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Latviai ir Lietuviai 
nesitars su Bolševikais

Estų su bolševikais konferen 
cija regis bus pertraukta

DARBUOJAMASI UR PA- 
BALTUOS SĄJUNGA.
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VYRIAUSYBE SKOLINS 
PINIGŲ Ut B0ND8U8.

Tuo kelia * norima apdrausti 
bondsą savininkus.

BOLŠEVIKAI KALĄ PRIE 

KRYŽIŲ ŽMONES.
TALKININKAI TEIS 1.500 

VOKIEČIŲ.

Taippat deginą gyvus.

RYGA. gr. 21 (|»er Copcnlia- 
genų gr. 22).—blstonijos vy
riausybės atstovai, katrie čia 
dalyvavo talkininkų militari- 
nėje konferencijoje. iškeliavn 
Dorpatan. Ir išvažiuodami iš 
čia estai ]>areiškė. jog vargiai 
jie vieni ilginu konferuosių su 
bolševikais.

Cin konfen*ncijoje teėjau* 
paaiškėjo tas. jog latviai su lie
tuviais galutinai nusprendė nc- 
sitaikinti su Imlševiknis. Su 
tuo pilnai sutiko lalkininkų 
atstovai.

Yrn aišku, jog estų vyrinusy- 
Im* pert rauks konferenciją su 
bolševikai* nors ligi pirmosios 
sausio savaitės. X«*s tų savaitę| 
Pu baltais vi«*š|uit i jos rangia’ 
suvažiavimą. Gtdsingforsi' su 

•tikslu įsteign tų viešpatijų sų- 
jungų.

Darbuojamasi oi sąjungą.

Čia nuolat didėja prielanku
mas Paimi t i j<» tautų sąjungai. 
Kuomet butų įsteigta sąjunga, 
tuomet bendra* veikimas už 
tautų ir šalių nepriklau.*omyIš
būtų labjaus |Hisckminge-nis. 
Pavieniui negalima to atsirieti. 
Sąjunga tuomet dnisimi ]>agal- 
votų ir npie taiką su Imlševi- 
kais. ar kitokios njšies rusų 
valdžia.

i Atvijo* premjeras
pasakė: “Jei raikin daryti tai
ką. tegu tokia bus daromai 
bendrai. Jei prisieina kariauti' 
—tai kariauti bendrai.’*

P

Talkininkai padrąsino 
Pobaltiją

Tolinus (’lmanis kalbėjo: 
“Skirtingumai ruliežių kinu- 

rime tarpe lAtvijos. Estonijos 
ir Lietuvos neduos jokių sun
kenybių ir lengvai Ims susitai
kinta.

“Ruls-žių klausimas tarp I 
Lietuvos ir i>*nkijos labjaus | 
rimtas. Tečiaus ir tas klausi-1, ,. . . ..

, . ,. . . ., ., keliausią* Amerikon.
I a mas lie sunkenybių butų įsrm- (• *

<V. j*« talkininkai imtų dau- 
gr<u interpsuoties Pabaltijos 
viešpatijos gyvenimu.

“Ariu generolo Niesscl ko- 
* misijai, Pabaltijo* viešpatijo* 

ne tik tampriai susirišo sii tal
kininkai*, bet dar ir savyje įgi
jo daug naujo pasitikėjimo.“

Kodėl nejsteifU Pabaltijo* 
nąjunga.

Pahaltijos sąjunga ligšiol ne 
įvykinta dėl dviejų svarbių

i priežasčių, anot premjero 
manis.

Piri.iiaiisia—<k*l išimtinos 
Estonijos jsizicijos. Ėst on i ja, 

■ imant praktikaliai, yrn kaipir 
Inepriklnusomn ir gerai susior- 
!.ironizavusi viešpntija, turinti 

stiprią ir išrengtą kariuomenę. 
Kad tuo tarpu Lietuva su lAt- 
vija yrn daug nukentėjusio* 
mm vokiečių okupacijos. Tas 
taigi ir pakelia nesusipratimų 
su Estonija, kni]>o su nelygia 
viešpntijn.

V įmani * tariaus jmžyiiii. jog 
šiandie lie nesusipratimni pa

lengva ima nykti. Atmaina įvv- 
ikstn |x> to. kuomet Lietuvą ir 
iUitvijų apleido vokiečiai. Kitos 
šalys šiandie jau progresuoja 
viešpatijų |udvnrkymu ir ar
mijų organizavimu.

Reikaliukas pripa tinimą*

> KU* prieiaetisr kai r* trukdo 
įkurti sąjungą, tai ta. jog tnrp- 
taiitinėjf, |Mrzicijoj<* nelygiomis 
stovi trys Pahaltijos viešpati
jos su Suomija ir lx*nkija. Pa
starosios yra pilnai nepriklnu- 
sonms. Kad tuo tarpu Pabalti
jo.- viešpatijos pripažintos tik 

.kaipo de facto, ta* galutino 
tarpt autinio nuosprendžio.

Suomija su Ijenkija. suprau- 
Inuut* daiktas, nenori susirišti 
su Pabaltijo* viešpatijomis 
taip ilgai, kol šitoms neims 
pripažinta neprikluusoniyta**.

l lmanis I Taigi šitos priežastis kol-ka- 
ir neleidžia įkūnyti Palmltijos 
viešpatijų sąjungų.

Premjeras (’lmanis Imvo įui- 
kbiustas, nr gen. Yudenič gale, 
savo kariuomenė* liekanas 
|s*rkelti Uitvijon. atsakė neniš- 

^k"ini. Pareiškė, jog .visokios 
lapie tai kaltais ne visai teisin-

Washinglon, gr. 23. - Ma
žųjų sumų laisvėj: ta>nd<ų sa
vininkai šiandie *av<rbon<l-ii« 
(lanluodu visokios rūšies pir
kliams netekdami žymios da
lie* pinigų už ImukIsiis. Tas da
roma todėl, knd daugeliui yni 
reikalingi pinigai.

Kml a|»sniignli Imndsų savi
ninkus ir padaryti kiek |M*lno 
šalies iždui, vvriausvls* suma- 

• •
no taindsų savininkams (taš
kui int i pinigų už hondsus. l"ž. 
$50 Imndsų turėtų Imt skolina
ma $45. gi už $100 Imndsų— 
$90.Vyriausybei tuomet gryžti? 
nuošimtis, kokį šiandie prisi
eina išmokėti Imndsų savinin
kams.

Sulig sumanymui, daug gera 
butų patiems Imndsų savinin
kams nes jie neprarastų Imliu- 
su. Pelnytų ir pati vyrinnsy- 
be.

Knip šįmet, taip ir ateinan
čiais metais Ims (innlavinėja- 
mi karas taupymo ženkleliai. 
Apie tą paskclls'* pinigvno de 
IHirtamcntas.

Geneva, gr. 22. Iš Kijevo 
per Konstantiiio|Mili čia |mr-' 
keliavo 9 H'x vien lijo- piliečiai. 
\nų larpe yra ir Švciriuiju- 

konsulio Kijeve sesuo, .lenui.
Parkeliavusieji pasakoja a- 

pie negirdėta- luu-enyls-. ko
kias prisiėjo pergyventi Ih»I- 
ševikų valdžioje.

Sako, bolševikai savo prie 
šininkus žmones Is* pasigailė
jimo tortiirnojų: prikalą prie 

Ikryžių, pavartoja verdantį a- 
lieju, deginą gvvus ir tt.

PARDUOTA UŽ 700 MILIJO
NŲ DOL KARĖS 

MEDŽIAGOS.

Siiv. 
me

nuli-

New York, gr. 23.
Valstijos visokius karės 
džiagos pardavė už. 7<*t 
jonų dolierių Anglijoje. I’ran-
elizijoje, Belgijoje, Italijoj,, ir 
Vokiet i joje.

Tik viena Prancūzija nu 
pirkusi automobilių už 4<*i mi
lijonų dolierių.

GEN. GURKO BERLYNE.

I6VEŽTA MILIJARDAS 
SVARŲ CUKRAUS.

Paryžiu*, gr. 22.—Praneša- 
jna- jog Berlytuui nukeliavęs į 
pri«*šta»lš»*vikinės nišų armijos; 
gen. Gurko. Sakoma, tenai jis j 

konferuosių* -u vokieėių-rusų 
kariuomenės vadais.

tiurko yra veikęs ta-ndrni su 
talkininkais Murmansko fron
te.

Washington, gr. 23. — Ko
mercijos dmuutumcntas pa.— 
kelia'*, jog šįmet |wr pirmuo
sius dešimt* mėnesių iš Suv. 
Valstijų Europon išvežta •įau
ginu milijardo svarų cukraus 
vertės ąttTJfMHino.

Daugiausia išvežta Angli
jau ir Prancuzijon.

Paryžhis, gr. 23. - Vaisiy- 
Ih*s |Ki-ekre1oriii- iiiilitnrinės 
tei-darysi reikalų lgua«*e, 
iškeliavo I jumluiia'i. Tenai ji- 
pagelta- (Kidaryii sąrašą xi-u 
lų vokiečių, kaine kai*’— Ule 
Iii |,rasiž>*ngę ii katrų l»,i- pa
reikalauta išduoti. Sąrašu -ii 
-talvine dalvvauja Anglija. 
PniiK-uzij.'i ir Belgija.

Pasak laikraščio Echo de 
Paris, praiiciizų vyiiausyta* In 
ri surinkusi .**•<• pra-ižeiigu-iii 
vokiečių pavardžių.

T«r|ie ulių yra Imvęs vokie
čių sostu į|iė«iinis. buvęs Ba
varija- -ošiu įpėdinis, keli ge
nerolai ir nelaisvių stovyklų 
komendantai.

Anglija su Belgija turi sky
rium surinkusi šimtu- prasi 
žengėlių vokiečių.

Išvi-u. sakoma, bu-ią api<*' 
1.5HU žmonių, katruos talki
ninkai -kilia (uitraiikti a1-a- 
komyta'n už. atliktas vi-okia- 
piktadarybe.- karės melu.

Buvusio vokn*čių im|wnito 
■iaiis klausima. -t:it««iu:i< ai 
-kiliai. Sakoma, ji- ai-kiliai 
busią* teisiama- s|M*cijuli*i 
tarptniiliiiio tribunolo.

Iš Bru.-selio pranešaiua. jog 
tenai likrai patirta, kad <* 
laiidijos vyriausybė jokiu,, Im 
du neutiksianti išduoti Imvii 
*j voki<*ėių im|M*ra1i»rių.

Vi»i pra-ižengii-icji Ims iei- 
siitnii arini Paryžiuj**, arba 
mieste l.ille 1926 ni«*1a:*.

Vienas vokiečių kapitoną- 
ir keturi leitenantai jau lai
komi prancūzų kalėjime.

ŠALĘ OMSKO ATRASTA 

SUSALĘ KAREIVIAI.

Bolševikui paėmę uelaisvėn
10.500.

Ar nepapuolė bolševikam*
S. V. konsuliai.

Tomskas. Sita-rijst. gr. 23.— 
•Vietiniai tadševikai paėmė 
Taigą tie.- Sita*iijos geležinke
liu, kur susijungia geležinke
lio linija, einanti į šiaurius. 
Tmlct atkirsta kelia- daugeliai 
traukinių vakaruose. Taippki- 
atkirsta lenkų km iimmvnė, ku
ri šiandie pati viena turi prasi
mušti ĮN*rajiiuą.

Vaakruosc nuo Taiga buvo 
•Iii Siiv. Valstijų konsiilitl— 
llan-en. kitmunet buvęs Om
ske. ir llay—Irkueke.

Praėjo savaitė, kaip apie 
jikhIii neturima žinių.

Japonams rupi Irkuckas.
Paryžius, gr. 23.—Jajionijo* 

valdininkai daug sii*irupinę 
Sita*rijos miesto Irk 
inu.

,1 Ja|Mtnijai norėtųsi į ten 
siųsti kariuomenę. Bet neno
rima tą daryti pirmiau nepa- 
-itarius su Amerika ir talki-

: ’ įlinkai*.
Kiek žinoma. Amerikos vy- 

. rinusybė nelabai nori, knd ja- 
iponni Sita*rijoje perdaug šei- 
imininkautų.

I

Londonas, gr. 23. Iš Mask- 
vo. bolševikai praneša, jog Sa
le Omsko vicimj ligoninėj nt- 
ra-ta 7<t0 visai siišabi»ių adnii-' 
Hilo Kulėako kareivių.

Tolimi- pranešama, jog kuo 
met aną mėiic-į liolševikni pa 
ėmę Xov<>nilxol:ijev-ką. bolše
vikų ranko-na |nipiio|ė apie 
Hi.tMNl kareivių ir ’»00 ofieie- 
rų.

Bolševikams ten teko ir di
delis gr«»l»i«, inėimi. Amerikos 
llniidoimjo Kryžiau- skyrių. 
Paimta 40 milijonų rublių Si- 
lwrijn- hmtkiiolnis ir vi-a eilė 
[visokios imslžiagos.

Pranešime dar pažymima.
[jog žiaurų- įimšiai -eka Xnr- 
vo-. Kijevo ir Charkovo fran- 
t IIOSC.

Buvo pa-klydę- gandas. j<»g 
;:t-i lalydino geli. Deaikinas h 

, io viet.| užėmė gen. \Vraugei. 
iBel apie tą išgauta patvirti- 
nančių žinių.

Anglija grnmeja kare Aiiįjtf
— w«r

ANGLIJA GRIEŽTAI PRIE- parlamente sumažinama ligi 
ŠINGA AIRIJOS ATSI

METIMUI.

Į

Paskelbti pienai apie 
savyvaldą.

VARGAS DARBININKAMS 
JAPONIJOJE.

Sunkiai dirbama už menką 
užmokestį.

PADEREWSKI SUGRYŽ 
AMERIKON.

Berlyną*, gr. 23.—Iš Mask 
vo* pranešama, jog buvęs len
kų premjeras Pa<lerewski is-

RUSAI APLEIDŽIA
TOMSKĄ.

Irkuck**, gr. 23.—Kolčako 
kariuomenė jiagnliaii* krau
stosi jnu ir iš miesto Tomsko.

Indionapoli*. gr. 23.- Eede- 
rnlio teisėjo Andcrson įsakymu 
kalėjiman paimtas Kansas an- 
glekasių distrikto prezidentą* 

'Ifovvnt. Jis vienas atsisakė sa
vo distrikte (mskelbti streiko 
atšaukimą. Reižkia. jis ]>eržen- 
gė teismo “injunetion.“

Kalėjime bn« laikomas ligi 
tyrinėjimą, katrie praridčrią 

įtik po Kalėdų.

Tokyo, gr. 23.—Šiandie Ja- 
|M>nijoje, lygiui (įuiip Ameriko
je. darbininkams su st raikai* 
nevyksta kaip reikiant. Iš visų 
didesnių streikų Jaiamijojv 
luimėta tik vienas.

Tomis dienomis streiku nie
ko nelaimėję stigryžo darban 
14,(MM> darbininkų vario kasyk
lose. Siaurinėse salų dalytu bu
vo keletą.- anglckasių streikų. 
Bet ir ten nieko nelaimėjo dar
bininkai.

Darbininkams pavyko laimė
ti tik vi •nam dideliam streike, 
kaaasaki duknom* streikavo 
darbininkai. Jie laimėjo S va
landas durim dienoje, geresne ; * 
užmokestį ir h'mustis.

Bei ten darluninkai jmuuiu- 
‘dojo t. v. “palengvą streikų,’ 
kas jajioniškni raiškiu salinta- 
žą. Kompanija išpradžių pasi
naudojo žiaurylM-mis prieš dar
bininkus. Bet kuomet prie 
streikuojančių darbininkų pri
sidėjo apie 16.000 neorganizuo
tų darbininkų, kompanija bu 
vo priversta nusileisti.

Ir tuojau* dnrbo valandos 
nuo 12 sumažinta lig 8 valandų 
dienoje. Padidinta užmokestis 
70 nuoš. ir ]>agerinta darbo su
lygo-.

Dabar ten darbininkams ma
žiausia užmokestis dienoje yra 
75 centai amerikoniškais pini- 

Gi amatninkam* didžiau
sia užmokesti* $2.50,

t

I

tarptautinės konvencijos mie
ste Berile.

šimtai 1 liksiančių moterių 
eia atlieku \i-<ikiu- rankų dar klausine*. Puškelis'- senai žada- 
bus. Kartai, jo- dirba dčimtį mus pienu. Airijo- siivvvaldo- 
ir dvyliką valandų dienoje už.. klausime. 
5<t centų, abcliuii imant.

Statistika fmrodo. kad 
die Jn|Mtni,įoj uždarbiai 
• liuli Si) ifimš. kad tuo 
maistas pabrangę** 200 nuoš.

Dividendo* didėja.

Kuomet šimtai tukstniieių it 
inilijomii darbininkų pigiai up 
mokamų turi badmiriauti. kuo 
met svarbiausias jajionų limi
tus—ryžiai pabrangę 20<l nuoš., 
milijonieriai ir visokio* rųšies 
kąpitalistai nuolat turlingė.ia. 

kraipiuma domu j užriraudi-11; judėtų savo kapitalų imu viM

Buvę daug streikų.

Dariuj dcpartaitieni,, oficija- 
linui pranešime pažeminai. jog 
šįmet nuo sausio I ligi lapkri
čio I Ja|M>nijoje buvo 421 strei
kas. kuliuose dnlyvnvo 55.235 
darbininkai.

Iš tų 2IS streikų pasibaigė 
kompromisais; 52 streiku lai 
mėta. 76 visai pralošta ir 7<» ki
ti atšaukta gavus darbinin
kam* iHtžmlėjiinu

Reikia pažymėti, jog Japo
nijoje darbininkų streikai už
drausti. Tntpfud užsirausta 
darbininkams organiz.uolie. -u 
tikslu pakelti streikų.

Bet ėia darbininkų tarpe 
vargas toks didis, jog neat-

mus. Dėl e argo ]M*ržengimui 
įstatymai.

Sunkų* darbai—mažai 
mokama.

Amerikos darbininkai negali 
sinųmtizuoti Ja|smij<>. darbi
ninkų sąlygomis. 44*1 tuksian
čių japonų merga(eių nudiminė 
m* dirba |>o 12 valandų paloje 
ir kiekviena iš jų. aplamai 
imant, uždirba vo* jm> 40c.

šilko industrijoje, kuri duo
da pragyvenimų kuone vienai 
trečiąja! daliai visų ja | tonų gy
ventojų, dirbamn po 13 valan
dų dienoje ir kur kas mažiau 
mokama.

Vra šimtai visokių smulkių
jų industrijų, kaip. pnv., deg
tukų dirbimą*. kuf ui laimi 
menką užninkeati dirba ndkai 
ir tai ilga* valandas. Dirba >u 
baltuoju 
užginta*

fosforu, kur* vartoti 
pirm 13-kos motų

Londonas, gr. 23.—Anglijo- 
premjeras l.loyd George* vaka: 
kalta-jo parlamente Airijos

šia n- 
padi-1 
tarpu

-I«» atstovų.
Airijos jiarlamentu kontro

liuoja visus vietinius savo ša
lies reikalus ir veda visą tvar- 
Iką šalyje, išėmus augštesniąją 
iistatymda vyste. armijų ir lai- 

, 'y"U.
Iš dviejų parlamentų ]tada- 

rvti vienų prigulės nuo pačių 
gyventojų noro.

Parlamentam teikiama dar 
ir kitokių privilegijų. Bet 
svarbiausieji reikalai priklau
so ini|M*rijos parlamentui.Angliju Iiekuomet 1

'ir*“ ..........Airui »«.n MryvOdM
katrie mintija, jog A n-* Tuo tarpu airiai nenori ne 

priversta.“ (klausyti apie tų savyvaldą ir 
“nėra skai- .-n »»>a surištas visokias malo

nes.
Airiai nori pilnos nepriklau-

dide.io*. je did>*-nr? dividen 
das.

Pirm |M*iikvrių metų auditui- 
nių indu-trija |**r •’> menčiu* 
išmokėjo 16.2 nuoš. dividendų 
už i mietą kapitulų. Gi šįmet uz 
pirtmio-iii* 6 menčiu- 49.9 
nuoš.

Pirm penkerių melų mergai 
tems darbininkėm- už dienos 
darbą kiekvienai. alrelnai 
imant, išeidavo 19 rentų. Gi 
šiandie pareina 35e.

Taigi, pasirodo. jog kompa
nijai |M*lnak padidėjo 2>M> nuoš. 
Kad tilo tarpu darbininkėms 
užmokestis padidinta vos ligi 
80 nuoš.

Mergaites tikro* kalinės.

Iš 400,ono darbininkų. <iir- 
hnnėin ncd<m.inėš*. dvi tr**Ms 
lys yra moterių, kurių ptuė 
Ims mergaičių 14—18 metų 
amžinu*.

Kallmdiumis jis griežtai pa 
žymėjo, jot 
nepakęs, 
mm Britanijos im|M*rijos. 
žinom'
glijn prie to bus 
knlla'-jo premjeras, 
tę istorijos iš |iastnrųjų |>enke- 
lių im tų.“

Tolinu, premjeras pažymėjo, somybės, nori re-publikos.
jog Anglija visuomet pasiren Reiškia, kad negreit pasi 
gilsi pakilti karėti, jei Airija (baigs nesutikimai Anglijo** 
mėgintų tikrai atsimeti mm 
ini|M*rijo*.

Anglijos pasiųlymai.

Premjera- l.loy’l George pla
čiai išdė-tė, kokių .avyvaldą 
vyria usyta'* siųlo Airijai.

Duoda du |iarlain<*ntii. vie
nų šiauiino-e. kitų pietuose.

Pasiūlo įsteigti ta-ndrą tary
bų. katra nustatys kelių susi- 

(artinti ūbiem šalies dalim. 
I Airijos atstovyta'* Anglijo-

PARKELIAVO TAIKOS 

KONFERENCIJOS 
ATSTOVAI

X

Didžiuma iš tų mergaičių 
isiireki ut nota plovinei jos**. 
Kompanijų- agentai važinėja 
ir tas mergaites tiesiog nu|>er- ■ 
kn i*m> tamsuolių tėvų.

Tos mergaitės priverstos dir
bti |x» 12 valandų dienoje, lai 
k mos dirbtuvių butuose kaip< 
kokios nelaisvė*.

Viroj Japonijoj darbininkai 
nepatenkinti dabartinin save 
stoviu. Todėl dažna; padarom* 
vyrinnsylici nosmmrnmų.

I

New York, gr. 22. — IŠ 
ryžiam* ėia parkeliavo tą 
konferencijos atstovai: va 
ta'*s pnsckratoriiis Polk. 
Bliss ir daugelis kitų.

Pasakoja. jog turėję 
audringų kel 
jog Suv. Valstijas žadėjęs ap
lankyti maršalas Forii.

I
i

i
jog turėję laL T , 

■lionę. Polk rako, \ 
talijas žadėjęs ap- ' \

4

Waahington. gr. 22. — Ha 
lies sostinėje, sulig (silici joa 
suskaitymo. yra 455,428 gy
ventojų. 60.000 žmonių padi
dėjo pradėjus 1917 metai*.
---------------- ’----- tS
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Chicago. — šiąndr 
apsiniaukę ir ne* 

j maža ntmaj*"
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2 DRAUGAS 4

jų, juos išbaigė ir gavo bado 
paragauti Amerikos lietuvai
tės, ur jus žinote, kų reiškia 
tie pabrauktieji žodžiai? Ju> 

_ ___ Į šiandien gėritės gautomis Ku
•oo w. 4«u> m., atkako. luinoi*. iloiunoinis. o jus .-ešerys

Ai NEWK-HTANl>8 9c A OOPY
Advcrtlslnc r«lr« on applIcaUoa

“DRAUGAS”
UTBLAMIAH DAILY l'RIKM) 

ubllktK-U Dalij Eivrpl Kundaja bj 

■RACGAK PI B1.ISH1VG OO-, !»<•..

A. L. R. K. Federacijos Programas 
ir Konstitucija.

JETIVIV KAT.ll IKV D1ENRAATIS Įia-itaiko

“DRAUGAS”
Una kasdien* lš*k>rus n<<l<-l<lsniu*.

rREMt'MERATOS KAINA:

UICACMM IK VANEKTJl: 
Milams .................................
PumH .Mi-Ių ......................

-VV. VAIAT.
Melam* .................................
IM-ei Metų ........................

I'rcnutnrrata moko*! Ukalno. Lal
as skaitosi nuo ul*lra»ymo dienos ne 
uo Nauju Motų. Norint permsiaytl 
dres* visada reikia nri*ių»ll ir senas 
drenas, rinical gerlauom siusti iAprr- 
ant krasojo sr ex|>re*o "Money Or-j 
•r" arba Idedunl plnlcua | ri sis- i 
ruota Išlikų.

“Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46tb St. Chicago, III.

Telefoną* MiKInley tilt

sylvauijoj į vi ko pirmasai ka 
tulikų suvažiavimas. kuriame 
buvo nžmeg.-ta Am. I.. 1{. K. j 
Federacija. Tame pirmame) 
katalikų kongrese “nutarta du 
paskirti komisijų programų

nasj drauge bernaičiai ir mer
gaitė*.
k.*lo
-loti
Visi

Aplinkui yra didis nto- 
bruzdėjimas. Visi nori 
į gimnazij’is ir mokintis, 
supranta mokslo naudų.

gyvena lyg elgeta šale kelio. 
Pasitaiko gerus žmogus, su-| 
Šelpia kelioms dienoms; no

tai jus pabūva 
kelias dienas nevalgi u.-ios.
Kad paskui džiovų gnuna. Im*- 
ii<* kam tat rupi!

B jums tat ar rupi.' Titulus 
9«.<h> Fondus keliui* atvejai* įh> ke- 

Ii* tuksiančius dolierių aiun 
».voo t* į šieicarijų lietuviams *tu- 

3*00 dentinus ir lietinėms studeii 
tėins, Im-i nežmoniška brange- 
iribė <laug prarija.Visii-m- jau
nuomenės gtažiems rei kalinus 
m-ištenka, y|«iė nedrųsiom* 
merginoms, Į|>a> branginan
čioms saie taip, kaip mergi
no* turi branginti.

Amerikos l.ietuvaiėiij uz.ila 
viny* šito-e* linksmose šventėse 
yra piikluu-ti savęs, kiek kuri 
prisidėjo prie Io. kiol Tauto* 
|-on«la* neimtų tuščiu*.

Gėliy Paroda

Lietuvos Ateitis.

Šį rudenį Fmlrrarijos s<*kre- 
tnrijatas išsiuntinėjo musų vei
kėjams unujų laidų Federaci
jos progrumo ir konstitucijos. 
Musų veikimo programas ir 
musų organizacijos konstituci
ja tai musų pamatai ir musų išdirbimui t ui jai musų naujui- 
kelius. Pamatus pravartu mm-ljai orgiitiizacijai.Komisijų tepa 
lat stiprinti, o kelius gerinti. |'kil ia kongreso prezidentas“ 
I z.tat ir imi'i.i programas su, (Žiūrėk knygutę: “Pirmasis 

Lietinių Katalikų 
MalonuI Kongresas" IP'M, m., puslapis 

21).
Ant sekančiu 22 pu*l. -kaitų 

m<* “Po pertraukai kun. prvy.i- 
driitas i linu Jonas Kuras) pn 
garsino komisijų, išrinktų pi o 
gramo a|idirliiiuui

(■ražuos jausmų žiiioih*s<* 
gerinu visoki dirbtiniai gni- 
z.uniai. Is-t dar labinus gražus 
augalų žirniui. Tai-gi šviesių 
ir kultūringų šalių vyriimsy- 
■ <e riipiiia-i duoti lengvos pro 

matyti daug 
-u puikinis žie-

go* žmonėms 
gražių augalų

gvritili. | skiria knngreso 
iiiu-ų programas su. įžiūrėk knygute 

konstitucija turės Imti nuolat į Amerikos 
Inisoiiii ir gertumui, 
sulaukti iš musų veikėjų įvai
rių pastabų, kritikų ir įnešimų. 
Tn*. kuriems paskirta F«*drra- 
cijos r<*ikalai vesti, turi būti 
ypač jautriu į musų visiioiuv-

] m’-' balsus. Tik tų balsų įsi gramo apiiriumui iiiu.'i.i imujai 
klausunt. genis mintis pagini-jorganrz.mi.iai. štai Vaniai i tų 
mint ir pritaikant galima jau 
sties einant pižangos keliu. į 

l.igšiul turimi* du halsu de|l
musų F«*deracijos programa u ii. Kudirka 
k< įlįsti t arijos: vienų 

gerk kun. I*.
iš I *<*iiiisį lvanij< 
lt. Kun. I*.

apie 
buvo
.Ii-iii

Šiauliai.

Tų miestų laikė u|iėmę vo 
kiii-iai. pasivadinę “Koleuki 
ainis.“ Tarp jų buvo maž
daug |H*nkta dalis tikiu rusų, 
kurie buvo karės metu patekę 
voki<*ėiains į nelaisvę. \’o 
kiška-rii-iškai kariuomenė 
durtuvais išgainiojo gimimz.i- 
tus iš namo, sužeidė d’rekto 
rių. mokintojų ir 27 giiiinn 
z.isltis.

komisijų išrinktųjų: kun. A. 
Kaupa* <š Sermitou, Pn.. kun.

— . A. Miluką* iš Slicnaiidoali. Pa..
(1. iimiiiMi iš \\ llterlllll Į.

i* (’liica-į('••mi.. p. Stusi-viėiu* ir p. J
I.a|»-lio. im 'Grajiiui’ktis iš Pitt.-lniigh. Pa.” 

>s gelti. 
l.:i|H*lio -I

F<*deraeij«is Kai. F< 
išspaii-iliiit i t 

mėgino miro-i 
ir koiistituei '

I

Antrudieni.*, grumi. 23. 1919

NEPAMIRŠKITE PAPUOŠTI

KŪČIŲ STALĄ ■

Kas čia neturi, gali gauti “Drauge

Turime tik šilkinių po $1.00

:-LIETUVOS VĖLIAVA-: 5

iMpinamės šio- di>*n<>s rvi- 
lala i.s ir gerai darume. Ia*t 
auta neguli Imti be rytojaus. <lais. 

I’urp didžiųjų šios dieno* rei Tumu pačiu 
etilų yni prirengima- z.mmnu i ,-;ig(,* miestas 
,'alėaiatieių dirbti ryto. Tai gi laiku dalo 
almi turime įžiūrėti į jau j^ra ji ir l»* 
luonivnės reikalus, ipm* t<>- 
auiiuoineįiės, kuri einu mok* 
us, ir kuri Įiasirodč. kml nori \ idi.ržii mn, Panda i ra Gal 
r moka dirbti.

Mes aim-rikii čini mėgstame 
lakritikuoli -avu* ir svetim*i*. 
iiriiiu* daug ir gerų yiuitilou. tl|l,jj 
»ct turime ir lietui 
•ilpnibę; nemokame *iipi;t*tiJMt,, iki 10 lakun*. 
cų kenčia žiiiom * eiminti>-ji 
Dukslus.

Merginos Amerikoje gumų 
eramto. auk*,, žirniais dalitri 
;i. k<*is1omis * k ryl lėlėmis p*m 
Susi, o kui|H** jų ktirĮH**... 
vai \\ ool v ori b *o triniais! 
riionitrirpu šveiefirijon *uva 
iiuvo lietuvaitė* mokinti*, tn*' 
sietuvoje Deni iinivei *il<*to. 
viena J. Z. pildau luidinirinu 
’zina džiovų gino ir diilmr gy

>si Balo* Plnlz’o kalinio--.
itu M. A. dar |»a<*imi. .Ii ra
•:

tikslu ir ( Iii 
pačiu žiemos 

žiedų parodų. Va- 
du rymo įvyksta, 

m* \i-kiis visur žydi.
Ypatinga žiedų

Bar tais Įiaėiuis llNMi m. mi 
lietoji komisija surašė Liet. 
. ....... ederacijos programų ii
išspausdino jį atskiltoje kny
gutėje, užvardintoje "Lietuvių 
Katalikų F«*deracija." llNUi m. 
tii venusieji tais laikais Ameri- 

< galima koje liudija, knd prie to prog ' 
prakt iš-1 ratilo sudari iiiu dauginusiai 

prisidėjęs n. a. kini. A.
s. Jojo mokslu ir raštais 
autoritetas musų lisuo- 

nimiėji- |<a<lar< tai. ka*l progra •' r:* 
ni.'i.s

Redakcijos prierašas šita 
kore*|Hiiideiicija yra sustaty
ta iš daugelio laiškų, at-*ju-ių 
i’ Lietuvos. At'itikimai su
rinkti taip, kaip tuose laiš 
ktiose minėti, praleidžiant a* 
meniniu, visuomenei nerupiu 
ėiu* daly ku*. Zinio* iš Kau u*. 
Naumiesčio ls*i Telšių y ru i u 

gy vena.1- 
Zinios š. 
iš laišk i Į 
Telšiuo

I

to- iš laiškų žmonių 
riti tuose llliestllo.-e.
Šiaulių yra imtos 
žmogaus gi K imnėi,,
.-e ir buvusio Šiauliuose.

Lietuvos Neprigulmybe
ginklo visiems okupantmii- iš 

, ..... * tėvvnės išvanti.
(Piaatsimas u Washut<iono). • M(> .. ........................ kad h.n

|kų knriuomenė apleistų musų 
o žemes su

(OFICIJALES ŽINIOS.)

(Tų.*a).
4. It'cikalnuli musų valdžios.;okupuotojo krust, 

neĮiaisydama jokių sostine \ ilnium.
Mes protestuojame prie*

i
kml
priešų pastangų, imtų mus ir 
musų turtų ir jėgos keliu paini 'mnlnrvč*. y|mė prieš prancūzų 
tų lai. ka* teisingai lininis i«»litika l.ietuioje, kuri padė- 
priguli - laisvė ir nepriklauso dama lenkams, leidžia jiem- 
mvbė. okupuoti musų kraštų ir vis

Keikaliuiti. kad mu*ų vai- ,ol'au j J<> gilumų.
Me* kreipiamės į Laikinųjų 

lik Valdžių ir rei kalnu jame iš j<>* 
jiiiti* visų priemonių orguni 
z.uoti ginkluotų kova -u visai* 
Lietuvon okupantai*.

Visai piisitikėilami Vyriau 
syke įsakmu,, jai sergėti mu
sų krašto nepriklausomybę 
ir |uisižadauie i įsomis išgalė
mis remti jo* žingsnius, 
dančiu- pri<* latisvo*. 
klausomus Lietuvos, 
krutinės llespublikos.

Kreipiamės į visus 
vo* taiitiiN'ius 
••Taut ilčiai! 'I 
je! 1 ž ginklų į kovų -u visai* 
musų krašto okupantai-.”

Mes susirinkę į milinga apie 
tUMNi a.*m<*nų. įgaliojami* šį 
prot<**tą pasirašyti Jiiozii EI- 
< rta. Jurgį Mikušaiiskį ir \’iu- 
■*ų Simden-kį ir pasiųsti L. L. • 
\ aidžiai pa-k<*lbli Įta-aiiliui.

Tikriuiin parašu J. Kiuriu. 
J. Mikušaii-ko ir \ inc„ Smo- 
lu-u-ko šiiiomi liudijam,. Vi 

Hudus V alsčiaus Vykdu- 
Komitclo l’irniiniakas.

(pasirašė)

J. Kambacevičius. 
už Kuštiislį (pa.*.)

K. Žemaitytė.

Petition.

J'.

•>.
<lžia kuogreiėiuitsia -ukvie-tų 
Steigiaumji Seimų, kuris 

I vienas reikšilaina* tikrųjų tau 
to- valių, šiuo sunku metu, ga 

iii iši—sti niuslį tautų ir vnl.- 
pilie į laiiiiinge-iię ateitį, i 
i<—ti šalyj tvirtų tunka ir su 

Įdaryti m*siigriiiunaiuų atsparų 
i prieš visus musų priešus;

Ii. I’ar<*ikšti tiirėiau-i pasi
ryžimų sukrauti vinis savo jė
ga- ir turtų ant Lietuvos lai.— 
ve- ir įiepriklausontyltės au
kuro.

\rl>a galingai žilti pasiiu- 
arba likti laisvais ir 

vienintė- 
iiiiis.it tikslas. Tų. 
iuiisu draugui u

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJU KAMPELIS.

gus 
t rų 
M.
*traip*iiiai 

| reikalus 
i” Brangi*.’'
idiiu'-li progriiniu 
;ji»s trukumus ir žadėjo dar įhi 
rašyti apie lai. “kai| 
prieiti prie liogiškos. praktiš ! ratilo 
ko*, rimto* konstitucijos musų iru 1 
F«ileni<*ijui” ("Brangu” 27š'/Kiiuįki 
mim.. lapkričio l!> <1.). Nilo t<< įgilus 
pažado praėjo jau visas mė
nuo, o tų miriHlvmų nesii-ilait- mine konstitucijos dalis liko ta ■ll‘*1 
kerne. (> tikrai gaila, ne.* juk Ih- put i imi šiai dienai, nors dabai i*"1' 
ala-jo, kai|Hi iš žmogaus “sis* ' jau. |-<hIos. ji Imtų reikalinga 
cijaliai stiidijavu*io organiza .kai kurių atmainų. Techniškoji

I

I 
I

rijų esmės problema .“ Imtume 
artai gėlių šio to tikrai rimto susilaukę.

I'iebl Parko žiislym*, arba kuli 
serialui ijoje. Pradžia 21 gilai 
ilžiu. paliaiga I šauniu. Šildo

mi nugulu trinka lui* atdara 
'tumiu.i -\i’< iaiiis ir lieštiiom* mm S 

išski ru* 
Į m*ledų 21 gruodžiu. Kučiujc 
tn parodu užsidary* •’» valau 
dll |H» Įlietų.

PuriHloji* Im* apie sjhmi į- 
vairių augalų ir -ekiu. Bau 
giaii-iui bu* žiedų vadinamų 
Poiii-i-itiu-. Jos Im* įvairių 
-palių: raudonų, baltų ir ki
tokių. 
-Įialva 

i pirmų kartų 
ginti dideli -kaičių to- sĮhiIvi 

I žiedų.
Ten ims* taip-gi taip 

minui Begoiiiri Optiniu. 
“Kuip tolinu bu*, iicžimn*. geiiuii'ia* bijūnas. Bils 
Gal pri'ei* vi*n metii' 11111110 tm* tuk-hiiicių uarcyz.ų 
j Lietuvų vnžiiioti. Imt taip.it geltonų, 
norisi mokinti*. Bievuli itin Vi-ų tų piimdų rengiu k<» 
110! Kuriai- vaitoja. d<*jim im-ijomei ini. prizini ililieji 
ju: kartui* šalta |>a*idi<rnu ( liieagu. vakarų parku*.

, kuip liula. I •••• 11(* 111X11 * i 11 • 
Mokįsitio- kiek galėsiu, m* 
galėsiu, bu* ir taip gera. 
Tiek vargu, liek darbu! Su 
irioeiau. -ii-ii rmikiaii ii 
linkiu kų dar naujo -uu 

1* man gyvenimas nnt 
•ių nžilė*.
Norėjau mokintis
ijo-

jos.
rija atsakė.

. |<> šaka man esanti n<*-iar 
hi. ir kml deltų neguli mu | 
fu* —■•IįiIi. Pir 
išturi jų. Buvo 

prie to. 
ii<*ni. Ib’l

u. kad
t- f * *

ir
Iw1 N\ irtiflKi

i

Taip viidimmiM salmon 
Į ra naujiena. Bar tik 

pa.*i.*ek«* išau- 
o-

vadi 
t. y. 
keli*- 
baltų

F.KZEKUTYVIO KOMITETO 
PRANEŠIMAS

surijo J 
vl.ono į 
Mini“ 

kml ia mok

Ko- 
u pitono 
*<'klintį

noru 
daryri 
mokini

Tai 
kitė > 
orinti 

•‘|| htc
•t

IH

I

• •

imi nevienam kini. I*. I-a pi
lim atrodo. kad Fiilerucijo* 
programas ir konstitucija "yr:t 
nežinia kimo surašyta ir sauk 
rijonindii” ir pa- km mėginu 
nui kaip koks jungas uždėti vi- sistemos 
.'iioiumi-i pildyti. Todėl lai* lie 
pro

|

I Lietuvių kolonijos su Ka 
'lediniu Fondu jau skubinusi. 
Knikurios net dvigubai jau 
yra prisiuntusiu*. Baugu 

jų yni Įiu-ižadi ję prisių- 
Kalčiliniani Fondui dnr

{daugiau. Lai luina garis* 
tolu* liet, kolonijoms, kinio* 

į,, atjaučia Lietuvos vargšų ge|- 
bėjiim, reikalingumų.

Atliko sav0 “quotas ".

I*<*ieitaln "Gaisu” iiuiiieryj 
limo paminėta, kurios L... 

{kolonijos pirmiausia atliko sa 
v<» užduotis. Ta* pranešimas Į

ve-
Nepl i 
DcillU-

gi kmisl it m-i jos dalis. apie 
pati *usit vurkymų buvo nuo- 
lai Fe< iernei jos kongresuose
mainoma n g<*imama. Bii žy | 
imausios nt imliuos Įiadanto- 
l\ ame kongrese <'bi<-agojc ir 
IX-ame kongrese tVorecslrry- I 
je. litll m. t'iiieagos kongrese! 
buvo nutaria |«en*iti nuo ... . ,

i . jas neiMisilikli iižimknlvje. Nes
į regulerių mokės- r *

...... i ra žinoma, kml daugumas ju •
iiiu sistema, lik i ten patupi- , 1

JImi surinkę pinigus bei ko-Į 
.kių tai priežasčių dėlei laiko 
juo- savo ižde. ’t'aigi tnuiii tai 
įhi pasiskubino prisiųsti savo 

liet, kolonijų.-: 
pa su kaupu. 
Brudduck, I’u.. 

Ibi lotine, N. J.

il< atsiminus tu programų į,hiu klclmnam- pureikula-•*,Į 
ir kiui-titueijos dar nesenų is jvus. liko imi senulei mi priža j 
•‘•rijų. jdais duoti aukųFiil. reikalams.{

Amerikos lietuviai katalikai B<* to tanu kongrese įmingi* • • ....
j ĮHilitiiię sriuvę pradėjo argu < riau sutvarkę ti reikalai Tauto* { ‘i'mta- *m 
iiiz.uotie- dar l!MM» metai*. Tais Iždu. įsteigtu 3-itime kongrese Lizb tolu 
metais balandžio I, ir IS dd. I’iltsburgb. Pn. ' L',,,ou1li. I a.,
VVilkes-Barre's mieste, Penu-1 (Toliau busĮ. j( uiiiImJu. I *i..

1 i*u kaupu, Melruse l’ark. JII.
-u kaupu. Ilonustvid. Pa., 
t liinigu. III. (IJ» P'k). Philn

-11'" 11 lurri-iui. N. S. *ii dideliu kuu- 
NAUMIESTIS ANT SESU ž<*mė*. km turi kuolui Įinšerti

Laik- nuo laiku'
važiuoju į svečius
(•utį kurtkiirčiui* 
viešnių* |acs vai-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, i“’::1“. ......................... ...........
------------ gyvenu Slavikuose ant

PEŠ

A.-tiimiia*<l<*šiiiit ii*.“ 
medų senelis 
i'ii, Buliukus, Xiiuinie*ėio pa 
lapija- k lel Hilui* pergyvenu vi 
>Us linisiiisios kūrės žiauru- 

Į imi'. Jo klebonijų ir tvartu* 
lamintu- nugriovė. .Ii- pat- tu 
b'ėju gyventi rūsyje. Ju littžny 

štiliui apdaužė. u ji.- |uIh-. 
užrašinėj.i 
Nor- na*-

L«*tuiių l*'.kz.ekiitĮ vi 
{mitrias g.’i’-o nitu L 
Biel-kio i- Londono 

I kublcgrntiių.

"laitnų Įiulitiškiii luilitarė 
mi-ija Kaune, siundant <*ko 
muiliniu* klausimu“, sutiko 
veikti išiieiio prieš lokiičiu*. 

j L<*nkų irržiinusis link Kaliu- 
rijo*

diduirl 
u laužti Į 

į m»11
<o jukiniJ piunt
iš nepu 
gnlerinu

atstumtas. Ix*t jie traukia 
dilaus. Musų kunuumeue 
ižu- kiivuti su nagais ir 
mi*. jeigu reikės.” 
Liet Ekzekutyvis Kom. 

pci M J. VtntkHs

Liet u-
ii šaukimui*: 

TėlĮIlė pavoju-

o mergina lietu I 
jusi gimnazijų ir 
universitetų, kud 
luutu' dnrbiniti- 
i mcrginni Lietu-
Idvč |H.ĮH*rų, kadĮiun

>UV0| l^ls 
■ ’zlii 1 kio

D ANNUNZIO PASILIKS 
MIESTE FIUME

Fiume, g r 
ta' neįvyko

Čia pi

ilUI

i

liu aky*e.
liepi iklniisoimii*! Ini

: lis šiandien 
i;(’.j J lai žino visi

I pritašai.
iSusiriiikiniii

mikli 11’“'“"’”" 1"1’ Girkalnis.
ItcKoliiicija Protesto mitingi, 

įiįkilsiu Višakiu IJndojc 24 
Kug|»juė*iu iii. didia. 191J iii.

lš-|iat pasaulinio karo pra
džios Lietuvai teko nešti ii*o* šakio 
•:ur,i suiikenyliės. Lietuvų de mojo 
gino caru armija, slėgi* sunki 
vokiečių okupacijos letena.' 
naikinu ir plėšė uiusų knistą | 
rusų raudonoji armija, pigu 
liaus slegiu ir kliukinu lenkų 
dvarininkų ir itiiperijuli'tų Im- 
talijonni.

L<nkai. smiliui. * visu kuo-,,s|IMMlzv (Miburh of Kovnu), 
ši Ipiinni ir aiškiai palaikomi1 
praneuzų tui*ijo» Lietuvoje, 
jau Įiuėinė didžiulį musų Viii- ' 
ly bė* želllė* jdolų. išplėšė 
musų 
mi vis gi 
jau pa*ikė*inę užimti Seinus ir 
kitus grynai 
veidas vietas.

Tiek iškrutėjusi iiž saio lai- 
*vę, Lietuia turi teisės išimu 
jo savo knista ntstntyti. turi 
[imti lai*vu ir nepriklausoma 
iVal-tyla*. .

Nc-ulaukę Is-maž iš niekur 
i|>iigrll>ii„ Lietuvai utstatyti. iš 
Į visų pusių priešų apni kti, ne. 
tekę kimi ryla**. stvėrėmė-

>. Beito vurgoninko puti pa.. (ambridge, Mil

piru._ (|Ki*irnšė)

i.

<>f Gustui <*itiz<*n of

llii’liter gatve.
I'ntil tlie invasion of lln* 

Pole* I. Gustai Boelipke. laive 
žemes plotų. išplėšė, iš)lM.,.„ vm|,|o>l.|| UM forester in 
-oslinę \ ilnių, slinkda į j |B,. w,Mh1* of Buriivičiiii. of ib(- 

ilyn į mii.-ų tėvynę ii Seinai volost. IVIien oii Augusi 
_’7tll iltis piure UH* OCCUpjed 

, lliev kept Itu* ll 
day* us u »ur priscmer. 
t heli trie<l to im^ę'im* 
nu ngri*eiu<*nt to Uu* effeet 

I na.- to heroine Polish

pu. ir l’itt-burgli. I’u.
luiuksiim*. kaip pasirmly* 

didesnės liet, kolonijos. Juk 
jaa inilui- butų eaio auka pri
siųsti (.'entrun.

Pataisymas.

"Gai-o“ 4'» imtu. L. K. K. 
Įllemėjų kampeli j įsibriuiė 
Hdaida. Bm,, Įiagai'inta. kml 
pinigai 7*» dol. gauti iš Spring- 

įfield’o, III.. I"* po teisi Imi tie 
l»inigai buvo prisiųsti iš Spring 

- | \ : *ley.

karvę it arklį Ih*i nusi|H*iiė(i 
kokį paršų.

|H*nkių|v«r«<>“i,lkn’“ 
. o 

atvažiuoja į 
gouinkų.

Naumiestyje yra “Žiburiu’ 
gimnazija. Kol kus ji dnr m* 
pilim, lies ai įdarytos tik kr- 
tlllius Žeine-lle. k lesė*. ItilIlIUI 
z.ijo- direktorium yru kunigus 
Dmiibimi-kii-. Matyt setia-i* 
pielotu- nenorėjo -apsimti tos 
giirlė*.. |<ulikdaimts jų jaune- A •" ’b-y. III. Inigi tų klaidų ii 
nitini. įrašui į giintmz.ijų ,il*ei ntilui-univ. 
tm 2<Mt rublių.

Apie Niiuimc-tį ruduo buvo . 
liibai šalta-. Nuo Visų šimtų | 
prasidėjo tikroji žiema |k» ‘Hj,, 
ir |mi .* laipsnius žemiau ^**n**|u; 
u is'liktų lapkre iu buvo m*t j, • 
Ut luip-nių šalči(l uulig llenti- 
imu 'o. Tai lui- aide 12 ltii|> |(
nių 
tm

."llll: 
pai- 
dirv

prelotn* Nuloiuu I'"'

,-ių
i a sveikas ii įuit. 
nieirikus j knygas, 
įtiktu sutrumpėjo ir parapija 
-mimžėjo. |M-t vis gi netoli <b* 
i v niii.-dršiiiities metų žmogui 
lui did< Ii* ir sunku- titului-.

Nilo Naumiesčio |utrapijo- 
atsiduliių, 21 kainui, ir prisi- 
<b jo prie naujai -usidariu-iu- 
Zvngžibm ių pat apijus. Sena- 
-i- vurgoninka* taip-gi ne
grįžo iš llu-ijo-. Bnluir Nitu 
inic-tĮ jo i ai '.oiiinkauja Vln 
du* Bucdsu*' s<*iii* iš Slavikų, 

jis guotui <>fl 
iluidojitmis 1 r. 
gų lurgonuikui 
abitų į mėnesį 
abrungo. tiktai 
liko

l.h’lt

1 IH»*| 
imki' 

ulvių
jdn,

60

U

Teisiai.

t •llll

Drabužiai.

i dnr i o 
jeigu

%

kini 
Ml<|ė.

jH'iin 
i. t m

lietuvių apgy- In (,H. |.oĮ^

i

Atikui Ženkleliai.

i iai Ih-* 
likleliiii 
iiiiriatiti skyrimus. Kaikuri* 
.yriui dar ti'iu pridavę initun 

•iriųjų |M> « !<*>.•*• (gariu'* 
tiri 

n imtinųjų 
ilresus
Fra

allk 
u;
<

ių I1 
ik pi U

(

ir uiii/.inųjų narių 
JUII lliojlllls bll-l 

ie

niiknvmi 
nu viii) 

t

Pu <SO,<III 
vardu- ir

t IIIIK

jh

MI
J

iuip m> 
ršminėti 
Zcnklel

luhi

• I
i t

feu- 
nnd 
-igti 
lliat

;<-i1iz.on. nml (Imt |hev t*H tlteir 
part umibl set iii,, fni*. rrstore 

)nic in my furmei employinetil 
tumi gile m<< Imek my pro|*r- 
ity. A* Litliiiimian eitiz.<*i’«. my 
luite and niyself ĮHisitivcly tle- 
elined '<» du -o. nnd estap»*d 
to K 1.1 IKI.

I l< g t Imt indemnity sboiihl 
Ih* grunteil t,, m<* fur thc tbiligM 
<|iiot<*d Ih'Iou uliicli 1 luivu 
l«*,-n deprived of l»y tlie l’olcs. 
nml lliat nn <*iii|d<>yni<*tit 
■hould Ih* giiefj nu*, ie< 1 buvę 

liing to Iii c ii|»oii.

(Sign«H I) Guslav įfahnkc. 
'1h». Kept. 23hL» ll>19.

Lašt of

K

Property Loti-

.. M. 4.(VO
ai M

I

iiiiis.it
taip.it
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Lietuviai Amerikoje.
DETROIT MICH. CICERO. ILL

Iš darbininkų judėjimo.

l.iet. Daibininkų Sąjungų- 
4!l kuopa laikė pneši letmį su
sirinkimų gruodžio 13 d., šv. 
Antano parap. svetainėje. Ka
dangi prie kuo|s>s priklauso 
prakilnių norų žmonės, dau
giausia kolonijos veikėjai bei 
veikėjos, užtai ir susirinkimai 
būva tvaikų.- ir duosiiingi nu- 
hirimais. kurie visados 
nimaii įkūnijami.

Visųpirma išklnu-y tu 
ni. rijsiitai: praknlbo-
ko. Imliu.- nusi.-cke. vielini.- i.lehtnuui. 
draugijų Sąryšis šiaip ir taip. Frelingliuy-en av 
daug minčių iš Katalikų Vie- 
nyls'-s. I 
iiingu- puikiais

gyvo-

katalikas t urėtų pri- 
prie tųdviejų skyrių 
niokot i n ii pi ‘25r. ar 
ii<*s tiedvi organizari- 
pagellkj llills trvjnvh 
ir padeda mųa l>ro- 

>:i jos priešais.

Pastaruoju laiku daug via 
veikiama, daug ir girlaimisi. 
kad via tas ir tn- yra. tny it 
tas nuieikta. Žinoma, ko via 
nerasi: I.. D. S. kp.. I.. I.. Sar
gų būrelis. S. I.. R. K. A. net 
tris kuopas ir kitokių kuopų, 
kuopelių. iM-mlrovių ir Immlro- 
vėlių. kaip tai; traktorių ir au
tomobilių. I.. Statymo, arba 
Statymo ir Pa-kolo- livndrovę 
ir tt.

Pastaruoju laiku Dvtroi 
tau privažiavo daug lietin ių iš 
kilu Sm Vai niivstti.
kud alvaz.iaiusie.il lietiniai m*- 

1 sispivėia į vieną krūvą ir nesi
stengia arčiau viens -u kliu su- 
si|Mižinti.

Man rodos, atvažiavusiems 
lietuviams Detroitan g«*riausia 
yra prisirašyti prie gyvuojan
čių organizneijų ir arčiau susi
pažinti su senesniais Detroito 
lietuviais. Tada lm- linksmiau 
ir smagiau.

Dalmr. pmlvkime. čia yra 
Tautos l'ondo sky rius n I.. II. 
K. rėmėjų skyrius. Kiekvienas 
lietuvis 
klausyti 
su mėn. 
daugiau, 
ji teikia 
Lietuvai
liams kovoti
Teeinu pakalbink įsirašyti na 
riti T. I .. tai ranka numoja, pa 
siteisinn ir gana. Daugelis jau 
dabar kaliui apie grįžimą tėvy
nėn. o nežino, kml. grįžtant tė- 
vynėn. reikė- gauti pnlimliji 
ma- iš Tautos Pundo skyriaus.

Sakoma, kml Detroite dabar 
yra apie hl.tHMI lietuvių. Dalei- 
skini. kad pusė yra lokių, ku
riems m-rupi tėvynės likimus 
kurių gtiho.- apsukto.- kažko
kiomis li-orijoinis. liet tikiu, kad 
kita pusė y ra tikri tėvi nės nn 
lėtėjai. Tai kur-gi jie.’ Prie 
Tuut« ■s Fondo sky rio priklauso 
tik apie 3<> narių. Ar matote 
dabar, kiek Detroite yra tikrų 
lietuvių, dur ir tie nenori Inu 
kyties į susirinkimus. Kodėl 
taip yra* <>al pirmininkas ne 
gerus ar kitkas. Bet jeigu pir
mininkas negerus, lui gulima 
išsirinki i kitą, o susirinkimus 
visi turėtume lankyti. T. F. 
Centru* D'-troiio kolonijai pn 
sky rė surinkti $l.2im.(H>. Ką tai 
reiškia tokiai kolonijai. Jei vi
si aukautume.tai m-i-vitų nė p > 
$!.(*!. Bet kml mažai kas liuiko- 
si į T. F. Misiriiikiiiius. tai ne- 
galima nė prasidėti.

Toliutis, L. R. K. rėm. sky
rius Ihivo suorganizuotas pa- 
stangomis kun. F. Kemėšio ir 
A. Kūriko. Ir ku-.* Kun. Kone- 
šis, ktii|>o kl< Ihiiiu-. l*-gnl" už
imtas pmapijo- leikiilms. Ne
gali vienur ir kitur viską apei
ti. Kmikui vienam Imveik atsė
jo nešti viso durliu sunkumu. 
Per pusę melų sulinktu apie 
$(»(Mi ir ii -kryniu- drnbužių. 
Dalia r vėl rūpinasi nmzviniu 
uveilerių ir |*anėiakų. Tat kut 
ros moterys ir merginos jau
čiatės tikrumi- lietuvėmis, pn- 
dirls-kite de| mų- kareivių. 
Kreipkitės į A. <J. Karikų, 2187 
IIumbII st., gim«ite vilnonių 
siūlų ir gulėsite dirbti gružų ir 
naudingą tėvynei <lart<j. \’ic 
nūs neguli lisk** aprėpti, .\t.-i 
radus daugiau darbininkų, 
dauginu ir naudos Įiudurysini 
tėvynei.

Taigi, broliui ir m-m-rys, pra
dėdami Nauju- Metus, pradė- 
kiine naują gy veninių. I rieb-ki-

< *ii«rtFi* "*111(1 • i ji r I mi *1 •••»

UM1U1

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii!h;::i,iiMiiiitiii*<iii

Daug žinomų l.n- |H*i j ■Drau
gu” knygymi, u <nds:ni gnnti j- 
uiirn.i “Gaspiditiių-Virėjų'* ariu 

įuiškiauN sakant knygų, kaip ga 
; minti valgiu* Taigi pranešama. 
Įknd jau t"kiq knygų turime. Ji 

vadinasi:

I

jiiiiiiiimiiiiiiiiiimmimimiiimiiiiiimiimiiiimiiimiiiniiiiinitmiimtmmitiiiiiędomi laimi greitai su didvlr 
naudu kompanijai.

Prieplaukos yi.i pripildyto- 
darbininkais, taip kud m-t kib 

į žila, tarsi, skruzdele na- Imisiii 
tuo įnirtime. Sisteniati-ki;- dar- 
Imi vedima.- teinu persirito tą 
milžinišką darbininkų mim.i. 
kaip kokią uui' m-riją. kuri 
sp< ktilianiui daro siebuklu.- 
savo Aidėjimu ir remi dariai.

Xematanlieji .- -i laktu -nv" 
akimi.-, ku.- atsitiko -utine Hn 
ke tlelei itarbimiik > tn-iko. ;Ji 
h ruguti aut kot.manijų. |>ei 
kuria.- jie yra iš-iuntę savo 
daiktus kiton |>.i mulių alin 
kad jų daiktai n i\»- iš-ių-;i 
laiku nrlm nebuvo <limta jiem, 
teisingesnis puta' >a e i mas. Ibi 
aš įiekuomcl dalun 
taip mąsli ii arlut i< 
pats savo akimi-
persitikrinau dalyku stovi.

Eržv lik ietis.

I

Į bus iškasta giliau ir čia susi- 
dury.- stiprus poetus. Su kitai.- 
darbais irgi panašiai yra.

Paskutiniu laiku sumanytu, 
ir galutinai sutarta, pa-tatyti 
arti Broad-Miirkvs gatvių du 
dideliu namu po 16 atigštų. 
Prie ^lilitary Purk jau prado 
dainas statydinti dideliausias 
viešbutis su 5(W ( t kambarių, 
kokm Xev\arkv dar nei vo.

Ateinančiais metui.- Ims sla 
tumi namai ar dirbtuvė-: (čia 
]mnivnu tik svarlresnius): Nevv 
York Teleplione Co.. prie \Va 
sliiilgton st.. namo priedus 
$3(MUMM).(ll) Avon avė. t per 
mainyta) $15(),<m*immi. BIodui 
field avė. $2( M MM* M K t. General 
l.enilier Co. ((dirbtuvė), Kre

ivai- ilingliiiy-en avė., už $.'’>šii.<nn).imi. 
jrnvv -I M. Byriie. *.*«* NM M».«*•' J 

leutlier laelory. 
už $(i().(Mri.

(Mi. \Vaterman Fuuntain l’eii 
D. S. apskritis duos- Co.. 247 Pi-ddie -t., už $l.2i*’.

-unianvniais. (*••.(•(•. Mereliams Nutioiial 
kuriuo- kuopa užgyrė. Nutarė Rauk, pr ie Brond ir Clitilon 
surengti vakarty. 'gatviii, už $(imi.<iiH>.iK>.

Išrinkta valdvlm ateiiuin- 
tiem* metams: kum II..I. Vai- lMM,u'”i ‘"j“’"1'- ,H*’ ,",n‘
čiimns rlvas. vnd.. J. Brazau- Ih ^Iuuk vietos užimtų,
-ka- pirm.. J. Šliogeris- pi r- ,-ii' ,M*
inin. įmik.. A. Krem-ius nut. "i-Mitraukiau. kiek Nevvarke at 
rašt.. A. Zakaras -fui. rašt.. J. ••«i'M"ėiais metais lm- pa-tatyta 
Mikolmni -ižiL V. Znle.-kiutė •' dirbtuvių.
ir A. Ignalavieiutė—iždo glo- 
K-j o.-. I’r. Zdanku- kore.-p.. I 
.1. Ilrazatmka.--- režisierius. .1. 
Zaliigimi- rez. imgelb.

Turint tokią veiklių valdyinj. 
Im- altejoiiė-, kuopa augs ir lm 
jos.

L

CICERO. ILL.

Raud. Kryi. prakalbos.

I.. tututi. Kryžiaus rėmėjų 5!i 
.-kyrio prakallMie būvu pėdė- 
li".Į. gruodžio 14 tl.. šv. Anta
no parap. svetainėje.

Kalln-jo kun. V. Kiilikiiiis- 
k.-is. iiiir<Hly<laiiia.-. ka- užsiima 
IiiImI.-iiyliė.- darbu ir kaip ta>f| 
‘l.'ii'liii' atliekama-. Ragino .-u- 
-ii iiikii.-iu- lietis i I., Ibnid. 
Kryžiau.- rėmėjų skyrių.

I'a.-kiu kalln'-jo kilti. M. J. 
Vaiėiim;:.-. Ji.-, kaip paprastai. 
Kava iškalbingniiui raginu Mes 
ti i I.. Rami. Kryžių. Daugelis 
žnmtiių i-iniM- ir Mirinklii kiek 
liukų.

NEWARK, N. J.

Darbai.

Maniau <ii<lžiintią siit raukę.-

Nepažymėtų randasi tokių, 
kurie atsieis net įm> $4 J m * >.(•<•’t. 
<>(> jų |iastatymiii.

Iš visko imliosi, kml Xe«ar
kas nepaprastai pradės kilti it 

. plėtot ies.
l’

Ib-ji-. sausio 2 d.. 1920 iii.. 
i prasidės gy ventojų .-urašiuėji- 
mas. (ieistina, kad visi lietuviai 
užsirašytų lietuviais. Tas ne- 
papia-tni -varini m- tik kn-- 
link musų tėvynė.-, l.ietuvo-. 
Is-t ir mums patiems butų Ia 
liai .-varini sužinoti, kiek Veii- 

' arkr y ra lietuvių.
Reikėtų, knd vieni kitus |>ia 

'dėtų raginti ir aiškinti, ka i vi 
-i. niek(l neslepiami, už-irn 
šy lu lietuviais.

Luitai gaila, kad. imi- stira- 
I šiltėtųjų, kurie e,.- užrašinėdn
mi. Ims apie 350. Is-t vargini 

j lietuvių rasis, dėlto, kad darhi- 
i ninku rinkimas limo paskelli-

Pr.

KALĖDŲ DOVANOS

ni gnlėči:! i

III-.- 

ir
ka'JM’l |. 
n viriau

••VALGIŲ GAMINIMAS
Jo- I..1111M t*' ų . ...$

-u npiianus....................

Tuippnt unitu.- kitą Inlmi gni 

didžiai miuditigą knygą:

* MEILES GALYBE
Kaina su apdarais .....

Kaina !*■ upibirų................

t žssikyinu* siųskite šiuo 

“Drauges"’ Publ. Co.
1800 W 46 Str, Chicago. III 
t!tifrii!tiiiiniiiiu!i!::nuiriti:tiiiiutiitiit

L. RAUD KRYŽiO REMeJ’J 
REIKALAI.

Gauti pinigai.

(’oiii. sinii.tni 
....................... ijCi.Ui

75.011 
IIMI)
5.i m

pat.) 
Ba.
I’a.
X. Y

(kllll

REIKALAUJA.

I •••! ai 11 uMm
t*U*M« III* »■

i« t 
i :•»:

ninku linkiniu- Ihivo puskelli 
Ui- laimi trumpu laiku ir, ne
sant čia arti lietinių dieniu- 
čių. lietuviams nebuvo galima 
praneši i.

21.75 
2'Mit m 

. 4.”.tft 
i. 4(i.(»t 
.. .*i.(»> 
KNi.nt 

. ::.•;.( m 

.. 5.(01 

.. 1.2'» 

.. 5.(»( 
. I(t.(o» 
.. .*:.«o> 

2(s!.(oi 
l.'TiAJ 
llHI.IMt 
2(KI2 
rtlMHHI 
IIMKHI 
2<Hi.r •) 

I.i r t 
.TLL75 

.. t.’OI 
J. Tuniasonis.

L. R. K. heni. sekr.

IS d.

Briduepmt. 
Nevv Vork 
Spiing Valiny. III. 
Buenos Aire.-. Argenl 
Mii-|s>tli. X. V. 
I’liilndelphia. I’a.

Zimbti,, 
I lazelloli. 
I'lyinotilli. 
I b'ookly n.
Matt'-lie-ler. (’oiin. . . . 
Bmddo<-k. I’a...............
Cumlmla. Pa..................
Klein. Mon1.........  ...
Bull'alo. X. Y. . . 

lAllmiiy. X. Y................
Oil Fily. I’a. .
MontiKpie. Ma Sj<, . • • . 
Bayonne. X. J 
Melrose Bark. III. ...
I lome-tead. I’a, 

(’liieago. III. Ih. |,-k 
llarrisoii. "N. J. ... 
I’liiladclpliiii. I’a. . . 
(’atuliridi:'*. Ma—. . 
I ž -emu drnli, aniita 
Pitl-burgh. I’u............
Couldali'. I'a................

ŠV. KAZIMIERO DR TĘS 
Shcboygan, Wis.

šiuo laiku X'ewaik,. darbai ei
na vidutini-kai. I'ragyveniniu- 
ganu brangus. Dauguma turi 
nemaža vargo su įminu pagy- 

i veniniais. Kurie seniau galė
davo pasisnmilyti gyvenimui 

| namus kokie jiems tinka, tni 
l'hiliar džiaugia*! gavę liile ko- 
peilis. Dažnai jHi.-ituiko. kud 
i/.mogii- priier-ta.-apleisti gy 
veliamąjį nul ių. j<> savininkui 
I•ikii'.oijaiil. ii Imi ėdi ten, 
kur gmina mokėti nuomos tiek, 
kiek išnimniuotojii- reikidauju.

Manyta, kml karei pasiimi- 
gu- mimų nuomos atpigs ir 
daug namų lik.- tuščių piisišuli- 
nu- iš Xeuatko durliininkuins. 
kurių m-tniižai laivu suplau
kę karu luiku. Dabar iNUMrodu, 
luid taip m-lnis.

X<-|>erM>riui dnr manytu, kml 
Įuž r.,Ąu part X'euark'e durimi 
imsiliui^k 
nelikę- lut 
nepergilim

I laivų neims gulima išvežti, 
ir kitaip atsitiko.

Einanti u|č pro Port 5 
Inrk'ų, vadimimii Xc*nrk

lie- l’ort Xewufkll- 
Si Matymui: vanduo 

ir 'kibi didžiųjų 
Čia

Bu y

štuiH Imi- 
ii- I jet Ii

Ltetroit'.P

V—is.

KAIP ATRODO NEW YOR 
KO PRIEPLAUKOS PO 

"LONGSHORMEN’Ų" 
STREIKO.

Paslaromi- dienomis turėjau 
progą aplankyti didžiulio X<-vv 
Yorko prieplaukas, kanu- pa 
mačiuli tą. ko nekilome! savo 
mintyje negalėjau įsivaizdinti. 
Visokio* rų-ies vežimai su įvai- 
riomis prekėmis m užnuitmim 
ilgumo eilėM- stovi nuo rytu iki 
vakarui ir laukta progos, kad 
kaip nors įvažiuoli priepbm 
kon ir iškrauti pa-kii ton vieton 
pn-kes persiuntimui jų laivui* 
mirroly ton <iestinurijon. Nevi" 
num iš tų vežimų. ve,hli lauku 
.-iam |icr dienų progų- iškrauti, 
prisieina grįžti minimi neiš 
krovų- dėlto, ku<l prieplnukor 
yra pilnutėlės. ■■ prekių sJuiil 
liūs vis tvinsta, m-ly ginant uis- 
jiavn^aryj.

Luivai liuduojumi gudriai* 
sumnnyniais. kad kuip nors pa- 
duriu* vietos keliems tiikstan 
ėiuins vežimų iškrauti, lauvi.i 
kompanijos. »|elei »lurlw. .pur 
tuni". sumanė pmiatyli tau 
tikru* pienus, kuriui -(mhiIm-s 
ties prekės yra sU'iedn 
prieplaukos, kuine lui 
sale sustoti, uut tam tik 
taisų-yiudėčkų. nuo kuri 
šitterijų pugellin paini 
nnlrrlimo k«>li. šiotli 
tuksiančius tonu ir tnd

Valdybos Adrc.ai:
pinu 11

v Ir* -pu ii

fili, r.iši

I. Grig.ilnn 
t liti Si..

Jurgi. lėtintu- 
So. Iii Ii si .

Atig. .lukui.ili-

Ne* .leist y aV<- .

I’rut. wkr. Ktuduiicro 
džiutui*. 1017 Suifis Aie.

1/d. Aiilatia* <'ižau"ku.- 
Neu York A ve.

Knate glob. Kaziflueraa 
ir Jotui* Jori*

Maršalka l*i alui, Dtiugitdn
Susirink i ii ui t nl iu .- I.;.,-, ai.tą 

mdėldiciij mėlti -i'i.
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IU Ik u INGOS. 
tn«riš.ibių 17 i*Krti| ir 
Ivniįvaiia durį*** .mi 

fabrike- l*rit> titrui 
Turi t u iriu Mulu

•i«h. *«i

•ant k**-lurii<*iiu« *•***•*• ir luttiju*. 

kak *il«»riii mIuiI
I r|U .imi.

iluo-itu cuuit

JUOZAPAS F. BUDRIKAS.
3343 S Hahted Street. Chicago Illinois.
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l.iifnl" r ir Mill >larli'i loki* kuris 
luri geru p.ižiuli -tl kontrakto- 

FM ■ I ė ' .1’ |• ••• ' 1 I'
Ai-i-aukile.

Heitcmann Ltimbcr Co. 
5852 S Aslilaari Avė. 

Telefonas Procpcct 4000.
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DR. J. SHINGLMAN
Gydytojai ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kaihi*. IV < imrf
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Dr. G. M. GLASER
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Dr. M. Stupnicki' 
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Dr. P. P. ZALLYS It. r. r. PAULIO
Lietuvis Dentistas ♦
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
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ACME PACKING CO 
2226 S La Salk Str

I*. *4*1 •* 1.
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Dr. S. Naikelis
LIETUVIS
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JOHN SMETA.NA 
Akiu SpecijalisUs 
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CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. I>AI:H0 federacija sto 
t VI PRIF.Š DF.PORTA

V IMA.

MUSŲ MUZIKA

Antradienis, gruod. 23 
Šv. Viktei įja.

Trečiadienis gruod 24 
šv. Adomas ir J ieva.

d..

d I (Vystys veikimu, kad neini 
tu deputiįmauni muštai.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ MO 
i TERI

Suimta du nuariamuoju.

Antradienis, gruod. 23 1919

iiiiiiiimiimiiimiilliio.

DRAUGAS
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PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM i

P. K. BRUCHAS
Jubilierine Krautuve

3321 S. Halsted St. -
lelofonas Drover 9687

Chicago
' />o«o/o« .Ip-Lto'io I </<«>» tim 

t 'i i niato /msuh Ijiiitiil, 

l/mryoim ĮiKHftt išfln.'-li lu lu 

I < Kl l.ltllio/i' llirtltl LkIIII.'-LiI 
‘ K 'U Ul l llio | lIlĮHll. '

Kilti lu lllllill Illil/'.lll lllll.iklĮ 

liihhiii u/ii. lai jii Hfirt.i

rt/: linui. iiiiitK. r*silnil.<: Itibni 
m ulini, nml sii/uiitu ii'il.iiln 
mm lui,

l'ai< inijau *’Drauge’ pilsi 
namą o|terą '*Konievilio Var
pai.'' Veikalo Įter- tat i ma- lu 
įėjo iiil.fi vi'iiihIžio 21 d..
\ryau Brolio Temple, sib ii 
\\ ab.'i-b avė., vadinasi, vidur- 
miešt i įe. Knslink veikalo išpil
dyme pa.-l.-eklllio lieblIVo jo
kio aliejonė-. Musų gabus ir 
uolu- muzikos -iltyje veikėjau, 
p. A. S. 1‘oeiiis-, jau kml ką pa
ima i savo ranka-, tni nepralei
džia dalyko aplamai.-. Jo nim- 
dugtiiis. si-leimiti-ka- muzikos 
žinojimas. Iiei mokinime galiu 
imis, visuomet užbrėžia pasek
mę. Bet ir pa-ekmė turi savo 
lai|isniiis. <)|ierą “ Kornevilio 
Varpai’’ priskirėiau prie labai 
pa-i-ekii-ių.

Apie |Hną metų atgal man 
teko matyti tą paėią oįmtu an
glu kalboje. Ją statė tuomet 
Bo-ton < t|M'ia t'o.. Straml te
atre. Tenai mat lošė visi pro- 
te.-iįoiialai. liet Lietuvos Vyėin 
< bieago- Apskriėįo choras 
pralenki- juos |iasisekiine visa 
galia. Bravo. Vyrių choristai, 
lai gy viiojn jūsų vada- p. A. S. 
Pocius lu'i pavyzdingas jūsų 
tai |ie susiklausymas.,

l.o-imc turi didžią reikšmę 
ir andai imas (mimika k. Ponas 
J. Balsi.- pasirodė talentuotu 
icž.i-ici iiimi. Negalia, kad ji- 
luilsai puikiai lošė (iral’o Enri
ko de Kol nei i|| lolę. bet i| kl 
ii j" gakio- dažiuro.- išlavinti 
puikiai attiko nudaviiiio parei
gas.

Apskritai imant, visi loši- 
puikiai. \ patingai pasižymė
jo ponia < >. Pocienė, šį kartą ji 
savo galmimi pralenkė net pati 
-..ve. Neveltui jai suteiktas di
deli.- gėlių pliiokštns. Panelė 11, 
-ulekaitė loši' ir dainavo ne- 

i įprastai puikini. P-as A. šia 
pi ' > ir-gi daro žymią pažangą 
pirmyn. Laikui liėgant prie uo
laus darini gali lietuviui silsi 
laukti iš pono šla|ieli<i lietuviš
ko Dodi, .lomelio, Plancoiio. o 
gal liet šalapinui panašaus 

i liasso. Ponas *1. Kudirka savo 
maloniu tenoru ir neatsi- 

| liko muzikos meno lenktynėse.
Lošimo laike publika užsi- 

|laikė nepaprastai ramiai. I.o- 
' '1111111 užsibaigus kiekvienu vei- 
o|e buvo galima išskaityti užsi- 
' ganėdinimns.

Gailiu kad tokį veikalą |m 
'taip darbščiam prisiruošimui 
tik vieną kartą teperstatoinn. 

i Būtinai reikėtų jį pakartoti.
Vyčiai darbuokitė- ir ateiti

1 je nenuilstančiai muzikoje, luti 
jūsų dainos jiega. tarsi, trimi
tas sužadi na ."psiitidusiu- Imu 
labiau uždega Itesidarlitiojan- 
•'•ius prie brangios tėvynės at- 

, gaii mimo unrlsi.
Tėmijantis.

Mums lrnii«iv«- yri nutilo
iliA dni U .itniM* nupirk H Hkrm
įtiki! m tiLnnu. kud iiu* nuf.nl: at griu 
|il« k3ina At tlanl irvlrnt". n 
t .ir ntivtinn.

I <ukhiin.««i!
Ih iiiuiiiHhui fii'ilii.

I-a «<»li t in. aiivknriii.
I jiAkrmh liti. I«*u< iugv Hu.

l'.tnn/AlH-tu, AlUinitt ir II.

t invnru <lr*l Kftbdit 
fu tinti iiv« j. Ir

a uvora. rmifia-
MilrniM*n *!tItmn ir irHtnpj

••kliiadiein < bieago- 
Darbo k'ederaeija -u-irinkiuie 
dalė pradžių veikimui, kad 
šalies vyi iaii-yliė ni*de|M>rtim 
tų negei-liiiii -vetimšalių. ka 

gi t <».* 
1 pi u- \uierilo D. rl.,( I ’.-Jeia 
I ei jus.

IlmIJ 11.. i gaivalai u-irin 
I įme paži im jo. jog vyiiau-y 

|l« daiigimi-iii deportuoja -1iei 
jkuo|anėio plieno dai lii’iilikii 
i vmii . tad I.. i pi i .iii lani- pa

tomu daug džiair.'-nm. le t 
dm Itin i lik u linijų- -kriatidžia 

j mo-.
I llo tik-hl I bieago- Dailiu 

l'’«s|er.'i<'ijo. unijų at-lovni bu.- 
sušaukti su n mi im..n. Bu- pa 
it.-iita. ka* veikli, kad ap-au- 

i g<>li iini-lu- nuo deportai imo.
I*a-akujaiim. jog tie Imtys 

iiii'liknlai išreiškę
• ną. knd i: \liierik <»< 
luotą niiarebistai.
< ėddinmi. Berkimui 
Sakė, tie mi.iiehi-tai daug 
idarbavę darldtiinkų tarp,. 

i-d;die- p;ik« I jų -aluoiie.

rttlIlIlMI UllILKTY HoNIts. 
tionoiiiė ntatirita k.ūna va
karą Ir nnMlom- Iki Kalolii.

Piiiku- kai. n.loriu- ti-i.-m- 
<11 kai.

Mile ,\||.. Mary Ku-man.,h '• l»»K«li l"'<- ««nijų, 
7i3 iii. amžinu-. I72.'» \V<—f
Ihi'liiig- gal. Milė nuo ap 

■ ianžynm plėšikų. Miru-ioji 
•u savimi ik-iojo $1211. Ti< 
pinigai pražuvę.

Policija suareštavo 
lai iuniiloju. Ih 
gyvu ginasi.

Kaimynė' |ia>akiijii. jog

du ia
I leilll i..

tad atkreipimnn do 
kuri 

mirodi Iii-

Mr-.
Kušinau ir -onimi buvo užpili 
ta dvieju plėšikų, let jinai 
apsigynusi. P»i*akiiisi jnilie 
moliui ir ta- tuodu buvęs -ii 
areštavę-. Pa-kiii |mliuo-nvę- 
ir patarę- Mr-. Ku-man gauti 
nurautą.

Šiandie
nia ir į tą puliemoiią. 
buvo į nliuosavęs 
užpuolikus.

Anuodu tad šiandie inlmia 
Inu je siiaro.-tįlota.
ClJeikia |mžymėti. jog jiedl 

.yra anglių išvežiotoji! vieno- 
anglių kom|Kinijoiii'.

Moterims 
gini apsieiti 
d<> agentais. 
Ve/.iutoja is.
|M*iHiuiiai' ir kilai-.

reikia labai ntsar 
>ii visokiai.' p-en 
anglių ir ledo iš 

visokios rii'ie-

BUS STATOMAS NAUJAS 
PAŠTAI BUSTAS

Bus'ui jau parinkti ir vieta.

(’llicagojc lui' p.l'L.t ydili'.l 
dar kita' paštai liil-ta.-. n<— 
dabartinio yni perniaza didė 
jaut miestui. Ta* lui-t.t* af-i 
ei' mažiausiu ii milijonu' dol.

I’ii'tiii jau p.-irinlJa ii įiela. 
Stovi— aut dviejų žemi - blo 
kų tar|H- gatvių: (anai. t liti 
ton. Madi'on ir Adam*.

Kongresas Imu tik-lui dai 
nepaskyrė pinigų. I*«-; jau pa 
žadėta, šią -.iiaitę \\asliing- 
tonan tuo reikalu keliaus (’hi 
vagos |M>stmasteri> (’iirlile ii 
kili.

GARVEŽIS UŽVAŽIAVO 
ANT GATVEKARIO.

ę pa-igailėji
.IiUmiI ■ 

kaip tai 
ir kiti.

|«i 
ir

CEN PERSHING IŠKELIA 

VO I VAKARUS

Laimi svetingai t’hicj 
buvo priimta' gen. Per- 
Pat' gelielolii- 1 linini bm 
galo -(įjaudintas. Vi-okio 
kiliui b.-. -ii-ii inkiinai. 
veikiiiiinai į generolą p;i

.didelį įsplldl. .lis ||e velti 
I vnžiiiiHliinin-- fui reiškė, 

jam vra brangia 
II ji' ' h-\ ei v ių ėi

Cliirago j 
■llie :,1 
siiomet apsigyventi.

Jam i-iaziaiu- daugeli- iš
kėlė klau-iinų, ar neimtų gali
ma •.•••n. Pei-hing,, pastatyti i 
’.andidatii į prezidentu.- atei
nančiais įlietais.

(ietį. Per-liing yra utilitari
ni- žmogų-, Niku nenori ma 
šitie- |Hilitikon. Ji' tylu-, bei 
gražiai pakalba. ra genis pa 
trijola-. Ve kodėl ji- taip i i-ų 
gerbia ma-.

i

t:ml iškils 
durimi* remia visokiu* iuler- 
mu'ijonali>tus. Taipgi pa* imi 
nelinksta nei so< ij.-ilislų ir ko 
muni'lii. ir jiem- panrišin kim 
|H'lių.

i ai p katalikiškųjų draugijų 
dauginusia darbuojasi L. Vi
rių 3fi kp.. kuri turi pusėtinai 
išlavintą lošėjų barelį ir Imžny- 
tinį vyčių chorą, kurie kart* 
ulbi kario rengia teatrus ir 
šiaip vakarus -u dainomis. 
Chorą* gražiai padainuoja vi 
*okių tautiškų dainelių, o ne- 
dcldieniais puikiai gieda Imž- 
nyėioje, iš ko vietiniai žmonės 
yra laimi užgan<-<linti.

Negnlill prali'i*li nc|<atėui' 
je.*. kad tarp elmristų yra kole
tas, kurie nevisai gražiai elgin 
si laike giedojimo Imžnyč-ioj. 
Tenka girdėti, ir toliau esan
tiems ImŽHiėioji'. kaip choris
tai šnekasi, juokauja. Tas ne 
gražu ir neleistina. Bažnyčia- 
lai namai maldos <> ne pašne 
kų. imjuokavojimų. Bet kas ar
šiausiai. kml viena:. kitas iš 
choristų juisirudė ”polaisvų 
pažiūrų.'* nes. kaip lck<< gir 
dėti, varė diskusijas stt kata
likais prieš tikėjimą. Kam to 
kimus y fialoms priklausy ti prie 
choro ir giedoti Imžnyčioje. jei 
gu aliejoja a: ha suvis netiki* 
Bet (mat -jo jų ti!:.-lr. .

Ne|wrs«mai pradėjo varyli 
agitm-iją tart, elioro nariu, 

j prikalbinėdami tverti kokį tni 
naują “Daili - ratelį.” reiškiu 
“laisvą.” Matyt kaikuriems 
musų rhori.-lams pasidarė nok 
*ta Imžny tiniame chore, užtai 
stengiasi jį sugriauti ir tverti 
naują, pngal savo kurp.dm. 
Aš patarėia vyčiams iipsižiu- 
tėti. <i organizatoriams laisvų 
ratelių negriauti Imžny tinio 
'boro. Braitonietis.

I’eliin Im- padalintus pu 
siau: pu-ė ei.- <lr:mgtjė|ė- iž- 
dali. •• kita pu-ė nmkyklo' tuvi 
dui.

A niobi Sargu dr jėlės 
Vnlflrbi

i

gy\''t'ini.'is Knn!t.<>- 
jnu liko pritaikinta* 
\’oil;alą pnra*ė klivri- 
Jums ii N'nnm Metu

I

Dauguma lietuviu yra siūti- 
ėiin-i gyvenimą ”Kantrio.* \lc 
no.*” ir. gali *akyti. reta* 
kuri* p<T.*kaitęs tą knygų m-n- 
sigriiimiino. Itekalliaul kariais 
su žmonėmis apie vaidinimu*, 
kai kris klausdavo. ko<lel to vei
kalo niekas n<ųi<*rstato. Vienas 
buvo atsakymas: veikalą* nėra 
parašytas taip, kad galima lui 
tų jį vaidinti.

Dabar gi galima jau praneš 
ii. kad 
Alenos 
scenai, 
kas Pr.
vakare L. N yčių .*» kp. statys ją 
šeimoje. Galima tikėties. kad 
Ims ko pažiūrėti, ne* nrlislai- 
mėgėjai uoliai rengiasi. Per 
*tntyiiin* Ims Vmidorf *vet.. 
prie Nortli nve. ir X. Halsted 
St. Tikielai jnu pardavinėja
mi. Galima gauti įuis kiekvieną 
kuopos narį Imu narę, ir P. S. 
Mnreiko.* krantui ėję. 17<H» \\'a 
liminia avė.

Ka.-- muite pamatyti gražų 
veikalą, imsi-kuliinkite iš auk 
sto iiu-ipi.kli tikielą. m * gali 
pritruki i.

BRIDGEP0RTIEC1Ų 

DOMEI.

E
=

E
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PLĖŠIKAI REIKALAUJA 

ATNAUJINTI BYLĄ

Kusi vienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 3-eios kuo|»o- 
susirinkimas utiirninke. gruo
džio 23 <1.. 191!) m. 7::^l vai. 
m. ši. Jurgio par. svot. 32 
l’laee ir Auburn avr. Kviečia- 
nie

PRANEŠIMAS

visus atsilankyti. 
Valdyba.

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes.

Biriu negu -ių-ite -aio gentini* j Lietuvą pinigų — 

p:i-ikl.-iu-kite pa* m i- jųjų kur.*o. Mes siunčiame pi

giau.- ne u ii-i kili ii už pinigu* pilnai atsakome.

Kur-a- maino- kasdien. Rašykite šiandien:

Centralis Bendras Lietuvių Bankas
Centras: 32 34 Cross Str., Boston. Mass.

Skyrius: 366 W. Broadvvay. S. Boston. Mass.
J =-iiiiiiiiniimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiir:?.

LIETUVIŠKOS GAIDOS.
I •"•klų iDnk'tiya Myią •rtmirrt. lt 
kh) cuč'ty

i: nLtaya X»». S "fyrų «*rl.rflttAl 
► ■yjeąy—1* *»*' m- iij

LT 3 Tistmins- iDnkluyu f^k’iamjtt or« 
1~4~ *•’

1 4. x.»kui Išmi.u.t’ l'nnui Jame yn» 1S
isHtaitšku šok-u

• • » i t • . ti . ''m - • • >u n ” -ų. I ititri. Miktii. u. vvvtturų tr t t I’mi-
r. . kn i.ii. i lt ••• (..tn it.*? rutn.-nt M |m» i*. VuMl 1»Ma» **.

I.hI.at ■ utį i. ••'«». sil |>'tfiir Imu l’i >»»•• ....................  ?•«*.■
t. •1.,'ti*^ l*i <tntk) n»t*u f U tų « mk .«n*M  ..............
*, M. IMI h'ljny Uilliej lma<Ay|nin . IiMUI ..........................    Jk. .

r i lu <1- l’i^UUK !.t'>lUba» NmMMAa, |.U*IrtttiUS.
IU < Kuu >tN »tiUT)kuJ.

V. NICKUS Musical Instruments.
1030S Michigan, Avė., Chicago.

ERNEST WEINER
ĮlliY (1O0DS

1800 W. 47th kamp. Wocd Sts 
dvigubas vuu-pv 

Keircrcua ir Subaloala.
DidcUamc rinkim c gaunami

Visokia rnatertjolal. Talkams drabn 
Ha L aia! *« Ir JakutM.

79c
Pluksnos

PLUNKSNOS.

Pluksnos
79c

>33 Jm». A-|iIanei Klt. (lilcagn. 
Hm nuarki4 S&44

OR. A. A. ROTH,
ltn-a- K>.l>U>ja» Ir Hilrurcas

S|H < ijaU-ia- Mi.li rl-kii. VyriSką 
Valka Ir iIm? liiruiilikp ncų 

on-a»: asil So. Malatad KL. <lik-aco 
THcfcma- l>roi «r td®S

VAUVMII VK: m—II r,to 3—3 po 
pirm • lak. MAk-ikiml* to—U <L

K t iminaliam tei'ine pri»ie- 
ku'ieji !• i'ėjni. pirmininkau
jant teisėjui lx*ui>, apkaltino 
•Iii' pUsiku*: l’eter Konal-ki, 
Stnnley Stepie ir \Villiam 
\\ iiile. kiltie praeitų pa varį a 
pipl<'> llmultoldt Stale bau 

Iniisi nelaimė, Gntvekii ką.
Iž tai juo- laukia bausmė 

nito vieiierių metų ligi gyvos 
galvos kalėjimo.

Apkaltinti pareikalavo at
naujinti bylą, Ta- prigulės mm 
to paties teisėjo.

Konduktorius sužeistas ir dar 
apmuštas.

tieSekmadienio vakare 
la*:ivitt gatve. 47 toj,- gatvėje, 
įvyko 
tini važiuojant -ker-ni gėle
žinkelio užbėgo garvežį- ii 
-ii-kiildė gntlekiu į. Daugeli - 
žmonių -užei-ta. Sužeistu* ir 
gntvekario įimtorimiims -u 
Konditklorin.

Sll-llugll'leji Žlliollė- -ližei- 
konduktorių dar npmuše. 

tiyku-i ĮHilieija išgelliejo 
im gyva-tį. Konduktorių- 
uio kult iruuiuis. kam ji- du- 
e- ženklu nmtornuiniii važiuo 

ii. pirmiau neapžiureję* n- 
liiein šonais bėgių.

Toje vietoje perdažnai jmsi- 
taiko nelaimių. Bet pagnliau- 
nejmgulvo jauni apie geležiniu 
lin liėgiii iškėlimą.

Kiuomi pranešame, jog tikie 
tus į moksleivių vakarą, kuri* 
įvyks sausio 4 <|.. 1920 m., hro 
lių Strumilų svetainėje, aut 
107-toa gnt. ir Indiana avė., 
liosrlande. galima gauti išknl- 
iio pas (’hiengos moksleivius ir 
moksleives. I'iašome visų iškal 
no įsigyti. Taiji-gi kviečiame 
lietuvius kosknitlingiausia atsi
lankyti. Korespondentas.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

Draugo Ofise. 1800 W. 46 St.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise. 1800 W. 46 St.

F. P. BRADGHDLIS
Lietuvi! Advokatas 

Attorney at Law
103 W. Munroe. Coe. Clark 

įtoom 1207. TH. Cmlral MO 
CHICAGO. ILIJMOU

Gft.: 3113 So. HsbHcd Rirrc* 
Tcirfona. Vardu 3300

It NORTH SIDE

ŽMOGŽUDŽIUI PASKELB
TA IŠTARME

PAGAUTA KETURI
ŠIKAI

PLĖ

Kriniiniiliiiiii tei-me teisėja* 
Iv-r-b-n pa'iueikė |iakarti vn- 
-ario 2*t dieną žmogžudį .Ibiui 
ii’l.iien, 22 įlietų, kurs kilim
inei vieliniu -aliutio Btidgepor 
t,, nužudė |M>limmni) tiurke.

Žmogžudžio motina ir’sesim 
po ĮH i 'kait y tuo nii'preiidiiuo 
tei'ine pakėlė Irukšnią.

IŠ BRIGHTON PARK

*

1

V l<

estnn

f. 

’ > ■* ws.s.
WAR S/7TNGS STAMPf 

ISSUF.'Z W THE 
U NITE n STATĖS
GOVtRNMENl

Kaip kitur, tnip ir ėia ran
dasi žnmnių visokių pažvnlgų. 
kurie didžiumoj sudaro skir
tingas draugijas ir prie jų pri
klauso.

Vienon katalikiškos-jmrnpiji- 
nės. kurios darbuojasi kiek 
galėdamos labui tautos ir Baž
nyčios, kitos tautiškos. Tarp 
šių knikurios atsako savo var
dai Grk •ir-lr dnrhnniaci
tautos labui. Bet kiton—tai tik

Kalėdų dienoje parapijinė įe 
svetainėje Hv. Mykolu |ui rupi
jos mokyklos mokinių draugi
jėlė—Aniolų Sargų - neilgia
eglaitę. Bus parengta vakarie
nė ir progra ims. kurį išpildys 

j pilt is mokii iai. Programas, 
kaip teko girdėti, Im* nepapra
stas. Jau mm «enni mokiniai 
rengiasi pri* jn. yiiatingni. knd 
tame vadovauja mokytojos—
'.•šerys KazmiierietiO kas iš _ 
mus nežino, I. kie gražų* būva1®- 

•* 
mų mokyklų mokinių, vadovai!

s
J 
J
B6
B-

■’

En

e
«■

• *jaut srtieriniFunokytojoins.
Tat iš anksto j ir a nešami 

northsidiei’iams ir vinis kvie 
čiaiac atsilankyti, yjmė kvii 
ėiatne mokinių tėvus ir motina 

pKMdl'vti, kaip jus imkeiis

5

Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje

100 Auksinų už $5.00
t. y. 20 auksin u už kiekvieną dolierį.

Mes c.-arnc |k» valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Pirsiuntim? Jus Palis Kontroliuosite.
Mes išduosime Tamstai čvkj kuri Tamsia pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

čekiu Lietuvoje gaus pnigus. Sis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Niekstuo
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėt persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antraša. Už pcrriunlimą nieko nereikia cxtra mokėt'. Už 
kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite me.- pasiusime Lietuvon 20 auksinų.

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B
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