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METAI-VOL. IV. No. 294 

Ingaliota padaryti armisticiją 
su bolševikais 

BOLŠEVIKAI PASIŲLO 
; TAIKĄ VISIEMS. 

Pasižada atmokėti svetimoms 
šalims senąsias skolas. 

Stockholmas, g r. 
.5. 

15. Visas 
laikas buvo rašoma ir kalba
ma, jog rusų bolševiku atsto
vas Litvino v čionai tarsis su 
Anglijos atstovu išimtinai tik 

OFICIJALIAI NEDALY
VAUS KONFEREN

CIJOJE. 

Imasi lukeriavimo ir atsargu 
mo politikos. 

RUSŲ VALDŽIA TURI 
KRAUSTYTIES IŠ 

ESTONIJOS. 

To pareikalavo patys estai. 

DORPATAS, gr. 15. — Poli-
Dorpatas, gr. 13 (Suvėlinta), tikinėse estų sferose pakilo pa-

—Vakar vakare Čia atkeliavo sitenkinimas, kuomet šiaurva-
Lietuvos atstovybė, kuriai pir- karinė rusu valdžia sutiko su 
mininkauja Dr. Šliupas. c s t y vyriausybės reikalavi-

Lietuvių atstovybė pranešė, mais, ka*l ta valdžia kuovei-
jog ji turi Įgaliojimus padą- kiaus apleistu Estonijos že;nę. 
ryti armisticiją su bolševikais. Oen. Yn;lenič0 problema tad 

ką nebusią nei prisiminta. 
Tuo tarpu iš tikrų versmių 

patiriama, jog Litvinov čia at
keliavo ne tiek nelaisvai, kiek 
taikos reikalais. Litvinov iš 
Maskvos atsivežė taikos pasių-
lymus ne tik Pabalti ja i, bet ir 
visam pasauliui, katras ka
lia uja prieš* bolševikus. 

Svarbiausioji ir tinkamiau
sioj i talkininkams bolševikų 
taikos sąlyga—tai pažadėjimas 
atmokėti jiems visas senovės 
Rusijos skolas. 

Toji sąlyga padaro daug 
galvosūkio talkininkams. 

PANAIKINTA VISOKIE 
SUVARŽYMAI DEL AN

GLIŲ TRUKUMO, 
Praeitą šeštadienį po pietų 

vyriausybės įsakymu Chicago-
įe ir kitur panaikrnta visokie 

TALKININKŲ ARMIJA PA
RUOŠTA PRIEŠ VO

KIETIJĄ. 

Vokietija turi pildyti visus 
reikalavimus. 

V i s a t a surašymas S. V. 
gyventojų 

uvarŽymai, gyvavusieji del 
nelaisvių klausime. Gi api e tai- stokos* anglių. Kelioms die-

I — 

Tečiaus kol-kas neimsiu ofiei-
jalio dalyvitmo konferencijoje. 

Estonijos atstovų pirminin
kas Poška pasakoja, jog kon 

D'ANNUNZIO AP LEISI AS 
FIUME. 

kasdien aršėja. Jo šiaurvakari- * 
nė ffrmijn praktikoje jau nebe-J Trieste, gr. 15. — Neoficija-
gyvuoja. (Ji šiaurvakarinės liai paskelbta, jog Italijos vy-
vald/ios valdininkų grupė atsi- riausybė yra jau susitaikiusi 

fereneija kelioms dienoms per-!dūrė visų paniekom Ta valdžia su lakūnu d'Annunzio. 
traukta del nustatymo Estoni šiandie neturi nuosavų namų. I Sirkoma, sulig tos sutarties, 

noms kai kokie suvaržymai pa
likta šiam-vakarinėse valsti
jose. 

Tad su šiandie išnaiijo nor
maliai bus dirbama visose 
dirbtuvėse, krautuvės bus ati
darytos, gatvekariai turės but 
ap&ildomi, traukiniai ims va
žinėti, žodžiu tariant, prasidės 
normaiis gyvenimas. 

Anot žinių, pareinančių iš 
anglekasyklų apskričių, labai 
maža dalis anglekasių nedirba. 
Spėjama, jog su šiandie ir visi 
atsilikusieji imsis darbo. 

AIRIAI PRIEŠ KONGRESO 
KOMITETĄ. 

Apeliuoja užtarti Airiją. 

jos rubezių klausinio. 
Estai atstovai nori visos et 

uografinės Estonijos. Kad tuo 

Xeturi jokios teritorijos, nei d'Annunzio su savo kariuome-
gyventojų ir nėra kam, kas ją ne paskirtu laiku turįs apleis-
igaliotų ŠĮ-tą veikti. iti Fiume«.gi miestą tuojaus tu-

tarpu bolševikai nori neapri- | Estų vyriausybės pareikala- rj užimti regulerė italų karino-
tmottrm "laikui pasilaikyti fis-jvinias, kad Šiaurvakarinė rusų menė. 
tonijos teritorijas siauriuost\\valdžia kraustytųsi, regis, ar 
nuo ežero Peipus", i imant visą tik nebus viena iš pasekmių 
Narvos frontą. konferencijos su 

Londonas, gr. 15.—Anglijos 
bolševikais, vyriausybė ruošianti 75 mili-

Bolševikai sako, jog tos to-lNea rusų generolai ligšiol per- j o n n biudžetą oro laivynui. 
ritorijos jiems yra reikalingos garsiai gyrėsi, jog jie perorga-j' 
strateginiais tikslais. Sako, nizuosią nuteriotą armiją ir tai 
jų priešininkai 
gina juos užpulti 
šono, Toliaus sako, kuomet 

ikslais. Sako, nizuosią nuteriotą armiją ir tai I .• I 
, , v . . Aiii j i i •* i • i.i pasirodė perklotas ir todėl 

gal dažnai me- attiksią ui kur kitur, kaip tik * . . * .. 
.".. .v „ . . -p . • • • Krassm iškeliavo Pskovan. 
Iti is Estonijos Estoni joje. . pranyksiąs užpuolimo pavojus. 

tuomet jie tas teritorijas mie
lai sugrąžinsią Estonijai. 

Estai nerimauja del bolševikų 
atakų. 

Tomis dienomis estai omo la-
Ne 

Dabar tolesnė konferencija 
prigulės nuo to, ar sugryž 
Krassin Dorpatan. Jei paskir
tu laiku jis to nepadarys, bus 

Poška tvirtina, jog Estonija J>ai nerimauti. Nes bolševikų *)0 

visgi galutinai padarysianti kariuomenė jau kelinta diena 
santaika su bolševikais. į Narvos fronte atakuoja estų. 

Washington, gr. 15. — Pra
eitą šeštadienį šios šalies airiai 
prieš kongres0 komitetą karš
tai apeliavo, kad Su v. Valstijos 
tiesiog paimtų globon Airiją ir 
išgelbėtų tą šalį iš Anglijos 
nelaisvės. JC" 

Kaikurie airiai patrijotai 
komitetui priminė Kubos salą, 
kuri kituomet kentėjo Ispani
jos nelaisvėje. Suv. Valstijos 
Kubą paliuosavo. 

Bet šiandie Airija labjaus 
persekiojama už Kubą kituo
met. Airijos žmonių vargai di
desni už Kubos. 

Tad jei S. V, kituomet tą sa
lą išliuosavo iš vergijos, tuo 
labjau gali dabar padaryti su 
Airija. 

Londonas, gr. 16.x— Ofiei-
jalių pranešimų apie konfe
rencijų pasekmes kol-kas dar 
nėra. Bot spauda daug ir vi
sai]) rašo apie Praneuzijos 
premjero čia lanky;uąsi. 

Kaikurie laikraščiai praneša 
žinių apie ką buvo tartasi čia 
buvusiose premjerų ir kitų 
diplomatų konferencijose. 

sakoma, jog Prancūzija An
glijai skolinanti 5 ar (> mili
jardus frankų. 

Talkininkų militarinei tary
bai pavesta spėkomis priversti 
Vokietiją, jei šita atsisakytų 
pildyti talkininkų reikalavi
mus, surištus su taikos sutar
timi. 

Tam tikslui pagaminta tal
kininkų armija. Maišalas 
Focli jau turį s instrukcijų. 

Tarp talkininku ivvkinta 
pilnas sutarimas veikti ir to
liaus taikos klausime, nežiū
rint S. Valstijų vėlinimosi ra
tifikuoti taikos sutarti. 

Tarp Londono ir Paryžiaus 
*tžmcgsta stiprus ryšiai. 

Laikraštis Temps pažymi, 
jog tamprus ryšiai buvo rei
kalingi atsišalinns Amerikai. 
Nes genernlė pasaulyj taika tu
ri but ir toliaus, sako Temps. 
Bet be pasitarimo su S. Valsti
jomis nieko neatliekama. 

Berlyno spauda tose prem
jerų konferencijose pramato 
ne kitką, kaip tik prieškarine 
diplomatiją, kari yra baisiai 
pavojingas visam pasauliui. 

PREZIDENTAS ATSILIE 
PIA APIE GYVENTOJŲ 

SURAŠYMĄ. 

Kviečia visus pagelbėti tam 
svarbiam darbe. 

Washington, gr. 15.—Prezi
dentas AVilsonas paskelbė pro-
klemaciją reikale keturiolikto
jo visatino kas dešimtmetinio 
surašymo- Suv. Valstijų gyven
tojų. Surašyinas prasidės sau
sio 2 d. ateinančių 1920 metų. 

Prezidentas proklemaeijoje 
pirmiausia pažymi, jog surašy
mas gyventojų kas dešimtis 
metų' atliekamas sulig šalie< 
konstitucijos nurodymo, kad 
tuo keliu patirti tikrą valstijų 
atstovybę kongreso. Nes pagal 
gyventojų skaitliaus renkami 
atstovai kongresam 

Paskui pareikšta, idant kiek
vienas asmuo enumeratoriams 

atsakytų į visus legalius klau
simus, nieko neslepiant. Kas 
to nepadarytų, tasai užsitrauk
tų "bausmę. 

Ant galo prezidentas prane
ša, jog surašymas gyventojų 
atliekamas ne kokiais Idtąii 
tikslais, kaip tik reikalingos 
šaliai informacij'inės statisti
kos reikalais. Tad nei vienas 
asmuo neturi turėti baimės pa
sakyti savo vardo, užsiėmimo, 
gyvenimo vietos. 

Surašytojanis (enumerato
riams) yra aštriai uždrausta 
bent kokiais tikslais kam nors 
išduoti surašytų žmonių pavar
des, arba jų adresus, arba ki
tokias kokias nors informaci
jas. 

Taigi prezidentas kreipiasi \ 
visus, kad surašytojanis tą 
darbą atlikti palengvintų ir 
tuo keliu pasitarnautų kaip vy
riausybei, taip savo šaliai. 

Po Konferencijų Londone 
CLEMENCEAU APLEIDO 

LONDONĄ. 

Sakoma išrišta didelės 
problemos. 

AIRIJA STOVI KAIP ANT 
UGNEKALNIO. 

I •mtaiką 
Lietuva armistieijos ir tai- pozicijas. 

kos su bolševikais klausime Apie tas atakas visi visaip 
yra atsargi. Prisilaiko lukeria- pasakoja. Vieni mano, jog bol-
vimo politikos. Nes taip ge- ševikai tuo keliu mėgina estus 

NERAMUS LAIKAI BRITA
NIJOS IMPERIJOJE. 

riausia gali išeiti. 

REZIGNAVO GEN. 
S A C H A R O V . 

varu priversti kuoveikiaus pa-

Nežinia ką gali atnešti ateitis^ 

Londonas, gr. 16. — Angli-
daryti taiką su sovietų Rusija. įjos spaudoje šiandie pilna į 

Kiti vėl spėlioja, jog bolše
vikai todėl atiikvioja e.-stus, kad 
Estonijoj (kuri prieglaudą gen. 

Irkuckas, gr. 15.—Siberijos Yudeniė su likuėiais savo ar~ 
valdžios vakarinių armijų vy- mijos. Ir, sako, kol Yudeničui 
riausias vadas gen. Sacharov ta prieglauda nebus cia atsa-
del sirguliavimo atsistatydino, kyta, taip ilgai bolševikai ne-
Jo vieton paskirtas gen. Kap- šiliaus su savo atakomis, 
pel, trečiosios armijos komen- Kiti dar kitaip nuomoniauja. 

Pertraukta konferencija. 

Pertraukta čia estų su bolše
vikais konferencija. Sakoma, 
tas padaryta tik trims die
noms. 

Bolševiku atstovas Krassin 

KAZOKAI PAĖMŽ 2,850 
BOLŠEVIKŲ KA 

REIVIŲ. 

Londonas, gr. 15.—Gen. De-

vairiausių žinių apie gyvento
ju nerimavimus Britanijos ko-
lionijose. 

Pirmiausią vietą užima Ai
rija. Šita Anglijai padaro 
daugiausia nesmagumų. Nes 
airiai smarkiau už visus kitus 
veikia. Anglų vyriausybė ti
kisi airius apmalšinti prispau-j 
dimais ir persekiojimais. Jų GERIAU BUT ŠUNIM, KAIP 

sukilimą. Dabar raportuojama, 
jog sukilimo metu kariuome
nė 500 žmonių užmušus ir 1,-
500 žmonių sužeidus. 

Tai pirmu kartu Anglijoje 
viešai pranešama apie tokius 
atsitikimus. Kas gali žinoti, 
gal tokių atsitikimi} ^*a bu
vę ir daugiau. 

Abelnai imant, žmonių neri
mavimai apsireiškia ne tik 
Britanijos imperijoje, bet vi
sam pasaulyj. Tam tikslui yra 
priežasčių. Tik vienur jos ma
žesnės, kitur labai didelės. 

Norima pasiskubinti su savy-
valdos biliumi. 

SENATORIŲ. 

nikino kazokai KamišHno ap- iškeliavo Pskovan, iškur susi-
skrityj paėmę nelaisvėn 2,850 neš su Maskvos valdžia ko-
bolševikų kareivių. Be to kū- kiais tai svarbiais reikalais, 
zokams tekę keliolika armotųl Estai labai atsargiai pasiel-
ir kulkasvaidžių. 'gia konferencijoje. Pirm pra-

Apie tai pranešta iš gen. dėsiant taikos tarybas, apie 
Benikino stovyklos. |kurias abejoja tie ir kiti, eV 

Paskiau pranešta, jog gen. tai atstovai išreikalauja ap-
Denikino kariuomenė apleidu- draudimo. 
si Berdičevą. Pirmiausia es4ai išreikalavo 

pripažinti jiems nepriklauso-
Copenhagen, gr. 15.' Čia'mybę. Bolševikų atstovai suti-

pranešta, jog bolševikai nuo ko. 
gen. Denikino atėmė miestą! Pagaliaus estai pareikalavo 

Taip tvirtina senatorius 
Williams. 

vadiis suima ir išveža nežinia 
kur iš Airijos. 

Tokia malšinimo metodą 
gal galėjo but pasekminga se
niau, šimtas ar daugiau metų 
atgal. Bet šiandie, deja, yra Hickory, Miss., gr. 15.-^Se-
kitaip. Vietoje suimtų vadų natorius Williams, dernokra-
tuojaus pakyla kiti. ir tautinis tas, iš šitos (MJississippi) val-
darbas varomas toliaus dar 
su didesniu uolumu. 

Iš Trinidad salų pranešama, 
jog tenai vietomis prieš An
gliją sukilę juodi gyventojai. 
Karės laivai tečiaus numalšinę 
sukilėlius. Sukilimus, sakoma, 
ten padarę Amerikos juodu
kai agitatoriai. 

Paskelbta ir gi žinių iš Ari-

stijos sako, kad jis toliaus ne
nori but kandidatu į senato
rius. 

Baigia jis tarnybą ir sakosi 
įsitikinęs, kad senatoriai nieko 
gera neatlieka tarptautiniam 
politikos stovyj. Su tuo stoviu, 
sako, jie apsieina lygiai taip, 
kaip su savo partijų politika. 

" Verčiau tad būti šunim ir 
tsar, * Indijoje. Tenai* praeita. Jot i prieš mėnulį, kaip nors 

Lpndonas, gr. 16. — Airijo
je stovis pasidarė taip pavo
jingas, kad Anglijos vyriau
sybė nusprendė kieku galima 
paskubinti induoti parlamentui 
bilių Airijos savy valdos klau
sime. Nes jei tas nebus pada
ryta veikiai, niekas negali ži-
noti, kas gali įvykti Airijoje. 

Žinovai tvirtina, jog Airi
ja šiandie stovi kaip ant ko
kio ugnekalnio. Šitas kas va
landa gali plyšti ir prasidėti 
naikinimo darbas, baisus krau
jo praliejimas. 

Pačioj Airijos sostinėj Dub
line jau apsireiškia nerima
vimai prieš valdžios opresijas. 

| Pranešta, jog mėginama pasi
kėsinti prieš Airijos valdytoją 
generolą French. Anglų po-
iicmonai pasalingai užpuldi
nėjami ir žudomi*. 

, I r kuo didesnės opresijos, 
tuo* smarkesnis airių veikimas. 

Kituosov miestuose tąippat 
ima apsireikšti teroras. 

Londonas, gr. 15.—Prancūzi
jos premjeras Clemonceau va
kar apleido Londoną. Jis čia 
viešėjo tris dienas. Visas lai
kas su trumpomis pertrauko
mis jis konferavo\su Anglijos 
premjeru, tai su kitų viešpati
jų atstovais bendrai. Konfe-

ruofa klausimuose, paliečian
čiuose taiką. 

konferencijų pasekmės pub
likai nežinomos. Tai juk seno
binė slapta diplomatija. Tik 
pranešama, jog konferencijų 
metu išrišta svarbios proble
mos. 

Pasakojama, jog daugiausia 
buvę diskusuojami nepabaigti 
taikos reikalai. Kuomet buvo 
aptariamas Adriatikos pakraš
čių klausimas, konferencijoje 
dalyvavo ir Suv. Valstijų am
basadorius Davis. 

Kurdistanas Turi Karalių 
ENVER PAŠA PATEKO 

Į KARALIUS. 

Sostą, gavo jis Kurdistane. 

Konstantinopolis, gr. 15. — 
Buvęs -Turkijos karės ministo-
jis Enver Paša pakeltas į Kur 
dislano karalius ir jau apka
rūnuotas. 

Kurdistanas yra Turkijos 

apskritys, gulintis tarpe M< 
potamijos tr~Persijos. 

Enver Paša su kitais keliais 
i turkų valdininkais čia karės 
teismo buvo pasmerktas mi-
riop už visokias atliktas suk
tybes karės metu esant karės 
ministeriu. 

Bet jis suspėjo pasprųsti. Il
gai nebuvo žinoma, kame jis 
apsiverčia. Dabar gauta žinhj, 
kad jis jau karalius. 

\ 

Poltavą, pietvakaruose nuo nustatyti Estonijai rubežius. balandį buvo sukilę gyvento- vieną dieną ilgiau išbūti sena-
Charkovo. JSitas klausimas bolševikams J jai. Paskirta komisija ištirti , t e , " sako senatorius. 

NEPRAMATOMA P A Š A U - p a t i k ir,is ar tai del senat 

LIO PABAIGA GRUO
D Ž I 0 1 7 D. 

vės, ar tai del kokiq nelai
mingo atsitikimo. Bet šiandie
ninė planetų pozicija nenurodo 
jokio kataklizmo. 

PREZIDENTAS DAUG 
SVEIKESNIS. 

Washington, gr. 15.—Gydy
tojas Grayson paskelbė, jog 
prezidentui Wilsonui leista 
kasdien Baltųjų Bumų salėse 
pavaikščioti. Tas reiškia, kad 
prezidentą^ yra daug sveikes
nis. 

Paryžius, gr. 15. — Žinomas 
astronomas Camille Flamnia-
rion prarieša, jog gruodžio 17 
d. nepramatoma pasaulio pa
baiga ir nepramatomos tos vi
sos baisenybės ant mūsų že
mės, kaip apie tai buvo skel 
biama Amerikoje ir kitur., 

Sako, planetos kitos pro ki
tas praskrys didžiulėmis pa
saulio erdvėmis ir neįvyks 
nieko ypatingo. Tu0 labjaus, 
kadį mūsų žemė nebus tam 
abelnam vienoje linijoje kelių 
planetų susibėgime. 

Flammarion sako, jog, be 
abejonė*, žemę kuomet <iors 

LIETUVIU EGZEKUTIVIO 
KOMITETO PRANE

ŠIMAS. 
Lietuvių Egzekutivis Ko

mitetas Washingtone nuo 
kapit. J . Bielskio gavo tokią 
kablegramą: 

' 'Mūsų kariuomenė netoli 
Joniškiu suėmė 150 ir užmušė 
300 vokiečių. Mūsų nuostoliai 
— 30 užmuštų ir 100 sužeis
t u . " 
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Kun. Žilius taip susidrau
gavo BU lietuviais laisvama
niais Paryžiuje, kad jiems 
padėjo net melagingai kaltinti 
Amerikos lietuvius katalikus už 
nebūtą prielankumą lenkams, o 
nutylėjo Lietuvai pražūtingus 
laisvamanių darbus. J is tik da
bar, klausimais prispiriamas 
atsako kuomažiausia. Ar-gi 
jam rodosi, kad galima daryti 
srovių sutartį Lietuvos nepri-
gulmybei pražudyti! 

Katalikiškoji Amerikos lie
tuvių visuomenė laukia atsaky
mų tiems klausimams. 

Amerikos Brigada 
Lietuvai. 

Lietuvos Neprigul
mybę. 

IŠ \Yashingtono gavome 
didelį glėbį žinių, nors didu
moje jau labai pasenusiu, bet 
svarbių tuomi, kad jose eina 
aiški, stipri ir graži mus tė
vynės kovą už neprigulmybę. 
Tu žinių vra tiek daug, kad 
visą numarį turėtume užimti 
jomis Vienomis. Jei ta pftda-

• ii 
i r tume, skaitytojų ūpas tam 
kartui smarkiai pakiltų, b<>t 
atskiri pranešimai veikiai iš
diltų iŠ atminties. 

Tai-gi vakar 4 pradėjome 
tas žinias leisti dalimis, kad 
jos kasdien primintų skaity
tojam.^ mus tėvynės neprigut-
mybės reikalą. Matydami, kaip 
nnis broliai Lietuvoje protes
tuoja prieš svetimus užgrobi-
kus. gal, įsijudjsime ir mes. 

r ia dar paduodame vieno 
žyniaus mus veikėjo laišką, 
rašvta " D r a u g o " redaktoriui. 

"Sugrįžus Jonui Žiliui 
kalbėjau su juomi apie Bach 
metjevo išsitarimus apie 
leą ir Aarusevyeių. Zlhus 
pasakė, kad apie juodu ne-
žino, bet žino, kad Lietu
vos . valdžia pareikalavo 
Valdemaro atgal i Kauną 
pasiteisinti už bendravimą 
su Kolėakiniais, už įteikimą 
kokio tai rašto Kolėaki-
niams, kurį Lietuvos val
džia buvo jam įsakius at
šaukti, kad Valdemaras, 
spyrėsi atšaukimui teisin
damasis, jog tai buvęs pri
vatinis, o ne oi'ieijalis raš
tas. Žilius sakėsi spaudęs, 
kad Valdemaras atšauktų 
nors privatiškai. J is pridė
jo, kad Lietuvos valdžia vis-
tiek reikalavus atšaukti ra
itą tokiu pat keliu, kokiu 
buvo įteiktas, kad pagaliaus 
Valdemaras nuvažiavo į 
Kauną, bet* tuomet įvyko 
krizis ministerijoje, ir Val
demaras pasiliko prie tai
kos konferencijos... 

Žilius pasakojo, kad to 
dalyko pradžia buvusi prieš 
jo atvykimą Paryžiun, ar 
bent be Žiliaus žinios tie 
dalykai (trepni raštai) iš 
leisti. 
Mes stebimės kodėl J . Žilius, 

Imdamas Amerikos Lietuviu 
Tarybos atstovu, nepranešė 
jai tų svarbių žinių pirmiau? 

Laikraštyje " L . Economista 
d I t a l i a" 19 lapkričio šių me
tų randame žinią apie Ameri
kos brigadą Lietuvai tokių, 
kokių čia nebuvome turėję. 
Minėtasis Italų laikraštis savo 
žinias ima iš anglų dienraščio 
Morning Post ir iš leidžiamo 
Paryžiuje New York Herald. 

Šitas pastarasis rašo, kad 
Amerikos brigada veikiai iš
važiuosiant iš ^Prancūzijos į 
Lietuvą garlaiviu "(Jironde.' 
Laikraštis išsitaria: "Už kelių 
dienų/ ' Mes stebimės, kodėl 
tat neminėta Lietuvių Dele
gacijos telegramoje išsiųstoje 
j Ameriką gruodžio mėnesyje. 

Toliau pasakyta, kad karei
viai ir valdininkai tojo briga
doje tarnaus trejus metus il
gaus tokią pat algą, kaip A-
merikoje ir kad turėg unifor
mas, arba mandieras, kaip 
Amerikos kariuomenėje, tiktai 
vienas pridėckas bus ant api-
kaklės ir raudonas tresas išil
gai keliniu. Ant kepurių kliaki 
pryšakyje bus Lietuvos erbas. 

Italų laikraštis sako, kad 
Paryžinė laida dienraščio New 
York H era K l negalėjusi pasa
kyti su kuo kariau s ta briga
da, o nuo savęs prideda, kad 
Lietuvoje šiaip esanti taika 
k*la piu grande tranquillita re-
gna "(Kiiodidžiausia ramybė 
viešpatauja). Bet Economista 
pripažįsta, kad Klaipėdą turi 
u ž ė m ę v o k i e č i a i , k i t a s v i e t a s 
lenkai ir kad tebėra bolševi
kų pavojus. 

Brigada išlipsiant iš laivo 
Liepojoje ir iš ten keliausiant 
Kaunan. 

Turime pažymėti, kad Italų 
dienraštis ją vadina ne briga
da, kaip mes, o legio, dėlto ir 
straipsni užvardija Una legio
ne amerieana per la Lituania. 

Tos brigados ar legijos va
das ]). W. S\vartbout su 
dviem Amerikos Lietuvių at
stovais p. J . Biolskiu ir p. Laz
dynu pirm keliolikos dienų iš
važiavo į Lietuvą. Mes jiems 
linkime visokios kloties. 

Lietuvos Militare Misija 
Amerikoje. 

LIETUVIŲ EKZEKUTYVIO 
KOMITETO OFICIJA 

LIS PRANEŠIMAS. 

Šiuomi yra pranešama Ame
rikos lietuvių visuomenei, kad 
Lietuvos Liuosybės Sargų or
ganizavimas ir tvarkymas bus 
išimtinai vedamas Lietuvos 
Militarės Misijos, Amerik je. 
Sutinkant su nutarimais, pa
darytais bendrame Tarybų po
sėdyje, Fittsburgh, Pa., Mili
tare Misija, atlikimui to dari,", 
paskyrė lieutenantą Praną J. 
Purvį ir lieutenantą Joną K. 
Milių. 

Lietuvos Militare Misija A-
merikoje susideda iš trijų y pa 
tų: pulkininko Gedgaudo, ko-
misijonieriaus Žilio ir brig. ge
nerolo Juododžio (du lietuviai, 
vienas amerikonas). 

Misijoje ir jos štabe dabar 
randasi septyni lietuviai: pulk. 
Cedgaudas, komis. '*,i:ius, ex-
otiicio misijos narys Zadeika, 
kapit. Bielskis, kapil. Lazdy
nas, lieut. Purvis ir lieut. Mi
lius. Amerikoje, misijos štabe, 
dabar yra penki amerikonai, 
kiti yra užrubežiuose arba Lie
tuvoje. 

Lietuvos Militare Misija A-
merikoje tapo suorganizuota 
ir veikia pasiremiant ant teisė
tų įgaliojimų ir įsakyme nuo 
Lietuvos; valstijos pei prezi
dentą Smetoną, ministori pir

mininką Galvanauską ir užsiė 
nių ministerį Valdemarą, taip-jE 
gi n»uo Lietuvos Krašto Apsau
gos Ministerijos per Karės 
ministerį Žadeiką. ir pasire
miant ant rekomendacijų i r pa-' 
davadijimų Lietuvių Komisi
jos Taikos Konferencijoje, 
Paryžiuje, per A. Valdemarą 
prezidentą, M. Yeą viceprezi
dentą ir Amerikos lietuvių at
stovus gerb. T. Naruševičių ir 
B. K. Balutį ir su pilniausiu 
pritarimu ir sutikimu abiejų 
Amerikos Lietuvių Tarybų ir 
Lietuvių Kkzekutyvlo Komite
to. Todėl, visi, nekuriu mūsų 
laikraščių išreikšti, abejojimai 
apie teisėtumą šios misijos ga
lėjo būti padaryti tiktai del 
stokos tikros informacijos. 

Visi darbai Lietuvos Milita
rės Misijos yra pilnoj žinioj 
Lietuvos valstijos, jos įgalioti
nių Amerikoje, Lietuvių Ekze-
kutyvio Komiteto ir abiejų A-
merikos Lietuvių Tarybų. Tad, 
Amerikos lietimų visuomen'-
yra prašoma kuokaršėiausia 
remti šią Misiją, jos darbus ir 
jos tikslus. 

Liet n r i H Ėkzėkutyvąp 
Komitetą*. 

( Lietuvos Atstovybė 
' Amerikoje) 

M. J. Viaikas, Pirm., 
B. F. Mastauskas, 

Narys ir Pirm. A. L. Tarybos. 

Lietuvių Militare Misija pas 
Kardinolą Gibbons. 

(Kardinolas suteikia Apaštališ- skirtumą tarp lietuvių ir len-

KĄ TAI REIKŠTŲ? 

Privatinėmis žiniomis pra
nešama, kad Katti, Rymo Nun
cijus Varšuvoje, buk Įsakęs 
J. M. vyskupui Karosui išva
žiuoti iš Hemų. Reikia primin
ti, kad vyskupas Karosas, atė
jus lenkams į Seinus, protes
tavo prieš lenkus daugel daly
kuose, užstodamas savo žmo-
nes-lietuvius. Tas lenkų karij-
kajai valdžiai nepatiko. Jie 
laikė vyskupą Karosą, kaip ir 
nelaisvėje, paties vyskupo rū
muose, niekur neleisdami be ži
nios išeiti. Toliaus santikiai 
tarp <klenkų•', jų sukvailintų 
lietuvių i r vyskupo, reikia 
tikėtis, blogėjo. Rasit dėlto, 
kad tiems santikiams visai pa
blogėjus, kas nors aštraus 
neatsitiktų tarp vyskupo ir 
lenkų,, rasit, dėlei kokių kito
kių priežasčių vyskupui Karo-

ką palaiminimą Militarei 
Misijai ir visam Lie

tuvių judėjimui. 

Pranešimas iš Washingtono. 

Pėtnyėioj, gruodžio 12 d.. 
19H) m., pagal išreikštą iš ank-

ku. Lietuviai esą ramus, mąs
tanti, išdidus, o lenkai lengvo 
'.indo, karštgalviai ir pataikū
nai. Atsižvelgiant iį tokį skirtu
mą budo ir i visišką skirtingu
mą kalbos ir papročių, sujun-
lihnas šių tautų į vieną valsti-

sto pageidavimą, Kardinolas ją išrodo visai neprotingu ir 
(Jibboiis priėmė formaliai at
stovus Lietuvių Militarės Mi
sijos, Amerikoje. Priėmime 
dalyvavo pulkininkas Oliver S. 
Perry, lieut. pulkininkas Ker
niau S. Bruce ir p. B. I. Mas-. , . „ . , , su lietuviais kovo/e uz Lietu-tauskas. Abudu pulkininku nu-! . f , A L ,_. , _v 

! K pageidaujamu. 
Toliau Jo Eminencija už-

reiškė Militarės Misijos atsto
vams: " A š labai džiaugiuosi 
iš susibendrininio amerikiečiu 

P1 

vo pasirėdę lietimu kariškuo
se rūbuose. 

Tikslas audijoncijos "buvo w 
formatvvis ir išreiškimui pa-
dėkos už suteiktą moralę ir me
džiaginę paramą Lietuvai. 

Nors priėmimas buvo ofiei-
ja!is, vienok Jo KaiNiencija 
savo charakterišku priAunku-
mu vengė visas foru n I iškas. 
r«>iemonijas ir tuomi ,u įdavė 
daug drąsos perstatymu: ir 
švaistymui dalykų. Audijenei-
ja tęsėsi suvirs pusę valonuos 

Uuvo labai malonu tėmyti Jo 
Kini nenci jos išreiški nią kuo 
noentuzijastiškiausio džiaug
smo iš darbij, jau atliktą kovo
je už Lietuvos laisvę. J is iš
reiškė didi užsiganėdinimą 
tuomi, kad Vatikane lietuvių 
atstovybė tapo pripažinta ir 
priimta. Pagyrė lietuvių stip
rią, teisėtą, ir entuzijastišką 
kovą ir vienybę už Lietuvos 
laisvę, ir gabų valstijinj susi
tvarkymą. Išreiškė nuontotte, 
kad Lietuva, būnant plotyje 

vos neprigulmybę. Ant kiek aš 
suprantu, jus (kalbant į oficie-
rus) gelbstit organizavime-
Lietuvos kariuomenės. Ameri
konas yra gabus organizato
rius, tai yra jo būdas ir pasek
mės, kurias amerikiečiai turi 
kalba už save. Man yra labai 
malonu sueiti su jumis i'- kal
bėti apie jūsų paštan-gas, ku
rios užsitarnauja pilniau^io pa
sisekimo. Kada nuvykslt Lie
tuvon, atsilankykit pas Lietu
vos vyskupas ir praneškii 
jiems, kad -Jus matėtės feu ma
nim, o jie suteiks jum pilniau
sią paramą.' ' 

Aiidijeneija užsibaigė Apaš
tališku palaiminimu Lietuvos 
Militarės "Misijos ir viso lietu
vių judėjimo, ir kovos už Lie
tuvos neprigurmybę. 

Liet. Informacijos Biuras. 
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Lietuvos Neprigulmybę. 
(OFICIJALŽS ŽINIOS) 

Pranešimas iš VVashingtono. 

(Tąsa). 
Žodžiu sakant, šalin visi iš 

mušu Tėvynės okupantai, krau 
jag«riai, kurie nori mūsų Tė
vynės pražūties! 

Visi, kaip vienas, sustoję 
mokėsime nulaužyti priešams 
ragus ir tik per mūsų lavonus 
tegalės priešai lįsti į mūsų 
brangiosios Tėvynės žemelę. 

Te gyvuoja Lietuvos Laiki
noji Valdžia! 

Te gyvuoja mūsų narsįoji 
armija!!! 

Te gyvuoja Steigiamasis 
Susirinkimas Lietuvos sosti
nėj Vilniuj!!!! 

Vigų susirinkusiųjų (k(jlioli 
kos tukstanėių žmonių) vardu 
pasirašo šie įgaliotiniai. 

(Seka (Mtag pjvrašų). 

Vokiečiams kraustanties iš 
Lietuvos. 

j vietos, t. y. iš Skaisgirių, vėl 
i užpuolė valstiečius ir paėmė 
j dar daugiau visokių produktų. 

Skaisgirius ir Stasiūnus už
puolė apie 40 pėstininkų ka
reivių, 6 raiteliai su leitenantu, 

visi vokiečių kareiviai, kurie 
buvo Lietuvoj, yra savanoriai, 
taip kad kiekvienų valandą ga
lėjo mest kariuomenę, užtat ne
buvo jokios smarkios discipli
nos. Pavyzdžiui, kad kareiviai 
nebuvo baudžiami, galima nu
rodyti dar tokį atsitikimą. K c 
Ii kareiviai iš Sujėtų apipiešė 

mokančiu kaibėti rusiškai, be f vieną palivarką, paėmė svies 
to, atsigabeno su savim porą tą, lašinius ir nakčia norėjo įsi 

To palivarko savininkas ap 
skundė šituos žinomus karei-

įo į vežimus; su prikrautais 
vežimais traukė atgal, taippaf 
šaudydami nuvažiavo. Plėši-, 
kai buvo gana toli, kada žmo
nės pradėjo atsipeikėti nuo vi
sų baisenybių, bandė vyties,, 
bet pamatė, jog jie ir toliau 
varė savo darbą, t. y. plėšė gy
ventojus ir, kam nors pasiprie
šinus, nieko neklausę šaudė, 
gyventojai matė, jog nieko ne
padarys ir tik pasiskundė vo
kiečių oi'iciei*anis, bet tas nieko 

kulkasvaidžių ir 10 vežimų, laužti į namus daugiau p1^ 
Smarkiai šaudė, žmones mušė 
iki kraujų, po to, uždarę gyven 
tojus i tvartus, nešė su savimlvius oficierui, kuris pažadėjo, 
iš namų visokius daiktus ir dė- kad dargiau to nebusią. Tuoj 

po to kitą naktį visas būrys 
kareivių užpuolė tą patį pali
varką, įsilaužę į svirną, rusi 
išnešė ką tik rado, nusišovė 
kiaulę, kitą pašovė, vis^ grobi 
išsivežė i Sujėtus, ten visą 
naktį puotavo: rytojaus dieną 
atvežė kitą grobinį ir visi drau
ge užė. Nebuvo kam apie tai 
pasiskųsti ir juos tinkamai nu
bausti. Daug tokių atsitikimų 
Imvo vokiečiams išvažiuojant. 

Birželio 26 d. į Gostamo 

NAUJAS LEGATAS 
LONDONU? 

Teko girdėti, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia sulig p. Val-

didesnė kaip Anglija ir Airija ^ ^ n u n K l y m o p a s k y r o . į 
suokus i krūvą, yra pakaktino L u n d o U a n a u j ^ l o g a t . } v i c t o i l 

c1 i.Kimo, k a i būti pilnai tie-
pngulminga. Pasakė, kad pa 
tėmijo didi charakteris! išką 

s i u ir 
Šnlinti. ."JVi šita žinia vra vi

siškai teisinga, lietuviai 
nemažu 

p. Čepinski0 (kurs vis dar te
bėra atstovybėje). Naitjasis 
legatas-at stovas esąs giįovas 
Tišk(eviči)us, apie kurio kan-

su 
žingeidumu ir dargi 

(lidaturą jau minėjome seniau 
jk'Išeivių Drauge". P. Čepins-

susirupinimu gali klįiusti: ką kini buvę pasiūlyta arba va
tai reiškia? 1 tą klausimą tu-"žinoti legatu į Ameriką, arba 

įsakyta iš Seiuų .pasi-.rės atsakyti netolima ateitis.'pasilikti Londone' grovo Tiš-jgrasindami pasislėpę apiejin-

Paskntinėse vokiečių buvimo 
Lietuvoje dienose kai-kurie 
gyventojai, ištisi kaimai, netu
rėjo ramumo, per naktis nega
lėjo užmigti, nes kiekvieną va
landą laukė užpuolant plėšikų, 
Ypač Siuotose, palei Smilgą, 
naktimis buvo girdėti šaudant, 
nes vokiečiai, išvažiuodami, 
vis tik nepasitenkino tuo, kad 
galėjo kiek tinkami susipilki i 
visokių gerybių, bot dar ir plė
šė nuo žmonių, nežiūrint į tai, 
kad jau vežė vežimus, prikrau
tus visokių gerybių. Pakelyj 
keli iš vokiečių nuėjo į Kymiš-
kių kaimą ir ten norojo api
plėšti dvejetą šeimynų, bet už
pultieji pradėjo šaukti pagel-
bos; subėgo kaimynai ir pradė
jo svaidyt į plėšikus rankinė
mis granatomis ir tokiu būdu 
išgelbėjo nuo plėšikų. Tie plė
šikai buvo iš štabo, kur buvo 
generolas Hartdo. Po jo globa 
buvo 60 kareivių a^tilerininkų 
ir dvejetas oficierių. Jiems 
pradėjus rengtis važiuot, dau
guma kareivių ėmė plėšti žmo
nes. 

Kitas lizdas panašių plėšikų 
buvo "Naujadvary." Ten sto
vėjo apie 100 kareivių su gen. 
Bulovu. Jie apsigyvenę buvo 
artimiausiuose kaimuose ii iš 
ten užpuoliiiėjo gyventojus ir 
plėšė iš jų ką tik galėjo. Taip 
antai, gegužės mėnesį atiminė
jo žmonėms daugiausia kiau
les, avis, arklius, mėsą,'sviestą 
ir kitokius produktus. Tą visą 
išvogdavo, o jei žmonės neno
rėdavo duoti ir kartais pasi
priešindavo, mušdavo, uždary
davo į tvartą ar į kluoną ir 
šaudydavo; grasino sudeginsią 
ar nukausią, kai kada ėjo tar
tum pirkti ar parduoti, 'o pa
ėmę daiktus nemokėjo. Buvo 
net tokių atsitikimų: paima jo
kiam nors artimam kaime kar
ves ir arklius ir veda parduoti 
į kitą kaimą, o pardave atsiim
davo atgal; žmonės pasiprie
šinti negalėjo.. 

J Gelvonių kaimą įpuolė apie 
10 plėšikų vokiečių su vežimais 
ir paėmė 3 karves, :> kiaules, 
keliolika žąsų, daug mėsos ir 
kitokių 'daiktų; .šaudydami ir 

negelbėjo. Be to, gyventojai dvarą į savininką Lipneviciu 
bijojo įkivšinti tą gaują pieši- atėjo du apsiginklavę vokiečių 
kų, nes galėjo daugiau keršinti. kareiviai (nors pastaruoju lai-

Reikia pastebėti, jog vokie- k u vokiečiai kitaip nevaikščio-
čių karininkai ėjo šiame daly- i°> t i k apsiginklavę po apiehn-
ke beveik išvien su kareiviais, 
kaip antai Kymiškių kaime ka 
rininkas, tartum ieškodamas 
pasislėpusių bolševikų, kur bu 
vo sudėti Vi&oJd produktai,\jam 
išėjus, tuojau ateidavo karei 
viai ii* imdavo tą.visą, ką. ra.;- PIRKITE KARĖS TAUPY-
davo. Olieierui sunku buvo už-'MO ŽENKLELIUS W»S.S.). 
drausti kareivi plėšti, nes , . . . . , „ . . . . . . , . _ . . , x 

kes), įteikė kaž kokį vokišką 
raščiuką ir pareikalavo duoti 
arklius ir vežimą. 

(Daugiau bus.) 
— +w m • * - — * . - i - . - — - * ~ — • - • • * - * • 

Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanų — neuž
mirškite savųjų — Lietuvoje — jau kelias, ypač laikraščiams 
seniai į ten atdaras — 
1. Užrašikite jiems dienraštį' 'DRAUGĄ.'' 

Metams už .'. i $6.00 
Pusei metų $3.50 

2. Graži ir labai Kalėdoms tinkama dovana — maldaknyge — 
" Ramybė Jitms.1 ' 
Minkštasis moroeco apd. auksuoto $3.50 
Skareles apd 2.50 

o. Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele 
su persiuntimu ; 5c. 
10 su persiuntimu 20c. 
100 su persiuntimu $1.20 
Kita įMišis paveikslėlių didesnių ir gražesnių — 
1 su prisiimtimų : 7c. 
10 su prisiuniimų 30c. 
100 su prisiuntimų $2.00 

Mažesniems užsakymams galima siųsti krasos ženklelius. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th St., *i *- * Chicago, DL 

i 
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JAU VEL SIUNČIAM 
^Dabar Siunčiam Tiktai Vienas 'Markes. • L 

m-

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų —• | 

E pasiklauskite pas mų< jųjų kurso. Mes sitmeiame p i - ;~ 
r 5 
r giaus negu \ isi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. r 
s s 
| Kursas ;nainos kasdien. Rašykite šiandien: ^ | 

į €entralis Bendras Lietuvių Bankas ! 
Centras: 3244 Cross Str., Boston, Mass. 

Skyrins: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 

"Išeivių D.au-as."1k1H lsv |mS.-lhini t lku. ( I . 1>. ) I, j . Rfty Ji, -„y i? tns pa, ins =„ , „„„„„„„„„„„„„ 1„lll|1|.ii,,uill.lll..l.....l.imi.iinil.ll.lllli 
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AniraJh-nis griKnt 1G, 1D1D 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į 8avaite 
Kirpejiai ir kriaučiai yra re ikalau- J 

j ami visuomet , j ie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes ga l ime jus išmokyti šio darbo 
į t rumpa laika dienomis ar vakarais , 
i i i maža kaina. Specijal is skyrius 
m o k i n i m o ant .siuvamu P o w e r maši-

MASTER SCHOOL, 
J. F . Kasnkka« Perdėt in is 

190 N. State Str. 
K a m p . Lake Gat. 4 labos 

IV . W. RUTKAUSKAS! 
ADVOKATAS 

. « • — • * • * 

*• 

Veila Bi las Visuose Te ismuose 
i 

Ofisas Didmies ty j : 
69 \Y. V A S H I N G T O N S T R E E T 

Kanibaris 609 
Tcl. Central 5478 * 

Gyvenimas. 812 IV. 39vd St. 
Tel. Yards 4681 

Dr. 1. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Uo«etantie: t«MM> So. Mlrhtsan Ave. 

Telf««UM Pullman 34* Ir Pullmaa 31M 
Chlcagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Kttvergo vakakt* nuo 5:30 iki 7:00 
Tf>Wftmu» Tardą 113. 

DRAUGAS 
" i 

* um mm**** II > .**»•*- * i H 

\ 

CICERO, ILL. 

Telefonu* Pnllmun 8 5 6 * 

Dr. P. P. ZALLYS $ 
Lietuvis Dentistas * 

10657 S o . M i o h i g a u , A v e u o e 
!:•-. laiMl III. >& 

VALANDOJ: 9 Utį 9 vakare. $ 

Vietinis ftv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjų 8 skyrius pui
kiai gyvuoja. Nors nesigarsina 
taip, kaip kitos dr-jos, bet ty
lomis kartais daugiau naudos 
padaro negu kitos besigarsin-
tlanios. 

(Jaila, kad narių skaičius ne 
Labai auga. Persunku visados 
toms pačioms dirbti. Geistina 
hmm kad į priešmetinį susirin
kimą, kuris bus gruodžio 22 d., 
T :30 vai. vakare atsilankyti) 
nauju nariu. Mokestis labai 
maža—tik vienas dolieris į me-Į 
Uis, o jei visos eioerietės prisi
u s i tų, tai Šv. Kazimiero Vie-
nuolvnui Imtu nemaža auka. 

Prie progos primenu eicerie-
čiams, kad Šv. Kaz. Abd. rėm. 
S skyrius rengia vakarą, pir
ma, uedoklieni po Nauju Metų, 
sausio 4 <!., 1920 m., Šv. Anta
no parapijos svetainėje. Vą

škaras bus gražus. Programa 
išpildys Aušros Vartų parapi
jos mokiniai, vadovaujant *Se-
serims Kazimierietėms. Jie vai 
dins veikalą "Laižvbo*." Prie 
to dar bus kitokiu margumų. 
Tikiu, kail visi cieerieeiai pa-
icuis ta vakarą. 

*• • 

Linksmute. 

SE 

Dr.ABURKE 
(Lietuvis) 

Su 

418 W. Marke t Str. 
Fottsvil le . Penna. 

v isomis l igomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 lkl 3 vai. po pietų 
N u o 0 !ki S va i . v a k a r e . 

n u c 

* 

SHEBOYGAN, WIS. 

(iriNKlžio 7 d., H. m., Šv. Juo
zapo draugija laikė mėnesinį 
susirinkimą •bažnytinėj svetai-
nėj. Apkalbėjus bėgančius rei
kalas, pirmininkas, J . B ie liau
kas, pridavė sekretoriui V. lla-

Nesaitt kam užimti kalbėtojo 
vietos, vietinis klebonas, kun. 
Balinskas, nenorėdamas, kad 
vakaras paTiktų1 be vaisių, už
ėmė vieta ir pakalbėjo apie i į 
reikalą našlaičiams prieglau
dos, prašydamas susirinkusių
jų kiek galima remti. 

Atvykęs svetainėn radau 
kleboną ir susirinkusius. Už
klausus, kaip einas, atsakė: 
'•viskas gerai, dabar renkame 
aukas. ' ' 

Nors suvėlavau, bet savo už
duoti turėjau atbkti. 

Tą vakarą prisirašė prie 
Lalxl. Sąjungos apie 40 asme
nų. Aukų surinkta apie 50 dol. 

Kenoshiečiai savo tarpe turi 
žmonių, kurie visa širdimi yra 
atsidavę našlaičiams, ypač jų 
gerb. kun. Balinskas. Turėda
mi tokį vadovą jie greit 
gali ir Chicagos dideles koloni

j a s , proporcijonaliai imant, 
sukirsti. 

Gerų norų esama pas keno-
sliieėius, kaip teko patirti iš pa
sikalbėjimų. Jie sirsavo klebo
nu didelę pagelbą žada Labd. 
Sąj. pastatyme našlaiėiams 
prieglaudos. 

Tat šiuomi pranešu chieagiš-
[kierns kuopoms, kad atsargios 
butų. Nesmagu bus, kuomet 
kenoshiečiai sukirs. • 

S. Jucevičius, 
Lab. Sąj. agitatorius. 

f 
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KALENDORrtJ "puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pafeninkų ir švenfiių. 

KALENDORIAUS KAINA - - 2 6 c 
įkas prisius "Draugo" prenumeratą metams, arba pusei metų, gaus KALKNDOHllJ DOVA

NAI. 

S 38 

VflESRO 
Paieškau Jono Poc iaus paeinančio 

iš Raseinių Apskričio. Kvedaraes 
parap. SauUaukio kaimo apie 40 me-

į tų . senumo. Turiu lakai svarbų #ei-
kalą, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
1862 Aubnrn Ave. 

< j į m 

sigando tų bausmių ir gązdi 
nimų. 

Bet parapijinė suirutė nepa
sibaigė: ji tęsės toliaus, o lai
kas slinko. 

Atėjo ruduo ir žiema,-prisi
artino draugijų priešmetlniai 
ir metiniai susirinkimai. Čia 
panaudota proga įvykinimui 
niekšiškų darbų. Pavaryta agi- \ — 

gesni negu norai tikėjimo pa
metusių ypatų. Tai-gi vyrai, 
drąsos! Ineškime katalikiškų 
draugijų susirinkimuose ap
svarstymui ir aptarimui sugrą
žinti draugijai kontrolę atliki
me velykinės išpažintas. "Jogfy^ ver ta pasišventimo 
mes esame krikšėionvs! 

Bronius. 

R0SELAND ILL. 

.. Vyčių 8 kp. laikė prieš-

vacija iki galutinam nutari
mui, kad panaikinti ir užmiršti 
draugijos įproėius ir nekn-
riuos konstitucijinius paragra
fas jtikėjimo žvilgsniu. 

Pirmiausia iškelta d raugi j II 
susi linkimai iš parapijiniu 
svetainių į karčemas ir jų už 
kainpius. Tas pavyko, bet (oH 
gražu kova tų nesusipratėli g 
(neva) veikėjų dar nelaimė'ii, 
neužbaigta. Xa, ir tęsės toliaus. 
Praslinko Kalėdos, prisiartino 
Vei kos. (Nia nelabieji pasi-
darbavo. 

Katalikiškų draugijų konsti-
tiH-Jj<'Mi, net pirmuose paragra
fuose, pažymėta, kokias riky-
bitu's p a r e i g a s t u r i d r a u g i j ų 

nariai atlikti. Yjmtiugai pažy
mėta konstitucijų paragrafuo
se tas: >kl)n*ngijos nariai pri-

I L. R. K. LABDARINGOS SA
GOS CENTRO VALDYBA: 

metinį susirinkimą, kuriame iš | v a Į 0 atlikti išpažinti bent sykį 
rinko naują valdybą ateinam j j m e t u s , t. y. p r e š Velvkas ir 

Dva. vad. kun. 1. Albavičius. 
717 W. 18th St., Chicago, XU. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban 
sia Ave.. Chicago, UI. 

Vice-pirm. F. Veryga^ 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 443. 
So. Pairfield Ave., Chicago, UI. 

Fin. rast. Alex Dargis, 726 V? 
^18th St., Chicago, UI. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. Mp^auette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
K u n . I . A l b a v i č i u s , 7 1 7 W . 18 tb 

St., Chicago, III. 
J u o z . Rupšis- , 4 4 3 0 * S o . Maple -

wood Ave., Chicago, UI. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marquette Rd., Chicago, UI. 

PARTOHERB 
Yra tik mažas pasišventi

mas kasdieną išryto ir vaka
re iš Partoherbo padaryti vie
ną poduką arbatos, bet gį taifj 

net 
tiems žmonėms kurie neturi 
šeimynos ir gyvena pavieniai. 
Tą pasišventimą verta padą- ( 

ryti dėlto, kad tai yra vienin
telis natūrališkas būdas, vie
nintelis tikrai pasekmingas 
būdas, ir kogeriausias del ap
valymo inkstų, prašalinimo 

*A«iKfl'Jil-ii«ia!-r^rr< •; 
P o valgiui neužmiršk, kad fferlaa-

-H«s*^»l«tBs tavo skilviui -ym-TBATO-
KIC. PraSalina Tisas nesmagumus 
suviriklnimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptiekorius. 

NAUJI 
KENTĖJIMAI 

•> ™ • » • • • ' « 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LTE1TVIS ADVOKATAS 
4342 S. \VOOD STREKT 

CHICAGO. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Chicago, 111. [ 

SPECIJAL1STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
I OFISO VAL.VNDOS: N u o 9 r y t o j 

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

I Nedė l iomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 68 7 

Į . . . - - • • • - • • • • • . - - . « 

gaišini laišką iš L. U. K. rėmė- tiems metams. Valdybon pato- (jraugi.j.'s iv]m iUi.- 1;) dalyką ^ " s į Thicago"7l7 
jų Centro, kad perskaitytų, ko: pirm.—J. Paulauskas, |d a i ) 0 ( j^ k a ( I , ) n t l l pn\mm*."\ ^ _ į , Kllriir ' ta_ ". 

Reskl . 933 So. Ashland BIv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

Ofi, A. A. ROTH » 
R u s i s . gydytojas ir chirurgas 

Spccijal istas Moterišku, Vyriškai 
Vaiki; ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 33o4 So. Hals ted St.. Chicago 
Telefonas Drovcr 9693 

V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7-r-8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

M T - - - - - — 

j Dr. M. Stupnicki 
X M M W — t*m m » M » » » » » » į į 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5083 
Valandos: — 8 Iki 11 13 ryto; 
i po pietų iki 8 vak Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

I S. D. LACHAW1CZ 
Lietuvya Graborius patarnaoju, laido-

t m ė s e ko p i i ausi a. Keikulc meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

(2314 W. 23 PI. Chicago, HJL 
TeL Oanal 2199. 

Perskaičius laišką dar V. Ka-
gaišivs gražiai pakalbėjo kaip 
jis taulamas Suvienytų Valsti
jų kariuomenėj patyrė, kad di
dele pagelbą kareiviai gauna is 
Raudonojo Kryžiaus. Pabai
gus jam kalbėti, inesta paau
kauti kiek L. K. K. Visi vien
balsiai pritarė ir paaukavo 
$25.00. Toks apsiėjimas paro
do, kad Šv. Juozapo draugija 
tikrai remia Lietuvos reikalus. 
Keik pažymėti, kad ta draugija 
niekad neatsisakė nuo aukų. 

CJeriausios kloties Sv. Juo
zapo draugijai l 

Keik tikėties, kad ir kitos 
draugijos nepasiliks nepaauka
vę tėvynės reikalams. 

Tai-gi broliai ir seserys she-
boyganieeiai!* Visi darbuoki
mės del Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus, kad Lietuvos ka
riuomenė išvytu rusus, lankus 
ir vokieėius is Lietuvos, kad 
nedegintų jie Lietuvos kaimų 
ir nekankytu mūsų tėvų, brolių 
ir seselių. 

Vincas Belekevičia, 
L. R. K. rėm. skyr. sekr. 

rast.—O. Susniutė, fin. rast.— 
J. Zabiela, ižd.--A. Likša, 

Nutarė surengti šeimininį 
vakarėlį priėmimui kareivių. 

Išduota atskaita išk iŽivilės" 
vakaro. Pelno kuopai liko virs 
šimto dol., kurio dalį paskyrė 
L. R. Kiužiui. 

Ateityj Roseiando vyčiai ža
da daug pasidarbuoti tėvynės 
naudai. 

Korespondentas. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
BJUDGETORTAS (CHI

CAGO J E ) . 

Metas suprasti ir sugrįžti. 

KEN0SHA, WIS. 

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

K a m p . 4 9 C o u r t 
KKS. 1 2 2 9 W . 4 9 A v c n o c 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KAJLBAME U E T t V I f c K A I i 

Šioj<> lietuvių kolonijoj gy
vuoja Labd. Sąjungos -kuopa, 
kuri susitvėrė porą metų atgal. 
Mažai domės buvo kreipiama \ 
tos kuopos gyvavimą. 

Nepersenai štai Centras iš 
tos kuopos gauna eielą šimti
nę. Prifeiųfcdama 100 dol. kuopa 
praneša, kad įstoja kaipo gar
bės narė. Neužtenka to, praei
tam lapkriėio mėnesyj minėta 
kuopa atsišaukė į mane, kaipo 
agitatorių, kviesdama, kad aš 
atvykėiau su agitaeijine pra
kalba. Gavęs pakvietimą pasi
skubinau su atsakymu, prižadė
damas nuvykti gruodžio 7 d. 
Tą dienia kuopa surengė pra
kalbas. 

Dalykai susidėjo taip, kad 

Prieš keletą metų nuisų apy
gardoj viešpatavo sutikimas, 
tikyba ir meilė. Draugijiniai, 
tikybiniai ir tos dienos politi
niai reikalai tvarkėsi kopui-
kiausia, bet, Įvykus mažiems 
nesusipratimams, visi dalykai 
pakriko, o vienas labjausia nu
kentėjo, toliaus labjaus papo 
ir visai sugedo. 

Draugrjos paėmė dalyvumą 
politikoj ir pavedė tą atlikti 
savo draugijų pirmininkams 
bei raštininkams. Tie, įgavę ga 
1$ politikoj veikti, užsimanė pa 

[tvai'kyti ir kaikuriuos tikybi
nius dalykus, kurie jiems nela
bai patiko, k. t. atlikimas vely
kinės išpažinties ir tam pana
šiai. 

Tas geruoju nepavyko. Tada 
[nepatyrę neva veikėjai ėmėsi 
žiauresnių priemonių. Užvedė 
parapijinį karą, band}ta pra
vesti streikas tarpe parapijom] 
ir bažnyėios. Tas nepavyko*vi-
sai. Toliau taip užsikaršėiuo&a, 
kad bandyta paleisti obalsį į 
dr-jos narius, draudžiant lanky 
t i vietinę bažnyčią ir gązdi n ta 
penkdolierine bausme a. pra-
Šalinimu iš draugijos tuos na
rius , kurie nepaklausytų tų pa 
tvarkymų. Bet ir tas nepavyko uegiJėjau pribūti pas{;;rtam ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

laike— suvėlavau visą valandą. 'Tikintieji draugijų nariai neiš-'-susirinkimai yra galingi, galiu 

I Dažniausia buvo atliekama 
ypatingoj, graži.)j tvarkoj Min 
eorpore." Gražus sutarimas 
didelį darė įspūdį tikintiems, 
o didesnį įspūdį jautė mūsų 
tarpe netikėliai, kada matyda
vo didelę eilę lietuvių maršuo-
jant į bažnyėią ant pamaldų at 
likimui išpažinties ir priėmi
mui Švenčiausiojo. Tas viskas 
sugriauta ir panaikinta visai, 
reiškia, nėra būtino reikalo 
katalikui eiti išpažinties, tas 
reiškia laisvamani ją. 

Kas atsitinka su kaikuriais 
silpnesniais nariais mūsų R. 
Katalikų tikėjimo, aišku. Viski 
nustoja tikėjimo, gi su tikėji
mu nustoja ir pražudo teisybę 
ii artymo meilę. Tai vis darbe 
h ai ir nuopelnai kelių ypatų 
mūsų apygardoj. Tas atlikta 
priešmetiniuose ir metiniuose 
draugijų susirinkimuose. 

Tai-gi, ar nebūtų laikas tą 
dalyką atitaisyti ? Ar nebutų-gi 
galima sugrąžinti tą, kas yra ir 
buvo kitados maloim ir įspū
dinga tikinčiai širdžiai \ Laikas 
jau grąžinti draugijoms įspū
dingą įprotį iC'\\\ corpore," 
nes dauguma širdžių jau atša
lo ir sugedo tikėjimo žvilgsniu. 
Taip-gi dauguma širdžių trok
šta, kad butų sugrąžinta tas, 
kas buvo keli metai išplėšta. 
Kas-gi tą sugrąžins ? Kas tame 
pasidarbuos? Kasžin, ar norės 
tą dalyką sugrąžinti tos pa
čios ypatos, kurios jį panaiki
no ? Sakysiu, vargiai gal ir no
rėjų, bet turbūt nedrįsti], nes' 
gėda, nes žino, kad padarė 
klaidą ir daugumui skriaudą. 
Užklausiu vėl, ar galima tą pa
taisyti? Sakysiu, taip—galima. 
Labai lengva ir be didelio var
go. 

Al i nėjau, kad per priešmeti-
nius ir metinius draugijų susi
rinkimus ias gražus įproty* 
buvo panaikintae^ gi dabar per 
tuos pačius susirinkimus gali 
•but .atgal sugrąžintas, nes tie 

skaudėjimo 
nugaros, del 

apvalymo 
šlapinimosi 

pūslės ir or
ganizmo nuo sugedusių ir ne
sveikų elementų, kurie susi
renka raumenyse ir esti prie-
žistim reumatizmo, neuralgijos 
ir t.t. Šita arbata taippat gydo 
pūslę nuo slogos, nuo degini
mo nusišlapinant ir apvalo 
šlapinimosi organus. Šitą ar
batą padaro iš gyduoliškų žo
lių ir šaknelių, kurios auga 

'Vengrijos kloniuose, ja s labai 
giria daktarai. 

Viena dėžutė kaštuoja 1 dol. 
šešios dėžutės tiktai 5 dol. 

Kun. Ign. Albavičiua, '717 W. j pirmaeilėje Aptekoje Partosa, 
lf>() Seeond Ave*, Ne\v York, 
N. V. 

BUS BRANGIAU. 
Užstaakikyte Oero MEDAUS 

.5 Svaru Viedrukas $1.80c. Pri
statau j namus, Chicago, 111. 
Adresuokite 

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

Ypatiskai galite gauti «po 
šiais adresais: 

E. Markuckas. 
2123 W. Coulter Btr. 

Arba prie A. M. 3022 W. 40th. 
Str. Ant antru lubų Chicago, 111. 

Telefonas Pullman C t 
DR. W. AMAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michlgsa Ave. 
Adynos 8:30 lkl 9 Išryto — 1 

— « 

i 

lkl 
2 po pietų — 6:30 Iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lkl 11 Išryto 

-•• r. J : 

Tel. Drover 7042 

Dr.C.Z. Vezelis 1 
. UOSTUVIS ©ENTI6TA8 

Valaridos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą. i 

4Vt2 SO. A S H C \ M > A V E N U K ) 
arti 47-tos Gatvės 

Kun. F. Kudirka, 1644 Waban 
sia Ave., Chicago, 111. 

Alcx Dargis, 726 W. 18th Su, 
Chicago, 111. 

\nt . Nausėda, 1668 Wabansia 
Ave., Chicago, m. 

Juoz. Rupšia, 4430 JSo. Maple-
wood Ave., Chicago, 111. 

Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 
Ave., Chicago, 111. 

Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 
Ave., Chicago, 111. 

Jonas Fetraitis, 4358 So. Wash-
tenaw Ave., Chicago, 111. 

Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 
St., Chicago, UI. 

Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
burn Ave., Chicago, Hl. 

Anastazas Valančius, 1442 So. 
49th Ave., Cicero, 111. 

=B?= 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Atei
kite ant 7 vai. ryto. 

Užmoka kasdieną. 

LORD & RUSHNELL. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGOS moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
s tymo sėklų; geras uždarbis. 

Uconard Seed Co., 
228 \V. Kiužio St., Chicago, TU. 

WARSAVWGSSTAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERKMENT 

2424 So. Laflin Str. 
• J . . 

Dr. S. Narkelis 
LIETUVIS J 

GYDYTOJAI IK < UIKl ItGAS 
4T12 So. Ashland, Ave. 
P h a n e Drover 7042 

V A X . N u o 9 iki 12 išryto, 2 iki f 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

Rezidencija 3336 VY. 6C-th St, 
P h o n e I'rospeet S3SJ 

i 

« • • • • 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS 

LIKTU V18 
Gydytoja* ir Chirurgą* 

Perkėlė saro gyvenimo viete ] 
BriRhtoD Park. 

2914 U . 43rd 8trecC, 
Tel. McKiDley 263 

Ofisan: 1*57 W. 4Tth St., 

!

(47 ir HiMd rat.) L a ^ ^ 

Valandos: 10 ryto -iki S pd pietų, 6:JO iki X 
8:30 vakare MedAltomia 9 Iki 13 rytais, f 

TeL Boulevard 160 

* 

i 
Dr. A. K. RUTKAUSKAS ' 

Telefonas McKinley 5734 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South VVestern Boulevard 
Kampas W. 8 5-tos ca tves 

Puieškau brolio Jono š imekaič io , 
paeinančio iš Kauno Guber. Rasei
nių pav. Jurbarko miesto, 4 metai 
atgalios išvažiavo iš Chicagos 1 
(657 Metropolitan Str. BroeMyn, N. 
Y.) apie 25 metų amžiaus. J is iHkts 
arba kas apie ji Žinote malonėkite 
pranešti šiuo adresų: 

Marijona š imukytė , 
4634 S. Paul ina Str., Chicago, 111. 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

4*̂  •»• » m « . *-. -m- •*• ~~»* ~ ^ — M » » » • • » • » M » 1'M 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 17 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6 99 9 

CHICAGO, ILL. 
^ Į ~ T T r i 1- T • • • • • mjį 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

i ccoccccococccccoeocooccocvgsgccccoccccccssccsgecoe^ I 

l 
a 

Ždnomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Vaktiją Valdžiai kaip piraia 

taip ir dabar 

SIUNDIA PINIGUS J LIETUVĄ 
ir g varantao j a 

Norinčius gauti prekes pinigu, ir kitų žinrą 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Sdinitzer State Bank 
141 Washington Street, New Yor«k, N, Y. 

F. P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clack 

jl'Room 1207, TeL Central 220 
CHICAGO, ILLfNOIS 

U Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
jj Telefonas Yavds 2S00 

ERNEST WEINER 
DRY QOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Bts 
Mes duodame dvigrubae 

Ketver ta i s ir Subatomls. 
Didel iame pasirinkime - gav i 

Visokie materijolai, vai kame dram 
žiai. i l ebės ir jakutėa. 

fHuksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
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Antradieni*, gruod. 16, 1919 
3 = 

• < 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. NQR| KGIRSTI APIE PA

SAULIO PABAIGĄ? 
EIK Į PASKAITAS IR PA-

SIKLAUSYK APIE, 
GRUODŽIO 17 D. 

Antradienis, gruod. 16 d., 
šv. Euzebijus. 
Trečiadienis, gruod. 17 d., 

šv. Kvartalinė diena (pasn.) 

MIESTO TARYBA IR MAIS 
TO BRANGUMAS. 

• 

Bus pasiųsta delegacija Wash 
ingtonan. 

Vakar miesto tarybos susi
rinkime pakeltas maisto bran
gumo klausimas. Nutarta pa
siusti delegaciją W*sh£agto-
nan ir pareikalauti kongreso. 

Žmouės apimti baimės, kad 
su gruodžio 17 4 (rytdiena) 
prisiartina pabaida pasauliui, 
mušu Žemei, ant kurios mes 
iryvcname. Apio tai plačiai ra
šo garsieji astronomai. Vieni 
žmones baugina, kiti liepia 
but ramiems. Sako, nieko blo
ga neivvksia. 

Kadangi toji skiriamoji pa-
kad tasai imtų veikti reikale šaulio pabaigai diena jau 
papiginimo maisto. Nes ligsiol 
kongresas nieko nepadarė 
tilo žvilgsniu. 

eia 
pat, prisieina žmonėms pra
nešti tikrų žinių apie tą nepa
prasta atsitikimą. 

Maisto direktorius Poole*"* Tam tikslui surengta popu 
pranešė, jog Chicagoje ledau-
nės0 šiandie dukart daug yra 
sukrauta kiaušinių ir sviesto, 
kaip perniai tuo pačia laiku. 
Teeiaus kaip sviestas, taip 
kiaušiniai nežmoniškai bran
ginami. 

Šiandie Įvairiose ledaunėse 
eia yra 15,773,928 svarai 
sviesto ir 216,279,120 kiauši-
nių. 

Tiek buvo ligi praeito šeš
tadienio. Jei tuos kiaušinius 
padalintum visiems Cliieagos 
gyventojams, kaip suaugu
siems, taip mažiems, kiekvie
nam išpultų mažiausia po 6 tu
zinus. 

Taip yra ir su sviestu. 
Tų produktų spekuliatoriai 

neleidžia didesnėmis kiekvbė-
mis parduoti ir tuo būdu di
dina kainą. Kaina kyla, nes 
krautuvėse yra permaža tų 
produktų. 

Miesto delegacija pareika
laus kongreso pagaminti įs
tatymus, sulig kurių miesto 
valdžia turėtų teisės tvarkyti 
valgomų produktų atvežimą, 
sandeliuose laikymą ir parda
vinėjimą. 

iei-ė paskaita. Paskaita visais 
žvilgsniais bus svarbi, ypae 
nurodomos baisios dienos išva
karėmis. 

Paskaitą turės " D r a u g o " 
redaktorius, gerb. kun. Prof. 
P r. Buėys. Jvyks šiandie, gruo
džio 1(> dieną, MeCormiek 
Club House svetainėje, 25.30 
Blue Island ave. (West Side). 
Prasidės 7:30 vakare. Pas
kaitos metu bus rodomi pa
veikslai iš pasaulio erdvių. 

Kas nori pasemti žinių ir 
patirti, kokiuo būdu gali. įvy
kti ir neįvykti pasaulio pabai
ga, tas tegu šiandie neaplei
džia paskaitų. 

APIE KĄ JIE TARIASI? 

ŽODŽIAIS PEŠASI VALDI 
NINKAI. 

Aštriais žodžiais susikirto 
Chieagos maisto direktorius 
Poole su federaliu distrikto 
prokuroru Clyne. Nesutikimai 
pakilo profiterininkų klausi
me. 

Poole tvirtina, jog jis pro
kuroro ofisan pristatęs tiek ir 
tiek cukraus profiterininkų. 
Bet prokuroras Clyne nepa-j 
traukiąs jų teisman ir dar sa
kąs, jog jis kovojąs prieš pro-
fiterininkus. 

Iš tų nesutikimų pasekmėje 
gali kartais šiek-tiek paleng
vėti maisto suvartotoje kiše-
niams. 

ŽMONĖS APANKA NUO 
MEDINIO ALKOHOLIO. 

Svaigalų probibicijos metu 
Chicagoje žuvo jau keli žmo
nos nuo vartojim0 medinio al
koholio. Kitį visam gyvenimui 
paliko apjakusiais. 

Sveikumo komisijonierius 
Pr . Robertson praneša, jog 
Žmogus gali apjakti suvartojęs 
vieną arbatinį šaukštuką me
dinio alkoholio. Didesnė kie
kybė to alkoholio žmogų už
muša. 

Tad žmonės perspėjami prieš 
tuos nepaprastus nuodus. 

IPraeitą savaitę Chicagoje 
rnfluenzas liga susirgo 44 žmo
nės ir 6 mirė. Reiškia, kad su-
>irgimai, sulyginus su praeitų 
metų tuo laikotarpiu, žymiai 
sumažėjo. Bet faktas, kad ne-
hmvko. 

Tomis dienomis įsteigta ko
mitetas * iš drabužių pirklių 
(krautuvininkų), " į a i r pr ice" 
komiteto narių ir federaliu val
dininkų. 

Tas ' komitetas darbuojasi 
atpiginime drabužių. 

Apie drabužių pa piginimą, 
jau )mvo rašyta praeitą kartą. 

šiuo kaita reik pažymėti, 
kad tasai komitetas veikia ir 
toliaus. Andai jis tarėsi apie 
madas. Komiteto nuomon \ 
moterims per metus drabu 
žiuose turėtu but tik trvs ma-
dos-atmainos, gį vyrų drabu
žiuose — dvi. 

Tiesiog nesuprantama, apie 
ką tas komitetas tariasi. Ne
jaugi tik sav0 reikalais? Nes 
darbininkams, katr i e velka sun 
kiausią brangenybės naštą, jo
kios mados nežinomos ir ne-
reikalingos. 

Darbininkų yra čia didžiu
ma. Ir jie nori ne kokių madų, 
bet pigių, švarių ir stipriai 
padarytų drabužių. 

Bet jei komitetas tariasi 
apie drabužių madas, reiškia, 
jis nepažįsta visuomenės rei
kalu. 

ATRASTAS SUŠALCS ŽMO 
GUS. 

Aną rytmetį, kuomet siautė 
smarkus šaltis, atrastas suša
lęs žmogus* Milwaukee gatvėje 
ties miesteliu Niles. Kol-kas 
nepatirta, kas buvo per vienas. 

35 POLICMONAI PABAIGĖ 
35 METUS TARNYBOS. 

Vakar suėjo 35 metai, kaip 
300 jaunų vyrų pradėjo > po-
licmonauti Chicagoje. Iš jų 
šiandie tik 35 yra policijos tar
nyboje. I r iš jų yra šiandie: 5 
kapitonai, 4 leitenantai, gi li
kusieji paprasti policmonai. 
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PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
liiiillilllllllllllllllllllllllllllliliiiiliiiiiuil 

L. U. Katalikų Vienybės Illi
nois valstijoje seimas su visu 
smarkumu prasidės gruodžio 
17, 18 ir 19 d. (trečiadienyje, 
ketvirtadienyje ir penkta<lie-
nyje) vakarais, Dievo Apveiz-
dos parap. svetainėje, 18-tos 
gatvės ir Union ave., Chicago, 
UI. Yra Kat. Vienybės susi
rinkimo (gruodžio J) d.) nutar
ta seimą pradėti lygiai 7:30 
vai. vakare. Tai-gi, gerb. dele
gatai ir delegatės, malonėsite 
stengties laiku pribūti į seimo 
posėdžius. Kurie nebusite savo 
mandatų iš draugijų arba sky
rių prisiuntė Centro sekreto
riui, alsi vežkite su savimi. Ga
lima tikėties, kad šis seimas 
atsižymės savo tvarka, rinitais 
ir naudingais nutarimais, taip 
kad užtikrins šviesią ateitį 
Kat. Vienybei 

Reikia atminti dar ir tą, kad 
Am. Liet. R. Kat. Federacija 
žiūrės į-šį seimą, kaip mes ei
sim prie įkūnijimo jos praeito 
seimo nutarimų.Taippat nuo pa 
sisekinio šio seimo priklausys 
pritraukimas prie šios organi
zacijos daugelio svyruojančiu, 
dvejojanėių katalikiškų drau
gijų, š is seimas turės padary
ti Kat. Vienybę tvirtu centru 
katalikų veikimo ir tikru auto
ritetu krikščionių-demokratų 
šioje a pi eli nkėje. Tai tokį dar
bą turime, gerb. delegatai ir 
delegatės. Bet' tikri bukime, 
kad |Q viską nuveiksime. Tą 
padarys didis skaiėius delega
tų (ėių) iš visų kolonijų, jų iš
mintis, supratimas ir rimtas 
apsvarstymas visų reikalų. 

Džiuginančia žinia galime 
pasidalyti: susilaukėme nau
jo skyriaus. J is liko sutvertas 
Brigbton Parke pastangomis 
vietinių veikėjų. I nėjo į tą sky
rių stiprios idėjinės organiza
cijos. Iš eilės tam skyriui su
teikta VI num. Įskyrio 
valdybą inėjo šie rimti, pasi
šventę veikėjai: kun. A. Briš-
ka—d va s. vad., J. Petraitis— 
pirm., B. Nenartonis—nut. raš-
:in., lz. Paskališkas—fin. rast., 
i!. Nenartonis—ižd. Galima 
daug tikėties iš šio skyriaus. 

Pranešta, kad Šv. Mykolo 
parap. (Nortb Side) susitvėrė 
Kat. Vienybto skyrius, bet lig
siol dar neatliko kaikurių for
mališkumų — susinėsimų su 
Centru ir reikalavimo išeilinio 
numerio. Kad jau sutvėrė 
skyrių, tai ir reikalinguosius 
formališkumus atliks. Kaip 31c 
nieką d neatsilieka nuo kitų ko 
lonijų visokiuose kituose dar
buose, tai-gi galime tikėti, kad 
ir eia savo darbštumą ir pasi
šventimą parodys ir išaugins 
Kat. Vienybės skyrių. 

Kas galėtų būti, kad Rose-
lando, W. Pulhnano, -So. Chi-
cagos, Melrose Parko ir kitos 
kolonijos atsiliko užpakalyje 
kitų kolonijų! Ar-gi tų koloni
jų veikėjai mažiaus už kita ko
lonijų veikėjus suprastų Kat. 
Vienybės svarbą I Nenorui tam 
tikėti. Bet ilgas neveikiamas 
prie to prives. Tai-gi, kuri ko
lonija pirmesnė? 

Pr. Zdankus, 
K. V. Centro rast., 

1447 So. 50th Ave., 
Cicero, 111. 

SS 
š CHIGAGOS LIETUVIŲ I I 

KOLONIJŲ 
• ' - - ' • 1 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
REIKALAI. 
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P. K. BRUCHAS 
r. Jubilierine Krautuve 

3321 S. Halsted St. - - Chicago. 
Mūsų krautuvė y n pripildyta, naujinusios mados 1avoru del KaKdu 

ilovamų. Tamista nupirksit dovanas t ikros vertės mūsų krauluvėį. Ir 
bukit užtikrinti, kad jus nupirkait geriausia tavom, žemiausia gauna
ma kaina. Atsilankiusiems, užtikrinanti užganėdijima ir teisinga pa
tarnavimą. 

Jftsisklrimas: * 
Deimantiniu žiedu, \ PRIIMAME 

Krautuvė Lavolcriu, auskariu, 
Laikrodėliu, lenciūgėliu, 

Branzalictu, Albonių ir t t . 

at idaryta kožnj) 
karą i r uedėlioms iki 

Puikus < kalendorius 
dykai. 

zna 
k i i a ledu. 
visiems 
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jos vargus. Išrod inėjo bolševi
kų, lenku ir vokiečių žiaurius 
plėšimus ir jų darbus, f r kaip 
jie pasinaudojo tos turtingos 
žemelės^ brangenybėmis. Ap
sakė, kokią mes pagelbą gali
me suteikti, jeigu* mes tik no
rėsim. Sakė, kad atlikti tų, lab
daringą darbą, reikia visiems 
rašyties Į L. Kaud. Kryžiaus 
rėmėjus, reikia organizuoti ka
reivius ir slaugotojas, kurios 
galėtų važiuoti Lietuvon ir 
slaugoti sužeistuosius. Paskui 
sekė rinkimas aukų. 

Aukojo šie: 
Po o dol.: kun. N. Pakalnis, 

A. Poeaitė, J . Tuškis, A. Šedis. 
Po 2 dol.: T. Bklnevieia, J . 

Alnikis, Šatuni^nė. 
Po 1 dol.: Šveikauskienė, H. 

Urbutaitė, Ė. Dapševicienė, 
Petkelienė, Gudžionis, Bar-
kauskis, J . Cipus, Pudimas, M.
Girskis-, Jurgilas, J . Girskis, 
,H Liaveilris, J . Beleekis, P. 
Varonanskis, A. Lukoševičie
nė, J . Dikselis, Žukienė, J . 
Brazauskis, M. Sedienė, D. 
Zansitis, J . Baltikunienė, V. 
Baltikunas, P. Petkelis, Nutau-
tienė, A. Ginėauskis, K. Rama-
nauskis, B. Jakutis, A. Kleiva, 
M. Paukšta, J . Jasudavi/ia, J . 
Stanslaliskas, A. Misevičius, J . 
BuMis, A. Damaską, J. Alvi-
kis, J . Jurkus, J , Steginis, A. 
Balnis, A. Slukšnas, A. Janu-
šauskis, J . Remeikis, S. Cicė
nas, 8. Gečas, J . Baldavičia, J. 
Sumaitis, J. Yalškis, Z. Zepol-
tas, A. Noreikienėy J . Zansitis, 
J . 8imonavi<V;ia, A. Metrikis, 
A/Butkevieia, A. Laurinskas. 

Viso surinkta $84.05. 
Vardan tėvynės Lietuvos, 

nuoširdžiai aeiu visiems aukor 
tojams. Taipogi aėiu p. Elijo-
šiui už svetaine, kurią veltui 
suteikė prakalboms. Galima sa
kyti, kad didžiausią auką sutei
kė Elias, nes kitaip nebūtume 
surengę prakalbų ir surinkę 
tiek aukų. 

Jeigu pasitaikytų klaida au
kotojų surašė, meldžiame pra
nešti susirinkime, kurie įvyk
sta kas antrą ketvergą. 

Lelija. 

įgarettes 
CAMELS yra tai cigaretai visiškai skirtingi—jie turi tą skonį ir 

švelnumą kokis iki šiol cigaretuose nesirasdavo. Pažinimui 
ju kokybes palygink Camels su bent kokiais cigaretais pasaulyje 
nežiūrint j v kainos! 
Camels skonis yra taip geras ir gaivingas, kad iš sykio jums patiks. 
Camels expertiškas mišinys parinktu Turkišku ir naminiu tabaku 
jums tai suteikia! Tasai mišinys jums geriaus patiks, negu bent 
vienas tabakas, kurs paprastai rūkomas! 
Temykie, kad rūkant Camels cigaretus 
burnoje nepasilieka tasai nemalonus ciga-
retinis skonis nei atsidavimas. O kas ge
riausia, tai Camels gali rūkyti be <apniDe-
žiavimo ir ju neatsibodėsi! 
Iš Camels cigaretu gausi daugiau uzsiganedinimo, 
negu bent kada patyriai. Camels berūkant nepa-
sigesi kuponu ir dovanu. Busi užganėdintas is 
Camels kokybes! ^ 

4 
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R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WINSTON-SALEM, N. C. 

C j ^ ^ ; 

. ^ 3 ^ 
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IŠ TOWN OF LAKE. 

Praeitam mėn. Elias svetai
nėje įvyko L. R. Kryžiaus rė
mėjų skyriaus prakalbos, ku
riose kalbėjo Dr. A. K. Rut
kauskas ir kun. N. Pakalnis. 
Abu kalbėtoju kalbėjo apio 
dabartinį Lietuvos skurdą bei 
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PRANEŠIMAS. 

siąs 
Gerbiamiejie Klebonai! 

Atspausdinome atskirai 
giesmes: 

1. Pulkim ant kelių. 
2. šventas Dieve (suplikaci

jos). 
3. Garbė ir šlovė. 
4. Duokim garbę, dėkavonę. 
5. O Salutaris Hostija. 
6. Tantum ergo* 
7. Dievas mūsų apginejas. 
Mažos brašiurytes formoje. 

Lengvai gali tilpti mažiausioje 
maldaknygėje. Giesmes imtos iš 
maldaknygės ' ' Ramybė Jums.'' 
Žmonėms, turint įtairias maldak
nyges, sunku sutarti bendrai gie
doti nes kas maldaknygė, tai ki
taip sutaisytos tos giesmės. Ta bro
šiūrytė suvestų visus prie vieno
dumo. 

Kaina 2c. Kas užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
1800 W. 46-th St. Ohioago, UI. 
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. ^ 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudoki^. 
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LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
1. Sokiy Kinkipys stygų oihesirel , 11 
knypučių. • 

2. SokiŲ Kinkinys No. 2 stygų o:ke**tral 
tO knygučių. 

3. Tr imitas , žokių Rinkinys pučiamai or-" 
kostrai, 10 knygučių. 

4. Šokių Rinkinys, Pianui. Jame y ra 18 
lietuvižku šokių. 

CtA > T » įvairiausių lietuviškų šokių, maršų,, liimnų, suktiniu, overturų ir 1.1. Pia
no knygutės po $1.00. Kitų instrumentu po 50c. Vreai orkestrai t ik ta i $4.00. 
t Fantasia , smuikui so'.o, su pr i tar imu Piano 7Gr. 
6. Penkion daino.s; Pr i ta ikytos mokyklų chorams 50c. 
7. išešios giesmes lotynų kalboj maišytam chorui S i c 

PardUdrtiun ganius. Pianus, g ro jamas mašinas, styginius, pučiamus, instrum«n-
tus. Viską kas yra musykoj . 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10308 Michigan, Ave., Chicago. 

i. 

V.ArVW ,AV.VAV.B .W.WAV« , !A% , l i%V.WJ1J1 .VA". 
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Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIUSTI. 

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

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

Persiuntin*^ Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai čeKj kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti. ! 

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

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

l 

i 120 Tremont St., Boston, Mass. į 
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