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PREZIDENTAS PADĖKOJA 
ANOLEKASIŲ VIR 

AAICIAMS

Kuro administratorius atrišta 
tydina ii užimamos vietos.

p.

S

n TOLIA U8 
AI BUVAI

Negreit juk v»u* pavvtas nor

VOKIEČIŲ VALDilA AT
LYGINA LAIVŲ SAVI

NINKAMS.

Vokietroje rricvimojatri gr 
vuliai talkininkams.

Yndenič sako, jam teksiąs 
Petrogradas

Indianapolis, Icd., gr. 12.— 
Gauta žinių iė amdrkasyklų 
di-triktu. jag kai-kurinora an- 
glekasiai vakar pradėjo dar
bus. Daugel kasyklose darbai 
Ims atnaujinti šiandie. Kitur 
pilni darbai praddės su nt<*i-> 
minčių |Mrma<ii«*niu.

Angh*ka*ių

Waihingto». gr. 12. - Vy
riausybė didžiai įtenkinta, 
kad n«r- kartų pasitoigė ta* 
rs'kfnla- aagb-kn-iti streiką*.

Pasibaigi* streikui vyriau
sybė praneša,' jog mi tnomi 
ne|Kisihaigm su raižymą i. An
glių vartojmi<> suvaržyiruii

•rgaaizarijo* 1• -- . _
v«*ikianty*i, pvreidratas iške- »«elrngr« hm |«i*iryti namui-

Lietuviai nedalyvauja kon-
« Pinu iškeliausiant ji. ,_____

ferencijoje Dorpate
• • ■ Į |wl<lo ravo pazailejnuus. Ir kuo --------

----- ------ 7 u .. Imrt bus aiškų* rvriauevhra torio,‘ kad 
Idgu I ji t vijo- vvnausvhc čia   . . . .. . * ; —s- ----- ■ *------*-•- ?

. • * . norai t imi žvilgsniu, tuomet *n-

in-i<iųs nauju* at*tovu* su įga- . . . . .. , .. . *. , .. . glckasini anglių kasime poro*
hojimu tarties su lmlšrvikaM..... . menesių laikotarpiu atliks ne-

Kiek sužinota. Lietuvos [»o- _______
- zieija pilnai |»riguli nuo Ui-j Wa*hingttm. gr. 12.—Vakar

t .. ----- pąnfanlč
jiarakė ina. jog IJetura nepageidauja ^vo Bnoijn|y ^sveikinimą;

Ij stovį. taip knd anglių bu-
Pinn iškeliausiant ji* pairiš h virar priatat vta kirk tik-

i merai i* ^bžinkelių dirvk

• PETROGRADAS BUS
MANO."

prie visų anglckasyklų nepri
truktų geMinkelių vagonų 
krauti anglis ir k liovei kinus 
galienti nnas.'į nurodyta* vie
tos.

Ravelis, gr. 12.—“Aš neat
rižadi-jau ravo panikei inimo vijo* atstovų raporto. Mano-'.,n.ti<|rn|ll.t VVil*,, 
paimti Petrogradu.” | 
gen. Yndenič, f‘ 
rusų armijos vada*.
“Nežinrint visokių praneši

mų ir nuporakojiHių. 
armija yru tvarkoje ru*ų že
mėje. Tik penktąją jo* dalį 
nuginklavo ratai. Petrogradas 
bu* mano.”

šinunnkarine* prisidėti prie konferencijos be „nglekasių organizacijos prr- j 
Latvijos. # l ridentu j Uaisui ir visiem* or- Kymu,

tokių praneši- Igaaizarijo* viršininkam- uį.riansybė
kojiam, mano ' (atsekm ingą streiko užhuigimą. 'T™’4*

ANGLIJA MALTAI DAVĖ
savtvaldą

Kr 11.—Anglijo* vy- 
sribė Maltai ra- 
I Malto- miršta 
ris diena* laivo 
Imyhės.

»nio. apie kunferenrijo* la- nOn Va,Ha
g] labu, skysto*. Matyt, kad -io| 4|ar. nurengtos i«
.lur ra-HiMlmigv jžengianuej, . hU ^lėlais. kad kuo-1 
|M-ika -jiinai. [veikiausiai dariiininkam* d ne

iš ofirijalių pranešimų pati- (i |ikmi jlcm> peigult
rtama. jog bolševikai nepatęn- ________
kinti ratais, kad šitie^tsirako! ųpaahin<tou. gr. IX—Pnra- 

'tarties apie taiką .bet nori dis- .h-ntuį Uilsonui padavė alsi- 1 _______, „ r________
ku*ijų tik armisticijos klausi- *tatvdinima raštą kuro a<lmi Sviriin* ntsistatv<iininia *

• «S ms a t« sa « a • ’ j • •
įkartu.me. IŠ pačių bolševikų atstovų .j^ ^oriu* Garfield. 

<fuiskrlbimų tono suprantama. rana^
jog jie norį pertraukti taryba*1

Itarakojaiaa, jog adinini- 
stratoria* aaįetrakints > sąly
gomis. ralig kerių pabaigta 
angiekasių streiką*.

Nežinia, nr presidmtu* pa 
šiuo

StoddmlmM, gr. 12.—Gel- ir aptrinti Dorpatą. 
siagforMi laikraštyj Htirad- 
stadsbladct |Mi<lėtn paiukalbė- 
jimas su šinurvakarim-s rusų 
rablžio* galva Lianozov. Sulig 
jo tvirtinimų, prieš IMrograd.y 
ruošiama nauja ofen*yva.

Lianozov rako, jog šiuo kar- hė užgrobimų ir atlygini- 
tu rusam* |iagelliou stosią mų. Jr jei jie šiatalir mėgintų 
Raltgudijn ( ♦), Kuomijn ir Es- briauties Estonijon ir kitur, tai 
tani ja. i jie prieštariautų ravo priari-

Jis taip|iat pažnni. jog pam*. Tokie imaaša va<linn*i 
šiaarvaknrinc* rusų armijos vealmainiai ir melagiai. 
8JMMt kareivių, katrie pasta-j Kad tokiais nepasirmlyli, jie 
ruoju kartu dalyvavo ofensy- nemiri armistirijos, bet taikos, 
raje prieš Petrogradą, neiš- jje mėgina aj>*nkrumu dumti 
ginkluota. Priešingai, jie pil- ūki* estam*. Bet estai taippat 
nai yra išrengti ir pa«irrngę gudrus 
naujon kovon.

I
Bolševikai nori tik taikos. 

Annistiriju jiem* skaitosi ne
gyva* žodi*. Bolševikai virai# 
laikai* skelbė ir skeflna. jas 
jie stovį ir stovėsią už tautų 

j a|M4*|>m>dinio priori |ią. už tai-

Galimas sukilimas prieš 
lenkus Lietuvoje

Prancūzai pripažino Lietuvos 
atstovą Paryžiuje

LIETUVIŲ EGZEKUTTVTO
KOMITETO PRANE

SIMAS.

žmones. Ai t ir taippat 
įmoka išnaudoti bolševikų po- 
iziriją, pa remtų apsisprendimo 
principais.

Bolševikams taika *u estais 
laitų lahai svarbas daiktas dar 
ir tuo žvilgsniu. kad tuomet 
nebatų pavojaus jiems iš to šo
no. Ne* tuomet Ectonijoj nega
lėtų būt organizuojama jokia

_ _ 3'annija su tikslu užpulti' holĄareivių.

Copenliagenų gr. 11). — jšėriku*. G) armisticijo* metu
DORPATAS, Ertoaija, gr. 8 

(pęr<
.Taiko# konferencija čia lahai holšrvikų priešininkam* nrl»u 

tu sunku ta* padaryti.

Estai yra supančioti.
Estai yra priešingi taikai ne 

sulig ravo įsitikinimo. bet dėl

palengva slenka. Tik viena 
Hntonija tariasi su sovietų Ru
sija. lietuvo* atstovai neatke
liavo. Latvijos atstovai šiandie 
vakare iškeliauja Rygon.

Latvijos pozicija Ubai supai 'talkininkų išreikšto noro. Tal- 
niota. Aiandie latvių atstovai kininkai yra priešingi taikai. 
nt<kiriai konferavo *u bolševi- E-tni apie tų lMdšrvikamn vie
kų atstovais, .knot estų Inik- šai nerako ir mėgina juo* nu- 
raščių, latvių atstovui pnkInu- 'novyti.
sr holševikų taiko* sąlygų! Tuo pačia La ik n. kuomet es- 
LaUijm. Bei |«ty» latvių at- tų atstovai tariasi *u bolševi- 
stovai tvirtina, ing jie su hol- knis, kiti e«tų apstikrieji dip- 
ševikai- kalbėję tik apie arini- lumatai <birbu«>jasi arčiau pri- 
irviuK ir imtiniu*. Apie kokia*
tai atakiriaa tarybas au holše- nors bud u tuo* intikinti 
vi kais negali būt kalbas. >jie tartų saro galutinų

Uabma- daiktas zau ncuz-|koaią pozicitą pr yta <

eiti prie talkininkų ir kokino 
kad

eOoi

Berlynas, gr. 11. Po aė- 
inistirijns talkininkai |mėm** 
daugelį vokiečių prekyba* lai
vų. Aiaudie ta<l tų jaimtų lai 
vų savininkai dirbdina Litu* 
laivu*. Naujiem- laivam* jie 
sakosi išb'ido jau apie 4<a» mi 
Ii jonu Uolienų.

Ta, ištaida- laivų -avinin 
kam- sugrąžina vyriausybė. Ji 
paža<lėj<i |Ki<l<*ngti ir daugiau 
išlaidų iš viešpatijos pinigy- 
n<>. )>i tik įlaužiau luini butu 
|ia gaminta.

Pa Vokietiją renkami galvijai.
Sulig taiko* sutari ir*. Vo

kietija talkininkams turi pris
tatyti di<le|ę kiekyta* visokių 
gyvulių ir galvijų. kai|s» at
lyginimą.

Tuo tiksiu vyriausybė |m> vi- 
ra Vokietiją iš-iiintiru'-jo agen
tu*. Ti<. surašinėja gyvą inven
torių.

Talkininkam* vukirėiai turi 
pristatyti dangrli melžiamo 
karvių, avių ir ožkų.

Imamo, be atlyginimo.
Bangeli* vokiečių ūkininkų I*’** 

atsisako atiduoti |mskutinių Zita.vai tnip|mf sprendžia,
ravo karvių. Jie karve* nori kad gatlėagų žurnalų -uiaany- 
potuatayli avimis ari m ožk«e ta tautų rajume*, regis, 
mi*. j nei kiek m-paaugusi.

Tm»s gyvuliu* vyrinu-yl** ---------------------------------------
rekvizuoja ir nežada net ally- ANGLIJA SU PRANCUZUA 
ginimo. Ib*t dar paskelbta visa VEDA TAIKOS REIKALUS, 
eilė bausmių, katrie paskirtu* 
laiku nepristaty* gyvulių nu-' 
rudvtou vieton. ar*«a at*i*akv*l

* - * Iduoti.t

I

Premjeras Clemenceau 
Londone

PREMJERU TURI KON 
PERENCIJAS

Regis, sugryžta senieji laikai.—
Londonas. xr. 12. čia atvy

ko Praneitzijii- inmi-tcrių pir
mininką- 11cnwncwj«u ir vakar 
ilga* laika* konfernv,, jis -u 
Anglijo- premjeru.

Žinovai tvirtina, j»»g Euro
poje sugrąžinama* *lapto*io- 
<li|domatija* virėpatavima*. 
kaip yra buvę pinu kari—. N«— 
nieknm nežinomi jų pnsiknlbė- 
jimai.

Smarkiai darbavosi pri«- 
slaptųjų di|domatiją garbinga* 
Suv. Valstijų prezalrala- Wi;- 
Mina*. Panaikinti -luptąją dip
lomu! iją. tai buvn viena* iš 
taiko* princijių. Nes visi žiiu«. 
kml slaptoji dijitomatija buvo 
|Kik<4u-i ir Ituru-ią karų.

Teeinu* geriem* žmonėms 
nepavyko išrauti -u šaknimis 
tą bjaurią į#i*4*n«*jnsią Euro-

t

iižinrg-ti ryšiu# tarp 
\ i«*š|Kitijų. Tie ryšiai 

reikalingi tuojau*.
Suv. Valstija# pn<ilie-

uto -

Laukiamas ir Suv. Valstijų 
prisidėjimas.

Laikraščiai įžlodhamt 
skelbimų

Pittaburgh, Pa., gr. 
luti k ra štiiu-* po|*-r«r« 

. palietė klloor Visti*

I

Bolševikai gruodžio 1 buvo 
nžat akavę lietuvių frontų, bet 
antrytojau* laivo atblokšti. 
Bolševikam* nepavyko perai- 
įnerti per Daugu vų Lietuvo* 

tim n
Pranruzų vyriausybė p. 

LuhiZ-Milošą pri|MŽin<> Lietu
voj atstovu I taryti uje.

A menko- lietuvių atstovas 
kun. DoLnžis. išlydėję* lau
kutinį birų IJetuvoo pasiliks 

|prie musų paafaatiaybė* Ita-

» į

lietuvių Egzekutivis Komi
tetą* Wa*hingtone gavo tokią 
kablrgranią iš Paryžiaus nuo 
p. Balučio:

Patikrinta prirodymais, jog 
daugeli* Lė 'uvo* dvarininkų 
«blyvauja žinomuose pulki
ninko Avalovo-Bermondto vei
kimuose. pristatydami jam1 
įeik ai ingi; žinių, maisto ir net j .. . ..... ... . ...

.. . . Įryžiuje. Kiti veikiai iškėliau*
Ijetuvoe vvnausvhe!.,

. . . . (Kaunan.
ima«i priemonių prie* dvan-Į^______
nieką Itoppą ir kitus.

Užimtose lūctuvo* teritori
jose lenkai paskelbė nuodug
niausių visokių daiktų rekvi p^^^pj grūmoja visiemz. 
ziciją. Tų teritorijų gyvento-1 ——_
jai stovi nnt slenksčio visut i Krakoraa gr. 12. — Sulig 
no sukilimo prieš lenku*. • teismo nu-nrvndimo čia -urau 

dyla* M. Brotličiui. Jis buvo 
E-tonijo* ir visos Pnlmliijo* rtrii»ta* knita* pa*i*nviniiii<z ir 
likimo žvilgsniu.

Be galutino talkininku Jb- 
dilo Kolonija supančiota ir n>- * 
žali nei galvoti apie taikų 
bolševikai*. T > negali daryli ii' 
kilo* Paimi t i jo* viešpatija-. ! 
Taika galima tik su talkininkę ' 
ioids

i x

I

be pa

tioodutriHą reviziją pertoje tai
ka* sutartyje.

t 'lemenrenii nlkelinvn lx»n- 
donnn 
abiejų 
butinei 
kutunrt
kn nnt šalie* ir nežinia, katron 
pii*«'-n j<t> nusvirs.

Svarbiausiai daiktas.

Suv. Valstijos toli nuo Eu- 
ro|H»-. Mitm vidujiniai reikalai 
Suv. Valstijom* nėra gyvas 
reikalu-. Tad jo* ne visame ka- 
im- ir sutinka su Prancūzija ir 
Anglija.

šiandie l'ranruzijų apima 
kaipir kakta baimė, kuomet 
taikos -ntarti* guli nepatvir
tinta Suv. Valstijų senate.

liet I** taiko* sutartie* Pran- 
elizijai yrn svarhrsni* daiktas 
— tai santarvė Pruncuzijos-An- 
~lij«t--S«iv. Val-tijų. Sulig to* 
vžimu-io- santarvė*. Anglija 
ir Siiv. Val-1 ijo- |tusižada tuo
jau* stoti imgvllion Prnneuti-

I jai. jei imdnrųjų kuomet nors 
Užpalių austiprėję vokieriat.

Tų santarvę |»ripažžno ir pa- - 
tvirtino Anglijo* 
Ib't Suv. Valstijų
ti.) dar nei klausimo nepakėlė.

Tuo Prancūzija m*lulini pa
tenkinta ir gbmiiiasi prie An- 
k’lij«»-. Ir j»-i kartai- Suv. Val- 
-lijo- šaltai atsineštų j tą san
tarvę. kaip knd j |ta<*ių taikos 
sutartį, galima* daiktns. kad 
Euro|M>je |inkiltų nauja kokia 
viešpatijų sąjanua. atkreipta 
prie* Vokietiją.

Londonas, gr. 12. Aplei -f 
du* Paryžių Suv. Val-tijų at-Į 
-Iovrdi*. taiko- konterruri ja j 
kaipir |mkr*ko. Baigti taiko* 
reikalus |w<likta Anglijai ir 
Praneuzijai. m-kaitaiit Itali
jos. katra ue|M*rdiiiiziau-ia in 
tarė*uoja-i |m*auliar politika.

Reikalų gi atlikti }ra dai 
svarbių. Mini pnJ»le«x»* Tnr- 

Rttsijo* ir Palodtija*.

12. — 
stok;* 
vieps- 

laikraščiu*. Kai-kurie laikraš
čiai tad išleidžiami ln- pa*l:e| kijo*, 
lamų, knd skaitytojų nepaliki11 Pngalimi* ir ta* Kutinę nekiio- 
Im> žinių.

DAUGIAU JAPONŲ KA
RIU0MENE8 EIBE

KUOM

WMhinfton. gr. 12. — Gnu 
ln ofirijalių žinių iš Vladi
vostoko. jog Jn|Hinija *iunėia 
< La u ginu kariuomenė- Šita- 
rijlHL

I

ANGLAI ARKiTUOJA BINN 
FEINERIŲ VADUS. *a

I

Išgabena juo* Angiijon.

Dublinas, gr 12. — Augtijo* 
valdžia ėin *u |a»lirija ir ! t- 
rimu'iene nžklu|M> ėin vyriau
sių sinn-feinerių veikėjų ofisųmet m*|«iduiig1a* klausima*, .ta *inn-feinerių veikėjų ofisą 

Viena* pnMema* išrisi. tu<»- ,ir atliko mmdngnią kratą, 
jau* anų vietoje atdra* kito*. Kinn-feinerių va<lai. katrie ko- 
naujo-. \ i-a* taika- kauki* ir voja už Airijo. iH-priklauso- 
bpk budru*. myls;. suimami ir išgnlirnami

Suprantama, prie -vnrta**nių Anglijon.
problemų rišimo vistmmrt pri- -------------- — ■ —
-idė^ ir Suv. Valstijų vyriau- VOKIEČIAI PA^ENC/Jl 
sybė. Bet t argas tame, kad S. PASIDUODA TXL 
V. -engta* ligšiol neratifikavę* KININKAM8.
taika* sutartie*. Gi !*• t<> vv- I

(*s«ji taik<t. konferencija* tary
ba (kurioje nėra jau Aioerikoo

Paryžiui. gr. 12.—Augščiau-riausylie yra kaipir surišta.

Clemenceau Londone.

BucharesUs. gr. II.- Itumn . premjera* (V-pt-tovų) gav.. vokiečių vyriau-
____  ___ nlta.ta »-«iirta oniita. n.intaioroi atkeliavo Ixh>l<»nan. -vta- atrakvmų į saro notų. LENKAI SAUDO PROFITE f r veikia nauja- mmi-tenų _ . ............ ■

kabinėta*. Premjera yra Ale j 
zander Vinda. buvę* nary* ai- 
stovyhė* taiko* konferencijoje. 
Vidujinių reikalų mini-teri- 
yra gen. E. krerrsen. gi kari- 
-zen. Ba-panau.

Premjera* Viada yra ,s»
draug ir užnita'žiniii reikalų
mini stori s.

RUMUNUA TURI NAUJĄ l 
KABINETĄ

-

i

PO 1

inmnrus i

Tai svarbas |mlitikinis nuoti-j 
kis. Pasirodo, jog 
Prancūzija *u Anglija nori su
sirišti tampriausiai* ryšiais.

Ta* tiaroma su tikslą tuo. 
kad jei kartais Suv. Valstijų 
senate* imtų ir |uidnrytų ko
kia- mira ntinainii* įniko* su
turi y je.

Taikos sutartie* ii*a« |m- 
»ra tiuly sąjunga. >uv. 

\ al*tijų —-nata- pnešina*i tai 
sąjungai. Ir jei Suv. Vabtijo* 
kartai* negalėtų prisidėti prie 
sąjtiugof.. toji sąjunga turėtų 
imt pamainyta kitokiais prin- 

i>. tinkamesniais Europai, 
nomet prisieit n mdanrli

I

imi- save laikyme nemažai 
ir pa* *ave taikyme 
mai*to. -kinamo b-nkų armi- 
>».

Premjera- Padercu*ki pas- praneša, kad jie 'uno vokie- 
krlbė, jog lenkų vyriausybė ėių-ru*ų Kurše paėmę: 40 ar- 
aštriai ap<iei<ianti su ristis motų, 2Gi) k alka# valdžių, šar- 
profitorininkai*. ypač ne-tau- motą traukinį, lėktuvų ir 10 npai 
kai*. 'beršriio letarrafo riaėiipf Tr t

LATVIŲ KARES GROBIS
'" I——

Londonas, gr. 12. — Labini

Vokiečiai (atgaliami sutinka 
šiandie u tuo. kud vokiškų kuri* lai

vu nu*knndiniino klausiama 
j butų išrišta* -ulig talkininkų 
noro. Be! vokiečiam- norisi pa- 
■!i*ku-uofi kitno-r klau«in«uo-
*•.

Karės laivų nuskandinitco 
,s<-.ipa E1ow užlajoj klausimą 
talkininkai buvo sutikę pave- 

Įsti llngur tribunalui.

GRUODŽIO 12. 1919 M

Chicago. — Apsiniaukę ir 
oia* *iat>die; ryt 

Ji būt bWauJs <r Miier 
mm* temperatūra.
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adren* visada reikta prlalųnti ir nonas 
adrcMK. rintral geriausia riuatl IRpr-r- 
kant klasėje ar evpreae •*M«»nejr <»r- 
der" arl>u {dedant piniiru.* | regis
truot* laiAk*.
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Motery Lygybė. «

Sakoma, kad Ky niiOM* vmiii 
ii Konfucijaus religija. |-' 
tivsų-gi tenai labiausiai <r;« 
prasiplatinusi Buddos religija 
ir keletas kilų. Konfucijaus ir 
Luo-Tse mokslai yni savi, o 
buddizmas ir kiti toki yru ai- 
galienti iš svetur.

Buddos religija suko, kud 
ĮMiskutinis žmogaus tikslas 

mrv^Mpa. Niekas gerai ne
žino. ka-'la rin..tina. Moksli
ninkui sjmja. kad esąs visai tu
ščias nieku*, arba nieko nėsą 
daugiau kaip tik Žiulis. Kon
fucijaus mokslu-, nor- vadina
si religija. Ix*t. -ako. 
nežiną.-'apie Dievą. Kadangi 
liU'l’lizma- ir K>mim-ijaiis m<> 
kslas y ra labinus i'.z kita- p i 
žvalgas praplitę Kyuų tautoje.' 
tai turime sakyti, kad tu tauta 
labiausiai y ra jx*r. i'-imisi lavų 
giomis ir uiiis'i laisvaitiniiiiiids 
jiažiummis. Di* vo ivprijiaz.įstn ' 
nei ky niinei p;.i- lai-van a i 
niiii.

...Skirtumą- via tas. kad K\-l 
• • * . • mu jau Mi-kidm suderinti vi I 

Sliollivilė- gy v *j|,ią MI Ini-Vu j 
mani.. •■*■ p.t/iiin .uis. •• ims ' u. | 
valminiai dar ii«*-iiskiiixi. Nu * 
rint žinoti kaip laimingi bu-

i.........a... ______ •

Nukeliavę į Kynu* * tulikų! 

miaijonoriai ima tas Žudymui 
paskirtasius mergaites. Tėvai 
žudytojai mielu noru atiduo
da. Bet misijonuriai neturi tiek 
lėšų, kiijį galėtų visas išmai- 
t::.ii. Kun. Teodoras Van Oi- 
jvn, nidvrlandiis, šaukiasi, kad 
Amerikiečiai pagelbėtų pini
gais.

Kutuiikų Bažnyčia Aiuvri- 
kuje Lindo tą reikalų aprūpin
ti fui p, kml neprigulėtų vien 
nuo ntsišaukimo kokio nors 
misijonorinus. Tam tikslui 
kiekvienoje vyskupijoje yra 
jiaskirta vivtui diena rinkliu- 
voms, kurios eina Misijų rei
kalams.

šita.- mergaičių išpirkimas 
turėtų pirmiausiai rūpėti mo
terų orgmiiziieijoms. Itažnyti-

|nių rinkliiKii tam tikslui neiš
tinku. iv m< i gailės Kynuosc 
gema ir žūva ku>mvfai tuks- 
taiičiai'. Misijose netelpa nei 
šimtui, dvi lėšų >toko>. Amvri- 

1 kielė* jau Midiirė tani tikrų or
ganizaciją M. A. W. tut v- 
ra Mi-Motiitry Associatiun of 

d atimtie Woiii<-n. (Katalikių 
Moterų Mi.-ijinė Draugija).

Mes dar negulime daryti |m- 
iiašio.- organizacijoj lx-t reikė 
tų. kad nor* misijų kolektus 
niuMi lmžnyėio>v Imtų imnu- 

(■I/.iuvii'io-. Tumui t mėtų pu.-i- 
‘ rupini i yi«iė motery s, nes tai 
jų lytie- reikalas. Jos taip-gi 
turėtą suprasti prie ko eina 
iiioivrys tautoj**, kur Dievo i*e 
tų užima pinigus.

t

i

f

Neįaugi švinas vir
sta auksu?

Amerika yra pirkliškų ste- 
buklų

I skelbti
1 gerai
*'*aiKksliiiiiikai” ______  __
Jžioiiių žiMlyną. čia gydytojai 
-kelbin. kad senus vyrus jia- 
<lnrą jaunais; via pasaulio jm- 
Imiga nustatyta ant 17 gruo
džio. 1919 metų, šia galima 

'įpirkti l.ivtuviK iiv|»rigultnylM* 
J iš *, i* no laikraštininko už G>>

šalis. Kas negalimu 
senoje Euro|ioj<*. tas 
einu Amerikoje. C’ia 

iėramla lx*ž-

/

i

. nieko itik-tiiiii iu dolivrių. čia galinai

Europos ir Amerikos žimmė.. j,, 
i kuomet joM* laisvamaniai iv\

• • I
ki< savo pazvalgu*. re Ha dir.- I 
tei'-ti j Kynijų. Ta-dirsfolėji-! 
jiufr^PUi lųrikliiiga- ♦ ra mole 
rimš. *

Kyni<**iai yra praktiko, žino 
nė.«. Jie žiuri j dalykus ir mato, 
kaip dalykui yra: d»*llo jie pri. 
pnžįstu. kad moteriškos yra 
silpne-nė už. vyrą. Kynai dau 
ginusiai pelno gauna iš -im 
kaltybių m-šiojinio. Motery*, 
negali tiek -tinkenyliiii nikei 
ti. kiek vy mi. dėlto jo- mažinu 
užjs ln<» pinigų. Ziiionėin. n<* 
tikintiems j Dievą pinigą- yra 
branginusia* už vi-1:ą. Molo, 
rys mažai tinka pelnyti lai 
binngeny1x*i. todėl praktiški 
I. nikiai nenori dėti daug |ė

ir šviną |uivcr-(i auksu.
Iiidmiiiniisia. kad pastarasis 

ji-rmliniu- įvy ko Anglijoje, o 
žinia apie jį (uirvina iš l’ran- 
elizijos. Nors metalų prigim 
tie- ištyrimą- priklauso t’bv- 
.i'ij))- inokslni. Imt tų uaujųjį 
išradimą -kvlbia a-tronoimis. 
Tas ponus y ra prancūzas, liet 
ii- vadinasi Nardinau. Vokiv- 

Jėių kallmjr Nord reiškia sinti- 
1 rių.-. Manu reiškia žmogii. 
1 l’rai•••užu l::dlx)ji< nėra žodžio 
Mali.

lu, xi.-o- žinios jau siek- 
; palvHgvina suprasti imu- 

reikia

s

vertę, liet
pažiurėlj ka- išrasta.* 

|sr,tsln-gi yra. kml
( viidinnimt radimu.
' uaiigės vitdiuanms
Tiesa pasukios.
jau yni keturiolika

1 lui
nai ilsisi ka]>no-<*.

Dabar angla.* Kilt berl’ord. 
, p.t-inaiidodnmas p no t’iirie iš- 
I radimais, išrado kaip 
Į .n-kaldyti atomą.
i ne-ll-kllldė

iio atouių.
atomą. Vandetigiinis yra L’ii- 
dra oro ir vandens dalis. Ji iš 
grekn kaliais lotyniškai vadi 
naši liydrogcninm. Ką tas 
vnndengimis arba bydrogeniu- 

' tut i l»endtn mi švinu ir auksu,
to mum- tamsuoliams uorei- 
kin žinoti.

P.rt mes turime tikėti |»onu 
' \'<>idmunii. knd p. Ruthcrfor 
dai suskaldžius vaudengimio

linilgr 
darosi iš 
iiriinium. 

tas išradimu- 
metų se-

ir išradėjas Citric jau so-

(“Draugu” korenpondencija).

Vokiečiam* atsitraukus iš 
Seinų apskričio vietiniai lietu
viai smarkiai susiagitavo prieš 
naujųjų ilcmarkacijos linijų, 
už kurios tun-jusi buk atsidur
ti ir *‘soatinė” Seinai. Atva-j 
iiavo premjeras M. dleževi>4 
čius. Buvo didelė manifestaci
ja Seinuose ir Punske. Tai bu
vo utariiinkas ir Hcrmla. Aš 
įmiginu savo reikalus, susidė
jau daiktus ir suimtoj iš ryto 
ketinau važiuoti j Kaimų, iš 
ten-- ’ tolinu. Tik štai iš |x*tny- 
ėios į Mibntii naktyje ateina 
lenkai. Dalelis mušis lig (i vai. 
ryto.

Lietuviai nc|»alikę užmuštų 
IMisitraiikia į liudijus. Mane 
lenkai areštuoja. Iw*t greitai 
paleidžia. Iš nedėlios į panedė- 
lį 4 vai. ry to pasigirstn šūviai. 
Lenkai strimagalviais Is'.ga. 
Lietuviai šaudo lx*gniivius ir 
už.-ilikii>iu< partizanus lenku-. 
Žuvo Itoinoshivskis ir Mišriu- 
skas su Gervelių, šilusiu pa 
stnnioju abu ūkininku, o pir
masis vaistininkas. Krito inip- 
ri keletas micstici’ių. kurie at
ėjus lenkinus buvo apsiginkla
vę. ’i’apo užmušta apie tilt len
kų imrtizanų.

Pu tus <»|M*raeijos lietuviai 
ii(*užpiilti lenkų vėla pasitrau- 
kė.Aš taip-gi išvažiavau.Sckan 
ėiame ketverge lietuviai dar 
grriau susiorganizavę iuėjo į 
Seinus. Rado stipru |iasiprivši- 

. iiinui. Septynias valandas |»a- 
kovojus gatvėse lietuviams nc- 
tenkiuit šovinių prisiėjo trauk
tis atgal. Po to lenkai užėmė 
dcnuirkacijos linijų ir. kaip jie 
pratę, vietomis nuėjo toliau. 
Jie cmi liet lx*i|ialingyjc. Ix*t 
Kuciuiiiiose neramu. ' ’

Antrąsyk inėję j:S<*imiH len
kui liduti nuožmiai elgėsi su 
lietuviais. Kun. kanauninkų 
AlekMindrą Grigaitį areštavo, 
pristatė prie sienos ir iš kara
binų mieli jo. Lenkai dari* kra
tas pas kunigus ir pas jottį vy- 
skii|wj. Pavargėlių ir našlaičių 
prieriniulas išdraskė. ;iaėmė 
karves, nulietą ir kitų turtą. 
Našlaičiai esą išdalinti žmo
nėms.

Lietuvių gimnazija Seilino-)* 
buvo kiliai gražiai pradėjusi 
mokslu metus. Pirmoji lx*rnai- 
rių kli*sa turėjo septynias de
šimts mokinių. Ketinome dary
ti paralelę klosi/. Dalmr-gi ne
žinia kaip bus. Mergaičių taip- 
pnt buvo daug privažiavusių.

Miisiį vyskupas pasinulė su 
drąsiais prolestais prieš nedo
rus lenkų darinis.

Aiditikartu inėję į Seinus 
h'iikai i<*škojo keršto už savuo
sius. Kaus užmuštas Lipširas 
(žydas). Tai lenkai |iadatę už 
Domoslaivskį. Kasžin kaip ir 
mudviem hutų buvę (t. y. šw» 
laiško autoriui ir kun. J. Ijiu- 
kaičiui). .Ir pirmų karta suar
eštavęs mano ••lnpscrd<»kas*‘ 
turi*: “A ternz. ohyi*atelu, pro 
|xradz ninie dn suogo kam tada 
lunikaitisa.** (O daliar. pilieti,

KOVA UŽ SEINUS.
DRAUGAS

I«•

ii p*! 

|(| i

galima 
Tiena. jis 

wi aukso m-i švi- 
Ih*1 vandengimio

VIII

|r l j

Visa kas hutų gera, jei ne
imtų skirtumo tarp vundengi* 
mio >r švino, ir jei su.-kaldyta* 
švino mažytis galiulėlis (ato- 
man) negalėtų virsti niekuomi 
kitu tik auksu.

Dienraščio 
geresnį daigtų 
gamina visai 
imu ir paiašo 
švino x irt imą 
gaunu pinigii.
pirkti tuos laikraščio nnmarin- 
ir sudeda variniu pinigu. Jei-

Ii- 
mainyti auksu. Aitus 
pasigaminti auksų iš

____ o1J< KO » 1*1 ’\l»! K11* jo*-

raštininkai dar 
išrado: auksą 

be švino. Tik 
stiaip.-ių apie 

auksu ir už fui 
Zuiniu* griebia

I -kaldyti 
ims, ir

111 <>11)211

)augmu

sudeda variniu pinigų, 
gu jų krūva žymi, fui juo? 
įima 
kuri*.

vesk mane prie *uvq kainrado 
Laukaičio). Kada paskui lie
tuviai grįžo, mačiau tų jionrlį 

gatvėje su perskelta 
galva.

Išvažiuodamas iš Kauno 
rugsėjo 19 d., 1919 m. girdėjau, 
nuo Gurvičiuko, buk dabar Sei
nuose keturiolika vietinių len
kelių inilirijantauja, buk pusė 
gyventojų išbėgiojo, ir buk nė- 
są nei lenkų kareivių. Viskas 
trigubai pabrang*.-.

.Man atvykus Į Paryžių vėla 
kilo susirupiiiimii delegacijai 
dėl Suvalkijon, lgiikrašriai. 
kaip anąsyk, taip ir dubar, pra 
ne-a n<*aiškiais žmlžiais apie 
naujus neva lx*nkijos rulx<žius. 
Delegacija negali nieko sužino
ti: nu<» jos x*i*kų slepia. Tunui 
tarpu laikraščiai rašo neįtikė
tinus dalykus. Beveik visa Su
valkija priskiriama prie Is-nki- 
jos.

Teėiaus jautiškojo, kad Su- 
tyilkijus varde reikia suprasii 
vien tik Suvalkų apskritį, Hilo 
kurio nedidelė dalis atskiria
mu Lietuvui. Kitose Suvalkijos 
vietose rilsis <jiiiaiiėios įuiskil
tim* deniHi-kacij**^ linija. Išei-Į 
na. kad Seinai tektų lenkams.

Ib«t aš noriu s|**ti kitai|i. bū
tent. kad Seinų kliiusimas dar 
vis-gi m*ra galutinai nuspręs
tus. Perdaug apie ji sudaryta 
triukšmo. Jeigu tas klausimas 
Imtų nuspręstas, tai primciir.ų 
laikraščiuose, kur lenkai mėg
sta trijiiiiifuoti. tuojuus butų j 
jinrodytn apie tą lenkų laiiimji- 
nui. y|Miė kad tie imtys laikraš
čiai yru |>arašę a|iie lenkų lai
mėtus tiardym.i ir Brastą, kas 
ištiktųjų neatitinka tiesai. Aš 
iš to visa matau, kud lenkams 
toli gražu ix*sis<*ka ajieibrėžti 
savo svajojamus rilius. Mums 
tik teikia nesnausti.

Manau, kad kol gyvas <lar 
laukaitis. t<>| nėra ko nusimin
ti dėl Seinų. Su laukaičiu ei
na visa Dzūkija, o su Dzūkija 
eina visa Lietuva, o su Lietu
va eina Čekai, l'kraiuui. Balt- 
gūdžiai. latviai. Estai ir kiti, 
ir kiti.

Ikdei šito viso Seinų klausi
us) esava mudu su profesorium 
Bilskuni |uolinę Delegacijai. <> 
ji Taikos Konferencijai, naujų 
parciškinui. Težino, kad pir- 
masis lietuvių jiareiškimas, ku
rį kun. laukaitis sustatė, nebu
vo ž/sižių leidimas vėjais •‘De
ja. šakotis*, išsipildė tat visa, 
apie ką pirmiau )iers|e’*jom<*. 
Seinuose Įvyko didis kraujo 
liraliejinm-. Tokių liaisenybių 
Seinai nebuvo jiatyrę nei |x*r 
visų didįjį karą.**

Dzūkijoje IMindo daliar gar
siau įlarlHiotis kunigas .laogai- 
tis. Jis surinko a|»ie (ris šimtus 
jiartizanų ir norėjo juos vesti 
ant Seinų. Im>i fiolitikai sudrau
dė.

Kunigas Jurgis Narjauskas, 
Seinų kapitulos kanauninkas, 
tapo paskirtas Lietuvos atslo- 
vu prie Av. Tėvo. Susitaręs su 
Liitnvos vyriausybe apie savo 
atstovavimą Rymo, gavęs įga
liojimus nuo Lietuvos vyskupų 
kun. Narjauskas iškeliavo į Ry
mų.

Paryžiuje jis Inivo rugsėju 
27 d.. 1919 m. Apsistojo viešbu
tyje Bollevue prie Avonuo dr 

Opera. Čion musų atstovas 
užkliuvo, nes italai nenorėjo vi
zuoti jo paso. Vietinė Italijos 
misija telegrafavo i Rymų. 
Kuu. Narjauskas turėjo laukti 
atsakymo. Prielankus atsaky
mas galui imu atėjo it kum 
\nrjauxkn* -pnlio t?, d. ihii bu 
vo Ryme.

Kim. Jurgis Nurjauakas yra 
aimcs \ tlk.i\ i>kio |iarapijoj<* 
apie 1875 m. 1ššj<>> mokslu*I

I

pabaigę* 1898 m. ji* 
no kunigu ir išvaha1 
bežį mokintis teisių. Teisių 
skyriuje Rymo universitete 
Gregorianum. kun. Narjauskas 
gavo fivilės ir Imžnytinės tei
sės daktaru iaųisnį 1991 m. Per 
tris metus būdamas Ryme jau
nas kunigas gražini išmoko ita
liškai kalbėti. Palmigęs ten 
mokslus dar |iervažiavo |x*r 
keletu kitų universitetų pažiū
rėti, kaip tenai eina mokslas. 
Ilgesnį laiką kun. N: užtruko 
Friburgo universitete teisių 
skyriuje.

Parvažiavęs numo jauna - 
daktaras trumpiii į m buvo vi
karu. imskiii ta|xi v\ -kupė se
kretorium »ir konsistorijos re
gėliau. 1914 m. jis* ta|x» |iak<*l- 
tas garbės kanauninku, o kiek 
vėliau tikruoju kapitulos k*i- 
luimiinku. Vyskupui Karosui 
iM-vargslanl po svetimus krač
ius karės metu, kun. Narjaus-j 
kas laivo artimiausiu vyskiųai 
liagelbininkn ir |mtarėju. Nilo 
1915 iii. iki 19l<i iii. gyveno 
Petrograde ir 191ii m. draugi* 
su vyskupu grįžo i Seinus.

Savo žinojimu teisių, savol 
diplomatiškais gabumais ka- 
nauiiiiikas Narjauakus ]M*reina ' i:a>ku. ka<i 
kitus l.i< luvos diplomatus.

a

Ar žinote, kur 
Jūsų Inkstai 

Yra?
Jei janaale, knr Jas inkstai, tai Rūdija, lud jie Bėra tvaiko**. 

Jei taip, tai Raguėjis yra Jus Mėnesi*. Mėnesi* 
Rugsėjis būva tiktaikartą j metus.

Venmijo* kioniuonr |>ric Karpatų 
kalnų aura ftoli-a ir Rnknthn. I* ku. 
rių tų n|.|<linkių gyventojai imitatnl- 

ii irb.'d.) tr gerbi jų l..ia ryma Ir 
vakariu* riignėjo inrana>-je. kad M*y- 
•l>tų inkaiua ir flniitnlmuai puri*. kad 
au. tll-rinti) li.kutua Ir pad-'-tų jie ra a 
ih rkortl kr. <ij* ir apvalyti j) nuo ne. 
riiknlinc*? ir uid<*can>Mi| «Ulrlin. N<* 
tiktai t.n>i>n<a 
tr>4o nrkllu. ir 
vullua.

taip rydu*l. bet taip 
kitokiu* nu miniu* ry-

luaknebt yru tivaloK

T Ur

) b M ir šaknelių Kcmika* N. C.'Partoe 
Imtdnrė Faruiberb. U kurio daroai ar

bata ryte ir vakare apvalyti, auatip- 
rlnti ir ntAviclInil Inkatua ir pualy. 
I'nrtuharb yra rutula* dovana kea- 
ėlantlema nuo Inkrty ir pualra l|<v* 
jTa Jia ranitoa dovana Hemą kuriem* 
ir rantema Ina dovana tiem*, kuriem* 

‘ reikia au šlapumu praAallatl Ir kilo

ki* nvrcikalInK* iiieditag*. pakliuvt- 
«i* | Rla|Unitno*l orguaua. Yra Ji* 

' rando* pr<-acnt.-i* tiem* paAjentam*. 
kurie kenčiu nuo Rlapumo rukMiea, 
yra tramina dovanu kenčiamiem* nuo 
-n>ličiu, akmenų, tlrkto Ir netyro šla
pumo l‘attuherb kainuoja t dol. ui 
didele delf. o Realo* deiė* tiktai k 

d<4. pu* Ke:mk* N. Partoa*. 1** 
Scenini Avė.. X«w York.

T**»* ir
hK-I,* tm<n< tir-.iiK. kurk- kt-m'la penk-ji- 
ti<* ir d.-kinuu* nu*iAla|*lnnnl. kurie 

i.i nu«i uOdojlmu Mupumo. nuo 
nkiuvny. |>u»l>*« m1<*k**«.

lukauKino utrenone ir t. t. 

|n<»ii<*. driko nuo toliu toki* 
li.iliruMl-o |u*i«'knirt, lwt yra tttlrtu 

įimmlo ir Kulinaraulo įrankio iM-rsnlėtt

I nėra nieko |*aaekmln- 
jinluty llzaa tr uKailcyU ttsaaiMM* 

n rac Tnviilnu 1 **“•■*• *T»oktn rtikši iv. o l»b-
ĮJfiarta nuo rukMca Mapumc. IR tq to-

KALĖDOMS DOVANOS!
p.-i.-idaliuti su Jumis 
žinia. ka*l nūnai jau į 

visados pasilmigs len- 
l.iefUVi. .

tfutuf ;

Galiu 
malonia 
gal ant 
ku oluil.'is kusi ink
kuri anot jų turėjusi 
bhiitifii į>< r Ptthtuits." Musų at
stovus čionai vakar Intvo pir- 
Kur<l. Gasparri. o šiomi< die
nomis Ims priimtas Av. Tėvo, 
ir taip lenkų šunybėms ir me
lui vis-gi ateis gyląs.

Kun. K. Prapuolenis.

KADIAIUJB LIBTUVIAI 
SUMUtt LENKUS

t

(“Draugo** Korespondencija).

Iš II į 12 spalių. Lietuvos 
kareivini nakėia užpuolė Ka- 
dišiuje esunėiiis lenkų karei
vius. lx>nkų krito dešimts ir 
sužeistų buvo apie .TU. Iš pu-i 
imtų jų po|x*rų matyti, knd jie 
Imvo ketinę eiti tolyn j Lic- 
tuvų.

Kadišius yra kaimas už 
Kapčiamiesčio (Sūnų apskri
čio) prie ] 
važiuojant. Pūgai paskutinę 
demarkacijos liniją tas kai- j 
ma- turi Imti Lietuvos pusė- I 
je. Kadangi lietuvių kareivių I 
čia nebuvo, tai lenkai atėję d 
ėmė savaip šeimininkauti ir’ 
buvo besirengią stumtis tolyn. Į 
Italui r lietuviui juos nugulėję j 
išvijo iiž demarkacijos lini- ] 
jos. Lietuvių tame mūšyje žu- j 
vo tik viena* kareivis.

Ilenkai užėmę Seinus išvarė * 
iš Seinų Seminarijos I 
profesorius ir klierikus. Da-iį 
bar (i7 s|>alio 1919) nori iš-|| 

varyti iš Seinų ir vyskupų J. ’ 
M. Antanų K h rusą. Vyskupui J 
jau esą įsakyta išvažiuoti, bet " 
iki šiol (17 spalio) dar nėra | 
apleidęs snvo vietos.

Dra* J. T. i

iifcd erinio. 
Mcn nril- 

nc-

VlMik. l*.irt<H>u M|Kx-IJali*kuuial tu

ri t* niuipvln*. luid negali buU |mi- 

iu< ndUoiaiui. n«*a yni rrriaiud. ko. 

klua liktai inokalua galėjo išdaryti.

(Amt.)

Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsien* dovanų — ntni- 
miržldte savųjų — Lietuvoje — jaa kelias, ypač laikraMiaaas 
seniai į ten atdara* —
1. Užraiikite jiems dienrašti *'DRAUGĄ.'*

Metam* už ................................................................... M00
Pusei metų 83-60

2. Graži ir laimi Kal<«<ioms tinkama dovana — maldaknyge —
“RainyIm* Jums.*'
.Minkštasis moroccu ajsl. auksuoto 83.80
Skurcles iiįmI....................................................................... &80

udeklu a j xl« ^1^10
Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele

• su • •• •• •• • • •• •••••• •• ••«••• •••• ••••• &C.
10 wti persi tudi ui u.............................:................................. 90c.
1<mi su }><*rsiuntimii...............................................................81B0
Kita rųšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių —
1 s.i prisiimtiinų 7c.
1U su prisiuntiuių ............................................................ 30c.
KK) su | ri.-mnliinų............................................................. 8100

Maži .-nieiiis tif>akymums galima siųsti krasos ženklelius.

44 DRAUGAS” PUHJSH1NG C0. 
18H W. 4i-A3t, CIucmb, ■.

•» •>•

plento j Gardyną A
“ - • — * -- >M

8PAUD0S DRAUGUOS
VALDYBA.

HrnūiiinkM Kam F. T—Mi*, |
B. 381 W—tminwtT «byb^ ;
Detroit, Mich. . I

Vioe-Firmininkė Monika Gu- M 
nukaitė, 3347 Auburn avė., R 
Chicafo, HL U

Sekretoriui Kun. V. Kulikaus- R
kas. 2327 W. 23 rd pi.. Chi- k 
cago, III. ' *

Iždininkas Kun. F. Kudirka, | 
2327 W. 23 rd pi., Ohicago.i* 

ni.
Iždo globėjas I. Nausėdas 917

W. 33 rd str., Chicagc III 
Literatiškas palrėjas Kun. P.

Bučys 2634 W. Marų u e Uc
E d.. Chtearn UI

4
i

Lai Plevėsuoja Vėliava
...Kiekvieno lietuvio Namuose^.

Nėra gražesniu daikto papuošti lietuvio namų kaip 
ženklas jo prigimto krašto.—to krašto kuria po tiek ilgų 
metų vergijos vėl atgimė, liko liuuaaa. ________

ligų laikų mes abejojome kokia ištikrųjų’yra^^? 
tinus vėlines. Daliar tikrai žinome. Jonas K Karo
sas ir Jonas J. Romanas grįždami iš Lietuvos parvežė 

/ tikrų Lietuvos Valstybės vėliavų. Ta vėliava kuri (la
imi plev<*ruoja po visas dalis laisvos Lietuvos.

Tų vėliavų gulima gauti visokių, gražių ir dar gra
žesnių— ir už žemų kainų. Tuojau* užsisakyk prisiųs- 
damas savo užsakymų su pinigais adresu:

“Draugas” Publishinf Co. 
18WWMt4M*ract. ^rr.1*

VSLLAVV KAVOS:
No 2. Hilkinė; 12x18 colių; ant lazdutė* au

Išauksuota viršūne................................ $1.00 (
Ui mc« mžmožomic.

l>raugijotus. Komitetams, Krautuvninkam* ir -1 
Agentams perkant daug, duodame nuošimtį.

I
 šin<»mi prisiunčia $............... ir meldžiu man

prisiųsti vėliavų Ne............. mi fa išlyga. jei u m n vė

liava mjialiks galiu grąžinti atgal ir gauti savo pi
nigus.

| Vardan. | m varde............................................................
Adresą

i M icslII

I
n

1
♦
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dvasinės Seminarijos

191»

LENKAMS UŽĖJUS

vietos**, kaip apie Širvintos ir 
vi*n plotu Vilkmergės linkui, 
taip lygiai ir paskiausia užim
tose dalyse Suvalkų guberni
jos, apie Seinų* ir Vištytį, len
kai nepakenčiamai persekioja 
lietuviu*. Visa* lietnriškas 
ištaiga* ir organitacija.* naiki
na. Vadua organitaeijų muite 
muša, plaka, jų turtą atima, ką 
n**atima, naikina, šiaip nuo lie
tuvių gyvulius, javus ir maistą 
rekvizuoja. Visi čia pripažįsta, 
kad leukų nuėjimas aršesnis 
n*-gu lM»|šrvikų ir kolčakistų.

Kuom mes ]*a*uuliui taip im
si kai tom. kad visi musų kraštą 
taip terioja? šeši metai žudy
nių ir gmlšn? Priešas, tai prie
šą*. bet k<»del mes lenkai* ir 
vokiečiais-kolčakai* esam už- 
)<*i«ižiami! Jau gi alijantai Į»a- 
gnlios iH jiasigalės musų kraš
to ir žmonių ir nesustabdys čia 
skerdynių! K*x|e| Amerika iki 
ši*d netaria žodį, kaip Anglija? 
<Sa Iras stačiai jau ne politiš
kas, tik humanitariška* dar- 
lias. Lai sykį ]ia*auli* sustab
do žadyne* ir nelaimes, tegul 
suvaldo hent tu**, kuriu** gali 
ir privalėtų suvaldyti! Atmin
kite visi, kad pas mus išgirsti,

naikinti Mini na riją, kaip ir kad tas ir tas a|w*irgo ir nuim
tas lietuvių kultūrines įstai- 
ta, kad |*ar«i*|\*ti jMsaulini.' 
A Seinai tai grynai lenkiška* 

aa. Dehn. kaip tik inėjn 
ignje ragpjnčio na-nesk* į

Spalio 2 <L, 1919 m., lenkų 
valdžia suėmė Sei- 

igų seminarijos profe- 
draoge su klierikais su- 

ina po vasara* atostogų 
jusiu* mokslu darbų, 

jau nakčia. nežiūrėdama 
vyskupo protestų, nei Baž- 

kanonų. su kareivių es- 
išvežė už demarkacijos 
Savo neteisėtą |*asielgi- 

jie teisina tuo, kad |»n»fr- 
rioi ir auklėtiniai esą susi- 

neturėdami nuo lenkų ka- 
valdžins leidimo eiti per 

įjos liniją. Tuo tarpu 
i po vakari j n prole.*-**- 

( ėjo per demarkacijos lini- 
slapta. I»rt viešai kuku 

ivių ir karininkų leidžia 
ae* nclw<v«i jokio s|*o**ija. 

uždraudimo grįžti gyven- 
•į savo gyvenamąsias 

etas, tai-gi Mini nurija susi
tiko visai teisėtu budu po va-

i
a

tiros atostogų ir ramiai pra
ilgo tęsti savo darlią. Aišku 
. dėl, kad tas lenkų teirinima 
' • tai paprasta jųjų veidmai- 

»atė. Jiems.ištiktųjų rūpėjo

ri*. tas ir tas šiąnakt krito už
muštas. tas ir taa apiplėštas 
tai (mprari* iatirias dalykas, gy
ventojai priima šaltai tokias 
žinias. Nervai visų atbuko,

tuojau uždarė visas Žmonės. stabdykite mirtį ir 
mąsias lietuvių na*-, vargą! Ypač lenkų žiaurų užri 
išvaikė vyrų ir mergai-1 puolimą ir žodyne* stabdykite 

gimnazija*, Imrimriškai Vilniaus gubernijoje, lenkų už
imdami ir nžgridslami jų imtose vietose, kaip Bolševiki- 
iktus: išplėšė ir sunaikino joje, viskas jmliko brangu, bu 

Menkai viską nuo žmonių atima. 
Čia i*evieii jau fsditikos klau
simas. liet ir ekonominis, alina 
kraštą iš (mskutinios. Kas liks 
iš mnsų žemės po tiek metų vi
sų tuusų kaimynų rysi emerio 
naikinimo! lankai sušaudė an
dai nekaltai keletą žydų, tai 
visas juisaulis skamls*j<i, va
žiavo komisijos pn komisijų 
dahko tirti. O kad musų žmo
nes, Įiercidami pačią Alijantų 
užlįrėžtą liniją, tie patys len
kai systrmačiai kaimas po kai
mo naikina, atplėšia ir žudo, 
tai. rudos, niekas nenori girdė
ti ir žinoti ? Tuoj reikalaukite, 
kad. vardau teisybės, butų pa
siųsta j IJetuvą tarptautinė 
komisija ištirti lenkų paskuti
nius fiasielgimus IJetuvos i*- 
melėje. Vardan teisybės ir žmo 
ni štamo to reikalaukite.

UIUIIKIIHI 

aukų užsilaikančią lietuvių J 
ūdą. globojančią suvir- 

šimtn rašlniėių. o vaiku- 
išraikė; išvežė Im jokios 

priežastim Seinų |»a- 
du lietuviu kunigu: vi- 

terorizavo Seinų |iarapi- 
is-lietuvius. juo* kankinda- 
ir naikindami jų turtą, truk

ti j bažnyčią į Seinus 
lami Seinų miesto 
kalbėti lietuviškai. 

Seinų miršt** valymas 
visko, kas lictuvišlp, pri- 

lietuviams žiauriausius 
o—koriko ir Klin- 
laikus. ll«*t m-užslo- 

lietuvių dvasios nei vrid- 
ingo broliškumo oltalsiai* 

i iMrlariški lenkų (ta
nai, kaip jos neįstengė 
ti nei rusų-kraugrrių 

nei vokiečių okupari- 
n engimas lietuvns

tosiami prieš tokį ne- 
ir nekultūringą lenkų 

_ mumis, šaukia- 
kultūringųjų tautų pagvl- 
padėti mums apsiginti nuo 
-liarlmrų žiaurių užpuoli- 

į

III.

*. Seinų vyskupą* Ka- 
faktiikai yra po areštu.

i raugu ja namas,
gyvena. Vaikščioti 

$ode jam draudžia. Liku-
Eauraoae kunigai l» ko-

Iridini" iš inirato iš- 
■fgali Važiuojant prie li-
la, asiataoja legi jonieriua. 
Ugnėje 15 d. Seinnnae atsa
lę PilantUki*. Atvažiavo 

aatomohiliu atlankyti lenkų 
užuntąsifis nauja* (mzirijaa. 
A|^ilank«- katedroje. Norėjo
paeimanti m vynknpu Kam-1 
ru. bet vy*kiipa« at*i<nkė jį 
priimti, pranešė Mergą*. Taip 
nMKVUA iu< i ir i f važi a o. ♦

k « iDRAUGAI

«r-

(“Draugo** korespondencija). 
Suvalkijoje yra aštuoniom 

gimnazijos, tik dar ae rinos 
pilnos (L y. ne kiekvienoje 
yra viso* aštuoniom klesės. 
Rrd.) Kitur Liet, be abejo, yra 
daugiau, žiemą buvo kalbama, 
kad Lietuvoje iumi apie 20 
gimnazijų, tik jos ne visos bu
vo pilno*. Dauguma teturėjo 
tik po kelias kleeea. Girdėt 
buvo, kad Kauno guh. kažku
rios tapo bolierikų panaikin
tos. Ar jos atgijo iivijus bol
ševikas, nežinau. Ar šiaip ar 
taip gimnazijų Lietuvoje yra 
diktoka* skaičius. Specijalių 
mokyklų, rodo*, iki šiol aė-

*

Marijampolėje jaa yra užsi
mezgę* mergaičių vienuolynas. 
Jam pradžią (išdarė pernai 
kun. Jurgis Matulevičiau, da- 
Itartinis Vilniaus vyskupas. 
VisnonlvMN* pslenev;* ■’’«** ir. 
rodos, smarkiai platinasi.

D rai J. T.

LABDARYBĖS AGITACIJA.

€

J ■ ■ < ■

r

šydam i pi ir kn »ik-iiu<>
po 50c.

Garbės, a rita amžinieji, na
riai įmoka į knopoa (drangi- 
jna) iždą $100.011 Tnc- pinigas 
jie gali įmokėti ir dabini*: po 
$30.00 per du mota, nitui po 
$23.00 per keturius m* m*.

Garbės nariu gali Imli iš
rinkta* kw>poje ir ni iH-|*apra 
šiai nauJingą * pa«d. įtarimą 
Lalai. Są-gn? labui.
. I*ai ši* atsišankima> sužadi
na užuojautą (ta* visus lietu
siu* Amerikoje. Ijuxk-inw* *u 
»»etautnik at*iliepim>> iš visų 
kolonijų veikėjų ir kb l»«nn.

Labdarybės stovis.

Iki lapkričio 2(* d., 1919 m, 
1 ji!darine"* Sąjungos (Vntm 
iblas šitaip si**vėj*»:
Pankoliata ..................$SjMUJ0
Ulterly tb*mls..............1.130.00
Banke čekiams ......... "9&2R

JAU MAJO It SPAUDOS DIDELIS SIENINIS

* Draugei Kalendorius
KALENDORIŲ puošia gražu* Pirmojo Lietuvi** Prezidento A. SMETONOS paveikah*. 
Kalendoriuje yra pažymėto* dieno* pasninku ir švenčiu.

KALENDORIAUS KAINA - - 25c
Kaa pn«in« “Drauro” prenumeratą metam*, arta po«»i raem. eau* KALENDORIŲ DOVA

NAI.

labdaringoji Sąjunga turi 
pasibrėMis apimti tik 4 valsti
ja*, būtent lllinois, Indiana, 
Af ichigan ir Wisconsin. Ateityj 
tikimasi išplėtoti po visą Arn**- 
riką su apskričiai* tinkąiiu**** 
kolonijose. Ateitis parodys 
ar pavyks tą išpildyti. Dabar 
Labd. Są-ga atsišaukia į visų 
keturių, čia pamii <*tn, valstijų 
lietuvius, ypatingai j gerbia
muosius klebonus ir visus vei
kėju* atsižvelgti j našlaičius, 
žūstančiu* tautai ir nesyk) pra
žudančius tikėjimą.

Yra daugi* h * lietuvių ln*i lie
tuvaičių, pasiturinčių ir trok
štančių prisidėti prie bile lal>- 
daiybės, o neimančių kur ir 
kaip. Todėl lapkričio 2A <L 
1919 m.. Centras nutari* siųsti 
veikėją į visas k<»l<*nijas, ka*l 
jis mtrartų ku«ipa» ir darytų 
rinkliavas. B**t Centrą* turi 
gauti vietinių kolonijų nž- I 
kvietimu* su reikalavimu agi
tatorių ir kalbėtojų. Tokiu Hu
du Centras tikisi palengvinti 
*uniorganizu<*ti kuopoms viso
se lietuvių k**l**nij«M«*, nežiariiit 
ar jose yra lietuviškų parapijų 
ar ne.

Agitatoriais įgaliota šie as
menys: S. Jucevičius, 726 W. 
18-tb St, Chicago, III.; J. Šlio
geris, 1314 So. 49th CU Ciceru, 
III. Pririnkta prof. kun. Pr. 
Bučy s, 2634 W. 67th SL (Mar- 
<1 m-t te Road). Chicago. III.: A. 
Dargi*. 726 W. 18th SL, Chica
go, I1L; B. Nenartonis. 4412 S. 
Richmond St. Chicago, III.

Agitatoriai apsiėmė našlai
čių nautlai «Ln l*o**t*e* vdtui. 
I*e atlyginimo aavo lėšų. t**del 
prakali**** kolonijose Iras tei
kiamo* nedėldieniais.

Pirmiausia turi** prakalba* 
sheboyganieč-iai, (taškui Ka
rine. Wis. Po to Iras skcl^zma* 
maršrutas j»er “Draugą" su
lig koloniją užkvietimo. Kol<*- 
nijoa teiksi* siųsti užkvietimus 
ant bile vieno viršiuinėtų agi
tatorių adreso.

Labdarybė* nauda.
Viena* artimui naudingas 

darhas šiandie stovi musų aky
se kaipo vienas iš svarišanrių. 
Tai našlaičiam* prieglaudos 
stat i ma*. Kaa gera (*n*laru ar
timui, ta* jaučia save laimingu 
drąsioje, už ką laukia gausus 
užmokestis danguje, tai aiškint 
nereikia, todėl ir neimsiu laiko.

šalę našlaičių šel|MiD<> yra ir 
kitų mielaširdingų <lari*ų. šel
pimą* vietinių pavargėlių (ta
mpi jų reikalų aprūpiiiiinas. 
vienuolijų ir katalikiškų mo
kyklų steigimą*. Tauto* Fon
do bei Raudonojo K n žūrtto re
miama ir tt. Bet našlaičių šel
pimą* ir ją šiandienini* gelbė
jimą* ypatingai yra brangus 
r reikalinga*.

Našlaičiu* gali šelpti viri, 
pasiturintieji ir Ivturriai. To
dėl ir yra čia ypatinga proga 
visiem* pasinaudoti gailestin
gai* darbai*. Pasiturintieji 
stamlnomi* aukomis gali tapti 
gėritės nariai*, o beturčiai 
našlaičių naudai gali pasidar- 
moti prigulėdami prie IjiImL 

IKą-gos kuopų, sutvertų ir tve
riamų.

Labdaringuoju nario gali 
būti kiekvienas įmigęs 16 metų 
lietuvi* R.-Katalika*, (tildan
ti* savo tikėjimo priedermes, 
Im* skirtum** luomo ir lyties.

Nariai yra tr»*w«jw— rųžies: 
a) tikrieji, b> nariai labdariai 

Iir c) gari*** (arlm amžini) na 
riai.

Tikrieji nariai ns>ka metinę| 
•jn<<klę $1.29 syk 
pi l^r* ka* mčnr

N anai iabdar

PIRKITE
LIETUV08 PASKOLOS

BONUS
Ofiae. 180G W 4ė StOi *»LL

Vim*. buvo....................$*eiX22

Centm m*'-iM-*iuia (■•erdia 
MiMirinlrasicnii* at*tevnui> bei 
atstovėms Padėkonėa Dienoje 
maloniau* buvo matyti unt sie
nos (laiašytą *mną
Kilo u|mm ir raamrta aukotai* 
trukumą ir padaryta pilnai 
ąiaomun.

Dilų ir skolų nei*n.-kėtų j*, 
kių šiandie nesiranda. Tai-gi 
šalo lu akrų žemė* Centru ižde 
šiandie randasi apskriti $10.- 
•MUlHL

T* suma per 1919 nr-tus sn- 
]Jaukė iš smulkių mikli. Centro 
ir kuopų ]*asi«larbaviim> ir iš 
narių mėnesinių duoklių.

JaL tlioferis.

mokykukTvaikv SVEI 
KATOS PRIAIUBBJIMAB

Nilojc ‘ llniupi" vietoj* 
diliauti pratu-šimai Narimytą Val
stiją Viifi—iaa Kvrikatas Hmm Ve- 
<Jr>i. Surrrun <hwml Ru|*rt 
fUttt*.

Ih'tk' Kantas. Nii-ikatiM Patam'- 
ja*, ataakjni iiuj** vietujr. arba laiš
ką. j k!au*i;nu*. turinčiu* vistosm - 
ni*ką svarbą ir pLlė -laučm* hy. 
riruą. Mntlarijf ir kaip aj*at*ame
ti nuo ligą. Ji* msab* atzak.vli 
aut tikrai jrjMtiiką klraūmų ir 
duoti receptą. A<l<<**ni<*l : llcaltli 
Adviaur. e-o Lithui nizn Bumu. 
124 EaM 2Mk St.. Xrw Y«k City.

Rašant. par)ni<i Infej laikraštį 
skaitai taip, kad J.nutumr j
kurį laikraštį aiąsti s įsukimą mi 
paaiškinimu.

Mokyklos jau atsidūrusi"* ir 
tėvai visoje šalyj** turėtų žiu 
ri*ti. kad jų vaikai gautą visus 
tuos (tatogunius. kuriuo* gali
nto gauti turint tinkamą *i*u* 
iną mokyklos vaikų priežiunm 
sveikatos reikalais.

Suvienytų Valstijų Sveika 
tos Biuro patyrimai parodo, 
luol <laugrii* į mokyklą einan
čią vaikų serga lengvai |*ax*« 
doinomi* ligomis ir turi įvai
rius kūno trukumus, kuriu*** 
lengva prašalinti ir kurie laimi 
trukdo vaikų kum* ir proto au
gimą. Be to, apystovo*, kuriose 
kūdikiai mokykloje turi Imti, 
liet ne judi mokykla, yra daž
nai priežastimi taip duogel ne- 
sveikumų įgautų laike m**k*l*i 
meto.

Gerai vedamoje mokykloj*- 
turi būti:

1. Visos trini*** mokyklai 
vartojamos: švarios ir aanita- 
nškos.

2. Sąmoninga priežiūra no- 
kyklm* kandiarių. knd |*atėm\ti 
ir prašalinti priežastis, kurio.: 
yra pavojingos mokinių svei
katai. tuojau* kaip tik jos ap

• __ •
FirviMuia.

X M • -k y kloję turi nuolat* 
rastis mt-dikidis ins|M*ktnrm 
gulinti* eiti sanitarijos ir n*o- 
kvkhi

l

K

X Turi luiti (mrankumai 
dantų ištirti.

6. Turi Imti parūpinta. knd 
nelumngųjų vaikai gautų vel
tui gydymą tokį, koku jiem* 
reikalinga*.

7. Tu**< vaiku*. kurie m-gali 
atlikti |*a|*ra«i**j«* mokyklos 
*larh*». pilnai ištirti protiškaL

Įvairią šalin ir a|*i«*linkių 
INdvriinai. kame tie reikalavi
mai yra (Mituti pildomi. ]*nrod*i, 
kad tok* programas suteikia 
laimi di«irlę naudą. netik pavie
niui mokyklos vaikui. Imt ir vi- 
Mai apielinkei.

Ar jūsų apielinkėj<> yra įve
sta toki mokyki*** vaikų svei
katos priežiūra! Jei ne. ar ne
galima tai padaryti?

GeriMji riūciuiu padaryti geresniu Budu.
Mašina Pikiuoti.

Soda 
(racKers

X>4anki.i*nas draugas ant |*i* tų skubiai nori prin-ng* 
ii ztlpę. kad dapiktžius pietus g* riausias išgi*1l»**1*»jas. 
tai trapių, u.inlžin Iris)** Soda Cra«*k'*n*.

— taip i*. iii. knip iš perta** išimti, n*-* luri tris virše
liu*. L. ju«e MpsnU2».j-‘.

Tuok ti»tmnwt po rank^ driat? <'ruq->.

Gausi pas Grocerninka
suviJi ium trr <*>.
rtrlama- Hatroarkr* 3IM

BED. ATSAKYMAI

Pouui ii Amsterdam. Ariu 
už kelius žodelius apiė žmo
gų ir licidžionę. Meldžiame 
mn-ų straipsnį skaityti toliau, 
tai pasirodys, kad me.« netiki
me į žmogaus kilimą is bež
džionės. tik perpasakojome 
pasakas tų. kuri** taip suopi*.

Biznieriai garsinkite* “Drauge

Pinigus Lietuvon
CAUMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje
100 Auksinų už $5.00

t y. 20 aduinlų už kiekvieną Mis.j.
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Peranatnu Jos Palis Kontroliuos t r
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. S.s būdas yra greičiausi; ir te singiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl pers untimo, siųskite čekiu arba Moncy O.deru pa
duodami aiški antraši to kam nor te kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipg 
pat paduok savo aišku antrasa. Už periiunLmą nieko nerdlia eatra mokėt*. Už 
kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Letu.mi 20 auksinų.

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St

t

Boston, Mas

m

I
I 
t 
• 
I 
t
•

b»N Icnriiibn*., {aiUnao, M
I, yrw rn ; •! |**u(aimaBi<f«v **r

PAIN-E2PELLEBI
" t»r«uc* RviKaU**

š’iBjrm,. kanu* SarV «lxiit v.tkiar- ». ju-ja. daaf'.alM b» ju ava;
Tra lik viveaa Paia-tB^rileria »r 4rl a^aacu;*a«. jas J ra )«l*4kliartaa
Maa vBMUa-vUn

ANCHOR ĮkL6LT6U3
J^iga adt |*A**iin nAva Vai balaaki.u ikaro, tai jia ik ra tikra* ir jov lokio 

brimkHr. VIu.ur aĮ t,< L k-,*■ .t.‘> tr QS* Tai|*n p*Hn>* rauti )«» iMtrln ju* :

F. AU. RICHTER & CO.. J-’h-JJU Brnidva). N«w Verk

AK AlMmAS A. aAKAUAl sUAS. "*» U 1BCUU KAAAt
Al labai «r*au |>er I aaetus au»i«ua<-x» įsivelta bure t 

SJt, aariruimM pilvai te. nuatat-o>-)inia*. Krauto, tekat u Narvu U 
aitrina* a|*«kų ntialojitnat viao kūne, ir buvau t> u •toj pa vilties kad 
boffyvrnMu Vi*ur trikojai* rou pi«elbaa. MiUrail-Jaa rlaoja Ameri
koj Ir ui ruhatiu. ***« O-rkur nrr-«au aavo ^veikalai paraitn*

Brt ka<U pareikalavau Kalntiti rastų, nutarta. Krauta vairio
ji. Xar>.:. E*. Za* m la. pa aw«arte>*Oi«M
■MAKoa <y4uolev pra4< x> mano ptlvaa atmeaut. auprau. roru dirbt. 
Krauna movai i Narvai atiprmi StrMi Ink'Va* atMpava l’.au
maltamaa r*ran>ko *tec*iai pobabaS' pa krūtim Vl4vrtu r*r~nn~ 
•koyko po aftuu* mo* vtao l*cv lt. nu I mMiaa u OcvrOavau ka* «■ 
vaite po botai) balutaraa Hįttar-a tr po 3 rn.-e aro pav *'k«U l‘« 

iu toki skirtumą ka.p tarp diena, ir naktine I'abar Jau^ivo* 
rniaa tr ISbb atkij d.kojų Salulara, mpliotu 
alma aavo drattsanna kratptlee prie Nalutaraa

«AI t T 1KAA.
Al NVUriTl'it J Halo-Ma Ptuf.

>. 1 tipAimi **-—1 M n Cha



$100,000.00 LIETUVAI.
('uiiiImiIu ... 
Dicksoti City 
Dury va ........
Elizabeth ... 
E3sxvorlli ... 
Eveter Boru. 
Galitzin ... 
•Insting- ... 

lietuviu inkcrinnn .. 
maldiiiidaini pa-1 Kulpmont ..

Mill-

išdės
drįstame i

i

Kad pastūmūs l.ieluvo- lai
svė* išgavimo reikalų pirmyn, 
kud užtikrinus Amerikos Lie
tuvių Informacijos Biuro gy
vavimų ir kml užtikrinu- fi
nansinę paramų vi-onis Tau
tai Eolui o atsišaukime 
tyloms .ištaigoms, 
kreipties į Ameriko- 
visuoincnę.
remti taip šventų darbų.

Teisingiausias būda.- aukų 
rinkime bus, jeigu kieki iv-1 
na s lietuvis utiduo- tauto- 
reikalam.-, <ulig savo mčtuiml 
uždarbio, lient |wnkf.* nuo-1 
šilutį, t. y. $5.tNl nuo šimto. 
Kad jmsekmingiau linkimo 
du ritu butu galima varyti, že 
minu paduodame, kiek kuri 
kolonija dauk maža turėtų 
surinkt Tautos Eondnn aukų. 
Ir taip:

Connectlcat $7,050.00

Waterburv, ...........
Hurtfonl................. .
Now Brit ai n,........
New Haven, .........
Bridgej>ort...............
So. Manchester, .. 
Meridun, ...............
Parjuonock, ...........
Ansonia, .................
Manchester, .........
No. Maiieliesler, .. 
Tariffville................
Thonipsonville, ... 
Walingfurd...............
Wasliington ...........
Wnshmgton De|>ot, 
Union City, ...........

Massachusets $5,300.00.

Worcester, ...............
Bustun, .....................
Canibridge.................
Brockton....................

.......................
• , *—, «•••••••••

Laurencc....................
No. Aliams................ .
Wevtfield....................
Gurdner, ...................
West Lynu................
Haverliill.....................
Bridgeuater................
No. Abiugton.............
Bovburv.............

ange, •••««••••••
W. Heliburg, .........
Mid<lleimr<>.................
Neurton llper Falls, 
N. Abington.............
Grwnfield....................
Matapan......................

Pennaylvania $33.600.00.

Shenandoali................
Pliiladelphia K. K. par 
Pbiludeljdiia š. .1 
Scranton, ...................
Wilkes-Barrr................
Pitt-ton...........................
l^ingston........................
Malinnuy City,...........
’jtlsburg. R. K. par. 18<N).<Ni 

i*iti>burgli, kun. Vaišine
ros |»ai....................... 1 KRUNI

Humesteiid..................... t KNI.tNI
Eoie.-t City............... I(MNi.no
Mt. Carinei................... 1UUU.00
Luzerne............................ 500.00
Miner.-villc................... KKMUN)
Piyinvutli....................... Kmmi.OO
Ncw l’hilmlejphi.i .. KMMMNl 
Girardvilh*.......................... .5WUNI
Slimnokin. ................... 44NI.ini

Du Bota..............................
Donom............................ 50UJNI
Huzlelon........................... S«MUM'
Tammpia......................... 100.00
Potsville............................ 200.00
Burtai.......................... 300.00
E.. Vuudcrgiift...............21MUI1I
En*elatid, ....................... 2*>t.0't
Ashley ............................ 150.<RI
llentleyville ............... ! 5(i.< "t
Duqucsii<*....................... 150.<mi

Gilbertun ....... .... L50.0U 
Reading ....................... 150.00

'**ddo< k ....................... KMt.fMt

' Miner- 
'.’b.lgcll

j Port Griffit ............
St. (’lnir ....................
Su. B«*thle|lel|l .........
Vimdergrii’1 ............
\Vananiie ................. ..
Wil-on .......................
\Vilim*rding.............
IVyoiiiiiig ...................

1 Cariumdale ...............
t ’.i.-tle SImmion........

M’harleroy ...................
'Cokbmg .....................
Coddy ...........................
Ex|M,rt .......................
t tiuli ••••«•■••••••• 
11misoii 
lllIllIoM*
I uirks x*ill<- ...................
I..i* ■. o. •, ««•••••• 
l.on pu n- ...................
Middleport ...................
Mum->«*n .......................
Muoii Kun ...................
Nantirkoke ................

< >l«| Eorgi* .................
ItllUlH* ...........................

h.ilt ••••••••••••.«, 
S«». ('urltondale.............
Vandrrgrift h llrigbts 
Tu.-kiifora ..............
Ktluierlon .. 

$|(MM).(N« ’-'Heglieny . 

l(MM).IM) 
. 5UIMN) 
. 5(JU.(N) 

UMJ.(K)' 
UNIJNl 

’MMUM. 
NRI.tNI 
MMMMl

1(IU.(NI
J(M(.(N) 
75.0U 
25.INI 
.'MMMI 
5(1.1 NI 
5(I.(MI 
.*MI.(M) 
25.1MI 
25.IN) 
25.0(1 
25.(Ni| 
25.(NI

I

$14<M).(I(I 
12tlti.lN> 
|(MMI.(M) 
KNMMN) 
Iikmhn; 

. (MMMM) 

. 15(I.1N» 

. KMMNI 
. 2tMMM»

I (M 1.00 

. KNI.tNt 

. 50,00 

.. 5U.IN) 
. J.'MMI 
. 2.5.IM)
.. 25.<Nt 
. 25JMI

100.00 
100,00 
150.00 
loo.oo 
lon.oo 
100.00 
mo.oo 
100.00 
100.00 
JtNt.OO 
100.011 
100.00 
liNMM. 
lOO.tNl 
150 (N» 
100.0(1 
100.00 
200.0111 
bNl.lNi 
lOO.tNl 
KNI.OO 

<1.00 
. *10.00 

•‘lO.tNI 
50.00 
50.00 

100.00 
50.01 .* 
5O.<IO 
5o.(M( 
5(1.00 
5u.oo 
50.00 
50.00 
50.1NI 
50.00 
50.00 

Kmi.(m) 
•5().(MI 

lOO.tNl 
50.00 

.50.00 
50.00 
50.00 

... KNI.(N)

Tjen^^CiPr-

Trentun .... 
Kearney ..., 
Lindvn .........

i Bloomfield .
' (’amden .... 
I Burlington .. 
(’lifside.........
Iloboken ....

• • <1

Ohio $3.750,00.

(’levelund .. 
Dayton ........
Akron .........
Voungstoa n 
Alliuncv ... 
Cinciiumtti ..
Bedford ....
Struther- ..

DRAUGAI

200.00
200.00
150.00
100.00
KNI.OO 
lOO.tNl 
100.00

. 244N).(N> 
.. 400.00 
.. :mou 
.. 200.00 
.. 200.00 
.. 100.00 
... KMMNI 
... 50.00

Maryland $2,450.00.

2INNHNI 
2IMHNI 
150.IN) 

. KMHMI

llhilliiiiore
Ifiirtis Ihiy
Luke ...........
\Vc.-tenipurt

Michigan $2.000.00.

Iletroit ............................ 12tMl.INI
llupids .................. SiNi.tMi

Iowa $400.00.

i <»rami

Sioiiz 
( Mm*

City .
Rapid.-

Wisconsin $1800.00.

Kenohlui .............
Shelioygiiii .........
Ručine .................
Port \Va-hingtO|| 
N’ew I/induti ... 
Milwauk«-e .........

25O.I NI
IfifijOB

(MM).(M) 
5(MHM) 
:nnun> 
2INI.00 
kni.ini 
kmum

(inry ............................... 4<M1.(N)
Indiana llarlior........... .’NNI.(M)
lliiiimioml ............................. 50.00

Westerii|sirt ................... .50.09

Nebraska $300.00.

LAKIUS K LIETUVOS.
i 
J11 Taurauto vai.. Dapliikiy 

kaino J. Mačiulis, Chicagoje, 
gavo laiškų nuo dėdės Mačiu
lio. Tarp kitko rašo:
“ Didelį džiaugsmų apturė

jom, kada nuo jūsų laiškų ga
vom. Taip senai nieko nežino
jom apie jus.

Dabar apražy.-ia musų var
gus ir bėdas. Kada užėjo vo-, 
kirčiai, tai sudegino visų mus 
sodžių. Liko tik Saldukicnės

=e
Pmktaitau* Gruodžio 12 lttft

•odžių. Liko tik Saldukicnės Praeitų žirnių valdžia žade- grįžo iš Rusijos. Pasistatė na-J 
kvlnoriu.s kur bulves jo duoti iikhIzjų, ir davė juu ant maguzinlaukio, o dirvo- ’

nnt jUrtiai/tK kl k \Iaau 1ui_ uttiaacvnia 4 t I i____  ___ 1___ • ___ < _____ • . ___ ••

Rusijos. Pasistatė na-

supila nnt žirnius. M.). Mrs bu- sniegui tirpstant, tai negali jom 
voiii išliėgę ir išsiskiri į tris1 parvežti. Per tni šįmet nieko 
dalis: aš. .InozaĮuis. tėtis ir' nebudavujoin. 
siundyta mergų buvom nuliėgę 
į Tyrelių girias pus Jurginų, o 
Joana, tėvukas ir <lėdukas pa
liko namie. Kiti nuliėgimi ]ms 
rpyniškitis į Mimkuičių so- 
džių.

Iš pradžios vokiečiai nieko' 
m*ilarė, o |>askiii tai viskų at-- 
ėmė: javus ir daiktus išvežė. I 
laippat ir gyvulius i-vaiė, kad 
nei vištų nepaliko. Kada visas 
triobas sudegino, tai žinom**, 
kurie buvo likę, visus paėmė j 
nelaisvėn. Neatliko nei musų i 
tėvuko ir dėduko (vienas arti 
KM) metų, kitas |a*r BU m.). Pa
ėmė ir Joaną. Kada rusus nu
vijo aut Šiaulių, mes sugrįžom 
atgal, liet neradom nei vieno 
. .....gaus, tik Juros visi atkran-[iki Tauragės visur iškirto. Ge- 

l<*žiukelį pratiesė pro Tauragę. 
Jis eina |ter šilų pro kapu* ant 
Batakių.

Gal žinoto, kur randas Trr- 
vainntai ir Pilvpukai. taipjait • Ii kas.

I Brangenyliė ihim mus neiš-
I •

pasakytu. Valdžia paskrlliė. 
kad geras nudis kainuos iki 18 
ruh., o išpjoviinas atsieina 30 
ruh. Paršelis 4 savaičių kai
nuoja 40 rub. Eržilas žin- 

Sluklis- ltMMi ruh. Vidutinė 

■ karvė—l(MN) ruh., o arklys- 3.
4 tūkstančiai rub. Višta iki 12 
rub. Nepuikus peili-—2 ruh. 
Rugių pūras—50 rub.. avižų— 
25 rulu ropučių (bulvių) pū
ras—12 ruk, cibulių (svogū
nų) gorčius—5 rub. Gera ke
purė—15 ruli.

Nuo Tyrelių girių vokiečiai j 
iškirto. Liko tik prie Balskų 
ir prie Genių. Aut Šuuijos ir

Illinoic: $23 500.00.

Chicago, BridgejMirt 
Town of Lake 
18ta gatve .. 
(’iceru ...........

We.^t Siilc .... 
Nori Ii Side .. 
Briglitun Purk 
Rosclund .... 

IVatlkegan...................
Iš-ickfoni .......................
Spring Valley........... .
West Pullnuiii ...........
We.-tvil|c ........... ............
* iiieago ll'-ight. 
Springfiehl .... 
Colliii.-ville .... 
E. St. Jx»uis .. 
\V. Eninkf'ord .. 
Keuaure ...........
Mclro-e Purk .. 
Roekdale .

.... $IkMMi.OO Kankake.- .

r. 2(MMt *mi l.hingston 
L par. IGtNI.OO Moline ... 
......... 2<mni.(mi Auturit ...
........ IHtMMMI Geiirget<»Wfi 
......... HINI.IMI Ih-nlon ...

........... IStMUMtd’eoria .... 

lSIMMMI.lIurvey ...

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

••••••aaaa

New York 19.700.00.

Brooklyn- Kur. Aniuolų 
pur................................ 12IMMMI

Broeklyn A p. I’. Šv. |ia 
ra p..............................1.2lN).0G

Brooklyn šv. Jurgio par. 
....................................... 12tJ0.U0

N«’* Vork ................... KNI.OO
.. ........................................ KiO.imi 
Blisyilk ....................... 100.00
Roehc.-der ................... KKNl.OO

Į Aiuslerdain ............... ltKMMMi
Bingliamtoii ............... -AOO.fh)
Niagara Eall-..................:’4Mi.(Ml
Albaiiy ............................
Etica................................ 150.00
Truy ................................ 150.00
l’m Iciie.-tei ................... L50.00
Ihlfful,, ............................ 150.0.1
!t(»mc ............................ 100.00

So.55v.vv.

So. Oimiliu ................... 3<NI.(M)

Kanai* $200.00

Kuosas City ............... JtMHNI

Missonry 8800.00.

St. Ismis ....................... 2<NUNI

New Hampthire 8900.00

Mam-liester ................... 2INUNI

U*wiston ....................... .. 200.OO
Vermont ....................... $50.00
E. Arlington ..................... 50.00
K. J. Krutinsiąs. T. F. Sekr. 

456 < i rami St.
lituokly n. N. Y.

APIE 8TKTK8KOPU8.

Prieš šimtą metų Rene Tbeo- 
piiile llyacintlie Lm-nnee. vie- 
mis iš šiolaikinės medicinos k«* 
lie pravisiėjų. tėmydnnm- vai
kus žaidžiant Lmivn* soduo- 
s<* ir klausyilamas perleidimo 
balso |s*r medines lazdeles. įga
vo supratimą pavartoti tų lai
dų, kad išgirsti alsavimo lialsų 
tėmijant ligonio plaučius. Jis 
parėjęs muilo pusidirlsi i> su
vyniotos |H'|s*ros truladę ir su 
ja pradėjo daryti liaudy mus 
savo vedamame skyriuje. Nie
kur ligoiibutj j<*.

Pirmieji stete.-ko|uii. arba 
klansanw>s 1 rūtelės IjMmnee’o 
sumanyti. bnvo visai kiloki, ne
gu kad dnlmr vartojami šioje 
šalyje, nes jie buvo tuip sutai
syti. kad tik viena ausimi tegu
lėjo klausytis. Nežiūrint į tui. 
originale luienncc’o rųš> y ra 
dar iki šiol niūriai vartojama 
Euro|s»s šalyse. Mums, kurie 
esame pripratę prie tobulaUS 
švarumo dabartinių iigonhu- 
čių. teikiu atsiminti, kud Laeti- 
nce’o laikais, kuomet Ii gaubu
riai budinu kibai nešvariai už
laikomi, gydytojams nemalonu 
būdavo klausytis alsavimo pri- 
<i<*<iaiit ausį pi u* ligonio kruti
nės.

Vartojant .-teleskopų, jis tu
ri Imti pridėtas prie nuogos 
krutinės, ir tik taip pilnas 

iikIAmuio I ui I-O- tegali

Dabar, tam kartui, likit svei
ki, musų aplankyti.

Sudiev! Mači aliainūs atidavė ant pusės nušie
nauti.•

Tok .-niai. a.-, .liauni, 
duoti žinoti apie savu vargus.

Paėmę vokiečiai mus pir
miausia nuvarė į Tauragės <|va 
rų. Iš ten nuvežė į Tilžę, iš 
Tilžės nuvežė į Kalislui guber
niją. |Ni-kui į miestų IJaubanų. 
Ten tėvukas susirgo ir mirė |»o 
Naujų Metų. Ariu kunigams, 
ateidavo iš Liauliano. ir atva
žiavo kunigus iš Poznanio. La- 

ilmi gražiai tėvuką palaidojom.
Paskui muilu su <i<\]<* par

vežt* į Kurlinndijų. Iš ten |hi- 
leido namo, l'arvažiavoin rug
pjūčio mėnesyje.

į Iš Dupkiškių aodžiaus |iaiin- 
' tų j neinisvę mirė 5 žmonės: 
, musų tėvukas. Jonas Vaitie- 
; kus, Kaz. Katkus. Jurgis Sta- 
1 siulis ir jo vaikas, Jurgis.

1917 metais daug išmirė so-i 
jdiškių ir iš apiclinkės. iš niu-ų ' 
'sodžiaus mirė Vroclavas Pau-| 

Kasinaviėia. jo žentas.
I’uiilikiem'. Auta-

»

i

nui iu I AV. ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADUC8AL 

W*akc*aa, m.

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1817 
So. Victoria St.

Vice-I*irm. — Antanu Taučius, 
1125 Liiictiln St., N. Chicago, IU.

Nutarimų Kut.—Jonu Bakšys, 
1331 Prcsoott St.,

Finansų Rast,—Jeronimu Se- 
tuulynas, 759 Sheridan Road.

Kasicrius— Antanu Bakšys, 1339 
So. Victoria 8L,

Kasos Globėjai:—
1. Jonu Montvila, 1320 S. Vie- 

(oria St. *
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vie. 

(oria St.
3. Pranas Kudclevičins, 

8th St.
Maršalkos:—

1. Pranas Dapkus, 1407 
cott St..

2. Mykolu Gailuti, 736 
mings Are..

Knygius—Pranu Kaptursiuku, 
1321 So. Victoria St.,

Vėliavos nešėju — Stanislovu

;

1017

eini iškasinėti apkasais ir su. 
vėlų (dratitivmis) tvoromis 
aptvert i.

Paskui )iartj<>iu gyvinti į
Trukiškę ima Miką Alionį. Ten
išhuvoiii du motu. 1917 metais Simau Alysas ir Jonas Rim- jMarrijoiia

kus. Prašė tėvai. lca<l pasitei-1 nas Skilus ir jo motina. Be- Vrbor:ns, 911—8th St 
rautum .kur jie gyvena. į ii(*diktiom>. Daukiiienė ir seno-
l’ernai rudenį Pilypas pui ji SUisiiiiienė. i JSutk*s. 1317 So. Victoria St

I 4

nežinom iš kur parėjo |iaše||ios 
iiiuhik |in 1 markę yjmtai.

Daltar jau tutini pasistatę 
s t ulių, biskį gražesnę už senų
jų ir daržinę.

Prie vokiečių medžiai orlai
vi • brangus, tik sunku buvo su 
parvežimu—arklių mdaivo.
Daliar turim nusipirkę du ark
liu, dvi karei ir dvi ari.

!

Prca-

Cum-

Onrano VžžrarėtojM— Antanas

į visas svieto šalis

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
A d r e s a s:

Imti gird ziama*. Nea<»rgųs 
gydytojai kartais nugina jį 
valioti imt drabužius. Toks bū
das yra niekalu netikęs. 
Nori gauti pasitikėtioas infor
macijos apie savo plaučių sto
vį. neik prie gydytojo, kuris 
vartos toki neatsargų būdų. 
Tuo gaišini laitu; ir pinigus.

Ur. laminus* gimė Britanijo
je, Quim|M*r miestelyj**, vasa
rio 17 <i.. 1781 m.. Studijavo 
medicinų Paryžiuje, tupiamas 
daktaru 1M04 m. Mirė rngpju- 
ė|o 13 <1.. 1*»26 n». sulaukęs vos 
4.5 metns. -avo gimtiniame 
miestui v ji

SIUNČIAME PINIGUS
IŠRŪPINAME PASPORTUS IN LIETUVĄ

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avenue - New York, N. Y

9



v

,!•<-> V * ** • * » ' j..'1 *
‘17’/' * • .f

ftaktadieiu*. gruod. 12 1919

%
*

/

PITT8BURGH, PA.

k lt K. rėm. II skyriaus

liaiglits Betariama remti mi
nėtųjų krautuvę.

Darliai {tas tnus gerai eina ir 
žmonės neprastai uždirba 
Streikų kai]»ir nėra. Atvažiavę 
iš kitų tuieatų darbinimai čia

susirinkimas buvo gruodžio greitai gauna darbų. Kuomet iš 
4 d- 7:30 vai. vakare, ftv. Ka- 
ciiniero parap. mokykloje. Va
karo tvarkų votie p. J. R. Tom- 
kevičius. Praeito susirinkiino, 
p-iė« A. M. Sntkaiėiutės, rašti
ninkės protokolas ta|>o priim
tas Ik* pataisymo. Tame susi
rinkime prisirašė keletas uau- 
jų narių j vietinį L 1L K. rė
mėjų sky rių. Iš rinkikių ir rin
kėjų raporto pasinslė. kad p.

* J. B. Tomkt'vičius surinko dau
giausia aukų, net $342.1NI. I’o 
jo sekė sekančios: I*. Blažaitie- 
nė—$54-3(i: O. Dikevirienč ir 
A. Giluvienė—$47.55; .M. Bla- 
žaitieis* ir 1*. Varienė—$36.20: 
M. I’uidienė ir A. l*ui<lait<— 
$32.01): J. Janulis ir E. Paura* 
uis— $22.75; K. Račkauskas— 
$22.50; A. l*aukaiėiutė ir V. 
Krušiutė—$20.50; K. Noriai 
tiem* ir 1’. Zinkienė—$1S.OO; 
M. Stankevičienė—$16.00; M. 
Mickcvičiiitė—$10.10; ,1. Jan- 
kienė—$S.OO. Iki šiol viso lalsi 
surinkta $840.67. Bei dar ne vi
si ra|K>rtavo. Buvo laitai |>agvi- 
daujama, idant visi rinkėjui ir 
rinkėjos suneštų rinkliavas, 
kad galima laitų išsiųsti pini
gini j vietų.

A. ftviežikienė, M. Stankevi
čienė ir M. Blažaitienė. kurios 
buvo nuskirtos nnpirkti vilnų, 
nųiortavii, kad svarus kainuo
ja $3J5 ir dt4 brangimui ne- 
pirko; A. M. Kutkaičiiitė pra- 
iM*ėė, knd Centras gali parū
pinti svarų už $2^0. Tml-gi 
nutaria poMbti iki Centras 
prisius.

Kasliuk surinktų drabužių 
peržiurėj iiiM> ir rystijiino. 
Slanko vičienė. Blažaitienė, 
ftviežikienė ir p-iė iliekeiičiu- 
tė |M»ržiuri*jo ir išėystiju visus 
surinktus drabužius. Su {lakuoti 
ir išsiųsti, nuskirta: kun. A. 
Tainolionas, V. Morkūnas, K. 
Stravinskas ir J. l*a<-k e virius.

Toi|»-gt stengtasi, kiek gali
ma, kad prikalbinti kitus <lar 
ne]iriklauiMUK’ius prie L R. K. 
rėmėjų II skyriaus, idant pri- 
sirašytų ir luotui, žinoma, gali
ma Imtų daugiaus pasidarbuo
ti.

Po to gerk Dr. Jonas J. IVe- 
ber’is suteikė naudingų {atskai
tų: “Džiova ir kaip nuo jos a{>- 
m i saugo t i.“ Susirinkusiems
ytiii laivo laimi' žingeidi ir 
kiekvienas daug kuomi |iasi- 
nau<li>s naudingais gerk Dr. J. 
J. \VelM*r’io imtariniiiis.

Susirinkimas buvo pradėtas 
ir užlsiigtas su malda.

A. T.

laikraščių išskaitai, kad kitur 
geri uždarbiai, bet nuvažiavus 
sunku rasti gyvenimui kam
barius, ypač darbininkams, ta
rinėms šeimynai, tai ('hiea-

igo llciglits to nėra. Čia lengvai 
'g.-dima gauti kambarius.

Lietuviai turi gražią liažay- 
čią ir parapijinę moky klą. Mo
kykloje vaikučius mokinu sese
rį s K aziinierietiY.

Miestas švarus gražus ir 
šviesus. Neturintiems darbo 
lietuviams kituose miestuose, 
{uiiartina atvažiuoti į Chicago 
llcights.

Chicago llciglits lietuviai.ne-
tari lietuvio liarzdaskučio. Mo
kąs tą amatų lietuvis, neap
svaigęs bile kokiomis teorijo

I mis. galėtų gerai versties.
Marksistų ir kitokių
d.->ujaina. nes vietos
tokių neužk(*n<*ia.

ncpngei-
lie tuviai

Jaunintas čia juda, kruta.
Visi’ sutariu ir vienybėj dar
buojasi.

T<*ko nugirsti, kad parapijos 
mokyklos vaikučiai rengia po 
Kalėsiu vakarą. Jiems vado
vauja mus klelMinas ir seserys 
mokytojos, tat galiom sakyti, 
kml vakaras bus vtin gražu*. 
Visi Clii<-ago llciglits lietuviai 
laukia jo.

Vidutin**.

CHICAGO HBIGHTS, ILL.

Visi rašo. rašo, noriu ir ar 
šį-tą parašyti.

Paskutiniu laiku iš nnp ko
lonijos daugiausia laikraščiuo
se žinučių |Nitėmiji iš jaunimo 
gyvenimo ir veikimo. Tat aš 
Muo {atrašysiu apie kit-kų.

Čia gyvuoja lietuvių koope 
ratyvė krautuvė. Vieni žmonės 
kaliai, kad krautuvė įtaigia 
ioinkrut yt i. kiti priešingai. 
Klysta tie, kurio kaliu, kad 
krautuvė lianknitija. .Ii netik 
•ehankrutija. bet gerai verčiu- 
si ir jau kapitalo turi. Krautu
vę veda katalikai, |otty rę biz
nyje žmonės. iir/a utine, kad šč-t 
l iniukais yra ir tautinrakai ir Į 
MK'ijaHataL Ypatingai si/inn | 
gni ir atsidėj 
Survilas ii K.

A..o . I.*

lirlia pp. M. 
rėčkas. Abu
L .. 04 
Ik 11 ’

DETROIT. irsi:

Dažnai tvnkn laikrašėiuos 
raati žinių iš Detroito lietuvių 
.-eikiuMi. In*t retai kas tepara
šo iš Aonykofitl nmterų veiki
mo.

Tni-gi Detroito vyrai veikia, 
liet ir moterys nesnaudžia. 
1 atike {mrajajos liazaro mus 
nsdvrys laimi gražiai {jasidur- 
liav<\ ypatingai Moterų Sujun
gus kuopa, kuri, rodos, vos tik 
astuoni ns-nvsiai kaip susitvė-

• » • r»s
Smagu buvo žiūrėti kaip jos 
ivuh. ir.lniim mItmiiihk •tflra... 'ita/mn* gamino Hkaiiiaa užkan

džius. o paragavus, tai vos lie
žuvio nenurydavai. Nevienas 
pasigardžiavo.

PITTSBUBGH, PA

I Gerb. S*ravy»»-mokytojos sa
vo triasu papuošė altorių gy
vomis gėlėmis.

Vakare kun. J. Misius su vi
sais bažnyčioje žnumėmis at 
kalls jo litaniją prie N.sldžiau- 
sios širdies Jėzaus.

Paskui kun. J. Misiąs pasa
kė gražų (mniokslų “Meilė yra 
galinga, kaip mirtis.“ Po {»«• 
mokslui buvo palai, inimas.

Antrų dienų, 5 vai. ryte,1 bu
vo pirmos mišios prie išstaty
to ftv. Sakramento. Sumų laikė 
gerk kum M. Vrbonas prie ma
žojo ftvenčiausios Marijos Pa
nos ultorio.

Po sumai iiM*rgaiėių draugi
jėlės ‘'Angelų Sargų“ ir šv. 
Aloizaus ministrantų kas {»usę 
valandos, klujtodami. garbine 
ftv. Sakramentą iki šešių vakn- 
re.

7:30 buvo mišpara* :r palai 
minimas. Kum M. t riionas pa j 
sakė gražų {Nunoksią.

Tre<*ių dieną iškilmės ėjo to- j 
kioje tvarkoje, kaip ir antrą
dienų. Sumą laikė kun. .1. Mi
siąs.

Vakare buvo miš]>arai, ku
riuos laikė kum M. l’rlHinas.
Kun. M. Kazėnas pasakė pa
mokslą. Po pamokslui buvo
jitxHi*sija. taipjiat. katip pirmų
dieną.

I*o {udainiinimui ir atgied<»-
jus “Te Deuin Lnudaimis.“ 44) 
vai. ntlaidai pasiliaigė.

Elena Badiiiikin&itė.

ciano, nx.

L. D. S. nuirinkūnas.

DRAUGAS

REIKALAUJA.
X

»
KlJOll.IMKIS moli n* Ir merei, 

no* dirbti; IrngKi* durim*; i>r <• ifekir-

Mkaiard Srcd <A»,
23* W. Kuku- M.. < lilcago, |||.

įnešimą, kad !.. R. Kn?.. n’nij
skyr. Mii-eng- i vakarų ir pa- 
kviestų L. Vy* i.* 2S kit<>p;i at
likti prograii >.

Vychii su lih Iii mini - ii'iko. »*>*<»«» a- kių; s®ru* išdariu*. 
Vakaras l>uv> Miremi as ir ge
rai pavyko, n*’s |m*Iiio davė 

14 dol. Tada jau .-iidiii'i'nie ne!
75 dol., kuriu* s . tomis di<m* 
niis iHisiuiitėm Ci*ntran.

Susirhikinia- nutaria laikyti 
sykj j i.iėnvsį, kas autrų savai- 
tę. Sekiintis susirinkimas j vyks 
gruodžio 14-, 2 vai. |m» pietų.

L. R. K. rėmėjų skyr. valdi 
lia kvira*ia narius ir kur'"* dar 
nėra prisirašę atsilankyti i š- 
sti<i rinkimą.

\ įsi pad<*kii.x* mus broliam-, 
kurie tėvynėj kaujasi už j* : 
laisvę ir nepriculinyls*.

Raitininke.

I

i

Liet. Darbininkų Sąjiing*>s 
4!M<»s kiio|H>s priešiii<-ii'«is. 
svarbus susi rink imas Ini.-.-uii;.-! 

.tos, gruislžio 13 <1.. vakare, šv. 
| Antano parap. svetainėje, šia 
me susirinkiiiM* bus rinkimai > 
valdi bos M*kantieniN> metams. į 
Prie ftaltaigos'metų yra kitų 
svarbių reikalų.'Visi nariai Ik*i . 
narės malonės atsilankyti.

Valdyba.

lapkričio 26, 27 ir 2K <kL. 
ftv. Kazimiero paraji. Imžny- 
ėioje laivo 44) valandų atlaidai. 
Pirmų dieną, ryte, prieš išgir
siant vurjMj balsą, šaukiantį 
žiimiim*m l>ažnyėiw,., suėjo |»ir- 
miausia M*Mrys mokytojos su 
mažomis mergaitėmis ir vai
kais. kurie kiekvienas rankoje 
laikė gėlę. Atvedusius juos su- 
K4idino į pirmąsias sėdynės. Po 
jų ėjo mergai<'*ių “Angelų Sar
gų’* ir ftv. Aloizaas ministran
tų draugijėlės.

Prasidėjo suma, kurią laįju* 
kum M. Kąaėoaa. Prieš “Ag
nus Dei“ celebrantus įstatė ftv. 
Sakramentų ir pradėjo davi
nėti komunijų. Noajisakoinai 
daug žmonių pirmų dieną (>ri- 
ėns* komunijų.

Po mišių prasidėjo procesi
ja. Mažos mergaitės ir vaikai 
su gėlėmis ėjo gražioje tvarko
je. Pirmiau jų ėjo “Angelų < 
Sargų” ir šv. Aloiaaus mini- , 
strantų draugijėlių nešini aavo 
veiinvas. Procesijoj dalyvavo 
kun. J. .1. Sutkaitis. klekinąs, 
kum A. Tainoliiitui- ir kun. J. ; 
Vaišnoras. Po iiioceMjo.* atgie-

A-

t

I
I

BOSELAND. ILL.

Graudžio <• <i. Brolių Stru
milų svvt. buvo surengtos pra- 
kallMis SuMivienijimo Amerikos 
Lietuviu Kareivių 4-tos kp.

Žmonių susirinko, nežiūrint, 
kad oras buvo šaltas.

Kalis-j<> .1, Kulys. .1. Zam- 
kus ir F. T.

Kalis tojai kvietė vyru- ra- 
šyties j ’ tų orgatiisuicijų ir 
remti tautų.

I'o p raka Ilsi daug vvnj pri
sirašė pri<* kareivių organita- 
rijos.

Tatai visi nariai ir tie. kurie 
pri>iraš<‘-te Imu kurie norite pri 
si rašyt i. ne|Ntiui rakite ateiti 
priešiiH*tinin siidrinkiinaii. Iru 
ris bus nislėlioj, gni*nlži«i H d.. 
1 vai. (mi pietų. \*isų Hvcfitų 
liMikykloję šeštuos* kiiinluiri j. 
.Kusirinkimas Ibis svariais. Yra 
daug neatidėliotinų reikalų.

Marys, Ten Bvvęs.

SPBING VALLEY, ILL
9

Reikia pasigirti, kad ir mus 
kolonijoj pradėjo darlnioticn 
L R. Kryžiaus rėmėjų 51 sky
rius.

Dar pradžioje liq>kriėi<> n»ė- 
nėšio, šių metų. laikytam* vie
name ruki rinkine, sutarta rin
kti drabužius, avalynę ir šiaip 
reikalingus daiktus. Ib-t tuo 
tarpu ištiko nedarbe, i isi zmo- 
nė* ėmė aimanuoti ir tokiu bil
du gražus nutarimas paliko 
atidėtas į šalį.

Tada jau L. llaud. Kryžiau* 
rvnt skyrius iX«l«- turėjo t|ol. 
Tauto* Komio skyrius , ridėjo • 
3 dol.. tai pasidarė (41 th»l. Pi- 
nišai dar n

RED. ATSAKYMAS.

P. .1. Stankevyriui Gleen 
l.voi.. I’n.

Tanilsios laišku neliljis.

CICERO . ILL.CICERO . ILL.

Saldžiausios širdies Viešpa
ties Jėzaus pri<**metinis susi-
rinkinias Ims ii<<dėliiije, gruo
džio 14 d.. 1 vnl. įsi pietų, šv.
Antano |iarapijos svetainėjep.

i

i
i| 

s-l Irncvuu* rabnku darbo. Gero* 
r; Hariu* |<*MluVu» ||-

RHf k AI.IMMM MKI«MN<»S.

darbo H.-lygon, 1 kirliu* jiaMtovu* 
K<-rų ulrlli*

AlulAauklt*'

AnuTliun lav.-lrtr Cta. 
•4«1 K SUio Mr.

REIKALINGI VYRAI
Prie hunlierio.

.‘įsišaukiu* nuo 7 išiyio: užiim- 
kcMlih Kiliai ieną.

LORD & BUSHNELL CO.
2424 S. Laflin Strect

Reikalai.jame Pardavėjų.
Prie

namų mokama
{taniavinėjinm lotų ir

geros komiši-

I

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyry ir Ja. ny Vaikinu padirbti
ant orderio a'utai ir ovarkotal bei 
a-AUlIniiktl: v«'iinu*lu medelių nuo 
»JU.U4 iki 94&.M

Vyry Ir Jaunų Vmkinų yatavi 
alutal Ir orerkolal *13 Iki ttN.M.

VytM Kalinė* po |3.oo ir auyMiau. 
Valkų Siutai po *3AM ir auaMlaa 
Pirk nnvo overknta datmr prie* 

tiem*, kuomet kalno* pakjla.
Me* tnlppal turim® pilnų eile bl- 

akutj ncVitv amtų ir overkotų nūn 
•n.Ml ir nugA.'lnu

Kuli tireiia TuiimIo. Krock Siu 
tai it tt tin.sn i< augtėlan

Atd.ira ktekvion. rak. r* *kt > 
vai Nedėliotu!* iki C valandai Su- 
batomtn vlnų dien i Iki 10 valanda*

K. GOMIkOM. 
(41* K Hal-ted St. Chk-MO. IU.

iMi-irta inns. J

Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę
Kii|mJUiI Ir krum'lai yrn r«ukniau

kliui Mouuiiut. jie turi trumpa* va- 
Und;m Ir Ir-ncva darbą.

Me* •šilini*- Ju* llinnkyti Alo darbo 
t trumpa įnik* dlonoml* nr vnkaratn. 
ut mala kruna. Spcctjall* akyrlu* 
uKikiniiuo nt eiuiumu I'otvvr uiaAi- 
nų.

MASTER SCH30L,
J. F. Ka*nl<-ka. ra-nk-liaii

190 N. SUte Str.
K*m|>. I•*!»<• Gal. 4 labo*

I
na*, (ialiti* lengvai uždirbti su-
virš $<i(i.(M» i sųvaiti* ir dau
iriau.
Atsišaukite* j

Esjmnsai apmokami.

Room 410

BUS BRA-tGlAU.
rislKikll i le <1* ro

t. Si iru V**-•rtih .- *1 ko 
lulnil • n i >.u-.. l’h.i iiiu. 
\-|t< «||« i t-

W. Strygas.
General D. P. 0. Chicago.

YpoliMu’i Kalite t n ull po 
stula n<lr.-*ii».

K. Markuckas.
2123 W. Coulter Str.

Arba prie A. M. :<*.’; w. toth. 
Str Ant antru lul.it i'hu-nK**. III.

MHUAt'S 
l'ri 

121.

iš Į V. W. RUTKAUSKAS
; ADVOKATAS
I Vt*4* luln* Vt-tMiM* T<-i-muiiM* 

ori*** lM.:iitii-M>j:

i
*** W. WASHIM.TOX STKKA.T 

K*ml>ar4s *M

Trl. ('mirai 3 IT* 

(•jimim*<-. NI2 W. 33r4 N4.
T<-1. YMd* l««l4 •*

l»t,'4tVMt «♦** r- ’-.-Į-SetfcTZKb.*

ERNEST WEINER
Irti V OOOU5

Kviečiame visus narius ntsi- 
Innkyti tau bii.-irii.kinian. Rei
kės rinkti darbininkai vakarui, 
kuris Ims grtVidžio 21 <1., 1919 
m., našlaičių mindai. Darbuoki
mės- lisi. kad i I .aI**larių Kon 
dn sudėtiunėni šltsi.ii't.

Režisieriui!, \l. Karkai*■<!<;•>.| 
>i<-*L*: visas pu- angas kad tn- 
kfu'.i- pa'.yklų ir publikų užga
nėdintą.

Valdyba.

•• •

ADVOKATAS
Julius P. Waitches

Adv. Wnitche* gimė Kmnu-jo 4 
d. IW? tu. ir nuo I'”*1 m. ji< nu*»- 
'utai niukinusi. Dslnr ji-, vm pil
nai užli;ii|!*.» 1'uiversiii*|ii Icgališkf 
i.iok>>l.j ir yra pilnai iril*- -i«ui»la* 
Visti lit’la* i i-*kni:-« irMimo-e.

I
Trs metu* .idv. tVailches buvo 

viiPju A ii*eri< ;*n <’olh*ge Preparn- 
Imy Seliu.il; ji® yra liiiię* < icz.**ni- 
HttMKilojii i*b»t raki 1.1 *1*1 t I* i imu* 

Tillc i- ’friiM <*4Uiipan,v. ii :ašd- 
ninku byli, teiMiiuiMe. *

iUimr a<iv. l\ait*',i< > uz*iitiui vi- 
Mikiaia h-galiskais reikalai*. i<-«!.t 
visokia* liyliio teimnuoNv. ir savo 

liinooitiiv valandomis jis rašo t* i- 
sių knyga iltį lįptuvių Aimriknje. 
kurį, jis lilrisi bliu d*d« lė pagt'llu 

lietuviamn.

PAKLYDO
Ilull-ti-ari r liivu. balta* a i lamam 

lopu ant nugara*. didi IK Uovanų 
*& ar |ll.OI radėjui AtailaukiU.

Ili-t. 4. MvAaa
linnrr 24ss

Room 410
17 N. La Šalie Str.. 
J. M. Zewert, Mgr.
17 N. La Šalie Str.•y
J. M. Zewert, Mgr.

PAIEŠKO
l*aHAk;iu Jono Pociau* p.tr*lnnnė*«i 

i. ICutoiniu Apakrii'm Kvedaro** 
ptr: p. Snullnvklo k.iiino apie 40 mo. 
1*1 uostinio. Turu) labui rri-
k:dq. J.i pnta arba knr apie ji 
t.runnftkHc Mknnilii ailrray;

JiMMaa SIU') tia, 
33*3 Auhnrn A ve.

Vai* i k ili brtrflo J*>no Miliukai. l». 
Imi in»n< a* |.> Kailiui GulM-r. llaM-i- 
rn| Pav. Jurbarku tnicatu. 4 metai 
atsalto* Ikvusluvo U l'hiraaia. | 
<*■57 M* tropolituii Str. llr<>okl>n. N. 
Y.» apie ti uietų a m iii u«. Jia pat* 
ariia ka» avit JI tutinto inaloni'kltr 
prani'-O Alų*. <t*ir*n;;

MaOJtMta Mnuikjti-.
IbJI K. l*uulMia MG tbkM<a. IM.

itnote

l'air.kuii Kukiui k r<> Itn* dilo. jm 
•>I7 >Mu.'.luti> |. Urvam, o ) I *>>|<> ra.

pt.tiat alr.i-.j-ti 1 .|A- 
ka. A4 dabar galan M I ari u v u., laifc- 
k, kati Jo Valkai Ilk*, oiraloi. Ilroli. 
I*nin«-iš!;iii. i.u., o Vladas n*-laiw< j 
K io ūpo- ji xii,irti iii..* jo. pala pru- 
ih aIiHi i.un a<1ie»ii

K. WiirL<-ta-ia.
JIS K. loMKMti Mr.. K«*«aMiM . IM.

l*uM4ltuU Ji*ur..<|><> Irobilu
*r l-r. Iriukuii tu. Malun* kilę aliu- 
*rukl* muu .uii«.*ai|:

<M*u. J. Gbii-Li.
2«i Jai-Lum .%*«•. H. J. 

*4«im|4iK. Tran.
----------------------------w---------------------------

I au-kuu LuiiiIui «. .>*! Nori h Si. 
dr*. s* i tina kad bimj a|>*ildt*nid« Ir 
prir iratoa m i mino* Kaa, turit® to
ki kambarį tnildl'y greitai at*,ll<li
ti *chaniit| .idr<n*i

F. 4. N.
2*17 M. 1**11 Ak-,

M.

IhkH-n.

i*ui<aK..u savo liktu l.tolio Motie
jūnu* Kn-ln*. |.a< inuliOo Ik Kauno 
Gubernijų* Vkniersm |*av. *11*1 parap 
Ungurį* Vala/lMda. 1’rieR karo gyve- 
n<> ''hiu'i;, incldtni ataiaaukti a** 
kūne:y adrc*i,;

Ona Ju/IrmiM'.
ZMI K. Oukk* Ale. tknaeri. III.

1800 W. 47tb kamp Wood Sta

•M

duodam* '2v-.ru b*»
><*tn*-«*l* ir Kul<*tomir

Dt.'.aUam®

■t®ni*K

ynu® n n
VI*r4O« niatOTljnlal vaite* n»* 4mn, 
m*i m»4a» ir tat ha*

79c
PIvkSNS

Al S : « •-

Huksnos

PLUNKSNOS
tam

|T®lrf«tia» ' uitu -t. ’t 

DR. W. A.
gi n pu \ tp 

l; *.'iiiit: iiuAb
irti*®* IK K Milinga*

J Arty r. o*. «•»» iki > lAmtn 
l! pr- ploti, C -O Iki 1.3
Į Nad.-llomi. nuo K iki 21 įMyl.

A

ik*

... .................. .... . 
T*; 4 Turer T»4I *

Lh. C Z Vezelu
unt vis itnrrisT.ui

Vaiaedi* eve • rylo <ki k va* 
Nadėlmmi* pana! autarlm*

M» AMHI.AKD AVFM4 KUU

«

I

i

Z

Dr. S. Naikeln
LIETUVIS

GVDYTlMAf. IM ISURt KG A S 
4JIS A»loaa« 4*.
e»w.,,. IWmw -o,-

vai. Xin> •* ik ii i-iiiu. ; iki 
pa ptirtų. * l'.l > vakari

M.-«Mou<iju SSM V «•> *b ••
PhiHi® 1’rii.ia.i ■.i.Sf.

PRANEŠIMAS.

<

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentislu 

a fe®. VlUilMii

Dr. P. P. ZALLYS 4

I

i

:*

Dr. M. T. STRJKOL’IS
IfKTttlM 

Gydytoja* n Chirurgą* 
Herkvk nata <yv*t4im* *irt< | 

MnarMun Pa r k 
m4 91. MreHw
Tai M-kmtay MS

(Ntara: i W. 4HB UU 
m u w*»d m.)

IV rylo Iki : fv p t rt« IR:
$.*• raha»r NraSdl*«oiia 9 ilrt IX rytaia 

Trl. Iloupvai 1 ICu

4*

K

- ■

Dr. A. L RUTKAUSKAS
T»W*nu MrKinlar tfM 

GYDO VISOKIAM IJGAM
S4AJ Sostą U'eMrru Ruuk-taHI
Ksoism W. 14-loa s*tvėa

-K

■K

i

f

■

l'alevkjt' •»>>> v>t*' ln1an»' Vam*- 
ro. i>aeinan<.i<- i» Kauno R®4 Vidini 
l-arapljor Kol *1i»ku kalni* Al pnr.. 
kart- panail.li ’* Ln-iuioti <> 
likau fovetiantl 
rato) l;o.a tu I 
"ak> m*. 
i*M* ji 
atirvav:

’i Lieiuioti o ji p®-|nMaM 
I am V cn*1 S*f . Cj>|. Prun-
I *let.| latM. *j 

ntpiinu Jin pal
eli- prnni*l.Il-

l’.*lrok.-u lloie* kmdziri iute*. pir- 
*>ven<> X<M«<md. M*** ir 

i I.-- Zi-k<*■•i<ne. pitniuu ji • 
>2a»i < auibridst Ma»> 

ų inarb’i reUula mi-bUių 
nekali* ių uilrvaų:

<1iatl*-> Jutui*.
1331 «

JOSEPH C W0L0N ?
..ietuvis Advokatas

74>. t.A KM I r STKI KT itn MO. I.A KAI............................
Čirenimo Tol HumbnMt •?

Vakarai* J»ll W !J-nd M-a** 
Tai ft<u-kwob <»»k 

CIUCAU**. !’X
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I
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v
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Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

tt* IV Maiket Str. 
rastai ii*«. i'iiioa.

11: •** .* priima nn® 
iki 1«* i I ryto

H t i .r. irf> pietų 
*i k r^2 v.>A*ra.

I •
Ni. a 
Ng<> ! 
Nūn *

«

I
J. P. WAITU«S —

ATTORNEY AT LAW

UETt'VIM ADVOKATAS
4342 K MIKUI STHECT

CHICAGO.

» I«

Dr. C. M. GLASER
Praktikuoja ?» mrtll

• <Mbo* XI4* Ko. Nore** M. 
Kertė 32 n» M.. m.

«I*KCUAMSTAS
Moteriškų. Vyrišku. taipgi ikro 

tuAkv Urv- 
oriau VALAM KIS; Nuo k ryt® 
Iki 10, nuo i: Iki : |M> J.irt. OUO • 

iki 4 valandai vakaro.
Xcd< hoiuia nuo > ki ; pu p.et 

T<’l«-funYarda CM*

«- 9

-ii < S t

lll»4<l. *23 Su. A41I.UM1 lUi. Om«*o. 
li-bliHin. H iirw*l*l 3341

M. A. A. ROTU,
Kidituju* Ir • hirurea* 

NKiiJali-l*' M'rt'-ti-Lii. Ijrlaiuj 
1*4.1* ir ii-ii i-linmla4iS H** 

4MI*>: 3X14 Ko. Mnlrt>il Nt.. OfafcN- . 
IrblnMa- r^'U-r eras

VM.VNDAs: m—ii rylų 3—3 4 
pb1i| 7—* lab. Ainli-lMrtnl* I*^I7«

K

Dr. M. Stupnidd 

3109 So. Morgan Strwt IHJCAOO, ILMMNB

S. D. LACHAW1CZ
GrMl«rantta |4*ar«auJB.

t U |> A AUata JU*4ka«H n>riauv «t* 
Mtėauhti o* ano <1 ri u ttrMtr vtMMMMtatf 

2314 W. 23 PI. Chicago, HL 
linui 31 M. 1
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*Im-
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Gydytojas ir ChirurtM

Seliu.il


*

lomią ta* jokio iitidėliojiinii. 
l.\i«ėiaiiH* alvvkti

PRANEŠIMAS

Taip

kon

It VEST SIDE8

I

PARSIDUODA

X<-dėliųj. gruodžio 14 <L Die-

h
I

tvirtina Juiin Pitapat 
nok

SVARBU ŽINOTI LIETU 
VIAMS

Prie siunčiamų laišku j Km* 
io,'ą žiiioii<— ant Voku (ko|M*r- 
iii) dainai prilipina a|«irt |hi 
šio- ženklelio dar ir kitu,, ko-

Tam tikslui sušaukiama 
ferencija.

Penktadienis gruod. 12 d..1 
kv. Doratas

Bestadieni:. yniod 13 d.. 
4v. Luciji Olilip.

■
užtektinai.

į IA DIEVO APVE1ZDO8
PARAPU08

PAGALIAU8 GUBERNATO 
RIUS STOSIĄS KO
VON PRIEŠ BRAN- 

OSKTEĄ.

jNi- u*a*t« ri itatar 
(•uridynm. I.ad t i«- 
ženkleliai m*lmlų 

Voku

!

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, nebus atšauktas pue 
NO INDUSTRIJOJE 

STREIKAS

11 ■ ■* ■■ • • 
-liingt 

t
bi..uee,,>lH

I il7|ai1 riek

. r
PrnkjajiunA. fruod. 12 UIS

K CHIGA6ŪS LETUVIV 
KOLDNUP

Katalikų Vienybė* |Mi*ėdi- 
gruodžio. šių metu, išrinko 

i rūpinti* 
1‘akoh.-

••

komitetą tupintis Jjetuvo- 
Valdybės r.ikob.s Ženklų 
arta tarnu pardavimu Išrink- 
luo-in- rankiniai kviečiame 
šiandien -nuriti ]at.« kmi. P. 
7__ */ . Kasiniiero kaprlani- 

Jju.» namnoM*. 2£14 IV. Mar- 

jjin*!!:* Imivani' (arta <u-1n 
Hari*, šutvėj S vai. vakan*. Taip vė- 

\Va lyta valamia yra jn-kirla. 
I<|«'ito |m> ««||- pIJ'kh-s Va-

Pa > t.v lomi- dirimmi- iš |*i|. 
tdmrglio ) gi i rodė žinių, jog, 

|turi>iit. plienu imlii'trijoj,, dar Bm*i,šv. 
biniiikų -treika* bu. atšauk-!ju-' namuos* 
tas. Tai |imlary*ią*. kaip lm ^pirtie 
Vo sakoma. Am«-rik«>-> 
F,*»b racijų- 'ii'ii inl.ini;i>

__ Jule-.
r>-b:ii I,. -1i*'il . hai ijoii.ilm

«• pirmininką- . ..
pran«--.i. jog (o- 

žinii.- ra ta-isirii’u*. X«*« strei
ką* n«*bn- atšaukta-. Streiką- 
1« -i- taip ilv.ti. kol <iail«ininkni 
laimė- prigulinčia* -aii 1ei-«**.

Ne “vien kumpis

Kovoti prieš 
pagalimi' 'ii-ipral,, ir lllim«i' 
valstijos giita*i-iuit«»riiis. Vi^a* 
laika* ji- nieko nedarė pra 
gyv’eniino |silfraiiL*inio kinu-' 
'iiiw. Ret šiandie ji verčia 'ii-' 
pranta imi- a|iliiikyli>--.

Tuo tik>lu gubernatorių* I 
konfer»*ie*ijon ria sušaukia 
valstijos miesfų majorns, žy j 
Meaniuusius lelvok.-ų i|s ji
maist,, kmiiisijonieriits. K«m .......... ............... -
ferrnrija įvyk* grnsalžio Iii. tų) dažaai prilipina a p: iri |ai-'

Prieš pragyveniimi |uibran- šios ženklelio «iar ir kitu, km' 
girną čia kova senai loivo r»*i- kių nors «rganixacijų žeukle- 
kalingn. štai kndit l<» |s<ti.-- Iiu«. kaip tai. |«tv^ Tautos Hm 
cukraus klausima*. 1 
cukrau* mieste visai n*nžai ir j lu
ta- neįperkama<. Svarai reikia 
mokėti mažinusia 21* centų.

vi-ka'

I
I

Jota Galinčiu* 
ankščiau.

Keli įtrinktieji j Komitetu.

lb-lašant naštą |«o Miltinės 
\l« "kilu* Mena, bitinis pasida
rė ir sunku ir koktu. Tatai ne- 
įslaliti. kad «taiurelis iiiimiškių. 
palik. tėvę tmimdį. palikę pui
kini žaliuojančia* ta*i Įvairiau- 
eromis gėlelėmis luunarginta- 
pieva*. |Milik<* miškas tai gojus 
ra žavėjnorta ♦parnunčių tie- 

* siin* keliavo kur tai i nežinomą

Pamėginkite Wilsons Certified Kumpį 
pamatysite, kaip jie sutaisyti, kaip išrūkyti 
leip kad tas vardas “Certified tikrai atsto
ja savo vertę. Jūsų krautuvninkas jums 
pristatys jeigtįpareikalausite Wilsono.

9
» mokėti liin/.inii<ia JU 
f Bet jei knip irikiant 

butų jtatvarkytn. tnumrl ruk- 
rau* n,, tik luitu 
liet ji< hutų ir pirus.

Mai<to <lir»*k1<»riu< Cliicago- 
jr štai praneša, jog lomi* die. 
nomi* išversta lauk iš vagonu 
įlaugiau tukstunčii) -varų 
sušalusių olmoliii ir bulvių.
Tie valgomi pnoluktai atvež

ta (Iiirajom ir |Milik1a *ušal- 
dinti. kad |m*kni pakelti migš- 

ainas.
^^yn: u v!>nkuii«

valgomai- produktai-.
Pr.-akojtinia. jog luIm-iiui- 

toruius sušau!.iaiiMi,|e 
rvnrijoje bu- tariamasi apiej 
legale- priemone., prieš pns 
ritrrininku-. let kur negelhė* 
to* prieiiioiM *. bu. juivartola. 
Imykota- su palu— va I-t i jo- 
gnlvossankeija.

Senai reikalingas boyk<ita* 
prieš -vH*.tu ir kiaušinių pir
klius. prieš visu- tuo* krau
tuvininkus. katrie U* parigai- 
lėjinm pl«*šia žmones su tikslu 
greitu taikli praturtėti.

< i. 
pa-kelta- 
|i*iš*tliniiii 
lipinami ant priešakinė* 
pu*ė*. ty. ant to šono, km y-
ra mln-*a> ir kur lipinami |in- 
etos ženkleliai. 1‘a-aliniuų žen
kleliu. leidžiarfia lipini i išim
tinai tik ant Lėtos voko pusės, 
kaip ta- |Nipra-1ni daroma Eu
ropoje.

I*o*tmasteris (|u*šlos virši- 
.;inka>) pažymi, kad visi lai
škai, prie kurių ant priešak į 
nrs pusės Ims prilipyti pašali
ntai ženkleliai. m-l>u. siunčia
mi j |a-kirta> vi< tas i«t tie I 
-mg laiškų naikinimo «|ef«ir1a- 

konfe mmtan IVa-hingtarar.

REPŪBLIKONŲ PARTU08 
KONVENCIJA BUS 

CHICAGOJE.

Ii tVa-Iiingtono praneši •. 
jog ateinančiai* metai* narį 

n-pitblikoiią partijos 
k- <’liicagoje. 

1’ni‘id ••n birželio *» «L

1

jolUlIė
ki'IIVen *a įvyk

SUIMTAS UŽ DIRBIMĄ 
SVAIGALŲ. ~

SAKO “JUODOSIOS RAN
KOS“ DARBAS

Aną naktį policija So. (*bi- 
eagujr gatvėje rtrmlo nužudy
tą Boceo Ma—oro. 7919 Pnr- * 

nell are.
Pulirija sprendžia: jog ta* j 

(a s|a|ito- i tu lų organizm-i 
i •• juodosios rankos” dar 
4. Xes |ut» nužmlilą ulra*- 
ju auksinis laikrmHi* ir 

171?.

Ketlemliai agentai 
.Ii -epbą llayauer. 94 gal. 
Iloii*1on avr„ knis savo 
miMiM* dirtalino svaigalus.

Ilrtguuner yra metodistų 
ž.nyeios džianitorius. Ji- i 
vena šalimais to* bažnyčios.

šu.m!ir'du. Ihndom.jo Kryžtan* ir ki- iai } tai

jūrėmis aiisinutaiHi Auidijon 
(tai už (ilni'tųjį) vnmiruy;in sve
timu jon Amerikon, fitfu - u šird 
gėla, n** ėja į -rethną šalį, to
li nuo savųjų, nuo savo I ran- 
gi«M l**i mylimo* tėvynė*.

Atvyki.* svctiinoii šalin ieš
kojo misiramiiiiriHi viengrm'-ii) 
tar)M* telkdamiesi į daiktą įvai
ri* »f»* k‘'!«»nij*»M«. Greit jie |ia- 
juto, kad stoka širdį )ialiiik*itii- 
nnm'-io lw*i sielos tamsybe* nai
kinančio. amžimirio* tiesos nt- 
spimlžio. siiprantaiis'je kallsije 
tažaiyėius. Tikras lietuvis savo 
siekia troškime, savo Imtini) 

į reikalų da*inri j:rr- tai įgijitse* 
,m'*rn nprileiitęs. Jis iinrri už 
įtarta, ir nerimsta l;o| uratsie- 
kin užjulmėžlu liksiu.

Tatai lietuviai, atvykę Ame- 
rik'ia. siipralo tiažnyrių traku 
imi. nes kitataučių jiem- ne-u 
praiaaiibis. ją dvasinius reika
lus negalėjo atlikti ir ėmėsi už 
savų tažiiyčiii statvus*.

<«rn brangiai lėštmjr. imsią 
ti kad ir šiokių taikią lutžnv- 

r..*. Bazmėii ta- mokvklo*. lai. 
tarsi, milini* ta* imuuitu. Užtai. 
yiMiiugni. Cl.irago apielinkė- 
jr tažnyrios yra veik visos su 
mokyklomis. Xa. « užlaikymas 
im*i jau įsii-igus mokyklą, tai 
reiškia m*uuižą pinigą, (ii |dtii- 
gi.i. kad užkarto užmokėjus l-e.

I

I

-CaO. r

džiausiu parišrra'imu tai iwe 
lumu ir |4isekmč* to jųjų «lar- 
ta )Niri<li<lžiavium vertos. Auš
ra* Vartų )iara|>ij*M< ta žara*. 
....................  . . . t

I
Nužudyto moteris pasakoju, 

jog jo- vyra* buvo išėję* jai- 
kastruoti jo* savo giininnitĮ.

Tn<l gal už išloštu* pinigu- 
ueluimingi -i- atsakė purvo gy- 
vyta*.

I

GRAŽUS SUMANYMAS PA 
SIBAIOE KALĖJIMU.

I

srili l«iž.!iytiie’-ii • vėlai m-n. RM 
, iš čia eisime tahiyčroti.
| f Irakui išrinkta valdyba 193U 
metams. kurion pateko: pirm. 
—A. Benai t is. viee-pirm.—A. 
Aiigudiiia*. rast.—A. Alatar- 
dait.'*. fiiu ra>l.—1». Boriraitė.

. ibi. -S. Mitiudi*.
Valdytam inrjo virė veiklų.- 

itarmi. Tikiu***, kad atešanm- 
ėiata metam iuų* kuojai <tar 
gražiau darbuosis tautai ir 
Bažnyčiai.

Wei*i Kūlėje, davė |«ra|ujai vo Apveirdos |inrn|tijos <\eiai- 
gryno |udno ♦SjLVUtt. Tai ne-'iM’ji* U Kyėių 4 kp. migiu v.i- 
maža parapijai ]«iraina. Valio Brightmiparkišb*- I* Vy- 

’ _ jėių 3F> kp. .*irtiMti»i-i::*'*gėįCi m.
Temi J antis. suvaidiu* dramą

.** Ka- matė 
vaidinant funun sykį tą dramą, 
tas negalėjo at-igv rėti. Todri 
aš*tu»ni<*likt**ėinu ueprali-iski- 

** Draugu“ X. 290 tiljų, ji. Af ,r l»n>--»*. Pradžia 7 vai. va
ro kritika iš|w*ikianti “Kau- taro. E. M. B.
no Pilie* išgriovimo** lošimą. 
Kritika- kaltina lošėju- už tai. 
ka<l |Hiblik:t Uogai užsilaikė. 
l*-k* K. Nonilaitė ir Z. Ita- 
joryaaitė taip getai -ulošė sa
vu roles, kad ir pata p. Af- 
ra- turėjo tą prifaižinti. Bei 
ji- taip nori išrarii iriekubią. 
jog kaltina m« rgina- už no |«ryje. 
-ių ikišimą j miltu*. P-na* 
Afrn-. turimi, niekad nėra b»- 
aę* teatro, jei jia ne žirni, kmi 
lošėjai prieš eisiant ant arenos 
turi “grimuotis.** idant leng
viau u t vaidintų lošiamų jų as
menų role*, (irimautojn« kar
iais vardija “Miltina“, kariai* 
prisega kam bandą ar n-u*. 
Niekas už tatai aktorių nej**i- 
kio. išskyrų- p. A fru.

Tryliktosios Vyrių ku<>|ius 
kišima- buvo šimtą kartų ge
resni* už. p. Afro kritiką.

Rlnantyi

j «<-tridicriai!

Netikusi Kritika.

I “>i!»ir«. Žvaigždę.

—
U DIEVO APVEIZDOS 

PARAPUOS.

PADĖKA
* __________ /

Vnrdu 1«ak Sųj. 4 kps.
mi rriškiu padėką Mv. Kryžiau*

. .. .... „ -j- . .... -! 1*n»pijas mokyklos seserim*- j

tinį »‘u-iriiikiiiui ketv< rim vaka- «»»«kyta.joms ir visiems įmiki. 
re, gruodžio 4 it. Dievo Ap- •••««»*-',ai<li»itaijam-. kurie at- nūn 
vriztios įsJimįl MMikykta* tam-

4

L. \yrių 4 kji. laikė priešmr-

*l!u-

vaidino L n Ii. Sųj. kp. veikaluką 
la|ikr. ŠMR <L nrn įkabindami at
lyginimo.

i Ka ta Imvo paklausta apie 
kelionės lėšas, tni gerk «•*,*- 
rya ir viri vaidintojai vienu 
ImrImri atsakė. kad tą visą |Mau- 
ka uja (našia ir ūinis.

Ibir sykį laria aėin!
/ 8. JncevUia.

I*|ll. Sl)j. 4 k|L JMHIL,

narnu*
■ irj 
na-1 

j statant bažnyčią tai mokyklą. 
re.iea<!o |k»« iun«ų žrismeliu*. 

**'■ įteikėju pasiskolinti. O -kol<»M.
* tai. tarai, tadtia džiova taip ir 

griaužia žnmgana visą em»rgi- 
POLICMONAI REIKALAUS

J*. •
Klebonai *u |MirapijtrčiatM 

nuari įvairių jiritinonių. kad 
miošiim iii* a|MtKikėjua. kilu- 
Įvairia* išlaidas luub-ngus. 
kad kaip nors ir sk«>!ų šiuk-tiek 
simuižiuu*. N«»r* tai yra ran
ka* lai i:ih»Imm1us • tartas, liet 

'liirtant -ulartjje išvien šiek- 
• tb4c vi* galima |dnuyn |m*i- 
siniuti. Taip vadinami tararai, 

'ar lik mdais |NUM*kuiiiigiausia- 
AUKOS L. R. K. į Įranki* *ndaryti juirapijai rei- 

I. lt. Kr? Ilė^ėjų Bratigijai 

aukavo ]*r ••Draugo“ šio a*

DIDE8NIŲ ALGŲ

Ateinantin miesto tarvtai* 
siisirinkiiiiiiii |<o|iriimnai. «a- ’ 
komo, kreipsis »ii reikalavimu 
padidinti jiems alga- keliais 
šimtai- <l«>li>*riu jn*r metus. Vi
eta* įmingu. Su dutair gnu 
tiniiioiitis algumi- n«-gnliiii:i 
pmgy vi uli.

PRANEŠIMAS CHICA-
GIEČIAMB

Visupirnia svarstyta b*gan- 
ti< j: reikalai. Paskui kuopa nu
tari* eiti iš|mžinti<** graudžio 
13 «L. t. y. šeštadienio vakare. 
<• nntalios rytą “in eorporr** 
prie Ar. Koinunijoa. kĮ nutari
mą pram šu. kad netarusieji 
-uririiikitnc nartai žinoti). Xe- 
dėUcHi rylą visi nariai turi su-

!*•• 
i 
I
N.

Pranešimas Visiem Chicagiečiam

I žeju* šalčiam* Stanley
Krzv«ek. 1114 Xo. Marriifield ••wnys: 
avew -ūmam |ui*ipe1nyti «n V. Karima*. Buffalo. X. 
liiinininkų lėšomis.

Keli, inuliiiiii. nuo 
lų puodu* (džiugu* | 
valele!!'. |uidėju ant 
vamlenj «u*al<lė ir ant ledo į 
kiekvieną piimlą įliejo ja. pu- 
kvorlę degtinė*.

Paskui tuo* pu *ia-. kaip
:’nus deglių s. panlavc <n 

ūkam s. paiitainluus |h>
’ atsiduri- kalėjinum.

svaiga- 
pripji- 
šalčio.

Y.......................................ą 1.25
A. I'aklanaka*. Altanv.

\ V
K. Uaėinliiitė. (»d (’it\.

Pa................................
A. Baluti*. Montavus.

Ma**. ........................... :MMt
Aukautojų \ar>hii Ir pinigai 

nu>ii)*ti Kaibl. Kryž. »«krei » 
nui.

“Draugo“ Administracija.

Dėlei trukumo kuro. *ulig 
įsakymo vahlžios, rengiamoji 
IJetuvo* Vyčių (Tiicago* Ap

nikai bei tara rus ir -teigiama -kričio operetė “Korneviiio 
kumie visose parapijose. Čia Varpai“ Aryan Grotto Tcm- 
norin jiarainėti Aušra* Vartų ple. Mos ir S. Waha*li Ave^ 
l«rnpijo* We*t Siik-j- taaarų. Gruodžio 14 d.. 1919. yra ati 

Vykinime tararo viso* kata- dėta ant Gruodžio 21. 1919.
5.1111 lik-'kos draugijų* ėiiasi prie 

dariai. Jųjų vardai yra šie: ripirkę bu* g 
lii.ikl šv. Kazimieru. Aušras Vartų j 

wrų ir mo’vru. A!’«'rizn« poo-| 
Šimo. Anšn»* Vartų moterų ir 
na-rgimi. Vyriai ir niokykk>* 
mergaitės tai berneliai.

Visi draugijų nariai tai .it 
«tnvai dartavosi hnrar* su d*

r •A KORNEVILIO VARPAI”
I

Tie tikintai, kurie turite nu- 
. geri tai dienai.
Vi-i choristai ir solistai v- 

ra kv'.criair.i tari rinkti pėt 
nyėiuj, 12 d. gruodžio. 1919, 

|7:4* vai. rakate j Mark Wbite 
Spuirr. 'J9 t««* ir lln!«t<*,| gal
vių.

I. I Valdyba

I
a

J

gi

Aryan Grotto Temple, 8-ta ir S. Wab*»k Are. 
GRUODŽIO 14 D., 1919 M.

YRA ATIDĖTA ANT

Gruodžio 21 d., 1919
Tikiclai geri tie patys. Koncertai prasidės 7:30 vaL vakare.

LIET. VYČIU CHiCAGOS APSKRIČIO CHORAS.
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