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Radikalai Priešinasi
Baigti Streiką

Negalina kovoti prieš vy 
riausybę-sako Lewis

KOVOJAMA KARČIAIS 
ŽODŽIAIS

SAKOMA, PLIENO INDU
STRUOJE STREIKAS 

BUS ATŠAUKTAS.

EPI8K0P 
TANT

PROTES- 
8EKTI

TAIKOS SUTARTIS GULI 
SENATE.

META1-V0L. !V. No. 289
t

(Bet vargiai ji** ką laimės i 
emu* |miprastus savu priešgi- 
niavimus kadir gi*riausiem- 
> linui nymanis.

Ir kuomet šiandie čia viršai
čiai nubalsuos streiką baigti, 
rytoj visose anglekasvklosy. at
sinaujins dailini. Milijonai ša- 

vakar ligi gerų išvakarių vari* lies darbininkų lengviau at-*i* 
karčias debatus apie prezalm-. dw*- 
t*r Wilsono (Misiųlynią Įmigti | N«*1a* panutto vienas kall*'*to- 
streiką. Ir nieko galutina ne-‘ja* susirinkime luisake, jog 
nuterla. Su*iiinkimas (icrtrau- etreikų tęsti ilgiau negalima, 
kta ligi šiandie ryto, (šiandie nes prieš nnglekasius stovį ri- 
!>:3l konferencija Ims atnau- sas pasaulis. Anglekasiai ant 
jinta ir Ims išrištas streiko milijonų darbininkų su jų Rei- 
klanaimas.

Iš nusiklausimų galima nn.- vargą, jei tukino sunkmečiu

Spėjama, streikas turės 
pasibaigti.

Tndianapolis, gr. 10.—Angle- 
kasių organiaacijos viršaičiai

Pittsburgh, Pa., gr. 10.—čia 
plačiai kalbama apie atšauki- 

Imu streiko plieno industrijoj**.
Ateinantį šeštadieni Ameri- 

,kos Durim Fvileracijus nacijo- 
nalis komitetas turės susirinki
mą \Viisbingtom*. Tad sako
ma. jog (ame susirinkime bu
sią rekomenduota atšaukti 
streikų pli<*Uo industrijoj**.

Žinovai tvirtina, jog ilgesnis 
is suskaldy-' 

ii suorganizuotus darbininkus.

* * • '
**• streikas gali kartai

MAJORAS KOVOJA PRIE* 
RADIKALUS

Waukegan. III., gr. irt.—M ir

I lupiomis užtraukia skurdą ir1 keliu, sakoma, majoras
!-------- - , . .. —• ( tikisi jmnaikinti radikalų jda-

manyti, kad strejkas Ims at- atsisako pildyti savo prieder- *,n*m9 propagandą.

Prieš šventes nebus aptariama.'—
Washington, gr. 1<». - Tai-I 

ko- .-litaiti.- guli Ih* nieku -•• į 

i su -II- 

nemano 
i«»! 

tilo

New Yortt. gr. Kl. — Su v.
Valstijų opiskojtalai protes-
t ii’lai skelbia, jog šitam mi**<

savo Imžnvčiai1 imte. Turinti«*ji rvsius 

oena toriai 
švelltes

te jie Įkūrę 
sostinę. Girdi, kaip katalikai tari imi 
tari Rymą <ai A|uištališkuujti ]>ri«*š švciit*** |mju<linti 
Sostu, taip S. Valstijų epiška- klausimo. Bu- laukiamas 
)»lai čia tari-sią savo augs-^tikslu pn-zidciilo \Vil-*nio -|h* 
čiausią šešecieins metams ren-^ei.įalis pranešim.i-, 
karną vyskupii. šis gi turėsią- 

Isavo <lvnsiškių taryluj. lygiai 
t kaip šventasis Tėvas turįs’

kardino! ur.
Epi.-kojuilų pmtestantų vy- 

skupai, kaip matosi, visaip 
mėgina jialaikyt i nestiprią aa- 

jvo liažnyčių, šiuo kartu jau 
įima |Mimegdžioti kataliku-.

50),000 A EMU A TAIKOS 
MFfU.

Taip sprendžia kongreso ko
mitetas.

\Vashington, gr. 10. K«m 
greso utilitarinis siibkomiMa- 

(i:d netolimi tie laikai. k ii** [nesprendė rekomenduoti k«»a- 
ye-ui priiit-'i bilių. kuriiemii 
•utk*:-' met.» s. Vaisi įjotus puo
lat imlaikoinos armijos m:— 
talonui kurčvin ir IK-
te"* ofir»«*rų.

sto taiyImis imn-miamas vietos h.( jM. Imma(vs tikrą Šviesą I 

majoru- Bidingrr Ameriran |lwųg vimtinon kataliką 
St*x*l & Win* Vo. strrikinin- I Jktžnvčion. 
kailis nždramh* turėti savo su-; 
sirinkiimis pii<. užtlarylų du- j 
rių. Susirinkimai turi bnt vic-i 
šį ir į tuos įleidžiami vientik 
turintieji,unijos ženklus.

I

ANARCHISTAI BUS DE 
PORTUOTI.

tikisi jmnaikinti radikalų pla-

šauktas. Nes to nori veikiant'*- nu*, 
sis organizacijos prez. lanris 
ir daugeliu lokalių unijų vir-'pertraukihiini alreiką. vyrian- 
šaičių. Tik būrys radikalų syltei nepasiduos, liet tik ju*r- 
smarkauja.

Radikalų elemente priešakyj 
sttVI Illinois anglekasių jnnni- 
ninkas Farrington. Ji* varėsi 
už tai, kad ne|msiduoti vyriau- tymai anglekasisnis vrn so- 
syhės norams.

Leu*is ir sekretorių* Green.
tuo thrpu, tvirtina, jog jie n**- H n n oš. dideane nžmokestimi. lauja. kml vyriausybė |mskirtų 
kovosią prieš vyriausybę. Juos | 2. Neturi būt jokių atmainų |»usę milijono dolierių mokes-

-------» —  -------------------------------- w----------------r- T-. — —------------- ------ ------ . -r 

Jie sako, jog turį nuo prezi- bania 4K valandos savaitėje, degtinės. 
<lrhto gvarantiją, kad ungleka-; kaip pirm streiko, 
šių reikalai -nuodugniai busią 
perkratyti ir 
bus-duota tas. kas jiems tikrai anglių kainą, ojieratorių (teiną 
priguli. I ir visti stovį ir ftalmigoje tars

Tuo keliu radikalai buvo nu- savo gaiutiną žodį, 
stelbti ir turėjo laikinai pa- I 4. Ta komisija tai|ųmt Bu
banti kovoję. [statys nngleknsianis nžtnolte-

Visgi debatai vakar .dar ne- stį. 
pabaigta. Kaip šiandie |m> | 5. Komisijoj** turės |ų> vieną
trumpų diskusijų susirinkusi**- atstovų: angle kasia i, o|M*rato- 
ji viršaičiai halsuos.

KaaMTvatistų (tidžtana.

Jis sakė, jog angiekasini. rimu SUGALVOSIMAS

Pageidaujamos Taikos
Tikros taikos nenori nei

Estonija
BOLŠEVIKAI PRIEŠINASI i 

ARMISTICI.TAI.
Nori tikros taikos.

Koki** gi Isdšcvikų tikslui!
Tau klaii-imaii nelengva at- 

Mikyti. kadangi bolševikų de- 
i**:*a1ai vra neprieinami ir jie 
tilo klati-iimi nieku tokio vic- • 
ša i n<*pran«*šė. išėmii- trylikų 
taiku- -ąlygii (To- sąlygos bu
vo |ia<lėto- mkarykščiam 
•• Ibaugu” nitui. Ib*d.|.

Viena* <lųiktns aišku tai 
ta>. kad hulši-vikai reikalauja 
tikro- taikus. Ih*1 ii«* vieno mu
sių |M*rt laukimo. Bolševikai 
imsirrngę kndir tuojau* pada
ryti armisticiję. liet kaipo 
Įžangą tikron taikon.

Bolševikų atstovai stipriai 
priešinasi neiitnriri juostai. 
Priešinasi «l«*l daugelio techni- 
kalių priežtiM-ių. Sako, tai vi
sai iH*reikalitigiis daiktas tarpe 

kas ant šalies. Ir Gk rankioja baimingų šalių. •' ‘ ’ j
"ftolševikai pasirengę prifka* 

žinti m-prikhiiiMiiiiylM; E-toni- 
j.-ii ir kit«Hii* Pabaltijo* vieK‘ 
patijom-. Ik-t *u sąlyga. 1^*1 
ir imu* pripažintų sovietu Ku- 
>’jų* ,/*Z

Pagalinus'jie 'pri<*šinasi. kad 
Paliudijo- \ i(*š]>atijo- aktiviai 

|;if |ut-yviai dalyvautų bloką- 
d«»jc m,vietų irilsijos.

Gelėtų pagelbėti Petrogradai.
Bolševikam* yra laitai svar

ini- daiktas tikroji taika. Nes 
1tiom«*1 jie gulėtų (udiuosuoti 
mi\u kariuomenę šitam fronte, 
tai viena. Antra gi. Imtų dide
lė pagi*lba Pctrogni'lui. nes ta* 
-ai gautų iiuii-tu. ■

Bolševikui aiioiiioniaiija 
taip: kad jei su Piihahijn jie 
su-itaikintų. tuomet iš anos 
|Mikraš*-ių Imlų prašalinti tal
kininku kari** laivai ir butų 
patogu* tiionii't vandenili susi- 
nešimas Pulmltijo- su Petro
gradu >r šiauriu** Musija. * *

V** k*Ml«*l ji«* ar*
ini-ficijni. Armistlci.įai gyvuo
jant. frontą- butų ne tik užda
rytus. bet tenai turėtų būt ne
žinia kaip ilgai |uilaikoma ir 
kariuomenė.

Estai stovi už armistieijų.
Pirnmj** k«!iifer«*nrijos die

noje e-tų atstovai griežtai |>a- 
iviškė. jog jie pirmiausia norį 
tarties nriiii-ti«*ij*«s klausime. 
Gi taiko- klausimas Ims riša- 
nm^ pn-kiaiis.

Bot pinu vi-ak<i. pa-akė ra
tai, bolševikai turi pripažinti 
Estonijo- nepriklausomybę.

Bolševikai tam n*ikalnvimui 
priešin<»*i. B**1 pagalinu- |»o il
gų di-kusijų sutiko. Vi**nns 
liolševikas atstovą* di*kusur»- 
<h*ma, mėgino į-igilinti istori
jon. i «*čtatis jam ta- nepavyko. 
N**- viena* estų at-lovas patai 
-*• jo klaidingu* išve«lžiojimu*. 

Pasirodė, kad tasai estų at
stovą- yra istorija" profesa’

Ėst on įjos atstovei atsisako 
kalbėti apie taiką.

II
1

Dorpatas, gr. •». Bolševiku 
at-tovai «’ia konferencijoje n«*- 
-utink.*i -u » tais daryti arini* 
stirijų. Ji,* .-ako, jog annisti* 
’cija gali bpt paskelbta. 1m*1 Iii 
ri Imt kuoveikiau.- tariama i 
pačio- laikos reikalais. Ki
taip karė negali Imt |M*rtrau- 
kinmn.

Estonijos vyriaii.-ylH*. t in
tarpu. in-gali ve»ti taiko- tary
bų, n«*s tas batų priešinga tal
kininkų norams. Pasirmlo, jog 
estei šiandie atsi<lnrė * tar|Kin 
knjo ir priekalo.

Lh-tuva >u I uit vija stovi kol-

PROFESORIAI ORGANI 
ZUOJASI UNUON.New TotR, gr. Irt. — Kilis 

saloj** laikoma anarchistas 
lierkman ir anarchiste (Joki- 
man. Jieda perkirtu d*»portuo- 
ti. Jųdviejų «advokn1as .mė
gino juoda paliuosuoti. Bet ne- 
IMtvyko. Gal l>us apeliu<»jam.t 
augščiausinn lelios teisman.

Kilis saloje vra apie šimtą- *. 

I 

I

Ir įstoja jie Amerikos Moky
tojo Federadjon.

I

1

Wa*hington. gr. Irt. — čia 
nuoinoniaujaiiui, jog neužilgo 
nugeriančias šalie* teisina* ga- visokio plauk* radikalų, bot 
lt.atšaukti kare* meto proliibi- ^vikiškų agentų, katrie pas-j’

New York, gr. 10. - šešio
likos New Vorko universitetų 

I ir kolegijų profesoriai ir ins- 
itraktoriai susiorganizavo uni- 
jon ^ir įstojo Amerikos Moky- 
tejfi Frdern eijon. kaipo kno 

X«». 71.
Dabar tn profesorių ir 

traktorių unija kviečia ir ki-j

trauks kovų.

IVilsono pnsių-
Tad sausieji sugalvoja prieš 

svaigalus tiesiog juokingu* ir darbininkų ir už visokius kn- „Mikykli.i pro-'|M,j K>lonijc<

'fesorius įstoti f<*<|era<yjo!|. ,

C KRAU3 ĖGLIUS SENATE

Pivzidento

k an tieji:

t a ra minis laikais K. Valstijoje 
buvo suimti už kurstymus

1. Tuojau* gryžti darban su negalimus daiktus. I*av. reikti- minaliu# darbus.
Ir tie visi lankia deportavi

mo į tas šalis, iš kurių yni at
seksiu ir ditižiuma anglekasių. <larl»o sąlygose. Turi būt <lir- čių už kiekvieną puskvortęĮv.v^*
Wf  •  •  •   • t — - so  ■ 1 _______ !a _• 9_ 1 • _Al—» _

SUSEKTA METODĄ RAKEI
ST1 MEDSIAGĄ.X Paskirta komisija iš trim 

darbininkam* žmonių trunijaij ateityj ištirs
APASTAUSKASU SOSTAS 

IR PRANCŪZU A.
\ — ■ —

Parytius. gr. 16.—Anot ži
nių iš Kymo. šiandie jau nesą 
ma abejonės. ka<i tarp Ajmšta- 
liškojo Sosto ir Prancūzijos 
Ims atnaujinti sentikiai.

I
i

fesorius įstoti federacijom

I
I

I riai ir vyriaaaybė. 
f». Anglių kaina 

'dabartinė.
Viršaičių susirinkime di- | Komisijai veikti 

džiuma yra konservatistai. K laikas ligi 6(1 dienų, 
to galima padaryti išvadų, jog misija paskelbs savo raportą. 
Kandie bus paskelbta streikas Komisijos žodis bua galutinas. 
paaihaigTisiu. [Jam negalės pasipriešinti nei
. Be abejonės, šiandie susirin- kuro administratorius, nei 
kime radikalai kovą atnaujins, kitkas.

I

M LAIMMIAI ŽEMIAU O.

pasilieka

aprilviota 
Po to ko-

BUlinfs, M<mt., gr. 10.—Va
kar čia užregistruota šaltis 3<» 
laipsniai žemiau O. Tokių di
delių šalčių čia nėra Imvę nuo 
1H97 metų.

Parytis*, gr. 10.—Manelio- 
terio (Anglijoj) universiteto 
profesorių* Si r Emest Ruther- 
for<L gantus fizika.-, sakoma 
suseko* priemone kokitio budo 

lĮMikeisti vieną medžiagą kita.
Reikštų. kad paprastą geležį 

Ihutų galima padaryti auksu.
I 
i 
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KttM pavadina girtnrirllal*

•mr Torte, gr. 10. — Pasta
romis S. V. armijos lakūnų 
Irakfynėmis išilgai šalies (nuo 
Atlantiko ligi Pači fi ko ir at
gal) laimėjo gabug buvęs pro
testantų pryčeris Maynard.

WaahiDct-v, y. 10. s . 
nHtoriu* MeNary (Nubivė m*- 
natui bilių. »ulig kurio ir at
einančiais metui* vyriau.-yl*'1 
turėtų kontroliuoti rtik-rų.

Kaip žinomu, andai genera- 
lis pnikuroras l’alua-r jm— 
kelia'*, jog vyriausybės kontro
lė cukraus haigia-i su atei
nančio sausio 1 d.

rjjkalingas T*ii infnHnm,?jr*.
Tarj»e liolšrvikų reikalavimų 

(Nižymėtina štai kas: e
Jie nori gauti savo prekv 

įS Uostą ReVelĮ.
Jie nori neutralizuoti Suo

mijos užlają. Nes. sulig jų nuo
monės, tuomet iš užlajos pusi 
įrauktų anglų karės laivai ir 
nelietu |Nivujaiis Kmn.-tedlui 
ir parimu 1‘rtmgnidui.

I

BOLŠEVIKAI NORI TIKROS 
TAIKOS.

Friešingi pasiūlomai neutralei 
juostai.

BEDARBIAMS DUOTA 
DARBO VATIKANE.

IXtRI’.VI’AN. gr. ti (Ninėlin 
la).~ E-tonijo.- vyrian-ybė- 
liksln- yra padaryti sii sovie 
tų Itu-ija -anlikiu- tokiu-, ko-1 
kie šiandie gyvuoja tarp** ih-ii- 
t ralių šalių ir -ovietų Itu-ijo-. { 
E-tai pag-eiduiijii 
kiną* 
karės, 
sii-in**šimų, n<*i pr«*kylw»s.

B<-t užvissvarbiaiisia* «-1ų 
lik*las- tarp Estonijo- ir >*• 
vietų Rusijos pravesti Kontro
lę žemės juo-tų. I'ž |M*r1tauki- 
mą mušiu estai nuo bolševikų 
reikalauja pripažinti E-1oni- 
ini neprikluusoniylN*.

Kalbant npie n<*|*rikhiii-<*m} 
l>ę. reikia žinoti, jog kaip E— 
tonija. tuip ir kitos Palialtijo- 
vi«-š|ia*;j.)s n< n*iknliiujH joms 
pripažinti nepriklausomyl*'** 
tikroj** to žmlžio prasmėje.

N«*s jei Itolševikai pi ipažint:,i 
1'abnltijos šalim* tikrąją ne- 
priklattsoniylM* ir šilą šaly* 
priimtų, tu<*m<*t reikštų, jog ii 
Pabaltijo* šaly- j»ripaži-1a >•• 

; vietų Rusiją.
i’ahnitijog vi*«.-palijo.- to n** 

nori. Jos nori, kad bolševikai 
oficijaliu keliu atsisakytų ano 
savinimoH Pabaltijo*, kaip" 
^priklaususios Rusijai pirm <*n 
I ropinės karės.

Rymas, gr. Irt. — čia yni 
daug žmonių Im* darbo. Tad 
•__R...... i iš jų duota liarlm

gražu* oras; rytoj ne taip šnl- Tl.v<| pažymu.
*** j Ant Vatikano žemės imta

-------------------- -------------------- - stat vtlinti milžiniški 11 uIm- 
CARRANZA SU0KALBIAU-p alslijas prijungti prie M«*k-i-1 šiai. kai|w> tinkamu prieglau- 
JA PRIEŠ 8. VALSTIJAS, tkos.------------------------------------------- <la keliauninkams-meldžia-

j (’airanza savo apluokam i« ainis, katrų ka- metai šimtui 
ugvidus turi įvairiuose mi.*— tuksiančių apsilanko Valikli- 
tuoae. Su j.»is kon**|M’ndu'ja ne.
ir, kaip niekur nieko. *hrl.im-1 - ■ -------
ja»i musų šalies pragn's«iai. Į

fia Beito jiamnto ouomo- 
m.ivjaniu. kad Carramuii t* m 
pragaištingam tlarls* g*il»ti 
japonai ir vokiečiai.

Ir kuomet šiandie musu vy- misijų aplankyti
rir.urybė turi kuoaišk'ausiu* ninku šalis ir nuvežti vyriuii- 
t’arranzGs darbų prir^ lyirus,.
jo suokalbiavimas nėra juivo-' 
jingas.

Tuo jMisiremdamas senato-
L** r(‘ 

zoliucijų ]M*rtruukti -antikiu- 
su Meksika. T 
tai rezoliucijai yra piiėšHtg*s.|ti 
| %   • 1 . _ M V • • • • S* ' • •

I 

Chiragu. - Aiandie ir rytoj
gyventi *uti-

»ii l«4ševikais. tw*1iirėti 
Im-I |M«dniiig neturėti nei

i
• AR • •• w A X JUJ.

Mėgino ji* pakelti revoliuciją 
PanMiaėae valstijose.

iižvi>svarbiaii*ia> *-1ų 
*- tarp E-t<»nij<»« ir >*•-

Parytias, gr. 10.—Turkijos 
aukso atsarga yra sukrauta 
Berlyne. Tad augščiauKioji tai
ko* konferencijos taryba nu-' 
sprendė, kad tanai turkų auk
sas tnri bnt pristatytas Pary-

Jis puikiai prasilavinęs laka- **on- 
nyrtėje.

Anų dienų jis kalbėdamas, 
Anti-saloon sujungus susirin
kime lakūnus išvadino girtuo- 
klinis. Sakė, jog jis vienas ne
ragaująs svaigalų ir todėl jam 
pavykę laimėti lenktynėse.

Toliaus Maynard sakė, jog 
visos nelaimės su lakūnai* y- 
ra įvykusios ir įvykstančios žesnėms viešpatį 
<lel lakūnų girtavimo. !vo pakraščiai

I

VISI GAUS VOKIEČIŲ 
KARĖ8 LAIVŲ.

Paryžius, gr. 10.—Augščiau- 
-ioii taikos konferencijos ta
rytai priėmė principus, sulig 
kurių mažesnieji v akiočių ka
rės laivai turi būt padalinti mn 

im« ginti «a

Vaakiagtoa, gr. 10. — Se- 
natorius Fall iš Nev Mesico 
valstijos, senato užruhežinių 
reikalų komiteto narys ir au
torius rezoliucijos, reikalau
jančios, kąd musų vyriausybe- 
pertrauktų diplomaiiniu,, sen
tikius su Meksika, aną dieną 
I rezidentui Wilsonui indą .*' 
memorandumą.

Senatorius Fall dokum<*r:ta-
liiii prirodo, jog Meksiko* per- riu< Fall ir laivo padarę 
zid<*ntas (’arranza suoknlbiau- 
ja prieš Suv. Valstija*. Ejo- 
|.*ntl>invimo tikslas musų ’-n 
lyje sukelti streikus, vi-okias 
* uitu les ir pagaliau? pakelti 
tevoliuciją valstijos** N*** Mo- 

,y;co, Texas ir Arizona. Su r?- 
volincijo* pagelba pankui ta* Į

I
I

i Honolulu, gr. I<L—Japonijos 
vyriausyls'* pasiunčiu taiko* 

i visa* tnlki-

8UV. VALSTIJAS.

I 
I

i

sylatn* pasveikinimą dėl |u< 
*larj'tos 1i:ik«is.

Misija aplankys ir Siiv. j 
Vnl-tijas.

Washington, gr. 10. — K«»n- 
Bvt prezidentas grėsė darbuojamasi atšaukti

Alsus km ės melo į-taiymii*. 
Prezidentą* žino bjaurins Car-'išėmus svaigalų prohihirijos 
irnzos daibus. bet ]wrtiTUxl.ti 
taut'kių nenoru Gal tame ycu 
svarbių priežasčių, knrin1 ne- 
dr.’igelis žino. •

klausimą.
_________________________

PIRKITE KARES TAUPY 
|M0 ŽENKLELIUS (W.SS).

I
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“DRAUGAS”
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“DRAUGAS”
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Al

J Ameriką ir jų »važiavima# 
ii čia j Lietuvą toli lankia 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 darbų, kada dirlts liuosai. 
Jei jie turės klausyti laikraš
čių, ar žmonių rašančių j laik
raščius įtekmės, tai jie ture:, 
mažiau valios duoti savo iš
minčiai. Tada taikos sutartis 
bu> imtvirtintu neišmintingai. 
To mes kaip tik ir nenorime.

Lietuvių Įnfonuacijoa Biuro 
Lausannoje Atskaita.

».•*
Prenumerata mnknM ikkalnn. Lai

ka* aknltnal ntm ut«lra*vmn dieno, ne 
nuo Naujų Mi tu. Norint i" i inuinytl 
adrea* visada reikia primųntl Ir aenaa 
aire—a. P įnirai frorUtuda iUųhU lAp^r- 
ksat kraaoje ar eaprcac -.Money Or- 
Uer” arba įdedant jnniffua J ragto- 
truotą UiikiĮ.

“Draopu” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, IU.

. Tek-TcauL, MeKtaley 1114

Taika ir Amerikos 
• P ii i.

lx*agv to Enforce Pea<*c, 1. 
y. Draugija su-idedanli iš la
imi augštų asmenų, kaip buv.i- 

* si# presidentas W. II. Tnft. ir 
I turinti laimi augsią tik-ln. bu

tent įvykinti taiką, kreipia-i 
prie dienraščių, kad "ir jie -u 

. rinktų savo skaitytojų Imlsii#. 
[ ir kad tais halsais veikiau |iri- 
| vi*r#tų Stumtą put virt iuti tai- 
’ kos sutartį.

Nors “!h •augu-” yni <li«*n 
į raštiiš.nor- jis gavo taipgi už 

kvietimą dalyvauti tame visuo 
menės #|mu<lini<*. kad Senatą 
]mskatinus gr«*ičulu "Veikli, te-l 
čiuu# musų <iicnrašiis nesisku
bina tą uždavinį vykinti.

Pirmoji m*-i-kuliinimo prie-1 
žastis yru ta. kad vi-uoineiiėj 
geriuu išreiškia -avo |uižiura-( 
rinkimiiu-*-. negu laiškuose į 
redakcija-. Senatoriai tajio iš
rinkti sulig į-tatų. kuriuos sau
goja Ameriko- Konstitucija. 
Ta Konstitucija daug nuižinii' 
rūpinasi dienraščiui- n *gu S** 
natų. Kud senatoriui Imtų tei 
sėtai renkami Koii-titiieiju rū
pinasi labai: kini di<*nraš**i:u 
lieiališkni rinktų -kaitytoji. 
nuuinon<*s. to u«*guli (atdaryti 
nei Konstitucija, nei šiaip jau 
ha# /tora.

AnSa mus ncsi-kubiiiiuio 
priežastį#ųpųi ’a. kad Sūri*-ny 
tų Valstijų Senatas taiku- -.1 
lygų a(»#vur-tymo darbą |i|l»r 
rimtai, nuoseklia) ir nm»<l>._ 
niui. \argn dienraščiai turi 
taip daug taip giliai ir rimtai 
išlavintų vyrų kaip #«*n:ib»':;ii 
H. C. lx»«lg**. Kiiov. Ilit'ii 
kock#. Tie vyrai yni įvairių 
pažiūrų. In t jie yra tikri tarp 
tuutliūn <lahkn žinovai. Pat* 
jy nesiskubinimu# *u.«idaru i* 
tu, kud ji** nieko nepraleidžia 
neįžiūrėję, .lug tnm tikslui ji'*j 
ir yra išrinkti.

Bet jau antri im-tai cinu nuo1 
karės palinig**#. ,, taika l<*1*<‘i.< 
ncsudaiyta. Pirkliai ir 
ninkai #**11:4i n >i<)ų 

neguli. Tai 
Jį lubiuu-i' 

atjuučiaaic.
negalime 

mmh 
i«. D.

i

vaiskų. <• 
kukiui 1.-. 
lietuviai 
savo tėvyne
tikrų, atvirų 
rioginių

Negali apsieiti be
Lietuviu.

Aineriko- lenkai, kaip ir vi 
-o- kilu- taniu-, turi savo n < 
eijomilį kumitetų tVa.-hingto 
m*. Komiteto (urmininku yra 
ž.inoimi- bankininką- iš (’hiea 
gt»- .fulm Sniulski.

Tumi- dienomis ji- angliško
je -pandoje |mske|liė atsiliepi 
mą į amerikonus. Kviečia juos 
|ian*iuti istatynalnvy-lę. aulo- 
l izuojaučią čia. Amerikoj**, pn 
-kolą la-nkijiii ir kitom** linu 
jom- vieš|Hitijoms.

Sniulski savo atsiliepime sa
kosi kailių.- m- tik visti.- lenkų 
išeivijoj vardu. Bet ji- kidlnis 
ii lietuvių, čekų ir kitų Pa
baltijo- (autų vardu. Tai da 
ląs niekieno ncveiriamas.

Sako, šiandie lenkai grn 
min-i su ru-ų Isdšcvikni- 600 
mylių ilgu frontu. Suko. 
<iie lenkai kovoju prieš 
vaikę ir anarchijų.

Bankininkas Smui-ki
-avo i.-v<-*lžiojinui.- nori pasa
kyti. kud lenkui nuo Imlševikil 

■jginu m* lik save, liet ir kai- 
minga.- sau lautas. Ne# to. lirų- 
los. kaip lietuviai, ballgiulžiai. 
latviui, rusinai ir kt. priklau
sančio.- lenkų globai.

Lenkai neimi įgaliojimo 
kalh'-li lietuvių vardu kaip 
Amerikoje, taip Eun>|Mije ir ki 
tur. Teeinu# jie to nežiūri. Per 
Įteilj skverbiasi i lietuvių tau
to- ir šalies gltiliėjtis.

Eurtijitijt* jie niekieno
1 kvitt-iami turi užėmę didelius 
jLietlivo- plotus. Amerikoje jie 
kailiu lietinių išt*ivių vardu. 
Nors ji** gerai žino, kad toksai 
jų dalba- griežtai (uisinerkia- 
i'ia-. ne-ilinuja vetlę užgrolu'*- 
jų |Nilitiko-.

Ka-gi čia negali pa-nierkti 
I *nki.i už jų tokiu- žygiu-.’ 

Ain«*riku- lietuviui turi nuo- 
-avių tauto- veikėjų. Jie už- 
luii- kalba. M<— turini** remti 
l.i«*tuv<>- vi riuii-yls*.

š ia n
M

tais

ih*-

lw*t n** 
darbu.*.
pinigų

I
|l nkų pa-iii«*rklinii»
M«*s turiim* skolinti
Lietuvos iždui. 1*4 ii<*khiii.-yti 
priešininkų -iiil)mo-i mums į 
Jok jus. Gi lenkui yra aitrinu- 

,-K*ji niii-ų tauto.- priešininkai, 
mii-ų šalie- griovėjai.

Kad jie tokie yra. lindiįa 
jkadir patie- lenkų na<*ijonidio 
Komiteto pirmininko pa-i-a- 

jl.'ma-, jog ji, kailių- ir lietu- 
'» ų varilu.

I Protestantų Susi 
vienijimas.

Stambus dalykas įvyksta 
iuo laiku. Protestantų tikėji

mą-. at-idalinę- nuo katalikų 
i->k keliomis sakomi.-, u«*si- 

li«»v< skilęj, j smulkesne.- da
lis <ki p.ibamai devyniolikto 
mitjiiečio. Kol L Jievijii bu- 

• o - Ipmi. tol protv.-tantai nui 
him1.hu reikalų vienyti-, 
vijai -liprėiant ir pro- 

askart tankiau ir 
imlaxo.-i stisnn

Pagal 1 ir II Lausannos 
Konferencijų nutarimo, p. Gab 
rio Biuras, perkelta# iš Pary
žiau# I^usannon, tapo reorga
nizuota#, papildant jį naujais 
nariai#. Liepos 29 d., 1916 m., 
Biuro sekretorium liko Dr. J. 
Purickis, kasininku VI. Dau
mantas, Biuro vedėju-presi- 
dentu pasiliko p. J. Gabrys. 
Sausio mėnesyje, 1917 m. Ame
rikos Lietuvių Tautos Tarjlm 
pasiuntė Šveicarijon llr. V. 
Bartuškų, kuris i nėjo reorgani
zuotai) Biuran rice-pirminin- 
ku. Kovo mėnesyje, pralotas 
Olšauskis įstojo Biuran nariu. 
l-va/Javu# Dr. J. Purickiui, A. 
Steponaitis jį pavaitavo likda
mas tikru Biuro nariu.

Be tikrų narių Biure diria) 
p-lė Pauvreau—prancūzė, kuri 
savo tikru Lietuvai atsidavimu 
daug |*asida ritavo Lietuvos 
naudai. Nuo pradžios 1918 m.. 
Biurui Is platinant savo veiki
mo rylms, |Mudrodė reikalinga 
vis liauji <ln rbi n i likai. Tam tik
slui buvo užungažuoti sekant ie 
ji asmenys: p.Pad<ivnni,prancu j 7

————
kiečių, italų, angių ir holandų 
kai liomis.

Kadangi Lietavo:- priešai 
netiktai kėniu* Lietuvos idėjau 
savo komunikatomi#, liet ir il
giausiais straipsniais visų Ša
lių laikraščiuose, Biuras, išli 
kimai stovėdamas ant Lietums 
sargybos, siuntinėjo j laikraš- 

[čins straijNmius-atsakymus re
aguodamas tokiu bu<iii j mela
gingas apie Lietuvų žinias. Be 
to, jisai rašinėjo strnipsnius j 
laikraščius, informuodamas 
pasaulį apie Lietuvi s pra<*iiį, 
dabartį ir ateitį. Tų -traipsnių 
ir komunikatų kopijos m.ulr*) 
Biuro archyvuose. Pagalios 
Biuro nariai darydavo karts 
nuo karto intenries* -u žurna
listais. kurių |Nudkall>čjii:ių tu
rinys tilpdavo įžymių risti ša-( 
lių laikraščių skiltyse. K.-*i.iii- 
uikntai. laikraščiai “IJtauch - 
as” ir “Pro Lituanin.*’ ii:eiii<»- 
rijalai ir visti# Biuro išteistos 
knygos apie Lietuvy buvo iš- 
siuiitiiiėjnnms įžyniii*ins visų 

Įšaliu žurnalistams. Inikraš- 
Iriains. valstybių atstovams, 
|MirlaiiH*!itaranis. senatoriams, 
ir als-lnai |M»litikos ir mokslo 
žiiiormins. Kaip vandens lašai 
pamažėli krisdami, . kelia ditio- 
liausias u-ias, taip Lietinių 
Biuras laiusanmije save nuo 
bitiniu jialėjiinu. veiklumu ir 
šaukimu atkreipė pasauliu akis 
į Li«*tuvų. ir šinndit* <irų>iai ga
lima sakyti, kad nėra į-yme.i- 
nio mokslo iM*i politikos žmo
gaus. kuris nežinotų ap'e musų 
tėvynę, kur jinai randėsi ir ku 
jinai nori. Kas labjausia M«*- 
la-tina. ka«l net plačiodti*' Eu 
k>|m»s minios žino, ka 1 lietu 
viai nenori dėtie# #u lenkai 
skiriasi nuo rusų ir veja iš aa
vo laukų teutonų gaujas. Dėka 
Biurui Lietuvos vonias įsmigo 
Įuisnulio sųmtmėn, ir vargu 
bent kas atsirastų, kati galėtų 
tą ' urdą ir vėl ]>alaidoti. Husų 
IMtvadinima# musų tėvynės 
šiaur-vakarini u kraštu šiaudu* 
yra ne ka# kita kaip aiucliro- 
niziiuas.

Sųraėas veikalų, kuriuos išlei
do Lietovių Informacijos Biu

ras Lsusanne. tveicarijoje.
Egz. l'usl.

I. lai Lituanie et la 
Guerre EuroĮie- 
eiint* Nu I..........

lai latuanie et la 
(iuerrc Euro|u>- 
enne No. 2.........

3. lai Lituanie ei la
Guerre Eun>|>e- 
eiine No. 3.........

4. Pro-Liluania (Ke
liu 1917) ...........

5. la*s Stiuffirt!i<M»s
du I’euple Litua- 
nien ...................15(1)

i

zų iirmijos lii'Utenantas, kuri- 
šiandie yra pr:ux*uzų misijos 
nariu Kaune: p. Dr. Eliretas, 
šveicaras, kuris dirbo prie 
laikraščio “IJtaiien.” kuona*i 
jo redaktorių# Dr. J. Purickis 
apleido Lausanną.

I,<* viršniinėtų asmenų p. 
Sėli u niurnas. Imlamiu-, darini 
vos i Biure verčiant kouiuiiikn- 

1 tas j holandų kaliu; ir kuris sa
vu straipsniais apie Lietuvę 
daug (Hisiiiarliavo lietuvių var
do iškėlimui holandų visuome
nėje. Biurc dirlai nuolatos dvi 
dakf yliografi.

Biuro veikimas.
Platesnis Biuro Veikimas bus* 

(Miskellitas vėlinu. Hitionri tar-j 
(m. likviduojant tą įstaigą, at-' 
rasta reikalinga |iaskelbti pla-i 
ėiąjai Lietuvos visinnneiM-i 1 
nors liendrais bruožais, kas tu 
Iburo yra* nuveikta pustrečių) 
metų lu’gyje ir kaip suvartota 
lai įstaigai |ui#kirti pinigai. 
Biuras leido du mėnesiniu laik
raščiu: vokiečių kaliui “Li- 
taueii’ų” ir prancūzų kaliui 
“Pr« Lituania.” Tų laikraščių 
skiltys** buvo ginami Lietuvos 
teikalai nuo užpuolimų iŠ len
kų. rusų la*i vokiečių pusės. Tie 
btikriiM-iai rėmė atskiro# Lie
tuvos valstijos idėją ir jos ne 
priklausomybę.

Kad išgarsinu- Lietuvos 
vanlą |iasaulyje. Biurus už
mezgė ryšiu# #11 svarbiausiomis 
.įgenturamis, per kurias leisthi 
vo infunimi'ijinio ir sensaeiji 
ui** turinio žinias apie Lietuvą, 
ir per jas reagavo j musų prie
šų melus apie Lietuvą. Kiek
vienai savaitei pripmda maž 
daug 2—3 komunikato#, .los 
buvo leidžiamo# prancūzų, vn- 6. I >ic lx*iden d<>-Li

•»
500

500

500

200

48

136

212

330

32

tauischen Vol- 
kes ........... ..2UUU

7. liet Hetlen Verte- 
<len en Lidj<‘ii 
<k*r l.itausche
<Natie ..•••••.. .|(W 

lx* Sofferense <i«*l
Popolu Liluuuo. 1IMMI 

.lusticę All(*inaii<le 
en Lituanie ()c- 
cu(»ee ..................HMM)

10. L’Etat Lituanien 
et lė Gouv. de 
Gardinas (Grūd
ini) Dr. Purvckis .500 

. L’Etat Lituanien 
et le (iouv. <ie 
Suvalkai (Kuval- 
ki) Dr. llartuš- 
ka ........................ KIH0
Denkscli riekt ub- 
er die IVieder- 
licrstellimg der 
l'iiiversitat
mus «• • • • 

< Hmt-( tat .
14. L'*# Lituanien# 

«l’Anieri<|Ue. Dr. 
V. Bal tuška ... 500 
Im vie Pal»li*|ue f 
en 1 jtuatiii* .... 5oo 

<a*eu|iations Al- 
lenmiale# ...... IOiuj 
lxi Lituanie šou# 
la laittte 
iiiamle. !
gana .—

Journec 
nirne. .

Die Klireliliriien 
Žūsta m h* im Ris
tam Vilna........ 1000

Keiuūssance Na- 
tioiuilc Litua- 
nieune. .1. l’elis- 
sieret ..................1000

21. Ve.rite Polonais** 
les Litua- 

.................1000 
de Litua- 
editiofl 1.

.........4IMM)
Li-

uux 
.... 300 
H»US

Alle-

■-T . . ■
<le 44 Fotonais.. 300I

I
38 26. La Lituanie sous

I

20

8.

9.

11

12.

1 •• l«u

Vii-
500 

i2t)t»

15.

(i.

t.

1S.

19.

2<».

23.

24.

2>.

44

46 28.

91 29.

16 .30.

la JKnnination 
. K u ssr................ 1(MM)

27. Litaurą und 44* 
-|Milni#che Verrs- 
ter Litanens ... 50o 
Ųuostioii Lituu- 
iiienne (memoi-
rc) ......................10U0
Litaiieii und Kui
ne I’ruvinzen Su
valkai und Gar
das ....

Situalion
l’Eglisi* eatholi- 
que en Lituauie. 1090 

31. L’Etat Economi-
(ph* de la Litua-

. .1000 
de

.32

32

16

32

14

46.

Rusaie, Lituanie 
etc. en 1735 d’ap- 
res N. Wischcr 
“Atlas Kotus” 
(Bibliolbeųue de 
FAbhayc d’Ein- 
siedeln) .............1000

Carte “Polognc 
et Lituanie en 
1716 d'apres L 
Bapt. H omą n n
“Alias Novu*” 
(Bibliotheque d’- 
Eiusiedeln) ....1000

Aliu-
M. Ka
............. lomi
Litua- 

'WNI• •••• • “ “ r • •

su r
1 lietui

22. Varle 
nie:
II. III ... 
Ei u i gra t i 011 
tuanienne 
KtatM-Unia.

Iji Lituanie 
le Joug
inand. (’. Rivas.3000 
liauti* T ra h i so n

Išviso................. 43,950 egz.

Piniginė apyvarta tokia:
Ineigų iš Amerikos, iš “Lie

tuvių Tautos Tarybos’’ (Lau- 
sanue) ir tt. ..Fra. 200,004.85 

išlaidos tokios:
S j maudimai ... Fra. 104.440.40 
Algos nariams ir

samdininkams 
Administracijos

išlaidos.........
liūto samdymas 
K rasa, telegra

mas ir telefo-
IMAM ••••••••• 

Kelionės...........
įvairios (kuras, 

šlavimas, Svir
ną, etc.) .........

I

I 
t

42.

16 nie •••«••••••• .8)0 56
.*"2. Li Lituanie Ar- 

ti#ti<|ue. de Da- 
nilovicz ..............1000

•
72

12
33. Vuu*cs anucxi<in- 

nistes Allcumn-
16 dės sur la Litua-

.iic. C. llivas.. .1000 268

24
34. Lituanie <*t All<*- 

magne.....................25(1 188
33. TIk* Misūry of

28 lh<* Lithuanian 1

IKi
Kefugees in Rus-
sm ••••••••••• ..iOIMI 20

1
36. 1.x*# Suuf 1 ratines 

de in Lituanie. .1900 16

»>
37. L’Etat Litua

nien et Mittel-

1 curn|ui................1000 8
36 38. Observatiou# du
’ 1 lleleguc du Con-

1 M*il National Li- 6

72 i luaniun ............. 500 12t
.">!». Bibli<»graphi<* .. 200 4
40. Bassanavitaiu# . 500 16

326
♦L A(M*reu histori- 

qiK* sur l’Eglise
de St. Stanislas. 
Mgr. PropolaniK 100 4

16

43.

94

32

44.
700

45.

Memoirea eoncer- 
nat la situation 
<ic PEglise catli- 
oliųue en Lilua- 
111* ••••• ••••••• 
Apercti de la mv- 
tlmlogic lituaii- 
nieune ...............
Pm-Lituania Ke- 
lie 1918.............
Vartė “(Įraudę

62,743.00"

10334.77
2,464.90

62)18.42
4300.75

7,406.75

išviso...........F rs. 198,708.99
Kasoj liko G63 fr. 35 cenL, 

kuriuos kasininkas perdavė 
spalio 27 d., 1919 m. į Lietuvių 
Tautos Tary bų- Be to, dar lie
ka atsiimti iš spaustuvių 632 
f r. 51 cent^ kurie eis ir-gi į 
Tautos Tarybų l^ausanne. 
Valdiškas Šveicarijos kontab- 
lis patikriuo piniginę apyvar
tą atra^ jų tvarkoj ir išdavė 
savo paliudijimų.

Ijikvidacijinės Komisijos 
nariai:

Dr . V. Bartalka. .
A. Btof—Bis

l^ausaum*.
Lapkričio 14 d., 1919 ul

B

I

1

4

4%Pinigus Lietuvon
GAUMAflUSn

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

t. y. 2» tAMą v Maj.
Mes esame po valdžios kontrole, ir kaucija. Persiuntimas gvaranluojamas.

« •

Mes iiduosūne Tamstai čekj kuri Tamsta pasiesi pats laišku j Lietuvą. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra gre&ausis ir t ritiny antis. Nieki 
pinigų oegalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus de! persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pė
duodami aiški antrasa to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje iimokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antraše. Už persiuntimu nieko nereikia citra mokėti. Už 
kiekvienų dclierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

♦

J
gruodžio vilkutyje La Šalie 
pragulėjo atstovų surinkimas, 
pa-ivndinę# Sclmol. J surinki- 
mą -ti.-ėjn atstovai septynių 
dešhuėių protestantiškų tikėji
mų.

Pirmutinė kalba buvo apie 
tai. knd jau atėjo laikas krik
ščionijai tarti savo žodį, ant- 
toji aiškino nukali; protestan- 
lani.- susivienyti. trečioji: ajiie 
pasHiilio reikalu#. kaip jie iš
rodo šių laiku šviesoje.

(’hieago# #u rinkimą veda 
protestantų kunigą* J. AV. Co- 
cliran iš Detruit. Mieli. Tokių 
..m surinkimų tuo pačiu lai 
ku yru keliasdešimt y# įvairio
se vietose Amerikoje.

šitas susivienijimo kryps
ny - tarp protestantų jau bu\u 

Pernai metų 
prote-

i ti* *1 j Kynią važiavo prikal
binti Kv. Tėvą, kad ir jis prisi
dėtų prie visų krikščionių 
susivienijimo. Benedikta# XV 
(mtj krypsnį j«gyYė« svečius 
meilingai priėmė, bet prie nan- 
jusio- tarptikėjiminėfi organi- 
zacijos ncprisiilėjo, ne* negalė
jo prijiažinti, kad dauguma at
stovų lial.-ų gali nuspręsti Die
vo apreikštasia- tiesa#, jų su
pratimų ir aiškinimą.

Buvo ir s»*n«*.-nių bandymų; 
suvienyti visus protestantų^ 
tikėjimus. Pabaigoje devynio
likto šimtmečio ketinta suda
ri ii rieną Sinodą Genei oje 
(Šveicarijoje), iš visų (irute#- 
autų tikėjimu at-tovų. Tada 
ta. h«*ii.*i-i-ekč thdvir v«mI<»» 
da» linkinti -m«*>ti Anglijo# 
r \ okiefijos protes^autus p • 

I )ieve

*
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Lietuviai Amerikoje.
‘Draugo Kalendorius

KALENDORIV puošia grabus Pirmojo Lietuvi* Prezidento A. SMETONOS paveikalas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčių.

KALENDORIAUS KAINA - - 2Sc
Kaa prisius “Draugo” preuumeratą metama, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI.

lapkričio 30 et, A uų mus 
tafay&oj 'prasidėjo 40 vaton- 
dh| užlaidai, o baigėsi gruodžio 

g 1 <L Par tas Jru dienas buvo 
’ lakamos tąm tikros pamaldos. 
A Nekėlioj, t y. pirmą dieną 

laka sumos vietinis klebonas 
rumbė tam pritaikintą pamok
slą ir ragino žmones pasinau
doti Komis brangiomis ir gau
sią Dievo malonių šventėmis. 
Po sumos buvo procesija su 
fteunčiausiu- Sakramentu. Va
kare mišparų* laikė kun. F. 
8etufina*, o pamokslą sakė 
kun. prof. Pr. Bučys apie at
gailos Sakramentą.

d Panedėlio rytą sumą lai-
* kė kun. P. La]**li* iš Roseland, 

IIL, o pamokslą sakė kun. J. 
Oiuftauskas iš Chicagos. Tą va
karą mišparus laikė kun. Ig. 
Albavičius, o |Nunoksią sakė 
Ina. St Kolesinski* iš Kast SL 
Louis, III. apie 6v. Mišių klau-

Utarninko rytą sumą laikė 
kun. Ig. AlhavičiuK, u panKikslą 
sakė kun. Ig. Kerievičiu* iš 
Springfield, III. Vžbaigos va
kare mišparus laikė kun. X 
8krypka iš Chicagos. Asistavo 
kun. J. Paškaoskas, kun. N. 
Pakalnis ir kun. 8. Kolositį
stas. Pamokslą sakė kun. H. J. 
Vaičiūnas iš Čireni. III.

* Apart minėtų kunigų, dar 
dalyvavo sekantieji kunigai: 
M. Krušas, K. Zaikauske*. J. 
Sviraka* ir W. Marukovaki.

Bažnyčia, ypač altorius, įni
ro gražiai iirėdyti gyvomis gė- 
lėmis bei įvairiomis šviesomis. 
Tą darbą atliko seserys Kw- 
mierietė*. Jo* netik uoliai ru- 
pinoai, kad Dievo aukuras liū
tą gražiai ]ia}ra<>št4Ds Imt taip 
gi gražiai ]>rirengė vaikučius 
prie procesijos.

Vietini* choras, vedamas A. 
Staalauiilro, taiji-gi neatsiliko 
nuo pagražinimo atlaidų savo 
gražiais Italaeliais ir girsmė- 
mii Tiesa, jo rhoristai-ė* nors 

.* ir jauni, bet geriau* |iagieda už

t

Žmonės gausim jia* i naudojo 
atlaidais. Būriai* artinosi prie 
išpažintie* ir Hv. Komunijų*. 
Nei valamlo* bažnyčia nebuvo 
tnkčia. Kad neviena*, tai ki
tan gari* no Išganytoją. Taip
gi per visa* pamaldas buvo pil
na bažnyčia žmonių. Ta* j»aro 
do, kad činnaitiuiai katalikai 
myli Vieš|«tį ir nuoširdžiai 
Jam garlię atiduoda.

Be abejo, huvo viena* kitau, 
karia nesi naudojo tai* 40 va
landą atlaidais. Bet sunku tok] 
pavadinti kataliko. Negu bent 
Baudiniu kataliku jį g*i«m* 
vadinti.

6

■LOABBTHPOBT, M. J.
a ■■ ■ ■ ■ ■

Nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 
11 d. čia buvo riukinias aukų po 
UMBue L. R. Kryžiui, lomiau 
aska sąrašu* aukautojų.

•v. Rožančiau* moterų dr- 
ja 8100.00.

Po 10 doL: 8. Mąkanskas, X

Po S dol.: D. Brasinsfcas, Dr. 
HoMaman. J. Gricius, X Vaai- 
UukA

Po 3 dol.: Dr. E. Stein, J. 
Bal&una*.

Po 2 doL: Dr. M. Stein, M. 
Kirvelavnin. .1. Povilaitis. 
Malk.

Po 1 dol.: J. Baniulis, M. La- 
rickr’“, K Knlnlnnii’iM*. J. Iji- 
rickas. X Vilkauska*. Bastū
nas, W. Bražinsku.*. V. Bur- 
katuka*. Karudow, N. P raže. 
J. Sanuieviėiu*. M. Mikolaju-i 
nas. J. Kabli*. .1. Drmtcikn-,’

I

B. žūneckM, J. Radsevičiu*, J. 
Matoma, X Savickas, A. 
(Mikienė, M. Mack, J. Budrer- 
kas, A. Beiauskas, M. Saliklis, 
H. M. Sleglis, & H. Douse, J. 
Simuku-, P. Bleah, P. Roskow, 
N. J. Krizman, M. Eriov, Ro
biu, Sklendžius, P. Jakubka, A. 
ftileikis, J. Bernotas, M. Saf- 
ron, J. H„ N. 3^ D. Hohen, M. 
Brač, A. Kirvrievičius, J. 8a- 
dsevičius, S. 8timburis, 8. Rėk
laitis, P. Oeponienė, B. Lau
čius, A. Laurinaitis, A. Radae- 
vičiu*. M. Savickas, J. Krik- 
Ntaponi*, A. Kazlauskaitė.

Smulkių $109.56. 
Viso $315.56.
Visiems aukautojams, vardu 

nukentėjusių Lietuvoj, U R. 
K. rėmėjų skyrius taria šir
dingą ariu.

L. R. K. valdyba:
8. Mafkavičiui, 
M. Stapinskas.

d

Padėko* Dienoje, t. y. lap
kričio 27 d. buvo užbaiga mus 
parapijos bazaro. Tą dieną 
Teatrai itika* Rateli k buvo su- 
rengys programėlį, kurį pradė
jo su Lietuvos tautiniu himnu. 
Paskui (i mergaitė*, po vado
vyste p-lė* lt Genėauskaitės, 
gražiai pašoko ir padainavo. 
Buvo ir salų.

Vietini* kleboną*, kun. Dau
gis pasakė neilgą, bet įspūdin
gą prokalbė!?. Apijiasakojo 
mų* tėvynės vargu* ir ragino 
žanone* aukauti L. 11 Kryžiui, 
kuri* teikia pagelių nukentė- 
jusiem* nuo karo mus tautie
čiam*. Prisirašė U žmonių.

Apart to, kun. Daugis pata
rė sutverti L. D. Sąjungos ir 
S. L. R. K. X kuopas; nurodė 
pragaištingus socijaltMtų-bolše- 
vikų darbus. Tuo laiku svetai
nėje buvo ir *ocijali*tų, kurie 
ėmė nerimauti, tečiau jokio 
trukšmo nekėlė.

Programas užbaigtas su A- 
merikos himnu.

Vėliau buvo sušauktas L. B. 
Kryžiau* rėmėjų susirinki- 
num, kuriu atsilankė tik penki 
žmonė*. Broliai mil**aukie- 
Čiai, kodėl mes esame taip at
šalę nuo tėvynės reikalų ir jos 
šelpimo. Darbuokimės, aukau
kime, ne* mūsiškiai Lietuvoje 
iš Amerikos lietuvių laukia pa- 
šelpos.

Lapkričio 23 <L, A mM L. R. 
K. rėmėjų *kyrimi buvo suren
gę* vakarą. Programą 
išpildė L. Vyčių 28 kp? 
susidėjus su Av. Bedu kolegi
jos moksleiviais.

Viską* ėjo tokioje tvar
koje: A .Linkus kalbėjo apie 
B. K. draugiją. Jis papasako
jo indomių dalykų. Jo kalba vi
siems patiko. Po kalbai sulo
šė komediją “Mamos nedasup- 
ta." lošėjais buvo: kabelė 
jasuiakaite, St Evanauakas,

Evanauskas, S. Bratkus ir

MM>L.BKrytisilite.
©ia yra jaunimo su nemažais 

gabumais ir gąrais norais. 
Gaila tik, kad nėra kas jį pa- 
mokintų.

Sv. Bado kolegijos UM-kski- 
viai galėtų vadovauti Spriug 
Valley jaunimui, bet jie suvar
pyti mokyklos disciplina; nela
bai gali ii jos ižtrukti. Nora 
neskaitlingi čia vyčiai, bet 
darbštus ir tvirtai stovi po tos 
organisacijos vėliava.

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

Vytis.

Žemiau seka surašąs aukų 
rinkėjų ir kuri bei kuris kiek 
surinko per “Tag I)ay’* sjialio 
18 ir 25 X ul
1. M. Karveliutė
2. J. Biliūnienė .
1
A
5.
6.
au
4.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
30.
21.

• • •

$ 1U.54
84.63
3.43 

.99 
10.05

5.64
83.90

144.9;
535
L55

64.08
4.51
8.67
2.40
.frj

24.20 
5.01 
4.95 

.70
2.32

V. Žukauskas.........
F. Matulevičius ... 
M. Žukauskiutė 
K. Kužleika ...
O. Česnulevičiūtė.. 
Z. Žukauskiutė.... 
R. tanagh..............
R. Jaškevičiutė ... 
B. Biliūnas............
J. Augiiius.............
V. Bazara*.............
V. Uždaveni*........
J. Aukštuoliutė ...

A. Iztonavičiu* .... 
J. Kušleika ...........
Mr*. X Mullen.... 
A. Augštuoliutė ...
V. Baziutė...............
V. Matulevičius ...

22. J. Oieehnavičiutr ..
23. G. Olechuavičienė..
24. M. Pamedičiutė....
25. T. Akromienė.........
26. J. Vaškeleviėius ..
27. O. Žalpienė ...
28. B. Rimtaute ..
29. T. Biliuniutė ..
30. J. Strazdą* ...
31. O. Macaitis ...
32. J. Leonavičius
33. J. Aukštuoliutė
34. Z. Jantautė ..
35. C. Meziutė....
36. M. Pauliukienė
37. 1L Matulevičiūtė ..
38. P. VaškeleviČiutė ..
39. J. Strazdienė.........
40. E. Bliuviutė...........
41. G. Macaitis.............
42. V. Žalpis.................
13. J. 6uky*...................
44. K. Matalevičiut4>

(visą laiką buvo 
ofise) .....................

45. X Baziutė .............
46. O. Karveliutė.........
47. P. Rimkienė..........
48. K. Rimkus .............
49. X Rimkevičiūtė ...
50. E. Bliuviute..........
5L B. Zigmančiutė....
52. O. Bliuviute...........
53. F. ZtgnMmtas.........
54. E. Pamedičiutė ...
55. O. Bieksiutė...........
56. Miss Creadon ....
57. X Leonavičius ... 
J6. Misn Curtis ...... 
9. Miss Horace Spidel

60. L Zigmančiutė .
61. Miss Fustor ...
62. Roue Roasbach ) 
8. Miss Deyler ... 
A P. Uždaveųis .. 
5. V. Bazariutė ..

66. Miss Petarson . 
7. P-nia Masalskiene.

68. E. Hagstrom..........
i>9. Mr*. C- Knot* lc* ..
70. Mis* M. Hoye ....
71. Y. lt’. C. X...........
72. M r*. Smitli.............
73. ltlas S. Bazariutė.. 

Į74- Mi*r A. Chetdcr...
'r- . ti.ii.—...i.

• a a •

E * 3E 33

Uždirbk
*35 iki *50

i savaite

MASTER SCHOOU

1V0 M. Stato Str.
78. “Toby” kun. Olech- 1 

navičiaus ............... 48.03
4

— — I

Surinkta ..................... $1,678.91 Į
Auka kun. J. Olerl>

no ..

REIKALAUJA.

Išlaidų ...

Liko ..

8.59

I<EIKAUXO<M< raoterla ir meret- 
nna dirbti; lengvu* darbą*; prie lAaklr- 
utymo rėklų: rrrnr uidarbia

livtuiartl Sc-d Co..
SM W. Ktaatc NU. IR.

$1 .687.50
187.50

. ... $1,300.90
Omahos Bitė.

. PAIEŠKO
raicAkuu Jono Pociaus paeinančio ' 

ll Kanciniu Apokrk'lu Kvcdnrttea 
para p Sautlauklo kaimo apie 44 n<e- I 
Ių putlumo. Turiu l«t>al marbų re i-1 
kaip, jia pat* arba kaa apie ji lipote 
prancjklta ookančiu adremj: i

duona Macjtbs
3M3 Aukotu A«e.

Redakcijos prierašas. Geriau 
hutų buvę tuos pinigus |tu*iųsti 
j Lietuvą per Raudonojo Kry
žiaus sekciją prie TautoN Fon
do. Bet nėra bloga šelpti Lie
tuvą ir tiesiog. Tik veikėjam* . 
mu* išlinkių orgnnizac*ijų yra 
laitai nemalonu, jei ka* n<tr* vmimmum. »•«<>* kare ayve.

... n, •• . • n«»juo* aplenkia. 1<> jie m*uz*i-. kanClM adrmu: 
itelnė.

l'altūkau savo tikro brolio Muttr- 
jaua KH-Icm. paeinančio Ui Kauno 
Gulurnijua I'kmergua pnv. šilų pantp.

n» l'hlcaauj. įuoldilu atalaaukti ne-

F%

F
kaimo

Į l*al<-4kau 
nnnčto

Į JlrTUtii 
kaimu
,1. imt.

■ niūkite

F
F

ADVOKATAS
MhaP. WMtche>

I
Adv. U*aitrh«ųi rimt1 UuRMt*jii 7 

<1.. 1894 m. ir mio IMU m. ji» nuo
laidi miAinaui. Dukar ji* yra pil
nai urJuiiiręa l'nivemitcto l<imlia- 
ką tnokali) ir yra piltui autorizuo
tus vadi byla* vimJciuoia- leiMnuo-

Tris metu* odv. Waitch<* buvo 
vedcja Aatcrimn <'uU< ri Pivpara- 
tory School; jin yru bmy* <«»■ 
mina t olųjį] almi raktų <iri t’hieagu 
Titl< £. Trual <<nnpany. ir rašti
ninku bylų teismuose.

Dabar adr. M'aitcbea uis i imu vi- 
Mokiais ligaltakais reikalais, veda 
vinukias bylas teiMattonc, ir. aavo 
liuotioflita valmidoiuis, jis raiti tei- 
■ių knytri) <H lietuvių Amerikoje, 
kurį, jin liktai bu* didele pap-ilia 
lietuviam*.

Krdrakajame Pardavėją.
Prie imrdavinfjimo lotų ir 

namų mokamu gero* korniši 
nas. Galite lengvai uždirbti su
virs $60.10 j »ąvaile ir dau
giau. Ex)>en*ai apmokami. 
Atsišaukite j

Boom 410
17 IT. ta Sala Str.. 
J. M. Zevert, Mgr.

i

2134 S. <Mkk-> Are. tlrk-aao, IR.

l'alvikau Kiiiaa tikindaicriutea, pi 
iiiImu c>v«n<> NoraiHHl. Max». 
ITuncIMcoa ZlckrvlCi,-1i<-a pirmiau o - 
«<-n*> lūmi <'anibn*1ar. Mana. Turiu 
ptH- ,iu aviirbii rclkal.t uu ld.iu
M<><k'l x<-kun<iu adr<«ut

< Įtari,-, Zona*.
4M4 S. l*auUM Mr.

l*al<-4kau 1‘ralH-l.kauM > pa«-t-
nnnCtu t. Kaunu Gubcm.
Jlckdo Kallim-nu pu ra |i.

Grigalaitė padekle- 
muvo eiles. “Balsar ii tėvy- 

»♦ no r.
Paskui tie patys tolėjai au

dė kitą komediją “Knarkia 
paliepus.“

Po lošimui vėl T. Gngalaite 
jMideklcuiavo eiles.

Trys mergaiu*!*, Itu ten t M. 
(triiniinitė. M. Vaeiliantikaiti'* 
ir M. Kelpšuitė padainavo 
“ l'ždainuohimc.“

Ant gulo visi atgiedojo Lie-Į 75. Miss llolltrook . 
tuvua iiimną ir *u tuo progra* 176. A. Sabaičiutė .. 
uia* iKi'Hutigr*. 77. M. Salteifintė ..

• •

UtKI-

]

I 
: 
I

rul major
GYDYTOJA* IR

OaiRVHGAIl

Adynm S:3S Iki 9 tkryto — i lk1, 
it po filetų - <:>• Iki 3'Jo ti-kr-rt- 

NudiliofuiK nuo lu ik' ll įkrito Į

IUw>ciniu
laiumintt

B'

B

1«l. IrklMltV inaa

DUS. BIEZ1S
<n<nrwA» ir cimtruaa

4 ■ Tl

itano.
<;r4ri.,u> i, <*i. ,-uma

P-rarlr aar,» ry«r>l„.w riete | 
netrina* !•«» 

tau w. —---------- erd
Tai M'-K.r.-e, 9«>

OIM tu;..............M. l.tb "U
<41 Ir M-------- ----------- rat.l 

V.laau--, lt ryta Iki t |m 
a:s> vaaare Ne-tei-muta a

|JH« 4:M IKI
--------------------- Iki lt iirtala

Tai Ma.lėtai» IG.
1*

I

i

I

Tai. I»rr»»nr >941

Dr, G Z. Ve želia lOIVm DEN1IKTAS 
▼■landos: auo • ryto iki • vok 

Nadėllotnla pasai aulai I ra* 
OTŲ bo. AKHIAMU AV0IU*

Mtl 47-to* OalvAa

Dr. S. Naikelis 
gydytojo: <n crant KUA* 

4tl» Nu. AAtatid Ata. 
ra ir Omi, T4H> 

Ciceru oftire 
4343 W. 14-tk Ht 
Pbone Cicero 39 

»<«<Ua U34 W. O4-«h M» 
Phono ProeMct Kai

PRANEUMA8.
Dr. M. T. STRJKOLTS

Torių lalual .varliu reikalu. “
JI. |uit. nrliu kaa api< Ji timH. ,w.<- ' “
niūkite lluu adreay:

A.
7M W. !■ Mr.

PARSIDUODA

1«l. deMlMUV inM

DUS. BIEZ1S <ntnrtM.va ir rantruaa 
>114 W. MM Mr.

1‘araiduoda nainaa aat 3 tiacyre- 
■ imų. erocemr Ir buiVra**. arba r«H- 
nm įSniaiajrtl ant kito blzalo. Atal- 
Mukite

3S14 K.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
McKJnlay ST44

i
1*.iraiduudn srocernr ir auldamiu 

krautuve Virtu lietuviu uiovrnt.i, 
Manta tMlrbtaa |kt a metu*, Parai- 
duoda .rmuaika ir koU'-ertlnka 
nu-nealai vartota.

l'el platcaniu ainiu kreipinio. 
4144 N. >*mUmm SU.. OhW.

l'nralduodu Harber Xh<>|’ ant 3 Sė
dit ų. rinka, geram atovlj, aeroj* vie
toj. NvVaa bizni. 
kainlMtriy randa 
pavieniam 
AioMaukMe

2M W. *1

artai

Ant p.rd.viiuo i>o num. aut *■• i 
cnmvlo Are. du mediniai Mainai 
pu viena paKj'Vemuiu. Kuinai Keroj 
viHi.j netoli nu<> W.-at<-ia Eoiindn.. 
luzfi)il<» tr mokykit*. ktadkiMkltv 
IMM

N. A.
Gatve

nu pate, venini ų 4 
Pl'kl. patogi virta 
vd italam nvnll

Are.

e s e * t- * &«»»»a»a»aaa

Parduodu keturi* lutujnu.in. mitdoa 
Murintu, namua

Pu nnt 3 paknenmiu ll du uiti 
-•iv pus, veniniu 1>U namu randa.' 
South tildije. o d« N ori h Midi te; — 
»u nuuj.,ual<>a rnadoe )taia>'uua: a»- 
zaa. dūkti a. ntaud, n*a. bitP-Iae. dt- 
•l'!l. veidrodin. lnlrfona.i. I'ulk.oa 
»ii Ina, lietuviu upo/vaatiaa. irryni. 
t-rae. gratlo* g.tvi-a; turi Luti par
duoti | trumpa, lullu, u* milu rtl- 
tiiV. kaip bua salima parduoti ko- 
lilClaiuual.
paa

Taiki liicldtiii ulMutuktl 
a.vHMRkų

Jobą A. ValaUs, 
1834 VabaasU Are., 

W. Kamp. Oirard Str., 
Chicago. IU.

/ 
J 
f 
(

$

Dr. M. Stumdą
3109 So. Moraan Struti CYDCAttO, UZUKNM

PINOTI KARAS TAUFT- 
MO tlMKLELIUS (WAJ).

N.

L

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

kamp. t* < «>urt
llc^. IZ2U W. 4t> Am*w 

Telotonoa Cicoro 34*4 
Oflao Cioero 43 

K.U41AMI. 1U.TCYUKA1

SilpuyiM'*. |4»tn*n' ;o> nuo |HT»Klirl«iiii<-. liula nei, Pausnu tr raun-enu 
-uahnpmo. Ammhi alhuuM, j ra greitai ]>p>AUibau> % wU>j-*t>*

PAIN-EXPELLERI
•* Drauca ICriLalr”

• H”*, kuriu. kart-> <l»tttia>n jn v,-ikiau< »• j'« s . <Uu;>*u, l1o* pareina 
•u*» t‘aip-1 i)m llrria ir JWU a -au—u " ’ paz->" uu«aa

-bazrekhn

ANCHOR ĮKaras

*ų gi J ?i<* m<tb %au*m. ib*.r<». lai ji* r» ubima ir ju* <aKiv
r. \ inraM* a|el<« ttmr |-e 3A' iii* Ta.j<* £Alu*«a tMtf l**\t •* :

F. Al), tticnri K A CO-. Bro*dwa>. Xcw Varlį

<9

♦
I
i

• * 
t



b B CHICA60S UETUYiy
KOLONIJŲ

*

KATAUKKKOS ŠVENTĖS. IR vtL cvkraus RKI
--------- KALE.

Trečiadienis gruod 10 
tv. Eulalka-

Ketvirtadiems. giuod. 11 
iv. Damazas Danielius.

d.
Nustatoma kaina 15>£ c 

rui.

It DIEVO APVBIZDO8 
PARAPIJOS

vu»m vakaro, r.idt-i nariai,' 
kurie turėjote p? r.ię pardari- 
r ėjimui tikintus malonėk? j 
-ngrąžinti komitetai pinigus 
ar neparduotu* tikiriu* šia
me ra<iri d.im?* :d* irinmi kirk 
.mačiau. j

SUMANYMAS PASTATY 
DINTI K AT AUKŲ SE 

MINARIJĄ.

Paminėta Arkivyskupo 
limo sukaktuvės.

atkė

■' -4-----

KAnTALAS
imt*

luti*. Sąj. 4 kp. mėnesinį su 
rinkimą laikė gruodžio I <1. 

Silsi rinki man atvyko nemažai 
narių. Aplrall*ėta kp. l*-gantieji 
Frikrilni. raluotn įvairų* rg|*»r- 
tni. iš kurių |iasirudr, kad Ket
virta ku«>|*i mdiui darbuojasi, 
/nhlyln al*-iiianti<-iii.- metams 
liko tn |*ati.

Nutaria suranzli *hr vieną 
'Ivakarą. *11 gražu programų 
iaašlaiėių |*riegiaudne naudai.

Tą vakarą į ku<*|Mi- kas*) in- 
plaukė J!l7 *l«*l. lo r. Tat i»n«i-1 

r*rtio. ka*i 4 k|u gramai veikia.I 
Turiu priminti, kml 2W *1**1. 

sumoj*- iiM*inn ir auka !’■• «l«*l. 
n. a. Knrolim*.- l*M|*šaitės, kuri 
i-jfvienus ti inetus šioj šalyj, 
a|»l« id«* ši largit |*nsaulį. .Ii 
Hiylėj** nnšInH-ius. nes tninla- 

I'ma ju pri<xlnu* Ui i |*alik«* HNI 
do|. |j,i Augšėiausias jai už tai 
užmoka.

Tai|*gi turiu pranešti, kad 
IL S. 4 k|i. susirinkimai 
i iš |*an«-*l«-lių tn|*o at- 
'kelti i n*-*lėhlo*niu*. Susi
rinkimai Ims laikomi kas antrų 
ntsieklii-nį ki**kvi««iH* nuėuesia, 

šiamlie '"'Al‘nr'!*
* 8. Jucevitia.

sva-
-i

CICERO ILL.

tuklaus varui kiaiiluvi- 
įlinkai mm žmonių ima |*o l*tr. 

■J«r., kaip kur dar ir daugiau.
ludsir žinomas “fair pri«*’*|^, 

komitetą- pmm*Mi. jog vi*»ar 
kinui m •-*• eukru- turi biil 
|drdn<**laiiui- lik |**» l.’dįr.

KotnilMmi -ak**. j**i katra 
krantui ininka. ima brangiau, 
ta skaitosi |*r»*fii**rininka- ir

I*“

Vakar t'liicagoj** jminiu* ta 
betveriu nirlų -uknktuv*'-. 
kaip <1fi*:ifo. arkivysknpijm 

.atkelta J«* Augštnji MaloniIh-: 
Arkivv.-ku|s»* Jurgi* Munde Į 
Irin. Avratoju Kryžiau* I__
drojr im* tik-lu buvo angšto- 
-i*«- šv. miš***.-. Ituvo jr jmt- 
:trk*vy-kupijo- <ianyiojas.

Jau -eniaii patsai Arkivy 
kilpas biiv<* |*ak« -|v< sumanymą 
Cliiragos arkivyskupijoj Įs
trigti klierikam* -eini lutri ją. 
k**kio* ligši«»l čia nėra. Vakni 
ta-ai sumani nm* atnaujintas 
ir galutinai rastiprintas.

Seminarijai vieta |mrinkta 
Aran. arti l.il*»*riyvillv. šąli 
•turis dideli,, ejįrr*i. Tenai bu< 
Į*astaty*linti reikalingi tr**l*r- 
siaL Viskas al*iri«ią rpi* 3 
milijonai dolė-rių.

Ariuvyskupija turi |»«-taty 
dinusi (Juiglcy Prirengiamąją 
seminariją. Į kunigus einantie
ji mokslu* jaunikaičiai, bni-1 T** put
gę šitą seminariją, filosofijo- l,rnn-'n* kad busią jm

ir teologijos knrras įmigti >iun 
čiami į kitų arkivyskupiją *e- 
11 *narijas. Tad gal Dievas 
duos, kad už krienų melu ne 
reiks to «h*ryti. Arkivyskupi
ja isigys niio-avą -4-niinariją 
ir tuomet bus daugiau |*aran- 
ku* tų.

JJuiglry Pri r«*n l* i n moji semi 
narija jau fcwwui^i»>ai jmlmi? 
ta ir išrengta. Imikinni pa- 
statyt«*»-»• trnbe*ioo*e jau k-»- 
l<*ri metai buvo mokinami 
jauni kairiau

Aitą seminarija — tai. die
votos Cudaliy šeimynos *l*»vn- |M’- 
na musų arkivyskupijai.

Ateinu turtingu gerų žino- mn’luni uždirbus 
nių. katrie <lm*s gausių aukų 
ir sumanytai klierikam* semi
narijai.

ivru l-nmli'lit.i' i«npii!ti
• • .m im*.

<«r|ai doro ki»mit«-1a«. 
k*«fv tu‘^’,idiinlitnui' z.m<»iK*- *11 

kiiin- kaina ir -u tmi. kaip 
Ikrautnvininkni pl«'ia žiiH.tr*-.

maža. Xe< 
-kf-llnnina- 

irt.

su

eit-

lė-i miiid.i' i* 1«i 
kroatni ininkni i

| kainu. ir*aikn*ipia d«»i.i«»<. 
KeiM'-ian-in- «btikta> tai ta*.

kad '-iikmi kaina niislntouui 
m* pilnai- ••••ntni.-. I"*1 renio <la 
limi-. I’n-.'- reti1«» pittign nėra, 
tad krautus minkai vb-toje pu 
m-< rentą.

-Iri žiiMtgui antkart butu t*a 
Ii* a ::a :*i du -\aiu. tuoiiet 
i-'< 'tą lygini. Ib i 
džirugiuiiui-i navų* kur vieną 
-vara. Ir -tai kraut 11 vininkui 
neteisiai visuomet reikia |)ri-l 
d*'*ti pu*ė rrrdo dauginu, knip 
tikrai reiklu.

“fair prirr” kotui

8. Juče n d*.
lak Sąj. 4 kp. pinu.

Ii DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS

l«apkriėi<> 30 <1. IjiIi. Sąj. 4 
. - kp. buv«» -un-ngu- vakarą, šv.

įraukti nt-;ik«»myl*«*n visi tie. imnip. Alunmai at-
katrir už <liN*n<r> kepalėli, s v* • vaidino komedijų. žiiM»nių at- 
rinntį 1i» unciją, ima dauginu ^iguitA uniuižai. Ilryns jielnn 
lo rentų, ir sveriant) 24 imri- • 
ji«<* ima daugiau 15 rentų.

Iš visų draugijų, kurio* dar- 
įHiojasi ir aukomis )*ri>M<lrda 
pri** gerų tikslų, ikišiol musų 
kolonijoj pinuą virtą ub'-iiiė 
draugija NaMfiausioa širdies 
V. Jėzaus. Ta draugija |>ir- 
miausin*prisi*k*j«• prie rėmimo 
ir |Mlaikymo katidikišk*»s spau
da*. turi nmupiuktis “llraugo** 
Brialrovės šėrų; pinnutiia- )>a- 
tllĮH* Ulb. Sųjuii... .•«!. Ih*< lia-l 
rė. įm*>krtiama 1(«)<I**I. Taųv-gi 
priklauso prie Tanios l'*4t*l<s 
prie L R. Kryži. ns rėmėjų ir 
tt.

Nedėlioję, gruodžio 21 *L tn 
<lrniigijA rangia vakarą, karin
us* siivaMius <lu įeikalukn: “J 
laisvę žengiant” ir ••Prieš vė-l 

ją iH*papiL<i." Vi-as pelnas ei* j 
į 1 .ak Sąj. našia ėjų prirglaa- 
d**s HmmIa. t

Draugija tiki, kad Cicero lie
tuviai |uiraius jo- žygius, atsi- 
lankydami į vakarą, kurio |*-l 
ną skiria lakia• *ngi**ui« tik 
slams.

Alui vrikalnkti yra gtažiis. 
ypnč pirmutini*, ne* atvaidi
na kaip mų* tėvai, broliai ir 
s<**rrys atsisvrik ua vieni ra 
kitais ir eina laeiuvo* kareivi- | 
jon kovoti už is-priklanaomą 
Lietuvą.

T**dr| iš ank-' * kviečiame 
eirerivrins atsilankyti lan vn- 
karaii.

REIKALINGI VYRAI 
Prie lumbrrie.

AtKiaaukiir nuo 7 iiryia: užmo
kesti* kasdieną.

LORD A BU3HNELL 00.
MM 8. LafHi Stnet

I 
t

I 
ii

Siųskit Pinigus Lietuvei
----------------------  Savo g—tins ir ----------------------

Padarykit Linksmas Kalėda*
*

Suteikdami jiems savo pinifiiką paramą.

• J. E.

BARZDASKUTI8 8KUN-
DEIASI.

N.ilig mmjii parėdymą. Imi t j 
<h:-kuty klos Cliiragnje guli 
bot atviros tum Uitai d imą 
liga friai vakar*-. š»-ė|:i*|i««niai- 
— k«*lins vnlatnla* ilgiau.

liurrikt-kutis P.nul Valrnll- 
•’ititl" So. A-ldaml a'r„ 

-kundžia-i jog jis praeitą pi ’
““ ■“ - ““ “ • *11

iTir. Viena* ž.nnrzus l>uvo ulė-/

vnknras davė **» dol.
šita* vakaras imi vyko < įeito, 

kad daug |»m>i«larlwvo ir prisi- 
dėjo kii«*|MM> nariai, kurie visa 
širdimi vm atsidarę našlai
čiam*.

Urtigėjinu* ir visiems «laJv> 
invii*i«*m< vakaro—ariu.

It DIEVO APVEIZDO8 
PARAFUOS.

1

L. Vyrią 4 kp. įsteigė vaka
rine mokyklą. Mokinama lietu
vi!.. luditą. Lietuvos istorija ir

ROSELAND. ILL

La|Ariėio IKI d. šv. Via eul«i 
Paulo draugija buvo sureu- 

Visų Arentų parapi.it*>
a
gu*
avHainėje M-imi*iinj vi»ka,--*i 
į kaire rl* mu i dr-j n» um.h;. trr 
iu!vu*ią Suvirtn tų VaktijŲ !;u- 
reivijoj. kurie n<>«etuu >*ngriž»« 
iė PraiM-uzijoN. Tame vnknre 
dr-jm pinniuiiika* p. Klevu
ką*. tamavuMetn* nariam* 
Įteikė dovana* ir iėreiėkė pa
garbą.

i*n»kui kareivi* .1. Kinmna* 
viriu* pn|iUMik<>jo, ką matė ka-

MOKYKLA
Mokinama: a**ll«kM Ir IMvvUkaa 

kalba. iritmSIko, kiynMrSA* •*•- 
nocrafuoc tywvnuac. kb-klykoa «M- 
M«. e«rt VaM lautrijoa. abala— M«- 
ri>oK *aorrafU'>«. yelHlkfi'* akoeo- 
mlKoa. plbrtyalM. talliaraAyatra

Moktalma valandos: • ryta IM
« ▼•laaloa p* put*: vakarai* bu* • 
■M 1* ra.
31M 80. Halsted 8t. Chicago.

i
e

I

Mu-ų įninka.- turi >|A*rijalį fūnigų siuntimo skyrių, per 
kurį galite iė«in«ti pinigus Lietuvon labai prieinama 
kaina. Lietuviai pas lietuvius! , *

•

----------------------------------viLnriu----------------------  
n»«Fr*M r kuam. !*hef.

M AXTOXIREN. nCK-PRRX.
J«»HX T Ii UiKIl'.V AA. 

vti'K-rno. ir kamera**.

y

I

R

£

•> VI 1*1*11 VS
<HI NICAI IMurm-nolI J Hrtte-oaa. Fra. -

9

Miooini užsirašau Lietuvos ui I 
pirmą mokestį |.................

Lai gyi*uoja Lietuva! 
Mano vardas
Gatvė
Miestą

jr* ap-i-kusti. , <uiliiRiinias. M<*kyt<*juni yra 'irius pa|m*ak**ju, ką matė ka-
< , ... ... . . I ii J. Puška.* Paniuk*.** Ituva |*a »** l«uke ir ką tutėjo |*enH-šli
Nako ji*, tokiem- siivaržv-. ’ ... ... ' *T-.- • s I... ,. . ' Inenėtiiu >*-ra*lu ir suimtų va- i «“k<* musių. Kiti k^mvai ir-••mins gvvuojnnt t la ii geli* Itar- . ę J * . , . ...

ui I. . ...L* 1 I karau, nu** i iki!». P |»apa-ak**>. *avo prityrimu*.PLĖŠIKAI PAĖMĖ S100.000 miaskiičių tni. - Iralnuti.
Nkumlžiasi n«* jis virtum.

Skundai kylu iė šimtų lukstan 
Irių <larbininkn kratinių. I)*-l 
anglių trukumo visokia indus
trija siistalMloma. Prieš viena 

i šlovė* lik viena* vargas ir 
-kurdą-, jei nnglrkasiai nrra- 
t»k» gryžti darban.

VERTES BRANGIŲ 
DAIKTŲ.

l'žvakar «lirno* metu try* 
l*lėėikai užpuolė Morri* Klyin 
122 Wr*t Madirau gnt.. krau
tuvę su brangini* daiktai*.

Krautuvės savininku* ir 
vieną kostumerj suvarė j už
pakalinį kambarį *u*i*lrjo j 
l?kųjšj daugelį deimantų ir ki
tų brangių daiktų ir visi trys 
n u važi a v6' A u t omohi I i u.

Tai įvyko tokioj virtoj, kur 
vaikščioja daug žim»rių. 
kur yru daug iktrktivų ir u 
niformuotų j*»lirtnonų.

Nakomn. (aiiinta visokią 
daiktų !<*• tūkstančių «l*»l. i* r 
Iė*.

Smtrešlu**l:i k**li 
jauni vyrukai.

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
%

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

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikon Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią moli ori ją šiame reikale I^apk. 5 <L, Pittnburgbe.

“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįaU ir apsiima remti sutarti 
tarp Lietuvos valdžios ir Ameriko* Lietuvių Prekyba* Bendrovės sukėli
me 11,000,000.00 paskolos dvejiem* metams ant 5^ anot."

Paskui kalbėjo p. J. J. Sanr 
kus. nupieš«l.i»:m* dn!*ni(iii; 
I Jetuvo* padėjimą.

.I. Mockus savo kall**>j<* ra 
gino visus rašįlies į L IJuo- 
*įIm** Sargus. Iluvo ir <iauginu 
kalbų. Malonu Imtų, kad tos 
kalk
taptų darim. kurs neštų naivią 
mus suvargintai tėvynei.

Vyrai, rašykime* j L lJtv*- 
*yhės Sargus; visi: ir vyrai ir 
motery* remkime L. Raudoną
jį Kryžių kas auka, ka* dndsi- 
žiais. kas kitu reikalingu dar
bu; pirkiuie Liet u ros valdžiom 
bonus, pildykime Lietuvos val
džios atsišaukimu*. Aitie yra 
svarbiausi uhln viniai. Nejia- 
mirškime. kad me* esame Lie
tuvos suuai ir dukterys, tat ri- 

rrtnkime jos

viiuas Kauno pilies.“ Vaidini-! Tikiu, kad Košdami** li«*tu- 

L R -K FEDERACIJOS n,a* l«'7’ko- Publikos buvo pil- viai, nors nedidelis čia būrelis, 
VAIDYBOS ADRESAL ,ul •vrta*n*- '’*•* p*tcn- do* darban ir darbuosis

________ ! kinti | kol tėvynė atgaus nepriklau- 
Kun. J. J. LUsU s nrezi- Nutrinu panašių perstaty- oomybą.

Reikia priminti, kad tai jūr- 
Evyna*. mas buvo toks vakarėlis, kokį 

šv. Vinc*-nt<* a Paulo-draugija 
surengė.

Keikia ištarti širdingą ariu 
rengėjams, tai į egi seiminin 
kėtus už pagatr.inisą ritamo* 
vakarienė*. M.-man. ka<l visi 
buvo patenkinti ir geru* išsi
nešė Įspūdžiu*.

Mokiniui* indi užsirašyti ir 
ui* vyčiai.

Mokiny*.

Ii RRIGHTON PARKO

PASKIRTA OATVEKARIŲ 
REIKALAIS KOMI 

SUA.

Mirsi** majoras Tliomj»M»n 
pttskyrė iė 4 žmonių komisiją 
padaryti vira* pienus ir pri
rengiamuosius darini- atlikti 
su tik-lu siimirstinti gatv**- 
l.ariu* ir sugrąžint i or. nž va-

ihtnriami
l’a«kirta komi-ija dar pn*i- 

__  į liuks inžinierių.

7 8 V. AGENTAI PATRAU- ------------------------- ’--------------
KIAMI TIESOM

K H verge. gruodžio 11 <L 
7 vai. vakare įvyks I Vy
rią .'Ui kp. susirinkimą* baž
nytinėje svetainėje. Aitam*. su
sirinkime turėsime apkalbėti 
rengiamojo vakaro reikalu* ir 
kitu* svarbu* klausimus. Taip
gi režisūra dalins role* naujo 
veikalo.

Visu*. nariu* lai kviečiame 
susieiti.

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

Visu* pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bosų
*.'0.(10 reikia inmokėti nemažiau *'*.00 *100.00 "

*300.00 ” ” M *30.0011000.00 ” ”
Sėsk tuojau* ir iipildę* aplikacijų prisiųak tuojau* *u reikalmą* 

ėiu. Tado galėsi būti ramu* žinodama* kad aavo priedermę iipildeL

” *10.00 
"tiotun

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
180 TREMONT ST.

<iruo*lži*i 7 <1.. Srbool Hali
retainėj U Vyrių 13 kp. vai- šonu* jirgnniissvetainėj U Vyčių 13 kp. vai-'mani* ji 

(dina istorišką veikalą **lšgrio- reikalus.

(’iiirngojr n«-l 7 R. Valstijų 
ag* ntai i- vidujinių inokr-čių 
b* ir** patraukiami tieson. Nr.- rimta*, 41 Providence St, n’^' 
M-k kml tie ag**ntai ėmė Worcester, Mass. 
papirkimu* nuo kaikurių sa
limi ninku ir leido tirtus liuo
bai jMirdavinėti svaigalu*.

Ihtr daugiau: kaikuriem. sn- 
linwminlnum< mrtv* r»g»-ntrĮ 
pn<alydav0 degtinės.

**IRKITE KARES TAUPY
' ŽENKLELIUS W.S.S ) Dctroit. Micb.

Re k*0* i>ara*kal*vau Malataraa mat*. Biuano. Kra«H raym 
>o Karratona lakatu tr llaamatikmo mduol*a tai po «v»»rtr>,'imu' 
miaMoa <rduota* pradė>« muo pilvu a lėpau U eUprtil. parai PlrM. 
Krauju ikaival/ Nervai *an«- »lpri*l dirbti lakatai atatpava R»*»- 
matitmaa pranyko, diac'lal art*bad> po krutina Viduriu railtaaaa 
■Aarko po utmuiium «T», U*v R***u I ailaaai* neardavau ka* aa 
raiV po Puteli Palutaraa l«tttar<a. e po 1 a»ea aavo parakai* pa 
oa/tau toki girtumą kaip tarp dloaoe ir aakten I take r *•*«<» 
•mario tr «M lipkauae it IM* arki* defcaja *alu«arw apiMt* »• 
-*a*iot t Pakto vaattaa aure draoaa-rr kroiptiea prt» *a'-j-araa

'!•’ -M. HaUtr.- M T.-i-v*“**. < aaal MH rktr^p* lt>

Kun. Pr. Būrys, vice-prezi- 
dentas, 2634 W. 67th St, 
Chicago, Iii.

J. Mockus, ’žd n nkas. 1301 
So. 50th CL, Cicero, IU.

Ken. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Wertm.nstei avė..

Ii TOWN OF LAKE.

L Vyčių 13 kuopos prieš- 
metini* «n<irfnkim*i< įvyk*, 
.-iandie. gruodžio !n d.. 8 vai. 
v.tkarv. Davit Square parko «a 
Įėję. AjMtrl valdybos rinkimo.

J bus iMuotac raportą* i? bu-1 Lazdynėlis j
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