. ,
3-eios
l u b o s virš P l a t t ' o aptlekoH.
parsiduos už $24240.00.
K a m b a r i s 14, 15, 16, 17 ir 18
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437
T ė m y k i t e į m a n o parašą.
00 akrų pirmas klasos i'arma
So. 11-th St.
' Valandos: n u o 7 vai. išryto iki 9
vai. vakare. I'anedėliais, HeredoOrg. Raš. Ig. Ermala, 1717 $ir,ooo.oo.
Didelis bargena* atsišaukite per inis ir Pctnyeiomvs.
Erifl Ave.
laišką arba ypatiškai.
Maršalka M.. Daunora.
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, First Nat. Realty & Constr. Co. PIRKITE LIETUVOS VAL
J. Rutkauskas.
STYBĖS BONŲ.
840 W. 33 St., Chieago, Iii.
Mitingai alsibuna kiekvieną mė
F. Borneika General Manager. Draugo Ofise, 1800 Wf 46 St.
nesi po pirmai ta. nedėlią.

PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRK01

LIBTOTIS
Gydytoja* tr Chirurgas |
Perkėlė aavo gyveittmo v; et
Brighton Park.
«914 # . 43ra Mroet.
Tel. McKinley t t 3
OOMM: 1751 W. 47U» #t\
(47 Ir Wo*d gtk.)
Valandos: 10 ryto iki 2 po pktv
8:30 vakare Nedėiiomia t iki l
Tel. Boulevard 1C0

t$m

i» • • • • » • • • » « • • • • » '

J. P. WATTCH]
ATTORNEY AT
ULETTTIS ADVOKA1
4542 S. K O O D 8TR1
CHIOAGO.
« • • • • > •

& • • • • - • •

• • '

JOSEPH C. W0L|
Jetuvis Advokž
21 SO, L A S A I d i E
G y v e n i m o Tei. Humbc
Vakarais 2911 w . 22-i
T©1. R o c k w e U «>J
CHICAOO. T'

DRAUGAS

CHICAGOJE.

IŠ CHIOAGOS LIETUVIĮf
KOLONIJŲ

iy;i"t
iiiiriiimiiimiiiiimmiimim

IL

Pirmadienis, gruod. 22 1919
n' g

T^:

P. K. BRUCHAS
\
Jabilierine Krautuve
3321 S. Halsted St. - - Chicago.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES,

I š TOWN OF LAKE.
PRIEŠINASI MIESTO DAR
BININKŲ PRIGULĖ
Pirmadienis, gruod. 22 d.,
JIMUI PRIE FEDE
Metai a r dn atgal To\vn of
Mūsų krautuvė yrn uripildyCV nnujinuslns mados Invoru d^l Knl«'dii
iv. Zenono Kareivio.
RACIJOS.
Lake lietuvių kolonijai būdavo
duvanų. Tarnista nupirkslt dovanas tikron vertos mūsų krautuvėj. I r
Antradienis, grnod. 23 d.,
hukit užtikrinti, kad j u s nupirkslt geriausia tavora, žemiausia g a u n a 
daug visokių užmetinėjimų, o
ma
kaina. .Atsilankiusiems, užtikrinam užganėdijima ir teisinga pa
nr. Viktorija.
Cbieagoje žymi <lalis puli ypač buk Unvnoflakiečiai mažai
tarnavimą.
)
•
KOVA UŽ PAPIGINIMA etjos, gaisrininku ir sveikumo darbuojas, mažai aukauja taurusiški rimą .s:
departamento i a rnaut uju pri los reikalams. Ret tai netiesa.
PRITMAME L I B E B T Y BONDS.
PRAGYVENIMO.
Oejniniiiiiiiii /ledu,
Krautu vi*' atidaryta k o / n a v a 
guli prie Chicagos Darbo l'V To\viioflakiečiai daug dirba,
Tavo|eiiu. nuskartu.
karą ir iKHlėlioms Iki KaU'ilų.
tiuo kartu prieš brangenybę deraeijos. J i e reikalauja padi daug ir aukauja, tik mažai gi
Puikus kalendorius visiems
l.niUiodcliii, lonciugclių,
dykai.
j
Itiaii/nliciii. Albomii ir t t .
organizuojamos moterys.
dinti u/mokestis sulig los fe riasi. Tat, man rodos, neprosaderacijos nustatytos normos.
li bus supažindinti mus visuo
Kuomet "i'air p r i e e " komiMiesto tarvhos finansinis menę su To\vn of Lake lietuvių
lui Cliicairoje nepavyko kotarė palikti .Lab. Sąj. garbės j seimą 1918 m, Pinigus priėme
komiteta s svarsto miesto hin- nuveiktais darbais.
\
mi prieš pragyvenimo padžet.ą 1921) metams.
susirinkimo vedėjas, R. AndreVisųpirma praėjusiais me nare įmokant 100 dol.
jrjigima, t a n komitetan be
PERVIRŠIS
KAPITALAS
Komitetas tvirtina, jog jis tais į Kalėdini Tautos Fondą
Geistina, kad ir kitos drau liunas.
ru pagalinus įsileista ir
$25,000
paminėtu departamentu dar townotlakiečiai suaukavo virš gijos pataptų Lab. Sąj. garbės , Visoms kuopoms susidėjus
$200,000
Oterys.
narėmis. Katros neišgali susvk surengti pikniką arba vakarą.
bininkams nepaskirsiąs dides $0,<NX).00.
Viena iš jų yra Mrs. JoLl
įmokėti 100 dol., tai gali dali Kuri kuopa daugiau išparduos
nio nžntokesčio, jei tie vra feGerh. kun. Laukaičio prakal
pli T. I>o\ven. \ e t e k o patirmis išmokėti. Tokiu būdu Lab. tikietų, ta kuopa daugiau poli kas jinai per veikėja. Bet deractjo! nariai..
bose vienu vakaru sudėjo au
Ii
nj's. Sumanymas apkalbėti pa
Sąj.
greičiau
galėtų
įvykinti
Aldermanas
Capitain,
komi
'•f*»wv^- -&
andie jinai skelbia, jogei pakų virš 9(M) dol. Nemaža pasi
liktas
sekančiam
susirinkimui.
savo
tikslą.
lianti mirtiną kovą prieš teto narys, sako:
darbavo L. U. Kryžiaus reikaAš
balsuosiu
prieš
pas
»
Narys. Delegatai pranešė, kad kuo
juigenybę", prieš profiteripos iš Centro gavo laiškus su
kyrimą didesniu išlaidų tiems lais. Aukų sudėjo apie 1,(KK)
nkus.
departamentams, katrų darbi dol., drabužių surinko 9 skry LIETUVIŲ DARBININKŲ atsiliepimu, kad nariai nubal
Tam tikslui jinai sumaniusi
ninkai turės bent kokius ry nias. T a i g i tas jau parodo, kad
SĄJUNGOS CHICAGOS
suotų pakėlimą mėnesinių mo
, tik Chicagoj, 1>M visoj valsSavo gentims ir
šius su Chieagos Darbo Fede Toun oi' bake lietuvių kolonija
APSKRIČIO PRO
kesčių, už organą "Darbinin
įaj, suorganizuoti moteris,
racija. Tie departamentai ab- su aukomis pralenkė visas ki
TOKOLAS.
ką." Paaiškėjo, kad dvi kuo
rimą "moterų apsiginimo"
scliueiai reikalingi
miesto tas Chieagos ir apielinkes kopos, t. y. 20 ir 29 jau nubalsa
• anizaeijon
patraukti ma
sveikumai ir apsaugai. Xesn lonijas.
Susirinkimas laikytas lapkri vo pakelti mėn. mokesčius. Ki
usią 70,(XX) moterų.
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.
priešingas, kad darbininkai
Xeprošalį dar bus paminėti,
čio
30
d.,
š.
m.
tos
kuopos
dar
nelaikė
susi
Kovoti prieš prot'iterininkus j ^ avitarpiai organizuojasi. Bei
kad to\vnonakiečiai turi vieną
rinkimų.
Mūsų bankas turi specijalį pinigų siuntimo skyrių, per
Bo\ven gamina speeija- kuomet jie mėgina giausties
iš gražiausių bažnyčių, kleboApskritys ir-gi yra prielan
Neatvykus apskričio valdy
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinama
s lapelius. Tuos kuopia- prie federacijos, nuo jų atei
niją ir didelę mokyklą, kurioje bai, delegatai susirinkimo ve- kus pakėlimui mėn. mokesčių,
kaina. Lietuviai pas lietuvius!
usiai padalysianti moterims, tyje galima sulaukti streiko,
mokinasi apie 900 mokinių. dėjum išrinko R. Androliuną, nes mato didelį reikalą.
ose lapeliuose moterys bus atkreipto prieš publika ir
Žinoma, tą visą tvarką veda nutarimų raštininku A. Bislį.
Kaikurių kuopų nariai skun
vieš tos perkant
kokius prieš paties miesto majoro
didelis darbininkas, kuris ne
Vedėjas atidaro susirinkimą džiasi negauną organo. Dauge
ktus pažymėti tų daiktą p a t v a r k y m u i "
nuilstančiai
darbuojasi—tai'įsu malda.
lis užsimokėjusių negauna, o
dus,
kiek užmokama ir
Parankus — Stiprus — Saugus Bankas
vietinis klebonas, kun. Skrypkurie
jau
išstojo
iš
Sąj.
ir
ne
Delegatai
dalyvavę
iš
sekan
utuvininko pavarde ir ad•ka, su uoliu pagelbi ninku, čių kuopų:
VALDYBA
užmokėju, tiems siunčiamas.
ft. Lapeliai bus sugražina- PERDAUG UŽPUOLIMŲ IR
JOSKPH J. ELIAS, P R E Z . i
PLĖŠIMŲ j CHICAGOJE. kun. Pakalniu. Kun. Pakalnis
20 kuopos: A.pačkis, J. Ber- Apskritys patarė kreipties į
distrikt'u komitetų pirmi\VM. M. JtNTONlSEK, VICE-PREZ.
didžiai yra visų parapijonų kelis, M. Mažeikų^/
Centrą
su
teisingu
nurodymu,
j
JOHN T. BACiDŽIUNAS,
jams (nes angSčiau pami-, ,- X ( . u . V()) . |;() p i . n n , . s t ; u •
mylimas dėlto, kad prisideda
VK 1 E-PREZ. IR KASIERIUS.
2,") kp.: A. Stulginskas, V. Centras turi klaidas pataisyti.
fc. moterų organ.zacija bas B n r g l a r v r»<l,nvritors asoci- prie kiekvieno tautos darbo,
Sekantis susirinkimas bus
Jodelis, S. Jucevičįa, A. Bislis.
ahnta , .Į.strikJus).
|^
n u s p l v 8 ( , „ s ateityj pa- ypatingai jaunuomenei duoda
gruodžio 28 d., š. m.,«Šv. Jurgio
29 kp.: J . Fabijonas.
p t u Japehu, sakoma, ousii i4- ».„,. i., 11( »»• . ,
gerų patarimų.
1
o7 kp.: J. Pod/iuvelis, 3 , Xe- parapijos svetainėj, BfidgeMMII Uur-kas augsciau niokesAntras pagelbininkas yra nartonis, R. Andreliiiiias, K. porte, 2 vai. po,pietų.
irta, ar krautuvininkas; v- L: n& y ,. .-,. . 'i..,„ r „
Chicago, Illinois
3252 South Halsted Street
kun. Mikšvs, buvos ilgiu, nie- Žaramskis.
Sekantis
susirinkimas
bus
;,. . .
^ * Įų uz prekių a paramhma nuo
tus Rusijos kariuomenės kapepriešmetinis susirinkitnas. Tat
\'A LANDOS.—Kasdien nuo 9 ryto iki C po pietų, Utarninko
(>0 k p.: J . Mockus. .
tprol.tmn.nkas. ar j . s ir.-.ii | w i k l | ;,. v ; 1 „ m e h i c a K 0 J e u.
h- Nubotos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.
lįonų ir tlftug visko pa>rcs.
\'iso dek galų dahyavo \l). visos kuopos prisiųskit delega
patrauktas atsakomybėn. v i s n m O o o k _ v i , l t ( .
y,./vu].
Praeito susirinkimo piotoko tu, nes bus rinkimas vaidybos
taip, tai kas ji gali na• , i--i
•
,• , l'žiai dabar daug savo bran
. , . .
.. l
<'?'.'W .,j,...ji ,j Į r vagių tiek gaus laiko pašvenčia Kaudoną- lą Apskričio raštininkė pri 1920 m. I r apkalbėti svarbus
IlKti teisman, a r valstija, a r i ,: •
, .
-4« jam Krvžiui.
siuntė per delegatą ,]. Pabijoi reikalai.
tolius. ir ja- tiek ihiug uuosto
Nesant daugiau svarbių rei Rcsiil. 933 So. Asldaml Blv. Cliieago.
T^
.
Dar reikėtų priminti, kacl na,
lkovos
v.
r toksai
būdas'' duos I priviso
>
Telefonas H a y m a r k e t 3544
(Miica>rale valdžia..
i,- ] olicijo
, . s Viršininkas
,
, ,
$
praėjusiais metais 8v. Kry
Protokolą perskaitė tuom- kalų, posėdis uždarytas.
tinų pasekmių, ka s čia ga.
iliu
Kad ap<lraudo<
goje padaro,
už t a apsireiškimą
kal žiaus mokyklą baigė 40 moki
A. Bislis, posėdžio rast.
laikinis nutarimų raštininkas.
asakyti. Jei pasirodys patina pačius žmones. Sako, pa- nių ir visi, kaip girdėti, įstojo
J
Vienbalsiai priimtas.
ės, jeiammaistas
ir prekės
ištara
atsitikime
nus-iit \ s' žmonės atsisako
••
Rusas
gydytojas
ir
chirurgas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiir
palaiky*!
M. Mažeika išdavė raportą.
*•' tas įvyks n e d I kompanijos turi jmnesti mios- į au-Štesnes mokyklas. Tą dva
Specijalistas Moteriškų. Vyriškų
|gs,. . tai
Kirpejiai ir kriaučiai y r a reikalauskaitlingesnės
policijos
i • sių, mokiniams įkvėpė Seserys
CICERO
LIETUVIŲ
DOMAI!
Vaikų i r visų chroniškų ligų
dzia
patys
prokurorai.
Piknikui
paėmė'
Bergman's
mių, bet del nenoro turėti duoda progos čia veikti pikta
Ofisas: 3354 So. Halsted St., C h i j a - o j J a m i visuomet, jie turi t r u m p a s vaKas
tiktai
iš
Cicero
norite
\azarietės,
bet
didelė
garbė
i
r
daržą. Piknikai Ims birželio 20
landas ir lengva -darbą.
•gumų.
Telefonas Drover 9693
dariams.
^ t 'vams, kad jie leidžia vaikus
gauti
"Draugą"
arba
paduoti
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po
Mes galime j u s išmokyti šio darbo
d., 1920 m. Raportas priimtas.
a, kaip senai kovojama
Taigi policjos viršininko į ; ugštesnes mokyklas.
pietų
7—8
vale
Nedcliomis
10—12
d.
j t r u m p a laika dienomis a r r a k a r a i s ,
Delegatai nutarė rengti pikni į jį apgarsinimą, ar kokį dar
brangenybę, taip visuo/
%'®/^&W®/®&fe'W^^W®,%'%/& &®/&š'®M'& j už maža kaina. Specijalis skyrius
nuomone, tik skaitlingesnė po
Šioj kolonijoj yra daug pra ką su išleidimu trijų daiktų. J . bą (jobą) kreipkitės prie p.
viskas dažniausia pasibaimokinimo a n t siuvamu Power mašilicija miestą apvalytų nuo
monininkų. J i e taip-gi priside -Mockus paaukavo auksinį pini A. Valančiaus.
tik vienais gązdinimais.
n ii.
piktadarių.
S.
D.
LACHAWICZ
1442 So. 49-th Ave.
da prie visų tautos reikalų.
gą iš Lietuvos. L. D. S. Apskri
loja įstatymai, sulig ko
MASTER SCHOOL,
Lietuvys Gtaborius p a t a r n a u j u , laido
Pas jį galima gauti malda tuvėse
k o pigiausia. Heikale meldžiu a t 
l e t ų but baudžiami vi- Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll
Tarpe dr-jų žymesnes vietas tis paaukavo auksuotą laikro
J. F . Kasnicka, Perdėtinis
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti
* rūšies profiterininkai.
užima Šv. Cecilijos choras, dėlį ir R. Andreliunas "Darbi knygių ir kitokių knygų.
2314 W. 23 PI. Chicago, BL
190 N. State Str.
LIET. PAŠTO ŽENKLAI.
Pasinaudokite.
įplig- tų įstatymų proceTeL Ganai 2199.
kuris, vedamas varg. Daukšos, ninką" vieniems metams. Se
R a m p . L a k e Gat. 4 labos
iiimmiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiim
(arba >tampos)
taip supainiota, kad
kiekvieną nedėldienį gražiai rijos bus nuo 5 iki 30 centų.
biam profiterininkui gaSutarta serijų padaryti vieną
bažnyčioje gieda.
Jau parduodami.
• išsissukti.
w
Antra yra Liet. Vyčių 13 kp., šimtą.
Gavome iš Tautos Fondo še
Raportas iš rengiamų pa
va prieš brangenybę ir šių rusių po 10 skatikų, po daug pasidarbavus lošime isto
jterininkus nekuomet ne 20, 50. 60, po 3 auksinus ir riškų veikalų, rengdama pa- skaitų. Paaiškėjo, kad pačioje
| skaitąs, visuomeniškus kursus paskaitų rengimo komisijoj
asekminga be kongreso 5 auks.
įvyko klaida, todėl paskaitos
bos. Nes kongresas gali
Amerikos pinigais reikia ir naudingas prakalbas.
Taip-gi nemažų rolę lošia neįvyko. Tolesniam rengimui
1 aiškius įstatymus,
mokėti 25c. už auksiną (lcenGALIMA SIŲSTI.
Moterų Sąjungos 21-ma kuopa. paskaitų maršruto komisijon
troji Mrs. Bovven prie- tas už 4 skatikus).
Abehuu imant, Town of Lake inėjo S. Jucevičių ii* J . Pabiprieš brangenybę — tai Iš gautųjų už tuos ženklelius
Įfcuoti visus tuos pro- pinigų 60 eina Lieuvos Val lietuvių kolonija visakame yra jonas.
Raportas ligonių lankymo.
s ir prekes (tik ne kran džiai, 30 r r Lietuvos Misijai pasižymėjus. Kada būva ren?
iukus), katros yra por Amerikoje 10^; Tautos F o n d o \ & * m prakalbos, visi to\vnoi
J. Mockus išdavė raportą,
os.
t. y. 2 0 auksinių už kiekvieną dolierj.
išlaidoms. Nusiųstas štampas lakiečiai atsilanko ir ramiai už , ad aplankė ligonį, J . -Podžiukotas gal ir butų geras i Lietuvą, Paštas sulyg* reika silaiko. Todėl tiki'ai galima sa ną, ir pasveikino nuo L. D. S'.
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.
s. Bet boykotuok, svei- lavimo išmainys ant pinigų. kyti, kad To\vn of Lake lietu Apskričio. Ligonis «sąs labai
cukrų, be kurio negali- Bet t a s išmanymas turi būti vių kolonija ftovi pirmoj vie [dėkingas už atlankymą ir dė
Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite.
kojo
darbininkų
Sąj.
Apskri
eieiti. O juk cukrus se- atliktas ne vėliau kaip T d. toj.
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuva. Su
čiui.
Einąs
geryn
ir
greitu
lai
i
Kitą
kartą
parašysiu
dau
liepos
1920
metų
ertas boykoto. Pirkliai
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks
ku
gal
pasveiks
visai.
Rapor
giau.
Rašant
laiškus
į
Lietuvą
įniaudami plėšia žmones
pinigu negalės sulaikyti.
tas
priimtas.
P—vas.
dėkite
sykiu
ir
pašto
ženklų
i augštas cukrui kai
Siunčiant pinigus del persiuntimo, siuskite čekiu arba Money Orderių pa
Raportai iš kuopų veikimo.
mai reikia paremti Mrs. atsakymui: jūsiškiams bus pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi
Draugija Šv. Kazimiero Ka
Pasirodė, kad visos kuopos
pastangas kovoje prieš togumas, kad nereiks patiems
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už
ralaičio laikytame priešmeti- darbuojas. Paminėtina 57 kuo
jaybę ir profiterininkus. pirkti. Ant laiško iš Lietuvos
niame susirinkime gruodžio 14 pa, kuri įsteigė vakarinius
kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiusime Lietuvon 2 0 auksiny.
palinkėti, kad ta kova į Ameriką, reikia lipdyti 60
skatikų, o už registruotą, 1 d., š. m., Šv. Kryžiaus parapi kursus, kuriuos veda p. Ig. K.
[apvainikuota kuogeriaujos svetainėj, gavus pakvieti Sakalauskas.
auksinas 20 skat.
pasekmėmis. Butų geSu užsakymais kreipkitės į mą nuo vietinės Lab. Sąj. 60 kuopos visi nariai įsirašė
iikta>. kad i r lietuvės
"Draugo"
AdmMstraciją 1 " m o s k u o i ) O S P r i s i d ėti prie į L. L. Sargus ir į L. R. Kry
^•risidėtų prie tos " m o
1800 W. 46 st., Chicago, 111. - rengiamojo baazro, kuris bus žiaus rėmėjus.
apsigini ma" organizaei60 kp. delegatas, J . Mockus,
Geriausia pirkti susidėjus sausio mėnesyj, 1920 m., vienir lietuvių tarpe yra
keliems aut s~yk, tuomet s u s i - ! b a l s i a i n u t a r ^ P r i s i d ė t l n' l š " apmokėjo už Krikščionių De
r nko
nepakenčiamų profite- čėdija laikas ir išlaidos.
į
darbininkų. Ajmrt to, šv. mokratų lapelius $5.00 ir $10.00
jiiiiniiiiiiiiillliiiitiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiL K a z i m i e r 0 Karalaičio dr-ja su prie padengimo lėšų atstovui į
• ' * * * $ & *

Siųskit Pinigus Lietuvon

Padarykit Linksmas Šventės

BANKO TURTAS VIRŠ $1,800,000.00

UNIVERSAL STATE BANK

Uždirbk

t

35iki*50

DR. A. A. ROTH

į savaitę

Pinigus Lietuvon

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už $ 5 . 0 0

i

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

t 120 Tremont St,

Boston, Mass.
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