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TRŪKIMAI HALUOS PAR
LAMENTE.

BOLtEVIKAI PA8IŲLO 
TAIKA VISIEMS.

Pasižada atmokėti svetimoms 
šalims senąsias skolas.

Stockholmas. w. 15.—Vi*:i< 
laikas buvo rašoma ir kallm- 
in:i, jog rusų ta>lM*vikų atsto
vas Litvinov čionai tarsis *n 
Anglijos at*tovu išimtinai tik 
nelaisvai klau*iine. Gi api4. tai
ką nebusią n<*i prisiminta.

Tu<> tarpu iš tikrų versmių 
patiriama, .jog Litvinov čia at
keliavo ne tiek nelaisvių. !••*.• i: 
taikos reikalais. Litvinov iš 
.Maskvos atsivež*'* taikos padų- 
Ivmus m* tik Pataltijai. tat ir 
visam |ia*aiiliui. katra* ka
riauja prieš Itolšrvikus.

I .Svsr>*iau*ioji ir tiukamiau- 
. ... Moji talkininkam^ talšcviku

DORPATAS, gr. 1>. — P«Ii- ^h-gn-tni pažadėjimas
tikinėse estu sferose imkilo imi- ....... ~ . „• _ ...1 * ,. 1 atmokėti jiems visas senon**

,------------------------ .- gfcolas. •
< Toji sąlyga ]mdaro daug 
g-ilvosukio talkininkams.
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logaliota padaryti armisticiją 
su bolševikais

OFICU ALIAINEDALY
VAUS KONFEREN

CIJOJE.

Dorpatas, gr. 13 (Suvėlinta) J(..................
—Vakar vakare ėia atkeliavo sitenkinima*. kuomet Šiaurva-* 
Lietuvos atstovybė, kuriai pir- karinė nišų valdžia sutiko .«n 
mininkauja I>r. Ali ūpas.

Ijetuvių atstovybė pranešė, 
jog ji turi įgaliojimus pada
ryti armirticiją ra bolševikais. 
Teėiaus kol-kas m-i tusią ofici- 
jalio dalyvutno konferencijoje.

Estonijos atstovų jnrminin- 
ka* Poška |»asakoja. jog kon
ferencija kelioms dienom* per
traukta dėl nustatymo Ertom 
jos rūbelių klausimo.

Estai atstovai nori visos et- 
nografinė* Estonijos. Knd tuo 
tarpo bolševikai nori neapri-

Praeitą divnį |mi pi<*tii 
vvriaiisyta'** 'įsakymu Chirago- 
j<* i|- kitur panaikinta visokie 
*uvaržymni, gyvavusieji dr! 
stokos anglių. Kelioms die
noms kaikokir suvaržymai |ni- 
likta šiaur-vakarinės<* valsti
jose.

Tad su šiandie išnaujo nor
maliai bus dirlmma visom* 
dirbtuvėm;, krautuvės bus ati
darytos. gatvekariai turas būt 
ajišildomi, traukiniui ims vn- 

ižinėti. žodžiu tariant, prasidės 
noruialis gyvraima*.

Anot žinių. |tarainanrių iš 
anglrkasyklų a]Mkrieių, Intai 
maža dalis Anglekasiu nrdirta. 

!S)M*jnma, jog su šiandie ir visi 
1 atsilikusieji imsis durta).

I

i

I

Rvmas. gr. M. - Surij.-ilidni 
atsiuvai Italijos pmianieiite 
kuone kasdien sukelia tokiu* 
trukšmu*. kad joki* kund rak
ti vis dnrlut* su jais negalima*.

Aną dieną *<M*ijali*tai at
stovui A indi ją ir Suv. Valsti
jas išvadino philokralu šali
mi*. šaukė už. lamino sveika
tą. Reikalavo. kad vyriall*yta’* 
pri|uižintų rusų Isdševikų va! 
džią.

Sorijalistai atstovai laiduo
sią užsipiildinėjn prieš katali
kų atstovu*. N«*s tie jiems ne- 
pataikauja, Visokiu* jų suma
nymu* griaiija.

Suprantama,
bjauriu žodžiu nuo surijalidų 
tenka nugirsti 
Sostui.

Vis&tinas surašymas S. V. 
gyventojų

PREZIDENTAS ATSILIE 
PIA APIE GYVENTOJŲ 

SURA&YMA.

Kviečia visus pagelbėti tam 
svarbiam darbe.

Trierte, gr. 15. — Neoficija- 
liai )ta*ke|btn. jog Italijos vy-

AIRIAI PRIE* KONGRESO 
KOMITETĄ.

Apeliuoja užtarti Airiją.

Wasliington. gr. 15. Prezi
dentą* W il*olins paskelta- pro- 
Ideiti.'K'iją reikale keturiolikto- 
jo visatini* kn* dešimt metinio 
*iii-nšyuio Siiv. Valstijų gyven 
tojų. Surašymą* prasidės sau
sio 2 d. ateinančiu 19211 melų.

Prezūtanta* prokleinacijoje 
pirmiausia |u’žyni». jog surašy
mas gyventojų ka* dešimtis 
metų atliekama* sulig šalie* 
konstitucijos nui'iHlymo. kad 
tuo keliu palieti tikrą valstijų 
ut'tovvta; kongrese. Nes |>tlgal 
gyventojų skaitliai!* renkami 

į atstovai kongresam
Paskui |Mireik*ta. idant kiek-i 

_ .. ... . . . . . Iviena* asmuo eniimeratoriams
Burei; vaidintojų nu0 to sulai-1 

ko šaltis ir badas.

dauginusia
i
IApaštališkaui

KITAIS METAIS NEBUS 
VAIDINAMI IftGANY 
TOJO KENTĖJIMAI

T

»stų vyriansybė* reikalavi
mais, kad tn valdžia kuovvi- 
kinus nuleistų Edonijo* žemę. 

Gen. Yu ieničo problema tad 
kasdien a,*š**ja. Jo šiaurvakari
nė urmijn praktikoje jau nebe- 
gyvuoja. Gi šiaurvakarinės
valdžios valdininkų grupė atsi- riausyta* yra jau susitaikiusi 

įdarė visų panielcon. Ta valdžia su Inknnn d’Annunzio.
šiandie neturi nuosavų namų. I Sukonui, sulig tos sutarties. 
Neturi jokios teritorijos, nei »l’Annunzio su savo kariuome- 
gyventojų ir nėra kam. kas ją m* j ui skirt n Iniku turįs apleis- 
įgnliotų šį-tą veikti. iti Fiume. gi miestą tuojau* tu-

Edų vyriausyta-s jmraikala- rį užimti regnlerė italų karino-1 
Imotein laikui parifeikyti Es- vimas kad šiaurvakarinė rusų menė.
tonijos teritorijas žiauriuose valdžia kraustytųsi. regis, ari ---------------------------
nuo ežero Peipus. įimant visą tik neims viena iš pasekmių1 LooitonaB, gr. 15.—Anglijus 
Narvos frontą. konferencijos su tailn-vikais. vyriausybė ruošianti 75 mili-

Bolševikai sako, jog tos te- Nes rusų generolai ligšiol |»er- joniJ bimlžetą oro laivynui, 
ritorijos jiems yra reikalingo* garsiai gyrėsi, jog jie jierorgn- 
strateginiais tikslais. Sako, nizuosią nuteriotą armiją ir tai 
jų priešininkai gal dažnai mė- atliksiu ne k 
ginu juos užpulti iš Estonijos 
šono. Tolinus sako, kuomet 
praayksiąs užpuolimo juivojus, 
tuomet jie tas teritorijas mie
lai sugrąžinsią Estonijai.
. Poška tvirtina, jog Estonija 
visgi galutinai padarysianti

Vaahington, gr. 15. — Pra
eita šeštadienį šios šalie* airiai 
pri«*š kongresu komitetą karš
tai apeliavo, kad Suv. Valstija* 
tiesiog |iaiintų gintam Airiją ir 
i*gellM*tų tą sali iš Anglijo*- 

i nelaisvės*. - ♦

Kaikurie airiai imtrijotai
I I •
i komitetui priminė Kutai* salą, 
kuri kituomet kentėjo Ispani
jos nelaisvoji*. Suv. Valstijos 
'Kubą luiliuosnvo.

— į Bet šiandie Airija lahjans 
 - T* pasirodė jierkietas ir tmlel;persekiojama už Kubų kituo 

... .. . 1 °r ' UF’ a* ’ .Krassin iškeliavo Pskovan. |im*t. Airijos žmonių vargai
(nujoji. Dabar tolesnė konferencija jdesui nž Kabos.

Ertai nerimauja dėl bolževikų 'priguli* mm to. ar sugryžį Tad jei K. V. kituomet tų *a 

atakų. > Krassin Dor]»atan. Jei paslur- lą išliuosavo iš vergijos. tm»
Tomis dienomis estai ėmė la '1“ ,a.ik" j** ,o btis-iabjau gnli dabar pildanti su

Ui nerimauti. .Ves baUeviką l’,> 
kariuomenė jau kelinta diena L........ — ----------

rante*kų |cq bolševikais. Narvo* fronte atakuoja estų DIDĖJA NEBŪT
IJetuvA arniiatieijo* ir tai* putieijas. | NU08 BU JA

kou su bolševikais klausinio I Apie tas atakas visi visaip|__ _ ----------

atakų. iKrassin Dorpatan. Jei paskir-įlą išliuosavo iš vergijai*, 
'til lllikll ii* tu neluidarvs. htl*'biliiail Jtibsr nn<l>ir\l

bolševiku »** riAaM1«

" —

OberammergMi. Bu vari ja. i
gr. 13.—Javų iH*!ižderė.įiiiias ir1 
aštri žiema pakėlė diddį vargą . 
tarp žmonių šitam mažahi mic-' 
sleiyj. Vargo imlh-sti ir visi 
plučiani |>asHuliui žinomi vi** 
(o* vaidintojai, katrie ka* dc- 
*ii*!’i«*ji h'ctui vaidindavo I* 
gnnytojo kentėjimus, |ianMl:uit 

*visa* Kristaus kančias ir pati I 
< prikalimą prie kryžiaus, 
j Ateinančiais metais vaidini-. kur apleido l/mdotui.
mo nebus galinut atkartoti, ne*, viešėjo tri* diena*. 

b-,žmoiiė* (Mivargv ir neturi tam 
tikslui reikalingų lėšų.
srn. jog vaidinimas Ims
tr* j 11*21 metu*.

Ameriko* Raudonasis 
žilis vietos gyventojams ori- 
.*iun1ė drabužių ir maisto.

t

j!I
•

Sako 
ati.lė-

Kn

yra atsargi. Prisilaiko Inkeria- jiasakoja. Vieni mano, jog bo!- Visoj Kinijoj pakeliamas boy- 
vimo politiko*. Ne* taip gv- neviltai tuo keliu mėgina estu* kotas priež japonus, 
riausia gali išeiti. > \nni priversti kuoveikiau* jm- 

daryti taiką ku sovietų Rusija.
Kiti vėl spėlioja, jog bolše

vikai todėl atakuoja estu*, kad 
Ėst unijoj turi prieglaudą gen.

Mamkae, gr. 15.—Si berijo* Yndeniė su likučiais savo ar- 
valdiiog vakarinių armijų vy- mijos. Ir, sako, kol Yudeničui 
rianria. vadas gen. Sacliarov ta prieglauda nebus čia. atsa

kyta, taip ilgai Imlševikai ne
siliaus su savo atakomis.

Kiti dar kitaip nuomoniauja. 

t Partraukta konferencija.

Pertraukta čia <*stų su bolše
vikais konferencija. Sakoma, 
tas pmlante tik trims die
noms.

Bolševikų atstovas Krassin 
iškeliavo Pskovan, iškur susi
nės su Maskvos valdžia ko
kiais tai svarbiais reiknlais.

Estai laitai atsargiai pasiel
gia konferencijoje. I*inn pra- 
dėsiant taikos tarytas, apie 
kurias aliejuje tie ir kiti, <*- 
lai atstovai išreikalauja ap
draudimo.

Piriuiuusia estai išreikalavo 
pri|>a/.inti jiems 
mynę. Bolševikų atstovui suti-l 
ko.

Pugidinu* estai pareikalavo

<M rirguliavimo atsistatydino. 
Jo vieton paskirtas gen. Kap- 
peŽ, tročiosita armijos komen
dantai

Londonan, gr. 15.—Gen. De- 
n ik i no kazokai Kamišino ap- 
akrityj paėmę nelaisvėn 2,850 
bolševikų kareivių. Be to ka- 
aokams teką keliolika anuotų 
ir kulkosvaidžių.

Apie tei pranešta iš gen. 
Denikino stovyklos.

Paskiau pranešta, jog gen. 
Denikino kariuomenė apleidu
si Berdičevą.

Copenhagen. gr. 15. 
pranešta, jog taisei i kn i 
gen. Denikino atėmė i 
Poltavą, pietrakaniose 
Charkovo,

JL.«
Čia
nuo 

micst ų I 
* nuo nustatyti Eatonijai rūbelius, 

iftita* klausima* bolševikam*

J-

Karta laivai rtovi Foochmve.
Kinijoj ir Jitponijo* tardi- 

ninkai datar veikia Fooeliouc. j 
Japonija utsisako atšaukti iš Į 
Foochoao savo karas laivus. ( 
nepaisant Kinijos vyriausybės į 
protestų. Visos šalie* gyvento-1 
jai stipriai ]mremiu suvo vy- 
riausylię. Reikalauja nutausti 
kaltininkus atsitikimo Fene 
chose. Taippat reikalauja.! 
kad už nužudytus ir sužeistu.*' 
Kinus butų pilnai atlyginta, 

j Japonai užprotestavo prieš 
(Kinijos vyri ausyta;, kam ji 
leidusi rengti demonstracijų 

I mieste Foochoure, kur įvyko 

kraujo praliejimas.

Tikras varfac Kinijai.
Kinijos vyriausyta* |niskel-Į siUntimą paštu, 

bė viešai atsakymą jnjstnam*. Tas daroma l«elcl. kad lai 
Pareiškė, jog Kinija yra lai*-.kraštinės poperos trukdą. Tuo 
va šalis. Gyventojai naudojasi, tarpu kni-kurie laikraščiai su 
konstihirijonalėmta teisėmis,'Mro didumu išeina tiesiog iš 
kaip tei laisvais susirinkimais 
ir laisvu žodžiu. Pagaliau* ja
ponam* pasakyta, jog demon
stracija įvykusi tvarkingai.

Vargau Kinijai. Nes .lnjx»- 
nija yra tikra grohuonė. .Ii 
pa.*iglemŽ4- Korėją. Posenovei 
nori išnardoti ir Kiniją.

Bet šiandie Kinijoje pakyla 
jhu rasipratitna* ir todėl ima
ma priešintis* jajKinų žiauru- 
įnami. Ta* japonam* t *patin- 

įka.

SIAURINI ATLANTIKĄ 
PALIETE AUDRA.

atsakytų j visus legalius klau- 
simu*. nieko neslepiant. Kas 
to ne|mdniĄ*tii. tušai užsitrauk
tų liausnię.

Ant tralo prasidėtas prane
ša. jog surašymas gyventojų 
ai liekama* m* kokiais kitais 
tikslais, kai)) tik reikalingos 
šaliai inforniarijinės stntisti- 
k<»* reikalai*. Tini nei vienas 
a*miio neturi t mėti Imimės pa

sakyti *avo vardo, užsiėmimn, 
gyvenimo vietos.

Sitrašytojuiti* (viiumerato- 
rinm*) yra aštriai uždrausta 
ta*nt kokiai* tikslais kam nors 
išduoti 'iiinšytu žmonių jrnvar- 
«le*. arta ju adresus, arba ki* 
tokia* kokias nors informaci
ja*.

Taigi prezidente* kreipiasi įį 
vi*u*. knd *ura*ytojains tą 
darbą atlikti jmlengvintų ir 
tuo keliu pasitarnautų kaip vy- 
rian*yta*i. t«i;» savo šaliai.

Po Konferencijų Londone
OLEMENCKAU APLEIDO 

LONDONĄ

Sakoma išrišta didelės 
problemos.

Londonas, gr. 15.- I’rancuzi- 
j<»« premjeras <*lrni**iircaii va

di* ėia 
Visas lai

ka* *it triiiii|*Hiii. |H*rtr:i ii ko
mi.* ji* konferavo *u Anglijo* 
premjeru, tai -ii kitu livšjinli- 
jii at*tovai* la-ndrai. Konfe-

■■ -*»- ——

ruuta klausimuose, Įialieriau- 
'ėiiHMe taiką.

Konferencijų 
likai nežinomos. T ___
binė sluptn diplomatija. Tik 

.pranešama, jog konferencijų 
metu išrišta svarbios proble
mų*.

Pasakojama, jog daugiausia 
buvę diskusuojami nepnliaigti 
taikos n«ikidui. Kuomet buvo 
itptiiriaina* Adriatikos ptikraš- 
ėiii klausima*, konferencijoje 
lalyvavo ir Suv. Valstijų am- 

tasadorius Būvis.

Kurdistanas Turi

Halifax, N. S. gr. 13.- šito
mis (licnouiis šiauriiiiiuu Ai- 
lantiko siautė luiisi audra. 
Ihiug laivų arba sunaikinta 
arta sugadinta. Kitus vilnys 
•šinetė į iMikrašrius.

ENVER PAŠA PATEKO 
Į KARALIUS.

*eno-

Karalių k

Pekinas, gr. 14. — Nuo to 
laiko, kuomet ja j tonu i užpuo
lė kjpų este Eoo-
ehinr, Kinijoj lankotas prieš 
japonus dar smarkiau prasidė
jo. Boykotuojamos visos japo
nų prekės, visokie daiktai ir 
kas tik yra japoniško.

Iš visų didesnių pramonė*! 
centrų ir miestų pareina žinių I 
apie įvykstančias kinų demon-. 
stracijas ir smarkius protas-' 
tus prieš japonus.

Kinijos koinercijinių butų 
sąjunga, rapresentuojanti 1,400 
miestų, paskelbė pirkliams per 
spėjimus. Sako, kiekvienas 
pirklys busiąs nutaustas, jei, , . ...
pirksią, kokių nors prekių nuo llaT“ krašėiui

‘japonų.
Japonų laivai Kinijos uos

tu* apleidžia ta jokių prekių. 
Japonai pirkliai kreipiasi į sa
vo šalies vyriausybę kokiuo 
nors budu sulaužyti boykotą. 
Paskimisiai iš Tokyo praneš-, 
ta. jog bus imtasi priemonių 

nepriklauso- J*utniškinti boykotą ir sulaiky- 
ti prieš-japonišką propagandą.

Paniški, jog japonų pasiel
gimas Foochove buvo *u tiks
lu išgauti iš Kinijos daugiau 
*an pageidaujamų koncesijų.

BILIUS PRIE* LAIKRA* 
ČIŲ DIDUMA* i

Waahington, gr. 14. — Se
natorius Jono, drmokratasj 
Išdavė senatui bilių. sulig ku
rio reikalauja, kml dienraščiai' 
nebūtų diderai, kaip tik 24 pu

slapių. f>ide*ni dienraščiai Ir. 
i retų brangiau mokėti už |**r 
• • A • «<

Sostą gavo jis Kurdistane.

Konstantinopolis, gr. 15. — 
Buvę* Turkijoj karė* minide- 
ri* Enver l’uša pakelta* j Kur 
di.-leno karalių* ir jau apka
rūnuota*.

Ktirdtatann* yra Turkijo*

a|»krity.*>. gulinti* tarjs* Me<o- 
isdainijo* ir Persijos.

Enver Paša ku kitai* keliai* 
turku valdininkui* čia karės 
teisino Inivo |ui*iiirrktns tni* 
riop ui visokias atliktas suk- 
tybes karė* metu esant karės 
minideriu.

liet ji* MU>|M*jo juisprųsti. II- 
imi nebuvo žinoma, kame ji 
apsiverčia. ltatar gauta žinii 
kad jie jau karalių*.

i

ribų.

KALBA APIE BUVUSIO 
KAIZERIO G RYSIMA

Berlynas, gr. 14. — Prusą 
konservai istų sąjungos susi
rinkime kalbėdama* jiastorius 
Rump pareiškė: Vokiečių im
peratorių* turi ,-ug ryžti ant 
Prūsijos erelio sparnų. Me.* 
nereikalaujame imperatoriaus 
iš pietinės Vokieti jo*. ”

NFPRAMATHM1 lM*<**(,<‘ luirtis ar tai <lel 'lluMNIAIUNIA rAdAU* v<*^ Mr
mingo atsitikimo. Bet*., 
ninė ftlanetų |Nixi<*ija nenuronu 
jokio katnkliuno.

(Kas nori platesnių ir svar
bių žinių gauti apie per* 
pabaigą, tas tegu eina į paannr' * 
tas. tirrėk paskelbimą ketvir- t ( 
tam "Draugo” puslapy]). <

■ ■■■

Knorville. Tena., gr. 14. — 
Vugaišo r»n tūkstančių <lotie- 
rių apkninuotes buliukas veis
lės Ata*r<leen-Angu*. Savi
ninką* neturi nuostolių. Nes 
buvo a|wlrau.«tas.

UO PABAIGA GRUO 
OŽI017 D.

Į Paryžius, gr. 15. Žinomas 
Iastronomas Camille Haiiinin- 
jriott praneša, jog gruodžio 17 
.<1. nepnmintonin pasaulio pa
baiga ir nepramatomo* to* vi
so* taisenyla** ant musų Be- 

itiiė*. kaip apie tai buvo ‘kei
kiama Amerikoje ir kitur.

Sako, planetos kito* pro ki
ta* praskrys didžiulėmis |mi- 
šaulio erdvėmis ir (uųvvks 
nieko ypatinga Tuo labjaus. 
ka<i mu*ų žemė nebus tam 
ata-lnmi) vienoje linijoje keliu 
planetų susibėgime.

Flatnmarion sako, jog, be 
abejonė*, žemę kuomet nor*

GRUODŽIO 15, 1919 M

Chicago.—(»ražu* orą* šiar 
die ir, turbut, rytoj; nr* 
maine temperatnroje



“DRAUGAS” 
t UNvaiui bau? nūn

“DRAUGAS”
MUDrUMSUATOS KAJUTAi 

anOAOOJ m VOSUUVTJK:
r*Mi įsiui aas

ray^VAMT.

sos®* ••••••••••■«•• a^s*
Pr*M«l«r*** cnokaal llkalnn. Lai

ka* akaltoal nuo uiniri.Ayino dlano* ne 
■w Nauju Matų. Norint permainyti 
aOPMe vtMda ralkia priaiųatl tr aaaaa 
•drama. Ptalfal variauria alųatl Upor- 
kaat hremja ar oapreaa "Monry Or- 
Sar“ arka >««*aat piatrua j rašte- 
tr*M* tetik*.

PmklUUmg Pa

imW.4tehS^Cbcaga,ia.

liaus vaidila ramina! V. Ja
nam žodžiais (Mat 14, M), 
o Episkopatų Pirmininko val
džia remiasi Detroito suva
žiavimo nutarimu.

Negalima peikti nei Detroi
to suvažiavimo nutarimus, 
nei episkopolų veikėjus pildan
čius jį. Kur yra organizj<ija, 
ten turi būti ir centras. Be 
centro neapseina nei plačio
sios paeelpinėa draugijos, nei 
priklių bendrovės, nei tautų 
administracijos. Tai kaip-gi 
norėti, kad be centralės val
dybos galėtų apseiti tikėjimo 
organizacija! Mes galime ir 
turim,, ginčytis su episkopą 
tais už jų kniknrių pažiūrų 
klaidingumą, bet negalime 
peikti, knomvt jie pataiso vie
nų savo organizacijos truku
mų.

Darbininkams Prie
šingi Laikraščiai.

AtaiiMkimaa Vladivostoko 
Komiteto Tautiškų Reikalų

Jau rašėme apie tai, kaip 
protestantai vienija skaitliu 
g** ir įvairias tikėjimų šakas į 
vienų organizacijų. Dabar rei
kia pridėti apie jų jmstangas 
sustiprinti kiekvienos šakų* 
savų organizaciją.

Daugiausiai pat*jo jūiinyii ir 
protestantų bažnyčias 

pralemu>t Jtoierikos Episkopą• 
lai. Iki šioljie b.uvij tiktai ei
lė lygių vienas nuo kito ne-| 
priguliningų vysktųrijų. Vie
nybę pataikydavo 
mai reti »r trumpi.

biy iiM-tų rudtmyje tu*** su 
sivažiarima* buvo lb>ir <n <-. 
Mich. ir suturi* išrinkti ven- 
tralę <*piskopalų bažnyčios vnl- 
dyhų. Tu valdyba vadįsi* Si
nodu ir bus New Yorkc.

Vaid vi m* pirmininku še
šiem* metam* yra išrinki a* 
Rt. Rev. Tlionias F. Gnilor. ku
ris iki šiol buvo protestuntų 
episkopatų vyskupu Tennessee 
valstijos mie*tc Nasliville. Val
dyba susidės iš septynią vys- 
kupų, ]»enkių kunigų ir dešini- 
tŽM pasauliečių. Valdytai turi 
laikyti mažiausiai keturis |m« 
sėdžiu* kas metai.

Kaikurie pnit••-tautai <*pi* 
kopalai, ypnč protestantai ne- 
niskopalai jaukia šitą centra- 
z valdybos surengimu visai 
■iškopsiu bažnyčią. Pcikikai 
valdybą jau pramanė Vati- 
iu. Nors Vatikano vardas!

"irbingas kultūros išturi j 
protestantai jo n<*:nė- 

•i, kad katalikiška*, 
rimtieji episkopatai nenusi 

gusta bauginimų primesti n<- 
mulonų vardą, tad dėl visa ku 

■R*mii skirtumu* tarp aug.- l 
_ ja valdžios, esančio* ka
talikų bažnyčioje ir tarp nau
jai susidariusios ecntralės E- 
piskopalų valdytais. Tų skirtu
mų yra gana daug.

Patys episkopatai pažymi 
skirtumų, kad pojiežiu* yra 
renkamas ligi gyvo* galvos, o 
ejdskopulų rentralė* valdybų- 
pirmininką* yra renkama* tik 

■šiem* metams. M«*s jui/.ymė- 
mne dar ]»orą skirtumų: a) 
irmeJiiis valde katalikus nm» 

pat ftv. Petro laiku, t. y. nuo 
f-ių-tų račių. <■ Episkopatų 

a nu
•r» Hnir. I») i- qs* '

• 3r.v
*
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Vladivostokas, 
Puškinskaja 33

Vladivostoko Lietavių Ko
mitetas, jousteiMi didelį pa
vojų gręsiantį betariame Vla
divostoke ir rišame Sibire, dar 
pabaigoj pareitų motų pradėjo 
rengtus prie organizavimo Be
turiu kariuomenės, Sibire, pa
našiai lenkam® ir latviams.

Suorganizavę būrelį lietuvių 
oficierų ir sustotų tau tikslui 
deklerecijų (juo tekstas, aavo 
laiku, buvo apgarsintas Char- 
bino lietuvių žiniose) su para
šais Vladivostoko, Charhinn, 
ChabaruvFko ir Nikblsko nssn-J 
rijisko lietuvių organizacijų, ; 
įteikė Gr. De-M artelio, Pran
cūzijos pasiuntiniui Vladivo
stoke.

Jisai prielankiai priėmė lie
tuvių delegacijų ir prižadėjo 
palaikyti jų reikalavimų, jei 
tik pritars tam ir kitus lietuvių 
organizacijos Sibire. Vladivo
stoko Lietuvių Komitetas tuo 
išsiuntė į Sibiru du atstovu 
agituoti kariuomenės reikale, 
rinkti parašus ant dekleraci- 
jos, o reikalai atsitikus, ir su
šaukti Sibiro lietuvių suvažia
vimų.

Centralini* Lietuvių Biuras 
Sibire atsisakė pasirašyti po 
dekleraeija, liet sutiko šaukti 
susivažiavimų, kuris ir susirin
ko sausio 8 d., 1919 m. Ant ne
laimės Vladivostoko delegatai, 
bevarydami savu darbų, pasie
kė jjatį frontų ir, bolševikams 
užėmus Ufų, pasiliko jų pusėj. 
Tokiu laidu suvažiavime nebū
vu Vladivostoko atstovo.

Suvažiavimas pri pati m la
mas, jog steigti Sibire lietuvių 
kariuomenę nėra reikalo, nei 
tikslo, atmetė tų klausinų|. 
Vladiv<*stoko Lietuvių Komi
tetas. nenorėdama* sopa ra tie
kai veikli, jjm daugiau nebesi
lankė pas Gr. De-Martello ir 
taip pradėtas darbas sugriuvo.

Kas iš to tebte-
Apgarsinus Sibiro rusų val

džiai mobilizacijų nuo 18 iki 
43 metų, Centralinis Lietuvių 
Biuras negalėjo išgelbėti lie
tuvių nuo jos. ir vaikiškas butų 
manymas, kad Ccti tralini o 
Biuro protesto klausytų rusų 
valdžia, kuri iki šiam laikui ne
pripažino Lietuvos nepriklau
somybės. Lietuviams mobili
zuoto amžiaus prisiėjo veikti 
kožnani pagal savo nuomonę: 
vieni susispietė Novo-Nikola- 
jcvAe ir sutvėrė saro batali- 
jonų prie lenkų kariuomenės, 
kiti paatoju j latvių pulkus, o 
treti, ypatingai inteligentai, 
priėmė lenkų pavaldinystę.

Kų nuvaikė tems reikale Cen
tralinis Biuras Sibire.

C. L. B. JS. neaigriebė prie 
reaiiško darbo, bet užsiganėdi
no tnom. kad birželio 1 d., per 
prancūzų konsulį, pasiuntė to-

i'iUsburghv, Peusil v um jo
je. 20 lapkričiu buvo poaėdiz 
darbininkų sąjungų*. vudinu- 
mo> Centrai l^ds.r Lnion. 
Tas )MMv<lis kalbėjo upic lai
kraštį Balionai Labor Joanai 
ir sutarė atimti iš to laikraš
čio jam kitados 'luotų darbi
ninkų pritarimų. I*ritariiuo 
atėmimas daug reiškia, nes 
laikraštis skaitėsi darbininkų 
laikraščiu, kol tų pritarimų 
(endorsement) t urėjo.

Pritarimas tupu atimtas dvi 
šitų priežasčių: u) National 
Juabor Juumul jau daugiau ne- 

beišreiškia organizuoto darbo 
pažiūrų toje apygardoje, kur 
išeina, t. y. Pittsburghv ir a- 
pivlinkėje. b) Tas laikraštis 
šiais paskatiniais metais nie
kuomet miošinlžiai nejiarėmė 
įtarias geriausias įstanga- 
suorganizuoti geležies ir plie
no darbininkus, c) Savo redak
toriaus lupomis tas laikraštis 
prisidėjo prie kapitalistų spau
du.- šauksmo. pasklidusio vi
soje Amerikoje prieš l*lieno

Mmtžinvi- streiko vadus ir prieš Peusil- 
vnnij<»> Valstijinę Darbo Fe- 
'lorarijų. tokiu Hudu duodanms 
pugelbą putieins uršiausienis 
organizuoto darbo priešams ir 
|ia<iėdamM* varyti plieno dar
bininku* atgal į dailią nežmo- 

l’iiikoini* sųlygomis, prieš kil
nia* ytieikns protestavo.

Aitas sutarimas lupo imt- 
virtintu5 pilname l'ittsbtirgo 
(’entralės Durim Ką jungus su
rinkime 4 d. Gruodžio 1919 m.

Wm. Z. Foster. Geležies ir 
Plieno Darbininkų Sujungei* 
!*ekn*tiiriu* !> gruodžiu prane
ša. kad Nattonal Labor Tri 
bune ir Labor Worid negali 

įkaityti* darbininkų laikraš
čiai*. ne* niui senai įsidėdavo 
d:irl*iaviaiii* sulaužyti darbi
ninką oi ganizacijų jiega* ir iš 
put pradžios priešino*) pas
tangom* suorganizuirti gele. 

;živ* ir plieno darbininku*. 
Toėiaus tumiu laikraščiu buvo 

i pačių darbininkų įsteigtu.

legramų LmUivm raidžiai į 
I Kaunu, užklausdamas kų dary

ti. Ar paaiski te taltpam 
Listuvoa valdtių Kauno, naiteo 
nei pats Centralinis Biuras.

’ Mez gi abejojama

Kalte OMtnlteto LtetevH 
Biuro KMn.

Iš pranešimo C. L. B. H. ma
tome, jog jis neturi ne tik ma- 
terijališkų lėšų, bet ir inteli
gentiškų spėkų. Aišku, kad jis 
nieko ir nuveikti negalėjo. Mes 
suvisai nemanome kaltinti nei 
jo, nei susi važiavimo iš tos 

l priežasties, jog poli t iška aspi- 
| racija maniusi veik kožnų die
nų. Mes tik norime, kad nors 
dabar risi išvien imtumės dar
bo.

Jei Centraliais Biuras ir to
liau prisilaikys susivažiavimu 
sausio 8 d. nutarimų, tai greitu 
laiku po jo atstovybe pasiliks 
labai maža lietuvių. Apart jau 
išėjusių lietuvių, gal išnykti ir 
kitos organizacijos, nes pasili
kusieji jame veikėjai, jei dar 
užsilaikė, tai gal greit priversti 
bus jiasitraokti.

Kokių Madų atesš Ltotavai 
lietavių bažalijonaa prie 

tankų pulkų.
Aišku visiems, jog susitveręs 

prie lenkų pulkų Sibire lietu
vių batalijonas negalės atnešti 
jokios naudos Lietuvai ir jei 
kada nors tas batalijonas pa- 
noriis grįžti į Lictuvų, kaipo 
kariška jiega, lai lenkai jo ne
išleis kilaij), kaip nuginklavę. 
Bet viskas tas būt jrasė bėdos, 
jei tik lenkai, reikalui atsiti
kus. neišuaudos jį. Mes nenori
me įžeisti lenkų kariškų valdžių 
Sibire, mes taip manome turė
dami mintyj sentikius lietuvių 
ir lenkų Lietuvoje.

Jei lenkų kariška valdžia Si
bire daro tai dėl lietuvių ii 
broliško jausmo, mes tariame 
jai širdingų ačiū.

Kas palieka tepti?
Visuotinas susirinkimas be

turiu Vladivostoke rugsėjo 28 
d. nutarė saukti Rytų Sibiro 
lietavių šnairažiavimų Vladi
vostoke. Darbą atlikti pavedė 
komi t etų L Vladivostoko komi
tetas, nenorėdamas separatiš
kai veikti ir Centrelinio Biuro 
aplenkti, kreipėsi į Ontralinį 
Biurą ir visas Sibiro lietuvių 
organizacijas, klausdamas:

1) Ar sutinka C. L. B. N. šau
kti trečių lietuvių susivažiavi
mą ir rišti kariuomenės klau
simų. Jei tas techniškai neįvyk
doma. tai per aukMos tepelius 
Mausti visų organizacijų Kibi
re.

2) l'Žklausti vyriausiojo va
do lietuvių bateli jono Novo-Ni- 
kolajevske, ant kokių pamatų 
jis susitvėrė ir kokiomis lėšo
mis užlaikomas.

3 Ar sutinka lietuvių hatali-

•
jonas eiti j kontaktų su Sibiro 
lietuvių organisaeijomis !

4) Ar sutinka visos Sibiru 
lietuvių organizacijos tuojau* 
laukti visuotinus susirinkimus 
ir ant vietų rišti kariuomenės 
klausimą, o nutarimus tuojau 
siųsti Centraliniui Biurui, pra
rydami jo išgauti leidimų lega
li škai steigti kariuomenę’

5) Ii aavo pusės lietuvių 
Komitetas Vladivostoke palai
kys Cent rali nį Biurų morališ
kai ir materijališkai (kiek ga
lės) ir turi viltį, jog tame šven
tame darbe padės jam ir kitos 
lietuvių organizacijos Sibire.

Pažiūrėkime į mus kaimynus 
latvius. Jie jau antri metai or- 
gaaikuoja savo pulkus Sibire 
ir suorganizavę mano greit vež
ti į Latviją. Taip bent jiems 
pranešė iš Paryžiau*. Atminki
me, jog ir mums susiorganiza
vus kariškoj jiegoj, lengviau 
butų parkeliauti Lietuvon. Jei 
ne vieniai..., tai bent su lat
viais ir tenai kovoti už laisvę 
tėvynės. O dėl organizavimo 
dar nepraėjo laikas: turime ir 
lietuvių oficierų, išsiblaškiusių 
visame .Sibire. Sutraukime juos 
j krūvų, o tada pradėsime ieš
koti kelio į Lietuvą.

Į— darhą >yraj!
Pasirašė:

Vatttakattū,
Pirmininkas Vladivo
stoko Lietuvių Komi
teto Tautiškų Reikalų 
Gynimui.

Grobis,
Vice-pirmiuinka*.

Arrila, 
Sekretorius.

Nariai:

P1UBAZ, KUKAI Dl 
LIETUVIAI.

LIETUVIAI LENKŲ OKU 
PAOUOJ.

Lietuvos NeprigulmybA
(0FICUALE8 tmOS) mų šieno, apiplėšė sodų, ri- 

moum gyventojams įsakė nuo 
margo mokėti po vienų markę, 

, įsakė nuo margo supilti po 1 
Niouiis dienomis musų Infor- cent. avižų.

nutrijos Biuras gavo visą piuo-1 _ ,
štų įvairių pranešimų tiesiog iš
Kauno. i« v^rxh* lr P**"™* *r
—’ aareX<ia a

žmonės pasirašinėja prie len
kų.

Barokų kabot lenkai taip-

ViM. .varbesmo. pmuai- !*"*"» It^r 
mus paduosini ištisai.

Mes, Joniškio valsčiaus.... .. ... Ir ? P*t ptaiia žmones, bulves kasa
.prhnko.j.U M-na, ir k, tik ru>d. plėfa ir
JO 8 d. skaičiuje apie 34 tuk- . .... * .
ritančiu* žmonių pareiškiame, Pncvarta atiminėja žmonėms.
kad mes viaomi* psjėgouu* TrokMkių kateto atėjo į pi- 
rruisime Laikinosios Valdžios liet] D. Staškevičių te legijo- 
darbų, kuriant nepriklausomos nininkai, reikalaudami stuikos. 
Lietuvos Valstybę, ir reikalau- deimiainkas atsisakė, bet priė
jom, kad visi musų krašto oku-, varta turėjo važiuoti. Nors bu- 
jmntai išsikraustytų iš kur at- vo reikalauta važiuoti į Cipiiš- 
ėję, ir kad tam tikslui valdžia kės, tečiau nuvežė net į Suval- 
ladarytų atatinkamus žygius, kuo. Neturėdamas nei sau nei 
ir taippat priverstų Lietuvų gyvulini maisto, pametė “po- 
pri<* Steigiamojo Seimo Vii- nūs’* ir parvažiavo "fi1“0 By 
niujc, kuriame susijungs vuu tojaus dieną atėję du legijom- 
musų okupuotieji kraštai. Į ntakai suėmė .Staškevičių ir

Pasirašo mitinga vedėjai norėjo tuojau* sušaudyti, tik 
(seka parašai), dėl šeimynos maldavimų jį pa- 

. leido.
I Alekuaadravkm kitom

Mes, l.žjMilių parapijos gv- I --------- ' p»»
ventojai, susirinkę į mitingui P^ctį Aliaužį, rugsėjo 19 <L, at- 
Užpaliuose rugsėjo 21 d. ir ** ««
inatvdanū. kad lenkai ir kolča- r‘ena* įtraukė kardą, 
Idninkai nori paskandint iško- brauniagų ir rei-

kalavo sriegto, sūrio ir kitų
__ AS* ŠL _ • *- f- ą- -7 —*  

prCKRlKlų. orTTTuTUnKUl

Mus, kad netari, tuojau pradė
jo trioboje šaudyti ir kiek tik 
surado maisto, viską išsinešė.

Kaapvošių katara pas P. 
BalaviČių atėjo du legjjoninin- 
kai ir ėmė trankyties po na
mus, keikdami lietuvfaa, kad 
neduoda jiems lašinių, duonos,

ginklus ir ėtnė sakyti, kad išdė
siu kiaules ir avis; piemenukai 
pradėjo verkti, lenkai pagrąži
nę ginklais, ir, užmušę vieną
antį, pasišalino.
Protestas pM tena ItetaMs

Svinai IX —X. 3. 30. Važinė- 
Idaina- patyriau. knd lenkų ne
turima nei duonos nei pinigų. 
Kareiviam*, kurie suugo lini
ją. duoda )» pusę *var0 duo
nos. <| kiti nei to negauna. Pa
vyzdžiui. Seiuuosc visa savai- 
1ę mito kareiviai vien bulvine 
putra. L. nkai pirkdami moka 
m? n pinigai*. Nieką* jų neim
tą. jei varu nebruktų. Pat).* 
kareiviai nu$u.*ę-nuply šę. Am
unicijos matyt, neturi, ne.* 
daugumas jiasLiuvę patronines 
|5 druskinio maišelio ir pa«i. 
rišę virvelėmis 
dailiai pasirėdę.
ir'ilėd 
nstin

i vurgnia
• ■, i.

Karininkui 
bciit.ui kaip 
lietuvius, y- 

•m i i| pū’i-

mais. t’ž stuika* nemoka ne kituose miesteliuose 20—40. 
skatiko^ jei kas nevažiuoja. Sako buk Pavalkuose daugiau 
tai Miinoka kančiuini per pe- e*ų. Lietuvių liaudis neken
čiu*. Žinoma, heglostydanri ir .trauja, ar ilgai reiks laukti, 
pinigus atiminėja. Kaikas gau- j Visi nusistatę lenkiškai nekal- 
na ir už lietuvybę, pavyzdžiui: būti ir kiek galėdami lenkų ne- 
2 mergaiti 5—4» metų yra ga
vę uiušti. kad gatve eidamos 
lietuviškai kalbėjusios. Seinų 
gyvenimas apmiręs. Mokslo į- 
staigus neveikia. Bu\u susi-, 
rinkę klerikų ir jau buvo pra
lieję mokslų. Tik X—3 iš ryto 
jau nevienu nebūvu, ne.* nak
čia visus, *u profesoriais ir se
minarijos 
hnvn
minu jau buvo išvežę, <> 
tę gyvena internuoti, 
kareivių okupuotame 
nedaug: <<-inuo-<- anie

neu ir sic* gaicaamj irnzų ne
klausyti. Lenkai ima U oku- 
puoto krašto vyru* pabaigu- 
siu* 1S ir 19 imtus j kareiviją. 
Ketina imti ir kitų motų. Ba- 
ku. imą luokeMį, ii tų, kurie 
pasirašė lenkam*, kad parga
bentų cukrau*. Mokesty* labai 
didelė* — reikia mokėti

“Pittstergti Kun** |Mrtalpino 
sekantį strai|jsaį apie lietuvių 
tautos kilmę. Ji sako: “Klau 
aiman lietuvių rasinės giminy
stės yra neišrištas Europos 
mnkalitFių tarpe. Aišku tiek, 
kad lietuviai randasi Europoje 
pirmiau germanų bes slavų ra
sių. Be to, kalbos skutamas 
tarp lietuvių ir slavų bei tarp 
lietavių ir germanų yra taip di
dis, kad nei vieni nei kiti nepri
ėmė lietuvių kalbos, nei pavie
nių tarmių nei-gi žodžių net ilti 
vėliausių laikų, kol neknrie 
iš jų nebuvo lietusių jiergalėti. 

lietuvių kalba neturi jokio 
jianašumo su vokiška kalba ar
ba su jos dialektais, dar ma
žiau ra slaviškomis kalbomis.

“Senoji betariu kalba paiut 
šėjo į Sa imk litų savo skamhėji- 
me, o lotynų bei greitų išsireiš
kimo taisyklėse. Įpročiai, ku
rie yra svarbiausia apšvietos 
žyme, lengvai prirodo lietuvių 
kilmę iš Indiją. Tų patį liūdi-

už ja Lietuvo* npių bei kalnų var
iantu*. už duris ię t. t. l*re- <lai. Lietuviai atnešė Eu,■ol>",’ 
kių nėra. Paklausti žydui, kuo
met tai prokity atsako: kni- 
lictnviai atėję atvež. Visi par- 
-i laukę lietavių išvailuolajų.
D'*t kaikurie li'iikiii.

"Laisvi*,** Kauliai’.

volų musų sūnų laisvę, nrasj 
pačių kraujuose ir uždėti mutni 
žiaurų okujiarijos jungų, griež
tai protestuojant prieš lenkus 
ir kolčakininku*. Laildnųjai 
lietuvos vyriausybei išreiškia
me visišką pasitikėjimą ir pa- 
reiškiain, kad mes esame pasi
ryžę verčiau žūti, negu neiti 
lenkų dvarininkų ar kitokių 
grobikų jungą.

{galiojome pasirašyti Užpa
lių valsčiau* valdybų:

(Parašu*)

Punsko valsčiaus, Seinų ap^ 
Anglim** kaime, rugsėjo 15 d. 
pa* pilietį Antanų Judickų at
lėkę legijioui įlinkai savavalin- 
gai jiaėtnė vežimų dobilų, veži- j

:L

valdžia. areštuotus 
i*vrw* Dn knnitni nir• •* 4

kiti Ii- 
tankų 
krašto 
•Nui (•

žemdirbystės tai gyvulių augi
nimo įpročius. Slavai tai teu
tonai fiaveldvjo tuos papročius 
nuo liotuvin. tų liudija ieindir- 
lajos įrankių vardai 'iaturuuio- 
m* h«*i šnivMe.Tir

Tas tai ramus lietuvių būdas 
padarė juos aukomis lenkų, ru
sų tai germanų, iš js> kurių 
jungų jiedabar išailiuoaavo, 
įsisteigdami respublikų savo 
žemėjo nuo amžių. Keikiu tikė
tinų kad pasauli*, ypač alijau- 
tai, t riunjmuii* buko pripažins 
lietuviam* jųjų šimtus teima.* 

Tėuujaatis.

iš
duotų musų tėvynės širdį, Lie
tuvos sostinę Vilnių; 3> kad 
rusai-kolčakiūinkai sattotų 
plėšę musų tėvynės miestas ir 
sudžius ir išsidangintų Um, iš 

* kur atėję; 3. Kad Vokiečiai, ku
rie keturis metus mus kankino 
ir vežė musų lėvynės turtas 
svetur, kuoveduaut-iai pabaig
tų savo grobimus ir galutinai 
Imiglų kiailstęs.i iš Lie’.crtV

Ibi u emu lm»



ALA UJA.

lietuviai Amerikoje.

384.00 I
I

DIDUMA BAMBOM. IND.5.00
I

58.00
i

Ved*

w.6A5

4.00

13.05

▲ A

I

I

I

50.60
12.00

'f 
ii

MĄSTĖM SCHOOU 
». P. Uatacka. F* Hl I tinti

I*) N. Statė Str.
finf Lake UaL 4 takui

Uždirbk 
*35 iki ’50 
j MTUtų

Kirpėjui ir kriauklai yra relkaUu- 
jatul c uuoiuel. Jie turi trumpai ra
undą* ir lea*ra Sarta.

Me* Kalime Ju* temokyti U® tarta 
' i trumpu Imk* dienomis ar va karste, 
ui maia kaina. Spocijalte skystas 
uiukiniuio ant aiuvamu Power smOI- 
M.

1 L™.—'—t.

PAIEŠKO
PalaSkau Jono 1‘oclau* patunaačto 

te Roanlalų Apskričio Kvodamua 
parnp. ttautlaukto kaimo apla 44 ma
tu aanumo. Turiu labai svarbu rei
kalu, Jte P*1“ arb“ apie ji tino!* 
prnn«*klt« aekanflų a<lr**u:

SM3 Autam Ate.

BUS BRANGIAU.
r?,». u: -1, i ri.. Mrt»\vs
Kvaili VK.Iruka* *l ..vi 1‘rl- 

..laivu | i ..nu*. Chirrg®. T11- 
A.1r<'*s: >* t.

W. Strypus.
General D. P. 0. Chicago.

Yli.ilt k.il C.ilitc mirti P° 
italu bdKM

K. Marknckas.
2123 W. Coultar Str

\tl. |i \ ’ •:< »V H'lh.
su \i-.' m i■ i. • • f.l. III

RETKAI.rVGOS moterį* Ir menti- 
no* dirbti; lcn<v** d*rtM». pn* itakir- 
•tymo •ėkly: t*r»» utdarbla.

Lconanl Mvd O,,
sss w. Stata nu iil

***aTi tojnz** ■ ** w>q K <*J$«*7 • ? •• • •
• • • *

. • Ata teAtaM • MML 1*k

T’ • ’T i.
»

Husas
,r

a

•*

<

!>v 
i

<

A

t

Mus jaunimas pradėjo amar- programų. 
M darbnotiec neataižvelgda- 

Ml nė j “svieto pabaigų.0 8he- 
bTOano jaanimaa sako, sykį 
nfts mirti. Ir kol kas varo m- 
ve darbų.

Čia suoiganisuota L. R. K. 
rtasėjų skyrius. Usyk prisira- 
M 28 nariai Tam pačiame va
karu įtrinkta kolektoriai eiti 
per namus, prirašinėti naujus 

ir rinkti drabužius bro- 
seeelėms, nukentėjų- 

nno karo Lietuvoj.
Teko patirti, mus kolonijos 

Betaviai-katalikai nei vienas ne 
atsisako priklausyti prie L. R. 
Kryžiaus. Kaip vyrai, taip ir 
motery s visi rąžosi Vsikščio- 
jaat po Mums teuks užeiti vi
sokių nuomonių žmonių. Už
ėjus į momb vedinamo socįja- 
listo ir pakalbinus prisirašyti 
prie rėsėžjų, atsako, kad jis 
natini ■ jokio Basrionojo Kry- 
iianu Matote, kaip mus sod- 
jabstai myli savo tėvynę ir 
Stonys si jai pagelbėta Rocija- 
listai mėgsta nežioti rauinuus 
kaklaryšius, bet kuomet pakal
bini prisisegti L. M. Ktyžiaas 
tsatielį sn raudonomis •~ūdė- 
ans ant jo, tai iž tolo purtėsi.

Pažymėti dar reikia, kad 
aiųs gerti, klebonas, *kun. A. 
Maliauakss, uoliai darbuojasi 
parapijos labui. Aįmet atmoka 
apie tūkstantį doL parapijos 
siūlos. Ilgų metų gerti, klebo
nui

Įplaukos L. R. K. reni. 59 
skyriaus M liepos 90 <L: 
Liepos 20 (L, 1919 nt,

įstojimų buvo ...?...*9A00 
Rugpjūčio 12 (L, 1919 m.,

įstojimų buvo............
Rugsėjo 18 <L 1919 m.,.

įstojimų buvo............
Rugsėjo 21 <L, 1919 m. 
įstojimų per Dr. A. K. 
Rutkausko prakalbu.

Rugsėjo 21 (L, 1919 m.
austų

Spalio 12 d., įstojimų... 
Spalio 12 <L, 1919 nų au-

ku.................................
Lapkričio 2 <L, 1919 m.,

aukų ...........................
Lapkričio 2 <L» 1919 m., 

už siuntinį nuo priva
čių žmonių.................

Lapkričio 11 <L, 1919 
per kun. J. Petraičio
prakalbas...................

lapkričio 11 <L, 1919 ul,
įstojimų.....................

Lapkričio 23 <L, 1919 ul,
įstojimų .....................

IsųAričio 28 <L, 1919 ml, 
už siuntinį nuo A Rač
iaus .............................

24157

1.00

77.00

1.00

Viso iki lapkričio 23 <L,
1919 ul, įplaukė........$500.07

Per B. Kazlauskų, (lai
kas nepažymėtas) ..* 2.00 

Per P. lioekaitį (laikas
nepažymėtas) .......... 5.00

Viso sykiu.........
C^llTM ĮMNŲHlA

I

JAU IttJO U 8MAUD0S DIDELI* SUMINIS ' 

‘Draugo’ Kalendorius 
KALSNDORIŲ puošia gražiu Pirmojo Lietuvos Prcsidento A. SMETONOS paveikslai. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčių.

KALENDORIAUS KAINA - - 25c
Kas priskųs “Draus*” prenumeratų metama, arba pusei metų, ųaui KALENDORIŲ DOVA

NU.
4

kaip tamsus deliesym nuslinko 
nuo manęs. Sviesi, ratui saule
lė ima žibi'ti manu sieloje. Pa
lieka tik ratnu. “Draugas” 
mane Išmokino kautryiiės ir 
nusirnininimo. Ji- inaii parodė, 
kad tas, kuris ant Kryžiaus 
mirė, daug daugiau* už mus 
kentėjo. Seniam tikrjiu-u tie
sas žinojau iš ki.tvkizmu ir iš 
pamokslų. Katalikiškus di<-i»- 
raštis davė >upi :* • jų naudin
gumų kusdiiniiiiiu vi.-iiuiuc- 

I uės ir ut*kirų i < n u gyveni- 
' Jas atskirų ir išpildžius, 
ir man jiasidarė vkka- saldu.

1 ramu, Šviesu.I
’ Susigėdau savu nuliudiiuo. 
pri|»ažimiu. kad jis y ra .-dp.iy- 
bė, ir kad aš turiu daugiau jie- 
gų negu vargų.

Daliai' man rodos, kad aš 
.....v.nieko nekenčiu, niekas manęs 

Kareivių iš Centralės valdy- j neperaekioja. Visi man geri.. 
bos. Su pagelba gerb. klebono. Jei kas gera man vėlina, tam 
kun. J. Čiuberluo, liko suoiga- ariu. Jei kas bloga, ant to ne-1 

ir
.......... <>eniau m mintijau, ka i i 
dienraštis galėtų jiadaryti ge-j 
m. Dabar pati pat ’iau. D:.- J 

Draugu” ne-iskirėitiu į 
ivusdii n aš | 

Gerii. klebonas, kun. J. 6iulx«r- j<> laukiu. lu.i|s» brangiais svc-Į 
riu. Jei kokui di’ .1

.uiL toji di< 
taip reikalingos tuųs tėv\ u<*i. ilga. Tai gi patari i <■ 
draugijos ir pats pirmas priid-, 
rašė, paaukaudamati V K. K.' namelius, nnt ti^ nameliai taps 
5 <M. Malonu dalyvauti ten. laimingi, kaip man.
kur lietuviai vteuybėj ir su pa- 
aį^ventimu darbuojasi tėvynė* 
labai ir teikia pagelbų nuvar- 
gmnems savo broliams.

t
tose lietuvių kolonijose, kur 
dar lietuviai rauduriuoja tau
tiniame 
pavyadį i» Indiana llarboro 
lietuvių.

Malonu yra, kad ar tai dide- 
suiuoee, ar mažėsniuosc mies
tuose, kur tik randasi lietių-ių, 
kur tik yra lietuvių parapija, 
teu nesėdi ramiai mus tautie
čiai, bet, priešingai, yra užimti 
visokiais darbais. Rasi liesi rū
pinančius kaip geriau ir pato
giau paduoti pagvllios rankų 
nuvargintiems broliams. kurie 
likę uumylėtoj uiųs tėvynėj, 
anapus jūrių.
Atai užpraeitų sekmadienį te

ko man būti miestelyj Indiana 
Harbor, Ind. Tenai patyriau 
daug prakilnių ir nautŪiigų da
lykų; išgirdau gražias jiraknl- 
baa, kurios buvo surengtos lie
tuvių bažnytinėj svetainėj. 
Kalbėtojais laivo kareiviai, na
riai Sus-ino Amerikos Lietuvių

meldžiame duoti žinių apie 
save Domininkui Rupšiui. Jei 
kas žinotų, kad jie yru miiy. 
tai tegu praneša “Draugui.”

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS!

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džiu 20 dienos 1919 m. “Drau
gų” atstovauju p. J. MARGE
LIS, 544 M\:ib str.

Pus jj galite “0iaugų” už 
'sirašinėti, iiusipiikti (MiduoLi 
I jj paj’«‘ ki'jiiiiuj- ir pabarsi 
’iiinus. Gaht** rauti ir knyuų. 

ftiuomi atšaukiame įgalioj 
nūs kokiam nors kitnm Grot 
ds ltapids, Mieli. “Draugo” 
agentai

Kas pa* jį iš Grand Rapidso j, 
lietuvių užsirašo “Draugų”, 
tam jis <1 u<šia dovanų “Drau
go” kalendorių.

I *r
i
t
A
i
j

.J C“ r*Į titK lt» • :i ikryto

I 
i*

k'Pnnn t •

DR. W. .. . JOR 
» X»\ ’ < • • v 
• •imti p<.

on--.- 11; •» ' i •
vic u. .• i* 

po pintu

w. Run*usiuB
ADVOKATAS

nizuuta kareivių kuojia, prie pykstu. Vi.Mida man linknina i 
kuritn* ppiciraM-daugeli jaunų ran.u. Miliau m mintijau, ka 
vyrų.

Tame pačiame vakare liko 
suorganizuota* ir 1*. Ilaud. I>ar su 
Kryžiam rėmėjų akyriua.1 už jukiits pinigu.-.

• •

$5074)7
$158.451 kis, oavo karštai* žodžiais vi-

Fas iždiuinkų randasi..$348.G2 muk ragino prisidėti prie šios mi i. 
Nariu.rėuiėin M Akvriua fn.

j: i> -aid- 
.imt kinai 

\ icliUlU 
“Drangų” (tarsikvie ’i j mivo

“Draugas,” kaip močiutė, 
mokina visų dorybių. Jeigu ne
muki tikėjui** apginti, tni 
“Draugas” išinokįs. Nnliudi

J Gusčius

Geistina butų, kad visose ki- me “Dranga • • suramins. N<
žinai, kaip gyveninu.i vesti.

MSI M.

kaip
sustpratime, imtų

44

]Migerini i Šit VU būvį.

—-----

SKAITYTOJŲ BALSAI.

Draugas” išmokins. Žodžiu
sakant, jeigu nori žinoti kas
gražu, kas gera, kas prakilnu.
tai skaityk “Draugų. • f

SKAITYTOJ? ULSAL Kurie jau skaito “Draugų. V s

tie pripažino tusti, kad tiesų

Ar gali būti kas geriau, kaip
kalbu. Katrie neskhitu.•tegu
pabudo. Paskaityk vienų nu

turėti šiame pasaulyje ištiki- merį, paskaityk antrų. Kuų 
mų prietelį?

Ai tolų prietelį turi ir veliju norėsi Ilgainiu su juo skirties 
kadeviensm turėti. Kaa man nebegalėsi. Kaip šviesa, šilimui 
gerai, tų noriu, kad ir kiti tu- ir saulė imi t raukia prie savęs 
retų. Mano prietelis yra laik- žmogaus širdį, taip lietuvio ir 
.raitis “Draugas.“ Kol jo ne- lietuvės jausmai prisiriša prie 
skaičiau, neturėjau linksmy
bės. Vis rodėsi kažko (rūksta, niekad uenu>il Kieta, nes kas

dien vis naujas ateina.
Vystanti takelė.

daugiau skaliju, tuo Irthiau

vis rodėsi negerai. Na, sakau,' 
užsirašysiu “Draugų” ar ne
bos Įdek linksmiau! Užsirašiau 
ir, i» liesų, jauniu didelę laimę. 
**Draugas“ lanko mano name
lius.

Vienų kartų užėjo uuiu di-

I

Draugo*’ ir džiaugiasi. Jis

PAIEŠKOJIMAS

Marijona Lenkarticnė 
6vėkAnoi>, Tauragė- Apskri- 

<Mia nuliūdimas. Sėdžiu, ry-jėio, Lietuvoj'. ]mu-l:o savo 

moja, o nuliūdimas kaa kart brolio Juocapo Meriiuno, ku
ria labiaus spaudžia. Kusta u, ris visų laikų gyveno (’hiea- 
delko tie žmonės turi tokių goję, o dabar nežinia kur yra. 
žiaurių širdį; delko jie už gerų Jei jis pats šitų jiaioškojimų 
užmoka kartybės tulžiui, delko perskaitys, tegu rašo seseriai; 
jie taane taip skriaudžia, delko jei kas žinotų, kad jis miręs 
jie tiekia pavydų f Juk ai jiems yra, tai tegu dnodn 
nieko blogo nepadarian, už kų uri-------- : ”
man kentėti neteisingus išme
tinėjimus I Verkti ueuoriu, liet 
ataros temdo akis; sielvartus 
kas kart labiau spaudžia. Neži
nia kaip ilgai tas nuliūdimas 
butų varginęs mane. Kada įsi
leidi į nuliūdimų, tai jau viskas 
pradeda baisiau* r«Mlyiis. negu 
yra. Tik štai į tų nusiminimo Ca-suskio i 
tarp.j krosus nešiotoja - įneša pijus 
laikrašti “Draugą.” Pi u. įėjau Fupsaitės - 
jį skaityti ir malonų suramini- Taip-gi 
mų j;<ni<- ia<lait. Nuliūdimas, iš .1iu*£

“Draugui.
Domininkas Pupsis iš 

gaičių kaimo. Švėkšnos

r*if*kiu brolio Jon* Mmiikateta. 
paMaaačlo te Kauno Gubrr ttaam- 
mų pav. Jurbarko tiuealo. 4 melai 
ataalln* teratiavo lt Chlrago* | 
(117 teelroiMSItaa Mr. Brooklya. M. 
Y.| apl* It melu amtlaua. Ji* pala 
arba kaa apb' JI Mnole nialonckita 
prancAII Alnu ndreaų:

l*au«k.<u
n*n<h‘>

i

Ntr.

Antano Vt alatku* 
------- — g. |.ariwte Kaunu Gutocr.

l>a ei-

Krakli, parap. MladalnkŲ aodtlau*.
Turtų labai avarbų reikalą prie j*>.
jta pala arba ka* apie ji linutr |<a-
nelkilc aekaaėlų adresų

l«l ta KKrr Mr.

PAKLYDO.
liuli-tearor Aura, balta* taaiaių

lopų ant nugarų*. didelis. įtarau
I* ar |ie.(>* radcjui Atsteaukltc.

K***. S. MrSi
Itaerr t

r*lc*k*u aa*<> »>ro Antano .'ana- 
K®, paeinančio l*. Kauno livd. Vietai.) 
l>ar*pO<>» Karalukv Kaimo. AA prie* 
kare |>urratiavnii lattui.n o ji |ui- 
llknu gyvenanti ant IVood Htr„ <*!u- 

1 ta*i*u kels*® latakų bet al- 
■akyiaa 
apie JI 
■įdremi:

iš

žinią

Jur- 
val<-

čiauh, Tauingi'-s apskričiu Lie-
ėaa«*A.a^ X.< ,, a. •a«Sk«MI •tavoje jtaieŠko šitų asmenų:' 
1) Juozapo Dirginčiau* i- 
Skir.-uemmiiir jo žumni* 
Anas talijos Pupsaiks Dirglu 
čiuvienes 2)

ll

Taip-į Jttonpo 
Tatragvs para 
žmonų- Zofijos 

Gajaaskienės. ::) 
Stefanijos Pupsaitėi

negavau. Ji- nrta ka*
Aiuotr |iran»M.ltr M-k.>n<‘li>

i 
IIIUI

itanitiiku kainu* l'IKialuu Itateoar* 
Vilkai lėkio kp-kran* Mivalku 

i.ulMvaljia..

PARSIDUODA '
1*at*iduoda vi.'itrr Ir aataainili 

krautu, Virta lutiiim ; lutyventn. 
Stoni* i*d .bi.. hi :• milui Parsi
duoda urii.vtiik • ir I dKert.iilu • 
ir.cuesiai vaitotų

IM Hst'«lll Siu.'J j.tllpkll. 
lall K J'autliui Mi.. < ii kasu. III.

1ETRA BARGENAS.
Parduodu k.luri* naujausio* tu.>.|>« 
Mūriniu* lumin

Pu uui > i•**>». n.iiiu ir du .uit 
!-jų P*MO veniniu Vii ritau rnn.tati 
South Hldfje. o du N ori h M*1* te: —. 
•u naujnuaiu* tnadua lUUayntia: im
ta*. elektra, maudyne*. bu/Ma*. di
deli* Veidrodi*. lelrlnmil. Pulk .M 
rieto*. lietimu ui>k> tento*, gryna * 
nra*. Ktntt>4 r»tv<«: turi būti p*r- 
duoti | trumpu* laiku ut 'italų Mi
lu*. kale lu Kaltina parduoti ko- 

**". Tatai ineldliu »taitauktl 
Armini.

John A. Waluhs, 
1834 VVabansm Avė., 
W. Kamp. Girard 8tr., 

Chicago. IU.
N.

r 4
*

ikhir | kitai
laito* iškilt' ar<4<9

k. II* rsniliscr

, »|.im tai. 
irti lietuvi*- 

4**» * <1m%*AOm*. 
i’Mttu. rantu

x»»»e»o»>«ssses—>

Dr. P. P. ZALLT5

S*—..

Dr. I. E MAKARAS
j <;>u*<••>«• ir < hli

• .Ir !• PO Ml 14
ilrirlran INtlImi t* 14$ ir

Tel Ivroror Tt4t|

Dr. C. Z VezdU I
UETt ™ DIJiniNTAb

Valandos »uo f ryta »kl • vok. 
Ncdll.oiui- laitui ii 'tnmt

1711 SO. kMIl.'-in tVFJK E 
■-t: 47-ln* C .1,6*

a

fi

L

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

(IS W. Marke* Mr. 
tai 111c. IVaMML.

viM'ml. .Ugnini* prHma 
Nuo I tki 10 vnl ryta 
Nu® 1 Iki S »»!. ve pieta 
Nuo < iki * »al rtk-r*.

' MO44. W mu. AiIUamI *14$. OUm| 
Vrtrftaa- H*im*rtirų M44 

utį. i A. ROTN, 
Itata- K|.1)t<aJ*- tr .4iifwga* 
tarriJaliMa, Mui. rt^u. K 
latati ir iIm.i <4ieHii-lm M0U 

(Nbta: M&4 ta M*14«4 M., (teta 
l.-i.'f.Hui. Ikiii r *SM 

VAL.4Klt.KM; m—ll i>i* S—S 
pirda 7—« imI>. K.-rt.ltatiifo !•—4S 4.

(-Wf.

»
I

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T*l»f<«aa M«*Klnl*y 1744 I

OTTM) VKMOK1AS (JOM

W. tl-iu* gatvių

iI

I

<

K

»
Kersdo-

■arti pritaikino akiniai < 
taM palOMvtnlinu dol Juos akla į 
Knnmot lt* k soti nu< r*l»n* akao J 
MJimo. kuomet r*i4<« 'laja* Ikro ( 
«O, kuomet akėti*' ar iluvi ar r*- 
tai. tai luome yra u n kis*, kad < ' 
reikia Jura* al au Mano lt metu . 
patyrimą* priduua Ji.tue g<na<.a>* 
pat arealini* ul prh.'nanr.e kalne 
o*'

)j.o.|xa 
t^loe liil-o* v.

lės . ar. it 
T«r ik >e

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

hunsp. 49 < <»4irt 
lt*-. lto-V U'. 4U Atsuuo 

'iolciuižsui v‘s»’<ro 14M 
i.iftuo Cicero 4*

KAL1LLMF t.ILTr VlAF

taip to r r-ai nu II *.* II

JOHN SMETANA
Akių Spcci &list&s 

1801 S 'hland Av. Chicacu 
tfiaui. nuli x ai :UI <1> m.

b * į*l ■ *k o* 

.• ir 11

Vataadu*: nuo 7 «»1. Uir)to iki 
irai vakare l**n»dvi;*i». 
mi* Ir l'etbi’ioiute

Dr. M. Stupnidf 
3109 Su. Morgan 

<*1UVAG<>. II.I.INOIN 
Tak-fmias Vanta *OS

ral io'. n - * iki 11 ll ryto:
t po P'f'v • rak N*d*lto* 
rnlt nuu 0 iki i vaL vakar*.

S. D. LA CHA W1CZ 
tiUMtaU OrU-erlu* u*«*m**J*. l*M*-| 

t* .-*, l u | r »u*.^ Ilu.u*., n..utU* *1- 
tiUul tl. U b.at U .lu r t u bu«li* Ut(***4l*tl 

2314 W. 23 PL Chicsgo, UL
TH. tad Sll
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. KRAUTUVININKAI “ATPI 
GINA'* DRABUtlUS.

It WEST SIDK. ♦

Pirmadienis, gruod 
•v. Kristianą.

Antradienis, gruod
iv. Eusebiju*

15

16

{domi, Pamok’nanti Lengvai Suprantama

PASKAITANekalto Prasidėjimo Draugija.
Nėra ko pasidžiaugti.

Didžiulių <l<|i.'ir!.-iiiHrit irdų 
kmuturių -avimnkni Chicago- 
>•. paraginti “fair prie*-” k<»- 
luilHo ir kitų, katrie ilurbuo- 
ja*i už (mpiginimų pragyveni- 
nw». pn-ki-lli*-. jug jir x i*nki<M* 
rųšj*«* dmbii/iitin* ir rubuilis, 

avalinėm* |*upigin*ią 
Kaino* bn*ią tokio*, 

yr.i biivn-i«H pilta ka- 
. 1911 iiM-t.-ii-,
Tito tiL-in I r.iittm'fi -avi- 

'bit-t.ii tą -au» •,|».ipisiiiiuu»” 
|>l:i>*i.-ii |m k* H*- *|*ail- 

•k»jr. Gi .*|oiii<bi giria krautu- 
vininkų g»*nišjr»|ylw ir rūgina 
žmones iiiiialot b* tąja proga. 
Nr*. girdi, jei (nildika |Miirms 
krautuvininkų *uiiuinyiiią. įme 
lie t to* ‘•piijHi*” kuino* gnl ir 
vi*iHMiw-t pn*ilik*ian<*-i«r*.

Kokios gi tos kainos.
Kiautinių -aviniukai |ta* 

kelia- štai kokia* •*|»iaia.*’* 
iiiiniiiiiim kaina* iiž tuo* daik
tu*:

Vyram* -intni...........♦24.-'*<t
Vyrama overienčiai .. 24.511 
Vyram, č-evrry kai .... -V95 
Vyram* ant*-* ............... .25
Vyram* apatiniai ridaii I 2»-i 
Moterim* 
Moterim* 
Moterim* 
Moterim*

Mot'-rim* apatiniai rūtai 1.25 
Vaikam* ovrrk<w-iai .. 8.7i(t 
Vaikams siutai ............ 3.<Nl
Vaikam* ėrverykni .... *‘>.95 
At*iminkiiiM-. jog tai yra 

mininiiim kaina ir ir*]uisako 
ma tų prekių kokybė.

Kitaip buvo pirm karto.
Jei |-a* mano, knd 1«rs kaino* 

-ulinkn *u prit*«karim't?iis kai- 
NH-iie. tr. 
h-lgi l!’14 
:»«. rų*M * 
•a*.o mokėti |a» 12 ligi !•» dol. 

Kari- pradžioj*- kai-kitrio.* 
krautuvės imrduvinėju pi r i k- 
tin-»* rūšie* siutu* i*»» 13— 
dol.

Taip l-ttvo >u apatiniai* ru- 
I luti.-, t.»:p *ii autėmi* ir kito
kiai.* dndniž.iai*.

Kadangi čia skelbiama mi- ■ 
niitiuiu kaltui, tni sulig to* 
I :tt*w.* bu* skiriami ir abejo
tino* rųii*-- |irekr*. 
k*.*utiiviii>akni ture* tų prr- 
Mų. tiek ir |iurdno* nurodyto
mis kainomis, (im-n*** n.tėi*** 
prekės |M«iliks brangio* ir 
jom* kaino* neima -umažina- 
mo*.

Reikia ule-j*»ti. kad tokiai* 
**|uipiginiinai*** hutų papi
ginta* InMmėam pragyvenimą*. 
Ne* skelbiamo* kaino* toli nc- 
,sutinka *n priršknrinrtiii* kai- 
| IMHIli*.

■I

<t|

ATSILIEPIA IR PARKŲ 
POLICIJA.

Chicaguji* yni keli šimtai 
parkų poli< n>**iiit. i*< iiiiui i. 
šįmet daugeliui parupo |M«li-! kn■n;i.. 
diati algn< mi<-*to |nJim<«i-1 kuki**- 
name, gaisriainkam** ir kitiem- 
miesto tarnvlsij** esant w*m*.

B»-t npi*- Įuirkų ]s*li«-moim> i 
jwimir*tn. Ti«* ima pri*'kati.
ne* alga*.

Tumi* «li«-m»ini- |Nirkų i*e 
I ir mūrui i Jiaty* a|»ė* save pri- 
sinune. Ji** patlavė |iHiriją 
mi«**tu tarytai. Reikalauja ly
gių algų .*u inie*t«» |s«lirmnaai*

I
— IBUS BRANGESNĖS LICEN

CIJOS.

Ateinančiai* melai* Chicv- 
gai pramatouio- «li<l<»*nė* iš
laidos. Mir*t„ Biudžetu komi
tetas šiandie jau turi išlaidu 
sąstatą. Tad reikia dabar pa- 
galvoti, iė kokių versmių gau
ti pinigu pn<b*ngli vi«a< išlai
das.

Kitnoiurt žymią išlaidų dalį 
padengdavo *a liūnai. pirkda
mi licencijas, šiandie saliunai 
jau baigia nykti. Nėra |w*ln<>
v "na" r*w

1'a.sakojoma. jog miestas Ims 
priverstas išbranginti viso. 
Idos rųšir* licencija*, m** ki
taip Bebus galimn -ur'išti rw 
su galu.

~Kituojama bausmė
Vl«UfcAPiTLDYMA

PAGYVENIMU.

i stytai .... 25JMi
averitoriai 18.90

čeverykai .. WG
antra.............. .25

Nekalto Prasidėjimo Šventė
je, Aušros Vartų |>arapijojc 
būry* jaunų mergaičių apvaik
ščiojo iškilmiiigai savo metinę 
šVeutę Nekalto I’rasiikjiino. 
Visos utrrgnitėn išanksto atli
ko i*|>ažintj ir laukė taa gar- 
l»in"os valandos, kada galiu 
d/Jaugtie* piiėtiinsio* į saro 
širdis šv. Komunijų.

Vėliau pra«i«lėja *v. mišio.% 
kurias laikė gerk klebonas, 
kilo. P. Kmlirka. prie Aušma, 
Valių altoriau*. Vi*«>* nw*re*ri-I 
lės uh-iiH- paskirta* vieta* ar-j 

>'-inu prie altoriaus.
(•erli. klelM.nas i Misa k *■ jom* 

pritaikintą iiaiuokslą. Ji* sakė: 
•*Xor* mažo.* jūsų jiego*, tat 
ju* galite daug nuveikti; jūsų 
dora* ir nekalta* gyvraimas 
gali «li<l**l«; infekcinę turėti žmo
nijoje.**

I*o šv. mišių 43 mergaitė* 
|ta*lari* įžadus. Jos rimui drau
ge garsiai Blanke ant klebono 
klausinių. Paskui kiekviena ga
vo Nekalto PraaidėjiaMi ženk
leli.

šitoje draugijoje, rod**, yra 
apie KM) narių. 1-abai linksma 
iš šitokių mergairiiĮ. ne* gali
ma tikėtiea. kad jo* pasilik* 
apsaugoto* nuo visų pavojų 
per galingą Av. Marijos užta
rimą. Maloniau Imtų, kad visos 
mergaitė* prie šitos (irakiliiios i 
draugijos prisirašytų, tada ne
reiktų senam tėveliai ir muti-i , 
in-lri tarti savo jaunas dukrv-1 
le*.

_______ I

APIE PASAULI IR
Laikys Kun. Prof. Bučys

.

Utarjunke, 16 Gruodžio, 7J0 vakare 

McCormick Club House Svet., 2530 Blae Island Avė.
įžanga 50ct 35c, 20c Ir 10c

Kas arčiau sėdės, tas brangiau mokės. Paskaita bus su paveikslais.

Linkėtina valdytai geriausių 
pasekmių 1920 in.

gavime.
Užpraeitą prtnyčią chorą* lai-

Praeit«»mi> kėlimui* yi*-m<e 
mi* sv»«ikui'i«» «h*p:ir1ali-ruttit 
buvo daug vergu nu »lat einr'iit 
skundam*, kad apartammti- 
aių namų -aviniukai kaip no
kiant nra]*šil<hi ]mgyv*-nimų.

Ir tnouM-t l»uv„ dcilamos |m-| 
stangos pruvr*ii itarislyiua. 
sulig kurio aštriai bausti na-' 
mų savininkus. I1H niekais 
nuėjo pastangų*.

Ta pati istorija atsikartoja 
ir šįmet. ypač dntar |utkilu* 
šalčiam*. Ir «latar grūmoja mui 
namų saviainkam- už šaldymą 
šeimynų, ypač tiirim-ių ntažas 
vaikua

Bemanomo* aštrios tau«nn * 
namų navininkam*.
* Tik gaila. kad tie samany- 
Inai nrlmgvai prigjjn.

k!y*ta. I*i **š karę.
HM tai*. UZ vidmi-
vj.nU.1* Miiln reik-

\<*|ėli«»j, gruodžio 7 <L Mc- 
Conuick’o svetainėje, gvrb. 
pruf. kun. Pr. Bučys darė pn- 
skniln apie l/«urd<> stebuklus 
su tam pritaikintai, patrik* 

i sl.iis. šita paskaita ir |iavrik- 
>lai buvo Intai žmonių |iagvi«! 
dnujsmi. Zii'onių į {inskaitast 
susirinku daug. 7 vai. jau Mr-i 
("oru. irki i dūižioji svciaim* l»u- 
vo pilnulėk*.

Ir kų <-in žmonės išgirdo ir 
pr*natė? Ji< išgirdo tiesų ajiic 
•Nekaltą Av. Marijus Prasuk--Į 

j. m ir |Niiuatė Isuirdo stclmk-’ 
lūs. tierk kalbėtojas aiškiai |« tvrrti”kovi lauke L 
im-koj- ir Rr»li.i n«p»t Wl|iwl,jl pn^>

Jau mėnuo praslinko kaip k«. priefanetinį susirinkimą, 
musų moterys ir mergaitės yra Susirinko beveik riai giedoriai. 
užsiėmusioa atlikti vieną iš j Apkalbėję vidujinius dr-jaa 
sunkiausių daria}, tai yra mex ' reikalus, nutari- nurengti vaka-

imsakujo i
<l<‘lk<> visas katali- 

Kick kiškas |m*auli* tiki j Nrluiltą 
Prasidėjimą. J 
PaiH» !

gilią švederią musų karei- r,, be lai vasario 15 <L 1920 nd' 
vii ma Lietuvoje. Pagirtinas tai Columbia svet. 
da mul Lyginant didi 
koouijos, tai nvperdaugiattsia 
moterių bei *:ęggaiėių a*eina 
dirbti tą prakiluų darią. Nore
liui ėm, kad daugiau moterų 
b»-i inrrginų r.t ūlankvtų.

Mus broliai kaujasi su |*rie- 
snb už savo tėvynę, už nepri
klausomą IJrtuvą. Jeigu jie ne-

|bu' aprengti, negalės ilgai 
loke ir negalės

I Katalikų \*ienybės seimą 
liko išrinkta <l<4rgatė, p-K* Z. 
Mestnu kaitė.
• Valdyba ateinantiems me
tams jialiko tavt-ik ta pati. L 
y. dvas. mdom—kutL N. Pa
kalnis pirniv-V. Daukša, vire- 
pirnL—Z. M e> t austai U'. pn»L 
rašL—O. Hiiinskaitr. Ha. rast. 
—A. Kušieikaitė. ižd.—K. Au- 

. kva, iždo gioliėjos—B. Ružgai-
1ė ir Z. Jurgaičiutė. maršalka ___ _ __ __

liet nr. Me*. sesutės, jeigu —jį Lauraitis, gaidų prižiurę- naudai, lapkričio 15 d_, k m.

Susivienijimo lietuvių Ka
reivių 1 kuopos susirinkimą* 
įvyks šiandie, gruodžio 15 <L 
7:30 vai. vakare, p. Ežendrio 
►vcL. 464a* ir Ko. Paulina 
gatvių.

Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti, malonėkite atsilanky
ti. Gali ir nmariai ateiti ]m- 
sižiurėti.

I Valdyba.

Lietuvių Metropolitan Statė 
Bankas kuris dabar raudasi 
Po num. 807-809 W. 35 Strect, 
bu* perkeltai apie Naujus 
Metu* į savo naujai rengia
mąjį namą, kuris bus po num. 
2201 W. 22nd. kampas Learitt 
Strect, su padidintu kapitalu 

Valdyba,
Metropolitan Stato Baak 

(Apgr.)

i

Ap.ir.iM.inu. jw.ut.vf mt. byM b.M R Ambra.-
......... Marijų. ll. nn.UtUu *■’** "n~-—- - ----
i,, tr > v........n. vr. labai bran. i1'”* f?"'“'"“- Kom^dmtt. Z Jtf^iHat...

ivo bro- j viria. tenoro—E. Druktenis.

Praeitą |*-nkt*<lirni 
mo nusprendimo 

įkarta* Artliur Haensel.
* nužudė sav(, moterį, 

askutinėje valandoje tv
aną nugalabinima* sulaiky

mą. PadruĮunta apeliuoti au 
gštrsnin tri-man.

*ulig 
tarėju

i<

KOVA PRIEt MAISTO 
BIUM

Perniai (liieagoje buvo į*, 
teigta* -prrijalis maisto biu- 
ra« su tikslu papiginti mais
tui kaina*.

B»*t ligšiol tas biurą* neda
vė miestai naudo*. Tuo tarpu 
išlaidą padaryta dauginu 
♦14.000.

Ateinančiai* imtai* abejoti 
•*&> biuru *.* iaiiiii.1- Ne- Kal

APKVKDt 31000 KABLIŲ 
MOTERIŲ ANGLUOJK

Londonas, gr. 11. — Pasibai
gus karei Anglijoje pasirodė 
2MJOOO našlių moterių, kurių 
vyrai žuvo karės laukuose.

Visoms našlėm* vyriausybė 
skiria pensijas.

Dabar pranešama, jog ii a- 
nų 38,664 našlės išnaujo apsi
vedė. Vyriausybei yra paleng-

gtu. Zumhm*s tnippat pamatė 
įvairias stebuklingas vietas, 

Jniųuoštas ant scenos. Tos vie
tos priminė ir Lietuvos šven
tas rietas.

Žmonėm* labai patiko. Visų 
laiką užsilaikė ramiai. Kodėl 
nepatiks? Čionai boro atkar
toti ertio* močiut*** žodžiai, 

i kuriuos ji mus senai mokino, 
i kad Av. Panelė tavo Nekaltai 
Į PVndMa.
I J. KM.

i veikti, siūti. nx*gati šiltus dra
bužius ir siųsti jiems.

Negalime mes boti karei
viais. negalime nešioti šautuvo, 
tat mes galime savo kareivius 
aprengti. Aprengti mus broliai 
kareiviai aarsiaa galės kao- 
ties su priešu ir lengviau juos 
nugalės.

Gražu butų, kad visos mote
rys ir mergaitės, nors vienų ar- 
ta du vakaru savaitėje, pasi- 
švęstų tam darbai, o milžiniš- 
kos Imtų pa*<kmės. Čia nrrei- 
kia savo skatiko pridėti, tik 
reikia pasišvęsti

Tai-gi moterys ir mergaites ! * 
Esate kviečiamos ateiti utar- 
ninku ir pelnyčių vakarais, 7 

vaL, bažnytinėu svetainėn. Čia 
dirbama gražus ir prakilnus 
darbas.

Pelnas, $57Ja. jau pasiųstas knyftj ir kitokių i
L K. K. rėm. Centram Pasta

M. K -

Washington gr. II — Ko
mercijos sekretorių* Redfield 
prrzidento Wil*ono kabinot* 
at*i*tatydino. .lo vieton pr<*xi- 
dento* paskyiė koagn**o at>to - 
vą Aiezaader, demokratą, iš

'* *ldennnn*i pakelio aš- Mi**oun valstijos. Sonatas j«- PIRKITE KARES TAUPY 
tvirtino paskyrimų. MO ŽENKLELIUS (W.S8 ).

a t f

• * •

Pinigus Lietuvon
GAUNA SUSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje
' 100 Auksinų už 05.00

met esame po vakizaot Komrote u* Kaucija, rertumumat gvaraniuojamat. 
hMfarftoi Jm PMm KMfrufiMMta.

Met uduoaime Tamstai čeq kuri Tamsta pasiusi pats laiflni j Lietuvą. Su 
tuo čdųu lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra grariausis ir teisingiauss. Nieks 
pinigų negalė* sulaikyti.

□tunciant pungus aei pen.unnmo, sesute ceDU aroa money vrroenu pa- 
duodami aitai antrais lo Kam norite Kad pailgai outu Lietuvoje umoKeti, taipgi 
pat paduok savo aiiku anlraia. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
bekvieną doiierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

Aiandie, t. y. gruodžio 13 *L. 
7 JO vai. vakare parapijos mo
kyklos kambaryj prasideda 
vakariniai kursai, kuriuos įs
teigė L D. A. 57 kuopa.

Bu* mokinama rašomosios 
lietuvių kalbos ir skaitliavimo. 
Knrie <lar nėra užsiregistravę, 
gali ateiti ir užsiregistruoti šį 
vakarą.

Kviečiame pasinaudoti pro- visomis jiegotuia, nes tų gali 
paliudyti n«**nai nurengta* 
bendrai su I* Vyriu 3f» kn. rbn 
ru koncertas.

Av. Cvcihjo- choras yra gra
nai išlavintas varg Daukšos.

Labai retai tenka pa trinyti 
laikraštyj žinučių apie Av. Ce
cilijos giedorių draugiją. Ai
draugija dail* s sry'tyj veikia 
visomis iiroomia nes ts rali

ira.
Komisija.

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St., Boston, Mas*.Ŝ
W.W.V/.VAV.V.%VAWZ,*AW.V.WAVU'.'
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