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Bolševikai Paduoda 
Taikos Sąlygas Estams 

Atrodo, nieko nebus iii taikos 

PREZIDENTAS LAIŠKU 
AIŠKINA MEKSIKOS 

KLAUSIMĄ. 

Senatas neturi reikalo 
maišyties. 

konferencijos 
BOLŠEVIKINĖS TAIKOS PABALTIJOS VIEŠPATIJOS 

SĄLYGOS ESTAMS. 

Nori jie Estonijos uostų savo 
prekybai. 

DORPATAS, gr. 7 (Suvėlin
ta).—Šiandie bolševiku atsto
vai Čia paskelbė savo taikom 
sąlygas, kokias indavė Koloni
jos atstovams, štai jos: 

1. Savitarpinis pripažinimas 
nepriklausomybės. 

2. Panaikinimas karės sto
vio. 

3. Panaikinimą- militarinio 
veikimo ir paskyrimas laiko 
atšaukti kariuomenes i savo 
teritorijų ribas. 

4. Estu vyriausybės deklara-
cija, kad Estonija nėra sąjun
goje nei su viena kokia viešpa
tija, kaliaujanėia prieš sovie
tu K ns i ja. 

5. Tokia pat deklaracija tu 

Washington, gr. 9.—Prezi
dentas "VVilsonas vakar laišku 
mandagioj Formoj atsakė sena
toriui Fall, kurs buvo padavęs 
senatui rezoliucija su tikslu 
pertraukti diplomatinius santi-
kius su Meksika. 

Prezidentas mandagiai pra
nešė senatui, jog .senatas turi 
teisės pasipriešinti Meksikos 
prezidento Carranzos parėdy
mams prieš amerikonišką žiba
lo kompaniją Meksikoje. 

Bet tas senatas neturi reika*-
lo darbuoties, kad su Meksika 
butu pertraukti santikiai. Nes 

DORPATAS, Estonija, gr. o'santikių su užsieniais klausi-
(Suvėliuta). — Čia prasidėjo '"^i išimtinai pirguli pačiam 
taikos konferencija. Bolševiku'prezidentui. Taip yra sulig 
valdžios atstovu" yra du — |konstitucijos. 
Krassh • Joffe, su skaitliu- Konsuliaris agentas Jaukins 

VOKIEČIAI DARBUOJASI 
UŽ MONARCHIJĄ. 

Tam tikslui bus pravestas 
plebiscitas. 

ATSARGIAI KALBA 
APIE TAIKĄ. 

Nenori veikti be talkininkų 
pritarimo. 

guoju stalui, kuriu ineina vi
sokios rūšies ekspertai, sekre
toriai ir stenografai. Tai bū
rys darbininku, apšviest uolių 
ir merginu. Atrodo, jog bolše
viku atstovvbė rimtai atsineša 
i taikos konferenciją, ar gal tik 
nori padaryti didesni Įspūdi, 

iš Pabaltijos viešpatijų pusės 

paliuosuotas. Tad prezidentas 
apie tai laiške nei neprisiminė. 

BOLŠEVIKAI STOVI Už 
TAIKĄ. 

Londonas, gr. 9. — Maskvo
je įvyko septintasis iš eilės ru
su bolševiku sovietų kongre
sas. Buvo ir Leninas su Troc 

nieko tikra nesimato. Niekas k i u K o n gresas padarė rezo-
negali pasakyti, ar ėia bus ri 
šamas pilnos taikos klausimas, 

Unciją, kad bolševikų valdžia 
žut-but darytų taiką su talki 

nei nn-

ri Imt induota toms vvriausv-
<u gal lik nus daroma armmti-' ini-nic v«.< i** i n i k ^ )\ni<».vi 
uja. laippat ne/.inm, ai visos u a m a v n i p a v o j a u s . 

\ i u ų misiją. viešpatijos turės kont'erencijo-' 
<>. Nuginklavimas ir interna- L 0 n ( . i j a j i u s a t s t n 

vimas Yudeniėo kareiviu ir po! ' v . / „ ; • +.„..;. 
1 na i\stoni.ja tarsis 

antspaudą palaikymas YudenL u • j 
co sandeliu su karės medžiagaJ . . 

7. Amnectij . visiems ,.ili,-l L"*?T ? t o t o * £ * « £ * • Plikti s u aiškiu Hlkinmku lei-
. *, , . . pora dienu ir, matyt, dalyvaus 

ciams, nubaustiems u z remima , I 7. . , . ". 
. . . . . „ , , - konlerenciioie. kad tuo tarpu 

sovietu Krišnos arba uz dalv- . .. . , . , ,. 
w. . . .." Latvnos vvriaiisvbe konferen-vavnna trečiajam įntornacijo-' 

ti nei demobilizacija 
ties jokios prekybos. 

"Kas kita butu tai visa at-

Berlynas, gr. 9. -— Vokiečių 
monarehistu partija Vokieti
joje nušilusi darbuojasi. Tai
somi pienai, kokiuo būdu ša
liai sugrąžinti monarcbiją, tai
gi ir sostą. 

Vienas partijos vadu, pulUi 
ninkas Max Bauer, praneša a-
pie partijos sumanymus. 

Jis sako, jog Vokietijai rei
kalinga monarchija tokia, ko
kią turi Anglija. Autokratinė 
monarchija, sako, atgyvenusi 
savo amžį vokiečiuose. 

Sulig monarehistu pienų, 
štai kas turi įvykti Vokieti
joj. 

Ateinančiais rinkimais Vo
kietijos prezidentu turi but 
išrinktas Hindenburgas. Ir po 
to tuojaug turi but pravestas 
plebiscitas (visuotinas gyven
tojų balsavimas) klausimai,-
Ar Vokietija turi but monar 
chija, ar respublika? 

Monarchistai stipriai į̂ i i-
kine, kad didžiuma gyv.mtojų 
sutiks gražinti monarcbiją 

Tr jei iaip, tuomet atg»ivin-
tan sostini bus pakviestai ne 
r i - kaizeris, bet buvęs sos-
to įpėdinis. Monarchistai sako
si nenori buvusio kaizerio. 

TAIKOS SUTARTIS GULI 
SENATE. 

Prieš šventes nebus aptariama. 

VVashington, gr. 10. — 'Pai
kos sutartis guli be nieko se
nate. Turintieji ryšius su su
tartimi senatoriai nemano 
prieš šventes pajudinti to 
klausimo. Būs laukiamas tuo 
tikslu prezidento AVilsono spe 
cijalis pranešimas. 

300,000 A R M I J A 
METU. 

TAIKOS 

Turi Pasibaigti 
kasių 

Taip sako anglekasių viršaitis 
Lewis 

Taip sprendžia kongreso ko
mitetas. 

Washington, gr. 10. — Kon
greso militarinis subkomifr»tas 
nusprendė rekomenduoti Kon
gresui pritini] bilių, kuriuomi 
hokos met;i S. Valstijoms nuo
lat palaikomos armijos nus
tatoma 300,060 kareivių ir 
000 oficiern. 

1S, 

PROFESORIAI ORGANI 
ZUOJASI UNIJON. 

Ir įstoja jie Amerikos Moky
tojų Federacijon. 

SUAREŠTUOTA 98 STREI 
KININKAI. 

nale. \ 
S. Nusprendimas pradėti ta

rybas vesti pokarinės prekybos 
klausime. 

!). įsteigimas diplomatinių 
ir konsuliarių santikių. 

10. Jsteigimas susisiekimu 
paštą ir telegrafais. 

11. Su j u n gi ma s gt * 1 ež i n k ei i ų. 
12. Iš Estonijos uostų gele

žinkeliais pervežimas sovietų 
Rusijon įvairių prekių ir daik
tų, prigulineių sovietų Rusi
jai. 

13. Pataisymą- Estonijos 
uostuose tinkamų dokų krauti 
prekėms, siunėiamoms sovie
tų Rusijon. 

Nežinia, kas bus toliaus. 
Tai bolševikų taikos sąlygos 

ir principai. Po paskelbimo to, 
bolševikų atstovai pareiškė, 
jog jie nori daryti taiką apsi
sprendimo principais, be anek
sijų i r be atlyginimų. 

Bolševikai sakė, jog jie dis-
kusuosią tik apie armisticiją, 
jei kartais Estonijai nepatik
siančios jų taikos sąlygos. 

**Kaip ten nebūtų," sakė 
bolševikai, "mes perdaug ne
pasitikime laimingomis iš ta
rybų pasekmėmis." 

Estų atstovai, matyt, rytoj 
bolševikams induos savo ofici-
jalį atsakymą j paduotas tai
kos sąlygas. 

cijon prisiuntė neskaitlingo 
atstovybę, matyt, tik vienais 
informacijų reikalais. 

Pasižadėjo konferuoti visos. 

diinu. Nes tuomet butų galima 
gauti nuo jų ir reikalingos na-
spirties ir pagelbos. 

Nežinomas talkininkų 
atsinešimas. 

Tokią pat nuomonę išreiškia 
ir latvių premjeras# Ulmanis. 

Paskiausioj lapkrityj j vyku- Jis pasakė: 
šioj ėia su bolševikais konfe
rencijoj visos trys Pabaltijos 
viešpatijos—Estonija, Latvija 
ir Lietuva, žadėjo atnaujinti 

"Mes esame pasirengę dary
ti taiką. Bet reikia atsiminti, 
jog mūsų trijų Pabaltijos vieš
patijų padaryta su bolševikais 

/ 

Washington, gr. 10. — Kon
grese darbuojamasi atšaukti 
visus karės meto įstatymus, 
išėmus svaigalų prohibicijos 
klausima. 

\ . 

konferenciją. Estonijos atsto- taika neduos mums tikros tai-
vai tvirtino, jog Estonija kas,kos. Kuomet talkininkai yra 

karėje su bolševikais, kuomet 
Lenkija ir Suomija atsisako 
tarties su bolševikais, mes nie 
ko kita negalime laukti, kaip 
vientik pertraukimo musių ka-
rė s frontuose. 

"Pertraukimą mušiu gal 
mes atsieksime. Bet yra baisu, 
kad tas nepaaršintų mūsų sto
vio. Svarbiausia tas, kad mes 
absoliučiai nieko nežinome 
apie talkininkų atsinešimą į 
Pabaltijos viešpatijas ir propo-
nuojamą taiką." 

Tad kol-kas taikos konferen
cijoje oficijaliai dalyvauja vie
ni Estonijos atstovai. Ir jie 
vieni su bolševikais diskusuoja 
taikos klausimą. > 

Visgi ir pačių estų atsineši
mas į taiką gana neaiškus. Es
tonijos vyriausybės suformu
luotam šiandie pranešime sa
koma "(pusoficijaliai): 

"Mūsų tikslas atsiekti stovį 
tokį, koks šiandie gyvuoja tar
pe talkininkų ir bolševikiškos 
Rusijos." 

Tas reikštų, jog estai nenori 
taikos, tik pertraukti mūšius 
ir nieko bendra neturėti su bol
ševikais. 

valanda pasirengusi padaryti 
taiką. Bet Latvijos ir Lietuvos 
atstovai pasisakė dalyvausią, 
\f{ apie taiką nieko galutino 
nebuvo pasakę. 

Latvių vyriausybės atstovai 
drąsiai tvirtina, jog Pabalti
jos tautų laimingesnioji atei
tis priguli nuo veikiai padary
tos taikos su bolševikais. Bet 
neaiškus talkininkų ats'm< Ši
mas trukdo rišti tą klausimą. 

Visi Pabaltijos gyventojai 
pasiilgę taikos. Bet taika iš
imtinai priguli nuo talkininku. 

" M e s sunkiai kovojome už 
nepriklausomybę," sako latvių 
atstovai. "Taigi dabar mes tu
rime teisę ir priederme pamė 
ginti dar labjars sustiprinti ir 
u/artuoti tą savo nepriklauso
mybę. Vientik taika, ir tai vei
ki taika gali mums užtikrinti 
laimingesnį rytojų. 

"Betgi daryti taiką su bol
ševikiška Rusija, kaip ten ne
būtų, yra nedrąsu. Viena, pa
daryta su bolševikais taika ne
siskaitytų tikra taika. Antra, 
tokia netikra taika nepagerin
tų šiandie mums desperatinio 
stovio. Nebūtų galima padary-

New York, gr. 10. — Šešio
likos Ne\v Yorko universitetu 
ir kolegijų profesoriai ir ins
truktoriai susiorganizavo uni-
jon ir įstojo Amerikos Moky
tojų Federacijon, kaipo kuo
pa No. 7L 

Dabar ta profesorių ir ins
truktorių unija kviečia ir ki
tų augštesniųjų mokyklų prO-

PASIŲLYTA ANGLEKA-
SIAMS MAŽIAUSIA 

14 NUOŠ. 

Prireikus bus mokama 
daugiau. 

Tarpe jų, turbūt, bu s ir lietu- fesorius įstoti federacijon. 
viu. 

CUKRAUS BiLIUS SENATC 

<>• r / Pittsburffh, Pa., * r . , . . . - . W a s h l D ^ . > l i > , , , 1 0 „ s . 
Aną dieną miestelyj Donorą | mtov[xLfi M c X a r y p a < l a v o s e . 
policija užklupo plieno dirb 
tuvių streikininkų susirinkimą 
Lietuvių salėj ir suareštavo 
98 darbininkus. 

Suareštuoti kaltinami sim-
kalbiavime atkalbinėti nuo 
darbo darbininkus, norinčius 
dirbti plieno dirbtuvėse 

natui bilių, sulig kurio ir at
einančiais metais vvriausvbė 
turėtu kontroliuoti cukrų. 

Kaip žinoma, andai genera-
lis prokuroras Palmer pas
kelbė, jog vyriausybės kontro
lė cukraus baigiasi su atei
nančio sausio 1 d. 

Indianapolis, gr. 9. — Vakar 
pagaliaus paaiškėjo visa kom
promiso paslaptis. 

Prezidentas Wilsonas angle
kasių viršaičiams praeitą šeš
tadieni pasiūlė štai kokias sa-
lygas: 

1. Kad anglekasiai kuovei-
kiaus gryžta darban. 

2. Kad anglekasiams užmo
kestis abelnai imant padidina
ma 14 nuoš. 

3. Kad padidinimu tikros 
užmokesties, kokia angleka
siams priguli, užsiims tuojaus 
paties prezidento paskirta ko 
misija, reprezentuojanti an#le-
kasius, operatorius ir vyriau 
sybę. 

Viršaičių susirinkimas. 

Šiandie po pietų čia įvyksta 
anglekasių organizacijų pildo
mojo komiteto ir apskričio, vir
šaičių susirinkimas, v 

Veikiantysis anglekasių pre
zidentas !Lewis susirinkime pa
skaitys prezidento4 Wilsono 
laišką ir augščiau paminėtas 
sąlygas. Tr tuojaus bus taria
masi, kas toliaus pradėti. 

Prezidentas Levis vakar vi-

tikslais. Pirmiausia jam reika
linga intaką turėti anglekasių 
viršaičjų susirinkime. Gi jei 
bus sutikta atšaukti streiką, 
prokuroras pasidarbuos su
spenduoti bylas, pradėtas prieš 
anglekasių viršaičius. 

Anglekasių prezidentas Le-
wis tvirtina, kad prezidento 
\Vilsono kompromisas turės 
but priimtas ir darbininkai tu
rės gryžti -darban. 

Bet klausimas, ką į tai pa
sakys patys anglekasiai, kat
rie griežtai priešinasi 14-k ai 
nuoš. 

NAUJI PARĖDYMAI IR 
SUVARŽYMAI. 

VVashington, gr. 9.—Del an
glių stokos kuro adininistrato-
]-ius (Jart'ield paskelbė visai ša
liai naujus suvaržymus, katrie 
labjaus aštresni už buvusius 
karės metu. 

Parėdyta, kad visose dirbtu
vėse butų dirbama tik per tris 
dienas savaitėje. 

Visose krautuvėse šviesa ir 
šiluma gali but vartojama tik 
b valandas dienoje. 

Visi ofisai gali naudoties 
šviesa neilgiau 4:00 po pietų. 

Negalima elektros- šviesos 
vartoti jokiems pagražinimams 
ir paskelbimams. 

Turi but kieku galint su
sus intijdno, jog j i s p a s i ų l y s i ą s ! s i a u r i m m i a s elektros traukinių 
tuojaus baigti streiką. 

Ir jis sako, jogei visai neabe
jojąs, kad susirinkusieji sutiks 

TALKININKAI PRAŠALINA \ tartyje ir protokole pažymė-j*u prezidento Wilsono sąlygo-
SUNKENYBES SU

TARTYJE. 

Po šito gal pasirašys vokiečiai. 

Paryžius, gr. 9.—Augščiau-
sioji taikos konferencijos tary
ba nusprendė atmainyti kai-
kurias taikos sąlygas protoko
le, po kuriuo vokiečiai nenorė
jo pasirašyti. 

Vokiečiams svarbiausia ap
ėjo reikalavimas, kad jie turė
tų talkininkams atlyginti už 
sunaikinimą vokiškų karės lai
vų Scapa Flow. Vokiečiai tvir 
tino, jog tasai talkininkų rei
kalavimas nori visai pasmauk
ti Vokietiją. Jie stovėjo už ra:, 
kad sunaikinimo laivų klausi
mas butų pavestas Hague'tri-
bunalui. 

Talkininkai tad pagaliaus ir 
sutiko tą klausimą pavesti pa
minėtam tribunalui. 

Turi apleisti Pabaltiją. 

Paskutiniam taikos protoko
lo skyriuje pasakyta, kad vo
kiečiai turi apleisti Pabaltiją. 
Tai viena iš taikos sąlygų. Pa
galiaus pažymima, kad kuo
met taikos sutartis tuo proto
kolu bus ratifikuota, visos su-

Šičia atkeliavo generalis 
prokuroras Palmer. Jis visas 
laikas yra susinėsime su angle
kasių viršaičiais Lcsvisu ir 

pakviestas ir. prokuroras, jei 
karta is pasirodys neaiškumų. 

Prokurorą^ čia atvyko dviem i varžymai. 

tos sąlygos turi but vokiečių I mis ir streikas būtinai turės 
pildomos. Kitaip prieš Vokie-lbut užbaigtas. 
tiją bus pavartota militarinės Palmeris atkeliavo, 
spėkos ir prievarta. 

Kitų palengvinimų talkinin
kai nepadarė. 

Tad dabar spėjama, jog Vo 
kietijos plenipotentai be atidė
liojimo pasirašys po protokolu 
ir taikos sutartis bus ratifi
kuota. 

Pirm to anglų laikraščių ko
respondentui vokiečių karės 
ministeris Npske buv0 pasa-
kC-S jog vokiečiai nepasirašy
sią po protokolu, jei talkinin
kai nepadarysią atmainų. Nos-
ke sakė, jog talkininkai galį 
briauties Vokietijon. Visvien 
ja i s negali but jokio pasitikė
jimo. 

Šiandie gal ir Noske atmai
nys savo pažiūras. 

Amerikonai iškeliauja. 
Kaip šiandie Suv. Valstijų 

atstovai apleidžia taikos kon
ferenciją. Iškeliauja Ameri
kon. 

Ligšiol augščiausioj taikos 
konferencijos taryboj dalyvau
davo penkių didžiųjų viešpats 
jų atstovai. Nuo dabar daly-
vatte tik nuo keturių. 

važinėjimas. 
Tas pat yra su gatvekariais. 

J r šitie neturi but apšildomi. 
Šitie nauji parėdymai, sako, 

būtinai turi but pikMini, ne
žiūrint ar streikas bus pabaig
tas ar tęsis ilgiau. Nes visai 
šaliai trūksta anglių. Del strei
ko šalis neteko 35,000.000 tonų 
reikalingų anglių. 

Pasibaigus 'streikui per ke
lias savaites suvaržymai tęsis. 

(Jreen. Matyt, kad suvažiavu-j Nes nelengva bus pasiekti nor-
sių viršaičių susirrnkiman bus Į mali stovį. 

Bet jei streikas tęstųsi, sa
ko, butii reikalingi nau.fi sil-

IR VILLA GAMINASI PRIEŠ šęs, jog prieš Carranzą orga-
CARRANZĄ. nizuojąs naują kariuomenę. 

Pažymėjęs, jog tai kariuome-
Jis organizuoja nauja kariuo- n o i re ik iama ginklus jis gau

sias iš Suv. Valstijų. 
menę. 

BEDARBIAMS DUOTA 
DARBO VATIKANE. EI Paso, Tex., gr. 9. — Su

lig apturimų čia žinių, prieš 
Meksikos autokratą Carranzą., Rymas,' gr. 10. Čia yra 
smarkiau ėmė veikti ir revo- daug žmonių be darbo. Tad 
liucijonierių vadas Villa. Jo 
veikimas padidėjo, kuomet 
Carranzos armijos teismo nu
sprendimu nugalabintas gar
sus Meksikos generolas Ange
les. 

Meksikos mieste Palomas 
Villa sušaukęs savo šalininkus 
vadu* konferencijon. I r prane-

'daugeliui iš jų duota darbo 
Šventojo Tėv0 parėdymu. 

Ant Vatikano žemės imta 
statydinti milžiniški trobe
siai, kaipo tinkama prieglau
da keliauninkams-meldžio-
nims, katrų kas metai šimte 
tūkstančių apsilanko Vatika
ne. 

A 
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der" arba įdedant pinigus į regis
truotą laišką. 

"Draugas" Pubiishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 
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į Ameriką ir jų išvažiavimas 
iš čia į Lietuvą toli šaukia iki 
gerumui. 

Matydami visus tuos nepa
togumus, nemažindami jų ver
tės ir apgailestaudami juos, 
mes vis-gi nenorime, kad kas 
nors iš šalies imtų spausti se
natorius skubindamas juos. Jie 
tik tada gali gerai atidirbti sa
vo darbą, kada dirbs liuosai. 
Jei jie turės klausyti laikraš
čių, a r žmonių rašančių į laik
raščius įtekmės, tai jie tuvėl 
mažiau valios duoti savo iš
minčiai. Tada taikos sutartis 
bus patvirtinta neišmintingai. 
To mes kaip tik ir nenorime. 
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lietuvių Informacijos Biuro 
Lausannoje Atskaita. 

Taika ir Amerikos 
Piliečiai. 

Leage to Ent'orce Peaee, t. 
y. Draugija susidedanti iš la
bai augštų asmenų, kaip buvu
si* prezidentas \V. II. Taft, ir 
turinti labai augštą tikslą, l>u-
tent įvykinti taiką, kreipiasi 
prie dienraščių, kad ir jie su
rinktų savo skaitytojų balsus, 
ir kati tais halsais veikiau pri
verstų Senatą patvirtinti kli
kos sutarti. 

Nors "Draugas* v ra dien-
rastis, nors ji* gavo taipgi už-
kvietima dalvvauti tame visuo 
menės spaudime, kad Senatą 
paskatinus greičiau veikti, te-
čiaus mušu dienraštis nesisku
bina ta uždavinį vvkinti. 

Pirmoji nesiskubinimo prie-
žastis yra ta, kad visuomenė 
geriau išreiškia savo pažiūras 
rinkimuose, negu laiškuose į 
redakcijas. Senatoriai tapo iš
rinkti sulig įstatų, kuriuos sau
goja Amerikos Konstitucija. 
Ta Konstitucija daug mažiau 
rūpinasi dienraščiais negu Se
natu. Kad senatoriai butų tei
sėtai renkami Konstitucija rū
pinasi labai; kad dienraščiai 
bešališkai rinktų skaitytoju 
nuomones, to negali padaryti 
nei Konstitucija, nei šiaip jau 
kas nors. 

Antra mus nesiskubini mo 
priežastis yra ta, kad Suvieny-
tų Valstijų Senatas taikos są
lygų apsvarstymo darbą dirba 
rimtai, nuosekliai ir nuodug 
niai. Vargu dienraščiai turi 
taip daug taip giliai ir rimtai 
išlavintų vyru kaip senatoriai 
H. G. Lodge, Knox, Hitrh-
kooks. Tie vyrai yra Įvairiu 
pažiūrų, bet jie yra tikri tarp
tautinių dalykų žinovai. Pats 
jų nesiskul/minias susidaro iš 
to, kad jie nieko nepraleidžia 
neįžiūrėję. Jug tam tikslui jie 
ir yra išrinkti. 

Bet jau antri metai eina nuo 
karės pabaigos, 0 taika tebėra 
nesudaryta. Pirkliai ir pramo
ninkai senai norėtų pradėti 
vaisba, o negali. Tai didelis 
keblumas. Jį labiausiai mes 
lietuviai atjaučiame, kad su 
savo tėvyne negalime pradėti 
tikrų, atvirą, nuolatinių, tie
sioginių santikiu. Dar kaikurie 
abejoja ar galima siųsti pini 
gus į Lietuvą. Negalima abe
joti, Lad lietuvių įvažiauina* 

Negali apsieiti be 
Lietuviy. 

Amerikos lenkai, kaip ir vi-
MM kitos tautos, turi savo na-
cijonalį komitetą VVashingto-
ne. Komiteto pirmininku yra 
žinomas liaukininkas iš Chica-
gos Jplin Smulski. 

Tomis dienomis jis angliško
je spaudoje paskelbė atsiliepi
mą i amerikonus. Kviečia juos 
paremti jstatymdavystę, auto
rizuojančią čia, Amerikoje, pa
skolą Lenkijai ir kitoms nau
joms viešpatijoms. 

Smulski savo, atsiliepime sa
kosi kalbąs ne tik visos lenku 
iseivijos vardu. Bet jis kalbąs 
ir lietuviu, čeku ir kitu Pa-
haltijos tautą vardu. Tai da
rąs niekieno neverčiamas. 

Sako. šiandie lenkai fifTU-
miasi su rusų bolševikais t>00 
myliu ilgu frontu. Sako, šian
die lenkai kovoja prieš bet
varkę ir anarchiją. 

Bankininkas Smulski tais 
savo išvedžiojimas norį pasą-
k v! i. kad lenkai nuo bolševiku 
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gina ne tik >ave, bet ir k'ai-
mingas sau tautas. Xes tos tau-
tili, kaip lietuviai, baltgudžiai, 
latviai, rusinai ir kt. priklau-
sančios lenku globai. 

Lenkai neturį Įgaliojimo 
kalbėti lietuviu vardu kaip 
Amerikoje, taip Europoje ir ki 
tur. 'Kečiaus jie to nežiūri. Per 
peilį skverbiasi i lietuvių tau
tos ir šalies globėjus. 

Europoje jie niekieno ne
kviečiami turi užėmę didelius 
Lietuvos plotus. Amerikoje jie 
kalba lietuvių išeivių vardu. 
Nors jie gerai žino, kad toksai 
jų darbas griežtai pasmerkia
mas, nesiliauja vedę užgrobė
jų politikos. 

Kasgi čia negali pasmerkti 
lenkų už jų tokius žygius l 

Amerikos lietuviai turi nuo-
savių tautos veikėjų. Jie už
muš kalba. Mes turime remti 
Lietuvos vvriausvbe, bet ne 
lenkų pasmerktinus darbus. 
Mes turime skolinti pinigų 
Lietuvos iždui, bet neklausyti 
priešininku siulymosi mums i 
globėjus. (Ji lenkai yra aitriau
sieji mūsų tautos priešininkai, 
mūsų šalies griovėjai. 

Kad jie tokie yra, liudija 
kadir paties lenkų nacijonalio 
Komiteto pirmininko pasisa
kymas, jog j i s kalbąs ir lietu
viu vardu. 

Pagal I ir I I Lausannos 
Konferencijų nutarimo, p. Gab 
rio Biuras, perkeltas iš Pary
žiaus Lausannon, tapo reorga
nizuotas, papildant jį naujais 
nariais. Liepos 29 d., 1916 m., 
Biuro sekretorium liko Dr. J . 
Purickis, kasininku VI. Dau
mantas, Biuro vedėju-prezi-
dentn pasiliko p. J . Gabrys. 
Sausio mėnesyje, 15)17 m. Anie- Į 
rikos Lietuvių Tautos Taryba 
pasiuntė Šveicarijon Dr. V. 
Bartuškų, kuris inėjo reorgani-
zuotan Biuran vice-pirminin-
ku. Kovo mėnesyje, pralotas 
Olšauskis įstojo Biuran nariu. 
Išvažiavus Dr. J . Purickiui, A. 
Steponaitis jį pavadavo likda
mas tikru Biuro nariu. 

Be tikrų narių Biure dirbo 
p-lė Pauvreau—prancūzė, kuri 
savo tikru Lietuvai atsidavimu 
daug pasidarbavo Lietuvos 
naudai. Nuo pradžios 1918 m., 
Biurui beplatinant savo veiki
mo rybas, pasirodė reikalinga 
vis nauji darbininkai. Tam tik
slui buvo užangažuoti sekantie 
ji asmenys: p.Padovani,prancu 
zvj armijos lieutenantas, kuris 
šiandie yra prancūzų misijos 
nariu Kaune; p. Dr. Ehretas, 
šveicaras, kuris dirbo prie 
laikraščio "Li tauen ," kuomei 
jo redaktorius Dr. J, Purickis 
apleido Lausanna. 

Be viršminėtų asmenų p. 
Scburmanas, bolaudas, darbą 
vosi Biure verčiant komunika
tas i holandų kalbą ir kuris sa
vo straipsniais apie Lietuvą 
daug pasidarbavo lietuviu var
do iškėlimui bolandų visuome
nėje. Biure dirbo nuolatos dvi 

kiečių, italų, anglų ir holąndų 
kalbomis. 

daktvlioųrat'i. 

Biuro veikimas. 

Kadangi Lietuvos priešai 
netiktai kenkė Lietuvos idėjai 
savo komunikatomis, bet ir il
giausiais straipsniais visų ša
lių laikraščiuose, Biuras, ižti 
kimai stovėdamas ant Lietuvos 
sargybos, siuntinėjo į laikraš
čius straipsnius-atsakymus re
aguodamas tokiu būdu j mela
gingas apie Lietuvą žinias. Be 
to, jisai rašinėjo straipsnius Į 
laikraščius, informuodamas 
pasaulį apie Lietuvos praeitį, 
dabartį ir ateitį. Tų straipsnių 
ir komunikatų kopijos raudasi 
Biuro archyvuose. Pagalios 
Biuro nariai darydavo karts 
nuo karto intervie\v su ž u r a 
listais, kurių pasikalbėjimu tu
rinys tilpdavo įžymių visą ša
lių laikraščių skiltyse. Komu
nikatai, laikraščiai "Litauen -
a s " ir u Pro Lituania," n.emo-
rijalai ir visos Biuro išleistos 
knygos apie Lietuvą buvo iš
siuntinėjamos įžymiems visu 
šalių žurnalistams, laikraš
čiams, valstybių atstovams, 
parlamentarams, senatoriams, 
ir abelnai politikos ir mokslo 
žmonėms. Kaip vandens lašai 
pamažėlį krisdami, skelia dide-
liausias u-los, taip l.ie'.u\iu 
Biuras Lausannoje save nuo 
latiniu judėjimu, veiklumu ir 
šaukimu atkreipė pasaulio akis 
į Lietuvą, ir šiandie drąsiai gu 
įima sakvti, kad nėra įžymės-
nio mokslo bei politikos žmo
gaus, kuris nežinotą ap ;e mušu 
tėvynę, kur jinai ramia si ir ko 
jinai nori. Kas labjausia st" 
bėtina. kad net plačiojo- Ku 
ropos minios žino, ka ' lietu 
viai nenori dėties su lenkai 
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"Draugąs" į Lietuvą 
UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS. 
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... . ... .. . . skinasi nuo rusu ir veia iš sa-
rlatesms Buiro veikimas bus ." I w 1 , ., . ... v. vo lauku teutonu gaujas. Dėka paskelbtas vehau. Siuonu tar- ... . / . . . . . . . . . . į Biurui Lietuvos vardas įsmigo nu, likviduojant ta įstaiga, at- .. . •i v i ii.;- i pasaulio samonen, ir vargu rasta reikalinga paskelbti pla- , . t . , , ,.\ bent kas atsirastu, kad galėtų 

tą vardų ir vėl palaidoti. Rusų 
pavadinimas mūsų tėvynės 
šiaur-vakariniu kraštu šiandie 
vra ne kas kita kaip aiuichro* 
nizmas. 

Protestantų Susi-
• • • • vienijimas. 

čia jai Lietuvos visuomenei 
nors bendrai8 bruožais, kas to 
Biuro yra nuveikta pustrečių 
meiu bėgyje ir kaip suvartota 
tai įstaigai paskirti pinigai. 
Biuras leido du mėnesiniu laik
raščiu: vokiečių kalba "L i 
tauen V ' i1' prancūzų kallia 
• 'Pro Lituania.M Tų laikraščių 
skiltyse buvo ginami Lietuvos 
reikalai nuo užpuolimų iš len
kų, rusų bei vokiečių pusės. Tie 
laikraščiai rėmė atskiros Lie 
tuvos valstijos idėją ir jos ne
priklausomybę. , 

Kad išgarsinus Lietuvfos 
vardą pasaulyje, Biuras už
mezgė ryšius su svarbiausiomis 
agentūromis, per kurias leisda
vo int'orinacijinio ir sensaciji-
nio turinio žinias apie Lietuvą, 
ir per jas reagavo į mūsų prie
šų melus apie Lietuvą. Kiek
vienai savaitei pripuola maž 
daug 2—3 komunikatos. Jos 
buvo leidžiamos prancūzų, vo-

\. 

Sąrašas veikalų, kuriuos išlei 
do Lietuvių Informacijos Biu

ras Lausanne. Šveicarijoje. 
Kg/.. Pusi. 

L La Lituanie et la 
Guerre Kurope-
enne Xo 1 

2. La Lituanie et la 
Ciuerre Europe-
eune Xo. 2 

3. La Lituanie et la 
(Juerre Europe-
eime No. S 

4. Pro-Lituania (l^e-
lie 1917) 1 200 

o. Les Souffrances 
du Peupie Litua-
nien 1500 

6. Die Leiden des lii-

500 48 

500 13G 

500 212 

330 

32 

tauiseheu Vol-
kes 2000 

7. Het Heden Verle-
den en Lidjen 
der Litausche 
Natie 500 

8. Le Sot't'erenze del 
. Popolo Lituano.1000 

9. Justiee Allemande 
en Lituanie 6c-
eupee 1000 
L'Etat Litnanien 
et le Ciouv. de 
(Jardinas (Grod-
no) Dr. Purvckis 500 
L'Etat Lituanien 
et le Gouv. de 

• Suvalkai (SuvaJ-
ki) Dr. Bartuš-
ka 1606 

12. Denkscbricbt ub-
er die \Vieder-
berstellung der 
rniversi tat Vil
nius 50Q 

()ber-()st 120(> 
Les Lituaniens 
d'Ameriiiue. Dr. 
V. Baltuška . . . 500 

15! 141 vie Publique 
en Lituanie . . . . 500 

10. Oceuputions Al-
lemandes .* 1000 

17. La Lituanie sous 
la bottte Alle
mande., M. Ka-
gana 1000 

1S. Joiirnee Litua-
niene 500,. 

19. Die Klircbliclien 
Zustande im His-
tilm Vilna 1000 

20. Renaissaųce Na-
tionale Litua-
nienne. J. Pelis-
sieret ..1000 

21. Verite Polonaise 
sur les Litua-
niens 1000 

22. Carte de Litua
nie: edition 1, 
II , I I I 4000 

23. Emigration Li-
tuanienne aux 
Etats-Lnis 500 

24. La Lituanie sous 
le Joug Alle-
mand. C. llivas.3000 

25. H aute Trabison 

44 

46 

91 

de 44 Polonai*. . 500 
38 26. La Lituanie sous 

la Domination 
Russe 1000 

27. Litauen unu1 44 
j)ohiische \Terra-. 
ter Litauens . . . 500 

28. Question latua-
nįetųie (memoi-
re) 1000 

29." Litauen und Sei-
ne Provinzen Su-
valkai und Gar-
nas 1000 

30. Situation de 
1 'Eglise catholi-
(pie en Lituanie. 1000 
L'Etat Econoini-
quo de la Litua
nie • 500 
La Lituanie Ar
ti stiąue. de Da-
nilowicz 1000 

Visees annexion-
nistes Alleinan-
des sur la Litua
nie. C. Kivas.. .1000 

Lituanie et Al le
ma gito 250 

The Miserv of 
tiie Litbuauian 
Hel'ugees i n Kus-

20 

32 

32 

16 

16 

1 

32 

33. 

14 

56 

72 

Russie, Lituanie 
etc. e n l 7 3 5 d , a p - ' 
res N. Wischer 
<4Atlas Novus" 
(Bibliothcque de 
l'Abbaye d'Ein-
siedeln) 1000 

40. Carte "Pologne 
et Lituanie en 
1710 d'apres L 
Bapt. Homann 
' 'At las \ o v u s " 
(Bibliotheąue d '-
Einsiedeln) . . . .1000 

12 
10 

24 

28 

34. 
208 

188 

110 sia 5(HK) 20 
\ 

. 

36, Les Soui'rrances 
de la Liluauhe..KK)0 

'M. I /Eta t Litua-
20 nien et Mittel-

europa HMM) 
36 38! Observations du 

J Delegue <lu Con-
seil National Li-

i 

tuanien 500 
;.9. Bibliographie . . 200 
40. Bassanavitsius . 500 
41. Apercu liistori 

320 que sur PEglise 
dv St. Stanislas. 
Mgr. Propolanis 100 

42. Memoires concer-
nat la situation 
de PEglise catb-
oliąue en Litua-
ne ouu 

43. Apercu de la my-
tliologie lituan-
ni(Mine 5<X) 

44. Pro-Lituania Ue-
lie 1918 . . . . . . . . . 200 

45. Carte " G rande 

10 
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Išviso 43^950 egz. 

Piniginė apyvarta tokia: 

Ineigų iš Amerikos, iš " Lie
tuviu Tautos Tarybos" (Lau
sanne) ir t t . . . Ers. 200,004.85 

Išlaidos tokios: 
Spausdiniai . . .Ers. 104,440.40 
Algos nariams ir 

samdininkams " 
Administracijos 

išlaidos " 
Buto samdymas 
K rasa, telegra

mas ir telefo-

Kelionės 
Įvairios (kuras, 

šlavimas, švie-
< 

sa, etc.) 

(52.743.00 

10,834.77 
2,464.90 

0,518.42 
4,300.75 

" ',400. <•) 

^ 

12 
4 

10 

32 

'00 

Išviso . . . . . . E r s . 198,708.9!I 
Kasoj liko 603 t'r. 35 cent., 

kuriuos kasininkas perdavė 
spalio 27 d;r1919 m. į Lietuviu 
Tautos Tarybą. Be to, dar lie
ka atsiimti iš spaustuvių 632 
l'r. 51 cent., kurie eis ir-gi į 
Tautos Tarybų, Lausanne. 
Valdiškas Šveicarijos kontab-
lis patikrino piniginę apyvar-

J tą, atrado ją tvarkoj ir išdavė 
savo paliudijimą. 

Likvidacijinės' Komisijos 

14 

12 

390 

nariai : 
Dr. V. Bartuška, 
A. Steponaitis. 

Lausanne, 
Lapkričio 14 d., 1919 m. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
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į Pinigus Lietuvon į 

Stambus dalykas įvyksta 
šiuo laiku. Protestantų tikėji
mas, atsidalinęs nuo katalikų 
Mi>yk keliomis šakomis, nesi
liovė skiles į smulkesnes da
lis iki pabaigai devyniolikto 
šimtmečio. Kol beelievija bu
vo silpna, tol protestantai ma
žai jausdavo reikalą vienytis. 
Podievijai stiprėjant ir pro
testantai kaskart tankiau ir 
s t iprau rūpindavosi susivie
nijimo reikalu. 

Tūptu tikslu Chicagoje S 

gruodžio viešbutyje La Salle net į Rymą važiavo prikal-
prasidėjo atstovų surinkimas, binti Šv. Tėvą, kad ir jis prisi-
pasivadines School. Į surinki- dėtų prie visų krikščionių 
u.ą susėjo atstovai septynių susivienijimo. Benediktas XV 
dešimčių protestantiškų tikėji- patį krypsnį pagyrė, svečius 
mų. - * meilingai priėmė, bet prie nau-

Pirmutinė kalba buvo apie j josios tarptikėjiminės organi-
tai, kad jau atėjo laikas krik
ščionijai tarti savo žodį, ant
roji aiškino reikalą protestan
tams susivienyti, trečioji: apie 
pasaulio reikalus, kaip jie iš
rodo šių laikų šviesoje. 

Chicagos surinkimą veda 

zacijos neprisidėjo, nes negalė
jo pripažinti, kad dauguma at
stovų balsų gali nuspręsti Die
vo apreikštąsias tiesas, jų su
pratimą ir aiškinimą. 

Buvo ir senesnių bandymų 
suvienyti visus protestantu 

protestantų kuniga s J . W. Co-j tikėjimus. Pabaigoje devynlo-
ehran iš Detroit, Mich. Tokių;likto šimtmečio ketinta suda-
jau surinkimų tuo pačiu lai
ku yra keliosdešiuitys įvairio
se vietose Amerikoje. 

ryti vįeną Sinodą Genevoje 
(Šveicarijoje), iš visų protes-
antu tikėjimų atstovi]. Tada 

Šitas susivienijimo kryps-' ta^ nepasisekė. Dabar rodos 
nys tarp protestantų jau buvo Į dar sunkiau suvesti Anglijos 
žymu 1917 m. Pernai metų ir Vokietijos protestantus po 
(1918) pabaigoje trys protės-1 viena valdžia. Bet Dieve 
tautų vyskupai iš Amerikos :duok, kad įvyktu. 
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GALIMA SIŲSTI. 

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

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
t 

Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis/ Nieks 
pinigu negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų. 

* 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Roora 505B 
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Lietuviai Amerikoje. 
OHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Lapkričio 30 d., S, m., mus 
bažnyčioj prasidėjo 40 valan
dų atlaidai, o baigėsi gruodžio 
2 d. Per tas tris dienas buvo 
laikomos tam tikros pamaldos. 

Nedėlioj, t. y. pirma, diena 
laike sumos vietinis klebonas 
pasakė tam pritaikinta pamok
slą, i r ragino žmones pasinau
doti šiomis brangiomis ir gau
siu Dievo maloniu šventėmis. 
Po sumos buvo procesija su 
Švenčiausiu Sakramentu. Va
kare mišparus laikė kun. F. 
Serafinas, o pamokslą sakė 
kun. prof. Pr. Bučys apie at
gailos Sakramentą. 

Panedėlio ryte, sumą lai
kė kun. P. Lapelis iš Roseland, 
UI., o pamokslą sakė kun. J . 
Čiužauskas iš Chieagos. Tą va
karą mišparus laikė kun. Ig. 
Albavicius, o pamokslą sakė 
kun. St. Kolesinskis iš Kast St. 
Louis, 111. apie Šv. Mišių klau
symą. 

Utarninko ryta sumą laikė 
kun. Ig. Albavicius, o pamokslą 
sakė kun. Ig. Kerševičius iš 
Springfield, 111. Užbaigos va
kare mišparus laikė kun. A. 
Skrypka iš Chieagos. Asistavo 
kun. J . Paškauskas, kun. X. 
Pakalnis ir kun. S. Kolesin-
skas. Pamokslą sakė kun. H. J. 
Vaičiūnas iš Cicero, 111. 

Apart minėtu kunigu, dar 
dalyvavo sekantieji kunigai: 
M. Krušas, K. Zaikauskas, J. 
Svirskas ir VV. YYarakowaki. 

Bažnyčia, ypač altorius, bu
vo gražiai išrėdyti gyvomis gė
lėmis bei Įvaiiiomis šviesomis. 
Tą darbą atliko seserys Kaži-
mierietės. Jos netik uoliai rū
pinosi, kad Dievo aukuras bu
tų gražiai papuoštas, bet taip
gi gražiai prirengi1 vaikučius 
prie procesijos. 

Vietinis choras, vedamas A. 
Stanšausko, taip-gi neatsiliko 
nuo pagražinimo atlaidų savo 
gražiais balseliais ir g i l m ė 
mis. Tiesa, jo eboristai-ės nors 
ir jauni, bet geriaus pagieda už 
senesnius-es. 

Žmonės gausiai pasinaudojo 
atlaidais. Būriais artinosi prie 
išpažinties ir Mv. Komunijos. 
Nei valandos bažnyčia nebuvo 
tuščia. Kad nevienas, tai ki
tas garbino Išganytoją. Taip
gi per visas pamaldas buvo pil
na bažnyėia žmonių. Tas paro
do, kad ėiouaitiniai katalikai 
iryli Viešpatį ir nuoširdžiai 
J a m garbę atiduoda. 

Be abejo, buvo vienas kitas, 
kuris nesinaudojo tais 40 va
landų atlaidais. Bet sunku toki 
pavadinti kataliku. Negu bent 
šiaudiniu kataliku jį galima 
vadinti. 

Papartis. 

ELIZABETHPORT, N. J. 

Nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 
12 d. čia buvo rinkimas aukų po 
namus L- R. Kryžiui. Žemiau 
seka surašąs aukautojų. 

Šv. Rožančiaus moterų dr-
ja $100.00. 

Po 10 dol.: »S. .Makauskas, A. 
Lutvinas. 

Po 5 dol.: D. Bražinskas, Dr. 
Holdzman, J . (Jricius, A. Vasi-
liukė. 

Po 3 dol.: Dr. E. Steįn, J . 
Balčiūną*. 

Po 2 dol.: Dr. M. Stein, M. 
K i r v o l a v u ' i a , J . Pov i l a i t i s , 
Malk. 

P o 1 dol.: J . Daniulis, Ai. La-
zickus, K. Salulonienė, .1. La-
zlckas, A. Yiikauskas, Basiu-
nas, W. Bražinskas, V. Bur-
kauskas. Kurado\\, N. P raže, 
J . Sanuleviėius, M. Mikolaju-
nas, J . Knblis, * Draueikas, 

B. Žimeckis, J . Radzevičius, J . 
Stimburis, A. Savickas, A. 
Griškienė, M. Mack, J . Budrec-
kas, A. Beiauskas, M. Saliklis, 
11. Al. Steglis, B. H. Douse, J . 
Stemler, P. Blesb, P. riosko\v, 
N. J . Krizinan, M. Erlov, Bo-
bin, Sklendžius, P. Jakubka, A. 
Šileikis, J . Bernotas, M. Saf-
ron, J . H., N. S., D. Hohen, M. 
Brač, A. Kirvelevičius, J . Sa-
dzeviėius, S. Stimburis, S. Rėk
laitis, P. Čeponienė, B. Lau
cius, A. Laurinaitis, A. Radze
vičius, M. Suviekas, J, Krik
štą ponis, A. Kazlauskaitė. 

* Smulkių $109.56. ' 
Viso $313.56. 
Visiems aukautojams, vardu 

nukentėjusių Lietuvoj, L. Ii. 
K. rėmėjų skyrius taria šir
dingą aėių. 

L. R. K. valdyba: 
S. Markevičius, 
M. Stapinskas. 

MILWAUKEE, W1S. 

Padėkos Dienoje, t. y. lap
kričio 27 d. buvo užbaiga mųs 
parapijos bazaro. Ta. diena. 
Teatrališkas Ratelis buvo su
rengus ))iogramėlį, kurį pradė
jo su Lietuvos tautiniu bimnu. 
Paskui <! mergaitės, po vado
vyste p lės H. Geneauskaitės, 
gražiai pašoko ir padainavo. 
Buvo ir solų. 

Vietinis klebonas, kun. Dau
gis pasakė neilga, bet įspūdin
gų prakalbėlę. Apipasakojo 
mus tėvynės vargus ir ragino 
žmones aukauti L. R. Krvžiui, 
kuris leikia pagelbą nukentė
jusiems nuo karo mųs tautie
čiams. Prisirašė 11 žmonių. 

Apart to, kun. Daugis pata
rė ssutverti L. D. Sąjungos ir 
S. L. K. K. A. kuopas; nurodė 
pragaištingus soeijalistų-bolše-
vikų darbus. Tuo laiku svetai
nėje buvo ir socijalistų, kurie 
ėmė nerimauti, tečiau jokio 
truksiu o nekėlė. 

Programas užbaigtas, su A-
merikos himnu. 
* Vėliau buvo sušauktas L. R. 

Krvžiaus rėmėju susirinki-
mas, kuriu atsilankė tik penki 
žmonės. Broliai mihvaukie-
čiai, kodėl mes esame taip at
šalę nuo tėvynės reikalų ir jos 
šelpimo. Darbuokimės, aukau
kime., nes mūsiškiai Lietuvoje 
iš Amerikos lietuvių laukia pa-
šelpos. -

MihvauMetis. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Lapkričio 23 d., š. m., I J. Ii. 
K. rėmėjų skyrius buvo suren-

Programa. gęs vakarą. 
išpildė L. Vyėių 28 kp., 
susidėjus su Šv. Bedo kolegi
jos moksleiviais. 

Viskas ėjo tokioje tvar
koje: A .Linkus kalbėjo apie 
R. K. draugija. J i s papasako
jo indomių dalyki]. Jo kalba vi
siems patiko. Po kalbai sulo
šė komedijų "Mamos nedasup-
t a . r Lošėjais buvo: Izabelė 
Lazniskaitė, St. Evanauskas, 
P . Evanauskas, S. Bratkus ir 
P. Martus. 

-

Teresė Grigalaitė padekle-
mavo eilės "Balsa i iš tėvy-
nes. 

Paskui tie patys lo&ėjai su-
l<>ė kit;i komedijų " Knarkiu 
paliepus. " 

Pp lošimui vėl T. Grigalaitė 
padeklemavo eiles. 

Trys mergaitės, būtent M. 
Grigalaitė, M. Vasiliauskaitė 
ir M. Kelpšaitė padainavo 
ki Uždainuosime." 

Ant galo visi atgiedojo Lie
tuvos himnų ir su tuo progra
mas pasibaigė. 

Žmonių buvo pilna svetainė 
Pelno L. R. Kryžiui liko. 

Čia yra jaunimo su nemažais 
gabumais ir gerais norais. 
Gaila tik, kad nėra kas jį pa
mokintų. 

Šv. Bedo kolegiįqs mokslei
viai galėtų vadovauti Spj'iug 
Valley jaunimui, bet jie suvar
žyti mokyklos disciplina; nela
bai gali iš jos ištrukti. Nors 
neskaitlingi čia vyčiai, bet 
darbštus ir tvirtai stovi po tos 
organizacijos vėliava. 

Šiame miestelyje žmonės 
dabar vargsta. Anglių kasyk
los streikuoja, o kitokių darbų 
kaip ir nėra. Keletas šeimynų 
jau išsikraustė j kitus miestus. 

Vytis. 

SO. OMAHA, NEBR. 

Žemiau seka surašąs aukų 
rinkėjų ir kuri bei kuris kiek 
surinko per " T a g D a y " spalio 
18 ir 25 d., 1919 m. 
1. M. Karveliutė $ 10.54 
2. J . Biliūnienė 84.63 
3. V. Žukauskas 3.43 
4. F. Matulevičius . . . .99 
5. M. Žukauskiutė . . . 10.05 

* 

6. K. Kušleika 5.G4 
7. O. Česnulevičiūtė.. 83.90 
8. Z. Žukauskiutė 144.9V 
9. R. Lenagh 5.35 

10. R. Jaškevičiutė . . . 1.55 
11. B. Biliūnas G4.08 
12. J . Augilius 4.51 
13. V. Bazaras 8.67 
14. V. Uždavenis 2.40 
15. J . Attkštuoliutė . . . w3 
IG. A. Leonavičius . . . . 24.20 
17. J . Kušleika 5.01 
18. Mrs. A. Mullen 4.95 
19. A. Augštuoliutė . . . .70 
20. V. Baziutė ..% 2.88 
21. V. Matulevičius . . . 1.21 
22. J . Oleclmavičiutė . . 58.48 
23. G. O l e e h n a v i č i e n ė . . 204.Iii 
24. M. Pamedičiutė G.9G 
25. T. Akromienė 12.92 
26. J . Vaškelevičius . . 2.74 
27. O. Žalpienė 19.22 
28. B. Rimkiutė 12.20 
29. T. Biliuniutė 27.48 
30. J . Strazdas 64.25 
31. O. Macaitis 16.94 
32. J . Leonavičius . . . . 40.69 
33. J . Aukštuoliutė 16 
34. Z. Jankiutė 36.55 
35. C. Meziutė 11.29 
36. M. Pauliukienė 7.21 
37. M. Matulevičiūtė . . 1.95 
38. P. Vaškeievičiutė . . 21.22 
39. J . Strazdienė 79 
40. K. Bliuviutė 10.79 
41. G. Macaitis 11.31 
42. V. Žalpis . . 8.63 
43. J . Šukys 2.68 
44. K. Matulevičiūtė 

(viwsų laikų buvo 
ofise) 1.79 

45. A. Baziutė 14.45 
46. O. Karveliutė 23.03 
47. P. Rimkienė 20.40 
48. K. Rimkus 2.39 
49. A. Šimkevičiutė . . . .67 
50; E. Bliuviutė 10.19 
51. B. Zigmančiutė . . . : 60.51 
52. O. Bliuviutė 19.15 
53. F . Zigmontas 2.55 
54. E. Pamedičiutė . . . 21.78 
55. O. Bieksiutė 35.39 
56. Miss Creadon 17.45 
57. A. Leonavičius . . . .75 
58. Miss Curtis '7.59 
59. Miss Horace Spidel 13.10 
60. I. Zigmančiutė 81.32 
61. Miss Fusler 32.81 
62. Rose Rossbach 11.07 
63. Miss Deyler 7.71 
64. P . Uždavenis 7.36 
i\o. V. Bazariutė 27.59 
66. Miss' Peterson 6.72 
67. P-nia Masalskienė. 41.77 
68. E. tiagstroin 24.38 
69. Mrs, C Knowies . . 5.20 
70. Miss M. Hoye 17.72 
71. Y. VV. C. A • 6.00 
72. Mrs. Smith 2.70 
73. Miss S. Bazariutė. . 38.55 
74. Sįiss A. Chester . . . 6.20 
75. Miss Holbrook . . . . 12.82 
76. A. Sabaičiutė 52 
77. M. Sabaieiute 61 

m 
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JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

o' Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidentp A. SMETONOS paveikslas 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčių. 

KALENDORIAUS K A I N A -
Kas prisius " D r a u g o " prenumeratą metams, arba pusei metų, 

NAl. 

25c 
gaus JiALENpORlŲ DOVA-

m 
73. "Toby"kun.01ech-

navičiaus 48.03 
REIKALAUJA. 

Surinkta $1,678.91 
Auka kun. J . OI ech-. . 

8.59 no . . . . . . . . 

$1,687.50 
Išlaidų 187150 

Ki: iKALINGOS moteris Ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
s tymo sėklų; geras uždarbis. 

Leoną rd Secd Co., 
228 W. Kinzk- St., Chicugo, 111. 

Liko $1,500.00 
Omahos Bitė. 

Redakcijos prierašas. Geriau 
butų buvę tuos pinigus pasiųsti 
į Lietuvą per Raudonojo Kry
žiaus sekciją prie Tautos Fon
do. Bet nėra bloga šelpti Lie
tuvą ir tiesiog. Tik veikėjams 
mus išrinktų organizaciją yra 
labai nemalonu, jei kas nors 
juos aplenkia. To jie neužsi
pelnė. 

PAIEŠKO 
Pa ieškau Jono Pociaus paeinančio 

ig Raseinių Apskričio Kvėdarnos 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis , 
3202 Auburu Are . 

• - » " - į 
{Telefonas Pul lman 69 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Mtchlgan Ave, 

JAdynos 8:S0 iki 9 išryto — 1 lklĮ 

!

2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare . ] 
NedėUoniis nuo 10 lkl 11 išryto ! 

ft—•----• " 

se—L — 9 
Tel. Drover 7643 j 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

{Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.) 
Nedėliotais pagal sutarimą 

!*712 SO. ASHUAND AVRMUB 
arti 47-tos Gatvės • 

i 

ADVOKATAS 
Pitchcs 

Ad\ . \Vaitchis gimė Bugnėja 7 
d.. 189.'» m. ir nuo 1900 m. jis uuo-
latai mokinosi. Dabar jis yra pil
nai užbadys rniv;orsitcto LegaliH-
ką įmikslą ir yra pilimi autorizuo
tas vesti bylas visokiuose teismuo
se. 

Tris metui adv. \V*aiU*hcs buvo 
vodi-jit American CoUege Prepara-
tory Sdiool; jis yra buvv« e^Ea-
minavotojų abstraktu dcl ("hicaįco 
Titlc A; Trust Company, ir rašti
ninku bylu teismuose. 

Dabar adv. \Vaitehes užsiima vi
sokiais legališkais reikalais, veda 
visokias bylas teismuose, ir, savo 
liuosomis valandomis, jis rašo tei
sių knygą del lietuvių Amerikoje. 
kuri, ji ,s tikisi bus didele pagctba 
lietuviams. 

Paieškau savo tikro brolio Motie
jaus Kielos, paeinančio iš Kauno 
(Juberni.jos Ukmergės pav. šilų parap. 
Raguvos Valsčiaus. Prieš kare gyve
no' C!hicagoj, meldžiu atsišaukti se
kančių adresų: 

Ona Juzicncnc. 
2331 S. Oakley Ave. Cliieapro, III. 

, • — * — • — " — 

Paieškau Kožes Skindzieriutcs, pir
miau gyveno Nor\vood, Mass. ir 
Pranciškos Ziekevičienčs pirmiau gy
veno Kast Oambridge, Mass. Tūrių 
pr i e ' jų svarbų reikalą meldžiu atsi
šaukti sekančių adresų: 

Chai iey Jontjs. 
4534 S. Paul ina S t r. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJA" n t CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave, 
Pbone Drover 7043 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phono Cicero S8 

Rezidencija S336 W. M - t h St. 
Ptaone Prospect 8685 

i • 

Paieškai! Pranciškaus Krlp.šo paei
nančio iš Kauno Gubero. Uaseinių 
Jiezdo Kaltinėnų parap. Lauminų 
kaimo. Tūrių labai svarbų reikalą, 
jis pats arba kas apie ji žinote pra
neškite- šiuo adresų: 

A. Dargi.-., 
72« W. 1» Slr. 

PARSIDUODA 
Parsiduoda namas ant 3 pagyve

nimų, grocerne ir bučerne, arba gali
ma išmainyti ant kito biznio. Atsi
šaukite 

3514 S. Kinerald Ave. 

Parsiduoda grocerne ir saldainių 
krautuve. Vieta l ietuvių apgyventa, 
biznis išdirbtas per 9 metus. Parsi
duoda armonika ir koncertinka 7 
mėnesiai vartota. 

Del platesnių žinių kreipkitės. 
4544 S. Paul ina Str., (.'Imago. 111. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS 

I-IETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkels savo gyvenimo vietą 1 
Brtghton }'ark. 

2914 W. 43rd Street., 
Tel. McKinley 263 

Ofisas: 1*57 W. 4?tb st., 
(47 ir W(Md gat.) . 

Valando«: 10 ryto iki 2 po ptetų, 6:30 iki I 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 1C0 
• 

&?«»» mm m » y » » » — » SX» — » » • • » » • ! ' ) 

TBL. Mt-KIM.KY 4»88 

DR. S. BIEZ1S 
UVU\TOJAS IR CHIKIGA8 
VALANDOS 4 iki K Vitkuru 

3114 W. J2ud Str. 
Arti Kedzie ave. 

l 'arsiduoda Barber Shop ant 3 kė
džių, viskas geram stovij, geroj vie
toj, geras biznis su pagyvenimų 4 
kambarių randa pygi, patogi vieta 
pavieniam arba vedusiam gyventi. 
Atsišaukite 

M. K. 
246 \V. 51 Gatve 

Vįm » • • • • — • • • » » M » ^ » • ! » • . • » » » •»»*» 

i Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 67(4 

GYDO VISOKIAS I J I G A S 

3457 South Western Boulevard 
Kampa* W. 8 5-tos gatvė* 

• » • » • • » • • • • • • • • • • • ' • • • » mįjį 

» • « « • " ' • ' ' * 

JOSEPH C. 
Jetuvis Advokatas 

39 SO. LA SAIiLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. 

Chitago, III. 

Reikalaujame Pardavėjų. 
l^rle pardavinpjimo lotų ir 

naniŲ niokama geros koiniši-
Įnas. (jJaUte lengvai uždirbti su
virs $60.00 į savaite ir dau
giau. Expensai apmokami. 
Atsišaukite į . * 

Room 410 
17 N. La SaUe Str., 
S. M. Zewert, Mgr. 

• 
Ant pardavimo po num. 3621 Sa-

eramenlo Ave. du mediniai namai 
po viena pagyvenimu. Namai geroj 
vietoj netoli nuo Western Foundres, 
bažnyčios ir mokyklos. Atsišaukite 
pas 

Charles Wiekati 
3724 S . ' tVashteuuu Ave. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

EXTRA BARGENAS. 
Parduodu keturis naujausios mados 
Mūrinius namus. 

Du ant 8 pagyvenimų ir du ant 
2-jų pagyvenimų Du namu randasi 
South Sidėje, o du North Sidėįe; — 
su naujausios mados į taisymus: ga-
zas, elektra, maudynės, bufetas, di
delis voidrodis, telefonas. Puikios 
vietos, lietuvių apgyventos, grynas 
oras, gražios gatvės; turi būti r a r -
duoti j trumpas laikų, už mažą su-
iiičį, kaip bus gal ima parduoti ko-
pigiausku. Taigi meldžiu atsišaukti 
pas savininką. 

John A. VValulis, 
1834 Wabansia Ave., 

N. W. Kamp. Girard Str., 
Ohicago, IU. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimo del J u i ų akiu. 
K u o m e t tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akiniu. Mano 15 metu 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalnp 
net taip žemai net ik t f . t f . 

JOHN SMETANA 
AMų Specijalista* 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzami a sute lkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
1-člos lubos v ir i P l a t f o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, K , 17 ir 1S 
Tėmykite \ mano para&ą. 

{ Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėlials , Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Klrpejlal Ir krlaučlal yra relkalan. 

Jaml visuomet. Jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime Jus Išmokyti i l o darbo 
l trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specljalis skyrių* 
mokinimo ant s iuvamu Power maJH 
nų. 

MASTER SCHOOL, 
į F ^nmilcka, Perdėtinis 

190 M. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 labos 

Y. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty!: 

t «9 W. WASHIHGTOII STREET 
Kambaris e t 9 

Tel. Central 6471 
Uyeenlsnae, SIS W. SSrd St. 

Tel. Tards 4C81 

J8 « • • - - -

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

j Roselande: 1S900 So. BOchlsMl Are. 
j Telefonas Pullman 342 Ir Pullman SIStj 

Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 
j Tik Ketvergo vakake nuo 5:30 iki 7:00 j 

Telefonas Tardą 713. 

x « 

Telefonas Pullman 366; 
S 
* 

I 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Mlchigan, Avenue 
Roseland, IIL 

VALANDOS: 9 lkl 9 vakare. 

« — 

j 
(Su 

i 
m— 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvillo, Penna. 

visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po piety 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

»• • M 

• 
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

OHICAGO. 

a 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgau SC 
Kertė 32 ro St., Cbicago, I1L 

SPECIJAL1STAS 
J Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

t i i šku l i g ų . m 
j OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t , 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po p ie t 
Telefonas Yards 6 37 

~at 

Kc&id. 933 So. AsIUand Hlv. Ohicago. 
Telefonas Haynaarkct 3544 

Ui A. A. KUTH, 
Husas gydytojas ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsfod St.. O i i c a g o 
Telefonas Drover »6»3 

VALANDAS: Ui—11 ryto 2—3 IMI 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

?;[:©'©^'®^^©®^^®4y@^®^'@'®^sV&«^>S^SlS 

' • • • • • » » » » « ą 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS' 
Telefonas Tardė 5032 

Valandos: — 8 lkl 11 18 ryto; 
f> po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

« — 

Silpuyucs, paeinančios nuo peraidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
.sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

••Draugą Reikale" 
Šeimynos, kurios kurta dažiuoio jo veikiančią jiegą, daugiaus bo jo neapsieina 

Yra tik vienas Puin-Espcl ler ig ir del jusu apeam/ojimo, 
mu»u vai7,bažetikliu 

^ I s r C K O B t (ĮlsLa-i'CLS) 
.reigoTant pokelio uera vaiabaženklio ikaro, lai jis nėra tikras ir ja? lokio 

ncimkii»\ Vi3<i?»> aptitkost- p<> 3«c- >r G5«'- T.iii»gi galima gauti pas išdirbėjus : 
F. A D . RĮCĮ1TER & C 0 - . 3 2 6 - 3 3 0 Broadway , N e w York 

a* 111 *.'a f. 

JIS yn* paženklintas 

S. D. LACHAWICZ 
Lictuvys Graborlua patarnauju, laido-j 

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, HL 
Tel. CanaI 21»». 

•V" K 

: • : « 

DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

k a m p . 49 Court 
B e s . 1229 W. 49 Aveoue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

K A L B ^ 3 1 £ L1KTCVI5KAI 
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D R A U G A S 
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CHICAGOJE* Iš CHI0A60S LIETUVIU 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

10 Trečiadienis, gniod. 10 d., 
šv. Eulalija. 

Ketvirtadienis, gruod. 11 d., 
šv. Damazas. Danielius. 

IR VĖL CUKRAUS REI 
KALE. 

Nustatoma kaina 15% c. sva
rui. 

I š DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Trečiadienis, gruod. 10 1910 

tmvjol" paėmę pardov!-| 
ui tijętetns, maionėk'J/ 

SUMANYMAS PASTATY
DINTI KATALIKŲ SE

MINARIJĄ. 

Paminėta Arkivyskupo atkė
limo sukaktuvės. 

Cukrau* svarui krautuvi
ninkai nuo žmonių ima po 18c. 
i'Hc, kaip 'kur dar ir daugiau. 

Dabar gnomas " i a i r pr ice , , 

komitetas praneša, jtig visose 
krautuvėse cukrus turi but 
parduodamas tik po 15%e. 

Komi t cMas sako, jei katras 
krautuvininkas; ima brangiau, 
tas skaitosi profiterininkas ir 
yra kandidatas papulti po 
bausme. 

Vakar Chicagoje paminėta 
ketvertu motu sukaktuvės, 
kaip Chieagos arkivyskupija!! 
atkelta Jo Aukštoji Malonybė 
Arkivyskupas Jurgis Munde-
lein. Šventojo Kryžiaus kate
droje tuo tikslu buvo augšto-
sios šv. mišios. Buvo ir pats 
arkivyskupijos (iauytojas. 

Jau seniau patsai Arkivys
kupus buvo pakėlęs sumanymą 
Chieagos arkivyskupijoj Įs
teigti klierikams seminariją, 
kokios ligšiol cia nėra. Vakar 
tasai sumanymas atnaujintas 
ir galutinai sustiprintas. 

Seminarijai vieta parinkta 
Area, arti Libertvville. sali j 
mr.is didelio ežero. Tenai b i » l , , m a - m l i t ( i u s v a r n ' 
pastatvdinti reikalingi trobe-
šiai. Viskas atsieisią apie 3 
milijonai dolierhi. 
• Arkivyskupija turi pastaty
dinusi Quigley Prirengiamąją 
seminariją. } kunigus einantie
ji mokslus jaunikaičiai, bai-
f š i t ą seminariją, filosofijos 

teologijos kursus baigti siun 
čiami į kitu arkivyskupijų se
minarijas. Tad gal Dievas 
duos, kad už kelerių metu ne-
iviks to daryti. Arkivyskupi
ja įsigys nuosavą seminariją 
ir tuomet bus daugiau paran
kiu .u. 

Qiligit*y 1>J i rengiamoji seni! 
na rija jau kuone visai pabaig
ta ir išrengta. Laikinai pa

ti 
Gerai daro komitetas, su-

pažindind;iUias žmones su cu
kraus' kaina ir su tuo, kaip 
krautuvininkai plėšia žmones, 
liet naudos iš to maža. Xes 
krautuvininkai i skelbiamas 
kainas neatkreipia domos. 

Keisčiausias daiktas tai tas, 
kad cukrui kaina nustatoma 
ne pilnais centais, bet cento da 
lipus. Pusės cento pinigo nėra, 
tad krautuvininkai vietoje pu
sės centą. 

Jei žmogui antkart butu ga-
tuomet 

išeitų lygiai. Bet šiandie 
džiaugiamasi gavus kur vieną 
svarą. Ir štai krautuvininkui 
neteisiai visuomet reikia pri
tikti pusė cento daugiau, kaip 
i ikrai reik; u. 

Tas pat f'fair p r iee" komi-
t"tas praneša, kad busią pa
traukti atsatomybėn visi tie, 
katrie už duonos kepalėlį, sve
rianti .1G uncijų, ima daugiau 
10 centų, ir sverianti 24 unci
jas ima daugiau 15 centų. 

Lai). Na j . 4 kp. mėnesinį su
sirinkimą laikė gruodžio 1 d. 
Susirinkimai! atvykti nemažai 
narių. Apkalbėta kp. bėgantieji 
reikalai, išduota įvairus rapor
tai, iš kurių pasirodė, kad Ket-

• 

virta kuopa uoliai darbuojasi. 
Valdyba ateinantiems metams 
liko ta pati. 

Nutarta surengti <h.v vieną 
vakarą, su gražu programų 
našlaičiu prieglaudos naudai. 

Tą vakarą į kuopos kasą in-
plaukė L>97 dol. 10 c. Tat pasi
rodo, kad 4 kp. gražiai veikia. 

Turiu priminti, kad 297 dol. 
sumoje ineina ir auka 100 dol. 
a. a. Karolinos Papšaitės, kuri 
išgyvenus (i metus šioj šalyj, 
apleido šį vargų .pasaulį. J i 
mylėjo našlaičius, nes mirda
ma jų prieglaudai paliko 100 
dol. Lai AugŠėiausias jai už tai 
užmoka. 

Taip-gi turiu pranešti, kad 
L. S. 4 kp. susirinkimai 
iš panetlėlių tapo at
kelti į nedėldienius. Susi-

* 

rinkimai bus laikomi kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
tuojau po mišparų. 

S. Jucevičia, 
Lab. Sąj. 4 kp. pirm. 

yusio vakaro. T.-.dci nariai, 
kurie 
liejimui 
sugrąžinti komitetui pinigus 
ar neparduotus tikietus šia
me snsiri ikime ateidami kiek 
anksčiau. 

Korespondentas. 

CICERO, ILL. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

BARZDASKUTIS SKUN
DŽIASI. 

Sulig naujų parėdymų, barz
daskuty klos Chieagoje gali 

statvtuose trobesiuose jau ko-!1*"*- atviro$'mio 12:00 dieną 
metai buvo mokinami ; l l3» G:00 vakare. Šeštadieniais 

— kelias valandas ilgiau. 
Barzdaskutis Paul Valenti

ne, ooOT So. Ashland ave., 
skundžiasi jog jis praeitą pi -

įaunikaiėiai. 
Šita seminarija — tai die

notos Cndahy šeimynos dova-
musų arkivyskupijai. 

Lapkriėio 30 d. Lab. Sąj. 4 
kp. buvo surengus vakarą. Šv. 
Kryžiaus parap. A himnai at
vaidino komediją. Žmonių at
silankė nemažai. , Gryno pelno 
vakaras davė 80 dol. 

š i tas vakaras pavyko dėlto, 
kad daug pasidarbavo ir prisi
dėjo kuopos nariai, kurie visa 
širdimi v ra atsidavė našiai-
v . 

ciauis. 
licngėjams ir visiems daly

vavusiems vakare—aėiu. 

Iš visų draugijų, kurios dar
buojasi ir aukomis prisideda 
prie gerų tikslų, ikišiol mušu 
kolonijoj pirmą vietą užėmė 
draugija Saldžiausios Širdies, 
V. Jėzaus. Ta draugija pir
miausia prisidėjo prie rėmimo 
ir palaikymo katalikiškos spau
dos, turi nusipirkus " D r a u g o " 
Bendrovės šėrų; pirmutinė pa
tapo Lab. Sąjungos garbės na
rė, įmokėdama 100 dol. Tui(>-gi 
priklauso prie Tautos Londo, 
prie L. R. Kryžiaus rėmėju ir 
tt. , 

Nedėlioję, gruodžio 21 d. ta 
draugija rengia vakarą, kuria
me suvaidins du veikaluku: "1 
laisve žengiant" ir "Pr ieš vė
ją nepapūsi." Visas pelnas eis 
į Lab. Sąj. našlaiT'ui prieglau
dos fondą. 

Draugija tiki, kad Cicero lie
tuviai parems jos žygius, atsi
lankydami į vakarą, kurio pel
ną, skiria labdaringiems tik-
slanis. 

Abu vcikatuku yra gražus, 
ypač pirmutinis, nes atvaidi
na kaip mus tėvai, broliai ir 
seservs atsisveikina vieni su 

• 

kitais ir eina Lietuvos kareivi-
jon kovoti už nepriklausomą. 
Lietum 

Todėl iš anksto kviečiame 
cicerieėius atsilankyti tau va
karan. 

J. Z. 

BUS BRANGIAU. 
fžsi.sakikyte. Gero MEDAUS 

C. Svaru Viedrukns fl.SOc. Pri
statau j natftBš, Chleago, III. 
Adresuokite 

W. Strygas, 
General D. P. O. Chicago. 

Ypotlškai pralite šaut i 
šiais adresais: 

K. Markuckas, 
2123 W. Coulter Str. 

Arba prie A. M. 3022 W: 40lh. 
Str. Ant antru lubų Chicago, III. 

KAPITALAS 
$200,000 

h 

PERVIRŠIS 
$25,000 

te.a*> 

REIKALINGI VYRAI, 
Prie lumbcrio. 

Atsišaukite nuo 7 išryto: užmo
kestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

OKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , s te
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystėe. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Siųskit Pinigus Lietuvon 
— Savo gentims ir 

Padarykit Linksmas Kalėdas 
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą, 

Masu bankas turi specijalį pinigu, siuntimo skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinama 
kaiua. Lietuviai pas lietuvius! 

BANKO TURTAS VIRŠ $1,800,000.00 
Parankus — Stiprus — Saugus Bankas 

__ _ VALDYHA -*-

K — — - - . _ . - -»-» BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

JOSKPH J. ELIAS, PUEZ. 
Wlįfc M. ANTON1SEN", VICE-PRKZ. 

JOHN T. B.USDŽIUNAS. 
VICE-I'REZ. IR KASIERIES. 

UNIVERSAL STATE BANK 
Chicago, Illinois 3252 South Halsted Street 

VALANDOS.—Kasdien nuo 9 ryto iki 5 po pietų, 
if Suba-tos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare. 

l ' tarninko 

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

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilną eile bi- ! 

akut) nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Ful l Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir t t $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
val« Nedėl iomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted S t . / Chicago, III. 

įsteigta 1902. J ; = 
m » ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimimn: 

.MIIIIIIIIiHIililIlIlilIHIUIIIililIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIHIlIlIlI'j. 

jį PINIGAI vEi E«»A LIETUVON Į 
Siuskite per Lietuviška įstaiga kurį visados Jums teisingai patar

naus. Dabar 100 Lietuviškų Marku gal ima siųsti už $5.00 Kreipkitės 
E raštu arba vpatiškai pas Ejetuvi kuris rėme Lietuva su visa išgale. 

A n A D T I C 7 2 e w - 1 8 s t r w v < -
A . U A K U l d , Chicago, 111. 

ROSELAND, ILL. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Atsira s turtingu gerą žmo- madienį uždirbės išviso tik 
L. Vyrių 4 kp. įvsteigė vaka

rinę mokykla. Mokinama lietu-
katrie duos gaasiu aukų 25c. Viena8 žnio-us buvo atė- vil3 k^1}>a, l^etuvos istorija ir 

;v iumanvtai klierikams semi-
arijai. 

LĖŠIKAI PAĖMĖ $100,000 
VERTĖS BRANGIŲ 

DAIKTŲ. 

Užvakar dienos metu trys 
ūJėšikai užpuolė Morris Klein 
22 West Madison gat., krau-
uvę su brangiais daiktais. 

Krautuvės savininkus ir 
rienj) kostumerį suvarė j už
pakalinį kambarį susidėjo i 

repšį daugelį deimantu ir kį-
braugiij daiktų ir visi trys 

mvažiavo automobiliu. 
Tai Įvyko tokioj vietoj, kur 

imikščioja daug žmochj, 
ur yra daug detektivų ir u-
iformuotų poliemomj. 
Sakoma. paimta visokiii 

faiktu 100 tūkstančiu dol. \er-

j»k
js apsiskusti. 
Sako jis, tokiems suvaržy

mams gyvuojant daugelis bar
zdaskučiu turės badauti. 

Skundžiasi ne jis vienas. 
Skundai kyla iš šimtų tukstan 
ėiiį darbininkų krūtinių. Del 
anglių trukumo visokia indus
trija sustabdoma. Prieš visus 
stovės tik vienas vargas ir 
skurdas, jei anglekasiai nesu
tiks gryžti darban. 

i kaitliavimas. Mokyto jum yra 
p. J, Poška. Pamokos būva pa-
ne<lėlių, seredų ir subatų va
karais, nuo 7 iki 9. 

Mokiniais gali užsirašyti ir 
ne vyčiai. 

• Mokinys. 

IŠ BRIGHTON PARKO 

*•>. 
Suareštuota keli intariami 

auni vvrukai. 

S. V. AGENTAI PATRAU
KIAMI TIESON. 

PASKIRTA GATVEKARIŲ 
REIKALAIS KOMI

SIJA. 

Miesto majoras Thompson 
paskyrė iš 4 žmonių komisiją 
padaryti visus pienus ir pri-
rontriamuosius darbus atlikti 
su tikslu ksumiestinti gatve-
karius ir sugrąžinti 5c. už va
žinėjimą. 

Paskirta komisija dar pasi-
įinks inžinierių. 

Ketverge, gruodžio 11 d., 
7:30 vai. vakare įvyks L. Vy
čių 36 kp. susirinkimas baž
nytinėje svetainėje. Šitame su
sirinkime turėsime apkalbėti 
rengiamojo vakaro reikalus ir 
kitus svarbus klausimus. Taip
gi rezisore dalins roles naujo 
veikalo. 

Visus narius tat kviečiame 
susieiti. 

Valdyba. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

s 

Obicagoje net 7 S. Valstijų 
gimtai iš vidujinių mokesčių 
inro patraukiami tieson. Šn
ek ::. kad tie agentai ėmė 
upirkimus nuo kaikurių sa-

iun :ninku i r leido tiems liuo-
ai pardavinėti svaigalus. 

Dar daugiau: kaikuriem s ša
uni pinkams patys agentai 
ns ta tydav 0 degtinės. 

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St., 
Chicago, 111. 

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ct., Cicero, 01. 

Kun. F. Kemėšis, sekreto-

u Gruodžio 7 d., School Hali 
svetainėj L. Vyčių 13 kp. vai
dino istorišką veikalą "Išgrio-
vimas Kauno pilies." Vaidini
mas pavyko. Publikos buvo pil
na svetainė. Visi liko paten
kinti. 

Daugiau panašių perstaty
mų. 

Žvynas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

IRKITE KARĖS TAUPY „„,, 381 Westminster ave., 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.)Detroit, Mich. 

L. Vyčių 13 kuopos prieš-
metinis susirinkimas įvyks, 
šiandie, gruodžio 10 d., 8 vai. 
vakare, Davis Sąuare parko sa 
lėje. Apart valdybos rinkimo, 
bus išduotas raportas iš bu-

Lapkričio 30 d. Bv. Vin eulo 
a Paulo draugija buvo suren
gus Visų Šventu parapijas 
svetainėj*' šeiminini vakarėlį 
pagerbimui dr-jos narii;< tai-
navusių Suvienytu \'alstiJL ka-
reivijoj, kuri* nesenai sugrįžo 
iš Prancūzijos. Tame vakaro 
dr-jos pirmininkas p. Klevu
kas, tarnavusiems nariams 
įteikė dovanas ir išreiškė pa
garbą. , 

Paskui kareivis J . Simana
vičius papasakojo, ką matė ka
rės lauke ir ką turėjo pernešti 
laike mūšių. Kiti kareiviai ir
gi papasakojo sav0 prityrimus. 

Paskui kalbėjo p. J. ,). Ston
kus, nuplėšdamas dabai hu: 
Lietuvos padėjimą. 

J . Mockus savo kalboje ra
gino visus rašyties į L. Liuo-
sybės Sargus. Buvo ir daugiau 
kalbų. Malonu butų, kad tos 
kalbos nepaliktų kalbomis, bet 
taptų darbu, kurs neštų naudą 
mųs suvargintai tėvynei. 

Vyrai, rašykimės į L. Liuo-
sybės Sargus; visi: ir vyrai ir 
moterys remkime L. Raudoną
jį Kryžių kas auka, kas drabu
žiais, kas kitu reikalingu dar
b i ; pirkime Lietuvos valdžios 
bonus, pildykime Lietuvos val
džios šatsišaukirmis. Šįitie yra 
svarbiausi uždaviniai. Nepa
mirškime, kad mes esame Lie
tuvos sunai ir dukterys, tat vi
somis jiegomis remkime jos 
reikalus. 

Tikiu, kad Roselando lietu
viai, nors nedidelis Čia būrelis, 
stos visi darban ir darbuosis 
kol tėvynė atgaus nepriklau
somybę. 

Reikia priminti} kad tai pir
mas buvo toks vakarėlis, kokį 
Šv. Vincento a Paulo draugija 
surengė. 

Reikia ištarti širdingą ačiū 
rengėjams, taip-gi šeiminin
kėms už pagaminimą skanios 
vakarienės. Manau, kad visi 
buvo patenkinti ir gerus išsi
nešė įspūdžius. 

Lazdynėlis. 

TUOJ! Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą TUOJ! 

: 

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met. 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., Piltsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli-

1 me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuoš." 

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES 
PIRKIME LIETUVOS BONUS! 

>> 
Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 

$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 
$500.00 " " " $50.00 $1000.00 

Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokės 
čiu. Tada galėsi būti rainus žinodamas kad savo priedermę iŠpildei. 

f y ii 
" $10.00 
" $100.00 

B • 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $ ir su šiuo laišku pri siunčiu 
pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva J 
Mano vardas 
Gatvė 
Miestas E 

Aš, ADOMAS A. S A K A L A U S K A S , SEKANČIAI RAfiAU. 
A8 labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu Nervu ir 
abeinaa spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilt ies, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos , nesigai lėjas v isoje Amer i 
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo va ly to 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumat i smo gyduolės , tai po suvartojimui 
minė tos gyduolės pradėjo mano pi lvas atsigaut, stiprėti, gerai d i r b t 

- Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbU. Inkstai ats igavo R e u 
mat izmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių 'rėžimas 
išnyko po užmušimui visų l igų. Bėgiu S mėnes ių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą na -
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties . Dabar jaučiuos 

x smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstu a s -
radejul ir linkiu vise ims savo draugams krelpt ies prie Ralutara»: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTTTUTION J. Baltrenas, Prot . , 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, 

»« 

Chioago, DL 
« * - -

— - - % 




